รายการคืนความสุ ขให้ คนในชาติ 8 กรกฎาคม 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้ คนในชาติออกอากาศ
ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 20.15 น.

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
วันนี ้ มีความสาเร็จของนักกีฬาไทยอีก 2 คน ที่ทาให้ คนไทยทังชาติ
้
มีความสุข
ภาคภูมิใจ และเป็ นเครื่ องยืนยันว่า “คนไทย ชาติไทย ไม่ได้ ด้อยไปกว่าใคร...และไม่มีอะไรที่คน
ไทยทาไม่ได้ ”
คนแรกคือ “น้ องณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักยิงเป้าบินสาวไทย ที่ลา่ สุดสหพันธ์กีฬา
ยิงปื นนานาชาติ หรื อ ISSF ได้ จดั อันดับให้ ขึ ้นเป็ นมือ 1 ของโลกอย่างเป็ นทางการ ด้ วยผลงานที่
ผ่านมามากมายในระดับโลก ล่าสุดคว้ ารางวัลชนะเลิศ ระดับโลก 2 รายการ ติดต่อกัน คือ แชมป์
ISSF World Cup 2016 นะครับ ที่บราซิล และที่ซานมาริ โน เป็ น 1 ใน 50 นักกีฬาไทย ที่ได้ โควต้ า
เข้ าร่วมการแข่งขันโอลิมปิ ก เกมส์ครัง้ ที่ 31 ณ ประเทศบราซิลเดือนหน้ านี ้
คนที่ 2 ก็คือ “โปรช้ าง” ธงชัย ใจดี แชมป์ กอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ รายการ โอเพ่น เดอ
ฟร้ องซ์ ปี ที่ 100 เป็ นอดีตทหารจากศูนย์การสงครามพิเศษ ทราบว่ารางวัลนี ้ เป็ นของขวัญวันเกิด
ให้ ลกู ชาย นับเป็ น โปรกอล์ฟ ที่มีอายุมากที่สดุ ที่ชนะรายการนี ้
ผมขอเป็ นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทย ในการแสดงความยินดี ในความสาเร็จ ซึง่
ต้ องแลกมาด้ วยความวิริยะ อุตสาหะ และทุม่ เท อย่างมากในการฝึ กซ้ อม ผมขอยืนยันกับนักกีฬา
ของไทยทุกท่าน ตามที่ “น้ องณี” ได้ กล่าวไว้ วา่ “ท่านไม่ได้ เดินคนเดียว ท่านเป็ นตัวแทนคนไทยทัง้
ประเทศ และทุกคนติดตามให้ กาลังท่านเสมอมาในทุกสนามการแข่งขัน” รวมทัง้ นักเรี ยน นักวิจยั
ผู้แทนหรื อทีมชาติไทย ที่ไปแข่งขันในรางวัลต่างๆ อีกหลายประเภทด้ วยกัน อาทิเช่น ล่าสุด สสวท.
ได้ นาคณะผู้แทนนักเรี ยนไทยเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ –วิทยาศาสตร์ โอลิมปิ กระหว่าง
ประเทศประจาปี พ.ศ. 2559 ทัง้ 20 คน ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยาและ
คอมพิวเตอร์ ก็ขอให้ ทาหน้ าที่ของตนให้ ดีที่สดุ เป็ นทูตทางวิชาการไปด้ วย ขอให้ ประสบ
ความสาเร็จ สมดังที่มงุ่ มัน่ ตังใจทุ
้ กคน ส่วนหนึง่ ของความสาเร็จในระดับโลก ทังนั
้ กกีฬา
นักเรี ยน นักวิจยั หากสังเกตให้ ดีแล้ ว ภาษาอังกฤษนันจะเป็
้
นภาษาสากล ก็มีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง

ในการที่จะเข้ าถึงแหล่งวิชาการ เพื่อนามาพัฒนาตนเอง ให้ อยูใ่ นระดับที่ทดั เทียมกับผู้แข่งขันชาติ
อื่น ๆ ทัว่ โลก เราจะสามารถสื่อสารกับคนได้ ทวั่ โลก ในกิจการของตน
รัฐบาลจึงได้ เห็นความสาคัญ และผลักดันหลายโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ด้ วยการปฏิรูปการศึกษาของไทย ในด้ านการพัฒนาด้ านภาษาอังกฤษ
นะครับ ก็เป็ นหนึง่ ในเรื่ องเหล่านัน้ ที่รัฐบาลให้ ความสาคัญ อาทิเช่น
(1) Con-Next-E-D ซึง่ เป็ นโครงการผู้นาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืน ด้ วยความ
ร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ที่ภาคเอกชนเข้ ามาเติมเต็มภาครัฐด้ วย
(2) แอพพลิเคชัน่ ภาษาอังกฤษในมือถือชื่อ Echo English และ
(3) โครงการ “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ รัฐบาลได้ ลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน Internet ทุกหมูบ่ ้ าน ให้ ทกุ คนเข้ าถึง
องค์ความรู้ ในทุกสาขาวิชาชีพ จากแหล่งข้ อมูลทางวิชาการทัว่ โลก ที่มกั จะเป็ นภาษาอังกฤษด้ วย
ต่อไป “คนไทยต้ องกินอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์” ไม่ให้ ใครมาป้อนแบบเด็กๆ เหมือนที่ผา่ นมา ต้ องเลือก
ทานได้ เราไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของแต่ละคนได้ โดยไม่ยงั่ ยืน เราต้ องดูความยัง่ ยืน
ให้ เกิดขึ ้นด้ วย เพราะฉะนันก็
้ ต้องสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ให้ มากขึ ้น ทังภาษาไทย
้
และ
ภาษาอังกฤษ เราต้ องเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เรี ยนรู้ตลอดชีวิต และทุกอย่างต้ อง “ระเบิดจากข้ าง
ใน” คือตนเองนันต้
้ องอยากรู้ อยากเรี ยนด้ วย เราบังคับใครไม่ได้ มากนักในเรื่ องเหล่านี ้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาตินนั ้ ให้ รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืน เรามีนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึง่ มีความจาเป็ นอย่างมาก ที่ทกุ ภาคส่วน ทุกคน ต้ องมี
ความเข้ าใจที่ตรงกัน เราจะต้ องทาอย่างไรให้ ประเทศได้ เดินหน้ าไปสูก่ ารเป็ น “คนไทย 4.0” วันนี ้
ต้ องยอมรับว่าเรามีหลายระดับด้ วยกัน ไม่วา่ จะ 3.0, 2.0, 1.0 ก็มีคละเคล้ ากันไป เราติดกับดัก
รายได้ ปานกลางอยูใ่ นปัจจุบนั เราจะก้ าวไปสู่ 4.0 ได้ ทงหมด
ั้
เราก็เอา 3.0 เป็ น 4.0 ก่อน ในส่วน
ของ 1.0, 2.0 ต้ องทาไปสู่ 3.0 แล้ วก็นาไปสู่ 4.0 เพราะฉะนันระยะเวลา
้
ใช้ เวลาแตกต่างกัน
รัฐบาลแยกแยะเพื่อจะแก้ ไขปัญหาเหล่านี ้ให้ ได้ ไม่อย่างนัน้ เหมือนกับเราตัดเสื ้อตัวเดียว ไม่ได้
ทังหมด
้
เพราะฉะนันถื
้ อว่า คน เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ ในการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว
เราจะต้ องมีนวัตกรรม มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจประเทศจะต้ องเข้ มแข็ง ครบ
วงจร เราจะต้ องมีมลู ค่าสินค้ าของเราให้ สงู ขึ ้น สร้ างห่วงโซ่มลู ค่า ทังต้
้ นทาง กลางทาง ปลายทาง
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ าน CLMVT อาทิเช่น
(1) ชาวนาชาวสวน เราจะทานาตามมีตามเกิด คอยฟ้า คอยฝน หวังธรรมชาติอย่าง
เดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ แล้ ว เราจะต้ องเป็ น “Smart Farmer” ต้ องนาความรู้ หลักวิชาการ นา

เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยด้ วย คือทาน้ อยลง แต่ได้ ผลผลิตมากขึ ้น ใช้ พื ้นที่ให้ น้อยลง ใช้ น ้าให้
น้ อยลง แต่ผลผลิตต้ องมากขึ ้น ในส่วนภาครัฐก็ลงทุนฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า “Agri
Map” เป็ นแผนที่เกษตรเพื่อการบริ หารจัดการเชิงรุก ซึง่ จะประกอบไปด้ วยข้ อมูลด้ านเกษตรกรรม
ทังเรื
้ ่ องน ้า ดิน พืช ประมง การตลาด โลจิสติกส์ และข้ อมูลประกอบอื่นๆ ที่สาคัญ เช่น ขอบเขต
การปกครอง การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ทะเบียนเกษตรกร เป็ นต้ นนะครับ ขอให้ ชว่ ยกันนะครับ ร่วมมือ
กันในทุกเรื่ องที่ผมกล่าวมา
เรื่ องที่ 2 คือเรื่ องแรงงาน แรงงานทุกคนต้ องพัฒนาตนเองให้ มีทกั ษะมากขึ ้น
เชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ ้น ใช้ ความรู้สมัยใหม่ เพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ใน
ยุคดิจิทลั โดยภาครัฐก็ดาเนินการบูรณาการ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังกระทรวงศึ
้
กษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันจัดทา“ฐานข้ อมูล
แรงงาน” เพื่อให้ การผลิตแรงงาน สอดคล้ องกับความต้ องการตลาดแรงงาน อย่างแท้ จริง ทังใน
้
ประเทศ และต่างประเทศ อาทิเช่น ใน 10 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะต้ องปฏิรูปการศึกษา
ที่ให้ ความสาคัญกับอาชีวศึกษาสร้ างชาติมากขึ ้น และหลักสูตรทวิภาคีศกึ ษา ที่เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาอาชีวะ ได้ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการอาจจะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นด้ วย รวมทังการจั
้
ดทา
มาตรฐานฝี มือแรงงาน เพื่อรองรับกับอัตราค่าจ้ าง ที่เหมาะสมกับความรู้ ทักษะ ฝี มือ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจาเป็ นต้ องส่งเสริมสนับสนุน
อุดมศึกษาด้ วยนะครับ คงเน้ นอาชีวะอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าสถาบันอุดมศึกษานัน้ ต้ องผลิตคน
อีกหลายประเภทด้ วยกัน เพื่อจะนาพาประเทศไปสู่ 4.0 เพราะฉะนันเราต้
้
องเตรี ยมการทุกอย่าง
ตังแต่
้ แรงงาน ตังแต่
้ ความรู้ การพัฒนาฝี มือแรงงาน เพื่อจะนาเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู วัยมากขึ ้น เราก็ต้อง
มีรายได้ ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่ องรัฐสวัสดิการมากขึ ้นนะครับ แรงงานในวัยฉกรรจ์ก็ลดลงเราก็ต้อง
พัฒนาไปสูก่ ารใช้ นวัตกรรม ใช้ เครื่ องจักร เครื่ องไม้ เครื่ องมือ ถ้ าเราผลิตเองได้ ก็ประหยัดลงได้ มาก
นะครับ
เรื่ องที่ 3 คือกรณีผ้ ปู ระกอบการ SME จะได้ ไม่ต้องต่อสู้อปุ สรรคด้ วยตัวเองแต่เพียง
ลาพังอย่างเดียว ในการทาธุรกิจ ธุรกรรม ที่ผา่ นมาอาจจะมีปัญหาอยูบ่ ้ างนะครับ เราก็จะส่งเสริม
ในเรื่ องของการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็ น “Smart Enterprise หรื อ Smart
Star-up” นะครับ นอกจากนันจะมี
้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ ชันน
้ าของประเทศ มาช่วยเหลือ ให้
คาปรึกษา ด้ านความรู้และประสบการณ์ ในลักษณะ “พี่ชว่ ยน้ อง เพื่อช่วยเพื่อน”

แล้ วภาครัฐก็มีนโยบายส่งเสริมอย่างครบวงจรด้ วยนะครับ ทังในโครงสร้
้
างพื ้นฐาน
แห่งอนาคต การคมนาคมขนส่ง อินเทอร์ เน็ต Digital Economy e-Commerce และ
ศูนย์บริการ OSS นะครับ กับบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จากัด ให้ มีการจับคูท่ างธุรกิจ การเข้ าถึง
แหล่งเงินทุน มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน สร้ างแรงจูงใจ รวมทังการอ
้
านวยความ
สะดวก ในการประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศ
ได้ มีการกาหนด 10 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กระจายทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ให้ สอดคล้ องกับ “ไมโครคลัสเตอร์ ” ในระดับจังหวัด เพื่อ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งจากข้ างในท้ องถิ่น ชุมชนเองให้ มีการทา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัด 4.0” ผ่านกลไกประชารัฐเชิงพื ้นที่ มีผ้ วู า่ ราชการจังหวัด หอการค้ า สภาอุตสาหกรรม ผู้แทน
ท้ องถิ่น ผู้นาชุมชน เข้ าร่วมด้ วย ทังหมดนั
้
นจะช่
้ วยให้ “ความมัง่ คัง่ นันไม่
้ กระจุกตัวในเมืองหลวง
หรื อเมืองใหญ่ ๆ ความเจริ ญก็จะกระจายสูท่ ้ องถิ่น” เรากาลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ทุกคน
ช่วยกันร่วมมือ อดทน แก้ ไขปรับปรุงด้ วย
กุญแจสูค่ วามสาเร็จในการสร้ าง “คนไทย 4.0” เพื่อรองรับนโยบาย “ไทย
แลนด์ 4.0” นัน้ รัฐบาลต้ องอาศัยความร่วมมือ จากทังภาคเอกชนและภาคการเงิ
้
น โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษา ในแต่ละภูมิภาค ทุกประเภท จะต้ องเข้ ามาสนับสนุนด้ านการศึกษา วิจยั และ
พัฒนา ในแต่ละกลุม่ เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเป้าหมายตัวอย่างเช่น
(1) อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม ได้ แก่ ม.เกษตรศาสตร์ + ม.สงขลาฯ + ม.
ขอนแก่น + ม.เชียงใหม่ และ ม.บูรพา
(2) กลุม่ อุตสาหกรรมสุขภาพและชีวภาพ ได้ แก่ ม.มหิดล + ม.เชียงใหม่ + ม.
ขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ (3) กลุม่ อุตสาหกรรมอุปกรณ์อตั โนมัติ อัจฉริยะ ดิจิทลั และหุน่ ยนต์ ได้ แก่ ม.สุร
นารี + ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบังและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2559 ได้ รับ
รายงานว่า มีคาขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2559 จานวน 504 โครงการ
เพิ่มขึ ้น 80% คิดเป็ นมูลค่าเกือบ 230,000 ล้ านบาท ถือว่าเพิ่มขึ ้น 410% เมื่อเทียบกับห้ วง
เดียวกัน ในปี ที่ผา่ นมา โดยร้ อยละ 40 เป็ นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึง่ หากเป็ นเช่นนี ้มีการลงทุนตามคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว จากทัง้
บริษัทของไทยและจากต่างประเทศ ก็จะสามารถสร้ างงานให้ กบั คนไทยได้ 48,000 ตาแหน่ง มี

การใช้ วตั ถุดบิ ในประเทศ 219,000 ล้ านบาท/ปี และใน 2 – 3 ปี ข้างหน้ า ก็จะเกิดมูลค่า จากการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ เป็ นรายได้ ให้ ประเทศ ราว 268,000 ล้ านบาท/ปี ซึง่ ผมเห็นว่าโอกาส
ในการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กบั คนไทย ยังมีอีกมาก เราต้ องเตรี ยมความพร้ อมตัวเองนะครับใน
การที่จะเป็ น “คนไทย 4.0” อย่างไรก็ตามต้ องดูแลคนอื่นๆ ด้ วยนะครับ ที่อาจจะช้ ากว่าเราหรื อ
อาจจะกาลังพัฒนาอยู่ ต้ องช่วยกันทังหมด
้
ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ปัจจุบนั เรื่ องการวิจยั และพัฒนา รัฐบาลกาลังทายุทธศาสตร์ การวิจยั และพัฒนาใน
ระยะยาว จะต้ องร่วมมือกันทังสถาบั
้
นของรัฐ ของเอกชน ของสถาบันการศึกษานะครับ ให้ เป็ น
ระบบ ครบวงจร ตรงความต้ องการ ในเรื่ องของการวิจยั ขณะเดียวกันต้ องนาสูก่ ารผลิต จับคูก่ าร
ผลิตให้ ได้ อะไรที่จะให้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่รับไป ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รับไป เราก็ต้องมี
มาตรการสร้ างแรงจูงใจให้ เขาด้ วย แล้ วก็มีรายได้ ให้ กบั นักวิจยั เพื่อจะได้ มีกาลังใจต่อไปใน
อนาคต
เราได้ ร่างกติกาเหล่านี ้ไว้ ทงหมดแล้
ั้
วนะครับ ก็อยูท่ ี่การปฏิบตั ิ เมื่อมีการลงทุน
เกิดขึ ้นจริงในอนาคตนะครับ เราจะต้ องเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มมูลค่าสินค้ าต่างๆ ที่มีราคา
ต่าลงในขณะนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมที่เกิดจากการเกษตร เราต้ องเพิ่มให้ มีรายได้
สูงขึ ้น แล้ วก็อีกเรื่ องก็คือเรื่ องอุตสาหกรรมที่เป็ นเป้าหมาย เราต้ องเร่งดาเนินการให้ เร็วที่สดุ
ที่ผา่ นมานันในช่
้ วงยุค “ไทยแลนด์ 3.0” ซึง่ เรากาลังติดอยูต่ รงนี ้ อุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจของไทยนัน้ จาเป็ นต้ องพึง่ พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และก็ไม่ตอบโจทย์ประเทศ ไม่
ตรงตามความต้ องการในปัจจุบนั จึงถือว่าเป็ นเศรษฐกิจระบบ “รากแขนง” ไม่มีความมัน่ คง ไม่
ยัง่ ยืน ไม่ตอ่ ยอด วันนี ้ ในการก้ าวเข้ าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เราต้ องการเศรษฐกิจระบบ “รากแก้ ว”
ซึง่ เราต้ องพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ ให้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME + Start-up ได้ ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้ องการของเราเอง หรื อเป็ นการสร้ าง “ห่วงโซ่มลู ค่า” ใน
ประเทศ ก่อนที่จะเชื่อมโยงเป็ น “เครื อข่ายระดับภูมิภาค หรื อโลก ในอนาคต บนโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านโลจิสติกส์และ ICTที่รัฐกาลังเร่งรัดให้ เกิดขึ ้นในขณะนี ้
ตัวอย่างเช่น การนาผลงานวิจยั เกี่ยวกับ “ข้ าวไทย” ที่มีอยู่มากมาย แต่อาจจะไม่เคย
นาไปสูก่ ารผลิตอย่างแท้ จริง ไม่สร้ างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ทังนี
้ ้ในการ

ประชุมที่ผา่ นมาของคณะกรรมการนโยบายและบริ หารจัดการข้ าว (นบข.) ครัง้ ที่ 3/2559ก็ได้ มี
ข้ อเสนอให้ ผมจัดตัง“สถาบั
้
นการพาณิชย์ข้าว” ก็ได้ มีการหารื อนะครับ แล้ วก็ยกระดับในเรื่ องของ
การอานวยความสะดวก งานวิจยั ข้ าว ไปสูอ่ ตุ สาหกรรม รวมทังเป็
้ นการวิจยั การเจาะตลาด
นวัตกรรมข้ าว ก็จะเป็ นที่ทางานร่วมกันนะครับ ระหว่างผู้มีประสบการณ์ ด้ านนวัตกรรม ด้ าน
การตลาด และธุรกิจ ในเชิงช่วยวิเคราะห์ตลาด กาหนดโจทย์ในการวิจยั สร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจ
และวิชาการ ตลอดจนขับเคลื่อนให้ มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้ าวออกสู่ตลาด ทังในและนอก
้
ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวอย่าง อีกอันหนึง่ ก็คือ การสร้ างมูลค่าเพิ่มจาก “ราข้ าว” ประมาณ 0.6 ล้ านตัน
คิดเป็ นเพียง 20% จากผลผลิตข้ าว 27 ล้ านตัน/ปี เราจะต้ องนามาแปรรูป ผลิตเป็ นน ้ามันราข้ าว +
เครื่ องสาอางค์ + อาหารเพื่อสุขภาพ + สารเคลือบผลไม้ เราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าราข้ าวจาก
เดิมที่มีมลู ค่าเพียง 6,000 ล้ านบาท เป็ น 26,000 ล้ านบาท (หรื อมากกว่า 4 เท่า) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ผมเห็นว่ามีประโยชน์มาก ก็ได้ สงั่ การเพิ่มเติมในที่ประชุมไปแล้ วว่า ให้ ขยาย
ขอบเขตไปสูพ่ ืชผลการเกษตรประเภทอื่น ๆ ด้ วย โดยเฉพาะ 5 พืชเศรษฐกิจหลักของไทย ได้ แก่
ข้ าว + มันสาปะหลัง + อ้ อย + ข้ าวโพด และยางพารา โดยเฉพาะมาตรการแก้ ปัญหาราคา
ยางพาราที่ผา่ นมา กระทรวงพาณิชย์ ได้ ดาเนินการจับคูธ่ ุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง กับ 147 บริษัท
จาก 28 ประเทศ จะสามารถสร้ างมูลค่าได้ กว่า 20,000 ล้ านบาท แต่ก็คงเป็ นมาตรการส่งเสริม
ระยะสันนะครั
้
บ ในระยะยาว ก็จะมีสถาบัน – หน่วยงาน ในลักษณะตามที่ นบข. เสนอมา มา
ดูแลอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร มันก็จะสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั เกษตรกรของไทยได้
ปัญหาที่สาคัญในเรื่ องนี ้ เรื่ องการเกษตรเหล่านี ้ก็คือเรื่ องความสมดุล ดีมานด์ ซัพ
พลาย วันนี ้เรายังลดพื ้นที่บางอย่างไม่ได้ พืชบางอย่างปลูกมากเกินไป ราคาตก ถ้ าเราลดพื ้นที่
ไม่ได้ ก็ต้องลดพื ้นที่ลง โดยการเอามาทาเป็ นมูลค่าเพิ่มเพื่อชดเชยอนาคตเพราะเราจะต้ องลดพื ้นที่
เหล่านันลงไปให้
้
ได้ ไม่งนเกษตรกรก็
ั้
แย่ลงทุกวัน วันนี ้ก็สงสารเค้ า น่าเห็นใจเค้ า
สาหรับ“การทาเกษตรแปลงใหญ่” ตามนโยบายรัฐบาล นะครับ ขอให้ ติดตาม
ความก้ าวหน้ าในการประชาสัมพันธ์ด้วย เป็ นมาตรการที่มงุ่ เน้ นให้ มีการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันมีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและมีการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ด้ วย
กลไก “ประชารัฐ” ได้ มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่ องจักร เครื่ องมือ นะครับและนางานวิจยั

และพัฒนาต่างๆ รวมทังการบริ
้
หารจัดการของภาคเอกชน ซึง่ เป็ น“การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่” มา
ช่วยในการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
ปัจจุบนั มีทงสิ
ั ้ ้น 580 แปลง บนพื ้นที่ 1.34 ล้ านไร่ มีเกษตรกรเข้ าร่วม
โครงการ 85,000 ครัวเรื อน ใน 31 รายการสินค้ า เช่น ข้ าว พืชไร่ ผัก สมุนไพร ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น
กล้ วยไม้ ปศุสตั ว์ ประมง และหม่อนไหม เป็ นต้ น
ผลการดาเนินการเกษตรแปลงใหญ่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในห้ วงปี 2558
– 2559 พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ข้ าว จานวน 393 แปลงใหญ่ พื ้นที่ 8.3 แสนไร่ ลดต้ นทุน 19% เพิ่ม
ผลผลิต 13%
(2) ปาล์มน ้ามัน จานวน 15 แปลงใหญ่ พื ้นที่ 2.7 แสนไร่ ลดต้ นทุน 15% เพิ่ม
ผลผลิต 19%
(3) มันสาปะหลัง จานวน 34 แปลงใหญ่ พื ้นที่ 6.6หมื่นไร่ ลดต้ นทุน 25% เพิ่ม
ผลผลิต 30%
และ (4) อ้ อย จานวน 10 แปลงใหญ่ พื ้นที่ 1.1 หมื่นไร่ ลดต้ นทุน 20% เพิ่ม
ผลผลิตได้ 25%
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่าวนันเป็
้ น “ค่าเฉลี่ย” สาหรับการดาเนินการในห้ วงแรก โดย
เป้าหมายระยะต่อไป ก็คือจะต้ อง “ลดต้ นทุนและเพิ่มผลผลิต อย่างน้ อย 20% ต่อแปลง”สาหรับพืช
ทุกประเภท
สาหรับตัวอย่างที่ให้ เห็นได้ ในวันนี ้ก็คือในพื ้นที่การ “ปลูกข้ าวแปลงใหญ่” ที่ ต.
ผักไหม อ.ห้ วยทับทัน จ.ศรี สะเกษ นับว่าประสบความสาเร็จ ในการทาเกษตรสมัยใหม่แบบแปลง
ใหญ่แห่งหนึง่ ตามแนวทางประชารัฐ บนพื ้นที่ 3,780 ไร่ มีสมาชิก 297 ราย บริหารงานโดยศูนย์
ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ซึง่ เป็ นวิสาหกิจชุนชน สภาพพื ้นที่ทานาอยูใ่ นเขตที่มีความ
เหมาะสมทังปานกลางและน้
้
อย เราสามารถลดต้ นทุนการผลิตจาก 4,620 เหลือ 3,285 บาท/ไร่
หรื อลดลงได้ ถึง 29% และเพิ่มผลผลิตข้ าวจาก 400 เป็ น 500 กก./ไร่ หรื อเพิ่มขึ ้นได้ 25% ก็อยาก
ให้ เป็ นแบบอย่าง อาจจะมีหลายพื ้นที่ที่ไม่ได้ กล่าวถึง ขอบคุณด้ วยที่ร่วมมือ เราจะได้ ชว่ ยได้ ตรง
จุด

กระทรวงมหาดไทยได้ มีการรายงานความคืบหน้ า ผลการดาเนินการตามนโยบาย
การให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรดังนี ้
เรื่ องสาคัญคือ เรื่ องที่หนึง่ การควบคุมข้ าวชาวนา มีจานวนผู้เช่านา
ราว 360,000 ราย มีผ้ ใู ห้ เช่า 340,000 ราย พื ้นที่ที่มีการเช่านาทังหมด
้
9,600,000 ไร่ เรา
สามารถเจรจาลดค่าเช่านา ให้ แก่ผ้ เู ช่าได้ จานวน 120,000 กว่าราย คิดเป็ นพื ้นที่เช่านา 2.2 ล้ าน
ไร่ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 48 ล้ านบาท
สาหรับในพื ้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ได้ เจรจาลด งดเก็บค่าเช่านาให้ แก่ผ้ เู ช่า ได้
จานวน 581 ราย เป็ นพื ้นที่เช่านา 7,363 ไร่ จานวนเงินที่ลดค่าเช่าที่นาลงได้ กว่า 1,100,000 บาท
จานวนเงินที่งดค่าเช่านาลงได้ กว่า 1 ล้ าน 1 แสนบาท สาหรับจานวนเงินที่งดเก็บค่า
เช่านากว่า 2 ล้ าน 6 แสนบาท เรื่ องที่2 การแก้ ไขปัญหาหนี ้สินเกษตรกร ได้ เปิ ดศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ จากจังหวัดเป็ นอาเภอต่อไป ให้ ชาวนา เกษตรกรที่นาที่ดินไปจานองนอกระบบมาเจรจากับ
เจ้ าหนี ้ โดยมีปลัดอาเภอและคณะกรรมการช่วยกันเจรจา มีจานวนทังสิ
้ ้นกว่า 1 ล้ าน 6 แสนราย

ได้ แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ 1.หนี ้สินที่เดือดร้ อนเร่งด่วนที่มีคาพิพากษาให้ บงั คับคดี
แล้ ว 2.หนี ้นอกระบบที่ยงั ไม่มีการฟ้องร้ องหรื อบังคับคดี กาลังแก้ ไขปัญหานี ้อย่างเป็ นระบบอยูใ่ น
ขณะนี ้ กรณีประเด็นทางสังคมที่อยากให้ ทกุ คนทาความเข้ าใจบ้ านเมืองกาลังก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ น
ประชาธิปไตย เพราะฉะนันเราต้
้
องรักษาความสงบเรี ยบร้ อยให้ มากที่สดุ สาหรับประเทศไทยในการ
ที่จะเดินไปข้ างหน้ า
แล้ วก็ไปสูก่ ารค้ าการลงทุน เพราะว่ามันจะต้ องเกิดตังแต่
้ วนั นี ้ไปจนถึงอนาคต เมื่อเรา
มีรัฐบาลจากการเลือกตัง้ เพราะฉะนันความร่
้
วมมือที่เราอยากจะขอทุกท่านก็คือ 1. เรื่ องของการ
ตังศู
้ นย์รักษาความสงบเรี ยบร้ อย อันนี ้ก็จริง ๆ แล้ วมีอยูแ่ ล้ ว ส่วนราชการมันก็มีอยูแ่ ล้ ว
เพราะฉะนันที
้ ่ตงขึ
ั ้ ้นมาใหม่ไม่ใช่เพื่อไปตังเอาคนอะไรมาเยอะแยะไม่
้
ใช่ แต่เป็ นการตังกลไกใน
้
การบูรณาการแสวงหาความร่วมมือ 3 ฝ่ ายให้ ได้ อันแรกก็ได้ แก่รัฐบาลหน้ าที่โดยตรงเป็ นของ
กระทรวงมหาดไทย

อันที่ 2 เป็ นหน้ าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรื อ คสช. และสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรื อ กกต. ซึง่ ทัง้ 3 ฝ่ ายนี ้ต้ องบูรณาการร่วมกันให้ ได้ เพื่อจะดูแลการ
ทาประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้ เป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อย มีความปลอดภัย ประชาชนมีความสุขและ
เป็ นไปตามที่ทกุ คนต้ องการ เป็ นมาตรการในเชิงป้องกันที่จะให้ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องบังคับใช้
กฎหมายได้ และปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนอย่างเคร่งคัดและสุจริต ทัง้ พรบ. ระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน
พรบ. ว่าด้ วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และ พรบ. การชุมนุม
สาธารณะ 2558 ซึง่ จะมีการกาหนดความรับผิดชอบและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
ของแต่ละหน่วยงานชัดเจนอยูแ่ ล้ ว โดยเจ้ าหน้ าที่ทหารของ คสช. จะดูแลความสงบ
เรี ยบร้ อยทัว่ ไป จะไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นพื ้นที่ หรื อเข้ าไปชี ้นา หรื ออะไรต่างๆก็แล้ วแต่ที่
ทุกคนหรื ออีกฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดก็ตามที่หวาดระแวงอยูใ่ นการทาประชามติ เพราะว่าในเขตของการ
ลงคะแนนนัน้ เป็ นพื ้นที่ที่มีเจ้ าหน้ าที่ กกต. อาสาสมัครของ กกต. รับผิดชอบอยูแ่ ล้ วเหมือนทุกครัง้
ที่ผา่ นมา เราเข้ าไปไม่ได้ อยูแ่ ล้ ว
ทังหมดนั
้
นจะมี
้ หน้ าที่การนาข้ อมูลการกระทาความผิดตามกฎหมาย ตาม พรบ. ตาม
คาสัง่ คสช. ส่งให้ กระบวนการยุตธิ รรมพิจารณา ผมไม่อยากให้ เกิดภาพความไม่สงบเรี ยบร้ อย
เกิดขึ ้นอีกเหมือนอย่างการเลือกตังในอดี
้
ตจนการเลือกตังเป็
้ นโมฆะ ประชาชนบาดเจ็บล้ มตาย สิ ้น
เปลื ้องงบประมาณ เจ้ าหน้ าที่ถกู ลงโทษ แล้ วใครจะรับผิดชอบบ้ าง วันนี ้ผมก็ต้องรับผิดชอบทุก
อย่าง เราละเว้ นอะไรไม่ได้ เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเดินหน้ าและปฏิรูปประเทศตาม Road
map
และถ้ าหากว่ามีการกระทาความผิดเกิดขึ ้นจริง ก็ต้องดาเนินการตามขันตอน
้
กฎหมายตามกระบวนการยุตธิ รรม อย่าไปหลงเชื่อคาบิดเบือน ผมไม่บงั คับใครอยูแ่ ล้ ว เพียงแต่เรา
ขอให้ ทกุ คนอยูใ่ นความสงบ ขอให้ ทกุ ภาคส่วนร่วมกันเป็ นหูเป็ นตา แจ้ งเบาะแส เพื่อเป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั ประเทศ ป้องกัน ระงับ ยับยังเหตุ
้ ที่จะนาไปสูก่ ารไม่สงบเรี ยบร้ อย รวมทัง้
ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการชุมนุมสาธารณะ ที่บานปลายไร้ การควบคุม เคยเกิดขึ ้นมาในอดีต
มากมายเรื่ องเหล่านี ้อย่าให้ มนั เกิดขึ ้นอีก

ผมก็ไม่ต้องไปเดือดร้ อนในการบังคับใช้ กฎหมาย ในเรื่ องที่ 2 เรื่ องที่สาคัญก็คือ การ
บังคับใช้ กฎหมาย ในการจัดระเบียบสังคมและบ้ านเมือง อันนี ้เราใช้ คาสัง่ คสช. มีกฎหมายทุก
ฉบับอยูแ่ ล้ วเพียงแต่วา่ ทาให้ เกิดความรวดเร็วขึ ้น ทังนี
้ ้ก็ขอให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐอธิบาย ทาความเข้ าใจ
กับพี่น้องประชาชนถึงเหตุผลและความจาเป็ น ว่าเหตุใดเราต้ องดาเนินการ เข้ าไปจัดระเบียบสังคม
จัดระเบียบทางเท้ า จัดระเบียบมอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง ตรวจค้ นสถานประกอบการ ตรวจตลาด
ทังนี
้ ้ ต้ องอธิบายให้ เข้ าใจว่า ประโยชน์ที่จะเกิดและประชาชนจะได้ รับในระยะยาว
เป็ นอย่างไร ทัว่ ถึงเป็ นธรรมเป็ นอย่างไร ไม่ใช่ก้มหน้ าก้ มตาจัดระเบียบอย่างเดียว ใครเดือดร้ อน
ใครมีปัญหาอะไรก็ไม่ฟัง ไม่พดู ไม่ชี ้แจ้ ง ประชาชนถามก็ตอบเหมือนเดิม คสช. สัง่ มา ไม่พอใจก็ไป
ต่อว่า คสช.เอาเอง เดี๋ยววันหน้ าก็กลับมาใหม่ ผมว่าคาพูดนี ้เป็ นคาพูดที่ไม่เหมาะสม ผมไม่ได้ เกรง
กลัวว่าใครจะมาต่อว่า คสช. ผมอดทนอยูแ่ ล้ วล่ะ แต่ผมสงสารประชาชน พ่อค้ า แม่ค้า ที่เดือดร้ อน
จากการปล่อยปละละเลยในช่วงที่ผา่ นมา
ผมอยากให้ ทกุ ฝ่ ายร่วมมือกันด้ วยความเข้ าใจ ปลูกฝั งคนไทยให้ พดู จากันด้ วยเหตุ
ด้ วยผล เป็ นสังคมที่ใช้ ความคิด ใช้ ปัญญา ทาอะไรก็ต้องมีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป มี เป้าหมายที่
ชัดเจนไม่ใช่แค่ทาให้ เสร็จแล้ วก็จบข่าว แถลงข่าวแล้ วจบแบบนี ้ไม่ได้ จะแก้ ไขอะไรไม่ได้ อีกแล้ วก็
กลับมาที่เดิม เราก็ต้องได้ ทงงาน
ั ้ ได้ ทงความส
ั้
าเร็จ ได้ ทงความเข้
ั้
าใจของพี่น้องประชาชน
ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น ก็ฝากไว้ อีกครัง้ เจ้ าหน้ าที่รัฐทุกท่าน ทุกส่วนทุกกระทรวง ที่มีหน้ าที่
ต้ องดาเนินการใกล้ พี่น้องประชาชนขอให้ ทาในทุกกรณี
ส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดขึ ้นจากกรณีการบังคับใช้ กฎหมายจากเจ้ าหน้ าที่คนเดิมหรื อ
หน่วยเดิม ๆ ไปดาเนินการ ซึ่งประชาชนอาจจะไม่ไว้ เนื ้อเชื่อใจ หรื อไม่ไว้ วางใจ หากพื ้นที่ใดที่มี
ปัญหาหมักหมมยาวนาน ก็ควรใช้ เจ้ าหน้ าที่จากส่วนกลาง คนละคน คนละชุด นอกพื ้นที่ลงไป
แก้ ปัญหา แล้ วก็ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังอย่าให้ เกิดขึ ้นอีก ก็ระวังการทุจริตด้ วยจะถูกลงโทษสถาน
หนัก จะเห็นได้ วา่ มีการสอบสวนมากมายในขณะนี ้ ผมไม่อยากจะไปรังแกข้ าราชการอยูแ่ ล้ ว
เมื่อวานนี ้ผมได้ พบ นายมณเฑียร บุญตัน ซึง่ ได้ รับการแต่งตังด
้ ารงตาแหน่ง
คณะกรรมการประจาอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2556-2563 เป็ น
วงรอบที่ 2 แล้ ว ผมก็ได้ แสดงความยินดีกบั เขา ให้ กาลังใจในการทางาน พร้ อมกับรับฟั ง
ข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ สิ่งใดที่เราทาได้ กบั คนพิการก็จะทาให้ ทนั ที สิ่งใดที่ยงั ทาไม่ได้ ต้องใช้
งบประมาณสูง ใช้ ระยะเวลามาก ก็ต้องพิจารณาให้ เกิดความรอบครอบตามแผนงานจัดลาคับ

ความเร่งด่วนในการใช้ จา่ ยงบประมาณ มีระยะสัน้ กลาง ยาว เพราะว่าเราก็ต้องใช้ งบประมาณ
อย่างคุ้มค่าและหลาย ๆ ส่วนด้ วยกัน ไม่ใช่แค่เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ทุม่ ลงไปหมดไม่ได้ เพราะเราต้ อง
ดูแลคน 67 ล้ านคน เกือบ 70 ล้ านคนวันนี ้
หลาย ๆ อย่างก็ต้องใช้ เงินมาก เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะทาได้ ไม่มากนัก เราก็ต้องทา
ให้ มนั สอดคล้ องกับ Road Map ของเราด้ วยและเตรี ยมการส่งมอบอะไรต่างๆก็แล้ วแต่ สุดท้ ายนี ้
จากการที่ผมได้ สงั่ การให้ มีการปรับผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เขาก็
ได้ ทามาอย่างต่อเนื่อง ให้ นโยบายไปว่าขอให้ เป็ นสถานีโทรทัศน์เพื่อประเทศไทย ให้ ทารายการดีๆ
เพื่อพี่น้องประชาชน ทาอย่างไรให้ นา่ ดูหน้ าติดตาม ให้ คนเปิ ดแล้ วสนใจ ไม่เปลี่ยนช่อง ผมไม่
บังคับใครดูตลอดอยูแ่ ล้ ว ช่วงไหนอยากดูละครดูบนั เทิงก็ไปดูได้
แต่ชว่ งไหนเป็ นสิ่งสาคัญก็กลับมาดูบ้าง ไม่เช่นนันหากั
้ นไม่เจอ แล้ วเราก็ไม่สามารถ
ไปที่ชอ่ งอื่นได้ มากนัก เรื่ องที่มนั เป็ นเรื่ องของทางราชการ รวมทังการประกอบการทางธุ
้
รกิจด้ วย
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคมนี ้ จะเป็ นวัน ครบรอบ 28 ปี NBT มีหลายรายการใหม่ผมเห็นว่า
น่าสนใจ เช่น รายการขันเป็ นข่าวของโฆษกรัฐบาล ซึง่ จะเปิ ดตัววันแรกในวันที่ 10 กรกฎาคม ใน
เวลา 3 ทุม่ ก็ขอให้ ลองติดตามชมทางช่อง 11 (NBT) จะเป็ นรายการที่ให้ โฆษกรัฐบาลลงไปพบปะ
พี่น้องประชาชนตามถนนหนทาง ร้ านค้ าตรอกซอกซอย มีคาถามอะไรฝากถามรัฐบาล มีอะไร
อยากรู้ก็ถามโฆษกไก่อทู ี่ลงไปทารายการนี ้ อยากถามอะไรรัฐบาลก็ฝากถามมาได้
ตอบทุกเรื่ องที่เป็ นประโยชน์กบั พี่น้องประชาชน เรื่ องไม่เป็ นเรื่ องไม่เป็ นประโยชน์ก็ไม่
ต้ องตอบ ก็คงต้ องอาศัยระยะเวลา งบประมาณในการดาเนินการแก้ ปัญหาทังหมด
้
1 2 3 วาระ
สาคัญก็คือ ประชาชนต้ องให้ ความสนใจด้ วย อันนี ้สาคัญ อย่างที่ผมกล่าวไปแล้ ว ถ้ าดูบนั เทิงอย่าง
เดียวความรู้ก็ไม่ได้ ถ้ าดู 2 อย่างพร้ อมกัน มันก็ไม่ได้ อีก ต้ องจัดสรรเวลาของตัวเองให้ ดี ถ้ าฟั งแล้ ว
ดูแล้ วมันก็จะเป็ นประโยชน์ แต่ถ้าเราปรับรายการไปแล้ วไม่มีคนดูมนั ก็เหมือนเดิม ไม่วา่ รัฐบาลจะ
ทาอะไรก็ตาม ท่านก็ไม่ร้ ูไม่ทราบ
แล้ วก็บอกว่าไม่ได้ ทาอะไร ไม่มีชอ่ งทางเข้ าหา กองทุนอะไรต่าง ๆ มีหมดอยูแ่ ล้ ว ใคร
เข้ ามาเขาก็ได้ ใครปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เขาก็ได้ เว้ นแต่วา่ คนไม่สนใจเองก็ยงั มีอยู่ แต่ผมไม่โทษ
ท่าน ที่ผา่ นมาก็เป็ นอย่างนี ้มาตลอด วันนี ้ผมก็คอ่ ย ๆ พูดค่อย ๆ แก้ ไปแล้ วกัน แต่อยากให้ แก้ เร็ว
ขึ ้น ประชาชนต้ องสนใจ จะได้ เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง ครอบครัว มีอาชีพมีรายได้ เพิ่มเติมมากขึ ้น
ทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคตด้ วย
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