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ปุ๋ ยนาละลายช้าใส่ครัง้เดียว ลดต้นทุน 50% ผลผลิตเท่าเดิม 

 
 
 
 
 
 

คนไทยปลกูขา้วจะใสปุ่๋ ย 3 ครัง้ต่อฤด ูครัง้แรกใสปุ่๋ ยรองพืน้ จากนัน้ 45 วนั ตามดว้ยปุ๋ ยก่อน
ขา้วตัง้ทอ้ง และใส่ปุ๋ ยเร่งผลผลติ... รวมๆแลว้ใส่ปุ๋ ยประมาณไร่ละ 105 กก. ปุ๋ ยทีใ่ส่ลงไป ขา้วไม่ได้
ใชป้ระโยชน์ทัง้หมด เพราะจะถูกชะลา้งไหลไปกบัน ้า กลายเป็นตน้ทุนทีไ่มเ่กดิประโยชน์ 

ดร.รจนา ตัง้กุลบริบูรณ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค ์
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) บอกว่า การใชปุ้๋ ยปรมิาณมาก ยงัท า
ใหโ้ครงสรา้งดนิเสื่อม หน้าดนิแน่น ตน้ขา้วเป็นโรคกาบใบเน่า เมลด็ขา้วลบี ด่างด า หากแปลงไหน
ใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนมาก ขา้วใบเขยีวหนาแน่น เป็นแหล่งอาศยัเพลี้ยกระโดดสนี ้าตาล เพื่อแก้ปญัหา
ดงักล่าว ทมีวจิยั วว.จงึคดิค้นพฒันา ปุ๋ ยอนิทรยีเ์คมลีะลายช้าส าหรบัการผลติขา้วแบบใช้ปุ๋ ยครัง้
เดยีว 

“ปุ๋ ยใสน่าขา้วครัง้เดยีว จะใชปุ้๋ ยอนิทรยีม์าชว่ยปรบัปรุงความ
เสื่อมโทรมของดนิ ท าใหอ้นิทรยีวตัถุในดนิเจรญิเตบิโต และมปีุ๋ ยเคมี
สตูรธาตุอาหารทีเ่หมาะกบัขา้ว ตลอดระยะเวลา 110-120 วนั ปุ๋ ยจะ
ปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชต้องการออกมาช้าๆ ช่วยให้พชืได้รบั
สารอาหารอยา่งสม ่าเสมอ เทา่กบัอายเุพาะปลกูขา้ว” 

การผสมสตูรปุ๋ ยใหเ้หมาะสมกบัสภาพดนิแต่ละแหง่ ดร.รจนา 
บอกวา่ เริม่จากน าโปรแกรมทีก่รมพฒันาคดิคน้มาส ารวจดนิค านวณ
ตามแผนที่ดนิ แต่ละแห่งมโีครงสรา้งลกัษณะไหน หากไม่สามารถ
เทยีบได ้ทมีวจิยัจะมชีุดทดสอบดนิ เพือ่ใหรู้ค้า่วเิคราะหด์นิอยา่งงา่ย 
ใหช้าวบา้นตรวจสอบไดเ้อง และวธิสีุดทา้ยคอืการเกบ็ตวัอยา่งดนิส่ง

ใหก้รมพฒันาทีด่นิวเิคราะห ์
จากนัน้ชาวนาจะเริม่ผสมสูตรปุ๋ ยละลายชา้ใชเ้อง โดยใชปุ้๋ ยมูลสตัว ์950-1,050 กก. ผสมกบั

ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 จ านวน 2-5 กก. ปุ๋ ยสูตร 0-3-0 (สามารถเปลีย่นใหเ้หมาะกบัโครงสรา้งดนิ) จ านวน 



20-40 กก. แรซ่โีอไลต ์และกรดซลิคิอน ท าหน้าทีช่ว่ยใหก้ารปล่อยปลดธาตุอาหารหลกัของพชือยา่ง
ชา้ๆ  

คลุกเคลา้สว่นผสมทัง้หมดใหเ้ขา้กนั เตมิน ้าใหม้คีวามชืน้ ตกั
ปุ๋ ยขึน้มาก า ตอ้งไม่แตก และน ้าไม่ซมึตามรอยน้ิว จากนัน้ใชผ้า้ยาง
คลุมไม่ใหค้วามชืน้ระเหย จากนัน้เปิดกลบักองปุ๋ ยทุกๆ 7 วนั หลงั
หมกัปุ๋ ยครบ 30 วนั สามารถน าไปใส่นาขา้วทีล่งมอืปลูกไปแล้ว 15-
20 วนัในอตัรา 50 กก.ต่อไร ่เพยีงครัง้เดยีว 

เมื่อทีมวิจัยน าไปทดสอบในแปลงนา จ.ปทุมธานี และ
สุพรรณบุร ีเพือ่เปรยีบเทยีบกบัแปลงนาทีย่งัใส่ปุ๋ ยดว้ยวธิเีดมิ เมื่อปี 
2557-2559 พบว่า แปลงที่ใส่ปุ๋ ยครัง้เดยีว ต้นขา้วมคีวามต้านทาน
โรคดกีว่า โดยเฉพาะอาการโรคขอบใบไหม้แทบไม่ม ีโรคแมลงไม่
เกดิขึน้งา่ย ตดิรวงสม ่าเสมอ เมลด็ขา้วน ้าหนักด ีหลงัน าขา้วเปลอืก
มาสี ข้าวสารเมล็ดเต็มแน่นสีมันวาว และได้ผลสรุป การใส่ปุ๋ ย

อนิทรยี ์เคมลีะลายชา้ ชว่ยลดตน้ทุนคา่ปุ๋ ย คา่แรงได ้50% ในขณะทีผ่ลผลติยงัคงเดมิ 
เพญ็พิชญา เตียว 

 
3 ปี รฐับาล คสช. "บ๊ิกตู่" เปิดใจ ภารกิจปฏิรปูประเทศ 

 
 
“ทีเ่ชญิมาคุยกนัเน่ีย ผมไมไ่ดค้ดิจะเป็นศตัรกูบัสื่อนะ จรงิๆผมเคารพทุกสื่อ เพราะอา่นทุกวนั 

ถามมาส ิผมตอบทา่นไดห้มด ทีเ่หน็ผมดุผมวา่ กไ็มไ่ดอ้ะไรหรอก ผมเป็นคนแบบน้ีแหละ แต่ผมก็
น้อยใจเป็นเหมอืนกนัเวลาถูกพวกคุณเลน่งาน...แมจ้ะยอมรบัวา่ บางอยา่งเรว็ บางอยา่งชา้ และ
บางอยา่งเกดิความผดิพลาดขึน้กต็าม” 

น่ีเป็นค าทกัทายแรกของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและ หวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) หลงัแนะน าตวักนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย บทสนทนาในประเดน็ส าคญัทีป่ระสงค์
จะพดูคุยกนักเ็ริม่ตน้ขึน้ 

“3 ปีทีเ่ขา้มาท างานน่ะ ผมอยากบอกพวกคุณใหเ้ขา้ใจวา่ ผมและคณะตัง้ใจท างานใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อประเทศชาตมิากทีสุ่ด โดยเฉพาะในการปฏริปูประเทศ ผมตอ้งท าใหเ้กดิเป็นรปูธรรมขึน้
ใหไ้ด ้ถา้ไมท่ า หรอืท าไมส่ าเรจ็ ครัง้หน้าผมจะบอกใหว้า่ ไมม่ใีครท าได้” 



พล.อ.ประยทุธก์ลา่วดว้ยวา่ อยากใหเ้ขา้ใจวา่ การรฐัประหารของ คสช.ไมเ่หมอืนกบัการ
รฐัประหารในประเทศอื่นๆ เพราะไมไ่ดไ้ปท ารา้ยใคร หรอืจบัใครขงัคุก แต่เปิดโอกาสใหทุ้กคนที่
กระท าความผดิผา่นกระบวนการทางกฎหมายเอง 

“ถา้ไมไ่ดป้ฏวิตัริฐัประหารเขา้มาวนันัน้ ผมคงตอ้งทะเลาะกบัคนทัง้สองฝา่ย ทีฝ่า่ยหน่ึง
เตรยีมเลน่งาน ขณะทีอ่กีฝา่ยเตรยีมการรบัมอื แตเ่มื่อเขา้มาแลว้ ผมกข็อแคท่ างานของผมใหส้ าเรจ็ 
ไมใ่ชป่ลอ่ยใหทุ้กอย่างแตกสลายกระจดักระจายไป... 

 
ทีต่อ้งท าใหส้ าเรจ็ กเ็พราะไมม่โีอกาสใหแ้กต้วัอกีแลว้ 

ทุกสิง่จะลม้ครนืลง และจะหนกัหนาสาหสักวา่ทีก่ าลงัเป็นอยู่
ในวนัน้ีอกีมาก...” 

นายกรฐัมนตรกีลา่วถงึความส าคญัของการตอ้ง “จบั
เขา่คุยกนั” วา่ วนัน้ีความมัน่คงของบา้นเมอืงยงัคงเป็นสิง่

ส าคญัสงูสุดอยู ่ขณะทีป่ระเทศไทยมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ยวดทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่นบรบิทใน
โครงสรา้งทางสงัคมใหมท่ัง้หมด ถา้ยงัคดิแบบเก่า ท าแบบเก่าอยู ่ประเทศไทยจะเดนิไปขา้งหน้า
ไมไ่ด ้วา่แต่รฐับาลจะประสบความส าเรจ็กบัการปฏริปูประเทศ และการปรบัโครงสรา้งทางสงัคมใน
ทุกภาคสว่นหรอืไม ่กข็ึน้อยูก่บั “สื่อ” เป็นส าคญั ถา้สื่อท าความเขา้ใจกบัประชาชนไดว้า่ รฐับาล
พยายามแกไ้ขสิง่ต่างๆทีห่มกัหมม เละเทะมานานใหก้ลบัคนืสภาพทีด่กีวา่ ถูกตอ้ง และเทา่เทยีมกนั
ภายใตย้ทุธศาสตรช์าตทิีว่างไว ้6 ประการคอื 

1.สรา้งความมัน่คง 2.เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 3.พฒันาทรพัยากรมนุษย ์4.ลด
ความเหลื่อมล ้า-สรา้งความเป็นธรรม 5.รกัษาสิง่แวดลอ้มตามพระราชด ารขิองสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
และ 6.บรหิารจดัการประเทศชาตใิหเ้กดิสงบสุข ประเทศไทยกจ็ะเดนิหน้าไปพรอ้มๆกบัประเทศ
เพือ่นบา้นไดด้ว้ยด ี

“ทัง้หมดอยูท่ีก่ารไวเ้น้ือเชื่อใจกนั ไมห่วาดระแวงกนั แกป้ญัหาต่างๆทีม่ไีปดว้ยกนั เชื่อมัน่ใน
กนัและกนั ดแูลผลประโยชน์ของประชาชนใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนั...หน้าทีข่องผมมแีคน้ี่... 

ตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา จะเหน็วา่มหีลายสิง่หลายอยา่งดขีึน้จรงิๆ อยา่งเรื่องของขดี
ความสามารถของประเทศทีเ่พิม่ขึน้จากการจดัอนัดบัโดย World Competitiveness Center ของ 
International Institute for Management Development หรอื IMD ของสวติเซอรแ์ลนด ์ประจ าปี 
2560 ซึง่ประกาศผลเมื่อชว่งกลางเดอืน พ.ค.ทีผ่า่นมา นัน่กใ็ช่” 

ประเทศไทยมพีฒันาการดา้นขดีความสามารถในการแขง่ขนัดขีึน้ตามล าดบั จากปี 2559 ซึง่
มคีะแนนอยูท่ี ่74.681 กไ็ดร้บัการปรบัคะแนนขึน้เป็น 80.095 ไดเ้ลื่อนอนัดบัขึน้จาก 28 เป็น 27 
จาก 63 ประเทศ และเมือ่เทยีบกนัในหมูป่ระเทศอาเซยีน ไทยอยูใ่นอนัดบั 3 รองจากสงิคโปร ์
มาเลเซยี สงูกวา่ฟิลปิปินส ์และอนิโดนีเซยี 

การจดัอนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศต่างๆนัน้ IMD พจิารณาจาก
คุณสมบตั ิ4 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกจิ (Economic Performance) ประสทิธภิาพของ



ภาครฐั (Government Efficiency) ประสทิธภิาพของภาคธุรกจิ (Business Efficiency) และ
โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ (Infrastructure) เป็นส าคญั 

ปจัจยัทีท่ าใหป้ระเทศไทยมอีนัดบัดทีีสุ่ดคอื สภาวะทางเศรษฐกจิ ซึง่ปรบัขึน้ 3 อนัดบัมาอยู่
อนัดบัที ่10 ขณะทีคุ่ณสมบตัดิา้นประสทิธภิาพของภาครฐัปรบัตวัดขีึน้ 3 อนัดบัเชน่กนั โดยมาอยูใ่น
อนัดบัที ่20 สว่นประสทิธภิาพของภาคธุรกจิ และโครงสรา้งพืน้ฐานยงัอยูใ่นอนัดบัที ่25 และ 49 คง
เดมิ 

กระนัน้กต็าม หลงัการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟฟ้า 10 สายเสรจ็สิน้ตามก าหนดเวลา ปจัจยัดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศไทยควรจะไดร้บัการปรบัอนัดบัขึน้แน่นอน 

“ผมอาจจะปฏริปูประเทศไมไ่ดท้ัง้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์เพราะการปฏริปูหรอืปรบัโครงสรา้งทาง
สงัคมใหไ้ดทุ้กภาคสว่นตอ้งใชเ้งนิและเวลา จ าเป็นตอ้งคอ่ยๆแกะสิง่ทีห่มกัหมมไวน้านออกมาทลีะ
สว่น...”  

เชน่ในเรื่องของเศรษฐกจิหลายคนอาจจะบอกวา่ ไมเ่กดิและยงัไมเ่ตบิโตตามเป้าหมาย กเ็มื่อ
เงนิทีเ่คยอยูน่อกระบบหรอือยูข่า้งลา่งหายไป เงนิจากบอ่น จากซ่องหายไปอกีกอ้น และเงนิจาก
เศรษฐกจิรากหญา้อยา่งการบรหิารจดัการทีเ่อาหาบเรแ่ผงลอยออกจากทางเทา้หายไปอกีกอ้นใหญ่ 
ขณะทีเ่งนิจากคนขีโ้กง และทุจรติหายไปพรอ้มๆกนัดว้ย กเ็ป็นหน้าทีท่ีร่ฐับาลตอ้งมาดวูา่ จะ
ชว่ยเหลอือะไรกบัคนทีย่ากจน ดอ้ยโอกาส และไดร้บัผลกระทบจรงิๆจากมาตรการของรฐับาลไดบ้า้ง 

สิง่ทีร่ฐับาลท าภายใตแ้นวทาง Negative Income Tax กค็อื แจกเงนิใหค้นจนทีม่รีายไดต้ ่า
กวา่เสน้ความยากจนทีร่ะดบั 30,000 บาทต่อปี เดอืนละ 2,500 บาท หรอืเฉลีย่เพยีงวนัละ 83 บาท
นัน่เอง โดยรฐัไดเ้ปิดใหค้นกลุม่น้ีไปขึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้ 14 ลา้นคนเศษ หลงัจากน้ีจะสง่นกัศกึษา
ออกไปส ารวจวา่ยากจนระดบัใดบา้ง ไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐัไปบา้งไหม เพือ่แยกแยะจดักลุม่
ความชว่ยเหลอืใหช้ดัเจนไมใ่หเ้กดิความซ ้าซอ้น 

“เราตัง้เป้าจะท าใหค้นทีม่รีายได ้30,000 บาทต่อปี มรีายไดเ้พิม่ขึน้เป็น 100,000 บาท และ
ขยบัเป็น 300,000 บาท ดว้ยการเปิดโอกาสใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทุน เพือ่น าไปใชใ้นการสรา้งงานใน
อนาคต โดยใหแ้บงกร์ฐัอดัฉีดเงนิกูด้อกเบีย้ต ่า และพกัหน้ีใหใ้นระยะเวลาทีก่ าหนด” 

เวลาเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสใหผู้ค้า้หาบเรแ่ผงลอยไปใชพ้ืน้ทีบ่นถนนเลยีบคลองผดุงกรุงเกษม
ดา้นหลงัท าเนียบรฐับาล เพือ่บรรเทาผลกระทบจากการเอาแผงลอยออกจากทางเทา้ ซึง่รฐับาลไม่
สามารถจะปลอ่ยใหใ้ครใครค่า้ กค็า้ตามใจตวัเองโดยไมย่ดึกฎกตกิาไดอ้กีต่อไป 

“เราไมไ่ดจ้ดัการกบัปญัหาหน่ึงแลว้ไมส่นใจต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แต่ตามไปดดูว้ยวา่ จะชว่ย
อะไรพวกเขาไดบ้า้ง เพราะรูว้า่เงนิหายไปจากระบบจ านวนมาก สว่นคนชัน้กลางกบัธุรกจิขนาดยอ่ม
และขนาดกลาง (SMEs) รฐักใ็หแ้บงกป์รบัลดดอกเบีย้เงนิกูล้ง และตัง้กองทุนขึน้มาชว่ยเหลอื...เรา
จะไมแ่กไ้ขปญัหาแบบเกา่ทีห่มดปีไปกลบัมาขอใหมอ่กี เพราะไมม่เีงนิมากพอจะชว่ยใครไดเ้หมอืน
ระบบประชานิยม” 

 



นายกรฐัมนตรรีูด้วีา่ประเทศไทยยงัมคีน 1.0, 2.0 และ 3.0 อยูม่าก จงึจ าเป็นตอ้งแยก 1.0 
และ 2.0 ออกมาพฒันาศกัยภาพใหผู้ใ้ชแ้รงงานในระดบัต่างๆมขีดีความสามารถเพิม่ขึน้ และเมื่อ
เทคโนโลยเีขา้มามากขึน้ เรว็ขึน้ กต็อ้งวางแผนการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ชว่ยในหว่งโซ่ตรง 3.0 ให้
พฒันาขึน้เป็นทรพัยากรมนุษยใ์นระดบั 4.0 ได ้เมื่อเศรษฐกจิประเทศใชค้นน้อยลง และใชหุ้น่ยนต์
แทนทีม่ากขึน้ คนในระดบั 3.0 จงึเป็นก าลงัส าคญัทีจ่ะตอ้งไดร้บัการต่อยอดการพฒันาขึน้ไป 

“สว่นคนในภาคการเกษตร ต่อไปน้ีจะเพาะปลกูพชืผลการเกษตรตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ
และตลาด ไมใ่ชเ่พาะปลกูตามความตอ้งการของตนเอง” 

ทุกๆสาขาของเกษตรกรรมไทย จะไดร้บัโอกาสจากรฐับาลในการสรา้งความเขม้แขง็ การมี
ทางเลอืกทีม่ากขึน้ มแีหลง่เรยีนรูเ้พิม่ขึน้ เพือ่เพิม่รายได ้และการจา้งงานอนัเป็นภาคเศรษฐกจิที่
แทจ้รงิมากขึน้ โดยรฐับาลจะเขา้ไปจดัตัง้ศูนยบ์รกิาร และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลขึน้ ซึง่ตามโรดแมป็ตอ้งจดัใหม้มีากกวา่ 8,000 แหง่ 

มาถงึตรงน้ี พล.อ.ประยุทธช์วนเราคุยเรื่อง ขอ้ก าหนดการท าประมงสากล (IUU) และการบนิ
พลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) วา่ หลายประเทศในอาเซยีน โดยเฉพาะอนิโดนีเซยีเดนิทางมาขอ
พบ และแจง้ใหท้ราบวา่ พวกเขาก าลงัรอประเทศไทยจดัท าแผนการท าประมง และการบนิใหส้ าเรจ็ 
ก่อนจะขอน าสิง่น้ีไปเป็นแผนแมบ่ทการท าประมง และการบนิพลเรอืนในประเทศเขา 

“ผมตอ้งทะเลาะกบันายทุนประมงรายใหญ่ๆ เพือ่ใหช้าวประมงรายยอ่ยๆสามารถกลบัมาจบั
ปลาในทะเลไดม้ากขึน้ และมรีายไดจ้ากการท าประมงทีถู่กตอ้งตามกฎกตกิาสากลมากขึน้ มนั
เหมอืนเราเปิดแหลง่น ้าใหมโ่ดยการเอาปลาไปปลอ่ยในทะเลเยอะๆ โดยเราจดัหาเบด็ให ้สอนวธิตีก
ปลาใหไ้ดจ้ านวนมากๆอยา่งเทา่เทยีมกนั ไมใ่ชใ่หเ้บด็ตกปลาไปแลว้ ไมม่ปีลาเลยสกัตวั” 

สว่นทีม่คีนพดูวา่ต่างชาตไิมอ่ยากคบรฐับาลทหารน่ะ พล.อ.ประยทุธก์ลา่ววา่ ถา้เป็นจรงิกค็ง
ไมม่ชีาตใิดมาขอพบทีท่ าเนียบรฐับาลทุกวนัอยา่งทีเ่ป็นอยู ่และชาตทิีม่าต่างกเ็หน็ดว้ยกบัแผนปฏริปู
ประเทศไทย ซึง่เขาไมเ่คยเหน็รฐับาลทหารประเทศใดบรหิารราชการแผน่ดนิในลกัษณะน้ีมาก่อน 

“เขาแสดงความหว่งใยเหมอืนๆเกษตรกรทีม่าพบผมวา่ นโยบายหรอืโรดแมป็ทีร่ฐับาลชุดน้ี
วางไว ้อาจไมเ่กดิความต่อเน่ืองหรอืกลวัวา่ การปฏริปูประเทศไทยจะท าไมส่ าเรจ็ แต่ผมกบ็อกไป
ตรงๆวา่ โรดแมป็มรีะยะเวลาทีต่อ้งด าเนินการตามทีว่างไว ้เมื่อถงึเวลาเลอืกตัง้กข็อใหค้นไทยไป
เลอืกคนดีๆ เขา้มา ถา้รฐับาลใหมจ่ะไมท่ าต่อ กต็อ้งไปพดูกนัในรฐัสภา ไม่กต็อ้งไปวา่กนัในศาล
รฐัธรรมนูญ บางคนจะตะแบงใหผ้มเรง่รดัใชอ้ านาจพเิศษ หรอืมาตรา 44 โดยไมด่ผูลกระทบทีจ่ะ
ตามมา” 

แมโ้ครงสรา้งสงัคมไทยจะตอ้งไดร้บัการปฏริูปกนัใหมท่ัง้ระบบ หมายถงึท าทุกอยา่งใหม ่ท า
ใหด้ขีึน้และเอาใจใสก่บัทกุเรื่อง จนตอ้งมาจดัวาง และรอ้ยเรยีงเรื่องราวต่างๆเขา้ดว้ยกนัใหมห่มดก็
ตาม แต่เรื่องใดท าไดก้่อน กใ็หท้ าทนัท ีสว่นเรื่องใดท าแลว้สง่ผลกระทบ กจ็ าตอ้งหยดุตรวจสอบก่อน 

นายกรฐัมนตร ีกลา่วถงึระบบการศกึษาไทยทีผ่า่นมาวา่ ท ากนัไวเ้ละเทะมานาน แต่จะเปลีย่น
ไดม้ากน้อยแคไ่หน จ าเป็นตอ้งใชเ้วลา ซึง่แต่ละกระทรวงมโีรดแมป็ก าหนดเวลาการท างานของตน
ไวว้า่ภายใน 3-5 ปี จะตอ้งไดเ้หน็การเปลีย่นแปลง 



“แต่จะเปลีย่นเดีย๋วน้ี วนัน้ีเป็นไปไม่ได้ ครกูว่า 400,000 คน คงจะลกุฮือขึ้น” 
พล.อ.ประยทุธย์งัเลา่ดว้ยวา่ รฐับาลน้ีพยายามดูแลประชาชนหลายกลุม่ใหไ้ดร้บัความเป็นอยู่

ในชวีติทีด่ขี ึน้ สิง่ทีไ่ดท้ าเป็นคูข่นานกนัไปกค็อื สง่เสรมิความเป็นอยูร่ะดบัต าบล ต าบลละ 5 ลา้น
บาท จ านวน 7,255 ต าบล คดิเป็นวงเงนิรวม 36,000 ลา้นบาทเศษ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิทีซ่บเซาให้
ผูค้นมเีงนิจบัจา่ยใชส้อยมากขึน้ เชน่เดยีวกบัการเพิม่เบีย้ยงัชพีใหค้นชราทีย่ากจน และออก
มาตรการชว่ยเหลอืผูส้งูอาย ุทัง้ทางดา้นภาษ ีทีอ่ยูอ่าศยั หรอืแมแ้ต่บุตรทีใ่หก้ารดแูลบดิามารดา “ที่
ผา่นมามใีครเคยท าไหม มใีครมองเหน็เรื่องน้ีวา่ ก าลงัจะกลายเป็นปญัหาใหญ่ของประเทศในอนาคต
ไหม ไมม่หีรอก” 

อยา่งไรกต็าม ความพยายามจะท าคลอดมาตรการต่างๆภายใตง้บประมาณรายจา่ยรฐัทีม่ี
จ ากดัเพยีงปีละ 2.9 ลา้นลา้นบาทนัน้ ไมเ่พยีงพอจะดแูลประชาชน 100 เปอรเ์ซน็ตไ์ด ้รฐับาลจงึ
จ าเป็นตอ้งหารายไดเ้พิม่ขึน้ 

“ถา้ไมย่ากจน กไ็มค่วรไปใชส้ทิธเิอาเบีย้คนจน หรอืคนชรามาใช ้สละสทิธใิหเ้ขาไป รฐักจ็ะมี
เงนิพอชว่ยคนไดม้ากขึน้ ทุกวนัน้ีกม็ที ัง้รถไฟฟร ีรถเมลฟ์ร ีแต่คนมสีตางคก์ลบัไปใชแ้ทน สว่นคน
จนไมก่ลา้ใชเ้พราะกลวัถูกเกบ็เงนิ คนจนในประเทศจงึกลายเป็นพลเมอืงชัน้สองไปทัง้ๆทีไ่มค่วรจะ
เป็น” 

สว่นการด าเนินงานตามโครงการรถไฟความเรว็สงูบนเสน้ทางสายไหมใหม ่One Belt One 
Road ของจนีนัน้ นายกรฐัมนตรกีลา่ววา่ เขาเองรูส้กึอายที ่3 ปีผา่นไป ยงัไมส่ามารถด าเนินการ
โครงการน้ีได ้แมจ้ะรูว้า่เสน้ทางสายไหมทีไ่มผ่า่นไทยจะท าใหจ้นีไมป่ระสบความส าเรจ็ก็ตาม แต่ก็
ท าใหไ้ทยไมไ่ดร้บัประโยชน์ตามทีค่วรจะเป็นดว้ย! 

ก่อนจบการสนทนาทีท่ าใหเ้รามคีวามเขา้ใจการท างานของนายกรฐัมนตรแีละรฐับาลมากขึน้ 
เราไดถ้ามความรูส้กึของ พล.อ.ประยทุธเ์กีย่วกบัเสยีงเรยีกรอ้งทีจ่ะใหเ้ขาอยูใ่นต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรตี่อไป ไดร้บัค าตอบวา่... 

จะอยู่ได้อย่างไร ถ้าพรรคการเมืองต่างๆรวมหวักนัเตะโด่งตวัเขาออกมา! 
“กฎหมายมหีว้งเวลาวา่จะตอ้งเลอืกตัง้กนัเมื่อใด กระบวนการต่างๆกต็อ้งพรอ้ม แต่ทัง้หมด

ขึน้อยูก่บัคนไทยจะตระหนกัถงึบา้นเมอืงมากแคไ่หน ขึน้อยูก่บัคนไทยคดิอยา่งไรกบัโจทยท์ีว่า่
การเมอืงกบัความลม้เหลวของประเทศชาต ิหรอืการเมอืงกบัความเป็นความตายของประเทศชาต.ิ..
อะไรส าคญักวา่กนั?!” 

คงจะจริงอย่างทีน่ายกรฐัมนตรีพดู!! 
ทีมเศรษฐกิจ 


