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ค ำแถลงกำรณน์ำยกรัฐมนตรี เร่ือง ครม ใหม่ และกำรเดินหน้ำประเทศ 
13 สิงหำคม 2563 

 
พี่นอ้งประชาชนที่รกัทกุท่านครบั  
 

เมื่อวานนี ้รฐัมนตรใีหม่ไดเ้ขา้เฝา้ถวายสตัยป์ฏิญานตนเพื่อเขา้รบัต าแหน่งเป็นที่เรยีบรอ้ย 
 

รฐัมนตรใีหม่ เขา้มาท าหนา้ที่ในช่วงเวลาที่ส  าคญัอย่างยิ่งส  าหรบัทกุคนในประเทศไทย  
วนันี ้ผมจงึตอ้งขอพดูเรื่องส าคญัที่ก าลงัรอเราอยู่ในอนาคตขา้งหนา้  
 

ก่อนอื่น คือ ที่ผ่านมา พวกเราไดร้ว่มแรงรว่มใจกนั ต่อสูก้บัโควิด จนส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างดี แต่
ก็ยงัตอ้งสูก้นัต่อไปอีก เพราะปัญหาโควิดในโลก ยงัไม่จบ ความรว่มมือกนัของทกุคนในช่วง
ที่ผ่านมา ไดร้กัษาชีวิตของผูค้นเอาไว ้นบัหม่ืนชีวิตก็ว่าได ้และที่มากไปกว่านัน้ กค็ือ 
ปกปอ้งไม่ใหค้รอบครวัจ านวนมากตอ้งสญูเสยีเสาหลกัของครอบครวัไป ไม่ว่าจะเป็น พ่อ 
แม่ ลกู หรอืหลาน ของเรา ไม่ตอ้งเสียชีวิตเพราะโควิด ซึง่นั่นจะเป็นความเจ็บปวดอย่าง
ที่สดุ ที่ตดิไปตลอดชีวติ แมโ้ควดิจะหมดไปจากโลกนีแ้ลว้ก็ตาม นอกจากนัน้ ความรว่มมือ
กนัของพวกเราทกุคน ยงัช่วยรกัษาเงินของประเทศเอาไว ้เป็นพนัๆ หมื่นๆ ลา้น ไม่ตอ้งถกู
เอาไปใชก้บัการจดัหายาและอปุกรณท์างสาธารณสขุมารกัษาผูป่้วย ท าใหต้อนนี ้เรา
สามารถน าเงินนัน้มาชว่ยเรื่องเศรษฐกิจ และแกปั้ญหาปากทอ้งของประชาชนไดห้ลายลา้น
ครอบครวั 
 

อย่างประเทศไทยเรา คงรบัไม่ไหวหากมีการลม้ตายของคนเป็นหมื่นๆ เหมือนที่เกิดในหลาย
ประเทศ นั่นคือเหตผุลที่ผมยงัตอ้งใหค้วามส าคญักบัการดแูลและปอ้งกนัวิกฤตสาธารณสขุ
ต่อไปอีก เพราะนั่นกส็ง่ผลตอ่เรื่องเศรษฐกิจดว้ย  
 

ตอนนี ้การจดัการกบัวกิฤตเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่ส  าคญัมาก 
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ผมขอเริ่มตน้ดว้ยการบอกว่า วิกฤตเศรษฐกิจที่เราก าลงัเผชญิอยู่ จะไม่หายไปไดใ้นเรว็วนั 
พวกเราตอ้งอยู่บนโลกของความเป็นจรงิ ในเมื่อผูเ้ช่ียวชาญทัง้ในและต่างประเทศจ านวน
มาก ต่างคาดการณว์่า ทกุคนคงจะตอ้งทนทกุขก์บัวิกฤตนี ้ไปจนถึงปลายปีหนา้ 
เมื่อทัง้โลกตอ้งเจ็บหนกักบัวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวรา้ยกว่าครัง้ไหน ประเทศไทยก็ไดร้บัความ
เดือดรอ้นแสนสาหสันีด้ว้ย เพราะเศรษฐกิจไทย เช่ือมอยู่กบัเศรษฐกิจโลกอย่างมาก เรา
พึ่งพานกัท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเราท าการคา้ขายกบัทั่วทกุมมุโลก เมื่อเรำอยู่ในพำยุ
วิกฤตเศรษฐกิจทีก่ ำลังโหมกระหน ่ำ เรำเองก็ไม่สำมำรถหนีไปไหนได้ ซึ่งดูแล้วว่ำ 
เศรษฐกิจประเทศไทยจะเริ่มกลับมำเป็นปกติได้ ก็ต่อเมื่อประเทศอ่ืนๆ ในโลกเริม่
กลับเข้ำสู่ภำวะปกติด้วย 
 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราท าได ้คือการใหค้นที่มคีวามรูค้วามสามารถ เขา้มาท างาน และท าทกุ
อย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนใหอ้ยู่รอดได ้ในช่วงเวลาที่เลวรา้ยนี ้น่ีคือสิ่งที่ผมรบัปากกบั
ทกุคนในประเทศ ในแถลงการณค์รัง้กอ่นที่ผมพดูว่า เราตอ้งใหค้นที่เก่งที่สดุ จากทกุภาค
สว่น และจากทกุระดบัของสงัคม ไดม้ีโอกาสใชค้วามรูค้วามสามารถ ท างานรว่มกนั เพื่อ
ผ่านพน้วิกฤตโควดินีไ้ปใหไ้ด ้และมากกว่าแค่ผ่านพน้วิกฤตโควิด คอื ตอนนีเ้ราตอ้งท างาน
รว่มกนัเพื่อวางแผน และขบัเคลื่อนประเทศไทยไปสูอ่นาคตที่ดีขึน้ ดว้ยวิธีการท างานแบบ 
new normal ที่ผมเรยีกว่า รวมไทยสรา้งชาต ิ
 
สว่นหนึ่งของรวมไทยสรา้งชาติ คือการเปิดโอกาสใหค้นเก่งๆ ในประเทศของเรา ไม่ว่าจะมา
จากที่ไหนไดท้ างานรว่มกนั ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถท าประโยชนใ์หก้บัประเทศ ผมจงึได้
ตดัสนิใจเชิญผูม้ีความสามารถ ซึง่เป็นคนนอก ที่ไม่ไดม้าจากภาคการเมือง เขา้มาเป็น
รฐัมนตรใีหม่  
 
ทกุทา่นคงทราบดีว่า ในโลกประชาธิปไตย เราตอ้งท างานดว้ยกนัแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ซึง่
ผมยินดทีี่จะท างานกบัพรรครว่มรฐับาลใหไ้ดอ้ย่างดทีี่สดุ แต่งตัง้คณะรฐัมนตรจีากพรรค
รว่ม มาช่วยกนัท างานรบัใชป้ระเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผมดีใจที่ทกุคนเหน็ตรงกนัว่า เราตอ้ง
เปิดกวา้ง ในสถานการณนี์ ้เพราะเราตอ้งใหค้วามส าคญักบัเรื่องเศรษฐกิจ ซึง่ถือเป็นภยั
รา้ยแรงต่อการด ารงชีวติของประชาชน ไม่แพเ้รื่องสาธารณสขุ ผมจงึตดัสนิใจ เลอืกแต่งตัง้
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ผูเ้ช่ียวชาญที่มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัสถานการณท์ี่สดุ โดยไม่ไดม้องว่าอยู่ใน
การเมืองหรอืไม่ ใหเ้ขา้มาบรหิารงานดา้นเศรษฐกิจ ท่านเป็นบคุคลที่เป็นที่เคารพในเรื่อง
เป็นผูม้ีจรยิธรรม และมีประวตัิการท างานที่โดดเด่น ในฐานะมืออาชีพมาอย่างยาวนาน  
 
แนวทางที่ผมมอบใหท้่านรฐัมนตร ีไม่มีอะไรซบัซอ้นครบั มี 5 อย่าง ที่ตอ้งท า เพื่อดแูลพี่
นอ้งประชาชนคนไทย 
 

• งานที่ 1: เราตอ้งเยียวยาความเจ็บปวดที่ประชาชนก าลงัเผชญิอยู่ตอ่ไปอีก
โดยเฉพาะกลุม่ SME และประชาชนในภาคสว่นต่างๆ ที่ตอ้งตกงานในช่วงที่ผา่นมา 
  

• งานที่ 2: เราตอ้งแกปั้ญหาต่างๆ ในแนวทางที่จะช่วยประเทศ อย่างยั่งยืน โดยตอ้ง
ตระหนกัอยู่เสมอวา่ปัญหาเศรษฐกิจโลกจะยงัคงอยู่ตอ่ไปอีกนาน ซึง่ผมรูด้ีว่า เป็นไป
ไม่ไดท้ี่จะใหเ้งินเยียวยากนัไปตลอด ดงันัน้เราตอ้งเริ่มท าโครงการที่จรงิจงั ท าใหไ้ด ้
ที่จะช่วยแกปั้ญหาปัจจบุนั นอกจากนัน้ ตอ้งเตรยีมการที่จะสรา้งความเจรญิรุง่เรอืง
ทางเศรษฐกิจใหไ้ดอ้ยา่งยั่งยืน เมื่อโลกกลบัเขา้สูภ่าวะปกติ เราตอ้งท าโครงการที่
ถกูตอ้ง ตอบโจทยปั์ญหาต่างๆ และเราจะตอ้งใชเ้งินที่มีอยูอ่ย่างเหมาะสม และให้
ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ตอ้งการจรงิๆ โดยใชก้ลไก โครงสรา้ง คณะกรรมการ และ
ศนูยบ์รหิารสถานการณท์ี่มีการท างานบรูณาการกนั ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 
 

• งานที่ 3: เราตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหธุ้รกิจตา่งๆ ยงัคงการจา้งงานลกูจา้งของเคา้ต่อไป 
และใหธุ้รกิจต่างๆ ใชช้ว่งเวลานี ้พลิกองคก์รของตวัเองใหก้ลายเป็นองคก์รที่มีประ
สิทธภาพและสามารถแข่งขนัไดด้ีขึน้ 
 

• งานที่ 4: เราตอ้งมีแผนเรื่องการจา้งงานคนรุน่ใหม่ นกัศกึษาจบใหมจ่ านวนมาก
ก าลงัเขา้สูต่ลาดแรงงาน พวกเคา้จ าเป็นตอ้งมีงานท า 
 



4 

  

• งานที่ 5: คือ งานที่เก่ียวกบัการท างานต่างๆ เหลา่นี ้จะตอ้งท าดว้ยความซื่อสตัย ์
โปรง่ใส ่และรบัฟังความคิดเหน็ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ทกุคนในสงัคมมีบทบาท
หนา้ที่ ที่จะช่วยกนัน าพาประเทศ กา้วผ่านความทา้ทายนีไ้ปใหไ้ด ้

 
การแต่งตัง้บคุคลที่มีความรูค้วามสามารถที่เหมาะสมกบัสถานการณท์ี่สดุ โดยไม่ไดม้องวา่
อยู่ในการเมืองหรอืไม่ ใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งรฐัมนตรี เป็นสว่นหนึ่งของรวมไทยสรา้งชาติ 
และตอนนี ้ผมก าลงัเดนิหนา้ ดงึผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถที่อยู่ในภาคสว่นอื่นๆ ของสงัคม 
ใหม้าช่วยกนัคดิและขบัเคลื่อนประเทศดว้ย 
 
ในช่วงเดอืนนี ้และเดือนหนา้ ผมจะเริ่มท า workshops กบัภาคสว่นต่างๆ ซึง่จะเขา้มา
น าเสนอวิสยัทศันใ์นการขบัเคลื่อนภาคสว่นของเคา้ น าเสนอมมุมองเก่ียวกบัโอกาสที่เคา้
มองเห็น และมมุมองเก่ียวกบับทบาทของรฐับาลในการสนบัสนนุภาคสว่นนัน้ๆ ใหเ้ดินหนา้
ไดเ้รว็ยิ่งขึน้ โดยผมจะเขา้รว่มรบัฟังการน าเสนอของทกุภาคสว่นดว้ยตวัเอง สิ่งที่ผม
ตอ้งการส าหรบัประเทศไทย คือ เมื่อถึงเวลาที่วิกฤตโควดิเริ่มหายไป ประเทศไทยของเราจะ
ไปอยู่ในจดุที่จะกลบัมารุง่เรืองอีกครัง้ไดอ้ย่างรวดเรว็ สรา้งโอกาสการจา้งงานมหาศาล 
และท าใหป้ระเทศไทยอยู่ในจดุที่ดีขึน้กว่ากอ่นที่โควดิจะเกิดดว้ยซ า้ บทบาทของผมคือ ผม
ตอ้งการเขา้ใจประเดน็ต่างๆ ดว้ยตวัเอง เพื่อสั่งการใหภ้าครฐัใหก้ารสนบัสนนุภาคสว่น
ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และใหภ้าครฐัช่วยก าจดัอปุสรรคที่ดงึรัง้ภาคสว่นต่างๆ เอาไว ้
 
กำรร่วมแรงร่วมใจกนัแก้ปัญหำต่ำงๆ ด้วยควำมเป็นหน่ึงเดียวกันของเรำ จับมือ
หำรือกันอย่ำงสร้ำงสรรค ์วำงแผน และลงมือท ำ น่ีคือหนทำงทีจ่ะท ำให้เรำหลุดพน้
จำกปัญหำทีถ่่วงประเทศไทยเอำไว้มำอยำ่งยำวนำน  
 
การแบง่ฝักแบง่ฝ่ายทางการเมือง ซึง่กีดขวางการรว่มแรงรว่มใจกนัอย่างเป็นหนึ่งเดียวของ
คนไทยในการแกปั้ญหาต่างๆ เป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่แค่ในอดตี เราตอ้งหยดุพดูค าว่า “พวก
เคา้” หรอื “พวกเรา” คนที่พดูว่า “ฉนัไม่ฟังเคา้ เพราะเคา้มีความเช่ือต่างกบัฉนั” หรอื “ฉนั
จะไม่ไปเจอเคา้ เพราะเคา้มีความเช่ืออกีทางหนึ่ง” เป็นคนที่ยงัติดอยู่ในโลกการเมืองของ



5 

  

เมื่อวาน เป็นยคุที่ผ่านไปแลว้ แนวคิดแบบ พวกเคา้-พวกเรา ไม่ควรจะมีที่ยืนอกีตอ่ไป ใน
โลกปัจจบุนั ควรจะมีแต่ค  าวา่ “คนไทยดว้ยกนั”  
 
เรำต้องมองไปในอนำคตข้ำงหน้ำ อนำคตทีจ่ะเป็นยุคสมยัของคนทีปั่จจุบันนีม้ีอำยุ 
15 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี ส่ิงส ำคัญของทุกวันนี ้คือ ควำมยุติธรรมในสังคม ควำม
เสมอภำคภำยใต้กฏหมำยเดียวกัน ควำมเท่ำเทยีมกนัในกำรเข้ำถึงโอกำสทีจ่ะท ำ
ชีวิตของตัวเองให้ดีขึน้ได้ และมีโอกำสทีจ่ะแสดงศักยภำพของตัวเอง โดยไม่
เกี่ยวกับนำมสกุล ฐำนะทำงกำรเงนิของครอบครัว หรืออำยุ เรำต้องเช่ือว่ำ คนทุก
คนเกิดมำมีแต่ควำมดีอยู่ในตัว ซึ่งผมเองก็เช่ือแบบน้ันเช่นเดียวกัน  
 
โลกยคุใหม่ ตอ้งการใหพ้วกเราเรยีนรูท้ี่จะท างานดว้ยกนัอย่างเป็นหนึ่งเดยีว เป็นทีม
เดียวกนั แมว้่าเราอาจจะมีความคดิเหน็ที่แตกต่างกนั เราตอ้งรว่มกนัใหค้  านิยามการเมือง
แบบใหม่ และท าลายการเมืองแบบเดิมที่แบง่แยก  
 
น่ีคือส่ิงทีค่วรอยู่ในควำมคิดของพวกเรำ และน่ีคือส่ิงทีอ่ยู่ในควำมคิดของผม และน่ี
คือส่ิงทีผ่มเช่ือว่ำ ลึกๆ แล้วก็อยู่ในควำมคิดของคนไทยทกุคน 
 
สิ่งที่ส  าคญัที่สดุ คอื เราตอ้งแบง่ปันความคิดซึง่กนัและกนัได ้และเราตอ้งเปิดโอกาสใหท้กุ
คนไดแ้สดงมมุมองและสิ่งที่ตวัเองคิดออกมา เพื่อช่วยประเทศ   
 
เมื่อตอนที่ผมไปพบสื่อเมื่อช่วงเดอืนที่ผ่านมา นั่นคอืสิ่งที่ผมไดเ้ห็นวา่ สื่อก็ท  า 
 
ผมอยากจะขอช่ืนชมสือ่ทกุคนดว้ยความเคารพ ส าหรบัการสละเวลาพบผม น าเสนอ
ความคิดและค าแนะน าเพื่ออนาคตของประเทศ ทกุสื่อไดเ้ตรยีมขอ้มลูและการน าเสนอ ที่ใช้
ความรู ้และประสบการณ ์คิดมาเป็นอย่างดี และเป็นค าแนะน าที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความ
เป็นจรงิ โดยไม่สนใจวา่ใครจะมีฟากฝ่ังทางการเมืองแบบไหน และที่ส  าคญั ขอ้เสนอแนะที่
สื่อไดน้  าเสนอผม ไม่ใช่เพราะอยากช่วยผม หรอือยากช่วยรฐับาล แตท่กุสือ่ไดใ้หค้  าแนะน า
กบัผม เพราะตอ้งการชว่ยประเทศ และเพื่อนรว่มชาติ ผมสมัผสัไดว้่า ค าแนะน าของสื่อ 
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ออกมาจากหวัใจที่มีความเป็นห่วงประเทศ และเป็นหวัใจที่มีความรกัต่อคนอกีกวา่ 70 ลา้น
คน ที่เรยีกแผ่นดินนีว้่า “ประเทศของเรา”  

 

• น่ีคือจิตวญิญาณที่ท  าใหป้ระเทศของเรายิ่งใหญ่ และท าใหเ้ราอยู่บนเสน้ทางที่จะกา้ว
ไปสูค่วามยิ่งใหญ่ ยิ่งขึน้ได ้– ไม่ใช่จิตวิญญาณแบบที่จะน าไปสูก่ารลกุขึน้มาตะโกน
ด่าทอ หรอืตอ่สูก้นั เสน้ทางของคนที่พดูว่า “ฉนัไม่ฟังเคา้ เพราะเคา้ไม่เห็นดว้ยกบั
ฉนั” เป็นเสน้ทางที่จะพาประเทศไปสูค่วามมืดมน 

 

• จิตวญิญานของความเป็นไทย จะพดูว่า แมเ้ราจะมีความคดิเห็นที่แตกตา่ง แต่เรา 
“ใหโ้อกาส” เราตอ้งฟัง และประนีประนอมกนั และเราตอ้งลงมือท าสิง่ต่างๆ ให้
ส  าเรจ็ ตอนนี ้เราตอ้งมุง่ความสนใจของเราไปที่ความอยู่รอดของปากทอ้งของคน
หลายสิบลา้นคน เราตอ้งท างานรว่มกนั ช่วยกนัดนัเศรษฐกิจใหพ้ลกิฟ้ืนกลบัมาใหไ้ด้
ก่อนเป็นอนัดบัแรก แลว้หลงัจากนัน้เราค่อยจดัการแกไ้ขปัญหาในประเด็นอื่นๆ 
ดว้ยกนั ต่อไป 

 
ดงันัน้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า เราก าลงัท าตามที่พดูว่า รวมไทยสรา้งชาต ิวนันี ้ผมไดใ้ห้
ค าแนะน ากบัรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัท่านใหม่ ใหท้่านเชญิมนัสมองชัน้ยอดของ
ประเทศเขา้มาพบกนั เพื่อพดูคยุมมุมองความคิดของแต่ละทา่น ในการบรหิารจดัการ
สถานการณเ์ศรษฐกิจที่ประเทศเราก าลงัเผชญิอยู่ โดยท่านต่างๆ ที่จะเชญิเขา้มานัน้ ควรจะ
มีคนที่เคยอยู่ในรฐับาลอื่น หรอืเป็นคนที่อาจจะมีแนวทางทางการเมืองที่แตกต่างกนั  
 
น่ีคือแนวทางที่ผมไดม้อบใหค้ณะรฐัมนตรใีหม่ของผม คณะรฐัมนตรทีี่ตอ้งรวมไทยสรา้ง
ชาติ ซึง่วนันี ้ผมขอพดูต่อหนา้ประชาชนคนไทยทกุคนว่า กรุณา “ปฏิเสธ” ความเกลียดชงั 
และการแบง่แยกทางการเมือง ขอใหป้ฏิเสธการเมืองแบบเก่า ที่แพรก่ระจายเชือ้โรคของ
ความแตกแยก ระหว่าง ความเช่ือที่แตกต่าง คนรุน่ใหม่-คนรุน่เก่า คนรวย-คนจน หรอืความ
แตกต่างอะไรกต็ามที่ถกูใสเ่ขา้มาในสงัคมของเรา 
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อนาคตเป็นของคนรุน่ใหม่ และอนาคตก็อยู่ในมือคนรุน่ใหม่ ใหค้นรุน่ใหม่แสดงออกมาให้
ทกุคนเห็นวา่ เคา้มีพลงัที่จะเดินหนา้ประเทศ ไปในเสน้ทางที่จะรว่มแรงรว่มใจกนัทกุคนทกุ
ฝ่าย กา้วขา้มความคดิเห็นที่อาจจะแตกต่างกนับา้ง เพื่อช่วยแกปั้ญหาปากทอ้งในปัจจบุนั 
และกา้วไปสูอ่นาคตที่ดีขึน้  
 
เรำต้องอยู่เหนือกำรโต้เถียงกนั และเรำตอ้งอยู่เหนือกำรเมือง เพรำะเรำมีส่ิงทีต้่อง
ให้ควำมส ำคญัอยำ่งมำกรออยู่ตรงหน้ำ น่ันคือควำมอยู่รอดในกำรหำเลีย้งชีวิตของ
คนนับล้ำนๆ ทีก่ ำลังเดือดร้อนจำกหำยนะของโควิด  
 
เราลดปัญหาของเราไปได ้ดว้ยการไม่ปลอ่ยใหเ้กิดการลม้ตายเป็นจ านวนมาก แต่ตอนนีเ้รา
ตอ้งมุ่งไปที่ความอยู่รอดของปากทอ้ง เพราะเราก าลงัอยู่ในสถานการณท์ี่เลวรา้ยมาก และ
เลวรา้ยไปทั่วโลก แต่พวกเราตอ้งมีความหวงั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราไดเ้ห็นวา่ การรว่ม
แรงรว่มใจกนั ลงมือท างานดว้ยกนั ไดช้ว่ยพวกเราใหก้ลายเป็นหนึ่งในประเทศที่จดัการกบั
โควดิไดด้ทีี่สดุในโลก และไม่มีการลม้ตายของผูค้น ผมเช่ือวา่ เราก็สามารถท าแบบเดียวกนั
นัน้ได ้กบัการจดัการวกิฤตเศรษฐกิจ ซึง่หนทางเดียว กค็ือการจบัมือกนั และท างานดว้ยกนั 
เพื่อสิ่งที่ดีที่สดุส  าหรบัประเทศของเรา เพื่อความเจรญิรุง่เรอืง เพื่อลกูหลานของเรา นั่นคือ
ภารกิจที่ส  าคญัที่สดุของเราในตอนนี ้
 
ขอบคณุครบั  


