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สภาพัฒนาการเมืองเป็นนวัตกรรมทางการเมือง  

ที่เกิดขึ้นประมาณ 2 ปี หลังรัฐธรรมนูญ ภารกิจ 

คือ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ สภาพัฒนาการเมืองและ

แผนพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมานาน  

มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ซึ่งก้าวสู่ฉบับที่ 11 ทำให้เกิดความต่อเนื่อง

บ้าง แต่ถือได้ว่าเป็นแผนฯ ที่มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ   

ใช้อ้างอิงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ แต่ระยะเวลา

เดียวกันเราไม่มีแผนพัฒนาการเมือง และไม่มีองค์กร  

ที่ทำงานด้านนี้ หลายฝ่ายมองว่าการเมืองในระยะเดียวกัน

ประสบปัญหา ประสบวิกฤติิ ทำให้ความเข้มแข็ง ความต่อเนื่อง 

ทางการเมืองขาดหายไป ไมได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ดร.รัฐศิรินทร์วังกานนท์และ
น.ส.พบสุขช่ำชองเรียบเรียง
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เศรษฐกิจมากนัก เพราะนโยบายรัฐบาลต่อเนื่อง แต่หลายโอกาส

การเมืองก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นกรณีที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองกำลังสร้างความวิตกกังวลและ

ความทุกข์ให้พี่น้องคนไทยไม่น้อย เป็นที่น่าวิตกว่านักวิเคราะห์มองว่า

เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ภาพความขัดแย้ง

ทางสังคมทางการเมืองในระยะ 3-4 ปี ทำให้เกิดความไม่มั่นใจและ

ความไม่แน่นอน ทำให้มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ อยากเรียน

ว่าแม้ว่าสภาพปัญหาในขณะนี้จะหนักหน่วงพอสมควร หลายคนตั้ง  

ข้อสังเกตว่าเป็นปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อนในสังคมไทย นักวิชาการ 

ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด แต่ถือว่าเป็นจุดท้าทายสำคัญว่าเรา

จะผ่านพ้นสภาพวิกฤติิในปัจจุบันไปได้หรือไม่ ถ้านึกย้อนไปเมื่อปลายปี

ที่แล้ว มีความรู้สึกว่าเรากำลังก้าวสู่ภาวะที่เรียกว่าความล้มเหลวของรัฐ 

ที่มองไม่ออกว่ารัฐจะเดินหน้าในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไร 

และความขัดแย้งจะมีจุดจบหรือไม่ หากปล่อยให้เหตุการณ์ย้อนกลับไป

อีก คงมีน้อยฝ่ายที่จะให้โอกาสกับประเทศไทยที่จะมีความเข้าใจกับ  

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในทางตรงข้ามถ้าเราสามารถก้าวผ่าน การเมืองไทย  

ก็ก้าวผ่านอีกระดับ ถือได้ว่ามีวุฒิภาวะสูงขึ้น และทำให้การเมือง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เข้มแข็งขึ้น เราต้องช่วย

กันว่าจะเดินไปทางไหน จะให้มีวิกฤติิล้มเหลว บ้านเมืองเดินไม่ได้ หรือ

จะให้ผ่าน และให้เกิดความแข็งแกร่งในอนาคต เป็นโจทย์ที่ยาก และ

สำหรับหลายฝ่ายที่มีภาระหน้าที่ต้องถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากและต้องการ

คำตอบ แต่สิ่งที่ยากและจะต้องวางแผน และเขียนแผนพัฒนาการเมือง 

คือ การเมืองไม่เหมือนเศรษฐกิจ ไม่เหมือนสังคม เขียนแล้วกลไกใด  

ที่ทำให้ปฏิบัติตามแผน 
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เศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบใหญ่ นโยบายกำหนดนโยบาย  

ไม่หลุดจากกรอบ และให้กลไกราชการนำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล  

แต่แผนพัฒนาการเมืองเขียนเสร็จแล้วจะให้ใครดำเนินการ เพราะ

การเมืองไม่มีใครกำหนดได้ หลายฝ่ายในสังคมมีบทบาททั้งสิ้น รัฐบาล

เป็นฝ่ายเล็กๆ เท่านั้นที่กำหนดการเมือง การจะบังคับฝ่ายนิติบัญญัติ 

ฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าตัวเองเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย ก็คิดว่ามีความ

ชอบธรรมที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามแผนก็ได้ และยังมีฝ่ายต่างๆ ที่มี

บทบาทในการชี้นำสังคมด้วย คือ ภาควิชาการ ที่มีอิสระในการแสดง

ความคิดเห็นว่าแผนพัฒนาการเมืองดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ 

สื่อมวลชนมีอิสระที่จะวิจารณ์ว่าคำตอบในแผนพัฒนาการเมืองใช้ได้

หรือไม่ เจ้าของประเทศคือประชาชนเองที่มีความหลากหลายอาจเห็น

ด้วยหรือไม่ สามารถหรือไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ น่าเห็นใจคนที่

ปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อทำแผนพัฒนาการเมืองและต้องนำไปสู่การปฏิบัติ

อาจอึดอัดหงุดหงิดว่าฝ่ายต่างๆ จะทำตามแผนได้มากน้อยแค่ไหน 

ข้อคิดหรือคำแนะนำ อยากเสนอว่าสิ่งที่ทำได้ คือ การกำหนด

แนวทางที่สอดคล้องกับหลักการหรือระบอบการปกครองประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ต้องอาศัยการผสมผสานที่

ลงตัว เราต้องเชื่อว่าคนกำหนดทิศทางจริงๆ คือประชาชน แผนจึงต้อง

เอาความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้ง พูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย เพราะ

ประชาชนมีความหลากหลาย ต้องเริ่มจากการเมืองการปกครองคือ

อะไร แม้มีความหลากหลายก็ตาม แต่พื้นฐานของมนุษย์คงไม่ต่างกัน  

1  อยากอยู่ดีกินดีหรืออยู่พอดีกินพอดี หากไม่สามารถตอบโจทย์

นี้ได้ จะยากที่จะได้รับการยอมรับจากประชาชน และจะไม่สามารถเป็น

ระบบที่มีความมั่นคงได้ เพราะที่ใดที่ประชาชนไม่ได้รับการตอบสนอง
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เรื่องความเป็นอยู่พื้นฐาน จะนำไปสู่ความขัดแย้ง ไร้เสถียรภาพ และ  

ไม่นำไปสู่ความมั่นคงได้ 

2  มนุษย์ไม่ได้ต้องการแค่การอยู่ดีกินดีหรือตอบสนองทาง

เศรษฐกิจ แต่ต้องการมีสิทธิเสรีภาพ ระบบการเมืองหรือระบอบ

ประชาธิปไตยที่สุดคือต้องยอมรับหลักการ สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วม 

มีความคาดหวังมากกกว่าการเลือกตั้ง ต้องการสิทธิเสรีภาพ การมี  

ส่วนร่วมในนโยบายที่มีผลกระทบต่อชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น การส่งเสริม

สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมเป็นหลักที่มีความสำคัญยิ่ง 

3  มนุษย์ต้องการอยู่ในสังคมที่สันติจะบอกว่าคนทุกคนรักกันคง

ไม่ใช่ จะบอกว่าจะให้คนทุกคนเห็นเหมือนกันก็ไม่ใช่ แต่อย่างน้อยก็อยู่

ด้วยกันได้อย่างสงบ เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน และเคารพเสียงข้าง

มากซึ่งอาจเห็นไม่ตรงกัน น่าจะเป็นหลักในการกำหนดรูปแบบทิศทาง

ของการพัฒนาการเมือง 

สิ่งสำคัญคือ แค่ความต้องการพื้นฐานไม่สามารถนำไปสู่การ

ออกแบบระบบหรือการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองได้ ต้อง

อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้รู้ในหลายเรื่อง ในอดีตที่ผ่านมาผู้ร่าง  

ผู้เขียนเมื่อถูกถามว่าทำไมเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้ ก็บอกว่าไปถาม

ประชาชนมา การได้คำตอบจากประชาชน กับการเขียนบทบัญญัติให้

ถูกต้องเหมาะสม ยึดหลักการอาจขัดกัน ตัวอย่าง รัฐธรรมนูญ 40 คน

สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องจบปริญญาตรี เขาบอกไปถาม

ประชาชน คนตอบก็ต้องตอบว่าควรจบ เพราะคิดว่าถ้าผู้แทนมีความรู้

สูงขึ้นก็น่าจะดีกว่า ถ้าถามต่อว่าอยากให้จบปริญาตรีหรือปริญญาโท   

ก็จะตอบว่าปริญญาโทดีกว่า แต่มันเป็นคนละเรื่องกับที่บอกว่าคนจะ

สมัครผู้แทนต้องจบปริญญา คนไม่จบปริญญาเสียเปรียบอยู่แล้ว แต่ไม่
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ได้หมายความว่าคนไม่จบปริญญาไม่มีคุณสมบัติที่ดี การตอบสนอง

ประชาชนต้องอาศัยคนที่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญอย่ าคิ ดว่ า   

คนเชี่ยวชาญ คนมีความรู้ ไม่เท่าเทียมคนอื่น คิดไม่ได้ อย่าเอาความรู้

ความเชี่ยวชาญไปฝืนกับความต้องการของประชาชน แต่ต้องนำไปสู่การ

ออกแบบระบบที่ดี ที่สอดคล้อง ข้อถกเถียงทางการเมืองหลายเรื่อง 

หากไม่หาความลงตัวจะเกิดความสับสน ยกตัวอย่างการยุบพรรค เรามี

ลักษณะว่าเมื่อมีปัญหาก็ปิดช่อง แต่บางครั้งก็ไปสร้างปัญหาใหม่ เดิม

เวลาพรรคการเมืองทำอะไรผิด เช่น หัวหน้า คณะกรรมการบริหาร

พรรค สมัยก่อนโทษห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรค 5 ปี นักการเมือง

ไม่กลัวเท่าไหร่โทษอย่างนี้ ให้เลือกระหว่างมีตำแหน่งในกรรมการ

บริหารพรรคกับมีตำแหน่งในรัฐบาลจะเลือกอะไร มีการตีความว่า 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำรงตำแหน่งบริหารไม่ได้ วันดีคืนดีบอกว่า

ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อันนี้ของ

จริง นักการเมืองกลัวกัน แต่ก็กระโดด นอกจากจะห้ามหรือเพิกถอน

สิทธิ ยุบองค์กร หลายพรรคการเมืองเป็นล้านคน ต้องยอมเจ็บเพื่อ

ลงโทษคน 30-40 หรือเป็นร้อยคน  ผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับตรงนี้ 

สมาชิกพรรคที่ไม่ได้เป็นเจ้าของพรรคไม่ได้ผิดอะไรด้วย องค์กรต้องอยู่

แต่ต้องเปลี่ยนคนบริหาร หลักการ ม.137 คนไม่ได้ทำผิดทำไมต้อง

ลงโทษด้วย พูดความจริงคนทำผิดเพราะมีมติ คณะกรรมการบริหาร

พรรค ไม่มีพรรคไหนหรอกที่มีมติและบันทึกว่าให้ทำผิด มันก็อยู่ที่  

ข้อเท็จจริง เช่น ม.237 การทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นเรื่องตัวเขา หรือ

เขาทำให้พรรค มันน่าจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขาไปทำส่วนตัวก็ต้องลงโทษ

เฉพาะตัว เขตใหญ่ก็มีเหตุผลของมัน 

ถ้าเราถามความต้องการเป็นประเด็นๆ จะไม่ ได้ระบบที่ดี   

ถ้าสามารถรวบรวมความคิดเห็นประชาชนด้วย และผสมผสานจึงจะได้
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แผนพัฒนาการเมือง และทิศทางการพัฒนาการเมืองที่ดี ผมทราบว่าใน

ขณะนี้อยู่ในระหว่างทบทวนแผนและกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญหลาย

เรื่อง ในส่วนมุมมองของผมความท้าทายว่าเราจะผ่านไปอย่างไร สิ่งใดที่

สำคัญ และสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่เพื่อหาทางออกทางการเมือง 

เท่าที่รับฟังมาเชื่อว่ายุทธศาสตร์หลักๆ ในแผนน่าจะถูกต้องแล้ว  

คือ หัวใจ แต่ว่าแต่ละเรื่องอาจจะต้องเจาะลึกลงไปให้มาก ยกตัวอย่าง

กระจายอำนาจทุกฝ่ายเห็นด้วย แต่พอปฏิบัติมีปัญหา เพราะส่วนกลาง

หวงอำนาจ รวมทั้งความพร้อมไม่พร้อม ว่าจะดำเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส การกระจายอำนาจโดยท้องถิ่น สิ่งที่สำคัญคือ

ยังไม่ได้สร้างวัฒนธรรมการบริหารที่อิงท้องถิ่นเพราะหลายท้องถิ่น

พยายามรวบอำนาจไว้ อาจเป็น 70,000 กว่าระบบก็ได้ เพราะเท่า

จำนวนหมู่บ้าน หลายยุทธศาสตร์นอกจากทิศทางและข้อกำหนด  

ในทางระบบ ก็ได้นำไปสู่วัฒนธรรมและพฤติกรรมว่า หลักการจะบรรลุ

ตามเจตนารมณ์และสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่ จะต้องศึกษาทำให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจ หลักการการมีส่วนร่วมจะเอาแค่ไหน การชุมนุม

เรียกร้อง การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นสิทธิทางการเมือง รัฐบาลไม่มี

เครื่องมือทางกฎหมายเองการชุมนุมสาธารณะนอกจากกฎหมาย  

ความมั่นคง ถูกว่าไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน บริเวณที่จัดการประชุม  

ที่พิตส์เบริกมีทั้งรั้วและด่าน คนไม่มีบัตรเข้าไม่ได้ บริษัทห้างร้านปิด   

เซเว่นอีเลฟเว่นปิด ผู้ชุมนุมไม่กี่ร้อยเจอแก๊สน้ำตา แก๊สพริกไทย คลื่น

เสียง ผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดี ถูกไม่ถูก สังคมนั้นเป็นสังคมประชาธิปไตย 

แต่เขาก็บอกว่าเป็นสิ่งปกติที่ทำได้ 
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ผมเห็นว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวทำได้ แต่ถ้าผิดกฎหมายจะต้อง

จัดการโดยเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและด้วยมาตรฐานที่ละมุนละม่อม   

เพื่อให้มีความเป็นบรรทัดฐานต่อไป ผมถือว่าถ้าเราผ่านเหตุการณ์ทาง  

การเมืองที่ยังมีความขัดแย้งครั้งนี้ได้โดยไม่เอาประเทศเข้าไปอยู่ในความ

รุนแรง จะเป็นความสำเร็จของการเมืองไทยที่ไต่ระดับ อาจเรียกว่า

บรรลุนิติภาวะก็ได้ 

สภาพัฒนาการเมืองด้วยเครือข่าย ด้วยภาระหน้าที่ตามกฎหมาย 

รัฐบาล การสนับสนุนบทบาทในการให้ความรู้ เผยแพร่ประชาธิปไตย 

เป็นกลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเป็นการใช้กฎหมาย

โดยเสมอภาค ยังมีความไม่มั่นใจ สงสัยว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติหรือไม่   

ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่แทรกแซงการแก้รัฐธรรมนูญ สภาฯ ได้ตั้งคณะ

กรรมการสมานฉันท์ 6 ประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขก่อน ให้ทุกรัฐบาล

ยอมรับบทสรุปนี้ เมื่อมีคณะกรรมการนี้ ต้องยึดตรงนี้เป็นตัวตั้ง แต่เมื่อ

นักการเมืองตกลงกันได้แล้วจะมองข้ามประชาชนไม่ได้ เพราะหลายคน

มองว่ารัฐธรรมนูญ ไม่ควรแก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการทำประชามติแล้ว 

ถ้าอยากแก้และให้ ต้องถามประชาชน แต่ไม่เห็นเหตุผลที่จะปฏิเสธ

กระบวนการนี้ ผู้แทนชาวไทยมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ แต่ก็สำนึกว่า

เป็นแค่ผู้แทน ผมคิดว่าผู้แทนไม่ควรถือสิทธิว่ากฎหมายให้อำนาจแล้ว

ปฏิเสธเสียงประชาชน กระบวนการประชามติต้องได้รับการยอมรับจาก

ประชาชน ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตัดสิน มีหลัก

ประกันว่าทุกฝ่ายต้องแสดงเหตุผลก่อนการแสดงประชามติ ได้   

ถ้าเราผ่านกระบวนการตรงนี้ได้ด้วยการทำประชามติ นอกจากทุกฝ่าย

พึงจะยอมรับแล้ว ยังจะเป็นกระบวนการที่คนภายนอกมองว่าเป็น

กระบวนการที่ ยึ ดมั่ น ในหลักประชาธิปไตย ขอเป็นกำลั ง ใจให้  
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สภาพัฒนาการเมืองและขอให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน และนำไปสู่การสร้างระบบการเมือง  

ที่มันคง ขอให้ประสบความสำเร็จครับ 

ปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรี 
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  

ในงาน “สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน  
สู่การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง”   

จัดโดย สภาพัฒนาการเมือง 
17ตุลาคม2553

ณอาคารศูนย์ประชุม(ชั้น4)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯกรุงเทพมหานคร



ปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรี 
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  

ในงาน “สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน  
สู่การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง”   

จัดโดย สภาพัฒนาการเมือง 
17ตุลาคม2553

ณอาคารศูนย์ประชุม(ชั้น4)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯกรุงเทพมหานคร



“ในช่วงระยะเวลาประมาณ15ปีที่ผ่านมา

เราก็ยังพบข้อจำกัดในข้อเสนอเชิงนโยบาย

ที่ท่านได้ประชุมกันนั้นก็ได้พูดถึงข้อจำกัดว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ

ยังไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน

ได้อย่างเพียงพอ”



ท่านประธานสภาพัฒนาการเมือง ท่านเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้ า ผู้ แทนภาคประชาชน  

หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาร่วมในการ

ประชุมสมัชชาประชาธิปไตยชุมชนสู่การเมืองภาคพลเมือง

ที่เข้มแข็ง ที่ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการ 

และจัดให้มีการประชุมสมัชชาเพื่อนำข้อเสนอในเชิง

นโยบายให้แก่รัฐบาลในวันนี้ 

เมื่อสักครู่จากการนำเสนอผ่านวีดีทัศน์ คำพูดแรก  

ที่ ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเรื่องของ การเมืองภาค

พลเมือง การเมืองภาคประชาชน ที่บอกว่าประชาชนนั้น

ควรจะได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากไปกว่า

ปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรี 
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเมือง 
ภาคพลเมือง ในงาน “สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน  
สู่การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง”   
จัดโดย สภาพัฒนาการเมือง 
17ตุลาคม2553
ณอาคารศูนย์ประชุม(ชั้น4)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯกรุงเทพมหานคร

ดร.รัฐศิรินทร์วังกานนท์และ
น.ส.เรืองระวีสุวรรณปราโมทย์เรียบเรียง
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การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการประท้วง ผมสะดุดตรงนี ้ 

เพราะว่าเมื่อปี 2548 เมื่อผมได้รับเลือกจากพรรคของผมให้ดำรง

ตำแหน่ งหั วหน้ าพรรค นโยบายหลักที่ ผมได้กล่ าวปราศรัยกับ  

สมาชิกพรรคในขณะนั้น คือเรื่องอนาคตและทิศทางทางการเมือง  

การเมืองภาคพลเมืองจะต้องเข้ามามีบทบาท มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น 

และสนับสนุนให้มีกระบวนการสมัชชาประชาชนขึ้น และเมื่อมีการจัด

สมัชชาประชาชนขึ้นในปีนั้น คำพูดที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้คือคำกล่าว

เปิดของผมในงานประชุมสมัชชาประชาชนที่พรรคได้จัดขึ้น นั่นก็แสดง

ให้เห็นว่าความคิดของท่านทั้งหลายและความเชื่อพื้นฐานของผมมีความ

สอดคล้องต้องกันเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของทิศทางของการพัฒนา  

การเมือง และสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะได้ตระหนักว่าปัญหาข้อจำกัด

ต่างๆ ในทางการเมืองในปัจจุบันส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราได้มองข้ามมิตินี้

ของการเมืองภาคประชาชน การเมืองภาคพลเมือง และบทบาทของ

ประชาชนในภาพรวม อาจเป็นเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยใน

ประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากส่วนกลาง ทำให้

กลไกของกระบวนการของประชาธิปไตยในพื้นที่ในท้องถิ่นในชุมชน 

ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีระบบ ไม่มีกระบวนการที่รองรับมาตั้งแต่ต้น จะเห็น

ได้ว่ากระบวนการในเรื่องของการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ผลักดันกันอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่งจะมาทำกันอย่างจริงจัง 

ยกเว้นในกรณีของเทศบาลเมื่อประมาณปี 2537 ที่เกิด อบต.ขึ้น และ

หลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 เท่านั้นเอง ทั้งๆ ที่เราพูด

กันเสมอว่าการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น

เริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานาน คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 อย่างนี้

เป็นต้น และเรายังเห็นชัดว่าในขณะนี้ว่า ในขณะที่เราพูดถึงความสำคัญ

ของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนที่อยู่ในชนบท ประชาชนที่อยู่ใน
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ท้องถิ่นต่างๆ ที่ห่างไกล หรือแม้แต่การที่ใช้ศัพท์ว่า ประชาชนรากหญ้า

ก็ตาม แต่ประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลับมุ่งมาสู่การเมือง

ระดับชาติเกือบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้คือช่องว่าง คือปัญหาที่เราจะ

ต้องเข้าไปแก้ไขในเรื่องของการที่จะผลักดันให้ประชาชนและพลเมือง

ของเรามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์แท้จริง อย่างทั่วถึง อย่างแพร่หลาย 

แม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไป

อย่างมาก ในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา เราก็ยังพบข้อ

จำกัด ในข้อเสนอเชิงนโยบายที่ท่านได้ประชุมกันนั้นก็ได้พูดถึงข้อจำกัดว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการยังไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้

ภาคประชาชนได้อย่างเพียงพอ ข้อนี้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่ งผมได้

วิเคราะห์ว่าเป็นปัญหาในเชิงของวัฒนธรรมในการทำงาน และในฐานะ

ที่ผมรับผิดชอบงานทางด้านการกระจายอำนาจ ก็ได้ย้ำอยู่เสมอในการ

พบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ต้องระมัดระวังไม่ให้การทำงาน

ของการปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นเหมือนกับการลอกระบบราชการ

ส่วนกลางเพียงแต่ไปเพิ่มงานระบบย่อยๆ ทั่วประเทศเข้าไปอีกเป็นหมื่น

ระบบ  

จากข้อจำกัดตรงนี้ผมมองว่าการขับเคลื่อนการเมืองภาค

ประชาชน การเมืองภาคพลเมืองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และโดย

ข้อเท็จจริงรัฐธรรมนูญปี 2550 ต่อเนื่องมาจาก 2540 ก็ได้มีบทบัญญัติ

ที่จะเสริมความเข้มแข็งและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ซึ่งหนึ่งในช่องทางนั้นก็จะมีตัวสภาพัฒนาการเมืองอยู่ และอีกช่องทาง

หนึ่งที่ได้มีการผลักดันกันขึ้นมาก็คือ สภาองค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นในทุก

ระดับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ถือได้ว่ามีความสำคัญในการที่จะเป็นกลไกที่สำคัญ

ในการเพิ่มเติมช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แต่สิ่งที่ผม
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อยากจะย้ำคือ รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มองช่องทางการมีส่วนร่วมของภาค

พลเมืองและภาคประชาชนที่จำกัดอยู่ในรูปแบบและช่องทางเหล่านี้

เท่านั้น แต่ได้พยายามถือเป็นนโยบายสำคัญว่า การขับเคลื่อนไม่ว่าจะ

เป็นจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือจากการที่จะส่งเสริมการ

ทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงนโยบายและในการแก้ไข

ปัญหาของประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่า ต้องพยายามใช้ประโยชน์และ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งแม้ว่าปัญหาหรือ

นโยบายหรือมาตรการที่มีการขับเคลื่อนซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องของการเมือง 

แต่การส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาธิปไตยของชุมชน  

ผมอยากยกตัวอย่างว่า เรามีปัญหาในเรื่องของการจัดสรร

ทรัพยากร โดยหนึ่งในปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน เราเห็นได้ชัด

ว่าการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินที่ผ่านมามีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

มากมาย มีปัญหาเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบหลายฉบับ และก็มี

ความขัดแย้งของรัฐบาลกับประชาชนอยู่ทั่วประเทศ หลายพื้นที่ หนึ่งใน

นโยบายที่รัฐบาลชุดนี้ได้ริเริ่มและผลักดันคือเรื่องโฉนดชุมชนและ

ธนาคารที่ดิน ซึ่งในเรื่องโฉนดชุมชนนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้เลย 

ถ้าไม่มีกระบวนการประชาธิปไตยของชุมชนเข้ามาทำงานและสนับสนุน 

หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเข้ามาทำงานเป็นหลักด้วยซ้ำ พื้นที่ที่มีความ

พร้อมในการที่จะได้ประโยชน์จากโฉนดชุมชนคือพื้นที่ที่ประชาชน

สามารถรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน และวิเคราะห์ปัญหาของตัวเองโดย

ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์

ในที่ดิน โดยไม่ได้เรียกร้องให้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว แล้วจึงนำข้อเสนอ

นั้นมาตกลงกับรัฐ ในการที่จะให้โฉนดนั้นแก่ชุมชนไม่ใช่ประชาชนแต่ละ

คน ซึ่งแนวทางนี้กำลังจะเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาที่ทำกินใน
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หลายพื้นที่ซึ่งไม่เคยแก้ไขได้เพราะมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา และ

ราชการหรือรัฐบาลก็กลัวว่าถ้าแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล สุดท้ายที่ดิน

ก็จะมีการเปลี่ยนมือ และปัญหาก็จะเกิดซ้ำรอยอีก นี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่ง 

ตัวอย่างที่สอง ท่านทั้งหลายคงจะคุ้นเคยกับนโยบายที่แก้ไข

ปัญหาที่อยู่อาศัย สองนโยบาย ท่านเปรียบเทียบได้เลยครับ บ้านเอื้อ

อาทรกับบ้านมั่นคง บ้านเอื้ออาทรนั้นเป็นโครงการในลักษณะซึ่ง  

หน่วยงานคิด หน่วยงานไปทำ ซื้อที่หาที่ก่อสร้างบ้านขึ้นมาบอกว่าเป็น

บ้านราคาถูกและก็ขายให้ประชาชน บางพื้นที่ประสบความสำเร็จ   

แต่หลายพื้นที่ไม่ใช่ โดยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส่วนหนึ่ง 

แต่นั่นก็เป็นเพราะการขาดการมีส่วนร่วม และในขณะนี้ยังต้องตาม  

แก้ปัญหา เพราะสิ่งที่สร้างขึ้นมาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน และกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันในทางเศรษฐกิจ เพราะเป็น

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับองค์กร ในขณะที่โครงการบ้านมั่นคงอาศัย

องค์กรชุมชนในการรวมตัวกันเพื่อจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยที่

มีคุณภาพที่ดีสำหรับประชาชน ประสบความสำเร็จอยู่หลายพื้นที่ทุก

ภาคทั่วประเทศ ตัวอย่างนี้ตัวอย่างเดียวเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เรากำลัง

จะต้องเรียนรู้ว่ากระบวนการประชาธิปไตยชุมชน การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและพลเมืองคือหัวใจในเรื่องของประสิทธิภาพของนโยบาย 

และคือหัวใจของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่  

ในขณะนี้ ในภาวะที่บ้านเมืองของเราและการเมืองของเรามีความ

ขัดแย้งสูงโดยเฉพาะในระดับชาติ การที่จะแก้ปัญหาสร้างความปรองดอง 

สมานฉันท์ระดับชาติยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เราก็ต้องพูดกันแบบตรงไป

ตรงมา แต่เราเห็นแล้วว่าในระดับพื้นที่ จังหวัดเลย แม่ฮ่องสอน เริ่มเห็น

กระบวนการปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ จากชุมชนจาก  
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ท้องถิ่นเอง ผ่านกระบวนการของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และมา

ตกผลึกกันในทางความคิดว่าถึงที่สุดแล้วความขัดแย้งไม่สามารถ  

แก้ปัญหาให้ใครได้ แต่การมาแสวงหาเป้าหมายร่วมในการพัฒนา  

ต่างหากคือจุดที่จะขับเคลื่อนให้เราก้าวพ้นความขัดแย้งไปได้ ดังนั้นที่

เล่ ามาทั้ งหมดก็ เพื่ อ เป็นการยืนยันว่ า รัฐบาลมีความเชื่ อมั่นใน

กระบวนการของการเมืองภาคพลเมือง ภาคประชาชน แต่การเมือง  

ภาคพลเมือง ภาคประชาชนยังต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และใน

ระดับหนึ่งก็คือต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตื่นตัวอยู่มาก 

นโยบายอื่นๆ ของรัฐบาลขณะนี้ เราได้พยายามกระตุ้นให้ เกิด

กระบวนการในลักษณะนี้ จะเห็นได้ว่าหลายโครงการของรัฐบาลขณะนี้

จะมีเงื่อนไขในเรื่องของทำประชาคมทั้งในเชิงรับรองข้อมูลในการ

บริหารจัดการ เช่น การประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร หรือโครงการที่มี

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่การพัฒนา จะเป็นกรณีของโครงการ

ชุมชนพอเพียง ซึ่งมีการเข้มงวดกวดขันกันมากขึ้น และต้องอาศัยความ

เข้มแข็งของประชาคมมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงการจัดระบบการบริหาร

จัดการ การจัดสรรงบประมาณที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก สืบเนื่องมาจากที่ได้มี

การรับรองเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว ก็คือระบบที่เรียก

กันว่า การบูรณาการในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ ก.น.จ.   

ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ใช้กลไกนี้ในการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง ขณะนี้

ประมาณปีละ 18,000 ล้านบาท ทั่วประเทศ แต่ว่าเงื่อนไขของคณะ

กรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ซึ่งผมเป็นประธานอยู่ คือทุกจังหวัดจะต้องไปดำเนินงานในเรื่องของ

ประชาคมและเป็นการดึงทุกภาคส่วนของพื้นที่มาร่วมอย่างแท้จริง   

ทั้งส่วนราชการ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาคธุรกิจเอกชน 

หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวมไปถึงการเชิญชวนภาค
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ประชาชน และองค์กรภาคประชาชน ซึ่งก็อาจจะรวมท่านทั้งหลายในที่

นี้เข้าไปร่วมด้วย ในการจัดทำแผนจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด เมื่อ

กำหนดยุทธศาสตร์มาแล้ว การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ ซึ่งนั่นก็คือความต้องการที่สะท้อนผ่านประชาชนมานั่นเอง 

แน่นอนที่สุด ถ้าเราสามารถทำระบบนี้และดำเนินนโยบาย ผลักดัน

มาตรการต่างๆ และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้แนวทางนี้ 

นั่นก็คือเป้าหมายที่ท่านทั้งหลายพยายามส่งเสริม สนับสนุน เรียกร้อง 

นั่นก็คือการกระจายตัวของประชาธิปไตยชุมชนนำมาสู่การลดความ  

ขัดแย้งและสร้างการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์ก็จะสามารถเกิดขึ้นได ้ 

ทั่วประเทศ  

ผมต้องขอบคุณว่าท่านได้ทำข้อเสนอในเชิงนโยบายที่มีความ

ชัดเจน และได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นั้น 5 ข้อ ก็ขอเรียนว่ารัฐบาลจะรับ

ข้อเสนอนี้ แล้วไปพิจารณาในการที่จะกำหนดให้เป็นแนวทางของการ

ทำงาน บางเรื่องจะต้องมีรายละเอียดเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจจะต้องมี

การพิจารณา และผมก็จะปรึกษาหารือเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม 

เช่น ในข้อแรกที่ท่านบอกให้มีงบประมาณส่วนหนึ่งกำหนดเอาไว้คร่าวๆ 

ว่า 100,000 บาทต่อตำบลทำภายใน 2 ปี ผมคำนวณดูแล้วประมาณ 

700 กว่าล้านบาท บังเอิญปีงบประมาณเริ่มต้นแล้ว ก็จะไปดูว่า  

ส่วนหนึ่งจะสามารถเข้าไปอยู่ในระบบของ ก.น.จ.ได้หรือไม่ และถ้าหาก

ขาดเหลือตรงไหนก็จะพิจารณาว่าจะจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่นหรือ

งบกลางต่อไปอย่างนี้เป็นต้น  

ข้อเสนอข้อที่สองที่ท่านต้องการให้เปิดพื้นที่สื่อสาธารณะของรัฐ 

ไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุ โทรทัศน์ งบประมาณทางด้านกลไกหรือเทคโนโลยี

อื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน โดยในหลักการนั้นไม่ได้มีปัญหาเลย แต่ในวิธีปฏิบัติ
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ก็ต้องดูวิธีการ รูปแบบความเหมาะสมต่างๆ ท่านรัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกฯ ที่ดูแลเรื่องของสื่อของรัฐก็อยู่ที่นี่ ท่านก็คงมีความพร้อมที่จะรับ

ไป แต่ต้องบอกกับท่านครับว่า พื้นที่ของสื่อของรัฐนี้เป็นที่เรียกร้องจาก

หลายองค์กรมาก แล้วเราก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวก และ

จัดสรรพื้นที่นี้ให้เกิดความทั่วถึง ให้เกิดการกระจายตัวมากที่สุด และ

ประเด็นของการสนับสนุนในเรื่องของประชาธิปไตยชุมชนนั้น ต้องถือว่า

เป็นอุดมการณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสื่อของรัฐ  

ที่ต้องมีการตอบสนองตรงนี้ 

ส่วนข้อที่สาม กระบวนการในการผลักดันในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะ

เป็นหมู่บ้าน หรือตำบล ผมขอเรียนว่า เรายินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุน 

แต่อยากตั้งข้อสังเกตไว้สองประการ ประการแรกคือความพร้อมของ  

พื้นที่อาจมีความแตกต่างกัน และความต้องการของแต่ละพื้นที่ก็มีความ

แตกต่างกัน ในการสรุปการนำเสนอก็ได้ยอมรับและสะท้อนแนวคิด  

เช่นนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คงจะต้องระวังคือ รูปแบบของประชาธิปไตย 

ชุมชนที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ควรจะเป็นรูปแบบมาตรฐาน เหมือนกับที่ปัจจุบัน

เราเริ่มต่อว่าถึงราชการก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดี ขาดความ  

ยืดหยุ่นและเป็นที่มาของการไม่เปิดพื้นที่ ดังนั้น เราคงไม่ต้องการที่จะ

ให้กระบวนการตรงนี้เดินซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่ง และในวันข้างหน้าก็จะมี

คนอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าขาดพื้นที่ เพราะว่ารูปแบบในพื้นที่นั้นไม่มี

ความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะอำนวยให้กับทุกคนได้ และประการที่สองคือ

การผลักดันตรงนี้ก็ขอความกรุณาว่าอย่ามองเฉพาะกระบวนการที่ใช้ชื่อ

หรือกำหนดว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยชุมชนเพียง

อย่างเดียว แต่ให้มองไปถึงการแก้ไขปัญหาอื่นๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากร 

การผลักดันนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ว่าจะมีรูปแบบกระบวนการของ

การมีส่วนร่วมและประชาคมได้อย่างไร  



สถาบันพระปกเกล้า

รวมปาฐกถาและบรรยายพิเศษของ
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ) 29

ข้อเสนอที่สี่ ซึ่งเป็นเรื่องการศึกษานั้นก็ขอเรียนครับว่าเมื่อเช้า  

ผมออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทย ก็ได้บอกไปแล้วว่าประเด็นของ  

การผลักดันสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งรัฐบาลถือเป็นประเด็นสำคัญ จะมี

การเรียนรู้ใน 4 เรื่องหลัก หนึ่ง คือ เรื่องของทักษะการประกอบอาชีพ 

สอง คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาม คือ การกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริม  

การอ่าน และข้อที่สี่นี้ คือ ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในเรื่องของการ

เป็นสมาชิกของชุมชนของท้องถิ่นหรือการเป็นพลเมืองของประเทศที่ดี 

ที่ จะมีส่ วนร่ วมในการส่ ง เสริมประชาธิปไตยหรือกระบวนการ

ประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการดำเนินการซึ่งสอดคล้อง

กับข้อเสนอของท่าน  

ส่วนข้อเสนอสุดท้ายที่จะให้มีการปรับปรุงระบบราชการและ

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงระบบต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนั้นก็คงเป็นแนวทางหลักซึ่งรัฐบาลพร้อม

ที่จะรับไปดำเนินการ ผมยังไม่ได้มีโอกาสได้เห็นข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม

แต่ละภาคอย่างละเอียด แต่ก็ เชื่อว่าจะมีข้อคิดที่ เป็นประโยชน์   

เมื่อสักครู่ตอนนำเสนอสรุปสั้นๆ ภาคละประโยคเท่านั้นครับ แต่บอกได้ว่า 

ที่ฟังแต่ละประโยคนั้นยืนยันได้เลยว่ามีความคิดที่ไม่ค่อยต่างกันอยู่แล้ว 

เช่น รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ได้หยิบเอาปัญหากรณีการพัฒนาในภาคใต้ 

และขอพูดชัดเจนเป็นครั้งแรกว่า เราต้องเลิกความคิดที่ว่าเอาทุกสิ่ง  

ทุกอย่างมาอยู่ในประเทศของเราหมด และก็ได้ตัดสินใจไปแล้วว่ากรณี

ของภาคใต้นั้นการพัฒนาพื้นที่จะยึดการแนวทางพัฒนาที่ยั่ งยืน   

ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรจะต้องเป็นหลัก ข้อนี้

ก็สอดคล้องกับสิ่งที่พูดมา ส่วนภาคตะวันออกที่กำลังเร่งสะสางปัญหาใน

เรื่องของอุตสาหกรรมกับมลภาวะนั้นขอเรียนว่า นอกเหนือจาก

โครงการต่างๆ ที่บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กำลัง
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ผลักดันกันอยู่ในขณะนี้และก็ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว การไปแก้

ปัญหาที่รากเหง้า คือ การพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับ

อุตสาหกรรมของพื้นที่ การทำเขตพื้นที่กันชน การทำแนวป้องกันกำลัง

เป็นงานเร่งด่วนที่จะผลักดันต่อไป โดยจะยึดถือเอาการประกาศ

ประเภทกิจกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงมาเป็นแนวทางที่จะดูแลไม่ให้เกิด

ปัญหาที่ลุกลามและสามารถเริ่มแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นผลกระทบอัน

เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปยังภาคอื่นๆ อย่างที่ได้มีการ  

นำเสนอมาเรื่องทรัพยากรที่ผมก็ได้แตะไปบ้างแล้ว โดยในรายละเอียด

ทั้งหมดจะมีการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งไปพิจารณาและ

สนองตอบ และถ้าประเด็นอะไรที่เราคิดต่างกันก็จะนำมาหารือกับทาง

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นสภาพัฒนาการเมืองหรือจะเป็นผ่าน

สภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป  

ดังนั้นผมขอเรียนว่า งานของท่านที่ ได้ทำมาทั้งหมดขณะนี้  

ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ รัฐบาลพร้อมที่จะสานต่อในเรื่องของ

การขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง และจะให้การส่งเสริม

สนับสนุนความเข้มแข็งและความพร้อมของกลไกต่างๆ เหล่านี้ต่อไป   

ขอขอบคุณท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง และขออวยพรให้การจัดงานใน  

วันนี้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ทุกท่าน

ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ   
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วันที่5มีนาคม2554

ณห้องศักดิเดชน์ภูวไนยสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯกรุงเทพมหานคร
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สำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่1


วันที่5มีนาคม2554

ณห้องศักดิเดชน์ภูวไนยสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯกรุงเทพมหานคร



“อาชีพนักการเมืองก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆ

คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุง

มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งคงเป็นความคาดหวังของทางสถาบันพระปกเกล้า

และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะเห็นผู้นำรุ่นใหม่ยุคใหม่

ที่สามารถที่จะนำพาระบบการเมืองของเราให้สอดคล้อง

กับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้”



ปาฐกถาพิเศษนายกรัฐมนตรี  
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
หัวข้อ “ผู้นำยุคใหม่กับการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย
รุ่นที่1
วันที่5มีนาคม2554

ประเด็นแรก กระแสของประชาธิปไตยเป็นกระแส

หลักและเป็นกระแสที่ไม่ย้อนกลับ ซึ่งเราจะเห็น

ว่าประเทศในโลกนี้จะมีการเปลี่ยนระบบการ

ปกครองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แม้แต่หลายๆ 

ประเทศในตะวันออกกลางก็ได้มีกระแสเรียกร้องให้ระบบ

การเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่

ไม่มี ใครเคยคาดคิดมาก่อน เนื่องจากระบบที่ ใช้อยู่ ใน

ปัจจุบันมีผูน้ำซึง่ครองอำนาจมายาวนานเปน็ระยะเวลา 30 - 40 ป ี

ซึง่กระแสเรยีกรอ้งความเปลีย่นแปลงในตะวนัออกกลางขณะนี ้ 

คอ่นขา้งชดัเจน แต่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่

เรียกร้องหรือไม่นั้น ยังเป็นสิ่งที่จะต้องรอดูกันต่อไป แต่เป็น

เรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น

เกิดจากคนรุ่นใหม่ในประเทศนั้นๆ ที่ต้องการที่จะเห็นระบบ

การเมืองที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น  
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ประเด็นที่สอง เมื่อประเทศต่างๆ ปรับเปลี่ยนเข้าสู่การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มักจะปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบการเมืองอื่น 

แต่ส่วนแล้วในที่สุดก็จะคืนกลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในที่สุด 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาจถือได้ว่าความเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็น  

หลักการที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เพราะหากเปิด

โอกาสให้เลือกแล้ว มนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด สัญชาติใด ศาสนาใด   

เพศใด ต่างก็อยากจะมีสิทธิเสรีภาพ อยากจะมีโอกาสได้กำหนดอนาคต

ของตนเอง รวมทั้งอนาคตของสังคมของตนเอง อย่างน้อยที่สุดก็คือ  

การให้สิทธิเสียงของตัวเองได้รับการยอมรับและตอบสนอง  

ดังนั้น จึงอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันว่าที่เราต้อง

มาพูดกันถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในเมื่อประชาธิปไตยมีดีในตัวของมัน

เองอยู่เพราะเป็นระบบการเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของคนแต่

เนื่องจากเราก็ได้พบเห็นกันอยู่ว่าการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของระบบ

การเมืองการปกครองมักจะไม่ราบรื่นนัก เพราะแม้แต่ประเทศที่เป็น  

แม่แบบของประชาธิปไตย เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ต่างก็ผ่านเหตุการณ์ 

สงครามกลางเมืองกันมาแล้ว ประเทศประชาธิปไตยในภาคพื้นยุโรป

โดยเฉพาะทางยุโรปตะวันตกก็มีประสบการณ์ที่น่ากลัวมาแล้ว คือการที่

ระบอบประชาธิปไตยถูกเผด็จการเข้ามาครอบงำได้แล้วก็นำประเทศไป

สู่สงครามและขยายความรุนแรงไปเป็นสงครามโลก เช่น ฮิตเลอร์   

ส่วนในภูมิภาคอื่น เช่น ลาตินอเมริกา เอเชีย ก็เกิดความถดถอยของ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลายครั้งด้วยกัน แม้แต่

ประเทศไทยที่เรามักจะพูดกันว่าเรามีประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 2475   

แต่ถ้านับดูจริงๆ จากปี 2475 มาถึงปี 2554 พบว่ามีหลายช่วงเวลาที่
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บ้านเมืองเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลย เพราะมีการยึดอำนาจ ปฏิวัติ

รัฐประหาร บางช่วงนานมากตั้งแต่ปี 2490 กว่าๆ มาปี 2500 กว่าๆ   

จนเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเรียนว่ามีความพลิกผันอย่างสำคัญขึ้น ครั้งแรก  

ก็คงจะเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งแม้ว่าในที่สุด 3 ปีถัดมาก็จะ

เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งทำให้บ้านเมืองย้อนกลับไปเป็น

เผด็จการอีก แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆ แต่หลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญ ปี 2521 

เป็นต้นมา ก็ต้องถือว่าประชาธิปไตยของเราได้ฝังรากลึกลงไปในสังคม

พอสมควร เพราะหลังจากนั้นแม้จะมีการรัฐประหารอีก 2 ครั้ง คือ   

ปี 2534 กับ ปี 2549 แต่ผู้ก่อการรัฐประหารดังกล่าวเองก็ได้ยอมรับ

ทันทีที่รัฐประหารว่าเข้ามาเพื่อที่จะดูแลบ้านเมืองเป็นการชั่วคราว คือ

รี บบอก เลยว่ าจะมี การจั ดทำรั ฐ ธรรมนูญกลับ ไปสู่ ค วาม เป็ น

ประชาธิปไตยและจัดให้มีการเลือกตั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปีเศษ   

จึงเห็นได้ว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นกระแสหลักและเป็นการปกครอง

ที่ประชาชนยอมรับ   

เมื่อเกิดการรัฐประหารแต่ละครั้ง ในช่วงแรกเราจะเห็นว่าคนอาจ

จะโล่งใจ บางทีมีการเอาดอกไม้ไปมอบให้ เช่น การรัฐประหารในปี 

2534 และปี 2549 แม้ว่าสุดท้ายจะมีการเร่งคืนอำนาจให้ประชาชน แต่

ผลของการรัฐประหารจะสร้างบาดแผลไว้กับสังคมและระบบการเมือง

เสมอ รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมืองส่วนหนึ่งที่ดำรงอยู่จนทุกวันนี้  

ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรัฐประหาร ซึ่งบางท่านก็อาจมองว่าเป็นผล

จากเหตุการณ์ก่อนการรัฐประหารผสมผสานกันไปก็แล้วแต่มุมมอง 

สำหรับหัวข้อการบรรยายที่ว่า “ผู้นำยุคใหม่กับการสร้าง

ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” นี้ ก็คงหมายถึงว่าเราจะทำอย่างไรให้การ

พัฒนาประชาธิปไตยของเราเป็นไปในลักษณะซึ่งมีความต่อเนื่อง   
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มีความราบรื่นมากขึ้น และเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่

เกิดขึ้นว่า เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก การเมือง การปกครอง ก็คงต้อง

เหมือนกับวงการอื่นๆ อาชีพนักการเมืองก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆ คือต้อง

มีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับปรุง มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งคงเป็น

ความคาดหวังของทางสถาบันพระปกเกล้าและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์

จะเห็นผู้นำรุ่นใหม่ยุคใหม่ ที่สามารถที่จะนำพาระบบการเมืองของเรา

ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้  

คำถามต่อไปก็คือ ความคาดหวังและคุณลักษณะอะไรที่ เรา

ต้องการจากบรรดาผู้ นำรุ่ น ใหม่ที่ จะมา เป็นผู้ นำที่ ดี ในวิ ถีทาง

ประชาธิปไตย ผมอยากจะเรียนว่าเวลาพูดถึงคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่า

มักจะมีลักษณะซึ่งขัดกันอยู่ในตัวเสมอ ด้านหนึ่งก็คือเวลาเราพูดถึงคน

รุ่นใหม่ คนหนุ่มสาว เราจะมีความคาดหวัง ซึ่งผมยังจำคำของท่านอดีต

นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการทำให้ผมมาสู่

การเมือง คือท่านบอกว่าถ้าคนรุ่นใหม่ไม่ดีกว่าคนรุ่นเก่า บ้านเมืองไม่มี

ทางพัฒนา เพราะว่าถ้าคนรุ่นใหม่เก่งน้อยกว่าคนรุ่นเก่า ดีน้อยกว่าคน

รุ่นเก่า บ้านเมืองก็ก้าวหน้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่างไรเราก็ต้องคาดหวัง

และก็ต้องพยายามทำให้คนรุ่นใหม่ทั้งดีและเก่งกว่าคนรุ่นเก่า แต่ในอีก

ด้านหนึ่งเราก็จะเห็นถึงความขัดกันในตัวว่าเวลาผู้ใหญ่พูดถึงคนที่เป็น

คนอีกรุ่นหนึ่งจะมีเสียงบ่นเสมอ เช่น เด็กสมัยนี้ทำไมไม่เหมือนสมัยโน้น

อะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นทุกยุคทุกสมัย ผมเองตอนนี้ก็อยู่ในวัย

ซึ่งไม่ใหม่ไม่เก่า แต่ยังต้องพยายามเตือนตนเองอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเรา

อย่าเป็นเหมือนกับที่ เราเคยเห็นว่าผู้ใหญ่ชอบบ่นว่าทำไมเด็กรุ่นนี ้ 

ไม่เหมือนรุ่นเขา ซึ่งผมก็จะปกป้องคนรุ่นใหม่เสมอว่าแล้วทำไมจะต้อง

เหมือน ถ้าเหมือนก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไป
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ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ต้องมาว่ากัน คนแต่ละรุ่นก็คงมีความเป็นตัวของ  

ตัวเองอยู่ และก็คงเป็นธรรมชาติ เหมือนกันว่าก็อยากจะมีความ

เปลี่ยนแปลง อยากจะมีความแตกต่างกับคนรุ่นก่อน เช่น ถ้าเป็นผู้นำ

นักศึกษาซึ่งเข้าใจว่าอยู่ในหลักสูตรรุ่นนี้อยู่หลายคนก็จะมีคนรุ่นก่อนๆ 

อาจจะบ่นว่าเด็กรุ่นนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องของการเมือง เด็กรุ่นนี้ไม่ทำ

กิจกรรมเหมือนเด็กรุ่นก่อน ผมว่าต้องเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่โดยข้อ

เท็จจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ เพียงแต่วิธีการในการทำกิจกรรม วิธีการใน

การแสดงออกก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นการที่ให้

ผมมาบอกว่าคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นอย่างไรนั้น ก็คงไม่ค่อยถูกต้อง

เหมือนกัน เพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็คงจะต้องแสวงหาตัวตนของคนรุ่นตัว

เองว่าอยากจะกำหนดอนาคตตนเองหรือทิศทางชีวิตซึ่งจะเป็นทางการ

เมืองหรือทางอื่นอย่างไร และวันข้างหน้าก็จะเป็นคนที่มาชี้อนาคตของ

บ้านเมืองว่าจะเดินไปอย่างไร และถึงวันนั้นเชื่อเถอะครับก็จะต้องมีคน

มาพูดต่อในหมู่พวกท่านเองว่าแล้วคนรุ่นใหม่ รุ่นต่อไปทำไมไม่เหมือน

รุ่นท่าน เป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติของ

วิวัฒนาการ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมอาจจะพอพูดได้ในเชิงประสบการณ์

ในฐานะที่อยู่ในการเมืองมาเกือบ 20 ปี ว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

และความคาดหวังหรือสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับผู้นำรุ่นใหม่นั้น ควรจะ

ต้องมีอะไร อย่างไรบ้าง  

ข้อแรก ชุดความคิดและองค์ความรู้ที่ผู้นำรุ่นใหม่จะต้องมีนั้น   

จะต้องกว้างขวางไปกว่าผู้นำรุ่นก่อนและรุ่นปัจจุบันมาก เช่น การที่

ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้นำรุ่นปัจจุบันหรือรุ่น

ต่อไปในอนาคตจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกับ

กระแสที่ เกิดขึ้น ในโลกนี้ มากขึ้น ถ้ า เราย้อนไปประมาณ 20 ปี   
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การอภิปรายในสภายุคนั้นมีการพูดถึงต่างประเทศน้อยมาก แต่วันนี้

เปลี่ยนไปแล้ว เพราะว่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากสภาพ

การณ์ของเศรษฐกิจโลกและความเป็นประชาคมโลก แต่จะสังเกตว่า

สั งคมของ เรา เองยั ง ไม่ สามารถปรับตั ว ให้ เข้ า ใจตรงนี้ ไ ด้ เช่น   

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาอันดับหนึ่งที่คนบ่นคือของแพง น้ำมันแพง 

ซึ่งยังมีความเข้าใจของคนในสังคมจำนวนมากว่าเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหา

เฉพาะประเทศไทย รัฐบาลไทยหรือคนไทยสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้

เอง โดยการกำหนดให้น้ำมันราคาเท่านี้ ให้สินค้าตัวนั้นราคาเท่านั้น 

แม้แต่เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เรามีก็อาจจะล้าสมัย เช่น เวลา

สินค้าแพง เราก็คิดถึงแต่การควบคุมราคา  

ประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือ สิ่งที่เราคาดหวังจากผู้นำรุ่นใหม่

ในอนาคต คือ ความรู้ ความเข้าใจของความเชื่อมโยงของธรรมชาติของ

เศรษฐกิจโลกของการเมืองโลกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศ

มากขึ้น และอย่าลืมว่าอีก 4 ปีกว่าๆ ประชาคมอาเซียนก็ต้องมีขึ้น คำว่า 

“ประชาคมอาเซียน” ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะมิติการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจ แต่รวมถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม ความมั่นคงและการเมือง

ด้วย ฉะนั้น ผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นจะต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ใฝ่รู้ และ

ต้องค้นคว้าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้น

รวดเร็วมาก ซึ่งจากข้อนี้เราจะเห็นว่ามีทักษะอีกอย่างน้อย 2 ตัวที่มี

ความสำคัญขึ้นมา  

ทักษะแรก คือ ทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในกลุ่มคนซึ่งอายุไม่น้อยที่พอจะ

พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นคนยุคไอที (Information Technology) 

เพราะสมัยผมเรียนหนังสือนี่คอมพิวเตอร์ใหญ่เกือบเท่าห้อง ช้ามาก 
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มองไม่เห็นเลยว่าในอนาคตมันจะมีประโยชน์ได้อย่างไร นอกจากคนที่

ทำงานทางด้านเทคนิคหรืออะไร แต่ก็ไม่ใช่อายุมากจนปฏิเสธเทคโนโลยี 

แล้วผมเห็นชัดว่าในหมู่คนรุ่นผมหรือจะอายุมากกว่าผมสักเล็กน้อย 

นักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะอายุมากกว่าผม เพราะผมเข้ามาค่อนข้างจะ

อายุน้อย เห็นได้ชัดเลยครับว่าถ้าใครไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสารเสียเปรียบมาก ท่านนึกภาพก็แล้วกันว่านั่งประชุมถกเถียง

กันอยู่นี่ คนหนึ่งพอจะเอาข้อมูลต้องสั่งลูกน้องไปดูหน่อยสิ ไปเอาโน่น 

ไปเอานี่มา อีกคนหนึ่งนั่งใช้อยู่นิ้ว 2 นิ้ว เดี๋ยวสักครู่ก็มีข้อมูลแล้ว ใคร

จะได้เปรียบ เพราะฉะนั้นความสามารถในการค้นคว้า ใฝ่รู้ สืบค้น 

สำคัญมาก และเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้  

ทักษะที่สอง คือ ทักษะในด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษา

อังกฤษ เนื่องจากข้อมูลที่เป็นแหล่งความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของภาษา

อังกฤษ เพราะว่าใน Internet แม้ว่าเราจะพูดถึงโลกาภิวัตน์เหมือนกับ

ว่ามันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งโลก แต่ความจริงไม่ใช่เพราะ

สาระที่อยู่ใน Internet ผมไม่แน่ใจ ปัจจุบันอาจจะสัก 80 เปอร์เซ็นต์ 

น่าจะอยู่ในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ภาษาอื่น และถ้าจะไปหวังใช้บริการแปล

ออนไลน์ของกูเกิ้ล (Google’s free online language translation 

service) แปลแล้วอ่านรู้เรื่องก็ขอให้โชคดีนะครับ เพราะว่าภาษาไม่ใช่

เรื่องของการแปลคำต่อคำ แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการ

ถ่ายทอดความคิด โครงสร้าง ประโยค ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละ

ชาติด้วย และเป็นเหตุผลว่าทำไมเทคโนโลยียังไม่สามารถที่จะนำมาใช้

แปลภาษาหนึ่งไปเป็นภาษาหนึ่งได้ง่ายนัก ซึ่งทักษะนี้นับว่าเป็นปัจจัยที่

เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำมาสู่ข้อที่สอง 
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ข้อที่สอง คือ สมัยก่อนคนที่เข้ามาทำงานการเมือง โดยเฉพาะใน

ช่วงที่ประชาธิปไตยอาจจะไม่เต็มใบ สมัยนั้นเขาก็เลยบอกว่าครึ่งใบ จะ

มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องลงลึกไปในรายละเอียดหรือเข้าใจประเด็น

ต่างๆ มากมาย เพียงแค่ใช้ความคิดว่าเป็นนโยบาย อยากจะทำอย่างนั้น 

อย่างนี้ แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องทางเทคนิค ซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็น

หน้าที่ของฝ่ายราชการ จริงๆ บางยุคร้ายกว่านั้นก็คือว่าทำไปทำมาก็

กลายเป็นราชการนั่นแหละเป็นคนกำหนดนโยบายเสียทั้งหมด ผมเข้า

มาการเมืองนี่ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใน 20 ปีที่ชัดเจน ในสมัยก่อน

พูดกันตรงๆ ว่านักการเมืองจะรับฟังความเห็นของข้าราชการมาก โดย

เฉพาะสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ สำนักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา แต่ในยุคนี้ผมว่านักการเมืองสามารถอภิปราย  

ถกแถลงกับข้าราชการเหล่านี้ได้โดยไม่ด้อยไปกว่ากันเลย การอภิปราย

ในสภา 20 ปีที่แล้วนักการเมืองจะไม่ค่อยอภิปรายในข้อเท็จจริง   

รายละเอียด และไม่ค่อยมีเอกสารหลักฐานอะไร ก็มีเสน่ห์แบบหนึ่ง   

แต่ยุคนี้ไม่ใช่ และเห็นได้ว่านักการเมืองที่ได้รับการยอมรับในการทำ

หน้าที่สภาในปัจจุบันนั้นจะต้องมีลักษณะซึ่งสังคมยอมรับว่าเป็นผู้ที่มี

ความเข้าใจและรู้ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะจริง   

มีความแม่นยำในเรื่องข้อมูล ความแม่นยำในเรื่องของกรอบ กฎหมาย   

กฎ ระเบียบต่างๆ ดูง่ายๆ จากการที่นักข่าวสภาเลือกดาวสภา สมัย

ก่อนคนเป็นดาวสภาจะเสียงดัง ดุเดือด แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเขาเลือก

คนที่ให้ความสนใจกับเนื้อหาสาระ แม่นประเด็น สามารถนำเสนอข้อมูล

ที่แม่นยำ มีความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นอย่างดี นี่ก็เป็น

อีกจุดหนึ่งซึ่งผมมองว่ามีความสำคัญมากขึ้น แต่ก็ต้องมีความระมัดระวัง 

เพราะว่าผมมีนักการเมืองรุ่นน้องหลายคนซึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าเมื่อ

จำเป็นจะต้องมีการทำความเข้าใจกับเรื่องต่างๆ ก็เลยมักจะคิดว่าถ้า
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อย่างนั้นก็ทำตัวคล้ายๆ กับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งไปเลย 

เช่น การต่างประเทศ การคลัง แรงงาน เศรษฐกิจ เพราะว่าถ้ามีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว ก็อาจจะได้เปรียบคนอื่นๆ ในการที่จะนำ

เสนอหรือผลักดันความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งที่ข้อเท็จจริงใน

วันนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด ปัญหาใหญ่ๆ ของสังคมในปัจจุบันมี

น้อยเรื่องที่พอจะบอกได้ว่าเป็นงานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือ

เป็นงานที่ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งสามารถให้คำตอบได้ แต่ปัญหา

ส่วนใหญ่ล้วนเชื่อมโยงกับความสลับซับซ้อนของสังคม มีความเชื่อมโยง

ก้าวข้ามพรมแดน ในส่วนราชการก็ก้าวข้ามกระทรวงอยู่ตลอดเวลา 

เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ก็ต้องมีความคล่องตัวพอสมควรใน

การที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าห่างไกลจากความ

ชำนาญของตนเอง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาการ  

ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม แม้แต่ปัญหาที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจก็มีมิติ

ทางสังคม มิติทางการเมืองทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นนอกจากการมีความ

สามารถในการเรียนรู้และมีความเข้าใจทางด้านเทคนิคแล้ว ยังต้อง

สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงภาพรวมและให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ประเด็นหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่งได้อย่างดีด้วย ซึ่งเป็นทักษะและความ

สามารถที่ผมคิดว่าผู้นำรุ่นใหม่มีความจำเป็นที่จะต้องมี มิฉะนั้นแล้ว  

จะไม่สามารถที่จะบริหารจัดการสภาพปัญหาและนโยบายต่างๆ   

ในทางการเมืองในปัจจุบันได้  

นอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติหลายประการที่ไม่ได้เจาะจงไปใน

เรื่องทักษะ ความสามารถ ที่ควรจะต้องมี ได้แก่ 

ประการแรก ผมคิดว่าความซื่อสัตย์สุจริตยังคงเป็นหัวใจของการ

ที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ง่าย เพราะสภาพ
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ปัญหาของสังคมของการเมืองที่ในปัจจุบันมีปัญหามากขึ้น ทั้งในเรื่อง  

ค่านิยมที่เราเห็นชัดเจนว่าการสำรวจความคิดเห็น แม้กระทั่งในหมู่คน  

รุ่นใหม่ เด็ก เยาวชน ก็ดูจะชินชายอมรับกับเรื่องของการทุจริตมากขึ้น 

ถึงขั้นที่บางครั้งก็สะท้อนออกมาว่ามันอาจจะเป็นความจำเป็นที่จะต้องมี  

ในการที่จะมีความก้าวหน้าในการที่จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น

ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตก น่ากังวล ว่าในขณะที่ส่วนใหญ่เราบอกเรา

ต้องการจะเห็นความซื่อสัตย์สุจริต แต่เราได้ทำอะไรบ้างในการที่จะ

ทำให้มันเกิดความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆ คือไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน  

ตัวอย่าง คือ เบอร์โทรศัพท์ของผมบางทีม็อบก็เอาขึ้นไปบอกคน

ทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นจะมีคนโทรศัพท์มาหาผมตลอด อยู่ที่ว่าผมจะ

รับหรือไม่รับเท่านั้นเอง ถ้ารับผมก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย เพราะมีโทร

เข้ามาตลอด แต่ว่าบางครั้งก็รับเพื่ออยากจะฟัง วันหนึ่งก็มีคนมาต่อว่า 

ทำไมปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ผมก็บอกว่าเรื่องใดก็ตามถ้าผมรับ

รู้รับทราบผมไม่เคยปล่อย ทุกคนที่ทำงานกับผมทราบดี แล้วผมก็ถามว่า

รู้ได้อย่างไรว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น เขาบอกรู้และเป็นประสบการณ์

โดยตรงที่กระทรวงหนึ่งมีการทุจริต เพราะว่าเขาเองเป็นผู้ประกอบการ

ที่ต้องการจะไปรับทำโครงการที่กระทรวงนั้น ผมก็บอก ระบุมาเลย

กระทรวงไหน โครงการไหน เขาว่าบอกไม่ได้ ผมบอกว่าถ้าคุณระบุไม่ได้

แล้วคุณจะให้ผมไปจัดการได้อย่างไร เขาก็บอกว่าเขาระบุไม่ได้เพราะ

เขากลัวว่าถ้าเขาระบุไปแล้ว ผมไปดำเนินการอะไรแล้ว แปลว่า  

ผู้มีอำนาจจะรู้ว่าข้อมูลมาจากไหน วันข้างหน้าเขาก็จะไม่สามารถ

ประกอบการได้ เขาก็ทำอาชีพนี้ไม่ได้ ผมก็เลยต้องถามกลับเขาไปว่า 

ตกลงที่คุณกล่าวหาผมว่าทำไมปล่อยให้มีการทุจริต แล้วคุณปล่อยให้มี

การทุจริตด้วยหรือเปล่า 
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เรื่องแบบนี้ครับที่ผมว่าคนรุ่นต่อไปจะต้องเผชิญอย่างมาก ผมไม่

ได้ตำหนิเขานะครับ แต่ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะมองแล้วว่าถ้าเขาเปิดเผย

ข้อมูลมาเขาก็หมดหนทางประกอบการ แต่ในที่สุดก็เป็นการตัดสินใจ

ของเขาที่เลือกยึดเอาการประกอบการหรืออาชีพมากกว่าที่จะเอาข้อมูล

มาให้ผมเพื่อให้ไปจัดการกับการทุจริต ตรงนี้ที่เป็นสิ่งท้าทายคนรุ่นใหม่

ว่าจะก้าวข้ามตรงนี้ได้หรือไม่ ผมพยายามอยู่ขณะนี้ที่จะกระตุ้นภาค

เอกชนว่ามาช่วยกันปราบ ไม่ใช่ยอมรับ ไม่ใช่ยอมเสียเปรียบคนที่เข้ามา

เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริต อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะ

เป็นคุณลักษณะหนึ่งซึ่งท้าทายมากสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไป  

ประการที่สอง คือ ยุคนี้เป็นยุคของสังคมข่าวสาร การทำงานต้อง

ควบคู่ไปกับการสื่อสารตลอดเวลา สมัยหนึ่งเรามีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ให้

สัมภาษณ์เลยก็มี เป็นหน้าที่ของโฆษก บางท่านก็บอกไม่ให้สัมภาษณ์ 

จะไปพูดในรายการโทรทัศน์ก็มี แต่ว่าในยุคปัจจุบันถ้าไม่สื่อสารต่อเนื่อง

จะเหนื่อยมากครับ ความเข้าใจของผู้คนว่าคนทำงานการเมืองกำลังทำ

อะไรอยู่มันเป็นเรื่องสำคัญ ไม่อย่างนั้นไม่ได้รับความเข้าใจ ไม่ได้รับ

ความร่วมมือ แล้วก็ต้องยอมรับว่าการให้ข่าวสารของฝ่ายต่างๆ สามารถ

ทำได้ง่ายมาก ผมยกตัวอย่างตอนนี้ก็มีกลุ่มที่มาชุมนุมต่อต้านผมอยู่   

ก็พูดเรื่องไทย-กัมพูชาเรื่องเดียวนี่ ผมว่า 24 ชั่วโมงก็คงพูดไปสัก 20 

กว่าชั่วโมง คนที่เขาฟังแล้วเขาก็เป็นเดือดเป็นร้อน รัฐบาลก็ต้องบอก

ต้องชี้แจงอยู่ตลอด ในขณะที่ผมก็เห็นว่าถ้าผมพูดแต่เรื่องไทย-กัมพูชา 

20 ชั่วโมงเหมือนกัน คนอีกตั้งเยอะซึ่งบอกว่าเข้าใจแล้วหรือตัดสินใจ

แล้ว หรืออะไร เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไร แล้วก็พูดกันตรงๆ สื่อมวลชน

เองบางทีก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไร แต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องอธิบายอยู่ทุก

เรื่องเกือบตลอดเวลา สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องที่เหนื่อยนะครับ เพราะว่า
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บางคนก็ไม่ค่อยอยากจะต้องออกมาคอยชี้แจง เผชิญหน้า หรือบางครั้ง

ตอบโต้อะไรต่างๆ แต่กลายเป็นว่าการอยู่เฉยๆ หรือการนิ่งเฉย กลับ

เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเสียเอง คือ หนึ่ง บางคนบอกว่าการนิ่งเฉย

คือการยอมรับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครพูดอะไรมาก็ไม่รู้ แต่ว่าทางนี้ไม่

ปฏิเสธ แปลว่ายอมรับ เหนื่อยมากนะครับอันนี้ ก็เท่ากับต้องไปเสีย

เวลา กับสอง ถ้านิ่งอยู่เฉยๆ เขาใช้คำว่า การยึดพื้นที่สื่อ ก็ยึดไปเรื่อย 

ในที่สุดฝ่ายหนึ่งก็สามารถทำให้กลายเป็นกระแสหลักครอบงำไปได้ 

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งคนที่มาเป็นผู้นำทางการเมือง  

รุ่นใหม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องสื่อสารอยู่กับประชาชนอยู่ตลอด

เวลา สื่อสารแล้วจะได้บวก ได้ลบ ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ พูดมากโอกาส

ก็พลาดมากถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำคือ

อย่างนี้ครับ  

ถ้าเราอยากมีผู้นำรุ่นใหม่ที่สร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน คนที่มา

เป็นผู้นำนั้นต้องมีคุณลักษณะและมีการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริงและความคาดหวังของสังคม เพราะระบอบประชาธิปไตย

เป็นระบบการเมืองที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน 

ผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องสามารถที่จะซึมซับทำความเข้าใจกับกระแสหลักต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 

ความโปร่งใส การเปิดเผย การมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจาย

อำนาจ และมีทักษะที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ หากทำได้

อย่างกลมกลืนกันความยั่งยืนก็จะมาเอง เพราะความไม่ยั่งยืนเกิดจาก

ปัญหาความไม่สอดคล้องกัน เช่น การทุจริตคอร์รัปชันก็นำไปสู่ปัญหา  
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มีประเด็นเดียวเท่านั้นเองในขณะนี้ที่ผมคิดว่าเป็นความท้าทาย

ใหม่ ประเด็นที่ผมอยากจะย้ำตรงนี้ คือ ปัญหาความไม่ยั่งยืนของ

ประชาธิปไตยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนิยมการใช้ความรุนแรงซึ่งเป็น

เรื่องอันตราย ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ทั่วโลกเราจะเห็นว่า

จะมีกลุ่มที่กล้าที่จะใช้ความรุนแรงในทางการเมืองกันมากขึ้น ถามว่า

เป็นคนส่วนใหญ่ไหม ผมกล้ายืนยันได้ว่าแทบไม่มีสังคมไหนที่คนที่มี

ความคิดในลักษณะนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่ อย่างเก่งที่สุดมีแนวร่วม เอาเป็นว่า 

20 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าถ้ามีสองกลุ่มที่อยู่คนละข้างกัน แต่รุนแรงรวมกัน

แล้วก็อาจจะถึง 40 เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ นี่นับ

แนวร่วมด้วย ประเด็นนี้ที่ท้าทายเพราะว่าวันนี้ความเปราะบางของ

ประชาธิปไตยอยู่ตรงที่ว่าคนเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่สามารถกำหนด

ประเด็นและก็ครอบงำการเมืองได้มากเกินความเป็นจริง เพราะคนที่ไม่

นิยมแนวทางของความรุนแรงมักจะนิ่งเฉย วันนี้ทุกสังคมทั่วโลกตื่นตัว

เรื่องนี้กันมาก โดยเฉพาะในหมู่ผู้นำทางการเมืองว่าทำอย่างไรให้คน

ส่วนใหญ่ซึ่งไม่นิยมความรุนแรงสามารถที่จะมีสิทธิมีเสียงแสดงออก  

ที่จะนำสังคมกลับเข้ามาสู่เรื่องของความจริงๆ ผมอยากใช้ คำว่า ความ

พอเพียงทางการเมือง ไม่สุดโต่ง ใช้ เหตุใช้ผล และไม่นำประเทศ  

หรือสังคมเข้าไปสู่ความเสี่ยง ซึ่งก็คือหลักของปรัชญาพอเพียงนั่นเอง   

เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากข้อคิดเหล่านี้ไว้นะครับ   
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บรรยายพิเศษ 

สุดท้ายจริงๆ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน และก็ดีใจที่ได้เห็นคน

รุ่นใหม่สนใจ ใส่ใจที่จะเข้ามาในหลักสูตรแบบนี้ ผมก็มีความหวังว่าต่อ

ไปจะมีคนที่เข้ามาเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้น ผมเรียนว่าตั้งแต่

ไหนแต่ไรการที่จะชักชวนให้คนเข้ามาสู่การเมืองและมาเป็นนักการเมือง

คุณภาพเป็นเรื่องยากเสมอ เพราะเข้ามาสู่การเมืองต้องเผชิญกับอะไร

หลายต่อหลายอย่าง ก็อยากจะเป็นกำลังใจ และหวังว่าหลายคนในที่นี้

จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและก็การเมืองของ

เราให้เป็นการเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ขอบคุณครับ  



บรรยายพิเศษ 



บรรยายพิเศษ นายกรัฐมนตรี 
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9  
สถาบันพระปกเกล้า 

หัวข้อ “การเมืองการบริหารเศรษฐกิจไทย” 
วันที่25กุมภาพันธ์2554

ณอาคารฝึกอบรมชั้น5สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯกรุงเทพมหานคร
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หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9  
สถาบันพระปกเกล้า 

หัวข้อ “การเมืองการบริหารเศรษฐกิจไทย” 
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“ในช่วงแรกที่ผมเข้ามาบริหารเศรษฐกิจ

ขณะนั้นประเทศไทยก็เริ่มได้รับผลกระทบ

จากวิฤตเศรษฐกิจโลก

ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติิที่มีความรุนแรงที่สุด

ครั้งหนึ่งเหมือนกันในประวัติศาสตร์”



บรรยายพิเศษ นายกรัฐมนตรี 
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9  
สถาบันพระปกเกล้า 
หัวข้อ “การเมืองการบริหารเศรษฐกิจไทย” 
วันที่25กุมภาพันธ์2554

ผมมีความยินดีที่ได้เป็นวิทยากรในการบรรยาย

หัวข้อ การเมืองการบริหารเศรษฐกิจไทย อีกครั้ง

ในหลักสูตรที่ในช่วงเริ่มต้น ก็ได้มีโอกาสเข้ามา

เป็นกรรมการหลักสูตรด้วย แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมผู้เข้า

รับการอบรม เพราะว่า ถ้าหลักสูตรยังเป็นเหมือนสมัยที่ได้

เริ่มต้นไว้ ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้น แล้วก็มีความ

ยากพอสมควร ซึ่งก็ดูแล้ว ก็ยังอยู่ และก็ขอแสดงความ

ชื่นชม เมื่อผ่านมาแล้วครึ่งปี ผมก็จะไม่ใช้เวลามาก ใน

ลักษณะของการที่จะไปย้ำในเชิงทฤษฎีมากนัก ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของเศรษฐกิจจุลภาคหรือมหภาค แต่สิ่งที่ตั้งใจคือว่า  

จะใช้โอกาสนี้ในการะพูดถึงเรื่องการบริหารงานเศรษฐกิจใน

ปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนหลักคิดในการทำงานโดยยึดเอา  

เป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจให้ท่านได้รับทราบ  

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมุมมองของคนที่ทำงาน และในการ
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สะท้อนประสบการณ์สองปีนี้ ก็จะมีข้อคิดที่จะย้อนกลับไปในเรื่องของ

ทฤษฎีหรือเรื่องของหลักการเศรษฐกิจบางอย่างที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ 

ที่บอกว่าจะบรรยายโดยไม่มีพักเนื่องจากว่า ผมจะต้องจากที่นี่แล้วก็ทุก

คนที่สถาบันย้ำว่า เมื่อไหร่ที่พัก ก็จะพักยาว ก็จะทำให้เราอาจจะไม่ได้

รับเนื้อหาสาระเต็มที่ ผมจะพยายามใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการ

บรรยาย หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ซักถามซึ่งผมเชื่อว่าก็มีคำถาม

เยอะ ทั้งที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่มาบรรยาย แต่ก็ยินดีที่จะ

แลกเปลี่ยน ช่วงนั้นอาจจะใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง 

ย้อนกลับมาในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจ ซึ่งผมจะพูดใน 

เรื่องของการบริหารเศรษฐกิจ 4 เป้าหมายหลัก เป้าหมายที่หนึ่ง เรื่อง

ของการรักษาและเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อันนี้

เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่า เรามีความคาดหวังว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ

จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน เพราะฉะนั้น การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็เป็น

เป้าหมายสำคัญ เป้าหมายที่สองการรักษาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ 

เพราะฉะนั้นลำพังการเจริญเติบโตอย่างเดียว คงจะไม่มีประโยชน์อะไร 

ถ้าการเติบโตนั้น เป็นการเติบโตที่เปราะบาง ขาดเสถียรภาพหรือนำไป

สู่วัฏจักรหรือวิกฤติทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่สาม เป็นเรื่องของการ

จัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ ใครที่เริ่มต้นเรียน

เศรษฐศาสตร์ก็จะทราบว่า นิยามของเศรษฐศาสตร์ก็คือ การศึกษาว่า

ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แล้วก็สุดท้าย แต่ไม่ได้

หมายความว่าสำคัญน้อยที่สุด ตรงกันข้ามจะเป็นหัวข้อใหญ่คือปัญหา

และความเป็นธรรม และการกระจายรายได้ ในระบบเศรษฐกิจ   

เป้าหมายที่สี่ที่ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการบริหารเศรษฐกิจ   

ซึ่งหลายคนก็อาจจะอยากเพิ่มเติมหรือเสริมว่า นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว 
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ก็อาจจะมีประเด็นอื่น ซึ่งผมก็จะพยายามแตะถึงในสิ่งเหล่านั้นด้วย 

เพราะว่าผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่า  เรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของ

สังคม หรือเรื่องของการเมือง ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกแล้ว  

เริ่มต้นด้วยเรื่องของการรักษาหรือการเสริมสร้างความเจริญทาง

เศรษฐกิจก่อน สิ่งแรกที่อยากจะเรียนก็คือว่า ในช่วงแรกที่ผมเข้ามา  

บริหารเศรษฐกิจ ขณะนั้นประเทศไทยก็เริ่มได้รับผลกระทบจากวิกฤติ

เศรษฐกิจโลก ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติที่มีความรุนแรงที่สุด ครั้งหนึ่งเหมือน

กันในประวัติศาสตร์ เราอาจจะต้องย้อนกลับไปถึง 70-80 ปี ที่จะได้

เห็นลักษณะของวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในระดับนี้ แต่ว่าหลังจาก

สงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา วิกฤติเศรษฐกิจอาจจะถือว่าได้มีหลาย

ครั้ง เช่น วิกฤติราคาน้ำมัน เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว มีวิกฤติที่เกิดขึ้น

ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น วิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นที่เม็กซิโก วิกฤติการเงินที่

เกิดขึ้นที่ประเทศไทยในเอเชีย ในช่วงประมาณ 2540 แล้วก็มีวิกฤติที่ไป

ประเทศที่กำลังพัฒนาภูมิภาคต่างๆ แต่ว่า 2 ปีที่แล้ว อาจจะกล่าวได้ว่า

เป็นครั้งแรกที่วิกฤติเศรษฐกิจใหญ่ๆ วิกฤติที่มหาอำนาจ อเมริกา ยุโรป 

หรือญี่ปุ่นประสบกับวิกฤติที่รุนแรงมากทางการเงิน แล้ววิกฤติตัวนี้ก็

ลุกลาม มายังเศรษฐกิจทั่วโลกมายังเอเชีย อาเซียนหรือวิดฤตที่เกิดใน

ประเทศไทย  

ประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจตั้งแต่แรก ก็คือ เศรษฐกิจไทยเป็น

เศรษฐกิจที่เปิดมาก ถ้าเอามูลค่าของการส่งออกบวกกับมูลค่าของ

การนำเข้าสองตัวนี้บวกกันแล้วมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

เกิน 100% เพราะฉะนั้น หลายเรื่องในเศรษฐกิจของเราผูกพันอยู่กับ

ต่างประเทศ ซึ่ งบ่อยครั้ งเราจะเห็นว่า การวิ เคราะห์ในเรื่องของ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะที่เราอ่านในสื่อสารมวลชน จะไม่ค่อยยอมรับหรือ
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เข้าใจ หรือนำเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบวิเคราะห์ ซึ่งอันตราย เพราะ

หลายครั้งเราก็ไปพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาตรงนั้น ตรงนี้ว่า  

มันเป็นเรื่องผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ทั้งๆที่ความเป็นจริงหลายเรื่อง

มันอธิบายได้ โดยปรากฏการณ์ของเศรษฐกิจโลก และการที่เราเป็น

เศรษฐกิจที่ เปิด ถ้าไปดูจริงๆ แม้กระทั่งอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ที่หลายคนบอกยุคนั้นเศรษฐกิจดี ยุคนี้เศรษฐกิจดี ท่านไป

ลองเอากราฟอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศใน

อาเซียนแล้วท่านจะพบว่า มันจะขึ้นลงค่อนข้างที่จะเหมือนกัน ยกเว้น 

เกิดวิกฤติหรือเหตุการณ์ผิดปกติในประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะทำให้

การเคลื่อนไหวตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยจะสอดคล้องกัน นอกจากนั้นก็

อยากจะเตือนว่าสำหรับท่านที่ชอบศึกษาจากตำราต่างๆ ตรงนี้ก็จึงเป็น

ปัญหาตรงกันว่า ตำราที่เราใช้ส่วนใหญ่ ตำราฝรั่งนั้นมาจากสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเปิด เพราะเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เศรษฐกิจ

ตลาดในประเทศมีความหมายมาก ในขณะที่ ของ เรามันไม่ ใช่   

เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นแรกที่อยากจะเตือนก่อนเลยว่า ในการบริหาร

เศรษฐกิจไทยต้องคำนึงถึงตรงนี้ ฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่รัฐบาลชุดนี้  

เข้ามาบริหาร ตัวเลขเศรษฐกิจใน 3 เดือนแรกของปี 2552 เราไม่ได้โต 

แต่เราติดลบ 7 % และการติดลบ ก็มาจากการหดตัวอย่างรุนแรงของ

การส่งออกและการท่องเที่ยว ฉะนั้นตัวเลขส่งออกเริ่มติดลบมาตั้งแต่

ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม ปี 2551 เช่นเดียวกับเรื่องของการ

ท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ก็ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศติดลบ 

แต่ว่าประเทศไทย ก็โชคดีตรงที่ว่าหลังจากที่เราผ่านวิกฤติเศรษฐกิจ 

เมื่อปี 2540 มาระบบการเงินของเราค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งคือไม่ได้ล้ม

ตามสถาบันการเงิน หรือธนาคารต่างๆ ในวิกฤติรอบใหม่นี้ไม่ได้มีความ

เสี่ยงหรือไม่ได้ลงทุนในตราสาร ที่มีความเสี่ยงจนทำให้ผลกระทบจาก
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การล้มลงของสถาบันการเงินในสหรัฐหรือในประเทศอื่นๆ ในยุโรป 

ลุกลามเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นปัญหาจริงๆ ของเราคือการหดตัวของ

เศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบมากจากเศรษฐกิจโลก เมื่อเข้ามา พวกเราซึ่ง

ได้มีโอกาสผ่านการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจมหภาคก็จะทราบว่า การที่จะ

สร้างความเจริญเติบโตหรือกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะใช้กัน มันก็มีเครื่องมือ

ซึ่งจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือมาตรฐาน คือมาตรการการเงินการคลังที่จะ

ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ การคลังหมายความว่า รัฐบาลต้องอัดฉีดเงินเข้าสู่

ระบบเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การเงินก็คือต้องผ่อนคลายเพื่อที่

จะให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นการลงทุนได้ อันนี้ก็เป็น

หลักพื้นฐานโดยทั่วไป  

สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ตอนที่รัฐบาลเข้ามาก็มีการประเมินกันว่า   

ถ้าเศรษฐกิจเริ่มหดตัวรุนแรงติดลบถึงร้อยละ 7 ใน 3 เดือนแรก อะไร

จะเกิดขึ้น วันนั้นถ้าใครเอาหนังสือพิมพ์เก่าๆ มาดู ก็จะบอกว่ามีความ

เป็นไปได้ที่คนในประเทศจะตกงาน 1- 2 ล้านคน แล้วเราก็จะทราบว่า 

ถ้าเศรษฐกิจเข้าสู่วงจรแบบนั้น มันก็จะเป็นเรื่องซึ่งอันตรายมาก เพราะ

แค่คนกลัวว่าจะตกงาน กลัวว่าทุกอย่างจะฝืดเคือง ใช้จ่ายน้อยลงก็ยิ่ง

ทำให้เศรษฐกิจฝืดเคือง เพราะเงินก็จะไม่หมุนในระบบเศรษฐกิจ ก็จะ

กลายเป็นวงจร เป็นวัฏจักร เพราะฉะนั้น การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น  

เรื่องที่มีความสำคัญมาก ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือโอกาสเตือนว่าหลายครั้ง

ที่เปรียบเทียบการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ เหมือนการบริหาร  

การเงินของครอบครัว บางครั้งเราจะสับสนเพราะบางครั้งที่เราบริหาร

การเงินในครอบครัว สมมติว่ามันเกิดปัญหาขึ้นกับคนในครอบครัวทำให้

รายได้หดหายไป เราต้องประหยัดต้องอดออมเพื่อที่จะให้ฐานะของ

ครอบครัวไปได้ แต่ถ้าเราพูดถึงการบริหารภาพรวมเศรษฐกิจแล้วเราคิด
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แบบนั้น มันจะไม่ใช่ เพราะว่ารัฐบาลมีฐานะหรือมีความสามารถพิเศษ

ในการที่จะกู้ยืมเงินในอนาคต กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

สามารถที่จะหาเงินเข้ามาด้วยการปรับระบบภาษีทั้งในปัจจุบันและใน

อนาคตได้ เพราะฉะนั้นถ้าไปเปรียบเทียบเป็นครอบครัว ถ้าบอกว่า  

ตอนนี้ประเทศกำลังแย่ ต้องรัดเข็มขัด ใครไปทำอย่างนั้น ก็จะพบความ

เป็นจริงว่า จะยิ่ งแย่ลงไปอีก ทีนี้ตอนที่ เราตัดสินใจที่จะกระตุ้น

เศรษฐกิจ มีแนวคิดที่หลากหลายแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามา  

ในรอบนี้ที่จะพบเห็น คือการบริหารเศรษฐกิจไม่เหมือนเดิม ข้อแรกคือ 

คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการที่ให้รัฐบาล  

ไปลงทุน ไปสร้างถนน ไปขุดบ่อน้ำ เกิดการจ้างงานจากภาครัฐ อันนี้คือ

ไปอ่านในตำราจะเขียนอย่างนี้ บอกว่า ถ้าคิดอะไรไม่ออกจ้างให้คนไป

ขุดถนนรอบนึงแล้วก็จ้างอีกชุดนึงไปกลบ ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

คือเป็นการไปเอารายได้ไปใส่มือคนทำงาน เพื่อให้เงินมันหมุน อันนั้นก็

คือด้านหนึ่ง ผมเรียนเลยว่า วันที่เราตัดสินใจตอนนั้น เราบอกว่าเราจะ

ไม่ทำอย่างนั้น เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราใช้ชุดแรก เราใช้

การเพิ่มงบประมาณกลางปี เมื่อปี 2552 คือจริงๆ แล้วรัฐบาลท่าน

นายกฯ สมัคร ตั้งงบประมาณแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้ว 

คือประมาณ 3 แสนล้าน แต่ว่าสถานการณ์มันยังรุนแรงอยู่ เราก็มาตั้ง

งบกลางปีเพิ่ม 1 แสนล้าน แต่ไม่ได้ทำเรื่องประเภทแบบขุดถนน หรือ

ขุดบ่อน้ำ ถามว่าทำไม ที่ตัดสินใจกันตรงนั้นที่ไม่ทำอย่างนั้น เพราะเวลา

ที่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนั้น มันไม่ทันการณ์ รัฐบาลมาตั้งงบประมาณ

แสนล้านให้ไปทำถนน สมมติ ตอนนั้นที่ผมเข้ามา จำได้ว่างบประมาณ

เข้าสภาประมาณกลางปี ประมาณเมษายน กว่างบประมาณจะผ่าน 

กว่าหน่วยงานจะไปประมูล จัดซื้อจัดจ้าง กว่าจะมีการจ้างจริง ผมว่า  

ไม่ต่ำกว่าครึ่งปี แล้วเราก็มองเห็นแล้วว่า อย่าว่าจะไปตั้งแสนล้านทำของ 
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เหล่านี้เพิ่มเลย งบประมาณตั้งแต่ท่านนายกฯสมัคร ท่านนายกฯสมชาย

บริหารมา ก็ใช้เงินไม่ทันอยู่แล้วในโครงการแบบนี้ เพราะฉะนั้น ผมกล้า

พูดได้เลยว่า เราไม่ตัดสินใจทำอย่างนั้น และหลายประเทศที่ยังกระตุ้น

เศรษฐกิจด้วยวิธีแบบนี้ พบความเป็นจริงในปี 2552 ว่า เศรษฐกิจ  

ฟื้นช้า เพราะมีแต่ตัวที่บอกว่า จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งก็ช่วยที่ทำให้ทุก

คนมั่นใจในระดับนึง ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่หลายประเทศประสบ

ปัญหานี้จริงๆ เช่น สหรัฐอเมริกาหรือหลายๆ ประเทศในยุโรป ที่ทำ

โครงการแบบนี้แล้วกว่าเงินจะลงไปถึงประชาชนจริงๆ ช้า  

อันที่สอง มีผู้ที่วิจารณ์งบประมาณกลางปีของรัฐบาลในขณะนั้น

ว่า ทำไมไม่เอาเงินนี้ไปภาคการส่งออกกับภาคการท่องเที่ยวเพราะ  

กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาความตกต่ำ บางคนก็เลยไปวิจารณ์ไปทาง  

การเมืองว่า เป็นเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยว กระพาณิชย์ไม่ได้อยู่

ในความดูแลของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่า แต่ข้อเท็จจริงคือ   

วันนั้นที่เราวิเคราะห์ปัญหาการส่งออก ปัญหาการท่องเที่ยวขณะนั้น  

ไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ สินค้าไทยสูญเสียความสามารถในการ

แข่งขันไป หรือผู้ส่งออกขาดอะไรบางสิ่งบางอย่าง ปัญหาวันนั้นคือว่า

ลูกค้าเราไม่มีสตางค์ เราจะทำอะไรเขาก็ไม่ซื้อ เพราะเขาไม่มีอะไรจะซื้อ

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ใช้ แต่ที่เราใช้คือ

แนวคิดที่ ว่ า เอา เ งิน ไปใส่มื อ ใส่ กระ เป๋ าประชาชนให้ เร็ วที่ สุ ด   

เพราะฉะนั้น งบกลางปีที่ออกมาตอนนั้น จะมีเรื่องการเรียนฟรี 15 ปี   

มีการเอาเงินไปให้ผู้ปกครองซื้อเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน 

ตำราเรียน มีเรื่องของผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน 500 บาท เป็นครั้งแรก เรื่อง 

อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) แล้วก็มีเรื่องหนึ่งถูก

วิจารณ์มาก คือการเอาเงิน 2,000 บาท ไปให้คนที่มีรายได้ต่ำกว่า 
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15,000 บาท ในระบบประกันสังคมเป็นหลัก ถามว่ามาตรการเหล่านี้

สมบูรณ์ทั้งหมดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่า ไม่ใช่ แต่ละอันแต่ละรายการมีจุดอ่อน 

วิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งสิ้น แต่ถ้ามองในมุมของการบริหารเศรษฐกิจใน

เรื่องของการเติบโต มันเป็นวิธีที่ทำให้เงินออกไปถึงประชาชนเร็วที่สุด 

หลายคนยังวิจารณ์กันอยู่ว่า ตกลงได้ผลหรือไม่ได้ผล ผมอยากจะบอก

ว่าประมาณสองเดือนหลังจากที่เราจัดงบกลางปี ตัวเลขเศรษฐกิจ  

ค่อนข้างจะยืนยันว่า เศรษฐกิจในประเทศหยุดทรุดลงและก็เริ่มที่จะ  

ดีขึ้น ยอดขายในการค้าปลีกหลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน เริ่มที่จะมี

เสถียรภาพและก็เริ่มที่จะดีขึ้น แล้วก็โชคดีว่าพอถึงช่วงปลายปีนั้น 

เศรษฐกิจต่างประเทศเริ่มดีขึ้น เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้น การส่งออก   

การท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้น เพราะฉะนั้นทั้ง ปี 2552 ที่มีคนเคยประมาณการ

ว่าอาจจะติดลบ 9-10 % เหมือนสมัย 2541 ก็ไม่ได้เกิดขึ้น พอถึงปลายปี 

อัตราการเจริญเติบโตก็เริ่ม กลับมาเป็นบวกและก็ทำให้เราติดลบเพียง

เล็กน้อย แล้วหลังจากนั้นเราจึงมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทย

เข้มแข็ง ซึ่งก็พูดถึงการที่จะกู้ยืมเงิน 8 แสนล้าน เอามาทำในเรื่องของ

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตำราที่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก็จะมีเรื่องของถนนหนทาง โรงเรียน   

โรงพยาบาล สุดท้ายเมื่อเราใช้การกระตุ้นตรงนี้ ปี 2553 ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจก็ค่อนข้างฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ในที่สุดทั้งปี ตัวเลข

สุดท้ายที่ทางสภาพัฒฯ เพิ่งแถลงไปสัปดาห์ก่อนคือว่า เศรษฐกิจกลับมา

เติบโตได้ในอัตราร้อยละ 7.9 ซึ่ง ก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างจะสูง โดย

เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ด้วย แล้วก็เป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจะมี

ฐานที่กว้าง คือทั้งเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว  

ก็ฟื้นตัวกันหมด การลงทุนก็มีการฟื้นตัว การบริโภคก็มีการฟื้นตัว 

เพราะฉะนั้น อันนี้คือภาพใหญ่ของเป้าหมายแรกในทางเศรษฐกิจที่เรา
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พูดถึงการเจริญเติบโต ตรงนี้คือ สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นถึงการบริหารงาน

ในเป้าหมายในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทีนี้ ถ้าไม่พูดด้านการเงิน

เลยก็คงไม่ได้ แต่ระบบการบริหารทางด้านเศรษฐกิจการเงินของเรา 

และก็ปัจจุบันในโลกส่วนใหญ่ อำนาจของการตัดสินใจในนโยบาย

ทางการเงินอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารกลางใน  

ประเทศอื่นๆ ที่อิสระ ทีนี้ผมก็ระมัดระวังมาก หลายยุคหลายสมัยก็จะมี

เสียงที่ครหาว่า การเมืองเข้าไปแทรกแซงธนาคารกลางหรือไม่ในเรื่อง

ของนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่คนกลัว ถ้าการเมืองเข้าไปยุ่งมากๆ 

ส่วนใหญ่คือแนวโน้มจะทำให้ธนาคารกลางไม่มีวินัย เพราะว่าฝ่าย

การเมืองก็ต้องการที่จะให้เศรษฐกิจโตมากๆ และหวังว่ามันจะเกิดผล

ประโยชน์ในทางการเมืองกับตัวเอง แต่ว่าหลายครั้ง พอบอกว่าธนาคาร

กลางอิสระ บางทีก็จะมีเหมือนการขัดแย้ง การทะเลาะกันขึ้นมา ซึ่งก็

จะไม่เป็นผลดีกับความน่าเชื่อถือ ทีนี้หลักที่ผมทำ วิธีการที่ผมใช้ก็คือ  

ในช่วงปี 2552  ผมจะประชุม ครม.เศรษฐกิจ ซึ่งมีผู้ว่าการธนาคาร  

แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเกือบจะทุกสัปดาห์ จะมีเว้นบาง

สัปดาห์เราจะประชุม กรอ. คือประชุมร่วมกับภาคเอกชน ทีนี้ ครม. 

เศรษฐกิจ ปี 2552 นี้ จะไม่เหมือนกับ ครม.เศรษฐกิจในอดีต เพราะ  

ในอดีต ครม.เศรษฐกิจ จะทำหน้าที่กลั่นกรอง เรื่องทางเศรษฐกิจที่จะ

เสนอ ครม. แต่ผมบอกว่าสำหรับปี 2552 จะไม่ใช้ ครม.เศรษฐกิจใน

บทบาทนั้น แต่ ครม.เศรษฐกิจจะทำหน้าที่ในการติดตามประเมิน และ

ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเท่านั้น เช่น ติดตามดูว่า ตกลง

ปัญหาการว่างงานเป็นอย่างไร โครงการที่จะไปแก้ปัญหาการว่างงาน 

เช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ ติดปัญหามีอุปสรรคอย่างไรก็จะดำเนินการ  

แต่สิ่งที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่า เวทีนั้นเป็นเวทีที่ เราจะมีการพูดถึงการ

ประเมินสถานการณ์และการกำหนด เป้าหมายของภาพรวมของ
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เศรษฐกิจ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งรวมถึงธนาคาร

แห่งประเทศไทยด้วย เพราะฉะนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเสนอ

ตัวเลขต่างๆ ให้ทราบ ขณะเดียวกันกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และบางครั้งก็จะมาตั้งวงคุยกันเพียง 5 คนเพื่อที่ว่า เราจะ

ประเมินเศรษฐกิจอย่างไร โตช้า โตเร็วเกินไปอย่างไร เพื่อมีความเข้าใจ

ตรงกัน แลกเปลี่ยนให้เห็นตรงกัน ส่วนหลังจากนั้น  ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจะไปประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ว่าขึ้นหรือ  

ไม่ขึ้นดอกเบี้ย แต่อย่างน้อยผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยทราบว่า

ในการมาประเมินร่วมกับรัฐบาลคิดอย่างไร ทราบว่าขณะนี้เศรษฐกิจ

ต้องกระตุ้นเพิ่มหรือต้องเริ่มที่จะเบรกเพื่อไม่ให้เกิดการร้อนแรงเกินไป 

หรือมีความสมดุลหรือไม่ ตรงไหน อย่างไร ซึ่งรวมไปถึง อัตราแลก

เปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ อันนี้คือกลไกแรกที่ชี้ให้เห็นว่าผมวางหลักแนวคิด

ของฝ่ายการเมืองในยุคนี้ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเติบโตทาง

เศรษฐกิจไว้อย่างไร 

ประเด็นที่สองเรื่องเสถียรภาพ มีประเด็นที่เป็นมาตรฐานในการที่

จะตรวจดูว่าเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพหรือไม่ การขาดดุล ดุลการคลัง 

การขาดดุลการค้า การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ความผันผวนเรื่องอัตรา

แลกเปลี่ยนและอัตราอื่นๆ เป็นต้น แล้วก็เรื่องหนี้สาธารณะ หนี้ของ

ประเทศ ซึ่งก็จะเห็นว่าในวิกฤติเศรษฐกิจรอบนี้ในโลก ประเทศในยุโรป

หลายประเทศยังไม่พ้นปัญหา ผมก็เล่าให้ฟังว่า เรื่องเสถียรภาพนั้น

ปัญหาแรกที่ทุกคนเป็นห่วงคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ การทำงบกลางปี 

1 แสนล้าน พอมาทำงบ 2553 ก็ต้องทำงบขาดดุล แล้วก็เรื่องกู้เงิน   

8 แสนล้าน ทุกคนก็เป็นห่วงมาก ผมก็ให้ทุกคนเอาตัวเลขมาบวกว่าหนี้

จะเป็นเท่าไหร่ แล้วหนี้ต่อรายได้หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

เป็นตัวชี้วัดตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมินจะเป็นอย่างไร โดยมีเป้าหมายว่า   
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หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะต้องไม่เกิน 60 % 

ตอนนั้นที่เราเข้ามาบริหารน่าจะอยู่ที่ 30 % สิ่งแรกที่อยากจะบอกคือ

คำว่า หนี้สาธารณะ บางทีก็พูดกันแล้ว เกิดความสับสนว่าการม ี 

หนี้สาธารณะคือความเลวร้าย พูดประหนึ่งว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจคือ

ไม่ควรมีหนี้สาธารณะ ต้องบอกว่า ไม่จริง คือการมีหนี้ระดับหนึ่งคือการ

ที่เราลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา เพียงแต่ว่าเราต้องดูแลเท่านั้นเองว่า 

อย่าให้หนี้โตเร็วกว่ารายได้ เพราะถ้าหนี้โตเร็วกว่ารายได้เมื่อไหร่  

ก็หมายความว่า เราก็ไม่มีความสามารถในการใช้หนี้ แต่ถ้ารายได้โตเร็ว

กว่าหนี้ก็ไม่มีปัญหา ทางการเมืองก็เอาหนี้มาหารด้วยจำนวนประชากร 

แล้วก็บอกว่าแต่ละคนเกิดมาเป็นหนี้ ทำให้คนตกใจว่าเป็นหนี้ต้องทำ  

อย่างไร ผมก็ถามทุกคนที่นี่ว่า ตั้งแต่เกิดมาท่านใช้หนี้สาธารณะไปเท่าไหร่ 

คำตอบก็คือ การใช้หนี้สาธารณะก็คือการเสียภาษี ถ้าหนี้สาธารณะเป็น

ภาระจริงๆ ก็คือเป็นภาระสำหรับผู้ที่เสียภาษีในอนาคต สิ่งที่เราต้อง

ประเมินคือว่าภาษีที่จะเก็บในอนาคตที่มาใช้หนี้อย่างไร ถ้าอัตราไม่ได้

เพิ่มภาษีใหม่ก็ไม่มีแต่ว่าเศรษฐกิจโตขึ้นเก็บรายได้ ได้มากขึ้น มันก็ไม่ได้

กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่จะมาใช้หนี้สาธารณะ แต่ถ้า  

แน่นอนแล้วการใช้หนี้มันโตเร็ว ภาษีที่เก็บอยู่ไม่พอ ต้องไปเก็บภาษีใหม่

อะไรก็ตาม นั่นจึงจะเป็นความเดือดร้อนที่เกิดจากหนี้สาธารณะที่โต  

เกินไป เพราะฉะนั้นผมก็วางเป้าตั้งแต่แรกว่า 1 ไม่ให้เกิน 60 % และก็

อยากจะอธิบายว่า เราให้ความสำคัญเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น ก็คือว่า วันที่

กระทรวงการคลังกับหน่วยงานต่างๆ เดินมาบอกผมว่า ขอกู้นอกระบบ 

8 แสนล้าน ถามว่าทำไมต้องกู้นอกระบบ ต้องอธิบายก่อนว่าตาม

กฎหมาย เราไม่สามารถขาดดุลหรือลงทุนได้มากกว่านั้นแล้ว เพราะ

ตามกฎหมายของเราการขาดดุลงบประมาณ ต้องไม่เกินเพดานที่

กำหนดไว้เป็นสัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน แต่ปีนั้นการจัดเก็บภาษีเรา
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คาดว่าที่จะจัดเก็บได้หายไป 2 แสนล้าน เพราะฉะนั้น งบประมาณจะ

ถูกบีบ แล้วก็ทำให้งบประมาณรายจ่าย พอเงินหายไป 2 แสนล้าน เงิน

เกือบทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายประจำ บวกกับการใช้หนี้ในอดีตที่ผ่านมา 

เพราะฉะนั้นมันต้องออกกฎหมายพิเศษถึงจะเอาเงินมาใช้ได้ เขาก็มาหา

ผมแล้วบอกว่าเขาอยากจะใช้เงินเพิ่มสัก 8 แสนล้านในกรอบ 3 ปี คือ

ประมาณ 2552-2555  

ในอดีตการกู้เงินแบบนี้ออกเป็นพระราชกำหนด พูดง่ายๆ คือว่า 

ฝ่ายบริหารใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ตามความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ 8 

แสนล้าน แล้วก็มีผลบังคับใช้เอาเข้าสภา สภามีหน้าที่อย่างเดียวว่า

ยกมือให้หรือไม่ให้ ผมก็เปลี่ยนตรงนี้ บอกกับเขาว่า ที่คิดจะใช้ 8 แสนล้าน 

เราคาดคะเนเอา แต่ว่าในความรู้สึกผมที่ว่าจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินจำเป็น

จริงๆ มันทั้ง 8 แสนล้านหรือไม่ มันก็ฟังไม่ค่อยขึ้นหรอกว่า เราจะมี

ความสามารถในการใช้เงินมากมายมหาศาลแบบจำเป็นเร่งด่วน ผมก็

เลยเปลี่ยนโจทย์ ให้ ไปว่า แบ่ง เป็น 2 ก้อน คือ 4 แสนล้าน และ   

4 แสนล้าน โดย 4 แสนล้านแรก ก็ไปออกเป็นพระราชกำหนด แต่   

4 แสนล้านหลังทำเป็นพระราชบัญญัติ ต้องให้สภาสามารถแก้ไข

กฎหมายเป็นรายละเอียดซักถามตรวจสอบได้ตั้งแต่ไปใช้เงิน เพราะ  

ถึงอย่างไร เราก็ยังมี 4 แสนล้านแรกที่ยังสามารถใช้ได้ในระหว่างที่สภา

ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ พิจารณาตรงนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มี

การออกพระราชบัญญัติกู้เงินข้างนอก ตรงนี้คือส่วนที่มันย้อนกลับมา

ช่วยผม ในเรื่องเสถียรภาพตรงนี้ เพราะพอเราทำมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจ งบประมาณกลางปีบวกพระราชกำหนด 4 แสนล้านแล้ว 

เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว ผมก็บอกเลยว่า 4 แสนล้านหลังให้ทิ้งไว้ในสภา  

จนถึงวันนี้ เงินก้อนนี้ก็ยังอยู่ ในสภา เพราะไม่ต้องใช้แล้ว แต่ว่าถ้า   

8 แสนล้านตรงนั้นช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในการที่จะ  
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จับจ่ายใช้สอยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ 4 แสนล้านที่เราไม่

จำเป็นต้องใช้แล้ว ผมบอกว่า ใครอยากจะใช้ เงิน ให้ เอาเข้ามาสู่

กระบวนการงบประมาณตามปกติ อันนี้เป็นตัวช่วยได้มาก ในการที่

ทำให้เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพหนี้สาธารณะ ยกตัวอย่างนี้ให้เห็น

ขึ้นมาเพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงการบริหารเศรษฐกิจเช้ากับการบริหาร

การเมือง และกฎหมายด้วย เพราะในอดีตเราไม่เคยตั้งคำถามว่า 

รัฐบาลอยากจะกู้เงินแบบนี้ขึ้นมา ก็ทำเป็นพระราชกำหนดว่าจะกู้เท่า

ไหร่ รัฐสภาก็ได้แต่ยืนดูแล้วบอกว่า ถ้าจะไม่ให้คือไม่ให้ทั้ง 8 แสนล้าน 

ถ้าจะให้ก็ให้ทั้งหมด แต่ถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้เลย ความแตกต่างที่เราทำ  

ก็คือแบ่งตรงนี้ออกมา ความที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว การขาดดุลในเรื่อง

ของการคลังและการกู้เงินจริง ในที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นมากอย่างที่คิด งบปี 

53 รัฐบาลตั้งขาดดุล 3.5 แสนล้าน แต่พอถึงสิ้นปี งบ 2553 พบว่า

ความเป็นจริงเก็บภาษีได้เกือบเท่ากับงบประมาณ คือ ตั้งไว้ขาดดุล 3.5 

แสนล้านความจริง คือ ไม่ขาดดุล เพียงแต่ว่ามียอดกู้เงินอยู่เพราะว่าใน

ช่วงต้นปี ไม่แน่ใจว่าจะเก็บภาษีได้เยอะ จึงใช้วิธีในการกู้เงินก่อนแต่ใคร

ไปดูจะพบว่าที่กู้มาประมาณ 2 แสนล้านในปี 2553 ที่ผ่านมาเงินคงคลัง

เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2 แสนล้าน แล้วปี 2554 เป็นปีงบประมาณที่ใช้อยู่

ในปัจจุบัน เป็นงบประมาณแบบขาดดุล ยังไม่มีการกู้เงิน เพราะยังมีเงิน

คงคลังที่สามารถบริหารได้ และก็งบปี 2554 ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันนี้ 

ปรากฏว่า ผ่านไป 3-4 เดือน สามารถที่เก็บรายได้เกินเป้าคิดคำนวณ  

ทั้งปีน่าจะเกินเป้าแสนสองหมื่นล้าน จึงมีการจัดงบประมาณกลางปี 

ผ่านวาระที่ 1 ของสภาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 1 แสนล้าน แต่ใน 

1 แสนล้าน 84,000 ล้าน คือการใช้หนี้  

นี่คือการบอกว่าเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพของเราดูไม่  

ยิ่งหย่อนไปกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เราต้องกล้าที่จะใช้  
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เครื่องมือแบบนี้ เมื่อก่อน ก็ไม่ค่อยทำ พูดง่ายๆ คือเมื่อก่อนรัฐบาล  

ก็เหนื่อยในการเอางบประมาณเข้าสภา ต้องถูกวิจารณ์ ถูกอภิปราย   

ถูกตรวจสอบ แต่ว่าในสถานการณ์อย่างวันนี้และเชื่อว่าในอนาคต   

ความที่เศรษฐกิจโดยธรรมชาติของระบบทุนนิยมของโลกจะมีความ

ผันผวนมากขึ้น ต่อไปงบกลางปีอาจจะไม่แปลกกลายเป็นเรื่องตามปกติ

เพราะการบริหารจัดการทางด้านการเงินการคลังอาจจะต้องมีความ

คล่องตัวมากกว่าที่จะต้องมาเป็นปีละครั้งเท่านั้นที่จะวางแผนกำหนด  

กันได้ อันนี้จะเป็นเรื่องเสถียรภาพการคลัง  

ทางด้านดุลการค้า ดุลบัญชีเกินสะพัด แทบไม่ต้องพูดเพราะเรา

อยู่ในฐานะเกินดุลมาตลอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีปัญหาทางด้านนี้ 

แต่ว่าเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัญหา ตรงนี้ที่ถูกวิจารณ์กันมาก แต่ว่า

ระยะหลังก็ผ่อนคลายไปในระดับหนึ่ง คือว่าปัญหาที่เกิดใน 2 ปีที่ผ่าน

มาคือ เงินบาทแข็ง ผมว่าสองปีที่ผ่านมาจาก 34-35 บาทมาอยู่

ประมาณ 30-31 ซึ่งถือว่าเยอะมาก ถ้าดูกรอบเวลา 4 ปีดูเหมือนเงิน

บาทเป็นสกุลเงินที่แข็งมากขึ้นที่สุดในโลก ตอนนั้นก็มีแรงกดดันเยอะว่า

รัฐบาลไม่ทำอะไรหรือ แต่ว่าในที่สุด ก็อยากจะอธิบายหลักคิดของ

รัฐบาลว่า เราไม่เชื่อว่าเราจะกลับไปสู่ระบบที่ เราจะกำหนดอัตรา  

แลกเปลี่ยนได้ พูดง่ายๆ คือถ้ารัฐบาลประกาศว่า หัวเด็ดตีนขาดไม่ให้

แข็งกว่า 32 บาท สมมติ ผมว่าเราก็ถูกถล่มแบบ 2540 แต่ก็ต่างกัน  

ตรงที่ปีนั้นเราพยายามยัน ไม่ให้ค่าเงินอ่อนลง แต่ตอนนี้ก็เหมือนเราจะ

ยันไม่ให้ค่าเงินมันสูงขึ้น  

ปัจจุบันนี้การแทรกแซงของธนาคารกลางต่างๆทำได้เพียงแค่การ

ส่งสัญญาณสู้กับปริมาณเงินทุนที่มันไหลอยู่ในตลาดของโลกไม่ได้   

เว้นเสียแต่ว่า เรายอมจะตัดใจว่าเราจะไม่เปิดเสรีด้านการเงินของ
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ประเทศ ซึ่งจะมีผลค่อนข้างมากต่อธุรกิจในยุคปัจจุบัน บางประเทศก็ได้

เริ่มใช้มาตรการเช่นเก็บภาษีเงินเข้าเงินออก แต่อย่าลืมว่าเราเคยทดลอง  

มาแล้วในสมัย นายกฯ สุรยุทธ์ มาตรการ 30 % ก็สร้างประวัติศาสตร์ว่า 

หุ้นตกลงไปเท่าไหร่ วุ่นวายสับสนปั่นป่วนพอสมควร มาตรการแบบนั้น 

ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผล ได้ผลบ้างแต่ได้ผลช่วงสั้นๆ แต่สุดท้ายก็แข็งขึ้นอยู่ดี   

ถ้าจะมีประโยชน์ก็เพียงแค่คิดในใจว่า การใช้ภาษีแบบนั้นก็มีรายได้เพิ่ม

เข้ามา คือเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น ถ้าน่าสนใจก็น่าสนใจตรงนั้น ถ้าประเทศ

อื่นทำกันเยอะ ผมก็ทำ เพราะว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาล แต่ถ้า

คนอื่นเขาไม่ทำเป็นส่วนใหญ่แล้วเราไปทำ มันก็จะกระทบกับตลาด   

แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่า ถ้าค่าเงินแข็งผู้ส่งออกก็เดือดร้อน แต่ว่า  

ไม่ได้เดือดร้อนในลักษณะซึ่งหลายคนเข้าใจ คือหลายคนคิดว่า ถ้าค่า  

เงินแข็งคือเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในเชิงราคา ความจริง

ในภาพรวมมีผลกระทบอย่างนั้นบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากว่าเงินของ

ประเทศแบบเราๆ แข็งขึ้นเกือบทั้งนั้น เพียงแต่แซงกันไปมาเท่านั้นว่า

ใครแข็งกว่ากัน ไม่ใช่เฉพาะในอาเซียน ไม่ใช่เฉพาะในเอเชีย ผมเจอผู้นำ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู ทุกคนเสียงเดียวกันหมดว่า เงินคุณแข็ง

ขึ้นเท่าไหร่ กี่เปอร์เซ็นต์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะปัญหาค่าเงิน

จริงๆ ไม่ใช่ปัญหาของเรา เป็นปัญหาของเงินดอลลาร์ ประเทศเดียวทำ

ทั่วโลกเดือดร้อน แต่ว่าสหรัฐโทษจีนว่าจีนไม่ยอมขยับเงินหยวน จีนก็

บอกว่าทำไมมาโทษคนที่เศรษฐกิจดี คนที่เศรษฐกิจมีปัญหาเท่านั้น  

ที่มีปัญหา ผมก็ยังพูดเชิงติดตลกในเวทีต่างประเทศว่า ทำไมไม่เอา G 20 

มาแก้ปัญหานี้ ผมบอก G 20 ช่วยไม่ได้หรอกเพราะ เอา G 2 คือจีนกับ

สหรัฐตกลงกันได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหา กับคนอื่นนี่คือข้อเท็จจริง คือ  

ถามว่า ทำไมเราไม่เลือกที่จะไปแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนคือค่า  

เงินบาท แต่เราบอกว่าใครเดือดร้อนค่าเงินบาทแข็ง ค่าเงินบาทอ่อน   
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มันไม่ใช่ทุกคนเดือดร้อน เหมือนกันตรงกันข้าม ธุรกิจไหนซื้อของจาก

ต่างประเทศมาผลิตแล้วขายในประเทศ ได้ประโยชน์เฉพาะผู้ส่งออก

และที่ไม่ค่อยมีต้นทุนจากวัตถุดิบที่นำเข้ามา คนเหล่านั้นเดือดร้อนที่สุด

แล้วเขาจะมีปัญหา  

ในเรื่องที่ว่าเวลาที่เงินผันผวนมากพอขายไป ปรากฏว่าเมื่อได้เงิน

มามันขาดทุนเพราะว่า ราคาตอนที่กำหนดไว้กำหนดเป็นดอลลาร ์ 

แต่กว่าจะขายของได้แปลงมาเป็นเงินไทย มันได้น้อย ขาดทุน ถ้าจะไม่

ให้เขาทำธุรกิจก็ไม่ได้ เขาก็ต้องหาตลาดของเขา นี่คือปัญหาหลักของ

รัฐบาลคือ ถ้าเป็นปัญหาแบบนี้ก็ใช้มาตรการภายในประเทศ ช่วย  

ผู้ส่งออกเหล่านี้ เช่น ช่วยไปประกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

หรือเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในช่วงที่มีปัญหา จากการขาดทุนในลักษณะ

ของการกำหนดราคาแบบนี้ แล้วก็ช่วงนี้ก็ เริ่มที่จะผลักดันการค้า  

การขายของภูมิภาคนี้ การขายในรูปของดอลลาร์ จะได้ไม่มาเดือนร้อน

พวกเรา ซึ่งก็มีหลายประเทศพยายามจะช่วยกันพิจารณา ซึ่งตอนนี้ 

ADB (Asian Developmant Bank) เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วย อันนี้ก็เป็น

ประเด็นเรื่องเสถียรภาพเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน 

อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญ ที่อยากจะย้ำอีกด่านหนึ่งก็คือว่า เวลา

เราแก้ปัญหาแบบนี้ที่ต้องระมัดระวังคือว่าเราควรจะพยายามไปยุ่งกับ

กลไกตลาดให้น้อย แก้ให้ตรงจุดคือ ถ้าเราไปแก้โดยการแก้ที่อัตรา  

แลกเปลี่ยน ซึ่งบางทีต้องทำเพราะมันขึ้นเร็วมากบางทีมันก็ลงเร็วมาก 

เราเสียเงินมาก ขาดทุนมาก แต่สุดท้ายเราก็ฝืนไม่ได้ แล้วเราก็ไม่ได้ช่วย

ใครบางครั้ง เราก็เลยเสียเงินไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผมก็เคยคุย

กับธนาคารแห่งประเทศไทยว่า เขามีอิสระในการตัดสินใจว่าจะ

แทรกแซงหรือไม่ แต่ว่าผมเปรียบเทียบให้ฟังว่า ถึงอย่างไรรถก็จะไปที่

เป้าหมายอยู่ดี เราก็จะทำให้เบรกสึกมากขึ้น ก็ไปคิดเองว่า มันจะคุ้ม
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หรือไม่คุ้ม เราก็ควรจะเบรกเฉพาะช่วงที่มันอันตรายเท่านั้น แต่ถ้าจะไป

ฝืนแล้วสุดท้ายรถมันจะไปถึง พูดง่ายๆ คือ อัตราแลกเปลี่ยนก็จะ

เปลี่ยนไปตามกลไกตลาด แล้วเราก็เสียเรื่องเงินทุนสำรองไปเปล่า

ประโยชน์อยู่ดี  

เรื่ อง เสถียรภาพของราคาเงินเฟ้อ อันนี้ ก็ เป็นปัญหามาก   

ในปัจจุบัน พี่น้องประชาชนเดือนร้อนมาก ทำให้มีความรู้สึกว่า

เศรษฐกิจฟื้นแล้วทำไมตัวเองยังเดือดร้อนอยู่ก็มาก ความยากของเรื่อง

ของการรักษาเสถียรภาพของราคา มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบ

ปัจจุบัน คือผมก็ไม่แน่ใจ ท่านคงจะเคยฟังการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจ

มหภาค ปกติปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ เรื่องราคา ถ้าเป็นเรื่องที่มาจากวัฏจักร

ทางเศรษฐกิจ ตกต่ำก็กระตุ้น พอเศรษฐกิจร้อนแรงของแพงก็ดึงกลับมา 

ก็ทำในส่วนตรงกันข้ามกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้ราคาพุ่ง  

สูงขึ้น อันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ง่าย   

พอเศรษฐกิจตกต่ำก็ลดดอกเบี้ย พอเงินเฟ้อสูงก็เพิ่มดอกเบี้ย มันก็แก้

ปัญหาได้ แต่หลักคิดทั้งหมดตรงนี้แก้ปัญหาไม่ได้เวลาของแพง หรือ

เงินเฟ้อ เกิดขึ้นจากต้นทุนซึ่งตอนนี้ของเราคือน้ำมันซึ่งปัจจุบันนี้ ราคา

น้ำมัน ราคาโภคภัณฑ์พวกเกษตร มันก็ผูกกัน เพราะฉะนั้นปัญหาของ

แพงเพราะต้นทุนสูงขึ้น พูดกันตามตรงธนาคารแห่งประเทศไทย   

ไปขึ้นดอกเบี้ย มันก็ไม่ใช่ แถมยังเพิ่มต้นทุนด้านดอกเบี้ยให้อีก แต่ครั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยก็ถูกวงการการเงิน 

วิจารณ์ว่าเงินเฟ้ออยู่ ทำไมไม่แสดงท่าที แต่เรื่องหลักที่อยากจะบอกคือ

ปัญหาหลักของเรื่องเงินเฟ้อกับเรื่องของแพง การแก้จริงๆ ไม่ได้อยู่ที่

การแก้ดอกเบี้ย หรือเศรษฐกิจมหภาค ก็เรียนว่าอะไรที่เราทำได้เพื่อ

เบรกไม่ให้มันเป็นวัฏจักร เราก็จะทำ แต่ในที่สุดเราก็จะฝืนตลาดไม่ได้  

ก็จะหยิบมาตัวเดียวคือ น้ำมันดีเซล รัฐบาลก็ประกาศว่าตรึงไว้ไม่ให้เกิน 
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30 บาท ก็ถามว่าทำไม คำตอบคือว่า เมื่อไหร่ดีเซลขยับเกิน 30 บาท 

รัฐบาลก็จะเจอขนส่งโวยวาย ขอขึ้นค่ารถ ก็จะขยับขึ้น ก็ไม่ว่ากัน เพราะ

ถ้าต้นทุนเพิ่มขึ้น เค้าก็ต้องขยับราคาขึ้น ผู้ประกอบการ ทุกอย่างก็จะ

บอกว่าต้นทุนเขาเพิ่มขึ้น หลายคนวิจารณ์ว่าทำไมไม่ปล่อยราคาน้ำมัน

ให้ลอยตัว แต่รัฐบาลบอกว่า ถ้าทำได้ควรจะตรึงราคาดีเซล ทีนี้ถามว่า 

พอตรึงราคาตรงนี้ทุกคนก็จะถามว่า บิดเบือนราคาตลาด คือเรื่อง

เศรษฐกิจ พึงระวังไว้ว่าเรื่องเศรษฐกิจทำอะไรก็จะโดนวิจารณ์ สินค้า

อย่างน้ำมันเราไม่ควรพูดถึงตลาด เพราะว่าใน 30 บาท เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ 

ตลาดไปครึ่งค่อนคือ ภาษี ถ้าอยากจะเอาตามกลไกตลาดจริงก็เลิก  

เก็บภาษีทุกอย่าง ภาษีน้ำมันถ้าไม่เก็บราคามันจะต่ำลงไปกว่านี้ ไม่ใช่ว่า

จะสูงกว่านี้ถ้าจะเอาแบบบิดเบือนแล้วไปกดราคาไว้ของจริง ก็คือ

น้ำตาลเพราะถ้าลอยตัวก็จะสูงกว่านี้เยอะ แต่น้ำมันไม่ใช่ แต่ก็แน่นอน 

ถ้าถามว่า จะมาตรึงราคาจะทำอย่างไร ผมก็ชี้ให้เห็นว่า เรื่องนี้มองมา  

ตั้งแต่ปี 2552 คือเรามีกองทุนน้ำมัน นอกจากภาษีที่เก็บแล้วยังเก็บภาษี

เข้ากองทุนน้ำมัน แล้วเอาเงินจากกองทุนน้ำมันไปช่วยผู้บริโภค เช่น

เวลาที่สนับสนุน E10 E 20 E 5 หรือก่อนหน้านี้ กองทุนน้ำมันในสมัย 

นายกฯทักษิณ เคยใช้อุ้มราคาน้ำมันคือตรึงราคาน้ำมันขาดทุนไป   

8 หมื่นล้าน แต่ว่าสมัยนายกฯสุรยุทธ์กับนายกฯสมัครที่ต่อเนื่องกันก็ได้

มาเร่งใช้หนี้ตรงนี้ ตอนที่ผมเข้ามาบริหาร กองทุนน้ำมันก็ยังเป็นหนี้อยู่

แต่ผมอาศัยว่าตอนเศรษฐกิจโลกตกต่ำ เก็บเงินเข้ากองทุนเยอะๆ แล้ว 

กระทรวงการคลังก็มาเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มด้วย เพราะสมัยนายกฯ

สมัคร ครั้งสุดท้ายราคาสูงมากก็มีการยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิต 

แล้วเราก็กลับมาเก็บแล้วก็เพิ่มเข้าไปทำให้เมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว เงิน

กองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3 หมื่นล้าน พอวันนี้ดี เซลมันจะเกิน

สามสิบ ผมก็มีความเห็นว่าต้องเอาเงินออกมาใช้ในช่วงนี้ได้ประกาศไป
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ถึงสิ้นเดือนเมษา ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตะวันออกกลางจะวุ่นวายขนาดนี้  

เพราะฉะนั้นภาระจะมากกว่าที่เราคิด  

อย่างไรก็ตาม ผมคาดหวังว่าถึงสิ้นเดือนเมษาที่เราตรึงราคา  

ไว้ที่ 30 บาท กองทุนน้ำมันก็จะยังมีเงินเป็นบวกอยู่ น่าจะประมาณ   

8 พันล้าน ก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่ งตอนนั้นต้อง  

มาประเมินกันว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือจะค่อยๆ ลดราคาลง   

อย่างตอนนี้ที่พุ่งสูงมาก คือการตื่นเต้นกับปัญหาที่ลิเบีย ว่ากันตาม

ความเป็นจริง เอาปริมาณที่ลิเบียผลิตตัดออกไป แล้วดูว่าที่ไหนสามารถ

ผลิตทดแทนได้ ผลกระทบไม่ได้มากขนาดนั้น แต่ตลาดจะเป็นแบบนี้คือ 

over re-act คือจะมากกว่าความเป็นจริงเสมอ แต่ถ้าลดลงมาอยู่ที่

ประมาณ 90 เหรียญ เราก็จะบริหารได้แต่ถ้าราคาจะยืนเกิน 100 

เหรียญไปสักระยะ เราจะตรึงต่อไปคงไม่ได้นอกจากจะอยากให้กองทุน

น้ำมันขาดทุนแบบหลายหมื่นล้านหรือแสนล้านอีกแต่ก็คงไม่อยากให้

เป็นแบบนั้น เพราะว่าเวลาใช้คืนก็ยุ่งยากพอสมควร อันนี้ก็ชี้ให้เห็นใน

เรื่องของน้ำมัน สำหรับตอนนี้ความท้าทายปีนี้คือ เศรษฐกิจชะลอตัว 

เราก็ประมาณการไว้ที่ 3.5-5 % ความเดือดร้อนที่มาจากของแพง  

มาจากเงินเฟ้อก็จะเดือดร้อนไปอีก ต้องดูในเรื่องเสถียรภาพ 

เราจึงต้องมาดูประเด็นหรือเป้าหมายที่สามคือการจัดสรร

ทรัพยากร ที่จะพูดตรงนี้คือ สินค้าที่เราจะมาดูหรือตรึงอย่างเช่นน้ำมัน  

มีไม่มาก สินค้าตัวอื่นไม่สามารถที่จะควบคุมอย่างนี้ได้ อย่างกรณีน้ำมัน

ปาล์มเป็นตัวอย่าง กรณีน้ำมันปาล์มเกิดอะไรขึ้น มีการกักตุนหรือไม่

ต้องให้ DSI เป็นคนตอบ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสอบสวน ถ้ามีก็ต้อง  

เล่นงานกัน แต่ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ก็คือว่าเราเริ่มต้นจากน้ำมันพืช 

ที่ทำจากปาล์ม ขายอยู่ที่ขวดละ 38 บาท เป็นราคาซึ่งเราควบคุมเอาไว้
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บนสมมติฐานราคาผลปาล์มที่ประมาณ 3 บาท แต่ข้อเท็จจริงคือ ปาล์ม

อยู่ที่ 5-6 บาทเป็นเวลานานพอสมควร เพราะฉะนั้น ผู้ที่ขายน้ำมันพืช

บ่นอยู่แล้วว่าเริ่มขาดทุน ณ ปลายปีที่แล้วราคาปาล์มก็ไม่ใช่ 4-5 บาทอีก 

ขึ้นมาบางช่วง 9-10 บาท ซึ่งก็เป็นผลมาจากความต้องการที่ เกิน  

การผลิต  

เมื่อใกล้ปลายปีก็เริ่มเห็นชัดว่า ผลปาล์มขาดตลาด น้ำมันปาล์ม

บริสุทธิ์ก็ขาดตลาด รัฐบาลก็มีการอนุมัติการนำเข้ามา 3 หมื่นตัน แล้ว

ต่อมาก็อนุมัติอีก 1 แสน 2 หมื่นตัน พร้อมกันไป พอถึงช่วงปีใหม่   

ผู้ประกอบการก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว 38 บาทก็ไป พอกระทรวงพาณิชย์

ขึ้นราคาคำนวณแล้วก็ประมาณ 47 บาท ก็ให้ขึ้นมาที่ 47 บาท ข้อเท็จจริง 

คือว่า เอาเข้าจริงๆ 47 บาท ผู้ประกอบการก็ยังขาดทุน เมื่อขาดทุน  

แม้รัฐบาลจะอนุมัติให้เอาเข้ามาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะผลิต นี่คือปัญหา   

พูดตามจริงถามว่า จะไม่ให้น้ำมันพืชขาดตลาดสามารถทำได้ไหม   

ผมตอบว่าทำได้ ยอมให้ขายขวดละ 60-70 บาท รับรองไม่ขาด แต่ว่าถ้า

รัฐบาลให้ขาย 60-70 บาท ผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น และเมื่อให้

ขาย 60-70 บาท ในอนาคตราคาจะลงได้อีกหรือเปล่า  

เมื่อสถานการณ์ผ่านไป ตอนนี้ที่แก้อยู่ทำได้คือ 1. ยืมน้ำมันที่ใช้

ทำไบโอดีเซลออกมาใช้ก่อนและปรับลด บี 5 เหลือเป็นบี 2 จนถึง  

สิ้นเดือนมีนาคม แล้วคาดว่าเดือนเมษายน ผลปาล์มจะออกมาพอดี 

แล้วน้ำมันที่ยืมมาจากพลังงานก็ดี น้ำมันที่กำลังจะนำเข้าจากต่างประเทศ 

ก็ดี ตรงนี้รัฐบาลจะเอาเงินไปอุดหนุนกิโลกรัมละ 5 บาทหรือ 9 บาท  

ขึ้นอยู่กับว่าใช้ส่วนไหน เพื่อที่จะให้ผู้ผลิต ยอมผลิตโดยไม่ขาดทุนแต ่ 

ไม่กำไร เพื่อให้น้ำมันออกมา จึงมีน้ำมันฝาสีฟ้า ฝาสีชมพู อันนี้ก็เป็น  

บทเรียนที่สำคัญที่อยากจะบอกว่า นโยบายอะไรก็ตามมันก็ยังฝืนตลาด
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ไม่ได้ เราพยายามคิดว่าเราจะแก้ปัญหาการขาดแคลน แต่ถ้าไม่มีแรง

จูงใจให้ตลาดเขาแก้ปัญหา เราก็แก้ไม่ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้อง

ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอย่างนี้ แต่ผมอยากจะบอกว่าการ

บริหารนโยบายเศรษฐกิจจะเป็นอย่างนี้  

ผมจำได้ว่าเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน เพิ่งเจอนักข่าวสัมภาษณ์บอกว่า 

รัฐบาลให้ขาย 47 บาท เอาเข้าจริง ซื้อไม่ได้หรอก 47 บาท ชาวสวน

ปาล์มก็มาโวยราคาตก รัฐบาลทำได้หรือไม่ที่ทำให้ชาวสวนปาล์มก็ได้ 

ราคาดีราคาที่ขายถูกแล้วไม่ขาดทุน อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดอยู่

ตลอดเวลาว่า การบริหารในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมันจะเป็นเรื่อง  

แบบนี้ เสมอ โจทย์ข้อสามของการบริหารเศรษฐกิจคือ ถึงการจัด  

สรรทรัพยากรว่าใครได้ใครเสียในระบบเศรษฐกิจ มาถึงวันนี้สภาพ

ต้นทุนของสินค้าที่ขึ้นอย่างนี้ ผมเองต้องบอกว่า ผมต้องทำตามสูตร

ทฤษฎี 2-0 ของท่านประธานบริษัทซีพี เพราะไม่มีทางที่จะเอาราคา

ต้นทุนราคาอยู่ ถ้าราคาโลกเป็นอย่างนี้ มีอยู่ทางเดียวคือ ทำอย่างไรให้

รายได้เพิ่ม เพราะฉะนั้นเรื่องการขึ้นเงินเดือนข้าราชการเราจะติดกับดัก

กับแนวคิดเดิมๆ ว่า ถ้าขึ้นเงินเดือนราชการ ของก็จะราคาเพิ่มขึ้นอีก   

ก็อาจจะมีส่วน แต่ถ้าตามกลไกของตลาด ถ้ามีการแข่งขัน ไม่ใช่ว่าใคร

จะขึ้นราคาได้ตามใจชอบ การแข่งขันนั้นคู่แข่งขันก็จะตัดราคาลงมาเอง 

แต่เงินสำหรับประชาชนกลุ่มต่างๆ ต้องเพิ่มค่าแรงขึ้นต่ำที่เพิ่งเพิ่มไปก็

น่าจะเพิ่มอีก แล้วก็เงินเดือนราชการ 1 เมษายน ก็ต้องเดินหน้าอยู่แล้ว 

และก็ต้องคิดถึงการเพิ่มรายได้ด้วย ก็แต่ว่าประเด็นที่พูดถึงการจัดสรร

ทรัพยากร ก็อยากจะเรียนว่า การตัดสินใจเรื่องแบบนี้มีหลายประเด็น  

เป้าหมายที่สาม มีหลายเรื่องที่อยากจะหยิบยกเป็นตัวอย่าง เช่น

วิธีการที่เราทำนโยบาย เราต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของการจัดสรร
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ทรัพยากรด้วย เรื่องที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยน

ระบบจำนำพืชผลทางการเกษตร มาเป็นระบบประกันรายได้ ซึ่งเวลานี้

ก็ยังเป็นที่ถกเถียงระหว่างการจำนำและการประกันราคา ผมก็อยากจะ

อธิบายหลักคิด สมัยแรกที่จำนำพืชผลทางการเกษตรหลักคือว่า

เกษตรกรเสียเปรียบ ผลผลิตที่ออกพร้อมๆ กัน  ทำให้ราคาตกจึงมีการ

บอกว่า แทนที่จะปล่อยทุกอย่างออกจากตลาดพร้อมกันคือเอามาจำนำ 

พูดง่ายๆ คือการเอามาฝาก เอามาจำนำไว้ ให้ของเข้าสู่ตลาดน้อยลง 

พอราคาขึ้น ค่อยเอาออกมาขาย ไม่ได้มีหลักคิดว่า ถ้าราคาข้าว 8 พัน 

จะต้องไปจำนำในราคา 9 พัน ตอนเริ่มต้นนโยบายจำนำข้าว จำนำต่ำ

กว่าราคาตลาดด้วย เพียงแต่เป็นวิธีการที่บอกว่า ดึงข้าวออกมาจาก

ตลาดไม่ให้ล้น แล้วก็เกษตรกรมีทางเลือกว่าจะเก็บข้าวไว้ก่อนหรือจะ

เอาออกมาขายทีหลัง ทีนี้ เริ่มเป็นเรื่องของการเมือง การบริหาร

เศรษฐกิจ เพราะมีแรงกดดันว่า ทำไมจำนำราคาได้เท่านี้ ทำไมไม่ได้

ราคานี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะนักการเมืองก็โฆษณาว่า รัฐบาลนี้จำนำ

ข้าวได้ราคาเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นสุดท้ายพอมาถึงรัฐบาลนายกฯ สมชาย 

ราคาจำนำสูงกว่าราคาตลาด ทำให้มันไม่ใช่การจำนำราคา มันคือการ

รับซื้อเพราะไม่มีใครมาไถ่ถอน ก็เอามาอยู่กับรัฐบาลหมด ถามว่ารัฐบาล

มีกำลังซื้อหรือไม่ ก็ไม่มี รัฐบาลจึงถามว่า ระบบจำนำประกาศราคาแล้ว

ดูสูง แต่คนที่ได้ราคานั้นคือเฉพาะคนที่สามารถมาจำนำได้ ซึ่งได้กำหนด

โควตากันไป ซึ่งก็ประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนเกษตรกร เท่านั้นเอง   

ผลที่ตามมาหลังจากนั้นคือ รัฐบาลกลายเป็นผู้ค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดเพราะ

ซื้อข้าวมาหมดแล้ว ที่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ข้าวที่เป็นปัญหามากก็คือ

ผลผลิตทางการเกษตรตัวอื่นราคาขึ้นไปหมดแล้ว ข้าวยังมีปัญหาที่

สต๊อคเก่ายังทับราคาอยู่ ทำให้ราคาขึ้นไมได้เพราะว่า  ตลาดเก็งได้ว่ายัง

มีข้าวที่อยู่ในสต๊อคเยอะมากแล้วเป็นปัญหาทุกเรื่องมีปัญหาในการเก็บ
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และตอนขายก็มีปัญหาว่าจะทำอย่างไร เพราะซื้อมาในราคาแพง ขาย

อย่างไรก็ขาดทุน พอจะขายขาดทุนก็ไม่กล้าขายอีก กลัวถูกเล่นงานว่า

ทำไมขายขาดทุน พอไม่ขายขาดทุนเก็บไว้ข้าวก็เสีย ตรงนี้ก็เป็นปัญหา 

ตรงนี้ก็หวังว่าปัญหาคงจะหมดไป ใช้นโยบายประกันมาปีกว่าๆ และ

ระบายสต๊อคก็หมดไป แต่นโยบายประกันเราก็เปลี่ยนแนวคิดว่าอย่าไป

ยุ่งกับราคาและกลไกการซื้อขาย แต่เราบอกว่าต้นทุนเกษตรกรเท่านี้ 

เกษตรกรควรจะได้มีรายได้ คือมีกำไรเท่านี้ ถ้าราคาต่ำกว่าที่ควรจะได้ก็

ชดเชยเป็นเงิน แล้วก็ทุกคนได้ขอให้มาขึ้นทะเบียน ปัญหาการทุจริต

ระบบนี้มีเรื่องเดียว คือ ทุจริต หลอกขึ้นทะเบียนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องไปแก้

ในระดับแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องที่ แต่ระบบนี้ผมยืนยันว่า 1. ไม่บิดเบือน

กลไกราคาตลาด ถ้าเราทำให้ข้าวไทยกลับมามีความสามารถในการ  

แข่งขันมากขึ้น เพราะข้าวไทยเริ่มสูญเสียในการแข่งขันเนื่องจาก ต้นทุน

สูงจากโครงการจำนำ 2. เกษตรกรได้ทุกคน จริงอยู่ราคาที่ได้ไม่เท่าจาก

ตอนที่เอาไปจำนำ และที่สำคัญผมมองไม่เห็นว่าเราจะกลับไปใช้ระบบ

จำนำได้อย่างไร ด้วยเหตุผลคือเรื่องของอาเซียน คือข้าวโพดมีการไป

จำนวนไว้ที่ราคาที่สูงแล้วต้องทำต่อให้ครบตามฤดูกาล ประเทศไทยจาก

ที่เคยต้องนำเข้าข้าวโพด ปีนั้นไม่ต้องนำเข้าเลยและข้าวโพดก็ล้นตลาด 

แต่ถ้าการประกันรายได้แล้วขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นเกษตรกรไทย   

แล้วเราไม่ต้องดูผลผลิต แล้วผลพลอยได้ เวลาเราคิดนโยบายคือ พี่น้อง

เกษตรกรจำนวนมากปลูกข้าวกินเอง ไม่เคยได้ประโยชน์จากระบบ

จำนำ แต่การประกันรายได้คือคุณขาย คุณปลูก คุณได้ เพราะฉะนั้น   

มีแรงจูงใจที่ทำให้หลายคนปลูกข้าวกินเองมากขึ้น  

นี่ เป็นลักษณะของนโยบายที่เป็นการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ   

ส่วนเรื่องมาบตาพุดก็จำเป็นต้องจำกัดมากขึ้น เพราะว่าเราจะคลี่คลาย

ปัญหาหรือแก้ปัญหา เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเรื่องข้อกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริง 
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คือ สารบางตัวก็ยังสูงเกินมาตรฐาน ไล่กันแทบตายก็ไม่มีใครบอกได้ว่า

โรงงานไหนเป็นตัวปล่อยออกมา อันนี้ต้องมองว่าสรุปแล้วจะมีตัวไหน 

เพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นก่อนไม่ใช่ไปห้าม แต่ตอนนี้อย่างน้อย  

ถ้าอุตสาหกรรมไหนมาแล้วปล่อยสารตัวที่เกินเพิ่ม ถ้ามีเทคโนโลยีมา  

ไม่ปล่อยเพิ่มหรือถ้าทำแล้วลดลงได้ ไม่ว่ากัน แต่ถ้าปล่อยเพิ่มต้อง  

ถามว่าจะให้ BOI หรือไม่ คำว่า BOI คืออะไร คือไม่เก็บภาษีจากโรงงาน  

เหล่านั้น เช่นเดียวกันชายฝั่งทะเลภาคใต้ มวลชนภาคใต้ไม่ยอมรับ

แนวคิด คือพอไปพูดให้ทำสะพานเศรษฐกิจ ดีใจมาก คำว่า สะพาน

เศรษฐกิจที่คนในพื้นที่ดีใจคือ มีถนน มีรถไฟ มีท่าเรือไว้ส่งออกยาง แต่

ถ้าบอกว่ามีท่อน้ำมัน มีท่อแก๊ส มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไม่มีใครเอา 

โดยเฉพาะฝั่งอันดามันไม่ยอม เพราะกระทบท่องเที่ยวแน่ นี่คือการ

ตัดสินใจที่ เรายังพูดในสังคมน้อยเกินไป เพราะส่วนใหญ่เราจะพูด  

ภาพรวมว่า เอาการลงทุนเข้ามาสิ หรือล่าสุดการส่งเสริม Medical Hub 

กลไกสุขภาพแห่งชาติบอกแล้วว่า ให้ BOI ไม่ได้ เพราะถ้าให้ BOI ม ี 

โรงพยาบาลเอกชนมาเยอะแล้วสร้างโรงพยาบาล แล้วดึงทรัพยากร 

หมอ พยาบาล บุคลากรออกไปจากระบบซึ่ ง ให้บริการประจำ 

ประชาชนอยู่ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เป้าหมายที่ 3 ทางเศรษฐกิจคือ

การจัดสรรทรัพยากร ผมว่าเรายังพูดกันน้อยไป แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้อง

ตัดสินใจและต้องเลือกจริงๆ มันจะได้ทุกอย่างที่เราอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็น 

เมดิคัล ฮับ หรืออุตสาหกรรมใหญ่ ก็อยากได้ มลพิษก็ไม่อยากให้มี หมอ

ก็ไม่อยากให้ขาด คือมันเป็นไปไม่ได้ แล้วก็ต้องตั้งคำถาม ผมเองได้คุย

กับแพทยสภา ก็เคยต้องทะเลาะกัน ความจริง เมดิคัล ฮับก็ทำได้ แต่

คุณต้องเปิดให้หมอต่างประเทศเข้ามา แต่แพทยสภาก็ไม่ยอม จริงๆ 

เวลานี้เราก็เปิด พอเป็นอาเซียนแล้วเราต้องเปิด แต่ต้องให้มาสอบตาม

เงื่อนไขของเรา แต่ข้อสอบเป็นภาษาไทย ใครอยากเข้ามาต้องมา  

สอบเป็นภาษาไทย ก็ไม่ได้ผิดหลักข้อตกลง ประเด็นอย่างนี้ที่ผมคิดว่า 
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น่าคิด แล้วก็ทำให้มีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการส่งสัญญาณหลังจากปัญหาทาง

เศรษฐกิจภาคใต้คือว่า ผมได้พูดกับภาคเอกชนชัดว่า ผมได้สนับสนุนว่า

ในขณะนี้ที่อันดามันหรือทางออกอันดามัน เราไปใช้ท่าเรือทะวายของ

พม่าที่คนไทยไปร่วมทุนอยู่แล้ว แล้วเราก็ลงทุนทำถนนที่ห่างจากจังหวัด

กาญจนบุรี ประมาณ 160-170 กิโล ทีนี้มาถึงสุดท้าย การตัดสินใจเรื่อง

การจัดสรรทรัพยากรมีผลอย่างมากต่อการกระจายรายได้ เรื่องลดการ

เหลื่อมล้ำ ทีนี้การกระจายรายได้และลดการเหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหาใน

ปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนแนวคิด ส่วนใหญ่ในอดีตจะมองเรื่องของระบบ

ภาษีมาแก้ไข ก็บอกให้เก็บภาษีก้าวหน้า เอาภาษีจากคนรวยมาช่วย

คนจน ขณะนี้ทั่วโลก ทุกประเทศมีปัญหานี้ทั้งสิ้น ปัญหาคือว่า ภาษีเก็บ

ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะโลกาภิวัตน์ทำให้คนสามารถเคลื่อนย้ายทุนข้าม

พรมแดนได้ง่าย ประเทศไหนถ้าเก็บภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลใน

อัตราที่สูง ข้อเท็จจริงคือเขาก็หนีไปตั้งที่อื่น จดทะเบียนที่อื่น หรือไป

เสี่ยงหาฐานการเสียภาษีที่อื่น สุดท้ายที่ว่าจะเก็บเงินมาได้ก็เก็บไม่ได้   

นี่คือปัญหาใหญ่มากที่กำลังเกิดขึ้น ภาษีเดียวที่เก็บได้ที่แพงๆ แล้วไม่หนี

ไปไหนคือภาษีที่ดิน ซึ่งอันนี้กำลังทำเรื่องภาษีที่ดินและภาษีทรัพย์สิน 

ของท้องถิ่น แต่ว่าการที่จะคิดว่า ใช้ภาษีท้องถิ่นแล้วภาษีสูงๆ ยาก นี่คือ

ปัญหาใหญ่ของการใช้หลักคิดแบบนี้มากระจายรายได้ เพราะฉะนั้น  

สิ่งสำคัญคือการกระจายรายได้ การกระจายโอกาสมากกว่า  

สำหรับตัวเลขความเหลื่อมล้ำต้องดู 2 ส่วนประกอบกัน ส่วนแรก

คือ ความยากจนคือการขาดปัจจัยพื้นฐาน ก็ลดลงไปเรื่อยๆ แต่ความ

เหลื่อมล้ำระหว่างคนที่จนที่สุดและคนที่รวยที่สุด ช่องว่างตรงนี้เพิ่มขึ้น

หลายประเทศก็เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันปัญหาที่ เกิดขึ้น

สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างได้ดี คนที่รวยที่สุดตอนนี้จะรวยมากๆ เพราะ

ลักษณะของการทำธุรกิจอะไรต่างๆ มันจะเป็นคนจำนวนน้อย ตัวอย่าง
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ที่ เห็นได้ชัดเช่น บิลเกต สตีฟ จ๊อบส์ คำถามคือว่า การที่มีคนรวย

มหาศาลเป็นปัญหาต่อความเหลื่อมล้ำมากน้อยแค่ไหน ก็ยังเป็นที่  

ถกเถียงกันอยู่ ผมก็ยังไม่ตกผลึกทางความคิดเสียทีเดียว ฝ่ายหนึ่งบอกว่า 

ใครจะรวยก็รวยไปจะต้องยกระดับตราบเท่าที่ความเป็นอยู่ของคนจน  

ได้ยกระดับขึ้น ก็ต้องปล่อยไป การที่เราพยายามไปบี้คนที่รวยมาก   

ดีไม่ดีส่งสัญญาณผิด เศรษฐกิจไม่โต ขาดการแข่งขัน เศรษฐกิจไม่มี

ประสิทธิภาพก็เดือดร้อนทั้งประเทศ แต่หลายคนก็บอกว่าไม่ใช่แค่ระดับ

เฉลี่ยเท่านั้น ต้องดูว่าเวลาที่เกิดความเหลื่อมล้ำมากๆ แล้วเวลาที่คนที่

รวยมากๆ มีปัญหารัฐบาลก็เข้าไปอุ้ม สหรัฐก็อุ้มการเงินธนาคารจนถูก

วิจารณ์ ยุโรปก็อุ้มมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนจน ทำให้ตรงนี้ที่ยังเป็นความ

ยากลำบากอยู่ แต่ว่าผมก็จะเรียนว่า ในส่วนของเราในขณะนี้ที่เราเน้น

คือการสร้างโอกาส และการปรับระบบให้มีระบบสวัสดิการที่ทั่วถึงเป็น

พื้นฐานเพราะฉะนั้นนโยบายเรียนฟรี เบี้ยยังชีพ ถึงได้เกิดขึ้น แล้วก็ให้

ความสำคัญกับการที่จะดึงคนที่เห็นชัดว่าถูกเอารัดเอาเปรียบในระบบ  

ออกมากให้ได้ เพราะฉะนั้น ในนโยบายชุดที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

หาบเร่แผงลอยอยู่ตรงนี้ นโยบายหนี้นอกระบบอยู่ตรงที่ว่า อย่าไปจ่าย

ดอกเบี้ย เดือนละกี่เปอร์เซ็นต์ เอามาเข้าระบบธนาคารให้ได้ ทีนี้ก็จะมี

คนวิจารณ์ประเด็นเหล่านี้ได้เยอะ  

เราจะทำอย่างไรถึงจะวางนโยบายที่สามารถที่จะไปที่กลุ่ม  

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง คำตอบคือว่า บางทีมันยาก ยากอย่างไร   

ผู้สูงอายุผมก็ทราบมหาเศรษฐีก็ไปรับเงินเดือนละ 500 บาท ก็มีคน

วิจารณ์ว่าทำไมไม่ให้เฉพาะคนที่ยากจนจริงๆ ผมก็ถามว่า ใครจะเป็น

คนบอกว่ายากจนหรือไม่ยากจน ผมเป็นมหาเศรษฐีผมไม่มีรายได้นะ 

ผมได้ทำงานแล้ว ถ้าถามว่ามีรายได้ไหม คำตอบคือไม่มี เพราะไม่ได้ใช้

เกณฑ์รายได้ ถ้าจะต้องไปไล่ดูว่าคนไหนรวยคนไหนจน ผมว่าแพงกว่า 
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500 บาทต่อคน นี่คือปัญหาที่เราต้องยอมรับ ถ้าเรามีวิธีการได้ข้อมูลที่ดี  

ก็ไม่มีปัญหา เราก็ทำนโยบายให้ละเอียดมากขึ้น แต่ถ้ามันไม่มีจะให้   

ทำอย่างไร เช็ค 2,000 บาทถูกวิจารณ์มาก ผมก็ยอมรับว่าทำไมเอาเงิน

ไปให้คนที่มีรายได้ 15,000 บาท คำตอบคือ เราไม่มีตัวเลขอื่นที่จะให้

ข้อมูลผม 15,000 นี่คือตัวเลขขั้นต่ำของประกันสังคม ถ้าต่ำกว่า 

15,000 บาท ให้ผมแยกระหว่าง 8,000 บาท กับ 12,000 ผมไม่มี

ตัวเลขว่าใครเป็นอย่างไร ทำไมไปให้คนเหล่านี้ ส่วนคนนอกระบบ ก็มี

โครงการอื่นเช่น ประกันรายได้เกษตรกร เพราะฉะนั้น ยอมรับว่า  

นโยบายในเรื่องนี้ ยังต้องมีแนวทางที่จะต้องปรับปรุงในรายละเอียด แต่

จะปรับปรุงได้ ฐานข้อมูลต้องดีกว่านี้ บางครั้งก็ต้องชั่งใจว่าการมีฐาน

ข้อมูลที่ดีขึ้น ต้องมีต้นทุนมากมายมหาศาลที่จะต้องยอมบ้าง เราจะทำ

อย่างไร  

ตอนนี้ในเรื่องเงินรักษาพยาบาลจะหมุนกลับมาเป็นปัญหาอีก

รอบ หลายคนบอกว่า โครงการรักษาฟรี เป็นภาระมาก จะใช้วิธีให้คน

เริ่มจ่ายเงินร่วมบ้าง ผมก็ตอบว่า ที่เราหนีมาจากระบบการจ่ายร่วม 

เพราะว่าเรามีระบบการจ่ายร่วมแล้วบางคนจ่าย บางคนไม่จ่าย ปัญหา

ที่เกิดขึ้นคือโรงพยาบาลก็จะให้การรักษาคนที่จ่ายเงินก่อนเสมอ และก็

ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ แต่ที่เราแก้ระบบความเหลื่อมล้ำตรงนี้ยาก 

คือระบบของข้าราชการเองซึ่งเป็นระบบที่ขณะนี้แพงมาก ค่าใช้จ่ายต่อ

หัวสูงกว่าประชาชนในระบบประกันสุขภาพเกือบสิบเท่า ซึ่งก็เป็น

ปัญหาว่า เราจะไปแก้หรือเปล่า เพราะข้าราชการถือว่ายอมรับเงินเดือน

ที่ต่ำกว่าเพื่อแลกการมีสวัสดิการต่างๆ อย่างนี้เป็นต้น คือระบบมีปัญหา

มาก เพราะว่าเราไล่แก้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นมาเป็น 2-3 เท่า ในช่วง 

4-5 ปีที่ผ่านมาคือ ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นมาก ถามว่า ทำไมเพิ่มขึ้นมาก คือ 

พอเมื่อมีโครงการสามสิบบาท ต่อมามีโครงการรักษาฟรี คนระบบไปหา
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หมอ ก็ได้รับยากลับบ้าน แต่คนในระบบราชการ ซึ่งสิทธิดีกว่าตอนแรก 

คือต้องไปจ่ายเงินก่อน แล้วถึงมาเบิกค่ายาทีหลัง เอาใบเสร็จมาเบิก   

ก็ร้องกันว่าไม่สะดวก ก็ขอว่าเหมือนกับรักษาฟรีได้ไหม คือให้รัฐบาล

เอาเงินไปกองไว้ที่โรงพยาบาล ตั้งแต่นั้นมาการเบิกยาก็พุ่งสูงขึ้นเพราะว่า 

อาจจะเบิกจ่ายให้กินทั้งปีเผื่อเพื่อนบ้านด้วย เร็วมาเบิกกับรัฐบาลก็สูงขึ้น 

เงินก็เบิกสูงขึ้น  

นอกจากปัญหาว่าเราจะแก้กันอย่างไรแล้ว เรื่องสิทธิเขาก็เถียง 

กันตลอด ตอนนี้มีปัญหาคือ กรมบัญชีกลางไปตัดยาแก้ข้อเสื่อม แต่ว่า   

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็บอกว่า ไม่ใช่ยา นี่เป็นอาหารเสริม แล้วก็ยัง

ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าได้ผลจริงไม่จริง ผมก็กำลังจะให้แก้ปัญหาโดยยาที่

เป็นยาพื้นฐานก็ใช้ระบบเบิกได้เลย แต่ยาอันไหนที่อยู่นอกบัญชีหลัก   

ให้จ่ายเงินก่อนแล้วเอาใบเสร็จมาเบิก อาจจะช่วยลดลงไปได้บ้าง ตอนนี้

กำลังให้กระทรวงการคลัง ทำเรื่องนี้ ก็คือว่าครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 

สรุปสุดท้ายว่า เรื่องการบริหารเศรษฐกิจ ผมยังยืนยันว่ากลไก

ของตลาดยังเป็นตัวที่ครอบงำเศรษฐกิจ เราจะไปแก้ปัญหาเวลาที่

เศรษฐกิจล้มเหลว หรือเราจะไปเปลี่ยนตลาดเพื่อให้มาตอบสนอง  

เป้าหมายบางอย่าง เราก็พึงกระทำ แต่ก็ต้องระมัดระวังว่าเราทำแล้ว  

ในที่สุดจะมีกลไกในการหลบเลี่ยงไปสร้างปัญหาอื่นตามมาหรือไม่   

ที่สำคัญ สุดท้ายนั้นคือว่า เรื่องเศรษฐกิจที่ย้อนกลับมาสิ่งแรกที่ท่าน

เรียนเศรษฐศาสตร์คือว่า ปัญหาทั้งหมดเป็นเพราะทรัพยากรมีจำกัด  

แต่ความต้องการของคนไม่จำกัด เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเลือกต้อง

ตัดสิน ต้องจัดสรร และเมื่อทำอย่างนี้ เกือบจะทุกนโยบายจะมีคนได้ 

จะมีคนเสีย เพราะฉะนั้นจะให้มาบอกว่า ใครถูกใครผิด อะไรขาว อะไร

ดำ มันตอบไม่ได้ ถ้านโยบายหนึ่งสร้างรายได้มหาศาล แต่ส่วนใหญ่  
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ไปตกอยู่กับคนส่วนน้อย แต่อีกอย่างสร้างรายได้ไม่มาก แต่กระจายไป

ทั่วใครจะเป็นคนบอกว่า อันไหนดีกว่ากัน อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เป็น

ข้อคิดไว้ 

สำหรับนโยบายในแต่ละเรื่อง ก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยปัญหาทาง  

การเมืองด้วย ไม่ใช่ในความหมายที่ว่าไปดูผลกระทบในทางการเมือง 

แต่การเมืองมันจะมาบิดเบือนโยบายได้ เหมือนอย่างนโยบาย การจำนำ

ข้าว จากเดิมเพียงแต่เอามาจากตลาด กลายเป็นว่าแข่งขันกันขึ้นราคา

ประกันซึ่ งตอนนี้ ก ำลั ง เป็นปัญหาว่ าทำ ไมไม่ ขึ้ น ราคาประกัน   

ขอให้ทำเป็นระบบโปร่งใสชัดเจนว่า ราคาประกันคำนวณจากต้นทุน

ราคาอะไร ถ้าต้นทุนขึ้น ยินดีขึ้นต้นทุนราคาประกัน แต่ถ้าต้นทุนไม่ขึ้น

จะมาหาเสียงเหมือนกันว่า จะให้เท่านั้น เท่านี้ ในที่สุดระบบก็จะอยู ่ 

ไม่ได้ ตรงนี้ต้องระมัดระวังคือว่า ตำรามักจะเขียนว่า ตลาดล้มเหลว

อย่างไร แต่ตำราไม่ค่อยเขียนว่า รัฐบาลล้มเหลวอย่างไร หนังสือพิมพ์

เขียนเยอะ บางครั้ งก็ เสียหายมากกว่าความล้มเหลวของตลาด   

เพราะฉะนั้น รัฐบาลจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร ก็ต้องทำด้วยความ

รอบคอบ  
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ช่วงถาม-ตอบ 

คำถาม กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดิฉันมาจากจังหวัด

ศรีสะเกษ ต้องกราบเรียนก่อนว่า ไม่ใช่เสื้อเหลือง เสื้อแดง แต่ว่ามีความ

เดือดร้อนคือ เมื่อ 2534 ดิฉันลงไปพื้นที่กับท่านผู้การทหารพราน   

สุรพล ฤกษ์สำราญ เพื่อที่จะเปิดเขาพระวิหาร ตอนนั้นท่านผู้การ  

บอกว่า เขมรขึ้นมาได้ฝั่งเดียวคือฝั่งบันไดหักเท่านั้น แล้วเราก็ทำธุรกิจ

ติดต่อกันมา ระยะหลังมันมีเหตุการณ์ทางการเมืองปิดๆ เปิดๆ เราก ็ 

ไม่ได้เดือดร้อน เราก็เริ่มที่จะมาประชาสัมพันธ์ผามออีแดง ซึ่งเห็นว่า  

ผามออีแดงปัจจุบันกำลังกลายเป็น 4.6 ซึ่งตอนนี้ ขอกราบเรียน  

ท่านว่าด้วยความเป็นคนในพื้นที่ แล้วตอนนี้ก็ เริ่มเป็นห่วงมากว่า   

ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เรื่อยๆ จำได้ว่า เมื่อนายกฯ ทักษิณ เคยทราบ

เรื่องความเดือดร้อนในปิดเขาพระวิหาร ท่านก็สั่งให้เปิดแต่ว่าตอนนี้เรา

ไม่ต้องการให้เปิดแล้ว แต่เราต้องการผามออีแดง บริเวณนั้นเราเคยพา

คนไปเที่ยวโดยไม่สนใจเขาพระวิหาร มันเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้เราต้อง  

ถอยร่นลงมาข้างล่าง จนกระทั่งถึงด่านอุทยานแห่งชาติซึ่งบริเวณเป็น

ของเราทั้งนั้น ตอนนี้จังหวัดศรีสะเกษเดือดร้อนมาก กลัวว่าถ้าหากว่า 

ทหารอ้างความมั่นคงเรื่อยๆบริเวณนั้น เราจะไปแตะต้องไม่ได้ เราเคยมี

ปัญหาของเอกชนที่เคยจะผลักดันด่านช่องสะงำ ซึ่งตอนนั้นเราไป

ทะเลาะกับทหารประจำจนท่าน สว.จิโรจน์ เคยบอกว่า ไม่อยากให้มี

ความเจริญเลยหรือ มีแต่อยากจะปิดด่าน ตอนนี้กำลังจะกราบเรียน  

ท่านว่า เรามองด้วยความไม่สบายใจว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมันจะทำให้ฝ่าย

ความมั่นคงปิดด่านตลอดไป ถ้าหากว่ามีสถานการณ์ไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่ 

เราอาจจะกำลังมองด้วยความไม่เชื่อใจว่า ถ้าเขาทำแบบนี้อาจจะมี  

งบประมาณลงไปดูแลบ่อย เราก็อยากจะให้เหมือนเดิม อยากจะให้ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจลงไปทำอะไรเพื่อบ้านเมือง โดยที่  
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ไม่ต้องไปกังวลกับทางความมั่นคงมากนัก ตอนนี้ไม่อยากให้คนอื่นมอง

ท่าน คือทหารเคยบอกเราว่า เดี๋ยวเราสั่งสอนสักหน่อย แต่ตอนนี้เรา

กลัวกันเหลือเกินเราถอยร่นลงมา มันผิดแล้วนะคะ ท่านนายกฯ คะ 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ผมเข้าใจนะครับ จริงๆ ในขณะนี ้ 

ภาพรวมไทยกัมพูชา มีนโยบายชัด เราพยายามที่จะส่งเสริมการค้าขาย

ชายแดน แล้วก็การค้าขายไทยกัมพูชา ปีที่แล้วโต 40 % ซึ่งค่อนข้าง  

ที่จะสูงแล้วก็ยังหาทางที่จะเปิดด่านเพิ่มเติม คุยกับนายกฯ ฮุนเซน

เฉพาะเรื่องนี้ไม่มีปัญหากันเลยว่าส่งเสริมการค้าการขายมากขึ้น ปัญหา

เขาพระวิหารต้องเรียนตามตรงว่า มีที่มาที่ไปมาจากปัญหาเรื่องมรดก

โลกจริงๆ ทำไมถึงพูดอย่างนั้น คือประเด็นก็อย่างที่ท่านพูดถูกต้องที่จริง

แต่ไหนแต่ไร ก่อนจะมีเรื่องมรดกโลก คนไปเที่ยวได้ เมื่อต้องมาเถียงกัน 

อะไรอยู่ตรงไหนเพียงแต่บอกว่า พูดง่ายๆ คือแบ่งผลประโยชน์กันไป 

ทางขึ้นเราก็เก็บไป ส่วนปราสาทเขาพระวิหาร ให้กัมพูชาเก็บก็ว่ากันไป 

ก็อยู่กันมา ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่า พอกัมพูชาไปขอขึ้นทะเบียนมรดก

โลก ซึ่งถ้าไม่คิดอะไรมากก็อาจจะบอกว่าจัดระบบท่องเที่ยวให้ดีขึ้น แต่

อีกด้านคือปฏิเสธไม่ได้ว่า พอให้ตรงนั้นเป็นมรดกโลก โดยระบบของ

มรดกโลกต้องมีแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบๆ ตรงนั้น พอไปขึ้นทะเบียน 

มาเป็นของกัมพูชา จะเริ่มมากระทบกับเรา เพราะมาอยู่ในดินแดนเรา

จะเป็นการเอาดินแดนเราไปโดยปริยายหรือเปล่า แล้วเราก็เข็ดอยู่แล้ว

ว่าเมื่อปีที่เราเสียพระวิหารไป แบบนี้คือศาลโลกมาบอกว่าเรายอมรับ

โดยปริยายไปแล้ว เพราะมีแผนที่ เมื่อไม่ทักท้วงอะไร ยอมรับไปแล้ว  

ก็คือเรายอมให้เขาไปแล้ว นี่คือปัญหา ถึงได้เรียนว่า ก่อนหน้ารัฐบาล

สมัยท่านนายกฯ สุรยุทธ์ หรือแม้กระทั่งท่านนายกฯ ทักษิณ ในช่วง 

รมต.สุรเกียรติ ก็จึงพูดเสมอว่า ถ้าจะทำอะไรตรงนั้นให้ถือว่าเป็นการทำ

ร่วมกัน แต่ปี 2551 พอเราไปเซ็นยอมช่วงแรกว่าให้กัมพูชาขึ้นทะเบียน
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มรดกโลกฝ่ายเดียว นั่นคือที่มาของปัญหาเพราะหลังจากนั้นมา กัมพูชา

ก็ต้องพยายามที่จะมาบริหารจัดการพื้นที่รอบๆ ซึ่งเราถือว่าเป็นของเรา   

พอถือว่าเป็นของเรา ในเดือนกรกฎาคม 2551 จึงมีการส่งทหารเข้าไป

ยึดแล้วก็เลยตรึงกำลังอยู่ ที่บอกว่า เรากำลังถอยร่น คือไม่ใช่การถอยร่น

ในฐานะประเทศไทย เพียงว่าขณะนี้พื้นที่ตรงนั้นมีเฉพาะกำลังทหาร 

แล้วไม่ปลอดภัย จึงต้องถอยเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไป พอจะเปิดให ้ 

นักท่องเที่ยวเข้าไปก็ได้ เพียงแต่จะมีบางกลุ่มไม่ได้ไปท่องเที่ยว แต่ไปทำ

อย่างอื่น ปัญหาจึงเกิด มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาที่ลุกลามได้  

เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็พยายามแก้ ที่ชัดเจนที่สุดคือ ประการแรก   

บอกกับทาง UN และ UNESCO ว่า ให้หยุดทุกอย่างก่อนได้ไหม เพราะ

ถ้าคุณไม่หยุดกัมพูชาก็จะมีแรงกดดันว่า ต้องมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้   

พอกัมพูชาจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ ผมก็ยอมไม่ได้ เพราะเป็นแผ่นดินไทย 

เมื่อวานนี้ที่ผู้แทนพิเศษฯ มา ก็ต้องพูดในประเด็นนี้อีก บอกท่านจะเดิน

ไปได้อย่างไร อยู่ดีๆ มาให้บริหารจัดการพื้นที่ ที่ซึ่งเป็นของไทยแล้วให้

กัมพูชากับ UNESCO มาบริหาร ใครเขาจะยอม เพราะฉะนั้น นี่คือปม

ปัญหาที่ต้องเร่งคลี่คลาย แนวโน้มก็ดีขึ้น ค่อนข้างมั่นใจว่า UNESCO 

จะเลื่อนการพิจารณาแผนบริหารแล้วให้ไทยมาคุยกับกัมพูชาอีกครั้ง

หนึ่งว่าจะทำอย่างไร เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เป็นปัญหา แต่ว่าหลักคิดเรื่อง

ของการที่จะส่งเสริมการค้านี่ทำอยู่ตลอดแนวอยู่แล้ว แล้วก็ถ้าปลดล๊อค

ตรงนี้ได้ แล้วเราก็กลับมาสู่ลักษณะของการร่วมกันทั้งสองฝั่ง ก็กำลังจะ

พยายามไปสู่จุดนั้น  

นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์: เรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลที่ท่านเคยประกาศกับสาธารณชนว่า จะมีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจประมาณ 7 % ถือว่าผ่านเกณฑ์ของรัฐบาลแล้ว เป็นที่น่าพอใจ 

ของรัฐบาล แต่จริงๆ แล้วประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ ข้าวของแพง   
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มีปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดแพร่ระบาด ท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะ

บริหารด้านเศรษฐกิจ และปัญหาทางด้านการคลัง 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: อย่างที่บอกว่า ผมก็ได้ย้ำว่า ประชาชน

ยังเดือดร้อนมากจากของแพง จากนี้ ไปคงต้องงมีนโยบาย หรือ

มาตรการเพิ่มรายได้ เพราะว่าของที่แพงขึ้นมาจากต้นทุน ซึ่งประเทศ

ไทยไม่สามารถที่จะควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นขณะนี้เราคง

ทำให้ของถูกลง แต่เราต้องทำให้เงินของคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจ 7 % เป็นของปีที่แล้ว แล้วก็ได้ส่งผลทำให้เราไม่มี

ปัญหาคนตกงานอย่างที่หลายประเทศกำลังประสบปัญหา แต่ไม่ได้

หมายความว่ามันดีทั้งหมด มันเป็นเพียงการก้าวขึ้นมาจากความเลวร้าย

ของวิกฤติเท่านั้นเอง จากนี้ไปมาตรการที่จะเป็นรูปธรรมคือ ต้องไปเติม

รายได้ให้กับเกษตรกร รายได้ให้กับผู้ใช้แรงงาน รายได้ให้กับข้าราชการ 

ซึ่งนโยบายจากนี้ไปคือไปสู่ตรงนั้น อันนี้คือประเด็นแรกที่เกี่ยวกับรายได้  

ส่วนเรื่องของยาเสพติดกับอาชญากรรม ยาเสพติด การจับกุม   

2 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมากแล้วก็เป็นรายใหญ่ขึ้น แล้วเราก็เห็นว่ามีความ

พยายามไปทลายเครือข่ายของการค้ายามากขึ้นแต่เครือข่ายที่ใหญ่อาจ

จะอยู่ในเรือนจำ เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เกิด

จลาจลในคุกขึ้นมา 2-3 ครั้ง เพราะเราไม่ยอมให้ใช้โทรศัพท์ เนื่องจาก

ตรวจพบชัดเจนว่าซื้อขายกันผ่านโทรศัพท์ แล้วก็เป็นปัญหาว่าโทรศัพท์ 

ก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบางส่วนเอาโทรศัพท์ของตัวเองไปให้ใช้ พอเรา

จะคุมโทรศัพท์ผู้คุม เดี๋ยวผู้คุมก็จะไปเข้าข้าง ถึงได้เกิดปัญหาขึ้นมา 2-3 

ครั้ง เราก็จะเอาจริงและบีบตรงนี้เข้าไป  

ส่วนอาชญากรรม ตอนเริ่มต้นก็ได้เข้าไปนำร่องในกรุงเทพฯ เรื่อง

ของระบบสายตรวจ อาสาสมัครบูรณาการ บวกกับการใช้ CCTV มากขึ้น 
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ในเขตเมือง ตั้งเป้าว่าใน 6 เดือนจะลดได้ 20 % นี่ผ่านมาเดือนครึ่ง 

ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเลขจะสามารถทำได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่

เราจะพยายามเข้าไปทำมากขึ้น บังเอิญช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่า  

เจ้าหน้าที่มีภาระมากจากเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อเรื่องต่างๆ ตอนนี้

ก็จะพยายามปรับปรุง ปฏิรูปเรื่องของระบบตำรวจ ซึ่งจะทำให้เข้าไป

ใกล้ชิดกับประชาชน ตรวจตราและป้องกันอาชญากรรมได้มากขึ้น ตอนนี้ 

กำลังเร่งรัดอยู่ แต่ทราบดีว่าเป็นปัญหาใหญ่และกำลังจะเร่งแก้ไขอยู่   

ปรีชา พันธุ์ติ เวช:  ปัญหาที่มักจะเจอในการแก้ ไขปัญหา

เศรษฐกิจไทย คือปัญหาคอร์รัปชัน เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการ

รักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัทผู้ประกอบการ 

ตอนนี้เวลาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์หรือยา หรือเครื่องมือแพทย์

ให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลรัฐจะเรียก 5-15 % จาก invoice ที่เปิด

ในแง่ของการเก็บเงิน ถ้าผู้ประกอบการไม่จ่ายเงินตรงนี้ ให้ทาง  

โรงพยาบาลก็จะไม่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ นี่คือปัญหาที่ทำให้เกิด 

การทุจริตเกิดขึ้น 5-15 % โดยจ่ายในรูปของการโอนเงินเข้ากับ

สวัสดิการของโรงพยาบาล อยากให้ท่านดูเรื่องของสวัสดิการของ  

โรงพยาบาลในเรื่องของสำนักนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นใช้กรณีที่ว่าใช้ใน

กิจการของโรงพยาบาล หรือผู้ยากจนที่โรงพยาบาลสามารถ manage ได้ 

แล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็ยังเรียกเก็บอยู่ ถ้าเราสามารถลดตรงนี ้ 

หรือมีหลักการที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ จะสามารถทำให้ต้นทุนของ  

ผู้ประกอบการ จะทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ลดลงได้ด้วย หรือแม้

กระทั่งมีการประกวดราคาผ่าน e-auction ก็ยังมีการเรียกเก็บ ถ้าไม่จ่าย 

5-15 % ก็จะไม่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ   

เรื่องที่ 2 ในแง่ของการแข่งขัน e-auction มีประกาศออกมามี

เจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อต่างๆ ก็ไม่ทำตามระเบียบ เช่น มีผู้ประกอบการ  
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น้อยรายซึ่งสามารถจัดซื้อได้โดยตรง ก็ยังต้องไปหาผู้เทียบมาประกอบ 

ซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหา ทำให้ส่อในแง่ของการทุจริต ในประเด็นนี้ก็ฝาก

ให้ท่านนายกฯ ช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย ตอนนี้ทางสมาคมได้คุยกับ

ท่าน รมต.จุรินทร์แล้ว ในประเด็นนี้ก็ฝากท่านนายกฯ ด้วยครับ 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ผมขอถามนิดนึงครับว่า เรียกเก็บเงิน

เข้าสวัสดิการเรียกเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย 

ปรีชา พันธุ์ติเวช:  มีด้วยกัน 2-3 แบบ แบบที่ 1 คือสมมติว่าถ้า

ทางโรงพยาบาลจ่ายเงินเข้าบัญชี ทาง e-auction จะมีการจ่ายเงินแบบ 

e-banking ทางผู้ประกอบการก็จะจ่ายเงินเข้าไปก่อนในรูปแบบของ 

เงินสดหรือเช็คก็ได้ แต่ต้องจ่าย ถ้าไม่จ่ายเงิน จะไม่โอนเงินมาที่บริษัท 

ประเด็นที่ 2 คือการจ่ายเงินในแง่ของสวัสดิการของทางโรงพยาบาล 

บางทีให้โรงพยาบาล 5 % แต่เจ้าหน้าที่รัฐขอแยกออกมาต่างหาก   

แล้วที่สำคัญคือ ในแง่ของการโน้มน้าวคณะกรรมการก็จะมองก่อนว่า   

ขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลคุณจะให้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้อง   

ถ้าเป็นแง่ของการเอาเงินเข้าสวัสดิการของโรงพยาบาล โดยไม่คำนึงถึง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์  เพราะฉะนั้นมีหลายวิธีของการจ่ายในรูปของ

ผลิตภัณฑ์บริการ การบริการต่างๆ  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ:  ประการแรกคือ เวลามีปัญหาแบบนี้

ท่านร้องไปที่ท่านจุรินทร์ก็ดีแล้ว เดี๋ยวผมไปตามเรื่อง คือผมก็มีปัญหา

ว่าเวลาที่มีคนมาร้องส่วนใหญ่ ก็จะร้องแบบไม่ เป็นทางการว่ามี

พฤติกรรมแบบนี้ แต่ว่าพอให้ระบุว่าโครงการไหน อย่างไร เพื่อที่จะให้

ไปดำเนินการ ส่วนใหญ่ก็ไม่กล้า ซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่า สมมติว่าไป

จัดการตรงนี้เสร็จ เขาก็กลัวว่าวันข้างหน้า เขาก็จะไม่สามารถที่จะไป

ค้าขายตรงนี้ได้ คือถ้าสภาพเป็นอย่างนี้ ผมก็บอกตรงๆ ว่า ผมก็ทำอะไร
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ยาก ขณะนี้ผมก็พยายามกระตุ้นองค์กรภาคเอกชนว่าต้องร่วมมือกันคือ 

ถ้ายังมีคนที่พึงพอใจที่ระบบแบบนี้อยู่คือได้ค้าขาย แต่ยอมจ่ายคนอื่น  

ก็จะมีความรู้สึกว่าตนเองเสียเปรียบ แต่วาถ้าผนึกกำลังกันมาให้ได้   

แล้วบอกว่าทุกคนจะไม่ยอมมันก็จะง่ายเข้า ผมก็จะพยายามกระตุ้นให้

มาตรงนี้  

ส่วนปัญหาทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้หัวใจจริงๆ  

มีอยู่ 2 เรื่อง ถ้าเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มาก หัวใจอยู่ที่ราคากลาง เหตุผล

ก็คือว่า ส่วนใหญ่ที่มีฮั้วกัน ก็คือใช้ราคากลางเป็นหลัก เพราะรู้ว่าการ

กำหนดราคากลางไว้ราคาประมูลก็จะอยู่ใกล้กับราคากลางมาก ถ้าราคา

กลางมันสะท้อนต้นทุนจริง ฮั้วไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะมันไม่ได้กำไร 

ข้อเท็จจริงก็คือ ให้สำนักงบประมาณไปทำและศึกษาว่า ราคากลาง  

ที่กำหนดไว้สูงกว่าราคากลางที่ไปสำรวจ และกำลังให้รื้อระบบตรงนี้

และกำลังทำระบบใหม่ว่า การกำหนดราคากลาง มีการสอบทานได้ว่า 

ราคาตลาดที่แท้จริงเป็นอย่างไร อันนั้นคือกรณีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 

ส่วนประเด็นที่ยากกว่าขณะนี้คือ โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่อ้าง

ว่า มีความซับซ้อนทางเทคนิค วิธีที่ เป็นปัญหาการทุจริตขณะนี้คือ 

ปัญหาการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งไม่ใช่ที่ปรึกษาอิสระจริง แต่เป็นที่ปรึกษาที่มี

ความผูกโยงอยู่กับคนที่จะมารับงานต่อไป ซึ่งราชการเสียเปรียบมาก 

เป็นอีกข้อหนึ่งที่ได้ให้เร่งหาวิธีการแก้ตรงนี้ โดยเฉพาะโครงการขนาด

ใหญ่หรือโครงการที่มีการอ้างปัญหาในทางเทคนิค แต่ว่าถ้าท่านจะส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมมาถึงผมโดยตรงก็ยินดี 

วรเทพ วงศาสุทธิกุล: ผมมาจากกลุ่มของยางพารา ซึ่งท่าน

นายกฯ ก็ได้พูดถึงปาล์มน้ำมันไปแล้ว ยางพาราซึ่งไม่น่าจะมีปัญหานั้น

ปัจจุบันยางพารา มีราคา 200 บาทซึ่งเกษตรกรก็มีความพึงพอใจ ทีนี้

ผมอยากจะพูดในนามของสมาคมยางพาราของคนไทยที่มีจดหมายถึง
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ท่านนายกฯ แต่ไมได้รับคำตอบ ก็เลยถือโอกาสนี้อยากจะเรียนถามว่า 

สิ่งที่เกิดขึ้น หลักคิดว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศ 5 บาทต่อ

กิโลกรัม จาก 1.40 บาท ซึ่งทั่วโลกที่ผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย จีน 

เวียดนามไม่เก็บ แต่มาเลเซียเรียกเก็บ 1.40 บาท เท่ากับเราในสมัยก่อน 

แต่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมาเราเก็บ 5 บาทคือเพิ่มมา 

3.60 บาท คำถามข้อแรกคือ หลักคิด คิดอย่างไร เพราะปัจจุบันนี้เงิน

สงเคราะห์ปลูกแทน ก็ยังเหลือเงินอีกหลายพันล้าน ชาวสวนตอนนี้ 

ราคายางดีมากไม่มีใครโค่นยาง เพราะฉะนั้นเงินสงเคราะห์ทดแทน  

ก็ยังเหลืออยู่ เงินที่เหลืออยู่จะเก็บเพิ่มขึ้นไปเพื่ออะไร  

คำถามข้อที่ 2 จากมติ ครม.ที่ประกาศออกมาว่า เก็บ 5 บาท   

ซึ่งบวกอีก 3.60 บาท แต่ว่าให้ผู้ประกอบการมีการชดเชย หมายถึง   

คนที่มีการทำสัญญาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน แล้วก็มีการทำสัญญาก่อน  

ก็มีการส่งออกภายในวันที่ 31 ธันวาคม จะมีการชดเชยภาษีหมายถึงให้

เสียในอัตราเก่าได้ ซึ่ง ครม.ออกมาว่าให้ชดเชยเฉพาะผู้ที่มีสัญญา  

ซื้อขายล่วงหน้า แต่ปรากฏว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติ สกย.ก็มีการประกาศ

ว่าให้ไปเช็คสต๊อคเพื่อว่ามีสต๊อคเท่าไหร่ ในอดีตที่ผ่านมา การขึ้นจาก 

90 สตางค์มาเป็น 1.40 บาท หรือจาก 60 สตางค์มาเป็น 90 สตางค์   

ก็มีการชดเชยไปแล้วครั้งหนึ่งจากคู่สัญญา แต่ว่าเที่ยวนี้ เข้าใจว่าตอนนี้  

ที่มีการประชุมกับ กนย. คือไม่ชดเชยให้กับสต๊อค ที่ ไปเช็คแต่ว่า 

สกย.ไปเช็คสต๊อคแล้ว ทาง อบต.มีหน่วยงานที่เป็นกลางเข้าไปเช็ค  

ทุกตารางนิ้วด้วย ซึ่งเป็น physical ซึ่งเช็คแล้วเป็นตัวเลขที่เป็นจริง  

แต่ถ้าว่ารัฐบาลจะชดเชยเฉพาะที่เป็นสิทธิ์ที่เป็นเอกสารหรือที่เป็น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ประกอบการเสนอเข้าไป สัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าเป็นอัตราที่สูงมากคือประมาณ 8 แสนตัน แต่ในขณะที่

เช็คสต๊อค มีประมาณ 3 แสนตัน ผมก็เรียนถามที่ กนย.ในที่ประชุมว่า 
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ทุกท่านที่อยู่ในธุรกิจ รู้อยู่แล้วว่ายางพาราขึ้นราคามีใครบ้างที่อยากจะ

ขายล่วงหน้า ทั้งๆ ที่รู้ว่าราคาขึ้น เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงคือว่า อาจจะ

เป็นการทำสัญญาลวงแล้ว ไปเก็บที่ประเทศจีน เสร็จแล้วก็ขอชดเชย

ภาษี 3.60 บาท ในขณะเดียวกันก็ได้จัดเรื่องการค้าขาดทุนก็ไม่ต้องเสีย

ภาษี ได้ 2 ต่อ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เกิดความไม่เป็นธรรมมากขึ้น 

ปัจจุบันผู้ประกอบการส่งออกไปทั้งหมด ที่เช็คแล้ว 3 แสนตัน ยังไม่ได้

รับการชดเชย แล้วเงินทั้งหมดอยู่ที่ สกย. พวกเราเสียเงินไปแล้ว   

ในขณะเดียวกัน เราลงบัญชีไม่ได้ จะเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นเงินที่จ่าย

ล่วงหน้าแล้ว ขอรับคืนจากรัฐบาลซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาล  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ:  ตอนนั้นที่ ครม.ตัดสินใจขึ้นตรงนี้เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายต่อไปของกองทุนในอนาคต แล้วตอนนี้กำลังปรับ ท่านคง

ทราบว่าตอนนี้เรามีกฎหมายใหม่ ออกมาเป็นกฎหมายการยาง ผม

ทราบปัญหาที่มีการชดเชย ไม่ชดเชยบางส่วนเพราะเพิ่งได้มีการ video 

conference ไปสำหรับพื้นที่ที่กำลังจะไปปลูกยางใหม่ที่อีสาน เอาเป็น

ว่าเดี๋ยวผมส่งสำเนาให้อีกชุดหนึ่งก็ได้ครับ เดี๋ยวจะได้ไปตามเรื่องให้   

กริช นนทฤทธิ์: ผมเองอยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัญหา

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากพอสมควรไม่ต่างจากอุตสาหกรรมใด 

ผมขอเรียนสั้นๆ ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับการดูแล

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างแท้จริงซึ่งมีปัญหามากมาย 

วันนี้เรื่องเล็กๆ ถ้าท่านอาจารย์ลาพักร้อนไปได้เที่ยวสุวรรณภูมิดูนะครับ 

ว่านักท่องเที่ยวติดไม่สามารถออกไปได้เป็นชั่วโมง เกาะสมุยถูกพัฒนา

ไปอย่างไม่มีทิศทาง ภูเก็ตอาจจะสูญเสียความเป็นแหล่งท่องเที่ยวแพ้

ปีนัง ลังกาวี เป็นตัวอย่างสั้นๆ ที่กราบเรียน  
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อีกประเด็นที่อยากจะกราบเรียนว่า วันนี้ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

ซึ่งในอดีต เกิดในประเทศไทย ทำให้โชห่วยขายไม่ได้ แต่ในวันนี้ผมได้

พบเห็นอีกเรื่องสินค้าที่อยู่ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่กำลังจะทำลาย

ระบบผู้ผลิต เพราะวันนี้จะไปหยิบสินค้าในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ กลาย

เป็นทิชชู่ยี่ห้อของห้างเขาหมดเลย อีกประการหนึ่ง เมื่อปลายปีที่แล้ว

สถาบันพระปกเกล้าได้พาคณะนักศึกษาไปที่เกาหลี ได้รับรายงานจาก

ท่านทูตที่เกาหลีว่า เกาหลีมีดุลการค้าเหนือประเทศไทยมหาศาล แต่

เขากีดกันการค้าเราแม้แต่เรื่องน้ำตาล แต่สิ่งที่จะรายงานท่านคือว่า 

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า ไม่มีข้าราชการทำงานอยู่ที่เกาหลี ต้องใช้ข้าราชการที่

ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่น วันนี้เป็นความสุขตั้งแต่เรียนมา เพราะท่านเป็นท่าน

แรกที่บรรยายแล้วทำให้ผมมีความหวังว่าประเทศนี้ได้รับการแก้ไข  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: เรื่องแรกครับอยากเรียนว่า เราให้

ความสำคัญกับทางท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ ท่านมีตัวแทนเข้ามานั่งใน กรอ. 

แล้ว ปัญหาที่ท่านหยิบยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นั้นคือปัญหาที่เราได้พิจารณา

ไปแล้วในขณะนี้ คือที่สุวรรณภูมิ โดยเฉพาะช่วงที่มีเที่ยวบินมาก ขณะนี้ 

การรอนานมากได้ไล่เช็คปัญหาไปหมดแล้ว ประเด็นคือว่า 1. ผู้โดยสาร

เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งก็บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ดีขึ้น ปัญหาตอนนี้ คือ ตม. 

บุคลากร เราต้องตัดสินใจใช้วิธีจ้างคนไปช่วย ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้ามีการ

บรรจุ เพิ่ม เข้ าไป มันไม่คุ้ ม เนื่ องจากสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก

กระบวนการจากนี้ ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีต่อ 1 คน ซึ่งถือว่าอยู่ใน

มาตรฐานที่พอยอมรับได้ แต่เรากำลังทำอีก 3 เรื่องที่พอจะช่วยได้คือ   

1. การท่าอากาศยานไปดูในเชิงกายภาพ เพราะตอนนี้ถึงคนเข้าไปเพิ่ม  

ก็ เพิ่ มช่องไม่ ได้ เพราะเต็มแล้ ว 2 . ระบบข้อมูลที่ เชื่ อมโยงทาง

คอมพิวเตอร์ เช่น ตั้งแต่เช็คอินในต่างประเทศเพื่อให้มีข้อมูลเข้ามา

สำหรับการตรวจอยู่ในคอมพิวเตอร์จะทำให้เร็วขึ้น กับอันที่ 3 คือว่า 
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แบบฟอร์มของ ตม. 6 ซึ่งปัจจุบันคนไทยที่ยังกรอกกำลังจะให้คนไทย  

ไม่ต้องกรอก ก็จะทำให้เร็วขึ้น  

อันนี้ก็คือเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลย สำหรับสมุย เรื่องน้ำ

เรื่องไฟกำลังมีระบบที่ ครม. อนุมัติโครงการเข้าไป เพราะค่อนข้าง

เสื่อมโทรมมาก จริงๆ แล้วใจผมอยากจะผลักดันกฎหมายเป็นเขต

องค์กรปกครองส่วนพิเศษ มากกว่า ถึงจะรับมือกับสภาพความเป็นจริงได้ 

ส่ วนภู เก็ตมีหลายเรื่ องมากที่ เป็นปัญหา มาเฟียรถไปข่มขู่ ชาว  

ต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ก็ได้กำชับและเร่งให้ทางตำรวจเข้าไปดูแลเรื่อง

ของค้าปลีกโดยเฉพาะห้างใหญ่ เรากำลังจะพยายามผลักดัน เพื่อกำกับ

เรื่ อ งนี้ ใ ห้ เ ป็ นการ เฉพาะแล้ วก็ ไ ด้ พบกั บผู้ บ ริ ห ารของ เทส โก้   

ที่ต่างประเทศก็ได้หยิบยกปัญหาว่า ขณะนี้มีเสียงร้องเรียนเรื่องการ

กำหนดค่าใช้จ่ายในการเอาของไปขึ้นชั้นวาง ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับ  

สิ่งที่ท่านพูดคือ เขามีสินค้าของเค้าเองมาขายก็กำลังที่จะเข้าไปดูตรงนี้

ว่า เขามีการแข่งขันที่เป็นธรรม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รับทราบอยู่  

ส่วนเรื่องของเกาหลี ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าข้าราชการที่ไม่ค่อยมี  

ไม่แน่ใจว่ากระทรวงไหน เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าการปรับกำลังตรงนี้จะเป็น

อย่างไร แต่ว่าโดยหลักขณะนี้ทุกประเทศ เราก็จะเรียกทีมประเทศไทย 

ในการที่จะมีการบูรณาการการทำงานกันอยู่ ประเทศไหนซึ่งขาดคนไป

ก็จะต้องมีคนอื่นเข้าไปช่วยดูแลประสานงานให้ส่วนถามว่าฟังแล้วมีหวัง

หรือไม่มีหวัง ผมว่าเป็นเรื่องปกติ ส่วนใหญ่แล้วเวทีทางวิชาการ เราต้อง

มาพูดถึงปัญหาสิ่งที่สำเร็จแล้วไม่มีใครมาพูดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา   

ก็อยากจะให้มองในเชิงเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น   

ผมเองก็มีความกังวลกับอนาคตของประเทศในหลายเรื่อง แต่ถ้าถามผม 

เรื่องเศรษฐกิจผมยังกังวลน้อยกว่าปัญหาทางสังคม เอาเฉพาะกรณี  

ท้องไม่พร้อม ซึ่งขณะนี้เรากลายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ผมว่าปัญหา
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ตรงนั้นยังน่ากลัวมากกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ ผมถือว่าพื้นฐานความ

แข็งแรงของเราอยู่ที่ภาคเอกชนอยู่แล้ว มีความคล่องตัวมีความสามารถ

ในการปรับตัว เพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังถือว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหา 

เช่น การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทำกติกา ทำระบบการบริหารให้

ดี  ใครเข้ามาผมก็ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยค่อนข้างที่จะไปได้ด้วยความ

สามารถของคนของเรา  

ชั ช ว า ล ศ รี ว ชิ ร า วั ฒ น์ : สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ เ ร า พ บ เ มื่ อ อ อ ก ไ ป  

ต่างจังหวัดคือ คนต่างจังหวัดไม่รู้ เรื่อง AEC (Asean Economic 

Coperation) เลยปัญหาของ AEC ตอนนี้มีการจัดสัมมนาขึ้นมา อยู่ใน

กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็เป็นการจัดสัมมนาเป็นกลุ่มเดิมตลอด

ปัญหาที่เรากลับมามองว่า เมื่อ AEC เกิดปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้ SME 

94 % ได้รู้ เพราะตอนนี้แทบไม่มีใครรู้เลย แล้วเราจะทำอย่างไร 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: จริงๆ ผมก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับ 

ทำไมเราเลือกมอบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป็นเจ้าภาพในการทำตรงนี้ เพราะเราทราบมาก่อนว่า เรื่องของ AEC

คือธุรกิจขนาดใหญ่จะทราบและจะแสวงหาโอกาสได้อย่างไร แต่ธุรกิจ

ขนาดเล็กไม่ทราบ คือมีแต่ความกลัวว่าจะเสียเปรียบ เพราะฉะนั้น  

ตอนนี้จะทำกันมากขึ้น โดยเฉพาะในระบบราชการ ทาง กพ. และ กพร. 

ก็มีการตื่นตัว จะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งเพราะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้ว 

ขจิต เจริญศิลป์: ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมา   

มีคำตอบเดิมๆ ว่า บัดนี้มาถูกทางแล้ว หวังว่าคงดีขึ้น เข้าใจว่าคงดีขึ้น 

แต่ผลที่ปรากฏออกมากลับไม่เป็นแบบนั้น มันกลับรุนแรงเพิ่มทวีขึ้น

เรื่อยๆ ยิ่งเวลาที่ผ่านมาใกล้ๆ นี้ ก็มีเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่า เพิ่มทวีคูณขึ้น 
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และเกิดเหตุถี่ขึ้น ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกฯ ซึ่งเป็นคนหนุ่มมีความ

สามารถที่สูงกว่า ท่านจะมียุทธศาสตร์ที่จะป้องกันหรือทำให้เหตุการณ์

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สงบขึ้นมาอย่างไรบ้างครับ 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ:  ถ้าจะตอบเรื่องนี้ก็คงจะยาวมาก แต่

เอาแบบกระชับให้เห็นว่า มีในระดับของยุทธศาสตร์นโยบาย และระดับ

ของการปฏิบัติ ในระดับของยุทธศาสตร์นโยบาย ในการแก้ปัญหา  

ในขณะนี้คือ ใช้แนวทางพัฒนากับแนวทางยุติธรรมเป็นตัวนำ แล้วก็

มั่นใจว่า แนวทางนี้ เท่านั้นถึงจะเอาชนะปัญหาได้ แต่ต้องใช้เวลา   

ซึ่งหลังจากที่เราทำมา 2 ปีนี้ หลายพื้นที่เราได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นมาก เพราะฉะนั้นในพื้นที่จั งหวัดสงขลา   

4 อำเภอ ได้ยกเลิกกฎอัยการศึก แต่ได้ใช้กฎหมายความมั่นคง มาตรา 

20 เพื่อให้คนที่หลงผิด คนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สามารถกลับมาเริ่มต้น

การทำงาน ผมว่าถ้าตรงนี้เริ่มเข้ามาก็จะพลิกเรื่องราวหลายอย่างได้ใน

พื้นที่ 4 อำเภอแล้ว พื้นที่ต่อไปที่ทำเรื่องนี้คือพื้นที่ อ.แม่ลาน จังหวัด

ปัตตานี ซึ่งสามารถที่จะยกเลิกกฎหมายภาวะฉุกเฉินได้เป็นครั้งแรก  

ตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมา เพราะฉะนั้น จริงๆ แล้ว ความสำเร็จใน

พื้นที่มีแล้ว  

ส่วนลักษณะความรุนแรงในขณะนี้ ผมก็ไม่อยากพูดเป็นตัวเลข 

คือความถี่มันก็ลดลง แต่ไม่ได้เป็นเรื่องน่าพอใจ คือถามว่าตายน้อยลง

มันไม่ใช่เรื่องที่น่าพอใจอยู่แล้ว แต่อยากจะให้เข้าใจว่าสภาพพื้นที่ที่มี

การก่อเหตุ มันเป็นปัญหาการตอบโต้ซึ่งเกิดขึ้นโดยเงื่อนไขซึ่งผมบอก  

ได้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา เกิดขึ้นหลังจากที่มีการ 

ไปตรวจค้นปิดล้อมบางพื้นที่ แล้วก็ทะลักเข้ามาเป็นลักษณะของการ

ตอบโต้ แล้วก็ได้เรียกผู้ว่าทั้ง 3 จังหวัดมาวิเคราะห์กันว่า มันเป็นการ



สถาบันพระปกเกล้า

รวมปาฐกถาและบรรยายพิเศษของ
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ) 93

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายว่ามาทำพื้นที่ในเมืองและเปลี่ยนเป้าหมายเป็น

ประชาชนหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่เพราะการกดระเบิด เกิดขึ้นเมื่อรถ

ทหารผ่านและตำรวจทางหลวงผ่านก็เป็นเป้าหมายการตอบโต้ที่  

เจ้าหน้าที่ ซึ่ งก็ได้มีการประชุมกับผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด และ 

ผบ.ทบ., ผบ.ตร. ก็ได้มีการคุยกันแล้ว มีการปรับแนวปฏิบัติแล้วสำหรับ

ปัญหาในเมือง ขณะนี้ที่ยะลา และนราธิวาส ยังถือว่าต้องมีการปรับ

แนวทาง การทำงานในระดับปฏิบัติ แต่ในระดับนโยบายคิดว่า มันเดิน

มาต้องไปทางนี้ มันไม่มีทางอื่น เพียงแต่ว่าในบางเรื่องต้องยอมรับว่าเรา 

ยังมีปัญหาอยู่ที่เราค้างคาใจเป็นเรื่องของคนในพื้นที่ มันตอบโจทย์ยาก 

บางเรื่องมันล่วงเลยมาเช่น กรือเซะ ตากใบ คดีของคุณสมชาย ผมก็

พยายาม ในช่วงแรกหาทางที่จะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ แต่หลายเรื่องมัน

เลยจุดที่จะไปทำอะไร เช่น ศาลมีคำวินิจฉัยไปแล้ว ที่ต้องทำให้ได้คือ

กรณีมัสยิดหาดตาแล ถ้าสามารถที่ลงโทษคนตามที่ชาวบ้านเชื่อได้   

มันจะเป็นครั้งแรกที่ทำให้เขาเห็นความเชื่อมั่นที่มีต่อภาครัฐว่าเราให้

ความเป็นธรรมกับเขาจริงๆ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเค้าเชื่อว่า ขณะที่

ออกหมายจับมาเรียบร้อยพอถึงขั้นตอนการชี้ตัว พยานชี้ผิดหมด   

จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทำให้ตำรวจตอนแรกสั่งไม่ฟ้อง อันนี้ก็เป็น

ปฏิกิริยาตามมา ซึ่งก็จะพยายามแก้ไขตรงนี้อยู่ครับ 

นที ดำรง: อยากจะสะท้อนภาพให้เห็นว่าในเรื่องของการ

กระจายทรัพยากรโดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม ในพื้นที่ผมมี 11,000 

ครอบครัว ซึ่งก็ถือว่าเป็นการวางยารัฐบาลนะครับ อยากจะให้ไปดู คือ

ได้ไป 48 ขวด ส่วนประเด็นที่ 2 เห็นด้วยกับนโยบายของการประกัน

รายได้ แต่อยากให้ตีคู่กันไปเพื่อลดเรื่องการทุจริต คือให้ท้องถิ่นได้ตีคู่

กับรัฐบาลเพราะท้องถิ่นมีแผนที่ภาษี  
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สไกร พิมพ์บึ ง : ประเด็นที่ จะเรียนถามคือเรื่ อง การปรับ

โครงสร้างหนี้ภาคการเกษตร โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   

ที่ผ่านมาไปยกเลิกเรื่องหลักเกณฑ์ที่สถาบันเจ้าหนี้ คือ ธกส. จะตรวจ

สอบคุณสมบัติของเกษตรกรเพราะในการปรับโครงสร้างหนี้ 510,000 

ราย โดยสมาชิก เมื่อปี 53 สมาชิก ธกส. 350,000 ราย และปี 55 อื่นๆ 

อีก 80,000 ราย แต่วันนี้ทำได้แค่ 16,000 ราย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ  

เมื่อมติ ครม. วันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ทำให้กระบวนการที่ศูนย์ฝึกอบรม

ของกองทุนที่มีฐานข้อมูลอยู่ไปดึงสมาชิกกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เข้ามาจะ

ทำให้มีความไขว้เขวในนโยบายจึงกราบเรียนว่า ในกระบวนการของกอง

ทุนฟื้นฟู 8 หมื่นราย ควรจะยึดวิธีการของข้อกฎหมาย ก็ขอเรียนฝาก 

เพราะกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 5, 900,000 ราย ตั้งแต่ปี 

2542 ถึงขณะนี้เสียชีวิตไปแล้ว 4.5 แสนราย อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก

จึงขอเรียนฝากท่านนายกฯ ด้วยครับ  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ความช้าในเรื่องของการปรับโครงสร้าง

หนี้ เนื่องจากว่าทางธนาคารไม่มั่นใจในข้อกฎหมายว่าสามารถที่จะปรับ

โครงสร้างหนี้ได้ตามมติ ครม. 7 เม.ย. ได้หรือไม่ในกรณีที่มีหลักประกัน

ท่วมอยู่ ทีนี้ในที่สุดก็แก้ตรงนี้ได้สำเร็จโดยทางผู้บริหารไปแก้ข้อบังคับ

โดยความเห็นของกฤษฎีกาที่เพิ่งทำได้ตอนต้นปี นี่คือเหตุที่มันช้ามา   

ที่ท่านพูดว่า กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 มันชัดเหมือนเดิมอันนี้ใน ครม. ก็

ชัดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น แต่ที่มันต้องแก้เนื่องจากว่า กลุ่ม 1 ซึ่งผ่าน

กระบวนการต่างๆ มาแล้วมันช้าถ้าจะต้องมาตรวจสอบ ซ้ำ 2-3 มันจะ

ทำให้การแก้ปัญหาช้าลง มันจึงต้องมีการยกเว้นตรงนี้ไปแล้ว จริงๆ แล้ว

ธนาคารต้องมีการระมัดระวังตามสมควรอยู่แล้ว ในการทำเรื่องนี้ 
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จิรศาสตร์ ไกรเลิศ:  เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อที่มาบรรยาย  

ส่วนหนึ่ง และเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ 

ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านนายกฯ ว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้

ทางภาคเอกชน หรือว่าองค์กรอิสระเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

บัญชีทรัพย์สินของข้าราชการระดับสูงหรือว่าบุคคลส่วนต่างๆ ที่ได้ยื่น

บัญชีทรัพย์สินไว้กับทาง ป.ป.ช. เพราะว่าในส่วนนี้เราเลือกในส่วนที่   

มีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสงสัยเกิน 50 ล้านบาท เพราะค่าเฉลี่ยส่วนต่าง  

50 ล้านบาท สูงอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทั่วไปเช่นกัน กราบเรียนปรึกษา

ครับ 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ระบบที่ เราใช้อยู่จะมี 2 กลุ่ม คือ   

1 กลุ่มที่นอกจากจะยื่นต่อ ป.ป.ช.แล้วยังต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ   

ซึ่งกลุ่มนี้คือความจริงทุกคนสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว อีกกลุ่มหนึ่งที่

ไม่สามารถเปิดเผยได้ต่อสาธารณะ อันนี้ต้องไปถาม ปปช. ว่ามีทางทำ

อย่างไร ผมเข้าว่าพื้นฐานในแง่ของความผิดปกติเพราะส่วนใหญ่จะ

แสดงกันครั้ ง เดียวไม่ ใช่หลายครั้ ง ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ  

ตรวจสอบและพื้นฐานทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็ตรวจสอบได้ง่ายและ

อัตโนมัติอยู่แล้ว เพราะว่าเงินฝากก็ตรวจสอบจากระบบธนาคาร หุ้น   

ก็ตรวจสอบจากทาง กลต.และตลาด ที่ดินก็ตรวจสอบจากฐานของกรม

ที่ดิน  ส่วนอย่างอื่นยอมรับว่าตรวจสอบยาก อย่างเช่น อัญมณี ซึ่งเท่าที่

ทราบคือ แทบไมได้ไปตรวจ  

พลอากาศเอกวีรวิทย์ คงศักดิ์: กราบเรียน ฯพณฯท่านนายก

รัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระผมพลอากาศเอกวีรวิทย์ คงศักดิ์ ใน

ฐานะนักศึกษาหลักสูตรในนามของนักศึกษาหลักสูตรการบริหาร

เศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 หรือ ปศส. 9 
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ต้องกราบที่ได้สละเวลาอันมีค่า และเวลาอันมีจำกัดมาอยู่ถึง 2 ชั่วโมง

ครึ่ง ผมเชื่อว่าเพื่อนนักศึกษาได้สะท้อนความรู้สึกไปแล้วว่า มีความสุขที่

ท่านได้มาให้แนวคิดกับพวกเรา ในฐานะที่ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร ์ 

มืออาชีพที่จบมาจากอังกฤษซึ่งรู้จักธรรมชาติของปัญหาของสหรัฐ ที่มี

ข้ออ่อนด้อยไม่เหมาะสมกับประเทศไทย และในฐานะที่ท่านเป็น  

ผู้ปฏิบัติ ในฐานะที่บริหารนโยบาย ทำให้พวกเราได้เห็นภาพในการนำ

นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจนยิ่ง ผมคิดว่าที่ท่านตอบคำถาม

พวกเราเมื่อสักครู่ ท่านน่าจะนำไปออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทย 

เพราะว่าเป็นรายการตอบสดแล้วก็ได้ประเด็นปัญหาที่ชัดเจน ผมเชื่อว่า

ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้คงมีความเชื่อมั่นว่า ท่านทราบปัญหาทุกอย่างแต่สิ่งที่

ผมคิดว่าทุกคนเป็นกังวล คือสิ่งที่ท่านพูดไว้ในตอนสุดท้ายว่า ประเด็น

ปัญหาคือการเมืองบิดเบือนนโยบายที่ดี ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกังวลแล้ว

ก็เป็นกำลังใจให้ท่านนายกฯ ผมอยากจะกราบเรียนในฐานะที่ผมเป็น

สมาชิกรัฐสภา  สิ่งที่ท่านนายกฯพูดมาหลายสิ่งคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่

ท่านคงจะต้องพยายามผลักดันกฎหมายป้องกันและปราบปราการทุจริต

ให้ออกมาให้ได้ ขณะนี้ด้วยพลังที่เราผลักดันกันมา ท่านคงทราบว่าเรื่อง

ไปอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร 1 ปี กว่าจะผ่านกรรมาธิการร่วม ขณะนี้ศาล

รัฐธรรมนูญขอแก้มาตราเดียวคือมาตรา 64 ที่ตัดออกถ้าเผื่อสภาเอาเข้า

วาระ ผมเชื่อว่าไม่ถึงหนึ่งเดือนกฎหมายนี้คงออกมา กฎหมายฉบับนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นได้อย่างมาก 

เพราะว่าจะเป็นการลดภาระของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านนายกฯเป็นห่วงคือ กฎหมายฉบับนี้ 

มีเรื่องการคุ้มครองพยานด้วย เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ ผมคิดว่า

น่าจะเร่งรัดให้เสร็จก่อนที่ท่านจะดำเนินการ แต่ถ้าเผื่อว่าท่านจะยุบ

สภา ผมอยากจะขออีกอันคือว่า การแก้กฎหมายที่เราจะอนุมัติให้เป็น
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ไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติในเรื่องของการต่อต้านทุจริตสามฉบับ 

ที่จริงเป็นกฎหมายสั้นๆ แต่ไม่เข้าวาระ แล้วผมก็ต้องขอเรียนว่าเป็นส่วน

ตัวว่าผมได้ตั้งกระทู้ถามแต่ผมคิดว่าก่อนที่ทานจะยุบสภา ท่านควร

ทำให้กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกฉบับออกมา ในเงื่อนไขสำคัญที่

ผมคิดว่าผมต้องการ แล้วพวกเราต้องการให้มีกฎหมายป้องการ

คอร์รัปชั่น เพราะไม่อย่างนั้นสิ่งที่ท่านเห็น สิ่งที่ท่านรู้ว่าคอร์รัปชั่นเป็น

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงก็ยังอยู่ ท้ายที่สุด ในนามของ

นักศึกษา ปศส. 9 ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกฯ อีกครั้งหนึ่งที่ท่าน

สละเวลามาอยู่กับพวกเราครับ 


