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เวชชาชีวะ มาเป็นวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดความรู ้และ

ประสบการณ ์ ในว ั นน ี ้ ใน โอกาสน ี ้ ผม ใคร ่ ขอ เ ร ี ยน เช ิญ  

ท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ ์   

อุวรรณโณ กล่าวรายงานและกราบเรียนเชิญบรรยายต่อไป 
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ศาตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

กราบเร ียน ฯพณฯ 

นายกร ัฐมนตร ีท ี ่ เคารพ   

ใ น น า ม ข อ ง ส ถ า บ ั น  

พระปกเกล้า กรรมการสภา

สถาบัน คณาจารย์ นักศึกษา 

ท ุ กหล ั กสู ต ร พน ั ก ง าน  

ท ุกคนต้องขอกราบขอบ- 

พระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

เป ็นอย่างสูง ท ั ้งท ี ่ท ่านมี

ภารกิจที่สำคัญของบ้านเมืองในสภาวันนี้ ท่านกรุณาปลีกตัวรับมา

บรรยายในเรื ่องรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและการบริหาร

ประเทศในภาวะวิกฤต สถาบันพระปกเกล้าได้จัดอบรมการ

ศึกษาหลักสูตรต่างๆ ขึ ้นในวันนี ้มีทั ้งสิ ้น 8 หลักสูตรที ่มารับฟัง

ปาฐกถาของท่านนายกร ัฐมนตรี เป ็นประกาศนียบัตรช ั ้นสูง   

5 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรชั ้นสูงหลักสูตรการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตร

การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หลักสูตรการบริหาร

เศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรเสริมสร้าง

สังคมสันติสุข และหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน นอกจากนี้ 

ย ังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้นำการเมืองยุคใหม่ หลักสูตร

พรรคการเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจน

หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู ้บร ิหารระดับกลาง รวมทั ้งสิ ้น
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ประมาณ 500 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร

พรรคการเมือง ข้าราชการทั ้งจากข้าราชการรัฐวิสาหกิจและ  

ผู ้บร ิหารภาคเอกชน โดยมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อให ้น ักศ ึกษาได ้ 

เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจทั ้งในเรื ่องการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจ สังคม และการเสริมสร้างสันติสุข 

และการพัฒนาท้องถิ ่น ตลอดจนธรรมาภิบาล เนื ่องจากบุคคล

เหล่านี้เป็นผู้นำสำคัญในระดับประเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และการที ่จะได้ร ับฟังปาฐกถาจาก  

ผู้นำการเมืองสูงสุดของประเทศ โดยท่านนายกรัฐมนตรีย่อมเป็น

โอกาสสำคัญ เพราะคำพูดของผู้นำสูงสุดทางการเมืองในบ้านเมือง

นั้นย่อมชี้นำทิศทางของประเทศชาติและของประชาชน หากผู้นำ

ทั้งหลายที่อยู่ในหลักสูตรนี้ได้นำความคิดของท่านนายกรัฐมนตรี 

ไปสู่การปฏิบัติการกระจายผลอันเป็นแนวทางหรือแนวความคิดที่

ผู ้นำการเมืองระดับชาติอย่าง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที ่เคยมีดำริ  

ก็จะได้เกิดผลขึ้นจริง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมใคร่ขอกราบ

เร ียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได ้บรรยายพิเศษในหัวข ้อเร ื ่อง

รัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและการบริหารประเทศในภาวะวิกฤต

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ 
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ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

  

นมัสการพระคุณเจ้า ท่านเลขาธิการ 

และแขกท่านผู ้มีเกียรติทุกท่าน ทราบว่า

ทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในหลักสูตรของสถาบัน

พระปกเกล้าหลายหลักสูตรเป็นจำนวน

มาก  

หัวข้อที่ได้ตั้งไว้เป็นหัวข้อที่กว้างมาก และเป็นเฉพาะแต่ละเรื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ หรือการบริหาร

งานในภาวะวิกฤต อย่าว่าแต่ 1 ชั่วโมง แต่ละหัวข้อใช้เวลาเป็นวัน

ก็อาจจะถกเถียงกันได้ ผมคงจะเน้นในประเด็นที่น่าจะอยู่ในใจของ

พวกเราทุกคนกับสภาพปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้ โดยอาศัย

ประสบการณ์ที ่ผมอยู ่ในการเมืองมา 17 ปี และในฐานะของคน  

ท ี ่สนใจการเม ืองมาต ั ้ งแต ่ เด ็กและพยายามต ิดตามศ ึกษา   

เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ตรงกับสิ่งที่อยู่ใน

ตำราหรืออยู ่ในคำบรรยายของผู ้ทรงคุณวุฒิหร ือว ิทยากรใน

หลักสูตรของท่านหรือไม่ แต่ว่าก็เป็นมุมมองที่อยากจะนำเสนอ

ด้วยความสุจริตใจว่าผมมองปัญหาบ้านเมืองประเทศเราเป็น

อย่างไร 
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ประการแรก อยากจะเรียนว่า คำหนึ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน

หัวข้อแต่ว่าจริงๆ แล้วอยู่ในใจของทุกท่านที่มาเกี่ยวข้องกับสถาบัน

นี ้ก ็ค ือระบอบประชาธิปไตย แล้วเราก็เน้นมาตลอดในระบอบ

ประชาธ ิปไตยว ่าเร ื ่องของร ัฐธรรมนูญและการเล ือกต ั ้ งค ือ

สัญลักษณ์หรือความเป็นตัวแทนของประชาธิปไตย จนกระทั่งมี

ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นที่เริ่มมีการพูดเรื่องหลักนิติธรรม นิติรัฐ  

ดังนั้น สิ่งแรกที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าในทัศนะของผม 

การที่เรามีหลักการเรื ่องการเลือกตั้ง หนึ่งคนหนึ่งเสียง ในเรื ่อง

ประชาธิปไตย มันเริ่มต้นจากหลักการที่สำคัญที่สุด คือ เราเชื่อใน

หลักการความเสมอภาคของมนุษย์ ทุกคนที่เกิดขึ้นมาต้องมีความ

เสมอภาคกัน ต้องมีการเคารพในสิทธิเสรีภาพ ควรจะได้มีส่วนร่วม

ในการกำหนดอนาคตบ้านเมืองประเทศชาติ  

นั ่นคือ  หลักการที ่ผมคิดว่าเป็นหลักการที ่สำคัญที ่ส ุด 

แน่นอนว่าพอมาถึงเรื่องการมีตัวแทน การเลือกตั้ง การมีสภา สภา

จะสัมพันธ์อย่างไรกับรัฐบาล นั ่นเป็นการออกแบบที่รองรับกับ

ระบบตรงนี ้ และนั ่นก็เป็นวิธีปฏิบัติซึ ่งแต่ละประเทศก็มีความ  

แตกต่างกันได้ บางประเทศมีการเลือกตั ้งทางตรง บางประเทศ  

ม ีการเล ือกต ั ้ งทางอ ้อม บางประเทศเล ือกต ั ้ งแบบรวมเขต   

บางประเทศเลือกตั้งแบบสัดส่วน บางประเทศเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 

เพราะฉะนั ้น คงไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ ่งที ่ผูกขาดความเป็น

ประชาธิปไตยได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเป็นหลักการของทุกระบบ

ก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของความเสมอภาค และความเสมอภาค

พื้นฐานที่สุด ก็คือ ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย  

ปัญหาของบ้านเมืองเรา

ในระยะอดีตที่ผ่านมานั้น
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อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าหลายครั้งเราเริ่มไปในสังคมนี้ แล้วก็

ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังมี

ความบกพร่องหรือความหย่อนยานในเรื่องนี้ ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะ

ว่าวิกฤตบ้านเมืองที ่เกิดขึ ้นในหลายปีที ่ผ่านมาก็มาจากความ

สับสนตรงนี้ว่าขอบเขตในเรื่องประชาธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับเสียง

ข้างมากและการคุ้มครองกับเสียงข้างน้อยมันควรจะอยู่ตรงไหน   

สิ่งที่ผมย้ำมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านและมาถึงวันนี้ในฐานะที่

เป็นผู ้นำรัฐบาลด้วยก็คือว่า ทุกคนต้องอยู ่เสมอภาคกันภายใต้

กฎหมายเพราะเราไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง

เพราะว่ามีอำนาจ มีตำแหน่ง มีสถานะทางการเง ิน หรือทาง

เศรษฐกิจสามารถที่จะเป็นข้อยกเว้นหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพราะถ้า

เราทำเช่นนั้นก็เท่ากับบ้านเมืองไม่ได้ปกครองด้วยกฎหมาย แต่จะ

ปกครองกันด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ปกครองด้วยกระแส อาจจะเป็น 

กระแสความนิยมหรือกระแสการต่อต้านซึ่งในท้ายที่สุดก็จะทำให้

สังคมไม่ได้มีกฎเกณฑ์ และถ้าสังคมไม่ได้มีกฎเกณฑ์ แม้ว่ารูปแบบ

อื ่นๆ จะพยายามเป็นประชาธิปไตยก็ไม ่สามารถเดินไปตาม

เจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบนี ้ได้ เช่น มีการเลือกตั ้ง   

มีเสียงข้างมากแต่ไม่มีใครยอมรับกฎเกณฑ์ ทุกคนฝ่าฝืนกฎเกณฑ์

กันได้หมด โดยเฉพาะถ้าผู้มีอำนาจฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ได้ เพราะถือว่า

ตนเองมีอำนาจ และนั่นเท่ากับว่าเราส่งเสริมให้คนแย่งชิงอำนาจ

กันเอง เพราะนั่นไม่ต้องคำนึงถึงอำนาจ เพราะถ้ามีอำนาจแล้วก็ทำ

อะไรไม่ได ้ ตรวจสอบไม่ได ้ หร ือไม ่สามารถที ่จะลงโทษตาม

กฎหมายได้ ฉะนั้น เราจึงมองเห็นว่าในอารยประเทศ ในประเทศ  

ที ่ เจร ิญแล้วในประเทศที ่เป็นแม่แบบประชาธิปไตย เร ื ่องการ

ปกครองโดยหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐเป็นหัวใจสำคัญ เป็นหลัก  
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พื ้นฐานก่อนที ่จะมีการพูดถึงการออกแบบรายละเอียดระบบ

การเมืองที่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยด้วยซ้ำ  

ผมอยากยกตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมยกเสมอเพราะว่า

ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการแบบนี้ คนนั้นได้รับการยอมรับด้วย

เส ียงคะแนนเท ่าน ั ้น เท ่าน ี ้มา ผมขอยกตัวอย ่างในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการเลือกตั้งโดยตรง 

ผู ้ชนะการเลือกตั้งก็ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แล้วโดยระบบ  

ก็อยู่ได้ 4 ปี แต่มีประธานาธิบดีบางท่านอยู่ไม่ครบ 4 ปี ส่วนหนึ่ง

คือถูกลอบสังหาร แต่มีประธานาธิบดีที่ผ่านมาในปัจจุบันที่ทุกคน

จำได้ คือ ประธานาธิบดีนิกสันต้องออกไปก่อนครบวาระ ถ้าท่าน

ย้อนกลับไปดูสถิติการเลือกตั ้ง หาคนที่ได้คะแนนเสียงชนะการ

เลือกตั้งเท่ากับประธานาธิบดีนิกสันก็หาได้ยากมาก เพราะเท่าที่

ผมจำได้ ท่านชนะทุกมลรัฐ ยกเว้นหนึ่งมลรัฐ คะแนนเสียงท่วมท้น 

แต่ท้ายที่สุดกระบวนการตรวจสอบ กระบวนการต่างๆ นำไปสู่การ

ตรวจสอบจนทำให้ท่านพ้นจากตำแหน่งก่อน อันนี ้เป็นตัวอย่าง 

เช่นเดียวกัน เราได้เห็นข่าวการเมืองในประเทศสหราชอาณาจักร 

ประเทศญี ่ปุ ่นที ่ระยะหลังนี ้หรือประเทศในเอเชียที ่ม ีแนวโน้ม  

เช่นเดียวกันว่าบางครั้งมีปัญหามีข้อสงสัยที่นำไปสู่ความรับผิดชอบ

ทางการเมือง  

ปัญหาของบ้านเมืองเราในระยะอดีตที่ผ่านมานั้นผมคิดว่า

ค ่อนข ้างช ัด ค ือ เราไปย ึดต ิดก ับรูปแบบของร ัฐสภาโดยท ี ่  

จิตวิญญาณของระบบนี ้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพราะฉะนั ้นในที ่สุด  

เราจะเห็นได้ว่ามีบ่อยครั้งที่จะมีเสียงประชาชนบ่นว่าเสียงข้างมาก

ลากไป ความจริงก็ไม่ได้เป็นธรรม คือ คนเป็นรัฐบาลในระบบ
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รัฐสภาต้องมีเสียงข้างมากไม่อย่างนั้นก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ต้องมีเสียง  

ข้างมากเพื่อผ่านกฎหมาย แต่หลายครั้งเมื่อมีการตรวจสอบและ  

มีข้อสงสัยว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่ ในที่สุดก็มีกระแสสังคมที่

ทำให้มองว่าความไม่ชอบธรรมเกิดขึ ้น แต่ว่าในระบบเดิมของ  

เรานั้น พูดง่ายๆ ก็คือสุดท้ายนั้นชี้ขาดอยู่ที่การเมืองก็จะไม่มีการ

ตอบสนอง  

เพราะฉะนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายครั้งที่เราพบความจริงว่า

มีการทุจริต คอร์รัปชั่น มีการใช้อำนาจไปในทางมิชอบ สุดท้ายคน

จำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่สามารถแก้ไขได้ภายใต้ระบบก็เลยนำไปสู่

การปฏิวัติรัฐประหารซึ่งก็เป็นการละเมิดหลักนิติธรรมเช่นเดียวกัน

เพราะเป็นการไปยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยพลการ แล้วเราก็ติดอยู่ใน

วังวนอันนี้อยู่นานมาก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาก็อยู่ใน

วังวนของปัญหานี้มาโดยตลอด ผมได้เข้ามาในการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 

2535 ผมตั้งใจเลยว่าตอนเข้ามาแล้วน่าจะอยู่ในการเมืองที่มีการ

พัฒนาได้อย่างต่อเนื ่อง สม่ำเสมอ คิดและหวังอยู ่ในใจว่าการ

รัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยคณะ รสช. น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย

ในประเทศไทย แล้วในช่วงแรกที่ผมได้เข้ามาอยู่ในการเมืองก็ได้

เห็นว่า มีคนอีกจำนวนมากที่ได้มองเห็นจุดอ่อนของระบบการเมือง

ในอดีตแล้วพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ ในช่วง 4-5 ปีแรกก็มี

ความก้าวหน้าไปมาก เพราะการยอมรับจุดอ่อนของระบบการเมือง

จนยังไม่ทำให้เกิดหลักธรรมาภิบาลแม้ว่าจะมีระบบรัฐสภาที่เป็น  

รูปแบบของประชาธิปไตยแล้ว ก็นำไปสู่การยอมรับความคิดที่ว่า

ต้องแก้ที ่ตัวระบบ ต้องแก้กันที่ตัวกฎหมายสูงสุด และกฎหมาย

ลำดับรองลงมา ผมเข้ามาในช่วงรัฐบาลท่านนายกฯ ชวนชุดแรกก็มี
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ความพยายามในการผลักดันเรื ่องศาลปกครอง มีความพยายาม

ผลักดันในเรื่องกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  แต่สุดท้าย

ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่พอ  

นั่นคือที่มาของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ 

แล้วก็เกิดกระบวนการของการร่างรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 

2540 ซ ึ ่งท ่านเลขาธ ิการเองก ็ม ีบทบาทสำคัญในการยกร ่าง

รัฐธรรมนูญฉบับนั้น ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นที่มีความแตกต่าง

จากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งอื่นๆ คืออะไร คำตอบคือว่า

เป็นความพยายามครั ้งแรกก็ว่าได้ที ่ต ้องการขีดวงอำนาจทาง  

การเมืองที่มาตามวิถีทางประชาธิปไตยว่าความชอบธรรมในการใช้

อำนาจนั ้นอยู ่ในเร ื ่องของนโยบาย พรรคการเมืองลงสมัครรับ  

เลือกตั้ง หาเสียงกัน ก็ไปขอความสนับสนุน ชนะเข้ามาก็หมายถึง

การได้รับฉันทานุมัติสิทธินั้นแต่ชัยชนะในการเลือกตั้งที่ได้มาไม่ว่า

จะเป็นชัยชนะที่ได้มาจากประชาชนหรือได้มาจากเสียงข้างมากใน

สภาไม่อนุญาตให้ไปทำหลายสิ ่ง เช่น หนึ ่ง ไม่อนุญาตให้ไปทำ

อะไรไปฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ถ้าทำมีกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ

ที ่จะไปวินิจฉัยชี ้ขาด ก่อนหน้านั ้นไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ มีแต่

ตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งองค์ประกอบนั้นก็ยังยึดโยงอยู่กับฝ่ายผู้มี

อำนาจพอสมควร สอง ไม่อนุญาตให้ไปทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ก็มี

ระบบศาลปกครองที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื ่อคอย

ตรวจสอบและวินิจฉัยว่ามีเร ื ่องใดบ้างที ่ร ัฐบาลทำผิด ทำเกิน

อำนาจทำเกินความเสียหายก็จะสามารถที ่จะไปสั ่งให้ม ีการ  

เพิกถอนหรือให้มีการแก้ไขสิ่งที ่เป็นคำสั่งหรือการใช้อำนาจทาง  

การปกครองนั้น อย่างนี้เป็นต้น  
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ขอเสริมเรื่องการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นด้วย
การตั้ง ป.ป.ช. ขึ้นมาแทนที่จะเป็นคณะกรรมการในฝ่ายบริหารคือ 
ป.ป.ป. ซ ึ ่งในที ่ส ุดพบความจร ิงว ่าหลายคร ั ้งทำงานไปแล้ว   
ข้อวินิจฉัยหรือข้อสอบสวนก็ถูกลบล้างโดยการใช้อำนาจของฝ่าย
บริหารในขั้นตอนของการอุทธรณ์หรือการวินิจฉัยในการลงโทษผู้ที่
เกี่ยวข้องก็มี ป.ป.ช. ขึ้นมาแล้วก็จะมีอีกหลายองค์กรแต่คงไม่ไปลง
รายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมไปถึงองค์กร กกต. ที ่ทำหน้าที ่ในการให้การเลือกตั ้งสุจริต
ยุติธรรม  

จากปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ผมก็คิดว่าทุกคนมีความหวังว่า
เราจะสามารถทำให้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด แล้วจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญในช่วงต้นๆ ก็ดูว่าจะได้
รับการตอบสนองเป็นอย่างดี เราได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ผลักดัน
การแข่งขันกันในทางนโยบาย แล้วในช่วงแรกคำวินิจฉัยของ 
ป.ป.ช. ของศาลรัฐธรรมนูญ ก็ได้มีบทบาทสำคัญที ่ทำให้มีการ
ตรวจสอบหรือการคานอำนาจกันได้อย่างเหมาะสม แต่ว่าหลังจาก
นั้น ความสมดุลตรงนี้ก็สูญเสียไป ก็ขอไม่ไปเล่าเรื่องเก่าๆ ขึ้นมา
เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า  กลไกที่ตั้งขึ้นมาใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี 
2540 ก็ทำงานแทบไม่ได้ หรือไม่สามารถทำงานได้ตามเจตนารมณ์ 
แล้วเหตุการณ์การเผชิญหน้า เหตุการณ์ในความขัดแย้งว่าใครถูก
ใครผิดก็ร ุนแรงขึ ้นมาตามลำดับ แล้วสุดท้ายก็ไปจบลงที ่การ
รัฐประหารปี 2549 เป็นการจบแบบชั ่วคราว แล้วนำมาสู ่ความ  
ขัดแย้งที่ต่อเนื่องมาหลังจากนั้น การได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2550 
การเลือกตั ้งแล้วก็รวมทั ้งเหตุการณ์ทั ้งหลายในช่วงปีที ่ผ่านมา  
ซึ ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ขัดแย้งทั้งหลายก็กลับทวีความ
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รุนแรงไปสู ่ท ้องถนนจนกระทั ่งในหลายโอกาสมีการเสียเลือด  
เสียเนื้อกัน  

ดังนั้น ประเด็นที่ผมอยากจะเรียนเป็นประเด็นสำคัญๆ ใน  
วันนี้จากการทบทวนเหตุการณ์ทั้งหลายก็คงจะมีดังต่อไปนี้ ข้อแรก 
ผมยังยืนยันว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื ่องที ่มีความสำคัญมากที่สุด   
ไม่ว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองของเราหรือจะมีการ
ปรับปรุงระบบการเมืองหรือระบอบประชาธิปไตย หลักการนี้เราทิ้ง
ไม่ได้ ข้อสองที่เป็นข้อสังเกตหรือข้อคิดที่ผมอยากจะเรียนว่าแม้ว่า
เป็นหลักการที่มีความสำคัญมากเช่นกันแต่ว่าต้องยอมรับว่าเรา  
ล้มเหลวมาโดยตลอดในการรักษาหลักการนี ้ คือว่าไปแล้วก็ไม่
แปลกถ้าหากเราดูตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ๆ ตั้งแต่กฎจราจร 
หรือแม้กระทั่งกฎหมายระดับท้องถิ่น ตั้งแต่เทศบัญญัติที่ดูแลใน
เรื่องการรักษาความสะอาดความเรียบร้อยในการค้าขายในเมือง  
ไปจนถึงปัญหาธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่มีอยู่ ไล่มาเรื่อยๆ จนถึงการใช้
อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานจะเป็นระดับกรม กระทรวง 
จนถึงระดับสุดยอดคือฝ่ายการเมือง เราก็มีปัญหามาตลอด จะโทษ
ฝ่ายทางการอย่างเดียวก็ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นความคุ้นเคย
แต่ก็มีการพูดกันอยู่ตลอดว่าแม้แต่ธุรกิจก็ต้องมีสองบัญชี 

นั่นก็หมายความว่าถ้าสังคมเรายังไม่จริงจัง ความคาดหวังว่า 
การทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมีการเดินไปตามกฎ ตามเกณฑ์มีการ
เคารพกันได้อย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื ่องยาก เพราะว่ามันเริ ่มตั้งแต่
เรื่องเล็กๆ จนถึงเรื่องใหญ่ๆ  

อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศไทยต้องแก้ไขและก้าวข้ามให้

พ้นให้ได้ เพราะมิฉะนั้นแล้วในวันข้างหน้าท่ามกลางการแข่งขันใน
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ทางเศรษฐกิจที ่ร ุนแรงขึ ้น และเป็นเศรษฐกิจที ่อิงกับตลาดโลก  
จะยาก ตรงนี ้จะเป็นหัวใจที ่ช ี ้ขาดว่าสังคมไหน เศรษฐกิจไหน   
บ้านเมืองไหนจะสามารถแข่งขันมีศักยภาพเรียกความมั่นใจที่จะ
มาประกอบการมาประกอบธุรกิจ ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะ  
ส่งผลต่อความเจริญเติบโต และความสุขของประชาชน ตรงนี้ผม
อยากจะเรียนว่ายังเป็นจุดอ่อนที่ยังต้องแก้ไข  

ถัดมาข้อที่สาม คือ เรายอมรับว่าเรื่องนี้สำคัญ เรื่องนี้เรายัง
ไม่ประสบความสำเร็จ บทเรียนอย่างหนึ ่งที ่เราต้องเข้าใจด้วย  
เช่นกันคือ ปัญหาทั้งหมดนี้ผมไม่เชื่อว่าจะมีใครที่มีความสามารถ
เขียนกฎหมายป้องกันได้ ท่านสังเกตหรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญนั ้น  
ยาวขึ้นทุกฉบับ แล้วในแต่ละบทบัญญัติก็จะต้องเขียนขยายความ
ให้มีความละเอียดมากขึ ้นไปทุกที เหตุผลก็ไม่มีอะไร เขียนถึง  
จุดหนึ่งมีคนหาช่องโหว่แล้วก็เลี่ยง คนเขียนมาใหม่เขียนรอบสอง  
ก็เขียนให้ยาวขึ้น หวังว่าปิดจุดโหว่หรือช่องว่างเดิม สุดท้ายก็ยังสู้
คนหาช ่องว ่างไม ่ได ้ก ็จะม ีการเล ี ่ยงอ ีก พอมีการเล ี ่ยงอ ีกก ็  
เติมประโยคเข้าไปอีก เติมไปอีกวรรค ไปอีกถ้อยคำ เราไล่ทำอย่างนี้ 
ทำไปก็ไม่จบ และพอเราพยายามใช้ว ิธ ีแบบนี ้ก ็เลยต้องเขียน  
หลายสิ่งหลายอย่างสุดโต่งมันก็มีปัญหาเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับ  

ผมว่ากรณีตัวอย่างที่เป็นที่โต้แย้งกันมาก คือ กรณีตัวอย่าง
กฎหมายเรื่องการยุบพรรค พูดในฐานะที่เป็นผู้บริหารการเมือง ซึ่ง
หวาดเสียวอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าโดยธรรมชาติท่านก็อยู่ในองค์กร
เราเข้าใจที ่มาของมาตราแบบนี้ และเราก็เข้าใจเลยว่าคนที่เขา  
ต่อต้านกฎหมายแบบนี้เพราะว่าอะไร เข้าใจที่มาของบทบัญญัติ
แบบนี ้ก็เพราะว่าปัญหาเรื ่องการทุจริตและการซื ้อเสียงในการ  
เลือกตั้ง ที่จริงไม่อยากใช้คำว่าพัฒนาแต่ว่ามีการเติบโตโดยตลอด 
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ซับซ้อนมากขึ้น แล้วก็เป็นเงื ่อนไขบ่อนทำลายธรรมาภิบาลและ
การเมือง คือ ในอดีตสมัยก่อนที่ซื้อเสียงแล้วถูกกฎหมาย สมัยก่อน
เมื ่อเก ิดการทุจร ิตซ ื ้อเส ียงก ็ไปฟ้องศาลแพ่งและศาลอาญา   
พบความจริงว่าอย่าว่าแต่คดีถึงที่สุดเลย แค่ศาลชั้นแรกยังไม่ได ้ 
พิพากษาไม่ครบวาระก็ยุบสภาไปแล้ว ไม่รู้จะไปต่อสู้คดีกันไปทำไม 
แล้วคนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตนี้ 
แทบทุกคนก็ไม ่รู ้ว ่าจะไปฟ้องทำไม เพราะกว ่ากระบวนการ  
จะเสร็จสิ ้นเร ียบร้อยก็สายเกินไปแล้ว เราก็มาทำเร ื ่อง กกต.   
กกต. ยุคแรกไม่มีอำนาจในการให้ใบแดง มีแต่ให้ใบเหลืองเท่านั้นเอง 
จริงๆ ว่าสั ่งให้เลือกตั ้งใหม่แล้วก็พบความจริงว่ามีการเลือกตั ้ง  
วุฒิสภาครั้งแรกที่ กกต.เข้าไปดูแล มีบางจังหวัดเลือกตั้ง 6 ครั้ง 
เล ือกตั ้งอ ีกก็ได้คนเดิม กกต. สอบก็ผ ิด เลือกอีกก็ได้คนเดิม   
6-7 ครั้ง จน กกต. ทนไม่ได้ จึงได้ตั้งกติกาเองขึ้นมาว่าจะเป็นฟีฟ่า 
ค ือ สองเหล ืองก ับหน ึ ่ งแดง แล ้วพอพยายามทำแล ้วก ็ข ัด
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจไว้ หรือกฎหมายไม่ได้ให้
อำนาจในลักษณะนั ้นไว้ สุดท้ายก็ไปหาช่องที ่จะให้ใบแดงใน
ถ้อยคำที่เรียกว่า “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” จนถึงทุกวันนี้พอใคร
บอกว่าได้ใบแดงเป็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

นี่เป็นตัวอย่างว่าพัฒนามาถึงแบบนี้ เสร็จแล้วต่อมาก็เห็นได้
ชัดว่าแล้วถ้าเกิดการทุจริตการเลือกตั้งไม่ได้ทำโดยตัวบุคคลแต่มี
การทำกันแบบระบบโดยตัวองค์กรจะทำกันอย่างไร ก็มีการมาพูด
ถึงเรื่องการยุบพรรคการเมือง โทษที่ลงตามสมัยก่อนพรรคการเมือง 
ก็คือห้ามไปเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองในระยะเวลาห้าปีเมื่อพรรค

ถูกยุบไป แต่ไม่ได้ห้ามในความสามารถที่จะเข้ามาสู่การมีอำนาจ

ทางการเมืองอีก คือ ห้ามเป็นผู้บริหาร แต่ไม่ได้ห้ามการเป็น ส.ส. 



1�
สถาบันพระปกเกล้า

การบรรยายพิเศษโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

สถาบันพระปกเกล้า

การเป็นรัฐมนตรี แม้แต่จะเป็นนายกฯ ผมก็เข้าใจว่าเป็นได้ ตรงนี้  

ก็เลยทำให้เป็นสิ ่งที ่ไม่มีการเกรงกลัวกันจนกระทั ่งเรื ่องการจะ  

เพิกถอนสิทธิเลือกตั ้ง ทีนี ้ในหลักของเรื ่องนิติธรรมก็จะมีการ  

ถกเถียงกันขึ้นมาทันที คือ ในมุมหนึ่งคนเขียนกฎหมายก็กำลังจะ

หมดความอดทน ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จก็พยายามเขียนให้เข้มงวด

มากขึ้น โรคนี้รักษาไม่หายก็ใช้ยาแรงขึ้น แต่ในอีกแง่หนึ่งคนที่เขา

ไม่ได้กระทำความผิดแต่ว่าอยู่ในโครงสร้างหรือในองค์กรเขาต้องรับ

ไปด้วย อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่ามองได้ทั้งสองมุม พูดตาม

ความเป็นจริง ถ้าเราสามารถแยกแยะได้จะดีมาก แต่ยาก ผมเชื่อ

ว่าก่อนที่จะมีกฎหมายลักษณะนี้ หลายองค์กร หลายกลุ่มการเมือง 

ถ้ามีเรื ่องไหนหมิ่นเหม่ เขาก็จะบอกว่าเรื ่องนี้ไม่ได้พูดกัน เพราะ

ไม่มีทางที่พรรคการเมืองใดที่มีมติทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น 

ถ้าจะไปไล่กันตามตัวอักษรว่าพรรคเคยมีมตินี้คงจะไม่ได้ แต่ตรงนี้

คำวิน ิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีย ุบพรรคเมื ่อปี พ.ศ. 2550   

พูดง่ายๆ คือ กลับภาระการพิสูจน์คือว่าทั ้งๆ ที ่มีบางเรื ่องเป็น  

เรื ่องใหญ่ เห็นชัดว่าเป็นเรื ่องที่มีความผิด ทำไมจึงผิดปกติที ่ตัว

องค์กรบริหารไม่เข้าไปดูแลแก้ไขก็จึงตัดสินให้มีการยุบพรรคและ  

มีการลงโทษ และปัญหานี้ก็เรื ้อรังมาจนถึงปีที ่แล้ว เพราะตรงนี้  

ค้างคาอยู ่ในใจของนักการเมืองจำนวนมากว่ามันไม่เป็นธรรม   

ก็เลยมีประเด็นที่คิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนำไปสู่ความขัดแย้งที่

บานปลายจนถึงขั้นวิกฤต ตรงนี้คือสิ่งที่คิดว่าอยู่ที่มุมมองอีกเช่น

กัน ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าผมเลือกเขียนมาตรา 137 ได้ ผมก็จะไม่

เขียนแบบนี้ แต่ว่าเมื่อเขียนแล้ว และผมลงสมัครรับเลือกตั้ง ผมรู้

อยู่แล้วว่ามีมาตรานี้ ผมก็คิดว่าผมต้องยอมรับกติกา  
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ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า การต่อต้านและความขัดแย้งในเรื่อง

รัฐธรรมนูญนั้น มีการมองกันคนละส่วน คนที่อยากแก้เขาก็อยาก

แก้เพียงเพื่อที่จะเรียกความเป็นธรรมกลับมาจากกฎหมายที่เขามอง 

ว่าไม่เป็นธรรม แต่ในขณะเดียวกันหลักธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐ 

คนที่มีอำนาจนั้นไม่พึงแก้กฎหมายเพื่อตัวเอง นี่ก็เป็นหลักสำคัญอีก 

เพราะฉะนั ้น จึงไม่แปลกที ่บนท้องถนนจึงเกิดความขัดแย้งกัน  

อย่างรุนแรงจนกระทั่งเหตุการณ์ลุกลามบานปลายทำให้เกิดความ

เสียหายในหลายๆ จุดอย่างที่เราได้พบกัน เพราะฉะนั้น มาถึงวันนี้

ผมก็เรียนว่าภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะสร้างนิติรัฐบนหลัก

นิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะฟันฝ่าวิกฤตและเพื่อที่จะเดิน

ไปข้างหน้าได้ยังเป็นภาระที่มีความสำคัญมาก  

ถามว่าในส่วนของรัฐบาลขณะนี้คิดอย่างไรและกำลังจะทำ

อะไร ประการแรก คือรัฐบาลนี้ต้องแสดงออกให้เห็นเด่นชัดว่าจะ

เป็นรัฐบาลที่เคารพกฎหมาย ออกมาจากสภามีสมาชิกจำนวนมาก

บอกว่ามาตรา 190 ทำให้รัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น

รัฐบาลชุดไหน ผมก็ยอมรับว่ามาตรา 190 ทำให้ทำงานยากขึ้นแต่

ตราบใดที ่มีมาตรา 190 อยู ่ ต้องปฏิบัติตามมาตรา 190 ส่วนมี

ความเหมาะสมหรือไม่ที่จะแก้ไขมาตรา 190 ค่อยว่ากัน แต่ไม่ควร

ริเริ่มหรือแก้ไขโดยคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนี่ควรจะเป็นจุดยืน 

เพราะฉะนั้น เช่นเดียวกันกับอีกหลายเรื่องๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับ

ร ัฐบาลชุดปัจจุบ ัน ผมก็มีความตั ้งใจที ่จะแสดงให้เห ็นอย่าง  

เต ็มเปี ่ยมว่า ร ัฐบาลที ่ปกครองโดยยึดหลักการปกครองตาม

กฎหมายเป็นหลัก อันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมจะทำ  
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ประการที่สองก็คือว่า การที ่จะทำให้เกิดความสงบหรือ

คลี่คลายวิกฤตปัญหาต่างๆ ก็จะต้องอิงอยู่กับเป้าหมายที่ชัดเจน

ของร ัฐบาลในการสร ้างหลักความยุต ิธรรมและการบังค ับใช ้

กฎหมาย ตลอดจนการหาจุดที ่เหมาะสมในเรื ่องระบบการเมือง  

เอาส่วนหลังก่อนเพราะว่าง่าย เรื่องการหาจุดที่เหมาะสมในเรื่อง

ระบบการเมือง เราจึงได้แถลงนโยบายว่าเราจะเดินหน้าในการ

ปฏิรูปการเมือง เราจะไม่ใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เพราะว่ามี

เล่ห์เหลี่ยมอะไร แต่ต้องการให้รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือ การปฏิรูป

การเมือง ส่วนที่ว่าการปฏิรูปการเมืองจะต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือจะ

ต้องแก้ไขกฎหมายมันจะครอบคลุมในตัวของมันเอง จะปรับปรุง

อะไรโดยที่ไม่แก้รัฐธรรมนูญเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แต่ที่เราเขียนอย่างนี้ 

เพราะว่าถ้าเราเขียนเรื ่องรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นนโยบาย ผมก็ว่า  
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คงขัดแย้งกันไม่จบไม่สิ้น เพราะจะมีความสงสัยและหวาดระแวงว่า 

จะแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แก้เพื่อใคร แก้อย่างไร  

วันนี้สิ่งที่ผมพยายามทำก็คือ หาความเห็นร่วมให้มากที่สุด

ในการที่จะออกแบบองค์กรในการที่จะปฏิรูปการเมือง ที่จริงผมเคย

พยายามใช้เวทีของสภาในการทำเรื ่องนี ้ แต่ผมได้เห็นรายงาน  

เบื ้องต้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ ่งทำเรื ่องนี ้อยู ่ ก็พบว่า

ประเด็นที่เข้าไปศึกษาในรัฐธรรมนูญปี 2550 ก็ยังจำกัดมาก แม้แต่

มาตรา 190 ก็ยังบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ต้องแก้ แต่ลงไปดูก่อนว่า

กฎหมายลูกที่ออกตามมาตรา 190 แก้ไขปัญหาได้หรือไม่ แต่ว่า

เสียงเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีมาก คือ ฝ่ายหนึ่งที่ต่อต้าน

การรัฐประหารต้องการลบล้างหลายสิ่งหลายอย่างที่มาจากการ

รัฐประหาร ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่ต่อสู้กันมาอยู่คนละขั้วก็มีความเชื่อ

ว่าการเมืองในปัจจุบันก็ยังใช้ไม่ได้ ยังมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์

หรือปัญหาอะไรต่อมิอะไรมากมาย ซึ่งถ้าเขาต้องการเปลี่ยนแปลง

ระบบการเมืองจริงๆ เขาก็ต้องมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ความทุกข์ของ

ผม และคนที่ทำงานเรื่องนี้ก็คือว่าพยายามหาคนที่จะมาทำงานนี้ที่

หลายๆ ฝ่ายยอมรับนั้น ไม่ง่าย ผมลองปรึกษากับประธานวิปฝ่าย

ค้านบ้างแล้ว ซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดคือพอเอ่ยชื่อใครขึ้นมา อีกคนก็จะ

มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ ไม่เป็นกลาง ไม่เหมาะสม แต่ว่าผมคิดว่าจะ

เดินหน้าต่อ คือ ถ้าเรื ่องบุคคลไม่สามารถทำได้ เราก็ลองยึดตัว

องค์กรหรือสถาบันได้หรือไม่ ก็คิดว่าสถาบันพระปกเกล้าก็มีความ

เหมาะสมมากที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนในเรื ่องนี้ แต่ว่าให้ฝ่าย

ค้านไปคิดอยู่ว่าคำว่าสถาบันพระปกเกล้านั้น จะมีการตัดสินด้วย

องค์กรใด  



�0
สถาบันพระปกเกล้า

การบรรยายพิเศษโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

สถาบันพระปกเกล้า

วันนี้สิ่งที่ผมพยายามทำก็คือ

หาความเห็นร่วมให้มากที่สุด

ในการที่จะออกแบบองค์กร

ในการที่จะปฏิรูปการเมือง
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แต่ใจผมคิดว่าเป็นสภาสถาบัน ซึ่งเรียนตรงๆ ว่าตั้งแต่ที่ผม

ออกมาก็ไม่ทราบว่าวันนี้กรรมการเป็นใคร อย่างไรบ้าง แต่ผมคิด

ว่าสถาบันนี้น่าจะเป็นที่ยอมรับของฝ่ายนิติบัญญัติ และถ้ายึดตัว

สถาบันเป็นหลัก และพยายามให้ตรงนี ้ เป ็นจุดเร ิ ่มต้นในการ

ออกแบบการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้เดินไปข้างหน้า มีหลักประกัน

เรื่องการมีส่วนร่วม ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายน่าจะเป็นหนทาง  

ที่ดีที่สุด ยังไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ ขอกลับไปคิดกันดูว่าในส่วน

ของฝ่ายค้านว่าจะยอมรับกันได้หรือไม่ แต่จำเป็นต้องทำ ผมทราบ

ดีว ่ามีผู ้สนับสนุนผมมาก ไม่ต ้องไปยุ ่งให้เดินหน้าไปในเร ื ่อง

เศรษฐกิจ ในขณะที่อีกกลุ่มบอกว่าควรจะลาออก ยุบสภาแล้วหา

ทางที่จะเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ผมคิดว่าความพอดีน่าจะอยู่ตรงนี้ 

น่าจะอยู่ตรงที่ว่าทุกคนยอมรับว่าระบบเรามีปัญหาต้องเดินหน้า 

แต่อย่าไปตั้งธงล่วงหน้าว่ามาตรานี้ห้ามแก้ มาตรานี้ห้ามแตะ และ

ทุกอย่างต้องมีเหตุมีผล และต้องเป็นกระบวนการที่เริ่มจากองค์กร

ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง ข้อเสนอที่ออกมาจะส่งผล  

อย่างไรนั้น ผมคิดว่าน่าจะทำให้คนยอมรับได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่มาคิด

ด้วยตนเอง ซึ่งตรงนี้อาจจะเสียเวลา บางคนใจร้อนก็อาจจะบอกว่า

เมื่อใดที่จะสามารถตั้งกรรมการหรืออะไรก็แล้วแต่ คือ ผมคิดว่า

ไม่มีประโยชน์ที่รีบทำแล้วไม่ได้รับการยอมรับ พูดด้วยความเป็น

ธรรมว ่าร ัฐบาลท่านนายกฯ สมัคร และท่านนายกฯ สมชาย  

ก็พยายามทำอะไรแบบนี้ แต่พอยังไม่ได้ตกผลึก ยังไม่ได้รับการ

ยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วก็ย ึดลงมา แทนที ่จะแก้ความขัดแย้ง  

กลายเป็นสร้างปมขัดแย้งขึ ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้น ตรงนี้คือสิ่งที ่

จำเป็นจะต้องทำ  

วันนี้สิ่งที่ผมพยายามทำก็คือ

หาความเห็นร่วมให้มากที่สุด

ในการที่จะออกแบบองค์กร

ในการที่จะปฏิรูปการเมือง
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ขณะเดียวกันอย่างที่เรียนก็คือว่าแม้กระบวนการนี้เดินไปได้

ซึ่งก็ยากอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเดินไปได้แล้วนำไปสู่จนกระทั่งปรับปรุง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น อย่างที่ผม

เรียนไปก่อนหน้านี ้แล้วว่าไม่มีส ิ ่งใดที ่สามารถแก้ได้ด้วยการ  

มีกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมาย ในหลายประเทศเวลา  

เกิดความขัดแย้งทางการเมือง สิ่งที่ผมได้กล่าวไปทางรัฐมนตรีใน  

การประชุมครั้งแรกก็คือว่าความรับผิดชอบทางการเมืองกับความ

รับผิดชอบทางกฎหมายไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน บางครั้งไม่ต้อง

รับผิดชอบทางกฎหมาย แต่บางครั้งก็ต้องรับผิดชอบทางการเมือง 

อันนี้เป็นจุดปลดปล่อยไม่ให้ความขัดแย้งเกิดการปะทุจนกระทั่ง

เกิดความรุนแรงเกือบทุกประเทศในอารยประเทศ ช่วงที่เรามีการ

ประท้วงเสียหายมากๆ ต่างชาติก็จะถามว่าทำไมมีการประท้วง 

ทำไมสภา นักการเมือง พรรคการเมือง แก้ไขกันเองไม่ได้  

ผมเองยังยกตัวอย่างหากเขามาจากประเทศไหนก็จะไปค้น

ตัวอย่างของประเทศนั้นว่าถ้าสมมติว่าในประเทศของท่านเสียงข้าง

มากหรือคนที่มีอำนาจมากไม่สนใจอะไร ยึดอย่างเดียวว่าอยู่ใน

อำนาจแล้วมีกฎหมายให้ออก แล้วก็ย ืนอยู ่ตรงนั ้นท่านคิดว่า

ประเทศของท่านจะสงบหรือไม่ หลายประเทศยอมรับกับผมว่ามัน

ไม่สงบ มันก็ต้องเกิดแบบนี้ เพราะฉะนั้น สิ่งนี้ยังต้องเป็นเรื ่องที่

ต้องช่วยกันทำ แต่ว่าอันนี้มันทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสร้างเป็น  

ค่านิยมในสังคมให้ขึ้นมาให้ได้ ซึ่งไม่มีทางจะเสร็จในรัฐบาลผมหรือ

ว่าในรัฐบาลเท่าใด แต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นและจริงจังกัน

มากขึ้น แล้วก็คงจะต้องผูกพันไปถึงนโยบายของการศึกษาที่จะ

สร้างความตื่นตัว คือ หลักสูตรการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาใน
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รอบนี ้จะต้องมีการเร่งทำต่อไปนั ้นจะต้องมีการคิดถึงเรื ่องของ

ค ุณภาพของพลเม ือง ความเข ้าใจต ่อระบบการเม ือง ส ังคม 

เศรษฐกิจที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงไปว่าคุณลักษณะของคนที ่เรา

ต้องการเป็นอย่างไร เราต้องปลูกฝังได้ และหลายเรื่องต้องทำโดย

การปฏิบัติไม่ใช่หลักสูตรที่จะมาเรียนกันในตำราและมาท่องเฉยๆ 

ไม่อย่างนั้นไม่มีความหมายอะไร อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้าต่อไป 

ส่วนที ่จะบังคับให้การใช้กฎหมายแล้วทำให้เก ิดความ

ยุติธรรมนั้น อันที่หนึ่งผมได้ชี้แจงไปในหลายโอกาสแล้วก็คือว่าการ

บังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมา ซึ่งก็เป็นเรื ่องที่ถูกเรียกร้อง

จากทั้งสองฝ่ายให้เร่งดำเนินคดีกับอีกฝ่ายว่าทำไมคดีของอีกฝ่าย

ไปไม่ถึงไหน เจอทุกวันซึ ่งผมขอยืนยันว่ารัฐบาลและตัวผมเอง

ยืนยันให้ทุกสิ ่งทุกอย่างทำด้วยความตรงไปตรงมาไม่มีการไป

ละเว้นและไม่มีการไปกลั่นแกล้ง ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ก็ได้รับทราบชัดเจนบอกกับท่านโดยตรงชัดเจนว่านี่เป็นภารกิจอัน

สำคัญที่ท่านต้องทำ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝ่ายค้านก็ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ 

ว่าทำไมไม่ดำเนินคดีกับพันธมิตร ผมก็เอาบัญชีมากางให้เห็นว่า

ทุกเรื่องมีการดำเนินการอยู่ บางเรื่องสอบสวนแล้ว บางเรื่องเสร็จ

ไป 80% บางเร ื ่องเสร ็จไป 30% อันนี ้ เป ็นสิ ่งที ่จะต้องทำเป็น

ประการแรก 

ประการที่สองถ้าจะพิจารณาเฉพาะเป็นคดีๆ ไปก็อาจจะได้

รับความเป็นธรรมในแง่เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ แต่ว่าใน

ภาพรวมของความยุติธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะว่ายอมรับหลาย

เหตุการณ์มันมองในความผิดทางอาญาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่

ว่าเกี ่ยวพันกับเรื ่องของการเมืองด้วย ในต่างประเทศ ระดับของ
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ความผิดหรือความคิดในคดีต่างๆ มีหลากหลายกว่าของเราอีก 

ความผิดในทางการเมือง แม้กระทั ่งความผิดในการสร้างความ

เกลียดชังจากการหมิ่นประมาทก็ยังมี ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้

พอสมควร ผมก็หวังว่าจะเห็นผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามา

ถกเถียงในเรื ่องเหล่านี ้มากขึ ้น ความตั้งใจของผมคืออยากจะมี

บุคคลสักคณะใดคณะหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการสะสางปัญหาและ

การดูงาน  

แต่ก็เรียนว่าอันนี้หายากกว่าชุดที่มาปฏิรูปการเมือง เวลานี้

ได้พูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีความเหมาะสมหนึ่งครั้ง

และคุยโทรศัพท์นับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็อยากจะทำและเข้าใจในความ

ตั้งใจของผม แต่ว่าท่านทำคนเดียวไม่ได้ ท่านต้องขอคนนั้นคนนี้ 

ไปทาบทามใครทุกคนก็ปฏิเสธ ไม่ใช่อะไรหรอกคือกลัวกว่าภาระจะ

มาก กับอีกส่วนหนึ่งมีความกังวลว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่ 

เพราะว่าตรงนี ้จะยืนอยู ่ท่ามกลางความขัดแย้งอันนี ้เป็นสิ ่งที ่  

บ่งบอกว่าการแตกแยกหรือการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างลึก  

พอสมควร แล้วสังคมของเราพอตัดสินอะไรแล้วไม่ได้ดูว่าสิ่งที่กำลัง

จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็จะยึดติดอยู่กับตรงนั้น 

ผมก็มีความลำบากใจพยายามที่จะต่อ และหวังว่าจะได้คณะบุคคล 

ขึ้นมาชุดหนึ่งที่จะทำตรงนี้และก็ได้เอ่ยกับทางฝ่ายค้านไว้ว่าผม

ตั้งใจทำตรงนี้เพื่อเป็นหลักประกันในเรื ่องความยุติธรรมชั้นหนึ่ง

และการปรับปรุงแนวทางแก้ไขตรงนี้  

เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ แน่นอนที่สุด 

การทำงานของรัฐบาลตรงนี้อาจจะถูกกดดันด้วยภาวะเศรษฐกิจ

ของโลกค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้น เรื ่องราวที่เป็นที่สนใจมุ่งเน้น  
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ไปที ่เร ื ่องเศรษฐกิจ ซึ ่งถ้าทำไม่สำเร็จ หรือไม่สามารถประคับ

ประคองเศรษฐกิจได้ รูปแบบของความขัดแย้งและความรุนแรงก็มี

โอกาสเกิดขึ้นได้มากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นไป 

เพียงอยากจะย้ำว ่าการบริหารภายใต้ภาวะวิกฤตอยู ่ภายใต้

รัฐธรรมนูญ ความพยายามของรัฐบาลที่จะยึดหลักนิติธรรม นิติรัฐ 

และการทำให้หลักนี้ได้รับการยอมรับ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

เป็นสิ่งที่เราต้องการจะผลักดันต่อไป ผมก็หวังที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้

มีความคืบหน้า และหวังจากทุกฝ่ายในสังคมเพื่อให้เรายอมรับสิ่งนี้ 

และในส่วนของผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องประชุมนี้ ผมก็หวังว่าในฐานะ

ที่มีทั้งประสบการณ์และมีความรู้และจากการเข้ามาอบรมหลักสูตร

ต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้าก็จะได้เป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะ

ทำให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วย ขอบคุณครับ 
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นักศึกษาหลักสูตร  ปปร. 12 
คุณพรเทพ เตชะไพบูลย์ 

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ   

ผม นายพรเทพ  เตชะไพบูลย์  ในนามของหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร

ของสถาบันพระปกเกล้าขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านได้สละเวลาอันมี

ค่าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่สภากำลังมีการประชุม อาจจะมี

ปัญหาในการปลีกตัวมา ท่านก็ได้ชี ้ให้เห็นถึงหลายเรื ่องทั้งเรื ่อง

หลักนิติธรรม นิติรัฐ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นทำให้มีการไปแก้ไข

ในหลักนิติธรรมและกลายเป็นปัญหาในเรื่องของรัฐธรรมนูญและ

การแตกแยกในสังคม และทิ้งด้วยการที่ให้สถาบันเข้ามารับใช้ใน

ฐานะที ่เป็นองค์กรมาแก้ปัญหาหรือเสนอแนะ เพราะสถาบันมี

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง และท่านได้ทิ้งท้ายไว้ 

ซึ ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ในนามของนักศึกษาทุกรุ ่นขอให้ท่าน

ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสร้างความสามัคคี  

ในชาติ พวกเราจะเป็นกำลังใจให้ท่านครับ 
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การบรรยายพิเศษ หัวข้อ  

“การเมืองของการบริหารเศรษฐกิจไทย” 

โดย  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

แก่นักศึกษาหลักสูตร 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7  

สถาบันพระปกเกล้า 

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2552  

ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 
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รองศาสตราจารย์ศรีวงศ์  สุมิตร 

ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  

สำหรับนักบริหารระดับสูง 

 

วันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่านได้บรรยายให้แก่หลักสูตรนี้มาทุกปี   

ไม่ว ่าท่านจะมีเวลามากหรือเวลาน้อยก็ตาม สำหรับในวันนี ้  

ท่านจะบรรยายในช่วงแรก แล้วหลังจากนั ้นจะเปิดโอกาสให้  

นักศึกษาได้ซักถาม ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
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ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ 

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ ขอย้อนกลับไปว่าโดยหลักสูตรนี้กับ

ผมผูกพันกันมา โดยในช่วงแรกก็เป็นกรรมการอยู ่ด ้วย ตอนที ่

สถาบันพระปกเกล้าคิดที ่จะจัดหลักสูตรที ่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐ-

ศาสตร์ก็ได้ให้ผมมาเป็นกรรมการหลักสูตรอยู่ช่วงหนึ่ง อาจจะเป็น

ช่วงที่ทำหลักสูตรในช่วงแรก ต่อมาก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ไป แต่ว่าผมกับสถาบันก็เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เพราะว่าช่วงที่เป็น

ผู ้นำฝ่ายค้านก็เป็นกรรมการสถาบันโดยตำแหน่ง เพราะฉะนั ้น

ทราบดีว่าหลักสูตรนี้ โดยเนื้อหาสาระนั้นจะยากกว่าหลักสูตรอื่น 

เพราะว่าวิชาเศรษฐศาสตร์หากเทียบกับวิชาสังคมศาสตร์หรืออื่นๆ 

จะต้องอิงกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะทำให้มีความ

ยากทางเทคนิคขึ้นมา ก็พยายามปรับให้หลักสูตรไม่ยากจนเกินไป

แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่กระทบกับหลักวิชาหรือหลักคิดที่ผู้เข้าร่วม

พึงจะได้จากเศรษฐศาสตร์  

ทุกปีก็จะเชิญผมมาพูดในเรื่องการบริหาร การเมืองในเรื่อง

ของเศรษฐกิจไทยซึ่งปีนี้ก็ได้คุยกับทางอาจารย์แล้วเห็นว่าช่วงนี้

ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่าความจริงในเรื่องปัญหาของเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน แล้วก็จะได้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการ ข้อจำกัดต่างๆ ที่เรา

กำลังดำเนินนโยบายอยู ่ในขณะนี ้ ก็คงจะใช้เวลาประมาณถึง

ชั ่วโมงครึ ่ง แล้วอีกครึ ่งช ั ่วโมงจะเปิดโอกาสให้ม ีการซักถาม   

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ก็ขอเริ่มต้นในช่วงของปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางที่จะต้อง

แก้ไข ก็เรียนว่าที่จริงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ผมว่า
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เหตุก็เกิดจากปัญหาวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา

ซึ่งสำหรับพวกเราก็ถือว่าไม่ต่างนัก

จากปัญหาที่เราได้เผชิญมาเมื่อปี2540

ซึ่งเกิดปัญหาขึ้นในระบบการเงิน

ว่ามีหนี้เสียในระบบธนาคารมีปัญหา

พอเริ่มเข้ามาช่วงประมาณกลางถึงปลายปี

เริ่มมีปัญหาข่าวของสถาบันการเงินในอเมริกาบ้าง

ของยุโรปบ้างเริ่มมีปัญหา

บางกรณีรัฐก็กระโดดเข้าไปอุ้มบางกรณีก็ปล่อย

แต่ในที่สุดขนาดของปัญหาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
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พวกเราที่ติดตามข่าวก็คงจะเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะ

พิเศษจริงๆ คือ ย้อนกลับไปประมาณปีหนึ ่ง คือ ประมาณต้นปี  

ที่แล้ว เราจะพบความจริงว่าทุกคนตกใจเรื่องราคาน้ำมัน กำลังพุ่ง

สูงขึ้นไป ราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันในตลาดโลกและกังวลว่าจะ

ทะลุ 200 เหรียญต่อบาร์เรลหรือไม่ ทุกอย่างแพงหมด แล้วพอราคา

น้ำมันขึ้น ราคาสินค้าเกษตรและราคาโภคภัณฑ์ต่างๆ ก็พุ่งสูงขึ้น

ทั้งหมด จนกระทั่งปีที่แล้ว บอกว่าเป็นวิกฤตของพลังงาน แล้วตาม

มาด้วยหลายประเทศบอกว่าเป็นวิกฤตของอาหาร เพราะทุกอย่าง

แพงหมด  

ในบ้านเราเองความจริงเพียงปีที่แล้ว แค่หนึ่งปีที่แล้ว เราเพิ่ง

เลือกตั ้งและก็มีร ัฐบาลนายกสมัครเข้ามา คงจำกันได้เริ ่มจาก

ปัญหาเรื่องหมูแพง เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นทุกคนกลัวเรื่องเงินเฟ้อ 

เรื ่องของแพงกันหมด จะเห็นว่ามาตรการที่รัฐบาลนายกฯ สมัคร

ออกมาก็ต้องมุ่งตอบสนองต่อปัญหาตรงจุดนั้น ที่เราเห็นชัดมาก

ที่สุด คือ ที่เราเรียกว่า 6 เดือน 6 มาตรการ ทำอย่างไรจะลดค่าน้ำ 

ค่าไฟ ค่าครองชีพ ค่ารถเมล์ต่างๆ เพื่อให้ภาระในเรื่องค่าครองชีพ

ของประชาชนไม่มากจนเกินไป ไม่มีใครที่จะมีความวิตกกังวลใน

เรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำ มีแต่ตอนนั้นกังวลกันว่าจะทำอย่างไรที่จะ

ดูแลรักษาเงินเฟ้อและค่าครองชีพ ปรากฏว่าภายในระยะเวลา 1 ปี 

กลับตาลปัตร  

เหตุก ็เก ิดจากปัญหาวิกฤตการเง ินในสหรัฐอเมริกา ซึ ่ง

สำหรับพวกเราก็ถือว่าไม่ต่างนักจากปัญหาที่เราได้เผชิญมาเมื่อปี 

2540 ซ ึ ่งเก ิดปัญหาขึ ้นในระบบการเง ินว ่ามีหนี ้ เส ียในระบบ 

ธนาคารมีปัญหา พอเริ่มเข้ามาช่วงประมาณกลางถึงปลายปีเริ่มมี
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ปัญหาข่าวของสถาบันการเงินในอเมริกาบ้าง ของยุโรปบ้าง เริ่มมี

ปัญหา บางกรณีรัฐก็กระโดดเข้าไปอุ ้ม บางกรณีก็ปล่อย แต่ใน

ที่สุดขนาดของปัญหาก็ใหญ่ขึ้นเรื ่อยๆ และไม่ต่างจากกรณีที่เรา

เผชิญมาเมื ่อปี 2540 คือ เริ ่มจากการเงินก็จริงแต่ก็ลุกลามถึง

เศรษฐกิจ ลุกลามไปถึงกำลังซื้อของประชาชน เพราะฉะนั้น พอมา

ช่วงปลายปีจะเห็นได้ว่าปัญหาที่กลัวกันตอนต้นปีก็หายไปหมด 

น้ำมันที่กลัวว่าจะทะลุ 200 เหรียญ ตกลงมาประมาณที่ 30 เหรียญ

ต่อบาร์เรล แล้วราคาพืชผลเทียบปลายปีกับต้นปีราคาเหลือครึ่งต่อ

ครึ่ง จะเป็นข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือยางพารา ราคาตกลง

มาอย่างมาก เพราะฉะนั้นรัฐบาลช่วงท้ายปีก็ต้องเริ ่มเข้าไปดูแล

มาตรการทางด้านราคาสินค้าการเกษตร อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจบางครั้งทำให้การทำงานของรัฐบาลทุกชุด  

มีความยากลำบาก ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ว่า  

แม้กระทั ่งว ันที ่จ ัดทำงบประมาณปี 2552 คือในช่วงประมาณ

มิถ ุนายนถึงกันยายน สภาพปัญหาเป็นอย่างหนึ ่งแต่ร ัฐบาล

พยายามแก้ไขไปในอีกทางหนึ่ง แต่ว่าอีกสองสามเดือนต่อมานั้น

เป็นคนละเรื่องกันเลย 

ทีนี ้ต่อมา สำหรับเศรษฐกิจไทยตอนแรก ทุกคนก็ค่อนข้าง  

ท ี ่จะสบายใจว ่าระบบการเง ินของเราไม ่ได ้ม ีป ัญหาแบบใน  

ต่างประเทศ ไม่ได้มีปัญหาเหมือนในสหรัฐ หรือในยุโรป ส่วนหนึ่ง  

ก็เพราะว่าเราเจอปัญหามาแล้วในปี 2540 เราเจ็บมาแล้ว เราก็  

ค่อนข้างอุ่นใจว่าสถาบันการเงินเราแข็งแรง ผลกระทบทางตรงเช่นว่า 

หนี้เสียเขาลามมาแล้วทำให้ระบบธนาคารของเราอาจมีปัญหาแบบ

เดียวกันแล้วอ่อนแอแบบนั้นมันก็ไม่มี เราก็อุ ่นใจตรงนั้น ในช่วง
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ขณะนั้น แต่ว่าในที่สุดความรุนแรงของปัญหาของระบบการเงินใน

สหรัฐลามมาถึงในยุโรป แล้วไปถึงทุกประเทศทำให้ทุกประเทศได้

รับผลกระทบทั้งหมด เศรษฐกิจไทยเราเป็นเศรษฐกิจค่อนข้างเปิด 

คำว่าค่อนข้างเปิดก็หมายความว่ารายได้ส่วนหนึ่งของเรามาจาก

การส่งออกและการท่องเที่ยว  

เพราะฉะนั ้นเศรษฐกิจในสหรัฐและในยุโรปซึ ่งก็เป็นคู ่ค้า

สำคัญของเราส่งผลกระเทือนมาถึงญี ่ป ุ ่น กระเทือนมาถึงจีน 

แน่นอนที่สุดก็หมายความว่าลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นเรื ่องการ  

ส่งออกหรือเรื่องการท่องเที่ยวของเรามีกำลังซื้อหาย ตัวเลขที่ยืนยัน

ถึงผลกระทบเริ่มเห็นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น 

เรื่องการท่องเที่ยว หลายคนพูดเรื่องปิดสนามบิน การปิดสนามบิน

ตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม แต่จริงๆ แล้วตัวเลขการ  

ท่องเที่ยวเดือนตุลาคมตกลงไปประมาณ 20% แล้วเมื่อเทียบกับ  

ปีก่อน อันนี้ชี ้ให้เห็นว่าผลกระทบแรงมากในแง่ของเศรษฐกิจโลก 

เพราะฉะนั ้น พอตุลาคมถึงพฤศจิกายน ธันวาคม ตัวเลขการ  

ท่องเที ่ยวลงมาอย่างแรงมาก ผมก็เอาตัวเลขเรื ่องคนที่เดินทาง  

เข้ามา ตอนนั้นช่วงปิดสนามบินก็แน่นอนว่าเหลือศูนย์ ครึ่งเดือนแรก 

เดือนธันวาคมก็ค่อยๆ ไต่ขึ้นมาประมาณ 50% ของปกติ พอถึงช่วง

ปีใหม่เป็นช่วงหยุด 4-5 วัน ซึ่งมีนักเดินทางกลับเข้ามาสู่ภาวะที่

เรียกว่าปกติเลย มีบางวันในเดือนมกราคมสูงกว่าปีก่อนด้วย แต่

สักพักหนึ่งตกลงมาใหม่เหลือประมาณ 80% ของปกติ แน่นอนว่า

อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขในเรื่องการท่องเที่ยว แต่ว่าช่วงที่

ผมไปประชุมที ่ดาออสก็ได้คุยกับทางผู ้บริหารขององค์กรการ  

ท่องเที่ยวของโลก ก็คือ World Tourism Organization ก็ปรากฏว่ามี
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การแลกเปลี ่ยนตัวเลขกันเขาก็เลยสรุปกันว่า หลังจากวิกฤต

เศรษฐกิจ คนเดินทางน้อยลงประมาณ 20% พอได้ยินแล้วก็เข้าใจ

ทันทีว่าตัวเลขของเราที่ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ 80% ตอนนี้ก็

เหมือนกันกับทั่วโลก อันนี้เป็นผลกระทบที่เหมือนกันทั่วโลกในเรื่อง

ของการท่องเที่ยว  

ส่วนการส่งออกซึ ่งเต ิบโตดีมาตลอดในช่วงเศรษฐกิจมี
เงินเฟ้อหรือไม่มีเงินเฟ้อต่างๆ มาสองเดือนสุดท้ายการส่งออก
ตกลง 14% ก ับ 17 ในเด ือนพฤศจ ิกายนก ับเด ือนธ ันวาคม   
เพราะฉะนั้น นี่คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันที คือ กำลังซื้อของคนที่
เป็นตัวทำให้เศรษฐกิจเติบโตนั้นมันหายไป ทีนี้ในทางการเงินเอง  
ก็เช่นเดียวกัน ที่เราอุ่นใจกันว่าการเงินของเราไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากปัญหาหนี้เสียนั ้น แต่พอเกิดภาวะอย่างนี้พอบริษัท  
ผู้ส่งออก หรือบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เจอปัญหาทั้งเรื่อง
คนเดินทางน้อยลง ทั้งเรื่องสนามบิน สถาบันการเงินก็เริ่มประเมิน
ลูกค้าเหล่านี้ใหม่ว่าส่งออกลดลงหรือไม่ ก็เริ ่มมีความระมัดระวัง
เรื่องการปล่อยสินเชื่อกับคนเหล่านี้มากขึ้น ท่องเที่ยวก็เหมือนกัน 
ขณะเดียวกันธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเคยออกไปหาเงินหรือแหล่งเงินใน
ตลาดโลกได้ พอตอนหลังเงินปั ่นป่วนก็วิ ่งกลับมาหาสินเชื ่อใน  
ต่างประเทศ สิ่งที่เราเห็นในวันนี้เพราะคนเริ่มบ่นกันว่าสถาบันการ
เงินไม่ปล่อยสินเชื่อ มีปัญหาสภาพคล่องก็เกิดจากกว่าบรรยากาศ
ของเศรษฐกิจเป็นแบบนี ้ ผู ้บร ิหารของสถาบันการเง ินก็ต ้อง
พยายามลดความเสี่ยงของตนเอง จากที่เคยกู้ตลาดต่างประเทศ
ใหญ่ๆ มาเขาก็ชอบเลย เขาก็ให้มาเลย แต่มาเบียดสินเชื่อรายเล็ก 

SME ต่างๆ เหล่านี้  
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เพราะฉะนั้น สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเศรษฐกิจไทยซึ่งก่อน

หน้านี ้ไม่ได้มีปัญหาอยู่ก็มาเจอวิกฤตที่ลามมาจากต่างประเทศ 

จริงๆ ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว ตอนที่ผมไปดาออสหลาย

ประเทศในหลายภูมิภาคที ่กำลังพัฒนาทั ้งหลายโอดครวญกัน

ทั้งหมดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่มาเจอปัญหาที่มาจากสหรัฐอเมริกา   

นี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พอลูกค้าลด รายได้ตกก็เริ่มมากระทบ

เรื่องปัญหาแรงงาน การจ้างงานมีผลกระทบ ตัวเลขการจ้างงาน

กระโดดขึ ้นมาเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเช่นเดียวกัน นี ่คือ 

สภาพปัญหา พอมองไปข้างหน้าถามว่าตรงนี้จะฟื้นได้เร็วแค่ไหน   

ก็ต้องบอกตรงๆ ว่าที่ไปประชุมต่างประเทศแล้วเดินทางไปญี่ปุ่น 

แล้วก็คิดว่าเดือนมีนาคมถึงเมษายนก็คงต้องไปประชุมกันเรื่องนี้อีก 

หลายคนก็บอกเป็นห่วงว่าเที่ยวนี้อาจจะต้องใช้เวลากว่าเศรษฐกิจ

โลกจะฟื ้นข ึ ้น IMF ท ุกองค์กรปร ับลดพยากรณ์การขยายตัว

เศรษฐกิจในเกือบทุกภูมิภาค นี่คือ สภาพปัญหา พอปัญหาเป็น

แบบนี้ถามว่ารัฐบาลเข้ามาจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการใด มีเครื่องมือ

อะไรบ้าง ผมก็เรียนว่าผมเข้ามารับตำแหน่งกลางเดือนธันวาคม 

แต่ว่าแถลงนโยบายซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนที่จะบริหารงานได้วันที่ 30 

ธันวาคม วันทำงานวันสุดท้ายก็แถลงนโยบายเสร็จก็ได้แถลงที ่

กระทรวงต่างประเทศอย่างที่ท่านรับทราบกันแล้วก็นัดประชุม ครม. 

ค่ำวันนั้นเพราะเหลือวันทำงานวันเดียวก่อนหยุด 5 วัน เป็นวันหยุด

ราชการ  

เพราะฉะนั้นนับถึงวันนี ้ผมทำงานมาได้ประมาณ 2 เดือน 

หลายคนก็บ่นว่าเมื่อกับ 2 ปี ผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองแต่ว่าในแง่

ของความพยายามในเรื ่องการทำให้สถานการณ์สงบเรียบร้อยก็
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ทำได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งทำให้สะท้อนออกมาจากความรู้สึกที่มี

ความมั่นใจมากขึ้นว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่

คงยังไม่จบเพราะว่ามีนัดชุมนุมใหญ่กันอยู่ อีกวันหรือสองวันนี้ก็ม ี

แล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนอีก แต่นโยบายของผมก็ชัด

คือให้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม แต่ว่าไม่ให้ทำผิดกฎหมาย และ

หากทำผิดกฎหมายก็จะใช้มาตรการที่นุ่มนวลที่สุด และมีมาตรการ

ที่ชัดเจนและตอนนี้ทำไมถึงมีมาตรการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงออกมาชี้แจงว่าหลักของเราจะทำอย่างไร 

ถ้าสมมติว่าจะมีการทำผิดกฎหมาย เช่น การบุกรุกสถานที่ราชการ

เราก็จำเป็นต้องใช้มาตรการ แต่เราจะมีการเตือน การเจรจา โดยใช้ 

มาตรการสากล และเราในฐานะประธานอาเซียน เราก็มีข้อผูกมัด  

ที่จะมีการจัดประชุมผู้นำอาเซียนให้ได้ เราก็เลื่อนมาตั้งแต่ธันวาคม 

และมีบางประเทศก็เร ิ ่มออกมาแสดงความคิดเห็นตอนนั ้นว่า

ประเทศไทยไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดได้แล้ว ซึ่งตอนนั้นเราเสียหาย

มาก แต่ในที่สุดก็สามารถได้ข้อยุติว่าจะจัดประชุมเร็วขึ้นคือเดือน

กุมภาพันธ์ และไปจัดที่หัวหิน บัดนี้ 10 ประเทศก็ตอบรับเรียบร้อย

ที ่จะมาประชุม ส่วนกับอีกบวกสามประเทศนั ้นก็จะไปจัดเดือน

เมษายนเนื ่องจากช่วงนี ้อย่างประเทศจีนเขาไม่สะดวกที ่จะมา

เพราะว่าเขาจะต้องมีการประชุมพรรคในเดือนมีนาคม อันนี้ก็ทำ

ส่วนนี้เพื่อให้เกิดภาวะความสงบเรียบร้อยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ

ทำได้  

ในแง่ของเศรษฐกิจผมก็เข้าใจว่าพวกเราทราบว่ามีแค่นี้คือ

นโยบายการเงินการคลังจะใช้แนวทางอย่างไร สิ่งที่ผมทำอย่างแรก

คือ วันแรกที่เปิดทำการ ผมพา ครม. ไปกินไปคุยกับธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั ้น เพราะว่านโยบาย  
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การเงินการคลังต้องไปด้วยกัน แต่ว่านโยบายการคลังรัฐบาล

กำหนดได้ นโยบายการเงินซึ่งเป็นอำนาจของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ซึ ่งเป็นธนาคารกลางที ่ควรจะมีอิสระ เพราะว่าเขากลัวว่า

ร ัฐบาลที ่มาจากการเลือกตั ้งจะไปดำเนินนโยบายในลักษณะ  

ที่ไม่คำนึงถึงวินัยทางการเงิน แต่พอเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นว่าใน

หลายๆ ช่วงในอดีตที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาว่ากระทรวงการคลังกับ

ร ัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยพูดกันง่ายๆ คือ ออกมา

ทะเลาะกันให้ชาวบ้านเห็น ซึ ่งไม่เป็นผลดีต่อความเชื ่อมั ่นและ  

การบริหารเศรษฐกิจ ผมก็คิดว่า หนึ่งสภาพแบบนี้ต้องหยุด คือ   

มีอะไรกันต้องคุยกันเป็นการภายใน  

สอง ขณะเดียวกันต้องมีการปรับความเข้าใจให้ตรงกัน

ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลว่าปัญหาเศรษฐกิจ 

มองปัญหาตรงกันหรือไม่ ถ้ามองตรงกันมันก็ไม่ควรที ่จะมีเรื ่อง  

แต่ถ้าหากมองไม่ตรงกันแน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งก็อยากจะทำแบบหนึ่ง

อีกฝ่ายก็อยากจะทำอีกแบบหนึ่ง ดีที ่สุดคือการไปคุยกันตั ้งแต่  

วันแรก ก็อยากจะเรียนว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีคือเอาตัวเลข

เศรษฐกิจมามองตรงกัน และจุดใหญ่ของการดำเนินนโยบายจากนี้ไป 

คือทำอย่างไรให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ เพราะแนวโน้ม

หลายประเทศติดลบและสามเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเราติดลบ 

3% และในเดือนมกราคมผมเชื่อว่ายังติดลบ ส่วนกุมภาพันธ์ก็ยัง

ติดลบแต่ผมเชื ่อว่าน่าจะติดลบน้อยลง เราต้องพยายามทำให้

ตลอดทั้งปีไม่ติดลบ มองให้ตรงกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเมื่อมองปัญหาตรงกันเขาก็จะใช้นโยบายทางการเงิน

แบบที่เราเรียนกันคือ ลดดอกเบี้ย ประชุมกรรมการนโยบายการเงิน

มีการประชุมกันมาสองครั ้งแล้ว มีการลดดอกเบี้ยไป 1.75% ซึ่ง
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เป็นการลดที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีคณะกรรมการ

นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยมา แล้วก็ได้คุยกันใน

เรื ่องสินเชื ่อ ซึ ่งผมจะได้ขยายความกันต่อไป บังเอิญเมื่อเช้าผม  

ก็ตกใจที่มีการพาดหัวข่าวว่าผมเริ่มไปกดดันธนาคารแห่งประเทศ

ไทยเรื ่องอัตราแลกเปลี ่ยนแล้ว ซึ ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ ผมใช้ระบบ  

ครม.เศรษฐกิจ มีการประชุมกันทุกอาทิตย์ มีการประเมินสภาพ

เศรษฐกิจกัน  

บังเอิญสัปดาห์ที ่แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเขารายงาน

อัตราแลกเปลี่ยนมา แล้วก็ให้เห็นแนวโน้มว่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ

เงินดอลลาร์แล้วมันแข็งขึ ้นมา เทียบกับประเทศต่างๆ แล้วเป็น

อย่างไร ผมก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องติดตามให้ดีว่า

อัตราแลกเปลี ่ยนเราไม่ทำให้เราเกิดความเสียเปรียบในแง่การ  

แข่งขันกับต่างประเทศ ที่จริงถ้าเจอนักธุรกิจหรือผู้ส่งออกบอกผม

อย่างเดียวว่า ทำอย่างไรให้เงินอ่อน แต่ว่าผมก็บอกไปว่าหลักของ

เรานั้นไม่ควรแทรกแซงตลาด และหลักของทุกประเทศพยายาม

ทำให้ค่าเงินของตัวเองอ่อน ไม่มีใครทำให้ค่าเงินของตัวเองอ่อน   

แต่ผมก็เพียงให้ข้อสังเกตธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจับตาดูให้ดีว่า   

เงินของเราในตลาดโลกนั้นเป็นอย่างไร และของเราผิดปกติไปจาก

เขาหรือไม่ ถ้าผิด ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องพิจารณาว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้น อันแรก  

ก็คือว่าการประสานงานกันระหว่างนโยบายการเงินและนโยบาย

การคลังอยู่ในสภาวะที่น่าพอใจ คือ มีความเข้าใจตรงกัน มีการ

ทำงานที ่สอดคล้องกัน แล้วก็ดำรงความเป็นอิสระของธนาคาร  

แห่งประเทศไทยไว้ตามที่ควรจะเป็น 
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ทีนี้มาถึงนโยบายการคลัง ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์สำนักใดเลย

ที่จะปฏิเสธว่านโยบายการคลัง พูดถึงในแง่เป้าหมายนั้นง่ายมาก 

ประเด็นคือทำอย่างไรจะหั่นเงินลงไปในระบบให้ได้มากที่สุด ผมยัง

ไม่ได้ยินนักเศรษฐศาสตร์คนไหนคิดเป็นอย่างอื ่น เพราะฉะนั ้น   

ในแง่นี้ง่าย ความยากอยู่ที่ว่าแล้วใส่เงินลงไปเท่าใด แล้วจะใส่เงิน

อย่างไร ตรงนี้จะเป็นเรื ่องการถกเถียงเรื ่องกันธรรมดา ผมก็เอา  

ตัวเลขมากางดูตั้งแต่ต้นบอกว่า  รัฐบาลที่แล้วก็คิดอยู่แล้วว่าจะ

ต้องมีการจัดงบประมาณเพิ่มเติมที่เรียกว่างบกลางปีเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจมากขึ้น เราก็มาดูว่าจะจัดได้เท่าไร วันนี้เห็นมีบางคน

วิจารณ์ว่าจัดน้อยไป ผมก็อยากจะอธิบายอย่างนี้ว่า อยากจัดให้

มากกว่านี้หรือไม่ ก็ตอบว่าอยากจัด แต่ว่าทำไมไม่จัดมากกว่านี้

ประเด็นก็คือว่าเรามีกฎหมายที่คลุมเรื ่องนี้ เรามีกฎหมายที่คลุม
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เรื่องวินัยทางการคลัง ตัวล็อกตัวเลขเลยคือการกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 

20 ของงบประมาณที่ใช้จ่าย ผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าสรุปคือว่า

คำนวณตัวเลขออกมาแล้วทั้งปีต้องไม่ขาดดุลเกินสี่แสนแปดหมื่น

ล้านบาท รัฐบาลที่แล้วงบประมาณที่ใช้อยู่ตามปกติขาดดุลไปแล้ว

สองแสนห้าหมื่นล้านบาท ดูผิวเผินเหมือนกับว่าเยอะมาก เราขาด

ดุลสองแสนล้านบาท  

แต่ข้อเท็จจริงคือว่ามีงบประมาณผ่านไปตุลาคม พฤศจิกายน 

ธันวาคม น่าจะเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าประมาณแสนกว่าล้านบาท 

เพราะฉะนั้นที่บอกว่าขาดไปสองแสนห้า ขาดจริงน่าจะประมาณ

สามแสนห้า เมื่อขาดจริงประมาณสามแสนห้า ก็แปลว่าถ้าทั้งปีจะ

ขาดได้ไม่เกินสี่แสนแปดก็ไม่ควรจัดงบกลางดุลกลางปีคือเพิ่มเติม

เข้าไปประมาณแสนล้าน นี่คือเหตุผล เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่า

ทำไมไม่จัดให้มากกว่านี้ ตอบง่ายเลยเพราะว่าเราต้องระมัดระวัง

ว่าไม่ให้ผิดกฎหมาย ซึ่งอันนี้ตรงกับหัวข้อที่บรรยายว่าการเมืองกับ

กฎหมายในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจที่ล็อกอยู่ได้แค่นี้และที่ไม่จัด

ให้น้อยกว่านี้เพราะว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นวงเงินก็

อยู่เท่านี้ ถามว่าเราทำได้แค่นี ้หรือไม่ ไม่ใช่ ผมก็ไม่ดูว่าแล้วเงิน

นอกงบประมาณเราทำอะไรได้อีก ก็ปรากฏว่าก็มีกฎหมายอีก

เหมือนกันที ่บอกว่าถ้าสมมติเราใช้จ่ายเงินผ่าน ธกส. ผ่านเงิน

ร ัฐบาลที ่ เข ้าไปค้ำประกันเขาจะนับเป็นหนี ้สาธารณะก็จะมี

กฎหมายกำหนดเพดานไว้อีกว่าหนี้สาธารณะห้ามเกินเท่าใด ผมก็

ให้กระทรวงการคลังคำนวณมาดูว่าหลังจากที่ ธกส. ต้องให้เงินเพื่อ

ไปแทรกแซงพืชผลทางการเกษตรจำนวนแสนหนึ ่งหมื ่นล ้าน   

เราสามารถที ่จะเพิ ่มงบประมาณได้อ ีกเท่าใด สรุปแล้วเหลือ
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ประมาณไม่กี่หมื่นล้านและเราก็รู ้ว่าจะมีรัฐวิสาหกิจที่กำลังจะมี

ปัญหาจะต้องมาขอเงินในส่วนนี้ด้วย ขณะเดียวกันแสนหนึ่งหมื่น

ล้านที่ไปแทรกแซงพืชผลไม่พอ ที่เร่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 

เพราะว่าต้องเร่งขยายเรื่องข้าวโพดมีปัญหา  

ถึงวันนี้แนวโน้มเรื่องข้าวโพดก็ยังไม่พออีก แล้วก็มันสำปะหลัง 

ก็อาจจะต้องเพิ่ม ส่วนข้าวน่าจะเอาอยู่ แต่ผมต้องไปเพิ่มในส่วน

ของปาล์มและยางพาราด้วย เพราะตอนนั้นรัฐบาลที่แล้วยังไม่ได้

จัดเงินให้สำหรับในส่วนของยางพาราและปาล์ม เพราะฉะนั้นจะ

ขยับตรงนี้ได้ค่อนข้างน้อย นี่คือภาพรวม เพราะฉะนั้น การกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลมีข้อจำกัดอะไร ดอกเบี้ยเราลดให้ทางธนาคาร

แห่งประเทศดูแล เขาก็ลดให้เต็มที่แล้ว งบประมาณก็ใส่เข้าไปใน

จำนวนที ่คิดว่าเต็มที ่ในการที ่จะกระตุ ้นเศรษฐกิจโดยไม่ขัดต่อ

กฎหมาย ที่นี้มาประเด็นที่งบประมาณที่จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจ

จะทำอะไร มีคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องส่งออก 

การท่องเที ่ยวน้อยเกินไป ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ

ประเทศแล้วอย่างนี้จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ถูกจุดหรือไม่ ผม

ก็บอกอย่างนี้ว่า ผมไปประชุมกับหลายๆ ประเทศที่อยู่ในสถานะ

แบบเรา ทุกคนมองตรงกันว่ามาตรการในประเทศช่วยแก้ไขปัญหา

นี้ได้ค่อนข้างน้อย 

เพราะปัญหาที ่แท้จริงนั ้นเป็นปัญหาจากต่างประเทศ ถ้า

เศรษฐกิจเขาไม่ฟื้นแล้วเราพยายามทุ่มเงินลงไปเพื่อพยายามดึงคน

เหล่านี้เข้ามาเพื่อให้ซื้อสินค้าของเราหรือมาท่องเที่ยวเรานั้นได้ผล

ค่อนข้างน้อย การช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรา

ก็จะทำแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง แต่ในแง่ที่หวังว่าจะทุ่มเงินลงไปแล้ว
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หวังผลว่าทำให้ท่องเที่ยวกับส่งออกจะพุ่งขึ้นมานั้นมันไม่ใช่ นี่คือ

เหตุผลง่ายๆ และก็เป็นเหตุผลที่ว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ที่

จะต้องประชุม G20 และกับที่ผมเองกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่

ขอให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่

จะให้ผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจโลกมันน้อยที่สุด เพราะฉะนั้น 

ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญ แต่ผมก็พยายามในแง่ที่ว่าการไปแย่ง

ลูกค ้าเหมือนที ่ก ับไปทำ Road Show ท ี ่ญ ี ่ป ุ ่นก ็ไปพร ้อมกับ

อุตสาหกรรม พาณิชย์และท่องเที่ยวเพื่อไปดึงมา อันนี้เป็นเหตุผล

แรกว่าทำไมถึงไม่ไปดึงมาซึ่งเป็นประเด็นแรก  

ประเด็นที่สองเวลากระตุ้นเศรษฐกิจถ้าอ่านตามตำราเขาก็

บอกว่าง่ายที่สุดคือการที่รัฐบาลไปทำโครงการการจ้างงาน จ้างคน

ต่างๆ มากมาย ก็มีคนถามว่า  หนี้แสนล้านไม่ค่อยเอาตัวเลขไปทำ

โครงการในลักษณะนั้น เหตุผลก็คือว่า ผมก็เอาตัวเลขมาดูว่าขณะนี้ 

มีโครงการเรื่องการก่อสร้างในเรื่องของถนน แหล่งน้ำ และโครงการ

ในลักษณะนี้อีกในงบประมาณปกติมากพอสมควร แต่ประเด็นก็คือ

ว่าสามเดือนแรกของงบประมาณมีการเบิกจ่ายกันไปในโครงการ

แบบนี้ประมาณ 10% ไม่ใช่ความผิดใคร แต่เป็นกระบวนการที่กว่า

จะไปออกแบบ ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ผมประเมินว่าเศรษฐกิจหนัก

สุดคือประมาณครึ่งปีแรกต้องประคองตรงนี้ไปให้ได้ก่อน ดังนั้น 

หากเราอัดเงินเข้าไปตรงนี้เพิ่มแต่ว่าเงินออกไปจริงประมาณครึ่งปี

หลังเป็นต้นไปจะไม่ทันการณ์ ไม่ใช่ว่าโครงการเหล่านี้ไม่อยากทำ 

ผมอยากทำทั ้งนั ้น โครงการถนนไร้ฝุ ่น แหล่งน้ำขนาดเล็ก แต่

ประมาณจากการใช้จ่ายในช่วงสามเดือนแรกแล้วใส่เงินเพิ่มเข้าไป

แล้วไม่ได้ส่งผล  
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ประเด็นที่สอง คนก็พูดกันว่าโครงการระดับมหภาคแบบนี้  

Mega Project เหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ หากเป็น Mega 

Project ใหญ่ยิ ่งยาวมากขึ ้นกว่าจะประมูล จัดซื ้อ ซึ ่งปัจจุบันมี

โครงการที่อนุมัติไปอยู่แล้ว แล้วญี่ปุ ่นก็บอกว่าจะให้เงินกู ้สร้าง

รถไฟฟ้ามาอีกสายหนึ่งแล้ว แต่ว่าจะเริ่มทำงานได้จริงในครึ่งปีแรก 

และก็มีข้อสังเกตอีกอย่างด้วยว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็น

แรงงานในขณะนี้ ไม่แน่ใจว่าแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจะเป็นแรงงานที่

ยอมไปทำงานในรูปแบบนี ้ด้วยหรือไม่ ผมกลัวว่าดีหรือไม่ดีไป

กระตุ ้นแผนเศรษฐกิจอย่างเร็วๆ แล้วสุดท้ายไปจ้างแต่แรงงาน

ต่างด้าวและก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเราเลย  

เพราะฉะนั้น พอเรามาเจอข้อจำกัดแบบนี้เราก็มาคิดว่า เรา

จะเอาเงินมาทำอะไรดีที่สุด ในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าเราก็เอาเงิน

เหล่านี้เข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติ 

หรือตามสภาพกลไกตลาดดีที่สุด พูดง่ายๆ คือ เติมกำลังซื้อให้กับ

ประชาชน เพราะฉะนั้นก็จะออกมาอย่างที่เห็น คือ คนจะมองว่า

เงิน 2,000 บาทมุ ่งไปทางนั ้นทางนี ้ แต่เกษตรกรไม่ได้ร ับความ  

ช่วยเหลือ เกษตรกรเราช่วยอยู่แล้วเราทุ่มเป็นแสนกว่าล้านในการ

ทำเรื่องของราคาพืชผลบวกกับโครงการแหล่งน้ำและมาตรการที่จะ

พยายามเข้าไปช่วยเหลือ แล้วก็เกษตรกรกับกลุ่มคนต่อไปคือกลุ่ม

คนว่างงานเราก็ช่วยเหลือในลักษณะทั่วไปด้วยซึ่งก็คือมาตรการ

อื ่นๆ ที ่ลงไปถึงด ้วย แต่เกษตรผมกำลังบอกว่าเง ินทุนลงไป  

ช่วยเหลือเยอะมาก แล้วเราก็ไปเดินหน้าในเรื่องการทำให้อุตสาหกรรม 

อาหารเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ คนว่างงานเราก็บอกว่าต้องช่วย

ให้มีมาตรการจูงใจไม่ให้เลิกจ้าง แล้วเอาคนมาฝึกงาน มาช่วยดูแล
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แล้วให้กลับไปมีงานทำก็มีเงินที่ดูแลตรงนี้หกพันเก้าร้อยล้านบาท 

และก็ไม่ได้มีเฉพาะหกพันเก้าร้อยล้านบาท เพราะในส่วนหนึ่งเรา

จะไปทำในลักษณะสมทบกับเงินของเอกชน โดยเฉพาะเอกชนที่

เขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาประสบปัญหาที่กำลังต้องเลิกจ้างแต่ยัง

พอมีโครงการที่มาทำร่วมกับเราแล้วยังไม่เลิกจ้าง แต่จะมีการจ้าง 

ฝึกอบรม เปลี่ยนทักษะ และจ้างงานต่อ โดยมีข้อผูกมัดว่ามีการ

จ้างงานต่อ แล้วก ็โครงการฝึกงานครั ้งน ี ้ ผมไม่ให้ไปกองอยู ่

กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เช่น  ฝึกอาชีพแล้วมาเข้าทำงาน  มีเงิน

ให้เสร็จแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ตกงานอีก  

วิธีที่ผมทำขณะนี้คือยังไม่ผ่านสภา แต่คาดว่าจะผ่านวุฒิสภา 

ได้ประมาณวันที่ 24 ระหว่างให้มีการเตรียมทั้งหมดว่ามีใครจะเข้า

มาทำเรื ่องการฝึกอบรมบ้าง แล้วฝึกแล้วจะส่งไปทำงานต่อได้

อย่างไร ก็ตัวอย่างที่ผมยกง่ายๆ เช่น กลุ่มเป้าหมายคือเด็กที่เพิ่ง

จบใหม่ๆ ฝึกให้สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรการ บัญชีได ้แล้ว

ส่งเข้าไปโรงเรียน เพราะว่าตอนนี ้ครูในโรงเรียนทำหมดและมี  

ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษามาก ครูบ่นตลอดว่าไม่ต้องทำอะไร

มัวแต่ทำงานธุรการ งานเอกสาร งานบริหาร งานประเมิน เราเอา

คนพวกนี ้เข ้าไป อันนี ้เป็นตัวอย่าง และมีบางส่วนไปทำเรื ่อง  

ท่องเที ่ยว เรื ่องไอที หรือบางส่วนก็ปรับทักษะแล้วไปอยู่ในภาค

อุตสาหกรรม เราก็ช่วยกันไป แล้วเราก็พยายามลดภาระของคน  

ทุกกลุ่ม ใครมีลูกหลานก็จัดให้มีการเรียนฟรี ใครมีพ่อแม่ก็จัดเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้น มีเสียงบ่นที่ว่าทำไมไม่ช่วยคนยาก

คนจน จริงๆ มาตรการเหล่านี้ไปถึงฐานที่กว้างที่สุดแล้วก็ดูแลใน

เรื ่องภาระค่าใช้จ่ายและโอกาสในการมีงานทำ ที ่ถูกวิจารณ์คือ  
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กลุ่มคนที่มีรายได้ประจำแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย และเราก็มา

ประเมินว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้าง ก็ได้ข้อยุติว่าในเรื ่องเงิน 2000 

บาท ความยากของประเทศไทยอยู่ตรงนี ้ คือ เราไม่มีระบบหรือ

ฐานข้อมูลว่าคนจนของเราอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้น นอก

ระบบต้องช่วยในลักษณะของพืชผลทางการเกษตรและกองทุน  

พอเพียงหรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรับในเรื่องของ SME   

อันนี ้ก ็ไปอีกมาก คือ ไปสร้างงานให้คนยากคนจนอีกมาก คือ   

ตอนนี้ไม่มีระบบฐานข้อมูลว่าใครอยู่ที่ไหน อย่างไร จึงต้องใช้วิธีการ 

อย่างนั้น  

ส่วนคนที่เข้ามาทำงานมีงานประจำ เราก็คิดว่ามีฐานข้อมูล

ตรงจุดใดที่จะเข้าไปช่วย ที่ผ่านมาเวลาจะช่วยคนมีรายได้ประจำ

จะช่วยอยู่ 2 อย่าง หนึ่ง คือ ประเภทขึ้นเงินเดือนข้าราชการ หรือ

อาจจะมีเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพให้ แล้วประกันสังคมก็คืออาจจะ

ไปงดไม่ต้องให้เขาส่งเงินเข้าไป หรือบางทีรัฐบาลก็ไปจ่ายแทน ซึ่ง

เราประเมินกำลังเงินที่เรามีเท่าไร เราก็มีอยู่ประมาณสองหมื่นล้าน 

เราก็ดูว่าจะช่วยคนที่มีความต้องการมากที ่สุดตรงนี ้ได้อย่างไร   

ในที่สุดเราก็มีจบลงที่ตรงเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เพราะว่า

เรามีคนที่มีเงินเดือนประจำอยู่ในระบบ ก็คือ ข้าราชการประจำ

ประมาณเก้าล้านคน ข้าราชการประมาณหนึ ่งล้านคน ประกัน

สังคมอีกประมาณแปดล้าน และในแปดล้านทุกคนส่งเงินเข้าทุก

เดือน คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ของตนเอง แต่ตามกฎหมายของ

เราเองว่าคนที ่ม ีเง ินเดือนหมื ่นห้า หมื ่นหก หมื ่นเจ็ดไปจนถึง  

เงินเดือนเป็นล้านจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเท่ากัน เพราะฉะนั้น 

เหนือหมื่นห้าขึ้นไปนั้น ผมไม่รู้แล้วว่าใครเงินเดือนหนึ่งล้าน ใครเงิน
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เดือนหมื่นหก หมื่นเจ็ด เพราะทุกคนใส่เท่ากันหมด จึงตัดที่หมื่นห้า

เพราะว่าเรารู้แน่ๆ ว่าพวกนี้รายได้น้อยที่สุดเราจึงตัดสินใจให้เงิน 

2000 บาทตรงนี ้ ทีนี ้เหลือข้อวิจารณ์เดียวว่าการทำแบบนี้ เช่น 

เรียนฟรีหรือให้เงินผู้สูงอายุ ให้เงิน อสม. ให้เงินคนมีรายได้น้อย

แล้ว คนเหล่านี้จะเอาเงินไปใช้จ่ายหรือไม่ ถ้าใช้จ่ายก็เป็นไปตาม

เป้าหมายคือกระตุ ้นเศรษฐกิจ ที ่เขาวิจารณ์ก็ไม่เชื ่อว่าใช้จ่าย 

เพราะเขาคิดว่าคนได้เงินไปแล้วจะเอาไปเก็บ  

อันนี้ก็เป็นความเห็นและก็ต้องพิสูจน์กันด้วยข้อเท็จจริงต่อไป 

แต่ในความเป็นจริงของผมที่สัมผัสในกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมด ผมยัง

ไม่ได้ยินว่าใครจะเอาเงิน 2000 บาทนี้ไปเก็บเพราะขนาดนี้ก็ไม่มี

พอจะจ่ายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ตัวรั่วไหลอันเดียวคือว่าถ้าคนไปซื้อ

ของที่ผลิตจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้น คงจะต้องช่วยกันรณรงค์

ในลักษณะที่ว่าไปใช้จ่ายเงินด้วยการซื้อของที่ผลิตในประเทศไทย

จะช่วยเศรษฐกิจได้มากที่สุด ที่เหลือเป็นรายละเอียดเป็นข่าว คือ 

พยายามคิดว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด ถามผมถ้าไม่มีปัญหาในทาง

เทคนิค คือ ถ้าสามารถใช้บัตรประชาชนซึ่งมีแถบแม่เหล็กแล้วเอา

ไปรูดได้เลยนั ้นผมชอบมากที ่สุด และกำลังจะไปเจรจากับห้าง  

ที่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการที่เป็นร้านอะไรก็แล้วแต่ ว่าหากมีการ

รูดตรงนี้จะมีส่วนลดได้หรือไม่ สมมติว่าให้สัก 10% ก็หมายความ

ว่าแทนที่จะเป็น 2,000 บาท ก็เป็น 2,200 บาท ที่ยังไม่สามารถทำ

ตรงนี้ได้เพราะว่ามีเสียงท้วงติงมาว่า ระบบอาจจะใช้ไม่ได้และมี

หลายคนที่มีบัตรประชาชนที่ไม่มีแถบแม่เหล็ก แต่ถ้าทำได้ก็อยาก

จะทำวิธีนี้ ถ้าทำได้ก็คงจะเป็นเรื่องว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่าย

เป็นเช็ค 
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ผมก็เรียนว่ามาตรการนี้ที่ผมกลุ้มใจมากที่สุดคือหากประเทศ

ไทยไม่มีการทุจริต ทุกอย่างก็จะง่าย เหมือน 2000 บาท ผมก็เข้าใจ

ประเด็นของเราว่าดูบางประเทศที่เขาทำ เขาไม่ได้ให้เป็นเงิน เขาให้

เป็นคูปอง เขาให้เอาคูปองไปซื้อของ และคูปองคนไม่มีทางเก็บ  

อยู่แล้วเพราะว่าต้องไปซื้อ จะเก็บไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ผมเห็น

ไต้หวันเขาแจกเป็นอั่งเปา แจกหมดในช่วงตรุษจีน นายกฯก็ได้ ก็มี

คนถามว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นบ้าง ผมบอกตรงๆ ว่าผมกลัวคูปอง

ปลอม ตั้งงบไว้สองหมื่นล้าน แต่เอาคูปองมาเบิกจริงเป็นแสนล้าน 

รัฐบาลจะทำอย่างไร แล้วเดี๋ยวนี้ทำกันง่ายมาก  

เพราะฉะนั ้น ปัญหาก็มีป ัญหาแบบนี ้ อ ีกสองสามวันนี ้

กระทรวงศึกษาธิการก็มีการถกกันหน้าดำหน้าแดงเรื่องเครื่องแบบ

นักเรียนว่าจะเอากันอย่างไร จัดซื ้อจัดจ้างให้กระทรวงบอกว่า  

ไม่กล้า กลัวทุจริต กลัวว่าผ้าไม่ดี ขนาดไม่ได้ ถ้าอย่างนี้เอาเงินไป

ให้ผู้ปกครองได้หรือไม่ ก็มีอีกฝ่ายท้วงอีกว่าเดี๋ยวพ่อแม่เอาใบเสร็จ

ไปแล้วไม่ซื้อเครื่องแบบนักเรียน แต่ไปซื้อของให้ตัวเองก็ยุ่งกันอีก   

ถ้าอย่างนั้นเป็นคูปองได้หรือไม่ ก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวมีการกล่าวหา

กันอีกว่าร้านไหนไปล็อกให้ร้านนั้นร้านนี ้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ แต่วันนี้ 

สิ ่งที่ผมต้องการก็คือภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า เงินที่ลงไปมีการ

แบ่งเบาภาระประชาชนได้และทำให้เศรษฐกิจมีการเคลื่อนไหวเพื่อ

ประคับประคองในช่วงนี ้ ไป ส ่วนในช่วงคร ึ ่งป ีหล ังผมก็จะม ี 

งบประมาณประจำปี 53 ที่ตอนนี้เริ่มต้นทำแล้วที่จะไปดูในเรื่องของ

โครงการต่างๆ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้เงินลงไปเพื่อสร้างงาน

ได้จร ิงๆ ระหว่างทางก็ม ีสำรองไว ้ตามข่าวว ่าเพ ื ่อเศรษฐกิจ  

ต่างประเทศจะทรุดลงไปอีก และมาตรการที ่มียังกระตุ ้นไม่พอ   
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ก็เหลืออีกช่องทางหนึ่งคือ การกู้เงินจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่ว่าเรา

ไม่มีเงินตราจากต่างประเทศแต่ว่าเงินสำรองเราเอาออกมาใช้ไม่ได้ 

เราก็ต้องเตรียมไว้เท่านั้นเองว่าให้กระทรวงการคลังไปเสนอกรอบ

การเจรจาตามรัฐธรรมนูญให้เรียบร้อย ถ้าทำธนาคารโลก ธนาคาร

เอเชีย และไจก้าไว้ เผื่อจำเป็นก็มีเงินก้อนนี้ไว้ใช้ในช่วงนั้น อันนี้

เป็นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดที่ทำไป และก็ให้ท่าน

เห็นว่าคืออะไร และทำไม วิธีการมีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น วงเงินมี

ข้อจำกัดด้วยอะไร ทำไมเลือกวิธีการนั้น วิธีการนี้ เป็นต้น  

ทีนี ้ย ้อนกลับมาเรื ่องการเงิน เรื ่องการเงิน ที ่เราพูดว่ามี

ปัญหาสภาพคล่องสำหรับปัญหาธุรกิจ เราก็ดูตัวเลข ถามว่าเงินใน

ระบบขาดหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ เวลาเงินในระบบและความเข้มแข็ง 

ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเง ินของเราแทบจะเร ียก  

ได้ว่าปล่อยสินเชื ่อได้อีกนั้นเรียกได้ว่ามหาศาล เพิ่มได้ 50-70%   

เพราะฉะนั้น ประเด็นไม่ใช่ว่าไม่มีเงิน สองคือว่าดอกเบี้ยสูงลดแล้ว   

ดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งหมดติดประเด็นเดียวคือว่า มีกำลังให้กู ้ได้  

แต่ว่าไม่ให้กู้ แล้วถามว่าบังคับได้หรือไม ่บังคับเขาก็ไม่ได้ ก็คิดกันว่า 

แล้วมีอะไรที่ทำได้ ก็มาจบลงตรงที่ว่าสิ่งเดียวที่รัฐบาลจะช่วยได้คือ 

แบ่งความเสี่ยงของเขา เพราะที่เขาไม่ปล่อยเพราะว่ามันเสี่ยง กลัว

ว่าปล่อยไปแล้วจะเสีย เสียแล้วก็ไปกินทุนเขา ก็ต้องไปตั้งสำรอง

อะไรอีก เพราะฉะนั้นเหลือมาตรการเดียวคือ แบ่งความเสี่ยง ดังนั้น 

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ครม. เศรษฐกิจก็ได้อนุมัติว่ามีธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและนำเข้าบวกกับบริษัทสินเชื่อรายย่อย ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้

สองแห่งนี้จะประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 200% คือ ให้วงเงิน

ที ่จะประกันเพิ ่มขึ ้น 3 เท่า ก็ได้กำหนดวงเงินไปแล้วและมีสูตร
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คำนวณเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเสียหายรัฐบาล เช่น บสย. ไปค้ำประกัน

สินเชื่อให้ธนาคารพาณิชย์ ถ้าหากสูญเสียธนาคารพาณิชย์จะรับ

เท่าไหร่ บสย. จะรับเท่าไหร่ แล้ว บสย. จะทำสิ่งนี้จะต้องเพิ่มทุน

รัฐบาลก็จะไปดูแลเรื ่องการเพิ่มทุนแล้วถ้ามีการขาดทุนบ้างจะมี

วงเงินให้ช่วยเหลือเท่าไหร่ Exim Bank ก็เช่นเดียวกัน เราดูแลด้วย

วิธีนี ้ ส่วนมาตรการอื ่นๆ อย่างภาคท่องเที ่ยวเราก็จะช่วยดูว่า   

3 เดือนนี้เก็บค่าวีซ่าทั้งปีลดค่าจอดอากาศยานไปครึ่งหนึ่ง ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมเรื ่องโรงแรมที่เรียกว่า ค่าห้องโรงแรมซึ่งเป็นภาษี

อย่างหนึ่งก็ได้ มีการขอให้ทุกหน่วยราชการปรับแผนการศึกษา  

ดูงานจากต่างประเทศมาเป็นในประเทศ แล้วก็เร่งให้ใช้งบประมาณ 

ในส่วนนี้ให้มากขึ้น อันนี้เป็นตัวอย่าง  
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อสังหาริมทรัพย์เราก็ออกมาตรการในการลดหย่อนภาษี เช่น 

ภาษีหุ้น ดอกเบี้ย ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการรายย่อย 

เราก็ปรับวิธีการคำนวณภาษีเพื ่อลดภาระให้กับคนที ่เสียภาษ ี 

เงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือน เพราะฉะนั้น สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำในขณะนี ้ 

ก็คือ วุฒิสภาอนุมัติทั้งหมดทำเสร็จแล้วภายในเดือนครึ่ง แล้วเงิน  

ที่ว่านี้จะลงไปได้ประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ก็คือ สถานการณ์ 

ที ่เราทำงานและมีการประเมินในขณะนี้ อยากจะเรียนว่าภาวะ

เศรษฐกิจในตลอดทั ้งปียังคงเป็นปัญหาที ่เราต้องติดตามดูแล  

ใกล้ชิด และหากจำเป็นก็ต้องมีการปรับมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม

ตลอดเวลา คือ พูดง่ายๆ ว่าที่เข้ามามีทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤต

การเมืองต้องทำทั้งสองอย่าง  

อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่า ถ้าการเมืองวุ่นวายก็แก้เศรษฐกิจ

ไม่ได้ ในทางกลับกันถ้าเศรษฐกิจมีปัญหาก็แก้ไขปัญหาการเมือง

ไม่ได้ ผมก็เจออยู่ทุกวันอังคารอยู่แล้ว การชุมนุมรู้ว่ามีการประชุม 

ครม. ทุกวันอังคาร แล้วอังคารที ่ผ ่านมาครบสี ่ด ้าน คือ ปกติ

ธรรมดาจะมีอยู่แค่หนึ่งกลุ่มจะฟังออกว่าเขามาร้องอะไร แต่เมื่อวัน

อังคารที่ผ่านมาร้องทั้งสี่ทิศ เสียงตีกัน ฟังไม่ออก กลุ่มเกษตรกร

ที่มาเรื ่องหนี้สิน มีกลุ่มโรงงานชุมนุม เรื ่องรถเมล์สี ่พันคัน เรื ่อง  

ข้าวโพด เราก็พยายามที่จะบริหารจัดการให้ดีที่สุด ซึ่งบางเรื่องก็ได้

ให้นโยบายไปชัดเจน เช่น เรื่องแรงงาน ซึ่งก่อนผมเข้ามาเห็นแล้ว

ว่าสถานการณ์ไม่ดี ไปปิดถนนบ้าง ปิดล้อมโรงงานบ้าง ซึ่งกระเทือน 

ถึงโรงงาน ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานก็ทำงานในเชิงรุก ไม่ให้เกิด

สถานการณ์แบบนั ้น ก็มีการชุมนุมหน้าทำเนียบอยู ่ก็ไม่เป็นไร  

ก็กำลังหาทางเจรจา บังเอิญการชุมนุมของโรงงานหน้าทำเนียบ  
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ที่ไม่จบเพราะว่าฝ่ายนายจ้างไม่ยอมคุย เราพยายามขอให้พูดคุย

แล้ว แต่นายจ้างไม่พูดคุยแล้วก็อยากจะบอกว่า  อันนี้คือแนวทาง

การบริหารเศรษฐกิจในขณะนี้ ซึ่งผมถือว่าเป็นการบริหารในภาวะ

วิกฤตและใช้กลไกพิเศษอย่างที่ว่า เมื่อก่อนคำว่า ครม.เศรษฐกิจ 

คือ เขามากลั่นกรองเรื่องเข้า ครม. แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ ผมบอกว่าเอา

เฉพาะประเด็นปัญหาวิกฤตหลักๆ เช่น สินเชื่อ การเลิกจ้าง การ  

จะช่วยดูแลกลุ่มต่างๆ เอาเข้ามาทุกอาทิตย์ แล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

มาตัดสินใจร่วมกันและเอาเข้า ครม. ในวันอังคารถัดไป เพราะว่า

ถ้าท่านไม่ทราบเวลากระบวนการบริหารราชการปกต ิผมยก

ตัวอย่าง เช่น กระทรวงท่องเที่ยวเสนอเข้ามาว่าให้ยกเว้นค่าวีซ่าให้

หน่อย ถ้าเขาเสนอเข้ามาตาม ครม. ธรรมดา จะต้องไปเวียนหนังสือ 

ถามกระทรวงหมาดไทย กระทรวงต่างประเทศคิดอย่างไร กว่าจะ

กลับมาเป็นเดือน ผมเลยบอกว่าไม่เอา ต่อไปนี้ปัญหาเฉพาะหน้าที่

เป็นปัญหาเศรษฐกิจยิงเข้าตรง ครม. เศรษฐกิจ กระทรวงใดไม่มา

ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ให้ความเห็น ถือว่าตกลงกันแล้ว แล้วอังคารถัดไป

ก็เอาเข้า ครม. เช่น สมมติผมขู่รัฐมนตรีคลังว่า ถ้าคุณไม่มาวันพุธ 

วันอังคารถัดไปคุณห้ามพูดว่ากระทรวงการคลังไม่เห็นด้วย คุณ  

ไม่เห็นด้วย เพราะผมถือว่าสละสิทธิ์ของคุณแล้ว นี่คือแนวทางการ

บริหารงาน คิดว่าเวลาจำกัด เล่าให้ฟังกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ยังมีเวลาเหลือประมาณ 25 นาที ขอเชิญถามคำถามครับ 
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คุณอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ์   

ขออนุญาตท่านนายกฯ จร ิงๆ แล ้วผมทำอาช ีพพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ มีหลายมาตรการที่รัฐบาลพยายามสนับสนุน เช่น 

เรื่องเงิน 300,000 บาท ก็ดี หรือว่า 100,000 บาทก็ดี ขณะเดียวกัน

ที่รัฐพยายามกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ให้ดีก็มีมาตรการเรื ่องของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขัดกับนโยบายของรัฐ เรื่องที่

ว่าคือข้อ 28 ที่กำลังจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลง

จำนวนที่ดินย่อยจำนวน 250 แปลงขึ้นไปต้องสิ่งแวดล้อม โดยปกติ

แล้วในเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นโครงการปกติถ้า 500 แปลงต้อง

ขอสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ถูกต้อง นั่นคือโครงการขนาดใหญ่ แต่ถ้า

เป็นโครงการขนาดเล็ก เช่น ทาวน์เฮ้าส์ เดี๋ยวนี้ 17 ไร่ก็มีขึ ้นมาก

กว่า 200 กว่าแปลงแล้ว เพราะฉะนั้น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู ้มีรายได้น้อย หรือรายได้ปานกลางคงไม่สามารถไปถึง

บ้านขนาดบ้านราคา 5 ล้านได้อีกแล้ว ราคาคงต้องอยู่ประมาณ   

1-2 ล้านกว่าบาท ดังนั้น มาตรการต่างๆ ที่รัฐสนับสนุนมาเรื่องเงิน 

300,000 บาท ก็ดี หรือลดเงินต้น ลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยก็ดี แต่มา

เจออีกกระทรวงหนึ่งมา block ไม่ให้มีการพิจารณา เพราะเราต้อง

ทำ over supply ก็ต่อเมื ่อมี demand มาจริง ซึ ่งถ้ามีมาตรการ  

อย่างนี้มา block จะเกิดการ shortage ในตลาดเกิดขึ้น และหากเกิด 

shortage ในตลาดขึ้นถามว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็เกิด speculate เกิด

ขึ้นแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแก่อสังหาริมทรัพย์ ก็เลยอยาก

เรียนท่านไว้เพราะว่ารัฐบาลของท่านพยายามที่จะสนับสนุนทุก

ภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่อยากให้อุปสรรคเล็กๆ มากีดขวางทาง 

ของเราให้ดำเนินไปอย่างไม่ราบเรียบ 
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ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ  

ได ้ร ับเร ื ่ องมาเร ียบร ้อยแล ้ว และกำล ังให ้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ ไปดูแล และตั้งใจจะสอบถามกับรัฐมนตรี  

สุวิทย์วันอังคารนี้ครับ 

นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ 

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผมวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ 

ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกระบี่ และเป็นประธาน

หอกลุ่มฝั่งทะเลอันดามันและหอไทย วันนี้ขออนุญาตชื่นชมนายกฯ 

ที ่ เข ้ามาได้ 1-2 เด ือนและมีความพยายามที ่จะแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจที่มีปัญหารุมเร้าเข้ามา และไม่ใช้การตอบโต้แบบรายวัน 

แต่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการทำงาน แม้ว่าอาจไม่ถูกใจ 100% 

ก็ตาม ประเด็นที่จะกราบเรียนมี 2 ประเด็น ประเด็นแรก วันนี้ทราบว่า 

เครื่องยนต์ของประเทศไทยมีอยู่ 4 เครื่องยนต์ คือ การใช้จ่ายของ

ภาคเอกชน การลงทุนของเอกชน การส่งออก และการใช้จ่ายของ

ภาครัฐ วันนี้ 3 เครื่องยนต์จะดับเพราะว่าความมั่นใจในเศรษฐกิจที่

จะให้เติบโตก็ไม่มีในการส่งออกและการลงทุน ประเด็นก็คือท่าน

พยายามใช้งบประมาณกลางปีหนึ ่งแสนกว่าล้านบาทที่ผ่านมา 

และที่มีการใช้งบประมาณที่มีการขาดดุลอีกสองแสนกว่าล้านบาท 

ผมกราบเรียนว่าผมอยู่ในส่วนของภาคเอกชนต่างจังหวัด มีการเฝ้า

ดูการใช้จ่ายของภาครัฐตลอดเวลา ประเด็นที่ท่านได้กล่าวถึงเรื่อง

ขั้นตอน กระบวนการใช้จ่ายของภาครัฐมีขั้นตอนหยุมหยิมมากมาย 

ต้องผ่านขั ้นตอนการจัดซื ้อ จัดจ้าง การประกวดราคา ประเด็น  

ก็คือว่า งบประมาณที่ลงไปจังหวัดกระบี่ ตอนนี้มี 200 กว่าล้าน
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บาท แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ เหตุเกิดขึ้นเพราะว่า

หัวหน้าส่วนราชการบางส่วนไม่ได้มีการ action คำถามของผมคือ

เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีการสั่งการเป็นพิเศษให้มีการใช้จ่ายเงินอย่าง

รวดเร็ว โดยใช้ขบวนการจัดซื ้อจัดจ้างอย่างรวดเร็วโดยไม่ผิด

กฎหมาย เพราะว่าเท่าที่ผ่านมามักจะอ้างใช้วิธีการขั้นตอนตาม

กฎหมาย 100% วันนี้หากนายกฯ ใช้วิธีการขั้นตอนตามกฎหมาย 

100% ก็ไม่เดิน เพราะว่าวันนี ้เงินตกที ่จังหวัดไม่ขยับเลย นี ่คือ

ประเด็นที่หนึ่ง  

ประเด็นที่สอง เรื ่องการท่องเที่ยวก็เป็นรายได้ของประเทศ 

อยากให้ท่านนายกช่วยจัดงบประมาณไม่ใช่ตามประชากรของ

จังหวัด ผมยกตัวอย่าง กระบี่ พังงา ภูเก็ต มีประชากร 900,000 คน 

แต่มีรายได้หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันล้านบาทในปี 2550 มีคนเดิน

ทางเข้ามาในจังหวัดนี้ 8 ล้านคน ท่านคงทราบว่า 8 ล้านคนมาใช้

อยู่ ใช้กินงบประมาณของคนในท้องถิ่น แต่มีงบประมาณที่ท่านจัด

ตามประชากรที ่อยู ่ค ือ 900,000 คน เพราะฉะนั ้น งบประมาณ  

ไม่ balance กัน ในแง่ศักยภาพการแข่งขันของท้องถิ่นกับที่อื่นยาก 

กราบเร ียนท ่านนายกฯ ว ่าจะเป ็นไปได ้หร ือไม ่ท ี ่จะจ ัดสรร  

งบประมาณตามรายได้ของท้องถิ่น ขอบคุณครับ 
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ประเด็นแรก  เราให้มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินของทุก

หน่วยมา เพราะฉะนั้น หน่วยงานใดช้า หน่วยงานใดเร็ว หากช้า

จะมีการให้เจ้ากระทรวงลงไปดูและเร่งรัด ส่วนบางพื้นที่จะมีรอง

นายกฯ กำกับโดยแบ่งตามจังหวัดหรือแบ่งตามพื้นที่อยู่ คือ สาม

เดือนแรกมีการเบิกจ่ายน้อยมาก มกราคมดีขึ้นมาพอสมควร และ

มีการเร่งจี้ไปและให้มีการรายงานทุกสองอาทิตย์ ส่วนเรื่องท่องเที่ยว 

ที่จริงผมก็ไปกระบี่มาเมื่อปีใหม่ และจองโรงแรมก็ยากเต็มหมด 

และทราบว่า กลุ่มจังหวัดใช้คำว่ากลุ่มอันดามัน อันนี้เป็นคำที่ใช้

เขียนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องมีการพัฒนาร่วมกันที่จะ

ต้องพัฒนาฝั ่งนี ้ด ้วยและฝั ่งอ่าวไทยด้วย แต่ถามว่าจะจัดงบ  

ตามอย่างรายได้เลย ถ้าจัดงบตามรายได้เขาก็บอกว่าใครรวยมาก 

ก็ได้มาก ใครจนก็ได้น้อย ไม่ใช่อย่างนั้น เอาว่าตามยุทธศาสตร์

และภาระงาน ซึ่งเมื่อมีนโยบายสำคัญในกลุ่มสามจังหวัดนั้นเป็น

จุดท่องเที่ยว ก็ต้องสนับสนุนงบประมาณในการท่องเที่ยวลงไป 

เพราะว่าตรงนี้คงไม่มีใครปฏิเสธ แม้แต่เรื่อง Land Bridge ก็ต้อง

ถอยออกมาแล้ว เดิมคิดว่าจะทำ Land Bridge ที่พังงาบ้าง กระบี่

บ้าง บัดนี้ค่อนข้างจะไปตรงนั้นไม่ได้แล้ว เพราะว่าจะกระทบต่อ

การท่องเที ่ยว ร ัฐบาลยอมรับแล้วว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  

ท่องเที ่ยวมีตรงนั ้นคือจุดท่องเที ่ยวก็ต้องจัดงบประมาณลงไป  

ตรงนั้น  
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คุณอรพินท์ ไอยะรา  

ดิฉัน อรพินท์ ไอยะรา จาก บมจ. กสท. โทรคมนาคม ที่จะ

กราบเร ียนฝากท่านนายกฯ ไปไม่ใช ่ เร ื ่องป ัญหาการสื ่อสาร

โทรคมนาคม เม ื ่อไม ่นานมานี ้ เราได ้ร ับฟ ังการบรรยายจาก 

รศ.ดร.นิพนธ์ ท่านก็บอกว่านโยบายเรียนฟรีของท่านเป็นเรื่องที่ดี 

แต่ถ้าจะดียิ่งขึ้นเรียนฟรีแล้วต้องมีระบบการศึกษาที่ดี ซึ่งเสมือนว่า

เราเห็นด้วยกับท่าน และเราก็อยากจะฝากท่านไปด้วยว่าขอให้มี

ระบบการศึกษาที่ดีเพื่อให้เยาวชนของเราคิดเป็นและตอบปัญหา

ของสังคมได้เป็นอย่างดี จะมาซื้อสิทธิขายเสียงก็ไม่ได้ ขอบคุณค่ะ 
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ก็คงเห็นด้วยและจะดำเนินการและขอเรียนว่าจะดำเนินการ

แต่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายอย่างในการปรับอะไรพอสมควร  

ที่จริงตัวปมปัญหาใหญ่อยู่ที่เรื่องปัญหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เพราะอันนี้เป็นตัวกำหนดที่จะย้อนกลับไปเรื่องการศึกษาเพราะ

ว่าทั้งเด็ก ทั้งผู้ปกครองก็มุ่งอยู่อย่างเดียวว่า จะทำอย่างไรให้เด็ก

ของตัวเองจะประสบความสำเร็จตรงนั ้น และถ้าหากว่าระบบ

ประเมินตรงนั้นโยงกลับมาว่าให้เด็กท่องหนังสือและติวอยู่ตลอด

เวลาอันนี ้ก ็ค ือปม ผมตั ้งใจว่าจะคลายปมตรงนั ้นให้ได้และ  

อันอื่นๆ จะตามมา 
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ขออนุญาตเรียนถามท่านในเรื ่องวาระหลักในการประชุม  

สุดยอดอาเซียนที ่มีขึ ้นในเร็วๆ นี ้ มีผลประโยชน์อย่างไรให้กับ

ประเทศไทย 
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เป็นการประชุมเพื่อให้กติกาให้แก่อาเซียนเริ ่มเดินได้และ

ทำให้อาเซียนมีความเข้มแข้งมากขึ้น เรื่องเศรษฐกิจ จะทำให้การ

ลงนามในข้อตกลงในเรื่องการค้าเสรี การลงทุน การเชื่อมโยงเป็น

เครือข่าย การค้าตามชายแดนมีความเป็นระบบเดียวกัน ทำให้

กระตุ้นให้มีการค้าขายในภูมิภาคมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจ 

ส่วนเรื่องการเมืองเรายังได้รับผลกระทบจากความที่ประชาคมโลก

ยังไม่เชื่อถือเราในบางเรื่อง เราก็พยายามขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน

เข้ามาเป็นประเด็นของอาเซียน แต่ก็จะเดินไปโดยคำนึงถึงความ

ละเอียดอ่อนของประเทศสมาชิกและก็พยายามเดินไปข้างหน้า 

จะมีข้อตกลงในเรื่องความมั่นคงในด้านพลังงานและอาหารด้วย 

ซึ่งขณะนี้ผมพยายามจะเจรจาอยู่คือเรื ่องข้าว ซึ่งมีอยู่ใน Stock

มาก ถ้าปรับไปเป็น Stock ความมั่นคงในเชิงอาหารของภูมิภาค

จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างให้กับเรา ซึ่งหากตรงนี้สำเร็จก็จะทำให้มีข้าว

ออกไปจาก Stock ได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาวะตลาดด้วย 

อย่างนี้เป็นต้น และสิ่งที่ผมรอคือ รัฐมนตรีคลังอาเซียนบวกสาม 

จะไปประชุมที่ภูเก็ตในวันเสาร์เรื ่องเกี่ยวกับมาตรการทางวิกฤต

เศรษฐกิจทั้งหมดซึ่งจะรายงานมาในวันที่ 28 อีกครั้งครับ 
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รองศาสตราจารย์กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล 

ดิฉันกอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล  เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาใน

ปัจจุบัน และเคยเป็นอดีตข้าราชการของมหาวิทยาลัยจะเรียนถาม

ท่านสั้นๆ เพราะว่าเวลาจำกัดว่าในแผนงบประมาณในครึ่งปีหลัง 

ปีงบประมาณ 2553 ที่ท่านได้กล่าวว่าจะสามารถวางแผนในระยะ

ยาวได้เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้เราก็หวังว่าพรรครัฐบาลจะอยู่นานพอ

สมควร เราก็อยากให้กำลังใจท่านไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตาม

เราอยากให้มีความมั ่นคงและอยู ่นานพอสมควรเพราะนโยบาย  

จะได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น แผนระยะสั้นที่ท่านได้ทำไปในการ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดิฉันคิดว่าประชาชนคงจะรอดูผลงานและจะ

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คงจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ออกมา และอีก

ประการหนึ่งคือ การชี้แจงนั้นยังไม่เพียงพอ เพราะกลุ่มเรายังพูด

กันว่าทำไมไม่เอาเงินมาจ้างโครงการจ้างงานสาธารณูปโภคเหมือน

ในประเทศจีน แต่เราก็ไม่ได้ไปคำนึงถึงว่ากระบวนการขั ้นตอน

ติดขัด มีเงินที่ยังไม่ได้ใช้ในครึ่งปีแรกตั้งมาก เพราะฉะนั้น ดิฉันก็

อยากจะเรียนชี้แจงในข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น 

กราบเรียนถามท่านว่าในแผนระยะยาวในครึ่งปีหลัง ดิฉันอยากเห็น

การบูรณการและอยากมองเห็นว่าทุกภาคส่วนได้รับการพิจารณา

ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพราะพวกเราแก้ไขปัญหาระยะสั้น

มานานมากแล้วก็ไม่ได้ช ่วยแก้ไขปัญหาอะไรเลยในการแก้ไข

ปัญหาระยะสั้นแล้วก็เกิดเรื ่องคอร์รัปชั่น เรื ่องการเมืองไม่สุจริต 

และเกิดวงจรอุบาทว์ตลอดเวลา อยากเรียนเพียงแค่นี้ 
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ในส่วนของงบปี 2553 ที่เราดูเบื้องต้นก่อนคือว่าประเมินว่าการ

จัดเก็บรายได้ใกล้เคียงกับปี 2552 และการจัดเก็บรายได้คงไม่ขาดดุล

จนชนเพดาน คงเลยช่องว่างไว้บ้าง คงไม่ต้องการให้ชนเพดานตลอด

เวลา แล้วก็มาดูว่าค่าใช้จ่ายที ่ผูกพันขณะนี้มีอะไรบ้าง เหลือเงิน  

เท่าไหร่ แล้วก็มาปรับยุทธศาสตร์ที่เราจะทำได้ในระยะยาว เช่น เรื่อง

อาหาร พลังงานทดแทน อย่างที ่ผมได้เรียนไป ส่วนทางเรื ่องภาค

สังคม แน่นอนว่าเป็นเรื่องการศึกษาในเรื่องการเรียนรู้ ซึ่งก็ไม่ได้มี

เฉพาะในระบบโรงเรียน ในขณะนี้เราได้ตัวเลขมาแล้วและกำลังไป

สรุปกันว่าตัวเลขในเชิงยุทธศาสตร์ตรงนี้เป็นอย่างไร จังหวะเดือน

มิถ ุนายนจะเป็นจ ังหวะเร ิ ่มการจ ัดทำแผนยุทธศาสตร ์พ ัฒนา

เศรษฐกิจฉบับที่ 11 เมื่อวานผมไปสภาพัฒน์ฯ คล้ายวันสถาปนาเขา

ด้วย และเริ่มคุยกันแล้วว่าจุดเน้นในเรื่องแผนที่ 11 ว่าจากนี้ไปอีก   

2 ปีควรจะเป็นอะไร จะเห็นรายละเอียดค่อยๆ ทยอยออกมาว่ามีการ

คิดในเรื่องอนาคตของประเทศว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อวานมีกลุ่มคนที่

ศึกษาเรื่องความสามารถของประเทศในด้านต่างๆ สรุปออกมาพอ

เห็นภาพในขณะนี้ว่าของเราต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องของอาหารและภาค

บริการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เป็นอย่างนั้นได้จะต้องสนับสนุนภาคสังคม 

วัฒนธรรม และให้เป็นสังคมที ่มีการใฝ่รู ้และมีความเข้มแข็งและ

สร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านต่างๆ เราจะมุ่งไปทางด้าน

นั้น ส่วนเรื่องมาตรการทางสังคมก็เรื่องของคุณธรรม เหมือนสัปดาห์

ที ่แล้วที่ผมออกรายการไปก็เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของ

เรื่องนี้และวิธีการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและมารองรับตรงนี้ด้วย ก็คง

ม ี โอกาสช ี ้แจงรายละเอ ียดในอนาคตและขอคะแนนสำหร ับ  

งบประมาณกลางปีด้วย  
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คุณชุมพล ลีลาเธียร 

สวัสดีครับท่านนายกฯ ผมนายชุมพล ลีลาเธียร จากโรงเรียน

แบดมินตัน ที่ผมทราบมาว่าคือมีหนี้เกิดขึ้น 1.4 ล้านล้านบาทใน

สมัยเกิดวิกฤตปี 2540 และยังคงค้างอยู่ และไม่ทราบความเป็นมา

เป็นอย่างไร อยากทราบรายละเอียด และปัจจุบันใครเป็นเจ้าหนี้  

ตัวนี้อยู่ และผมยังทราบมาอีกว่าเป็นภาระด้านดอกเบี้ยประมาณ 

6-7 หมื่นล้านบาทต่อปีที่รัฐบาลจะต้องจ่าย อยากทราบว่ารัฐบาล

จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไร     

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ขอตอบคร่าวๆ หนี้ตัวนี้ในช่วงปี 2540 เมื่อสถาบันการเงิน

ในขณะนั ้นกำลังจะล้ม รัฐบาลก็จะเข้าไปพูดง่ายๆ ว่าเข้าไป

ประกันทั้งเงินฝากและหนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถาบันการเงินต่างๆ 

ล้มเป็นระบบ แล้วก็ในที่สุดจากตรงนี้เป็นการโอนหนี้เข้ามาเป็น

หนี ้ของรัฐ จริงๆ แล้วตอนนี ้อยู ่ท ี ่องค์การฟื ้นฟูธนาคารแห่ง

ประเทศไทย แล้วมีการบริหารหนี้ตรงนี ้เป็นตราสารต่างๆ แล้ว

รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการช่วยชำระหนี้ตรงนี้ ที่ท่านพูดถูกต้องที่เป็น

ดอกเบี้ย 7-8 หมื่นล้านบาท ผมได้พูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและรัฐมนตรีคลังว่าช่วยคิดหน่อยว่าจะทำอย่างไร  

ไม่ให้เป็นภาระอย่างนี้ทุกปี อันนี้ก็พูดตรงๆ ว่า ติดอยู่เรื ่องเดียว

คือว่า จริงๆ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีเงินอยู่เหมือนกัน ที่ว่ามี

เง ินสำรองตามกฎหมายต่างๆ แต่ว่าขณะนี ้ไม่อนุญาตให้เอา  

เงินตรงนั้นออกมา แล้วความพยายามในการแก้ไขกฎหมายเพื่อ

ให้เอาเงินตรงนั้นออกมาได้รับการต่อต้านจากคนที่มีความคิดว่า
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ตรงนั้นไม่ควรจะไปกระทำ เพราะว่าจะกระทบกับวินัยในอนาคต

หรือจะกระทบกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดรวมๆ ว่าคลังหลวง ตรงนี้

คือประเด็น เพราะฉะนั้น ผมก็เลยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปดู

ว่ามีทางทำอะไร อย่างไรได้บ้าง โดยให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่

กระทบกับอนาคตและไม่กระทบกับความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับ

ได้ แต่ยอมรับว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยากมากในการที่จะทำตรงนี้ 

นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์  

ผม นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ จากบริษัทบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม มีอยู่ 3 คำถามสั้นๆ เมื่อสักครู่ที่ท่านพูดเรื่องที่ท่าน
ไปประชุมและได้รับข้อมูลจากหลายฝ่ายและดูท่าเศรษฐกิจโลก
คงจะนาน จากข้อมูลที่ท่านยกมาพอประมาณคร่าวๆ ได้หรือไม่ว่า
นานแค่ไหน  

ข้อที่สองเรื่องนโยบายทางการเงินบอกว่าตอนนี้ลดดอกเบี้ย
ไป 1.75 แล้ว และเข้าใจว่าธนาคารก็ลดเงินกู้ไประดับหนึ่ง แต่สิ่งที่
เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการจริงๆ ก็คือว่าธนาคารลดเงินกู้จริงแต่ลด  
ไม่ถึง 1.75 อันที่หนึ่ง อันที่สองคือเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยบวกเพิ่ม
ขึ้น 1.52 มากันหมดแล้ว 70-80% ผู้ประกอบการโดนกันหมด อันนี้
เรื่องที่สอง  

เร ื ่องท ี ่สาม อยากถามนายกฯ เร ื ่องนโยบายทางด ้าน  
สิ่งแวดล้อมเพราะว่าตัวเลขที่เราได้รับทราบมาว่าขยะจากโฟมและ
พลาสติกซึ่งใช้แล้วทิ้งเลยต่อวันต่อคน 1-2 ชิ้น วันหนึ่งประมาณ 60 
ล้านชิ้น ปีหนึ่งประมาณสองหมื่นล้านชิ้น บริษัทที่เราทำอยู่เป็น
บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมก็มีเคมีเกษตรที่ทำทางด้านเอา

มันสำปะหลังมา แต่เราเอาชานอ้อยมาทำ แต่ว่านโยบายที่จะผลักดัน 
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ให้เกิดขึ้นเขามีในเชิงที่ว่าไปเก็บภาษีเพิ่มขึ้นของโฟมและพลาสติก 
คือ นอกจากภาษีเรื่องการกำจัดเพราะว่าพวกนี้เวลาจะกำจัดจะใช้
เวลาประมาณพันปีของโฟม หรือบางประเทศก็ออกมาเลยว่าโฟม
และพลาสติกไม่ให้ใช้ก ับอาหารเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพและ  
สิ่งแวดล้อม ผมพยายามจะผลักเข้าไปเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะผลัก
เข้าไปทางใด เพราะไม่มีใครที่รับผิดชอบจริงๆ ขอบคุณครับ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ 

ประเด็นแรก บรรยากาศการประชุมที่ต่างประเทศมีการเลิก
พูดกันว่าปีหน้าฟื้น หรือนับจากนี้ไป 2 ปีแล้วแต่คนที่จะประเมิน 
ผมอยากจะเรียนไว้เป็นข้อสังเกตไว้ว่าเวลาทุกอย่างมันเริ ่มด ี 
ทุกคนมักจะประเมินว่ามักจะดีขึ้นมาก แล้วเวลาที่เริ่มแย่ทุกคนก็
จะเริ่มประเมินว่าแย่มาก เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องใช้วิจารณญาณ 
อยู่เหมือนกันเพราะลักษณะการประเมินและการวิเคราะห์จะเป็น
แบบนี้ ผมยกตัวอย่างง่ายๆ เวลาน้ำมันขึ้นทุกคนก็ประเมินว่าเกิน 
200 พอตกลงมาก็จะอยู่ที่ 30 ที่จริงไม่ใช่ เพราะตอนนี้เริ่มขึ้นมาที่ 
40 กว่าๆ เพราะฉะนั้น ผมพูดตรงๆ ว่าไม่มีใครที่รู้แน่ๆ แต่ว่าเป็น
บรรยากาศในขณะนี้ที่ทุกคนตกใจกับผลประกอบการในช่วง 3-4 
เดือนที่แล้ว และก็มองว่าปีนี ้จะต้องใช้เวลา ส่วนเรื ่องดอกเบี้ย  
ก็ตรงกับที่ผมพูดว่าดอกเบี้ยพื้นฐานไม่ได้สูง แต่ทั้งหมดตอนนี้คือ
การประเมินความเสี ่ยงและบวกเข้าไป ซึ ่งรัฐบาลพยายามทำ  
ในขณะนี้คือว่าจะช่วยรับภาระความเสี่ยงเพื่อหวังให้ต้นทุนส่วนหนึ่ง 
ลดลงและหวังว่าจะมีการกู้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง เรื่องสิ่งแวดล้อมจะรับ
ไป จริงๆ แล้วท่านมีความคิดอย่างไร ท่านก็ส่งมาถึงผมได้และผม
จะไปหาหน่วยงานที่คิดว่าตรงที่สุดไปทำเรื่องพวกนี้  
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พันเอกหญิง ยุภิรดี ฉินนะโสต  

ดิฉัน  พันเอกหญิง ยุภิรดี ฉินนะโสต จากกรมยุทธบริการ

ทหาร อยากเรียนถามท่านนายกฯ ในเรื่องของนโยบายของรัฐบาล

มีการผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดิน ภาษีมรดกว่ามีเสียงเห็น

ด้วยหรือเสียงคัดค้านประการใด เรื่องนี้จะมีคนอ้างเหตุผลหรือไม่

ว่าถ้าเข้มข้นเกินไปจะทำให้เศรษฐกิจชะงักงัน โดยส่วนตัวแล้วดิฉัน

เห็นด้วยกับนโยบายนี้ หรือแม้กระทั่งอย่างภาษีพัฒนาที่เรียกว่า 

Development tax เช่น มีถนนใหม่ๆ เกิดขึ้นก็อาจจะมีผู้ประกอบการ

มีคอนโด อาคารที ่อยู ่แถวนั ้นและมีการมาจอดรถในบริเวณนั ้น   

ดังนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเก็บภาษีตัวนี้ ขอบคุณค่ะ      

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ในส่วนของภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สินก็เป็นนโยบายที่

รัฐมนตรีคลังพูดแล้ว หลักของมันจะเป็นอย่างนี้คือ ภาษีทรัพย์สิน

ก็จะใช้ภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่รวมกัน ซึ่งก็พูดตามตรง

ว่าไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลในแง่ของอัตราการจัดเก็บต่างๆ ที่รวม

เป็นภาษีเดียว แล้วก็เก็บบนฐานมูลค่าของทรัพย์สิน ซึ่งก็คือมุ่งไป

ที่ตัวอสังหาริมทรัพย์คือ ที ่ดินและบ้าน โดยจะต้องมีข้อยกเว้น

สำหรับที่อยู ่อาศัยในขนาดที่พอเหมาะบวกกับพื้นที่ที ่เราคิดว่า  

ไม่ควรเก็บ เช่น อาจจะเป็นเรื ่องการเกษตรอย่างนี้เป็นต้น และ

ควรจะมีบทลงโทษพิเศษสำหรับที่ดินว่างเปล่าที่คนสะสมไว้และ

ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นหลักตรงนี้ผมคิดว่าไม่ได้

กระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจตรงกันข้ามกลับจะเป็นการทำให้ใช้

ทรัพยากรคือตัวที ่ดินเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจดีขึ ้น ภาษี



��
สถาบันพระปกเกล้า

การบรรยายพิเศษโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

สถาบันพระปกเกล้า

มรดกยากกว่า เหตุผลก็คือว่า หากมีการเก็บในช่วงที่มีการโอน 

จริงๆ แล้วผมคิดว่าการจัดเก็บจะทำได้มากเพราะว่าเมื่อใดที่มีการ

ออกกฎหมาย คนรุ่นหนึ่งจะโอนออกไปก่อนทันทีเพื่อให้ลูกหลาน 

กว่ามรดกเหล่านี้จะมีการโอนจริงก็ใช้เวลา หากเราดูในต่างประเทศ 

เราก็จะเห็นว่ามีการเลี่ยงไปในลักษณะที่ว่ามีการตั้งเป็นมูลนิธิ 

องค์กรต่างๆ แต่โดยหลักผมก็คิดว่าควรจะมีการส่งสัญญาณว่า

เราจะจัดเก็บได้ แต่เช่นเดียวกันก็ต้องหาตัวเลขที่เหมาะสมที่ว่า

เท่าใดถึงจะเร ิ ่มจัดเก็บ เพราะเราไม่ต้องการทำลายค่านิยม  

เสียทีเดียวว่าพ่อแม่ทำงานสะสมมาเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานแต่แค่ไหน 

สักหมื่นล้านก็คงไม่ใช่ ตรงนี้สามารถมาดูและมีรายละเอียด ผม

คิดว่าภาษีทรัพย์สินจะเร็วกว่าแต่ทั้งหมดก็จะต้องแก้กฎหมายและ

ต้องใช้เวลาพอสมควร       

คุณรังสฤษดิ์ บุญสิน 

กระผมนายร ังสฤษด ิ ์ บ ุญส ิน เป ็นผู ้อำนวยการสำน ัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน อยากกราบเรียน 

ท่านนายกฯ ที ่ท ่านนายกฯ พูดว่าระบบฐานข้อมูลคนจนไม่มี   

ผมคิดว่าข้อมูลคนจนก็คือเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ดังนั ้น ข้อมูล

เหล่านี้มีอยู่ในส่วนราชการหลายส่วนซึ่งท่านนายกฯ สามารถที่จะ

สั ่งการให้นำเสนอข้อมูลได้เพราะว่าคนที ่อยู ่ในพื ้นที ่ดินนั ้นเลว  

และขาดน้ำ ซึ ่งผมตอบคำถามท่านนายกฯ ได้ อันนี ้ขออนุญาต

เสนอ 
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ที่จริงต้องขอบคุณและเราพยายามจะใช้มากขึ้น แต่ความ

ยากอย ่างหน ึ ่ งท ี ่ต ้องยอมร ับก ็ค ือ ม ีการย ้ายแรงงานด ้วย  

เพราะฉะนั้นในพื้นที่ลักษณะนั้นมีการอพยพเข้ามาเพื่อหางานทำ

ในลักษณะอื่นด้วย อันนี้ก็ตั้งใจที่จะทำ ผมยกตัวอย่างปัญหาเรื่อง

ข้าวโพดที่เป็นปัญหามากเพราะว่าเป็นปีแรกที่รัฐบาลไปทำเรื่อง

ของการร ับจำนำและม ีการต ั ้ งราคาสูงกว ่าตลาดมากด ้วย   

เพราะว่าไม่เคยทำ และไม่มีข้อมูลของการจดทะเบียนเกษตรกร

และนี ่ถึงได้มีปัญหาเรื ่องการลักลอบเข้ามาบวกกับการทุจริต   

ซึ ่งก็ต้องทำไปพร้อมกับเรื ่องปราบปรามและการควบคุมกันไป 

เมื่อสักครู่มีคำถามก่อนหน้าเรื่องภาษีของคนที่ได้รับประโยชน์จาก

โครงการ ผมเข ้าใจว ่าตอนนี ้ย ังไม ่ม ี แต ่ เข ้าใจว ่าตอนนี ้ม ี  

หลักเกณฑ์อยู่ตอนที่ไปทำการเวนคืน คือ มีการปรับลด ปรับเพิ่ม

ค่าเวนคืนจากผลกระทบของโครงการ ซึ ่งในหลักการอาจจะ  

ใกล้เคียงกันแต่เงินอาจจะไม่ได้เข้ามาในรูปแบบภาษีแต่เป็น  

ข้อเสนอที่ดี     

คุณเทิดศักดิ์  โลหะพิพัฒนกุล 

กราบเรียนท่านนายกฯ ผมนายเทิดศักดิ ์ จากภาคเอกชน   

ขอถามท่านนายกฯ เรื ่องเกี ่ยวกับรถเมล์ 4,000 คัน ท่านนายกฯ   

มีความคิดเห็นอย่างไรจากการที่เปิด TOR ในตัวเลขค่าเช่ากับค่า

ซ่อมบำรุง มีตัวเลขที่ over ไปมากและเป็นข้อครหาของสังคมทั่วไป

ในตอนนี ้ว ่าเง ินส่วนต่างในจุดนี ้จะตกลงไปอยู ่ก ับคนกลุ ่มใด  

กลุ่มหนึ่ง ซึ่งทำให้ภาครัฐซึ่งเป็นองค์การจะต้องจ่ายเงินตรงนี้ออกไป 
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ในส่วนที่เอกชนทำนั้นตัวเลขต่างกันมาก ส่วนที่เอกชนทำตอนนี้ก็มี

แตกต่างกันโดยมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ ่งก็มีผล  

ค่อนข้างจะดี แล้วทำไมรัฐเองจะต้องมีการทำโครงการในลักษณะนี้ 

ทำไมไม่ให้เอกชนทำแล้วรัฐไปเป็นผู้ควบคุมเสียเอง ขอบคุณครับ 
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ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขที ่ท ่านนำเสนอนั ้นเป็นตัวเลขจาก  

โครงการเดิมที่นำเสนอเข้ามา 

คุณเทิดศักดิ์ 

ใช่ครับ 
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ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับ เพราะว่าตอนนี้จะประกอบรถภายใน

ประเทศ อันนี้เป็นสิ่งแรกที่จะให้มีการประกอบรถภายในประเทศ 

แต่ตัวเลขผมยังไม่เห็นในรุ่นใหม่ที่จะออกมา แต่เดิมที่จะให้นำเข้า

นั้นเราไม่เอาแล้ว จะให้ประกอบในนี้ แล้วในส่วนของตัวเลขจะ

ต้องมาดูกับตัวเลขที่เราอ้างอิงได้      

พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู 

กระผม พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู  รองผู ้อำนวยการสถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติ หลายท่านได้ชื่นชมและให้กำลังใจท่านนายกฯ 

ไปแล้ว ผมมีเร ื ่องที ่ด ีใจที ่ได้ฟังท่านพูดในเรื ่องของมาตรฐาน  
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แม้กระทั ่งการทำผิดกฎหมายและข ั ้นตอนที ่ผ ิดมาตรฐานที ่

มาตรฐานสากลต้องยอมรับ ท่านพูดเรื ่องคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 

คร ั ้ ง แต ่ส ิ ่ งท ี ่ผมจะเร ียนท ่านค ือประเทศสหร ัฐอเมร ิกาโดย

ประธานาธิบดีโอบามาได้ใช้สถาบันมาตรวิทยาของสหรัฐอเมริกา

ในการทำแผนพัฒนาประเทศของเขา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

มีอายุเพียง 10 ปี ไม่ค่อยมีคนรู้จัก มีเฉพาะเพื่อนนักศึกษาในห้องนี้

รู้จัก ประเด็นของผมก็คือ สิ่งที่ท่านนายกฯ จะทำต่อไปในข้างหน้า

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมอาเซียนที ่จะมีขึ ้นถ้าพูดถึงเรื ่องอาหาร 

พลังงานและความมั่นคง หรือแม้ว่าที่ท่านกำลังจะไปประชุมเรื่อง

อธิการบดีต่อไป มีเรื่องที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าไม่ใช้มาตร-

วิทยาหรือไม่ใช้มาตรวัดที ่ accurate ผมทราบว่าท่านเป็นเพชร  

น้ำหนึ่งจากสหราชอาณาจักร มีคนบอกผมว่าท่านเก่งมาก และ

เรื่องนี้ผมเข้าใจว่าท่านรู้จักคำว่า metrology เป็นอย่างด ีประเทศ

ไทยไม่ใช้ metrology และหากลงทุนไปเราจะเสียมากมายต่อไป

เรื่อยๆ ที่ประชุมอธิการบดีก็ขอเรียนฝากไปว่า academic research 

ควรจะพิมพ์เป็น transnational research ได้แล้ว ไม่อย่างนั้น

ประเทศไทยก็จะตอบปัญหาให้ฝรั่งตลอด 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

จำได้ว่าตอนกฎหมายมาตรวิทยาเข้าสภา ทุกคนนึกว่าเป็น

กฎหมายตราชั่ง แต่คิดว่าตอนนี้ความรู้ก็คงจะดีขึ ้นเรื ่อยๆ และ  

คิดว่าจำเป็นต้องนำมาใช้เรื่อยๆ คิดว่าจำเป็นมากครับก็ขอบคุณ

ครับ 
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คุณไชยผดุง พรหมสวัสดิ์ 

ท่านนายกผมขออนุญาตสั ้นๆ ผม ไชยผดุง พรหมสวัสดิ ์  

อดีตหัวหน้าด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสมาชิก

พรรคประชาธิปัตย์ตลอดชีพ ก็ขอถามท่านนายกฯ 2 คำถามก็คือ

เรื ่องเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เรื ่องเศรษฐกิจ เรื ่อง

บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวที่ถูกขโมยแล้วใช้รูดเป็นญี่ปุ่น เป็นฝรั่ง 

หรือคนเกาหลีหรือฮ่องกงก็แล้วแต่ แต่คนที่ไปรูดนั้นไม่ใช่เจ้าของ

บัตร บางครั้งเป็นของผู้ชายทำไมผู้หญิงไปรูดได ้และการรูดบัตร

เครดิตประเทศไทยใช้ง ่ายเหลือเกิน ผมไปถอนเงินที ่ธนาคาร 

50,000 หรือ 100,000 บาท ต้องเอาบัตรประชาชนผมไปถ่ายเอกสาร

ว่าผมได้มาถอนเงินไปจากบัญชีของผม แต่การรูดบัตรเครดิต  

หลายหมื่นหลายแสน ไม่มีการเก็บหลักฐานไว้เลย พอตำรวจจับก็

สามารถจับได้แต่ของ แต่ไม่สามารถจับได้ว่าใครเป็นผู้รูดอะไรเลย 

ท่านนายกฯ พอจะมีมาตรการที่จะแก้ไขอย่างไร  

อันที่สอง เรื่องความมั่นคงของประเทศ แรงงานต่างด้าวที่เข้า

มาทำงานในราชอาณาจักรมีการแย่งอาชีพแรงงานในประเทศ   

มีการเข้ามาไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขายโรตี ทำประมง หรือ

การเกษตรก็แล้วแต่ ท่านนายกฯ อย่าปล่อยให้มากกว่านี้ เพราะว่า

วันดีคืนดีปั๊มน้ำมันน่ากลัวที่สุดเพราะว่าวันใดพม่ามันโกรธจะเผา

น้ำมันทั้งประเทศแล้วจะยุ่งเพราะว่าแรงงานในปั๊มน้ำมันนั้นคือพม่า

ทั้งนั้น ฝากท่านนายกฯ ช่วยดูช่วยแลให้ด้วย ขอบคุณครับ      



สถาบันพระปกเกล้า

��
สถาบันพระปกเกล้า

การบรรยายพิเศษโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ขอบคุณมากครับ ผมจะรับไว้เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองเรื่องก็

เป็นเรื ่องที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็รายงานมาให้ทราบเป็นระยะๆ 

เรื่องแรกก็คือเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายซึ่งก็เป็นตัว

ทำลายความน่าเชื่อถือของเรา ส่วนเรื่องในแรงงานต่างด้าว ระบบ

ของเราในขณะนี้หลังจากที่ค่อนข้างจะเปิดเสรีมากก็คงจะต้อง

ย้อนกลับไปเรื่องการขึ้นทะเบียนให้มากขึ้นพอสมควร ทั้งในเรื่อง

ของพื้นที่ ที่มาของแรงงาน และวัตถุประสงค์ของการใช้แรงงาน

นั้น ก็รับข้อสังเกตไว้ในการทำต่อไป ขอสุดท้ายจริงๆ      

คุณอิสระ ศิริวรภา  

กราบเรียนท่านนายกฯ ผมเรียนมาไม่เคยถามผู ้บรรยาย   

แต่ตอนนี ้ขอถาม ผมนายอิสระ ศิร ิวรภา รักษาการในตำแหน่ง  

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และระบบการบริหาร สำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ผมเป็นลูกน้องท่านนายกฯ สิ่งที่จะเรียนถามท่าน

นายกฯ ก็คือว่า นโยบายเร่งด่วนอันหนึ่งก็คือการเร่งสร้างความ

สมานฉันท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาชายแดนภาคใต้ ผมอยาก

ทราบว่าสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างไร       

ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

เรื่องของภาคใต้ถ้าคุยก็ต้องคุยกันยาวแต่ผมสรุปสั้นๆ ก็คือ

ว่ารัฐบาลนี้ปรับนโยบายจากรัฐบาลที่ผ่านมาก็คือว่าเราไม่ถือว่า

ปัญหานี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่ปล่อยให้ฝ่ายความมั่นคงแก้ไขแต่ต้อง
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ทำในเรื่องการพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อลดภาระในเรื่องที่ติดอยู่กับ

ทางฝ่ายความมั่นคง ซึ่งตอนนี้ทั้งงบประมาณมีมากมายมหาศาล

และต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึง สิ่งที่ต้องทำคือตรึง

สถานการณ์ไปก่อน คือ การกดดันของฝ่ายความมั่นคงขณะนี้ใน

ช่วง 1-2 ปีที ่ผ ่านมานั ้นค่อนข้างได้ผล แต่ว ่าไม่สามารถเป็น  

คำตอบระยะยาวได้ เพราะกระบวนการในการพัฒนาแลกระบวน-

การในการแก้ไขปัญหาของการศึกษาและวัฒนธรรมไม่ได้ไป  

สอดรับด้วย ตรงนี ้จึงได้มีการตั ้ง ครม.พัฒนาจังหวัดชายแดน  

ภาคใต้ขึ้นมาเพื่อหวังที่จะขับเคลื่อนต่อไป 

คุณกมลวิศว์  แก้วแฝก 

ท่านนายกฯ ผมไม่ถาม ขออนุญาตฝากท่านนายกฯ ไป  

เรื่องปัญหาสังคม ตัวอย่างก็คือ กรณีซานติก้าผับ เปิดมาโดยผิด

กฎหมาย ท่านครับผมอยากฝากปัญหาให้ท่านช่วยแก้ไขก็คือสถาน

บันเทิงใกล้กับสถานศึกษา ตอนนี้เปิดกันเกลื่อนมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบริเวณรามคำแหงซึ่งบริเวณนั้นจะมีนักศึกษาอยู่มาก แต่

ผับบาร์เปิดกันอย่างเสรี ผมเองเคยร้องเรียนไปหลายที่และสถานที่

ตำรวจหลายแห่ง แต่ตำรวจไม่ดำเนินการ คำตอบที่ผมได้รับคือ

สถานที่ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาต คือ สั่งเขาไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องตลก

มาก เพราะฉะนั้น รบกวนท่านว่าขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

โดยเฉพาะคืนนี้ท่านลองให้เจ้าหน้าที่ของสำนักนายกฯ ไปตรวจสอบ 

ดูว่า ผับบาร์เปิดกลางแจ้งแล้วเปิด 24 ชั่วโมงด้วย ขอบคุณครับ 
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ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ผมเรียนสั้นๆ ว่าได้คุยกับรัฐมนตรียุติธรรมและจะเห็นผล  

อย่างชัดเจนขึ้นในเร็วๆ นี้ ส่วนถ้าท่านไปร้องแล้วเขาตอบท่านมา

อย่างนั้น ช่วยส่งชื่อมาให้ผมด้วยว่าใครเป็นผู้ตอบ      

คุณกมลวิศว์   

ผมฝากแจ้งสถานที่ไว้เลยครับ ซอยรามคำแหง 65 หรือซอย

มหาดไทยครับ      

คุณนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์  

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ดิฉัน  นิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี กรมประชาสัมพันธ ์สำนัก

นายกรัฐมนตรี นักศึกษาหลักสูตรบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

สำหรับผู ้บริหารระดับสูง รุ ่นที ่ 7 สถาบันพระปกเกล้า รู ้สึกเป็น

เกียรติและขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ท่านได้

ให้เวลากับพวกเราค่อนข้างมาก ทั้งๆ ที่ท่านมีภารกิจมากในวันนี้ 

และยังมีอีกหลายคำถามจากพวกเราที่อยากจะถามท่านและขอคำ

ตอบจากท่าน ก็คงจะขอที ่อยู ่ เพ ื ่อที ่พวกเราจะสามารถเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาประเทศร่วมกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไว้ด้วย  

สำหร ับการร ับฟ ังการบรรยายในห ัวข ้อการเม ืองก ับ  

การบร ิหารเศรษฐกิจไทยจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในว ันนี ้  

ซึ ่งถือว่าเป็นอาจารย์พิเศษสุดสำหรับพวกเราในหลักสูตรของ
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สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า จากข้อมูลเนื ้อหาที ่ท่านได้บรรยาย เราได ้ 

รับทราบถึงปัญหาข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อภาวะทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และจะ

ต้องมีการแก้ไขในแนวทางของระบบทุกอย่างๆ และท่านได้ให้

ข้อมูลในเรื่องของมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา พวกเราที่

เป็นนักศึกษาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็น

ภาคการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น เป็นผู้ส่งออก เป็นนัก

ธุรกิจรายใหญ่ของประเทศ และเป็นข้าราชการระดับสูงของแต่ละ

กระทรวง ทบวง กรมและภาครัฐวิสาหกิจ ต่างก็ได้รับข้อมูลที่ท่าน

ให้จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากสภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สิ ่งที ่ท่านให้ในวันนี ้ทั ้งหมด ก็คิดว่าพวกเราในทุกภาคส่วนของ

สังคมก็จะได้นำไปทบทวนในบทบาท หน้าที่ และสิ่งที่เราจะช่วยกัน

มีส่วนร่วมในการผลักดันให้นโยบาย มาตรการของรัฐบาลภายใต้

การนำของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะใน

เรื ่องของภาวะเศรษฐกิจ เราอยากให้ทุกภาคส่วนของสังคมมี

คุณภาพชีวิต และเราก็คาดหวังจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีค่อน

ข้างสูง จากการให้กำลังและการสนับสนุนที่ได้ถามในวันนี ้ดังนั้น

เพื่อแสดงความขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที ่ได้ให้เกียรติมา

เป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายในวันนี้ และอีกทั้งเพื ่อเป็นการให้

กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีให้เกิด

ผลสำเร็จต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม  
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นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

ตำแหน่งปัจจุบัน  

นายกรัฐมนตรี 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

การศึกษา  

- โรงเรียนอีตัน (Eton College) ประเทศอังกฤษ 

-  ปริญญาตรีด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

 (เกียรตินิยมอันดับ 1)   

 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  (Oxford University) ประเทศอังกฤษ 

-  ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

-  ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  ประเทศอังกฤษ 

-   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณ์การทำงาน 

พ.ศ. 2530-2531 อาจารย์ประจำ (ยศร้อยตรี)  

     โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.)   

     จังหวัดนครนายก 

พ.ศ. 2532     อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  

     ประเทศอังกฤษ 
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พ.ศ. 2533-2534 อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์   

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มีนาคม 2535    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

     พรรคประชาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2538–2540 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 

พ.ศ. 2535–2537  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2537     รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  

พ.ศ. 2538–2539 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา   

     สภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. 2540–2544  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2542     รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

27 กุมภาพันธ์   ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

- ธันวาคม  2551  

ธันวาคม 2551  นายกรัฐมนตรี 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์    

ปี 2541 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

ปี 2542 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 

สถานที่ติดต่อ 

พรรคประชาธิปัตย์  67 ถนนเศรษฐศิริ   

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 




