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เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร) 
 

 ตามท่ีรัฐบาลของ ฯพณฯ ท าหนา้ท่ีรักษาการบริหารประเทศมาตั้งแต่วนัท่ี 
9 ธนัวาคม 2556 ปรากฏวา่ในช่วงของการเป็นรัฐบาลรักษาการ รัฐบาลของ 
ฯพณฯ ไม่สามารถปฏิบติัภารกิจท่ีส าคญัๆ ใหลุ้ล่วงไปไดม้าโดยตลอด 

 ประการแรก รัฐบาลของ ฯพณฯ ไม่สามารถจ่ายเงินในการรับจ าน าขา้ว
ให้แก่ชาวนาไดต้ามเง่ือนไขท่ีรัฐบาลของ ฯพณฯ ประกาศเป็นนโยบายไว ้ ปล่อย
ให้ชาวนาจ านวนมากท่ีน าขา้วมาจ าน าตอ้งรอรับเงินเป็นเวลานานจนเกิดความ
ทุกขร้์อนกนัทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลของ ฯพณฯ ไม่สามารถจดัหาเงินมาให้
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ใชใ้นการรับจ าน าขา้วตามท่ีได้
วางแผนไว ้ กล่าวคือ รัฐบาลของ ฯพณฯ ไดก้  าหนดวงเงินท่ีจะใชใ้นการรับจ าน า
ขา้วในปีการผลิต 2556/57 ไวจ้  านวน 270,000 ลา้นบาท โดยมีแผนท่ีจะให ้ธกส. 
ออกพนัธบตัรกูเ้งินโดยมีกระทรวงการคลงัค  ้าประกนัในวงเงิน 140,000 ลา้นบาท 
และก าหนดท่ีจะขายขา้วท่ีไดจ้ากการรับจ าน าขา้วในปีก่อนเพ่ือน าเงินมาคืนให้ 
ธกส. อีก 130,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นโครงการน้ี แต่ปรากฏวา่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ท่ีประกาศแผนออกมาจนถึงวนัท่ียบุสภา กระทรวงการคลงัไม่ไดด้  าเนินการ
ให้ ธกส. ออกพนัธบตัรกูเ้งินจ านวน 140,000 ลา้นบาทตามท่ีก าหนดไวเ้ลย ส่วน
การขายขา้วเพ่ือส่งเงินคืนให้ ธกส. นั้นในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผา่นมา กระทรวง
พาณิชยข์ายขา้วไดเ้งินส่ง ธกส.เพียง 40,000 ลา้นบาท ซ่ึงนอ้ยกวา่ 130,000 ลา้น
บาทท่ีตั้งใจไวม้าก ความล่าชา้ของกระทรวงการคลงัในการจดัการให้ ธกส. ออก
พนัธบตัร และการท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ม่มีความสามารถเพียงพอในการ 



 

ขายขา้วน้ีเอง มีผลให้ ธกส. ขาดเงินส าหรับใชรั้บจ าน าขา้ว เป็นความลม้เหลวใน
การด าเนินนโยบายส าคญัของรัฐบาล ท่ีเกิดจากความบกพร่องของรัฐบาลของ 
ฯพณฯ เองโดยแท ้

 ประการท่ีสอง เม่ือกลางเดือนตุลาคมรัฐบาลของ ฯพณฯ โดยกระทรวง
พลงังานประกาศให้มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือขายให้แก่
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค โดยเชิญชวนให้เอกชนลงทุนติดตั้ง 
Solar Cell บนหลงัคาบา้น หรือ หลงัคาอาคารธุรกิจ ซ่ึงปรากฏวา่มีเอกชน
จ านวนมากกวา่ 1,000 หลงัคาเรือน และบริษทัธุรกิจมากกวา่ 200 แห่งตกลงเขา้
ร่วมโครงการ จนไดท้  าสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแลว้ บดัน้ีเอกชน
ไดล้งทุนติดตั้ง Solar Cell บนหลงัคาเสร็จแลว้เป็นส่วนใหญ่และพร้อมท่ีจะ
เช่ือมต่อเพ่ือขายไฟฟ้าเขา้เครือข่ายของการไฟฟ้าฯ แต่ปรากฏวา่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมระบุว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาของอาคาร
บา้นเรือนต่างๆ เขา้ข่ายว่าเป็นการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหน่ึง
ซ่ึงตอ้งไดรั้บใบอนุญาตโรงงานท่ีเรียกวา่ รง.4 เสียก่อนจึงจะผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายได ้
เห็นไดช้ดัวา่กระทรวงอุตสาหกรรมมิไดส้นใจท่ีจะให้ความร่วมมือแก่กระทรวง
พลงังานเลยทั้งๆ ท่ีอยูใ่นรัฐบาลของ ฯพณฯ ดว้ยกนั ความขดัแยง้ดงักล่าวน้ีน่าจะ
แกไ้ขใหห้มดไปไดโ้ดยไม่ยาก แต่รัฐบาลของ ฯพณฯ ก็ไม่สามารถขจดัปัญหาให้
หมดไปได ้ เป็นความลม้เหลวอีกเร่ืองหน่ึงของรัฐบาลของ ฯพณฯ แมจ้ะเป็นเร่ือง
ท่ีท าไดไ้ม่ยากเลย 

ประการท่ีสามเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 ฯพณฯ ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
ไดแ้ถลงวา่พร้อมท่ีจะออกค าสัง่นายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ประชาชนเลือกตวัแทน
ของสาขาอาชีพต่างๆ เขา้ร่วมกนัเป็นสภาปฏิรูปประเทศไทย ดว้ยความตั้งใจท่ีจะ
สนองตอบ 



ความตอ้งการของกลุ่มผูป้ระทว้งท่ีเรียกร้องให้มีสภาประชาชนเพื่อท าการปฏิรูป
ประเทศ แต่ปรากฏวา่องคก์รเอกชนต่างๆ ทุกองคก์รไม่ให้ความร่วมมือ เน่ืองจาก
ไม่เช่ือวา่รัฐบาลจะสนบัสนุนให้มีการปฏิรูปอยา่งจริงจงั ต่างก็กลวัวา่รัฐบาลจะมี
วาระซ่อนเร้น กลุ่มผูป้ระทว้งก็ปฏิเสธความหวงัดีของรัฐบาลทนัที ดว้ยไม่ไวใ้จวา่
รัฐบาลจะท าอยา่งจริงใจ เป็นขอ้พิสูจน์ให้เห็นวา่ประชาชนหมู่มากและองคก์ร
เอกชนต่างๆ ไม่มีความเช่ือถือและศรัทธาในตวั ฯพณฯ และในรัฐบาลของ ฯพณฯ 
เลย ทกุคนยงัตอ้งการให้มีการปฏิรูปประเทศ แต่มีขอ้แมว้า่กระบวนการจดัตั้งสภา
ปฏิรูปและการเลือกสรรตวัแทนจะตอ้งเร่ิมจากคนกลางท่ีประชาชนเช่ือถือ ซ่ึง
จะตอ้งไม่ใช่รัฐบาลของ ฯพณฯ 

การท่ี ฯพณฯ และรัฐบาลของ ฯพณฯ ไม่ไดร้บความเช่ือถือศรัทธาจาก
ประชาชนหมู่มากเช่นน้ี เป็นผลจากการกระท าของ ฯพณฯ และรัฐบาลของ 
ฯพณฯ เองท่ีไม่ไดบ้ริหารประเทศชาติอยา่งดีพอ ละเลยท่ีจะแกปั้ญหาของ
ประเทศชาติ รวมทั้งละเลยท่ีจะก าจดัและป้องกนัการฉ้อราษฎร์บงัหลวงท่ีเกิดข้ึน
แลว้และมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัก็คือโครงการจ าน าขา้วซ่ึง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของชาติเป็นจ านวนสูงมาก เม่ือ
คณะกรรมการปิดบญัชีโครงการรับจ าน าขา้วเหลือกตามนโยบายของรัฐซ่ึงท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้ึน สรุปผลการปิดบญัชีเสนอต่อ ฯพณฯ วา่โครงการ
ดงักล่าวมีผลขาดทุนมากกวา่แสนลา้นบาท และเม่ือผูเ้ช่ียวชาญภาคเอกชนอีก
หลายคนไดช่้วยให้ขอ้มูลและประมาณการเพ่ิมเติมจนครบถว้นว่ายอดขาดทุนใน
ท่ีสุดเม่ือขายขา้วหมดจะเพ่ิมเป็นหลายแสนลา้น พร้อมกบัช้ีให้เห็นช่องโหวข่อง
โครงการท่ีเปิดโอกาสให้มีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงในจ านวนสูงมากเช่นกนั 
ปรากฏวา่แทนท่ี ฯพณฯ และรัฐบาลของ ฯพณฯ จะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปพินิจ
พิจารณา และหาขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมเพ่ือให้รู้แน่ชดัในเร่ืองขนาดของความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนและในเร่ืองการฉ้อราษฏร์บงัหลวงท่ีโจษขานกนัทัว่ไป รัฐบาลของ 
ฯพณฯ  



กลบัปลดบคุคลท่ีท าหนา้ท่ีประธานคณะอนุกรรมการปิดบญัชีฯ ซ่ึงเป็นผูเ้ปิดเผย
ความเสียหายจ านวนสูงดงักล่าว ออกจากภาระหนา้ท่ีเพ่ือให้เร่ืองเงียบไป 
นอกจากน้ีรัฐบาลของ ฯพณฯ ท่านยงัออกมาโตแ้ยง้ดว้ยการให้ขอ้มูลท่ีบิดเบือน
แก่ประชาชน ไม่ยอมทบทวนโครงการเพ่ือหาวิธีใหม่ท่ีจะช่วยเหลือชาวนาโดยไม่
เกิดความเสียหายมากเกินไปดงัท่ีเกิดข้ึนแลว้ แต่กลบัดึงดนัใชวิ้ธีการรับจ าน า
แบบเดิมในฤดูกาลถดัไป โดยไม่ค  านึงถึงผลเสียหายทางการเงินอนัใหญ่หลวงท่ี
จะตามมา และไม่สนใจวา่โครงการดงักล่าวเปิดโอกาสให้มีการฉ้อราษฎร์บงั
หลวงมากเพียงใด เป็นการบริหารประเทศในลกัษณะท่ีลุแก่อ านาจอยา่งยิ่ง ไม่
สนใจฟังเสียงทกัทว้งของผูใ้ดเลย จึงเป็นสาเหตุท่ีท  าให้ประชาชนหมู่มาก และ
องคก์รเอกชนท่ีส าคญัหมดความเช่ือถือและศรัทธาในตวั ฯพณฯ และในรัฐบาล
ของ ฯพณฯ 

การขาดความเช่ือถือและศรัทธาในรัฐบาลของ ฯพณฯ มีผลให้รัฐบาลของ 
ฯพณฯ ไม่สามารถบริหารประเทศให้กา้วหนา้ต่อไปได ้ ดงัเป็นท่ีปรากฏแลว้วา่
ประชาชนจ านวนมากสงสัยว่าจะมีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงในทุกๆ โครงการท่ี
รัฐบาลของ ฯพณฯ ริเร่ิม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองโครงการบริหารจดัการน ้ าหรือ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งประเทศมูลค่า 2,000,000 ลา้นบาท การ
ขาดความเช่ือถือและศรัทธาในรัฐบาลของ ฯพณฯ น้ีเองเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท า
ให้โครงการต่างๆ ท่ีรองรับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเกิดข้ึนไดย้าก ไม่วา่
รัฐบาลของ ฯพณฯ จะช้ีแจงอยา่งไรประชาชนหมู่มากก็ยงัเช่ือวา่จะมีการฉ้อ
ราษฏร์บงัหลวงในโครงการเหล่าน้ี 

รัฐบาลท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายของตนเองให้ลุล่วงไปไดเ้ช่นใน
กรณีนโยบายรับจ าน าขา้วและนโยบายผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ รัฐบาล
ท่ีประชาชนหมู่มากและองคก์รเอกชนขาดความศรัทธาไม่เช่ือถือว่ามีความจริงใจ
และไม ่



ยอมร่วมมือในการริเร่ิมของรัฐบาลแมว้า่จะเป็นเร่ืองท่ีสนองตอบการเรียกร้อง
ของประชาชนหมู่มากก็ตาม รัฐบาลท่ีไม่สนใจในเร่ืองท่ีก าลงัเกิดความเสียหาย
ทางการเงินของประเทศชาติอยา่งใหญ่หลวง ปฏิเสธท่ีจะคน้หาความจริงในเร่ือง
การฉ้อราษฎร์บงัหลวง และด าเนินนโยบายท่ีเสียหายนั้นต่อไปโดยไม่น าพาต่อ
ความรู้สึกของประชาชน ท าให้ประชาชนหมดศรัทธา ตั้งขอ้สงสยัว่าจะมีการฉ้อ
ราษฎร์บงัหลวงในทุกๆ โครงการท่ีรัฐบาลริเร่ิม และแสดงให้เห็นชดัดว้ยการ
ประทว้งอยา่งโจ่งแจง้วา่ไม่ตอ้งการให้รัฐบาลนั้นบริหารประเทศอีกต่อไป ถือได้
วา่เป็นรัฐบาลท่ีลม้เหลว ไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะบริหารประเทศชาติให้กา้วหน้าไป
ไดอี้กแลว้ ถา้จ  าเป็นตอ้งรักษาการเพ่ือรอให้เลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์จนสามารถตั้ง
รัฐบาลใหม่ไดใ้นระยะเวลาสั้นๆ ก็คงจะไม่มีผลเสียต่อประเทศชาติมากนกั 

แต่ผลการเลือกตั้งในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา แสดงให้เห็นแลว้วา่เป็น
การเลือกตั้งท่ีไม่เรียบร้อยเป็นอยา่งมาก กลุ่มผูป้ระทว้งขดัขวางไดส้ าเร็จหลาย
ช่องทางเร่ิมตั้งแต่ขดัขวางหลายช่องทางเร่ิมตั้งแต่ขดัขวางการรับสมคัรรับเลือกตั้ง 
การเก็บกกับตัรเลือกตั้ง จนถึงการปิดลอ้มหน่วยเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งจึงได้
จ  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่มากพอท่ีจะเปิดประชุม และไม่สามารถจดัตั้ง
รัฐบาลใหม่ท่ีมีอ  านาจเตม็เขา้มาบริหารประเทศไดจ้  าเป็นตอ้งมีการเลือกตั้ง
เพ่ิมเติมส าหรับส่วนท่ีขาดอยู ่

จากลกัษณะของการประทว้งท่ีผา่นมา เช่ือไดว้า่การเลือกตั้งเพ่ิมเติมคงจะ
ยดืเยื้อไปอีกนานดว้ยเหตุผลสองประการ ประการแรก ประชาชนท่ีออกมา
ประทว้งจ านวนมากไดแ้สดงเจตนารมณ์แลว้วา่ไม่ตอ้งการให้รัฐบาลจากพรรค
การเมืองท่ี ฯพณฯ สงักดัอยูก่ลบัเขา้มาบริหารประเทศอีก ยอ่มจะตามขดัขวางการ
เลือกตั้งในลกัษณะเดิมหรือในรูปแบบใหม่ไปเร่ือยๆ ประการท่ีสอง การเลือกตั้ง
เพ่ิมเติมท่ีจะมีข้ึนส าหรับเขตและหน่วยเลือกตั้งท่ียงัขาดอยู ่ ซ่ึงรวมถึง 28 เขต
เลือกตั้งท่ีไม่สามารถรับสมคัรไดต้ั้งแต่แรกนั้น ก็ยงัมีความเส่ียงสูงท่ีอาจถูกศาล
รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองสัง่ให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะ เน่ืองจาก



กฎหมายเลือกตั้งก าหนดให้การเลือกตั้งทุกเขตตอ้งกระท าพร้อมกนั เพ่ือให้ผล
การเลือกตั้งเป็นไปอยา่งเท่ียงธรรม ยกเวน้ในกรณีสุดวิสยั เช่น ในกรณีท่ีหน่วย
เลือกตั้งถูกปิดลอ้มเป็นตน้ หากการเลือกตั้งถูกศาลสัง่ให้เป็นโมฆะทั้งหมด ก็ตอ้ง
เร่ิมกนัใหม่ซ่ึงจะใชเ้วลานานอีกเพียงใดไม่มีผูใ้ดคาดเดาได ้

ในสถานการณ์ท่ีเหตุการณ์จะยดืเยื้อจนไม่มีก าหนดแน่ชดัเช่นน้ี หาก
รัฐบาลของ ฯพณฯ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นรัฐบาลท่ีลม้เหลวแลว้ เลือกท่ีจะเป็นรัฐบาล
รักษาการต่อไป การประทว้งก็น่าจะรุนแรงข้ึนเน่ืองจากประชาชนจ านวนมากไม่
พอใจท่ีจะให้ ฯพณฯ และรัฐบาลของ ฯพณฯ บริหารประเทศต่อไปอีก 
สถานการณ์เช่นน้ีหากปล่อยไวน้านไป รังแต่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจของประเทศรุนแรงข้ึน ธุรกิจท่องเท่ียวจะซบเซาลงไปอีก การลงทุนใน
โครงการต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจเกิดข้ึนไม่ไดเ้พราะประชาชน
ไม่ไวใ้จวา่จะไม่มีการโกงกิน ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนเอกชนทั้งในประเทศ
และจากต่างประเทศจะตกต ่าลงจนถึงขั้นท่ีหยดุลงทุนเศรษฐกิจจะชะลอตวัลงเป็น
อยา่งมากจนอาจไม่ขยายตวัเลย อตัราการวา่งงานท่ีเร่ิมสูงข้ึนจะเพ่ิมมากข้ึนไปอีก 
และท่ีส าคญัประชาชนจะรู้สึกส้ินหวงั จนอาจเกิดความรุนแรงข้ึนมากกวา่ท่ีผา่น
มาแลว้ได ้

แต่ถา้ ฯพณฯ และรัฐบาลของฯพณฯ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นส าคญั ตดัสินใจลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการ ซ่ึงสามารถท าไดต้าม
ครรลองของระบอบประชาธิปไตยเม่ือไม่สามารถบริหารประเทศให้กา้วหนา้
ต่อไปได ้โดย 



รัฐธรรมนูญปัจจุบนัมีช่องทางท่ีจะให้มีการแต่งตั้งคนกลางเขา้มาบริหารบา้นเมือง
ต่อไปได ้ผูป้ระทว้งก็จะหยดุประทว้งทนัที กิจการต่างๆ ในบา้นเมืองจะด าเนินได้
ตามปกติทั้งงานของราชการและธุรกิจเอกชน รัฐบาลใหม่ท่ีมีอ  านาจเต็มจะ
สามารถเดินหนา้โครงการท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนไดท้นัที 
รัฐบาลใหม่ท่ีมีคนกลางซ่ึงประชาชนยอมรับยอ่มสามารถดึงดูดตวัแทนประชาชน
จากทุกภาคส่วนให้เขา้มาร่วมกนัหาทางปฏิรูปประเทศอยา่งไดผ้ล เม่ือเหตุการณ์
คืนสู่ความสงบแลว้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทก็จะด าเนินไดต้ามปกติ การ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจะกลบัคืนมาและกา้วหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ผูบ้ริหารประเทศท่ีดีเม่ือถึงจุดหน่ึงก็จะตอ้งตดัสินใจเพ่ือประเทศชาติ ผม
หวงัวา่จดหมายเปิดผนึกของผมฉบบัน้ีจะช่วยให้ ฯพณฯ ตดัสินใจเพ่ือหยดุย ั้ง
ความเสียหายท่ีเกิดแก่ประเทศชาติไดเ้สียที 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

      (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) 
  

 


