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พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ กลาวในรายการ "ศาสตร

พระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน" วันศุกรท่ี 29 ธันวาคม 2560 

 

สวัสดีครับ พอแมพ่ีนองชาวไทยท่ีรักทุกทาน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ และเปนสิริมงคลอยางยิ่ง แกพสกนิกรชาว

ไทย ท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต แก

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือนําไปแจกใหแกประชาชนนะครับ ท่ีเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป ณ วัด

หรือสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ัวประเท 

 

โดยหนังสือสวดมนตพระราชทานนี้ จะประกอบดวยบทสวดมนตบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 3 บท และบทเจริญ

พระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล 34 บท พรอมคําแปล เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเขาใจความหมายของบทสวดมนตแต

ละบทท่ีจะสวดดวยนะครับ โดยในคืนวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และในโอกาส อ่ืนๆอีกดวย 

 

ซ่ึงกิจกรรม "สวดมนตขามป ถวายเปนพระราชกุศล เสริมสิริมงคลท่ัวไทย สงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีธรรม 

พุทธศักราช 2561" นี้นะครับ เพ่ือความเปนสิริมงคล กระทรวงวัฒนธรรมไดบูรณาการรวมกับภาครัฐ เอกชน และ

องคการศาสนา "ทุกศาสนา" นะครับ นอกจากจะรวมกับวัดท่ัวประเทศและตางประเทศแลว ศาสนิกชนในศาสนา

คริสต พราหมณ-ฮินดู และซิกข ก็จะไดรวมจัดกิจกรรมสวดมนตอธิษฐานขอพรตามหลักธรรมทางศาสนาอีกดวย 

 

ท้ังนี้ ผมขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนไดมารวมในกิจกรรมสวดมนตขามปนี้นะครับ เพ่ือความเปนสิริมงคลในการเริ่ม

ชีวิตในปใหมท่ีกําลังจะมาถึง และเปนการชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์ เตือนใจใหตั้งม่ันในความดี และตั้งใจหม่ันทําความ

ดี "คิดดี พูดดี ทําแตสิ่งดีๆ"นะครับ 

 

ชีวิตเราก็จะไดพบเจอแตความสบายใจ ไมทุกขรอนโดยเริ่มจากตัวเราเองกอน ก็จะเปนพ้ืนฐานใหสังคมของเรานาอยู

มากยิ่งข้ึน เนื่องจากเม่ือไมมีการเบียดเบียนกันแลว ไมมีการละเมิดสิทธิผูอ่ืน ก็ยอมจะไมมีการละเมิดกฎหมาย สังคมก็

มีแตสงบสันตินะครับ ในการอยูรวมกัน 

 



พ่ีนองประชาชนท่ีรักทุกทานครับ ในชวงตนสัปดาหท่ีผานมานั้น ผมและคณะรัฐมนตรีไดลงพ้ืนท่ีภาคเหนือนะครับ 

พบปะประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย รับฟงเรื่องราวรองทุกข เรื่องราวท่ีตองการใหมีการพัฒนา ความ

คิดเห็น ขอเสนอตางๆ นะครับ มีการประชุม ครม. สัญจรท่ีจังหวัดสุโขทัย 

 

ในการลงพ้ืนท่ีครั้งนี้ ก็ไดมีโอกาสหารือกับผูวาราชการจังหวัดในภาคเหนือท้ัง 17 จังหวัดนะครับ รวมถึงตัวแทนของพ่ี

นองประชาชน ซ่ึงก็ถือวาเปนการรับฟงถึงความตองการของชุมชนทองถ่ิน "โดยตรง" นะครับ 

 

ก็มีหลายอยางท่ีเปนสิ่งท่ีตองการ หลายอยางไมตองการ ก็ตองหาทางออกใหไดนะครับ เปนสิ่งท่ีรัฐบาลจําเปนตองเอา

รายละเอียดมาไตรตรอง มาหาขอมูล ขอเท็จจริง ทําใหไดขอสรุป ไมใหเกิดความสับสนนะครับ แลวก็ชาเกินไปในการ

ท่ีจะแกไขปญหาระยะยาว ยั่งยืนของเรานะครับ 

 

ผมคิดวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งนะครับ เพราะวาเปนขอมูลสําคัญ คือเราก็ตองใชท้ังหลักการ ท้ังวิชาการ ท้ัง

เอกสาร ท้ังการรายงานตางๆ ประกอบกับการลงพ้ืนท่ีนะครับ เพ่ือจะประกอบในการตกลงใจของคณะรัฐมนตรี ของ

รัฐบาล เพ่ือจะดําเนินการจัดทําลําดับความเรงดวน แผนงานโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการบริหาร

งบประมาณ เพราะเรามีงบประมาณจํากัดนะครับ แลวเรามีความตองการอยูในหลายพ้ืนท่ีนะครับ หลายอยางก็ตอง

ทําใหมท้ังหมด หลายอยางก็ตองแกไข หลายอยางก็ตองเพ่ิมเติมเสริมตอ สรางความเชื่อมโยงใหไดนะครับ 

 

เราจะตองดําเนินการใหเหมาะสมกับหวงระยะเวลา  ตรงกับความยากลําบากของพ่ีนองทุกคนนะครับ ใหเหตุผลให

ตรงจุด แลวก็ตรงกับความตองการ การแกปญหานั้นก็แกตรงจุดนะครับ ไมอยางนั้นก็เหมือนกับทําอะไรไมสําเร็จนะ

ครับ ตรงโนนบาง ตรงนี้บาง ก็ไมสําเร็จสักอยางนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองทําหลายๆ อยางประกอบกัน เพ่ือใหพ่ีนอง

ประชาชนในแตละพ้ืนท่ีนะครับ ไดมีโอกาสพูดคุยผานท้ังชองทางของราชการ ชองทางของทองถ่ินนะครับ เพ่ือใหสง

ถึงผมไดโดยตรงนะครับ ในระยะเวลาอันรวดเร็วข้ึน 

 

แลวก็กอนสิ้นปนี้นั้น ผมและคณะรัฐมนตรีก็ไดลงพ้ืนท่ีเยี่ยมพ่ีนองประชาชน แลวก็ดูแลถามไถทุกขสุขอยางใกลชิดนะ

ครับ ถือวา "ครบทุกภูมิภาคของประเทศ" แลวนะครับ ท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคเหนือ

ในครั้งนี้ดวยนะครับ แลวก็ไดมีโอกาสไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดวยนะครับ ก็ยังเหลือ EEC ซ่ึงตองไปอีกสักครั้ง

หนึ่งนะครับ เพราะวาเปนเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ 

 



ก็นับวาไดรับขอมูลมากนะครับ "จากปาก" ของพ่ีนองประชาชนทุกหมูเหลานะครับ "จับเขาคุยกัน" กับหนวยงาน 

เพราะวากอนจะลงไปนั้น ผมไดใหรัฐมนตรีลงไปเยี่ยมเยียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบนั้นดวยนะครับ คือไมไดไปท่ีเดียวกับผม

ในตอนแรก วันแรก ตางกระทรวงก็จะไปเยี่ยมในแตละพ้ืนท่ี แตละกิจกรรมของตัวเองนะครับ เพ่ือจะไปรับทราบ

ขอมูล 

 

ผมถือวาเราไดเอาทุกกระทรวงลงไปในพ้ืนท่ีจริงนะครับ ไมไดหมายความวา นายกฯ ตองไปคนเดียว ไปฟงคนเดียว 

ไมใช ก็รับขอมูลตางๆ ข้ึนมา แลวก็เสนอใหผมทราบ แลวนําเขา ครม. ในกิจการท่ีเปนงานฟงกชันของเขาดวยนะครับ 

การทํางานวันนี้นั้นเราตองใชกลไก "ประชารัฐ" นะครับ ทุกคนทราบดีอยูแลว 

 

ผมอยากใหกลไกนี้เปนกลไกท่ีมีการขับเคลื่อนอยางยั่งยืนนะครับ มีการขับเคลื่อนท่ีตอเนื่อง เชื่อมโยงในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงก็

จะเปนประโยชนในการเดินหนาโครงการตางๆ ในแตละพ้ืนท่ี สําคัญคือความเขาใจนะครับ ขับเคลื่อนประเทศ ใน

ภาพรวมตองมีความเขาใจเปนหลัก เราจะตองรูถึงความมุงหมายในการจัดทําแผนงานโครงการตางๆ วาทํามาเพ่ือ

อะไร ใครจะไดตรงไหน ใครจะเสียตรงไหน ท้ังนี้เพ่ือทุกอยางจะไดเกิดความเปนธรรม แลวก็ท่ัวถึง ยั่งยืนนะครับ 

 

รัฐบาลจะเรงดําเนินการนะครับ ในการไปเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ ของพ่ีนองชาวเหนือ ก็มี 6 ดานดวยกัน ก็คลายๆกับ

ภาคอ่ืนๆ ดวยนะครับ ท่ีมีการจะตองทําเพ่ิมเติมนะครับ เรื่องท่ี 1 คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเปนองคประกอบ

สําคัญสําหรับท่ีตั้งของภาคเหนือ เพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท่ีสําคัญ มีศักยภาพท่ีจะตอยอดใน

เรื่องการทองเท่ียวท้ังภายในภาคเอง เชื่อมกับประเทศ CLMV นะครับ แลวก็เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว และกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ใหเปนระบบใหมากยิ่งข้ึน อาทิ 

 

เรื่องท่ี 1 เรื่องของการขนสงทางอากาศ เราจะตองมีการปรับปรุงทาอากาศยานนะครับ ท่ีเชียงใหม ลําปาง แพร นาน 

รวมท้ังศึกษาความเหมาะสม ก็มีการเสนอมาวาเพ่ือใหรองรับการขยายตัวของผูโดยสาร การทองเท่ียวจํานวนมากใน

อนาคต ก็จะตองหารือวาเราจะสราง หรือเพ่ิมเติมทาอากาศยานเชียงใหมแหงท่ี 2 ไดอยางไรนะครับ เพ่ือจะรองรับ

นักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

เรื่องท่ี 2 นอกจากทางอากาศแลวคงตองดูทางบกดวยนะครับ เชน มอเตอรเวยเชียงใหม-เชียงราย, การพัฒนา

โครงขายทางหลวงแผนดิน เพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวมรดกโลก แลวก็การขยายชองทางจราจรทางหลวงแผนดิน

เพ่ือจะรองรับการเดินทางและความปลอดภัยของพ่ีนองประชาชนนะครับ 

 



เรื่องท่ี 3 คือ การศึกษาความเปนไปไดในเรื่องการพัฒนารถไฟฟารางเบาในเขตเมืองนะครับ เราก็เรงดําเนินการใน

เรื่องของรถไฟทางคูหรือทางเดี่ยวท่ียังไมมีนะครับ สําหรับรถไฟความเร็วสูงก็ตองพิจารณาถึงงบประมาณในเรื่องของ

การลงทุน อะไรตางๆ ความคุมคาตางๆ ดวยนะครับ เพ่ือจะไปจัดลําดับความสําคัญ จัดลําดับความเรงดวน 

 

ทุกคนอยากได แตปญหาก็คือ งบประมาณวายังไงนะครับ เราจะมีเงินเพียงพอหรือไม เราจะทยอยทําไปกอนไดหรือ

เปลาในบางพ้ืนท่ี หรือเอกชนจะรวมมือในลักษณะเปนการลงทุน PPP นะครับ เรื่องนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาอยู

แลว ก็จะไดตรงความตองการของพ้ืนท่ี แลวก็อยากใหภาคเอกชนนะครับ มีสวนรวมในโครงการนี้มากยิ่งข้ึน ถาทุกคน

มีสวนรวมแลว เราก็จะภูมิใจวาถนนเสนนี้นะ รถไฟเสนนี้นะ เราก็เปนเจาของเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็อยากจะให

ประชาชนไดเขาใจตรงนี้ดวยนะครับ ไมอยางนั้น รัฐลงทุนอยางเดียวก็ไปไมได 

 

ในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองดูคูกันไปหมดนะครับ เพราะวาพ้ืนท่ีท่ีจะตองทําท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีของเอกชน

เปนสวนใหญ ผมถึงบอกวาถาประชาชนไมยินยอมแลวจะทํายังไง ในเม่ือสรุปมาแลววาตองการ จังหวัดโนนตองการ 

จังหวัดนี้ตองการ แตพอถึงเวลาทําจริงๆ แลวมีปญหา เพราะผานพ้ืนท่ีของประชาชน เพราะฉะนั้นทานอยากได ทานก็

ตองชวยกันสรางความเขาใจดวยนะครับ รัฐบาลก็จะหามาตรการในการดูแลนะครับ สําหรับผูท่ีเสียประโยชนไปบาง

นะครับ ก็คงไมใชท้ังหมดหรอกนะ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสวนรวม เปนสิ่งท่ีประเทศไทยตองการนะครับ เปนสิ่งท่ีจะตอง

เขาใจกันแบบนี้ 

 

เรื่องท่ี 2 คือในเรื่องดานการบริหารจัดการน้ํา นะครับ ภาคเหนือนั้นเราก็ถือวาเปนแหลงกําเนิด แมน้ําปง-วัง-ยม-นาน 

รวมกันเปนแมน้ําเจาพระยา แมน้ําสายหลักของประเทศไทย แลวก็ทําใหภาคกลางเปน "อูขาวอูน้ํา" ก็ถือวาเปน "เสน

เลือดหลัก" นะครับ ก็เหมือนจราจรนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นก็มีแมน้ํา ลําคลอง คูตางๆ ยอยไปถึงพ้ืนท่ีตางๆ 

เชนเดียวกับการจราจร เสนทาง ตองคิดแบบนั้น เพ่ือจะหลอเลี้ยงภาคการผลิต เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของ

ประเทศ รักษาระบบนิเวศ น้ําอุปโภค บริโภคนะครับ เหลานี้เปนความจําเปน 5 ประการ ในเรื่องของการบริหาร

จัดการน้ํานะครับ ท่ีจะตองสนองตอบผูบริโภคท้ัง 5 กลุมใหไดนะครับ 

 

ขณะเดียวกันก็อาจจะสรางความเดือดรอน ถาเราแกไขไมได ในเรื่องของการบรรเทาอุทกภัย น้ําทวมขังเปนเวลานาน 

ซํ้าซากหลายปมาแลว ท้ังน้ําแลงก็เชนกันนะครับ ถาไมมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเรียกวาบูรณาการ

แลวนี่ทุกกระทรวง ตองมาเอาขอมูลเดียวกัน เอาพ้ืนท่ีมาจัด มาพิจารณาวางแผนรวมกันนะครับ ใชงบประมาณ

รวมกัน ของแตละกระทรวงมาเสริมกัน ก็จะสําเร็จไปเปนพ้ืนท่ีไป ในการชวยกันแกปญหา 

 



ปญหาหนักเปนปญหาเบาลง ปญหาเบาก็ไมมีปญหา ทํานองนี้ ตางคนตางทําไมมีสําเร็จนะครับ เพราะฉะนั้นโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําในลุมน้ําหลักของภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนั้น เราก็จําเปนตองมีการพิจารณากอสราง

แหลงเก็บกักน้ํา กักน้ําเพ่ิมเติมนะครับ แลวก็จะตองมีการศึกษาการผันน้ําระหวางลุมน้ํา ซ่ึงการผันน้ํานี่มีปญหา

งบประมาณสูงนะครับ ในเรื่องของพลังงาน ในเรื่องของการทําอุโมงค หรือทําทอปมข้ึนไปในท่ีสูงเพราะวาพ้ืนท่ี

แตกตางกันมาก ภาคเหนือก็เปนภูเขามากนะครับ อันนี้ก็คือทําใหงบประมาณสูง 

 

ตองไปหาวิธีการท่ีเหมาะสม จะทําอยางไรนะครับ ผันน้ําระหวางลุมน้ํา สําหรับตอนลางของลุมน้ํา เราก็จะตองมีการ

กอสรางฝาย ประตูระบายน้ํา ปรับปรุงระบบสงน้ํา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําใหมากยิ่งข้ึน แลวก็ให

ความเรงดวนในการกอสรางประตูระบายน้ํานะครับ ท้ังนี้ผมก็ใหไปพิจารณาอยูใน ครม.ไปแลวนะครับ จัดเขาทําแผน

ในการทําประตูน้ําเพ่ิมเติม 

 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ํายมนะครับ เพ่ือจะผันน้ําเลี่ยงเขตเศรษฐกิจในเขตจังหวัดสุโขทัย 

พิษณุโลก และพิจิตร ท่ีผานมาก็มีมูลคาความเสียหายสูงนะครับ จากบทเรียนในอดีตหากเกิดอุทกภัยข้ึนเชนท่ีผาน

มานะครับ เราตองเรงสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา แบบชุมชนมีสวนรวม ท่ีเราใชคําวา "แบบบางระกําโมเดล" นะ

ครับ เพ่ือจะลดปญหาน้ําทวมขัง แลวในขณะเดียวกันก็จะเพ่ิมรายไดใหกับพ่ีนองเกษตรกรดวย 

 

เรื่องท่ี 3 ดานเกษตรและการแปรรูป ก็ไดหารือกันในเรื่องการสนับสนุนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมนะครับ เพ่ือการ

สงออกของภาคเหนือ ใชผักและผลไมนํารอง ท่ีเขาเสนอมาคือ กลวยหอมนะครับ ซ่ึงเหมาะกับดินในภาคเหนือ 

สับปะรด กระเจี๊ยบเขียว ขิง มะมวง ขาว ไผ และพืชสมุนไพรนะครับ สมซา อะไรทํานองนี้นะครับ ก็มีหลายประเภท

ดวยกัน 

 

เราจะตองครอบคลุมการผลิตตั้งแตตนทาง กลางทาง  แลวก็ปลายทาง เพ่ือจะเปนอาหาร เปนสินคาสงออก เปน

สินคานวัตกรรมใหไดโดยเร็วนะครับ เพ่ือจะไปสูอนาคตท่ีมากยิ่งข้ึนนะครับ เพ่ิมมูลคาใหมากยิ่งข้ึน ผมใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของรับไปพิจารณาในรายละเอียด แลวก็ใหทุกกระทรวงไดสนับสนุนโครงการคนละสวนกันไปนะครับ ใคร

รับผิดชอบตรงไหน ก็ใหไปทําตรงนั้น ตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการโซนนิงพ้ืนท่ีไปดวย ก็อยากใหทุกคนไปดู

แอปพลิเคชันเพ่ือการเกษตร ท่ีเรียกวา "Agri-Map" นะครับ 

 

รวมท้ังการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ และแปรรูปสินคาใหไดมาตรฐานตรงความตองการของตลาด และความคุมคาใน

การขยายผลตอไป เรื่องตลาดนี่สําคัญนะครับ คือผมก็เปนกังวลนิดหนึ่งวา ถาเราจะปลูกกลวยหอม เพราะราคาดี 



ความตองการของตลาดขางนอกท้ังหมด 3 ลานตัน 2 ลานตัน แลวเราจะปลูกมากๆ ข้ึนไป ผมวาจะเปนปญหานะ 

ตองไปดูซิวาเราปลูกมาแลวนี่ ทุกประเทศเขาตองการก็จริงแหละนะ แตทุกประเทศเขาตองการ เขาก็ไปหาท่ีท่ีถูก ท่ี

ขนสงงายดวย อะไรดวย 

 

เรื่องท่ี 4 เรื่องการคาและการลงทุน เราก็จะเรงสนับสนุนนะครับ ในเรื่องของการอํานวยความสะดวกทางการคา 

การคาชายแดน จุดผานแดน เสนทางการทองเท่ียวนะครับ การลงทุนตางๆ ระหวางไทยกับเมียนมา เราก็จะตองเรง

ดําเนินการเรื่อง Visa on Arrival (VOA) นะครับ ณ ดานชายแดนไทยกับเมียนมา การทําความตกลงทวิภาคี การเปด

เดินรถสวนบุคคล การอนุญาตใหรถขนสงของเมียนมาเขามาขนสงสินคาในฝงไทย ดานดานแมสอด จังหวัดตาก แลว

เราก็ตองเอารถของเราขนเขาไปในฝงเมียนมาดวยนะครับ คือลักษณะเปนการคาหรือการขนสงตางตอบแทน ตองเทา

เทียมกันนะครับ 

 

รวมถึงจะตองมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา "ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก" ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก พิษณุโลก 

และสุโขทัย จะไดพิจารณาในเรื่องการสนับสนุน การจัดงานแสดงศักยภาพสินคาเกษตรของภาคเหนือ งานแสดงสินคา

และมีการจับคูธุรกิจ เพ่ือขยายการคากับประเทศเพ่ือนบานตอไป เหมือนกับภาค อ่ืนๆ นะครับ มีโอกาสอยู ก็ตอง

สรางความเขาใจ ใกลชิดซ่ึงกันและกัน ไดเห็นขอเท็จจริง มีขอมูล มีสินคา มีสินคาใหเห็น อะไรทํานองนี้ จําเปนตองมี

การจัดงานเหมือนกันนะครับ 

 

เรื่องท่ี 5 ดานการแพทย การบริการผูสูงอายุ และสังคม เราจะตองมีการจัดทําแผนแมบทนะครับ ในเรื่องของการดูแล

ผูสูงอายุแบบครบวงจร ภาคเหนือ ภาคอ่ืนๆ ก็ตองทําเชนเดียวกันนะครับ คราวนี้พ้ืนท่ีตางกัน เพราะฉะนั้นเราตอง

พิจารณาถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและพรอมดําเนินการโดยไมตองไปลงทุนอะไรตางๆ มากมายใน

ระยะแรกนะครับ รวมท้ังรูปแบบการบริหารจัดการ ก็ตองลดภาระของรัฐในอนาคตดวย กอนท่ีจะขยายผลสัมฤทธิ์ไป

ยังพ้ืนท่ีอ่ืนอีกตอไปนะครับ 

 

หลายอยางตองเหมือนกับตัดเสื้อคนละตัวนะ คนละแบบใหแตละพ้ืนท่ี เพราะฉะนั้นเราจะตองพิจารณาผลักดัน

นโยบาย "เมืองสมุนไพร" (Herb City) และการแพทยแผนไทยนะครับ  ผมก็ทดลองนวดกับเขาดวย ก็ดีนะครับ ทุกคน

ไดมีอาชีพเสริมข้ึนมา ก็ขอใหผานการอบรมก็แลวกัน แลวคุณภาพ ความสะอาดสําคัญนะครับ เพ่ือความเปนเลิศของ

เราในเรื่องการแพทยแผนไทย เราจะไดสามารถนําไปขยายผลตอไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ดวย 

 



และสุดทาย คือ เรื่องท่ี 6 ดานการสงเสริมการทองเท่ียว นะครับ อันนี้สําคัญเพราะวาเปนสิ่งท่ีทําใหประเทศไทยมี

รายไดสูงในปท่ีผานมา แลวก็ปนี้ดวย ก็เพ่ิมข้ึนหลายเปอรเซ็นตครับ เปน 10-20 เปอรเซ็นตท่ีผานมา ปนี้ก็เขาไปกวา 

3.5 ลานคนนะครับจนสิน้ปนี้ 

 

ผมคิดวานี่แหละครับเปนสิ่งท่ีสําคัญ ท่ีเรามีศักยภาพอยูแลวไง เราเสริมไปนิดหนอย ไปควบคุมคุณภาพ ไปดูแลไกด 

ดูแลในเรื่องของรานคา ไปดูแลเรื่องทัวร เหลานี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ก็จะมีลูกคามาเอง แลวก็ไมตองไปเสียเบี้ยบาย

รายทาง อะไรตางๆ ทําใหถูกนะครับ รัฐบาลนี้ตองการทําใหทุกคนกลับเขามาสูวงจรการทําท่ีถูกกฎหมายถูกตอง ก็

สบายใจดวยกันท้ังคู เจาหนาท่ีก็ไมเหนื่อย ประชาชนก็ไมเครียดนะครับ คนมาเท่ียวก็สบายใจ 

 

เราตองเชื่อมโยงการทองเท่ียวระหวางจังหวัด ภูมิภาค ทองถ่ิน ชุมชนดวย ใหคนในทองถ่ินมีสวนแบงในรายไดนี้ดวย 

ตองไปดูกฎหมายอีกหลายตัว กฎหมายเรื่องท่ีพักอีก นี่คือรัฐบาลปฏิรูปการทองเท่ียว ไมใชวาปฏิรูปการทองเท่ียวคือ

เอาคนมาเท่ียวใหมากข้ึน แตมันแกอีกหลายๆ อยาง ท่ีเก่ียวของท้ังผูประกอบการ ผูบริโภค กฎหมาย ความรับผิดชอบ 

ท่ีเรียกวาปฏิรูป รัฐบาลทําเรื่องแบบนี้ท้ังหมดนะ 

 

ตลอด 3 ปท่ีผานมา เราคงสัมผัสไดถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศ ไมมากก็นอย นอกจากการพัฒนาทางโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เราพัฒนาตอเนื่องเชื่อมโยง มีแผนงาน ปญหาอยูท่ีทําไดหรือไมได ท้ังในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด 

 

ทานอาจรับรูวาบานเมืองสงบสันติมันเปนยังไง ไมมีปดถนน คนไทยไมตีกัน ทะเลาะเบาะแวงกัน ไมวุนวาย การหยุด

ทุจริตและสานพลังประชารัฐในแหลงทองเท่ียว ชวยใหกรมอุทยานแหงชาติฯจัดเก็บรายไดมากข้ึน จาก 600 ลาน เปน 

2,400 ลาน "ตอป" แลวบอกรัฐบาลนี้ไมทําอะไร ผมวาบางเรื่องมันก็ดีอยูเยอะ ลองรับทราบและสื่อใหเห็นวาอะไร

มันดีๆ บางก็แลวกัน อะไรท่ีไมดีก็บอกมา เราจะไดแกไข ผมก็รับท้ังดีและไมดี ผูมีรายไดนอยมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

ชวยลดภาระใชจายประจําวันและการเดินทาง 

 

รวมท้ังรัฐบาลตัดสินใจลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT หรือ "เน็ตประชารฐั" ทุกคนตองเรียนรูนะครับ จะได

ประโยชนอยางไร ไมง้ันทําไปก็เสียเปลา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลเขาถึงองคความรูจากท่ัวโลก โดยไมถูกท้ิงไว

ขางหลังในยุคดิจิทัล นํามาใชประโยชนใหได เรื่องการคา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู การสาธารณสุข ทุกอยางใช

ดิจิตอลท้ังสิ้น รัฐบาลก็ทําไปบางแลว เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ท่ียังมีอีกมาก ท่ีรอการ

แกไข ก็คอยๆ ทําไป แผนงานงบประมาณก็มีอยู วันหนาใครเปนรัฐบาลก็รับตอไป ทําใหมันดีข้ึนก็แลวกัน ซ่ึงรัฐบาลนี้



ตระหนักในสิ่งเหลานั้น เพราะเปนปญหามายาวนาน ทุกคนทราบดี เพียงแตวาจะแกไดแคไหน อยางไร เราตองเรง

สรางความเขมแข็งและหาแนวทางแกไขใหเกิดความยั่งยืนนะครับ 

 

ตัวอยางความเดือดรอนของเกษตรกรท่ีผมใหความสําคัญ ควบคูไปกับการแกปญหาหนี้สิน ก็คือเรื่องกฎหมายขายฝาก 

ซ่ึงคาดวาจะมีขอสรุปไดในไมชา ผมไดยินมา 40 กวาป ตั้งแตเรียนหนังสือแลววา เกษตรกรรายยอยมักสูญเสียท่ีดินทํา

กินไป เพราะ "สัญญาขายฝาก" เพราะยากไร ขาดเงินทุน และเขาไมถึงแหลงเงินทุนในระบบ อยางเชนธนาคาร หรือ

สถาบันการเงินตางๆ จึงตองหาแหลงเงินกูนอกระบบ ก็ถูกนายทุนเงินกูเรียกรองใหนําโฉนดท่ีดินมาเปนหลักประกัน 

โดยการทํา "สัญญาขายฝาก" โดยพ่ีนองเกษตรกรเหลานั้นไมรูท้ังเนื้อหาของสัญญา ไมรูท้ังกฎหมายขายฝาก สมัยกอน

บางทีก็อานหนังสือไมไดดวย 

 

หลักการตามกฎหมายเขาวา...กรรมสิทธิ์ในท่ีดินจะตกเปนของผูรับขายฝากทันที ฉะนั้นกฎหมายทานตองเรียนรูดวย

นะครับ ยกเวนแตผูขายฝากจะมาไถถอนตามกําหนดเวลา ถาไมไปถอนตามเวลาก็ทันที เราเสียเปรียบตลอดถาเราไป

ยอมเขาแบบนั้น แตทุกคนเดือดรอนจะใหทําอยางไร ผูรับขายฝากก็สามารถไปจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในโฉนด

ท่ีดินนั้นไดเลย ทํากันงายๆ ท่ีสํานักงานท่ีดิน งายกวาการบังคับจํานองอีกนะครับ 

 

บางทีเวลาถึงกําหนดไถถอนการขายฝาก นายทุนเงินกูก็ไมอยูไมวางเสียดื้อๆ ก็ใหมันเลยเวลาไป ซ่ึงนี้เปนการเอา

เปรียบซ่ึงกันและกัน ทําอยางนี้ไมได มันตองชวยเหลือกัน เกษตรกรมีเงินไปไถถอน ก็ทําไมได เลยเวลา ผมคิดวาหมด

ไปแลวก็ยังมีอยู เม่ือ 1-2 เดือนกอนก็มีคดีฆาตกรรมอยูครัวท่ีจังหวัดภาคใต สืบสาวราวเรื่องก็มีปญหาจากการขายฝาก 

 

เรื่องแบบนี้ท่ีผมคิดวาจะตองแกปญหาใหพ่ีนองเกษตรกรรายยอยใหได ในทุกพ้ืนท่ี เพราะวาไปเปนหนี้เปนสินกับเรื่อง

การเอาเงินลงทุนมาลงทุนแตละครอป แตละฤดูกาล บางทีก็เอาเงินของนายทุนมา เจาของโรงสีบาง เจาของโรง

น้ําตาล โรงหีบออยบาง ซ่ึงโอเคมันเปนระบบนะ ซ่ึงมันก็จําเปนนะในบางครั้ง แตบางครั้งก็ตองไมเอาเปรียบซ่ึงกันและ

กัน ประชาชนก็ตองรูกฎหมาย เอาของเขามาแลวก็ตองเปนหนี้ไปตลอดไปนั้นแหละ 

 

ทุกครั้งๆ ก็เหมือนกัน ปลูกไปก็ไมไดไปขายใคร ก็ตองขายใหเจาหนี้นั้นแหละ และทายท่ีสุดท่ีดินทํากินก็หายไป ซ่ึงนี้

เปนเปนเรื่องท่ีผมเนนจะทําใหไดในปนี้และปหนา เราจะตองแกไขอยางไร เราจะยกเลิกกฎหมายขายฝากไปเลยหรือ

เปลา หรือจะแกไขเพ่ิมเติมใหพ่ีนองเกษตรกรคนจนมีหลักคุมครองมากยิ่งข้ึน อันนี้ถาไมใชรัฐบาลนี้ทําไมไดหรอก ตอง

ชวยผมใหทําใหได มันจะเกิดประโยชนกับคนสวนใหญ บรรดาพวกนายทุนตางๆ ผมไมไดวาทานไมสุจริตนะ 

 



เพราะฉะนั้นทานตองเห็นใจคนจนเขาบางวาจะทําอยางไร ไมใหเขามาวาเราวาเปนนายทุนเอ้ือประโยชนนายทุนอยู

แบบนี้ ผมวาตองลดชองวางเหลานี้ใหได ชองวางของรายไดใหไดมากท่ีสุด มันเทากันไมไดอยูแลว ถาหากวาเรามี

มาตรการทดแทนเราก็จะสามารถทําใหคนยากคนจนมีแหลงเงินสุดทายยามวิกฤติ โดยท่ีไมเสี่ยงตอการสูญเสียท่ีดิน 

หลายเรื่องก็กําลังทําอยู ซ่ึงก็ทําอยูท้ังหมดนั้นแหละครับ ธนาคารท่ีดินก็มี มันเปนแตเพียงเริ่มแรกในการท่ีจะทําให

ขยายออกไปใหมันท่ัวถึง มันเปนสิ่งท่ีทําไดยากเพราะใชเงินจํานวนมาก ก็ตองใชกฎหมายทําทุกอยางใหมันพรอม 

 

เรื่องนี้ก็ไดให "คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย" ไดบรรจุเปนวาระเรงดวน ในการพิจารณาหาแนวทางแกไขแลวท้ัง

ระบบ ก็คาดวาจะไดขอสรุปเพ่ือดําเนินการกอนในโอกาสแรก โดยไมตองรอการปฏิรูปในกรอบใหญ เพราะเวลามันไม

คอยทา มันจะไดสอดคลองกับโมเดลแกปญหาความยากจนท่ัวประเทศ ก็หลายสิบจังหวัดท่ีมีปญหาความยากจนต่ํา

กวาเกณฑพ้ืนฐาน PTT รายหัวนะครับ 

 

สุดทายนี้ อีกไมก่ีวันเราก็จะกาวเขาสูปใหมแลว สิ่งท่ีผมคาดหวังเชนทุกคนเหมือนกันก็คือ การเห็นบานเมืองของเรามี

ความสุขมากข้ึน คนไทยมีชีวิตท่ีดีข้ึน รัฐบาลก็พยายามจะมองไปขางหนา และก็ตองมีการประเมินสถานการณ 

คาดการณลวงหนา ถึงความเปนไปไดในหลายๆ มิติ เพ่ือให "คนไทยและประเทศไทย" กาวทันเทคโนโลยีและโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 

ผมอยากใหพ่ีนองประชาชนชาวไทยไดรวมกันมองเห็น "ภาพอนาคต" จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก หรือ EEC อันเปน "โครงการนํารอง" ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก 10 แหงท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

วันหนามันก็จะเกิดดานตะวันตก ดานภาคใต ภาคเหนือก็ได ตอนนี้ในระยะแรกก็ใหเปนอยางนี้ไปกอนนะครับ 

 

เพ่ือจะทําใหทุกภูมิภาคเขมแข็ง และมียุทธศาสตรการดําเนินการตามนโยบาย และก็เปนไปตามวิสัยทัศนของเราใน

การขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย "Thailand 4.0" ใหเปนรูปธรรม เราตองอยูรวมกันท้ัง 1.0 / 2.0 / 3.0 และ 4.0 

ใหมันเกิดภาพท่ีจับตองไดจริง ท่ีรัฐบาลตองการมอบเปนของขวัญแกประชาชนคนไทยทุกคน ก็คือของขวัญใหแก

ลูกหลานของทานดวย ใหเขาถึงโอกาสดีๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพดีๆ มีการศึกษาดี และมีรายไดท่ีดีข้ึนในอนาคต 

แตการท่ีเราจะพัฒนาทุกอยางไดนั้น เราตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของทุกคนในชาติ ผมเชื่อม่ันวาการ

ประชาสัมพันธดวยขอมูลท่ีถูกตองแกประชาชน ก็จะชวยใหทุกคนเขาใจถึงความสําคัญในการพัฒนา และสนับสนุน

การขับเคลื่อนโครงการตางๆ ของรัฐบาลอยางตอเนื่อง 

 



ภาพยนตรสั้นท่ีทานจะไดชมตอไปนี้ จะเปนภาพอนาคตอันใกล จากผลลัพธของโครงการ EEC โดยจะแสดงใหเห็นวา 

"คนไทยทุกคน" ลวนมีสวนเชื่อมโยง เก่ียวของ และไดประโยชนใน EEC ไมดานใดก็ดานหนึ่ง ท้ังโดยตรงและโดยออม 

ท้ังเกษตรกรยุคใหม, SME, Startup, เยาวชนรุนใหม และแมกระท่ังประชาชน "คนเดินดิน" ท่ัวไป ก็ไดประโยชนจาก

การเกิดข้ึนของ EEC มากมาย 

 

เพราะวาจะเปนแหลงบมเพาะ พัฒนาคนไทยรุนใหม ท่ีมีความคิด มีการเรียนรูท่ีสรางสรรค สามารถคนคิดนวัตกรรม

ใหมๆ มีการฝกฝนทักษะอาชีพ ท่ีตอบโจทย 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของโลก 

และก็สามารถท่ีจะเรียนจบ ศึกษาจบ หรือไปตางประเทศมาก็กลับถ่ินฐานบานเกิด เพ่ือจะพัฒนาบานเกิดของตนเอง 

ทํางานสรางรายไดใหกับชุมชน จังหวัด กลุมจังหวัด หมูบาน ใกลครอบครัว เราก็จะตองมีการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

คมนาคมท่ีเขมแข็ง ท่ียั่งยืน และก็ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวเชื่อมโยงทองถ่ิน ประเทศไทย และโลก 

 

ขอบคุณครับ ขอให "ทุกคน และครอบครัว" มีความสุขในชวงวันหยุดเทศกาล "สงทายปเกา ตอนรับปใหม" ท่ีสดใส 

และเต็มไปดวยความหวัง เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยทุกคน ขอเชิญรับชมภาพยนตรสั้น ภาพแหง

อนาคตของ EEC ของประเทศไทยไดครับ ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ. 


