สำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
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ในป 1997 ประเทศไทยไดประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหม ซึง่ ราง
ขึ้นโดยที่ประชาชนมีสวนรวม เราทุกคนคิดวายุคใหมของประชาธิปไตยไทย
มาถึงแลว และจะเปนยุคสมัยที่ไรการรัฐประหาร
แตนั่นไมใชสิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลที่ไดรับการเลือกตั้งถึงสองครั้งสอง
หนดวยเสียงสวนใหญถูกลมลงในป 2006 ประเทศไทยเสมือนรถไฟตกราง
และประชาชนคนไทยใชเวลาเกือบ 10 ปกวาทีจ่ ะไดเสรีภาพแหงประชาธิปไตย
กลับคืนมา
หลายคนที่อยูในที่ประชุมแหงนี้รูวารัฐบาลที่ดิฉันพูดถึงคือรัฐบาล
ทีพ่ ช่ี ายของดิฉนั พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีทไ่ี ดรบั การเลือก
ตั้งอยางถูกตองตามกฎหมาย
หลายคนที่ไมรูจักดิฉัน อาจบอกวา เธอจะบนไปทำไม? เปนเรื่อง
ปกติในกระบวนการการเมืองทีร่ ฐั บาลมาแลวก็ไป ซึง่ หากตัวดิฉนั และครอบครัว
ของดิฉันตองเจ็บปวดแตฝายเดียว ดิฉันก็คงจะปลอยวาง
แตนน่ั ก็ไมใชความเปนไปทีเ่ กิดขึน้ จากการรัฐประหารประเทศไทย
ตองถอยหลังและสูญเสียความนาเชื่อถือตอนานาชาติ หลักนิติธรรมและ
กระบวนการกฎหมายถูกทำลาย โครงการและแผนงานทีพ่ ช่ี ายของดิฉนั ริเริม่
ตามทีป่ ระชาชนตองการ ถูกยกเลิก ประชาชนเกิดความรูส กึ วาสิทธิเสรีภาพ
ของเขาถูกปลนไป
คำวา “ไทย” หมายความวา “อิสระ” และประชาชนคนไทยก็ได
ลุกขึ้นตอสูเรียกรองเพื่อใหไดเสรีภาพคืนมา แตในเดือนพฤษภาคม 2553
มีการสลายการชุมนุมของผูเ รียกรองกลุม คนเสือ้ แดง จนทำใหมผี เู สียชีวติ ถึง
91 คนในใจกลางยานธุรกิจของกรุงเทพฯ
คนบริสุทธิ์ถูกลอบยิงโดยสไนปเปอร แกนนำการชุมนุมตองติดคุก
หรือหลบหนีไปตางประเทศ และ
แมแตทุกวันนี้ยังคงมีเหยื่อทาง
การเมืองจากการเคลื่อนไหว
เพือ่ ประชาธิปไตยทีต่ ดิ คุกอยู
ประชาชนคน
ไทยไมทอถอยและยืนยัน
ที่จะเดินไปขางหนา จน
ในที่สุดรัฐบาลในขณะ
นั้นตองจัดใหมีการเลือก
ตั้ง ซึ่งก็มีฝายปฏิกิริยา
ตอตานประชาธิปไตยที่
เชื่อวาจะบริหารจัดการ
และบิดเบือนเจตนารมณ
ประชาธิปไตยไดตอ แต
ในที่สุดพวกเขาก็
ไมสามารถปฏิเสธ
ความตองการ
ของ

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ในการประชุมประชาคมประชาธิปไตย
วันที่ 29 เมษายน 2556
ณ State Palace ประเทศมองโกเลีย

ดิฉนั ขอเริม่ ดวยการขอบคุณทานประธานาธิบดีแหงมองโกเลียทีไ่ ด
เชิญใหดิฉันมาปาฐกถา ณ การประชุมประชาคมประชาธิปไตยแหงนี้
ดิฉนั ไดตอบรับเชิญไมเพียงเพราะดิฉนั ตองการทีจ่ ะไดมโี อกาสเยือน
มองโกเลีย ประเทศทีป่ ระสบความสำเร็จในความเปนประชาธิปไตย หรือไมได
มาเพียงทีจ่ ะไดแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตย แตดฉิ นั
เดินทางมาทีน่ เ่ี พราะความเปนประชาธิปไตยมีความสำคัญตอดิฉนั อยางมาก
และที่สำคัญยิ่งกวาคือความไมเปนประชาธิปไตยมีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในประเทศบานเกิดของดิฉัน ประเทศไทยที่ดิฉันรัก
ประชาธิปไตยนั้นไมใชเปนแนวคิดอุดมการณใหม ในชวงเวลาที่ผานมายาว
นานแนวทางประชาธิปไตยไดนำมาซึ่งความกาวหนาและความหวังสำหรับ
ผูคนจำนวนมาก และในขณะเดียวกัน ผูคนจำนวนมากไดเสียสละเลือดเนื้อ
และชีวิตเพื่อปกปองรักษาและสรางความเปนประชาธิปไตย
เปนที่ประจักษชัดวา รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน ไมไดไดมาฟรีๆ สิทธิ เสรีภาพ และความเชื่อที่วา มนุษยทุก
คนไมวาชายหรือหญิงมีความเทาเทียมกันนั้นไดมาดวยการตอสู และที่นา
เศราใจคือ ทำใหตองมีผูเสียชีวิต
ทำไมถึงเปนเชนนั้นหรือ? ก็เพราะมีคนจำนวนไมนอยในโลกนี้ที่
ไมเชื่อในแนวคิดประชาธิปไตย คนเหลานี้พรอมที่จะใหไดมาดวยอำนาจ
และดวยการกดขีก่ ารมีเสรีภาพ นัน่ หมายความวาพวกเขาพรอมทีเ่ อารัดเอา
เปรียบคนอื่น เขาไมเคารพสิทธิมนุษยชนหรือความเสรีภาพ พวกเขาพรอม
จะใชกำลังเพื่อกดขี่ใหคนอยูใตอำนาจ และยังใชอำนาจในทางที่ผิด สิ่งนี้ได
เกิดขึ้นในอดีตและยังคงทาทายเราทุกคนในปจจุบัน
มีหลายประเทศที่ความเปนประชาธิปไตยไดหยั่งรากลึกแลว ซึ่ง
เปนสิ่งที่ดีและเปนความรูสึกสดชื่นที่ไดเห็นกระแสประชาธิปไตยที่นำความ
เปลี่ยนแปลงสูประเทศตางๆ จากปรากฏการณอาหรับสปริงคถึงชวงผาน
เปลี่ยนในเมียนมารภายใตผลักดันของประธานาธิบดี เต็ง เสง รวมถึงเหตุ
การณที่เกิดขึ้นในประเทศของดิฉัน ดวยพลังของประชาชนคนไทยที่ทำให
ดิฉันมายืนอยูที่นี่ไดในวันนี้
ในระดับภูมภิ าค หลักการสำคัญๆในปฏิญญาอาเซียนก็ยดึ มัน่ ในหลัก
นิติธรรม, ประชาธิปไตย และรัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย
แตในขณะเดียวกันเราทุกคนตองระมัดระวังวาแรงปฏิกริ ยิ าตอตานประชาธิปไตย
ไมเคยที่จะถดถอยลดนอยลง ดิฉันขอยกเรื่องของดิฉันเองเปนอุทาหรณ
1

นีค่ อื เหตุผลทีร่ ฐั บาลตองริเริม่ นโยบายทีจ่ ะเพิม่ โอกาสใหประชาชน
ประชาชนได ดิฉนั ไดรบั การเลือกตัง้ ดวยเสียงสวนใหญของประเทศ แตเรือ่ ง
สร
า
งชี
ว
ิ
ต
ที
่ดีกวา และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ดิฉันไดเริ่มตนไวหลาย
ราวนั้นยังไมจบ
มีความชัดเจนวาผูที่มีปฏิกิริยาตอตานประชาธิปไตยยังคงอยู โครงการ รวมถึงการสรางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสนับสนุนผลิตภัณฑ
รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นในรัฐบาลภายใตคณะรัฐประหารไดใสกลไกที่ตีกรอบ ทองถิ่น และวิสาหกิจขนดกลางขนาดยอม ในขณะที่ไดกำหนดมาตรการยก
ระดับรายไดของเกษตรกร
เพื่อจำกัดความเปนประชาธิปไตย
และดิฉนั เชือ่ วาเราตองการการนำทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตัวอยางหนึง่ ทีด่ ใี นประเด็นนี้ จะเห็นไดจาก
และมีความสรางสรรค ประสิทธิภาพในการบังคับใช
ที่จำนวนครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาไทยมาจากการเลือกตั้ง
กฎหมายและหลักนิติธรรมตลอดจนความสรางสรรค
มีความชัดเจนวา
แตอีกครึ่งหนึ่งกลับไดรับการแตงตั้งโดยกลุมคนเล็กๆ
ในการหาทางออกทีส่ นั ติในการแกไขปญหาของประชาชน
กลุม หนึง่ ยิง่ กวานัน้ กลไกทีเ่ รียกวาองคกรอิสระไดใช
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เราตองการการนำที่ไมจำกัดอยูเฉพาะในซีก
อำนาจเกินขอบเขตแทนประชาชนเจาของอำนาจที่
ในฝายคานและประชาชนทุกคน ที่มีสวนได
แทจริงเปนการดำเนินการเพือ่ คนกลุม ใดกลุม หนึง่ หนึง่
ประชาธิปไตยยังคงอยู สรัฐวบาลแต
นเสี
ย
ทุ
กคนตองเคารพกฎหมายและชวยกันสราง
มากกวาเพื่อคนสวนใหญของสังคม
รัฐธรรมนูญที่รางขึ้น
ประชาธิปไตย
นี่คือความทายทายของประชาธิปไตยไทย
ทานผูม เี กียรติทเ่ี คารพ, อีกบทเรียนทีไ่ ดเรียน
ในปจจุบนั ดิฉนั นัน้ ตองการเห็นความปรองดองเกิดขึน้
ในรัฐบาลภายใต
รูค อื เพือ่ นในตางประเทศมีความสำคัญ การกดดันจาก
ในประเทศไทยและประชาธิปไตยของไทยพัฒนาให
คณะรั
ฐ
ประหารได
ใ
ส
นานาชาติทเ่ี ชือ่ ในระบอบประชาธิปไตยทำใหกระบวน
เขมแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็ดวยหลัก
การประชาธิปไตยในประเทศไทยคงอยูได การคว่ำ
นิติธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่แข็งแรงมี
กลไกที
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่
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ี
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่
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ด
บาตรและการไมยอมรับเปนกลไกที่สำคัญที่จะหยุด
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนโปรงใสและเมือ่ นัน้ ทุกคนจะสามารถ
มัน่ ใจไดวา เขาจะไดรบั การดูแลทีย่ ตุ ธิ รรม เจตจำนงนี้
ความเปนประชาธิปไตย กระบวนการปฏิกิริยาที่ตอตานประชาธิปไตย
ดิฉนั ไดแสดงออกโดยประกาศเปนนโยบายตอทีป่ ระชุม
เวทีนานาชาติอยางประชาคมประชาธิปไตย
ของรัฐสภา กอนการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะหัวหนารัฐบาล
แหงนีม้ บี ทบาททีจ่ ะชวยใหประชาธิปไตยยืนหยัดอยูไ ด
การส
ง
เสริ
ม
และปกป
อ
งประชาธิปไตยดวยการหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
ความมีประชาธิปไตยทำใหเกิดเสถียรภาพทางการเมือง เกิดสภาพ
แวดลอมที่ดึงดูดการลงทุน นำมาสูการสรางงานสรางรายได ที่สำคัญดิฉัน ประสบการณและสรางความ รวมมือ หากประเทศใดก็ตาม ไดมกี ารเปลีย่ น
เชือ่ วาเสรีภาพทางการเมืองเปนการแกไขปญหาความเหลือ่ มล้ำดวยการเปด แปลงทีข่ ดั ตอหลักการประชาธิปไตย ทุกคนตองรวมกันกดกันเพือ่ การเปลีย่ น
โอกาสทางเศรษฐกิจและนำมาซึ่งการลดชองวางทางรายไดระหวางคนจน แปลงและนำเสรีภาพกลับคืนสูประชาชน
คนรวย
ดิฉนั ขอยืนยันวาจะใหการสนับสนุนเวทีน่ เ้ี วทีนแ้ี ละการดำเนินงาน
นีค่ อื เหตุผลวาทำไมจึงเปนความสำคัญทีจ่ ะตองสรางความแข็งแกรง ของสภาบริหาร ( Governing Council ) เพื่อจะไดชวยใหประชาธิปไตย
ใหกบั ประชาชนในระดับรากหญา เราจะตองเดินหนาปฏิรปู การศึกษา เพราะ แข็งแกรงขึ้นทั่วโลกนอกจากนี้ ดิฉันขอชื่นชมประธานาธิบดีมองโกเลีย
การศึกษาสรางโอกาสดวยความรู และปลูกฝงวัฒนธรรมทางประชาธิปไตย สำหรับขอริเริม่ ความเปนหุน สวนเอเชียเพือ่ ประชาธิปไตย ( Asian Partnership
Initiative for Democracy ) และทางรัฐบาลไทยพรอมที่จะสงเสริมความ
ในวิถีชีวิตของประชาชน
เมือ่ ประชาชนมีความรู ประชาชนจะสามารถตัดสินใจดวยขอมูลที่ รวมมือในสวนนี้
ทานผูมีเกียรติ, ดิฉันขอปดทายดวยการประกาศวา ดิฉันหวังวา
ครบถวนและสามารถปกปองความเชือ่ ของตนจากผูท ต่ี อ งการกดขี่ และนีค่ อื
เหตุผลที่ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอของมองโกเลียในที่ประชุมใหญสห- ความเจ็บปวดทีค่ รอบครัวของดิฉนั ไดรบั ทีค่ รอบครัวของเหยือ่ ทางการเมือง
ไทย และครอบครัวของผูเ สียชีวติ ทัง้ 91 คนในเหตุการณเมือ่ เดือนพฤษภาคม
ประชาชาติเกี่ยวกับการศึกษาและประชาธิปไตย
การลดชองวางระหวางคนรวยคนจนก็สำคัญเชนกันมนุษยทุกคน 2553 ตองเผชิญจะเปนความเจ็บปวดครั้งสุดทายสำหรับประเทศไทย
ขอใหเราทุกคนสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่เสรีภาพและ
ควรมีโอกาสทีเ่ ทาเทียมกัน เราตองไมทง้ิ ใครไวขา งหลัง สิง่ นีจ้ ะทำใหประชาชน
เปนผูม สี ว นรวมทีแ่ ทจริงในการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางประชาธิปไตย อิสรภาพของมนุษยไดรับการปกปกษรักษาเพื่อลูกหลานและคนรุนตอๆไป
ขอบคุณคะ
ของประเทศ
นีค่ อื เหตุผลทีร่ ฐั บาลตองริเริม่ นโยบายทีจ่ ะเพิม่ โอกาสใหประชาชน
สรางชีวิตที่ดีกวา และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ดิฉันไดเริ่มตนไวหลาย
โครงการ รวมถึงการสรางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสนับสนุนผลิตภัณฑ
ทองถิ่น และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม ในขณะที่ไดกำหนดมาตรการ
ยกระดับรายไดของเกษตรกร

นายกฯ ชี้การเยือน
มองโกเลียเปนการเพิ่ม
มูลคาการคา-ลงทุน
ระหวางกัน

น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาวผานรายการรัฐบาล
ยิ่งลักษณ พบประชาชน ถึงกรณีการเดินทางเยือนมองโกเลียซึ่งเปนการ
กระชับความสัมพันธไทยและมองโกเลียครบรอบ 40 ป โดยกลาวตอนหนึ่ง
ในรายการวา ความสัมพันธระหวาง ไทยและมองโกเลีย เปนเวลากวา 40 ป
ครัง้ นีถ้ อื เปนการเยือนครัง้ แรกซึง่ พบวา ประเทศมองโกเลียมีสภาพ เศรษฐกิจ
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ทรัพยากร เหมืองแร ทองคำ โลหะหายาก จำนวนมาก เนือ่ งจาก มองโกเลีย
มีการสนับสนุน ดาน พลังงานน้ำ พลังงานลม แสงอาทิตยและความรอนใน
พืน้ ดิน เปนสิง่ ทีเ่ รามองวานาสนใจ การมาครัง้ นีน้ ำธุรกิจภาคเอกชนมาหารือกัน
โดยการเดินทางมาเยือนครัง้ นีป้ ระสบความสำเร็จทีเ่ ราตกลงกันวา
อยากเห็นมูลคาการคาการลงทุนในอีก 3 ปขางหนาเพิ่ม 1-2 เทา ขณะที่
เอกชนไดเห็นศักยภาพของมองโกเลีย ทั้งกลุมพลังงาน ภาคเกษตร การเงิน
โรงพยาบาล สถานศึกษา ในดานการคาการลงทุน หารือกันวาภาคธุรกิจ
อยากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ คือ ลงนามเอ็มโอยูในการสงเสริมและ
คุมครองการลงทุนก็ไดรับการตอบรับจากมองโกเลีย คาดวาจะไดเห็นความ
รวมมือนี้เกิดขึ้น และเวทีความรวมมือทางการคา ที่จะหารือวามีสินคาไหน
จะสงไปมองโกเลียหรือนำเขามาจากมองโกเลีย และความรวมมืออื่นๆทาง
วิทยาศาสตร วิชาการ การศึกษา สาธารณสุขและทองเทีย่ วทีท่ างมองโกเลีย
ตองการความรวมมือจากไทย
ถามีโอกาสเขามาลงทุนก็จะชวยดานอุตสาหกรรมตางๆ และดานการ
สงออก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต เราอาจจะสงชิ้นสวนมาประกอบที่นี่ได
ในดานการทองเทีย่ ว มองโกเลีย ไดขอมาในเรือ่ งเปดเสนทาง ตอง
ไปศึกษาดูวาถามีเสนทางบินตรงไดก็จะเปนโอกาสมากขึ้น และอีกอยางคือ
เรื่องพลังงานทดแทน ที่นี่เขาก็จะมีเรื่องพลังงานทดแทน มีการคุยกันเรื่อง
งานวิจยั ไทยทำเรือ่ งกังหันลม ก็อาจจะมาชวยเขาในการศึกษาเรือ่ งพลังงาน
ลมและดานอื่นๆ เปนอีกโอกาสหนึ่งที่เรามองเห็น ซึ่งทางมองโกเลียก็อยาก
จะไดมีการติดตอทำธุรกรรม ทำกิจกรรมตางๆกับอาเซียน สิ่งที่ไดคุยกันอีก
เรือ่ งคือ เนือ่ งจากทีน่ บ่ี างครัง้ อากาศหนาว ลมแรง ทีน่ จ่ี ะมีแคชเมียรสง ออก
40% ประเทศไทยเราก็มีผาไหมไทย นายกฯก็ขอมาวานาจะรวมมือผลิต
ผาแคมเมียรกับผาไหมไทย หรือแลกเปลี่ยนดานเทคโนโลยี ดิฉันก็มีโอกาส
ไดไปชมโรงงาน ก็เห็นวาเครื่องจักรเขาก็มีการพัฒนาไปมาก
สวนในดานขาว มองโกเลียเคยซื้อขาวไทยอยูแลว ก็ถือโอกาสมา
ขอบคุณ และหวังวาจะสั่งซื้อขาวตอไป รวมทั้งสินคาเกษตรอื่นๆดวย นอก
จากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยังได เชิญนายกฯมองโกเลีย
มาเยือนไทย เพื่อจะไดติดตามความคืบหนาในการเดินทางมาครั้งนี้ดวย

โดยในแงความรวมมือไทยมาเปนอันดับ 1 เนื่องจากสถานทูต
มองโกเลียอยูที่กรุงเทพฯ จึงมีกิจกรรมและสิ่งที่ตองดำเนินการหลายอยาง
แนวโนมความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจระหวางกัน
ปจจุบันภาคเอกชนในมองโกเลียขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปนสัดสวน
มากถึง 80% ของจีดพี ี เราจึงอยากใหสนับสนุนภาคเอกชนของทัง้ 2 ประเทศ
ลงทุนรวมมือกันมากขึ้น โดยยินดีที่บริษัทใหญของไทย อยางบานปูเขาไป
ลงทุนในดานเหมืองแร ในมองโกเลียแลว บานปูทำเหมืองถานหิน บริเวณ
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศ โดยเริ่มเมื่อ 2 ปที่ผานมา ดวยเงินลงทุนราว
600 ลานดอลลาร และกำลังจะลงทุนในปนี้อีก 200 ลานดอลลาร ถือเปน
สัญญาณที่ดีในการเปดทางลงทุนระหวางกันตอไป
เราตองการสงเสริมใหนักลงทุนไทยลงทุนในดานเกษตรกรรม เรา
มีพืชหลักเปนขาวสาลี และธัญพืชตาง ๆ และเนื่องจากเราไมสามารถปลูก
ขาว น้ำตาล และผลไมได เราก็จะนำเขาจากเพื่อนบานอยางจีน เวียดนาม
อินเดีย และเกาหลีใต ประเทศเหลานีไ้ มไกลนัก แตขณะนีเ้ ราก็มองขาวหอม
มะลิคุณภาพดีและน้ำตาลของไทยเชนกัน ขาวหอมมะลินาสนใจ ถานำเขา
จะถือเปนสินคาใหมและแตกตาง เพราะยังไมมใี ครนำเขามากอน การคากับ
ไทยมีอุปสรรคอยูที่การขนสงระหวางกัน
แรงจูงใจสำหรับนักลงทุนไทย
เราปรับปรุงกฎหมายการลงทุนมาแลว 3 ครัง้ ในป 2546 เพือ่ สอด
คลองกับนโยบาย และทำใหทั้งรัฐบาลมองโกเลียและนักลงทุนวิน-วินกันทั้ง
2 ฝาย ทำใหเกิดความเทาเทียมทัง้ ในบรรดานักลงทุน ไมวา ชาติใด การเสนอ
แรงจูงใจของเราจึงตองยื่นขอเสนอที่ไดผลประโยชนอยางเทาเทียมสำหรับ
นักลงทุน ไมวา จะมาจากชาติใด หรือบริษทั ใด ขอดีของการมาลงทุนทีน่ ่ี คือ
เรามีการเมืองที่มั่นคง และสนับสนุนนักลงทุนอยางเต็มที่ ขณะนี้มองโกเลีย
สนใจทีจ่ ะทำขอตกลงทวิภาคีไทย-มองโกเลีย เพือ่ สงเสริมการลงทุนระหวาง
กัน ซึ่งอยูในระหวางเจรจา เพื่อใหการลงทุนเปนไปอยางราบรื่น
มองโกเลียเติบโตสูงเพราะการลงทุนจากตางชาติ โดยมีอัตรา
เศรษฐกิจเติบโตราว 17% สวนชวง 2 ปที่ผานมา เติบโตถึง 21% ขณะที่
ประเทศอื่น ๆ เติบโตเฉลี่ยอยูที่ 5-7% ตัวเลขที่สูงนี้เปนเพราะการลงทุน
สาขาเหมืองแรจากตางชาติ มีทรัพยากรมาก ทัง้ ถานหิน ทองคำ และทองแดง
เนื่องจากเพิ่งเปดประเทศใหลงทุนในสาขานี้เต็มที่ชวง 5 ปที่ผานมา สาขานี้
จึงโตเร็วมาก ขณะนีจ้ งึ ไมจำเปนตองดึงดูดนักลงทุนมาในสาขานีแ้ ลว เพราะ
ทุกคนตางก็เขามาลงทุนในมองโกเลียเพราะแรธาตุ ในอนาคตแรธาตุมวี นั หมด
เหมืองจะกลายเปนพื้นที่วางเปลา มองโกเลียจึงมีนโยบายกระจายรายได
ทางเศรษฐกิจไปยังการลงทุนดานอื่น ๆ ที่อยากสงเสริมการลงทุนดานการ
เกษตร และการทองเที่ยว จึงตองการใหไทยเขามาในสาขาอื่น ๆ
ศักยภาพของไทยที่โดดเดน
ไทยมีจดุ แข็งดานการทองเทีย่ ว มองโกเลียสามารถเรียนรูจ ากไทย
ไดในเรือ่ งธุรกิจการทองเทีย่ ว หากไทยเขาไปลงทุนรวมกับเอกชนมองโกเลีย
ก็จะเปนอีกทางทีบ่ ริษทั เหลานัน้ ไดเรียนรูจ ากไทย ตองการเพิม่ การทองเทีย่ ว
ระหวางกันมากขึน้ ปทแ่ี ลว ชาวมองโกเลียเดินทางมาไทย เปนการทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ จำนวนถึง 1,000 คน โดยเฉพาะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร มีแนว
โนมวาชาวมองโกลจะเดินทางมาไทยเพราะดานสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
เปนเรื่องที่นาสนับสนุน
ศักยภาพอีกอยางของไทยที่มองโกเลียเห็น คือไทยสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Economy) ซึง่ ดีมาก รัฐบาลมองโกเลีย
สนใจนำไปใช และอีกโครงการทีด่ ี ซึง่ ไทยเปนแบบอยางกับเราได คือ OTOP
มองโกเลียสนใจเรื่องนี้ นอกจากนี้ ไทยก็สำคัญมาก เพราะเปนประเทศที่
กอตั้งอาเซียน และเปนสมาชิกที่มีบทบาทสูง มองโกเลียตองการเปนสวน
หนึง่ ของเออีซี กรุงเทพฯเปนเมืองใหญ สามารถพัฒนาเปนฮับโลจิสติกสได
สวนอุปสรรคเศรษฐกิจของไทยขณะนี้มีเพียงอยางเดียว คือการขนสงใน
ประเทศเทานั้นจะถือเปนสินคาใหมและแตกตาง เพราะยังไมมใี ครนำเขามา
กอน การคากับไทยมีอุปสรรคอยูที่การขนสงระหวางกัน

เอกอัครราชทูต
มองโกเลีย
ยืนยันตองการสงเสริม
นักลงทุนไทย

"ชิมดิ ดอรจ บัตทูเมอร" เอกอัครราชทูต
มองโกเลียประจำประเทศไทยคนลาสุดมาประจำ
ทีไ่ ทยได 10 เดือน กลาวชัดเจนวา ชองทางของ
โอกาสทางเศรษฐกิจระหวางทัง้ 2 ประเทศนัน้
สดใส ยังพัฒนาไปไดอกี ไกล และจำเปนอยางยิง่
ที่จะตองสนับสนุนใหเกิดขึ้นจริง
ความรวมมือไทย-มองโกเลียทีช่ ดั เจน
ขณะนีจ้ ากการเยือนครัง้ ลาสุดของนายกรัฐมนตรี
ไทย ทำใหเราไดเซ็นเอ็มโอยู 3 ฉบับ ไดแก
1. บันทึกความเขาใจวาดวยการตั้งกลไกการ
หารือความรวมมือทวิภาคี เพือ่ สงเสริมและ
กระชับความรวมมือระหวางกัน
2. ความตกลงวาดวยความรวมมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3. บันทึกความเขาใจระหวางสภาหอการคาและ (จากคำใหสัมภาษณของ "ชิมิดดอรจ บัตทูเมอร" เอกอัครราชทูตมองโกเลีย
อุตสาหกรรมแหงชาติไทย-มองโกเลีย
ประจำประเทศไทย ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ)
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ปรากฏการณ
"โตวาที"ระดับประเทศ...
กัของนายกรั
บปาฐกถา
ฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร

รศ.ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นักวิชาการทางประวัตศิ าสตรและ
การเมืองรวมสมัย ปจจุบนั เปนอาจารยประจำภาควิชาประวัตศิ าสตร คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหความเห็นในเรื่องนี้วา....
“โดยสวนตัว ผมเชื่อวา การ "ปลอย" แมแตเรืองแบบนี้ ในระยะ
ยาว มันจะคอยๆ หมดความหมาย ความสำคัญไปเองนะ ... ไมใช จะไมมคี น
ดาแบบนี้อีก (ยังไงก็คงมี) แตมันจะนอยๆไปเอง ไมมีความสำคัญไปเอง ใน
ทางการเมือง หรือชีวิตสาธารณะ กระแสหลัก ... ทุกวันนี้ เพราะการเมือง
หรือชีวิตสาธารณะ ของไทย มันไม "ปกติ" มันอยูในภาวะ "วิกฤติ" ทีลึกซึ้ง
รุนแรงมาก เราเลยเห็นการดาในลักษณะนี้ บอย แตถาเราหาทางออกจาก
วิกฤติแบบนีไ้ ด เรือ่ งพวกนี้ จะคอยๆ กลายเปนอะไรที ไมมคี วามหมายไปเอง"
ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ นักคิด นักเขียน และศาสตราจารยดาน
ประวัติศาสตรชาวไทย กลาวถึงเรื่องนี้วา...
“ปาฐกถาของคุณยิง่ ลักษณนน้ั นาสนใจเปนพิเศษ เพราะคุณยิง่ ลักษณ
ผูกชาติเขากับประชาธิปไตยอยางที่แยกออกจากกันไมได ไมจำเปนที่คนอื่น
จะตองมีความเห็นอยางเดียวกับคุณยิง่ ลักษณ แตถา มองประเด็นบนหลักการ
เดียวกับคุณยิง่ ลักษณ ก็เขาใจไดไมยากวา เหตุใดคุณยิง่ ลักษณจงึ ตองนำเรือ่ ง
รัฐประหาร, กลไกที่ขัดขวางประชาธิปไตยซึ่งอำนาจรัฐประหารไดวางยาไว
และภัยคุกคามประชาธิปไตยซึ่งยังมีอยูในการเมืองไทย ฯลฯ ขึ้นมากลาว
และเมื่อมองเห็นสถานการณในประเทศไทยดังนี้แลว จึงไมแปลก
ที่คุณยิ่งลักษณจะเรียกรองใหตางชาติ "แทรกแซง" หากเกิดการรัฐประหาร
ในประเทศไทยอีก ก็เพื่อรักษา "ชาติ" เอาไวไงครับ ดังที่กลาวแลววา หลัก
การของคุณยิ่งลักษณคือชาติและประชาธิปไตยนั้นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน”
ดานการเมือง
ส.ส.สุณีย เหลืองวิจิตร อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลง
เสียงเครือเปดใจวา
“รับไมไดกบั คำพูดทีเ่ ปนการละเมิดสิทธิของสตรี และดูถกู เหยียด
หยามทำใหเสียชือ่ เสียง เปนพฤติกรรมทีน่ า ขยะแขยง และสุภาพบุรษุ เขาไม
ทำกัน จึงขอเรียกรองใหสตรีทั้งหลายชวยกันแสดงออกและประณามการ
กระทำดังกลาว”
ส.ส.จารุพรรณ กุลดิลก ส.ส.นองใหม และนักวิชาการผูรอบรู
การเมืองตางประเทศ ระบุวา
“ทางกลุม ส.ส.หญิงจะแปลแถลงการณประณามภาษาอังกฤษ เผย
แพรไปยังองคกรระหวางประเทศ เชน องคกรสิทธิมนุษยชนสากล และสื่อ
ตางประเทศ รวมทั้งชี้แจงไปยังประเทศมองโกเลีย เพื่อเขาใจในเจตนาของ
นายกรัฐมนตรีเรื่องดังกลาวใหชัดเจน”
แถลงการณกลุม ส.ส.หญิงเพือ่ ไทย ยืนยันวาการปาฐกถาของนายกฯ
เปนการพูดเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศจากการรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 และ
พูดถึงขอเท็จจริงทีว่ า ปจจุบนั ยังมีกลุม คนทีต่ อ ตานประชาธิปไตย ไมไดมสี ว น
ใดที่จะทำใหประเทศไทยไดรับความเสียหาย แตตรงกันขามกลับเปนการ
แสดงใหนานาชาติไดเห็นแนวทางของประเทศไทยและรัฐบาล วาตองการ
สรางความเปนประชาธิปไตยของชาติใหเจริญพัฒนาตอไป

ที่อูลานบาตอร ประเทศมองโกเลีย

ซึง่ เวลานีไ้ ดสง ผลกระทบสรางแรงกระเพือ่ มตอสังคมไทย ปลุกภาคประชาชน
รวมไปถึงสื่อและนักวิชาการ
ภายหลังจาก “ชัย ราชวัตร” นักเขียนการตูนการเมืองอาวุโส
โพสตขอความลงเฟซบุคสวนตัวพรอมภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร เมื่อวันที่
30 เมษายน 2556 โดยมีขอความวา “โปรดเขาใจ กะหรี่ไมใชหญิงคนชั่ว
กระหรี่แคเรขายตัว แตหญิงคนชั่วเที่ยวเรขายชาติ”
ทำใหมเี สียงวิพากษวจิ ารณตามมาทัง้ ฝายทีเ่ ห็นดวยและไมเห็นดวย
กระทัง่ ในชวงค่ำของวันที่ 1 พฤษภาคมมีการโพสตขอ ความทางเฟซบุค จาก
นักวิชาการทั้งดานประวัติศาสตรและดานรัฐศาสตรใหความเห็นตอกรณีดัง
กลาว โดยประมวลความเห็นไดดังนี้
ดานนักวิชาการ
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อดีตคน เดือนตุลาและคอลัมนิสต หนังสือ
พิมพมติชนรายวัน มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา...
"เสียงระดมโหมดาทอดูหมิ่น นายกฯ ยิ่งลักษณ และพวก ในระยะ
หลังนี้ ก็สะทอนวิกฤติภมู ปิ ญ
 ญาของ อนุรกั ษนยิ มไทยชนิดสิน้ ทาหมดปญญา
จะทำอะไรอยางอื่นไดแลวไมตองพูดถึงเอาชนะใจและชี้นำสังคมไทย"
รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ นักเศรษฐศาสตรการเมือง ก็ยัง
มองเรื่องนี้วา...
"ปาฐกถาพิเศษของนายกฯ ยิง่ ลักษณ ทีม่ องโกเลีย ทำใหพวกผีหา
ซาตานใน ประเทศไทยเกิดอาการดีซาน ดิ้นพลานๆ ธาตุไฟแตก แหกปาก
รองโหยหวนกันขรมไปทั้งขุมนรกของพวกมัน สาเหตุที่คนพวกนี้ยิ่งออก
อาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆก็เพราะรูวา พวกมันกำลังจะแพ!!"
ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร
ผูสนใจศึกษาคนควาประวัติศาสตร การเมืองไทยและประเทศเพื่อนบาน
ก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้วา...
"คนเหลานัน้ นอกจากจะ "กาวไมพน ทักษิณ" แลว...ตอนนีจ้ ะประสบ
ปญหาที่ยากยิ่งกวานั้นอีก คือ "กาวไมพนยิ่งลักษณ" แนนอน"หากคนเหลา
นั้นยังแกหนทางจนตรอกกับสิ่งที่พวกเขากำลังประสบปญหาและเผชิญหนา
อยูไมได...ก็มีคำแนะนำงายๆ อยาก "ใหไปผุดไปเกิดใหม" เผื่อประเทศชาติ
แผนดินนี้จะดีขึ้น

บทบรรณาธิการ “สื่อสรางสาน” เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย
ผานมาเปนเลมที่ 3 ในเดือนมิถุนายนแลว กองบรรณาธิการ “สื่อสรางสาน” โดย สำนักงานเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ภูมิใจนำเสนอเรื่องราวดีๆ
ทั้งปาฐกถาของทานนายกรัฐมนตรี ความสำเร็จในการเยือนประเทศตางๆ นโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งความคิดเห็นจากฝายตางๆ จากเลมแรก
ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการประชุม Asia – Pacific Water Summit ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม และ
เลมที่ 2 (รูป) เปนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติวาดวยอนาคตของเอเชีย (The Future of
Asia) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน แลวในเลมที่ 4 จะเปนเรื่องสำคัญที่พลาดไมไดนั่นก็คือ เรื่อง
พ.ร.บ.งบประมาณป 2557 ทางกองบรรณาธิการฯหวังวาทุกทานจะใหการติดตาม และสามารถ
นำ “สื่อสรางสาน” ไปใชประโยชนในการลงพื้นที่ เพื่อทำความเขาใจกับพี่นองประชาชน และชวย
กันประชาสัมพันธผลงานรัฐบาลตอไป โดยสามารถดาวนโหลด “สื่อสรางสาน” ไดที่
http://www.ptp.or.th/
ขอขอบคุณที่ใหการติดตาม
กองบรรณาธิการ “สื่อสรางสาน” สำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
ฉบับที่ 1
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