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บทนํา
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สะสมและ
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานจนปัญหาหยั่งรากลึก ระบบโครงสร้างการเมื อง เศรษฐกิจ สังคมที่ไม่
เอือ้ อํานวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ปัญหาการ
บริห ารจัดการภาครัฐ กฎหมาย บางส่วนล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ ทําให้ประเทศไม่
สามารถก้าวข้ามประเทศกํา ลังพัฒนาไปสู่ ประเทศที่ พัฒนาแล้วได้ อีกหนึ่งปัญหาที่สํา คัญคือ ปัญหา
ความยากจนของประชาชน เกิดความ เหลื่อมล้ํา ทางสังคม ในขณะเดียวกัน มีปัญหาความเสื่อมโทรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับ
ประชาชนและระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดกํา ลังสํา คัญของชาติที่จะ
นํา พาประเทศก้าวข้ามกับดักในมิตติ ่างๆ จึงมีความจําเป็นต้องทบทวนปัญหาและบทเรียนที่ผ่านมา
รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อปฏิรูปประเทศให้เดินหน้าต่อไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพ.ศ. 2560 ใน “หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ” ได้
บัญญัติถึงเปูาหมายในการปฏิรูปไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อให้ประเทศชาติมี ความสงบเรียบร้อย มี
ความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) สังคมมี
ความสงบสุขเป็นธรรม และมีโอกาสอันทั ดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมลา และ 3) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบกับได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ปฏิรูปประเทศ ซึ่ งกํา หนดการปฏิรูปประเทศไว้ 11 ด้านสํา คัญ และได้มกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านเพื่อเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มีความต่อเนื่อง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้เล็งเห็น
ความสําคัญของภารกิจสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลองค์ความรูข้ องคณะทํางาน
ต่างๆ เพื่อการปฏิรูป สู่สาธารณะ จึงจัดทําแผน ออกอากาศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเด็นองค์ความรูต้ ่างๆ
ในรายการมองรัฐสภา สถานีโทรทัศน์รัฐสภา และรายการวาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย ทางสถานี
วิทยุรัฐสภา ทั้งนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ได้จัดทําสรุปการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่ออกอากาศทาง
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อ
เผยแพร่ตอ่ ไป
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การสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

1.รายการมองรัฐสภา
(รายการโทรทัศน์)
รายการ มองรัฐสภา ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบทีวีดิจิทัล ระบบดาวเทียม เคเบิล้ ทีวี รับชมได้ที่ช่อง๑๐ www.radioparliament.net/ Application
ระบบ iOS และระบบ Android App : TPchannel
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๑.๑ ประเด็น “การขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล”
โดย ดร .บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนิ นงานตาม
นโยบายรัฐบาล)
(ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๑)
คณะอนุกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เดินหน้าสาน
งานรัฐบาล ขับเคลื่อนปฏิรูปเชิงระบบโครงสร้างกลั่นกรองบูรณาการนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ ทั้งแก้ไขการบุกรุกปัญหาที่ดนิ ปรับโครงสร้างองค์การภาครัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ทั้งแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ปรับโครงสร้างองค์การภาครัฐ แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมระบบ
การเกษตรอย่างยั่งยืน ปฏิรูประบบภาษีการใช้จ่ายของรัฐบาล เพิ่มความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ขจัดปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน หวังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภาพรวมการดําเนินการทั้งหมดจะ ไป
ในทิศทางใด ประชาชนจะได้ประโยชน์จากการการขับเคลื่อนครัง้ นี้อย่างไร ติดตามพร้อมกันในมอง
รัฐสภา
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลมีที่มาอย่างไร
เป็นการทํางานเรื่องการปฏิรูปให้มีความต่อเนื่อง แต่เดิมกลไกที่รัฐบาลจัดตัง้ ไว้คือ ค

ณะ

เตรียมการปฏิรูปประเทศ ต่อมาเมื่อกฎหมายและขัน้ ตอนแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศประกาศใช้
มีการตัง้ กรรมการขึ้นมา ๑๑ ชุด ตัวการเตรียมการปฏิรูปก็ยุบลงไป อบป . ซึ่งเคยอยู่ภายใต้เตรียมการ
ปฏิรูปจึงต้องปรับสภาพยุบตามไปด้วย รัฐบาลเห็นว่าในระหว่างที่แผนปฏิรูปประเทศยั งไม่ได้ประกาศใช้
จําเป็นที่จะต้องมีกลไกที่เชื่อมการทํางานที่เคยทํางานภายใต้เตรียมการปฏิรูป มีกลไกอยู่ชุดหนึ่งที่
รัฐบาลไว้ตงั้ แต่ปี ๒๕๕๗ คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
คือ กขร. มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเป็นประธาน เห็นว่ากลไกชุดนี้ น่าจะเหมาะสมในการทํางานสาน
ต่องานของ อบป. จึงตัง้ เป็นอนุกรรมการภายใต้ กขร. เรียกว่า อกขร. อนุกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
๒. บทบาทและหน้าที่มีอะไรบ้าง
สานงานของการปฏิรูปประเทศซึ่งรับมาจาก สปช . สปท. จนมาถึง อบป . มีหลายเรื่องที่ยัง
ทํางานติดพันอยู่จําเป็นที่ต้องผลักดันต่อเนื่องก็ทํางานต่อ อีกส่วนหนึ่งงานภายใต้ กขร . ต้องดูนโยบาย
เร่งรัดของรัฐบาลซึ่งมีหลายด้าน ยกตัวอย่างเรื่อง ความยากจน ไปขับเคลื่อนและสานงานต่อ เป็นการ
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ประกอบกันระหว่างกลไกการทํางานนโยบายรัฐบาล การปฏิรูป ซึ่งหลายเรื่องก็เป็นเรื่อง

เดียวกัน

แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ อีกส่วนหนึ่งไปเชื่อมกับชุดการ
ปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วน นี่ภาพต่อเชื่อมการทํางานที่รัฐบาลมีอยู่
๓. ถ้าเปรียบเทียบ อกขร. กับ อบป. มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
ส่วนใหญ่เป็นงานที่เหมือนกันและเพิ่มเติมจา กประเด็นเร่งรัดของรัฐบาล เช่น การเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาความยากจน รัฐบาลมีนโยบายเรื่องบัตรสวัสดิการผูย้ ากไร้ ขณะนีต้ ้องเติมเครื่องมือที่จะไปช่วยผู้
ยากไร้ ระบบสวัสดิการของภาครัฐมีอยู่ทั้งหมดกว่า ๔๐ ระบบสวัสดิการ เรื่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่องกองทุน เรื่องหนี้ สินเกษตรกร สิ่งเหล่านีต้ ้องมาจัดระบบเพื่อให้ไปรองรับกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืน ไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวต้องไปแก้ไขเรื่องอาชีพ การศึกษา เพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคง มี
การศึกษา มีการฝึกฝนอาชีพด้านทักษะ
๔. อบป.ต้องเกี่ยวข้องกับหลายคณะฯ ใช่หรือไม่
ถ้าพูดถึงกลไกของรัฐบาลมีทั้งกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กขร. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน คณะกรรมการไทยนิยมยั่งยืน และคณะกรรมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่รองรับกับเปูาหมายของสหประชาชาติที่เรียกว่า

SDG จะเป็นภาพระยะยาว ๑๕ ปี

กลไกทั้งหมดจะทํางานเชื่อมโยงกันเพื่อตอบโจทย์แต่ละเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องระหว่างประเทศเป็นหน้าที่ของ
กรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ถ้าเป็นเรื่องภายในประเทศงานกฎหมายก็เป็น คปก

.เร่งด่วน ถ้าเป็นตาม

นโยบายรัฐบาล กขร. และ อกขร.ก็ทําหน้าที่สอดประสานงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
๕. ที่ผ่านมา อบป.ทําอะไรบ้าง และต้องไปสานต่อจากเรื่องใดบ้าง
มีเรื่องที่สําเร็จแล้ว เรื่องระบบยุติธรรมชุมชน กลไกที่ทําให้เข้าถึงระบบยุติธรรมเกิดขึ้นระดับที่
ใกล้ตัวที่สุดในระดับตําบล และระดับหมูบ่ ้าน ระบบยุติธรรมชุมชนที่ต้องพัฒนาตัวกฎหมายยุติธรรม
ชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการไ กล่เกลี่ยข้อพิพาทนําเสนอผ่านไปพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส่วนที่ยังทําไม่เสร็จก็มีหลายเรื่อง เป็นความต่อเนื่องที่ปรากฏอยู่เช่น เรื่องธนาคารที่ดิน
กฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม กฎหมายปุาชุมชน เป็นงานที่ยกร่างไว้แล้วจึงจําเป็นที่จะต้องมีขนั้ ตอนตาม
กฎหมาย ต้องทําการรั บฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังมีความเห็นต่างมาหาข้อสรุป
ร่วมกัน เป็นงานต่อเนื่องที่จะต้องไปเชื่อมโยงกับกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วน ที่เรียกว่า
คปก.เร่งด่วน ระหว่างนี้จําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเป็นรูปธรรมใช้กลไกที่มอี ยู่ผลักดันกฎหมาย บั งคับใช้
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กฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในทางราชการ กฎหมายที่เป็นภาระของประชาชนจะอยู่ภายใต้คณะกรรมการ
ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วน ภายใน ๑ ปี ประกาศใช้ก่อนการเลือกตั้ง
๖. การติดตามเรื่องของผังเมืองเป็นอย่างไรบ้าง
กฎหมายผังเมืองเกิดขึน้ มาตั้งแต่ชุดสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. และต่อเนื่องมาที่ สปท . ในส่วน
ของตัวกฎหมายดําเนินการมาถึงขัน้ ของ สนช . แล้วซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการพิจารณา สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติรับวาระที่หนึ่งตั้งคณะกรรมาธิการซึ่งเป็นผลงานที่ทําร่วมกันมา สปช. สปท. และชุดเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศ อบป. งานที่ต้องต่อเนื่องคือการเพิ่มเติมให้ระบบการผังเมือง รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งวางแผนไว้มองระยะยาว ผังเมืองจะเป็นตัวที่นําเนือ้ หาลงไปอยู่
ในภาคพื้นที่
๗. คาดว่ากฎหมายผังเมืองจะแล้วเสร็จเมื่อใด
งานเร่งด่วนในตอนนีก้ ่อนการเลือกตั้งประมาณต้นปี 2562 เร่งรัด ๑ ปีก่อนการเลือกตั้ง
๘. ความมั่นคงทางอาหารมีความคือหน้าอย่างไรบ้าง
เรื่องความมั่นคงทางอาหารต้องดูตงั้ แต่ตน้ ทาง คือ การรักษาพันธุกรรมพืช ความหลากหลาย
ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เอาไว้ให้ได้เพื่อเอาไว้มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ต้องทํากฎหมายความหลากหลาย
ทางชีวภาพมีการยกร่างไว้จะเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ ตัวกลางทาง คือ ระบบการผลิต เราต้อง
ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เปูาหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตอนนี้คอื ต้องขยาย
พืน้ ที่เกษตรกรรมยั่งยืนให้ได้ ๕ ล้านไร่
๙. พืน้ ที่เกษตรกรรมยั่งยืนแตกต่างจากที่ทํามาอย่างไรบ้าง
การเกษตรที่ทําอยู่จะเน้นแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลถึงสารตกค้างในอาหารที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย เกษตรกรรมยั่งยืนเป็น
เกษตรที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เกือ้ กูลกับระบบนิเวศ เช่น ระบบเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรี

ย์

รวมทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทาน ขณะนีม้ ีอยู่ประมาณ ๑ ล้านไร่ และ
ทําอย่างไรให้ขยายไป ๕ ล้านไร่ การขยายต้องมีการส่งเสริมมาตรการต่างๆ การสนับสนุนพันธุ์พชื
ระยะปรับเปลี่ยน การที่เปลี่ยนจากเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรยั่งยืนจะต้องมีก ารเตรียมพืช การ
เตรียมความรู้ การไปฝึกอบรมสนับสนุนเรื่องของการปรับระบบการผลิตตรงส่วนนี้จะอยู่ในตัวกฎหมาย
และอยู่ในมาตรการที่จะต้องออกมา ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศระยะ ๕ ปี
๑๐. ความคืบหน้าในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง
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คณะทํางานด้านการศึกษาที่อยู่ภา ยใต้ อบป . ทํางานอยู่ ๒ เรื่อง คือการปฏิรูปการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน และการปฏิรูปด้านเด็กปฐมวัย ทํางานร่วมกับคณะกรรมการอิสระด้านปฏิรูปการศึกษา การ
ทํางานที่ผา่ นมาได้ขอ้ เสนอว่า การจัดการศึกษากลุ่มเด็กปฐมวัย กับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กต้องปรับเป ลี่ยนอย่างไร ได้ขอ้ เสนอมาหารือและนําไปดําเนินการต่อภายใต้
กลไกปฏิรูป และชุดไทยแลนด์ ๔.๐ ได้นําเอาแนวคิดเริ่มไปปฏิบัติการทดลองแบบ sandbox ขณะนีม้ ี
พืน้ ที่ทดลองปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จํานวน ๗๗ แห่ง
๑๑. สิ่งที่อยากได้จากการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างไร
มีกําหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญตัง้ แต่เรื่องเด็กปฐมวัยไปจนถึงคุณภาพการศึกษาเด็กที่เรียนแล้ว
มีความสุข นอกจากนี้ยังมีเรื่องความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึน้ จากการศึกษาในต่างจังหวัดกับการศึกษาที่
เน้นหนักในเรื่องการติวอยู่ในพืน้ ที่ส่วนกลางหรือในเมืองใหญ่ ในรัฐธรรมนูญได้ กล่าวถึงเรื่องกองทุน
ด้านการศึกษาที่จะไปช่วยเติมเต็มผู้ที่มปี ัญหาเรื่องรายได้ โจทย์การศึกษาจึงมีทั้งเรื่องคุณภาพ สวัสดิ
ภาพ และเรื่องความเหลื่อมล้ํา
๑๒. เรื่องการปฏิรูประบบภาษีเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ลดความเหลื่อมล้ําได้
เรื่องภาษีเป็นหัวข้อที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเรื่องการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ที่เขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญก็คือ ปฏิรูปภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เนื่องจากระบบภาษีมคี วามไม่เป็นธรรมระหว่างผู้มี
รายได้สูงกับผูม้ ีรายได้นอ้ ยในการคิดคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในการคิดลดภาษีผู้ ที่มรี ายได้
มากกลับมีมาตรการช่วยเหลือดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบแล้วดีกว่าผูม้ ีรายได้นอ้ ย คณะทํางานฯ ได้ศึกษา
จนได้ข้อสรุปเพื่อนําเสนอไปพิจารณายังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ขณะนีอ้ ยู่ในแผน
ปฏิรูปที่เตรียมจะประกาศใช้ เมื่อประกาศใช้จะนําไปสู่การปรับแก้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและนําไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้
๑๓. เรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความคืบหน้าอย่างไร
มีทั้งเรื่องความเสื่อมโทรมของปะการัง ระบบนิเวศ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไทย หลายพืน้ ที่ถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติ และฝีมอื มนุษย์จัดระบบ ว่าหน่วยงานที่จะดูแลหลาย
หน่วยงานจะทํางานร่วมกันอย่างไร ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ส่วนใหญ่มา
จากทางบกทิง้ กันตามต้นน้ําลําธารในเมืองทั้งหมดไหลรวมมาอยู่ในทะเล ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติ ที่
อาศัยอยู่ในทะเล seal cap ขยะเหล่านีพ้ อหลุดไปอยู่ในทะเลสิ่งมี ชีวติ ในทะเลคิดว่าเป็นอาหารกลายเป็น
ปัญหาตามมา มีข้อเสนอเรื่องการจัดการว่าจะทําอย่างไรให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ หลายเรื่องที่เกี่ยวกับ
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ทะเลต้องทําให้เสร็จภายใน ๑ ปี และนําไปเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล
๑๔. ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ําติดตามความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง
เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้การติดตามเร่งรัด เช่น การไป ครม

.สัญจรส่วนใหญ่เน้นจังหวัดที่มี

ความยากจน การดําเนินการของรัฐบาลก็ออกมาในรูปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การขึน้ ทะเบียนผู้มรี ายได้
น้อย จํานวน ๑๑.๔ ล้านคน นอกจากนี้ยังต้องไปพิจารณาว่ามีปั ญหาความยากจนจากเรื่องอะไรบ้าง
เช่น การเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา มีการศึกษาแต่ไม่มอี าชีพจะต้องไปจัดการให้ลงตัว ปัญหาเรื่องที่ดนิ
ทํากิน ซึ่งเรื่องต่าง ๆ จะต้องจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลวิเคราะห์ว่าปัญหาแต่ละคนอยู่ด้านใดบ้าง ซึ่ง
ปัจจุบันกําลังทําเรื่องฐานข้อมูล ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเข้ามาช่วยทําฐานข้อมูลร่วมกับสภาพัฒน์ฯ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่เป็นผู้ข้ึนทะเบียน ๑๑.๔ ล้านคน
๑๕. ผลงานต่าง ๆ ทีท่ ํา ณ วันนี้ ในฐานะประธานคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึน้ กับประเทศไทย
เรื่องการต่อเนื่องระยะยาวจึงเป็นที่มาที่ดําเนินกา รทําการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง คือ
เรื่องกฎหมาย ระบบงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงในเชิงองค์กร สิ่งเหล่านีแ้ ม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองก็ยังคงอยู่ ตัวกฎหมายถ้าสามารถนําไปสู่เรื่องการออกแบบกฎหมาย แก้ไขปัญหาเรื่องการไร้
ที่ดนิ การมีธนาคารที่ดินเกิดขึ้นได้ องค์ กรเหล่านีก้ ็จะดําเนินการต่อเนื่องในระยะยาว หลายเรื่องเป็น
เรื่องที่ตอ้ งทําวันนี้และทําต่อเนื่องในระยะยาว และเรื่องจําเป็นที่ทําต่อเนื่องจะอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศ
กรอบกฎหมายคือ ความต่อเนื่อง ๕ ปี และมีขอ้ ลงโทษชัดเจนตามบทบังคับในการไม่ปฏิบัติตาม
๑๗. สาระสําคัญของกฎหมายปุาชุมชน จะทําให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันอย่างไร
กฎหมายฉบับนีจ้ ะรับรองสิทธิของประชาชน ชุมชนที่ดูแลจัดการปุาได้เป็นอย่างดี สิทธิของ
กฎหมายฉบับนีค้ ือ ให้ชุมชนมีวิถีชีวติ มีวธิ ีปฏิบัติ มีจารีตประเพณีที่ดูแลปุามาขอจัดตัง้ ปุาชุมชน ปุา
ชุมชนเป็นปุาที่ชุมชนร่วมกันดูแล ชุมชนเข้าไปร่วมใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรมปุาไม้ขนึ้ ทะเบียนไว้แล้ว
๘ พันกว่าแห่ง กฎหมายฉบับนีก้ ็จะไปช่วยทําให้สถานะทางกฎหมายที่เข้มแข็งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
๑๘. ปริมาณเจ้าหน้าที่มีจํานวนไม่พอเราเอาชุมชนมาช่วยกันดูแลปุาไม้และตอบแทนให้เป็นสิ่งที่ได้จาก
กฎหมายฉบับนีใ้ ช่หรือไม่
กรณีเรื่องปุาเจ้าหน้าที่ ๑ คนต้องดูแลปุา ๒ พันไร่ ชุมชนจะเป็นกําลังที่ไปช่วยเสริมพลังของ
เจ้าหน้าที่ในการดูแลจัดการปุา
ประเด็นคําถามจากผู้ชมทางบ้าน
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-คนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปฏิรูปสังคมจริยธรรมสร้างได้โดยใช้นักโทษกลับใจยกระดับสังคมโดยใช้เครื่องมือควบคุมไปอยู่
นอกคุกเพื่อทําหน้าที่สันติบาลไปชีเ้ บาะแสคนไม่ดีเพื่อเป็นผลงานนําไปสู่การลดโทษจะเป็นกุศโลบาย
ทางเลือกปฏิรูปสังคมในอนาคต
ปัจจุบันเริ่มเห็นกระทรวงยุติธรรมมีเครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จําเป็นต้องอยู่ในเรือนจํา
อย่างเดียว สามารถเข้ามาในสังคม สังคมก็คอยดูแล กระบวนการยุติธรรมที่มีการฟื้นคืนความสัมพันธ์
ร่วมกันในสังคมกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทนีโ้ ดยตรง มีหลากหลายโครงการที่ดําเนินการ มีภาคเอกชน
หลายส่วนเข้ามาร่วมและยินดีที่จะรับคนเหล่านีเ้ ข้าไปประกอบอาชีพ
-คุณลุงเยี่ยม จังหวัดพิจิตร
อยากเสนอแนวคิดตั้งธนาคารตําบลโดยงบประมาณที่จะลงมาสู่ตําบลเข้าธนาคารให้บริหาร
จัดการกันเพราะปัจจุบันเงินลงมาจริงแต่อยู่กับส่วนราชการไม่ลงมาถึงมือตําบลอยากฝากรัฐ บาลไป
ทบทวนแนวคิด
กลไกของ กขร .เพิ่งพิจารณาและนําเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชน ใน
ชุมชนมีกองทุนมีการจัดการเงินของชุมชนกันหลากหลายรูปแบบ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ สหกรณ์ ที่
นายกรัฐมนตรีลงพืน้ ที่ไปจังหวัดตราด เห็นกองทุนสัจจะออมทรัพย์สะสมวันละบาทผ่าน ไป ๑๐ ปีมเี งิน
จํานวน ๒๗๐๐ ล้านบาท โดยท่านพระอาจารย์สุบิน ได้ฐานเปลี่ยนจากจิตใจตอนนี้รัฐบาลที่จะเข้าไป
สนับสนุนเดินหน้าต่อให้เกิดความเข้มแข็งก็คือ มีกฎหมายไปรับรองสถานะให้มสี ภาพเป็นนิติบุคคลจะได้
ทําการจัดการได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น
-คุณนรินทร์ จังหวัดอยุธยา
การปฏิรูปที่สําเร็จแล้วมีอะไรบ้างขอให้ยกตัวอย่าง และการปฏิรูปมาจากสาเหตุอะไร วางผัง
เมืองระยะยาวจะทําให้ชุมชนเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะเค้าอยู่มานาน
เรื่องผังเมืองชัดเจนว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดผังเมือง เป็นหัวใจของ
กระบวนการผังเมือง ราชการโดยกรมโยธาและ ผังเมืองลงไปวางผังเมืองก็ขึ้นอยู่กับประชาชน ชุมชน
อย่างไรก็ตามต้องให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนว่าพืน้ ที่นั้นมีศักยภาพมีขอ้ จํากัด มีแหล่งน้ํามีศักยภาพที่จะใช้
พืน้ ที่นั้นเพื่อประโยชน์อะไร บ้างพื้นที่ไม่สมควรจะขยายเป็นเมือง เนื่องจากอยู่ในพืน้ ที่ทางน้ําทําไปเป็นฟ
ลัดเวย์ (Floodway) ก็จะเดือดร้อน วันหนึ่งอาจได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม ดังนัน้ ข้อมูลทั้งหมดก็จะต้อง
ให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับรู้ และให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบ หรืออีกเหตุผลหนึ่งบางพื้นที่มศี ักยภาพ
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ที่เป็นพืน้ ที่เกษตร รัฐลงทุนทําระบบชลประทาน โครงสร้างพื้นฐาน ถ้าจะเปลี่ยนพืน้ ที่เกษตรตรงนีไ้ ปสู่
พืน้ ที่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็น่าเสียดายเงินภาษีที่ใช้ก็จําเป็นที่ตอ้ งดูแลคุ้มครองไว้ไม่จําเป็นต้อง
เปลี่ยนผิดประเภทเพราะเป็นการเสียโอกาส เสียเงินที่เราลงทุนไป แล้วในอนาคตก็ต้องเป็นข้อมูลแบบนี้
ในบางพื้นที่ไม่เคยมีฝนตกชุกแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศปริมาณฝนที่เคยอยู่อกี พืน้ ที่
หนึ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกพืน้ ที่หนึ่งตรงนีเ้ ป็นข้อมูลใหม่ที่จะให้ประชาชนรับทราบและนําไปสู่การ
ออกแบบวางผังเมืองในอนาคต
-คุณคนสุราษฎร์
ผังเมืองจะทําอย่างไรให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมื องพิเศษ ที่เมืองอยู่กับพืน้ ที่ชุ่มน้ําประมง
ชายฝั่งอ่าวบ้านดอน
ผังเมืองในระบบใหม่จะมี ๕ ระดับ มีผังเมืองในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และใน
จังหวัดจะแยกเป็นผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ดังนั้นผังเมืองตามคําถาม การออกแบบให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ความต้องการของ ท้องถิ่นจะเกิดในผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ แต่ละพืน้ ที่มีความพิเศษ
ต่างกัน มีคุณค่าศิลปวัฒนธรรมส่วนนีไ้ ปกําหนดในผังเมืองเฉพาะ
-คุณคงฤทธิ์ จังหวัดสุรินทร์
อยากทราบว่าจะแก้ไขปัญหาครูที่ซือ้ หวยรวมชุดได้อย่างไร แล้วจะไปสอนเด็กเกี่ยวกับ
จริยธรรมได้อย่างไร
อยู่ในชุดปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของครู
-คุณผู้ชมทางบ้าน
เรื่องการศึกษาปฐมวัยทางคณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษาก็ทําอยู่จะซ้ําซ้อนกันหรือไม่
ทําไมไม่ทํางานร่วมกันงานจะได้เดินที่เดียวเป็นระบบด้วย
ทํางานร่วมกันอยู่แล้ว คณะทํางานที่ดูแลในชุด อบป .และ อกขร. ได้ประสานการทํางา นกันอยู่
แล้ว อกขร. ได้ตงั้ คณะทํางานย่อยตามความจําเป็น ชุดที่มอี ยู่ตอนนี้ได้แก่ ชุดด้านการศึกษา ด้านทะเล
ชายฝั่ง และชุดผังเมืองเพราะต้องการการเจาะลึกจึงได้นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทํางานร่วมกันใน
คณะนี้
-คุณวิยะดา จังหวัดศรีษะเกษ
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ผลจากการออกกฎหมายต่าง ๆ เป็นเรื่องของระบบราชการเพื่อการปฏิรูปการทํางานประจําสู่
การพัฒนาประเทศเป็นเรื่องที่กว้างมาก แต่คิดว่าเวลาที่มีในการออกกฎหมายไม่สมดุลกับการปฏิบัติ
หน้าที่
การปฏิรูปกระบวนการในรัฐสภาเกี่ยวกับการออกกฎหมายโดยคํานึงถึงประเด็นเรื่อง
ประสิทธิภาพ เรื่องความล่าช้า เรื่องของต้น ทุนซึ่งก็หมายถึง ต้นทุนเวลา ทรัพยากร เบีย้ เลีย้ งในการ
ประชุมเป็นโจทย์หนึ่งในเรื่องการปฏิรูป ซึ่งกําลังทําอยู่
อยากทราบว่านักการเมือง พรรคการเมือง ควรจะนํากฎหมายเหล่านีไ้ ปเป็นนโยบายพรรคเพื่อ
สอดคล้องต่อการวางแผนเปูาหมายได้หรือไม่
กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับทุกคน ประชาชนทุกคน ทุกอาชีพ รวมทั้งนักการเมือง
-คุณสุมล จังหวัดนครปฐม
อยากทราบว่ากฎหมายเกี่ยวกับธนาคารที่ดินจะออกมาอย่างไร จะช่วยคนที่ไม่มีที่ดินทํากิน
ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันที่ดินเป็นของนายทุน
ตอนนี้เป็นงานที่ทําต่อเนื่องตั้งแต่ สปช. สปท. อบป. ก็จะไปโยงกับปัญหาเรื่องความยากจน ถ้า
สาเหตุของความยากจนเกิดจากไม่มีที่ดิน หรือมีที่ดนิ แต่ที่ดินใกล้จะหลุดมือคือเอาไปจํานองไว้ แล้ว
การผลิตด้านการเกษตรเกิดปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง ก็กลายเป็นหนี้สนิ หนีส้ ินที่กู้ยืมว่าก็พอกพูน
ธนาคารที่ดนิ จะเข้ามาช่วยตรงนี้ ตัวร่า งกฎหมายมีไว้แล้ว วิธีช่วยเหลือคือจะเข้าไปรับเรื่องภาระหนี้สนิ
ก่อน หลังจากนั้นจึงมาดูแลหนี้สนิ ที่เกิดขึ้น เกิดจากอะไรจึงจะนําหน่วยงานราชการที่มีอยู่ไปช่วยฟื้นฟู
ถ้าเป็นปัญหามาจากระบบการผลิต จําเป็นต้องเปลี่ยนระบบการผลิตหรือไม่ให้มรี ายได้เพียงพอที่จะไป
ชดเชยหนี้ สิน ธนาคารที่ดนิ ก็จะเข้าไปดูแลหนี้สนิ ไม่ให้เพิ่มทวีคูณ เอามาดูแลในเบือ้ งต้นก่อน ท้ายสุด
ต้องไปฟื้นฟูคนที่มหี นี้ให้สามารถใช้หนีไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
-คุณมาลี จังหวัดนครปฐม
เวลามีเรื่องร้องเรียนชาวบ้านก็ไปหน่วยงานกลางไปกทม. สุดท้ายเรื่องก็ส่งไปที่จังหวัดในพืน้ ที่
นั้นๆ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ดีจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
ตัวระบบที่กล่าวไปแล้วจะช่วยให้เข้าถึงคนที่ยากจน และมีความจําเป็นจริง ๆ และมีความ
เหมาะสมว่าประชาชนต้องการอะไรในการแก้ไขปัญหา
-คุณผู้ชมทางบ้าน
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เสนอเรื่องการกําจัดขยะ ถ้ามีแบบไหนอัดเป็นแท่งลงน้ําทําเป็นปะการังเทียมให้สัตว์ได้อยู่อาศัย
ได้จะช่วยลดปริมาณขยะบนบกด้วย
มีหลากหลายวิธีและที่สําคัญที่สุดเลยคือ การลดตั้งแต่ต้นทางในฐานะที่ทุกคนเป็นผู้บริโภคเรา
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนําไปสู่การลดการใช้จนนําไปสู่ขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก ขวดน้ํา
-คุณอุบล จังหวัดนครปฐม
ทําอย่างไรถึงปฏิรูปวัด โดยเฉพาะวัดที่คํานึงถึงพุทธพาณิชย์มากเกินไป เน้นวัตถุมากเกินไปทํา
ให้คนเกิดความโลภ อยากให้คนไทยมีจิตสํานึกมากขึน้ โดยยึดพระราชดํารัชในหลวงรัชกาลที่ ๙
-คุณพัชรี จังหวัดลพบุรี
กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์คุ้มครองเงินฝาก จํานวน ๑๐ ล้านหรือไม่โดยเฉพาะเงินฝากของ
สหกรณ์ต่าง ๆ ถ้าสหกรณ์ล้มไปจะมีเงินชดเชยหรือเปล่า
จะกําหนดเพดานไว้ว่าสหกรณ์ที่มีเงินจํานวนหนึ่ง ที่เกินจํานวนเงินที่กําหนด แต่มีขอ้ ท้วงติงว่า
ไม่ควรกําหนดตายตัวไว้ในกฎหมาย

๑๐ ล้านบาทอาจจะไม่ใช่ในการพิจารณาปรับปรุงตัว

สาระ

กฎหมายจะยืดหยุ่นกว่านั้น
----------------เรียบเรียงโดย นางสาวศิริพร แสงสัจจา
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2.รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย
(รายการวิทยุ)

รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย ออกอากาศทุกวันอังคาร,พุธ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. สถานีวิทยุรัฐสภา
คลื่น ๘๗.๕ MHz. กระจายเสียงด้วยระบบ FM ๘๗.๕ MHz. และต่างจังหวัด ระบบ AM ๑๐๗๑ KHz.
www.radioparliam ent.net/ Application ระบบ iOS และระบบ Android App : TPchannel
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2.1 ประเด็น “การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ (ตอนจบ)”
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเล
และชายฝั่ง)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้คุยเรื่องการจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ ซึ่งได้พูดถึง
ความรุนแรงของปัญหาขยะของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงประสิทธิภาพการกําจัดขยะของ
ไทยอยู่ในระดับไหน และที่สําคัญสถานการณ์ของทะเลไทยเป็นอย่างไร แล้วทําไมในปี ๒๕๕๙ ประเทศ
ไทยจึงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มขี ยะทะเลมากเป็นอันดับที่ ๖ ของโลก ได้พูดในภาพรวมของเหตุผลและ
ที่มา บุคคลที่เป็นผู้มีสว่ นร่วมในขยะเหล่านั้นมีการจัดการขยะอย่างไรรวมถึงวิธีการแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆ มีแนวทางการดําเนินการอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ รวมถึงข้อเสนอแนะของคณ ะทํางาน
การปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วย วันนีจ้ ะคุยในเรื่องดังกล่าว
ต่อกับการจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะกับ ศ .ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทํางาน
ปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑. หลังจากที่ทราบแล้ วว่าสถานการณ์ความรุนแรงของขยะในประเทศไทยเป็นอย่างไร รวมไปถึง
ประสิทธิภาพการจัดการขยะของไทยอยู่ในระดับไหน รวมถึงผลการจัดอันดับให้กับประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ ๖ ของโลก และที่ผ่านมาบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ขยะเกิดขึน้ บุคคลท้องถิ่น หรือผู้อาศัย
อยู่ในบริเวณนั้น ที่ผ่านมาบุคคลเหล่านั้นมีส่วนช่วยในการจัดการอย่างไร
ประเด็นดังกล่าวมองเป็น ๒ ส่วน คือ คนส่วนใหญ่ กับคนในท้องถิ่น คนส่วนใหญ่เมื่อเรามอง
ปัญหาขยะมักจะคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล หรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงทําให้คดิ ว่า
เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เ รื่องของตนเอง แต่ความเป็นจริงประชาชนและชุมชนส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นได้รับ
ผลกระทบจากขยะโดยตรงและมองว่าจะช่วยจัดการได้อย่างไร จึงเป็นจุดที่สําคัญที่ทําให้เปลี่ยนแนวคิด
แก่ประชาชนว่า ความจริงแล้วเรื่องขยะไม่ได้เป็นเรื่องของภาครัฐ ไม่ใช่เรื่องของเทศบาล ไม่ใช่เรื่องข อง
อบต. แต่เป็นเรื่องของทุกคนและต้องปูองกันการเกิดขยะตั้งแต่ต้นน้ํา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะจัดการที่
ปลายทาง จึงต้องอาศัยความตระหนัก ความร่วมมือ และจึงจัดการเก็บซึ่งเป็นสิ่งสุดท้าย ปริมาณขยะก็
จะได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง
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๒. จะช้าเกินไปหรือไม่ที่จะเริ่มสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของขยะ มีการอบรมเรื่องขยะให้กับคนใน
ชุมชน
เราจะไม่มองเรื่องการสร้างความตระหนัก แต่เราจะมองเรื่อง action (การปฏิบัติ ) การสร้าง
ความตระหนักควรจะดําเนินการควบคู่กันไป แต่จะให้นํา้ หนักในเรื่องการปฏิบัติการ ตอนนี้ทุกคนคิดว่า
ขยะไม่ใช่ความรับผิดชอบข องตัวเอง ประเด็นนี้จึงสําคัญ แต่ก่อนเรามีแคมเปญเกี่ยวกับขยะเรื่องตา
วิเศษซึ่งทํามาดีพอสมควร อาจเป็นช่วงที่เรามีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจและเร่งสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ จนเรามองข้ามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมา วันนี้เรื่องขยะไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มี
แนวทางในการจัดการเดิมอยู่แล้วเพียงแต่จะทําจริงกันหรือยังคือประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ การมีส่วน
ร่วม ๓ ฝุาย วันนีถ้ ้ามองว่าขยะเป็นเรื่องของแต่ละคนแยกส่วนกัน จึงเกิดปัญหาขึน้ มา แต่ถ้าคิดว่าเป็น
เรื่องของทุกคนจึงต้องร่วมมือกัน ซึ่งความจริงภาครัฐได้ทําทุกวิถีทางแ

ต่ไม่สําเร็จแต่เนื่องจากขาด

ประสิทธิภาพของการร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งหมายความว่าภาครัฐต้องเป็นผู้จัดการกับเรื่องนี้ ภาค
ธุรกิจให้ความสําคัญกับเรื่องนีแ้ ละมีกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

CSR หรือการบริหารจัดการในพืน้ ที่

รับผิดชอบ เช่น ในโรงงาน นิคม หมู่บ้านที่ดูแล แม้กระทั่งบุคลากรในบริษัท ชุมชนเป็นผู้อยู่ใกล้กับตัว
ปัญหาตรงนี้ตอ้ งมีวิธีการร่วมกันไม่ใช่ตา่ งคนต่างทํา บางกรณีมบี ทเรียนที่ทําสําเร็จแล้วและสามารถ
นํามาใช้ได้ไม่จําเป็นต้องคิดใหม่
๓. การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการสร้าง MOU กัน ตรงนีถ้ ือเป็นบทบาท
อีกหนึ่งรูปแบบที่ถือว่าทําได้อยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันมีการบทบาทของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะของกิจกรรมต่างๆ เหล่านีม้ ีมากขนาดไหน เป็นผลดีหรือไม่อย่างไร
มีความจําเป็นและคงต้องดําเนินการ ความจริงเรื่องขยะถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็น
ขยะ การบริหารจัดการที่ตน้ ทางถ้าจัดการผิดมันจะเป็นขยะ แต่ถ้าจัดการถูกให้ดี มีการจัดเก็บ มีการ
แยกส่วนและนํากลับไปใช้ จะเป็นมุมมองของการเป็นวัตถุดิบหรือเป็นต้นทางของการนําไปสู่การผลิตใน
มิติหนึ่งได้เหมือนกัน แนวคิดนี้จึงสําคัญ ถ้าคิดเพียงว่าจะกําจัดขยะ ไปจ้างบริษัทเอกชน ให้ทําบ่อเก็บ
ขยะ นั่นคือจัดการขยะแต่ไม่จัดการก่อนที่จะเป็นขยะ แต่ถ้าจัดการก่อนเป็นขยะได้อย่างน้อยก็มี
นัยสําคัญก็จะไม่กลายเป็นขยะให้ตอ้ งตามเก็บกัน
๔. ภาพที่เผยแพร่ทางสื่อกลายเป็นขยะไปแล้วและมีภาคเอกชนเข้ามาจัดการเพื่อที่ให้ขยะเหล่านั้นมี
ประโยชน์กลับมาอีกเท่านั้น แต่ตรงต้นทางแทบจะไม่มี ตรงนีข้ าดปัจจัยอะไรอีกบ้าง
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ความจริงสองส่วนนี้เป็นเรื่องเดียวกัน แม้กระทั่งเอกชนที่เคยได้บอกไปว่าแทนที่จะมองขยะเป็น
เพียงขยะ ให้มองขยะเป็นวัตถุดิบได้หรือไม่ ก่อนที่พลาสติกจะทิ้งลงสู่ถังขยะและไปปนเปื้อนกับอย่างอื่น
ความจริงก็คือพลาสติก ทําให้เป็นขยะแล้วจึงไปจัดการขยะเลยทําให้ทุกอย่างยาก ควรใช้วิธีปูองกัน
มากกว่าแก้ไข แต่ตอนนี้ไปยอมรับว่ามันคือขยะ แต่ต้องคิดว่ามันไม่ใช่ขยะ หลักกา รตรงนี้ คือ หลักการ
เรื่องของเศรษฐกิจสีนํา้ เงิน บางคนคิดว่านั่นคือเศรษฐกิจในภาคทะเล ตรงนั้นถูกส่วนหนึ่งแต่ความจริง
ความสําคัญของคําว่า “blue economy” คือการนําของเหลือจากการใช้ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของ
ระบบผลิตอีกอันหนึ่ง คือการทําให้ขยะทุกอย่างเป็นศูนย์ ประเทศไ ทยเจอกับปัญหาแยกขยะแล้วเอาไป
รวมใหม่ คือแยกเสร็จแล้วไม่มีการไปจัดการต่อ คือลักษณะขยะจะมีการปนเปื้อนกับเศษอาหารไปกับ
ตัวพลาสติก ที่ทําให้กระบวนการต่าง ๆ ที่ทําให้ถูกได้เลยต้องกลายเป็นต้องแพง และเรื่องของการสร้าง
แรงจูงใจที่จะลงไปดําเนินการก็จะทําได้ยากขึ้น ระบบตรง นีจ้ งึ ควรมีความเข้มแข็งก่อนที่จะจัดการไป
ตามเก็บ ถ้าตามเก็บไปเรื่อยๆ ๒๐ ปี ขยะก็ไม่หมดไปจากประเทศไทย
๕. การดําเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะปัจจุบันมีวิธีการดําเนินการกัน
มาหลายรูปแบบและมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง มีปัญหาอุปสรรค ห รือข้อจํากัดใดอีก
หรือไม่ที่ให้ไม่สามารถไปถึงจุดสําเร็จ
คือทุกภาคส่วนก็มีความพยายาม แต่ความพยายามยังไม่ไปแบบ

partnership หรือว่าการ

ร่วมมือกันแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ ยังมีลักษณะที่ใครจะเป็นผู้นําและมีคนตาม ซึ่งในบางครัง้ ผู้นําอาจจะ
อ่อนประสบการณ์กว่าผูต้ าม ยกตัวอย่ าง ถ้ามีการรวมตัวระหว่างพื้นที่เอกชนกับประชาชนและมี
ตัวอย่างสําเร็จอยู่แล้ว ก็ไปส่งเสริมหรือขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น แน่นอนถ้าภาครัฐมีองค์ความรูใ้ น
บางส่วนของการบริหารจัดการเรื่องขยะที่นําไปสู่เรื่องการใช้ประโยชน์ได้ ทุกฝุายต้องแลกเปลี่ยนกันไม่
เป็นการยึดเอาวิธีก ารของคนใดคนหนึ่งเป็นหลักและใช้ไปอย่างเดียว ภาคประชาชนก็มีการบริหาร
จัดการขยะหน้าบ้าน ถ้าลักษณะนีภ้ าคเอกชนและภาครัฐจะเสริมสนับสนุนได้อย่างไร จึงเป็นส่วนที่
สําคัญเรื่องนีจ้ งึ เป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีบทบาทนําและมีบทบาทตามได้ในทุกบริบทแล้วแต่ประเด็น
๖. เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสีฟูา ตรงนีค้ ืออะไรเกี่ยวของกับขยะอย่างไร
ประเทศไทยในยุคแรกที่มกี ารพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ช่วงนั้นเรียกยุค
เศรษฐกิจสีแดง เป็นช่วงของ redeconomy พอมีเครื่องทุ่นแรงผลิตผลผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งต่างๆ ที่
ใช้บริโภค เมื่อมีอุปกรณ์ผ่ อนแรงและเร่งการผลิตจึงได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สนิ ต่างๆ แนวคิดตอนนั้นคือ
ถ้าต้องการให้มีเงินมากคือต้องเอาวัตถุดิบมาผลิตเยอะ แต่ลมื คิดว่าในกระบวนการผลิตนัน้ มีของเสียที่
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เหลือจากการผลิตด้วย redeconomy จึงตามมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงไปทุกระดับ จึงเป็น
แนวคิดว่าทําอย่างไรให้ลด wasteตัวนั้นน้อย ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพ greentechnology จึงหมายถึง
ยุคเศรษฐกิจสีเขียวก็เน้นทํา แต่ลืมคิดไปว่าถึงอย่างไรก็ตามเมื่อคนเติบโตขึน้ อีก คนอีก ๒ พันล้านคนที่
กําลังจะเกิดขึ้นในโลกในระยะเวลา ๒๕ ปี ต่อให้ทํายังไง waste นั้นก็ยังคงมีอยู่ จึงเป็นหลักของเรื่อง
เศรษฐกิจสีนํา้ เงิน โลกเราประกอบด้วยการผลิตหลายอย่าง จะทําอย่างไรให้การผลิตสิ่งหนึ่ง ซึ่งผลิต
waste ที่เป็นของเสีย แต่ของเสียนั้นเรามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตอีกอย่างหนึ่ง
คล้ายกับเรื่อง Recycling ลักษณะนั้น เพียงแต่วา่ Recycling นั้นไม่ใช่ขยะ การเกิด zero waste concept
บริหารจัดการได้ ตัวอย่างเรื่องยานพาหนะเป็นหลัก เชื้อเพลิงใช้ในการขับเคลื่อนให้รถวิ่ง แต่ลมื คิดว่า
การนําเชื้อเพลิงมาใช้ในการขับเคลื่อนให้รถวิ่ง ๒๐% เท่านั้นเอง ๘๐% เป็นเรื่องของความร้อน เรื่ อง
ของการสึกหรอขององค์ประกอบต่าง ๆ นํา waste หรือของที่เหลือจากการผลิตต่างๆ นํามาใช้ใน
กระบวนการผลิต หลักการลักษณะนีก้ ็จะดําเนินการได้ ยกตัวอย่าง กรณีแผงโซล่าเซลล์ หรือพลังงาน
แสงอาทิตย์ ณ วันนี้ยังมองว่าเมื่อแผงโซล่าเซลล์หมดอายุการใช้งานคือขยะ ถ้ามองจริงๆ ตัวแผงโซล่ า
เซลล์ประกอบด้วยสสารหรือวัสดุหลายอย่างที่ไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการอะไรเลย เพียงแต่แยก
เป็นวัตถุดิบสําหรับการจัดการต่อไปได้พวกโลหะหรืออลูมิเนียม กระจกหรือแก้ว หลักการนี้ใช้เรื่อง
องค์ประกอบของตัวขยะ อย่างเช่น พลาสติกนํามาผ่านกระบวนการได้มากมาย การเผาไม่ใช่วธิ ี การที่
ถูกต้องในการบริหารจัดการ
๗. แล้วใครจะเป็นคนเริ่มต้นในแนวคิดดังกล่าว
ปัจจุบันก็มีการพูดคุยกันในภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและมี
แนวทางต่าง ๆ ในส่วนภาคธุรกิจเองก็มีการรวมตัวกันที่นําไปสู่การลดปริมาณเรื่องของที่เหลือจาก
ระบบการผลิต ไม่มีผู้ชนะกับผูแ้ พ้แล้ว เป็นหลักที่ใช้กับไทยแลนด์ ๔.๐ หลักที่ใช้กับเศรษฐกิจสีนํา้ เงินใช้
หลักนี้ทั้งสิน้ ก็คือทําอย่างไรให้เกิดสภาพ win win ธุรกิจก็ win ชุมชนก็ win รัฐบาลก็ win ความจริง
แนวคิดเรื่องประชารัฐอย่างที่รัฐบาลพยายามใช้อยู่ เพียงแต่คิดถึงหลักนั้นจริง

แต่เวลามองเรื่องขยะ

กลับมองเป็นขยะไม่ได้มองย้อนกลับไปและมองหลักความจริง วันนี้มกี ารพูดถึง blue business แล้ว
และมีความพยายามที่จะเริ่ม แต่ถ้าถามเริ่มได้อย่างไร นโยบายจากภาครัฐในเรื่องการรับเอาเรื่องหลัก
คิด ในเรื่อง blue economy หรือเศรษฐกิจสีนํา้ เงินไม่ใช่เฉพาะแค่ทางทะเลอย่างเดียวแต่เป็นหลัก
เศรษฐกิจสีนํา้ เงินในภาพใหญ่ แล้วก็มาซอยย่อยลงมาเป็นเรื่องของทะเล ของปุา แต่หลักคิดหลัก
เดียวกัน
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๘. ข้อเสนอหรือความเห็นต่าง ๆ ของคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ มีผลต่อการปฏิรูปในเรื่องของการจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ การแก้ไข
ปัญหาเป็นอย่างไรบ้าง
ถ้าเป็นแนวคิดตรงนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน เรื่องขยะไม่ได้เป็นเรื่องของชายฝั่งทะเล แต่เป็นเรื่องของ
ประเทศ ประเด็นที่ ๑. ต้องร่วมมือกันไม่คิดว่าเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง ๒. แนวคิดในการปูองกัน
มากกว่าแก้ไข และ ๓. ใช้หลักเรื่องของ zero waste หรือเรื่องของ economy concept ซึ่งเป็น
พัฒนาการมาจากเศรษฐกิจสีแดงและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งตรงนัน้ จะต้องนํานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้
และหลักใหญ่ตอ้ งไม่มองขยะเป็นขยะ
๙. ความคืบหน้าต่อไปของคณะทํางาน ที่ดูแล มีการพูดคุยกันเรื่องขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะจะเป็น
อย่างไรต่อไป
สิ่งที่ควรดําเนินการคือ พิจารณาประเด็นที่มบี ทสําเร็จหรือว่าตัวอย่างที่ทําอยู่ ซึ่งไม่จําเป็นต้อง
เป็นตัวอย่างใหญ่โตซึ่งความจริงมีบทเรียนหรือกรณีศกึ ษาที่ได้ทําสําเร็จตัง้ แต่ระดับเล็กจน ระดับ
หมู่บ้าน จนถึงระดับของธุรกิจ ตรงนี้ตอ้ งพยายามชูประเด็นและนํามาใช้ ส่งเสริมและพยายามสื่อสาร
ไปสู่ระดับนโยบายให้เห็นภาพ ความจริงส่วนนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการของเหลือใช้แต่ไม่ใช่ขยะ
------------------------เรียบเรียงโดย นางสาวศิริพร แสงสัจจา
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2.2 ประเด็น “ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗”
โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง (ประธานคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบ
รัฐสภา)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)
วันนีเ้ ราจะไปติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมาย
ในระบบรัฐสภา ประเด็นมีอยู่ว่าประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ตามมาตรา

77

โดย ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง ประธานคณะทํางานด้านการปฏิรูปกฎหมายในระบบรัฐสภา
1. อยากให้อธิบายถึงการตรากฎหมายตามมาตรา 77 ให้ผู้ฟังได้รับรู้ว่าคืออะไร
การมีรัฐธรรมนูญ มาตั้งแต่ พ .ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ก็ 20 ฉบับ ยังไม่เคยมีการตรา
กฎหมายที่ชัดเจนว่าให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเลย แต่รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ

.ศ. 2560 ได้กําหนด

มาตรา 77 โดยเฉพาะ วรรค 2 บัญญัติวา่ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มกี ารรับฟัง

ความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามาประกอบการ
พิจารณาในระบบการตรากฎหมา ยทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มกี าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
2.ทําไมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และผู้ที่มีส่วนร่าง
รัฐธรรมนูญในขณะนั้น ถึงได้เห็นความสําคัญของการตรากฎหมายมาตรา 77 โดยที่ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย เพราะเหตุใด
เพราะเท่าที่ผ่านมาในการตรากฎหมาย อาจจะตราโดยรูปแบบ วิธีการ ถ้ามีการรับฟัง ก็ต้องรับ
ฟังให้ครบกระบวนการ เช่น จํานวนคนเยอะๆ แล้วให้ลงชื่อ แต่ประชาชนไม่ทราบถึงความหมายของ
กฎหมาย พอมีการประกาศใช้ก็ไม่รู้วา่ คืออะไร เหมือนถูกบังคับให้ใช้กฎหมาย
3. แล้วต่างอย่างไรกับก่อนหน้านีข้ องรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกในการบังคับใช้ไปแล้วที่ว่า ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ มีความเหมือนหรือแตกต่างในขณะนั้นอย่างไร
ตอนที่เขียนว่าเข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นภาพกว้างๆ ไม่ได้บอกว่าจะเข้าชื่อเสนอกฎหมายอย่างไร
ปัจจุบันนีเ้ ลยมีรายละเอียดว่าการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นเป็นกระบวนการหนึ่ง โดยเพิ่มให้ชัดเ จนว่าใน
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การเสนอกฎหมายให้มีการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง มาตรา 77 วรรค 2 กําหนดไว้ชัดเจนว่าถ้ามี
การตรากฎหมายก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
4. ถ้าหน่วยงานหลายหน่วยงานมีการพูดถึงการตรากฎหมายตามมาตรา 77 จะมีผู้คนให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก การตรากฎหมายดังกล่าว ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร
มาตรา 77 บอกไว้ค่อนข้างชัดว่าในการเสนอกฎหมายทุกฉบับอย่างไรก็ต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็น ถ้ายังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นก็ต้องย้อนมาใหม่ คืออย่างไรก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลย คืออาจจะมีการ ประชุมเรียกว่าประชาพิจารณ์ ก็มีสิทธิ์แสดงความ
คิดเห็นได้ถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเรา โดยเจ้าของกฎหมายจะเป็นผูเ้ สนอหัวข้อเรื่อง เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นไหนก็ตามก็ต้องรับฟังว่ามีผลกระทบต่อ
ใครบ้าง แล้วก็ลงไปประชาพิจารณ์ในพืน้ ที่นั้นๆ
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ประชาชน หน่วยงานของรัฐก็มีสทิ ธิ์เข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย แต่ในส่วนของมาตรา 77 วรรค 2 นีเ้ ป็นกระบวนการอีกส่วนหนึ่งในการเสนอกฎหมาย
ไม่ว่าจะเข้าชื่อโดยประชาชนหรือหน่วยงานรัฐเสนอก็ตามต้องมีการรับฟังควา มคิดเห็นมาให้เรียบร้อย
มาก่อน รวมทั้งประชาชนที่เสนอกฎหมายด้วยก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นมาก่อน โดยการที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นมากน้อยเพียงใดต้องดูบริบทก่อนว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด อย่างน้อย 80 % ขึน้ ไป
5. มีการกําหนดค่ากลางหรือไม่ว่าการประเมินผลในการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีการกําหนด
แบบฟอร์มหรือไม่ หรือใครเป็นผู้กําหนด
ไม่มกี ารกําหนดแบบฟอร์ม ขึน้ อยู่กับกฎหมายฉบับนั้นหรือผูจ้ ัด แต่ขอให้มีการลงชื่อผู้เสนอ
ความคิดเห็น ส่วนการอภิปรายจะมีแบบสอบถามหรือการบันทึกการสัมภ าษณ์ก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนที่
น่าเชื่อถือได้
ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้วา่ ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะมีบริบทของกฎหมายฉบับนั้นที่จะ
บังคับใช้ คิดว่าน่าจะ 80 % ขึน้ ไป โดยคนที่รับฟังมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องนั้นๆ และเป็นผูแ้ ทนของ
กลุ่มนั้นๆ ที่จะสามารถเสนอกฎหมายได้ แต่ไม่ได้ระบุไว้วา่ ต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์
6. คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกฎหมายฉบับนั้นๆ จะต้องอ้างอิงถึงผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละครั้ง
หรือไม่ หรือว่ามีผลพวงมาจากอะไร อย่างไรบ้าง
การที่จะรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยอายุต้องมีอายุ 18 ปีข้ึนไป เป็นผู้ที่ มีสทิ ธิ์เลือกตั้ง แต่ไม่
ต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ครบ ขอแค่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลกับผูจ้ ัดนัน้ ๆ แต่ขอให้อายุ 18 ปี
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ขึน้ ไป ไม่วา่ เรื่องที่จะรับฟังมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนต่อประชาชน จะต้องผ่านการรับฟังซึ่งถือเป็น
ขั้นตอนแรกที่ถูกต้อง ไม่วา่ กฎหมาย นั้นจะออกเป็นกฎหมายหรือไม่ มีผลกว้างขวางหรือไม่ก็ว่ากันอีก
เรื่องหนึ่ง
7. การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 กับกฎหมายฉบับก่อนๆมี
ข้อดี – ข้อเสีย แตกต่างอย่างไรบ้าง
ในการประชุมคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภามีการเสนอมา
ว่าถ้าเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาจะเกิดความล่าช้าหรือไม่ ก็ตอบได้วา่ ในการเสนอกฎหมาย
ตามมาตรา 77 วรรค 2 นั้นก็สื่อถึงความเป็นประชาธิปไตย โดยประชาชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วม
โดยกระบวนการที่ผา่ นมาก็สามารถผ่านไปได้ แต่ผลออกมาว่าจะล่าช้าหรือไม่ ตอบเลยว่า การรั บฟัง
ความคิดเห็นได้ผลอย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการเข้าสู่สภาจะง่ายขึ้น และจะทําให้
กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งคิดว่าน่าจะ
เร็วขึ้นกว่าเดิม
8. ในกรณีที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไปแล้ว ขั้นตอนในการเข้าสู่ ฝุายนิติบัญญัติก็เป็นไปตาม
กระบวนการในการร่างกฎหมายฉบับนั้นๆ โดยอาจจะมีผลกระทบคือ ผลที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นกับการเสนอเข้าไปอาจจะมีผิดเพีย้ น ในตรงนีผ้ ู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องจะสามารถแก้ไขระหว่างทาง
ได้หรือไม่
ตรงนีเ้ ป็นประเด็นที่ทางคณะทํางานพยายามแก้ไข ว่าถ้าเข้าไปแล้วไม่ตรงตามความต้องการ
กฎหมายออกมาไม่ชัดเจน และไม่สามารถครอบคลุมได้ ก็เลยมีมาตรา 77 วรรค 2 โดยหวังว่าเมื่อ
กระบวนการแรกจากการรับฟังอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพแล้ว ตอนเข้าไปน่าจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
9. สมมุติว่าถ้ามีกฎหมายที่ออกมาแล้ว แต่ประชาชนมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งก็มีการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นไปแล้ว แต่ตอนรับฟังความคิดเห็นอาจจะไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับผู้ที่ไม่
เห็นด้วย ท่านมองกฎหมายประเภทนีอ้ ย่างไร
กฎหมายที่ผ่านมาก็เป็นอย่างที่เห็น แต่ในมาตรานีเ้ ขียนต่อไปว่า ข้อมู ลต่างๆ ที่รับฟัง คงมีทั้ง
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน และวิเคราะห์ให้เห็นด้วยว่า เห็นด้วยกับไม่เห็น
ด้วยมีผลดีผลเสียอย่างไร เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอน หมายความว่าที่สง่ ไปไม่ใช่
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ส่งไปแค่ที่เห็นด้วย แต่ไม่เห็นด้วยก็มี เวลาร่างในส ภาก็จะดูว่าผลเป็นอย่างไร และง่ายต่อการพิจารณา
โดยกฎหมายแต่ละฉบับเป็นหน้าที่ขององค์กร หรือหน่วยงานนัน้ ๆ ที่เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา
10. การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรากฎหมายตามมาตรา 77 ทางคณะทํางานด้านการ
ปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา มีข้อเสนอไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อย่างไรบ้าง
ข้อเสนอของคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภาก็คือ ประชาชน
ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และการเสนอกฎหมาย ควรมีหน่วยงานที่ให้ความรูแ้ ละ
ส่งเสริมเรื่องการรับฟังความคิดเห็น กรรมการเห็นว่ า 3 หน่วยงานที่ถูกยกเลิกไปเมื่อเร็วๆนี้มี สภา
พัฒนาการเมือง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมี
ทั้งสถานที่และบุคลากรที่มคี วามสามารถ ก็น่าจะมาจัดเป็นหน่วยงานใหม่ที่ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่
ประชาชนในการเสนอกฎหมาย และการรับฟังควา มคิดเห็น เมื่อกฎหมายเข้าสู่สภาก็จะมีนักกฎหมาย
นิตบิ ัญญัติ เพื่อช่วยเหลือ ส.ส. หรือ ส.ว. ที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการในเรื่องกฎหมาย
11. ผลดีที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 คืออะไร
ทางคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภาเห็นว่า

ถ้ามีการ

ดําเนินการตามนี้ กฎหมายก็จะสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ และมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้ น่าจะดีกว่าที่ผ่านมา
12. ภายหลังจากนีท้ างคณะทํางานจะดําเนินการอย่างไรต่อไป
ทางคณะทํางานจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อดําเนินการต่อไป
และอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของคณะทํางานได้ทาง
เว็บไซต์ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ www.nesac.go.th

---------------------------------

เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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2.3 ประเด็น “การปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุร”ี
โดย ศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการผังเมือง
เพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑)
วันนีเ้ ราจะกล่าวถึงแนวทาง การดําเนินงานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการผังเมืองเพื่อ
การบริหารราชการอย่างเป็นระบบ ได้ลงพืน้ ที่สําหรับการดําเนินงานอีกหนึ่งรูปแบบนั้น คือ การลงพื้นที่
เพื่อศึกษากรณีของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในการลงพื้นที่ได้มโี อกาสคุยกันแล้วว่าทําไมทางคณะทํางานฯ ถึง
ได้ลงพืน้ ที่กรณีการศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะอะไร แต่วันนีห้ ลังจากลงไปมาแล้วเจออะไรมาบ้าง
เราจะกลับมาคุยกัน และเป็นจริงอย่างที่เราคาดเดาและคาดการณ์เอาไว้หรือไม่ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี
นั้น สืบเนื่องผลพวงของจังหวัดหลายๆ จังหวัด เป็นจังหวัดนําร่องที่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มหี ลายๆ จังหวัด
อยู่ในจังหวัดเดียวกันไม่ว่าจะติดทะเล ติดปุา ติดภูเขา ติดตึก หรืออุตสาหกร รมต่างๆ มีผลพวงมาหมด
วันนี้ โดย ศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ ประธานคณะทํางานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการผัง
เมืองเพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ
๑. แผนการที่ตั้งเอาไว้จะลงไปในจังหวัดเพชรบุรีศึกษาข้อมูลอะไร อย่างไรบ้าง ตรงนีไ้ ด้ผลตอบรับหรือ
ได้ผลตามที่คาดการณ์ตงั้ แต่เริ่มต้นไว้หรือไม่
ในการลงพื้นที่คราวนีม้ ุ่งเน้นในสิ่งที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับ 12 ซึ่งกําหนดจังหวัดเพชรบุรีไว้ 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
๑. เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะมุ่งเน้นในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี
ตอนบน จะเน้นการพัฒนาเชื่อมต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเรื่องของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านตอนล่าง และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
เมียนมาร์ที่เหมาะกับการดําเนินการ ซึ่งเป็นกลุ่มอุ ตสาหกรรม ได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่อุตสาหกรรม
แล้วจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไร
๒. เรื่องด้านการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการส่งเสริมจังหวัดเพชรบุรี แนวชายหาด คือการยกระดับ
การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล และการเชื่อมโยงของจังหวัดเพชรบุรี
๓. เรื่องแนวการพัฒนาต่อเนื่องกับจังหวัดที่อยู่ในแนวฝั่งของไทย และจะดูบริเวณพืน้ ที่ปุาชาย
เลน ซึ่งเชื่อมโยงมาจะเป็นแนวปุาชายเลนแนวยาวต่อเนื่องกัน
ซึ่งใน 3 ประเด็นหลักๆ ของจังหวัดเพชรบุรีต้องวางแผนให้ตอบรับกับเปูาหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวา่ ต้องทําอะไรบ้าง
๒. สําหรับการลงพืน้ ที่ใน๓ ประเด็นหลักๆ ตรงนี้ สิ่งที่ตั้งโจทย์เอาไว้ก่อนการลงพืน้ ที่เป็นไปตามนั้นหรือไม่
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ต้องเรียนว่าทางทีมงานได้เข้าไปหารือกับท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี ท่านผู้วา่ ราชการ
จังหวัดเข้าใจถึงทิศทางการทํางานของคณะทํางานฯ เพราะอาจจะช้าจึงใช้วิธีการถ่ายทอดผ่านแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ตอ้ งโยงการวางแผนกับการวางผัง
เข้าด้วยกัน ด้วยทางจังหวัดก็เข้าใจในการทํางานว่าการ ทําผังจะสามารถสร้างทิศทางที่ชัดเจน โดยทําให้
เกิดใน 3 ประเด็นที่เรียนให้ทราบ เบื้องต้น ว่ามีการชีเ้ ปูาไว้ 3 เรื่อง อาจจะถ่ายทอดการทํางานสู่ระดับ
จังหวัด และในกลุ่มจังหวัดด้วยในการทํางานร่วมกัน
๓. ขออนุญาตลงไปใน ๓ ประเด็นพร้อมๆ กันได้หรือไม่ คุณผู้ฟังทางบ้านจะได้เห็นภาพว่า แล้วจังหวัด
ที่เขาอยู่ อยู่ในประเด็นไหน อย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกคือ เขตติดต่อกันระหว่างอุตสาหกรรมมี
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี ที่จะเล่าให้ฟังตรงนีอ้ าจารย์ลงไปพืน้ ที่ ไปทําอะไร อย่างไร
ในเบือ้ งต้นจะดูประเด็นของจังหวัดเพชรบุรี บริเวณเขาย้อยจะต่อเนื่องกับจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งใน ประเด็นแรก จะระบุการเชื่อมโยงในจังหวัดเพชรบุรีขาดอุตสาหกรรมอะไรอยู่ แล้วจะ
เชื่อมโยงกับ ๒ จังหวัด ได้อย่างไร แล้วจะเป็นพืน้ ที่เปูาหมายในการผลิตทางอุตสาหกรรมการส่งออกทาง
เมียนมาร์ได้อย่างไร แนวทางเพชรบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแนวโน้มการเติบโต ฉะนั้น
ตรงนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามสร้าง การพัฒนาอุตสาหกรรม อาจจะมีการพัฒนาสร้าง
อุตสาหกรรม เพื่อทําให้เกิดการทํางานร่วมกันตามจังหวัดเพชรบุรี และตอบรับในอุตสาหกรรมที่จะ
เชื่อมโยงกับราชบุรีอย่างไร แล้วหน่วยงานภาครัฐเช่น เรื่องของการส่งเสริมด้านการอุตสาหกรรม และ
ในเรื่อ งของภาคพลังงาน ภาคระบบการขนส่งหรือโลจิสติกส์ และเรื่องของการปูองกันผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมว่าจะต้องทําอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น 3 จังหวัดต้องมาหารือร่วมกันในเรื่องอุตสาหกรรม
แล้วต้องวางแผนอุตสาหกรรมต่อเนื่องกัน เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ของอุตสาหกรรมที่จะต้องขยายผล
ความชัดเจนที่จะต้องทําอะไรบ้าง ที่ไหน อย่างไร แล้วจะมาบรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้ง มี
การวางผังและปรับผัง โดยรวมแล้วจังหวัดทําให้เกิดอุตสาหกรรมในพื้นที่คาบเกี่ยวกันอย่างไร เป็นการ
วางผังด้านบนทุกจังหวัดร่วมกัน
๔. กรณีของเขตอุตสาหกรรมเขตนีจ้ ะต้องดูถึงผลพวงที่ได้ตอบรับกลับมาด้วยไหม ว่าในขณะที่วาง
ทั้งแผนทั้งผังเมืองไปพร้อมๆ กันจะต้องสนับสนุนในเรื่องอะไร ในขณะเดียวกันในอุตสาหกรรมนั้นๆ
จะต้องมีผลตอบรับที่ดีไม่ใช่วางไปแล้วถึงแม้จะขาด แต่เผอิญไม่สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิน่ ไม่ได้สอด
รับกับวัตถุดิบที่เรามีรวมไปถึงเศรษฐกิจที่จะขยายตัวต่อไป หลังจากที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ใน
ขณะเดียวกันผลพวงสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดิมอาจจะย้ายถิ่นฐาน ในเรื่องของการเป็นสาวโรงงาน
หนุ่มโรงงาน ย้ายไปทําที่อื่น ถ้าวันนีถ้ ูกตั้งเป็นอุตสาหกรรมขึน้ มาพวกเขาเหล่านีจ้ ะกลับมาพืน้ ที่แล้วจะ
รองรับพอหรือไม่ ตรงนีต้ ้องดูถึงขนาดนั้นหรือไม่
เรื่องอัตราการเจริญเติบโตของประชากร และในส่วนของแรงงาน ทางภาคตะวันตกมีพ้ืนที่
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ตอ่ เนื่องกับกาญจนบุรี เพชรบุรี 3 จังหวัดนีต้ ้องสร้า ง
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ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมร่วมกัน คงจะต้องเป็นการฝึกแรงงานเข้าไป แล้วจะมีแรงงานที่เป็น
แรงงานส่วนเกินในภาคเกษตร ซึ่งจะเข้าสู่แรงงานภาคการค้าการบริการเข้ามา เพราะฉะนั้นจะเหมือน
เป็นการนําแรงงานในภาคตะวันตกให้มงี านที่เป็นภาคนอกเกษตรเข้ามาด้วย
๕. ถ้าย้อนไปอีกมุมหนึ่งคนในพืน้ ที่หรือแม้กระทั่งพ่อเมืองในจังหวัดนั้นๆ อาจจะมีมุมมองว่าจังหวัดเขา
ไม่อยากได้ประเภทอุตสาหกรรม เข้ามาอยู่ในพืน้ ที่ จะเป็นสิ่งที่กลับกันหรือไม่ เพราะบางทีคณะทํางาน
ฯ เองมองว่าในเรื่องของปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย น่าจะมีอะไรอยู่ตรงนั้ น
ตรงนี้ น่าจะขยายในเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของรายได้ของพี่น้องประชาชนได้ แต่ในขณะเดียวกันบาง
จังหวัดเขาก็ไม่ต้องการสิ่งนี้ เพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งเดิมๆ ไว้อยู่ จะสวนทางกันหรือไม่
ซึ่งที่จริงแล้วอาจจะเป็นกรณีเฉพาะพืน้ ที่ ที่จะพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ อยู่ค่อนข้าง
ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยว คือภาคเกษตร และในการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีนนั้ จะมีที่ตงั้
ต่อเนื่องของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่ตําบล จังหวัด ในบริเวณนั้นจะมีที่ตงั้ ค่อนข้างห่างไกลจากแหล่ง
ท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ฉะนั้นผลกระทบในเรื่องข องอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่
ค่อนข้างน้อย ประกอบกับพืน้ ที่ต่อเนื่องกับราชบุรี กาญจนบุรี มีศักยภาพในการรวมกลุ่มพัฒนา
อุตสาหกรรม การดําเนินการในรายละเอียดจะมีการรับฟังเหตุผลประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรม ที่
เกิดขึ้นควรจะอยู่ที่ไหน อย่างไร ควรจะมีการจัดการในเรื่องของผลกระทบ ในเรื่องของการตกงาน เรื่อง
จัดการสิ่งแวดล้อมคงจะต้องเป็นการทํางานอย่างเป็นระบบ
๖. นอกเหนือจากนีแ้ ล้วกรณีที่สองที่อาจารย์ลงไปศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง
เป็นกรณีที่น่าสนใจในประเด็นที่สอง ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลคนไทย
จะรู้จักดี ซึ่งจะเป็นพืน้ ที่แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเนื่องจาก ๒ จังหวัด ในวันนีต้ ัวเลขน่าสนใจมีจํานวน
นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ซึ่งในคํานิยามเป็นนักท่องเที่ยว ส่วนทัศนาจรจะไป - กลับ มีจํานวนนัก
ทองเที่ยวกับนักทัศนาจร ของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะจะไปมุ่งเน้นอยู่ตรงชายห าดชะอําจํานวนที่
มากกว่าหัวหิน แต่วา่ ถ้าเปรียบเทียบรายได้ที่ตกลงไปในพืน้ ที่แหล่งท่องเที่ยวปรากฏว่าหัวหินทํารายได้
มากกว่าชะอํา เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเพชรบุรีสามารถจะยกระดับคุณภาพเพื่อทําให้เกิดการพัฒนาที่
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันต้องเรียนว่าชายหาดชะอํากําลังประสบปั ญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
เป็นปัญหาหนึ่งที่จะต้องมีการแก้ไข เพื่อจะทําให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเพชรบุรีชายหาดชะอํา
ยังดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นต้องมีการยกระดับของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชะอํา
และต้องมีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควบคู่กัน
๗. ถ้าเปรียบเทียบระหว่างชะอําจังหวัดเพชรบุรี กับหัวหิน ทําไมชะอําคนเยอะ หัวหินคนน้อย เรื่องของ
ค่าหัวในการเดินทางไปท่องเที่ยว ค่าภาษีค่อนข้างจะแพงเพราะอะไร เศรษฐกิจของเขาเปรียบเทียบกัน
ซึ่งตรงนีเ้ ป็นประโยชน์อีกแบบหนึ่งว่าจะทําอย่างไร หรือจัดการอย่างไร ให้ช ะอําหรือพืน้ ที่ใกล้เคียงใน
ลักษณะแบบนี้ สามารถเอาไปทัดเทียมกับเขาได้ และก็ต้องหาอะไรที่เป็นเอกลักษณ์หรือบูรณาการ
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เพื่อให้ชะอําหรือหัวหิน จังหวัดที่ใกล้เคียงกันกับจังหวัดเพชรบุรีหรือชะอํา สามารถที่จะสร้างตัวตนของ
ตัวเองขึน้ มาและให้โดดเด่นกว่าหัวหินได้เหมือนกัน ถื อว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราจะบูรณาการร่วมกัน
ใช่ครับ
๘. ในหัวข้อที่ 3 ที่อาจารย์ลงไปจะเจออะไรบ้าง
สําหรับประเด็นที่สาม เรื่องของการปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล จากข้อมูลตัวเลขเรามี
ข้อมูลว่าเริ่มมีการลดลงของ พืน้ ที่ปุาชายเลนในหลายๆ ประเด็นหนึ่งจะเป็นเรื่องของการขยายพืน้ ที่ ทํา
พืน้ ที่เมือง พื้นที่ๆ เคยเป็นปุาชายเลน และจะเป็นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปัญหาภัย
ธรรมชาติ วิธีการสําคัญ วิธีการหลักที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล คือเรื่องของการ
ฟื้นฟูปุาชายเลน และพื้นที่ลุ่มน้ํา บริเวณด้านตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรีตอนบน แถวตําบลบางแก้ว
เป็นต้น เรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูปุาชายเลน การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและมีการควบคุมการประมงชายฝั่งก็
คงจะเป็นประเด็นในเรื่องการทํางานของจังหวัดเพชรบุแนะนํ
รี าให้เกิดการฟื้นคืนของอ่าวไทย
๙. กรณีการลงพืน้ ที่ของจังหวัดเพชรบุรีลงไปและก็รับฟังผลของการหารือต่างๆ ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด มีอุปสรรคอะไรที่ติดขัดในเรื่องแผนและผังเมืองในกรณีของคณะทํางานฯ บ้างหรือไม่ แล้วจะมี
วิธีหรือแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
ระบบการวางแผนในตอนนีม้ ีความเข้าใจตรงกันว่าระบบการว างแผนกับการวางผัง ในพืน้ ที่
เดียวกัน เห็นพ้องต้องกันในความจําเป็นการเชื่อมโยงการวางแผนกับการวางผังเข้าด้วยกันเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดี เป็นความเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือในเรื่องของการวางแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตอนนี้จะมีขอ้
ขัดแย้งที่ไม่เห็นตรงกันจะมีการสานให้ตรงกันในอ นาคตจะมีความชัดเจนเรื่องของการดําเนินการพื้นที่
เช่น พื้นที่อุตสาหกรรมควรจะต้องทําอย่างไร และทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือแม้แต่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกันในเรื่องการ
ท่องเที่ยว การทํางานร่วมกัน ระหว่างจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการยกระดับพืน้ ที่แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ทําให้เป็นการท่องเที่ยวเป็นมาตรฐานสากลและสร้างไปให้ได้กับท้องถิ่น
และส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น
ส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล การฟื้นคืน ก ารสร้างเสริมพืน้ ที่ปุา
ชายเลนให้เพิ่มมากขึ้น บริเวณพืน้ ที่ต่อเนื่องระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่
อ่าวไทย เพราะฉะนั้นตรงนีเ้ ป็นแหล่งกําเนิดของทรัพยากรชายฝั่งทะเล ถ้าสามารถปกปูองพืน้ ที่ตรงนี้
ซึ่งเป็นต้นแบบของการฟื้นคืนทรัพยากรชายฝั่งทะเลจะสามารถขยายผลไปได้ในชายฝั่งทะเล
๑๐. ในกรณีของการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในขณะที่ตั้งเปูาเอาไว้ใน 3 เรื่อง ประเด็นในการศึกษาเองก็
ดี ทั้งนีท้ ั้งนั้นอาจจะมีงานงอกขึน้ มา มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นพ่อ
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เมืองของจังหวัดเพชรบุรีได้ นําเสนอไหมว่าตรงนีค้ ณะทํางานฯ น่าจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุดและปรับปรุงเพื่อที่จะให้ตอบรับกับแผนและผังเมืองเพชรบุรีได้
เป็นประเด็นที่จังหวัดเพชรบุรีประสบภัยมา คือเรื่องปัญหาอุทกภัยในคณะทํางานฯ เรา
พิจารณาในเรื่องระบบการจัดการน้ํา ในเบื้ องต้นไว้แล้วเพราะว่าทรัพยากรน้ําเป็นฐานในการพัฒนาใน
ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ผังเมือง และการจัดการคุณภาพน้ําที่ปล่อยออก
สู่แหล่งธรรมชาติที่มผี ลกระทบต่อปุาชายเลนทรัพยากรทางทะเล ตอนนี้มคี วามเห็นในเรื่องของการ
บริหารจัดการน้ําเป็นระบบจะมีผ ลต่อการปูองกันปัญหาอุทกภัย แล้วทําให้มนี ้ําพอเพียงต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ในชุมชน เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ 3 ประเด็นถูกถ่ายทอดออกมาจะมี
ตัวเชื่อมโยงในระบบคือจะใช้ระบบน้ําเป็นตัวเชื่อมโยง
๑๑. ใช้ระยะเวลาในการลงพืน้ ที่นอกเหนือจากนีแ้ ล้วจะต้องลงไปซ้ําๆ
หรือไม่หรือคณะทํางานฯ ตั้งเปูาไว้อย่างไรบ้าง

เพื่อที่จะได้ข้อมูลมากกว่านี้

ทางทีมงานเพิ่งลงพื้นที่ไปได้แค่ 2 วัน เป็นการทํางานในเบือ้ งต้น ตอนนีเ้ ราเข้าใจว่าจากข้อมูลที่
ได้ จากการสํารวจและทําความเข้าใจ จะมีการลงพื้นที่เพื่อทํารายละเอียดเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อ ง
อุตสาหกรรม อาจจะเป็นการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี ใน
เรื่องการท่องเที่ยวจะหารือกับทางเพชรบุรี ในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลจะต้องมีการลง
พืน้ ที่ในเฉพาะเรื่อง ซึ่งจะทําให้เกิดข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดการสร้างแนวทางการวาง แผน และขยายผล
ต่อไป
๑๒. สิ่งที่คิดไว้ในใจและเป็นกังวลในเรื่องอะไร ติดขัดเรื่องอะไร อาจารย์กังวลในเรื่องอะไร
เวลาการทํางานค่อนข้างจํากัด เพราะฉะนั้นการทํางานต้องรีบสรุปผลในระยะเวลาอันสัน้ การ
ทํางานจะมีเรื่องราวค่อนข้างเฉพาะ มีด้วยกันอย่างน้อย 3 เรื่องใหญ่ๆ เช่น เรื่องการบริหารจัดการน้ํา
เป็นสิ่งสําคัญ การเชื่อมโยงของระบบ การวางแผน ซึ่งจะเป็นเรื่องข้อจํากัดของเวลา เพราะฉะนั้นจะ
พยายามให้ได้แนวทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
๑๓. กังวลหรือไม่กับการทํางานในเรื่องการวางแผนนโยบายและการผังเมืองจะมีผลกระทบสําหรับการ
วางนโยบายเราจะต้ องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่พ่อเมืองในแต่ละจังหวัดเข้ามา ตรงนีถ้ ือเป็นปัญหาและ
อุปสรรคอีกหนึ่งรูปแบบหรือไม่
ถ้าจะมองเป็นปัญหาและอุปสรรค จะเป็นประเด็นมหากาพย์ในวิธีการบริหารจัดการในเชิง
นโยบาย และภูมภิ าค มีการโยกย้ายผู้บริหารอยู่เป็นระยะๆ แต่ถ้าจะทําให้เกิดการพั ฒนาจังหวัดและ
เกิดความเข้าใจในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะช่วยแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง และทําให้หน่วยงานในพืน้ ที่ และ
ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นฐานในการร่วมประสานการดําเนินการในภาค
ประชาชนจะเป็นเปูาหมายหนึ่งในการทํางานในเรื่องของการวางแผนการวางผัง ใ นเปูาประสงค์ตอ้ งการ
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เกิดการบูรณาการตกทอดนโยบายของหน่วยงานกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค หน่วยงานท้องถิ่น
สามารถบูรณาการเกิดขึ้นได้ และทําให้เป็นต้นแบบการบูรณาการทําให้เกิดความเข้าใจต้องตรงกันใน
ทิศทางหลักๆ และจะมีแนวนโยบายเฉพาะ ซึ่งจะให้ความสําคัญบางกรณี บางประเด็น เ ป็นสิ่งที่นา่ จะ
ทําได้ แต่ในทิศทางในภาพรวมจะเป็นแนวนโยบายหลักไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนอื่น ส่วน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการอยู่รว่ มกันในท้องที่
-------------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.4 ประเด็น “การปฏิรูประบบงานสอบสวนตามหลักสากล”
โดย โดย ดร.น้ําแท้ มีบุญสล้าง (คณะทํางานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561)
วันนีเ้ ราจะไปติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในประเด็น
การปฏิรูประบบงานสอบสวนตามหลักสากล โด

ย ดร .น้ําแท้ มีบุญสล้าง คณะทํางานการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม
1. การสอบสวน หรือระบบงานสอบสวนตามหลักสากล คืออะไร
กระบวนการยุติธรรมแบ่งออกเป็นสารบัญญัติ กับ วิธีสบัญญัติ โดย
เกี่ยวกับกฎหมายเอาโทษ การเอาผิดคนในคดีความผิดต่างๆ ส่วน

สารบัญญัติ เป็นเรื่อง

วิธีสบัญญัติ เป็นเรื่องวิธีการ

ดําเนินการ การจับ การขัง การฟูองคดี การสอบสวน การดําเนินคดีในศาล การพิจารณาคดีพิพากษา
โดยที่จะกล่าวถึงนีจ้ ํากัดวิธีการตามหลักสากล ไม่จําเป็นต้องผูกติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกากัญชาสามารถเสพได้ แต่ประเทศไทยไม่ได้ โ ดยมาตรฐานต่างประเทศจึง
วางหลักสากลไว้ว่า การที่จะจับคนจะต้องทําอะไร จะสอบสวนต้องทําอย่างไรบ้าง คําว่า
มาตรฐานสากลไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นทุกประเทศในโลกที่พัฒนาแล้ว โดยประเทศในโลก
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มดําเนินคดีแบบระบบเก่า เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต้
ส่วนประเทศที่ใช้ระบบไต่สวน เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน รวมถึงภาคพื้นยุโรปทั้งหลาย ซึ่งทั้ง

2 กลุ่ม

ประเทศเหมือนกันในเรื่องวิธีพิจารณาความในเรื่องหลักการ แต่วธิ ีการอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย

ดังนัน้ การปฏิรูปการสอบสวนให้ได้ตามหลักสากล คือ การปฏิรูปร ะบบการสอบสวนให้ได้วธิ ีการที่
เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่ใช้ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน
2. ถ้าเราไม่ทําตาม โดยยังยึดหลักการสอบสวนตามแบบประเทศไทยปัจจุบัน จะเกิดอะไรขึน้
ระบบสอบสวนของประเทศไทยเป็นระบบที่ลา้ หลัง ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน และมีโอกาส
ที่จะทําให้คนชั่ว ลอยนวลคนดีติดคุกเยอะ มีการช่วยพรรคพวกเพื่อนฝูง เอือ้ คนรวย คนมีอํานาจ ปกติ
ต่างชาติจะไม่ยอมรับกฎหมายไทย ในระบบกระบวนการการสอบสวนในประเทศไทยเราไม่ใช่วา่ ล้าหลัง
เฉพาะเรื่องการสอบสวนอย่างเดียว ในชัน้ ของอัยการ การฟูองคดี การดําเนินคดีในศาล การพิจารณา
พิพากษาทุกอย่าง ยังล้าหลังหมดเลย แต่วันนี้เราจะจํากัดเฉพาะในเรื่องการสอบสวน ถ้าพูดทุกเรื่อง
อาจจะยาว การปฏิรูปจะใช้วธิ ีการปะผุไม่ได้แล้ว อย่างทุกวันพยายามแก้ปะผุแก้นั่นนิดแก้นี่หน่อย ความ
ไม่ถูกต้องในเชิงโครงสร้าง ปรัชญา หลักการ แนวคิด วิธีคิด แนวนี้ของประเทศเรามันผิดไปหมด
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3. จากการศึกษามาของท่าน จะรู้ได้อย่างไรว่าอย่างไรล้าหลัง อย่างไรที่ควรจะดําเนินการต่อไป
เรื่องแรก คือ การจับ ในต่างประเทศทั้ง อังกฤษ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส
เยอรมัน ฯลฯ เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่จับกุม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใ

ด ภายใน 24

ชั่วโมงจะต้องแจ้งการจับกุมไปยังอัยการทันที ซึ่งอัยการไม่ได้เป็นหน่วยจับกุมแต่เป็นหน่วยที่มคี วาม
เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะต้องไปคุ้มครองทันที เพื่อให้อัยการดูว่า (1) คุณใช้กําลังทําร้ายเขาหรือเปล่า
(2) พยานหลักฐานเพียงพอที่จะจับกุมเขาหรือเปล่า (3) ข้อกล่าวหาที่แจ้งมันมากเกินไปกว่าความเป็น
จริงที่จะต้องถูกดําเนินคดีหรือไม่ (4) มีเหตุจะต้องขังหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะเป็นการปูองกันการใช้
อํานาจตามอําเภอใจของตํารวจ ซึ่งต่างประเทศจะไม่ยอมให้ตํารวจเพียงหน่วยเดียวจับ ซึ่งต้องมีอัยการ
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยผู้ตอ้ งห าสามารถให้การกับอัยการได้ทันทีว่าโดนข้อหาอะไร อัยการก็สามารถ
บันทึกให้เขาได้ ถ้าให้แต่ตํารวจ ซึ่งตํารวจไม่บันทึกให้เขาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏขึน้ มาในสํานวน ซึ่งถ้า
เขาถูกขังไป 1 สัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ แผลหาย พอคดีไปถึงชั้นศาล โดยเอาทนายความมาสู้ซึ่งบอก
ว่าถูกทุบ ถูกบังคับให้รับสารภาพ แล้วแผลอยู่ตรงไหน ซึ่งแผลหายไปแล้ว นี่เป็นเพียงแค่เรื่องการจับกุม
เรื่องเดียว
4. ถ้าเปลี่ยนวิธีการสอบสวนให้เร็วขึน้ มีความรวดเร็ว และทันสมัยมากขึน้ สามารถใช้ได้หรือไม่
สามารถใช้ได้ แต่อย่าลืมว่าการจับกุมเป็นขั้นที่หนึ่งของการสอบสวน

ต้องมีการแสวงหา

หลักฐานมาใช้ในการจับกุม ซึ่งไม่มปี ระเทศใดในโลกแบ่งหน้าที่กันทําระหว่างตํารวจและอัยการ
ยกตัวอย่าง สมมุติวา่ ตํารวจไปจับใครคนใดคนหนึ่งแล้วกล่าวหาเขา แล้วพยานหลักฐานที่เขาจะใช้
ยืนยันว่าไม่ใช่ผู้กระทําความผิด ปรากฏว่าตํารวจไม่ยอมบันทึกให้ แต่ตัวเขาถูก ขังอยู่ ผมถามว่าคนแบบ
นีจ้ ะมีปัญญาอะไรไปให้ตํารวจสอบปากคํา นาย ก . หรือ นาย ข . ซึ่งเป็นพยานได้ว่าเขาไม่ใช่ผกู้ ระทํา
ความผิด แต่ถ้าอัยการไปดูแต่แรก เขาแจ้งอัยการไปว่า มีนาย ก . นาย ข. อัยการสั่งตํารวจสอบสวน
เพิ่มเติมได้นับตั้งแต่วันแรกเลย พยานหลักฐานเหล่านีก้ ็จะผูกติ ดกับสํานวนขึ้นมา หัวใจสําคัญคือว่า
จะต้องไม่มหี น่วยงานใด มีอิสระในการบิดเบือนหลักฐาน
5. เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากระบวนการสอบสวนตามหลักสากลนั้นดีจริง
ลองใช้วิจารณญาณดูว่าพอเกิดเหตุแจ้งอัยการว่ามีการยิงกันตาย อัยการต้องลงไปดู ถามญาติ
ผูต้ ายว่าเขาทะเลาะกับใครบ้างหรื อเปล่า ญาติบอกว่ามีทะเลาะกับ นาย ก . ไม่ใช่ให้ตํารวจรูฝ้ าุ ยเดียว
แต่ต้องให้อัยการรูด้ ้วย อัยการก็ไปแจ้งตํารวจให้สอบ นาย ก . โดยให้ นาย ก . ไปตรวจเขม่าดินปืนมา
ซึ่งไม่ต้องรอถึง 1 ปีในการให้อัยการรูว้ ่ามี นาย ก . เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทีน้กี ็จะไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่
ร่วมสอบสวนแต่มหี ลายหน่วยงาน การปฏิรูประบบสอบสวนไม่ใช่แค่อัยการอย่างเดียว แต่ต้องมี
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หน่วยงานที่มอี ํานาจสอบสวนอีกหลายๆ หน่วยงานที่ทําหน้าที่ได้แบบตํารวจ เช่น ปุาไม้ มีรถบรรทุกไม้
คันหนึ่งมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ ซึ่งได้จ่ายส่วยให้ตํารวจเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าถูกปุาไม้

จับกุมก็

ดําเนินคดียาเสพติดได้ด้วย ถ้าเป็นบ้านเรา จับได้ แต่ต้องส่งตํารวจ ซึ่งตํารวจก็อาจดึงเรื่องไว้เพราะว่า
จ่ายส่วยอยู่ แต่ถ้าเป็นต่างประเทศ พอปุาไม้จับก็ส่งสํานวนแก่อัยการเลย ดังนั้นทางขึน้ ของ
กระบวนการยุติธรรมสามารถขึ้นได้หลายทาง ปุาไม้ก็ขึ้นได้ และสามารถทํา

คดียาเสพติดได้ดว้ ย

เพราะว่าผูก้ ระทําความผิดคนเดียวกัน วัน เวลา สถานที่ ทุกอย่างอันเดียวกัน จะเห็นได้ว่าความ
ยุติธรรมขึน้ ได้หลายทาง ขึน้ สู่ศาล ขึ้นสูอ่ ัยการได้หลายเส้นทาง ไม่ได้ถูกจํากัดเส้นทางในการขึ้น ไม่มี
ใครมีอิสระแต่เพียงหน่วยงานเดียวในบิดเบือน กลบเกลื่อน ซุกซ่อน พยานหลักฐาน
6. การขึน้ ของข้อมูลสามารถมาได้หลายทาง เสมือนเป็นการลดทอนหน้าที่ของเขา ลดทอนบางอย่าง
ของเขา ตรงนีม้ ีเสียงสะท้อนกลับมาถึงคณะทํางานชุดนีบ้ ้างหรือไม่
ความจริงแล้วเป็นการเข้าใจผิด ไม่ได้เป็นการลดทอนหน้าที่ เขายังมีอํานาจหน้าที่เหมือนเดิม
เพียงแต่จะมีหน่วยงานอื่นมาทําแทน ถ้าคุณไม่ทําก็จะมีหน่วยงานอื่นมาทํา เช่น ป .ป.ช. ถ้าตรวจสอบไม่
ตรง มีการช่วยเหลือพรรคพวก ลีลา ไม่ยอมดําเนินคดี ดีเอสไอก็สามารถมาตรวจสอบได้ อัยการก็
สามารถสอบสวนได้ ดังนัน้ ทุกคนย่อมมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย
7. คณะทํางานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม มีข้อเสนอในเรื่องระบบการสอบสวนตามหลักสากล
อย่างไรบ้าง
คณะทํางานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้เสนอไปทั้งกระบวนการรวมทั้งหมด ที่คุยกันนี้
เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นการดําเนินคดีของอัยการ หลักในต่างประเทศอัยการจะ
สั่งฟูองคดีอะไรจะต้องปราศจากข้อสงสัย ส่วนบ้านเราคิดแต่เพียงว่าศาลจะต้องลงโทษโดยปราศจาก
ข้อสงสัย ในความเป็นจริงแล้วไม่วา่ จะฝัง่ ยุโรป หรืออเมริกา การฟูองคดีของอัยการจะต้องปราศจากข้อ
สงสัย หมายความว่า เปอร์เซ็นต์ในการที่ศาลยกฟูองน้อยมาก เช่นในญี่ปุน 99.99 % เลยศาลลงโทษ
ทั้งนั้น เพราะญี่ปุนใช้หลักการปราศจากข้อสงสัย การปราศจากข้อสงสัยใช้เมื่อไหร่ ใช้เมื่ออัยการมั่นใจ
ว่าคนนีเ้ ป็นผู้กระทําความผิด สามารถดําเนินคดีนํามาซึ่งการถูกลงโทษได้แน่ๆ ถ้าไม่ใช้แบบนีจ้ ะ
เสียหายอย่างไร ผลเสียที่จะตามมา (1) ถ้าเราฟูองผิดตัว ไปดําเนินคดีกับคนถูก คน ถูกจะต้องมา
เจ็บปวดกับการถูกกระทําทางคดีอาญา ทั้งการถูกจับ ค้น ขัง ประกันตัว นี่คือรัฐใช้อํานาจไปรังแกคน
บริสุทธิ์ (2) ถ้าคนๆ นัน้ เป็นคนผิดจริง เป็นอาชญากรจริง เราดําเนินคดีกับเขาแบบอ่อนๆ ก็ถูกยกฟูอง
เพราะว่าอัยการและศาลยังสงสัยอยู่ยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้

กับจําเลย ก็ยกฟูองคนชั่ว

ลอยนวล พอพรุ่งนีม้ ีพยานหลักฐานใหม่ก็ฟูองเขาไม่ได้อีกแล้ว ตามหลักสากลคือฟูองได้คราวเดียว
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ดังนัน้ การดําเนินคดีมั่วๆ อันตรายกว่าการไม่ฟูอง ถ้าเราไม่ฟอู ง พรุ่งนีก้ ็ฟูองได้ อาทิตย์หน้าก็ฟูองได้
ถ้าเรามีพยานหลักฐาน แต่ถ้าเราฟูองมั่วๆ วันนี้ พรุ่งนีศ้ าลยกฟูอง มะรืนนีม้ ีพยานหลักฐานชัดเจนว่าคน
นีก้ ระทําผิดจริงก็เอาผิดเขาไม่ได้แล้ว คือดําเนินคดีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
8. คณะทํางานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ได้ระบุหรือไม่ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องเร่งด่วน เร่งด่วน
ระยะปานกลาง และเร่งด่วนท้ายสุด
จริงๆ แล้วเรื่องพยานหลักฐานเป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการยุติธรรม เพราะเวลาศาลจะตัดสิน
โดยปราศจากข้อสงสัยก็ต้องใช้พยานหลักฐาน และการที่อัยการจะสั่งฟูองคดีก็ขึ้นอยู่กับการมี
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะให้ศาลลงโทษหรือเปล่า ดังนั้นการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในชัน้
ตํารวจที่ต้องชงเ รื่องตัง้ แต่แรก นี่คอื หัวใจของงานสอบสวน คือต้องปฏิรูปตั้งแต่ต้นทาง ห้ามบิดเบือน
ข้อเท็จจริง เพราะงานสอบสวนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานตํารวจเพียงหน่วยงานเดียว เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับอัยการ เกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงาน เราจะพูดถึงงานสอบสวนโดยที่ไม่พู ดถึงหน่วยงาน
อื่นที่ตรวจสอบกันและกันได้อย่างไร เพราะในต่างประเทศเขาตรวจสอบซึ่งกันและกัน
9. การปฏิรูประบบงานสอบสวนในประเทศไทยคล้ายคลึงกับประเทศใดบ้างในเขตอาเซียน หรือ
ประเทศใดที่ดีที่เราน่าจะเอาเป็นแบบอย่าง
ในอาเซียนอัยการจะมีอํานาจหน้าที่มากกว่าตํารวจทั้งนัน้

โดยเฉพาะประเทศลาว อัยการมี

หน้าที่สอบสวนคดีตงั้ แต่ตน้ โดยใช้หลักสากลเป็นหลัก
10. เมื่อดําเนินการปฏิรูประบบงานสอบสวนตามหลักสากลแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไร
ทุกวันนีเ้ หมือนทางตัน ไม่มคี วามเป็นธรรม ประชาชนจะต้องไปดิน้ รนต่อสู้ หาทนาย ซึ่งวิธีคิด
แบบนีบ้ อกได้เล ยว่าเป็นนักกฎหมายที่ไม่มีความรูจ้ ริง จะไปเอาทนายที่ไหนมาสู้คดีซึ่งไม่มีอํานาจที่
แท้จริง ต้องเอาหน่วยงานรัฐหลายๆ หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ เอาอัยการซึ่งรูด้ ีในกระบวนการ
สอบสวนเข้าไป การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่อาจเกิดขึน้ ได้จริงเกิดจากสาเหตุ

(1) ไม่มคี นที่มี

ความรู้จริงเท่าที่ผ่านมาว่ากระบวนการทําอย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบ (2) ไม่มคี นทําจริง ในบ้านเราคนที่มี
อํานาจ ไม่ว่าจะเป็นฝุายการเมืองหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยังมีความสุขอยู่กับสิทธิพิเศษในการบิดเบือน
หลักฐานในการสอบสวน คนเหล่านีไ้ ม่อยากให้กระบวนการสอบสวนโปร่งใส ตรวจสอบไ

ด้ มันเป็น

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ของประชาชนกับผลประโยชน์ของผูม้ ีอํานาจ ประชาชนต่างหากที่
เป็นฝุายเรียกร้องให้เกิดความเสมอภาคกัน เพราะคนมีอํานาจมีสิทธิพิเศษในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทําคดี
แบบไม่เป็นธรรม แต่ประชาชนคนทั่วไปไม่มสี ิทธิ์
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11. ทําไมเราถึงต้องนําหลักการปฏิรูประบบงานสอบสวนตามหลักสากลทั้งของยุโรป และอเมริกามา
ใช้ สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่
เพราะว่าตามหลักสากลแล้วทั้ง 2 กลุ่มนีเ้ หมือนกัน จับกุมแล้วส่งอัยการทันที เกิดคดีอะไรก็
แจ้งอัยการทันที ไม่แจ้งหน่วยงานเดียว แจ้งท้องที่ แจ้งฝุายปกครองให้ค

นในพื้นที่ได้รับรู้ เพราะคน

เหล่านีอ้ าจจะมาช่วยในการให้ขอ้ มูล และมาช่วยตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรที่เจ้าหน้าที่ทําหรือไม่
ยอมทํา ในต่างประเทศจะแจ้งให้รใู้ นหลายๆหน่วยงาน ไม่ใช่รู้เองทําเองเพียงหน่วยงานเดียว

--------------------------

เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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2.5 ประเด็น “การผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน และพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช”
โดย นายไพสิฐ พาณิชย์กุลย์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปการสร้างความมั่นคงทางอาหาร)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑)
วันนีถ้ ือเป็นวาระปฏิรูปและเป็นวาระแห่งประเทศไทยที่จะต้องไปจับตามองกันไปคุยกัน
ในเรื่องคณะทํางานปฏิรูปการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีการพูดคุยกันรวมถึงมีการผลักดัน
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน และพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่ง ๒ ฉบับ นี้มคี วามเป็นมาอย่างไร และรวมไปถึงคณะทํางานฯ ชุดนีท้ ําไมมีการ
ผลักดันในเรื่องนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ไพสิฐ พาณิชย์กุลย์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร)
๑. ทําไมคณะทํางานฯ ชุดนีถ้ ึงได้ให้ความสําคัญกับพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับอย่างที่ได้กล่าวมา
ประเด็นเรื่องที่ผลักดันนั้น มีหลายประเด็นด้วยกัน มีประเด็นหนึ่งที่พูดถึงความเหลื่อมล้ําของ
ความมั่นคงทางอาหาร การที่จะมีความมั่นคงทางอาหารได้นั้น มีอยู่ ๒ -๓ ประเด็นที่เป็นเรื่องเฉพาะ
หน้าที่ตอ้ งเร่งทําดังนี้ ๑. การผลักดันให้มกี ฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่ง
ดูตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิตกระบวนการแปรรูป และกระบวนการที่นําไปสู่ผู้บริโภค ๒. ควา

ม

ปลอดภัยทางด้านอาหาร ไม่ได้มเี ฉพาะเรื่องสารเคมีอย่างเดียว ๓. ระบบการผลิต ซึ่งคณะทํางานชุดนี้
อยู่ภายใต้ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง ต้องมีการผลักดันกฎหมายที่รับผิดชอบอยู่ และกระทรวงยุติธรรมจะ
ดําเนินการต่อในเรื่องของการจัดทําร่างให้สมบูรณ์ แล้วนําเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี แล้วไปสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ต่อไป
คณะทํางานปฏิรูปการสร้างความมั่นคงทางอาหารมีร่างกฎหมายอยู่ ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นเปูาหมาย
ในการผลักดัน คือ ๑. ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน ๒. ร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่อง
การควบคุมการใช้สารพิษ ร่าง ๒ ฉบับ ได้มกี ารจัดทําร่างขึ้นมารับฟังความคิดเห็นในระดับหนึ่งแล้ว แต่
หลังจากนั้นมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันมีการปรับคณะรัฐมนตรี ทําให้เป็น
โอกาสในการหยิบเรื่องการแก้ปัญหาในเชิงระบบไม่ใช่มีเฉพาะกฎหมายอย่างเดียว มีกลไกที่ทํา ให้การ
บังคับใช้ตามกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดขึ้นมาด้วย จึงถือโอกาสนําเรื่องของความมั่นคงทาง
อาหาร และเกษตรกรรมยั่งยืนที่ควรมีการปรับปรุงระบบของภาครัฐกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
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การควบคุมการใช้สารเคมีไปกราบเรียนปรึกษากับท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้นําประเด็นไปกราบเรียน
ท่าน และได้ตงั้ คณะทํางานฯ ร่วมกันในความมั่นคงทางอาหารและชุดปฏิรูปทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นความคืบหน้าที่ได้ดําเนินการต่อไป
๒. ในขณะที่จะไปคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าเรามีความสําคัญในเรื่องนีค้ ณะทํางานฯ มองว่าถึงวิกฤต ถึงจุดที่
จะต้องมาช่วยกันออกกฎหมายมาบังคับใช้ จะถึงขนาดนั้นหรือไม่
ตรงนีโ้ ยงเรื่องของประเด็นของความปลอดภัยทางอาหาร โยงเรื่องของความเหลื่อมล้ํา การ
แก้ปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจ ที่จะต้องกลับมาฟื้นฟูเรื่องระบบเกษตร และตรงนีเ้ ป็นโอก

าสทางด้าน

เศรษฐกิจด้วย เพราะฉะนั้นความสําคัญของเรื่องนีจ้ งึ เป็นเรื่องที่สอดรับกับประเด็น และกระแสให้
ความสําคัญของสุขภาพในอาหารปลอดภัย ถ้าจะกล่าวถึงการแก้ปัญหาของความเหลื่อมล้ํา การลุกขึน้ มา
ดูแลประชาชนทั้งหลาย และที่ทิ้งไม่ได้ คือ ความมั่นคงทางอาหาร และคุณภาพชี วิตของผูค้ น จะดีได้ต้อง
อยู่บนอาหารที่มีความมั่นคงและปลอดภัยด้วย ถ้าดูชวี ิตปัจจุบันมีอาหารที่ไม่ปลอดภัยอยู่หลายอย่าง
ระบบนีเ้ ป็นระบบที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารที่นําไปสู่การทําให้เกิดการบริโภค
และนําไปสู่โรคต่างๆ เพราะฉะนั้นความเข้าใจเรื่องนีจ้ งึ ม ากกว่าเรื่องของกฎหมาย แต่เป็นเรื่องการปรับ
ระบบพืน้ ฐานทางสังคม คือ ความมั่นคงทางอาหาร จึงจําเป็นต้องมีการออกกฎหมาย มีการปรับอะไร
ต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถไปดูกระแสของประเทศต่างๆ ที่ถูกยกประเด็นในเรื่องความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร เป็นการบริโภคนําไปสู่การสร้างคุณภาพให้ กับสุขภาพของคน และดูแลเรื่องของการ
ปูองกันโรคต่างๆ เป็นแนวโน้มที่เห็นอยู่ในประเทศต่างๆ
๓. ถ้าไม่ได้ผลักดันกฎหมายตรงนีก้ ็ไม่ผิดใช่หรือไม่
ไม่ผิด แต่เสียโอกาสเพราะมีตัวอย่างจากการศึกษาว่ามีสนิ ค้าจากการเกษตรของประเทศไทย
หลายรายการที่สง่ ไปยังประเทศที่เป็นผู้บริโภค ไม่สามารถส่งไปได้เนื่องจากมีสารเคมีปนเปื้อน เป็นกรณี
การผลิตที่อยู่ในกระบวนการไม่ปลอดภัย ซึ่งตรงนี้จะทําให้เสียโอกาสถ้าไม่ลุกขึน้ มาดําเนินการดังกล่าว
ประกอบกับการผลิตทางด้านการเกษตรที่ให้ความสําคัญการผลิตแบบ Products แต่ไม่ผิดที่จะทํา แต่
จะทําอย่างไรให้คํานึงถึงพี่นอ้ งเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การผลิตแบบ Mesh ขนาดใหญ่ ให้ได้รับการดูแลมี
ระบบขนาดใหญ่ที่ได้รับความคุ้มครอง มีช่องทางกฎหมายที่ทําให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ําที่นอ้ ยลง
ประเทศไทยถูกจัดลําดับว่ามีความเหลื่อมล้ําอยู่ในลําดับที่ ๒ หรือ ๓ ซึ่งจํานวนเกษตรกร จํานวนผูท้ ี่
ทํางานด้านการเกษตรแล้วนับวันจะสูญเสียที่ดนิ มากขึ้น
เพราะฉะนั้นการลุกขึ้นมาให้ความสําคัญกับเรื่องของระบบการผลิตในระบบเกษตรยั่งยืน ซึ่ง
ไม่ใช่ระบบการผลิตที่เป็นแบบ Mesh แบบเดียว แต่วา่ ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการ
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ผลิต และคุณภาพชีวิต และในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ในมิตติ ่างๆ เหล่านีไ้ ม่เคยถูกหยิบ
ขึน้ มาก่อน และที่บอกว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดการแก้ปัญหาทางโครงสร้าง ในเรื่องของความเหลื่อมล้ํา
ในเรื่องของความยากจน ในเรื่องของผลกระทบต่อระบบนิเวศ ที่เกิดขึน้ จากขบวนการผลิต ในการผลิต
แบบ Mesh ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องข้าวโพดในเมืองน่าน ข้าวโพดในภาคเหนือ แม้การมีน้ําที่ดอี ยู่ในลํา
คลอง แต่ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีที่เกิดขึ้น จากการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาพืน้ ฐานที่ผ่านมาในอดีต แต่ถ้า
ปลดล็อคตรงนีไ้ ด้ แก้ปัญหาหรือยับยั้งได้ เราจะประหยัดเงินได้มหาศาล ในการที่ต้ องไปทุ่มงบประมาณ
ไปดูแลสุขภาพคน ไปแก้ปัญหา ไปเยียวยา ไปบําบัด ถ้าหากปรับตรงนีใ้ หม่จะถือว่าเป็นเรื่องของการ
ปฏิรูปฯ ในแง่ของขบวนการผลิตในภาคเกษตร ที่สําคัญจะนําไปสู่การสร้างความเพิ่มพูนมากขึ้น ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหัวใจสําคัญของระบบการเกษตรที่มีฐานตรงนี้

อยู่แล้ว ควรจะใช้

ประโยชน์จากตรงนีอ้ ย่างไร ถ้าหากไม่ลุกขึน้ มาทําจะเป็นการเสียโอกาส
๔. เวลาที่ต่างชาติร่วมลงทุนหรือทําธุรกิจอะไร ถ้ามองในเรื่องความปลอดภัยหรือการเกษตรแบบยั่งยืน
ที่มีอะไรครอบคลุมหรือกําหนดเอาไว้ มีกฎและมีเกณฑ์ ถ้าเขาดูว่ามีกฎหมายฉบับนี้ ทําตามเก ณฑ์นี้
เข้าหลักสากล เขาอาจจะผูกพันต่อไปเรื่อยๆ และมองว่าเป็นเรื่องดีๆ ที่เขาจะได้รับประโยชน์ไปพร้อม
กันแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีอย่างที่ท่านบอก แต่ก็ไม่ได้ผิดอะไร วันนีม้ ีผลพวงที่เกิดขึน้ ในภายภาคหน้า
ซึ่งเราอาจจะคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอะไรที่จะเกิดขึน้ แล้วเอาเรื่องตรงนีข้ นึ้ อ้าง
อาจทําให้เสียผลประโยชน์ไปก็ได้ตรงนีถ้ ูกหรือไม่
จะมองอย่างนัน้ ก็ได้ เพราะในเรื่องของการแข่งขันในอนาคตข้างหน้านั้นเขาไม่ได้ใช้มาตรการ
ในเรื่องของการกีดกันทางการค้า แต่หยิบมาตรการเรื่องสิ่งแวดล้อม มาตรการเรื่องการลดผ ลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งทําให้เกิดการกีดกันทางการค้า ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย
ที่ประเทศไทยเคยโดนแบนสินค้า จากการส่งสินค้าเข้าไปแล้วมีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือแม้กระทั่ง
สินค้านั้นถูกผลิตโดยการใช้ขบวนการผลิตที่ใช้แรงงานเด็ก เป็ขบวนการแรงงานที
น
่ไม่เป็นธรรม เป็นประเด็น
ของความไม่เป็นธรรมแฝงเข้ามาทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งที่จะกราบเรียน คือ แนวทางในการพัฒนาตรงนี้
เป็นสิ่งที่พยายามจะวางระบบ หรืออีกอย่าง การนําเอาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาวางรากฐาน
ทางการเกษตร แล้วกลับมาดูแลการผลิตที่ไม่ใช่ลักษณะอุตสาหกรรมทางการเกษตร และทางอาหาร มี
ให้เห็นจากพืน้ ที่ต่างๆ มากมาย ในผลกระทบระยะยาวมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง เช่น กรณีหมอก
ควัน กรณีสูญหายไปของพื้นที่ปุา กรณีน้ีเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้แนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดของเกษตรกรรมยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้ ต้องปรับโครงสร้างต่างๆ เหล่านี้ อย่าปล่อยให้อยู่ภายใต้
กลไกของการผูกขาด โดยระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบับที่ ๑๒ มีเรื่องนี้อยู่แต่จะทําอย่างไรให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ดังกล่าวนําไปสู่การบังคับใช้ได้จริง
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง
๕. วันนีจ้ ะไปทําความรู้จักพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ ได้ไหม ว่ามีความสําคัญอย่างที่ท่านเล่าให้ฟัง
มากน้อยแค่ไหน ในฐานะที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกฎหมายหรือว่าร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับนี้
จะต้องปรับอย่างไรบ้าง ความสําคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว หลักการที่สํา

คัญ จะหยิบยกมา

พร้อมกันหรือว่าให้กล่าวไปตั้งแต่ร่างพระราชบัญญัติหรือไม่
ขอแยกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ประชาชน ต้นทางของการผลิตอาหาร ไม่วา่ จะผลิตแบบ

เรื่องนีจ้ ะโยงเรื่องของสุขภาพ

Mesh แบบอุตสาหกรรมการเกษตรที่ยังใช้

สารเคมี แต่วา่ ใช้ยังไม่ปลอดภัย หรือจะยกระดับการผลิตไปสู่เกษตรกรรมแบบปลอดสาร กฎหมาย
ฉบับนีเ้ ป็นกฎหมายที่มกี ารศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ถ้าหากต้องการวางกติกาเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรควรมีหลักการต่างๆ อย่า งไรบ้าง กฎหมายฉบับนีเ้ ป็นหัวใจสําคัญ
ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข ท่านได้ยกตัวอย่างขึน้ มาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ซึ่งจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแล ๓ หน่วยงาน ๑.กระทรวงสาธารณสุข๒.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
๓. กระทรวงอุตสาหกรรม

๒. ส่วนที่มีการพูดถึงกันมากและเป็นข้อกังวล คือคนที่บริโภคอาหารที่มาจากกการผลิตด้าน
การเกษตร คืออาหารปนเปื้อนด้วยสารเคมี นีค้ ือหัวใจสําคัญว่าจะมีการควบคุมอย่างไร ในต่างประเทศ
ที่มกี ารควบคุมการใช้สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร และทุกชนิดที่มอี ันตรายต่อชีวติ เขาจะมีมาตรการที่
เข้มงวดมาก ใครจะ นําไปใช้ ใช้เท่าไร ใครจะนําไปขาย ต้องมีการลงทะเบียน ในขณะเดียวกันการใช้
จะต้องมีใบอนุญาตผ่านการอบรม เช่น ใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆ เหล่านี้ สิ่งที่เล่ามานีจ้ ะตรงกันข้ามกับการ
ปฏิบัติของบ้านเรา การนําเข้า จะนําเข้ามาอย่างไร การลักลอบเข้ามาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในแง่นจี้ ะ
เป็นจุดเริ่มของการลุกขึน้ มาดูแลด้านนี้
ซึ่งเป็นหลักการของร่างกฎหมายนี้ และมีกรรมการเข้ามาดูแลร่างกฎหมายฉบับนีท้ ําการศึกษา
และมีการยกร่างเรียบร้อย มีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วระดับหนึ่ง ในการทํางานของคณะทํางานฯ
กําลังประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณ สุข ในการนําร่างกฎหมายฉบับนีใ้ ห้
เป็นร่างที่นําไปสู่การนําเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ว่าในการจะนําเสนอเข้าสู่รัฐมนตรีนั้น ต้องมี
กระบวนการ และและมีเอกสารต่างๆ เสริมเข้ามา คงต้องใช้ระยะอีกระยะหนึ่ง
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๖. กฎหมายฉบับนีเ้ ดิมทีมีอยู่แล้วใช่หรือไม่ หรือว่าทางคณะทํางานฯ มีการปรับปรุงขึน้ มาใหม่หรือร่าง
ขึน้ มาใหม่
เป็นกฎหมายใหม่ ต่อยอดจากกฎหมายวัตถุอันตรายพระราชบัญญัติที่มอี ยู่ คือ
พระราชบัญญัติวัตถุมีพษิ ซึ่งตรงนี้ครอบคลุมทั้งหมดไม่วา่ จะเรื่องอุตสาหกรรมทางการเกษตรเหล่านี้
ในกรณีการควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร ว่าด้วยผลผลิตทางก ารเกษตรโดยเฉพาะ ซึ่งจะลงไป
ดูตั้งแต่กระบวนการที่บอกเรื่องสารเคมีตัวไหนบ้างที่หา้ มนําเข้ามา ซึ่งจะมีรายชื่อของตัวยา สารต่างๆ นี้คอื
สิ่งที่อยู่ในหลักการกฎหมาย แต่ในรายละเอียดต่างๆ
อาจจะต้องขอเวลาสําหรับการชีแ้ จง
๗. กฎหมายอีก ๑ ฉบับที่อยากรู้
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเรื่องนีส้ ํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าของเรื่อง มีระเบียบสํานักนายกว่าด้วยเรื่องของการ
เกษตรกรรมยั่งยืน มีการศึกษาโดยการจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึน้ มาศึกษา โดยการยกร่าง
กฎหมายฉบับนีม้ ีการออกแบบตัวกฎหมายมีคณะกรรมการระดับชาติเข้ามา ทําให้เกิดการส่งเสริม การ
เข้าไปคุ้มครองการผลิตแบบยั่งยืน เป็นร่างที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติร่างอยู่ อีกร่างเป็นร่างของสภาเกษตรกร สภาเกษตรกรเป็นตัวแทนของพี่น้ องเกษตรกรที่ถูก
คัดเลือกเข้ามา ซึ่งเห็นความสําคัญของเรื่องนีจ้ งึ ยกร่าง ในจุดเด่นร่างสภาเกษตรกรนั้น คือ ไปออกแบบ
กฎหมายให้เข้าไปส่งเสริมผู้ที่ทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ทําให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นมา และส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเข้าไปดําเนินการใน
การส่งเสริม เรื่องการผลิตภายใต้
เกษตรกรรมยั่งยืน ที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญเรื่องการใช้สารเคมี ให้ความสําคัญ
ในเรื่องของมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานงานที่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นมีร่างอยู่
๒ ฉบับ ดังกล่าว
หลังจากที่ไปพบท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเ กษตรและสหกรณ์ มีการเสนอแนวทางภายใน
ระยะเวลาที่ทําเรื่องนีม้ าระยะเวลา ๒ - ๓ เดือน ตรงนีอ้ ยู่ในกระบวนการที่ยังต้องประชุม
ซึ่งเป็นการตัง้ คณะทํางานฯ ขึน้ มาอาจเป็นคณะทํางานฯ ย่อย ทํา ๒ ร่าง นีจ้ ะอยู่ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การผลักดันร่างกฎหมายครั้งนีจ้ ะทําให้มหี น่วยงานมารองรับและคนที่เกี่ยวข้อง คือ พี่
น้องเกษตรกรภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน ทําให้มคี วามสุขซึ่งเป็นจุดที่คิดว่าสามารถยกระดับของการ
ขับเคลื่อนงานระดับหนึ่ง ก่อนหน้านีก้ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้ความเห็นชอบ แต่ปัจจุบันเป็น
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘. ทั้ง ๒ วาระนี้ วาระหนึ่งมีส่วนในการคุยกันไปแล้วใช่หรือไม่
คุยกันก่อนหน้าที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ไปแล้วรอบหนึ่งฟังความเห็นไปแล้วรอบหนึ่ง แต่
คณะทํางานฯยังหนักใจในเรื่องการผลักดันร่างให้เป็นของกระทรวงเกษตรได้อย่างไร ตอนนัน้ กําลังหารือ
ว่าจะไปพบท่านปลัดกระทรวง ไปพบกับรัฐมนตรีช่วย ซึ่งจะทําให้รา่ งนี้เป็นร่างของหน่วยงาน ทั้งนีเ้ รื่อง
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กระบวนการผลักดันกฎหมายในการเสนอเข้าสู่รัฐมนตรี ถ้าหากว่าหน่วยงานยังเห็นแย้งกันอยู่ร่างนี้จะ
ไปไม่รอด แต่วา่ คณะทํางานฯ พยายามทํางานทั้ง ๒ ด้าน คือ ๑. ทําร่างนีใ้ ห้เป็นร่างที่สมบูรณ์ที่สุด ๒.

จัดกระบวนการให้ความคิดเห็นหรือให้เกิดการยอมรับ โดยหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดขึ้นให้ได้ที่ผ่านมาคิด
ว่าจะทําอย่างไรให้รา่ งนี้หน่วยงานให้การยอมรับ แต่โชคดีที่มีการปรับคระรัฐมนตรีแล้วท่านที่มา ดูแล
เรื่องการเกษตร ท่านเข้าใจ ถึงเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เป็นนโยบายของกระทรวงลงมาว่าจะต้องหยิบ ๒ ร่าง
ฉบับนีเ้ ป็นสิ่งที่ผลักดันในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
๙. ทั้ง ๒ ร่างนีจ้ ะต้องไปคู่กัน หรือสามารถแยกออกจากกันได้ ในเวลาที่ทํางานหรือไม่
แยกออกจากกันได้ คือมีอยู่ ๒ ข้อ ดังนี้ ๑. กฎหมา ยว่าด้วยการควบคุมการใช้สารเคมีใ น

การเกษตร ๒. กฎหมายว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนร่าง ๒ ฉบับในกฎหมายฉบับนี้
มีอยู่ ๒ ร่าง กําลังอยู่ในกระบวนการที่ทําให้เกิดการบูรณาการ ๒ ร่าง เข้ามาด้วยกัน แล้วหลังจากนั้น
จะผลักเข้าไปสู่กระบวนการในการดําเนินการผลักดันให้เป็นร่างกฎหมายต่อไปแต่เมื่อมีการเปลี่ยน
รัฐมนตรีใหม่ก็เป็นนโยบายของท่านที่อยากให้มีการรับฟังเพราะว่ามีการปรับด้านต่างๆ ไปแล้วนั้ น ใน
เรื่องของท่านที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ในฐานะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอ้ งเป็นผู้เสนอร่างนี้
เพราะฉะนั้นท่านต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ทําครบตามที่กฎหมายกําหนด เป็นเรื่องที่คณะทํางาน
ฯ ต้องไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
๑๐. การรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาได้ผลมาแล้วครังหนึ
้ ่งจากที่เล่ามา ในเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐมนตรี
ใหม่ อยากที่จะได้ว่าผลที่เกิดขึน้ ตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆ ดีหรือไม่ อย่างไร ดีมากดี
น้อยอย่างไร
คือการรับฟังความเห็นตามมาตรา ๗๗ เป็นการรับฟังความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการที่จะ
นําเอาผลกระทบที่เกิดขึน้ มาหาทางว่าจะปูองกันแก้ไขเยียวยาอย่างไร เพราะฉะนั้นตรงนีเ้ ป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาของขบวนการในการผลักดันร่างกฎหมาย อาจมีบางประเด็นที่ไม่ตรงกัน บางเรื่องที่มคี วามเห็น
ร่วมกันได้ก็มีขอ้ ยุติแล้ว เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของขบวนการในการรับฟังความคิดเห็ นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมาย ขึน้ อยู่กับทางนโยบายรัฐมนตรีว่าท่านจะเคาะเรื่องนีอ้ อกมาอย่างไร
ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีประเด็นขัดแย้งกันอยู่ เรื่องนีจ้ ะทําอย่างไร เติมอะไรเข้าไป คือ กระบวนการ
ผลักดันร่างกฎหมายที่เปิดให้มีความคิดเห็นร่วมกันเข้ามาเพื่อทําให้รา่ ง

กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผล

สมบูรณ์ที่สุด
----------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.6 ประเด็น “เทปการสัมมนา การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย(ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑)
วันนีจ้ ะไปติดตามบรรยากาศการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นการทําแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดเมื่อ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์ 3 ชั้น 4 ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ซึ่ง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการระดมความคิดเห็นกัน
ในหลายรูปแบบ และเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่อยากได้ ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงด้านสื่อสารมวลชนมาร่วมให้ความคิดเห็นกัน
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ

.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ซึ่งได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มหี น้าที่และอํานาจในการดําเนินการ ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินงานการ
ปฏิรูปประเทศ พ .ศ. 2560 ประกาศของ สํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้

งการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการดําเนินการด้วย ทั้งหมดมีส่วนร่วขมองประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศด้วย และมีสว่ นร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ และมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
นอกจากการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มกี ารจัดทําร่างประเด็นการปฏิรูปสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง

6

ประเด็น ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรที่จะมีกําหนดการเกิดขึน้ ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ในปีที่
ผ่านมา เพื่อที่จะได้ฟังความคิดเห็นทําแผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนีไ้ ด้ดําเนินการไปบ้างแล้ว
แต่อยากทราบบรรยากาศในวันนั้น

บุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องมีการนําเสนอเรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ เรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
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เรื่องอะไร อย่างไรบ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อสารมวลชนฯ มีการ
นําเสนอเรื่องนี้อย่างไรจะไปติดตามบรรยากาศในวันนั้น โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย (ประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งวันนีไ้ ด้คุยกันระหว่างกรรมการแล้วว่ามีแนวทางในการดําเนินการของคณะกรรมการฯ
ซึ่งเริ่มประชุมเมื่อเดือนกันยายน ในการดําเนินงานที่ผา่ นมาได้ประสบ ความสําเร็จมาเป็นลําดับ รอบ
แรกดําเนินการในส่วนของคณะกรรมการฯ ที่จะวางกรอบ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับเลือกมา
เพราะว่ากรอบที่วางและแนวทางการสังเคราะห์ข้อมูลแล้ว นําไปรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม

3 กลุ่ม

คือ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มสื่อ กลุ่มภาคประชาชน และได้เชิญผู้ มีเกียรติหลายท่านมาทํางานร่วมกัน และมี
การประชุมไปแล้ว 4 ถึง 5 ครั้ง และครัง้ นี้เป็นมติของคณะกรรมการฯ ที่จะรับฟังความคิดเห็นโดย
กว้างจากทั้ง 3 ภาค ซึ่งปัญหาของคณะกรรมการฯ จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการฯ จะนําไปวิเคราะห์
กันแต่ปัญหาของการดําเนินงานของสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัญหาอยู่ 2 ระยะ

ระยะ 1 ปัญหาที่สังคมคาดหวังว่าให้สื่อทําอย่างนั้น อยากให้สื่อทําอย่างนี้ อยากให้สื่อมี
จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเอาข้อมูลมาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศ ได้วเิ คราะห์และนํามาสรุปผล

ระยะ 2 ปัญหาที่ เกิดขึน้ ในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งเป็นคู่ขนานกันการแก้ปัญหาเป็นของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ใช่ทําเฉพาะในเรื่องของข้อเสนอ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเพียงอย่างเดียว ให้ทําเหตุการณ์ปัจจุบัน
คู่ขนานกันไปด้วยในส่วนตรงนี้เราได้มีการดําเนินการที่จะสรุป วิเคราะห์ข้อมูลของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ซึ่งกําหนดไว้6 ด้านด้วยกัน

1. การปฏิรูปรู้เท่าทันสื่อ กํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนในการให้ความรู้ การรูเ้ ท่าทันสื่อ
การผลิตสื่อเอง ซึ่งประชาชนเองไม่ได้รับสื่อฝุายเดียว เป็นผู้ผลิตสื่อขึน้ มาด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่ตอ้ งร่วม
บูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคสื่อ และภาคประชาชน เพราะฉะนั้นการให้การศึกษา การอบรม
การสร้างจิตสํานึก ซึ่งมีหลายมิตจิ ากภาครัฐ แต่ภาครัฐยังคงต่างคนต่างทํา ซึ่งกองทุนต่างคนต่างใช้

2. การปฏิรูปวิชาชีพกํากับดูแลสื่อมวลชน ซึ่งในนามสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ มีร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ
ได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัตจดแจ้
ิ งสิ่งพิมพ์
ตามด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
)
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ก่อนอื่นคงต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่า การวางแผนครั้งนีจ้ ะวางแผนเป็น 3 ชั้นดังนี้
๑. ชั้นยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึงกรอบการทํางานของคณะทํางานฯ และหลังจากนั้นจนถึงเดือน
เมษายน
2. ชั้นยุทธวิธี เมื่อมีกรอบแล้วต้องลงรายละเอียดที่จําเป็นต้องทํา และหลังจากเดือนเมษายน
เป็นต้นไป จนกระทั่งครบ5 ปี หน้าที่ในการทํางานตรงนั้นจะเป็นAction Plan ซึ่งสื่อเป็นแผนปฏิบัติการ เรื่อง
ของการนําเอายุทธวิธี ที่กําหนดเอาไว้เป็นรายละเอียดในแผนที่ทํานั้น คือ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเริ่มต้นด้วยความคิดแรกในการปฏิรูปครั้งนี้หวังว่าจะเกิดดุลย
ภาพแห่งเสรีภาพบนพืน้ ฐานของจริยธรรมหมายความว่าต้องการให้ส่อื มีเสรีภาพ แต่เป็นเสรีภาพภายใต้
สํานึกแห่งความรับผิดชอบ เพราะเสรีภาพไม่ได้แปลว่าทําอะไรได้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและการ
กํากับดูแลบนพืน้ ฐานประชาธิปไตย ถึงแม้จะมีเสรีภาพอะไรก็ตาม แต่การอยู่รว่ มกันในสังคมได้เกิดโซ
เชียลออเดอร์ เรื่องการกํากับดูแลขอ งเรกูเรต (Regulator) เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่การกํากับดูแลนั้น จะต้อง
อยู่บนพืน้ ฐานของประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นแก่นในการทํางาน คืออะไร คําตอบคือพลังประชาชน
(People Power) และเชื่อว่าภาพของสื่อมวลชนจะสะท้อนภาพของประชาชน

ซึ่งต้องใช้คําว่าดุลยภาพ สื่อมีเสรีภาพด้วยสํานึก แห่งจริยธรรม ซึ่งภาครัฐ ภาคประชาชน
ช่วยกันกํากับ แต่การกํากับอย่างไรต้องไม่ไปริดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน ยังคงดํารง
อยู่และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะขาดหายไปได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงเกิดเป็นภาพ 3 เหลี่ยมเกิดขึ้น ในภาพ
สามเหลี่ยมนีจ้ ะต้องการเน้นให้การปฏิรู ป ซึ่งต้องการให้ 3 ส่วน เป็นตัวแสดงที่สําคัญ สื่อภาครัฐ
ประกอบด้วยรัฐบาล ภาคสื่อมวลชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและภาคประชาชน ซึ่งเป็นทั้งผูผ้ ลิตผู้บริโภค ตรงกลาง
วงกลมถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษใช้คําว่าProsumer แปลว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคของ
สื่อ ในภาคผูบ้ ริโภค เป็นทั้ง Producer และเป็นทั้ง Consumer คือ เราเป็นผู้สร้างเนื้อหาข่าวสร้างสาระใน
สื่อ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริโภคสื่อ เพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับสื่อมวลชนนัน้
ภาครัฐต้องให้เสรีกับสื่อมวลชน

สื่อมวลชนจําเป็นต้องมีจริยธรรม เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าระหว่างภาครัฐกับผูผ้ ลิตสื่อใช้คํา
ว่าเสรีภาพและความสุจริตทางวิชาชีพ เพราะฉะนั้นรัฐเป็นผู้ให้ Freedom ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
กับประชาชนจะต้องไม่ริดรอนสิทธิในการรับรู้ของประชาชน แต่ขณะเดียวกันประชาชนต้องมีรสนิยมมี
ความสามารถในการเลือก เพราะการเลือกของประชาชน คือ การกํากับสื่อที่เหนือกว่าการกํากับ
ภาครัฐ เพราะถ้าประชาชนมีรสนิยมมีความรูเ้ ท่าทันสื่อ สามารถเลือกสื่อได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสื่อที่มี
คุณภาพสามารถดํารงอยู่ได้ แต่สื่อใดก็ตามที่ไม่ได้ทํางานภายใต้จริยธรรม ไม่มจี รรยาบรรณ ไม่มี
คุณภาพ จึงไม่สามารถดํารงอยู่ได้
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ขณะเดียวกันระหว่างความสัมพันธ์กับสื่อ ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคนั้น สื่อจะต้องมีความ
รับผิดชอบ เวลาที่สื่อจะนําเสนออะไรก็ตาม มีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องของความถูกต้อง เรื่อง
ผลกระทบในการนําเสนอ ผลกระทบทางด้านความมั่นคง ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ผ

ลกระทบ

ทางด้านสังคม และผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคม สื่อจึงต้อง
รับผิดชอบ แต่ในขณะเดียวกันประชาชนผู้ที่เป็นผู้บริโภคจะเป็นผู้รเู้ ท่าทันสื่อ เข้าใจในสิ่งที่นําเสนอ
แยกแยะได้ วิเคราะห์ได้ เมื่อบริโภคไปแล้วจะต้องคิดว่าอะไรบริโภคเพื่อการเรีย นรู้ อะไรบริโภคเพื่อการ
เลียนแบบ อะไรบริโภคเพื่อการหลีกเลี่ยง อะไรบริโภคแล้วจะเชื่อ อะไรบริโภคแล้วจะแชร์ สิ่งเหล่านีเ้ ป็น
เรื่องการรูเ้ ท่าทันสื่อ
พันธกิจ คณะทํางานฯ มีพันธกิจอะไร คือ สิ่งที่คาดหวังว่าหลังจากทํางานกัน 5 ปี ต้องการ
พัฒนาการของสื่อทุกประเภท ออฟไลน์ ออนไลน์ สื่อส่วนบุคคล สื่อองค์กร สื่อธุรกิจ ต้องการให้ส่อื ทุก
ประเภทมีเสรีภาพ แต่เป็นการให้เสรีภาพอย่างมีสํานึก มีจรรยาบรรณ เป็นการใช้เสรีภาพด้วยสํานึกความ
รับผิดชอบ ยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม คือ สิ่งที่ต้องการ โดยผู้ผลิตสื่อทั้งหลายไ
ม่
ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรจะมีจิตสาธารณะ
เพียงพอที่จะทําให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชน
จะไม่นําเรื่อง Personal agenda เป็นหลัก แต่จะนําเรื่อง Public agenda เป็นหลักในการทํางาน

ในขณะเดียวกันต้องการวางแนวทางในการรณรงค์ผู้ผลิต ผูบ้ ริโภคข่าวสารบนพืน้ ที่ Mass
Media และ Digital Media ทั้งหลาย ให้สํานึกความรับผิดชอบ ซึ่งในพันธกิจจะต้องทําความเข้าใจ
เนื่องจากได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บางท่าน รู้สกึ ท่านไม่สบายใจเป็นห่วงคณะกรรมการฯ พูดถึง
หน่วยงานของท่านมีการปฏิรูป จึงเรียนท่านว่าการปฏิรูปนี้ ใครก็ตามที่ถูกแตะ และคิ ดว่าไม่ดีจึงถูกแตะ
แต่การปฏิรูปจะไม่ประสบความสําเร็จ ขอให้ท่านคิดเสียใหม่ เพราะเราต้องการเห็นศักยภาพที่ดกี ว่านี้
เพราะฉะนั้นวันนีท้ ่านทั้งหลาย ที่ถูกแตะจะบอกว่าบริโภคไม่ดีใช่ไหมถึงมาปฏิรูปกัน หรือหน่วยงานภาครัฐ
ว่าทํางานไม่ดีใช่ไหม กรุณาอย่าคิดเช่นนั้น ถ้าคิ ดเช่นนั้น จะปฏิรูปไม่ได้ ทุกคนบอกว่าทําดีแล้วอย่ามา
ปฏิรูปเลย ซึ่งก็เหมือนที่จัดอบรมตามบริษัทต่างๆ เด็กบางคนไม่อยากเข้าอบรมบอกว่า อมรมทําไม ไม่
ดีแค่ไหนถึงต้องอบรม เราอยากให้เด็กเหล่านั้นมองใหม่ มองว่าเด็กมีศักยภาพที่ดกี ว่านี้ บริษัทพร้อมที่
จะลงทุน ถ้าไม่มีศักย ภาพที่ดกี ว่านี้ จะไม่เสียตังค์อบรม เพราะฉะนั้นคณะกรรมการฯ แตะใครกรุณา
อย่ามีอาการน้อยใจ ไม่ดีใช่ไหมจึงมาปฏิรูป ขอบอกว่าไม่ใช่ ให้คิดว่าเป็นผู้มศี ักยภาพที่พร้อมจะ
เสียเวลา แรงกาย แรงใจ ความสามารถ การไปดูเพื่อจะให้เกิด

Implement การปฏิรูปจริงถึงจะเกิด

วิสัยทัศน์ แปลว่าเรากําลังวาดภาพอนาคตที่งดงาม อยากอยู่ในสภาพใด เมื่อจะปฏิรูปด้านนีเ้ ป็นเวลา 5
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ปี ประเทศไทยจะมีส่อื สารมวลชนที่มเี สรีภาพในการทําหน้าที่ตามหลักการของประชาธิปไตย โดยผูท้ ี่ทํา
หน้าที่เหล่านีม้ ีสํานึกความรับผิดชอบในการทําหน้าที่ส่อื สารมวลชนอย่างครบถ้วนดังนี้ 1. นําเสนอข่าว
อย่างมีจริยธรรมและมีเสรีภาพ 2. เมื่อมีอะไรเกิดขึน้ ไม่เพียงแต่รายงานว่า What Happen แต่ต้อง
วิเคราะห์ว่า What Next

ซึ่งปัจจุบันมีแต่การเล่าข่าว จึงขาดการวิเคราะห์จริยธรรมข่าว

ทําให้เกิดผลกระทบข่าว

เหมือนที่ท่านประธานพูดไป รายการโทรทัศน์นนั้ มีก ารสืบทอดด้านวัฒนธรรมที่ทําให้คนไทยมีความรู้
ความเข้าใจ มีความภูมิใจ และมีสํานึกแห่งวัฒนธรรมน้อยมาก จะปรากฏอยู่ช่อง

11 ที่ไม่มีคนดู

เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้ส่อื มีสว่ นร่วม ในขณะเดียวกันยุคนี้เป็นยุคนวัตกรรมประเทศไทย 4.0
แต่วัฒนธรรมไม่สามารถแพร่กระจายได้ถ้า ไม่มสี ื่อช่วยขับเคลื่อน จะมีการดําเนินชีวติ แบบใหม่อย่างไร
จะมีเครื่องจักร เครื่องกลใหม่ จะมีขา้ วของเครื่องใช้อย่างไร เราจะใช้ปุ๋ยอะไร แบบไหน อย่างไร เราจะมี
วิธีการทําไร่ทํานาอย่างไรให้ดีข้ึน สื่อต้องทําหน้าที่ขับเคลื่อน และการให้ความบันเทิง แต่ส่งิ หนึ่งที่
ประเ ทศไทยขาดมานาน คือ หน้าที่ในการปลูกฝังวัฒนธรรม พฤติกรรมและทัศนคติ ซึ่งไม่คอ่ ยมี
รายการวิทยุโทรทัศน์ คอลั่มในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่จะบอกว่ามีพฤติกรรมอย่างไร หรือควรจะมี
ค่านิยมหลักการในการดําเนินชีวติ อย่างไร ซึ่งในต่างประเทศทําหน้าที่น้กี ันเยอะแล้ว ซึ่งถ้าทําสิ่ งเหล่านี้
ทั้งหมด และไม่ได้หวังว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในสื่อสารมวลชนแต่จะเกิดขึ้นใน Digital Media ด้วย เพราะ
ปัจจุบันผู้บริโภคสื่อระหว่างสื่อสารมวลชนกับ Digital Media นั้น อาจจะพบว่าบางส่วนมากจะบริโภค
Digital Media เช่น Twitter Instagram Facebook ดังนัน้ ในการปฏิรูปในครั้งนีจ้ ะมองแค่Mass Media อาจจะมอง
Digital Media ด้วย

เรื่องปรัชญา ซึ่งเป็นพืน้ ฐานการทํางานคณะทํางานฯ เราต้องการสร้างดุลยพินิจระหว่างการ
กํากับที่มคี วามชอบธรรม และภาครัฐกํากับอย่างชอบธรรม ในขณะเดียวกันสื่อต้องมีเสรีภาพไม่วา่ จะ
เป็นสื่อสารมวลชน หรือว่าพืน้ ที่ Digital ทุกคนที่เป็น Producer เป็นผู้ผลิต ไม่ว่าจะออนไลน์ ออฟไลน์
องค์กรจะต้องมีจรรยาบรรณ ทําให้เขาเป็นประเทศที่มเี สรีภาพในการแสดงออก โดยที่เชื่อว่าเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน คือ เสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย ซึ่งนโยบายในการทํางาน
ทิศทางของคณะทํางานฯ หวังว่ารัฐบาลและหน่วยงานของภาครัฐจะมีความสัมพันธ์ที่ดกี ับสื่อ ภาครัฐ
ต้องมี ทัศนคติใหม่ ต้องมีมโนทัศน์ใหม่ อย่ามองว่าสื่อ คือ เครื่องมือของการบริหาร เครื่องมือของการ
ประชาสัมพันธ์ เครื่องมือของการรณรงค์เพราะฉะนั้นการทํางานของภาครัฐ จะต้องเปลี่ยน
แนวความคิดของการทํางานมาจากการ Control มาเป็น Support การทํางานของเราหลีกเลี่ยงในการที่
จะควบคุม แต่จะใช้คําว่ากํากับ คือ จะปล่อยเสรีโดยไร้การกํากับเลยไม่ได้ ตัวอย่าง เช่น นักแสดงจะ
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แสดงเก่งแค่ไหนต้องเชื่อผูก้ ํากับ เพราะฉะนั้นต้องใช้การกํากับเรกูเรต (Regulator) ไม่ใช่ Control และใน
ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ได้แก่รัฐบาล หน่วยงานภาค

รัฐ เป็นผู้ผลิตสื่อ

ผูบ้ ริโภคสื่อ ทั้งสื่อมวลชนและ Digital จะต้องมีสํานักแห่งความรับผิดชอบทั้งสิน้
นั่นคือสิ่งที่เป็นนโยบายหรือทิศทางการทํางานของคณะทํางานฯ

สิ่งที่นํามาจากการที่มี

คณะกรรมการทางด้านการปฏิรูปประเทศ เป็นการออกแบบเชิงยุทธ์ในภาพรวมที่ตอ้ งการให้สื่อนัน้ มี
เสรีภาพบนความรับผิดชอบ ต้องการให้รัฐมีการกํากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ปารถนาให้รัฐนั้น
เข้ามาแทรกแซงการทํางานของสื่อ ซึ่งใช้ทางด้านกฎหมาย ใช้มาต รฐานวิชาชีพ ใช้ทางด้านการทํางาน
เพื่อประชาชน และเราใช้ดา้ นจิตสํานึกที่จะก่อให้เกิดเสรีภาพบนความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีกฎหมายจะมี
การกํากับดูแลกันเองจะมีการกํากับโดยองค์กรอิสระ กํากับโดยประชาชน ซึ่งข้อนีถ้ ือว่าสําคัญที่สุด
รสนิยมในการเลือกบริโภค ของประชาชนเท่านั้น ที่จะทําให้การปฏิรูปสื่อมีคุณภาพ ได้ประสบความสําเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ Follow ในข้อความโชเชียลมีเดีย หรือคนที่อา่ นสื่อสารมวลชน ดูส่อื สารมวลชน ฟัง
สื่อสารมวลชน และต้องการให้ 3 ส่วนมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน การใช้กฎหมายไม่ได้ใช้เพื่อการ
แทรกเทรงการทํางานของสื่อ แต่ใช้เ

พื่อสนับสนุนการทํางานของสื่อใช้เพื่อดูแลสวัสดิ

ภาพ

สวัสดิการต่างๆ โดยที่มปี ระชาชนเป็นผู้เฝูาระวัง

ทางด้านกรอบยุทธศาสตร์นั้น จะปรับทัศนคติและแนวทางในการทํางานกับสื่อ และประชาชน
ของรัฐเพราะเราเชื่อว่าที่รัฐทําอยู่น้ียังสามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีกว่านีไ้ ด้ อยากให้รัฐมองสื่อเป็น
เครื่องมือไม่ใช่เป็นศัตรู อยากให้รัฐมองประชาชนให้เป็นผู้รับผิดชอบ เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในภาครัฐต้อง
เข้าใจการทํา งานของสื่อ ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อ และสิ่งหนึ่งที่ประชาชนกังขาตลอดเวลา คือ
คําว่าสื่อของรัฐ กับคําว่าสื่อของรัฐบาล การทํางานครั้งนี้ การแยกแยะครัง้ นี้จะต้องกระจ่างแจ้ง ใน
ขณะเดียวกันภาครัฐต้องเข้าใจเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างแท้จริง กํากับได้ แต่ไม่ควรควบคุม

และ

แทรกแ ซง ต่อไปคณะทํางานฯ ต้องการปฏิรูปด้านสื่ อขอให้สื่อ ทํางานอย่างมีเสรีภาพ อย่างมีขอบเขต
ควบคุมการทํางานกันเองทางด้านวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณ
ตรงนีเ้ มื่อไม่ต้องการ
กฎหมายต้องสร้างจิตสํานึก ที่ใดก็ตามที่คนทําหน้าที่มจี ติ สํานึกกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ ไม่จําเป็น แต่เมื่อไร
คนทํางานทําหน้าที่ไร้จิตสํานึกกฎหมายก็จะเกิดขึ้น ถ้าไม่ต้องการกฎหมายมาควบคุม ก็ต้องควบคุมตนเอง
ต้องมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ จิตสํานึกสาธารณะ เช่น ในการเลือกข่าวต้องเข้าใจ Public agenda
--------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.7 ประเด็น “เทปการสัมมนา การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดย รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา(กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑)
จากสัปดาห์ที่แล้วได้มโี อกาสได้นําบรรยากาศการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นการจัดทํา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นทรา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งวันก่อนได้มี
โอกาสได้นํา บรรยากาศสําหรับพิธีกรผูท้ รงคุณวุฒิได้มากล่าว ในประเด็นที่ท่านได้มาพูดให้ฟัง คือ รศ.
ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
รูปแบบการฟังความคิดเห็นในวันนั้นได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม คือกลุ่มประชาชน กลุ่มสื่อ และกลุ่มรัฐ
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่ม ประธานกลุ่ม ในการเปิด ให้รับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทอีกหนึ่งเวที เพื่อจะเอาผลสรุปขึน้ มาจะได้รวู้ ่ามี
แนวคิดเห็นอย่างไรบ้าง
วันนีม้ าฟังประเด็นการสัมมนาการประชุ มรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้ คือ
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านประชาชนจําเป็นต้องมีการปฏิรูปสื่อ ให้มีรสนิยม ให้เลือกเป็น ให้แยกแยะสื่อมีคุณภาพ และไม่มี
คุณภาพ ให้รเู้ ท่าทันสื่อ ไม่ถูกครอบงําโดยสื่อ รูจ้ ักเลือก เมื่อไรจะเลียนแบบ เมื่อไรจะหลีกเลี่ยง ซึ่งต้อง
ใช้การรณรงค์ การให้ความรู้นอกโรงเรียน ในโรงเรียน ต้องเข้าใจจริยธรรมสื่อ สุนทรีของสื่อจะได้การ
พัฒนารสนิยม แล้วกลายเป็นผู้ผลิต ผู้ Post ข้อความใน Face book, instagram จึงต้องการปลูกฝัง
จริยธรรมนี้ให้ดว้ ย และอยากให้ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งก่อนแชร์ ก่อนจะกดไลค์ กรุณา
ตรวจสอบความถูกต้องอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ นี่คอื ยุทธศาสต ร์ที่วางไว้ ด้านยุทธวิธี มีหน้าที่ตอ้ ง
ครอบคลุมกลุ่มเหล่านี้ โดยเฉพาะวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทและสื
ยุ ่อวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นของรัฐและ
เอกชน และในส่วนของภาพยนตร์ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค และโฆษณาต่างๆ ควรต้องดูด้วยเช่นกัน
สื่อดิจิทัล มีทั้งสื่อองค์กรที่เป็ นภาคธุรกิจ สื่อภาคประชาชน Website, Google, Youtube และที่
สําคัญที่สุดคือโซเชียลมีเดียเพราะปัจจุบันมีประชาชน เข้าชมโซเชียลมีเดียกันในลักษณะแบบเสพติด
และควรต้องรู้วา่ โซเชียลมีเดียนั้น ลักษณะการทํางานเป็นการให้ประชาธิปไตยในการแสดงออกไร้
ข้อจํากัด เพราะฉะนั้นภาพ ที่ไม่สมควร ถ้อยคําที่ไม่สมควรจึงปรากฏอยู่มาก จําเป็นต้องมานั่งคุยกันใน
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เรื่องนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองพุทธวิธีการง่ายๆ คือ นําเอา อริยสัจ ๔ มาใช้ ซึ่งตําราการจัดการ
ทั้งหลายในโลกนี้ ใช้อริยสัจ ๔ กัน ถึงแม้วา่ จะไม่รู้จัก ถ้าไปดูตําราการจัดการจะเขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหาและข้อเท็จจริง ซึ่งใช้วิธีการจัดการอันเดียวกัน เช่น ทุกข์ อะไรคือปัญหาสื่อสารมวลชน อะไร
คือปัญหาเรื่องสื่อดิจทิ ัล สมุทัย อะไรเป็นเหตุ ให้ทําอย่างนัน้ เป็นเพราะกําลังแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
เป็นเพราะกําลังมุง่ Rating ส่วนเยาวชนกําลังเช็คยอด Like ว่ามีคน Like เท่าไรเช็คจํานวน View ซึ่งเป็น
ค่านิยมที่ผิดหรือไม่ เป็นเปูาหมายที่ผิดหรือไม่ เรื่องสมุทัย นิโรธ ที่จะทํางานกัน ๕ ปี แนวทางการแก้ไข
ควรเป็นเช่นไร และถ้าได้แนวทางแก้ไขแล้วจะดําเนินการอย่างไร คือ อริส๔ัจที่จะนําไปใช้ ดังนี้
ทุกข์ ปัญหาคืออะไร ยกตัวอย่างได้ดังนี้
๑. รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐยังไม่เข้าใจในการทํางานของสื่อ เช่น สื่อถามอะไร ยังไม่เข้าใจ
หรือสื่อที่กําลังตอบสนองโลกที่มคี วามอยากรู้ หรือเมื่อข้อเท็จจริงหายไปข่าวลือจะเข้าแทนที่ ภาครัฐ
จะต้องทําความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้
๒. สื่อสารมวลชนกับรัฐบาลกําลังใช้ ๒ Concept ซึ่งทฤษฎีการสื่อสาร ๔ ทฤษฎี คือ ๑. ทฤษฎี
อํานาจนิยม ๒. ทฤษฎีเสรีนิยม ๓. ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ ๔. ทฤษฎีความรับผิดชอบ ซึ่งไม่ใช้ทฤษฎี
คอมมิวนิสต์แน่นอนเพราะรัฐทําสื่อขึ้นมาเอง แต่ทั่วไปมักจะมองเป็นทฤษฎีอํานาจนิยม มีการขอ
ตรวจสอบ ขอ Sensor ซึ่งต้องการทฤษฎีเสรีนิยม ขอทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ แค่คน ๒ กลุ่ม นีท้ ี่เป็น
Exeter อยู่ในกระบวนการสื่อสารใช้คนละ Concept ในการทํางานจะไปด้วยกันได้อย่างไร ทั้งที่มที ฤษฎี
ความรับผิดชอบอยู่ตรงกลาง คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ความเชื่อใน Concept ในทฤษฎีนีใ้ ช้แก้ปัญหาได้
๓. ความเข้าใจผิดในเรื่องสื่อของรัฐ และสื่อของรัฐบาลทําให้เกิดความขัดแย้ง ทุกครั้งที่ช่อง ๑๑
ออกมาทําอะไรจะยืนเขียงข้างกับรัฐบาล ซึ่งประชาชนจะถามว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า นี้คอื สื่อของรัฐ ไม่ใช่สื่อ
ของรัฐบาลขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบางแห่งต้องการกํากับสื่อ ให้สื่อทําตามที่ตัวเอง
ต้องการ เข้าข่ายคําว่าลิดรอนต้องแก้ไขตรงนี้
๔. การแทรกแทรงสื่อ บางครัง้ ที่สื่อทํางานคนที่สอนวิชาสื่อกําลังคิดว่าสื่อทํางานถูกต้อง แต่
ภาครัฐมองว่าสื่อ ทํางานไม่เหมาะสม ซึ่งประชาชนบางส่วนเห็นด้ วยกับรั ฐบาล แต่ส่อื มองว่ารัฐบาล
แทรกแซงและประชาชนบางส่วนเห็นด้วยกับสื่อ แล้วปัจจุบันสื่อแยกข้างอย่างชัดเจน ไม่ได้ทําหน้าที่ตาม
หลักการ มีส่อื บางรายที่แสดงแยกข้าง
๕. สื่อต้องทํางานภายใต้การควบคุมของนายทุน เพราะธุรกิจสื่อมวลชนนัน้ เป็นธุรกิจที่ตกอยู่ใน
อํานาจของเจ้าของ เพราะฉะนั้นเสรีภาพในการทํางานของสื่อจึงไม่ค่อยมีเท่าไร รายการอะไรทําได้
รายการอะไรทําไม่ได้ เพราะกลัวไม่ได้โฆษณา สิ่งเหล่านีม้ ีอยู่เป็นปัญหา เพราะสื่อต้องการคะแนนนิยม ซึ่ง
จะเห็นรายการบางรายการนัน้ ทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเพียงแค่ตอ้ งการ Rating เท่านั้น จึงต้องแก้
ความคิดนี้และปัจจุบัน เรื่อง เร็ว และลึกเป็นหัวใจสําคัญในการทํางานของสื่อจนกระทั่งไม่เช็คความ
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ถูกต้อง และลงลึกจนกระทั่งไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวสื่อต้องเข้าไปเจาะให้ได้เพราะลึก
เพราะฉะนัน้ ความเร็วและลึก เป็นเรื่องที่ผิด ไม่ถูกต้องในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคล

นอกจากนั้นยังมีส่อื บางราย หากินกับความขัดแย้ง เช่น สัมภาษณ์โจทย์และสัมภาษณ์จําเลย เข้า
มาคู่กัน เพื่อเรีย ก Rating เพราะผูบ้ ริโภคนัน้ มีรสนิยม We like war เราชอบสงคราม คือ สิ่งที่กําลัง
เกิดขึ้น แต่บางรายกําลังทําหน้าที่ในการเลือกข่าว ไม่เลือกข่าวตาม Public agenda แต่เลือกข่าวตาม
Personal agenda นั้น คือ เหตุผลส่วนตัว ส่วนประชาชนสําคัญมากมีส่วนทําให้ส่อื ดีข้ึน แต่ประชาชน
จํานวนหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องจริยธรรม ไม่เข้าใจเรื่องคุณภาพ สนับสนุนสื่อที่ไม่มีคุณภาพ ทําให้คนทําสื่อไม่
มีคุณภาพ เราเคารพสิทธิของเขาแต่ถ้าเชื่อว่าให้ความรู้ที่ดีแกเขา เขาจะเลือกดีขนึ้ ซึ่งจะไม่บังคับให้เขา
เลือก แต่อยากให้มีความรูเ้ ป็นพืน้ ฐานในการเลือกทั้งหมดนี้คอื ทุกข์
สมุทัย เหตุแห่งปัญหานัน้ มี ๓ ด้าน รัฐก็ไม่มีความรูค้ วามเข้าใจสื่อ การทํางานของ สื่อ ผูบ้ ริโภค
ไม่รู้การแยกแยะและเลือกมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง มีมุมมองมโนทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือมุ่งเน้นประโยชน์กัน
มากเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ ส่วนนี้ไม่ดี ในขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่องรสนิยม เหตุมาจากอคติการ
ลําเอียง การมุง้ เน้น Rating การแบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อน การขาดธรรมาภิบาล และขาดจรรยาบรรณ
สรุปได้วา่ เป็นสมุทัย
นิโรธ การแก้ปัญหาอย่างไร ในการแก้ไขปัญหานั้น ให้การศึกษาเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาระยาว คือ ต้องมีหลักสูตรระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสื่
อ โดยเฉพาะ
มัธยมศึกษาที่เรียนศิลปะศาสตร์ วิชาที่เกี่ยวกับการบริโภคสื่อ หรือแม้แต่การบริโภคอย่างอื่น ในหลาย
ประเทศมีบางแล้ว จึงจําเป็นต้องให้การศึกษา นอกจากนั้นต้องมีการรณรงค์ ซึ่งต้องใช้แผนรณรงค์
วิธีการสื่อสารอย่างครบถ้วนทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้โซเชียลมีเดียปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สะท้อนเสรีภาพเป็นการกํากับมากกว่าเป็นการคอนโทรลและอาจจะต้องมีการสัมมนา มีการทํา
Workshop ต่างๆ และในขณะเดียวกันในโซเชียลมีเดียนั้น สามารถสร้างชุมชนเสมือนขึ้นมา ชุมชนเสมือน
คือ คนที่คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในพืน้ ที่โซเชียลมีเดีย
มรรค คือ ในการไปทํางาน ในการตอบคําถาม ซึ่งจะเน้นขัน้ ตอนในการทํางาน ต้องทําอะไรบ้าง
และถ้าจะทํา ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และเมื่อมาทําจะทําอย่ างไร ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง ทรัพยากร
เหล่านีม้ าจากไหนและทําให้สาธารณชนเข้าใจแนวทางในการทํางานว่าทําไมถึงดําเนินการ
ปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างนี้ จะดําเนินการเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และจะบอก
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รเู้ งื่อนไขการปฏิรูปฯครั้งนีจ้ ะสําเร็จได้ตอ้ งมีอะไรบ้าง

การเปิดใจกว้างของรัฐบาล ความสํานึกรับผิดชอบของสื่อจากรู้จักบริโภคของประชาชนการ
รู้เท่าทันสื่อ คณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมที่จะลงทุน
สมอง จิตใจ และจะใช้ศักยภาพให้เต็มที่จึงมีการปฏิรูปฯ เกิดขึ้ น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สําคัญ ถ้าไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขนี้คงไปต่อไม่ได้ ในขณะเดียวกันจะทําประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความร่วมมือได้อย่างไร

สรุปผลการดําเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๕๑

เปูา หมายเมื่อทําสําเร็จจะได้ส่อื มวลชน ที่ทําหน้าที่ในฐานะเป็นโรงเรียนของสังคม ให้ความรู้ประชาชน
ปลูกฝัง วัฒนธรรม การประพฤติ และค่ านิยม การดําเนินชีวติ คติธรรมที่ถูกต้อง ปลูกฝังทัศนคติ และ
พฤติกรรมต่างๆ นี้คอื สิ่งที่เป็นหลักการ
อีกท่านหนึ่งจะมากล่าวในการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการจัดทําแผน การปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ศ.ดร.ปริชาดา สถาปิตานนท์ (กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประเด็นที่ ๑ เจตนาใช้เทคโนโลยี ๑.๐, ๒.๐, ๓.๐, และ ๔.๐ คือถ่ายทอดสดให้เห็นทั้งหมด คือ
ให้สถานีโทรทัศน์ทั้งหลายมาตั้งกล้องถ่ายสด แต่จะให้ท่านและเราร่วมกันพิมพ์บ้าง ถ่ายทอดทาง Face
book live ของตนเองบ้าง ของคนอื่นบ้าง นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ แต่จะขอพูดถึงช่องว่างระหว่างมนุษย์หนึ่ง
ซึ่งมีพฤติกรรมที่ขอกระดาษเอกสาร ขอจดหมายเชิญขอให้ส่ง Fax กลับมา กับมนุษย์อกี พันธ์หนึ่งบอก
ว่า ขอลงทะเบียนออนไลน์ ถ่ายทอดออนไลน์ แต่คนไทยด้วยกันต้องพึงตระหนักว่ าวันนีเ้ รามีช่องว่าง
ทางการสื่อสารที่จําเป็นต้องปฏิรูปฯ และเพิ่มศักยภาพในการอยู่รว่ มกันและเคารพความคิดเห็น
ประเด็นที่ ๒ เอกสารที่พิมพ์ไปอาจจะยังมีคําบางคําที่สะกดผิด กรรมการต้องขออภัยไว้ด้วย
เพราะยังเป็นการทํางานระบบราชการ ที่ยังมีกระบวนการในการตรวจเช็ค และทุกอ ย่างต้องส่งในเวลา
ราชการ เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นเอกสารเปรียบเทียบ ไม่สามารถลงไปแก้ไขได้ และขอประกาศให้
ทราบว่าเรื่องของปฏิรูปแนวทางการจัดทําแผน การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่คณะทํางานฯ กลุ่มสื่อได้เสนอมาขอ ปฏิรูปแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมมาตรฐาน
สื่อมวลชน ถ้าจะเปลี่ยนคําอีก ขอให้ใช้ในห้องประชุม ซึ่งทางคณะทํางานฯ กล่าวเรื่องเบี้ยประชุม ค่า
เดินทาง ไม่มี ขออภัยที่เรียกว่ากลุ่มสื่อ แต่ทราบชื่อคณะทํางานฯ แล้ว ซึ่งทั้งหมดได้ทุ่มเทกับ
คณะทํางานฯ ในการที่จะทําสาระหลากหลายเหล่านีอ้ อกมาให้ได้
ประเด็นที่ ๓ ท่านรูจ้ ักใครในทีมงานในที่น้ี หรือท่านจะเป็นคนที่เข้ามาในที่น้ี ท่านมีใครที่รู้จักแวด
วงสื่ออีก ถามว่าให้ท่านทําอะไรช่วยพิมพ์มา หรือจะให้เป็นระบบราชการเก็บเป็นลายลักอักษรแล้วให้เขียนชื่อ
และเบอร์โทรศัพท์ ตรงนีเ้ ป็นหลักฐานในการเก็บไว้ สิ่งที่ทําอยู่ คือ ให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่อารยะและ
จําเป็นต้องมีมาตรการซ่อม สร้าง และเสริม ดังนี้
ซ่อม คือ ช่วยซ่อมอุตสาหกรรมดิจติ อล
ปลอดภัย

๒.๐ เป็นต้น ซ่อมอย่างไรให้ประเทศไทยอยู่รอด

สร้าง คือ การสร้างเป็นสิ่งสําคัญ ต้องช่วยกันสร้ างเสริมศักยภาพสื่อที่ไปไหว ปลดล็อคกลไก
ของรัฐที่ไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการไปแข่งขันระดับนานาชาติ

สรุปผลการดําเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๕๒

เสริม คือ การที่จะนําไปสู่โลกได้ตอ้ งเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมติด
อาวุธทางปัญญาทางเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นฝันให้ไกลไปให้ถึง ต้องมีระบบกลไกที่ช่วยส่ง เสริม ว่าใคร
ควรเสริมอะไร อย่างไร ควรที่จะปลดล็อคการส่งเสริมแบบไหน เชื่อว่าไปกันได้
------------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.8 ประเด็น “เทปการสัมมนา การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดย พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
(กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561)

วันนีม้ าฟัง เทปการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์
3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในวันนั้นมีการ
แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาครัฐ ภาคสื่อ และภาคประชาชน วันนีม้ าฟังกลุ่มภาครัฐ
ซึ่งมี พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธานกลุ่ม มาสรุปถึงการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มว่า
มีขอ้ เสนออย่างไร
ในการประชุมคณะกรรมการฯ 20 ครั้งที่ผ่านมา ผมได้ขออภัยในกลุ่มภาครัฐมาแล้วว่าเอกสาร
ที่แจกให้ทุกท่านวันนีอ้ าจจะกว้างและเป็นนามธรร ม อาจจะทําให้ท่านเสนอหรือวิพากษ์วิจารณ์ลําบาก
ที่ชัดหน่อย คือ พ .ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนีร้ ับช่วงต่อจาก สปช . ซึ่งใน 22 เดือนที่ สปท. ได้ดําเนินการ หน้าที่หลักก็คือสานต่อ
งานของ สปช. ซึ่งมีวาระ 32 33 และ 34 ซึ่งท่านเทียนฉาย กีระนันทน์ ได้นําเสนอ โดย สปช . มีอายุแค่
11 เดือนแล้วสิ้นสภาพไปเพราะร่างรัฐธรรมนูญของท่านบวรศักดิ์ไม่ผ่านความเห็นชอบ จึงเกิด สปท .
22 เดือน แล้วสิ้นสภาพไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนีท้ ี่เขียนไว้ว่า ใน
120 วันหลังจากรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ให้ สปท. สิน้ สภาพ แต่มีอยู่มาตราหนึ่งได้เขียนไว้ว่า ให้มีการจัดทําแผน และขัน้ ตอน จึงเกิด
พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนขึน้ มีคณะกรรมการ
13 คณะ ซึ่ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็น 1 ใน 13 คณะ ในเอกสารที่นําเสนอในวันนีม้ ีเนื้อหาและสาระ
ของเอกสารจาก สปท. ไม่ชัดเจน มีที่ชัด คือ พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพ ที่มกี ารเทียบให้เห็นว่า สปท . เสนออะไร แล้วกลุ่มสื่อมวลชนเสนออย่างไร ส่วน
เอกสารด้านสื่อออนไลน์อกี 5 เล่มซึ่งไม่ได้แจกในที่นี้ เพราะว่าคณะกรรมการนําไปสังเคราะห์และแยก
ลงใน 6 หัวข้อ แต่วันนีไ้ ม่มเี นือ้ หาให้ท่านวิจารณ์ นอกจากนั้นยังมีเอกสารอีก 5 เล่มของด้านทั้ง วิทยุ

โทรทัศน์ และโทรคมนาคม คือ(1.) การขอแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ 2551 (2.) การขอ
แก้ไข พ.ร.บ.องค์กร กสทช. 2553 (3.) การเสนอให้มีองค์กรอวกาศแห่งชาติ(4.) โครงสร้างพืน้ ฐานที่มี
ความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดด้านสื่อสาร (5.) การเสนอให้ใช้คลื่นความถี่ 814 - 824 ความกว้าง 10
เมก ที่ใช้ตามมาตรฐานโลกของ ITU (International Telecommunication Union) ซึ่งทั้งหมดไม่มีในนีใ้ ห้
ท่านวิจารณ์
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เรื่องของสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นวิท ยุ โทรทัศน์ โทรคมนาคม ซึ่งทุกวันนีเ้ ทคโนโลยีเชื่อม
ตรงเข้าหากันแล้ว ในโลกใบนี้ 193 หรือ 197 ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิก ITU ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบ
ใดก็ตาม สิ่งหนึ่งในโลกที่ธรรมชาติได้ให้เท่าๆ กันก็คือคลื่นความถี่ ตั้งแต่ 8 เฮิรตซ์ ถึง 3000 กิกะ
เฮิรตซ์ ทุกประเทศได้เ ท่ากันหมด ดังนั้นจะทําอย่างไรในการบริหารคลื่นความถี่ จึงเป็นที่มาที่รัฐบาลให้
ความสําคัญของคําว่า 4.0 ความสําคัญของเทคโนโลยี ดังนัน้ ชื่อคณะกรรมการไม่ใช่มีแต่ดา้ น
สื่อสารมวลชน จึงมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด้วย
ทุกวันนีเ้ วลาต่างประเทศจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไท
ย ไม่ได้ดูแต่เพียงเรื่อง ถนน ไฟฟูา เท่านัน้
แต่จะดู เรื่องสื่อสารมวลชนของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความสําคัญทางด้านการติดต่อ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี ถ้าเรื่องพวกนีด้ ี เศรษฐกิจก็จะดีตาม สังคม
ก็มั่นคง ประเทศชาติก็มั่งคั่ง
ในการประชุมของคณะภาครัฐซึ่งมีการพูดคุยกัน โดยท่านแรก รศ.ดร.อุษา จากนิด้า เสนอใน
เรื่องการรูเ้ ท่าทันสื่อ การปฏิรูปมาตรฐานวิชาชีพ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อมวลชน รวมถึง
การรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องทุกข์แม้จะมีระบบ แต่ไม่เคยรู้ผลว่าภายหลังจากการร้งทุ
อ กข์เป็นอย่างไร
เรื่องข้อมูลคุณภาพถือเป็นประเด็นอ่อนไหว เรื่องเครือข่ายและการร่วมมือในการเฝูาระวัง เรื่องกิจการ
อวกาศของประเทศซึ่งท่านได้เสนอว่าไม่เห็นเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนเลย เรื่องของการบรรเทาสาธารณ
ภัย เรื่องการบูรณาการโครงข่าย ระบบกลไกในการนําเสนอข้อมู ลข่าวสารภาครัฐ ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ
ในการนําเสนอ
ท่านที่ 2 คุณอุ้มมณี กรรมการนโยบาย Thai PBS เสนอให้มีการปฏิรูปการรูเ้ ท่าทันสื่อ เรื่อง
มาตรฐาน วิชาชีพโดยเสนอว่าต้องสร้างมาตรฐานจากตนเองก่อน การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อมวลชน การกํากับสื่อออนไลน์ และการจัดการข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
ท่านที่ 3 พ.ต.อ.ดร. นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ จากกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เสนอในเรื่อง พ
.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แม้ว่า พ .ร.บ.
คอมพิวเตอร์ จะมีกฎหมายต่างๆ แล้ว แต่หน่วยงานภาครัฐยังขาดบุคลากรในด้านนี้ ขาดเครื่องมือ ปัญหา
ในปัจจุบันคือประชาชนไม่รวู้ ่าสิ่งที่ทําอยู่นนั้ ผิดกฎหมายได้มกี ารพูดคุยถึงการผลิตซ้ํา คือท่านได้รับข้อมูล
มาแล้วท่านผลิตซ้ํา คือเอาของคนอื่นมาผลิตแล้วส่งไป ท่านต้องระวังเรื่อง พ .ร.บ.ลิขสิทธิ์ด้วย การส่ง
ซ้ําท่านจะผิดในเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ด้วย
ท่านที่ 4 คุณนิพนธ์ นาคสมภพเสนอว่า การปฏิรูประบบสื่อสารมวลชนอย่างเดียวไม่พอต้องมีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด้วยจึงจะครอบคลุม สิ่งที่จะกํากับคือภาพและเสียงที่เผยแพร่ออกไปไม่ควร
มุ่งเน้นเฉพาะ 2 อย่ างนี้ ส่วนข้อเสนอของ สปท . ไม่เห็นด้วยกับที่มาของผู้แทน เพราะเวลาประชุม
เจ้าของตําแหน่งไม่มาประชุมแต่ส่งผูแ้ ทนมาก็ให้รายละเอียดไม่ครบทุกประเด็น
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ท่านที่ 5 คุณสุทธิชัย จากสปริงนิวส์ เสนอว่า การปฏิรูปจะต้องพิจารณาเทคโนโลยีที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กร กํากับดูแลในลักษณะของสภาวิชาชีพไม่จําเป็นต้องดึงหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามา เพราะภาครัฐเข้าไปกํากับดูแลหลายองค์กรแล้ว การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันอาจจะมีปัญหา
ท่านที่ 6 คุณชาญณรงค์ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ เสนอถึงเรื่องการเฝูาระวัง
และการรูเ้ ท่า ทันนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ต้องเกี่ยวเนื่องกัน สิ่งที่ต้องกระทําคือการนํา PULL DATA มา
บูรณาการทั้งหมดให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดระบบDATAกลาง จรรยาบรรณวิชาชีพจะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่
บุคคลในหน่วยงานว่าคนๆ นี้มคี ุณสมบัติอะไร มีหน้าที่อะไร โซเชียลมีเดีย กองทุนสื่อจะตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่านที่ 7 คุณภูมิ จวงใจ จากกระทรวงมหาดไทย เสนอเรื่องทะเบียนประวัติ ประชาชนจะมี
รสนิยมในการบริโภคเหมือนกัน รัฐจะมีกติกา มีระเบียบปฏิบัติในการที่จะพัฒนาสื่ออย่างไร
ท่านที่ 8 คุณสุวิทย์ เขียนข้อ เสนอมาสัน้ ๆ ว่าควรแก้ไขกฎหมาย ช่องทีวมี ากเกินจริงจะแก้ไข
อย่างไร
ท่านที่ 9 จากกระทรวงคมนาคม เสนอว่าเราต้องทําให้ประชาชนรูส้ ึกให้ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง
ควรใช้อนิ เทอร์เน็ตให้ทั่วถึง มาตรฐานวิชาชีพควรจัดตั้งหน่วยงานกลางที่จะกํากับดูแลในเรื่องนี้ ควร
กําหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านวิชาชีพและการกํากับดูแล เมื่อมีองค์กรกลางแล้วควรจะมี
ขีดการติดตามและประเมินผล การสร้างนวัตกรรมควรมีการถ่ายทอดอย่างจริงจัง สื่อออนไลน์ควรมี
องค์กรกํากับให้ถูกต้อง กระแสสังคมต้องมีองค์กรกลางในการกํากับทั้งหมด
ท่านสุดท้าย ท่านที่ 10 คุณพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เสนอว่าการสื่อสารเป็นหัวใจสําคัญของมนุษย์
ความแตกต่างเกี่ยวกับการสื่อสาร ควรพิจารณาถึงเรื่องระบบคุณภาพของเนือ้ หาและผูส้ ่งสารให้มี
คุณภาพ และควรจะควบคุมด้านเนือ้ หาผูส้ ่งสาร ผู้รับสาร ของหน่วยงานต้องมีกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ
ทั้งหมดเป็นการเสนอของ 10 ท่านจากภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่ทางคณะกรรมการจะเป็นการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
-----------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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2.9 ประเด็น “เทปการสัมมนา การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์(กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)
สัปดาห์ก่อนหน้านีไ้ ด้มโี อกาสนําเทปการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการ
จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสา รมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการปฏิรูป
ประเทศด้านนี้ ตามที่ได้มโี อกาสฟังเทปการสัมมนาเวทีสัมมนาในวันนั้น เป็นการเปิดให้ภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอใน
การปฏิรูปประเทศด้านสื่ อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นําข้อมูลขึ้นมาจัดทําแผนร่างการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ซึ่งการสัมมนา
จัด
ขึน้ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 ศูนย์การประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันนีห้ ลังจากที่มกี ารรับฟังไปแล้วหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไร หรือมีสว่ น
ร่วมอย่างไร ในการให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่องของสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างไร ซึ่งเป็นตอน
สุดท้ายในการสัมมนาฯ ทั้งหมดได้มกี ารพูดคุยและได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสื่อ กลุ่มประชาชน
กลุ่มภาครัฐ ซึ่งจะมาฟังกลุ่มสื่อว่ามีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไร โดย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ (กรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วันนีม้ ี 3 ประเด็นใหญ่ภายใต้เวลาที่จํากัด ที่จะขอความเห็นดังนี้

1. การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. ขอความเห็นเรื่องปฏิรูปแนวทางการกํากับปฏิรูปแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม และ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อ
3. มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนควรเป็นอย่างไร
ประเด็นที่ ๑ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่มเี สียงใดคัดค้านในกลุ่มสื่อ ทุกวันนีเ้ กิดภาวะล่มสลายของอุตสาหกรรมทีวี
ดิจติ อล การเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไปตามแผน ไม่ใช่แค่
อุตสาหกรรมทีวเี ท่านั้นที่ลม้ ลงแต่ทําให้คุณภาพของเนือ้ หารายการ และข้อมูลข่าวสารที่ประชนได้รับ
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ล้มลงไปด้วย เจอวิกฤตด้วยสภาพทีวเี ปรียบเสมือนกล้องวงจรปิด เอาคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่มาใส่เข้า
ไปแต่ไม่ได้มีคุณภาพ ไม่ได้เนือ้ หาที่สอดคล้องความต้องการของประชาชน เช่น บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) เห็นด้วยกับปัญหานี้ ด้วยเพราะการแข่งขันสูงซึ่งสื่อกําลังแข่งขันกันทํา Rating แต่ไม่ได้สนใจ
คุณภาพที่จะสื่ อสารให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง คือ สภาพปัญหาที่สรุปจากภาพรวมที่
กลุ่มสื่อให้ความเห็นวิธีการแก้ไขมีดังนี้
กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับคลื่นความถี่ เกี่ยวกับการกํากับคลื่นความถี่ กฎหมายที่
เกี่ยวกับโทรคมนาคม และสถานประกอบการวิทยุโทรทัศน์ตอ้ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวะการที่
เปลี่ยนแปลงไป มีข้อเสนอที่ออกมา คือ การเปิดโอกาสให้คืนคลื่น หรือการคืนใบอนุญาตเพื่อไม่ให้
อุตสาหกรรมได้รั บผลกระทบ การคืนคลื่นจะนํามาทําทีวสี าธารณะ หรือรายการสาธารณะให้กับประชน
เป็นการลดภาคทีวธี ุรกิจ มาเพิ่มภาคสังคมภาคประชาชน
อุตสาหกรรมสื่อ ถ้าอุตสาหกรรมสื่อทั้งหมดตกงาน นักข่าวเป็นแสนชีวติ อาจจะได้รับความ
เดือดร้อน แต่ทั้งหมดในกลุ่มสื่อมีความเห็นร่วมกันว่าต้องป กปูองอุตสาหกรรมสื่อ แต่จะทําเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสังคมในการเดินไปในทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 2 คณะทํางานฯ ใช้เวลายังไม่มากพอเรื่องแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม และ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อ ส่วนใหญ่ในที่ประชุมเห็นด้วยที่จะมีการปฏิรูปแนวทางกา รกํากับ ปฏิรูปแนวทาง
การส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ เห็นด้วยที่จะยอมรับให้มกี ฎหมายเข้ามาเสริมกํากับกันเอง
ให้วิชาชีพสื่อมีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ และเสียงคัดค้านมีอะไรบ้างดังนี้
1. ไม่ควรมีฝุายอํานาจรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยว
2. ควรเพิ่มอัตราส่วนตัวแทนภาคประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคให้มากขึ้น
3. องค์กรวิชาชีพ ให้มีพระราชบัญญัติสง่ เสริมวิชาชีพสื่อมวลชน และควรเพิ่มสัดส่วน
ผูบ้ ริโภคกับประชาชนให้มาเป็นกรรมการมากขึ้น และมีความเห็นว่าองค์กรวิชาชีพควรให้เป็นองค์กร
มหาชนมากกว่านิตบิ ุคคล และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจก็พอ ซึ่ง

เป็นไปตามร่างสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนให้ความเห็นเรื่องแนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมสื่อส่วนใหญ่เห็นด้วยที่มมี าตรการเสริมแต่เน้นไปทางกํากับ มีกระบวนการไต่สวนเป็นเรื่อง
เป็นราว เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในทิศทางอาจจะไม่มฝี าุ ยอื่นๆ เข้ามายุ่งเกี่ยวในภาคประชาชนและภาคสังคม
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ประเด็นที่ 3 เรื่องมาตรฐานจริยธรรม ให้กลุ่มสื่อช่วยเขียนแบบสอบถามที่ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและควรเพิ่มสัดส่วนผูบ้ ริโภคเข้ามาอยู่ใน
กรรมการมากขึ้น กฎหมายจะเป็นอย่างไรกรรมการจะนําไปพิจารณาต่อไป
สุดท้ายกับกลุ่มภาคประชาชนว่ามีการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง การปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไร โดย ศ .ดร.ปริชาต สถาปิตานนท์ (กรรมการและ
เลขานุการคณะปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ขออนุญาตนําเสนอในนามตัวแทนของกลุ่มภาคประชาชนและการคุ้มครองผูบ้ ริโภค โดยท่าน
ประธานฯ ได้ตกี รอบให้เห็นว่างานเป็นอย่างไร และอธิบายให้เห็นว่าแนวหลักที่จะยึด และพืน้ ฐานกติกา
ที่กลุ่มภาคประชนกําลังนําเสนอ ขอให้นําเสนอในลักษณะที่ไม่เป็นการเรียกร้องให้ใครคนอื่นทําเท่านัน้
แต่จะพยายามส่งเส ริมการร่วมมือกัน ซึ่งตัวกรอบที่ให้ไม่ใช่คดิ แต่ว่าให้คนอื่นทําอะไร แต่ต้องคิดว่าจะ
ทําอะไร จากจุดนี้จะมีการนําเสนออยู่ประมาณ 7 ถึง 8 ประเด็น ด้วยกันซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับ
เรื่อง 3 เรื่อง ดังนี้
1. การเรียนรู้ หรือที่นักวิชาการกล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อ
2. กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
3. นวัตกรรม
แต่อย่างไรในที่ประชุมคําว่าสื่อ ไม่ได้คิดเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ ไม่มีคําพูดคลื่น
ความถี่ข้นึ มาในการประชุมแต่การเข้าใจของประชาชนควรมองพฤติกรรมการใช้สื่อ และการบริโภคสื่อ
ซึ่งวันนีต้ ้องยอมรับว่าสือ่ มีหลากหลาย และพฤติกรรมการบริโภคประชาชนก็หลากหลายมีตงั้ แต่กลุ่มที่
เป็น Citizen ในเรื่องของการใช้สื่อ และกลุ่มที่เป็น Non Active กลุ่มกระตือรือร้นไปถึงกลุ่มที่ไม่
กระตือรือร้น หรือกลุ่มที่ไม่ได้มโี อกาส ในการที่จะเข้าถึงสื่อ และสื่อที่เรียกว่าโทรทัศน์วิทยุที่ กล่าวในที่
ประชุมและดิจทิ ัล Platform เป็นภาพรวมที่นําเสนอ ถ้ามองประชาชนจากพฤติกรรมและอะไรคือสื่อเก่า
อะไรคือสื่อใหม่ แต่สิ่งสําคัญจะต้องเติบโตไปด้วยกันและจะต้องมีกระบวนการในการส่งต่อ ซึ่งทุกอย่าง
สามารถใช้บน Platform ดิจทิ ัลร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการมองประชาชนจากพฤติกรรม
ประเด็นที่ 1 การรู้เท่าทันสื่อ ข้อสังเกตคนรุ่นใหม่ที่ให้ขอ้ สังเกตในลักษณะการรูเ้ ท่าทันสื่อ
แบบการ เรียนการสอนในลักษณะเดิมๆ เพราะพืน้ ฐานความเชื่อต้องคิดกันในเรื่องของสื่อ เรื่องของ
แพลทฟอร์ม (Platform) ใหม่ ไม่มใี ครผิด ไม่มใี ครถูก แต่ทําแล้วออกมาไม่มีใครสมบูรณ์ ซึ่งจะต้อง
ร่วมกันแก้ไข คือสิ่งที่บอกในที่ประชุมร่วมกันแก้ไขอย่างไรและควรกระตุน้ การรูเ้ ท่าทันสื่อผ่านการใช้
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ยิ่งใช้มากเท่าไร ยิ่งเจอข้อผิด ข้อถูกมากเท่านั้น ต้องนําไปสู่การขวนขวายหาช่องทางผ่านตัวระบบขอ ง
สื่อเอง ในการที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นแต่ถ้ามาจุดยืนที่ผิดหรือถูก จะต้องถูกสอนแต่จะไม่ก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่
เรียกว่า Platform ใหม่ หรือ Platform ดิจทิ ัลร่วมกัน
ประเด็นที่ 2 การนําเสนอว่ามีระบบที่เรียกว่า Platform และมีผู้ให้บริการ Platform ต่างๆ สิ่ง
ที่เป็นข้อเสนอ คือ ความร่วมมือ และ Platform ในทุกระดับ ทุกสถานการณ์เพื่อจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า
การดึงคนเข้ามาสู่ระบบ ในระบบนั้นจะทําให้เป็นระบบสาธารณะแบบเปิดขึน้ มา ระบบคืออะไร คือ การ
ที่ไปจับมือใน ด้าน Platform เอกชน และพัฒนากลไกในการที่จะให้เ ทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเป็นตัวนํา
ในการที่จะให้เกิดระบบในการกํากับ ในการตรวจสอบ จากที่เรียนรู้มาเรียกว่านวัตกรรมบนพืน้ ฐาน
ไม่ใช่การบังคับ ไม่ใช่การควบคุม แต่เป็นคําว่าร่วมมือกัน ในการก้าวไปสู่โลกใหม่ ซึ่งกลุ่มประชาชนที่
มองกฎหมายเกี่ยวกับสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้อง และขอฝากข้อคิดไปถึงนักกฎหมายว่าต้องแยกให้
ออกระหว่างสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์กับสิ่งที่เรียกว่ากฎระเบียบพืน้ ฐานที่ทุกคนจะเข้า
มาอยู่บน Platform ใหม่ จําเป็นจะต้องแยกเพราะอะไร ซึ่งตรงนี้ เป็นการยกตัวอย่างกิจการของประเทศ
หนึ่งมา คือ ประเทศสิงคโปร์ ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าหมายถึงอะไร ซึ่งเรียกว่า Platform ดิจทิ ัล จะทําให้
คนมีพฤติกรรมรูส้ ึกแต่ไม่รู้รอบ แล้วคนที่รสู้ ึกแต่ไม่รู้รอบคนเหล่านีจ้ ะทําอะไร เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้
สามารถเรียนรูใ้ นเรื่องที่น่าสนใจ และอยู่รอดได้ แต่ไม่ได้มองกว้าง
ประเด็นที่ 3 เชิงนวัตกรรมที่ประชุมสนใจคําว่า Media Lab การที่เป็นตลาดพืน้ ที่กลางที่จะ
บ่มเพาะหนุนเสริมให้ความคิดใหม่ สามารถหยิบยกไปต่อยอดได้ เพื่อให้การปฏิรูปสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถหนุนฝีมอื ของคนไทยก้าวไปสู่ Worldclass แล้วกลับมามีผลต่อเศรษฐกิจ
ไทย ในที่ประชุมสื่อคําว่าจัดระเบียบการเข้ามาของผู้เล่นที่อยู่บน Platform ดิจทิ ัล อีกสิ่งหนึ่งที่รัฐต้องทํา
คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเคารพในวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งตามลักษณะที่เรียกว่าเพศสภาพ กายภาพ
และพฤติภาพ พฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นจะต้อง หนุนให้เกิดการเกือ้ กูลและใช้ Platform ใหม่ ในการที่
จะอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอาจมีข่าวจริง และข่าวลวง สิ่งที่เสนอก็คือ ควรจะมีกลไกของรัฐในการที่ไม่
กํากับ แต่จะเข้าไปตรวจสอบและยืนยัน คือ ของจริง ของแท้ หรือข่าวเทียม แล้วในขณะเดียวกันกลไก
ต้องสนับสนุนให้เกิด ที่บ้าน ซึ่งต้องเตือนญาติ เตือนคนใกล้ชิดว่าเป็นข่าวลวง ต้องหยุดการเผยแพร่ นี้
คือการกํากับหรือเรียกว่าระบบในการจัดระเบียบ ซึ่งต้องจัดตั้งแต่นอกบ้านถึงในบ้าน มีกลไกที่จะช่วย
ยืนยันว่าอะไรคือข้อมูลจริง อะไรคือ ข้อมูลเท็จ แต่ถามว่าต้องการข้อมูลแบบไหนที่ตอ้ งการคื อ ข้อมูล
คุณภาพและต้องการเห็นกลไกของรัฐในการที่จะสร้างระบบหนุนเสริมสื่อน้ําดี ตั้งแต่เรื่องของการใช้
ภาษาไทย ไปจนถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในสังคมอยากเห็นการอัดฉีดในพืน้ ที่เหล่านีม้ ากขึ้น และ
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ในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์ผา่ น facebook/Instagram ซึ่งไปทํากันเองแล้วกลไกของรัฐไม่
สามารถตามทัน แต่อย่างไรถ้าจะเอาคนเข้าสู่ระบบ ให้มีกระบวนการที่เรียกว่าการจัดการ ในการเก็บ
ภาษีหรือจดทะเบียนประกอบการธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ประเด็นที่ ๔ Platform ใหม่ ในโลกใหม่ ในโลกดิจทิ ัลยังคงมีอาชญากร ยังคงมีอาชญากรรมอยู่
ยกตัวอย่างเช่น ท้องก่อนวัย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ถึงขนาดอายุ 12 ปี เป็นต้น สิ่งที่เสนอ
คือ จะต้องไปคุยกันว่า จะทําอย่างไร ให้เข้าถึงข้อมูลการใช้ข้อมูลการบริหารการจัดการเรื่องข้อมูลต่างๆ
เพราะแค่ใช้ก็มีข้อมูลเหล่านีผ้ ุดขึ้นมาแล้วล่อให้เราไปสู่ช่องทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ศีลธรรม
ทั้งเด็กและวัยรุ่น มีพืน้ ที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะ
ประเด็นที่ ๕ การใช้ไอดี ใช้คําว่าดิจทิ ัลไอดีเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นจะต้องมี แต่จะต้องไปหยิบ
ดู Platform ของต่างประเทศ ในระดับนานาชาติของประเทศประชาธิปไตย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าเขา
ทําดิจทิ ัลไอดีอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นความเป็นตัวตนต้องปรากฏชัด แต่ไม่ใช่ 1 คนมีหลายไอดี แล้ว
ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วใส่ความให้ประชาชนเดือดร้อน นั่นคือข้อมูลทั้งหมดในกลุ่มที่เรียกว่าประชาชน

-------------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.10 ประเด็น “ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน :
กลไกการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่”
โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ (รองประธานคณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษา)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561)

วันนีจ้ ะไปติดตามถึงข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน : กลไกการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ โดยคณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษา ใน
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์
รองประธานคณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษา ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
1. ปัญหาการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศไทยมีอะไรบ้าง ทําไมถึงหยิบยกประเด็นนีม้ าคุยกัน
ถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะนีม้ ีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ คือเรื่องของโอกาสทาง
การศึกษา คือทําอย่างไรจะให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสพัฒนาโดยการศึกษาเพื่อจะได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
ตามความถนัดของบุคคลโดยการสร้าง โอกาสเพื่อความเท่าเทียมกันไม่วา่ จะอยู่ในพืน้ ที่ไหนก็ตามไม่ว่า
ในเมือง ชนบท หรือพืน้ ที่ห่างไกล
2. ก่อนหน้านีเ้ คยได้ยินคําว่าโอกาสทางการศึกษาซึ่งหลายคนมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จับต้องได้ แต่ถ้ามา
พูดถึงปีนี้ หรือปีปัจจุบัน หรือในอนาคต เวลาเทคโนโลยีหรือนวัต

กรรมเข้ามาบ่อยๆ คําว่าโอกาส

ทางการศึกษา จะแตกต่างกับโอกาสก่อนหน้านี้ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
แตกต่างกันมากโดยขณะนีจ้ ะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนไปหลายเรื่อง เช่น การ
สร้างโรงเรียนคุณภาพในทุกพืน้ ที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
ทุกพืน้ ที่ ลักษณะอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเด็กๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น แต่เราจะสร้างคุณภาพ
ทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เรื่องของสถานศึกษา ครู งบประมาณ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะ
ลงไปถึงพืน้ ที่จริงๆ อันนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดคุณภาพได้
3. ปัญหาเรื่องการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศไทยมีหลายประเด็น เวลาแก้ปัญหาจะมองภาพรวม
ของปัญหาเหล่านั้นเป็นภาพรวมใหญ่ของประเทศ ทําไมไม่แก้ให้ตรงจุดเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ
กันหลายหน่วยงาน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
เดิมทีการปฏิรปู การศึกษาตามโครงสร้างหรือระบบยังมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบจํานวนมาก
ขณะนีม้ ีกระทรวงถึง 11 กระทรวง มี 50 หน่วยงานที่จัดการศึกษา จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายใน
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เรื่องของระบบการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามการปฏิรูปที่เน้นเชิงพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิกา รกําหนดให้มีศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทําการบูรณาการ มีสภาการศึกษา มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีคณะกรรมการในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพื่อดูแลในเรื่อง
การศึกษา
ในขณะนี้มหี น่วยงานต่างๆ ที่จัดการเรื่องการศึกษาอยู่ในพืน้ ที่อยู่แล้ว เช่น
กระทรวงศึกษาธิการมีหน่ว ยงานหลักที่ดูแลสถานศึกษาก็คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน (สพฐ.) มีถึง 30,000 กว่าโรงที่กํากับดูแลในส่วนพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ยังมีหน่วยงานอื่น เช่น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็ดูแลโรงเรียนเอกชน กศน . ดูแลการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ อีก
จะเห็นได้ว่าการที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการศึกษาในแต่ละพืน้ ที่จํานวนมาก ก็จะต้องมี
หน่วยงานหนึ่งที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการที่จะบูรณาการในการพูดคุยร่วมกัน น่าจะสอดคล้องกับ
สิ่งที่คณะทํางานฯ กําลังศึกษาเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
4. หน่วยงานใดที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการในเรื่องการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
คสช. ได้มคี ําสั่งให้มศี กึ ษาธิการจังหวัดเกิดขึ้น

และมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดที่มผี วู้ ่า

ราชการจังหวัดเป็นประธาน
5. การที่จะมีหน่วยงานหลายโรงเรียนย้ายไปสังกัดกับองค์การปกครองส่วนท้

องถิ่นต้องกลับมา

ส่วนกลางก่อนหรือไม่ เวลาที่จะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในเชิงกลไกการบริหาร
จัดการเชิงพืน้ ที่ จะต้องกลับมาที่ส่วนกลางก่อนหรือไม่แล้วค่อยไปเริ่มต้นที่การบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
ในเรื่องนีด้ ําเนินการได้อย่างไร
ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าการกลับมาส่วนกลางก็ใช่วา่ จะไม่มผี ลกระทบ อาจจะมีผลกระทบ
ก็ได้ อย่างไรก็ตามในแต่ละพื้นที่นนั้ มีหน่วยงานส่วนหนึ่งที่ดูแลสนับสนุนงบประมาณ ดูแลในการบริหาร
จัดการโรงเรียนอยู่แล้ว กรรมการที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาในแต่ละพืน้ ที่ในแต่ละจังหวัดน่าจะเป็น
ภาพรวมที่สามารถทําการเชื่อมโยงกันได้ภายในพืน้ ที่
6. ก่อนหน้านีท้ ี่ไม่มีคณะกรรมการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ เรื่องของการศึกษามีปัญหาเพิ่มมากขึน้ ถ้า
เอาเรื่องของการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ลงไปบริหารจัดการ สิ่งที่คาดหวังและตั้งเปูาเอาไว้สําหรับ
คณะทํางานฯ คืออะไร
เป็นความคาดหวังหนึ่งของคณะทํางานฯ ที่ต้องดําเนินการใน 3 ส่วน คือ (1) เชิงนโยบาย (2)
หน่วยงานแต่ละสังกัดที่รับเชิงนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อปฏิบัติ (3) พืน้ ที่ โดยพืน้ ที่ที่สําคัญที่สุดใน
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เรื่องการจัดการศึกษา คือ สถานศึกษา การที่สถานศึกษานั้นขับเคลื่อนได้ก็ต้

องมีหน่วยงานที่เป็น

ตัวแทนของสังกัดต่างๆ หน่วยงานที่จะต้องมาดูแลในเชิงบูรณาการทั้งหมดในเรื่องของการจัดการศึกษา
เพื่อที่จะให้การศึกษาอยู่ในมาตรฐานเหมือนกัน แต่ว่าในส่วนหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อพืน้ ที่ต่อชุมชน ตรงนี้ก็เป็นหลักสู ตรที่ให้ความยืดหยุ่นอยู่แล้ว ดังนัน้ ในแต่ละ
พืน้ ที่ต้องไปดูว่าจะจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อท้องถิ่นอย่างไร
7. โอกาสทางการศึกษาเป็นคําตอบที่เราจะเดินไปหาเปูาหมายพร้อมๆ กัน แล้วจะสามารถลบคําสบ
ประมาทได้หรือไม่จากการลดความเหลื่อมล้ําในระบบการศึกษาในพืน้ ที่แบบนี้
ตอนนีท้ างคณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษากําลังติดตามข่าวคราวอยู่ และก็ได้มกี าร
พูดคุยในเรื่องนี้ตงั้ แต่รัฐธรรมนูญที่ว่าจะลดความเหลื่อมล้ําให้ความเสมอภาค จะเห็นได้ว่าทาง
คณะกรรมการอิสระได้ตงั้ กองทุนและผ่านมติคณะรัฐมนตรีเข้าไปแล้ว นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดูในเรื่อง
งบประมาณ ดูในเรื่องของกลุ่มเด็กที่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสมากขึ้น โดยนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการเองซึ่งทําโรงเรียนขนาดเล็ก ทําโรงเรียนประชารัฐ ทําโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ลักษณะแบบนีจ้ ะเห็นได้ว่าจะมีโรงเรียนคุณภาพเพิ่มขึ้นในทุกพืน้ ที่ เรื่องของโอกาสทางการ ศึกษาขณะนี้
ก็ได้มคี วามคืบหน้ามากทีเดียว
8. มีโอกาสหรือไม่ที่จะให้มีการแข่งขันกันทั้ง 77 จังหวัด สําหรับการพัฒนาในแต่ละจังหวัดพืน้ ที่นั้น
โดยเอาคณะกรรมการมาเป็นตัวแข่งขัน เพื่อที่อยากจะให้เรื่องของการพัฒนาการศึกษาการจัดการใน
แต่ละพืน้ ที่จังหวัดนั้นดี จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่
ต้องมีระบบการประเมิน หมายถึง การประเมินที่จะต้องรับรองคุณภาพสถานศึกษา หรือการ
ประเมินจากบุคคลภายนอก อย่างเช่นมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) ในเรื่องของการที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นยกระดับขึ้น การประเมินต่างๆ ก็จะ เป็นตัวชีว้ ัด โดย
ภาพรวมก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจังหวัดไหนจัดระบบการศึกษาได้ดี เขตพืน้ ที่ไหนจัดการศึกษาได้ดกี ็จะมีการ
เรียงลําดับให้เห็นภาพอยู่แล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกําลังใจที่ทําให้ประสบ
ความสําเร็จซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
9. การบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ ข้อเสนอของคณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษา รวมถึงการมีกลไก
ในการประเมินผลอย่างไรก็แล้วแต่ สรุปสุดท้ายจะได้มาซึ่งประสิทธิภาพรวมถึงประสิทฺธิผลที่เกิดขึน้
จากผลผลิตจากสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน สถานศึกษา จะทราบได้อย่างไรกับข้อ

เสนอที่

เสนอไปจะมีผลกลับมาอย่างไร ทางคณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษามีความคาดหวังกับสิ่งเหล่านี้
อย่างไร
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อันที่จริงมีผลทางการศึกษาหลายเรื่อง ต้องศึกษาถึงเรื่องคุณภาพทางการศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์
ขณะนีเ้ ป็นอย่างไร คุณธรรมจริยธรรมเด็กที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างไร ที่สํา คัญผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้รวมถึงเรื่องความรูค้ วามสามารถ คุณธรรมจริยธรรม อีกส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงกันมากคือเรื่องของ
สุขภาพและพลานามัย ปัจจุบันนี้ประสบกับปัญหาการโภชนาการเกิน โรงเรียนต้องจับมือกับทาง
ครอบครัว เด็กอาศัยอยู่กับผูป้ กครองที่บ้านส่วนการเรียนรู้ของเ ด็กก็เชื่อมโยงกันในเรื่องของการที่จะ
ดูแลสุขภาพ จากผลการสํารวจเด็กมีปัญหาการโภชนาการเกินจํานวนมาก โรคอ้วนในเด็ก การมีไขมัน
ในเลือดสูงตั้งแต่ยังเด็ก นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การศึกษาต้องดูแลให้เกิดคุณภาพด้วย ที่สําคัญเราจัด
การศึกษาเพื่อให้เด็กมีอาชีพมีงานทําให้เป็นไป ตามความถนัด ตามความสนใจของเด็กๆ อันนีเ้ ป็นส่วน
หนึ่งที่นําเสนอในเรื่องของคุณภาพการศึกษา

เรื่องคุณภาพทางการศึกษาต้องควบคู่ไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตมีงานทํา และตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศด้วย
10. ทําไมถึงมีข้อเสนอรวมถึงกระบวนการในการเข้าไปเสริมที่จะให้เด็กมีอาชีพควบคู่ไปกับการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึน้ แทนที่จะไปเริ่มตอนเรียนอุดมศึกษาแต่กลับเริ่มควบคู่กันไป เพราะ
เหตุใด
เพราะต้องการให้เด็กค้นพบความถนัดของตนเอง อันที่จริงต้องเริ่มตัง้ แต่ระดับอ นุบาลโดยเริ่ม
สํารวจว่ามีอาชีพอะไรที่ใกล้ตัว แค่จบระดับประถมศึกษาก็น่าจะค้นพบตัวเองแล้วในบางคน ระดับ
มัธยมตอนต้นต้องมีการฝึกทักษะเข้ามาเสริมในสิ่งที่ตนเองถนัดและก็รู้เส้นทาง เมื่อถึงระดับมัธยมตอน
ปลายก็แยกเส้นทางว่าจะเลือกสายไหน สายวิชาการ หรือสายอาชีพก็เริ่มจะเห็นภาพชัด
จากการที่ได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดในหลายๆ รายการถือเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ เช่น
อาชีพในพื้นที่ในท้องถิ่นต่างๆ ต่อไปประเทศไทยต้องวิเคราะห์ศักยภาพในพืน้ ที่นั้นว่าจะทําอาชีพอะไร
ต้องพัฒนาคนให้ตรง กลุ่มเปูาหมายของกําลังคนต้องดูว่ากลุ่มที่จะจัดนํากําลังคนเข้าสู่การแข่งขันก็คือ
กลุ่มที่จะต้องจัดการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย พวกนวัตกรรมต่างๆ ก็ไปอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มนักฝีมอื
แรงงาน นักเทคนิค เกี่ยวกับการจัดการโรงงาน อุตสาหกรรมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ขณะนีป้ ระเทศไท ยมี
ศักยภาพพื้นที่ทุกพืน้ ที่เพราะฉะนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมองให้ออกถึงตรงนี้ ถึงได้เกิดการปฏิรูป
ลักษณะเชิงพื้นที่ข้ึน โดยต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์อาชีพในท้องถิ่น ศักยภาพในพืน้ ที่แล้วหลังจากนั้น
ก็จัดการศึกษาให้สอดคล้อง เป็นข้อดีถึงการบริหารจัดการเชิงพื้ นที่ทําให้ไม่กระจุกตัวไม่ใช่อยู่แต่ใน
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทุกพืน้ ที่เข้มแข็งขึน้ ทําให้เกิดการกระจายรายได้ สิ่งต่างๆเหล่านีก้ ็เกิด
มาจากรากฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. สิ่งที่คณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษาเสนอไปในเรื่องข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน กลไกในการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ จะต้องมีต้นแบบก่อนหรือทําไปพร้อมกันอย่างไร ขั้นตอน
ตรงนีเ้ ป็นอย่างไร
การมีต้นแบบก็เป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งขณะนีก้ ็ได้มจี ังหวัดที่นําร่อง เช่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ภูเก็ต ก็ประสบความสําเร็จ แต่การนําร่องก็ต้องทําควบคู่กันไป การนํา ร่องเกิดขึ้นแล้วในหลายๆ พืน้ ที่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ โรงเรียนประชารัฐที่อยู่ในพืน้ ที่ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งขณะนีก้ ็
ได้เห็นภาพที่จะสร้างความสําเร็จในด้านคุณภาพของโรงเรียน ด้านคุณภาพของการพัฒนากําลังครู
เรื่องหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน คิดว่ าขณะนีก้ ็พร้อมมากแล้ว การนําร่องเพื่อที่จะให้เห็นภาพ
ในสิ่งที่ทํามาทั้งหมดในพืน้ ที่น่าจะขยับตัวทั้งระบบแล้ว นั่นก็คือเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
12. สิ่งหนึ่งที่จะมาล้มล้างในเรื่องของการศึกษานั่นคือความเชื่อของผู้ปกครอง ซึ่งอยากส่งเด็กไปเรียน
ในโรงเรียนดังๆ โรงเรียนดีๆ ในตรงนีจ้ ะทําอย่างไรเพื่อที่จะไขข้อข้องใจและไปถึงจุดเปูาหมายที่แท้จริงที่
ได้วางไว้
ตรงนีผ้ ปู้ กครองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว เริ่มให้เด็กเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน โรงเรียนที่จัด
การศึกษาด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนัน้ ต้องทําให้เห็นจริงๆ ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน โรงเรียนที่รัฐ
จัดให้ หรือโรงเรียนเอกชนก็แล้วแต่ ต้องทําให้เห็นเรื่องคุณภาพและก็ชใี้ ห้เห็นจริงๆ ว่านี่คอื คุณภาพของ
โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน อีกอย่างหนึ่งคิดว่าที่ทํากันมาในหลายๆ เรื่องที่เป็นประสิทธิภาพการบริหารไม่ว่า
จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตาม หรือแม้แต่เรื่องงบประมาณที่จะลงในพื้นที่ให้มากขึ้น ถึงโรงเรียนให้มาก
ขึน้ ถึงตัวเด็กให้มากขึ้น เรื่องการพัฒนาครูในหลักสูตรต่างๆ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการอยู่
หรือแม้แต่เรื่องการพัฒนาครูที่จัดการครูคืนถิ่นเพื่อที่จะให้ครูเก่งๆ ดีๆ กระจายอยู่ในทุ กพืน้ ที่ สิ่งเหล่านี้
เริ่มชีใ้ ห้เห็นว่าผูป้ กครองเริ่มเห็นช่องทาง ซึ่งเรื่องนีค้ ณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษาไม่สามารถ
นําสู่การปฏิรูปได้ แต่กําลังมีข้อเสนอให้กับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งก็ได้มกี าร
ประชุมหารือกับท่านประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อกา รปฏิรูปการศึกษา ซึ่งท่านก็ได้ให้ขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําเสนอต่อไป
----------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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2.11 ประเด็น “การบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล และสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน และสัตว์
คุ้มครอง (ตอนที่ 1)”
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ(ประธานคณะทํ
์
างานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทาง
ทะเลและชายฝั่ง)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑)

พืน้ ที่คุ้มครอง คือ ภูมภิ าคหรือบริเวณที่ได้รับการพิทักษ์หรืออนุรักษ์ เพราะมีคุณค่าต่อ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เช่น อุทยานเขตสวนธรรมชาติรวมไปถึงเขตอนุรักษ์สัตว์ทั้งหมดที่เป็น
ประเด็นน่าสนใจคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการพู
คุยด
กันในเรื่องพื้นที่คุ้มครองแล้วถ้าพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลชายฝั่งมีดว้ ยไหม ถูกจํากัดความหรือขีดกรอบไว้
แค่ไหนของพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล รวมไปถึงสัตว์สงวน สัตว์คมุ้ ครองมีด้วยหรือไม่
ทั้งหมดจะอยู่ในพืน้ ที่เดียวกัน แต่กรอบทั้งหมดนี้จะตีกว้างและเป็นวาระปฏิรูปได้อย่างไรนั้น จะไปคุยกับ
ท่าน ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง)
๑. เรื่องการบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล สัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง พืน้ ที่
คุ้มครองคืออะไร และถ้าคุ้มครองไปถึงทางทะเล และสัตว์ทะเล สัตว์สงวน สัตว์คุ้มครองคืออะไร
เรื่องพืน้ ที่คุ้มครองไม่ใช่เรื่องใหม่ทางคณะทํางานฯ มีแนวคิดและให้นยิ ามพอสมควรในสิ่งที่
สําคัญ คือ พื้นที่ใดๆ ก็ตามที่มกี ารศึกษาต้องยอมรับว่ามีคุณค่า คุณค่าในปัจจุบันแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน ๑.
คุณค่าทางธรรมชาติ ๒. คุณค่าทางวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นพืน้ ที่ใดก็ตามมีความสําคัญในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีความจําเป็นต้อง อนุรักษ์ไว้ รักษาไว้ที่ตา่ งๆ เหล่านั้น คือ เป็นพืน้ ที่คุ้มครอง ซึ่งมี
กระบวนการในการจัดการเปรียบเทียบได้วา่ พืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล๖๐ % ของพื้นที่ทางบก เพราะฉะนั้น
แนวคิดเดียวกันก็สามารถนํามาใช้ได้ในเรื่องการบริหารจัดการได้
๒. ในขณะเดียวกันพืน้ ที่คุ้มครองจําเป็นหรือไม่ ที่จะต้องอยู่ในพืน้ ที่หรือห่างไกลจากชุมชน
ได้ทั้ง ๒ อย่าง ต้องยอมรับว่าวันนีพ้ ืน้ ที่ที่นําเรียนให้ทราบ ปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจ ะต้อง
มีการใช้ประโยชน์มีการเข้าถึงประชาชนอยู่แล้ว เพราะเวลาใช้คําว่าวัฒนธรรมมาจากการใช้ การดําเนินการ
เข้าไปเกี่ยวข้องในภาคประชาชนเพราะว่าความจริงแล้วพื้นที่ ๒ ส่วน อาจจะไม่มใี ครใช้ และมีคุณค่า
คุ้มครองทางธรรมชาติ แต่ในส่วนที่มกี ารใช้อยู่แล้วก็สามารถเป็นพืน้ ที่ คุ้มครองได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่า
อาจจะมีการตัง้ หรือกําหนดระดับในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
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๓. มีมาตรวัดหรือไม่ ว่าจะต้องกี่เซนติเมตรกี่เมตร หรือจะต้องเป็นกฎหมายรับรองเลยหรือไม่
ว่าให้พนื้ ที่ตรงนีเ้ ป็นพืน้ ที่คุ้มครองหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในชุม ชนเองบางครั้งอาจไม่ใช่ และจะรู้ได้
อย่างไรว่าเหยียบเข้าไปในพืน้ ที่คุ้มครองแล้ว
ปกติเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการอยู่ จะต้องเป็นตัวนิยามก่อนว่าถ้าพื้นที่คุ้มครอง
อาจจะอิงไปทางเขตพืน้ ที่น้ําขึน้ น้ําลง รวมไปถึงพืน้ ที่ท้องทะเล และสิ่งมีชีวติ ทั้งพืชและสัตว์รวมถึง
ความเป็นไป เป็นมาทางประวัติศาสตร์และสังคม ซึ่งจะเป็นตัวนิยาม ถ้าถามว่ากําหนดแล้วเป็นอย่างไร
ความจริงพืน้ ที่คุ้มครองหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันเรื่องประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองมีอยู่
๓
หน่วยงานหลักๆ คือ ๑. สํานักโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. กรมอุทยานสัตว์
ปุาและพันธุ์พืช ๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งแต่ละส่วนความเข้มข้นของการประกาศเขต
พืน้ ที่คุ้มครองจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งใน ๓ ส่วนมีการประกาศ ถามว่ารู้ได้อย่างไร ซึ่งจะมีแผนที่แนบ
ท้ายประกอบลักษณะบริเวณไหนอย่างไร
๔. ต้องย้อนกลับไปดูก่อนหน้านีท้ ี่เคยกล่าวเรื่องของพืน้ ที่ ที่เป็นหลักสากล ตรงนั้นจะเป็นตัวชีช้ ัดอีก
รูปแบบหนึ่งหรือไม่
ใช่ครับ ที่จริงแล้วเขตพืน้ ที่หลักสากลที่นํามาใช้ โดยเฉพาะมีการใช้และแบ่งประเภทในการใช้
พืน้ ที่อยู่ในหลายระดับด้วยกัน เพราะฉะนั้นจะขึน้ อยู่กับพ ระราชบัญญัติและกฎหมายของหน่วยงานนัน้
และลําดับความเข้มข้นไม่เหมือนกัน วัตถุประสงค์ที่นําไปใช้ก็ไม่เหมือนกัน
๕. ถ้าย้อนกลับไปถ้ามี ๓ หน่วยงานที่เข้ามาดูแลจัดการในเรื่องของพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล
โดยส่วนมากคนไทยอ้างหลายหน่วยงานจะเกิดปัญหา ถ้าทําหน่วยงานเดียวก็จะมีระบบการจัดการและ
หาผู้รับผิดชอบได้โดยตรง ตรงนีเ้ ป็นสิ่งหนึ่งที่พูดหรือไม่
อาจจะใช่หรือไม่ใช่ในเวลาเดียวกัน ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นพืน้ ที่ที่มปี ัญหาในเรื่องการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และจําเป็นต้องใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติในการบริหารจัด การเป็นการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา ส่วนกรณีอุทยานส่วนใหญ่การประกาศเขตอุทยานต่างๆ ซึ่งเป็นการทํางานใน
เชิงปูองกันเพื่อจะอนุรักษ์รักษาไว้ เพราะบริเวณนั้นมีสัตว์ปุาและพันธุ์พชื สําคัญมีระบบนิเวศที่สําคัญ
ต้องสงวนรักษาเก็บไว้ สําหรับกรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งพ ระราชบัญญัติเป็นสิ่งที่
สําคัญ ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมหรืออีกนัย คือ พืน้ ที่นั้นอาจจะมีการจัดการเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่
ต้องมีการคุ้มครอง เพราะฉะนั้นความสําคัญของกฎหมาย ความรุนแรง แนวคิด วัตถุประสงค์จะไม่
เหมือนกันในเชิงปูองกันและการแก้ไขปัญหา
๖. ทําไมวันนีย้ กประเด็นการบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นการปฏิรูป
อย่างไร
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ต้องยอมรับว่าประเด็นนี้สําคัญบริบทของโลกการพูดถึงพืน้ ที่คุ้มครองกลายเป็นตัวชีว้ ัดหนึ่ง
ในแผนการ พัฒนายั่งยืนในบริบทไทย ซึ่งกําหนดว่าเป็น ๐.๕ ของระบบพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลที่มี การ
บริหารจัดการอย่างน้อย๑๐ % ของพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดของประเทศไทยในปี ค .ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งเป็นเปูา
ระดับโลก โดยรัฐมนตรีได้ตกลงสัญญาว่าจะต้องมีอกี ประเด็นหนึ่ง คือ แม้วา่ การบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองจะคล้ายกัน แต่ลําดับไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นในบางประเด็นพืน้ ที่ตรง นีถ้ ้ามีการประกาศควรใช้
พระราชบัญญัติไหน หรือใช้นํา้ หนักในการบริหาร จัดการในระดับไหน ถึงจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่มี
หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากแต่ละหน่วยงานอาจมีอายุในการเกิดขึในการใช้
น้
ในการแก้ปัญหา ในการ
ปูองกันปัญหาไม่เท่ากัน ตกลงใครจะเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการ และเป็นเจ้าภาพดําเนินการ ต้อง
ครบถ้วนตามสิ่งที่ควรจะเป็น คือ เรื่องการมีสว่ นร่วมจากผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงผูป้ ฏิบัติหรือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่ใช้ประโยช น์อยู่เพราะมีหลายที่ ที่มคี วามพยายามตามภาครัฐว่าจะ
ประกาศเป็นพืน้ ที่คุ้มครอง แต่ว่าทางภาคประชาชนไม่เห็นด้วย ในการประกาศเป็นพืน้ ที่คุ้มครองจึง
กลายเป็นประเด็นที่ไม่ได้ขอ้ สรุป
๗. วันนีส้ ถานการณ์พนื้ ที่คุ้มครองในทะเลของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง
พืน้ ที่คุ้มครองในทะเลประเทศไทยล่าสุดตัวเลขของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้อง
ยอมรับว่าเรามีพ้ืนที่คุ้มครองอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น อุทยานแห่งชาติทางทะเลจะชัดเจน ในเรื่อง
ห้ามล่าสัตว์ปุาบริเวณปุาชายเลน หรือพืน้ ที่สงวนที่รักษาพันธุ์พชื และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยรวมมี
การดําเนินการร่วมกันอาจจะมีพ้นื ที่ซ้อนทับกันอยู่ แต่พืน้ ที่ที่มอี ยู่ทั้งหมดประมาณ ๑๘,๒๓๖ ตาราง
กิโลเมตร สัดส่วนคิดเป็น ๕% หรือ ๖% ในพืน้ ที่ทั้งหมดทางทะเลของประเทศไทย เพราะฉะนั้นถ้าจะให้
เป็นไปตามประสงค์พืน้ ที่ยังขาดอีก ๑๔,๒๑๒ ตารางกิโลเมตร ที่ตอ้ งดําเนินการให้ได้ภายในปี ค .ศ.
๒๐๓๐
๘. ทางคณะทํางานฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลหลายทิศทางกับเรื่องการบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทาง
ทะเล รวมไปถึงสัตว์สงวนทางทะเล และสัตว์คุ้มครองด้วย ขออนุญาตถามในส่วนพืน้ ที่คุ้มครองทาง
ทะเลว่าข้อเสนอคณะทํางานฯ ได้ข้อสรุปเป็นอย่างไรบ้าง
การที่มีข้อมูลการที่จะเริ่ม โดยเพราะพืน้ ที่คุ้มครองในคํานิยามความเข้าใจเนื่องจากพืน้ ที่
คุ้มครองทางทะเลมีพัฒนาการมาจากอดีตมีการประกาศเขตและพืน้ ที่ซ้อนทับกันทําให้เกิดความ
คลุมเครือในพืน้ ที่โดยรวม ทั้งหมดต้องใช้เวลาพอสมควรในการตกลงว่า ๕.๖ เปอร์เซ็นต์ ที่ มีอยู่ตอนนี้
ต้องทําความเข้าใจในนิยามของพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเป็นอะไรบ้าง ในแต่ละพระราชบัญญัติ อีกหนึ่งส่ทีว่ น
สําคัญ คือ เรื่องของการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะในบางจุดที่จะเสริมเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนหรือรักษาพืน้ ที่ต่างๆ ซึ่งจะต้องนําไปพิจารณา
๙. บทสรุปของคณะทํางานที่มีข้อเสนอสําหรับการบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างหรือไม่
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ขอเสนอว่าเมื่อเป็นพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลลําดับน้ําหนักของความคุม้ ครองตามหลักแล้ว
โดยกรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธ์พชื ในพระราชบัญญัติตอ้ งการปูองกันสงวนรักษาไว้ในลักษณะนี้ ปกติ
เขตอุทยานหลักการจะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่ง ในส่วนของสํานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะต้องลงไปปูองกันและแก้ไข ประกาศเขตพืน้ ที่คุ้มครองของสิ่งแวดล้อมที่ภูเก็ตเป็นต้น
เนื่องจากวันนีเ้ รามีกรมทรัพยา กรทางทะเลและชายฝั่งมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ได้ ซึ่งใน
การบูรณาการตรงนี้ได้ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีตัวเลขชัดเจนและมีแนวทางบริหาร
จัดการ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการต่างๆ เหล่านี้ แต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องมาตาม
แต่หมายความว่าอย่างน้ อยยังมีหน่วยงานหลักเข้ามาบูรณาการ เสร็จแล้วถ้า พืน้ ที่ตรงนี้จําเป็นจะต้อง
ขยายประกาศเป็นอุทยานและได้รับการสนับสนุนในภาคประชาชน ในเรื่องการดูแลรักษา อีกส่วนหนึ่งที่
สําคัญ คือ บางครั้งความสามารถในการลงไปดูแลรักษาหรือเป็นไปตามประกาศ ซึ่งทําไม่ได้
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยให้มีจุดเริ่มต้นและสิ่งใดที่เร่งประกาศใช้ โดยเฉพาะพืน้ ที่ ที่นําเรียนยังมีอย่างน้อย
เกาะในบ้านเรามีจํานวนประมาณ ๒๘๐ กว่าเกาะจาก ๙๐๐ กว่าเกาะ ที่ ไม่ได้มีการดูแล ซึ่งการทํางาน
ของคณะทํางานฯ เป็นเชิงรุกชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการ
๑๐. สําหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลก่อนที่จะมีข้อเสนอของ
คณะทํางานฯ ออกมาปัจจุบันตรงนี้ หมายความว่าคนข้างนอกเช่นประชาชนที่ไม่รู้ระบบการบริหาร
จัดการ แล้วตอนนีม้ ีการบริหารจัดการอยู่ในระดับไหน อย่างไร
ภาพที่เป็นมาจากอดีตคล้ายกับเป็นการบริหารจัดการฝุายภาครัฐที่เข้าไปดูแล และเป็น
ความต้องการภาครัฐเป็นตัวตั้งที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้ว เพราะฉะนั้นปัจจุบันประกาศไปเรียบร้อยและมี
บางส่วนยังคงใช้ประโยชน์อยู่ พอ จะพยายามขยายพืน้ ที่คุ้มครอง ปัญหาจะเริ่มเกิดขึน้ ซึ่งจะต้องใช้
กระบวนการในการมีส่วนร่วมเพราะว่าที่ผ่านมามีอยู่หลายที่เหมือนกัน โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศ
โดยอุทยานสัตว์ปุาและพันธ์พชื ไม่สามารถ ดําเนินการได้ต่อเพราะไม่ผ่านกระบวนการและความเห็นด้วย
ของประชาชนในพื้นที่ และระยะหลังๆ มีความพยายามใช้พระราชบัญญัติคมุ้ ครองทางทะเลที่ดูแล โดย
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่เป็นตัวเสริม ซึ่งตรงนีอ้ าจจะถูกบ้าง ไม่ถูกบ้างจะต้องมาคุยกัน
๑๑. ถ้าพูดถึงข้อเสนอตรงนีไ้ ด้มีการรายงานไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่รวมไปถึงภาครัฐบาลด้วย
ต่อไปอาจจะมีการปรับปรุงทั้งระบบอาจจะต้องคุยกันใหม่ในเรื่องของพระราชบัญญัติที่มีการคุมกันอยู่
แล้ว หรือมีบางหน่วยงานที่เสนอ พระราชบัญญัติใหม่ขนึ้ มาได้หรือไม่
ความจริงคุยกันมาเป็นเวลาพอสมควรและให้ข้อเสนอแนะไป ความจริงมีการตอบรับจาก
หน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตงั้ คณะทํางานเกี่ยวกับพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล
ขึน้ มา ซึ่งคณะทํางานฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากพืน้ ที่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นลําดับรอง แล้ วตั้ง
โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ซึ่งเริ่ม
เห็นความเป็นไปได้ ความนิ่ง ความสอดคล้องของข้อมูลกับแนวทางในการปฏิบัติประกอบกับการพูดคุย
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ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเพราะเจอปัญหาเดียวกัน ตอนนี้ปัญหาที่ตดิ ขัด คื
อ การทํา
ฐานข้อมูลกับแผนที่แสดงข้อมูลความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยรวมได้เห็นพัฒนาการไปในทางที่ดี
๑๒. ภาคประชนได้เข้าไปคุยกับคณะทํางานชุดนีด้ ้วยหรือไม่
ไม่เลย เพราะว่าตัวคณะทํางานฯ ที่ตั้งมีองค์ประกอบของภาคประชาชน คือ ภาคประชาชน
เลือก
มาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอ งคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วบางท่านเป็นตัวแทนจากจังหวัดเข้า
มาร่วมกันละมาช่วยกันคิดหาแนวทางในการหาทางออกที่ดไี ด้ และอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญ คือ
ความสามารถดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ขนาดไหน ซึ่งคิดว่าถ้าในส่วนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น
แล้วมีการทํางานร่วมกัน ซึ่งจะเห็นความเป็นไปได้มากกว่าพระราชบัญญัติ
๑๓ . มีบางสถานการณ์เรื่องของการที่จะเข้าไปคุ้มครองสิทธิใดสิทธิหนึ่งที่ประชาชนมี
สิทธิอยู่ในพืน้ ที่นั้นๆ อย่างกรณีพนื้ ที่ทรัพยากรทางทะเลไปผนวกกับบุคคลหรือประชาชนที่เขากําลังใช้
พืน้ ที่อยู่ในขณะนี้ บางครั้งถ้ามีประกาศออกไปแล้ว กลัวว่าจะมีการบริหารจัดการที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่ง คือ ภาคประชาชนบางทีจะไม่ได้ตอบรับถึงแม้จะมี
ประชาชนบางส่วนเข้ามาเป็นคณะทํางานฯ แต่บางพืน้ ที่ประชาชนอาจจะไม่รู้ข้อมูลจริงอาจจะมองว่าถ้า
เกิดภาครัฐลงไปอาจเสียผลประโยชน์เสียเปรียบได้ ทางคณะทํางานฯ มีข้อเสนออย่างไรบ้าง
ความจริง คือ อาจจะย้อนกลับไปนิยามของคําว่าพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล โดยเฉพาะภายใต้
พระราชบัญญัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจ ะเห็นได้ว่าไม่ได้ปิดโอกาสในการเข้าไปร่วมใช้
เพียงแต่วา่ ต้องชัดเจนและต้องคุยกันตั้งแต่ตน้ เรื่องลักษณะของการประกาศถ้าประกาศกับสิ่งที่ไม่มี
อะไรเกิดขึ้นเลย คือ ง่าย แต่วันนีพ้ ืน้ ที่ทางทะเลที่เรามีการใช้ประโยชน์มีอยู่แล้วเช่นกันในบางส่วน แล้ว
ขณะเดียวกันต้องมาชั่งน้ําหนักว่าถ้าบริเวณนั้นมีสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ วิธีการในการประกาศคล้ายๆ
กับต้องยอมเสียสละเคลื่อนย้ายในการที่จะใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องมาคุยกันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เป็น
กระบวนการที่ต้องดําเนินการ
๑๔. ไม่ได้หาคําตอบ หนึ่งบวกหนึ่งจะได้สอง หนึ่งบวกสองจะได้สี่มัน เหมือนจะต้องดูสถานการณ์ ณ
ปัจจุบันว่า ความเป็นไปได้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งจะได้สองมาจะหาคําตอบได้อย่างไร
ถึงจะมีเจ้าภาพในการบูรณาการไม่ใช่วา่ ตัดสินใจตามแผน เจ้าภาพในการบูรณาการ คือ
หน่วยงานหลัก
๑๕. คณะทํางานฯ ได้เขียนไปด้วยไหมว่าให้ใคร
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานในการบูรณาการในเรื่องดังกล่าว
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๑๖. กรณีมี ๓ หน่วยงาน ที่เข้ามาดูแลในการบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลความเป็นประชาชน
คนหนึ่งมองว่าทําไม ๓ หน่วยงาน ไม่รวมกันจะได้ดูแลอย่างเดียวอย่างนีเ้ ป็นไปได้หรือไม่
ในอนาคตต้อง บูรณาการกันให้ได้แต่เนื่องจาก ๓ หน่วยงาน การเกิดขึ้นหรือการมี
พระราชบัญญัติไม่พร้อมกันและนโยบายของสํานักนโยบายแผนฯ คือการปูองกันการแก้ไขปัญหาส่วน
อุทยานแห่งชาติชัดเจนในเรื่องของพืน้ ที่ในการที่จะดูแล แต่ส่งิ ที่น่าสนใจ คือ เมื่อมีหน่วยงานหลักแล้ว ๓
ส่วน ในระดับท่านปลัด ท่านผู้บริหารระดับสูง ท่านรัฐมนตรีที่เคยกล่าว ท่านก็รับข้อเสนอเรื่องที่เป็นไป
ได้ในการบริหารจัดการตรงนี้แล้วเอาน้องใหม่ขนึ้ มาเป็นเจ้าภาพเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องทะเลโดยตรง
และบทบาทก็ชัดเจนแล้วมีหน้าที่ในการบูรณาการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ได้คิดเองทําเองทั้งหมด
๑๗. อาจารย์เป็นประธานคณะทํางานฯ ซึ่งจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐกําลังผลักดันเรื่องกฎหมายหรือที่
เรียกว่ารัฐบาลดิจิทัลออกมา ๓ หน่วยงานนีอ้ าจจะบูรณาการร่วมกันได้ว่าบางทีข้อมูลทางทะเลจะสื่อ
ทั้ง ๓ หน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเกิดจากตรงไหนหรือร้องเรียนจากตรงไหน ๓ หน่วยงานจะต้องเห็นแต่
ความเป็นจริงแล้วประชาชนในฐานะเราคนไทยคนหนึ่งเวลาจะเดินทางเข้าไปทําไมจะต้องเดินทางไป
ติดต่อ ๓ หน่วยงาน น่าจะเป็นแค่หน่วยงานเดียวแล้วก็รับเรื่องไปทั้งหมดนี้ คือ บูรณาการร่วมกัน
อาจจะเป็นแผนข้าง หน้าที่จะเกิดขึน้ ได้ในส่วนตัวเหตุผลเรามองภาพจากคนภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่คร่ํา
หวอดในเรื่องของทางทะเลเป็นกังวลเรื่องอะไรบ้างหรืออยากจะฝากรัฐบาลในเรื่องอะไรบ้างหรือไม่
ประเด็นที่จะเห็นสําคัญ คือ เราพูดกันมากในเรื่องของตัวข้อมูล แต่ไม่ใช่แค่ข้อมูล ณ วันนีใ้ น
เรื่องของ ทะเลพูดในเรื่องเดียวกันแต่มองภาพไม่เหมือนกัน แล้วภาพนั้นต่างคนต่างมอง ต่างคนต่างทําใน
เวลาที่ไม่เหมือนกัน และการแก้ไขไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นปัญหาเพราะจากการที่เข้าไปประชุมกันใน
คณะทํางานฯ หรือแม้กระทั่งในกลุ่มที่จะทํางานใน เรื่องของข้อเสนอแนะก็ยังเจอปัญหาค่อนข้างเยอะ
กลายเป็นว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได้วางแผนแต่พยายามทําฐานข้อมูลให้ตรงกัน ควรจะพร้อมในการดําเนินการ
ต่อไป ถามว่าวันนีพ้ ร้อมไหม ซึ่งในเชิงเทคโนโลยีเครื่องมือพร้อม เพียงแต่จะทําให้เกิดกระบวนการใน
การเอาข้อมูลประกอบเข้าร่วมกันได้อย่างไร
-------------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.12 ประเด็น “การบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล และสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน และสัตว์
คุ้มครอง (ตอนจบ)”
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ(ประธานคณะทํ
์
างานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทาง
ทะเลและชายฝั่ง)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)
ขอต้อนรับคุณผูฟ้ ังเข้าสู่รายการวาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย วันนี้ไปติดตามการดําเนินงาน
ของคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในประเด็น “การ

บริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง” โดย ศ.ดร.เผดิม
ศักดิ์ จารยะพันธ์ ประธานคณะทํางานการปฏิรูปด้านระบบการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. ในสภาพปัจจุบันของสังคมไทยพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ต่างๆ รวมถึงสัตว์ทะเล
สัตว์สงวน และสัตว์คุ้มครอง สิ่งเหล่านีท้ ี่อาศัยรวมกันเรียกว่าอะไร
ในพืน้ ที่คุ้มครองที่กําหนดก็จะมีสิ่งมีชีวติ อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระบบ การที่จะสามารถดูแล
รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งมีชีวติ และสัตว์ต่างๆ เหล่านั้นก็ถือเป็นทรัพยากรด้วย และ
อาศัยอยู่ในพืน้ ที่นั้นด้วย ดังนั้นเวลากําหนดพื้นที่คุ้มครองตรงนั้นก็คุ้มครอง เฉพาะพืน้ ที่ ก็ยังมีสิ่งมีชีวติ
อาศัยอยู่ ในบางประเด็นยังมีสิ่งมีชีวติ บางชนิดที่มคี วามจําเป็นที่จะต้องสงวนไว้เพราะอาจจะหายาก
และใกล้สูญพันธุ์ ดังนัน้ จึงต้องดูทั้งสองส่วนควบคู่กัน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าดูพืน้ ที่คุ้มครอง และ
สิ่งมีชีวติ นั้นๆ ในทางตรงกันข้ามสิ่งมี ชีวติ ที่อาจจะข้ามบริเวณไปในหลายๆ ส่วนของพื้นที่คุ้มครอง
เพราะว่ามีอสิ ระจึงต้องมุง่ ไปที่ส่งิ มีชีวติ ชนิดนัน้ ๆ ในเรื่องพื้นที่คุ้มครองจึงต้องมีการดูแลสัตว์คมุ้ ครอง
และสัตว์สงวนจึงต้องมองควบคู่กันไป
2. สัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองระบุตามสิ่งที่หาย าก อะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งเหล่านี้
เป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองในพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล
เริ่มจากพระราชบัญญัติสัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มีนิยาม 2 ส่วน คือ
(1) สัตว์สงวน หมายถึง สัตว์ปุาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ปุาที่หายาก ตามบัญชีแนบ ท้ายของ พ .ร.บ.
ฉบับนีว้ ่ากําหนดชื่อสัตว์อะไรบ้าง (2) สัตว์ปุาคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ปุาเพื่อการอนุรักษ์ และสัตว์ปุา
ตามกฎกระทรวงที่กําหนดให้เป็นสัตว์ปุาคุ้มครอง ประเด็นหลักเมื่อนํามาใช้กับสัตว์นํา้ ก็คล้ายกัน
เพียงแต่วา่ หน่วยงานที่เข้ามาดูแลจัดการ แต่เดิมเป็นสิ่ง ที่มชี ีวติ ที่เกี่ยวเนื่องกันกับกรมอุทยาน กรม
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อุทยานก็จะประกาศโดยอาศัยตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ถ้าเป็นสัตว์นํา้ ที่ผ่านมาก็เป็นกรมประมงดําเนินการ
เพียงแต่วา่ มีขอ้ จํากัด คือ พ .ร.บ.สัตว์สงวน เวลากําหนดสัตว์สงวนมีบัญชีแนบท้าย โดยกําหนด
ระยะเวลาในการประกาศไว้ 60 วันในตัว พ.ร.บ.ดังกล่าว ดังนัน้ สิ่งที่ผ่านมาก็คือ ประเทศไทยมี พยูน
เป็นสัตว์นํา้ รายการที่ 14 หรือ 15 หลังจากที่ประกาศแล้วก็จะไม่มปี ระกาศอีกเพราะหมดระยะเวลาที่
กําหนด อันนีเ้ ป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตอ้ งมีการปรับปรุงแก้ไข พ .ร.บ.ดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุม เพราะ
ปัจจุบันนีม้ ีส่งิ มีชีวติ ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งต้องรอประกาศต่อไปโดยเฉพาะสัตว์ทะเล
3. ปัจจัยที่มีความสําคัญที่ทําให้สัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวนและเป็นสัตว์คุ้มครองเป็นหนึ่งในประเด็นใน
การปฏิรูป ทําไมถึงยกประเด็นนีม้ าเป็นประเด็นในการปฏิรูป
จากสถานการณ์จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งมีชีวติ หลายชนิดมีการตาย หรือสูญเสียในปริมาณที่
ค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีกิจกรรมทางทะเลต่างๆ เพิ่มขึ้น
สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ประเด็น คือ มีการลดลงของทรัพยากรบางชนิด

คําถามคือใน

ทรั พยากรบางชนิดอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมีจํานวนน้อยมาก เช่น พยูน แต่พยูนอยู่ในการดูแลอยู่แล้ว มี
ความพยายามในเรื่องของวาฬรูดา้ โลมาอิรวดี กระเบนน้ําต่างๆ ล่าสุดม้าน้ํา สิ่งเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า
อยู่ในขั้นวิกฤติ พอมีประเด็นขึน้ มามองว่าไม่มหี น่วยงานหลักในการมองประเด็น

นี้ เพราะการจะ

ประกาศว่าสัตว์ใดควรจะเป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองต้องมีขอ้ มูลประกอบทั้งในส่วนของการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่จะมองเพียงการใช้ประโยชน์เป็นหลัก ถ้าไม่มองประเด็นนั้นแล้ว
ประกาศไปแล้วสิ่งมีชีวติ นั้นมีการใช้ประโยชน์ก็จะไปขัดกับในเรื่องการ จัดการ แต่ถ้าจํานวนหรือพิสูจน์
ได้วา่ ลักษณะที่มคี วามต้องการเร่งด่วนถ้าไม่มกี ารดําเนินการก็อาจจะทําให้สูญพันธุ์หรือเป็นอันตรายได้
อาจจะสวนกันกับประกาศสัตว์คมุ้ ครองในบัญชีหรือบริบทของต่างประเทศ ที่ผา่ นมาพอไม่มีลักษณะนี้
ทําให้เห็นว่าการประกาศสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้ม ครองโดยเฉพาะสัตว์ทะเล มีการตอบสนองที่ช้าไม่ทัน
การณ์ แต่ตอ้ งมองมิติอ่นื ๆควบคู่ไปด้วย
4. ทําไมไม่มองภาพรวมในการปฏิรูป แต่เป็นการหยิบยกสองประเด็นออกมา ทั้งพืน้ ที่คุ้มครองทาง
ทะเล กับสัตว์ทะเลที่อยู่ในพืน้ ที่
ตรงนีเ้ ป็นประเด็นที่ตอ้ งปฏิรูป เพราะเป็นส่วนที่อย่าง น้อย 3 หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พชื และกรมประมง ถ้าเอาสัตว์นํา้ ที่สมควร
ที่จะมีการประกาศหรืออยู่ในขั้นที่มีอันตราย หน่วยงานที่มขี ้อมูลและเป็นหลักควรเป็นกรมทรัพยากร
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ทางทะเลและชายฝั่ง แต่ที่ผ่านมากระบวนการต รงนี้ยังไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ จึงต้องเร่งดําเนินการให้แล้ว
เสร็จในตรงนี้
5. ประเทศไทยในปัจจุบัน สถานการณ์สัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน และสัตว์คุ้มครอง เป็นอย่างไร
สําหรับประเทศไทยมีรายงานฉบับล่าสุด รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มชัดเจนว่าสิ่งมีชีวติ ที่เป็นสัตว์ทะเลหลายชนิดมีการลดลง
ในเรื่องของจํานวน เกิดการตาย การเกยตื้นขึ้นมาในหลายๆ บริเวณ ส่วนหนึ่งไปเกี่ยวกับเรื่องของขยะ
กิจกรรมประมง อาจจะเกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในหลายส่วนด้วยกัน การเกิดตรงนีไ้ ม่ใช่
เฉพาะในเขตอุ ทยานอย่างเดียวนอกเขตก็มี เวลามองคือมองพื้นที่เป็นหลักหรือสิ่งมีชีวติ เป็นหลัก
โดยรวมแล้วคือต้องมองทั้งตัวสิ่งที่มชี ีวติ ทั้งระบบเพื่อบริหารจัดการ บางครัง้ เมื่อมาจัดการที่ปลายทาง
หรือจัดการที่ตน้ ทางก็ตามแต่ไม่มองภาพรวมทั้งหมดก็จะทําให้แก้ปัญหาได้ไม่ครบถ้วน ที่

ชัดเจนคือ

กิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆ ส่วนทําให้สิ่งมีชีวติ มีจํานวนลดลง
6. ทําไมถึงยกประเด็นสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง และพืน้ ที่ทะเลมาปฏิรูปทั้งที่จริงแล้ว
น่าจะสวนทางกับภาคเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ แล้วอย่างนีจ้ ะสามารถปฏิรูปได้อย่างไร
การปฏิรูปในประเด็นนีต้ ้องคิดร่วมกัน โดยเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ มูล
หน่วยงานที่มกี ฎหมายหรือเกี่ยวข้องโดยตรงในแต่ละลําดับของกฎหมาย เพราะกฎหมายบางอย่างจะมี
ความอ่อนกับแข็งไม่เท่ากันในการบริหารจัดการ ดังนัน้ จึงต้องร่วมกันหาทางออกให้ดีที่สุด ใน ส่วนของ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านท่องเที่ยวก็ปฏิเสธไม่ได้ คือจะต้องสมดุลกัน เช่น ในบางบริเวณเป็นบริเวณที่มี
ความสําคัญในการที่จะสนับสนุนให้มกี ารคงอยู่ของสิ่งมีชีวติ ชนิดนัน้ ๆ ได้ ขั้นตอนในการดูแลก็จะต้อง
เข้มงวดเกี่ยวกับการทํามาหากินคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของวัยอ่อนของสิ่งมีชีวติ แต่ละชนิดซึ่งมี
ความซับซ้อนและใช้บริเวณที่กว้างในการหากิน จึงต้องดูว่าการบริหารจัดการในแต่ละส่วนจะทํา
อย่างไรให้เหมาะสม
ถ้าให้แต่ละหน่วยงานที่มีกฎหมายอยู่และดูแลเฉพาะเป็นส่วนๆ ไป มาตรการในการคุ้มครอง
มาตรการในการจัดการที่เป็นระบบ มีความสามา รถในการรองรับแรงกดดันในการที่จะใช้ประโยชน์
ประเด็นแบบนีก้ ็จะไม่เกิดขึน้
7. คณะทํางานการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีข้อเสนอแนะ
ต่อสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน และสัตว์คุ้มครอง อย่างไร
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ข้อเสนอที่คณะทํางานการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เสนอ คือ (1) ต้องดูประกาศแนบท้าย ตอนนี้นา่ จะอยู่ในกระบวนการปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าว
เช่นเดียวกัน (2) เนื่องจากเป็นกลุ่มของสัตว์ทะเล หน่วยงานแรกที่จะต้องบูรณาการ คือ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งควรจะเป็นหน่วยงานแรกที่เป็นบริหารจัดการและบูรณาการเพื่อไปเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วงทีค่ ณะทํางานการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สรุป
งานเพื่อนําเสนอต่อ อบป. เรื่องประกาศแนบท้ายเป็นประเด็นหนึ่งที่เสนอไป คิดว่าหน่วยงานที่รับเรื่องมี
การตอบสนองต่อเรื่องนี้แล้วในการที่จะปรับปรุง พ .ร.บ. ดังกล่าว เป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างเสนอ
และดําเนินการอยู่
8. การบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง

จะ

สามารถปฏิรูปอย่างยั่งยืนให้สําเร็จได้อย่างไร
ถ้าใช้ว่าปฏิรูปอย่างยั่งยืน จากสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะได้ก็ต้องได้ คือไม่ได้อยู่ใน
สถานะที่เลือกได้ ต้องทํา ต้องหาทางออกให้ได้ ขั้นตอนและแนวทางของรัฐบาลที่พยายามปฏิรูป
ต่อเนื่องมาโดยตลอดพอจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของทะเล พื้นที่คุ้มครองแ ละสัตว์ทะเล เพราะมี
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีความสอดคล้องกัน
----------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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2.13 ประเด็น “การปฏิรูปการศึกษาในด้านการประเมินการเรียนรู้และรับรองคุณภาพการศึกษา”
โดย รศ.ดร. ศิริเดช สุชีวะ(คณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษา
)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ซึ่งถ้าประเมินการเรียนรู้และการรับรองคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่สําคัญในกระบวนการจัด
การศึกษาซึ่งทําหน้าที่กระตุ้นการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวินจิ ฉัยข้อบกพร่องในการเรียนรู้
ตลอดจนการปรับปรุง รูปแบบการสอนของครู และการออกแบบของผู้เรียน รวมทั้งการแสดงถึงการ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นปฏิรูปการศึกษา ในเรื่องของการ
ประเมินผลการเรียนรู้และรับรองคุณภาพการศึกษา วันนีจ้ ะไปพูดคุยกับท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา ท่านเป็นคณะบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงคณะทํางาน
ปฏิรูประบบการศึกษาภายใต้อนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและ
โครงสร้าง โดยรศ.ดร. ศิริเดช สุชีวะ
๑. ทําไมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิรูปการศึกษา และ
ให้ความสําคัญในเรื่องของการประเมินการเรียนรู้ รวมไปถึงการรับรองคุณภาพการศึกษาเพราะอะไร
การประเมินการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษานั้นอยู่ปลายทางในความเข้าใจของคน
ทั่วไป แต่ในความเป็นจริงการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนคือสิ่งที่จะกําหนดพฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งทราบกันดีอยู่ว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เด็กๆ และผูป้ กครองให้ความสําคัญผลการสอบ
มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการสอบเล็กๆ จนถึงเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่ากลับหัวกลับหางพอสมควร ฉะนัน้
การเปลี่ยนแปลงกระบวนคัดกรองการวัดผลการเรียนรู้ จึงจะเป็นกลไกสําคัญที่จะเรียนรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ รียน และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
๒. ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟัง โดยปกติคนทั่วไปสมัยก่อนจะนึกถึงเรื่องประเมินการเรียนรู้หรือการ
รับรองคุณภาพเป็นผลของปลายทาง วันนีข้ ออนุญาตยกเรื่องกลับหัวกลับหางได้หรือไม่
ในการที่จะจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนควรมีตัวตั้งที่ชัดเจน ทุกวันนีส้ ่วนใหญ่จะบอกได้
ว่าเรียนเพื่อไปสอบ หรือสอนไปเพื่อให้เกิดการสอบได้ ซึ่งก่อนที่จัดการเรียนรู้ต้องตั้งด้วยความคิดก่อน
ว่าผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รียนมีอะไรบ้าง นอกเหนือจากเนื้อหาสาระความรูท้ ี่คิดว่าผูเ้ รียนจะใช้
ในการสอบ ซึ่งความสามารถหรือคุณสมบัติ คุณลักษณะที่อยากให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในปลายทางจะ
เรียกว่าตัวสมรรถนะ ซึ่งต้องตั้งต้นก่อนว่า ตั้งสมรรถนะอะไรกับผูเ้ รียนแล้วที่เหลือ คือ การจัดการเรียนรู้
การประเมินผลเป็นไปได้จากการพัฒนาสมรรถนะนัน้ ที่เกิดขึน้ กับตัวผูเ้ รียนอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคลได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิ ธีคิดทั้งหมด เมื่อก่อนถ้าพูดถึงการวัดประเมิน คํา
ง่ายๆ ที่คนนึกถึงคือการสอบ และการสอบส่วนใหญ่จะทําหน้าที่ตัดสินว่าคนคนนีม้ ีผลการเรียนรู้ใน
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ระดับไหน ผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งในความเป็นจริงตัววัดและการประเมินผลควรจะต้องให้ความสําคัญใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
๓. กรณีที่พูดถึงกัน คือ การศึกษาในด้านการปฏิรูปการศึกษา ในด้านการประเมินการเรียนรู้และการ
รับรองคุณภาพการศึกษา เวลาที่พูดถึงประเด็นในการปฏิรูปแสดงว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคต้องหยิบ
ขึน้ มาเพื่อที่จะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเกิด อะไรขึน้ เพื่อให้มีทิศทางและเปูาหมายที่ดีขนึ้
เพราะฉะนั้นการประเมินคุณภาพ ไม่มีผลอะไรให้เด็กตอบได้หรือไม่ได้ เพียงแต่รู้ว่าเด็กคนนั้นเก่ง
หรือไม่เก่ง หรือว่าสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านอย่างไรบ้าง แต่วันนีถ้ ูกหยิบยกขึน้ มาไว้ด้วยเหตุผลนีท้ ี่
อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเป็น กลไกสําคัญในการจัดการศึกษา แล้วก่อนหน้านีถ้ ้าอยู่ปลายทางปัญหาที่
เกิดขึน้ จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่
อุปสรรคที่เกิดขึน้ คือ การสอบเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งทั้ง
ครูและนักเรียนจะมุ่งไปที่การสอบ ซึ่งครูจะสอนอย่างไรให้เด็กสอบได้ เด็ กจะเรียนอย่างไรให้สอบได้
หรือไปหาความรูเ้ พิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้สอบได้ การสอบจึงเป็นตัวตั้งของทุกเรื่อง การที่เรามีหลักสูตร
ในรูปแบบต่างๆ ที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละด้านจึงไม่บรรลุผล บรรลุเปูาหมายเพราะทุก
คนมุ่งอย่างเดียว คือ การสอบได้
๔. อาจารย์เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ไม่สนใจว่าลูกสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่าน มองผลที่ปลายทาง ซึ่งแย้งกันกับ
บุคคลที่คร่ําหวอดในเรื่องการศึกษาบ้านเราที่อยากจะให้คุณภาพและการประเมินการเรียนรู้มีทิศ
ทางตรงกับเปูาหมายที่วางไว้อย่างนีจ้ ะสวนทางกันหรือไม่
คือในผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องมองภาพของการวัดและการประเมินผลออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่พูด
ถึงแต่ดงั้ เดิม คือ การสอบเมื่อกระบวนการเรียนรู้จบขึน้ แล้วและใช้ในการตัดสินผลกระทั่งการสอบเพื่อ
ปลายทาง เมื่อผู้เรียนรู้ เรียนรู้ทุกอย่างหมดสิน้ แล้ว ขอเรียกว่าการสอบการประเมินแบบรวบยอด แต่
สิ่งที่ให้ความสําคัญน้อยไป คือ การประเมินที่เรียกว่าการประเมินเพื่อพัฒนาหรือเรียกว่าการประเมิน
ระหว่างทาง การประเมินลักษณะนีไ้ ม่มเี ปูาหมายที่จะตัดสินผู้เรียน ว่าผูเ้ รียน เรียนรูไ้ ด้มากน้อยแค่ไหน
แต่เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของ เด็กแต่ละคนเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง แล้วครูจะนําการประเมิน
ทั้งหมดมาส่งเสริมเด็กให้เรียนรู้ได้เต็มที่ ถูกจุด ถูกแผน
ในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน
๕. ขออนุญาตถามในส่วนของการประเมินการเรียนรู้ รวมไปถึงการรับรองคุณภาพ ถ้าพูดถึงคําสองคํา
นี้ ความเป็นจริงการศึกษาบ้านเราต้องแบ่งเป็นระดับไหนอย่างไร
ใน Concept การวัดผลการประเมินเรียนรูก้ ่อน ซึ่งเป็นภาพรวมได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับ
ไหน ให้การวัดการประเมินผลทําให้เกิดขึ้นระหว่างทางด้วย ซึ่งจะพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดผลสูงสุดใน
แต่ละบุคคล ก่อนที่จะปิดท้ายในการประเมินผลรวบยอดในการตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบสําเร็จการศึกษา
นั้น คือ ภาพการประเมินผลการเรียนรู้ อีกส่วนหนึ่ง คือ การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ
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อาจจะมีความแตกต่างกันสําหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับอุดมศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องอยู่ในกระบวนการศึกษา
ฉะนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่ทําให้สาธารณชนเชื่อมั่นได้ว่าการศึกษาที่รัฐจัดให้เด็กและเยาวชน มี
คุณภาพเป็น ที่ไว้วางใจได้ ซึ่งจะมีคุณลักษณะร่วมที่จะบ่งชีไ้ ด้วา่ สถานศึกษาในทุกแห่งจะต้องมีส่งิ นี้เพื่อ
ยืนยันได้วา่ การจัดการศึกษานั้นมีคุณภาพ ซึ่งตัวร่วมไม่จําเป็นต้องมีมาก แต่ขณะที่แต่ละสถานศึกษา
อาจจะมีตัวเฉพาะที่เป็นเครื่องชี้จุดเด่น หรือลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ์ หรือความโดดเด่นของสถานศึกษา
แต่ละแห่งได้ ในขณะที่เป็นระดับอุดมศึกษา เรื่องของการรับรองคุณภาพการศึกษาจะรับรองเป็นราย
หลักสูตร ที่เรียกว่าการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งในระดับสากล จะรับรองเป็นรายหลักสูตร ไม่ได้รับรองใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๖. ถ้าเป็นแบบนีแ้ ล้วการประเมินผลจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่เข้ามา
ช่วยในการประเมินรวมไปถึงการรับรองด้วย ความเป็นจริงแล้วการประเมินผลระดับสากล กับตัว
รับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากลทางประเทศไทยจะต้องไปอิงในตัวระบบนั้นด้วยหรือไม่
กรณีระดับอุดมศึกษาเป็นวิชาชีพเป็นการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง ยกตัวอย่างทางด้านการ
บัญชี เป็นการสร้างบัณฑิตที่มสี มรรถนะระดับสากล หมายความว่าสามารถมีสมรรถนะในการทําบัญชี
หรือทําวิชาชีพทางบัญชีได้ทั่วโลก ซึ่ งมีสมรรถนะที่เป็นข้อตกลงร่วมกันคนที่สามารถทําบัญชีได้ โดย
ได้รับใบอนุญาต ถ้าเป็นเช่นนี้จะสามารถเห็นได้จากมาตรฐานสากลในการรับรองคุณภาพของหลักสูตร
โดยทั่วไปแล้วเป็นการยอมรับกันในบัณฑิตทางด้านการบัญชี ซึ่งจะดูตัวชี้วัดอะไรที่จะเป็นเครื่องบ่งชีว้ ่า
มีคุณภาพสามารถยอมรับได้
๗. ขอถามแบบภาษาชาวบ้านว่า บ้านเราจะไปอิงบ้านเขาได้อย่างไร ทําไม่เราไม่มีมุมมองในบ้านเรา
ซึ่ง
อาจจะมีข้อมูล ๑. ๒. ๓. ๔. ในการวัด ในการให้คุณภาพ ในการรับรองการศึกษา เป็นเพราะอะไรทําไม
ถึงต้องไปอิงแบบนั้น
ขอพูดถึงระดับอุดมศึกษาในตอนนีใ้ นกรณีที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง อย่างวิชาชีพแพทย์
วิชาชีพวิศวกรรมบางแขนง เชื่อมั่นว่าหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรระดับสากล คือ ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
สามารถสอบได้รับใบประกอบวิชาชีพ สมารถประกอบวิชาชีพได้ทั่วโลกอาจจะมีมหาวิทยาลัย บางแห่งที่
อาจมีปรัชญาต่างไปจากนี้ ไม่เน้นวิชาชีพ ชั้นสูงในระดับสากล แต่เน้นการผลิตบัณฑิตเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น
สมมุตวิ ่าเป็นเช่นนั้น การที่จะบอกว่าสถาบันแห่งนั้น ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพหรือไม่อาจจะไม่ใช้กับสากล
สามารถออกเกณฑ์ที่เหมาะสมสังคมบ้านเรา ถ้าหากว่ามีปรัชญา ในการผลิตบัณฑิตเช่นนี้แล้ว ใน
กระบวนการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเพียงพอแล้วหรือยังจะทําอย่างไรให้ได้บัณฑิตตามปรัชญาและที่ตงั้
ปณิธานเอาไว้สามารถจะอิงกับตัวสถาบันนั้นได้
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๘. สิ่งที่จะได้มาตัวไหน World Wide อันไหนจะสากล ตัวไหนอยู่ในระดับใด และเครื่องมือวัดที่บอกได้ว่า
สามารถจะเดินไปเส้นทางไหน ตัวนีว้ ัดอย่างไร
คือ ในส่วนแรกที่บอกเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้องการผลิตบัณฑิตวิชาชีพชั้นสูง โดยส่วนมากจะมี
องค์กรวิชาชีพที่ดูแลโดยเฉพาะ ทั้งระดับประเทศและระดับสากลอยู่ที่องค์ก รว่าจะผลิตบัณฑิตแบบนี้
ซึ่งองค์กรชื่อสากลถึงแม้จะเป็นค่ายยุโรปหรือค่ายสหรัฐอเมริกาก็ตามจะมีลักษณะคล้ายๆ กันและเป็น
ที่ยอมรับทั่วโลก การที่จะออกแบบระบบและกลไกในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรเดียวกันนี้ก็ควร
อิงกับมาตรฐานสากลเหล่านั้น ซึ่งมาตรฐานสากลเหล่านั้น ในบา งมาตรฐานสามารถบอกถึงระดับของ
สมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพได้ บางวิชาชีพก็ไม่สามารถระบุเป็นระดับของสมรรถนะได้
๙. สมมุติว่าวันนีม้ ีตัววัดขนาดนีแ้ ละได้คําตอบแล้ว แต่ว่าจะต้องระบุมากน้อยแค่ไหน อะไรที่เดินไป
เส้นทางไหนได้ สมารถตอบ World Wide ตามหลักสากลได้ แล้วในขณะ เดียวกันสมมุติว่าทําอยู่แบบนี้
แล้ววันหนึ่งมีข้อมูลหลักสากลมากกว่านีเ้ พราะเหตุผลด้วยนวัตกรรมอื่นๆ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งแสดงว่าจะต้องติดตามข้อมูลหลักสากลของทั่วโลกไปพร้อมๆ กัน หรือว่าจะเอาแค่นี้ หรือว่าจะมี
กรอบของใครเป็นผู้กําหนด คือ หลักสากลของที่ทั่ วโลกเขาใช้ต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างนีห้ รือไม่
องค์กรวิชาชีพระดับสากลเขาจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทุกระดับเพราะฉะนั้นเรื่อง
ของนวัตกรรม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงปีจะมีผลต่อมาตรฐานการกําหนดหลักสูตร เพราะฉะนั้น
จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดด ถ้าเป็นม หาวิทยาลัยที่มหี ลักสูตรเฉพาะทางคณะที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนั้น จะมีการติดตามโดยอัตโนมัตอิ ยู่แล้ว ซึ่งมาตรฐานองค์กรในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไป
อย่างไร ในยุโรปเปลี่ยนไปอย่างไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคนในวิชาชีพนัน้ ต้องรู้
๑๐. ไม่ต้องทําบันทึกข้อตกลง หรือไปเซ็นต์สัญญาระหว่างประเทศหรือไม่
ไม่ต้อง แต่โดยหลักจริงๆ ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ บางโปรแกรมจะเชิญองค์กรวิชาชีพมา
ประเมินหลักสูตร และสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะชนว่าหลักสูตรได้รับการการรับรองโดยองค์กร
วิชาชีพระดับโลกแล้ว
๑๑. สําหรับประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในเรื่อ งของการประเมินผลเรียนรู้และการรับรองคุณภาพ
การศึกษาทางคณะทํางานในส่วนการปฏิรูปคณะทํางานภายใต้อนุกรรมการบูรณาการและการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง มีข้อเสนอที่อาจารย์เล่าให้ฟังต่อไปอย่างไร รวมไปถึง
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับระดับระบบก
ารศึกษามีความเชื่อมโยงอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง
ข้อเสนอแนะทั้ง ๒ ชุด เชื่อว่าได้เดินทางมาในทิศทางเดียวกัน ถ้าจะพูดถึงการวัดการ
ประเมินผลแบ่งได้ ๒ ระดับ ระดับแรก ในระดับชั้นเรียนซึ่งเป็นหน้าที่ของครูและโรงเรียนจะทํา ระดับ
สอง คือ ระดับชาติ
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๑๒. ทั้ง ๒ ระดับจะต้องมีหน่วยงานเข้าไปรับผิดชอบเพื่อจะออกเครื่องมือวัดต่างๆ หรือว่าทางโรงเรียน
เป็นผู้กําหนดเองหรือไม่
ระดับแรกชัน้ เรียนหรือโรงเรียนให้ครูหรือโรงเรียนสามารถที่จะสร้างเครื่องมือในการวัดผล
ผูเ้ รียนได้ การวัดผลผู้เรียนนั้นให้แนวโน้มในเรื่องพัฒนาของผู้เรียน
๑๓. ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถให้เด็กวิเคราะห์แก้ปัญหา และหาคําตอบได้ด้วยตัวเอง และบางครั้งอาจจะ
ช้าหน่อยแต่สามารถไปถึงเปูาหมายได้เหมือนกัน ซึ่งเวลาที่เด็กสามารถหาคําตอบเรื่องของเลข
คณิตศาสตร์ได้ และทําถูกหมด แต่ไม่รู้ที่มาที่ไป และแหล่งที่มาของคําตอบอาจจะไม่เหมือนกัน ต รงนี้
ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการเป็นการท้าทายสําหรับประเมินการเรียนรู้รวมไปถึงตัวผู้เรียน ผู้ปกครอง
อาจารย์ หรือครู โรงเรียนด้วยหรือไม่
ซึ่งแนวความคิดของเด็กเขาจะไม่รู้วา่ ตอบผิดหรือตอบถูกเขาอาจไม่ผ่าน แต่ถ้าเป็นแนวคิดที่
กําลังคุยกันกลุ่มข้อสอบนั้นไม่ได้มไี ว้เพื่อวินจิ ฉัยขบวนการคิดในหัวของเด็กว่าเขามีวิธีคิดอย่างไร หรือมี
มโนทัศน์ที่ชัดขึน้ ถ้าเขามีความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาส่วนนั้น โดยวิธีการของเขา ซึ่งก็
สมเหตุสมผลในทางคณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะได้คําตอบในการคิดของเด็กผ่านการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาและให้ความสําคัญแล้ว
๑๔. แบบนีเ้ หมือนกับที่คุยกันไม่ว่าจะเป็นคณะทํางานภายใต้อนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง รวมไปถึงรัฐบาลและภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกําลังประเมินคุณครูใน
รูปแบบใหม่หรือไม่
การประเมินครูม๒ี ส่วน คือ ๑. การประเมินการปฏิบัติงาน ๒. การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
๑๕. เพราะว่าจะแตกต่างจากเมื่อก่อนจะต้องทําผลงานเป็นเล่มๆ ว่าจะสอนอะไรเด็ก แต่วันนีเ้ หมือนให้
เด็กเป็นตัวบอกว่าคุณครูคนนีส้ ามารถทําให้เด็กคิดได้มากน้อยแค่ไหนคล้ายๆ เป็นการประเมินไปในตัว
หรือไม่
ถูกต้องครับ สมมุตวิ ่าเราวางแผนที่ให้ครูเดินตามแผนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ที่จะพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลจะเป็นอย่างไร สามารถเดินตามเส้นทางนั้นได้ถูกต้อง
จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินครู และเชื่อว่าผลงานของครูหรือความก้าวหน้าของครูจะต้องเกิด
ขึน้ กับผลลัพธ์จากเด็กความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และผลในการพัฒนาตนเองของครู
๑๖. นีค่ ือการประเมินการเรียนรู้ระดับห้องเรียน อีกหนึ่งข้อเสนอที่ทางคณะทํางานฯ ชุดนีไ้ ด้เสนอคือ
อะไร
เป็นการประเมินการเรียนรูใ้ นระดับชาติ อย่างเช่นเด็กทุกคนในประเทศไทยต้องสอบ
O – NET ใน
วัตถุประสงค์ของการสอบ O – NET คือ มีไว้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าใน
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ประเทศชาติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหลาย สามารถจัดการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหน และบังคับ
ให้ผู้เรียนทุกคนต้องสอบในการทําข้อสอบทุกข้อ และมีการใช้ผล O – NET มากําหนดชะตาชีวติ ข องผู้ที่
เกี่ยวข้องหลายๆ คน ซึ่งจะเป็นเด็กที่จะต้องใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ชะตาชีวติ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ชะตาชีวติ ของคุณครู ซึ่งจะเป็นการใช้ผลการทดสอบในทางที่ผิด
ข้อเสนอของคณะทํางานฯ ส่วนหนึ่งในการทดสอบระดับภาคถ้ามีวัตถุประสงค์จะตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการจัดทําการศึกษาระดับประเทศ ถ้าเป็นเช่นนัน้ ไม่จําเป็นที่จะสอบนักเรียนทุกคน ใน
การสอบ O – NET ถ้ามีระบบการสุ่มอย่างเป็นระบบที่จะทําให้ได้ตัวแทนของเด็กไทยในแต่ละส่วน ในแต่
ละภาคสังคม ในการทดสอบ O – NET ถ้ามีระบบการสุ่มให้ตัวอย่างและมีตัวแทนและมีกระบวนการที่
ทําให้การทดสอบเกิดขึ้นทําให้เกิดประสิทธิภาพของเด็กแต่ละคน เพราะต้องยอมรับว่าเด็กปัจจุบันยังไม่
ค่อยตั้งใจทําข้อสอบ ถ้ามีระบบสุ่มสามารถใช้จากการสอบจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่เป็น ตัวแทน
และอ้างอิงไปหาประชากรของเด็กไทย ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลาได้อีกด้วย
๑๗. การประเมินการเรียนรู้และการรับรองคุณภาพการศึกษานําไปสู่ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในเรื่องของการศึกษาบ้านเราได้จริงหรือไม่
จริงครับ แต่ความยากคือแนวคิด ความยาก คือ การขับเคลื่อนไปสู่งานจริงต้องไปสู่โรงเรียน
และการทดสอบระดับชาติ ไม่ว่าคณะกรรมการชุดใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปถ้าหากว่า
ข้อเสนอแนะนั้นยังคงเขียนอยู่ในกระดาษและส่งมอบให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นว่าจะกลับสู่รูปแบบเดิมไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะหน่ วยงานจะบอกว่า ถ้าทําแล้วจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างนั้น อย่างนี้
ขอทําแบบเดิมดีกว่า
-----------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.14 ประเด็น “การปฏิรูปกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ : ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาของ
รัฐสภา
โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง (ประธานคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบ
รัฐสภา)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2561)
ขอต้อนรับคุณผูฟ้ ังเข้าสู่รายการวาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย วันนี้ไปติดตามการดําเนินงาน
ของคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระ

บบรัฐสภา ในประเด็น “การปฏิรูป

กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ : ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ” โดย ผศ.ดร.
สมหมาย จันทร์เรือง ประธานคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา

การปฏิรูปกระบวนการพิจารณากฎหมาย เพื่อรองรับการดําเนินการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 บอกว่า ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม และหนึ่งใน
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม คือ การพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา
1. การปฏิรูปกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระหว่างการเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เพื่อ
รองรับการดําเนินการตามมาตรา 77 ต้องเจาะลึกกับหน่วยงานที่ออกกฎหมาย เพราะอะไร
กระบวนการออกกฎหมายก็ คือ รัฐสภา

ปกติจะเป็นสภาผูแ้ ทนราษฎร กับ วุฒิสภา การ

พิจารณากฎหมายระบบใหม่ซึ่งต้องการจะให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาคือระยะเวลาในการ
พิจารณากฎหมายค่อนข้างล่าช้า ที่ล่าช้าเพราะว่า ใน รัฐธรรมนูญฉบับนีห้ รือฉบับก่อนไม่ได้กําหนด
ระยะเวลาการพิจารณากฎหมายของสภาผูแ้ ทนราษฎร เพียงกําหนดไว้ 3 วาระ คือ วาระรับหลักการ
แปรญัตติ และลงมติรับกฎหมายเพื่อส่งให้วุฒสิ ภา แต่การพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ไม่ได้
บอกไว้ในแต่ละเรื่องที่ได้เสนอเข้ามา
2. กรณีที่ว่าด้วยเรื่องของกฎหมาย เวลาประชุมรัฐสภาเต็มรูปแบบมีการพิจารณากฎหมาย จะเห็นว่ามี
การนํากฎหมายฉบับนีข้ ึน้ มาพิจารณาก่อน อีกฉบับเลื่อนไปก่อน กระบวนการในเรื่องของการออก
กฎหมายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มาที่ไปจะเหมือนเดิมหรือแตกต่างออกไป
คณะทํางานด้านก ารปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภามองว่านี่ก็เป็นปัญหาในการ
พิจารณาที่ไม่ได้กําหนดไว้ในขั้นของสภาผูแ้ ทนราษฎร จึงเสนอว่า น่าจะมีขอ้ กําหนด อาจจะเป็น
ประธานรัฐสภาออกเป็นข้อบังคับของการประชุมว่าให้การประชุมของสภาผูแ้ ทนราษฎรมีกําหนด
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ระยะเวลาไว้ว่าจะให้มกี ารพิจารณาให้แล้วเสร็จเมื่อไร เช่น ให้สมาชิก หรือ ส.ส. เวลาจะแปรญัตติ หรือ
อภิปราย ต้องส่งเรื่องมาก่อนภายใน 7 วัน ส่วนเวลาจะแปรญัตติหรืออภิปรายระยะเวลาเท่าไรก็ไม่ได้
กําหนดไว้ มีแต่กําหนดไว้ในชัน้ วุฒิสมาชิก
ซึ่งในชั้นของสภาผูแ้ ทนราษฎรพอได้รับเรื่องแล้วก็ไม่มีกําหนดไว้วา่ จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาเท่าไหร่ แต่ในชั้นของวุฒสิ ภากําหนดไว้ว่าต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
ประธานรัฐสภาควรจะมีร่างกําหนดข้อประชุมว่าควรจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ความสําคัญของแต่ละกฎหมายซึ่งถ้าไม่ใช่เรื่องของงบประมาณก็มีกําหนดไว้พอสมควร แต่ถ้าเป็นเรื่อง
ของงบประมาณกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน ซึ่งอาจจะมีการหารือกันอีกทีระหว่าง ส .ว. กับ
ส.ส. ในการประชุมเพื่อหาข้อกําหนดในการเสนอร่างของ ส.ส. ในการพิจารณาว่าควรจะเป็นเท่าไหร่
3. นอกเหนือจากนีป้ ัญหาเกิดจากที่มาที่ไปของชั้นคณะกรรมาธิการตรงนีถ้ ือเป็นข้อเสนอด้วยหรือไม่
เป็นครับ คือชั้นกรรมาธิการกําหนดให้มีระยะเวลา ส่วนองค์ประกอบว่ากันอีกที ส่วนเรื่อง
ระยะเวลาควรกําหนดไว้ในชั้นของสภาผูแ้ ทนราษฎร
4. คณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐส ภา มีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูป
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ : ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา กี่ข้อที่เสนอเข้าไป
คณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมาย

ได้ เสนอไป 3 ข้อ คือ (1)

(2) การแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรรมาธิการที่พิจารณา

กฎหมายในแต่ละฉบับ คือสัดส่วนแต่เดิมไม่มคี วามชัดเจนแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ตงั้ มาจากพรรคการเมือง
เป็นหลัก ทางคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา เสนอให้มีผู้ทรงคุ ณวุฒิ
หรือนักวิชาการ ประจําในคณะกรรมาธิการเพื่อให้ความเห็นและเสนอแนะในแต่ละเรื่อง ซึ่งกฎหมายแต่
ละประเภทก็แตกต่างกันออกไป (3) งบประมาณประจําปี ที่มปี ัญหามากคือการพิจารณางบประมาณ
ประจําปีไม่ได้จัดลําดับหน่วยงาน และไม่ได้บอกเวลาเอาไว้
5. อยากให้ยกตัวอย่างกรณีกฎหม ายที่เห็นเด่นชัด ในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการเป็นอย่างไร มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเท่าไร
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและสตรี ใครก็ตามที่เสนอกฎหมายเข้ามาก็ต้อง
มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับด้านเด็กและสตรีอยู่ดว้ ย ประมาณ 1 ใน 4 ของกรรมาธิการ
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6. สําหรับการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภาจากที่ได้ฟังแล้ว รวมไปถึงประสิทธิภาพของ
สมาชิกรัฐสภาในฐานะกรรมาธิการที่จะต้องเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นผู้ตรวจสอบฝุายบริหาร
รวมถึงการทําหน้าที่ของฝุายนิติบัญญัติด้วย

ทั้งนีท้ ั้งนั้นจะมีความครบถ้วนอย่างไรในการที่จะให้

กฎหมายสมบูรณ์แบบ
อันนีเ้ ป็นส่วนสําคัญเพราะกรรมาธิการจะต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายที่ตนเองรับผิดชอบ
เป็นข้อเสนอในงานวิจัยแห่งหนึ่งที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทําไว้เกี่ยวกับรัฐสภาระหว่างประเทศ มี 6
ด้าน คือ (1) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน คือต้องมีความหลากหลาย ไม่ใช่มาจากกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง (2) มีความเป็นอิสระ คือ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบฝุายบริหาร (3) การทําหน้าที่นิติ
บัญญัติ จะต้องมีความเข้าใจเรื่องกฎหมายแต่ละฉบับด้วย เช่น ด้านการศึกษา ต้องตัง้ คนที่มีความรู้
ด้านการศึกษาเข้ามาด้วย (4) ความโปร่งใสและการเข้าถึงไ ด้ของรัฐสภา หมายความว่าการพิจารณา
ของกรรมาธิการต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สสู่ ังคมให้รับทราบ (5) ด้านความสํานึกและการ
รับผิดชอบ คือ ต้องมีจิตสํานึกทําเพื่อประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะเขตที่ตนได้รับมอบหมาย หรือ
เฉพาะพรรคของตน ต้องมีจิตสํานึกคือทําเพื่อประชาชน ทั้งประเทศ และ (6) ด้านการมีส่วนร่วมใน
นโยบายระหว่างประเทศ กฎหมายที่ออกไม่ใช่วา่ จะใช้แต่ภายในประเทศบางทีตอ้ งมีการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศด้วย
7. นอกเหนือจากนี้ ไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพของสมาชิกเท่านั้น แต่รวมไปถึงประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ฝุายเลขานุการด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการออกกฎหมายด้วย ในประเด็นนีห้ มายความว่า
อย่างไร
เช่นเดียวกันครับ บุคคลที่จะมาช่วยในการออกกฎหมายก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝุายเลขานุการ
ของคณะกรรมาธิการแต่ละฝุาย ต้องมีความเชี่ยวชาญรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในแต่ละชุดของ
กรรมาธิการ ดังนัน้ การคัดเลือ กผู้ช่วย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของกรรมาธิการเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่ง
จําเป็นจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านด้วย
อีกอย่างการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภา ฝุายเลขานุการมีความสําคัญใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วา่ กรรมาธิการในแต่ละชุดได้ดําเนินการไ

ปถึงขัน้ ตอนไหนแล้ว มี

ประสิทธิภาพอย่างไร และประชาชนสามารถสอบถามและเข้าถึงได้อย่างไรบ้าง จะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้วยซึ่งเป็นหน้าที่หลักของฝุายเลขานุการ
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รูปแบบ วิธีการ และภาษาในการเผยแพร่ของรัฐสภาต้องมีความเหมาะสม ขัน้ ตอนของ
กฎหมายต้องมีความกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย ซึ่งฝุายเลขานุการจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูล
ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อช่วยกรรมาธิการ
8. ข้อเสนอทั้งหมดทางคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา ได้ส่งต่อไป
ยังหน่วยงานใดบ้างแล้วหรืออย่างไร
ได้สง่ ต่อไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในส่วนของด้านกฎหมาย ซึ่งทางคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้ให้ตัวแทนคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบ
รัฐสภานําเสนอ 2 ครั้งแล้ว
๙. ในการนําเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างสําหรับใ น
ส่วนของการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในเรื่องนี้
ส่วนแรกที่เสนอไปคือ การเสนอกฎหมายตามมาตรา 77 ที่ประชุมเห็นดีดว้ ยและรับไปเป็น
ข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน อันนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะทํางานด้านการปฏิรูป
การพิจารณากฎหมายในระบบรัฐ สภาได้เสนอไป และก็จะนําเสนอต่อไปถ้าหากทางคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเห็นสมควร
10. หัวใจสําคัญสําหรับการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในขณะนีห้ ลายคนอาจจะ
มองเป็นสิ่งไกลตัว ถ้าประชาชนอยากทราบถึงกระบวนการดําเนินงานควรทําอย่างไร
สอบถามมาที่เลขาธิการรั ฐสภาว่าอยากจะรู้วา่ กฎหมายฉบับนีไ้ ปถึงไหน ความจริงแล้วก็เป็น
ภารกิจของเลขานุการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามถ้าประชาชนอยากทราบก็สามารถนําข้อมูลต่างๆ ที่
ต้องการทราบไปศึกษาหาความรูไ้ ด้จากทางเว็บไซต์

-----------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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2.15 ประเด็น “ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ ”
โดย รศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการผังเมือง
เพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
วันนีจ้ ะไปติดตามคณะทํางานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการผังเมืองเพื่อการบริหาร
ราชการอย่างเป็นระบบ ของความคิดเห็นพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่เหตุผลเพราะอะไร ทําไม
ถึงมีการพัฒนาผังเมืองเป็นอย่างไร ในการพัฒนาพืน้ ที่การตัง้ ถิ่นฐาน โดยถ่ายทอดผังเมือง โดยการ
พัฒนาประเทศไปแล้วอย่างไร ทําไมถึงมีร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่เกิดขึน้ ซึ่งจะไปถามผู้รู้
ในเรื่องนี้ โดยรศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์(ประธานคณะทํางานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการ
ผังเมืองเพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ)
๑. ทําไมถึงมีกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่มา คือ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองแล้ว
ฉบับก่อนหน้านีไ้ ม่ดีหรืออย่างไร
ซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นกฎหมายบังคับใช้ กฎหมายฉบับนีม้ ีการทําผัง
เมือง ๒ ระดับ ๑. ผังรวม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผังเมือง
๒. ผังโครงการดําเนินการ ซึ่งจะทําต่อเนื่องจากผังรวมจะต้องวางกรอบการพัฒนาฟื้นฟูเมืองในกรอบ
กฎหมายเดิมและการวางผังทางกายภาพยังขาดเรื่องของการวางผังเชิงพืน้ ที่ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ระ ดับภาค ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นเหตุให้มีการ
ปรับปรุงการผังเมืองเพื่อเป็นการแก้ไขยกเลิก เปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ ซึ่งเป็นเนือ้ หาการผังเมืองฉบับใหม่จะมี
การทําแผนผังที่ครอบคลุมผังนโยบายในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัต่อดเนื่องไปจนถึงการวางผัง
รวมที่เคยดําเนินการอยู่เดิมในกฎหมายฉบับปัจจุบัน
๒. ร่างพระราชบัญญัติผังเมืองเดิมจะต้องยกเลิกหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อไหนอย่างไร
ในวิธีการตัง้ หรือยกเลิกทั้งฉบับไปแต่ด้วยเปิดฉบับผังเมืองทั้งฉบับ ดังนั้นจะมีสว่ นอื่นเพิ่มเติม
เข้ามาให้เข้ากับผังเดิมให้มคี วามสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
๓. อย่างนีแ้ สดงว่า ถ้าเป็นไปได้ต้องลบความคิดสําหรับผังเมืองเดิมว่ามีอะไรอยู่ หรือสามารถที่จะเอา
แนวจากผังเดิมมาปรับปรุงพระราชบัญญัติกับผังเมืองใหม่ได้
ความเป็นจริงแล้วตัวผังเดิมยังเป็นลักษณะการทํางานเ หมือนเดิม แต่มีการเพิ่มผังนโยบาย
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด เพื่อจะถ่ายทอดนโยบายระดับประเทศลงมาสู่ภาคหรือจังหวัด
จากนั้นจะมีการวางผังเมือง โดยเฉพาะตามวิธีการเดิมให้สัมพันธ์กับกรอบใหญ่
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๔. ผังเดิมที่เคยคุยกันก่อนหน้านีแ้ สดงว่ามีผลพวงให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ เกิดขึน้ เมื่อลงไปศึกษาพืน้ ที่แต่
ละพืน้ ที่แล้ว ซึ่งจะสามารถมองร่างพระราชบัญญัติผังเมืองฉบับใหม่ออกมาได้ว่าถ้าเป็นแบบนีจ้ ะต้อง
ทําแบบไหน แสดงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทางคณะทํางานฯ หรือหน่วยงานใดที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีอ้ ย่างไร
หน่วยงานโดย ตรง คือ สํานักงานคณะกรรมการผังเมืองและรัฐบาลเป็นหลักในการให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อขอความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อรวบรวมความ
คิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้แผนปรับปรุงฉบับของรัฐบาลแล้วเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๕. ก่อนที่จะไ ปถึงความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน ขออนุญาตลงไปร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนีใ้ นแต่ละส่วน แต่ละข้อที่เป็นร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ที่จะเกิดขึน้
กว่าจะได้กลั่นกรองออกมาแต่ละข้อว่ามีหมวดใด สาระสําคัญใดที่เป็นหัวใจหลักสําคัญ อาจารย์เล่าให้
ฟังได้หรือไม่ว่าสาระสําคัญนีเ้ ป็นอย่างไร
ประการแรก คือ การเพิ่มผังนโยบาย ซึ่งจะมีพ้ืนที่ครอบคลุมระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ
จังหวัด ซึ่งทางผังนโยบายเป็นผังที่จะตอบรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ ระดับ
ภาค ระดับจังหวัด
๖. แล้วก่อนหน้านีฉ้ บับที่ยกเลิกไปมีพระราชบัญญัติฉบับนีด้ ้วยหรือไม่หรือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ใหม่ที่เกิดขึน้ ให้ความสําคัญกับผังนโยบายเป็นเรื่องหลักหรือไม่
พระราชบัญญัติฉบับเดิมไม่มผี ลยู่ แต่ว่าในการดําเนินการเดิมนโยบายและการผังเมืองได้วาง
ผังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และจะมีปัญหาเรื่องของการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกกฎหมาย เพราะอยู่นอกขอบเขตอํานาจของพระราชบัญญัติการผังเมือง เพราะฉะนั้น คือ เหตุผล
ว่าทําไมถึงนําส่วนของ ผังนโยบายเข้ามาเติม ซึ่งระบบการวางผังแต่ละภาคจะมีผังนโยบายเข้ามาในตัว
พระราชบัญญัติแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ๑. ระดับประเทศ คือ ภาพรวมทั้งประเทศ ๒. ระดับภาค คือ พืน้ ที่
ตั้งแต่ ๒ จังหวัดขึน้ ไป เนื่องจากจะเป็นพืน้ ที่ลุ่มน้ําภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ที่ได้ใช้
ในการบริหารการพัฒนา ๓. ระดับจังหวัด ซึ่งจะมีพ้ืนที่ครอบคลุมในส่วนของท้องถิ่นจะดําเนินการทํา
ผังรวมวางตามกรอบผังจังหวัดต่อเนื่องเพื่อการดําเนินการให้เป็นไปตามผังรวม เพราะฉะนั้นตาม
หลักการเดิมที่มตี ัวผังอยู่ ๒ ระดับ คือ ๑. ผังรวม ๒. ผังสงเคราะห์ ซึ่งตอนนี้จะมีผังนโยบายเพิ่มขึ้น
เป็นผังนโยบายระดับประเทศ
๗. แล้วหัวใจสําคัญที่จะลงไปดูสําหรับพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่อยู่ตรงไหนอย่างไรบ้าง
การให้ความเห็นจะมีสว่ นหลักๆ ใน ๓ ส่วน ด้วยกัน ๑. โครงสร้างและองค์ประกอบของผังแต่
ละระดับว่ามีองค์ประกอบมีการถ่ายทอดการวางผังระดับประเทศลงมาสู่ผังระดับภาค ผังระดับ จังหวัด
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ในผังรวม ผังสงเคราะห์ มีการเชื่อมต่อกันอย่างไร โครงสร้างองค์ประกอบของผังแต่ละระดับเป็นสิ่ง
ต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดว่าการถ่ายทอดเชื่อมโยงกันทําให้มชี ่องในการถ่ายทอดระบบแผนผัง
เป็นเรื่องของระบบผัง ๒. คณะกรรมการที่ดูแลผัง ซึ่งเดิมพระราชบัญัติการผังเมื อง ๒๕๑๘ การกํากับ
ดูแลการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการผังเมืองเป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติที่อยู่ในบริหารส่วนกลาง เนื่องจากการทํางานเดิมผังมีจํานวนไม่มากนัก แต่ปัจจุบันจะมีการ
เพิ่มผังจํานวนมาก ๓. การเพิ่มตัวองค์คณะกรรมการ จากเดิมที่มคี ณะก รรมการผังเมืองเป็นหลักจะมี
คณะกรรมการนโยบายผังเมืองระดับชาติ ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่กํากับผังนโยบายทั้งหมด
๘. หมายความว่าจะมีเพิ่มขึน้ อีกชุดหนึ่ง หรือว่ายุบรวมเป็นชุดเดียวกัน
ตอนนี้เพิ่มขึ้นมามากกว่า
๑ ชุด จาก เดิมมีกรรมการผังเมือง จากนี้จะมี
คณะกรรมการนโยบาย ผังเมืองแห่งชาติ ตัวคณะกรรมการผังเมืองก็ยังมีเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ในระดับ
จังหวัดจะมีการถ่ายทอดอํานาจลงมาเป็นระดับจังหวัดอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะมีคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัด ซึ่งจะทําหน้าที่ถ่ายทอดการดําเนินการลงมาระดับจังหวัด เพราะฉะนั้นมีการรวมกลุ่ม
คณะกรรมการผังเมืองแล้วจะมีการกระจายไปสู่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ซึ่งจะมีกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดจะทํางานประสานงานกับคณะกรรมการผังเมือง
คณะกรรมการกลาง
๙. ซึ่งจริงแล้วจําเป็นหรือไม่ ที่จะต้องมีให้ครบทุกจังหวัดในส่วนของคณะกรรมการที่จะสามารถดูแลใน
เรื่องของผังเมืองในภาพรวมแต่ละจังหวัดได้ แล้วอยู่ภายใต้ระดับภาค รวมไปถึงระดับประเทศด้วย
จริงๆ ต้องมีครบทุกจังหวัดหรือไม่
การผังเมืองมีความจําเป็นทุกจังหวัด ซึ่งจะบอกว่าวิธีการดําเนินการบริหารจัดการผังเมือง
ทุกอย่างรวมอยู่ที่คณะกรรมการผังเมืองเป็นคณะเดียว เพราะฉะนั้นเกิดปัญหาในเรื่องของปริมาณงาน
ที่ตอ้ งพิจารณาค่อนข้างมากทําให้ผังเมืองเกิดความล่าช้าไม่สามารถไปบังคับได้ทัน เพราะฉะนั้นจะมี
ปัญหาเรื่องของปริมาณงานของคณะกรรมการ ซึ่งไม่สมดุลกันในการกระจายอํานาจลงไปในทางปฏิบัติ
จะถ่ายทอดลงส่วนถูมิภาค โดยให้ภูมิภาคเป็นผู้ กํากับในพืน้ ที่ภูมภิ าคในการทํางานส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
วางผังเมืองในอนาคตมุง่ เน้นให้เป็นการถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่น ท้องถิ่นจะมีหน้าที่กระจายงานผังรวม ผัง
สงเคราะห์ของตนเองภายใต้การกํากับของคณะกรรมการที่อยู่ในภูมภิ าค ซึ่งจะก่อให้เกิดการทํางานที่
รวดเร็วแล้วก็สามารถลงรายละเอียดได้ชัดเจนเพราะว่าผูด้ ูแลบริหารจัดการงานทั้งหมดมีความเข้าใจใน
พืน้ ที่บริบททําได้ถูกต้องและแม่นยํากว่าที่จะมารวมในหน่วยงานส่วนกลาง
๑๐. อย่างนีต้ ้องมีสัดส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองเข้าไปดูแลบ้างหรือไม่ หรือทางกฎหมาย
เองได้
กําหนดเอาไว้ว่าผู้ที่มามีส่วนเกี่ยวข้องในระบบผังเมืองในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดรวมไปถึงประเทศด้วย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยหรือไม่
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ที่จริงแล้วในคณะกรรมการของผูท้ ี่เป็นข้าราชการประจํา อีกส่วนจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ
องค์กรอิสระหรือภาคประชาชน เพราะฉะนั้นจะมีการจัดสัดส่ว นอาจจะเป็น ๑ หรือ ๒ หรืออาจจะ
เท่ากัน หรือแบ่งเป็น ๓ ส่วนเท่าๆ กัน ในบางกรณีจะแบ่งเป็น ๔ ส่วนเท่าๆ กัน เพราะฉะนั้นในการสร้าง
คณะกรรมการต้องสมดุลในเรื่องของข้าราชการประจํา ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรอิสระ หรือภาคประชาชน
ให้มคี วามสัมพันธ์กัน ส่วนในกรรมการระดับนโยบาย ซึ่ งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ส่วนที่เหลือจะเป็นการเมือง
๑๑. แล้วจุดนีเ้ วลาที่เปิดรับฟังความคิดเห็นกับร่างพระราชบัญญัติผังเมืองฉบับใหม่ที่ได้มา ประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นว่าเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหน
ตรงนีถ้ ือเป็นหัวใจหลักสําคัญหรือไม่
ที่จริงแล้วในประเด็นสําคัญ คือ ช่องทางการมีสว่ นร่วมของประชาชนเพราะตอนนี้กฎหมาย
เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนระบุว่าให้เป็นการดําเนินการสร้างรายละเอียดในภายหลัง ซึ่งยังมีความชัดเจน
ของช่องทางการมีสว่ นร่วม ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยากให้ ระบุให้ชัดเจนของช่องทางการมีสว่ นร่วม ไม่
เปิดให้เป็นการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายเขียนระบุว่าภาคที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ระบุ
ความชัดเจนว่าต้องมีสว่ นร่วมจะทําได้อย่างไร ให้มีความชัดเจน มีการตรวจสอบสร้างความสมดุลใน
ประเด็นสําคัญ
๑๒. แล้วอย่างนีผ้ ทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคประชาชนอย่างกรณีที่อาจารย์เล่าให้ฟัง คือ ช่อง
ทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบการผังเมืองของบ้านเขากับผู้ที่อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การรับฟังข้อมูลตรงนี้ แต่อยากรู้เหมือนกันว่า ถ้าประชาชนเข้าไปแล้วจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
อะไรได้บ้าง ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอบว่าอย่างไร
ในหลักการของตัวพระราชบัญญัติผังเมืองในปัจจุบันกําหนดช่องทางการมีสว่ นร่วมไว้หลาย
ลักษณะ ตัง้ แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีกระบวนการให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถยื่นคํา
ร้องขอแก้ไขหรือยกเลิกข้อกําหนด ทั้งห มดนีค้ ือการดําเนินการยื่นคําร้องแม้กระทั่งการตั้งกรรมการผัง
เมืองส่วนท้องถิ่น แต่สิ่งที่ตอ้ งการ คือ รายละเอียดที่ชัดเจนของช่องทางการเข้ามามีสว่ นร่วม ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ได้มากกว่าการไปยื่นคําร้องทีหลัง ซึ่งการเปิด
ช่องทางการรับคําร้องเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
๑๓. จํานวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ เขา
เดือดร้อน ร้องทุกข์ หรืออยากให้เปลี่ยนแปลงระบบของการผังเมือง เรื่องที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ
จะต้องแรงแค่ไหน จะต้องมีบุคคลเข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปเรียกร้องเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบตรง
นีม้ ากน้อยแค่ไหน กฎหมายฉบับนีใ้ ห้สิทธิและครอบคลุมได้มากน้อยแค่ไหน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตรงนีม้ ีการตั้งคําถามเกิดขึน้ หรือไม่
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พระราชบัญญัติเขียนไว้ในเรื่องของการมีส่วนร่วม เช่นการผลักดันสร้างองค์กรรมการทําให้
เกิดความสมดุลตั้งแต่ต้นของตัวกรรมการ แต่การเข้าถึงข้อมูลเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารที่จะทําให้
เกิดความชัดเจน เข้าถึงได้อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นจะทําอย่างไรให้การผังเมืองมีความโป ร่งใสในเรื่อง
ของการดําเนินการการผังเมืองจะมีการได้ผลประโยชน์ การเสียผลประโยชน์ การสร้างสมดุล การ
ชดเชย การให้ผู้ได้ประโยชน์จ่ายคืนมาสู่การบริหารจัดการในเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ
การสร้างสมดุลของการมีส่วนร่วม การได้รับประโยชน์การเสียผลประโยชน์
๑๔. หลังจากที่วันหนึ่งข้างหน้าพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ได้ประกาศใช้ ซึ่งจะมองว่า
ประชาชนหลายคนได้อะไร แต่วันนีม้ ีอีกหนึ่งคําถาม คือ เวลาที่ประกาศใช้ไปแล้วกับหน่วยงานที่เริ่มต้น
ในการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนีก้ ับเวลาที่ออกประกาศคนที่จะใช้กฎหมายร่างฉบับ นีจ้ ริงๆ จะต้อง
เป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย หรือกรม กองไหนเป็นพิเศษหรือไม่ ที่จะเป็นผู้มีอํานาจในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับนีอ้ ย่างไร
คือ กฎหมายฉบับนีห้ น่วยงานหลัก ซึ่งจะเป็นกระทรวงมหาดไทย นอกจากนั้นจะเป็นองค์กร
อิสระ ทั้งหมดจะเป็นการบริหารของกระทรวงมหา ดไทย ซึ่งแกนหลัก คือ กระทรวงมหาดไทยในเรื่อง
ของการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะพยายามทําให้เกิดการดําเนินการ ซึ่งเข้าใจว่าเราอยู่ภายใต้
กรอบรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งมียุทธศาสตร์ชาติที่บังคับใช้แล้ว วิธีการนี้เป็นวิธีการให้เกิดการตรวจสอบใน
การดําเนินการของหน่วยงานราช การอยู่ภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการตรวจสอบ มีการกํากับดูแล
ตามหลักการควรต้องใช้พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ เป็นตัวกํากับในการดําเนินงานของทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันและเป็นเครื่องมือ
เพื่อจะทําให้เกิดการดําเ นินการภาครัฐภายใต้พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องของการกํากับ
ดูแล การให้คุณ การให้โทษ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกรอบนโยบาย
๑๕. ขอถามในฐานะประชาชนว่าพอฟังเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นที่คณะทํางานฯ ชุดนีล้ งไปศึกษากรณี
จังหวัดนําร่องอะไรก็แล้วแต่ รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้องสําหรับการผังเมืองรวมไปถึงร่าง
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่จะเกิดขึน้ นั้น คือ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่เป็นไปได้หรือไม่
ถ้ามองในภาพรวมอาจารย์กําลังจะเล่าให้พวกเราฟังว่าใน ๗๗ จังหวัด ในส่วนของประเทศไทยถ้าเกิดมี
ร่างกฎหมายฉบับนีแ้ ล้ว เขากําลังแข่งขันกันกับศักยภาพที่จะไปต่อสู้แข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ภายในจังหวัดเขา กับจังหวัดอื่นสามารถที่จะทําอะไรให้เด่น ใน
เรื่องเด่นๆ ในเรื่องนั้นออกมา เพื่อที่จะให้จังหวัดเขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปหรือชาวต่างชาติก็ได้ นีเ้ ป็น
ผลพลอยได้หรือไม่
ในผังระบบใหม่จะมีการกํากับโดยผังนโยบายระดับประเทศ ภาพรวมต้องมีกรอบการพัฒนา
เพื่อถ่ายทอดมาสู่การทํางานกลุ่มจังหวัด ซึ่งแต่ละกลุ่มจังหวัด แต่ละภาค อาจจะเป็นภาคเหนือ หรืออาจจะ
เป็นพืน้ ที่ลุ่มน้ํา หรืออาจจะเป็นพืน้ ที่ของกลุ่มจังหวัดที่จะต้องพัฒ นาร่วมกัน ซึ่งการวางแผนกรอบ
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นโยบายท้ายสุดจะเป็นเรื่องของการวางกรอบนโยบายของจังหวัด เพราะฉะนั้นเรื่องของความสามารถ
แข่งขันจะถูกยกขึน้ มาในการ พัฒนาแบบบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็จะมาประสานกันตรงกลางระดับจังหวัด
เพื่อการทําให้การบริหารภาพรวมของรัฐบาลถ่ายทอดลงมาสู่พื้ นที่จังหวัด การสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นขึน้ มาในระดับจังหวัด ซึ่งจะมาบูรณาการในพื้นที่ระดับ
จังหวัด เพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังดึงศักยภาพในการแข่งขันออกมา แม้กระทั่งสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันการเชื่อมต่อของจังหวัดในการทํางานร่วมกัน
----------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.16 ประเด็น “ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดย นายจิรชัย

มูลทองโร่ย (ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

ก่อนหน้านีร้ ายการของวิทยุรัฐสภา ได้นําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศไปบ้างแล้ว ตลอดจนที่มาของคณะทํางาน และที่สํา คัญรายการ
วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย ได้นําบรรยากาศการสัมมนา ในช่วงของการจัดทํา (ร่าง) แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง และวันนีม้ าติดตามความคืบหน้าของการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ มาพูดคุยกับ ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย (ประธานคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. ถ้าประเทศไทย ไม่มีการปฏิรูปสื่อสารมวลชนฯ จะเป็นอย่างไร
เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าการส่งผ่านข้อมูลไปยังประชาชนต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และต้อง
รวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ประชาชนเป็ นฝุายรับข้อมูลเพียงฝุายเดียวไม่วา่ จะเป็นทางวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ แต่ตอนนีป้ ระชาชนเองเป็นผู้ผลิตสื่อขึน้ มาเองแล้ว เพื่อให้ทันกับสถานการณ์
ปัจจุบันรัฐบาลจึงให้มกี ารปฏิรูปทั้ง 13 ด้าน มี 2 ด้านที่ได้ดําเนินการแล้วคือ การปฏิรูปการศึกษาและ
การปฏิรูปตํารวจ อีก 11 ด้าน ได้มกี ารแต่งตั้งขึน้ มาภายหลัง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
และการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ อยู่ในการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2560 ที่ผ่านมามีการรับฟังความคิดเห็น และร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนที่ได้
ดําเนินการใน 3 กลุ่ม คือ รัฐ สื่อ ประชาชน ว่าแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ฉะนัน้ ทุกภาคส่วน
ต้องลุกขึน้ มาปฏิรูปตนเอง
2. ไม่ว่าภาคไหนๆ จะนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นแขนเป็นขาในการทํางาน แต่หลายคนมองว่าของเดิมดีอยู่
แล้วทําไมต้องปฏิรูป
ยกตัวอย่าง การสื่อสารผ่านโซเชีย ลมีเดีย สมัยก่อนสื่อสารผ่านการดูโทรทัศน์เพียงไม่กี่
ช่องสัญญาณ ต่อมามีโทรทัศน์ระบบดิจติ อลมีช่องสัญญาณมากมายให้เลือกดู การสื่อสารสมัยใหม่
ขณะนีม้ ีปัญหาที่ชัดเจนคือ โทรทัศน์ดิจิตอล สาเหตุมาจาก

1. มีการคาดการว่าจะมีรายได้จากการ

โฆษณาจากผู้ชม แต่ขณะนีไ้ ม่ใช่แล้ว ผูช้ มส่วนใหญ่หันไปสนใจสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook ทําให้
โทรทัศน์ดิจิตอลประสบปัญหาขาดทุนอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
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สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ มาเพื่อให้ขับเคลื่อนว่าสิ่งที่เป็นอยู่ควรขับเคลื่อนอย่างไร
คณะกรรมการปฏิรูปประเท

ศด้านสื่อฯ ได้ดําเนินงานต่อจาก สปท

. ในกรอบการทํางานของ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ วางหลักเกณฑ์ไว้วา่ สื่อต้องเป็นโรงเรียนของประชาชน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) สื่อต้องเป็นผู้ให้ความรูก้ ับประชาชน ต้องมีความรูท้ ี่ถูกต้อง ความรูท้ ี่เหมาะสม
ความรูท้ ี่ชัดเจน และความรูท้ ี่เป็นจริง (2) สื่อจะต้องส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่
ดีงามของประเทศให้สังคมได้รับรู้

(3) การส่งเสริมทัศนคติที่ดี ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเข้ามา

สนับสนุนสื่อ
3. ขออนุญาตซักถามในข้อที่ 1 สื่อจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง ความรู้ที่เหมาะสม ความรู้ที่ชัดเจน และ
ความรู้ที่เป็นจริง และสามารถมีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ ถ้ามีการมอบหมายให้หน่วยงานเดียวในการหา
ข้อมูล และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ แต่ในทางกลับกันให้ทุกหน่วยงานสามารถให้ความรู้ได้ จะเป็นการเพิ่ม
ภาระงาน เรื่องนีถ้ ือว่าเป็นการปฏิรูปอย่างไร
กระผมในฐานะที่รับผิดชอบโดยตรง ทุกเรื่องจะต้องทํางานแบบ 360 องศา ฉะนัน้ เรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อเป็นส่วนที่สําคัญของการปฏิรูปด้านสื่อฯ อย่างไรก็ตามหากประชาชนรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ประชาชนจะสะท้อนกลับมา และจะมีการตัง้ หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์กรณีที่

สื่อกระทําการที่ไม่

เหมาะสม ในขณะเดียวกันสื่อจะต้องมีหน่วยงานร้องทุกข์ในส่วนของสื่อด้วยเช่นกัน จึงทําให้ประชาชน
กํากับดูแลสื่อได้โดยตรงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐเพียงฝุายเดียวอีกต่อไป การรู้เท่าทันสื่อมี 2 มิติ คือ มิติแรก
ประชาชนจะต้องทราบว่าอะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ มิติที่สอง การรูเ้ ท่าทันสื่อในฐานะที่เป็นผู้บริโภค
การปฏิรูปด้านสื่อฯ มี 6 ด้านด้วยกัน คือ ด้านที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ ด้านที่ 2 สื่อ

จะต้องมีมาตรฐาน ซึ่งมีดว้ ยกัน 3 ช่วง คือ ช่วงที่หนึ่ง สื่ออยู่สังกัดไหน ให้ดูแลกันเอง ช่วงที่สอง
องค์การสื่ อ ทําหน้าที่รวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรสื่อ

และช่วงสุดท้าย สภาวิชาชีพสื่อ เป็น

องค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง ที่หน้าที่กํากับดูแลสื่อมวลชนทุกแขนงเช่นเดียวกัน ซึ่งสื่อไม่ต้องการให้รัฐ
เข้ามาควบคุม ดูแล สื่อต้องการกํากับกันเอง
4. ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ไทย 2 เรื่องที่ท่านได้กล่าวไว้ข้างต้นยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
หรืออย่างไร
ขณะนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ กําลังจะนําเสนอ

(ร่าง) กฎหมายการกํากับ

จริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายจํานวนมาก เรื่อง
ที่เกิดขึน้ จากการออกกฎหมายก็ให้กําหนดไปตามนัน้ ส่วนเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องออกเป็นกฎหมายให้ใช้
กรอบจริยธรรมควบคู่กับการร่างจริยธรรมกลางขึ้นมา ซึ่งหลายภาคส่วนได้มกี ารร่างจริยธรรมขึน้ มา
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บ้างแล้ว เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งเป็นลักษณะต่างคน ต่างทํา ฉะนั้นเห็นควรใ ห้มีมาตรฐานกลางขึ้นมา
เรื่องดังกล่าวน่าจะถูกใจประชาชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่มองว่าสื่อไม่สามารถแตะต้องได้ ต่อไปนี้
ถ้าสื่อประพฤติไม่เหมาะสม ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ
กําลังดําเนินการในเรื่องเหล่านีอ้ ยู่ครับ
5. หลังจากนีจ้ ะมีการปฏิรูปเรื่องอะไร
ต่อเนื่องจากด้านที่ 2 ที่กําลังจะกล่าว คือ ด้านที่ 3 การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม วิทยุ

โทรทัศน์ ซึ่งเรื่องนี้ จะเชื่อมโยงนโยบายของ สปท . คือการปฏิรูปสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(NBT) เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีสว่ นร่วม
เช่น การจัดทําผังรายการ ต่อไปเป็น ด้านที่ 4 การดูแลสื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่กํากับดูแลอยู่
คือ (ปอท.) ด้านที่ 5 การดูแล การบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น ระบบอวกาศ เครื่องมือ
ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านโทรคมนาคม เพื่อส นับสนุนกิจการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
สุดท้าย ด้านที่ 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ การส่งข้อมูลจากภาครัฐถึง
ประชาชน ควรมีรูปแบบเดียวกัน หรือมีความคล้ายคลึงกัน
6. ทั้ง 6 ด้านนีจ้ ะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม
ไปถึงบทบาทของผู้บริโภคสื่อให้กลายเป็นผู้ผลิตสื่อได้หรือไม่
แต่เดิมผู้บริโภคเป็นเพียงฝุายรับเพียงอย่างเดียว แต่เดี๋ยวนีผ้ ทู้ ี่จะผลิตสื่อขึ้นมาจะต้องรู้ กฎ
กติกา เพื่อที่จะระมัดระวัง ขอนําเรียนว่าวันนีไ้ ด้มกี ารประชุม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ ได้
มีการนําข้อมูลการปฏิรูปทั้ง 11 และ 13 ด้าน เข้ามาพิจารณาความเกี่ยวข้ อง และเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานไหนบ้าง ยกตัวอย่าง

การปฏิรูปด้านการเมือง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ

สามารถเข้าไปเชื่อมโยงในเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง กา

รปกครอง ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของพลเมือง การให้การศึกษาที่ผ่านโซเชียลมีเดีย
ผ่านสื่อ จะใช้เครื่องมืออย่างไร การเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ และได้ระบุว่า
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับเปูาหมายของ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้วย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องที่เกี่ยวโยงกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ
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คือ ระบบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ จะต้องมีมาตรฐาน มีความทันสมัยและมีความเชื่อมโยงกัน
หลังจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ จะเชิญคณะทํางานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือกัน
7. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ ถือว่าเป็นแขนเป็นขาของทุกคณะทํางานก็ว่าได้ จริงหรือไม่
ถือว่าเป็นเครื่องมือ ซึ่ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ อยากรับอาสานําส่งข้อมูลต่างๆ
ให้กับประชาชน คณะกรรมการแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ มีความหลากหลาย และพร้อมที่จะจัดส่ง
ข้อมูลต่างๆ ของ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้านให้กับประชาชน ทําควบคู่กับหน้าที่หลักคือ
6 ประเด็น ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น
8. (ร่าง) แผนที่เสนอไปแล้วขณะนีถ้ ึงขั้นตอนไหน อย่างไร
สําหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ คิ ดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้ว แต่จะต้องมีความ
เกี่ยวเนื่องกับ ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน คือ (1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4)

ยุทธศาสตร์การให้โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนพืน้ ฐาน
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วน
นีก้ ําลังรอผลว่าจะมีความสอดคล้องกับทั้ง 6 ยุทธศาสตร์หรือไม่ ขอให้ประชาชนอดใจรออีกระยะหนึ่ง
---------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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2.17 ประเด็น “สรุปการดําเนินงานคณะอนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิง
ระบบและโครงสร้าง (อบป)”
โดย ดร . บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (ประธานอนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิง
ระบบและโครงสร้าง)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
วันนีจ้ ะไปคุยกันถึงเรื่องราวการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการและการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ซึ่งจะมาฟังเรื่องราวของการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ชุดนีก้ ันว่าเป็นอย่างไร ติดตามกัน โดยดร . บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (ประธาน
อนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้ าง)
๑. ถ้าพูดถึงคณะอนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.)
ได้มีการพูดคุยกันมาซักระยะหนึ่ง รวมไปถึงคณะทํางานภายใต้ อบป . ความสําคัญ ที่ทําให้รู้ว่าวาระ
ปฏิรูปวะระประเทศไทยมีอะไร มีเรื่องอะไรกันบ้าง วันนีม้ าถึงจุดหนึ่งสําหรับการดําเนินงานแล้วมีการ
ทํารายงานไปสู่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากการทํางานของคณะทํางานชุดนั้นๆ ที่สําคัญภาพรวมของ
คณะอนุกรรมการฯ ชุดนีเ้ ป็นอย่างไรบ้าง
เป็นการทํางานในช่วงระยะเวลาประมาณ ๘ เดือน ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการบูรณาการและ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ได้ทําข้อเสนอในเชิงการปฏิรูปในระบบและ
โครงสร้างใน ๕ ถึง ๖ ด้าน ตอนนีไ้ ด้สง่ ข้อเสนอเหล่านั้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านที่ รับผิดชอบ รวมทั้งยังเสนอเรื่องอื่นๆ ไปยังท่านรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อที่จะ
นําข้อเสนอนั้น ไปสู่การกําหนดการตัดสินใจทางนโยบายและนําไปสู่การปฏิบัติตอ่ ไป
๒. ก่อนที่จะลงลึกไปถึงผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ภายใต้ อบป . ปัญหาที่เกิดขึน้ สําหรับการ
ดําเนินงานของคณะทํางานชุดต่างๆ มีสะท้อนมายังคณะอนุกรรมการชุดใหญ่อย่างไรบ้าง
ประเด็นเรื่องกลไกปฏิรูปที่เกิดขึน้ ค่อนข้างหลายชุด ในช่วงเวลาต่างกันแล้วอาจจะทําให้เกิด
ความสับสนอยู่บ้างกับผูท้ ี่ไม่ได้ตดิ ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ แล้วทําให้เกิดคําถามที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานว่าเรื่องนี้ ประเด็นนี้ กลไกไหนดูแลกันแน่และกลไกทั้งหลายที่ตงั้ ขึ้น มา ซึ่งจะมีปัญหาลักษณะนี้
อยู่บ้าง ซึ่งมีการแก้ไขโดยการทําความเข้าใจการสื่อสารให้มากขึ้นเพื่อให้รู้วา่ ตอนนี้การเปลี่ยนผ่านใน
แต่ละช่วงกรรมการต่างๆ มาสู่ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งตอนนี้การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
ได้เกิดขึน้ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึน้ กลไกเหล่านีจ้ ะทํางานกันอย่างไร
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๓. แต่ที่สําคัญไม่ว่าจะมีเสียงสะท้อน ทางคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ แต่จุดๆ หนึ่งสําหรับการดําเนินงาน
ของคณะทํางานภายใต้ อบป . เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึน้ รวมไปถึง การส่งรายงานในเรื่องนั้นๆ ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการปฏิรูปในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นวาระการปฏิรูป
และเป็นประโยชน์อย่างมากมาย ขออนุญาตถามถึงผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการฯ ชุดนีไ้ ด้ไหม
ว่าวันนีภ้ าพรวมของการดําเนินงานของอนุกรรมการฯ เป็นอย่างไรบ้าง
ซึ่งมีหลายเรื่องเริ่มจากเรื่องความขัดแย้ง ปัญหาปุาไม้ที่มีอยู่ ความขัดแย้งของชุมชนที่อยู่ใน
เขตพื้นที่ปุาไม้ตามกฎหมายเรียกว่าเป็น ปุา จะมีทางออกอย่างไรในการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง มีทั้งเรื่องการ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขตัวกฎหมายปุ าไม้ที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ รวมทั้งทํากฎหมายใหม่
เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องนีก้ ็มีการดําเนินงานและได้นําไปสู่การพิจารณาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้นําเสนอคณะกรรมการที่
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบและทิศทางการแก้ปัญหาควรจะเป็นลักษณะแบบนี้
และได้นําเสนอเรียนท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะได้สั่งการว่าแต่ละเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบควรที่จะให้
หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบไปดําเนินการและกําหนดให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาเท่าใด
ถ้าขยายความเรื่องนีจ้ ะมีตั้งแต่ว่ากา รปรับปรุงตัวกฎหมายที่มอี ยู่เดิม ซึ่งไม่รองรับการ
แก้ปัญหาที่มอี ยู่ในปัจจุบันที่มีตัวพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ปุา ซึ่งตรงนีต้ ้องปรับปรุงแก้ไข ในขณะเดียวกันที่เรียกว่ากฎหมายปุาชุมชนเพื่อที่จะรองรับสิทธิของ
ชุมชนเป็นชุมชนที่ดูแลจัดการปุาที่พิสูจน์ให้เห็นว่าปุาดํารงอยู่ได้ โดยการที่ชุมชนช่วยกันรักษาดูแล ซึ่งมี
กฎหมายที่จะไปรองรับที่เรียกว่ากฎหมายปุาชุมชน ซึ่งตอนนีอ้ ยู่ในช่วงเตรียมนําเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี
ตัวอย่างเหล่านีจ้ ะเป็นการแก้ไขความขัดแย้งของชุมชนที่อยู่ในเขตพืน้ ที่ ที่เรียกว่ าปุา ขยายความตรง
กฎหมายปุาไม้พืน้ ที่ ที่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายที่ดนิ ตาม พระราชบัญญัติปุาไม้ถือว่าเป็นปุา
ทั้งหมด แม้ว่าจะไม่มตี ้นไม้ไม่มปี ุาอยู่จริง ซึ่งชุมชนไปตั้งถิ่นฐานอาศัยมายาวนานแต่เขายังไม่ได้กรรมสิทธิ์
ในที่ดนิ ตามกฎหมายที่ดนิ วันนี้ตามกฎหมายปุาไม้ยังถือว่าชุมชนเหล่านั้นยังไม่มีสทิ ธิในปุา ทําให้เกิด
ความขัดแย้งตามมาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตอ้ งปฏิรูป
๔. ในแต่ละเรื่องที่ถูกตั้งขึน้ มาก่อนจะลงรายละเอียดของคณะทํางานฯ ความสําคัญก่อนหน้านีท้ ี่เล่าให้
ฟังว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนอย่างไร ในแต่ละเรื่องหลังจากที่คณะทํางานฯ ในแต่ละ
คณะทํางานฯ ได้ทําออกมาแล้ว ซึ่งทาง อบป. ได้มีการเรียงลําดับความสําคัญว่าเรื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ เป็น
อย่างไรบ้าง เรื่องไหนให้ความสําคัญก่อน เช่น ต้องผลักดันให้เร่งไปก่อน
คือ ทาง อบป . เลือกเรื่อ งที่จะทําตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องหลักเป็นความสําคัญโดยรวมทั้งหมด
๘ หัวข้อใหญ่ๆ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องระบบยุติธรรมชุมชน เรื่องการศึกษา เรื่องการปฏิรูป
เรื่องกระบวนการยุติธรรม เพราะนั้นการวางแผนการทํางานก็ คือ ทําให้เสร็จในทุกๆ เรื่อง แล้วต่อไปยัง
กรรมการปฏิ รูปประเทศ ต่อไปยังรัฐบาล การดําเนินงานในแต่ละเรื่องความยากง่าย ระยะเวลาที่ใช้ใน
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แต่ละเรื่องไม่เท่ากัน บางเรื่องอาจเสร็จได้โดยเร็ว บางเรื่องยังต้องใช้เวลาอีกซักระยะหนึ่ง บางเรื่องต้อง
ไปอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศ ๕ ปี
๕. อบป. ที่ตั้งคณะทํางานฯ ขึน้ มาภายใต้ อบป . ชุดนี้ ให้ความสําคัญในส่วนของการดําเนินงานเท่าๆ
กันอยู่แล้ว แต่มีกังวลในเรื่องวาระปฏิรูปในแต่ละเรื่องไม่เท่ากัน ซึ่งจะมีความยากง่าย มีกังวลหัวข้อไหน
เป็นสําคัญหรือไม่
เรื่องที่เป็นจุดของคํายืนยันแต่ละเรื่องจะมีจุดเปลี่ยน ซึ่งต้องหาให้เจอแล้วนําไปแก้ทั้งระบบ
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นต้องหาให้ได้ว่าประเด็นใดในแต่ละหัวข้อปฏิรูปจะเป็นจุดเปลี่ยน
สําคัญในเรื่องราวนั้นๆ เพราะถ้าทําตรงนี้ได้ก็จะทําให้เรื่องอื่นๆ ที่เหลืออยู่งา่ ยขึ้นหรือมีผลกระทบที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้ง่าย วิธีการทํางานก็จะ เป็นเช่นนั้น อย่างเรื่องปุาไม้ ที่ ดิน ปัญหาใหญ่จะอยู่ที่ขอ้
กฎหมายการแก้ปัญหาที่ผ่านมาโดยการออกมติรัฐมนตรี เป็นการรับปัญหาเฉพาะหน้า ไป แต่ปัญหา
จริงๆ ไปอยู่ที่ตัวกฎหมายที่เกิดขึน้ มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ เมื่อ ๕๕ ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นสถานการณ์และ
ปัญหา กติการัฐธรรมนูญมีข้อจํากัดอยู่มากไม่จําเป็นต้องไปแ ก้ตรงนี้ถ้าปลดล็อคตรงนีไ้ ด้การแก้ไข
ปัญหาอื่นๆ จะแก้ไขได้ง่าย
๖. ซึ่งจริงๆ แล้วแต่ละคณะทํางานฯ เหมือนสภาพภูมิอากาศที่จะปลูกผักชนิดใดชนิดหนึ่งไม่สามารถจะ
ปลูกได้ทั่วกันทั้งประเทศ ซึ่งจะมีจุดอ่อนแอจุดเข้มแข็งอยู่เหมือนกัน ความหมาย คือ
ไม่ใช่เรื่อง
กฎหมายเรื่องเดียวที่ทุกหัวข้อจะแก้ไขในเรื่องนี้ บางทีอาจจะไม่ต้องแก้เลยก็ได้ อาจจะไปแก้ที่กลไกหรือ
ตัวระบบก็ว่าไปนีค้ ือหัวใจสําคัญ เริ่มจากคณะทํางานบริหารราชการคณะทํางานชุดนีท้ ํางานเป็น
อย่างไรบ้าง
เป็นการมองว่ากลไกบริหารราชการ ซึ่งเลือกเอาประเด็นเรื่ องของการกระจายอํานาจไป
สู่ท้องถิ่น การที่จะให้ท้องถิ่นหมายถึ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ เข้มแข็ง ทําให้เกิดระบบ
ธรรมมาภิบาล ซึ่งจะเป็นข้อเสนอในลักษณะจะทําอย่างไร ให้การกระจายอํานาจ ซึ่งมีตั้งแต่ บทบาท
ภารกิจ หน้าที่ งบประมาณและทรัพยากรไปสู่เจตนารมณ์ได้จริง ข้อเสนอได้ถูกจัดทําขึน้ มาต่อไปยัง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านบริหารราชการแผ่นดิน หลายส่วนต้องไปปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ
กฎเกณฑ์ กฎหมาย รวมทั้งการปรับในตัวระบบงบประมาณ คือ งานชุดแรกของระบบบริหารราชการ
แผ่นดิน
๗. มาถึงชุดที่ ๒ สําหรับคณะกรรมการปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการผังเมืองเพื่อการบริหาร
ราชการอย่างเป็นระบบ ตรงนีถ้ ือว่าเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการดําเนินงานบ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้าง
เรื่องการผังเมืองตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักจะมีกฎหมายฉบับการผังเมือง พ .ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ง
ที่ผ่านมาทั้ง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้
ทําข้อเสนอในการปรับโครงสร้างองค์กรและตัวร่างกฎหมาย ที่จะปรับปรุงกฎหมายตั้งแต่ปี พ
.ศ.
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๒๕๑๘ ซึ่งจะต้องนํามาพิจารณาช่วยเติมความสมบูรณ์ของตัวกฎหมายที่จะเสนอให้กับ สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาและมีขอ้ เสนอในแง่มุมต่างๆ เพื่อจะทําให้กฎหมายนําไปปฏิบัติได้จริง มีความ
สมบูรณ์และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างผังเมืองกับผังอื่นๆ ซึ่งผังอื่นๆ หมายความว่าทั้งตัวผังปุาไม้ ผัง
ลุ่มน้ํา ผังคมนาคม ผังพลังงาน จะได้ไม่เกิดความขัดแย้งกันในการใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่และทรัพยากร
ล่าสุดได้ทําข้อเสนอความคิดเห็นเตรียมเข้าไปสู่การพิจารณากรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อจะได้สง่
ให้กับสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติพจิ ารณาและประกาศใช้กฎหมาย อีกส่วนนําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีพ้ืนที่ปฏิบัติการที่จะนําเอาการผังเมืองใน รูปแบบ
ใหม่ไปสู่การทํางานจริงและหวังว่าพืน้ ที่การทํางานจริงใน ๕ ปีจะมีจํานวนเท่าไร
๘. นอกจากนีไ้ ด้มีโอกา สเข้าไปคุยกับคณะทํางานฯ ในเรื่องของการวางแผนเชิงนโยบายและการผัง
เมืองเพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบจะเห็นว่าคณะทํางานฯ ได้ลงไปปฏิบัติและสอบถามจังหวัด
หนึ่งในการนําร่องเพื่อให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างและได้เห็นเป็นตัวจริงว่าเป็นลักษณะแบบนี้ ภูมิภาคของ
จังหวัดแห่งนีไ้ ด้มีพนื้ ที่อุตสาหกรรม มีพนื้ ที่การท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งวันนั้นในฐานะ
ประธานรวมไปถึงคณะทํางานฯ ได้กล่าวไว้ด้วยว่าอยากให้มีส่วนร่วมระดับล่า งสะท้อนปัญหาไปสู่
ข้างบนแล้วก็มีวิธีการแก้ไข คือ การปฏิรูปในเรื่องของการทํางานของคณะทํางานการปฏิรูปการ
วางแผนเชิงนโยบายและการผังเมืองเพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ แสดงว่าต้องมีการติดตาม
รวมไปถึง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการผลักดันกฎหมายเร่งด่วนด้วยหรือไม่
ใช่ โดยกฎหมายหลายฉบับตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของกรรมการชุดการดําเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีการประสานไปยังสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อที่จะตกลงเรื่อง
บัญชีกฎหมายที่เรียกว่าเป็นกฎหมายสําคัญ คือ การปฏิรูปควรจะเร่งรัดการพิจารณาเพื่อนํามาสู่ การ
สนับสนุนการปฏิรูปให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และการผังเมืองเป็นหนึ่งที่อยู่ในบัญชีกฎหมายที่ตอ้ งเร่ง
ผลักดันให้ได้
๙. อีกหนึ่งคณะทํางานปฏิรูปสร้างความมั่นคงทางอาหารคณะทํางานชุดนีจ้ ะเห็นว่าความมั่นคงไม่ใช่
เพียงว่าคุณมีอาหารมากเท่าไร คุณมีผังเมืองมากน้อยแค่ไหน แต่เรื่องของอาหารสามารถที่จะวัดความ
มั่นคงทางระบบต่างๆ ของประเทศได้เหมือนกันจุดตรงนีเ้ ป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมองข้าม แต่วันนนี้
คณะทํางานฯ ชุดนีไ้ ด้มีผลงานออกมาเป็นอย่างไรบ้าง
เรื่องความมั่นคงทางอาหารแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ตั้งแต่ต้นทาง ต้นทางเป็นการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพรักษาความหลากหลายของพัน ธ์พืชพันธ์สัตว์ ซึ่งจะออกมาเป็น การปรับปรุง
กฎหมายการทํากฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายที่หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรักษาพันธุกรรมไว้ได้เพื่อเป็นฐานในการผลิต ส่วนใน กลางทาง เรียกว่า
การผลิตเป็นการผลิตระบบทางการเกษตร พืช สัตว์ ประมง ให้สามารถผลิตที่เรียกว่าระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนลดการใช้สารเคมีที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศ และเป็นระบบเกษตรที่รองรับ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศในการที่จะปรับระบบให้มคี วามมั่นคงรองรับผลกระทบจากโลกร้อน
ได้ ส่ว นที่ ๓ จะเป็น ปลายทาง คือ เมื่อผลิตอาหารมาแล้วอาหารต้องมีความปลอดภัยไม่มีส่งิ ตกค้าง
และสารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งจะเป็นเรื่องของระบบอาหารปลอดภัย ทั้ง ๓ ส่วน บางส่วนเป็นเรื่องของการ
ปรับปรุงกฎหมาย บางส่วนเป็นเรื่องการปรับปรุงการผลิต ซึ่งในตอนนี้มขี ้อเสนอต่างๆ ที่
จะต้อง
ต่อเชื่อมกับการทํางานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคณะกรรมการที่จะนําข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ
สามารถติดตามผลได้อย่าต่อเนื่อง ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นการผลักดันเรื่องนี้
มานานแล้ว
๑๐. เรื่องนีจ้ ะเข้าสู่สภาวะการทันสมัยมากขึน้ จะเห็นได้จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งมี
ผลกระทบเรื่องของความมั่นคงทางอาหารด้วยเหมือนกันตรงนีท้ าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้
ทราบข่าวด้วยเหมือนกันจึงนําไปพิจาณาศึกษาและเรื่องนีเ้ ข้าสู่ที่ประชุมและจะส่งต่อไป ลักษณะจะ
ควบคู่ไปกับคณะทํางานชุดนีอ้ าจจะไปเจอกันปลายทางเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับ
มอบต่อไป ซึ่งเป็นการเข้าสู่สภาวะการที่หลายคนอาจจะมองข้ามในสภาพอากาศที่จะทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงต่อเรื่องราวในการผลิตอาหารด้วยเช่นกัน ซึ่งคนไทยไม่สามารถที่จะมองข้ามได้เลย อีก
หนึ่งเรื่องคณะทํางานด้านการปฎิรูปพิจารณากฎหมายใน
ระบบรัฐสภา ได้คุยกับท่านประธาน
คณะทํางานฯ หลายครั้งเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตามมาตรา ๗๗ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่ระบุว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใดก็ตามประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม รวมไปถึง
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานในการเข้าสู่การพิจาณ าวะระในเรื่องของกฎหมายของ
รัฐสภาเองตรงนีเ้ ป็นอย่างไรบ้าง
มีหลายโจทย์ในการปฏิรูปในการพิจารณากฎหมายในรัฐสภา ตรงนัน้ ไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลง
อะไรส่วนที่จะเติมให้สมบูรณ์ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบที่เข้าไปมีสว่ นร่วมในการ
พิจารณากฎหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสให้เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนมากที่สุดอย่างไร การมีสว่ น
ร่วมเป็นผูเ้ ริ่มกฎหมายเองตามรัฐธรรมนูญก็ให้สิทธิประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ๑๐,๐๐๐
รายชื่อ ซึ่งจะเริ่มเห็นผู้ใช้สิทธิตามนี้แล้ว ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ กระบวนการตรงนีท้ ี่จะ
ทําให้กฎหมายที่ประชาชนเสนอมาแล้วเดินหน้าไปอย่างราบรื่น รวมทั้งเรื่องประสิทธิภาพกฎหมายที่เข้า
ไปแล้วเกิดความล่าช้าในการพิจารณาบางฉบับยาวนานกว่า ๑๐ ปี ทําอย่างไรจะให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพราะความล่าช้าเป็นการสูญเสียโอกาสของผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด คณะทํา งานฯ ชุดนีใ้ กล้
ที่จะส่งงานภายในเดือนกุมภาพันธ์น้ี คณะทํางานชุดนีจ้ ะทําข้อเสนอสรุปทั้งหมด เพื่อจะได้ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยร่วมมือกับสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ทําให้เป็นตัวอย่างจริงสามารถที่จะปฏิรูปกระบวนการนิติ
บัญญัติได้ สําหรับสภาที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งต่อไป
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๑๑. อีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องติดตามสําหรับคณะกรรมการปฏิรูประบบการศึกษาเปรียบเสมือนการ
ดําเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่มีขั้นพืน้ ฐาน การปฐมวัย รวมไปถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ประเมินคุณภาพในการศึกษา ภาพรวมตรงนีเ้ ป็นอย่างไรบ้าง
ที่ผ่านมาภายใต้ระยะเวลา ๘ เดือน ทา งคณะทํางานฯ ทําอยู่ ๒ หัวข้อ ซึ่งเรื่องการศึกษามี
โจทย์มากมาย จับไปตรงไหนก็มีประเด็นที่จะต้องแก้ไขและปฏิรูปอีกมาก ๒ ข้อนัน้ มุง่ ไปที่ การศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ถ้าย่อยไปอีก คือ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจุดหัวใจสําคัญที่จะต้องทําให้เห็นเป็น
รูปธรรมในการปฏิรูป ซึ่งจ ะมีขอ้ เสนอชัดเจนกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดกลางขนาดเล็ก การยกระดับขีดความสามารถของครู เรื่องระบบฐานข้อมูลในการ
จัดการบริหารโรงเรียนนีเ้ ป็นหัวข้อในการปฏิรูปโรงเรียนขนาดกลางขนาดเล็กในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีกโจทย์หนึ่ง คือ การดูแลเด็กด้านปฐมวัย ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ดูแลอยู่ เช่น กระทรวงศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคม โจทย์จะทําอย่างไร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเอกภาพใน
การบูรณาการในการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน ทั้ง ๒ เรื่อง ทําข้อเสนอออกมาสมบูรณ์แล้วไป
เชื่อมโยงกับกรรมการปฏิรูปการศึกษา
๑๒. ไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นไม่สําคัญแต่ว่ามีหลายเรื่องที่หยิบตรงไหนขึน้ มาจะเป็นเรื่องไปหมดแต่คณะทํางาน
ฯ เองจะมีวิธีการศึกษาในแต่ละขั้นตอนแตกต่างออกไป ซึ่งจะมีการต่อยอดอย่างไรกันบ้าง
อีกหนึ่งเรื่องสําหรับคณะทํางานฯ ภายใต้ อบป . คือ คณะทํางานปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําจุดตรงนีเ้ ป็นอย่างไรบ้าง
มีประเด็นศึกษาทําข้อเสนอ ๒ เรื่อง ๑. การกําหนดเพดานของความคิดหักลดหย่อนภาษี
ประเภทรายการหักลดหย่อนภาษี ซึ่งที่ผ่านมามีมุมมองว่าระบบที่เป็นอยู่ ข้อยกเว้นที่เป็นอยู่เป็นความ
เหลื่อมล้ําสําหรับผู้มีรายได้มากกับผูท้ ี่มรี ายได้นอ้ ยกลายเป็นว่าผูม้ ีรายได้มากหักลดหย่อนได้มากกว่า
เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจึงมีความเหลื่อมล้ํา ซึ่งก็มีขอ้ เสนอว่าจะปรับตรงนีอ้ ย่างไร
๒. วิธีการ
ประเภทรายการคิดคํานวณการหักภาษี ซึ่งทั้งหมดจะไปตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็น
ธรรม ข้อเสนอที่คณะทํางานฯ ทํามาได้เสนอไปสู่ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็น
ผูร้ ับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้วา่ การปฏิรูปเศรษฐกิจจะต้องปฏิรูปภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างความเป็นธรรม คณะทํางานฯ นีไ้ ด้ทํางานสําเร็จแล้ว โดยเข้าสู่การพิจารณา แล้วสู่การปฏิบัติ
ต่อไป
๑๓. โดยผลงานของคณะทํางานฯ แต่ละชุดภายใต้ อบป . นอกเหนือจะมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะกรรมการที่มีการปฏิรูปที่จะรับเรื่องต่อหรือสานงานต่อด้านต่างๆ ในเรื่องของ
การศึกษา ตรงนีท้ าง อบป. จะมีการสานงานต่ออย่างไรบ้าง
งานที่ส่งไป การติดตามจะอยู่ในระบบกลไกปฏิรูปประเทศมีกฎหมายรองรับชัดเจนว่าจะต้อง
มีการติดตามประเมินผลปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ และมีกลไกยุทธศาสตร์ชาติอกี ชั้นหนึ่ง ใน

สรุปผลการดําเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๑๐๒

ขณะเดียวกันภารกิจงานที่ทําในชุด อบป. ที่จําเป็นต้องทํางานต่อเนื่องได้เสนอไปยังรัฐบา ลว่าจะทํางาน
ในรูปแบบใดต่อ ซึ่งรัฐบาลได้ พิจารณาแล้วว่าควรดําเนินงานต่อ ซึ่งกลไกที่ทํางานจะไปตอบรับกับ
คณะกรรมการชุดหนึ่งที่คณะกรรมการตั้งไว้แล้ว
------------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.18 ประเด็น “การขับเคลื่อนปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล”
โดย ดร .บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
วันนีจ้ ะมาทําความรูจ้ ักกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการ

ดําเนินงานตาม

นโยบายรัฐบาล (อกขร.) มีภารกิจหน้าที่อย่างไร จะมาสานงานต่อกับงานของคณะอนุกรรมการบูรณา
การและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

(อบป.) อย่างไรกันบ้าง มาคุยกับ ดร .บัณฑูร

เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คืออะไร
อนุกรรมการชุดนีต้ ั้งขึน้ มาภายใต้กรรมการ กขร . โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน เหตุผลของการจัดตั้งคือ เมื่อการทํางานปฏิรูปภายใต้กลไก
อบป. จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากเดิมรัฐบาลตัง้ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
อบป. คืออนุกรรมการบูรการขับเคลื่อนเชิงระบบและโครงสร้าง อยู่ภายใต้อนุกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปประเทศ มีการตัง้ คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศ
๑๑ ด้านเกิดขึ้นมาแล้ว ตัวกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศต้องยุติบทบาทลง อบป .ที่เคยอยู่ภายใต้
กรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ มีงานต่อเนื่อง จึงได้หารือกับรัฐบาลว่าการต่อเนื่องของการทํางาน
จะไปอยู่ในกลไกไหน จึงมาลงเอยที่คณะกรรมการ กขร . คือ กรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดกา รดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล ตัง้ ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ โดยเห็นว่าต้องมีกลไกที่จะทําให้การปฏิรูป การดําเนินงาน
ตามนโยบายเกิดผลโดยเร็วที่สุด เมื่อดูจากภารกิจชุดนีแ้ ล้วเห็นว่า งานของ อบป .เดิมเหมาะสมที่จะมา
อยู่ภายใต้ กขร.จึงยกชุด อบป.เดิมมาอยู่ภายใต้ กขร. และเรียกชื่อให้สอดรับว่า อกขร.
๒. แต่ละคณะทํางานที่อยู่ภายใต้ อบป.ยกตามมาด้วยหรือแต่งตั้งใหม่

อย่างไรบ้าง

พิจารณาเป็นรายประเด็น เรื่องที่คิดว่าได้ทําข้อเสนอสมบูรณ์แล้วส่งต่อไปยังกลไกปฏิบัติก็ไม่
จําเป็นต้องตั้งคณะทํางานชุดนั้นขึ้นมา เช่น เรื่องภาษี และผังเมือง ถือว่าจบไปแล้ ว คณะที่ตงั้ ขึ้นใหม่จงึ
ขึน้ อยู่กับประเด็นที่ตอ้ งทํางานกันต่อไป เช่น ขณะนีม้ ีการดูแลเรื่องการบูรณาการระบบสวัสดิการ
ภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อาจดูว่าต้องมีคณะทํางานเฉพาะในเรื่องนี้ก็ดูตามความจําเป็น
ของแต่ละเรื่องไป
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๓. กรข.มีการกําหนดแนวทางและกรอบการทํางานแก่คณะอนุกรรมการฯ ชุดนีอ้ ย่างไรบ้าง
โดยหลักแล้วภายใต้ชื่อกรรมการ กขร .คือการขับเคลื่อนเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล จึงนํานโยบายรัฐบาลเป็นกรอบใหญ่ เรื่องโจทย์การปฏิรูปที่จําเป็นต้องสร้างผลงาน สร้าง
ความสําเร็จในเชิงรูปธ รรม หลายเรื่องดําเนินงานมาเป็นเวลา ๒-๓ ปี โดย สปช . สปท. หลายเรื่อง
ดําเนินงานมาจนใกล้จะสําเร็จกรรมการชุดนีจ้ งึ ทําหน้าที่เพื่อให้เกิดความสําเร็จ ตัวอย่าง เรื่องสถาบัน
การเงินชุมชน ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในการประชุม
ครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรี
๔. คณะทํางานชุดนีต้ ้องมีการติดตามนโนบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมาเป็นระยะมีผลกระทบหรือ
ติดขัดประการใดใช่หรือไม่
ตัวอย่าง เรื่องธนาคารที่ดิน ธนาคารที่ดนิ จะเป็นเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยเรื่องการกระจายการถือ
ครองที่ดินอย่างเป็นธรรม มีขอ้ เสนอจาก สปช และ สปท. ทําอย่างไรที่จะให้ขอเสนอดังกล่าวไปสู่การ
ตัดสินใจของรัฐบาลได้ จะเป็นหัวข้อในวาระการทํางานของ กขร.
๕. คณะอนุกรรมการชุดนีย้ ังคงต้องกลับไปพิจารณาข้อเสนอของ สปช .และ สปท. เพื่อเป็นข้อมูลใน
การศึกษาอย่างแท้จริงด้วยหรือไม่
อบป. ได้นําความรูใ้ นการทํางานมาต่อย อดจาก สปช.และ สปท. เนื่องจาก สปช. สปท มาจาก
ภาคส่วนที่มคี วามหลากหลาย นักวิชาการ อดีตข้าราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน กระบวนการ
ทํางานคือการรับฟังความเห็นมามากมาย ใช้ทรัพยากร งบประมาณในการจัดเก็บข้อมูลดังนั้นจึงใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่
๖. บุคคลที่อยู่ในคณะอนุกรรมการฯ มาจากไหนบ้าง
ใช้องค์ประกอบหลักๆ ที่เคยทํางานร่วมกันใน อบป. ด้วยเหตุผลที่วา่ ท่านเหล่านั้นมาจากหลาย
ภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐที่มหี ัวก้าวหน้า ทําการคัดเลือกมา
๗. แนวทางในการดําเนินงาน กขร . ได้กําหนดระยะเวลาในการทํางานแต่ละเรื่องให้แล้วเสร็จภายใ น
ระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรบ้าง
แต่ละเรื่องจะมีประเด็นและความยากง่ายต่างกันไป บางเรื่องกําหนดเวลาตามแผนงานว่าเสร็จ
เมื่อใด บางเรื่องกําหนดเวลาจากการนําเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีและเมื่อเสนอไปแล้วการทํางาน
ผลักดันหลังจากนั้น นําไปสู่การพิจารณาของ สนช .ว่าเสร็จเมื่อไห ร่ ในความหมายนี้คอื กําหนดเวลา
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ในช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กขร . และเมื่อส่งไปสู่การตัดสินใจทางนโยบายแล้วการดําเนินงาน
หลังจากนั้นจะต้องกําหนดเวลาเท่าไหร่ก็ต้องกําหนดไว้ดว้ ย
๘. หากไม่สามารถทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สามารถขยายระยะเวลาได้หรือไม่
ในทางปฏิบัติจริงมีหลายเรื่องที่เกิดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็สามารถขยายเวลาได้ ถ้ากล่าวถึง
ปลายทางท้ายที่สุด กขร. ตั้งขึน้ ภายใต้กลไกขอรัฐบาลถ้าพิจารณาตามโรดแมปจะมีเวลาเหลือไม่ถึง ๑
ปี ก็ต้องทํางานให้มผี ลสําเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เรื่องไหนที่สําเร็จก็ไปอยู่ภายใต้ก

ลไกของ

คณะทํางานปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการทํางาน ๕ ปี
๙. อบป. และ อกขร. มีความแตกต่างกันอย่างไร
ความเหมือนกันในหลายส่วนก็คืออยู่ในฐานเดียวกัน รับงานต่อเนื่องจาก สปช . สปท. ข้อเสนอ
จากกลไกปฏิรูปต่าง ๆ ที่ทําไว้ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่ สุดคือเปูาหมายเดียวกัน ความต่างมี
อยู่บ้างตรงกรอบภารกิจ จากเดิมอยู่ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ โดยใช้โจทย์การ
ปฏิรูปเป็นตัวตั้ง ทั้งการปฏิรูปก็มีมิตทิ ี่กว้าง ตามแผนปฏิรูปประเทศมี

๑๑ ด้าน บวกอีก ๒ ด้าน คือ

ด้านตํารวจและด้านการศึกษา ส่วนที่อยู่ภายใต้ก ลไก กขร . การขับเคลื่อนเร่งรัดการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล กรอบคือการมองนโยบายรัฐบาลเป็นกรอบเฉพาะขึน้ มา อย่างไรก็ตามจะมีการทับซ้อน
กับเรื่องปฏิรูปเนื่องจากปัจจุบันนโยบายรัฐบาลก็เป็นเพื่อการปฏิรูป ฉะนัน้ นโยบายรัฐบาลกับกรอบ
ปฏิรูปบางส่วนทับซ้อนกัน แต่ปัจจุบันเอา กรอบนโยบายรัฐบาลเป็นตัวตั้งมากกว่าที่จะเอากรอบปฏิรูป
เป็นตัวตั้ง
๑๐. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มีการตั้งเปูาหมาย
ไว้หรือไม่ว่าต้องการทําเรื่องที่เห็นว่าสําคัญ แต่ต้องขึน้ อยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วย
ตัวอย่าง การประชุม กขร . ในครั้งหน้า ได้นําเสนอเรื่อง ปุาชุมชน เพื่อที่จะใช้กลไก กขร
กําหนดให้ชัดเจนว่ากฎหมายฉบับนีย้ ังติดขัดในขั้นตอนไหนบ้าง และหากจะให้กฎหมายฉบับนีผ้ า่ น
ขั้นตอนต่างๆ และเข้าไปสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบในชั้นของคณะรัฐมนตรี ควรกําหนดระยะเวลา
การดําเนินงานไว้กี่เดือน ในระ หว่างการดําเนินงานที่กําหนดแน่ชัดมีประเด็นใดบ้างที่จะต้องแก้ไข ทาง
กขร. อกขร.จะได้เข้าไปช่วยทํางาน นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งและเป็นประเด็นที่เห็นตรงกันของโจทย์ปฏิรูปและ
นโยบายของรัฐบาล ข้อพิจารณาถัดไปที่จะเข้า กขร . ครั้งต่อไปเป็นเรื่อง ธนาคารที่ดิน เป็นโจทย์ปฏิรูป
ที่มีมานานหลายรัฐบาลแล้ว พิจารณาว่าอยู่ในนโยบายรัฐบาลหรือไม่ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศหลาย
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ครั้งแล้วว่าจะทําเรื่องนีเ้ พื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรมมากขึ้น จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่โจทย์ปฏิรูปกับนโยบายรัฐบาลนั้นตรงกัน
๑๑. ในส่วนของ กขร.ที่เป็นฝุายของรัฐบาลมีการรับเรื่องต่าง ๆ มาจากไหน
มีทั้งสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศไว้เป็นนโยบายตั้งแต่เมื่อครั้งที่เข้ามารับหน้าที่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีทั้งหมด ๑๑ ข้อ ส่วนใหญ่ก็เป็นโจทย์ที่สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
๑๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ได้มีการประชุมไป
บ้างหรือยัง
ประชุมครั้งแรกเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และขณะนีม้ ีการแบ่งโจทย์การบ้าน
คณะย่อยทํางาน เช่น เรื่องของการบูรณาการระบบสวัสดิการ ได้มกี ารประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพั นธ์
๒๕๖๑ เพื่อที่จัดการเรื่องระบบข้อมูล การดําเนินงานของการจัดสวัสดิการ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๔๔ ระบบ
สวัสดิการ และจะนําระบบสวัสดิการที่บูรณาการนี้ไปตอบโจทย์กับผูม้ าขึน้ ทะเบียนผู้มรี ายได้นอ้ ยที่มี
จํานวนอยู่ ๑๑.๔ ล้านคน
๑๓. หลังจากนีจ้ ะมีการตั้งคณะทํางานเพิ่มขึน้ เ พื่อรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอีก
หรือไม่
ปัจจุบันที่เห็นความจําเป็นต้องตั้งคณะทํางาน ได้แก่คณะทํางานด้านการศึกษา คณะทํางาน
ด้านชายฝั่ง เป็นตัวอย่างของโจทย์ปฏิรูปที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและจําเป็นที่จะต้องมีคณะทํางานขึน้ มา
รองรับ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เป็นคณะทํางาน
ต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปการดําเนินงานเร่งรัดตามนโยบายของรัฐบาลมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ผลที่เกิดขึน้ ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เช่น เรื่องการ
ถือครองที่ดิน ปัญหาเรื่อง ขยะในทะเล ปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เป็นเรื่องที่คณะทํางาน
ดําเนินงานต่อโดยมีกลไกทํางานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวทีการมีส่วนร่วมในแต่ละโจทย์มี
การออกแบบและพยายามสร้างให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้มีสว่ นร่วมช่วยคิด
ซึ่งจะทําให้เกิดความเป็นเจ้าของเวลานําไปสู่การปฏิบัติจะได้มสี ่วนร่วมในการปฏิบัติด้วย
-------------------------เรียบเรียงโดย นางสาวศิริพร แสงสัจจา
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2.19 ประเด็น “การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อและแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย(ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องของการฏิรูป
สื่อสารมวลชนให้เป็นเสมือนโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวั

ฒนธรรมชอง

ชาติและปลูกฝังทัศนคติที่ดเี พื่อช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งปฏิรูป
โครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการส่งออกนวัตกรรม ผลผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อสารมว ลชน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในระดับนานาชาติเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ
วันนีม้ ีโอกา สได้คุยกับท่านจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เคยกล่าวมาแล้วว่า ๖ ประเด็นในการปฏิรูป เช่น ๑.การรูเ้ ท่า
ทันสื่อของประชาชน ๒. แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ

๓. การปฏิรูป

อุตสาหกรรมและสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง ๔. ปฏิรูปแนวทางในการกํากับดูแล
สื่อออนไลน์ ๕. การปฏิรูปบริหารจัดการความปลอดภัย Fiber กิจการอวกาศและระบบเครื่องมื อการ
สื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สุดท้าย คือ ๖. การ
ปฏิรูปการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
หลังจากที่กล่าวภาพรวมมาแล้วประเด็นย่อยๆ เหล่านีจ้ ะลงลึกถึงแก่นแท้วา่ ในส่วนของ
ข้อเสนอต่างๆ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิด
ในเรื่องนี้อย่างไร รวมไปถึงส่วนประกอบ ตัวอย่าง อย่างไรบ้าง โดย

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธาน

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ประเด็นการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี ๖ ประเด็นในการปฏิรูป เรื่องที่จะ
กล่าวในวันนี้ คือ เรื่องปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนและแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสาระของหัวข้อนีเ้ ป็นอย่างไร
เรื่องนีก้ ล่าวกับประชาชนว่าสิ่งที่จะรับข้อมูลจากสื่อต้องเลือกที่จะรับรู้ เลือกที่จะรู้เรื่องว่าเรื่อง
เหล่านั้นจริงหรือไม่ เลือกที่จะเชื่อว่าข้อมูลที่ส่งมาเชื่อได้หรือไม่ การเลียนแบบ หรือหลีกเลี่ยง เป็นเรื่อง
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ของการรู้เท่าทันสื่อในทุกมิติ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ประชาชน
ใช้ส่อื เพราะสื่อสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย รวดเร็ว และทุกที่ เพราะฉะนั้นเรื่องนีเ้ ป็นเรื่องที่จําเป็น
ไม่ใช่วา่ พึ่งจะรู้เท่าทันสื่อหรือจะทําโครงการรู้เท่าทันสื่อในการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนนี้
ซึ่งเรื่องนีม้ ีหลายหน่วยงานดําเนินการมาโดยตลอด ถึงแม้จะใช้งบประมาณในการดําเนินงานกันไป แต่พ่ี
น้องประชาชน ยังแยกแยะสื่อว่าอะไรควรเชื่อ อะไร ไม่ควรเชื่อ สื่อใดมีคุณภาพ สื่อใดไม่มคี ุณภาพ
ซึ่งตรงนั้นพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันสื่อได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ จําเป็นต้องหาแนวทางในเรื่องนีใ้ ห้กับพี่นอ้ งประชาชน ซึ่งในพี่
น้องประชาชนที่เป็นผู้รับสื่อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งกํากับดูแลสื่อ ไม่ใช่เป็น

ผูร้ ับอย่างเดียว

หมายความว่าสื่อใดที่สง่ ผ่านข้อมูลมายังพี่น้องประชาชน แล้วเป็นสื่อที่ไม่มคี ุณภาพ พี่นอ้ งประชาชน
มีสว่ นที่จะสะท้อนกลับมา ซึ่งทางคณะทํางานฯ จะมีการดําเนินการ คือ สื่อเหล่านั้นจะต้องตั้งหน่วยงานรับ
ร้องทุกข์ของตัวเองขึน้ มา
๒. แม้ว่าทุกสื่อจะต้องมีหน่วยงานนีใ้ ช่หรือไม่
ใช่ครับ ซึ่งเป็นสื่อของใครก็ว่ากันไปให้รวู้ ่าคนของท่านส่งสื่อ ข้อความไปให้พี่นอ้ งประชาชน
พี่นอ้ งประชาชนรับได้ หรือรับไม่ได้ คือ ภาครัฐจะต้องเป็นหน่วยรับร้องทุกข์ในเรื่องสื่อที่ส่งข้อมูลส่ง

ภาพสาระสําคัญต่างๆ ไปยังพี่น้องประชาชน ซึ่งพี่นอ้ งประชาชนจะรับได้หรือรับไม่ได้ และมีสว่ นกระทบ
จิตใจและสังคมอย่างไร ซึ่งการกับกําดูแลโดยภาคประชาชนเป็นส่วนสําคัญ ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนใน
การปฏิรูปนี้
๓. สําหรับการจัดตั้งหน่วยงานรับร้องทุกข์ไม่ได้มีเพียงเท่านีใ้ ช่หรือไม่
ซึ่งตรงนีเ้ ป็นแค่ประเด็นการรูเ้ ท่าทันสื่อ การกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชน และยังมี
กิจกรรม ซึ่งใช้ในการรณรงค์สื่อสารมวลชน สื่อสารบน Digitally ซึ่งเป็นรูปแบบของการประชาสัมพันธ์
ที่ดแี ละหลากหลาย วิธีการ ในขณะนี้ได้สอบถามไปยังหน่วยต่างๆ ได้การตอบรับกลับมามีกิจกรรมและ
โครงการเช่นกัน การมีเหมือนกัน

จะต้องมีการเร่งรัดการดําเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดหลักสูตรการรูเ้ ท่าทันสื่อมีหรือไม่

ซึ่งได้คําตอบว่ายังไม่มีอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ แต่หน่วยงานที่มีงบประมาณอยู่แล้วไปหยิบยกของกระทรวงศึกษาธินํกาารมาอบรม สัมมนา แล้ว
เลิกทํากันไป เพราะฉะนั้นการรูเ้ ท่าทันสื่อของกระทรวงศึกษาไม่ใช่รู้และใช้สื่อเท่านั้น ต้องรู้และแยกแยะ
ข้อความที่สื่อส่งมา ซึ่งอะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ อะไรควรตรวจสอบ อะไรที่จะส่ งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
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๔. ทําไมมองว่าการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งจริงๆ แล้วสิ่งนั้นก็ครอบคลุมอยู่ทั้งหมดของประชนทุกคน
ซึ่งจะมุ่งไปที่เขารับรู้ข้อมูลของสื่อ แต่ถ้ามีการสอบถามไปที่กระทรวงศึกษาธิการเองมีการจัด
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนีห้ รือไม่ ทําไมมุ่งไปที่กลุ่มแต่ละกลุ่มเพราะอะไร
ขอเรียนว่าเรื่องพี่นอ้ งประชาชนได้จัดไว้ ๒ แบบ ๑ . อยู่ในระบบการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไป
ถึงมัธยม ซึ่งหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปทางมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่าในส่วนที่เด็กจะพอรับรู้รับทราบ
การใช้สื่อ การแยกแยะสื่อ ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนกว่า ๒. ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ เช่นการศึกษา
นอกโรงเรียน พี่นอ้ งประชาชน ซึ่งอยากแยกแยะในเรื่องของการรูเ้ ท่าทันสื่อในทุกมิติในร ะบบการศึกษา
ซึ่งในหน่วยงานภาครัฐ ประมาณ ๒๐ กระทรวง เป็นร้อยกรม สิ่งที่จะส่งข้อมูลไปบอกพี่นอ้ งประชาชนว่า
สื่ออะไรควรเชื่อ สื่ออะไรไม่ควรเชื่อ และให้พี่นอ้ งประชาชนเป็นผู้กํากับดูแลสื่อ ถ้าหากเห็นว่าไม่
เหมาะสม เช่น เสียง ภาพ สามารถส่งข้อมูลกลับมายังสื่อเหล่านั้นโดยตรง
๕. ถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งจะแยกแยะได้อย่างไรว่าอะไรที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่สามารถวัดได้
การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตั้งไว้วา่ สื่อเป็นเสมือนโรงเรียน
ของสังคม ประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบ ๑. ให้ความรู้กับประชาชน อะไรที่ให้ความรูไ้ ด้ถู กต้อง
เหมาะสมที่เป็นจริง ๒. ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งก็มีวัฒนธรรมดีๆ มากมายควรให้สื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติไปยังพี่น้องประชาชนและสังคม

๓. ปลูกฝังทัศนคติที่ดี ซึ่งปลูกฝัง

ทัศนคติที่ดใี ห้กับสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ ด้อยู่ในองค์ประกอบทั้งหมดแ ล้ว แต่ถ้าจะไปจําแนกออกเป็นสิ่งที่
ต้องดําเนินการต่อไป
๖. ปกติที่ดูโทรทัศน์ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ ในปัจจุบันจะมีสื่อที่เข้าข่ายกรณีให้ความรู้ สื่อต้องมีส่วนช่วยใน
เรื่องการสร้างความสําคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติหรือเอกลักษณ์ของชาติ แม้กระทั่งทัศนคติ
ที่ดี เช่น ละคร เก ม Variety ก็ดี ซึ่งก็เข้าข่ายกันหมดแล้ว ถ้าไม่ปฏิบัติตามทําอย่างไรให้เขารู้ว่า
นอกเหนือจากนีค้ ือไม่ดีจะทําอย่างไร
ซึ่งถามว่าละครเหล่านีถ้ ูกใจพี่น้องประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์ และเรื่องของวัฒนธรรมไทยมีบ้าง
ไหม แต่ไม่ควรที่จะนําวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมาให้เด็กได้ดู เช่นการแย่งสามี การแย่งภรรยา การตบตี
กัน แต่ยังมีภาพเหล่านีอ้ ยู่เสมอในละครโทรทัศน์ แต่ประชาชนเป็นตัวสะท้อนของสื่อ ประชาชนชอบแบบ
ไหน สื่อก็ให้มาแบบนั้น ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําการปฏิรูปว่าควรจัดลําดับในเรื่องสาระเหล่านีท้ ี่นํามาให้
ความรูใ้ นเรื่องอะไร ซึ่งควรแยกแยะไป ส่วนการปลูกฝังวัฒนธรรมควรทําแบบไหน ควรจะรู้วา่ ต้องทํา
อย่างไร ส่วนทัศนคติดีๆ มีให้เห็นอยู่เรื่อยไป เช่น เก็บสต างค์ได้นํามาส่งคืนเจ้าของ สิ่งเหล่านีต้ ้องมีการ
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เผยแพร่ให้รับรู้กันบ้าง หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมไทยความกตัญญูได้แสดงเรื่องเหล่านีใ้ ห้สังคมรับรู้
รับทราบ และต้องปฏิบัติอย่างไร สิ่งเหล่านีอ้ ยากให้มีการดําเนินงานของสื่อที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมไทย
ให้ดีข้นึ รวมไปถึงเรื่ องของวินัยการจราจร หรือวินัยต่างๆ ซึ่งเรื่องเหล่านีส้ ื่อเป็นผูใ้ ห้ความรู้ทั้งหมด แต่
ตรงไหนที่ควรจะให้ ซึ่งสื่อต้องนําไปจําแนกแยกแยะเอา
๗. ในส่วนของข้อเสนอในการปฏิรูป ในการรู้เท่าทันสื่อของพี่น้องประชาชนในข้อต่างๆ ที่ท่านเล่าให้ฟัง
มาในกรณีที่จะเห็นภาพจริงๆ ใน การสะท้อนกลับมาของสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ หรือ
Digitally หรือช่องอื่นๆ ตรงนีไ้ ด้เขียนลงไปในข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ชุดนีด้ ้วยหรือไม่
เรื่องการประปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการปฏิรูป
ประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ทางสํานักงานพัฒนาการเศ รษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขากลาง ได้ส่งร่าง
แผนปฏิรูปไปยังทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการได้ตอบกลับมาว่าเรื่องเหล่านีท้ ําได้แค่ไหน ทําอย่างไร
ซึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นงานที่ปฏิบัติอยู่เหมือนกัน คําว่างานที่ปฏิบัติอยู่เหมือนกันต้องนํามาจําแนก
ด้วยว่าจะต้องมีการพัฒนาป รับปรุงคุณภาพเหล่านั้นอย่างไร เช่น การรูเ้ ท่าทันสื่อได้เห็นภาพชัดว่าต่าง
คนต่างทํา ซึ่งมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็จําแนกไปให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทํา ซึ่งต่างคน ต่างทํา ไม่เป็นลักษณะที่
สอดคล้องกัน หรือบูรณาการที่ชัดเจน ซึ่งขณะนีไ้ ม่สามารถดําเนินการได้ทุกมิติและจะต้องไปสอบ ถาม
หน่วยงานที่มหี น้าที่อยู่วา่ ท่านเคยทําในมิตไิ หนในการรูเ้ ท่าทันสื่อ ท่านส่งความรูไ้ ปยังกลุ่มไหนของพี่
น้องประชาชน และตัง้ เปูาตัวชีว้ ัดอย่างไรเพื่อนําไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนเวลาการ
ดําเนินการร่างแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ ๑ ปี เพราะฉะนั้นเวล า ๕ ปี ทางเรามั่นใจว่าพี่นอ้ ง
ประชาชนต้องมีความตื่นตัวในการรูเ้ ท่าทันสื่อมากขึ้น และจะสะท้อนกลับมาที่ส่อื โดยตรง
และสื่อควรจะปรับปรุงอย่างไร
๘. การประชาสัมพันธ์สื่อแต่ละครั้งที่หน่วยงานนั้นๆ ได้ออกไปข้างนอกว่าจะประชาสัมพันธ์ให้กับใครมี
วิธีการอย่างไร รวมไปถึงกิจกรรมอย่างไร จะมีเสียงสะท้อนกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
หรือไม่
ใช่ เปรียบเหมือนตัวชี้วัด ซึ่งในระดับต่อไปหน่วยงานจะต้องมีการรับรู้ความเข้าใจจาก
มุมมองของการผลิตสื่อ
๙. ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ สามารถที่จะทําตามอย่างที่เสนอได้

เพราะว่าไม่มีโฆษณา ไม่ได้มีค่า

ล่วงเวลา ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายที่เกี่ยวกับธุรกิจใช่หรือไม่ ถ้าเกิดเป็นกรณีชั้นธุรกิจจะทําอย่างไร
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ผูผ้ ลิตรายการที่เป็นเอกชนเขาจะมุ่งในเรื่อง Rating มุ่งในโฆษณาเป็นหลัก ถ้าจะปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ ถ้าจะปลูกฝังทัศนคติที่ดี ต้องถ ามว่าพี่นอ้ งประชาชนจะดูกันมากน้อยแค่ไหน ตรงนี้
เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามา ดําเนินการสนับสนุน โดยการจัดสรรงบประมาณให้มาปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี สร้าง
ละครที่เป็นวัฒนธรรมที่ดขี องคนไทย ซึ่งเรื่องเหล่านีต้ ้องทําคู่ขนานกันไปจะให้เอกชนดําเนินการตาม
ลําพังก็จะเป็นเหมือนกับสภาพปัจจุบันนี้ เพราะเขาต้องการค่าโฆษณา ต้องการ Rating ถ้าจะให้สังคมดี
ขึน้ รัฐต้องมีสว่ นสนับสนุน
๑๐. แล้วรัฐพอจะมีงบประมาณสนับสนุนหรือไม่
งบประมาณของเราปีหนึ่งมีมากมายมหาศาล งบที่รัฐบาลให้นําไปจัดสรรอบรมพัฒนา
สัมมนามีอยู่ในตัวอยู่แล้ว งบที่มอี ยู่นํามาจําแนกให้ประชาชนและในบทบาทที่ทําให้ประชาชนคืออะไร
เสมือนเป็นการรับรู้ความ เข้าใจในหน่วยงานภาครัฐให้พี่นอ้ งประชาชนได้เข้าใจส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองกองทุน
ต่างๆ ที่มีข้นึ เช่น กองทุนของสื่อกองทุนที่จําเป็นให้กับพี่นอ้ งประชาชน ไม่ใช่เป็นโครงการใหม่เป็งบเก่
น าแต่
ใช้โครงการใหม่ขึน้ มา เพราะฉะนั้นตรงนี
มั่น้ ใจทุกสวัสดิการมีงบประมาณอยู่แล้ว แต่จะทําอย่างไรจะส่งผ่าน
งานของท่านไปสู่พี่นอ้ งประชาชนใน ๓ มิติน้ี ๑. ให้ความรู้ ๒. ปลูกฝังวัฒนธรรม ๓. ปลูกฝังทัศนคติที่ดี

วัฒนธรรมที่ดี
๑๑. แล้วอย่างนีจ้ ะต้องมี Road Map ในการบูรณาการร่วมกันใหม่ เพราะบางที่ก็มีการรณรงค์การทํา
กิจกรรม แต่รู้สึกว่าไม่ขยับเหมือนย้ําอยู่กับที่แล้วจะอย่างไรต่อไป
การที่รัฐบาลสร้างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมาทั้ง

๑๓ คณะ แม้จะทําแผนเสร็จ

ภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ก็ตาม แต่ยังมีหน้าที่ตดิ ตามงานต่างๆ ในเวล าอีก ๔ ปี เพราะฉะนั้นต้อง
ทํางานแบบบูรณาการและเอา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทํากิจกรรมรูเ้ ท่าทันสื่อมาหารือร่วมกัน หรือมี
แกนกลางของแต่ละหน่วยงานว่าจะบูรณาการเรื่องเหล่านีก้ ับใครได้บ้าง เป็นไปตามเปูาหมายของปฏิรูป
สื่อที่วางแนวทางไว้หรือเปล่า
๑๒. การปฏิรูปการรู้เท่ าทันสื่อของประชาชนถ้าทําออกมาสําเร็จตามที่ท่านเล่าให้ฟังมีการบูรณาการ
ร่วมกันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่เกิดขึน้ ในอนาคตข้างหน้าด้วย ซึ่งทิศทางของการปฏิรูปสื่อการ
รู้เท่าทันสื่อของประชาชนจะเป็นอย่างไรต่อไป
เมื่อรูเ้ ท่าทันสื่อจะเป็นคนที่มคี ุณภาพ เมื่อสื่อส่งมา แล้วสามารถเชื่อหรือไม่เชื่อตรงนีต้ ้องคัด
กรองก่อนเพื่อส่งต่อไปให้คนอื่น เป็นเรื่องที่อย่างน้อยก็มีความรูข้ นึ้ มาว่าควรจะเชื่อดีไหม หรือควรจะ
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สอบถามใครก่อน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่ดําเนินการแก้ข่าวอยู่แต่อาจไม่ทันเวลา แต่หน่วยงานที่ส่งข่าว
มาเป็นหน่วยงานต้นที่จะต้ องชีแ้ จงว่าสิ่งที่สง่ มาถูกต้องหรือไม่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญ คือ พี่นอ้ ง
ประชาชนต้องคัดกรองก่อน ควรจะรับสื่อเหล่านีไ้ หม ทั้งที่ไม่มคี ุณภาพควรจะรับต่อไปไหม ควรจะเชื่อ
ไหม หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับสื่อเหล่านั้น นีก้ ็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คัดกรองออกมาเมื่อรู้เท่าทันสื่อแล้ว
๑๓. แล้วถ้าคนรู้เท่าทันสื่อแล้วผลออกมาเป็นแบบนี้ ใครก็แล้วแต่ที่เสนอสื่อออกมาแบบไม่ถูกต้อง ไม่ดี
ไม่มีคุณภาพ เขาจะโดนอะไรจากสังคมไปบ้างหรือไม่
อย่างน้อยสังคมได้รับการตรวจสอบแล้ว ว่าเขาเองเป็นสื่อที่ไม่มีคุณภาพการที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วก็มีขั้นตอนกํากับดูแลในสื่อ ซึ่งสื่อต้องการกํากับดูแลกันเอง เพราะฉะนั้นต้องกําหนด
จริยธรรมสื่อขึน้ มา
๑๔. อย่างนีแ้ สดงว่าแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมสื่อและมาตรฐานวิชาชีพสื่อที่จะคุยกันในข้อต่อไป
ตรงนีจ้ ะต้องเข้มข้นขนาดไหน
นําเรียนว่าต้องมีมาตรการ ซึ่งหลายคนอยากให้มีกฎหมายออกมา ซึ่งกฎหมายบ้านเราเยอะ
มากแต่ขาดการบังคับใช้ เพราะฉะนั้นจะเอาที่จําเป็นที่สําคัญเท่าที่มจี งึ ลงมติกันว่าสมควรมีกฎหมาย
ฉบับหนึ่ง ใช้คําว่าร่างพระราชบัญญัติดูแลจริยธรรมสื่อเพื่อเป็นการปกปูองคุ้มครองประชาชน
๑๕. หมายความว่าสามารถคุมได้ทั้งประเทศ
ถูกต้อง เมื่ อบังคับใช้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งตรงนีจ้ ะมีผลพวงมาจากสภา
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ซึ่งสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศได้ร่างเอาไว้แล้วเช่นกันและค่อนข้างสมบูรณ์
อยู่ด้วยกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ส่อื ดูแลกํากับกันเอง หรือองค์กรสื่อ ประเภทไหน อย่างไร ถัด
จากองค์กรสื่อเป็นองค์การสื่อมวลชน โดยที่อาจจะมีองค์กรมาสมัครเป็นสมาชิกองค์การสื่อกํากับดูแล
องค์กรอีกทีหนึ่ง ในส่วนที่สาม คือ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจะมีคณะกรรมการจากการ
เลือกตั้งตาม
มิติตา่ งๆ แล้วองค์สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
จะกําหนดมาตรฐานจริยธรรม กําหนดส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรม การคุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เพราะฉะนั้นขอนําเรียนว่าจะคู่ขนานกันไปถ้าหากพี่นอ้ งประชาชนส่งกลับมาว่าสื่อไม่มี
คุณภาพ นอกจากประชาชนจะลงมติกันแล้ว และแจ้งกลับมาจะส่งไปยังสภาวิชาชีพหรือองค์ กรวิชาชีพ
เหล่านั้นให้ไปดําเนินการต่อ
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๑๖. สําหรับแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อตรงนีต้ ้องแยกออกมาไหมว่าเป็น
สื่อของรัฐเป็นสื่อของเอกชนจะต้องมีข้อมูลตรงนีอ้ ย่างไรกันบ้าง
นําเรียนในส่วนของสภาวิชาชีพสื่อให้มสี ื่อภาครัฐเข้าไปอยู่ในองค์กรนี้ดว้ ย สื่อของรัฐมิใช่เป็น
ตัวแทนของรัฐในคณะกรรมการปฏิรูปฯ ไม่อยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาอยู่ในสภาวิชาชีพสื่อ แต่
อยากให้หน่วยงานของรัฐในฐานะสื่อของรัฐเข้ามาอยู่ในสภาวิชาชีพสื่อนีด้ ้วยเพราะไม่ว่าจะเป็นสื่อของ
รัฐ สื่อของประชาชน คือ สื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ไม่วา่ จะ สื่อของรัฐหรือสื่อของประชาชนจะต้องมี
มาตรฐานจริยธรรมเหมือนกัน
๑๗. นีค้ ือแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมแล้วมีข้อไหนที่ด้านการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ ในเรื่อง
ของแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และมาตรฐานวิชาชีพสื่อให้ความสําคัญเป็นพิเศษมีข้อไหนอย่างไรบ้าง
มี ๒ เรื่อง แม้จะมี ๖ ประเด็น ถ้าคุยกับพี่นอ้ งประชาชนจะคุย ๒ ประเด็น เพราะเป็นเรื่อง
หลักการรูเ้ ท่าทันสื่อ การกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชน
๑๘. สุดท้ายไม่ว่าจะมีกี่เรื่อง กี่ประเด็นการพูดคุยในเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ จะมี
ข้อหนึ่งที่มีการเข้าถึงข้อมูล ไปแล้วติดตามไปแล้วว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร สุดท้ายการประเมินสื่อ
คณะกรรมการฯ ชุดนีจ้ ะมีการพูดคุยเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมไปถึงประเมินผลในเรื่องต่างๆ
ด้วย สุดท้ายการสร้างสรรค์ของสื่อจะมีทิศทางไปทางบวก ที่ประชาชนเข้าไป รวมไปถึงคณะกรรมการ
ชุดนี้ ตรงนีเ้ ป็นบทบาทข้อหนึ่งสําหรับการเข้าถึงว่าการรู้เท่าทันสื่อของพี่น้องประชาชน การสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่ดี แต่อาจเป็นผลลบกลับมาด้วยตรงนีก้ ังวลหรือไม่
คณะกรรมการทั้ง ๑๑ ท่าน มีสว่ นในการร่างแผนขึน้ มา กิจกรรมต่อไปนีไ้ ม่ได้หมายความว่า
จะลงมติทั้ง ๑๑ ท่าน ซึ่งตอนนีก้ ําลังประสานกั บคณะปฏิรูปที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ไม่วา่ จะเป็น
ด้านการเมือง ด้านการบริหารร าชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านยุติธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการปูองกันการทุจริต ได้คัดกรองแล้วว่า
แต่ละด้านสื่อมีสว่ นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในมิติไหน อาจจะต้องขอคําแนะนําผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการสื่อว่า
ควรมีกิจกรรมหรือมาตรการอย่างไร ซึ่งอยากเปิดกว้างขอความคิดเห็นและคําแนะนําต่อไป ไม่ใช่จบแค่
การดําเนินการตามแผน
--------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.20 ประเด็น “ความเกี่ยวโยงของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการปฏิรูปด้านอื่นๆ
โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย(ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
หลากด้านหลายประเด็นกับการปฏิรูปประเทศ ขอต้อนรับคุณผูฟ้ ังเข้าสู่รายการวาระ
ปฏิรูป ...วาระประเทศไทย ที่ผ่านมาเมื่อวานนีไ้ ด้คุยกับท่านจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นของการปฏิรูปการรูเ้ ท่าทันสื่อ และ
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งในวันนีจ้ ะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นความเกี่ยว
โยงของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการปฏิรูปด้านอื่นๆ
๑. ความเกี่ยวโยงของร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้ านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร
หน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสารสนเทศ แบ่งเป็น
หน้าที่หลักๆ สําคัญ ๒ ประการ (1) หน้าที่ดา้ นสื่อสารมวลชน 6 ประเด็น (๒) เป็นเครื่องมือของคณะ

ปฏิรูปประเทศด้าน ต่างๆ เช่น ส่งข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริงไปยังประชาชน โดยคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ พิจารณาการมีมิติความเชื่อมโยงกับคณะปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ ดังนี้
(๑) ด้านการเมือง มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ๑๗ พันธกิจ เกี่ยวข้องกับคณะปฏิรูปประ เทศ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ประเด็นคือ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
2. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ (การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้)
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีประเด็นปฏิรูป ๖ ประเด็น เกี่ยวข้องกับคณะปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ ประเด็นคือ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน

ทันสมัยและเชื่อม โยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจทิ ัล ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
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(๓) ด้านกฎหมาย มีประเด็นปฏิรูป ๑๐ ประเด็น มี ๓ ประเด็น เกี่ยวข้องคือ (๑) มีกลไกให้
ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูล
ของกฎหมาย คําพิพากษา คําวินจิ ฉัย หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก
(๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้
สะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางทุจริตคอรัปชั่น (๓) มีกลไกส่งเสริมการบั งคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
(๔) ด้านยุติธรรม เกี่ยวข้องในประเด็น การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านเศรษฐกิจ ไม่มเี กี่ยวข้อง
(๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นปฏิรูป ๓๘ ประเด็น เกี่ยว ข้องคือ (๑)
ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
(๗) ด้านสาธารณสุข มีประเด็นปฏิรูป ๑๐ ประเด็น เกี่ยวข้องคือ (๑) ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ (๒) ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ (๓) การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
(๘) ด้านสังคม มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น เกี่ ยวข้องคือ (๑) การปฏิรูปการจัดการข้อมูลและ
องค์ความรูด้ ้านสังคม (๒) การปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทาง
สังคม
(๙) ด้านพลังงาน มีประเด็นปฏิรูป ๑๗ ประเด็น เกี่ยวข้องคือ (๑) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ (๒) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
(๑๐) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เกี่ยวข้องในประเด็น

วัตถุประสงค์รวม (๑) ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบ
ได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัด

ปัญหาการทุจริตที่

เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
(๑๑) ด้านการศึกษา ยังไม่ได้คัดกรองข้อมูล แต่เชื่อมั่นว่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องแน่นอน
๒. สําหรับประเด็นการปฏิรูปด้านต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกัน ทางคณะกรรมการฯ มีการวางแนวทางหรือไม่
อย่างไรเพื่อให้การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด กับการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กร ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ทิศทางประการแรก คือการบูรณาการ การทํางานและการทํากิจกรรมอยากให้เกิดการบูรณา
การร่วมกัน สําหรับกิจกรรมนั้นอยู่ในช่วงที่จะหารือกับแต่ละคณะต่ างๆ ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการ
ปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารนเทศ เคยหารือร่วมกันกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม
โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า ในด้านสังคมจะต้องมี “การรูเ้ ท่าทันสื่อ ” ด้วยเช่นกัน ในมิติของการศึกษา การ
ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่นภาครัฐ ภาคเอก ชน สร้างการรับรู้ให้ประชาชน แต่สําหรับด้านอื่นๆ
ทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนฯ เพิ่งมีการพิจารณาความสอดคล้องความเกี่ยวโยงเมื่อ
ครั้งการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
ทิศทางประการที่สอง มีแนวคิดที่จะเชิญประธา น หรือคณะกรรมการมาให้ข้อมูล มาพูดคุย
หารือในประเด็นที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศได้พิจารณา
ว่ามีสว่ นเกี่ยวข้องกับแต่คณะนั้น กิจกรรมของทางคณะนัน้ ๆ จะเป็นอย่างไร จะเป็นไปในรูปแบบมิติไหน
หรือจะใช้ส่อื เป็นเครื่องมืออย่างไร ต่อจากนี้จะมีการเชิญคณะปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้าน มาพูดคุย หารือกันว่า
สิ่งที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาแล้วว่ามีสว่ น
เกี่ยวข้องกันแต่ละคณะนั้น กิจกรรมของแต่ละคณะกรรมการปฏิรูปต่างๆ จะเป็นไปในรูปแบบมิติไหน
จะใช้ส่อื เป็นเครื่องมืออย่างไร เพื่อมาบูรณาการร่วมกัน
๓. หลังจากเชิญแต่ละคณะมาหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารในรูปแบบใด หากได้
ข้อสรุปแล้ว จะต้องกลับไปถามความเห็นประชาชนอีกหรือไม่
ในแต่ละคณะปฏิรูปฯ ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนมาแล้ว รวมถึง
คณะปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศก็เช่นกัน ได้ระดมความคิดเห็น

2 มิติ มิติแรก

เชิญหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในคณะกรรมการประมาณ ๕-๖ ครั้ง มิติที่สอง ได้มกี าร
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
๔. ในส่วนของแต่ละคณะอาจมีข้อเสนอว่าอยากให้สื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกระบอกเสียง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี หรือเรื่องสื่อ จําเป็นต้องมีหน่วยงานเข้ามารองรับ ทางคณะกรรมการฯ ระบุ
ได้เลยหรือไม่ หรือเป็นอํานาจหน้าที่ใคร
จากการประชุมร่วมกับแต่ละคณะ ทางประธานคณะบางท่านอยากให้ทาง คณะกรรมการ
ปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดําเนินการส่งข้อมูลสื่อสารไปยังประชาชน แต่
ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ ) ในฐานะฝุายเลขาฯ
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ได้รับไปดําเนินการ โดยมีการจัดแถลงข่าวแต่ละคณะปฏิรูป แต่ละสัปดาห์ ให้ประชาชนได้รับทราบใน
เบือ้ งต้น เกี่ยวกับความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนฯ ไม่สามารถที่จะนําข้อมูลของทุกคณะมา
ส่งต่อ แต่ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับทางคณะปฏิรูป
สื่อสารมวลชนฯ จากการคัดกรองเบื้องต้น หากหารือแล้ว อาจมีประเด็นหรือหัวข้อเพิ่มเติมขึน้ มาได้
หรือแต่ละคณะอาจจะฝากทางคณะกรรมการปฏิรูปสื่อสารมวลชนฯ ไปดําเนินการในเรื่องเหล่านีต้ ่อไป
โดยอาจจะเป็นเครื่องมือให้ได้
๕. หากมีการปฏิรูปด้านอื่นๆ อยากให้สื่อมวลชนเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียง เป็นเครื่องมือใน
การทํางานแต่ละการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้สื่อสารมวลชนในการก้าวเดิน หากผ่านไปเรื่องการรู้เท่าทัน
สื่อของประชาชน ถ้าเป็นของรัฐก็สามารถทําได้ แต่หากเป็นของธุรกิจจะทํา อย่างไร จะต้องมีตัวบท
กฎหมาย มาตรฐานออกมาหรือไม่
หากเป็นกฎหมายออกมาถ้าเกี่ยวข้องกับใครคนนั้นต้องรับผิดชอบ “สื่อมวลชน” เป็นเปูาหมาย
ที่หลายท่านคิดว่าอยากจะกํากับดูแลกันเอง ไม่อยากให้รัฐมาควบคุม บังคับ กํากับ ในความเป็นเป็น
จริงแล้วงานของคณะปฏิรูปด้านสื่อสารมวล ชนฯ ในส่วนของกฎหมายอาจไม่ต้องทําเลยก็ได้เพราะมีอยู่
แล้ว ทาง สปท . ได้ดําเนินการมาแล้ว รับฟังความคิดเห็นมาแล้ว ร่างมาแล้ว

๙๗ มาตราซึ่งทาง

คณะกรรมการเห็นว่าอาจจะเชื่อมโยงยังไม่สมบูรณ์ก็ร่างขึ้นมาใหม่ แต่โดยส่วนตัวกระผมเห็นด้วยใน
หลายๆ มิติกับสิ่งที่ สปท. ร่างมา แต่อย่างไรก็รับฟังเสียงของคณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรมสื่อ เป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหม่ ขณะนีแ้ ม้จะมีหลายสื่อก็มจี ริยธรรมของ
ตนเอง ต่างคนต่างทํา แต่ยังไม่มีจริยธรรมกลาง ดังนัน้ ในเมื่อมีการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ
ควรกําหนดมาตรฐานกลางส่วนนีข้ ึน้ มา โดยไม่ได้หมา ยความว่าจะให้สื่อไปกําหนดกันเองเท่านั้น แต่
ต้องมีสว่ นร่วมของ 3 ภาคส่วน (1) ภาครัฐ (๒) ภาคประชาชน (๓) ภาคสื่อ หากทําแล้วก็ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนด้วย เห็นด้วยกับมาตรฐานจริยธรรมนี้หรือไม่ มีความคิดเห็นอย่างไร มิติที่
จะทํางานก็คือ “ประชารัฐ ” เป็นการมีส่ว นร่วม เมื่อมีมาตรฐานจริยธรรมออกมา มีกฎหมายออกมา
เร่งรัดดําเนินการภายใน ๔ ปี เชื่อมั่นว่าจะต้องดีข้ึนแน่นอน
๖. ถ้าพูดถึงวันนีก้ ารเชื่อมโยงของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านอื่นๆ ออกมาถูกกําหนด สร้างกิจกรรม สร้างภาระหน้าที่ สร้างสั มพันธ์ที่ดีให้เกิดขึน้ กับทุกมิติ
จะสามารถปฏิรูปประเทศถึงขั้นการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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จาก 6 ประเด็นปฏิรูป (1) การปฏิรูปการรูเ้ ท่าทันสื่อของประชาชน (2) แนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ (3) การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนแ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ (4) การปฏิรูปแนวทางการกํากับดูแลสื่อออนไลน์ (5) การปฏิรูปการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนภารกิจการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยฯ (6) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ ทั้งนี้ หยิบยกประเด็นที่ใกล้ชิดกับประชาชน ๒ ประเด็น คือ (๑) การรูเ้ ท่าทันสื่อของประชาชน
โดยประชาชนจะต้องมีการปฏิรูปตนเองด้วย เช่น การพิจารณารับรู้ในสื่อที่ออกมาว่าควรเชื่อหรือไม่
ข่าวจริงหรือข่าวเท็จ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม (๒) จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
๗. การปฏิรูปสื่อมีกิจกรรมเกิดขึน้ เป็นภาพสวยงาม แต่หากบางคน บางส่วนเกิดภาพลบ แม้จะปฏิรูป
อย่างไรก็ไม่เชื่อจะเกิดอะไรขึน้
ทางคณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่ให้ขอ้ มูลความรู้ บอกวิธีแก่พี่นอ้ งประชาชน เพื่อให้เกิดการรู้เท่า
ทันสื่อ และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างที่สุด อาจเรียกได้ว่าประชาชนเป็นผู้กํากับสื่อ หากประชาชน
ไม่เข้ามามีสว่ นร่วมการปฏิรูปก็ไม่สําเร็จ ดังนั้นจึงต้องเน้นประชาชนเป็นสําคัญ (๑) ให้ประชาชนร่วมกัน
ปฏิรูปสื่อด้วยการช่วยกันดูแลสื่อที่มคี ุณภาพ ไม่มคี ุณภาพ (๒) ปฏิรูปตัวเอง ประชาชนต้อ งรูเ้ ท่าทันสื่อ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
-----------------------เรียบเรียงโดย นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
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2.21 ประเด็น “การจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล (ตอนที่ 1)”
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑)
วันนีจ้ ะไปติดตามการดําเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ภายใต้อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (อกขร.) จากสถานการณ์
ทางทะเลประเทศไทยที่มกี ิจกรรมมากขึ้นแต่ทรัพยากรทางธรรมชาติกับเสื่อมโทรมลง และผลประโยชน์
ไม่ได้อยู่ในมือของคนไทยทําให้นักวิชาการมีการประเมินผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย เพื่อ
ศึกษาหาความคุ้มค่าของผลประโยชน์ทางทะเลกับทรัพยากรที่สูญเสียไป แต่ มูลค่าผลประโยชน์ทาง
ทะเลที่ปราก ฎในปัจจุบันยังไม่เป็นค่ามาตรฐาน ซึ่งหมายถึงมูลค่ามากกว่าความเป็นจริงหรือน้อยกว่า
ความเป็นจริง ดังนั้นคณะทํางานฯ ได้พยายามหาแนวทางให้ได้มาเพื่อผลผลิตโดยรวมของภาคทะเล
ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่มมี าตรฐานไม่มคี วามซับซ้อนในแต่ละ หมวดหมูร่ วมไปถึงกิจกรรมที่เป็นตัวเลขสามารถ
นําไปบริหารจัดการทางกิจกรรมทางทะเลในภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ
ซึ่งได้คุยกับคณะทํางานฯ เรื่องการทํา
กิจกรรมรวมภายในประเทศทางทะเลเป็นอย่างไร โดยศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทํางาน
ปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
๑. ภายใต้อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทําไมคณะทํางานฯ
ชุดนีถ้ ึงให้ความสําคัญในการทํางานระบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยังคงให้
ทํางานสืบเนื่องเพราะอะไร
ความจริงการทํางานครั้งนี้ ต่อเนื่องมาจากชุดกรรมการ ที่ใช้ย่อว่า อบป . แต่คณะทํางานฯ
เน้นในเรื่องการปฏิรูปบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประเด็นที่สรุปได้จากการทํางาน
ที่ผ่านมา คือ ความจําเป็นที่ประเทศไทยมีนโยบายชาติทางทะเล ซึ่งเป็นการบริหารจัดการผลประโยชน์ชาติ
ทางทะเล ซึ่งมี ๒ ส่วน ๑. เศรษฐกิจภาคทางทะ เล ๒. ต้นทุนทางธรรมชาติ ที่ผ่านมามีการติดตาม
สถานการณ์ในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการรายงานในเรื่องสูญเสียพืน้ ที่ปะการัง ปุาชายเลน
ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวของต้นทุนแต่มูลค่าเศรษฐกิจทางทะเลเป็นตัวชีว้ ัดที่สําคัญ แต่ยังไม่ปราก ฎตัวเลขใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงสามารถเอาไปใช้ได้ ความจริงแล้วเศรษฐกิจภาคทะเลแทนที่จะเป็น
Gross domestic product (GDP) ระดับประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีจังหวัดที่ตดิ กับทะเลอยู่ ๒๔
จังหวัด ถ้ารวมกับกรุงเทพมหานครด้วยทางเศรษฐกิจจะทําให้เห็นเศรษฐกิจภาคท ะเล ซึ่งจะเป็นการ
ทราบสถานการณ์และติดตามการวางแผนและใช้ในการจัดทํายุทธศาสตร์ในตัวนโยบายดังกล่าวเป็น
ดัชนีชวี้ ัด
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๒. ก่อนจะลงไปในรายละเอียดของ Gross domestic product (GDP) ทําไมคณะทํางานฯ จึงมีแนวคิดเป็น
หลักในการจัดทําเพื่อให้รู้คุณค่าทางทะเลมีคุณค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริงที่มีอยู่การใช้
ประโยชน์ทางทะเลใช้มากใช้น้อยแค่ไหน ทําไมถึงจัดตรงนีข้ นึ้ มาเพราะอะไร
ถ้ามองการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งจะคุ้นเคยกับ Gross domestic product (GDP)
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่ง Gross domestic product (GDP) ภาพใหญ่ คือ ผลรวมของมูลค่า
สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ตอ้ งการในประเทศ ณ ช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่รวมมูลค่าวัตถุดิบและปัจจัย
อื่นที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่ง Gross domestic product (GDP) ภาคทะเลใหม่จะเกี่ยวข้องกับทะเล
โดยตรง ซึ่งหมายความว่าจะสะท้อนให้เห็นการเจริญเติบโตของประเทศ ประกอบไปด้วยการ
เจริญเติบโตในภาคทะเล เท่าไร อย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่มพี ืน้ ที่อยู่ในประเทศประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์
เศรษฐกิจภาคทะเลประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย ซึ่งการเติบ โตของเศรษฐกิจโลกหรือของ
ประเทศ ภูมภิ าคต่างๆ ณ วันนี้ ทุกส่วนให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโต ของภาคเศรษฐกิจทางทะเล ซึ่ง
เป็นความหวัง เป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์เหล่านั้นต้องมีต้นทุน ซึ่งGross
ตรง domestic product (GDP) มองใน
ส่วนของรายได้ในภาคเศรษฐกิจ ภาคทะเล ซึ่งจะมารวบรวมและติดตามกับต้นทุนทางธรรมชาติ
๓. ก่อนที่จะมาลงรายละเอียด Gross domestic product (GDP) ภาคทะเลของประเทศไทย
มีแนวคิดหรือกรอบคํานวณอย่างไร ทําไมถึงเอามาแยกย่อยเพราะอะไร
ถ้ามองภาพใหญ่ของประเทศโดยตรง ซึ่งไม่มขี ้อมูลลงไปในภาคทะเล ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญ
เพราะรูปแบบภาพรวมของประเทศโดยรวม คือ รวมทุกอย่างด้วยกัน เช่น มูลค่าการท่องเที่ยวการ
รายงานต้องรายงานทั้งหมดเป็นภาพใหญ่ในหมวดกิจกรรมต่างๆ
๔. ถ้าผลออกมาดี ซึ่งจริงๆ แล้วทะเลดีไหม ท่ องเที่ยวดีไหม พอนํามาบวกกันแล้วค่อนข้างดี
คําว่าดีไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหน แล้วไม่ดีมาจากทิศทางไหนอย่างไรบ้าง ถ้านํามาแตกย่อยประเทศไทย
มีแล้วหรือยังในทางภาคทะเล
ทางภาคทะเลไม่เคยมี แต่มีความพยายามทํา Gross domestic product (GDP) ซึ่ง
ผูร้ ับผิดชอบ คือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทําในลักษณะ การรวม
Gross
domestic product (GDP) ทั้งประเทศ โดยส่วนกลางแต่ไม่มขี ้อมูลที่สะท้อนมาในระดับจังหวัด แต่ในช่วง
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ นโยบายขณะนัน้ เห็นความสําคัญในการคํานว ณ Gross domestic product (GDP)
ลักษณะ คือ มีข้อมูลหลากหลายจังหวัดขึ้นมา ซึ่งตัวข้อมูลมาจากพืน้ ที่ในระดับจังหวัด ซึ่งถ้ามีคา่ Gross
domestic product (GDP) ในระดับจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ตดิ ชายทะเล แล้วแยกส่วนของชายทะเล
ซึ่งตอนนี้ไม่มีเพราะเรื่องการดําเนินงานได้หยุดลงเนื่องจากหลายเห ตุด้วยกัน คืองบประมาณการ
ดําเนินงาน ความจําเป็นของข้อมูลที่ถูกต้อง ความคุ้มทุน จึงทําให้ความคิดนั้นได้หยุดลงและตอนนี้ใช้
Gross domestic product (GDP) ในการดําเนินงานในปัจจุบัน

สรุปผลการดําเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๑๒๑

๕. ต่างประเทศเขามีหรือไม่
ถ้าพูดตามลักษณะ Gross domestic product (GDP) ภาคทะเล มีการประชุมไปเมื่อประมาณ
ปีที่แล้วมีการนําเสนอทะเลในประเทศ เช่น ประเทศในเพื่อนบ้านในอาเซียน ไม่วา่ จะเป็นมาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ ซึ่งประเทศเหล่านีม้ ีการจัดทําอยู่และได้นําตัวเลขมาดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร
บ้าง และคาดการณ์ในอนาคตพร้อมวางยุทธศาสตร์ตามนโยบา
ย ซึ่งประเทศมาเลเซียมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคทะเลเขาโตได้เร็วมีการประเมินสถานการณ์
ที่ใช้ในการวางแผน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศอยากนํามาใช้
๖. ถ้านํากลับมาใช้ หรือทําให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ แสดงว่ามีผลพวงทางยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้ นใน
อนาคตข้างหน้า เมื่อมีการหาข้อมูล Gross domestic product (GDP) ทางภาคทะเลแล้ว ปัจจัยคืออะไร
สามารถไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติได้หรือไม่
ถูกต้องครับ เพราะเป็นลักษณะของตัวชีว้ ัดและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะแผน
ระยะยาว ๒๐ ปี ยกตัวอย่างเช่น การเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวถ้าไม่สามารถมองการท่องเที่ยวจาก
ทะเลได้ แล้วการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่ไม่ไปเชื่อมต่อกับต้นทุนทางทรัพยากร ณ วันนี้ การบริหาร
จัดการคล้ายๆ การมองการเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มองเรื่องต้นทุนว่าจะแลกด้วยอะ ไรทําให้การ
ดําเนินการสะท้อนความเป็นจริงที่ควรจะเป็น ถ้าเกิดปัญหาที่เกินแก้ไขแล้วทําให้เกิดการเสียหายใน
สิ่งแวดล้อมในสิ่งที่ไม่ทราบ ซึ่งมองแค่ตัวเลขในการเจริญเติบโตในภาครวมอาจทําให้เกิดความสูญเสีย
ไม่สามารถนําคืนมาได้ในส่วนของทรัพยากรบางอย่าง
๗. ถ้าทํา Gross domestic product (GDP) ขึน้ มาจะใช้ประโยชน์ในภาคทะเลได้มากที่สุดและสามารถ
กําหนดทิศทางทะเลบ้านเราจะไปแบบไหน พัฒนาในส่วนไหนแล้วถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึน้ อย่างไร
ในระบบที่ทําอยู่ไม่จําเป็นต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด ในการให้ได้มาในข้อมูลตรงนี้ เพราะนั้นต้อง
อาศัยความพยายามขั้ นหนึ่งให้ได้มาโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีดกี ว่าไม่ดีแน่ๆ โดยมาดูสิ่งที่ทําอยู่
แล้วจัดรูปแบบให้ดีแล้วนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดการถ้ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมีระยะเวลาพอใน
การจัดทําเครื่องมือที่ถูกต้องในการใช้ระยะยาว ถ้าไม่เริ่มวันนีใ้ น ๒๐ ปี ก็ไม่มอี ะไรเกิดขึ้น
๘. Gross domestic product (GDP) ทางทะเลเป็นตัวชีว้ ัดแสดงให้เห็นเศรษฐกิจทางภาคทะเลอย่างหนึ่ง
แต่ดัชนีที่มีตัวค่าที่บอกว่ามีมูลค่าเติบโตมากน้อยแค่ไหน และเอาอะไรมาวัด และในแต่ละหมวดหมู่
สําคัญแค่ไหนอย่างไร
ถ้ามองภาพรวมของประเทศ มองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอ้ งการให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จากประเทศที่มรี ายได้นอ้ ย คําถามเหมือนกับว่าบทบาทเศรษฐกิจภาคทะเลจะไปเสริมจะไปช่วยให้หลุด
พ้นจากกับดักดังกล่าวนั้นได้อย่างไรบ้าง ซึ่งต้องแยกเป็น ๒ ส่วน หมายความว่าในบางส่วนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอาจจะไม่มคี วามสา มารถเติบโตได้มากหรือการเติบโตได้ไม่เท่ากัน แต่การคาดการณ์ใน
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ระดับของโลกแล้ว แม้กระทั่งประเทศ ไทยยังมองโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย โดยใช้
ประโยชน์จากภาคทะเล ซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตได้เยอะ
เพราะฉะนั้นการที่จะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปาน
กลางของประเทศในระยะ ๒๐ ปีมกี ารวางแผนบทบาทได้อย่าง มีนัยสําคัญ การที่มีความสามารถในการ
ติดตามเฉพาะภาคทะเลเป็นสิ่งที่มปี ระโยชน์
ซึ่งความจริงในทีมคณะทํางานฯได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนการวิจัย ซึ่งได้พยายาม
ทดลองเช็ค Gross domestic product (GDP) ของประเทศในช่วง ๑๐ ปีที่ผา่ นมา แต่ได้ขอ้ มูลค่อนข้าง
หยาบ ซึ่งยังห่างไกลความเป็นจริง ซึ่งความจริงข้อมูลในลักษณะนีไ้ ม่ใช่แค่ข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ถามว่าจะเติบโตในอนาคตหรือส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจแบ่ง
ออกมาเป็น ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ได้ไหม มีโอกาสอย่างไรบ้าง กิ จกรรมทางทะเลส่วนไหน ดําเนินการให้เกิด
การเพิ่มโดยไม่ไปกระทบผลเสียของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทําให้เห็นการเติบโตในลักษณะนี้ เชื่อมโยงกัน
และสอดคล้องกันทั้งระบบเพราะไม่สามารถวางแผนการเติบโตทางทะเลอิสระจากกันได้ ซึ่งมีการ
กระทบกระทั่งมีปฏิสัมพันธ์กันด้วย
๙. Gross domestic product (GDP) สามารถเป็นตัวชีว้ ัดประเทศไทยจะมี Gross domestic
product (GDP) บวกมากขึน้ เป็นตัวชีว้ ัดให้ระดับของเราขึน้ ไปสูงขนาดไหน หรือจริงแล้วเป็นแค่ส่วนเดียว
ซึ่งจริงๆ แล้วมีหลายองค์ประกอบภาพรวมจริงๆ แล้วเป็นอย่างไร
ความจริง Gross domestic product (GDP) ในปัจจุบันมี ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นในทาง
กลับกันเคยบอกไว้ว่าจะมองในเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งเรามีขอ้ มูลสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมจริงๆ คือ ต้นทุนเศรษฐกิจทะเลนั้นเอง เมื่อมีตัวเลขลักษณะนีอ้ าจจะให้เห็นความสมพันธ์ในเชิง
บวกหรือเชิงลบของกิจกรรมต้นทุนได้ แต่วันนีจ้ ะอยู่คนละหน่วยก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ อาจจะ
มองเห็นความสัมพันธ์ได้ เคยมีตัวเลขของ Gross domestic product (GDP) บางจังหวัดที่เติบโตขึ้นมาใน
กิจกรรมนั้นแต่ต้องใช้ทรัพยากร แต่จังหวัดนั้นไม่มีทรัพยากร แต่เป็นการใช้ทรัพยากรอีกที่หนึ่ ง ซึ่งมีผล
ทําให้เกิดการเสื่อมโทรมของตัวต้นทุนทรัพยากรอีกที่ วันนีเ้ รามองไม่เห็น เพราะฉะนั้นถ้ามองไม่เห็นใน
การพัฒนาแต่ละจังหวัดต่อไป จึงไม่สามารถมองผลกระทบจากส่วนอื่น ซึ่งก็เป็นตัวอย่างถ้ามีการ
ติดตามตัวเลขที่เป็น Gross domestic product (GDP) ภาคทะเลลงไปในร ายจังหวัดกิจกรรมทางทะเลจะทํา
ให้มคี วามสามารถในการใช้ติดตามและปูองกันในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของภาคทะเล
๑๐. ปัจจุบัน Gross domestic product (GDP) ประเทศไทยในภาคทะเลหรือประเทศไทยในภาคใหญ่
จะต้องแยกออกจากกันที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วจริงๆ ต้องเป็นหน้าที่ใครอย่างไร
ในความเป็นจริงแล้วทางสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดําเนินการทํา
Gross domestic product (GDP) อยู่แล้วของประเทศในภาพรวมและเมื่อวันก่อนมีการประชุมของ
คณะทํางานฯ ร่วมกันกับผูแ้ ทนสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล ะกรมบัญชีกลาง
ซึ่งมีการดําเนินการในระยะแรกหลังจากที่สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทําอยู่แล้ว
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ในปัจจุบันเอามาปรับปรุงหรือเสริมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ตัวเลขเริ่มใช้ได้โดยเร็ว แล้วจะมี
ตัวเลขทางภาคทะเลถึงแม้จะยังไม่ถูกต้องนักก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นจึงกระจายไปสู่ระดับ
จังหวัดให้มกี ารดําเนินการจัดการ ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาซึ่งต้องใช้เวลาแต่อาจจะไม่ได้เริ่มทุกจังหวัด
โดยทันที อาจจะเป็นเฉพาะบางกลุ่มจังหวัดก็ได้ที่จะมีการเริ่มพั ฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะของภาค
ตะวันออกหรือว่ากลุ่มอันดามันเป็นต้น ซึ่งอาจจะเริ่มจากตรงนีก้ ่อนเสร็จแล้วก็เรียนรู้เพื่อทําให้สมบูรณ์
ขึน้ แต่ว่าผลสุดท้ายในอนาคตสภาพหลักยังคงต้องเป็น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ถ้าไปเปรียบเทียบกับการทํายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีทางสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จะเป็นฝุายเลขาในการติดตามประเมินผลได้เหมือนกัน
๑๑. ข้อมูลในแต่ละภาค Gross domestic product (GDP) ภาคทะเลที่อาจารย์เล่าให้ฟัง คือ
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะทุกตัวมีส่วนที่จะมีผลกระทบที่จะไปทับซ้อนกันอยู่ และจะมีบาง
จังหวัดที่อาจารย์เล่าให้ฟัง คือ บางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางทะเลแต่จะเอาเรื่องหมวดหมู่อุตสาหกรรม
เข้าไปมีส่วนสําคัญในจังหวัดนั้นๆ อย่างเช่นบางจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากทางทะเล อาจจะมีแปรรูป
สินค้าทางทะเลมีการท่องเที่ยวจากจังหวัดตัวเอง ตรงนีจ้ ะต้องเ อามาคิดบวกคิดลบ คิดมูลค่าในส่วน
ตรงนีด้ ้วยหรือไม่
คือ ต้องพั ฒนาให้ได้ถึงจะสะท้อนความเป็นจริงส่วนที่นําเรียนในนิยามข้างต้นแล้วว่าไม่ใช่
เรื่องใหม่ที่จะต้องมี Gross domestic product (GDP) เพียงแต่ดงึ แยกในส่วนภาคทะเลและต้องอาศัยผูร้ ู้
หรือว่าความต้องการหรือคล้ายๆ ความคิดเห็น โดยรวมมาหาข้อสรุปร่วมกันว่าอันนีใ้ ช่ อันนีไ้ ม่ใช่ แต่ว่า
วันนีเ้ กิดลักษณะนีข้ ึน้ มามีลักษณะที่กล่าวมาค่อนข้างเยอะ ซึ่งคิดว่าอาจจะใช่และไม่ใช่ตอ้ งมาวางนิยาม
แนวทางในการจัดการ แต่ว่าเมื่อระบบต่างๆ มีมาตรฐานใช้ประโยชน์ได้อย่างดีในการที่จะนําไปสู่การใช้
ประโยชน์
๑๒. อาจารย์บอกว่าไม่ได้ทําตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์หรือมาคิดงานกันใหม่แต่เพียงแค่ว่ามีข้อมูลอยู่
แล้วแต่เพียงแค่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดในเรื่อง Gross domestic product (GDP) ทางทะเลก้าวไปถึงจุด
ไหนที่จะไปต่อได้หรือไม่
ผลสรุปที่นําเรียนของคณะทํางานฯ ร่วมกัน ในระยะแรกใช้การทํางานร่วมกัน โดยระบบที่ทํา
โดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพียงแต่จะลงลึกในส่วนของภาคทะเลซึ่งตอนนี้
มีปัญหาเรื่องบุคลากร งบประมาณ ในการจัดการตรงนี้ ซึ่งเค ยมีความพยายามอยู่แล้วแต่ว่าได้หยุดลง
แต่ปัจจุบันมีการแบ่งหมวดหมู่ที่ทําโดยตัวสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
ทั้งหมด ๒๐ หมู่ หมวดหมูข่ อง Gross domestic product (GDP) ที่นํามาตรงนี้ เพียงแต่เราไปดูในภาคที่
ติดกับทะเลโดยเฉพาะ เอาหน่วยงานต่างๆ มาเป็นข้อสรุปว่าเป็นสัดส่วนเท่าไร ซึ่งเอาตรงนีม้ าใช้ก่อน
แล้วหลังจากนั้น จะพัฒนาไปสู่ระบบพืน้ ที่มากขึ้น และค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องนีไ้ ม่ใช่เรื่องใหม่ ซึ่งพูดถึง
การหาข้อมูลในระดับจังหวัดลงลึกถึงปัจเจ กและบุคคลด้วยซ้ํา และในเรื่องของเทคโนโลยีพร้อมในการ
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รองรับแต่การที่เอาข้อมูลไปใช้ ซึ่งข้อมูลลักษณะนีเ้ อามาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนที่จะใช้
ที่เหมาะสมแล้ว บาครั้งจะมาติดว่าระบบไม่ได้ทํามาอย่างนี้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนีต้ ้องมานั่งคิดกันเพื่อทําให้
สมบูรณ์และจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
----------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.22 ประเด็น “การจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล (ตอนจบ)”
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑)
เมื่อครัง้ ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงเรื่อง จีดพี ีภาคทะเลในประเทศไทย คืออะไร จีดีพีภาคทะเลมีความ
คล้ายคลึงกับจีดีพีของประเทศ เพียงแต่จีดพี ีภาคทะเลจะเป็นผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการครั้ง
สุดท้ายที่จะผลิตภายในประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับทะเล โดยจีดีพเี ป็นตัวชีว้ ัดหนึ่งที่

แสดงให้เห็นถึง

สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และถ้าหากมีจดี ีพีภาคทะเลเป็นตัวชีว้ ัดอีกหนึ่งตัวก็จะแสดง
ให้เห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจภาคทะเลนั้นเอง ซึ่งจะมาติดตามกันว่าจะมีทิศทางอย่างไร
๑. ทําไมเมื่อเวลาไปสืบค้นข้อมูลจึงไม่พบความหมายจีดีพีภาคทะเล แม้แต่ผลของ

การวิจัย หรือ

นักวิชาการหลายคนไม่ได้เขียนเอาไว้ว่ามีความสําคัญกับเรื่องจีดีพีหลักๆ อย่างไร
เป็นเพราะว่าระบบประเทศไทยยังไม่ได้ใช้จดี ีพีรวมเป็นสิ่งที่ประเทศไทยใช้อยู่เป็นตัวชีวัดที่
สําคัญ ไม่ได้ตระหนักของความเป็นชาติทางทะเล ผลประโยชน์ทางทะเลที่มอี ยู่มาตลอด จีดีพีภาคทะเล
ที่มกี ารประเมินถึงแม้จะยังไม่ถูกต้องนักอยู่ที่ประมาณ 30 % และมีโอกาสที่จะเติบโตไ ด้ สามารถใช้
เป็นตัวชีว้ ัดในการกําหนดทิศทางของประเทศเพราะสามารถนําไปประกอบในเรื่องของยุทธศาสตร์
๒. จีดีพีที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถบ่งบอกหรือชีช้ ัดจีดีพีภาคทะเลได้หรือไม่
หากกล่าวถึงจีดีพี และจีดีพีภาคทะเล หากเรากล่าวถึงจีดีภาคทะเลอาจบอกได้วา่ ต้องการจีดีพี
ภาคทะเลที่อยู่บนหลักของการเก็บข้อมูลในลักษณะของจีดพี ีคือเป็นข้อมูลระดับจังหวัด การมองภาพ
ใหญ่ของประเทศแต่ไม่ได้มองละเอียดไปถึงการเปลี่ยนแปลงในรายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจภาคทะเล จะทําให้แนวทางในการพัฒนา การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยพยายาม
ให้เกิดการเติบโตในเศรษฐกิจภาคทะเล จะมองไม่เป็นภาพตรงนัน้ ชัดเจน ณ วันนีย้ ังไม่สามารถมองการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวได้ ต้องมองควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงตัวฐานทรัพยากรด้วย ตัว
เศรษฐกิจภาคทะเลก็มีกิจกรรมอยู่จํานวนมาก ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมที่อยู่บนฐานทรัพยากรที่มชี ีวิ ต และ
ที่ไม่มีชีวติ หรือเป็นเรื่องของการใช้การขนส่งทางทะเล หรือในอนาคตการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ หรือการพัฒนาสิ่งต่างๆ โดยใช้ฐานของทรัพยากรทางทะเลก็เป็นสิ่งที่สําคัญ
ปัจจุบันมองแค่สิ่งที่จะได้จากทะเล การมองในเชิงลึกต้องการจีดีพีภาคทะเลที่มาในระดับจังหวัด และลง
ไปในรายกลุ่มกิจกรรม
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๓. ใครเป็นผู้ที่จะกําหนดแนวทางในการจัดทําจีดีพีภาคทะเลในประเทศไทย
อาจเป็นส่วนของการประชุมของคณะทํางาน ๑ สอบทานความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือ ในส่วนของคณะทํางานฯ สภาพัฒน์ฯ กรมบัญชีกลาง จีดีพีภาคทะเลที่เกิดในประเทศไทยมี ความ
จําเป็นและมีประโยชน์หรือไม่ โดยเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการมีความเติบโต
ทางเศรษฐกิจด้านทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และช่วยการแก้ไขปัญหาในเรื่องของกับดักรายได้
ปานกลาง ประเด็นต่อไป คือ จะทําได้อย่างไร ไม่ใช่การริเริ่มที่จะมีความพยา

ยามแต่แรก ความ

พยายามที่จะเปลี่ยนการจัดจีดพี ีของประเทศ จากการที่ใช้ลักษณะของ top down ส่วนกลางลงไป เป็น
ลักษณะของการเอามาจากรายจังหวัดหรือพืน้ ที่ที่มา เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงลึกถึงภาคทะเล
โดยเฉพาะ แต่วา่ เช่นเดียวกันเมื่อลงไปถึงจังหวัดก็จะมีจังหวัดที่อยู่ตาม ชายฝั่งทะเล ประมาณ ๒๓-๒๔
จังหวัด ตัวเลขตรงนัน้ ถ้าลงลึกไปอีกเราแยกภาคทะเลได้ แล้วนํามารวมกันก็สามารถจะเห็นได้ สรุปคือ
ทําได้ แต่ต้องทําอะไรบ้าง
๔ เมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่เกิดขึน้ และมีนักการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดของบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่าง ๆ เป็นไปได้หรือไม่ว่าจีดีพีอาจมีความไม่น่าเชื่อถือ และส่งผลต่อการ
พัฒนาหรือไม่
จะพูด ๒ ส่วน คือ ตัวระบบ และคนที่ดําเนินการ ถ้ามีตัวชีว้ ัดที่เป็นมาตรฐาน จะเป็นระบบที่มี
การสอบทานความถูกต้องได้ ปัญหาเมื่อการดําเนินงานไม่เป็นไปตามระบบ เป็นเพราะว่าเกิดความ
ไม่ชดั เจน ยุ่งยาก ซับซ้อน ทําให้ระบบต่าง ๆ ที่ได้มาเรื่องของคําตอบใช้เวลา ข้อมูลไม่ทันสมัย หรือการ
แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ปัจจุบันเทคโนโลยีตา่ ง ๆ พร้อมที่จะดําเนินการ ปัญหาคือจะเอาตัวเลขหรือ
ข้อมูลไปใส่ได้อย่างไร และถ้ามีการติดตามได้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน จะมีการถ่วงดุล กันการที่จะนําสิ่ง
ต่างๆ ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่สะท้อนความเป็นจริง ในระยะยาวถ้ามีการใช้ลักษณะนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเมืองที่มี สส

.ที่อยู่ในพืน้ ที่ก็จะมีก็จะเห็นการจัดการ การ

เปลี่ยนแปลง การวางแผน ทุกคนมีความหวังดีตอ่ การเจริญเติบโตของประเ ทศ แต่ต้องอยู่บนข้อมูล อยู่
บนฐานทิศทางการตัดสินใจยังไม่ครบถ้วน แต่ตรงนีจ้ ะกลายเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดมาตรฐานและนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่มปี ระสิทธิภาพได้
๕. แต่ละจังหวัดมีความสําคัญ เมื่อมีเครื่องมือลงไปจับตัวชีว้ ัดต่าง ๆ ของจีดีพีภาคทะเล จะทําให้เห็น
ลําดับของความสําคัญของปัญหาถูกหรือไม่
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ถูกต้อง เพราะว่าเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจภาคทะเลก็ไม่ได้ใช้ตัวเศรษฐกิจภาคทะเลอิสระอย่างเดียว
เอาไปรวมกับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ในระยะยาวยังพูดถึงวัฒนธรรมทางสังคม ต้องมองภาพใหญ่
ประกอบกัน ไม่สามารถมองแยกได้แม้กระทั่งตัวกิจกรรมเองก็มองแยกไม่ไ

ด้ ต้องมองเสริมและ

เชื่อมโยงกัน
๖. แนวทางในการจัดทําจีดีพีภาคทะเลที่พอเป็นไปได้มีกี่แนวทาง อะไรบ้าง
แนวทางมีอยู่ ๒ แนวทาง คือ จะทําจากส่วนกลางไปอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เป็นลักษณะ TOP
DOWN ซึ่งลักษณะข้อมูลมีอยู่แล้วในการแบ่งหมวดหมูท่ ั้งสภาพัฒน์ฯ ได้ดําเนินการ เพียงแต่วา่ เพียงแต่
ว่าเอาหมวดหมู่ต่าง ๆ นีล้ งไปถามผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วแยกเฉพาะภาคทะเลออกมา ตรงนี้อาจเป็นสิ่งที่ทํา
ได้โดยเร็วและดําเนินการก่อนได้ คล้ายกับว่าในระยะแรกถ้าไปเริ่มยากตั้งแต่แรกจะเห็นผลหรือ
ประโยชน์ในสิ่งเหล่านีไ้ ด้ช้าหรือไม่ได้เลย หลังจากนี้เมื่ อเห็นว่ามีประโยชน์ก็ลงไปลักษณะของการที่ให้
เกิดความร่วมมือจากข้างล่าง ซึ่งตรงนีค้ ิดว่าแนวคิดนี้คงไม่สามารถทําที่เดียวทั้งหมดทุกจังหวัด
ชายทะเล จะเริ่มในกลุ่มจังหวัด เพราะว่าอย่างน้อยถ้าไปยึดติดกับตัวฐานทรัพยากร ต้องมองว่ากลุ่ม
จังหวัดเน้นอะไรเป็นหลัก และตัวฐา นทรัพยากรกับต้นทุนตรงนั้นคืออะไร มองลึกไปถึงระดับจังหวัดแค่
นั้นอาจจะไม่พอต้องมองไปถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทางตะวันออกส่วนหนึ่ง ความจริงก็เป็นการไป
ร่วมมือกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล และระบบข้อมูล และอีกกลุ่มที่จะทําอาจลงไปกลุ่มอันดา
มัน พอได้สองส่วนนีก้ ็ อาจจะครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างที่มอี ยู่แล้วและค่อยขยายต่อในส่วนอื่น โดย
ทางกลุ่มอันดามันก็จะใช้จังหวัดตรังเป็นฐาน ดูขึน้ ไปตั้งแต่จังหวัดสตูลไปจนถึงจังหวัดระนอง ตรงนีค้ ือ
แนวคิดที่จะดําเนินการ
๗. หลังจากนีต้ ่อไปจะมีทิศทางในการดําเนินการอย่างไรบ้าง
ทิศทางคือ บทสรุ ปจากตรงนีจ้ ริงๆ คณะทํางานฯ พึ่งเริ่มประชุมในระยะแรก และเริ่มเห็น
แนวทางที่เป็นบวก เห็นหน่วยงานต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือกิจกรรมอยู่แล้ว
หรือต้นทุนทางธรรมชาติ สิ่งที่จะทําลงไปในรูปธรรมเพื่อให้ได้ตัวอย่างตรงนั้นมา แล้วคงทําภายใต้
คณะทํางานทําไปในเชิงข้อคิดเห็น หรือข้อคิดเห็นบวกกับตัวอย่าง หรือกรณีศกึ ษาจริงๆ ที่ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง และนําไปใช้บอกสิ่งที่ผ่านมาในอดีตหรือเอาไปช่วยในการวางแผน แต่ช่วยในการวางแผน
ข้อมูลที่ได้ขณะนีย้ ังไม่สามารถทําได้แต่อาจมองสิ่งที่ผ่านมากับประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ หลังจาก
นั้นถ้าเป็นนโยบายออกไปเมื่อผ่าน อกขร. เชื่อมโยงแนวทางรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตรงนี้จะเป็นตัวที่สามารถ
ขยายผลต่อไป และความจริงเรื่องนีท้ ั้งหมดก็ไม่อสิ ระจากกัน เพราะการที่ตั้งคณะอนุกรรมการ
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ขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตรงนีเ้ ป็นแค่ ตัวเชื่อมการทํางานภายใน
รัฐธรรมนูญ เรื่องของการปฏิรูป และเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ ตรงนีเ้ ป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน ณ วันนี้
ต้องยอมรับว่าการดําเนินงานเชิงของการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติยังไม่สมบูรณ์และยังอยู่ใน
กระบวนการที่ดําเนินการอยู่ แต่ประเด็นทะเลเป็นประเด็นที่ตอ่ เนื่องกันโดยตลอด
๘. ในมิติต่างประเทศมีการทําจีดีพีภาคทะเลภาพรวมหรือไม่
แนวคิดในการทําจีดีพีภาคทะเลเพราะเห็นในต่างประเทศ เศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศไทยมี
อยู่มาก เป็นสัดส่วนในเชิงพืน้ ที่และมูลสูงจึงเหมาะที่จะใช้ ประเด็นที่สอง ที่กล่าวถึงมากคือ เรื่อง
หลักการเศรษฐกิจสีนํา้ เงิน ในบริบทนีจ้ ะกล่าวถึงการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยิ่งยืน คือการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจสีนํา้ เงินจะประกอบด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล คือ เป็นรายได้จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มอี ยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงมองในมิตปิ ัจจุบันและในระยะยาวด้วย บวกกับ
ต้นทุนธรรมชาติ เป็น ๒ ส่วนที่ดําเนินการ
๙. มีโอกาสแบ่งเป็นทวีปหรือและเปรียบเทียบจีดีพีแต่ละประเทศหรือไม่
เวลามองผลประโยชน์ชาติทางทะเล ต้องมองผลประโยชน์ของชาติโดยเอาคนของชาติเป็นตัวตั้ง
และอาจมองปัจจุบันและโอกาสในอนาคต เพราะประโยชน์ชาติทางทะเลไม่ได้อยู่แค่

พืน้ ที่บนบกหรือ

พืน้ ที่ชายฝั่งทะเล ความจริงดูทั้งเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตทะเลหลวง
๑๐. ความต้องการของคนไทยในการใช้ประโยชน์ทางทะเลมีมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในทะเลใช่หรือไม่
ณ วันนี้การใช้ประโยชน์ทางทะเล ใช้อย่างไม่มขี ้อจํากัดเพราะได้มาจากธรรมชาติ เพราะฉะนั้น
วิ ธีการใช้จงึ ไม่ได้มองถึงต้นทุน หลักการเศรษฐกิจสีนํา้ เงิน มองรายได้ที่พึงได้กับตัวต้นทุนทาง
สิ่งแวดล้อมที่ตอ้ งเสีย แต่เนื่องจากเรามองได้อย่างเดียว การใช้ประโยชน์จากทะเลมีความกว้างขวาง มี
โอกาสในอนาคตมาก เพียงแต่มองเห็นโอกาสในอนาคตหรือไม่ วันนี้ในการบริหารจัดกา รต้องมีความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าที่เป็นอยู่ในอดีต
๑๑. การจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทางทะเลเป็นตัวบ่งบอกที่ทําให้ประชาชนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ทางทะเลได้มากจริงหรือไม่
ในระยะแรกตัวเลขอาจจะห่างไกลจากประชาชน แต่ถ้าคิดในหลักการย้อนกลับมาว่าคนทุกคน
มีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางทะเล จึงขึ้นอยู่กับระยะแรกใช้อยู่ในระดับนโยบายแบบภาพใหญ่
ภาพกว้าง เมื่อมีการพัฒนาต่อตัวประชาชนจะคิดว่ากิจกรรมทางทะเลตรงไหนที่จะมีโอกาสในอนาคต
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ในการพัฒนาต่อได้ และหากข้อมูลตรงนัน้ สนับสนุนจริ ง สามารถทําให้ประชาชนพัฒนาต่อได้ ณ วันนี้
เรื่องของเทคโนโลยี
--------------------------------เรียบเรียงโดย นางสาวศิริพร แสงสัจจา

สรุปผลการดําเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๑๓๐

2.23 ประเด็น “การสนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษา”
โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ (รองประธานคณะทํางานด้านการสนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษา)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑)
วันนี้ รายการวาระปฏิรูป วาระประเทศไทย จะไปติดตามเรื่องการสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษา ภายใต้อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (อกขร.)
จะมีความเป็นมาอย่างไร โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองประธานคณะทํางานด้านการสนับสนุนการ
ปฏิรูประบบการศึกษา
๑. คณะทํางานด้านการสนับสนุนการปฏิ รูประบบการศึกษาภายใต้ (อกขร.) มีจุดเชื่อมโยงภายใต้
คณะทํางานฯ ในเรื่องการสนับสนุนการศึกษาภายใต้ อบป. มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร
ในส่วนของ อบป . ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเป็น
คณะทํางานฯ เรื่องการปฏิรูประบบการศึกษา อบป. ให้เชื่อมโยงในเรื่องการศึกษาที่มคี วามจําเป็นเร่งด่วน
เช่นกรณีที่ทําอยู่ ๒ เรื่อง ๑. การดูแลเด็กปฐมวัย ๒. การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยมุ่งไปที่การศึก ษาขั้น
พืน้ ฐานที่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งในกลุ่มโรงเรียนเหล่านีจ้ ะมีเด็กด้อยโอกาสในเรื่อง
ของความเสมอภาคในการศึกษา ซึ่งคณะทํางานฯ ได้เน้นมากในเรื่องความเหลื่อมล้ําในกลุ่มเด็กด้อย
โอกาส โดยให้การสนับสนุน คือ ๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. ปฐมวัย ซึ่งคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (อกขร.) จะทําอย่างไรในการเชื่อมโยงการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งงานสําคัญที่จะสนับสนุนดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งได้คุยกับ
คณะทํางานครั้งแรกที่ประชุมไปเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ทํากรอบแน วทางการดําเนินงาน
แล้ว
๒. กรอบตรงนีค้ ณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (อกขร.)
เป็นผู้กําหนดให้หรือต้องหาข้อมูลมาว่าจะสอดรับกับรัฐบาลอย่างไร การดําเนินงานอย่างไรบ้างในช่วง
นั้น
ควรที่จะสนองนโยบายรัฐบาล ในการนําข้อเสนอต้องเอานโยบายรัฐ บาลออกมาคลี่ดูว่ามี
อะไรบ้างเป็นข้อเสนอและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ศกึ ษาตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลใน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน ที่
สําคัญ คือ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง จะมีหลากหลายในการรับผิดชอบการศึก ษาขณะนี้ ซึ่งคณะทํางานได้
กล่าวถึงองค์กรหลักๆ มีคณะทํางานอยู่ ๔ คณะ คือ ๑. คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ๒.
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาการศึกษา ๓. คณะกรรมการประภาการศึกษาที่ดูแลเรื่องเชิงนโยบาย
และแผน ๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
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๓. ทางคณะทํางานฯ มีเปูาหมายแล้วว่าจะหยิบเอาตรงไหนมาแล้วจะรู้ได้อย่างไร เรื่องไหนสําคัญ เรื่อง
ไหนจะทําในระยะเร่งด่วน และระยะสุดท้ายจะเอาอะไรมาวัดเป็นน้ําหนักอย่างไร
การหารือขณะนี้ คือ เรื่องการเสมอภาคที่ปรากฎเป็นสําคัญ คือ พื้นที่พิเศษทางการศึกษาที่
ต้องให้ความสําคัญเนื่องจากพืน้ ที่อยู่ห่างไกล รวมถึงพืน้ ที่ตะเข็บชายแดนอยู่ในเกาะแก่ง หรืออยู่ในพืน้ ที่
สูง ในพืน้ ที่ต่างๆ เหล่านีท้ างกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในเรื่องของพื้นที่พิเศษใน ๒๗ จังหวัด
๔. การศึกษาเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษตรงนีห้ ยิบมาจากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในช่วง
ไหนอย่างไรบ้าง
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอนโยบายแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่พิเศษมีนโยบาย
อยู่ในยุทธศาสตร์ เช่นพื้นที่พิเศษทางการศึกษา และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นอีกส่วนแต่จะเชื่อมโยง
กัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตะเข็บชายแดน เป็นเรื่องห นึ่งที่ตอ้ งหยิบขึน้ มาและกําลังไปดูข้อมูลในเรื่องของการ
วิจัย ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งได้ทํามาแล้ว เช่น จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดสุรินทร์
และอีกหลายๆ จังหวัด เพื่อนําเสนอข้อมูลไปปฏิรูปการศึกษา และพื้นที่พิเศษเหล่านีม้ ีปัญหาอุปสรรค
อะไร เป็นตัวให้การศึกษา และยกระดับการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึน้ ซึ่งต้องลงพื้นที่หาข้อมูลและจะมี
อีกหลายจังหวัดนําร่องที่จะลงไปดู
๕. เรื่องแรกที่คุยกันมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่อย่างไร
ต้องผลิตวิชาชีพมากขึ้น เรื่องวิชีพไม่ใช่เรื่องอาชีวะอย่างเดียว ซึ่งอุดมศึกษาที่ทําเกี่ยวกับ
การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือว่าของอุตสาหกรรม และในมหาวิทยาลัยจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฎต่างๆ เหล่านี้ ได้ทําเรื่องวิชาชีพมาขณะนีผ้ ลิตนักวิชาชีพที่หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ
คือ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน หรือแม้แต่การศึกษา นอกระบบของเอกชน ถ้ารวมแล้วต้องมาดูว่าวิชาชีพ
เหล่านีต้ อบสนองต่อเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศอย่างไรบ้าง และที่สําคัญวิชาชีพในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นเกษต รกรอุตสาหกรรม หรือ SME ก็มีวิชาชีพในชุมชนที่กระจายออกไป และต้องดู
สายการผลิตที่เน้นผลิตกําลังคนให้สอดคล้อง
๖. เพราะว่าในขณะนีเ้ รื่องของวิชาชีพเป็นจุดสําคัญถ้าหลายคนพูดถึ งการศึกษาเขาจะลืมเรื่อง
การเกษต รไป ซึ่งให้ความสนใจในเรื่องนีด้ ้วย ซึ่งจะเห็นว่าภาครัฐวิชาชีพต่างๆ รวมไปถึง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีข่าวกันว่าของประเทศนั้น ประเทศนีป้ ิดตัวลงไปเยอะมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
อาจจะกลับมามองการศึกษาบ้านเราจะอยู่ได้อย่างไร
ขณะนีก้ ารเริ่มเรียนรู้วชิ าชีพจะเห็นได้ว่ ามีความหลากหลายมากบางทีไม่ใช่ในโรงเรียนเสมอ
ไป สิ่งที่จะทําให้เกิดความคล่องตัวของสถานศึกษาที่จะพัฒนาวิชาชีพให้แตกต่างออกไป โดยเรียนรู้ทาง
อินเทอร์เน็ตหรืออื่น และนําไทยแลนด์ ๔.๐ ในการขับเคลื่อนวิชาชีพในทุกพืน้ ที่
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๗. ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการศึกษาในเรื่องของวิชาชีพจากสภาบันการศึกษาในอุดมศึกษา
อาชีวะการศึกษา หรือภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความสนใจในเรื่องนี้ บางทีไม่ได้ขนึ้ อยู่กับผู้เรียน ขึน้ อยู่กับ
สภาบันการศึกษาว่าจะตอบรับกับอุตสาหกรรมบ้านเรา รวมไปถึงภาคต่างๆ บ้านเร าอย่างไรบ้าง ซึ่ง
เป็นตัวชีว้ ัดของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วยหรือไม่
ถูกต้องครับ ซึ่งขณะนีเ้ รื่องนีเ้ ป็นเรื่องสําคัญ ในเรื่องของอุดมศึกษาเรื่องวิชาชีพชั้นสูงที่ตอ้ ง
รองรับอาชีพใหม่ๆ ของเมืองไทย
๘. อันนีถ้ ือเป็นเรื่องใหม่ หรือเรื่องที่ต้องมาตระหนักมากขึน้ หรือไม่ ซึ่
แค่เพียงว่าได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่

งเป็นเรื่องเดิมอยู่แล้ว

คือความต้องการทางด้านวิชาชีพมากขึ้นแล้วแต่จะผลิตในเรื่องของกําลังคน ในภาควิชาการ
มากกว่าแต่สัดส่วนถ้ารวบรวมจริงๆ ๔๐ , ๖๐ ของวิชาชีพ ซึ่งจะไปมองที่อาชีพอย่างเดียวคงไม่ได้
เพราะในส่วนวิชาชีพผลิ ตอยู่ก็มีและต้องสอดคล้องกับความต้องการของประเทศความต้องการของ
สังคมจริงๆ ข้อสั่งการอีก ประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องของ
เด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ เช่นกีฬา ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจที่ไปแข่งขันต่างประเทศรวมไปถึง
ทางด้านวิชา การ เช่น วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก หรือแม้แต่วิชาชีพที่ไปแข่งขัน หรือ แกะน้ําแข็งต่างๆ
เหล่านี้ ซึ่งเด็กที่มคี วามรูค้ วามสามารถในการทํางาน ให้ความสนใจและนําเด็กมาวางแผนเส้นทางใน
การพัฒนาเด็กว่ามีความสามารถอย่างไรนอกจากกลุ่มที่ไปแข่งขันชนะแล้ว ในความสามารถพิเศษ
จริงๆ ที่ตอ้ งมาคัดกรองในเรื่องความถนัดในขณะนีต้ ้องเอาจริงเอาจังและจะจัดการศึกษาอย่างอย่างไร
จะเป็นเช่นไร จะเป็นโรงเรียนหรือจะเป็นห้องเรียน หรือจะเป็นโครงการในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งขณะที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษา ที่ตอ้ งส่งเสริมให้ทุกท
างถ้าไม่
ส่งเสริมจะกลายเป็นด้อยโอกาสไป
๙. เหมือนมีช่องทางแต่ไม่มีประตูให้เดินต่อไป ซึ่งในทุกสถาบันการศึกษาจะเป็นเรื่องเดียว คือ มองเรื่อง
วิชาการเป็นหลักและทําให้ขาดปัจจัยสําคัญ คือ วิชาชีพเฉพาะและจะมองภาพรวมว่าทําอย่างไรไม่ให้
เด็กเหล่านั้นตกงาน หรือท่านดร.พะโยมมีประเด็นอื่นอีกหรือไม่
เรื่องคณะทํางานฯ ได้ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีทางการตลาด ซึ่งตอนนี้สอดคล้องกับสัดส่วนใน
เรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เรื่องเครื่องมือที่จะทําให้เด็กที่ขาดโอกาสในพืน้ ที่ห่างไกล ทําให้เทคโนโลยี
เครื่องมือมีความพร้อม และรัฐบาลได้มคี วามพยายามมาโดยตลอด เช่นการศึกษาผ่านทางไกล ผ่าน
ดาวเทียม ซึ่งสอดคล้องและมีความจําเป็นเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งขณะนีร้ ัฐบาลได้จัดส่งเสริม
ให้เด็กนํา ๔ วิชามาเรียนหรือทํากิจกรรม และตัวเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับความก้าวหน้า เช่น
หุน่ ยนต์ เพราะฉะนั้ นยังมีเด็กหลายกลุ่มที่ยังขาดโอกาส เรื่องของเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็น
ประเด็นสําคัญที่จะนําเสนอ
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๑๐. นอกเหนือจากนีเ้ กี่ยวกับครู เรื่องการพัฒนาครูเป็นเรื่องของการสนับสนุนการปฏิ รูประบบ
การศึกษาเช่นกัน ซึ่งบุค ลาการเหล่านีม้ ีความ สําคัญเป็นที่น่าจับตามองเป็นพิเ
ศษหรือไม่
คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะคณะทํางานฯ หยิบทุกเรื่องขึ้นมาไม่ได้เพราะระยะเวลามีจํากัดที่
จะศึกษาให้เป็นข้อมูลข้อเสนออย่างแท้จริง ส่วนเรื่องครูในภาพใหญ่ ทุกคนเห็นแล้วว่าต้องพัฒนาครู
และให้ครูมคี วามรูม้ ีความสามารถ อย่างแท้จริงเพราะมีความจําเป็นมาก ในคณะทํา งานฯ ก็พูดถึงเรื่อง
ครู ซึ่งมีครูอยู่ในภาครัฐ สพฐ . อาชีวะ และครูที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สําคัญคือครูที่
อยู่ในสังกัดเอกชน ซึ่งจะทําอย่างไรให้มกี ฎหมายฉบับเดียวกัน ถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นส่วนราชการครูหรือ
ครูเอกชน แต่ทั้งนีจ้ ะต้องให้ครูทุกคนมีการพัฒนามีความก้าวหน้าของวิชาชีพครู
๑๑. นี่คือหัวใจสําคัญของคณะทํางานฯ ที่จะเอาไปตกผลึกกันว่าแนวทางในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการ
หาข้อมูลวิชาการ การลงพืน้ ที่เอง ในแต่ละเรื่องที่คณะทํางานฯ ได้มีแนวทางในกรอบการดําเนินงานว่า
จะหยิบเรื่องนีม้ าพิจารณา แล้วเรื่องเดิมๆ ก่อนหน้านีท้ ี่อยู่ภายใต้ อบป. ที่หมดวาระลง ไป ถ้ามี
ข้อขัดข้องหรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องการเชื่อมโยงกับตรงนีอ้ าจจะนํากลับมาหารือกันใหม่อีกหรือไม่
ยังไม่สนับสนุนให้เข้ากับคณะทํางานฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่นสถาบันการศึกษา
หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนีค้ ิดว่าคงต้องเชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบ ในประเด็นศึกษาในเชิงพืน้ ที่ แต่มขี ้อจํากัดเรื่องข้อมูลไม่เพียงพอในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง
คณะทํางานฯ จะหาข้อมูลเหล่านี้ หรือแนวทางในการนําเสนอในโอกาสต่อไป
๑๒. ถ้ามีการศึกษาประเด็นต่างๆ ของคณะทํางานฯ แล้วจุดสุดท้ายจะส่งเรื่องไป ยังหน่วยงานไหน
อย่างไรบ้าง และใครเป็นผู้รับเรื่องต่อ
ตอนนี้ที่ดําเนินการอยู่คอื คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในช่วงปลายเดือนนีจ้ ะ
นัดพบกันเพื่อนําเสนอข้อมูล และให้กรอบที่นําเสนอว่ามีความสนใจเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งทางคณะทํางานฯ
จะได้ช่วยสนับสนุน
๑๓. ในส่วนของคณะทํางานฯ ครั้งนีท้ ํางานหนักเป็นพิเศษและจะต้องมีการลงพืน้ ที่อย่างที่ท่านดร .พะ
โยมฯ บอกรวมไปถึงการศึกษาข้อมูลต่างๆ มากมายตั้งเปูาเอาไว้ไหมว่าในแต่ละเรื่องจะใช้เวลานานแค่
ไหนอย่างไรบ้าง
ไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งทางคณะทํางานฯ ได้นําเสนอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ
จะมีขอ้ จํากัดในเรื่องเวลาอยู่แล้ว และอีกส่วน คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (อกขร.) จะต้องมีขอ้ มูลเพื่อนําไปเสนอต่อรัฐบาล
----------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.24 ประเด็น “ความก้า วหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ”
โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ (ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๑)
หลากด้านหลายประเด็นกับการปฏิรูปประเทศ ขอต้อนรับคุณผูฟ้ ังเข้าสู่รายการวาระ
ปฏิรูป ...วาระประเทศไทย วันนีจ้ ะมาติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากได้มกี ารติดตามข่าวสารจะเห็นว่าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
จะให้ความสําคัญกับการปฏิรูปประเทศ และติดตามว่าข่าวสารนัน้ เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเรา อย่างไรบ้าง
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให้รัฐนั้นจัดให้มีมาตรการ กลไก
การปูองกัน ตรวจสอบ ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด ประกอบกับรัฐบาลเห็นว่า
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องสําคัญ จะต้องเร่งรีบดําเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทําแผนใน
การปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มกี ารศึกษา
ทบทวน สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบบทเรียนต่างๆ ในการแก้ไขการทุจริต
ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยต้องการให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น โดยวันนี้จะพูดคุยกับ

ท่านปานเทพ กล้า ณรงค์ราญ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. ทําไมประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐถึงให้
ความสําคัญกับการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทยยังมีมากมาย โดยมีสาเหตุมาจากเรื่องต่างๆ เช่น
ความอ่อนแอทางโครงสร้าง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กลไกภาครัฐต่างๆ ทําให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ การรับสินบน การขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ สังคม
อุปถั มภ์ ทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมาก จึงให้ความสําคัญกับเรื่องนีแ้ ละกําหนดในแผน
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศโดยกําหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการ
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ทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็น ๑ ใน ๑๑ แผนที่รัฐบาลจัดตั้งขึน้ ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการ
ทําแผนเรียบร้อยแล้วและได้ตรวจสอบแผนการปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่ามีความสอดคล้องกัน
และได้ตรวจสอบกับแผนปฏิรูปด้านอื่นๆ ด้วย ว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะไปเกี่ยวพัน ขณะนีแ้ ผนการได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอไปสู่ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะดําเนินการตามแผนตามกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้
2. โดยปกติเวลาที่ได้ยินเรื่องของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพราะเป็น
ข่าวสารที่เกิดขึน้ จึงเกิดการรับรู้ แต่หากเปรียบเทียบข้อมูลจากต่างประเทศ เราไม่เคยได้ยินข้อมูล แต่ก็
ใช่ว่าจะไม่มีการทุจริต และประเทศไทยถูกจัดอันดับการทุจริตในอันดับที่น่าเป็นห่วง จริงๆ แล้วเป็น
อย่างไร
การจัดอันดับของการทุจริต “องค์กรเพื่อความโปร่งใส ” เป็นมาตรฐานทุกๆ ปี ประเทศต่างๆ
นําปัจจัยต่างๆ เชิงวิชาการมาประกอบด้วย ทั้งการทุจริตภาครัฐ ภาคเอกชน

การคอร์รัปชัน การรับ

สินบนต่างๆ เป็นภาพลักษณ์วา่ ต่างชาติหรือองค์กรต่างๆ มองประเทศไทยว่าอย่างไร
ปี 2560 มีการจัดอันดับการทุจริตปรากฏว่าคะแนนของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ไม่ดนี ัก จึง
เป็นสาเหตุที่จะต้องนําตรงนีม้ าเป็นบทเรียนสําคัญในการปฏิรูปประเทศ มองประเทศอื่นๆ

ด้วย

เนื่องจากเราอยู่ในสังคมโลก ต้องให้ความสําคัญ
๓. วันนีอ้ าจมองว่าเกิดวิกฤตจึงทําให้เกิดโอกาสในการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การทําหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการ ในบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวม
ไปถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ที่ต้องลงไปหาข้อมูล ก่อนที่จะได้ข้อมูล
ทั้งหมดมาเป็นแผน จะนําไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึน้ ณ ตอนนั้นมีความยากหรือไม่
เริ่มดูว่าการทุจริตคอร์รัปชันมีการดําเนินการมาเป็นระยะ เริ่มตัง้ แต่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
ทําเป็นแนวทางจนมาถึงสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ก็จะนําแผนต่า งๆ มาขับเคลื่อน ส่วน
ของคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นํามา
ต่อยอด ให้เกิดเป็นแผนที่ชัดเจน ให้มกี ิจกรรม ระบุหน่วยงานที่จะปฏิบัติดําเนินการ ระบุงบประมาณ
โดยยึดแผนต่างๆ ที่ทําอยู่แล้ว ซึ่งในแผนกําหนดว่าจะต้องรับฟังความคิดเ ห็นจากประชาชนด้วย และได้
ไปมาทั้ง 4 ภาค จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องนี้มาก และยินดีเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ไม่สามารถยอมรับได้

(คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

Zero Tolerance) ในแผนปฏิรูปเองก็ให้ความสําคัญกับภาคประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
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4. การที่ลงไปในแต่ละพืน้ ที่ 4 ภาค การรับรู้ข้อมูลอาจแตกต่างกันไป การแสดงความคิดเห็นในการแต่
ละพืน้ ที่มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าเรื่องการทุจริตต้องชัดเจน ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่ วนร่วมแต่จะต้องเป็น
เครือข่าย เป็นคลังที่จะต้องเข้าไปต่อต้าน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 63 ระบุ
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ภาครัฐจะต้องให้การศึกษากับประชาชน ให้รับรู้ถึงภัยของการทุจริต
ภาครัฐจะต้องมีกลไกในการปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่ งครัด อีกประการคือภาครัฐจะต้อง
อํานวยให้ประชาชนสามารถที่จะรวมตัวเป็นพลัง ชีเ้ บาะแสเมื่อพบเห็นการทุจริต ภาครัฐจะต้อง
คุ้มครองประชาชนผู้ชีเ้ บาะแส ซึ่งต้องมีกฎหมายเพื่ออํานวยประโยชน์ให้ประชาชน
ในแผนการปฏิรูปประเทศมีแผนการเฝูาระวัง กําหนดให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่ว

มเป็น

เครือข่ายต่อต้านการทุจริต กําหนดไปถึงให้มเี ครือข่ายใหญ่ๆ จังหวัดละ 5 เครือข่าย นอกจากนั้นยังมี
การกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้งเบาะแส กําหนดว่าจะต้องมีกฎหมายการปูองกันและ
เฝูาระวังในด้านนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายใน 2 ปี ภายในแผนต้องกําหนดสิ่งที่เป็นรูปธรรมลงไป
5. ทางคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้
กําหนดประเด็นออกมาทั้งหมดกี่ประเด็น
กําหนดมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตต่างๆ 4 มาตรการ 4 ประเด็น คือ
1.การปูองกันการเฝูาระวัง 2. การปูองปราม 3.การปราบปราม 4. การบริหารจัดการ ซึ่ง ในด้านการ

ปูองปราม ให้ความสําคัญกับภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มกี ารดําเนินการโดยภาครัฐให้ยึดหลักธรรมมาภิบาล
ส่วนภาคเอกชนยึดหลักการกํากับติดตามที่ดี ภาครัฐได้กําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนลงไปในหน่วยงานของ
รัฐระดับกรม ทุกกรมจะต้องมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในเรื่องการดําเนินการต่างๆ
ให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และอีกเรื่องคือการลดการใช้ดุลยพินจิ ต่างๆ ที่ไม่ถูกต้ อง การใช้ดุลย
พินจิ อาจเกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบ การปูองกันการรับสินบน ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างต้องมีความ
โปร่งใสเป็นธรรม ในเรื่องของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมจะต้องมีการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม
ผลการประเมินต้องได้มาตรฐานร้อยละ 80 หากไม่ถึงตามค่าที่กําหนดต้องมีการทบทวน
6. ในการประเมินผลจะต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นคําถามกลาง ข้อมูลกลางหรืออย่างไร
เป็นข้อมูลกลางในการไปดําเนินการประเมินผล นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่รัฐต้องแสดงความ
โปร่งใส โดยจะต้องแสดงบัญชีฐานะการเงิน บัญชีทรัพย์สินหนี้สนิ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่กําหนดลงไป และ
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ในภาครัฐเองนัน้ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องมีการปูองกันความเสี่ยงต่างๆ ในการทุจริตอย่างรอบด้าน
ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายอีก

1 ฉบับ ในการให้ความสําคัญกับ

หน่วยงานภาครัฐ ในระดับกรมจะมีประกาศของ คสช . ได้กําหนดเรื่องนีไ้ ว้โดยจะปรับปรุงยกร ะดับ
ประกาศของ คสช. ขึน้ มาเป็นกฎหมาย
นอจากนั้นในภาคเอกชน การทุจริตมักจะเกิดจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งภาครัฐ
จะต้องทํางานเป็นแนวร่วมกับภาคเอกชนต่างๆในการดําเนินการ เช่น จะต้องให้ภาคเอกชนสามารถ
ส่งเสริมให้มีองค์กรในด้านความโปร่งใส และสิ่งสําคัญอีกประการคื อ เอกชนจะมีการจัดซื้อจัดจ้างต้อง
ทําสัญญาคุณธรรม โปร่งใส กําหนดการจัดซือ้ จัดจ้างขนาดใหญ่มวี งเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
จะต้องมีผู้สังเกตการณ์อิสระภาคเอกชน คล้ายเป็นคลังสมอง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดซือ้ ฯลฯ ในอดีตผู้
สังเกตการณ์อสิ ระสามารถท้วงติงทําให้เกิดกา

รประหยัดงบประมาณได้ สําหรับการปูองปรามมี

กฎหมาย ๒ ฉบับ 1. กฎหมายข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2. กฎหมาย 7 ชั่วโคตร พยายามผลักดันให้ออก
โดยเร็ว ขณะนีอ้ ยู่ใน สนช . และที่สําคัญกฎหมายนี้อยู่ในเงื่อนไขของภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่
ด้วยการทุจริต
7. หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศจะต้องมีกฎหมายเดียวกันนีอ้ อกมาด้วยหรือไม่
ต่างประเทศก็ต้องมีกฎหมายนี้ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติอยู่แล้ว ซึ่ง
กําหนดว่าจะต้องมีมาตรฐาน เงื่อนไข กฎหมายขึ้นมา เช่นกฎหมายว่าด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย
การจัดซือ้ จัดจ้าง กฎหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการปราบปราม จะต้องยกระดับการดําเนินการต่างๆ ให้มคี วามรวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด
ในการดําเนินการคดีทุจริตต่างๆ ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นที่ทราบกันว่าเมื่อก่อนการใต่สวน
ฟูอง ไม่มกี ําหนดระยะเวลา ทําให้ล่าช้า ต่อไปนีต้ ้องมีกรอบเ วลาแน่ชัด ซึ่งก็จะสอดคล้องกับ ปปช . ใน
ด้านความรุนแรงจะต้องเอาผู้กระทําผิดมาลงโทษอย่างรุนแรงตามกฎหมาย การรับสินบนนั้นเมื่อก่อน
บทลงโทษจะลงไปที่ผู้รับ แต่ปัจจุบันต้องกําหนดใหม่ บทลงโทษต้องมีทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ

--------------------เรียบเรียงโดย นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
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2.25 ประเด็น “แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
โดย พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ (กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)
เรื่องของการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนจับตา
มอง ซึ่งก่อนหน้านีไ้ ด้มโี อกาสคุยกับท่านประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบไปแล้ว โดยกําหนดไว้ ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑. การปูองกันและเฝูา
ระวัง ๒. การปูองปราม ๓. การปราบปราม ๔. การบริหารจัดการ พร้อมทั้งมีการกําหนดเปูาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ รวมทั้งแผนและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเข้าไปดําเนินการในแต่ละช่วงของระยะเวลา
เพราะฉะนั้นกลไกมาตรการที่จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงจะทํา
อย่างไรกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติแผนงานต่างๆ จะไปลงรายละเอียดในใน ๔ ประเด็นวันนี้โดย พลอากาศเอก
วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. ก่อนหน้านีไ้ ด้ขยายความใน ๔ ประเด็นในการปฏิรูปว่ามีอะไรบ้าง วันนีป้ ระชาชน หรือภาคส่วนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเอกชน ภาครัฐ รัฐบาล หลายหน่วยงานให้ความสนใจ ในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขาจะต้องทําตัวอย่างไร ทํากิจกรรม
อย่างไร เพื่อที่จะสร้างหลักหรือกําแพงในการปูองกัน โดยไม่ให้อยู่ในกรอบที่ทําผิดลงไปโดยไม่รู้ตัว ใน
๔ประเด็นนีท้ ่านเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึน้ อย่างไร

การปูองกันเฝูาร ะวัง สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๓ ที่กําหนดให้รัฐให้ความรู้กับ
ประชาชนและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วย เพื่อให้เห็นกระบวนการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งใช้
ระบบการวิจัยการศึกษา ให้สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ ซึ่งมีหน้าที่ปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่มี
อยู่ในปั จจุบันแปรสภาพเป็นองค์กร ซึ่งจะทําหน้าที่ให้ความรูใ้ ห้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเรื่องของการให้ชมพิพิธภัณฑ์ด้วย ซึ่ง ๓ ปี แรกสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์จะแปรสภาพเป็น
องค์กรนานาชาติให้เหมือนประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ซึ่งจะทําให้มกี ารแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ
ระหว่างประเทศด้วย แต่ใน ๓ ปีแรก จะพยายามให้ความรูป้ ระชาชน ซึ่งจะรณรงค์เรื่องของการใช้
ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ที่มอี ยู่ในปัจจุบันและให้ส่วนราชการต่างๆ ส่งคนเข้าไปดู รวมถึงประชาชนเพื่อ
เปิดโอกาสให้ไปดูเรื่องการทุจริตในยุคใหม่ ไม่ใช่การทุจริตเพียงแค่การ เลือกตั้งอย่างเดียว จะมีเรื่อง
นโยบาย และการขัดผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของส่วนรวม และเรื่องของการใช้อํานาจรัฐไม่เป็นธรรม
จะไปเชื่อมโยงกับการปราบปราม คือ จะให้ประชาชนกับภาครัฐมารวมกันเป็นคณะกรรมการร่วมใน
การที่จะรับฟังเหตุการณ์ที่มคี วามเสี่ยงในการทุจริต คือ จะ มีคณะอนุกรรมการร่วมกันและมีช่องทาง
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การรับข้อมูลจากดิจิทัลส่งมาและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ และส่งไปให้
สํานักงานป.ป.ช. หรือ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการร่ํารวยผิดปกติและความประพฤติข องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มพี ฤติกรรมผิดปกติ
ในเรื่องของการใช้จา่ ยเงินการดําเนินการต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การปูองกันการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชัดเจนขึน้
๒. ในส่วนของข้อแรกเป็นการปูองกันและเฝูาระวังมีจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ จําเป็นไหมที่จะมีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่เดียว ทางคณะกรรมการมองเรื่องนีอ้ ย่างไรบ้าง
ในปีแรกจะมีศูนย์อยู่ ๕ แห่ง และมีพพิ ิธภัณฑ์ต้านโกงเป็นการเรียนรู้ให้กับประชาชนว่าการ
ทุจริตมี อะไรบ้าง ซึ่ง ใน ๕ ปีแรกกระบวนการให้ความรู้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีเวลาค่อยๆ
รับทราบกันไป ซึ่งอาจจะมีกฎหมายอันหนึ่งในเรื่ องของการปูองกันการเฝูาระวังการทุจริตที่มสี ่วนร่วม
ของประชาชนสิ่งนีจ้ ะเอามาเสริมในส่วนที่มีอยู่แล้ว และสิ่งสําคัญที่จะต้องทํามากที่สุดในต่างประเทศ
คือ ปกปิดชื่อผู้แจ้งเบาะแส และถ้าจําเป็นต้องใช้ให้ผนู้ ั้นเป็นพยานต้องได้รับความคุ้มครองพยานในทุก
รูปแบบไม่ใช่เฉพาะ คุ้มกันในเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น ต้องปูองกันอิทธิพลต่างๆ ด้วย เช่น การย้าย
ออกจากตําแหน่ง การใช้อํานาจมืดต่างๆ ต้องมีให้ครบวงจร ซึ่งมีในแผนปฏิรูปอยู่ในคณะทํางานฯ
๓. ถ้ามีการปูองกันบุคคลอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาตามช่องทางการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสต่างๆ
แต่ด้วยความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวเข้ามาในประเทศ ตรงนีม้ ีการพูดคุยกันบ้างหรือไม่
เรื่องนีใ้ นการพูดคุยของรัฐจะให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วยให้ความรู้
ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ประเด็นสุดท้ายของการบริหารจัดการ ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษ าขั้น
พืน้ ฐาน ทําหน้าที่จัดการให้ความรู้มีหลักสูตรการเรียน การบริหารจัดการและในเรื่องต่อไป คือ การ
ปูองปราม ซึ่งในแผนปฏิรูปมีการปูองปรามจะมีอยู่ ๒ ส่วน ภายในองค์กรของหน่วยงานรัฐให้หัวหน้า
ส่วนราชการดําเนินการตรวจสอบหรือดําเนินการตามวินัย
๔. ที่ท่านเล่ามาจะแล้วเสร็จในกี่ปีกี่เดือน
ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญการดําเนินการในการตรวจสอบ การทุจริต ต้องมีระยะเวลา
กําหนดให้แน่ชัดและสามารถขยายระยะเวลาได้ แต่มีขอ้ จํากัดว่าถ้าถึงจุดนี้แล้วจะขยายไม่ได้ เพื่อ
ปูองกันไม่ให้ราชการมีปัญหาใน เรื่องการใช้วินัย และการประพฤติมิชอบ เมื่อมีการตรวจสอบประพฤติมิ
ชอบหัวหน้าส่วนราชการต้องดําเนินการสอบ เรื่องผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ถ้าร้ายแรงต้อง
ดําเนินการให้ สํานักงาน ปปช . ทราบ และทางสํานักงาน ปปช . จะเป็นผู้ตรวจสอบ และมีอกี กรณีที่
หัวหน้าส่วนราชการถูกร้องเรียน เป็นหน้าที่ของสํานักงานปปช . ในการตรวจสอบทางวินัยสิ่งที่เสนอคือ
ให้มกี ารดําเนินการในด้านวินัยนั กการเมืองด้วยเพราะการใช้จริยธรรมคงไม่พอ เพราะฉะนั้นเรื่องนีจ้ ะ
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ให้ทางสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับคระกรรมการบริหารงานบุคคลต่างๆ มาหารือ
กันว่ากระบวนการนัน้ จะทําอย่างไร
๕. ซึ่งจะเห็นว่าการปูองกันและการเฝูาระวังที่ทางคณะกรรมการชุดนี้ ได้เล่าให้ฟังไม่วา่ จะเป็นเรื่องของ
การทุจริต และการสร้างลักษณะนิสัยไม่โกง ไม่ยอมให้ผู้ใดมาโกง ได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่ภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่มีประชาชนในภาคเอกชนด้วยกันที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนีอ้ ย่างไร
เป็นคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแผนแม่บทสําคัญที่นํามา ใช้ในการปฏิรูป
ต่อไปหัวหน้าส่วนราชการต้องมีการเรียนรูแ้ ละเข้าอบรม เรื่องของการปูองกันการทุจริต จะต้องรู้ความ
เสี่ยงในการทุจริตว่าเกิดจากอะไร เช่น เกิดจากคน เกิดจากงาน เกิดจากสภาพแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้
มีการทุจริต และต้องหามาตรการในการปูองกัน คือ การตรวจสอบคว ามเสี่ยงเป็นประจํา เช่น ความ
ประพฤติของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องของการใช้เงินผิดปกติ ซึ่งแล้วแต่สว่ นราชการจะกําหนดบริบทว่าอะไร
คือ ความเสี่ยง ต้องมีการสํารวจ และประชุม หารือแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดการทุจริตส่วนเรื่องของ
ภาคเอกชนที่เข้ามามีสว่ นร่วม คือ ในกฎหมายสํานักงานป.ป.ช. เมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งบริษัทที่ทําคู่สัญญาของ
รัฐต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งขณะนีท้ างสํานักงานปปช .ได้ตกลงกับ
ทางภาคเอกชนแล้วว่าการที่จะมาทําสัญญาในภาคธุรกิจของรัฐจะต้องมีมาตรการอย่างไร เช่น จะต้อง
ประกาศเป็นนโยบายชัดเจนของรัฐไม่มีการให้สินบน และนอกจากนี้ยังมีสัญญาคุณธรรมด้วย
๖. ใครจะเป็นผู้ออกแบบสํารวจและเป็นกรรมการกลาง ซึ่งคําถามนั้นจะไม่เข้าเอกชน คําถามนั้นอาจจะ
ไม่เข้าภาครัฐบาลตรงนีใ้ ครจะเป็นผู้กําหนด
เราใช้กรรมการร่วม ซึ่งอยู่ในแบบกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะมีกรรมการ ๓ ส่วน ๑. ภาครัฐ
๒. ภาคเอกชน ๓. ภาคประชาสังคม เพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะจดแจ้งในภาคประชาสังคม
จะต้องชัดเจนมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล คือ แนวทางที่ทําให้เห็นภาพทั้งหมดว่าสามารถเดินไปได้
๗. ในการปูองกันและเฝูาระวังในการปูองปราม ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกเป็นการรับข้อมูลเรียน รู้ในกฎ
กติกาต่างๆ ซึ่งในการปฏิบัติจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมลงมือปฏิบัติจริงเวลาที่จะ
ประเมินว่าข้อมูลที่เสนอไปดีหรือไม่ดีอย่างไร อะไรเป็นตัวกําหนด
ในส่วนของการปฏิรูประบบราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนด
ในเรื่องการใช้ดุลยพินิจ ลดการใช้ ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมี ๕ มิติ ได้ทดลองทํามา ๓ ปีแล้ว ซึ่ง
จะเป็นตัวบอกประสิทธิภาพของหน่วยงานถ้ามีการวัดกัน แล้วถ้าส่วนราชการใด ต่ํากว่า
๘๐
เปอร์เซ็นต์ และมิตใิ ดมิติหนึ่งโดยเฉพาะ ๔ และ ๕ ในเรื่องของความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ
ที่จะสร้างค่านิยม ที่ตรง ทําให้องค์กรมีความซื่อตรง กระบวนการตรงนีห้ ัวหน้าส่วนราชการเป็นกลไก
หลักในการทํา ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมีหลักสูตรในการอบรม ซึ่งก็เป็นเรื่อง
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ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์จะเริ่มทําใน ๓ ปีแรกต่อไป ปีที่ ๔ จะเป็นองค์การระหว่างประเทศ
องค์การนานาชาติ จะทําให้มเี วทีและข้อมูลต่างๆ มากขึ้น
๘. ในส่วนประเด็นการเฝูาระวังปราบปราม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคใดๆ ก็แล้วแต่มีการ
จับมือกัน การดูแล การปูองกันการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแล้ว เวลาที่อยากทราบผล
แน่นอน คือ การรายงานขึน้ ไปเพื่อจะให้ดูว่ าผ่านมิตินั้น มิตินหี้ รือเปล่า มีเรื่องเล่าอยู่ว่าการตรวจสอบ
การปูองกันการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเองก็ดี ความล่าช้าในการ
รายงาน หรือการตรวจกลับไปกลับมาบางทีเอกสารเยอะมากรายงานไปต้องกําหนดระยะเวลา ตรงนี้
จะเกิดความล่าช้าในเรื่องของการปูองกันการเฝูาระวังไหม ซึ่งจะพูดเท่าไร ทฤษฎีมาเท่าไร กิจกรรมมา
เท่าไร เมื่อรายงานกลับไปกลับช้าในเรื่องการทําผิด ตรงนีจ้ ะเป็นปัญหาหรือไม่
เรื่องสําคัญจะไปอยู่ในมิตทิ ี่ ๕ ในเรื่องการปราบปราม ซึ่งมี ๒ ส่วน คือ การปราบปรามใน
ส่วนราชการ ใช้วนิ ัยเป็นตั วนําและขยายไปสู่อา ญาในขณะที่เขา มีเจตนาทําให้ส่วนราชการเสียหาย ถ้า
กระบวนการล่าช้าหัวหน้าส่วนราชการอาจมีส่วนผิด ซึ่งกระบวนการใช้ฐานวินัยเป็นตัวดําเนินการก่อน
ถ้าไม่ร้ายแรงก็เป็นการดําเนินการแก้ไขเจ้าหน้าที่ของรัฐทําแล้วไม่รู้ เป็นเรื่องที่จะต้องอบรมกันว่าสิ่งใด
ทําได้ สิ่งใดทําไม่ได้ และถ้าทําผิดแล้วจะถูกลงโทษอย่างไร ซึ่งมีกระบวนการหนึ่งที่เชื่อมโยงกันในเรื่อง
ของคุณธรรม เป็นเรื่องของความคิด จิตใจ เรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติการพูด และ
การกระทํา
๙. ในส่วนนีเ้ ป็นข้อบังคับที่อยู่ในหน่วยงานราชการนั้นๆ ด้วยใช่หรือไม่
ใช่ครับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการอยุ่ในกฎของ กพ . อยู่แล้ว มีเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม การใช้วินัย และรวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ด้วย โดยหัวหน้าส่วนราชการต้องให้ความสนใจ
ใน ๔ เรื่องด้วย คือการส่งเสริมคุณธรรม การกวดขันวินัย และการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยมีการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and
Transparency Assessment (ITA) เป็นตัวปูองกัน
๑๐. วันนีป้ ระเทศไทยใน ๔ ประเด็นแผนการปฏิรูปและป ราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่า จะ
เป็นการปูองกันเฝูาระวังด้านการปูองกัน ด้านการปราบปราม และรวมไปถึงด้านการบริหารจัดการ ใน
๔
ประเด็นที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร
ซึ่งจริงๆ แล้วมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจมาก เช่นกระทรวงสาธารณสุข ที่มมี าตรการที่
ไม่ให้มกี ารรับค่าใช้จ่ายหรือสิทธิที่ได้จากยา ซึ่งทําให้เป็นบริบทเป็นแบบอย่าง และกระทรวงพลังงาน
ประกาศว่าไม่มกี ารรับของขวัญ ไม่มกี ารให้ของขวัญอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นกระแสที่สว่ นราชการระดับ
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กระทรวงนั้น จะดําเนินการผ่านสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพืน้ ฐานและสิ่งเหล่านีจ้ ะเกิดขึ้น
เมื่อแผนผ่านแล้วและสิ่งที่จะปฏิรูปจะตามมาโดยอัตโนมัติ
๑๑. อย่างนีถ้ ือว่าเป็นวิกฤติให้เป็นโอกาสไหมในเรื่องของกระแสการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบแรงมากพอสมควรเมื่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้ามาในการจัดการ
รวมไปถึงการมีคณะกรรมการในการปฏิรูปประเทศด้านนีแ้ ล้ววันนีจ้ ะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสทําให้
เรื่องราวของการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่หลายคนมองว่า ไม่สวย ไม่หล่อ ไม่สูง ไม่ขาว
ด้วยใช่หรือไม่
ซึ่งได้ไปพบกับประชาชนที่ต่างจังหวัด สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างมาก คือ คนวัยรุ่น
สมัยใหม่ค่อนข้างตื่นตัวมากและไม่ยอม และคนที่ไม่ยอม คือ Gen Z และสนับสนุนให้คน Gen Z
ดําเนินการแจ้งเบาะแส การดําเนินการต่างๆ โดยที่มรี ะบบการดําเนินการปูองกันเฝูาระวังไม่ให้เขาได้รับ
อันตรายหรือภัยจากที่เขาทําความดี นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในแบบของเขาอยู่แล้ว
--------------------เรียบเรียงโดย นางสาวจันทิพย์ คําเกิด
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2.26 ประเด็น “การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชนในรูปแบบบทโทรทัศน์ ”
โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย (ประธานกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
ละครบุพเพสันนิวาสกลายเป็นกระแสปรากฏการณ์ของสังคมในปัจจุบันมีผตู้ ิดตามดูด้วยความ
ชื่นชมเรื่องราวและถ้อยคําที่เกิดในละครเรื่องนี้จะก่อให้เกิดการกระทําเป็นกระแสแผ่ขยายไปทั่ว
บ้านเมือง สิ่งที่ละครเรื่องนีก้ ่อให้เกิดกระแสบุ

พเพสันนิวาสมีอยู่หลายประเด็นที่นา่ สนใจและเป็น

ประโยชน์ตอ่ ประเทศเป็นอย่างมาก เช่น ให้ความรูใ้ นด้านภาษาและประวัติศาสตร์ไทย ให้ความรู้
วัฒนธรรมไทยที่นา่ ภาคภูมใิ จ ให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับการดํารงชีวติ อย่างมีคุณธรรมและมีคุณค่า ปลุกกระแส
นิยมไทยได้เป็นอย่างดี ปลุกกระแสการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับนโยบายนิยมไทยของรัฐบาล ทําให้รัฐบาลสนใจที่จะส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําให้รัฐบาลคิดจะส่งเสริมกระแสนิยมไทย ทําให้รัฐบาลสนใจที่
จะส่งเสริมละครไทยก้าวสู่สากล และ ละครเรื่องนี้จะทําให้การแต่งตัวแบบไทยเป็นเรื่องธรรมดาใน
ชีวติ ประจําวัน นี่คือกระแสการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกับการปฏิรูปสื่อมวลชนในรูปแบบของละคร
โทรทัศน์ จะไปคุยกับท่านจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑. ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในละครเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่ออย่างไร
รัฐบาลมองเห็นว่าเรื่องสื่อในประเทศไทยมีความไม่สมบูรณ์ในหลาย ๆ เรื่อง ไม่วา่ จะเป็นเรื่อง
การใช้ข้อความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ การใช้ข้อความเหล่านีส้ ื่อออกมาได้หลาย
มิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทสนทนา ละครโทรทัศน์ หรือเกมโชว์ รัฐบาลเห็นว่าควรกลับมาทบทวนและ
ปฏิรูปกัน เรื่องนีค้ ณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นํามาคิดต่อยอดและ
นํามาเป็นเปูาหมายว่า คณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อควรจะเป็น
เสมือนโรงเรียนของสังคม โดยตีความหมายได้สามมิติ มิติแรก สื่อควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม มิติ

ที่สอง สื่อควรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เมืองไทยมีของดีมาช้านานแต่เรากลับไปรับวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศ ขณะนีจ้ งึ อยากให้กลับมาทบทวนเรื่องการสื่อความหมายของสื่อควรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยด้วย มิติที่สาม สื่อควรส่งเสริมพฤติกรรมและเป็น
ตัวอย่างที่ดตี ่อสังคม ละครเรื่อบุพเพสันนิวาสทําให้สังคมตื่นตัวและสามารถขับเคลื่อนประเทศไปได้ใน
มิติตา่ ง ๆ อย่างสมบูรณ์ ขณะนีป้ ระชาชนให้ความสนใจเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยผ่าน ทางสื่อ
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โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจ เป็นตัวสะท้อนว่าสื่อต้องปฏิรูปตัวเองแล้วและปฏิรูปในมิตทิ ี่วา่ สื่อ
ควรจะเป็นเสมือนโรงเรียนของสังคม
๒. การนําเสนอทางโทรทัศน์ในรูปแบบของละครที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยซึ่งที่ผ่านมาในอดีตเคยมีและ
ทิง้ ช่วงห่างมาถึงปัจจุบันช่วงที่ห่างนั้นเกิดอะไรขึน้ กับสังคมไทย
สื่อคือพฤติกรรมของสังคม ประชาชนมักมีความสนใจในเรื่องส่วนบุคคล เช่น ดารา ซึ่งเป็น
ความสนใจแต่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่เคยเรียนมาและเกิดการฟื้นฟู
ขึน้ ใหม่ภาพความประทับใจก็จะตระหนักมากขึ้น เช่น หนั งสือจินดามณี หากมีภาพยนตร์ตอกย้ําให้เห็น
ภาพขึ้นอีกจึงเป็นสิ่งจูงใจให้ความสนใจมากขึ้น ความรักชาติ ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจในทางอ้อมด้วย
๓. ประเด็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากเป็นการให้ความรู้ เป็นการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดีต่อสังคมแล้วยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยโดยไม่ต้องบังคับซึ่งผู้จัดหรือผู้มี
รายได้ต่อการผลิตละคร รูปแบบเกมโชว์จะต้องหันกลับมามองมุมนีม้ ากยิ่งขึน้
ถ้าจะผลิตสื่อที่สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้นมาให้สมบูรณ์จริงๆ ภาครัฐต้องมีสว่ นที่สนับสนุน
ด้วย กระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องมีสว่ นที่สนับสนุนเรื่องดังกล่าวด้วย จะทําให้เปูาหมายในการปฏิรูปด้าน
สื่อสารมวลชนมีความยั่งยืน มั่นคงยิ่งขึ้น
๔. การดําเนินงานที่เชื่อมต่อหลายกระทรวงที่จะต้องใช้การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของละคร
โทรทัศน์หรือในรูปแบบเกมโชว์ รูปแบบของสื่อมวลชนที่อาจต้ องต้องผ่านนักแสดงเพื่อสร้างแรงดึงดูด
ความสนใจยิ่งขึน้ กรณีประวัติศาสตร์ชาติไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงบุคคลสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาปรับแนวการทํางานร่วมกัน
ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังจะถึง ได้
กําหนดประเด็นและขอเชิญคณะกรรมการปฏิรูปด้านการศึกษามาหารือ ในเรื่องระบบการศึกษา การ
รู้เท่าทันสื่อในนามของกระทรวงศึกษาได้เตรียมการดําเนินการอะไรไว้ จะขับเคลื่อนในเชิงกิจกรรม เชิง
หลัก สูตร หรือวิธีใด คณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างการ
เชิญหน่วยงานมาให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนํา ร่วมกันหารือว่าแนวทางการปฏิรูปสื่อตามแผนควรจะไป
ในลักษณะไหน ไม่อยากเห็นหน่วยราชการทํางานตามลําพัง ควรทํางานแบบ ๓๖๐ องศา ทํางานร้อย
เรียงกับคณะทํางานปฏิรูปแต่ละด้านทุกคณะ
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๕. การปฏิรูปในเรื่องของละครไทย สภาพสังคมไทยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลเรื่องของ
นิยมไทยมีแนวทางอย่างไรในเรื่องการปฏิรูป
การดําเนินชีวติ ตามวิธีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เรื่องหนึ่งในนิยมไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเอื้อเฟื้อต่อกัน การมีจิตอาสา สิ่งเหล่านีส้ ามารถตอบสนองได้ตามสื่อทั้งหมด
ดังนัน้ ขณะนีท้ างผู้ประกอบการสื่อได้สรรสร้างเรื่องดีๆ ออกมาให้ประชาชนได้รับชม

และนอกจากนี้

โซเชียลมีเดียก็ได้มกี ารช่วยในการสนับสนุน นําเสนอความรูใ้ นช่องทางต่าง ๆ
๖. กังวลหรือไม่ว่าในอนาคตกระแสความนิยมในเรื่องศิลปวัฒนธรรมจะถูกลืมเลือนไป
มีคนกล่าวว่าละครต้องมีวันจบ แต่แนวทางละครไม่มีวันจบ บุพเพสันนิวาสกําลังจะจบ แต่ก็จะ
มีละครเรื่องใหม่ที่เป็นแนวเดียวกันขึน้ มา คือมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน คณะกรรมการ
ปฏิรูปสื่อจึงต้องเป็นเครื่องมือในการสอบถามขับเคลื่อนหรือขอรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค
๗. ในฐานะประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ อยากฝากถึงผู้
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลในการนําเสนอรูปแบบ การผลิตเนือ้ หาออกมาให้ประชาชนได้สัมผัส
อย่างไรบ้าง
ละครบุพเพสันนิวาสเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสําหรับสังคมไทยและต่างประเทศที่ให้ความสนใจ
ซึ่งเป็นแนวทางที่ประชาชนพร้อมที่จะรับและสนับสนุน เพราะฉะนั้นของให้ผู้มสี ่วนร่วมในการผลิตสื่อ
ออกมาเผยแพร่ ได้ทบทวนตัวเองและปรับบทบาท ทําอย่างไรให้ประชาชนมีความสุข สามารถเชื่อมโยง
ถึงมิติในชีวติ ประจําวัน และด้านเศรษฐกิจฯ
---------------------เรียบเรียงโดย นางสาวศิริพร แสงสัจจา
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รายนามคณะผู้จัดทํา
ผู้ควบคุมการดําเนินงานและที่ปรึกษา
นางสาวหิรัญญา บุญจํารูญ
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ดําเนินงาน
นางสวภัทร์ เปรมโยธิน (ผูค้ วบคุมการดําเนินงาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นางสาวศิริพร แสงสัจจา (ผูเ้ รียบเรียง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก (ผูเ้ รียบเรียงและรวมเล่ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นายการุณรัฐ จินดามณี (ผูเ้ รียบเรียง)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจันทิพย์ คําเกิด (ผูเ้ รียบเรียง)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
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