สรุปรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ที่มาแหล่งข่าว
ประเด็นข่าว
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
- ทางโทรทัศน์รวมการ
 เรื่องชาวโรฮีนจา รัฐบาลไทยได้มีความชัดเจนในการกาหนดความช่วยเหลือชาวโรฮีนจา
เฉพาะกิจแห่งประเทศ
ตามหลักมนุษยธรรม ก็ช่วยตามขีดความสามารถของเราเป็นหน้าที่ของทุกประเทศ
ไทย
องค์ก รระหว่า งประเทศต้อ งช่ว ยกัน ในการดู แลมนุษยชาติ ช่ว ยเหลื อเพื่อนมนุษ ย์
ด้วยกัน แต่จาเป็นต้องกาหนดหลักการช่วยเหลื อให้ชัดเจน ทั้งในเรื่ องของการดูแล
รักษาพยาบาล น้า อาหาร และการอานวยความสะดวกในการเดินทางให้ปลอดภัยไป
ยั ง ประเทศปลายทาง ตามความสมั ค รใจ ต้ อ งเข้ า ใจว่ า ประเทศไทยนั้ น เป็ น เพี ย ง
“ทางผ่าน” ไม่ใช่ประเทศเป้าหมายของชาวโรฮีนจา
 เรื่อง IUU รัฐบาลได้ดาเนินการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิด
กฎหมาย” หรือ ศปมผ. ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เมื่อต้นเดือนที่
ผ่านมานั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้เร่งดาเนินการในการแก้ไขปัญหา ได้กาหนดให้
ศูนย์อานวยการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็น
หน่วยงานหลัก ร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กรมประมง และ
กรมเจ้ า ท่ า ในการจั ด ท าแผนการตรวจตราการประมงระดั บ ชาติ ( National
Inspection Plan)
 เรื่องแรงงานประมง การช่วยเหลือเพื่อส่งตัวลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างอยู่ที่เกาะอาบน
และเกาะอื่น ๆ ด้วยในอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 1 ตุ ลาคม 2557 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม
2558 1 ปี 2557-2558 กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุงจาการ์ตา และกรมการกงสุล ได้ดาเนินการส่งตัวลูกเรือประมงกลับไทยแล้วทั้งสิ้น
618 คน ล่าสุดเป็นลูกเรือจากเกาะเบนจินา จานวน 29 คน ที่ได้เดินทางกลับไทยเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม ตามด้วยลูกเรือจากเกาะเบนจินา 29 คน เกาะตาเร็มปา 5 คน
และเกาะอาบนอีก 5 คน ในวันที่ 26 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันนั้นจากเกาะอาบนที่ได้
ดาเนินการออกหนังสือรับรองสัญชาติ (Certificate of Identity – C.I.) และอยู่
ระหว่ า งการรอส่ ง กลั บ อี ก 80 คน และจากเกาะเบนจิน าอี ก 327 คน ทั้ ง หมดอยู่
ระหว่างการรอการสอบสวน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานฝ่ายอินโดนีเซียขอให้
ลดขั้นตอนการพิจารณาเพื่อที่จะส่งลูกเรือเหล่านี้กลับได้ในโอกาสแรก
 เรื่องเศรษฐกิจของประเทศ การหารายได้จากภาคการส่งออกบ้านเรานั้น ยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ เ ป็ นคู่ ค้ า ส าคั ญ โดยเฉพาะในตลาด
สหภาพยุโรปและเอเชีย เช่น จีน ที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว รายงานสถานการณ์การ
ส่งออกล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์การส่งออกของไทยเริ่มมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น โดยใน
เดือน เมษายน 2558 มูลค่าการส่งออกหากไม่นับรวมในส่วนของน้ามันและทองคา
พบว่า มีการขยายตัว เป็นบวกที่ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
 เรื่องของพลังงานไฟฟ้า เป็นประเด็นสาคัญที่กาลังมีปัญหาอยู่ขณะนี้ สาหรับโรงไฟฟ้า
ถ่า นหิ น ในประเทศไทยตอนนี้ ก็ยั งสร้ างไม่ ได้ มี ค วามขั ดแย้ งมากแต่ โรงไฟฟ้ าที่ ใ ช้

พลังงานถ่านหินนั้น เป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในการลงทุน ในเรื่องของวัสดุที่จะใช้ คือ
ถ่านหิน เพียงแต่ว่าเราต้องหาเทคโนโลยีโรงงานที่ทันสมัย ที่ขจัดสิ่งที่เป็นผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม แล้วดูแลเยียวยาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ทาให้ดิน ให้น้าเสียหาย
การปลูกพืช การอุปโภคบริโภค
 เรื่องการปฏิรูปประเทศ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน การใช้อานาจที่มีอานาจมาตรา 44 ใน
วันนี้ จริง ๆ แล้ว มีหลายกิจกรรมในแต่ละเรื่องในการปฏิรูป มีหลายเรื่องด้วยกัน สิ่ง
ส าคั ญ ต้ อ งนึ ก ถึ ง ว่ า ในการบริ ห ารราชการปั จ จุ บั น การปฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น
ประสิทธิภาพในปัจจุบัน แล้วเรื่อ งการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะทาอย่างไรที่จะต้อง
แก้ปัญหา ทาให้มีประสิทธิภาพ Grouping ใช้บูรณาการ ใช้มาตรา 44 ทั้งหมดเพื่อให้
เกิดงานขึ้นโดยเร็วอย่างที่ท่านต้องการ ในการปรับโครงสร้างทั้งหมด
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 กาหนดไว้ ตามโรด
แมปอะไรไปได้ก็ไป เพราะฉะนั้นโรดแมปจะถูกกาหนดโดยประชาชน โดยสถานการณ์
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาประชามติ หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้ทาได้ อยากให้
ประเทศชาติเดินหน้าด้วยความยั่งยืน ก็เป็นเรื่องของประชาชนก็แล้วกัน ช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น แต่อย่าขัดแย้ง ทุกคนต้องยอมรับกัน

