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สารบัญ
เรื่อง
บทนา
การสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา
1.รายการมองรัฐสภา (รายการโทรทัศน์)
1.1 ประเด็น “การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ”
2.รายการ Inside รัฐสภา (รายการวิทยุ)
2.1 ประเด็น “การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ”
3.รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย (รายการวิทยุ)
3.1 ประเด็น “เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล”
3.2 ประเด็น “เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล”
เรื่อง ความต่อเนื่องของนโยบายแห่งชาติทางทะเลในการปฏิรูปประเทศ”
3.3 ประเด็น “เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล
เรื่อง การจัดการความรูเ้ พื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติทางทะเล
3.4 ประเด็น “เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล
เรื่อง ความเชื่อมโยงของนโยบายแห่งชาติทางทะเลกับแผนชาติ และ SDGs”
3.5 ประเด็น “เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล
เรื่อง บทบาทของศรชล.ต่อนโยบายแห่งชาติทางทะเล”
๓.๖ ประเด็น “เทปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตอนที่ 1 (งานสัมมนา มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรปู )”
3.7 ประเด็น “เทปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตอนจบ (งานสัมมนา มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป)”
3.8 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง การบูรณาการ
และขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อเสนอ อบป.”
3.9 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป"
เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสาเร็จและยั่งยืน”
3.10 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป"
เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสาเร็จและยั่งยืน ด้านกระบวนการยุติธรรม”
3.11 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทาง
การปฏิรูปสู่ความสาเร็จและยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดนิ – ป่าไม้
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3.12 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทาง
การปฏิรูปสู่ความสาเร็จและยั่งยืน ด้านการศึกษา และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และที่ดนิ – ป่าไม้
3.13 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป"
เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสาเร็จและยั่งยืน”
3.14 ประเด็น “การปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา”
3.15 ประเด็น “การปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย
กรณีศกึ ษาจังหวัดเพชรบุรี”
3.16 ประเด็น “ข้อเสนอการปฏิรูประบบงานสอบสวน”
3.17 ประเด็น “การปฏิรูประบบการศึกษาโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน”
3.18 ประเด็น “การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้”
3.19 ประเด็น “ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเล”
3.20 ประเด็น “การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”
3.21 ประเด็น “การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ”
รายนามคณะผู้จัดทา
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บทนา
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
สะสมและ
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานจนปัญหาหยั่งรากลึก ระบบโครงสร้างการเมื อง เศรษฐกิจ สังคมที่ไม่
เอือ้ อานวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ปัญหาการ
บริหารจัดการภาครัฐ กฎหมาย บางส่วนล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ ทาให้ประเทศไม่
สามารถก้าวข้ามประเทศกา ลังพัฒนาไปสู่ ประเทศที่ พัฒนาแล้วได้ อีกหนึ่งปัญหาที่สา คัญคือ ปัญหา
ความยากจนของประชาชน เกิดความ เหลื่อมล้าทางสังคม ในขณะเดียวกัน มีปัญหาความเสื่อมโทรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติร ะหว่างรัฐกับ
ประชาชนและระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดกา ลังสาคัญของชาติที่จะ
นาพาประเทศก้าวข้ามกับดักในมิตติ ่างๆ จึงมีความจาเป็นต้องทบทวนปัญหาและบทเรียนที่ผ่านมา
รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อปฏิรูปประเทศให้เดินหน้าต่อไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพ.ศ. 2560 ใน “หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ” ได้
บัญญัติถึงเป้าหมายในการปฏิรูปไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อให้ประเทศชาติมี ความสงบเรียบร้อย มี
ความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) สังคมมี
ความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมลา และ 3) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบกับได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ปฏิรูปประเทศ ซึ่ งกาหนดการปฏิรูปประเทศไว้ 11 ด้านสาคัญ และได้มกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านเพื่อเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มีความต่อเนื่อง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้เล็งเห็น
ความสาคัญของภารกิจสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลองค์ความรูข้ องคณะทางาน
ต่างๆ เพื่อการปฏิรูป สู่สาธารณะ จึงจัดทาแผน ออกอากาศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเด็นองค์ความรูต้ ่างๆ
ในรายการมองรัฐสภา สถานีโทรทัศน์รัฐสภา รายการ Inside รัฐสภา และรายการวาระปฏิรูป ...วาระ
ประเทศไทย ทางสถานีวิทยุรัฐสภา ทั้งนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาสรุปการสัมภาษณ์ในประเด็น
ต่างๆ ที่ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม
๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ต่อไป
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การสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

1.รายการมองรัฐสภา
(รายการโทรทัศน์)
รายการ มองรัฐสภา ออกอากาศทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบทีวีดิจิทัล ระบบดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี รับชมได้ที่ช่อง ๑๐ www.radioparliament.net/ Application
ระบบ iOS และระบบ Android App : TPchannel
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1.1 ประเด็น “การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ”
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560)
โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย (ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งเปูาปฏิรูปสื่อให้
เป็นโรงเรียนของประชาชน พร้อมทําหน้าที่บนพื้นฐานของจริยธรรมภายใต้ความรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยน
มุมมองการบริหารทางด้านกฎหมายจริยธรรมของสื่อ กํากับดูแลบนพื้นฐานของประชาธิปไตย ปฏิรูปมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน การกํากับดูแลสื่อออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ การปฏิรูปด้าน
สื่อสารมวลชนจะสร้างคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพสื่อได้มากน้อยเพียงใด ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงหรือไม่ ติดตามพร้อมกัน “มองรัฐสภา”
1. ที่มาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
- รัฐบาลตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมาทั้งหมด 13 คณะ โดยอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ปี
2560 ในมาตรา 257 การปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมายใน 3 เรื่อง
1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม ทัดเทียม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา
3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพที่ดี
โดยมีหมวดย่อยในแต่ละหมวด เช่น
- บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น
- บุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น
โดยหน้าที่ของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่ครอบครองของหน่
วยงานของรัฐต่อ
ประชาชน รัฐบาลเคยตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
2 คณะแล้ว คือปฏิรูปตํารวจ ปฏิรูปการศึกษา ใน
คณะกรรมการชุดที่ผมเป็นประธานนี้ รัฐบาลมาตั้งรอบ 2 ทั้งหมด 11 ชุดด้วยกัน มีด้านกฎหมาย ด้านสังคม
ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ มีด้านยุติธรรม ส่วนของผมด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กรอบการทํางานของคณะทํางานชุดนี้ มีความเชื่อมโยงกับการทํางานของ สปช. สปท. หรือไม่
- มีความเชื่อมโยงกันมา สปช .เป็นจุดเริ่มต้น สปท .ก็มีการปฏิรูปสื่อสารมวลชนเช่นเดียวกัน ในกรอบ
เหล่านั้น จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งที่ สปท.ทํามาในเรื่องของการที่จะให้มีบัญญัติของกฎหมาย อีกส่วนหนึ่งเป็น
ข้อเสนอ หรือผลของการศึกษา ดังนั้นคณะปฏิรูปทั้ง 13 คณะนั้นต้องมีข้อมูลจาก สปช . สปท. เป็นหลักมา
ก่อนแล้ว โดยเป็นการรับลูกมา ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ เป็นการเอาสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วมาปฏิบัติ ใครเป็นค นปฏิบัติ
ปฏิบัติเมื่อไหร่ ผลจะเป็นอย่างไร
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3. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในชุดนี้มีที่มาอย่างไร และดําเนินการไปในทิศทางใดบ้าง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมา 11 คณะ โดยส่วนตัวไม่
ทราบมาก่อนว่าจะได้มาเป็นประธานในคณะนี้ พอมีชื่ อเสนอออกมาถึงได้ทราบว่ารัฐบาลให้มาเป็นประธาน ใน
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งแรก เมื่อ 4 กันยายน
ที่ผ่านมากระผมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมาก่อนแล้วว่าตัวกระผมไม่มีความรู้เรื่อง
สื่อ แต่มาเป็นป ระธานคณะนี้ได้อย่างไร ขอเรียนตามตรง ถึงกระผมไม่มีความรู้ในเรื่องสื่อ แต่กระผมมีความ
ตั้งใจในการทํางาน แล้วก็มาเรียนรู้จากคณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน โดยตัวกรรมการกระผมไม่ทราบว่ามีที่มา
อย่างไร แต่พอเห็นชื่อแล้วมีความเกรงกรรมการ เพราะแต่ละท่านเป็นผู้ที่เชียวชาญ มีค วามรู้ในเรื่องสื่อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อาทิ ดร .เสรี วงษ์มณฑา , ศาสตราจารย์ ดร .ปาริชาต สถาปิตานนท์ , นายสุทธิชัย
หยุ่น, พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ,นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด , นายธงชัย ณ นคร , นายสมหมาย
ปาริจฉัตต์, ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
ในประเทศไทยมีการร่างกฎหมาย บัญญัติกฎหมายมากมาย การทํางานของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ อยากให้ทําเป็นคู่ขนาน ใน 2 มิติ 1.จะร่างเป็นกฎหมายก็
ได้ 2. โดยไม่ใช้กฎหมาย ใช้จริยธรรมในการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสํานึก
4. กรอบแนวคิด การทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อ ต้องการเสรีภาพของตนเองมากที่สุด ไม่ให้มีใครมาควบคุม ไม่ให้มีใครมาบังคับ ไม่ให้มีใครมา
กํากับ แต่สื่อละเมิดสิทธิประชาชนมากเหมือนกัน การปฏิรูปได้มีแนวคิดแบบสามเหลี่ยม ประกอบไปด้วย
๑.ภาครัฐ ๒. ภาคสื่อ ๓. ภาคประชาชน
การมีส่วนร่วมอยากให้มี 3 มิตินี้แล้วเชื่อมโยงกัน
5. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นอย่างไรบ้าง
ในการประชุมคณะกรรมการได้มีการกําหนดหัวข้อปฏิรูปแล้ว การรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มสื่อ กลุ่มประชาชน เข้ามาช่วยกันแสดงความคิดเห็น มาให้ข้อมูล
กับคณะกรรมการ ก็หลายครั้งแล้ว ในครั้งสุดท้ายได้จัดสัมมนาใหญ่ กําหนดกลุ่มเปู
าหมายไว้ 300 ท่าน
ดําเนินการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยช่วงเช้าเป็นการนําเสนอในภาพรวม กําหนดเปูาหมาย กรอบ
การดําเนินการ และความก้าวหน้าในการปฏิรูป หลังจากนั้นก็แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม (รัฐ สื่อ ประชาชน ) โดยให้
แต่ละกลุ่มไปแสดงความคิดเห็น มีการวิพากษ์วิจาร ณ์ว่าข้อมูลที่คณะกรรมการได้เสนอไปเป็นอย่างไร แล้วก็
นําเอาความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มมาสรุปรวมกันอีกครั้ง
จากการสัมมนาแต่ละกลุ่มก็ได้นําเสนอถึงผลกระทบที่ได้รับ ทั้งผลกระทบโดยตรง เช่น เรื่องทีวี
ดิจิตอล ขณะนี้มีปัญหาอยู่มีการประมูลกันไป ความผิดพลาดเกิดจากอะไร แล้ว จะดําเนินการแก้ไขได้อย่างไร
อีกส่วนก็เป็นภาพรวมที่เขาอยากนําเสนอ โดยท่าน ดร .เสรี วงษ์มณฑา ได้ฉายภาพในเชิงปัญหา ฉายภาพใน
เชิงวิชาการ ท่านบอกว่า กรอบยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป อยากให้มีการปฏิรูปทัศนคติและแนวทางในการ
ทํางานกับสื่อและประชาชนของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐว่า ด้วยการกํากับการทํางานของสื่อมวลชนและ
การสื่อสารประชาชนบนพื้นที่ดิจิทัล การสร้างการรับรู้ที่แท้จริงของการสื่อสารทั้งในรูปแบบของสื่อสารมวลชน
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การสร้างความเข้าใจหลักกา รและแนวทางการทํางานของสื่อมวลชน การสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง
คําว่า “สื่อของรัฐ ” กับ “สื่อของรัฐบาล” การสร้างความเข้าใจให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐว่าด้วยเสรีภาพ
ของการสื่อสาร รวมไปถึงการปฏิรูปการทํางานของสื่อมวลชนให้มีเสรีภาพอย่างมีขอบเขต ควบคุมการทํางาน
ของตนเองด้วยความสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณให้ครบทุกมิติ การเลือกข่าวตามหลักการ
ของวาระประชาชน การเขียนข่าวตามหลักของความถูกต้อง เที่ยงตรง ฯลฯ
6. การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ และการกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชน อยากให้ท่านขยายความในส่วนนี้
แนวทางการปฏิรูปกําหนดเอาไว้ว่า จะต้องทําอะไรบ้าง, ใครเป็นเจ้าภาพที่จะรับผิดชอบในการกระทํา
ดังกล่าว ,ต้องดําเนินการอย่างไร ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง,จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนให้รู้แนวทางของเรา
อย่างไร,ระยะเวลาในการดําเนินงาน,จะทําประชาพิจารณ์ที่ไหน ,ต้องมีเงื่อนไขอะไรในการดําเนินการปฏิรูปให้
ประสบความสําเร็จ ,จะแสวงหาการร่วมมือและการยอมรับได้อย่างไร
เปูาหมายการปฏิรูป : สื่อต้องเป็นเสมือนโรงเรียนของสังคม ประกอบด้วย
๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน ๒. ปลูกฝังวัฒนธรรม ๓.ปลูกฝังทัศนคติพฤติกรรมที่ดี
ประเด็นปฏิรูป 6 เรื่อง
๑.การปฎิรูปการรู้เท่าทันสื่อและการกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชน “การรู้เท่าทันสื่อ ” คือการที่
ผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคสื่อจะต้องรู้จักเลือกในการบริโภคสื่อ รู้จักที่จะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข้อความ ข่าวสาร
เนื้อหาสาระที่ปรากฏในสื่อทั้งสื่อสารมวลชน สื่อดิจิทัล และสื่ออื่นๆ เรื่องนี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการ
พัฒนาประชาชนให้เป็นทรัพยาก รมนุษย์ที่มีคุณภาพ โดยมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีคุณค่ามาใช้ในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตที่ดี การรู้เท่าทันสื่อ ควรมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ สื่อ ประชาชน ในการการร่วมรณรงค์
การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
๒. การปฏิรูประบบการกํากับดูแลสื่อมวลชน ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจาก สปท. โดย สปท .ได้ร่าง
กฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่ง คือ ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อสารมวลชน มีอยู่ 97 มาตรา มีองค์ประกอบอยู่ 3 ขั้น คือ 1.องค์กรสื่อดูแลกันอย่างไร 2. องค์การ
สื่อ 3. สภาวิชาชีพสื่อ
คู่มือมาตรฐานกลางของจริยธรรมสื่อมวลชน ขณะนี้ไม่มีมาตรฐานกลาง กสทช .เคยร่างคู่มือจริยธรรม
ของสื่อมวลชน แต่ กสทช .รับผิดชอบอยู่ 2 เรื่อง 1.สื่อวิทยุ 2.สื่อโทรทัศน์ ดังนั้นสื่อทุกสื่อควรจะมีมาตรฐาน
กลาง
๓. การปฏิรูปแนวทางการกํากับดูแลสื่อออนไลน์ ประชาชนมีการปรับตัวเร็วมากในการใช้สอื่ ออนไลน์
โดยสื่อออนไลน์มีปัญหาในมิติต่างๆ เช่น การส่งเสริมสื่อออนไลน์มาก ภาษีเราก็ไม่ได้ ต่างประเทศรับไป หรือ
ประเทศไทยจะให้กํากับสื่อออนไลน์ยังไง จะส่งผลต่อประชาชนอย่างไร รวมไปถึงการเรียนรู้การใช้สื่อ Social
Media อย่างถูกต้อง
๔. การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์/ทีวีดิจิตอล/NBT/Thai PBS มีข้อเสนอของ สปท .
ให้มีการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เช่น ผังรายการ ใน 100 % ข้อเสนอของ สปท .
อยากให้มีการดําเนินการใน 2 ส่วน ส่วนแรก NBT ดําเนินการผลิตรายการเอง 60 % อีก 40 % เป็นเรื่อง
ของภาครัฐ ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
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๕. การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ กิจการทางอวกาศ และระบบเครื่องมือด้าน
การสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
๖.การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ภาครัฐมีภารกิจมากมายในแต่ ละปี แต่
ภาครัฐยังส่งข้อมูล สาระสําคัญ ให้กับประชาชนน้อยมาก ดังนั้นภาครัฐควรมีความเข้าใจบทบาทของสื่อ และมี
ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
................................................
ประเด็นคําถามจากผู้ชมทางบ้าน
คุณวิยะดา
- อยากเสนอให้เปลี่ยนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพราะไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความสามารถ
เพียงพอ และตั้งแต่ปฏิวัติเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ไม่เป็นธรรม
- สถานีโทรทัศน์บางช่องได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐมาผลิตรายการ แต่กลับไม่เป็ นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ และประชาชนเลย รายการซ้ําซ้อน ไม่คุ้มค่ากับเงินของรัฐ ขอให้เปลี่ยนผู้บริหารช่อง 11
- สื่อสารมวลชนของประเทศไทยทุกสื่อ ทุกประเภท ล้วนแต่นึกถึงประโยชน์ของผู้ประกอบการ ไม่
คํานึงถึงผู้รับบริการ ข้อมูลไม่มีสาระที่น่าเชื่อถือ เนื้ อหาก็ลอกเลียนแบบกัน ไม่แตกต่าง ดังนั้นต้องพัฒนา
ผู้ประกอบการและนักข่าวให้มีความคิดให้มากขึ้น
คุณชูโชค จ.ราชบุรี โทร. 0639960396
- อยากให้สื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศชาติ ในฐานะสื่อที่มี
ข้อมูลอยู่ในมือ แต่ไม่สามารถทําให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริงได้
คุณกุริสมา จ.เพชรบูรณ์ โทร.095-6925936
- อยากให้สื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปด้านสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ยากจน คนพิการ โดยนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสมากๆ ประชาชนจะได้รับรู้ความเดือดร้อน และเกิดความ
ช่วยเหลือ
คุณดุสิต จ.นครราชสีมา โทร.095-6925936
- อยากให้สื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลูกปุาให้
มากขึ้น โดยเฉพาะปุาสักในภาคเหนือ ปัจจุบันลดน้อยลงมาก
คุณพิศิษฐ์ จ.นครราชสีมา โทร.02-6182379
- อยากให้มีการโปรโมตช่องรายการทีวีดิจิทัลให้มากขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์รายการเด็ดๆมีประโยชน์
สถานีดีๆให้ประชาชนทราบ
คุณชัชพงศ์ จ.เพชรบูรณ์ โทร.081-8704760
- อยากให้สื่อนําเสนอข่าวปัญหาความเดือดร้อนความทุ กข์ยาก ราคาสินค้าเกษตรตกต่ําของ
ประชาชน ไม่ใช่นําเสนอแต่ข่าวดารา การเมือง อาชญากรรมมากเกินไป ประเทศชาติไม่ได้อะไรเลย
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คุณศักดิ์สกุล จ.สงขลา โทร 073-263307
อยากให้สื่อมีอิสระนําเสนอข่าว ผลิตความจริง และแสวงหาความจริง ไม่ชี้นํา ไม่สร้างมายาคติ และ
รู้จักตั้งคําถามในประเด็นที่แหลมคมรอบด้านเป็นกลาง ปราศจากอคติ และนําเสนอปัญหาคนที่ได้รับความ
เดือดร้อนและถูกละเมิดสิทธิ์
ลุงเยี่ยม จ.พิจิตร โทร.094-6201965
ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ทําผิดกฎหมายกันบ่อย จึงจําเป็นต้องมี
กฎหมายควบคุม แต่สิ่งสําคัญคือตัวเราเองที่เป็นสื่อมวลชน ต้องรับผิดชอบกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ไปสู่
สาธารณะ
ประวิตร จ.สงขลา โทร.085-5842044
สิ่งสําคัญคือ ผู้จัดรายการหรือดําเนินรายการ ต้องมีความคิดด้วยสติสัมปชัญญะ ก่อนที่จะสื่อสาร
อะไรออกไปยังประชาชน คิดให้รอบคอบว่ามีประโยชน์กับสังคมส่วนรวมหรือไม่ ที่สําคัญอย่านําไปสู่ความ
แตกแยกเหมือนกับที่ผ่านมา สนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมสําหรับสื่อที่ทําแตกแยก ต้องมีความรับผิดชอบ
คุณมาลี จ.นครปฐม
- อยากให้ควบคุมการเสนอข่ าวของสื่อไม่ใช่เจาะจงเล่นข่าวด้านเดียว ทําประชาชนเบื่อ ควรจะ
นําเสนอภาพรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือสิ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาประเทศและประชาชนจะดีกว่า
คุณพรรณราย จ.กรุงเทพ
- อยากเห็นสื่อร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนให้มากกว่านี้ นําเสนอสิ่งดีๆของ ชุมชนว่ามีอะไรบ้าง
เพราะปัจจุบันสื่อเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกมีเยอะ และให้รับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่าการขายข่าว
วีชัย กทม. 02-4150701
- อยากให้มีจริยธรรม คุณธรรมในนักข่าวของสื่อไม่ใช่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว อยากว่าใครก็ได้
อยากตั้งคําถามเชิงลึกเกินไปอยากให้บูรณะสื่อให้มีความสามัคคีกันมากขึ้นไม่แข่งขันกันมากเกินไป
เกียรติวัตร จ.สงขลา
- อยากให้ทุกตําบลมีทีวีจอยักษ์ เปิดรายการของทางรัฐ ให้ประชาชได้รับรู้ข่าวสารตลอดเวลาอย่าง
ถูกต้องและเข้าถึง เหมือนจอ LED ในกรุงเทพตาม 4 แยก
สมชาย จ.มหาสารคาม
- ตั้งกติกาสามารถปิดสื่อได้ ถ้ามีการปลุกระดมมวลชนโดยเฉพาะสื่อที่มีพรรคการเมืองคอยสนับสนุน
ตรวจสอบอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อไม่ให้ประเทศวุ่นวาย
........................................
เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น

สรุปผลการดาเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๑๑

2.รายการ Inside รัฐสภา
(รายการวิทยุ)
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. สถานีวิทยุรัฐสภา
คลื่น ๘๗.๕ MHz. กระจายเสียงด้วยระบบ FM ๘๗.๕ MHz. และต่างจังหวัด ระบบ AM ๑๐๗๑ KHz.
www.radioparliament.net/ Application ระบบ iOS และระบบ Android App : TPchannel
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2.1 ประเด็น “การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ”
(ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Inside รัฐสภา วันนี้จะไปติดตามการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ถ้ามองย้อนไปก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาการทํางานของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และมีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องของการ
ปฏิรูปสื่อจะเป็นการตีทะเบียน หรือจะถูกครอบงําหรือเปล่า แนวทางการปฏิรูปจะเป็นอย่างไร จะไปพูดคุยกับ
ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย (ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
1. เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการปฏิรูป หลายคนมองในมุมต่าง และหลายคนมองว่าจะเป็นจริงได้อย่างไร
โดยเฉพาะด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอนําเรียนว่าข้อจํากัดของการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เบื้องต้นในช่วง
3 เดือน แต่แต่วันที่ 5 สิงหาคม 2560 มีการจัดทําร่างแผนการดําเนินการปฏิรูปจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่
24 ธันวาคม 2560 ภายในระยะเวลา 3-4 เดือนทุกคณะจะต้องทําการประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในมิติต่างๆ นํามาวิ เคราะห์ว่าสิ่งที่
ดําเนินการไปแล้ว มีอะไรบ้าง เพื่อนํามาเป็นหัวข้อในการปฏิรูป และเรื่อง ที่มีอยู่แล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ถ้าไม่เห็นด้วยมีอะไรเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน กําลังดําเนินการอยู่ และในส่วนของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมว ลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก สปช . และ
สปท. ทั้งหมด 12 เรื่อง แยกออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 การกํากับดูแลสื่อกันเอง ตามความเห็นของสื่อที่มาร่วมหารือ สื่อต้องการที่จะดูแลกันเอง ไม่
ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาควบคุม กํากับ ดูแล หรือบังคับ ซึ่งกรอบที่ สปช. และสปท. ดําเนินการแล้วเป็น (ร่าง)
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน มีจัดอันดับไว้ 3
อันดับ 1.องค์กรของสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 2.วงการสื่อมวลชน หมายความว่า
องค์กรที่มาร่วมเป็นส มาชิกของสื่อมวลชน 3.องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ต้องมีการคัดเลือก มีการสรรหา เพื่อ
กํากับดูแลสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองทั้งหมด 97 มาตรา ในตัว (ร่าง)
พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ
กลุ่มที่ 2 การดูแลสื่อออนไลน์ สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ตัวผู้บริโภคเองก็สามารถเป็น
ผู้ผลิตสื่อเองได้ โดยผ่านช่องทาง Socail Media/Facebook/Line ฯลฯ หน่วยงานกํากับดูแลสื่อออนไลน์ เช่น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดําเนินการไปถึ งขั้นตอนใดตามข้อเสนอของ สปช . และสปท . ในส่วนนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชนฯ กําลังติดตามอยู่ ใน Socail Media จัดอยู่ในกลุ่มสื่อออนไลน์ มีมาตรการอะไรบ้างที่จะ
สามารถกํากับ ติดตาม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กลุ่มที่ 3 การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ ทีวีดิจิตอล NBT และ ThaiPBS
ในส่วนนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งสํานักงาน
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช .) เป็น
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานของรัฐต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
หน่วยงานของรัฐมีจํานวน 20
กระทรวง 200 กว่ากรม ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณมากในการบริหารจัดการ ซึ่งการให้ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานรัฐเป็นที่น่าสนใจของประชาชนหรือไม่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี )
พยายามให้หน่วยงานของรัฐสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น แต่การที่ภาครัฐจะสื่อ
ความหมายไปยังประชาชนก็เป็นเรื่องที่อยาก ฉะนั้นการที่จะสื่อให้ประชาชนในรูปแบบใด เรื่องนี้ก็อยู่ในการ
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของรัฐ
กลุ่มที่ 5 การปฏิรูปจะต้องรู้เท่าทันสื่อ และการกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่
สําคัญ ในสมัยก่อนประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับสื่ออย่างเดียว แต่สมัยนี้ผู้รับสื่อ ก็เป็นผู้ผลิตสื่อได้เช่นกัน
ส่งผ่านช่องทาง Socail Media/Facebook ในส่วนนี้จะให้ความ รู้กับประชาชนอย่างไร ยกตัวอย่าง โครงการ
ชัวร์ก่อนแชร์ เรื่องต่างๆ เหล่านี้จําเป็นที่จะต้องตระหนักรู้
กลุ่มที่ 6 การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ อวกาศ ระบบและเครื่องมือการ
สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ขอนําเรียนว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เ
ทคโนโลยี
สารสนเทศ จะดําเนินการใน 3 มิติ คือ 1.รัฐ 2.สื่อมวลชน. 3.ประชาชน เพื่อให้ทุกมิติมีส่วนร่วม
2. จากผลการดําเนินงานของ สปช . และสปท . ได้ดําเนินการไปแล้ว 12 เรื่อง แยกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้น
จัดเป็น 3 มิติ คือ (รัฐ สื่อ ประชาชน) แนวทางดังกล่าวนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ
ได้หารือกับแวดวงสื่อมวลชนมากน้อยเพียงใด
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ ได้มีขั้นตอนการรับฟังความคิ
ดเห็นอยู่ 2-3
ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ในนามของคณะกรรมกรรมการทั้ง 11 ท่าน
ขั้นตอนที่สอง โดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องใน 3 กลุ่ม รัฐ สื่อ ประชาชน เข้ามาให้ความคิดเห็นในแต่ละ
มิติ ได้ดําเนินการมา 3-4 ครั้งแล้ว
และขั้นตอนที่สาม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จะมีการรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมทั้งหมด จาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ในวันดังกล่าวจะเปิดกว้างให้ทุกคนเ ข้ามาร่วมกันปฏิรูปจัดที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การรับฟังความคิดเห็นมีประโยชน์ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชนฯ ได้ดําเนินการอะไรไปบ้
2.าสิง ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปประเท ศด้านสื่อสารมวลชนฯ ดําเนินการมา
ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ 3. เป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวของคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ ไปอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม เปูาหมายของการปฏิรูปสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อต้องเป็นเหมือน โรงเรียนของสังคม โรงเรียนของสังคมประกอบด้วย 3 ด้าน 1.ให้
ความรู้แก่ประชาชนที่แท้จริง และถูกต้อง 2.ปลูกฝังวัฒนธรรม และระเบียบวินัย 3.ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม
ที่ดี
3. หลังจากที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มองว่าประเด็นใดเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
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ขอนําเรียนว่า ในมุมของ “รัฐ” ข้อเสนอใกล้จะแล้วเสร็จ ในมุมของ “ประชาชน” มุ่งเน้นในเรื่องของ
การ1. ปลูกฝังทัศนคติ ปลูกฝังจิตสํานึกในการรับฟังข้อมูลต่างๆ 2. ธรรมาภิบาลสําหรับสังคม 3. มีหน่วยงาน
รับร้องทุกข์ และสรุปท้าย “สื่อ” สื่อต้องการรื้อกฎหมาย (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ทาง สปช . และสปท.ร่างขึ้นมา แต่กระผมมองว่าการรื้อครั้งนี้ก็จะมีความ
คล้ายคลึงกับของเดิมคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เพิ่มเติมอย่างไร และการทํางานจะต้องมีการร่างกฎหมาย ซึ่งใน
มุมของกระผมมองว่าไม่อยากให้มี การร่างกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายมากมายอยู่แล้ว ขาด
การปฏิบัติ ขาดการบังคับใช้ อยากจะเน้นเรื่องของจริยธรรมเสียมากกว่า ที่ไม่ใช้กฎหมาย หลังจากนี้จะรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ครบถ้วน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และจะนําความเห็นของ สปช . และ
สปท.มาสรุปอีกรอบ และในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จะรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมทั้งหมด และกระผม
คาดหวังว่าจะสามารถสรุป (ร่าง)แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้กับ
รัฐบาล ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560
4. ในแผนดังกล่าว หลายคนมีความคาดหวัง เนื่องจากมีการปฏิรูปหลายครั้ง มีข้อเสนอหลายชุด ในภาคของ
การปฏิบัติจริง แผนดังกล่าวจะแตกต่างกับแผนของจาก สปช. และ สปท.มากน้อยเพียงใด
ในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องมีรายละเอียด และเปูาหมายที่ชัดเจน
มิใช่ข้อเสนอกว้างๆ ให้หน่วยงานดําเนินการ แต่ให้หน่วยงานเหล่านั้นมายืนยันว่าสิ่งที่หน่วยงานนั้น จะต้อง
ดําเนินงานตามกรอบที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ เห็นด้วยหรือไม่ และจะดําเนินการใน
ปีใด ระหว่างปี พ .ศ.2561-2565 ฉะนั้นทุกหน่วยงานจะต้องมีการปฏิรูปตนเอง ทางคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ ได้เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาเพื่อตอบข้อซักถามที่เป็นข้อเสนอของ สปท .
และ สปช. ดังนี้ 1. หน่วยงานของท่านได้ดําเนินการอะไรไปบ้างแล้ว 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการปฏิรูป
ตนเองอย่างไร ในมิติต่างๆ 3.แผนงานงบประมาณในปี 2561- 2562 ที่กําลังจะร่างมีอะไรที่สอด รับกับ
นโยบาย ข้อเสนอของ สปท. และ สปช. หรือการปฏิรูปบ้าง
5. ในช่วงท้ายนี้ท่านอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังรายการอยู่ ณ ขณะนี้บ้าง
การที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน แต่ละคณะทํางานมีการรับฟังความคิดเห็นบางแล้ว
อยู่ระหว่างดําเนินการก็มี ยกตัวอย่างคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นไปสักระยะหนึ่งแล้ว และในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จะเปิดกว้างในการเชิญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแสดงความคิดเห็น หากพี่ น้อง ประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถมาได้ที่
สํานักงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2560 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
……………………………………………………

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา
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3.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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3.1 ประเด็น “เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล”
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐)
โดย คณะทํางานปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะอนุกรรมการบูรณาการและ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้ ป.ย.ป.
คณะทํางานการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กราบขอบพระคุณทุก
ท่าน ที่ให้ความสําคัญและความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเวทีสาธารณะ ว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลมีมูลค่ามหาศาล และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้ตกอยู่ในมือคนไทยในปริมาณที่ควรจ ะเป็น ยิ่งไปกว่านั้น
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเลที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีทิศทาง โดยสาเหตุหนึ่งมาจากการบริหาร
จัดการทางทะเลในเชิงระบบและโครงสร้างที่ยังขาดเอกภาพแ ละบูรณาการในการทํางานของทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ดังนั้นเครื่องมือสําคัญในการจะช่วยปูองกันแก้ไข รวมถึงการสร้างโอกาสในปัญหานั้น
คือการมีนโยบายแห่งชาติทางทะเล จะทําให้เกิดการบริหารจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพขึ้ น รวมถึงยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้าง
ความปรองดองให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุ เปูาหมายที่ 14 ของวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน 2030 ที่ว่าด้วยระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร ได้อย่างเป็นระบบด้วย
คณะทํางานปฏิรูปด้านการบ ริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเห็นความสําคัญและได้
จัดการสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเลขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความสําคัญของการมีนโยบายแห่งชาติทางทะเล และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดทํานโยบาย
แห่งชาติ ซึ่งมีความยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 ถึง 2564 และสามารถเชื่อมประสานกับ
แผนภาค แผนจังหวัด แผนท้องถิ่น และแผนชุมชน รวมถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ
การสัมมนาในวันนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง เช้าและบ่าย ประกอบด้วยเป็นการนําเสนอ ประเด็นนโยบาย
แห่งชาติทางทะเล โดยผู้เสนอหัวข้อต่างๆ ได้แก่
1.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและ
โครงสร้าง หัวข้อ “ความต่อเนื่องของนโยบายแห่งชาติทางทะเลในการปฏิรูปประเทศ”
2.น.อ.อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยหัวหน้าฝุายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือชื่อย่อว่า (ศรชล) หัวข้อ “บทบาทของศรชล ต่อนโยบายแห่งชาติทาง
ทะเล”
3.คุณชมพูนุท ช่วงโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการ
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวข้อ “ความเชื่อมโยงของนโยบาย แห่งชาติทางทะเล กับแผนชาติ
และ SDGs
4.ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง หัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติทางทะเล”
การเสวนามี คุณเพราลัย นุชหมอน สมาชิกคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นวิทยากรดําเนินรายการ
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ช่ วงบ่ายแรกจะเป็นการนําเสนอ “แผนที่การใช้ประโยชน์ของทะเลและชายฝั่งในปัจจุบัน
”
โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA
ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อบ ทบาทของภาคส่วนต่างๆ ต่อ
นโยบายแห่งชาติทางทะเล ซึ่งช่วงนั้นหลายท่านที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ขอความกรุณาให้ความเห็นต่อ
ประเด็นดังกล่าวด้วย โดยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาคผู้ประกอบการ เมื่อรับฟังจนครบรอบด้านแล้ วจะเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย
แห่งชาติทางทะเล จากนั้นเป็นการสรุปผลการสัมมนา

การปาฐกถาพิเศษโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง “เรื่องการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและระบบเพื่อการบริหารจัด การเชิงระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง”

คณะทํางานชุดนี้มีหลายภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไก
สําคัญอย่างยิ่งในช่วงของการปฏิรูปโค้งสุดท้าย เพื่อให้เชื่อมโยงกับการปฏิรูปเรื่องของการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จึงต้องการความรู้ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อให้ข้อเสนอและการขับเคลื่อนการปฏิรูปนั้น
สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นกระบวนการที่เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ซึ่งภาพโครงสร้างใหญ่ ภายใต้
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
ปรองดองหรือ ที่ย่อว่า ป .ย.ป. เป็นกลไกที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อทําให้การปฏิรูปมีผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ
Reform in paper นําไปสู่ Reform in action
Reform in paper คือข้อมูลจาก สปช .และสปท.ที่มีข้อเสนอเป็นเอกสาร ซึ่งรัฐบาลพยายามแปลง
ข้อเสนอเอกสารมาสู่การทําเป็นรูปธรรม ไปสู่ การปฏิบัติ คือ action ให้มากที่สุด กลไกของ ป .ย.ป. เพื่อ
พยายามหาทางตัดสินใจในการปฏิรูปต่างๆ ให้เร็วที่สุดและสั้นที่สุด ตัวอย่างคือการตั้งคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ที่เรียกว่า คณะกรรมการชุดเล็ก หรือ mini cabinet
ในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีอนุกรรมการ 2 คณะ
ชุดที่ 1.อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
ชุดที่ 2.อนุกรรมการสานพลังเพื่อการปฏิรูปพื้นที่และสังคม
ส่วนกรรมการการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ป .ย.ป. อย่ างไร คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 11 คณะ มีภารกิจในการที่จะต้องสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอจาก สปช . สปท. เพื่อนําไปสู่
การยกร่างแผนปฏิรูปประเทศไทย 11 ด้าน นับจากนี้ไปจนถึง 28 มีนาคม 2561 มีเวลา 6 เดือน ในการ
จัดทําแผนการปฏิรูป ดังนั้นกลไกของ ป .ย.ป. ก็จะทําหน้าที่ใ นการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานปฏิรูปและ
การปฏิบัติ เกิดการดําเนินงานนําไปสู่การ Reform in action ฉะนั้นภารกิจนี้จําเป็นต้องเดินคู่กันไป
ทั้งนี้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 257 เขียนไว้ 3 เปูาหมายหลักสําคัญ
1.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นฐานความคิด
2.การตอบโจทย์เรื่องความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
3.ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความสุขและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ เขียนไว้ว่าการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยง ถ้าอุปมาอุปไมยประเทศเป็นบ้านของเรา ด้านซ้ายการปฏิรูปเหมือนการซ่อมแซมบ้าน ส่วน
ยุทธศาสตร์ชาติก็คือการเขียนอนาคตมองบ้านที่จะทําให้มันมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างไร
2 ส่วนนี้ที่
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คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป ทั้ง 11 ด้าน ต้องทําให้เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
เรื่องกรอบการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง มีกรอบเปูาหมาย (Sustainable Development Goals :SDGs) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 5 เปูาหมาย SDGs คือเปูาหมายการพัฒนายั่งยืน ด้านทะเลอยู่ใน SDGs ที่ 14
ของทั้งหมด 17 เปูาหมาย ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนเริ่มขับเคลื่อนเปูาหมาย SDGs แล้ว
ส่วนเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศทาง ทะเลและชายฝั่ง ข้อเสนอที่ได้ดําเนินการ
ผ่านทางคณะทํางานมีทั้งหมด 4 เรื่อง
1.เรื่องการบริหารเชิงระบบนิเวศนําไปสู่การทําแผนแม่บทแห่งชาติด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
2.เรื่องการจัดทําแผนที่จําแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง (Marine map เป็น one marine map)
3.เรื่องการปฏิรูประบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
4.เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการบ้านร่วมกันที่ทุกท่านจะช่วยกันสร้างให้เป็นความจริง มีความชัดเจนตอบโจทย์
ประเด็นการปฏิรูปกับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
....................................................................

เรียบเรียงโดย การุณรัฐ จินดามณี
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3.2 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล เรื่อง“ความต่อเนื่องของนโยบาย
แห่งชาติทางทะเลในการปฏิรูปประเทศ”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน ๒๕๖๐)

โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง(อบป.) และ
กรรมการคณะทํางานปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรแห่งชาติทางทะเลและชายฝั่ง
รายการวาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย ติดตามการสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติ
ทางทะเล โดยคณะทํางานปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรแห่งชาติทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) โดยหัวข้อความสําคัญ
ของนโยบายแห่งชาติทางทะเล ความเสื่อมโทรมและเกิดมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดความซ้ําซ้อน และเกิด
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความจําเป็นที่จะต้องปฏิรูปกระบวนการ
หรือระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นโยบายแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
อย่างไร เชิญรับฟังบรรยากาศในงาน โดย ดร.บัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นําเสนอเรื่อง “ความต่อเนื่องของนโยบายแห่งชาติทางทะเลในการปฏิรูป ”
ความต่อเนื่องของนโยบายแห่งชาติทางทะเลในกระบวนการปฏิรูปประเทศ เรื่องที่อยากเสนอเพื่อเป็น
ข้อมูล และการดําเนินการต่อไปเชื่อมโยงกับงานของ
(อบป .) ซึง่ (อบป .) ได้จัดทํา ข้อเสนอจาก ทั้งหมด
8 เรื่อง ๒๐ ประเด็น และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทะเล เช่น One Marien Map แผนแม่บท การปฏิรูปชายฝั่ง
ขยะทะเล หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จจะนําเสนอไปที่ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
(ปยป.)
ในขณะเดียวกันประเด็นที่มีความซับซ้อนต้องหารือเพื่อเข้าไปสู่การพิจารณา (บยส.) ที่เรียกว่า Mini cabinet
และอีกเรื่องที่จะต้องปฏิรูปคือ การบริหารจัดก ารปุาไม้ที่ดิน เป็นความขัดแย้งที่มีมานาน จาก ๘ หัวข้อ ๒๓
ประเด็น ส่วนหนึ่งมีกรรมการ ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนสิงหาคม เรียกว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย ๔.๐ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรอง
ประธาน เลขาธิการ กพร . เป็นฝุายเลขาฯ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเน้นการปฏิรูประบบบริหารราชการ ได้
เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ เช่น CEO จากภาคเอกชน จะได้นําประสบการณ์จากภาคเอกชนมาใช้กับภาคราชการ
งานที่ (อบป.) เข้าไปเชื่อมโยงมี ๒ ประเด็น ๑.ระบบบริหารราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๒.การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น สรุปคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดรับ
ทุกเรื่อง ซึ่งผู้ว่าไม่ได้เป็นผู้บังคับโดยตรงกับหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด เพราะหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงกั บ
อธิบดี เช่น จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานส่วนกลางส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ๒๐๐ หน่วยงาน ทั้ง
๒ เรื่องนี้ (อบป.) จะดําเนินการต่อ ซึ่งได้ประสานกับท่านสุวิทย์ฯ เรื่องที่ต่อดําเนินการใน Thailand ๔.๐ คือ
การจัดการกําลังพลภาครัฐ (KPI) ซึ่ง กพร. นํามาปรับรื้ อกันใหม่ กฎหมาย ๙ ฉบับ ที่ได้นําเสนอไว้ ซึง่ ๑ ใน ๙
ฉบับ จะนําเสนอไว้ในชุดของ ดร .บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อกํากับปฏิรูปกฎหมาย ฉะนั้น
๑ ใน ๙ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจะเข้าไปสู่การพิจารณาทํางานเชื่อมโยงกัน
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เรื่องที่ทําไม่สําเร็ จโดยกลไกนี้ซึ่งอยู่ภายใต้ (ปยป.) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะส่งมอบต่อให้
คณะกรรมการปฏิรูป ๑๑ ด้าน เรื่องที่ทําเสร็จจะนําออกจากแผนปฏิรูป ๕ ปี หลายเรื่องอาจทําไม่แล้วเสร็จ
ด้วยข้อจํากัดต่างๆ เวลาที่ไม่เพียงพอซึ่งอยู่ในแผนการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้าน เรื่องทรัพยากรอยู่ ในคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านรอยล จิตรดอน เป็นประธาน นี่คือกลไกที่จะ
เชื่อมต่อกันมีการวางกรอบแนวความคิดการดําเนินงานไว้อย่างไรบ้าง เปูาหมายการปฏิรูปคือเพื่อความมั่นคง
ความยั่งยืนของประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นกรอบตามมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ และหมวดที่เกี่ยวโยงของ
สิทธิบุคคล สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
หมวดหน้าที่ของรัฐ หมวดปฏิรูป ร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ซึง่ ๕ ปีแรก นํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจะ มีเปูาหมายที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ฉบับร่างมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว
ตอนเริ่มต้นถ้าท่านจาได้ผมเรียนว่ามีอยู่ ๕ เรื่อง ในชุดอาจารย์รอยลฯ บอกว่าต้องมีเรื่องที่ ๖ ด้วยคือ
เรื่อง “เมืองยั่งยืน” เพราะเรื่องผังเมืองเป็นหนึ่งในโจทย์ปฏิรูปที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น SDGs ที่จะใช้
ทางานต่อก็ขยับจาก ๕ มาเป็น ๖ เรื่อง
ข้อมูลตอนนี้มีฐานอยู่มาก ข้อเสนอจาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เดิมมี ๔๗ มาถึง สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท .) นับรวมแล้ว ๑๗๔ เรื่ อง โดยมีเรื่องที่เกี่ยวโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประมาณ ๒๐ กว่าเรื่อง ข้อเสนอจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็คือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย เช่น ผังเมือง การจัดทาแผนที่ หน่วยงานของภาครัฐก็มีข้อเสนอปฏิรูปอยู่มากพอสมควร
ขณะเดียวกันมีแผนยุทธศาสตร์ มีแผนแม่บทเรื่องโลกร้อน แผนแม่บทเรื่องการจัดการที่ดิน แผนแม่บทเรื่อง
การจัดการป่า แผนแม่บทเรื่องสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี แผนปฏิบัติการ ๕ ปี โดยประเทศไทยเรามีแผนเยอะมาก มี
เรื่องของแผนความมั่นคงที่เกี่ยวโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนความมั่นคงแห่งชาติทาง ทะเล
ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มาประกอบในการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๕ ปีข้างหน้า และที่สาคัญสุด คือ ข้อเสนอจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง กรรมการปฏิรูปประเทศทุกด้านต้องนากระบวนการนี้เข้ามา กรรมการปฏิรูปประเทศไม่สามารถตั้ง
อนุกรรมการได้ ยกเว้นอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมเท่านั้น นี่คือกติกาที่กาหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
กาหนดเป้าหมายในการทางานเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านทรัพยากร
แบ่งเป็น ทรัพยากรธรรมชาติทางบก อาทิเช่น ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ส่วนเรื่องที่ดิน (Land) จะไปอยู่
ในด้านสังคม โดยมีท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (เป็นประธาน) เรื่องที่ต้องดาเนินการต่อไป คือ การถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อม เรื่องของทรัพยากรน้าทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในเป้าหมายแน่ๆ เรื่อง
สิ่งแว ดล้อมจะเป็นเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การปฏิรูปด้านผังเมือง และเรื่องการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในกรอบการดาเนินงานจะคล้ายๆกับการปฏิรูปเชิงระบบ
และโครงสร้าง ประกอบด้วย (๑) การปฏิรูปในด้านระบบงบประมาณ (๒) องค์กร และโครงสร้าง (๓) เครื่องมือ
การบริหาร และตัดสินใจทางนโยบาย (๔) วิธีการปฏิบัติของภาครัฐ และ (๕) ระบบกฎหมาย ในเรื่องของการ
จัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งคิดว่ามี ๕ โจทย์นี้เช่นเดียวกัน
ในเรื่องเครื่องมือที่จะใช้ในความหมายนี้ One Marine Map คือหนึ่งในเครื่องมือที่เราจะใช้ในการ
บริหารจัดการในการปฏิรูป เรื่องระบบกฎหมาย พระราชบัญญัติผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล วิธีการปฏิบัติ
ของภาครัฐที่จะทาให้การทางานเชื่อมโยงกันได้ ข้ามกรม ข้ามกระทรวง แนวคิดของการวางงบประมาณที่อยู่
บนฐานทรัพยากร จะเริ่มทาให้เห็นคือ ระบบงบประมาณตามผังลุ่มน้า ประเด็นสาคัญสาหรับในเชิงระบบ
บริหารและจัดการ เรื่องคณะกรรมการระดับชาติ เรื่องโครงสร้างองค์กร ระดับส่วนกลาง และระดับพื้นที่ เรา
จะจัดความสัมพันธ์ในส่วนกลางกับระดับพื้นที่ได้อย่างไร เราต้องการเครื่องมือที่มากกว่าเครื่องมือทางกฎหมาย
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เครื่องมือทางสังคมที่จะต้องนามาใช้มากขึ้น เรื่องของระบบกองทุน เรามีกองทุน
สิ่งแวดล้อมที่ต้องการการปฏิรูป ฐานข้อมูลประเทศไทยมีอยู่มากมาย กระจัดกระจาย ระบบแผนงบประมาณ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิตามรัฐธรรมนูญอันนี้ต้องทาให้ชัดเจน มีข้อเสนอจาก (สปท.) เป็น
กฎหมายว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ จะเป็น
กฎหมายกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีกติการ่วมกันในการสร้างการมีส่วนร่วม ที่มีอยู่เรามีระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็น ซึ่งเป็นเพียงแค่มิ ติเดียวในเรื่องการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในเรื่อง
ปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบไม่มีกฎหมาย ธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดล้อม หลักการสาคัญสากลที่ต้องนามาใช้ ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอเรื่องศาลสิ่งแวดล้อม
วิธีพิจารณาคดีเรื่องสิ่งแวดล้อม การมีพยานผู้เชียวชาญในเรื่องสิ่งแวดล้อม นี้คือระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ในโจทย์ที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ชุดท่านรอยลฯ วางกรอบไว้ สิ่งที่จะต้องออกมามีอยู่อย่างน้อย ๗
เรื่อง ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗ ของแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในแผน ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน
จะต้องเขียนสาระเหล่านี้ครับ วิธีดาเนินการ ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการ มีตัวชี้วัด หน่

วยงาน หรือบุคคลที่

รับผิดชอบ จะใช้ งบประมาณ เท่าไหร่ และที่สาคัญจะเอา นางบประมาณ จากไหน ผลสัมฤทธิ์ใน ๕ ปี และถ้า
จาเป็นที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายก็ให้ เสนอมาด้วย นี่คือสาระที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นในช่วง ๖ เดือนนับ
จากนี้ ร่างแรกต้องเสร็จภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จากกรรมการส่งไปให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส่งไปให้
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา แล้วออกมาให้เสร็จภายใน ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของ ดร .บัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สรุปผลการดาเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๒๒

สิ่งแวดล้อม ครั้งหน้าจะนําเสียงของ ศ.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ) มานําเสนอหัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนนโยบาย
แห่งชาติทางทะเล” ในรายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย

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

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา
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3.3 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล เรื่อง“การจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนนโยบายแห่งชาติทางทะเล”
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐)
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง)
วันนี้ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ได้มาบอกเล่าถึงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติทางทะเล อยากจะได้
เรื่องของ Reform Inaction องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมจะมาจากหลายหลายเฉพาะ ถ้าพูดถึงเรื่องของทะเล
และชายฝั่ง ชุมชนชายฝั่งทั้ง 23-24 จังหวัด เราได้ประสานงานเชิญท่านเข้ามาด้วย บรรยากาศในการประชุม
เราอยากได้แบบการหารือร่วมกันมากกว่า โดยเอาคําว่านโยบายชาติทา งทะเลเป็นตัวตั้ง และเราก็มาหารือกัน
ว่าจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ไปถึงตามวัตถุประสงค์นั้น
ในหัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติทางทะเล ” เป็นการนําเสนอถึงการใช้
ประโยชน์จากทางทะเลที่เราดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทําให้มีปัญหาทางทะเล ทั้งแท่นขุดเจา
ะปิโตรเลียม
ท่าเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือ พื้นที่อุทยาน ฯลฯ ซึ่งการแก้ไขคือต้องมีนโยบายแห่งชาติทางทะเล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ประเด็นการปฏิรูปหลัก คือ การมีนโยบายชาติทางทะเล (3ปี) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ทางทะเล (อจชล.) ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล .) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ประเด็นปฏิรูปย่อย 1.การปฏิรูประบบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 2. การจัดการขยะ
บริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ 3. ระบบการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน
และสัตว์คุ้มครอง นี่เป็นแค่ 3 ปัญหาตัวอย่าง ความจริงปัญหาทางทะเลและชายฝั่งยังมีอีกมาก ประเทศไทยมี
พื้นที่ติดทะเลและชายฝั่ง ประมาณ 60 % ของพื้นที่ทางบก มีกิจกรรมและมีผลประโยชน์ต่างๆมหาศาลที่
เกี่ยวเนื่ องกับทะเล พี่น้องที่มาจากชายฝั่งทะเลคงมีประสบการณ์โดยตรงอยู่แล้วว่าเราใช้ประโยชน์จากทะเล
มากน้อยขนาดไหน แต่ในขณะเดียวกันสิ่งต่างๆก็ยังเกิดปัญหาขึ้น มีเรื่องของกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ
ในระดับชาติ หรือกรรมการของชุดต่างๆ ซึ่งมีมาก ทางผมเองได้ลงพื้นที่ไปคุย กับผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละ
จังหวัดซึ่งท่านก็ยอมรับว่าไม่สามารถระบุได้ว่าท่านอยู่ในกรรมการชุดไหนบ้าง
ความจริงแล้วปัญหาทางทะเลก็เลียนแบบปัญหาจากบนบก พอปัญหาดังกล่าวได้ลงมาในมิติของทะเล
ปัญหาดังกล่าวก็จะยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะส ภาพโดยธรรมชาติหรือระบบทางนิเวศ
ของธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งมันมีความเชื่อมโยงกัน มีความต่อเนื่องกันอยู่ จุดใหญ่ที่คิดว่าน่าจะนําไปสู่
การแก้ไขก็คือเราจะทําอย่างไรให้เกิดนโยบายชาติทางทะเลขึ้นมาได้ ความจริงที่เขียนไว้ว่า 3 ปี เรียนตรงๆ ว่า
ภายใน 6 เดือนจะพยายามจะยกร่างหรือทํารูปแบบของตัวนโยบาย แล้วคงจะส่งต่อให้กับกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูป ถ้าเราไม่พยายามทําให้เกิดนโยบายแห่งชาติทางทะเล แล้วมีนโยบายพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น คือ
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การมีส่วนร่วมทางทะเลอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย นี่เป็นสาเหตุที่เราพยายามเชิญทุ กภาค
ส่วนเข้ามาร่วมกันคิดตั้งแต่ต้น
ถึงแม้ว่าความจริงแล้วการมีนโยบายในลักษณะนี้ไม่ใช่นโยบายเรื่องใหม่ของประเทศไทย ถ้ามองตาม
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็พยายามที่จะดําเนินการ
ในลักษณะนั้น อยู่เหมือนกัน เพียงแต่ว่ าการดําเนินการนั้นอาจจะยังแยกส่วนอยู่ภายใต้ของมิติของความมั่นคง
แห่งชาติเป็นหลัก ในความพยายามของชุดแผนดังกล่าวก็ได้มองมิติของความมั่นคงกว้าง นอกเหนือจากความ
มั่นคงแห่งชาติแบบเดิมอยู่เหมือนกัน ซึ่งอาจมีมีข้อจํากัดเพราะเป็นองค์กรที่ดูแลความมั่นคงเป็นหลัก
อีกส่ว นหนึ่งคิดว่าเดี๋ยวคงได้ฟังจากทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความจริงก็มีมิติทะเล
อยู่ในนั้นอยู่แล้วเหมือนกัน เพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเวลามองคือมองในส่วนที่ต่ํา กว่ามองนโยบายหลัก ทํา
ให้ปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่ อันนี้ผมอาจจะนําตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากทะเลบนฐานทรัพยากร
ซึ่งข้อมูลตรงนี้ดัดแปลงมาจากข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ เป็นข้อมูลที่ได้จากตอนที่ผมได้มีส่วนเข้าไปช่วย
ทํางานของคณะทํางานเรื่องผังทะเล ซึ่งท่านจะเห็ นว่าประเทศไทยมีเขตทะเล ที่พอจะเห็นได้ตามสีต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ ที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม่มีชีวิต ปัจจุบันเรามีแท่นผลิต
ปิโตรเลียม หรือแท่นสํารวจ อยู่ประมาณ 430 กว่าแท่น ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะเป็นส่วนใหญ่
เรามีการใช้ประโยชน์เรื่องของพื้นที่ในเขตฐานทัพเรือ หรือเขตซ้อมรบ มีทางด้านทรัพยากรที่มีชีวิต เรามีเขตที่
เราลงปะการังเทียม ซึ่งปะการังเทียมมี 2 ส่วนด้วยกันคือปะการังเทียมเพื่อการประมง กับเพื่อการอนุรักษ์
ปัจจุบันมีพื้นที่ลงปะการังเทียมตามรายงานกว่า 7000 จุดตามชายฝั่ง ทั้งหมด เรามีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขต
อุทยาน เรามีบริเวณที่เป็นท่าเรือ เรามีเขตแนวปะการังอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมาใส่ในมิติของทะเลตามภาพที่เห็น จะเห็นว่าทะเล 350000 ตารางกิโลเมตร
ไม่ได้ว่างแบบเดิมแล้ว แผ นการหรือแนวทางใช้ประโยชน์ของพื้นที่ต่างๆในปัจจุบันซึ่งอยู่บนฐานทรัพยากร
ขาดการวางแผน ขาดการวางนโยบายต่างๆในรูปแบบที่ควรจะเป็น เรามุ่งพัฒนาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐกิจ แต่แลกมาด้วยความเสื่อมโทรมของทะเลและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จะเห็นว่าทุกคนมีแผน มี
แนวทางในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่อาจจะเป็นเพราะแผนต่างๆเหล่านั้นขาดการวางแผนที่
ดี ต่างคนต่างทําซึ่งไม่ได้เสริมสร้างเชื่อมโยงไปในทางเดียวกัน ตัวอย่างของสถานภาพการเสื่อมโทรม เช่น
สถานภาพของปะการัง พ .ศ. 2554 – 2558 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ปัจจุบั นเรามีแนวปะการังบริเวณที่
เป็นเขตที่ดีถึงดีมาก อยู่แค่ไม่ถึง 5 % คําถามคือเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เรื่อยๆ หรือว่าจะมีการจัดการ
แก้ปัญหาอย่างไร สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์จะเห็นว่ามีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล
โลมา หรือวาฬต่างๆ ประเด็นเรื่องก ารกัดเซาะชายฝั่ง เรามีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 3000 กว่า
กิโลเมตร มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะกว่า 20 % หรือคิดเป็นความยาว 618 กิโลเมตร สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งมี
อยู่ 3 สาเหตุหลักด้วยกัน 1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ 2. การขยายพื้นที่การพัฒนาเขต
ชายฝั่ง และ 3. การลงไปแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
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สถานภาพขยะทะเล ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ โดยทั้งประเทศมีปริมาณขยะ
27 ล้านตันต่อปี มีความสามารถในการกําจัดอย่างถูกต้อง 36 % คิดเป็น 9.59 ล้านตัน สามารถนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ 5.76 ล้านตัน คือ 21 % ส่วนกําจัดไม่ถูกต้อง 11.69 ล้านตัน ทําให้มีโอกาสลงสู่ทะเล
ตัวอย่างองค์ความรู้ในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีหลายหน่วยงาน มีการกระจัดกระจาย ไม่ทันต่อเหตุการณ์
และไม่สะท้อนความเป็นจริง ความรู้หลายส่วนอาจจะต้องไปประกอบกับส่วนอื่นๆ ในการนํามาสู่การแก้ไข
ปัญหา ดังนั้นการจัดการองค์ ความรู้ของสถานการณ์ภาพรวมต้องเป็นระเบียบ ทันต่อเหตุการณ์ สะท้อนความ
เป็นจริง และข้อมูลมีการสร้างใหม่ เพื่อการวางแผนกิจกรรมการใช้ประโยชน์อย่างมีทิศทาง
ขอกล่าวถึงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับปัจจุบัน ในตัวแผนก็ได้มียุทธศาสตร์สร้างความ
สมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วย ถึงแม้ว่าแผนนี้จะอยู่ภายใต้สภาความมั่นคง
แห่งชาติ แต่ก็เป็นแผนที่มองมิติทางทะเลนอกเหนือเรื่องของความมั่นคงรูปแบบเดิม เป็นการมองมิติใหม่ ถึงได้
มีเรื่องของความยั่งยืนของตัวท รัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีการพูดถึงการขาดนโยบายยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมในการกํากับและดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
นโยบายชาติทางทะเล (National Marine Policy) การจัดการองค์ความรู้ นําไปสู่ (๑) ภาคสนับสนุน
(๒) ภาควิชาการ และ (๓) ภาคปฏิบัติ โดยนโยบายชาติทางทะเลดูแลรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลมา
จาก ๒ ส่วน (๑) พื้นที่ภายใต้เขตอํานาจรัฐ ในเขต ๒๐๐ ไมล์ทะเล (๒) พื้นที่นอกเขตอํานาจรัฐ นอกเขต ๒๐๐
ไมล์ทะเล ประเทศไทยเป็นสมาชิกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (UNCLOS
1982) นโยบายชาติ ทางทะเลเป็นการปูองกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเป็นการ
ทํางานร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น นโยบายชาติทางทะเล (National Marine Policy)
นําไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาทะเลไทยที่ยั่งยืน ทั้งการพัฒนาทะเล
ไทยที่ยั่งยืน ความมั่นคง และเรียบร้อย การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย และองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบท
ของทะเลไทย ความรู้มีอยู่เป็นจํานวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นยิ่งเน้นย้ําใหญ่ว่า
เราคงไม่สามารถวางนโยบายชาติ การติดตามหรือป ระเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายนั้น ปราศจากการมี
ฐานความรู้ และมีการวางแนวทางที่เหมาะสมได้ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ
สุดท้ายอยากจะฝากแนวคิด “สมุท ราภิบาล (Ocean Governance)” คือการบริหารจัดการไม่
สามารถดําเนินการจากผู้มีอํานาจในการตัดสินใจจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวได้ ภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถ
ดําเนินให้บรรลุความสําเร็จหรือวัตถุประสงค์ได้ จําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมายจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภาคส่วนอื่นๆที่อยู่
ภายในประเทศก็หมายรวมถึงภาคเอกชน ภาคประ ชาชน หรือที่รัฐบาลใช้ว่า “ประชารัฐ ” ต้องร่วมมือกัน
จัดการ ทั้งนี้ทั้งนั้นมั่นใจได้ส่วนหนึ่งว่ากลุ่มคนที่เป็นหลักที่จะเข้าใจถึงปัญหานี้เป็นกลุ่มที่ทํางานร่วมกัน และ
ร่วมกันสานงานต่อ เพียงแต่ว่าทําอย่างไรในประเด็นเรื่องของนโยบายชาติทางทะเลมันจะเกิดขึ้นได้ เรา
ดําเนินการโดยไม่มีนโยบายหลักที่จะลงมาเฉพาะในเรื่องของทะเล ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะอยู่พอสมควร
--------------------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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3.4 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล เรื่อง “ความเชื่อมโยงของนโยบาย
แห่งชาติทางทะเลกับแผนชาติ และ SDGs”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)
โดย คุณ ชมพูนุท ช่วงโชติ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )

รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย ติดตามการสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทาง
ทะเล โดยคณะทํางานปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรแห่งชาติทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิ งระบบและโครงสร้าง (อบป.) โดย คุณชมพูนุท ช่วง
โชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงของนโยบายแห่งชาติทางทะเลกับแผนชาติ และ SDGs”
เริ่มต้นประเด็นปัญหาโดย ท่านดร . เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์ ได้เสนอไปแล้วว่ามีปัญหาที่เป็นวิกฤติ
อะไรบ้าง ตัวปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะหาทางแก้ไขและปฏิรูป ปัญหามีเยอะแต่โยงวิกฤติออกมาเพื่อให้ทราบว่า
จะต้องดําเนินการเรื่องนี้อย่างไร และจะปฏิรูปอย่างไร บางเรื่องติดขัดเป็นเวลานานไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง ๗๐๔ กิโลเมตร ดําเนินการไปแล้ว และยังไม่ได้แก้ไขประมาณ
๑๖๘ กิโลเมตร
- ปุาชายเลนจํานวน๒.๘ ล้านไร่ เปลี่ยนสภาพไปแล้๑.๓ว ล้านไร่ เหลือที่เป็นสภาพปุาชายเลน
๑.๕ ล้านไร่
- มลพิษชายฝั่ง มีขยะทะเลวัดปริมาณขยะที่ปากแม่น้ํา๕ แม่น้ํา ๕๙๑ กิโลเมตร /ชั่วโมง น้ํามันรั่วไหล
๗๘ ครั้ง ในรอบ ๑๐ ปี
ปัญหาการทําประมงเกินศักยภาพ
- ปัญหาอวนรุน อวนลาก ทําลายสัตว์น้ําวัยอ่อน สะท้อนปัญหาโดยชาวประมงพื้นบ้าน มีปัญหาชัดเจน
ในพื้นที่ ความจริงมีแนวเขตประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ แต่ในทางปฏิบัติมีการละเมิดกฎ มีการรุกล้ํา
- ปัญหาสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ มีการเกยตื้นมากขึ้นในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๓๔๕ ตัว ทั้งเต่า พะยูน โลมา
ปลาวาฬ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นเป็น ๔๕๖ ตัว จะเห็นถึงปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง
– ปัญหาการจัดการอุทยานทางทะเลที่ไม่ยั่งยืน มีนักท่องเที่ยวมาก แหล่งทรัพยากรเสื่อมโทรม เนื่องจาก
ไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ปัญหาความมั่งคง
– มีความขัดแย้ง เขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการล่วงล้ําลําน้ําทําการประมง
– การค้าผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งอาจทําให้รัฐเสียประโยชน์จากที่ประเมินไว้๘,๐๐๐ ล้าน
บาท/ปี
– การลักลอบเข้าเมือง การค้าแรงงานผิดกฎหมาย ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จะส่งผลกระทบกับการ
ส่งออกประมง มีมูลค่าประมาณ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี
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ปัญหาชุมชนและสังคม เป็นเรื่องของความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรทางอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ชุมชนกับ
นายทุนขนาดใหญ่ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ยังไม่มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ หากไม่สามาร
จัดการได้จะกลายเป็นปัญหาทางความมั่นคงด้วย ปัญหาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นถูกทําลาย กรณีนี้เกิดได้ในหลาย
พืน้ ที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ พื้นที่การท่องเที่ยว ชุมชนพื้นถิ่นและประมงพื้นบ้านถูกทําลาย
เชิงเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรม ๓๙ แห่ง ท่าเรือ ๔๔๐ แห่ง แท่งปิโตรเลียม ๔๓๖ แห่ง
การพัฒนาขนาดใหญ่เหล่านี้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม จากการประเมินตัวเลขล่าสุดนักท่องเที่ยว ๓๓.๕ ล้านบาท
ในปี ๒๕๖๐ ประมาณการมูลค่า ๒.๗ ล้านล้านบาท ๔๓ % นักท่องเที่ยวเกิดขึ้นในฝั่งอันดามัน ซึ่งจะทําให้เราเห็น
ถึงความสําคัญของชายฝั่ง ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยว่ามีค วามสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ
อย่างไร แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที๑๒
่ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีแนวทางเพื่อปูองกันการเสียหายของระบบนิเวศ เน้นในเรื่องการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย การจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากร ปูองกันการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้ มีการพลิกฟื้นผืนปุา การเพิ่มพื้นที่เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ที่ดิน การจัดการเรื่องน้ํา การจัดการเรื่องแร่ สาระสําคัญที่เป็นประเด็นว่าควรจะผลักดันการดําเนินงานภายใน ๕
ปีข้างหน้า ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
สิ่งที่ดําเนินการไปแล้ว เรื่องการทวงคืนผืนปุา , การแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น , การฟื้นฟูปุาชายเลน ,
โครงการ One Map, การจัดระเบียบที่ดิน, การกําหนดเปูาหมายการทํา Road Map เรื่องการบริโภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน , การการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปรับปรุงลําน้ํา สิ่งเหล่านี้มีการขับเคลื่อนอยู่ แต่ยังไม่ถึงเปูาหมาย ยังไม่
สําเร็จ
สิ่งที่ต้องเริ่มลงมือทํา ยังไม่ได้เริ่มดําเนินงานโดยจะให้เกิดผ ลใน ๕ ปีข้างหน้า เช่น พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ, โครงการ One Map มีการผลักดันฐานข้อมูลเบื้องต้นแต่การผลักดันการออกบังคับใช้ใน
การปฏิบัติยังไม่มีการดําเนินการ, การเพิ่มพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นที่ที่จะปลูกปุาไม้เศรษฐกิจยืนต้นระยะ
ยาว เช่น การปลูก ไม้สัก ไม้พะยูง ซึ่งมีปัญหารออยู่ยังไม่มีการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ , เรื่องปกปูองฟื้นฟูระบบ
นิเวศกับการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง อยู่ในช่วงของรอยต่อจะเห็นว่าเมื่อมี พระราชบัญญัติทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งขึ้น จะมีการออกเรื่องแผนจัดการทางทะเล แผนจัดการทรัพยากรชายฝั่ง เรื่องปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง อีก 3 แผนที่จะเกิดขึ้นเป็นแผนระดับชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันเรื่อง SEA การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องนี้เป็นสิ่งใหม่ที่กําลัง
จะเกิดขึ้น, การปูองกันพื้นที่ชายฝั่ง, การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือมาตรการทางภาษี การบริโภคอย่างยั่งยืน,
การจัดการขยะ แต่ละเรื่องอาจมีการดําเนินการมาแล้ว ท่านสามารถหาข้อมูลเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 2 ได้ทางเว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th
สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้มานําเสนอคือ การเชื่อมโยงเรื่องเปูาหมายของการพัฒนาทียั่ง่ ยืนของประเทศไทย
องค์กรที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็น
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ประธาน ได้มีคณะทํางานแต่ละด้านเพื่อขับเคลื่อนเปูาหมาย เร่งเปูาหมายพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเปูาหมายระดับโลก
เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกเดิ นไปในทิศทางเดียวกัน เรียกว่าเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Millennium
Development Goals (MDG)
การขับเคลื่อนเป็นกระบวนการภายในของแต่ละประเทศ สําหรับประเทศไทยแผนพัฒนาประเทศอยู่บน
ความยั่งยืน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมี๑๗ เปูาหมาย (๑) เปูาหมายการขจัดความยากจน (๒) การบรรลุความ
มั่นคงทางอาหาร (๓) การสร้างหลักประกันการมีชีวิตที่มีคุณภาพ (๔) การศึกษา (๕) ความเท่าเทียม (๖)
หลักประกันเรื่องน้ํา (๗) พลังงานอย่างยั่งยืน (๘) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (๙) โครงสร้างพื้นฐาน
(๑๐) การลดความไม่เท่าเทียมกัน (๑๑) การสร้ างความปลอดภัยของเมืองและการตั้งถิ่นฐาน (๑๒) ส่งเสริม
รูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (๑๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๑๔) เปูาหมายการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน(๑๕) การปกปูองฟื้นฟูระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน (๑๖) ส่ งเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (๑๗) เสริมสร้างความแข็งแกร่งกลไก
ดําเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ทั้งนี้ ใน ๑๗ เปูาหมาย ยังมีดัชนีชี้วัดชี้วัดอีก ๒๗๐ กว่าตัว โดยบ่งบอกว่าแต่ละเปูาหมาย การที่จะบรรลุ
ถึงความยั่งยืนว่าวัดจากอะไร อย่างไรก็ตาม เปูาหมายต่างๆ แบ่งออกเป็น
กลุ่มที่ ๑ เปูาหมายซึ่งมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถหาค่ามาตรฐานร่วมกัน
กลุ่มที่ ๒ เปูาหมายที่ไม่สามารถกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้ หรือไม่สามารถหามาตรฐานร่วมได้
กลุ่มที่ ๓ อาจไม่มีข้อมูลที่ชี้วัดเลย ซึ่งเปูาหมายเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ใน Road Map การขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย จากการทบทวนดูว่ามียุทธศาสตร์
มีแผนงาน มีโครงการมาตรการหรือว่าเรื่องเร่งด่วนที่ดําเนินการ เพื่อที่จะขับเคลื่อนเปูาหมายเหล่านี้ มีอะไรบ้าง
แล้วมากําหนดแนวทางการดําเนินงานในเรื่องการขับเคลื่อนในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาว สุดท้ายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นเปูาหมายของโลกก็ต้องมาพยายามเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ วาระปฏิรูปและ Road
Map ต่างๆ ของรัฐบาลที่จะดําเนินงาน นี่คือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย มติของ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความก้าวหน้าโดยการกําหนดตัวชี้วัดที่จะนํามาใช้วัดในประเทศไทยใช้มี
ความชัดเจน และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑7 เปูาหมาย อีกเรื่องคือแนวทางที่จะขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ จากตั้งชี้วัด๒๗๙ ตัว ได้คัดเลือกโดยทําเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญ
ของเปูาประสงค์และตัวชี้วัดทั้งหมดโดยใช้มิติเรื่องความสําคัญเร่งด่วนมิติเรื่องความพร้อม
เร่งด่วน-ผลกระทบต่อประชากร จํานวนประชากร ที่ได้รับผลกระทบ ขนาดความรุนแรง ความเป็นไปได้
ที่จะแก้ไขปัญหา กระทบต่อเปูาหมายอื่นๆ การไม่พิจารณาระดับเปูาประสงค์
ความพร้อม –พิจารณาว่าในแง่ของความพร้อมสามารถทําอะไรได้ ความพร้อมที่ความรู้ ข้อมูลกฎหมาย
ทรัพยากร และสังคม
จากกระบวนการที่มากําหนดเรื่องตัวชี้วัด เราได้เปูาประสงค์ที่สําคัญ๓๐ ลําดับแรก มีทั้งกลุ่มเปูาหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านคน ซึ่งในSDGs ระดับโลกมี 5 เปูาหมายดังนี้
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เปูาหมายที่ 1 People (ประชาชน) มาตรการคุ้มครองทางสังคม การยุติความหิวโหย การผลิตอาหารที่
ยั่งยืน ความหลากหลายทางพันธุกรรมและเมล็ดพันธุ์ การยุติการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ลดการตายจากโรคที่
ได้ติดต่อ เสริมสร้างการปูองกันจากสารเสพติด ลดอุบัติเหตุทางถนน การศึกษาระดับประถมและมัธยม ให้มี
คุณภาพเท่าเทียม การพัฒนาดูแลจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
เปูาหมายที่ 2 Prosprerity (การเติบโตทางเศรษฐกิจ) การใช้ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม เปูาหมายด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเติบโตด้านรายได้ของคนยากไร้ ร้อยละ40
ที่อยู่ระดับต่ําสุด ลดจํานวนการตาย จํานวนคนได้รับผลจากภัยพิบัติ
เปูาหมายที่ 3 Planet (โลกของเรา) มีเปูาหมายที่สําคัญคือการเข้าถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัย การจัดการ
สารเคมีและของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อภัย
พิบัติ การเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ การบูรณาการด้านมาตรการการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศใน
นโยบาย การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล การปูองกันประมงโดยผิดกฎหมาย นอกจากนั้น เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ระบบนิเวศบนบกและการจัดการปุายั่งยืน
เปูาหมายที่ 4 Peace (ความสันติ) การยุติการค้ามนุษย์ ลดความรุนแรงต่อเด็ก ลดการทุจริตคอรัปชั่น
เปูาหมายที่ 5 Partnership (ความร่วมมือกันระดับโลก)
ตัวชี้วัดทั้งหมด 30 ตัวนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ได้
กําหนดขึ้นเองเป็นตัวชี้วัดที่มาจากตัวชี้วัดระดับโลก ซึ่งจัดลําดับความสํา คัญแล้วสําหรับประเทศไทย ซึ่งจะ
ดําเนินการหรือขับเคลื่อนต่อไป เปูาหมายทั้ง๓๐ เปูาหมายเมื่อนํามาจับกลุ่มตามยุทธศาสตร์๒๐ ปี ดังนี้
กลุ่มด้านความมั่นคง ด้านความสามารถในการแข่งขัน การเสริมศักยภาพคน ความเสมอภาคความเท่า
เทียมกันในสังคม เรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
จะเห็นว่าประเทศไทยมีทั้งแผนการดําเนินงาน ซึ่งก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ประเด็นปัญหาของ
วิกฤตทะเลไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พูดเรื่องนี้ไว้รวมถึงเรื่องฟื้นฟูปุา ชายเลน
การกําหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ในเรื่องของการ
ประมงเกินศักยภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที๑๒
่ กล่าวถึงเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
ซึ่งรัฐบาลก็ดําเนินการในเรื่องนี้อยู่ เปูาหมายของ SCG ก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกัน การแก้ไขประมงที่ผิดกฎหมาย ฐาน
ทรัพยากรด้านประมงของไทยซึ่งต้องอยู่ในระดับที่ยั่งยืน ระดับที่ยั่งยืนหมายความว่า “ปริมาณในการจับสัตว์น้ํา
ไม่ไปทําลายปริมาณสัตว์น้ําที่สามารถที่จะผลิตขึ้นใหม่ได้ หากจับในปริมาณจํากัด ทรัพยากรสัตว์น้ําก็สามารถอยู่
ได้ยั่งยืน” ซึ่งกรมประมงก็ดําเนินการเรื่องนี้อยู่ แต่การดําเนินงานอาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ในวิกฤตทะเลไทยอีกเรื่องคือ อุทยานและการท่องเที่ยวทางทะเล ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เน้นเรื่องการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ย ว การฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว การพยายามควบคุมแหล่งท่องเที่ยวอยู่ภายใต้ขีดความสามารถ มลพิษและขยะทะเล เป็นวิกฤตของ
ประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไม่ได้กล่าวถึง แต่ในเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนพูดถึงการลดมลพิษทางทะเล ขยะทะเล ลดภาวะความเป็นกรดในทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง ในแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที๑๒
่ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยจัดการระบบกลุ่ม
หาด Literal Cell โค้งของหาดทุกๆ โค้งจะมีระบบที่สมดุล การแก้ไขต้องทําอยู่ภายในระบบนี้เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบออกไปข้างนอก
สําหรับปัญหาความมั่นคง เรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่องการค้า อาชญากรรมและแรงงานมี
เรื่องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล กฎหมายทะเล ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในภาคีเรื่องนี้ด้วย
วิถีชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ระบุถึงการคุ้มครองประมงพื้นบ้าน
จะเห็นว่าประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบ โดยมีแนวทางมีเส้นแบ่งเขตประมงพื้นบ้าน แต่ก็มีการรุกล้ํา มีการทําผิด
กฎหมาย ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการจัดการในระดับพื้นที่ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือเรื่องการ
ปกปูองประมงพื้นบ้าน อีกเรื่องที่สําคัญคือ เรื่องการพัฒนา ขนาดใหญ่ แผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พูดถึงการจําแนกแนวเขตการใช้ประโยชน์ในเปูาหมาย SDG พูดถึงการใช้พื้นที่การบริหาร
จัดการเชิงระบบนิเวศ หมายความว่าเรามีพื้นที่เศรษฐกิจทางทะเล ต้องบริหารจัดการโดยคํานึงถึงขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ เกิดขึ้นโดยการทํา Marine One Map ซึ่งสิ่งทั้งหลายคือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อาจจะไม่สามารถแบ่งแนวเขตใหญ่ชัดเจนได้ แต่ควรต้องมีกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเกิดขึ้นจากผู้ที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันที่เกี่ยวข้อง อยู่บนเปูาหมายที่จะใช้ทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆ ควรต้องเอาสิ่งนี้ไ ปพิจารณาจนทํา
Marine One Map ให้เข้มแข็ง จากที่กล่าวมาทั้งหมดต้องยอมรับว่าแผนประเทศไทยมีเยอะมาก แต่ละกระทรวง
แต่ละกรม ทั้งกรมปุาไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยคนทําเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ปัญหามีความซ้ําซ้อน
เสนอความเห็นหลากหลาย ไม่มีการสรุปปัญหาให้เป็นไปในทิ
ศทางเดียวกัน จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

นี่คือบรรยากาศของการสัมมนาเวทีสาธารณะเรื่องนโยบายแห่งชาติทางทะเล ในหัวข้อ“การเชื่อมโยง
ของนโยบายแห่งชาติทางทะเลกับแผนชาติ และ SDGs”

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

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา
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3.5 ประเด็น เทปสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล เรื่อง“บทบาทของศรชล.ต่อ
นโยบายแห่งชาติทางทะเล”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖๐)
โดย คณะทํางานปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอนุกรรมการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

วันนี้เราจะไปติดตามการสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล โดย
คณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในนามของคณะอนุกรรมการ
บูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบ บและโครงสร้าง ไปฟังบรรยากาศของคุณชมพูนุชช่วงโชติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้มาพูดในหัวข้อการนําเสนอความเชื่อมโยงของนโยบายแห่งชาติทางทะเลกับแผนชาติและsdg
คุณชมพูนุช : เป็นตัวแทนในส่ วนของภาคปฏิบัติ ท่านจะได้รับทราบในทุกมิติในการดําเนินการของภาครัฐ
ต่อนโยบายของชาติทางทะเล ผมขออนุญาตนําเรียนเพื่อกรุณาทราบว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐใน
การดําเนินนโยบายต่างๆ ของชาติทางทะเลตรงนี้ เรายังมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ความขัดแย้งต่างๆ เดี๋ยวผมจะมีการนําเสนอในภาพรวมต่อไป ว่าเรามีการดําเนินการ ขั้นตอนในการดําเนินการ
ว่าการดําเนินการในอดีต และปัจจุบันเราดําเนินการอย่างไร และแนวโน้มในอนาคตเราจะดําเนินการอย่างไร
ให้นโยบายแห่งชาติทางทะเลตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และเป็ นไปอย่างยั่งยืนได้ โดยใน
ส่วนของขอบเขตที่ผมจะนําเรียน เพื่อได้รับทราบก็คือบทบาทของศรชล ทีนี้ตามแบบแผนของความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล พ .ศ.2558 - 2564 หน่วยงานของศรชลมีการนําแผนตรงนี้มาใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินการ การปฏิบัติงานของศรชลในภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายแห่งชาติทา
งทะเล แล้วอย่างที่เรียนไป
แนวความคิดในการปฏิบัติงานทั้งปัจจุบันและในอนาคต บทบาทของศรชลที่หลายท่านในส่วนของพี่น้อง
ชาวประมงก็คงจะมีความคุ้นเคยกันดีแล้วทํางานใกล้ชิดกันกับศรชล โดยในส่วนของศรชลภาค ตรงนี้ก็อยากจะ
นําเรียนว่า ศรชลมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ศรชลเป็นหน่ วยที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เมื่อปี พ .ศ 2540 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมทางทะเลในทุกๆ ด้าน ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลาง ขออนุญาตนําเรียนว่าทางอาจารย์เผดิมศักดิ์ ได้กล่าวเอาไว้แล้วว่า
ทําไมกองทั พเรือถึงเป็นศูนย์กลาง คําว่าสมุท รานุภาพนั่นคือหลายๆ อย่าง ที่อยู่ในทะเลทั้งหลาย โดยเฉพาะใน
ส่วนของกองทัพเรือ เป็นส่วนหนึ่งของสมุทรานุภาพ เราจะทําอย่างไรเพื่อ ให้การใช้ประโยชน์จากทะเลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ท่านอาจารย์เผดิมศักดิ์ได้กล่าวเอาไว้แล้วนะครับว่
า สมุท ราภิบาล เราจะมี good
governance อย่างไร นั่นคือสมุท ราภิบาล ฉะนั้นต้องขอนําเรียนว่า เมื่อ พ . ศ. 2540 สภาความมั่นคง
แห่งชาติได้จัดตั้งศรชล โดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการตํารวจน้ํา
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า การทํางานก็ลงไปอยู่ในส่วนของศรชล เขตต่างๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในส่วนบทบาทและความรับผิดชอบของศรชล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับจากตรงนี้จะมี
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติทางด้านทะเลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของ
การดําเนินการต่างๆ มีผลกระทบกับต่างประเทศในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรือปร ะมงไปถูกจับใน
น่านน้ําต่างประเทศ เรือประมงของต่างประเทศล่วงล้ําเข้ามาในประเทศของเรา กระทรวงการต่างประเทศจะ
เป็นกระบอกเสียงในการดําเนินการขยายความร่วมมือ ทรวงแรงงาน ในส่วนของแรงงานภาคประมง และงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการท่องเที่ยว สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง แล ะกรมปุาไม้ ตรงนี้ ถ้าหากอันไหน
เกี่ยวข้องกับในส่วนของการใช้ทะเลทั้งหลาย หน่วยงานตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการร่วม บทบาท
ของศรชลตามที่นําเรียนไปว่า ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เป็นการประสานการปฏิบัติงาน ตรงนี้
เน้นในส่วนของการปูองกันและปราบปรามการกร ะทําผิดกฎหมายในทะเล ตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อย
ของกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ ก็คงต้องขอยอมรับว่ากิจกรรมตรงนี้มันเป็นกิจกรรมที่ท้าทาหน่วยงานของศรชล
เราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าการรักษากฎหมายในทะเลของศรชนเป็นไปได้ 100% ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ ก็
ขออนุญาตนําเรียนว่าเราก็ค งจะต้องดําเนินการพัฒนาตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายัง
ประสานการปฏิบัติทั้งในระดับนโยบาย ทั้งคณะกรรมการ และคณะอํานวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล ส่วนราชการอื่นๆ อย่างที่เราได้นําเรียน ณ ขณะนี้ เราได้เห็นแล้วว่านโยบายจะเป็นอย่างไร ทั้ง
แผนพัฒนา ทั้งในส่วนของการบูรณาการ เราจะทําอย่างไร ตัวศรชลจะเป็นหน่วยปฏิบัติ โดยเฉพาะเน้นในเรื่อง
ของการกํากับดูแลในเรื่องของการรักษากฎหมายในทะเล การดําเนินการก็คือจะใช้การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมทางทะเลที่เกี่ยวข้อง แล้วจ่ายไปให้หน่วยงานต่างๆ ในการที่จะควบคุมบัง คับใช้กฎหมายของตัวเอง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และอํานวยการควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของศรชลเขต
พื้นที่รับผิดชอบที่กระจายลงไป เขต 1 กับเขต 2 จะอยู่ในฝั่งอ่าวไทย ในส่วนของศรชล เขต 3 จะอยู่ในฝั่งอัน
ดามัน ตามร่างของกรอบแผนความมั่นคงแห่งชาติจะเห็นได้ ว่าตัวกลไกในการขับเคลื่อน มีทั้งในส่วนของ
นโยบาย และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ทางหน่วยงานคือศรชลได้นําในส่วนของกรอบนโยบายต่างๆ มา
เป็นกลไกหลักในการกํากับดูแล นโยบายในการจัดการความรู้ ก็จะมีในส่วนของ คณะกรรมการที่มีท่านเผดิม
ศักดิ์ เป็นคณะอนุกรรมการจัดการความ รู้ทางทะเล เป็นกลไกหลักในศูนย์ด้านการวิชาการ โดยศรชลจะเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย อย่างที่นําเรียนไว้ว่า จะเน้นในการบังคับใช้กฎหมาย และการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลทั้งปวงให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่ให้อํานาจ นี่คือในส่วนของ
แผนจะเห็นได้ว่าในระดับนโยบายเป็นการรวบรวม ข้อมูลต่างๆ กลไกทั้งแผนยุทธศาสตร์ กรอบการทํางานของ
คณะกรรมการ นี่คือระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ ก็จะมีการจัดตั้งหน่วยงาน ในการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล เป็นศูนย์อํานวยการและเป็นในส่วนของระดับวิชาการ ตามที่นําเรียนเอาไว้ ก็มี
คณะอนุกร รมการจัดการความรู้ (อจทร.) นอกจากนี้ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินการไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ตามที่นําเสนอ ฉะนั้นศรชลจะ เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็น
ทั้งหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยงานรับผิดชอบร่วม ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านนี้ ซึ่งศรชลจะต้องดําเนินการ
เพื่อประสานสอดคล้อง ทั้งในส่วนของการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติ การบริหารจัดการผลประโยชน์
ของชาติ ทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ การสร้างความสงบเรียบร้อยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นบทบาทของศรชล
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติที่จะต้องดําเนินการ ทั้งในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักและในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
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ร่วมขออนุญาตนําเสนอการปฏิบัติงานของศรชลที่ผ่านมา โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ใน
ห้วงปีที่ผ่านมาศรชลได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอยู่หลายด้านด้วยกั น โดยเฉพาะในส่วนของการทําการประมงผิดกฎหมาย ภายใต้การปฏิบัติงานของ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย การขจัดคราบน้ํามัน และมลพิษทางทะเล การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน การแก้ไขการทําประมงผิดกฎหมาย ตั้งแต่ห้วง
ปี 2558 ตอนนี้ ก็ถือว่าเราติดกับในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ EU ที่ผ่านมาศรชลทั้ง 3 เขต ได้ทํา
การตรวจเรือประมงพาณิชย์ในทะเลไปแล้วกว่า 9,000 ลํา ตรวจเรือในท่าโดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า
ออกไปแล้วกว่า 500,000 ลํา ตรวจแรงงานประมงไปแล้วกว่า 80,000 คน สนับสนุนการยึดตรึงอุปก รณ์
VMS ของเรือประมงไปแล้วกว่า 5,000 ลํา สํารวจสํามะโนประชากรเรือ และสํารวจอัตลักษณ์เรือประมง
จํานวนหลายครั้ง รวมถึงการสํารวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ ในการขึ้นทะเบียนท่าเรือตาม พ .ร.ก. ประมง
ปี 2558 กว่า 1,2000 ท่า ในส่วนของการขจัดคราบ ขจัดมลพิษทางทะเล ศรชลก็ได้ร่ วมงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น กรมเจ้าท่า และหน่วยงานต่างๆ อย่างที่ได้ชี้แจงไป
ทั้งการขจัดมลพิษทางน้ํา ตามแผนขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันจํานวนหลายครั้ง เพื่อเป็นการซักซ้อมใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน ของทั้งหลายหน่วยงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลายๆ
ท่านคงได้ยินเรื่องขยะทางทะเล สิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยงานของศรชล ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการแก้ไข
ปัญหา ขยะในทะเลบริเวณเกาะสีชัง โดยในส่วนของกรมเจ้าท่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อติดตาม
สถานการณ์ทางน้ําตลอด 24 ชั่วโมง โดยในส่วนของกรมเจ้าท่าเองมีขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบการดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ขยะทางน้ําที่หลายๆ ท่านได้พูดถึงมันมีหลายมิติ มี
ส่วนหนึ่งเป็นมิติระหว่างประเทศนั่นคือจะต้องมีขั้นตอนในการกําจัดขยะที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่ขยะทาง กายภาพ
หรือขยะมูลฝอยธรรมดาแต่เป็นขยะที่เป็นพิษ จึงได้มีการกําหนดมิติตรงนี้ให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศ ฉะนั้น
ขั้นตอนในการกําจัดขยะที่เป็นพิษ จึงต้องมีการกําจัดขยะที่ถูกต้อง ตั้งแต่การไปตรวจที่เรือ ไปจนถึงการกําจัด
ให้เรียบร้อย ต้องมีขั้นตอนที่ได้รับมาตรฐาน ตามที่ผู้ แทนของกรมเจ้าท่าได้ชี้แจงไป ซึ่งต้องเป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศด้วย ส่วนแนวคิดในการดําเนินการต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันศรชลยังเป็นการจัดตั้ง
ตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อปี พ .ศ. 2540 ศรชล ในอนาคตจึงมีความพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้
การทํางานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในทะเล เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีขีดความสามารถในการดําเนินการ
ทั้งด้านด้านงบประมาณ ตรงนี้ได้มีการผลักดันเพื่อให้เกิด พ .ร.บ. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ตามที่
ได้มีการพูดถึงกันอยู่แล้ว โดยขณะที่ตอนนี้ปี พ .ศ. 2560 ที่รอ พ.ร.บ. ออกก็มีการเตรียมก าร ในส่วนของ
ความพร้อมในการปรับโครงสร้าง จากศูนย์ประสาน เป็นศูนย์อํานวยการในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและภัยคุกคาม ตลอดจนอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ พัฒนาศักยภาพในส่วนของหน่วยงานของศรชล เน้น
ในส่วนของการสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเล ให้สามารถปฏิบัติภารกิ จ โดยเฉพาะหน่วยเรือ
เฉพาะกิจของศรชล มีความเป็นมืออาชีพในการบังคับใช้กฎหมาย ตรงนี้นโยบายของผอ .ศรชลปัจจุบัน มุ่งเน้น
ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความพร้อมในการ
รองรับการขับเคลื่อนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ กา รปูองกัน การยับยั้ง ในส่วนของ IUU สร้างความ
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เชื่อมั่น และในส่วนของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะเป็นหน่วยงานของศรชล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงนี้ในมุมมองของภัยคุกคามที่ทางหน่วยงานของศรชลและหลายๆ
ประเทศได้มองไว้ถึงภัยคุกคามทา งทะเล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การทําประมงผิด
กฎหมาย การค้ามนุษย์ การก่อการร้ายทางทะเล การลักลอบสินค้าหนีภาษี การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ตลอดจนอุบัติเหตุทางทะเล ในส่วนของภัยพิบัติ ตลอดจนการดูแล การเสื่อมถอยของทรัพยากรทางทะเล
แนวทางในการดําเนิ นการปัจจุบันเรามีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง การรวบรวมข้อมูลข่าวสารตรงนี้นอกจากที่จะรวบรวม
ข้อมูลแล้วเรายังมีการพยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการกระจายข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารถึ งการกระทําพฤติกรรมต่างๆ ในทะเล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในทะเลสามารถที่จะมีข้อมูลในการไป
ดําเนินการสกัดกั้นและยับยั้งการกระทําผิดกฎหมาย โดยจะมีหมวดเรือเฉพาะกิจ ในการปราบปรามการ
กระทําผิดอยู่ในศรชลทั้ง 3 เขต ตามที่ชี้แจงไป โดยจะมีเรือจํานวน 12 ลํา ทางอากาศยานจะมีเฮลิค อปเตอร์
ปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา กําลังส่วนใหญ่จะเป็นกําลังจากกองทัพเรือ ในส่วนของหน่วยงานที่มีเรือ โดยเฉพาะ
กรมเจ้าท่า ตํารวจน้ํา กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบันในส่วนของร่าง พ .ร.บ. การ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลตามที่จะได้มีการผลักดัน เพื่อใ ห้การทํางานของหน่วยงานในศรชล
สามารถที่จะมีการบูรณาการกันมากขึ้น ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานร่วมกัน มีงบประมาณในการดําเนินการ
ร่วมกัน โดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของการผลักดันใน
ส่วนของ พ.ร.บ. นี่คือแนวความคิดการจัดศรชลในรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งมีเฉพาะกําลังพลของกองทัพเรือเป็นหลัก
ในรูปแบบใหม่ก็จะมีกําลังพลทั้ง 6 หน่วยงาน มานั่งเพื่อที่จะรับฟังปัญหาต่างๆ ร่วมกันโดยเฉพาะในส่วนของ
การควบคุมปฏิบัติการจะมีกําลังพลทั้ง 6 หน่วยงานเพื่อที่จะเป็นกลุ่มคนหลักในการที่จะรับทราบปัญหา
อุปสรรค ข้อขัดข้อง หรือแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับทะเล เมื่อได้ตรงนี้
แล้วแนวทางในการดําเนินการต่างๆ ก็จะส่งผลการปฏิบัติไปที่ส่วนของศรชลภาคต่างๆ โดยจะมีคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะคอยรับฟังข้อคิดเห็น ในส่วนของภูมิภาค ในส่วนของจังหวัดเป็นที่ปรึกษา
คอยรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ตรงนี้ แต่ในส่วนของหน่วยงานที่ปฏิบัติก็จะเป็นหน่วยงานที่จะเน้นการบังคับใช้
กฎหมายเป็นหลัก ตัวภารกิจ การดําเนินการต่างๆ อย่างที่ได้นําเรียนไป จะมีการแบ่งภารกิจในสภาวะธรรมดา
ในสภาวะที่ไม่สามารถที่จะใช้กําลัง ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ ศรชลจะเข้ามา ดําเนินการ ในการ
บูรณาการ ในภาพรวม ตลอดจน ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานการณ์ที่
เกิดภัยพิบัติที่จําเป็นต้องบูรณาการและมีการสั่งการในภาพรวมของคณะรัฐบาล ต่อไปในส่วนของศรชลใน
ฐานะที่เป็นศูนย์อํา นวยการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการ
เสนอให้มีการมอบอํานาจในส่วนของเจ้าพนักงานของศรชลให้สามารถทําหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตรงนี้ให้มีขีดความสามารถในการหยุดยานพาหนะ และมีมาตรการ
บังคับ เท่าที่จําเป็น สามารถเข้าทําการสั่งให้บุคคลหรือยานพาหนะ ซึ่งขัดขวาง กีดขวาง ออกจากพื้นที่ที่
กําหนด สามารถที่จะขึ้นไปบนยานพาหนะในการตรวจสอบ ซึ่งต่างๆ ตรงนี้ในปัจจุบันที่เสนอไปบางท่านจะเห็น
ได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจมากมายแต่จริงๆ แล้วมีข้อจํากัดในการดําเนินก ารค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็น
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การไล่ติดตามยานพาหนะ ก็มีการท้วงติงหลายอย่างว่าจะไล่กันไปถึงไหน ซึ่งได้มีการทําการชี้แจงในส่วนของ
หลายเวทีถึงขั้นตอนในการดําเนินการ มีส่วนสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดําเนินคดีต่างๆ ตรงนี้ได้
สถานการณ์ความรุนแรง ที่เราได้ชี้แจงไปว่าในปัจจุบันเราได้มีการติดตามสถานการณ์ หรือกําหนดสถานการณ์
ต่างๆ อย่างไรเป็นสถานการณ์ปกติที่ศรชลจะเข้าควบคุม อย่างไรเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ นี่คือภาพในส่วน
ของ Flow Chart ที่เราได้เตรียมการในส่วนของเงื่อนไขว่ามีกระบวนการเช่นไร มีการดําเนินการอย่างไร ใน
ภาพรวมของศรชลก็อยากจะขออนุญาตนําเรียนว่า แนวโน้มปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคง มีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งความมั่นคงในรูปแบบเดิมคือปัญหาเขตแดนซึ่งยังไม่ยุติ ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบ
ใหม่ เช่น ยาเสพติด ปัญหาการกระทําผิดกฎหมายในทะเล ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรท างทะเล ตลอดจนภัย
พิบัติต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องยอมรับว่า
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่สามารถที่จะดําเนินการแก้ไขได้ตามลําพัง
จะต้องอาศัยความร่วมมือและบุคลากรที่มีความรู้ความสา มารถมาช่วยในการดําเนินการ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําให้
การใช้ประโยชน์จากทะเลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
.......................................................

เรียบเรียงโดย นายการุณรัฐ จินดามณี
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3.6 ประเด็น “เทปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที1่
(งานสัมมนา มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป)”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

โดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)
วันนี้ได้นําบรรยากาศของการสัมมนาวิชาการเพื่อการปฏิรูป “เรื่องการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
โดยคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
(อบป .) ภายใต้
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มต้นกับระบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ .ดร.
วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)
การปฏิรูปเป็นความคาดหวังของประชาชนจนกระทั่งมีคนบางกลุ่มเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนแล้ว
ค่อยไปเลือกตั้ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Strong determination ความมั่นหมายที่อยากเ ห็นการปฏิรูป เรื่อง
การปฏิรูปโดยปกติในรัฐธรรมนูญจะแทรกเพียงวรรคหนึ่ง หรือมาตราหนึ่งเท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ได้เพิ่มหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศขึ้นมา หมวดอํานาจอธิปไตย หมวดรัฐสภา หมวดคณะรัฐมนตรี หมวด
ศาล การปฏิรูปทําเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และต้องปฏิรูปกี่ด้ าน ถ้าทําครบจํานวนเรื่องแล้ว อยากจะทําเรื่องอื่น
ต่อได้ แต่สิ่งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญต้องทําบางด้านและต้องลงรายละเอียดว่าต้องตั้งคณะกรรมการฯ กี่คน ใช้
เวลาเท่าไหร่ ผลสัมฤทธิ์คืออะไร มีพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปเป็นสิ่ง
ที่ต้องเดิน หน้า การปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลง แต่การปฏิรูปต่างจากการเปลี่ยนแปลง หรือคําว่า “Refrom
Change” คําว่า Refrom หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากแบบเดิมๆ ส่วนคําว่า Change หมายถึง เป็น
การเปลี่ยนตามอารมณ์ ตามใจชอบ
การปฏิรูปจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน ๓ P
๑. Purpose คือ การตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนทําไม เปลี่ยนเพื่อเดินไปสู่เส้นทางอะไร
วัตถุประสงค์มี ๓ ประการ
- ประเทศ การปฏิรูป คือ ต้องการให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องมีความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ
- สังคม ต้องการให้สังคมมีความสงบสุข มีความเป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ํา
- ประชาชน รัฐธรรมนูญมุ่งเน้นไปที่ประชาชน การปฏิรูปทําเพื่อให้ประชาชนมีความสุข มี
คุณภาพชีวิต มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และกระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. Process คือ การปฏิรูปต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน ต้องมีผู้นํา องค์กร แนวทาง วิธีดําเนินการ มี
ขั้นตอนซึ่งรัฐธรรมนูญตั้งกรอบสําหรับ Process ให้มีการตั้งกรรมการฯ ยกเว้น กรรมการฯ ปฏิรูปตํารวจ
จะต้องเป็นตํารวจครึ่งหนึ่ง และไม่ใช่ตํารวจครึ่งหนึ่ง กฎหมายระบุให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑
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ด้าน ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้ ๑๓ ด้าน อาจจะต้องจําแนกอีกหลายด้าน เช่น การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ความมุ่งหมายใน
เรื่อง พาณิชย์กรรม SME เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เหมืองแร่ เงินทุน ธนาคาร การคลั ง การ
แข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งในรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องมีคณะกรรมการได้ไม่เกิน ๑๕ คน การปฏิรูปด้านสังคม
ความมุ่งหมายในเรื่องเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ศิลปะ คติชีวิต วิถีชีวิต
ประเพณี ความเป็นอยู่ ความมัธยัสถ์ คุณธรรม จริยธรรม อาจจะต้ องแยกออกมาเป็นอีก ๑ ชุดหรือ ๒ ชุดเป็น
ต้น
การปฏิรูปมีกระบวนการที่สําคัญอยู่ ๒ ส่วน
- ส่วนที่ ๑ การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ
ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ชุด ชุดละไม่เกิน ๑๕ คน มีผลทุก ๑ ปี เมื่อ
ครบ ๕ ปี ต้องประเมิน เมื่อทําแผนปฏิรูปออกมาแล้ว ส่วน ราชการจะต้องดําเนินการตามแผน รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณต่างๆ จะต้องเดินตามแผนปฏิรูป แผนปฏิรูปมีระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน ระหว่างนี้ต้อง
มีการระดมความคิดเห็นจากประชาชน เดือนมกราคม ๒๕๖๑ นํามาปรับแก้บางส่วน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การระดมความคิดเห็นจากประชาชนอีก ๑ ครั้ง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือน
เมษายน ๒๕๖๑ ทําการประกาศใช้ ทั้งหมดนี้คือการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ ยกเว้น ปฏิรูปการศึกษา โดยท่าน
จรัส สุวรรณเวลา รัฐธรรมนูญกําหนดว่าไม่ต้องเดินตามแผน และใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ๒ ปี ส่วนการ
ปฏิรูปตํารวจ การปฏิรูปตาม รัฐธรรมนูญ ต้องทําโดยผ่านช่องทางพิเศษในการปฏิรูป ช่องทางปกติคือผ่าน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ๑๑ คณะ
- ส่วนที่ ๒ การปฏิรูปตามแนวทางของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลเข้ามาพร้อมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเข้ามาเพื่อทํางานด้านการปฏิรูปปร ะเทศ
เมื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้น จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาชื่อว่า คณะกรรมการบริหารราช
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) ย่อมาจาก
๓ คํา คือ ปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ สามัคคีปรองดอง ซึ่งมีนายกรัฐม นตรีเป็นประธาน ส่วนนี้อยู่ในการปฏิรูป
ตามแนวทางของรัฐบาล เป็นคนละส่วนกับการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ

นี่คือระบบการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย ศ .ดร.วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี )
หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้มารับฟังต่อในรายการวาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย
……………………………………………………………………………

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา
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3.7 ประเด็น “เทปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนจบ
(งานสัมมนา มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป)”
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
โดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)

วันนี้เรานําเทปจากการสัมมนามหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง “การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ” เป็นเทปเสียงของ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มาพูดถึงการปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การปฏิรูปจะต้องมี P ตัวที่ 3 ด้วย คือ Participation แปลว่า การมีส่วนร่วม การปฏิรูปอะไรที่พูดเอง
คิดเอง อยู่ในคนไม่กี่คน ไม่มีวันสําเร็จ เพราะการปฏิรูปเป็นการชักชวนให้คนทั้งประเทศทํา ฉะนั้นเมื่อจะคิดทํา
อะไรก็ต้องบอกคนทั้งประเทศ มันจึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็น เรื่องการมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า Participation
ภาษาทหารใช้คําว่า การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ผมคุ้นแต่คําว่าประชาสัมพันธ์ แต่ทหารเขาไม่ใช้คําว่า
ประชาสัมพันธ์ เขาใช้คําว่า การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ การรับรู้ก็คือ Acknowledge ความเข้าใจก็คือ
Understanding โดยรวมก็คือ Participation
ย้อนไป 100 กว่าปี เมื่อค รั้งรัชกาลที่ 5 ท่านคิดจะทําการปฏิรูป ท่านก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไร และ
ท่านก็ไม่ได้ใช้คําว่าปฏิรูปด้วย ท่านทับศัพท์ใช้คําว่า Reform รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ว่า ความ
ต้องการอย่างใหญ่ในประเทศสยามเรานี้ คือการทํา Government Reform ถ้าตราบใดที่ยังไม่เริ่มต้ นด้วย
Government Reform ก็อย่าหวังว่าจะReform อย่างอื่นได้ เช่น เลิกทาส การศึกษา การทหาร แต่เวลาที่
รัชกาลที่ 5 รับสั่งถึงคํา Government Reform ท่านไม่ได้หมายถึง การปรับคณะรัฐมนตรี ไม่ได้หมายถึง
คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล แต่ท่านหมายถึง การปกครอง ไม่ใช่รัฐบาล และ ในการปกครองนั้นท่านได้อธิบาย
แยกออกว่าหมายถึง 2 เรื่อง 1. กฎ ระเบียบราชกา ร 2. การบริหารราชการ ท่านบอกว่าที่ 2 อย่างนี้สําคัญ
เพราะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตัวอื่นๆ ทั้งหมด จะเลิกทาสก็ต้องออกกฎหมาย จะปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม ก็ต้องปรับปรุงแนวในการบริหารราชการแผ่นดิน จะปฏิรูปการศึกษา จะปฏิรูปการทหาร ก็ต้องแก้
กฎหมาย ออกกฎหมายใหม่ แล้วจะต้องมีหลักในการบริหารราชการที่ดี ต้องทํา 2 ตัวนี้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
และถ้าไม่ทํา 2 ตัวนี้ อย่างอื่นมันก็ไปไม่สําเร็จ
เมื่อการปฏิรูปมันต้องอาศัย 3 P ดังนี้
1. Purpose ก็ชัด เขียนไว้ในมาตรา 257
2. Process ก็ชัด เขียนอยู่ในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูป
3. Participation ก็ชัด การที่เรามาทําอะไรในห้องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Participation
ผมถึงได้เริ่มประโยคแรกว่าผมชอบใจมากที่ท่านใช้คําว่า “มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป ” เพราะผม
เริ่มประโยคแรกเมื่อสักครู่ว่า การปฏิรูปนั้นไม่ได้เกิดจากการคิดอยากจะทําก็ทํา ไม่ได้เกิดจากความฝัน แต่มัน
จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุน ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของคําว่า Process มันต้องมีการวิจัย ต้องมีการ
สร้างนวัตกรรม ต้องมีทรัพย์สินทางปัญญา ต้อ งมีการค้นพบอะไรบางอย่าง อย่างน้อยคือต้องรู้ปัญหา แล้วจึงรู้
วิธีการว่าจะทําอย่างไร แน่นอนวิธีการมันมีหลายวิธี ต้องอาศัยการวิจัยนี่แหละที่จะบอกเราว่าวิธีใดเป็นวิธีที่
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ดีเลิศ เพราะถ้าไม่มีงานวิจัยสนับสนุน ไม่มีฐานจากประชาชน คือ Participation มาสนับสนุน ไม่มีวั นทําได้
สําเร็จ หรือถึงสําเร็จก็อยู่ต่อไปอีกไม่นานเหมือนครั้งที่ จอมพล ป . ทําการปฏิรูป ทัง้ หมดนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่
เราเข้าใจ ที่จะต้องเดินไปในแนวทางนี้
เมื่อวันอังคารในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีวาระเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในที่ประชุม องค์การสหประชาชาติ
มีหนังสือเชิญชวนประเทศสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปสหประชาชาติ เขาใช้คําว่า
UN Reform
สหประชาชาติเขียนจดหมายมาถึงรัฐบาลไทย อยากให้รัฐบาลไทยมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสหป ระชาชาติ ครม.
เห็นชอบ ที่สําคัญคือเราจะได้เรียนรู้ว่า อันว่าการปฏิรูปมันทํายังไง เอกสารที่เลขา
UN ส่งมาให้เป็น
ภาษาอังกฤษ กระทรวงการต่างประเทศแปลเป็นไทย ผมได้นั่งอ่านแล้วคิดว่าเราไม่เชยแล้วเพราะในเอกสาร
เขาบอกว่าในการปฏิรูปสหประชาชาตินี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ P ตัวแรก Purpose วัตถุประสงค์เพื่อขจัด
ความซับซ้อนของกฎ ระเบียบต่างๆ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ที่สําคัญที่สุดให้ขับเคลื่อนงานได้รวดเร็ว
เพราะที่ผ่านมา UN ทํางานได้ช้ามาก ที่สําคัญเหนืออื่นใดในการปฏิรูปนี้ เขาต้องการปฏิรูปประเด็นหนึ่ง คือ
การให้ประเทศและภู มิภาคต่างๆ ทุกภูมิภาคมีสัดส่วนในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมของ UN และมีความ
หลากหลายทางเพศในทุกกิจกรรม เพราะที่ผ่านมานั้น หลายกิจกรรมหนักไปทางชายล้วน หรือ สตรีล้วน
ต่อไปจะต้องผสมกันระหว่างชายและสตรี และอาจจะกึ่งชาย กึ่งสตรีด้วย เข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมของ UN อัน
นี้คือ Purpose วัตถุประสงค์ เหมือนมาตรา 257 ของเรา เอกสาร UN บอกอีกว่านอกจากวัตถุประสงค์แล้ว
มีกระบวนการดังต่อไปนี้ จะต้องมีการตั้งกรรมการ จะต้องมีดําเนินการ อันนี้คือ Process ทั้งหมดที่ทําจะไม่มี
ความสําเร็จถ้าไม่มี Participation เขาจึงเรียนเชิญประเทศไทยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเรามา
ถูกทางแล้วที่ต้องทําอย่างนี้ และมาถูกทางยิ่งขึ้นเมื่ออาศัยงานวิจัยมาเป็นฐานรองรับในการปฏิรูป
ประโยคสุดท้ายที่ผมคิดและตั้งใจจะพูด ก็คือ อยากเตือนทุกท่านที่ทํางานเรื่องปฏิรูป และผมก็เตือน
รัฐบาลแล้วด้วยว่า การปฏิรูปไม่ว่าอะไรก็ตามย่อมต้องมีอุปสรรค อุปสรรคอย่างหนึ่งก็คืออุปสรรคที่เราจะต้อง
ไปเผชิญหน้ากับความเคยชินของคน คนเขาคุ้นเคยกับเรื่องเก่าๆ อย่างนี้ มันจะถูก จะผิด จะดี จะเลว จะชั่ว
เขาก็ทําของเขามาแบบนี้ตั้งนาน แล้ววันหนึ่งเรามาบอกว่าไม่ดี ต้องลุกขึ้นทําใหม่ในเรื่องปฏิรูปนี้ อย่านึกนะว่า
จะสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ เพราะในกระบวนการจะต้องมีคนที่ต้องลําบาก คนที่ต้องทุกข์ ทรมาน คนที่กระทบ
ต่อวิถีชีวิต เมื่อ 10 ปีก่อนเราเคยปฏิรูปมาแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องของระเบียบราชการ รัฐบาลถูกด่ายับเยิน ผมก็
ถูกด่าไม่น้อยทีเดียวล่ะ คนบางคนแกคั่วรอจะขึ้นเป็นอธิบดี รอมานาน คนอื่นอาวุโสกว่าให้เป็นก่อน วันนี้อธิบดี
คนอาวุโสกว่าจะเกษียนแล้ว เราเป็นรองอธิบดีมา 11 ปี ควรจะได้ขึ้น ผลจากการปฏิรูปเขายุบกรมนี้ ไปรวม
กับอีกกรมหนึ่ง ยุบกรมโยธาไปรวมกับกรมผังเมือง กลายเป็นกรมโยธาและผั งเมือง ซึ่งมีอธิบดีได้คนเดียว ซึ่ง
อธิบดีคนที่อาวุโสกว่าได้เป็นอธิบดี ส่วนคนที่รอมา 11 ปีได้เป็นแค่รองอธิบดีต่อไป
ผมไปตรวจราชการที่เชียงใหม่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ข้าราชการมาตั้งแถวยืนต้อนรับ มีคนหนึ่งก้าวออกมา
บอกว่า ท่านครับผมอายุ 59 ปี ถูกย้ายมาอยู่เชียงใหม่ ก็เลยซื้อบ้านไว้ ลูกคนเล็กก็เข้าโรงเรียนที่เชียงใหม่ เปิด
ห้องแถวไว้คิดว่าพอเกษียนแล้วจะไปทํางาน ผลจากการปฏิรูปผมต้องไปอยู่สุไหงโกลก สภาพแบบนี้มันเกิดขึ้น
ได้ แม้เวลาเราจะปรับเปลี่ยนเงินเดือน ปรับค่าตอบแทนมันจะต้องมีบางคน Suffer คือบางคนได้เงินเดือนเพิ่ม
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มากไป บางคนอยู่กับที่ บางคนอาจถูกลด เรื่องอย่างนี้เมื่อเวลาปฏิรูปไม่ว่าจะปฏิรูปอะไรก็ตาม 11 ด้านหรือ
12 ด้านนี้ มันเกิดผลกระทบแน่ๆ เพราะฉะนั้นมันต้องคิดวิธีการเยียวยา และในขณะเดียวกันก็ต้องขอร้องว่า
ถ้าเยียวยาแล้วมันยังไม่ได้ก็ต้องอดทน ไม่มีทางอื่น กรุณาใช้ความอ ดทน อดกลั้น แล้วสักพักมันก็จะต้องผ่าน
พ้นไป ซึ่งมาตรการเยียวยาบางทีมันก็ยาก คือ ยากที่จะทําให้คนพอใจ เริ่มต้นการปฏิรูปมันก็มาจากความเห็น
ที่ต่างกัน ด้วยเหตุนี้ผมถึงมีคาถาสําหรับการปฏิรูป ไม่ใช่คาถาที่เอาไว้ทําให้การปฏิรูปสําเร็จ แต่เอาไว้ปลอบใจ
ตัวเอง และเอาไว้ปลง พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระธรรมบท ผมไม่ได้แต่งเอง พระพุทธเจ้าตรัสว่า นานาทิฏฺฐิ
เก นานยิสฺสสิ เต แปลว่า คนนั้นต้องมีความเห็นแตกต่างกันไม่มีวันจะทําให้ทุกคนคิดเห็นเหมือนกันได้
หัวข้อที่ให้ผมปาฐกถานี้ “การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ตั้งแต่พูด มาผมยังไม่เอ่ย
ถึงเรื่องนี้เลย ก็ขอพูดครับว่า อย่างที่รัชกาลที่ 5 ท่านได้ตรัสว่า การปฏิรูปกฎหมายนั้น หรือแม้แต่การปฏิรูป
ระบบราชการนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของคํา Government Reform เพราะมันเป็นเครื่องมือไว้สําหรับการ
แก้ปัญหาทุกอย่าง ถ้ายังปฏิรูป 2 เรื่องนี้ไม่สําเร็จทําเรื่องอื่นยาก เพราะอีกหน่อยเวลาท่านจะทําเรื่อง
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข จะติดที่ระเบียบ พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง จะติดที่ระเบียบกรมบัญชีกลาง
จะติดที่อัตรากําลังคนของ ก.พ. จะติดที่โครงสร้างของ ก .พ.ร. สรุปคือ ระบบราชการ ทั้งนั้น สรุปคือ ระเบียบ
กฎหมายทั้งนั้น ความเข้าใจของข้าราชการทั้งนั้นที่เขาชินกันมาอย่างนี้ ที่เขาทํามาภายใต้อธิบดี 7 คนก็นึกไม่
ออกว่าวันนี้ทําไมเขาจะต้องทําใหม่ ทําไมจะต้องมาบอกให้ต้องทําอีกอย่าง เวลาคนมาขออนุญ าตอนุมัติ ใช้
เวลา 1 เดือนในการขออนุญาตอนุมัติ ทําไมวันนี้จะต้องมาขออนุญาตและจะต้องเสร็จให้ได้ภายใน 7 วัน ถ้าไม่
เสร็จภายใน 7 วันทําไมต้องมีความผิด เขาไม่เข้าใจ ทุกวันนี้เราไม่ให้รอแล้ว ต้องการทําทุกอย่างให้มันรวดเร็ว
คาถา 3 ตัวสําหรับการทําปฏิรูป
1. Cheaper คือ ถูกลง ไม่ว่าต้นทุนของรัฐ หรือว่าต้นทุนของชาวบ้าน ต้องราคาถูกลง
2. Faster คือ ทุกอย่างต้องเร็วขึ้นกว่าเดิม อะไรที่เคยทํา 1 ปี กรุณาทําให้เหลือสัก 1 เดือน อะไรที่
เคยทําสัก 1 เดือน ให้เหลือ 7 วัน และอะไรที่เคยทํา 7 วันคิดว่าสัก 1 วันพอได้ไหม
3. Easier คือ ง่ายลง สะดวกลง สะดวก รวดเร็ว ว่องไว ทันใจ
สามคํานี้แหละที่เป็นคาถาที่ใช้ในการปฏิรูปทุกอย่าง และวันนี้เราก็พยายามจะแก้กฎหมาย เพื่อให้มัน
เกิดสภาพแบบนี้ขึ้น เราจึงออก พ .ร.บ.อํานวยความสะดวก เดี๋ยวปลายปีนี้ ก็จะออกพระราชกฤษฎีกามาอีก
ฉบับ เพื่อตั้งศูนย์บริการร่วม แปลว่า ใครจะขออนุญาต อนุมัติอะไรก็มาขอที่ศูนย์นี้แหละ และศูนย์นี้เขาจะ
จัดการส่งกระทรวงให้เอง ท่านมายื่นตรงนี้ เสียเงินตรงนี้แล้วกลับไปนอนบ้าน รอ 3 วัน 7 วันเขานัดท่านมา
เอาไปเลยใบอนุญาต 12 ใบ ได้มาแล้ว ท่านไม่ต้องไปวิ่ง 12 กระทรวง เพราะมิฉะนั้นท่านต้องไปเผชิญกับกา ร
จ่ายใต้โต๊ะ 12 ครั้ง มาจ่ายครั้งเดียวที่นี่ แต่ครั้งนี้คือครั้งที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายบนโต๊ะ ออกใบเสร็จทุก
อย่างให้เรียบร้อย เราคุมจุดเดียวมันง่ายกว่าคุม 12 จุด แบบนี้ปลายปีก็จะเกิดแล้วล่ะ ซึ่งกว่าจะถึงปลายปีก็มี
อย่างอื่นที่ต้องทําไป นี่ล่ะครับคือการขับเคลื่อนในแง่ของกฎหมาย ในแง่ของระเบียบราชการ ระบบราชการ
--------------------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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๓.๘ ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อน
การปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อเสนอ อบป.”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและ
โครงสร้าง และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ในช่วงนี้จะขอนํา เสนอเนื้อหา และข้อมูล เพื่อช่วยกันเติมเต็มความสมบูรณ์ ของเนื้อ หาที่ (อบป.) ได้
ดําเนินการไปแล้ว ซึ่งจะเชื่องโยงกับการเสวนาในช่วงถัดไป ในตอนต้นท่าน วิษณุ เครืองาม ได้กล่าวถึงความ
เชื่อมโยงของกระบวนการในการปฏิรูปว่ามี 2 ส่วนคือ การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปตามแนวทาง
ของรัฐบาล พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งการปฏิรูปตามแนวทางของรัฐบาล แยกออกเป็น คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ (ปยป.) และแยกเป็น 2 ชุดย่อย คือ (๑) คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อน
การป ฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) (๒) คณะอนุกรรมการ สาน พลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม
โดยดร.ศิริพร บัวสาย มีการทํางานต่อเนื่องกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จนมาถึง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) กรอบการทํางานเริ่มเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 (อบป.) เลือกดําเนินการอยู่ 8 เรื่อง ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 257 ที่ท่านรองนายกวิษณุ กล่าวไว้ ข้างต้น 8 เรื่องนี้ต้องตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ํา
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ได้นําเสนอ (ปยป.) เพื่อให้ความเห็นชอบ
ประเด็นการปฏิรูปที่จะรองรับการปฏิรูปทั้ง 8 เรื่อง
เมื่อพูดถึงการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง หลายคนมีคําถามในใจว่า หมายถึงอะไรบ้าง โจทย์ใหญ่
คือ Government Reform ที่ท่านวิษณุ เครืองาม ได้กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อนํามาแยกในเชิงระบบและโครงสร้าง
เป็น 5 เรื่อง ซึง่ คณะทํางานย่อย ๆ ประมาณ 11 คณะ เรื่องการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารจัดการ เรื่ององค์กร วิธีปฏิบัติ ระบบงบประมาณ กลไกการเงินและ ตัวกลางที่เป็นตัวเชื่อม กับ 4
ประเด็น และ ประเด็น เกี่ยวข้อง คือ กฎ ระเบียบ และกฎหมาย ท่านอาจารย์วิษณุ ได้เน้นย้ําในเรื่อง
Government Reform เครื่องมือการบริหาร เช่น EIA เป็นเครื่องมือเพื่อการบริหารที่สําคัญ การจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เรื่องค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษเป็นต้น แต่ละ
เรื่องมีเครื่องมือแตกต่างกันไป เรื่ององค์กรการจัดการทรัพยากรน้ํา มีการ ตัดสินใจให้อยู่ ที่สํานักนายกรัฐมนตรี
ต่อไปเรื่ององค์กรด้านการจัดการที่ดินของประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติของภาครัฐ ในโจทย์ เรื่องของการมีส่วน
ร่วม หลักธรร มมาภิบาลที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ จะปฏิรูปในเรื่องนี้อย่างไร
การทํา งานข้ามกรม ข้าม
กระทรวง ในเรื่องที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกัน เช่น เรื่องการศึกษา เรื่องของการจัดการทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝั่ง เรื่องระบบงบประมาณ การจัดการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการและปูองกันเพื่อการ
ลดความเลื่อมล้ํา การปฏิรูปในมิติเชิงระบบและโครงสร้างเป็นอย่างไร
ประเด็นที่ ๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่ง แวดล้อม (อบป.) วางกรอบไว้ ๔ เรื่อง ปฏิรูป
ระบบการทํารายงาน EIA EHIA เรื่องทะเลชายฝั่ง เรื่องการบริหารที่ดินปุาไม้ และตัวที่เชื่อมโยงคือ ก ฎหมายที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข ตัวอย่าง
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เรื่องที่ ๑ EIA เป็นเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม การพิจารณาพลังงาน ไม่ใช่จ่ายภาษีของประชาชน ซึง่
เจ้าของโครงการเป็นผู้ได้ประโยชน์ เรื่องนี่อยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึง่ ใช้มา 25
ปี ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เรื่องนี้ก ฎหมายฉบับนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจะ
พิจารณาปรับปรุงนํามาเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 เดือนนับจากวันที่มติคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบ
เรื่องที่ ๒ เรื่องการปฏิรูปทะเลและชายฝั่ง ใช้หลักการบริหารเชิงนิเวศน์ มีทั้งเรื่องการทําแผนแม่บท
การทําแผนที่ทางทะเล One Map ทางทะเล ทํา งานต่อเนื่องจาก (สปช.) ถึง (สปท.) ข้อเสนอเรื่อง One
Marine Map จะแยกการใช้ประโยชน์ทางทะเล เช่น การประมง ท่องเที่ยว พลังงานความมั่นคง ไม่ให้เกิด
ความขัดแย้ง การกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการขยะ ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนทั้งในประเทศไทยและในประชาคม
โลก การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล มีกรมอุทยานแห่งชาติ กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ทั้ง 3 หน่วยงาน ต้องทํางานร่วมกัน ในรูปแบบการทํางาน ข้ามกรม ก ฎหมายมีข้อเสนอเรื่อง
พระราชบัญญัติผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล อันนี้มาจากฐานงานวิจัยของ สกว . ที่ท่านอาจารย์ประเดิมศักดิ์
ได้ทําไว้ มีข้อเสนอที่เป็นร่างจากกฎหมาย (สปท.) อันที่มีตัวหนังสือกํากับว่ามี (สปท.) หมายความว่า มีข้อเสนอ
ที่ทาง (สปท.) บางส่วนต่อเนื่องกับ (สปช.) ด้วย แต่เรื่องมีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
เรื่องที่ 3 เรื่องความขัดแย้งที่ดินและปุาไม้ ประชากรประมาณ 1.7 ล้านครัว เรือน อาศัยอยู่ในปุา จน
เป็นคดีความ คดีดังกล่าวมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง กฎหมายปุาชุมชนเป็นก ฎหมายที่ทีการเสนอมาเพื่อให้ชุมชนมี
การบริหารจัดการปุาร่วมกับภาครัฐ ใน เขตพื้นที่อนุรักษ์เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ฉะนั้น กฎ
กติกาที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2535 ต้องปรับปรุงให้ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงความทางสังคม
สรุปในส่วนของการปฏิรูปเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอ
ปรับปรุงกฎหมายเก่า และการให้มีกฎหมายใหม่เพื่อรองรับโจทย์เรื่องการปฏิรูป และยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องที่ ๔ กฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อย่างน้อย 6 ฉบับ ยกตัวอย่าง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ํา ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
การทําประมวล
กฎหมายปุาไม้ ก ฎหมายที่จะปรับปรุงแก้ไข กระบวนการปฏิรูป ที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้ว เสร็จ จะอยู่ใน
แผนการปฏิรูป 5 ปี คือประมวลก ฎหมายปุาไม้ ก ฎหมายที่มีอยู่ 6 ฉบับ จะได้มาสู่ความเป็นเอกภาพและ
บูรณาการการทํางานได้ ก ฎหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความจําเป็นใน อนาคตเช่นเดียวกัน
ครับความหลากหลายทางชีวภาพรองรับกับในหลายเรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไป
ประเด็นที่ 2 คือโจทย์การปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เป็นความต้องการทาง
สังคม เป็นปัญหาชัดเจนในสังคม รัฐธรรมนูญเขียนชัดเจน ให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ให้
มีการตรวจสอบกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินทั้งประเทศ นี่คือโจทย์การบ้านชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กลไกที่มี
ข้อเสนอไว้ 3 เรื่องเพื่อการปฏิรูป การจัดตั้ งธนาคารที่ดินเป็นเครื่องมือใหม่ เรื่องกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ขององค์กร เราเรียกว่านี่คือ supper board ของการจัดการที่ดิน วันนี้
อาจต้องเชื่อมโยงทั้งที่ดิน ปุาไม้ และผังเมือง เรื่องเครื่องมืออีกเรื่องหนึ่ง คือ เครื่องมือทางภาษี ข้อเสนอเรื่อง
ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้ามีมาตั้งแต่ยุคของกรรมการสมัชชาปฏิรูป ที่คุณหมอประเวศ วะ
สี เป็นประธาน
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ข้อเสนอนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายที่เรียกว่า 4 Laws For Poor เป็นข้อเรียกร้องของสังคมเป็นระยะเวลานาน อยู่
ในข้อเสนอเรื่องการจัดการการถือครองที่ดิน ก ฎหมายที่ เกี่ยวข้องก็คือ ตัวก ฎหมายเพื่อการจัดตั้งทางการที่ดิน
ที่ สปท. นําเสนอมา ตัวพระราชบัญญัติกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทางรัฐบาลเป็นผู้เสนอ และข้อเสนอ
พรบ. ภาษีที่ดินแบบก้าวหน้า มีวงเล็บว่าอยู่ในบัญชีรายการก ฎหมายกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับปฏิรูป
กฎหมาย นี่คืออี กกลไกหนึ่ง กรรมการชุดนี้คือกรรมการที่ตั้งขึ้นไปใต้โครงสร้าง (ปยป.) ท่านบวรศักดิ์ อุวรรณ
โน เป็นประธาน หลายท่านในที่นี้อยู่ร่วมในกรรมการชุดนี้
เพราะฉะนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องในข้อกฎหมายหลายเรื่องจะถูกทํางานประสานเชื่อมโยงไปกับชุดการ
ผลักดันปฏิรูปกฎหมายภายใต้งานที่อาจารย์บวรศักดิ์ ดูแลอยู่ แต่ละเรื่องมีข้อกําหนด ธนาคารที่ดิน เกือบ 3 ปี
ที่ สปช. เสนอ สปท. รับต่อ แต่วนเวียนในการสื่อสารของระบบราชการจากกะทรวงหนึ่งไปอีกกระทรวง คุ ย
กันผ่านเอกสาร วันนี้ต้องมีการตัดสินใจ ภายใน 1 เดือน นับจากนี้เป็นต้นไป แต่ละเรื่องถูกกําหนดเวลาไว้
ประเด็นที่ 3 เรื่องการปฏิรูปความมั่นคงทางอาหาร มีข้อเสนอที่จะปฏิรูปในเรื่องนี้ทั้งระบบ ทั้งระบบ
หมายความว่าตั้งแต่ ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ต้นน้ํา คือการอนุรักษ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานพันธุ์
กรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เรามีกฎหมายดูแลอยู่ แต่เป็นก ฎหมายเฉพาะเรื่องพืช คือ พรบ . คุ้มครอง
พันธุ์พืช ปี 2542 แต่เรื่องสัตว์เรื่องจุลินทรีย์ในประเทศไทยไม่มีก ฎหมายดูแล กฎหมายความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นข้อเสนอที่จะรองรับในเรื่องนี้ กลางน้ํา คือการผลิตการผลิตที่จะทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
รองรั บกับความเปลี่ยนแปลงส ภาพภูมิอากาศให้มีความมั่นคงทนทา นที่เรียกว่า climate resilience system
ก็ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ นี่คือตัวอย่างรูปธรรม
ของระบบเกษตรยั่งยืน การส่งเสริมปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีความจําเป็นต่อการปฏิรูป
ระบบเกษตร การจัดทํากฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืน ปลายน้ํา คือ เมื่ออาหารผลิตออกมาแล้วต้องมีความ
ปลอดภัย อาหารมีปริมาณมากแต่ไม่มีความปลอดภัยไม่ได้เกิดความมั่นคงทางอาหาร การประกาศยกเลิก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย ๕ ชนิด นี่เป็นโจทย์ที่เป็นข้อเสนอ เรียกร้องจากเครือข่าย เป็นข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ จําได้ว่าท่าน นรม. ได้เป็นผู้เพิ่มเติมความเห็นว่าต้องมีมาตรการเยียวยากับช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน
การยกเลิกสารเคมีเหล่านี้ สารธรรมชาติใดเป็นตัวทดแทนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นโจทย์ที่ท่านรองนายกฯ วิ ษณุ
ได้กล่าวถึงในตอนต้นการเยียวยาผู้ที่ suffer จากการปฏิรูป การควบคุมในเรื่องนี้นํามาสู่การปรับปรุงกฎหมาย
๒ ฉบับ พรบ .ความปลอดภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สํานักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้เสนอมา
กระทรวงสา ธารณสุขให้ความเห็นชอบ ตอนนี้อยู่ ในการหารือร่วมกับก ระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งกฎหมายแจ้ง
เตือนและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สุดท้ายเป็ นภาพรวมของยุทธศาสตร์ทั้งระบบ มีการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร
ดําเนินการโดยคณะกรรมการแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ ดําเนินการผลักดันไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประเด็ นที่ ๔ การปฏิรูปภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในสังคม เป็นเรื่องที่ถูก
กําหนดไว้ในกติการัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน อยู่ในด้านเศรษฐกิจ ท่านดูในรัฐธรรมนูญ ตรงนี้ในรัฐธรรมนูญเขีย น
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ไว้ชัดเจน มีข้อเสนอเบื้องต้นสี่ประการจากคณะทํางาน ที่ ดร.ณรรต ปิ่นน้อย เป็นประธาน ประเด็นในเรื่องของ
ความเหลื่อมล้ําระหว่างวงเงินค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้สูงและผู้มีรายได้น้อย
ส่วนที่ สองข้อกําหนด ชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเงินรายได้จากเงินปันผลไปรวมกับ การคิดภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา มีประเด็นว่าควรจะคิดอย่างไร ให้เป็นธรรมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เรื่องของการจัดเก็บ
ภาษีธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ อันนี้เป็น hot issue รายละเอียดต้องมาทําการบ้านให้ชัดเจน และก็มีกําหนด
ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน เรื่องการที่ต้องกําหนดรายได้ภาษีบางประเภท year mark นําไปใช้จ่ายเพื่อ
วัตถุประสงค์ เฉพาะในการลดความเหลื่อมล้ํา เช่น ด้านการศึกษา การสาธารณสุข หรือด้านสวัสดิการสังคม ก็
เป็นการปฏิรูประบบงบประมาณและ ระบบภาษีเพื่อตอบโจทย์เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ํา นําไปสู่การที่ต้อง
ปรับปรุงกฎหมายอย่างน้อย 2 ฉบับ ที่ปรากฏอยู่ ต้องทําร่วมกันระหว่างคณะทํางาน กับกระทรวงการค ลัง
กรมสรรพากร ในกรอบระยะเวลา ๓ เดือน และนํามาสู่ข้อเสนอของ ป.ย.ป. ต่อไป
ประเด็นที่ ๕ เรื่องกระบวนการนิติบัญญัติ ต้องมีการปฏิรูปเนื่องจากโจทย์ด้านนี้กว้างมาก ภายใต้
คณะทํางานที่อาจารย์คมสัน โพธิ์คง เป็นประธาน จึงหยิบยก ประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่จะตอบโจทย์
กับการรองรับสิทธิประชาชน วันนี้ประกาศใช้แล้ว ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๑๐,๐๐๐ ชื่อ สามารถเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายได้ กฎหมายฉบับนี้จะทําให้สิทธิสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอหลายประการทั้ง
เรื่อง การดูแลค่าใช้จ่าย ก ารสนับสนุนยกร่างโดยข้อมูลทางวิชาการ ประชาชนจะดําเนินการให้ครบถ้วน
กระบวนการได้อย่างไร การตรวจสอบความถูกต้อง ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มารองรับ ซึ่งมีการจัดทําเป็นร่าง
กฎหมายออกมาแล้ว โดยจะต้องประสานกับทางสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนําเสนอตัวร่าง
กฎหมายไปสู่การประกาศใช้ กําหนดระยะเวลาไว้ประมาณ ๒ เดือน
ประเด็นที่ ๖ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เลือกมา ๒ เรื่องที่เป็นโจทย์คือ ระบบยุติธรรมชุมชน
และการปฏิรูประบบการสอบสวน โดยปัญหาเรื่องนี้เป็นสิ่งจําเป็นต้องปฏิรูป สิ่งที่สังคมเรียกร้องคือความล่าช้า
ในกระบวนการยุติธรรม ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม จากโจทย์นี้นํามาสู่ข้อเสนอ ซึ่งระบบยุติธรรม
ชุมชนจะทําให้เกิดกลไก ระงับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในระดับที่ประชาชนเข้าถึงได้ ตั้งแต่ใน ระดับหมู่บ้าน
อําเภอ จังหวัด จะช่วยลดภาระคดีที่จะนําไปสู่ศาลระบบยุติธรรม
ประเด็นที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษา มีใน ๒ ข้อเสนอที่สําคัญคือ การปฏิรูปการศึกษากลุ่มเด็กปฐมวัย
และการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยข้อเสนอของคณะทํางานมุ่งให้เกิด
การปฏิรูปที่โรงเรียนเป็นสําคัญ เพราะโรงเรียนเป็นส่วนสําคัญของการปฏิรูป ส่วน ที่จะนําไปสู่การปฏิรูปตรงนี้
ได้ ต้องปรับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจหน้าที่ ระหว่างกลไกที่อยู่ในระดับ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วย
ศึกษานิเทศก์ รวมถึงเรื่องงบประมาณ แผนโรงเรียนต้องมีการปรั บกันใหม่ คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เน้น
ความเท่าเทียมทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ํา โจทย์ของรัฐธรรมนูญกําหนดชัดเจนว่าต้องทําเรื่อง
นี้ โดยตรงนี้เป็นความหวังของเวทีที่จัดผ่านมาด้วย ซึ่งมีความหวังอย่างมากกับองค์กรที่ดูแลพัฒนาในขั้นนี้
ข้อเสนอการปฏิรูป ๓ ส่วน คือ การปรับโครงสร้าง การปรับการจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา
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3.9 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่
ความสําเร็จและยั่งยืน”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
โดย คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ

การปฏิรูป เวทีของการสัมมนาได้มีการถกแถลงพูดคุยทิศทางและแนวทางในการปฏิ รูปสู่
ความสําเร็จที่ยั่งยืนโดยมีคุณวีระศักดิ์โควสุรัตน์ ประธานคณะทํางานการปฏิรูประบบบริหารราชการภายใต้
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิง ระบบและโครงสร้าง มาเป็นผู้ดําเนินรายการบนเวที
โดยเปิดฉากกับคําถามแรกให้ทางด้าน ศ.นพ.จรัสสุวรรณเวลาประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ : รอบนี้ เราจะพูดถึงคณะกรรมการเหล่านั้น วันนี้ได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากผู้ที่เป็น
คณะกรรมการในชุดต่างๆ 3 เรื่อง และเป็นที่น่าสังเกต 2 คณะ จะมีการทํางานเป็นพิเศษคือไม่อยู่ ในกรอบของ
กติกาเหมือนคณะกรรมการ ต่างๆว่าด้วยเรื่องการศึกษาคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจ รวมทั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ที่ดิน ปุาไม้ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน เรื่อง
ตํารวจประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอน เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความกังวลใจของ
แผ่นดิน ตั้งแต่ผู้ปกครองจนถึงเด็กนักเรียน เยาวชนคนเรียนต่อไปในเรื่องของ Active ageing กําลังจะต้องไปสู่
วัยการศึกษาอาจจะไม่แค่อยู่เพียงวัยเด็กและเยาวชนอีกต่อไป ส่วนเรื่องที่
3 เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ ที่ดิน ปุาไม้ ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ถ้าทั้ งสามเรื่องนี้สามารถปฏิรูปได้ ในระยะเวลา 5 ปี คงจะ
ช่วยแบ่งเบาความกังวลใจของแผ่นดินได้บ้าง แต่ต้องแก้ไขเป็นระบบใหญ่หรือโครงสร้าง แต่การปฏิรูปมีภา รกิจ
ไปข้างหน้าไม่ใช่แค่บอกว่าอดีตมีปัญหาว่าอย่างไร ขณะนี้ท่านเป็นคณะกรรมการที่ประชาชนจับตามองอย่าง
มากและอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไร และอาจจะไม่แฟร์ว่าผลนั้น จะเป็นอย่างไรตั้งแต่วันแรก ดังนั้นขอเริ่มจาก
ท่านอาจารย์หมอจรัส สุวรรณเวลา
ว่ากระบวนการหรือ process ในการที่จะทํางานภารกิจอันหนักนี้ มีกระบวนการในการจัดทําและ
ขั้นตอนเอาไว้อย่างไรบ้าง
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา :กระบวนการหรือ (Process)เป็นเรื่องสําคัญ แต่ว่ามันไม่สําคัญ สําคัญเท่าผลสัมฤทธิ์
ดังนั้นต้องมุ่งว่าเราจะทําอะไรในเรื่องของการศึกษาเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน กว้างขวางมาก และผลเสีย
จะมีต่างๆมากมาย เรื่องกระบวนการส่วนใหญ่กลายเป็นปฏิสังขรณ์ มันไม่ออกเป็นปฏิรูป ปัญหาของการศึกษา
เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนแม้ใดใ นรัฐธรรมนูญ มีข้ อกําหนดข้างในไว้ ว่าจะต้องมีกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา ตั้งโดยนัยยะ ของรัฐธรรมนูญ โดยมีภาร กิจ ตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ดังนั้น
กระบวนการ มุ่งไปสู่เปูาหมาย ขบวนการนําไปสู่อะไร เมื่อหลายปีมาแล้วก็มีการปฏิรูปมาหลายครั้ง เมื่อครั้ง
ใหญ่สุดเมื่อปี 2542 มีการปรั บกระบวนการตรากฎหมาย โครงสร้าง โดยมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้น แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก 18 ปีให้หลัง เราก็บอกว่าการปฏิรูปครั้ งนั้นไม่สําเร็จ เกิดอะไรขึ้น กับประเทศไทยแพ้โดย ชาติ
อื่นๆแซง นําหน้าไปทั้งที่ประเทศ เรามีความพร้อมในหลายๆด้าน เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่พอสมค วรเราอยู่
ตรงกลางของเอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใต้แล้วมีวัฒนธรรม ไม่เคยเป็น เมืองขึ้นใคร แต่ทําไมเราแพ้ทําไมถึงถูก
ประเทศอื่นอื่นแซง ตั้งแต่เกาหลีเมื่อ 34 ปีก่อนหน้านี้ประเทศเขายังตามหลัง ประเทศ เรา ตอนนี้สิงคโปร์
นําหน้าไทยไปเรียบแล้ว มาเลเซียก็แซงเราไปชัดเจน เวียดนาม ขณะนี้กําลังจะแซงต่อไปไม่รู้จะมีประเทศเพื่อน
บ้านประเทศใดแซงได้อีก ปัญหาที่ยกขึ้นมาเป็นคําถามว่ากรรมการอิสระว่า กระบวนการที่จะต้องทําต่อไปนี้ ถ้า
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อีก 10 ปีข้างหน้า บอกว่าการปฏิรูปครั้งนี้ไม่สําเร็จอีกแล้ว ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร มันแพ้อย่างแน่นอน
และอาจจะแพ้อย่างร้ายแรงกว่าเดิมด้วยบางคน เอ่ย สโลแกน ออกมาว่า อนาคต ประเทศไทยดับวูบ ถ้าปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้ไม่สําเร็จ เพราะฉะนั้นกระบวนการจึงกลายเป็น ที่มุ่งไปสู่เปูาหมายนั้น จะทําอย่างไรก็มี
ข้อกําหนดต่างๆตามออกมาว่าให้ทําสิ่งต่างๆ ทําให้เรามีคณะอนุกรรมการเกิดขึ้น ถ้าคณะตามกฎหม
าย มี
อนุการเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นอีก 2-3 คณะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการดําเนินการตามขั้นตอน สิ่งที่จะต้องทํา
กระบวนการไม่ให้เป็นปฏิสังขรณ์ มันอาจจะต้องเลยการปฏิรูป ในความหมายของการเปลี่ยนแปลงรูปหรือ
reform หรือ restructure เกือบไปทางค่อนปฏิบัติ ปฏิวัติหรือการเปลี่ ยนแนวความคิด การเปลี่ยนหลัก ใน
กระบวนการเราก็มีคณะอนุกรรมการต่างๆในแต่ละด้านตั้งคณะทํางาน ผู้ช่วยหาคนมายกสิ่งต่างๆขึ้น แล้วเพื่อ
ไม่ให้เกิดการปฏิสังขรณ์จึงยกประเด็นใหญ่ๆ แล้วก็ดูว่าจะเปลี่ยนประเด็นใหญ่ๆอย่างไร แล้วถึงทําให้เกิดการ
ปฏิรูปที่แท้จริงของการศึกษา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ : ตั้งโจทย์ใหญ่เดิมพันที่สูงมากว่าถ้าปฏิรูปการศึกษาไม่สําเร็จ ประเทศชาติอนาคตดับ
วูบ ซึ่ง เราคนเราทุกคนไม่มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้เลย การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมามีทั้งใหญ่และเล็ก
ก็จะมีการตั้งโจทย์มาแล้วว่าจะให้กระทรวงทําอย่างไร แต่คราวนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะตั้งโจทย์ให้ใหญ่กว่า
นั้น ไม่ติดใจว่าจะต้องใครทําอะไรโดยเป็นเรื่องของประเทศชาติและทุกๆฝุายจะต้องทําอย่างไรบ้าง

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา :ชัดเจนครับ เพื่อให้กระบวนการนี้เข้าใจง่ายขึ้น เพราะการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องของลอยอยู่
บนฟูาเป็นจินตนาการ ต้องให้เกิดรูปธรรมได้อย่างจริง ยัง 1 เลยเราเก็บข้อมูล เรา ต้องเปลี่ยนระบบการศึกษา
ให้ไปอยู่ที่โรงเรียน ต้องให้ความศรัทธาเชื่อมั่นกับนักเรียนเด็กของเราต้องให้ความเชื่อมั่นกับครูเอาภาระ
ทั้งหลายไปอยู่ที่ตรงนั้นข้างบนเป็นตัวสนับสนุนนี่คือตัวการเปลี่ยน โครงสร้าง อย่างใหญ่ ทั้งนี้ นี้จะเกิดตรงนี้ได้
อย่างไร มันก็ชัดเจนว่าต้องมีการกระจายอํานาจ ก็เป็นโรงเรียนนิติบุคคลพูดเรื่องนี้มาประมาณ 20 ถึง 30 ปี
แล้ว เขียนอยู่ในกฎหมายด้วยแต่ไม่เคยเกิดได้ แต่ครั้งนี้ต้องให้เกิดให้ได้ มีโรงเรียนจํานวน 1 พร้อมที่จะเป็น
แต่ว่า เกิดการติดขัดบางประการ การปฏิรูปครั้งนี้ต้องข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ มีโรงเรียนจํานวนหนึ่งอาจจะไม่
พร้อมแต่ถ้ารวมกันเป็นกลุ่ม เราก็ให้ความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาในการจัดหลักสูตรในการจัดหลัก
วิธีการสอน สิ่งที่สังเกตจากตรงกลางแล้วก็เหมือนกันทั้งประเทศ พอไปถึงโรงเรียนที่อ่างขาง เขาได้บ่ไป ให้สอน
แบบอย่างนี้ มันไม่ตรงกันเลยกับสิ่งที่เขาควรจะต้องทํา เขามีชนเผ่าชนเผ่าพูดภาษาอื่น ไม่ใช่ภาษาไทยแล้วมา
สอนภาษาไทยเกิดการใช้เวลานานพอสมควร กว่าคนเหล่านี้จะมาถึงภาษาไทยเมื่อถึงภาษาไทยแล้วปัญหาใน
พื้นที่เปลี่ยนตามฤดูกาลพื้นที่นั้ นมีคนเผ่าอยู่ 5 เผ่า นักเรียนของเขาคน พูดคนละภาษา เพราะฉะนั้นการปรับ
การสอน ต้องการบอกให้ใช้เนื้อหาสาระ 8 สาระ เราก็บอกว่าแต่ละสาระใช้เวลาเท่าไหร่ด้วย มันไม่สามารถทํา
ได้เลย เมื่อทําไม่ได้แต่ถูกบังคับให้ทํา เขาก็ต้องรายงานว่า ทําไปแล้วเวลาสอบก็ต้องสอบ แล้วก็ต้ องสอบให้ได้
ด้วย เพราะสอบไม่ได้เด็กของเขาเดือดร้อน ทั้งหมดตรงนี้คือคําตอบ เมื่อ ไปดูในพื้นที่ ที่ค่อนข้างชัด ว่า
โรงเรียนทั้งค่าโรงไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการทั้งหมด แต่ถ้าให้อิสระ ในการจัดการด้วย
วิชาการ แล้วก็จัดการสนับสนุนให้ให้มีการบริการอย่า งอื่น 5 โรงเรียนรวมกันเป็นกลุ่ม แล้วก็จัดการเรื่อง
บุคลากรการเงินเรื่องระบบบัญชีเข้าไปช่วยทั้ง 5 โรงเรียนก็สามารถ เป็นอิสระได้รับเป็นนิติบุคคลได้ ฉะนั้น
ระบบการเป็นโรงเรียนนิติบุคคล ก็ต้องมีความหลากหลาย มีบางแห่งที่ยังไม่พร้อมกระทรวงศึกษาธิการเอกชน
อะไรก็แล้วแต่ต้องกํากับเข้าไปช่วย ในที่สุดแล้วปัญหาของระบบการศึกษาคืออะไร
1. คุณภาพไม่ดีพอ
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เรามีโรงเรียนบางโรงที่ไปแข่ง ชนะได้โอลิมปิก แต่มันเป็นส่วนน้อยแต่นักเรียนส่วนใหญ่คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
แล้วก็ซ้อนอยู่ กับความเหลื่อมล้ํา ถ้าไม่แก้ไขเรื่องความเหลื่อมล้ํา เป็นไปไม่ ได้เลยที่ระบบการศึกษาจะดีขึ้น
ซ้อนอยู่ในความเหลื่อมล้ําคือระบบบริหารจัดการ ที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดประสิทธิผล ประเด็นสุดท้ายที่สอน
อยู่ในนั้นคือความหลากหลาย เราใช้บริหารความเหมือนที่ทุกแห่งอยู่เหมือนกันหมด ซึ่งมันไม่เหมือน ตรงนี้ก็
จะต้องจัดการ ในเมื่อเป็นอย่างนี้ ก็จะต้องจัดการ ส่วนหนึ่งอาจจะนําไปถึงเรื่องกฎหมาย แต่กฎหมายเท่านั้นไม่
เพียงพอ เราต้องตีความออกมาเลยว่ากฎหมาย สิ่งอื่นที่จะต้องเกิดขึ้นคือการปลุกระดม ให้ทุกฝุายตื่นตัว ตื่น
ขึ้นมาที่จะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลง จําเป็นต้องช่วยเหลือกัน ดังนั้นขบวนการทั้งหมด มี ตัวอย่างหนึ่งว่า
ด้วยเรื่องของทุน ว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญให้มีกองทุน อาจจะได้ที่เดียวเพราะเขียนให้มีกองทุนอย่างไร ถ้ามีทุน
นิดเดียว มันก็ไม่สามารถแก้อะไรเลยเพราะปัญหามันมากมายมหาศาล ตั้ง 33,000 โรงเรียน ขณะเดียวกันถึง
เขียนกฎหมายอย่างไรก็ตาม ถ้าการปฏิบัติไม่ ดี มันก็ไม่สามารถสําเร็จอยู่ดี ฉะนั้นก็ต้องมีส่วนอย่างอื่นเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทุกส่วนของสังคม ต้องตื่นขึ้นมา แล้วตะหนักถึงปัญหา เราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ช่วยกันให้
การปฏิรูป การศึกษาครั้งนี้สั่งให้ สําเร็จ ไม่ใช่เฉพาะกรรมการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
25 คน จะทําได้ สําเร็จ
เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตื่น ขึ้นมาช่วยในการปฏิรูปครั้งนี้ และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอุดมศึกษา เห็นชัดว่า
อุดมศึกษาในครั้งนี้ไม่ดีพอ เราไม่สามารถ สู้ ใครได้เราไปแข่งระดับโลก อาเซียน เราก็ยังสู้ไม่ไหวเลย แล้วทุก
คนไม่ตื่น หมายความว่าอาจารย์ในอุดมศึกษา ยัง ไม่ตื่นขึ้นมา ดังนั้นการปฏิรูปอุดมศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องของ
กฎหมายอยู่ดีเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องตื่นขึ้นมาช่วยเหลือกัน และอีกทางเลือกของการวิจัยก็ยังไม่ตื่นตัว ใน
การที่จะปฏิรูปต้องอาศัยข้อมูลต้องอาศัยความคิด ความคิดที่มีอยู่ในปัจจุบันมันอาศัยอารมณ์เยอะ มันจ ะใส่
ข้อมูลเท่าที่พอเห็น แต่จําเป็นต้องมีข้อมูลที่มั่นคง ที่หนักแน่นมารองรับถึงจะแก้ได้ เพราะฉะนั้นฝุายการวิจัย
จะต้อง มาทําวิจัยเพื่อ ให้เกิดการปฏิรูปในครั้งนี้ให้มีความหมายยิ่งขึ้น และก็สําเร็จได้ ฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็ นแผน
งานวิจัยและจะต้องมีเปูาของการวิจัย แล้วดึงคนที่อยู่ในวงวิชาการ ตื่นขึ้นมาช่วยกันวิจัยไม่ใช่ปล่อยให้ ใครก็ไม่
รู้ที่เป็นกรรมการ อื่นๆทั้งหลายทําการคิดไปโดยที่ไม่มี ฐาน ดังนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของฝุายการวิจัย ดังนั้น
ดังนั้นถ้าดูprocessจริงๆกระบวนการคือการตื่น ขึ้นมาของทุกๆฝุาย นักวิชาการมหาวิท ยาลัย นักวิจัยทั้งหลาย
ต้องตื่นขึ้นมาแล้วช่วยกันถึงจะสําเร็จ คําถามตรงนี้คือถ้าไม่สําเร็จ มันจะเป็นอย่างไร แล้วเราสามารถย้อมได้
หรือถ้าไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นหน้าที่ทั้งหมด
………………………………………..

เรียบเรียงโดย นายการุณรัฐ จินดามณี
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3.10 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่
ความสําเร็จและยั่งยืน ด้านกระบวนการยุติธรรม”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
โดย คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันนี้ยังคงนําเทปการสัมมนา มหกรรมวิชาการเพื่อ
การปฏิรูป เรื่องการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้น ณ โรงแรม เซน ทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซน
เตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการ ปฎิ รูปเชิงระบบ
และโครงสร้าง ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 แต่ก่อนที่ จะไปฟังบนเวทีของกา รสัมมนา เสวนา
ทิศทางแนวทางในการปฏิรูปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน เราจะมาฟังข่าวสารในเรื่องของการปฏิรูปซึ่งเป็นการทํางาน
ของ คณะทํางานภ ายใต้อนุกรรมการและการขับเคลื่อน การปฏิรูปเชิงระบบ และโครงสร้าง ซึ่งมีการเผยแพร่
ข้อมูลในเว็บไซน์ ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไว้ สําหรับการทํางานของ
คณะทํางาน ต่างๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเชิงระบบและโ ครงสร้าง หลายคณะทํางานได้มีข้อเสนอ
การปฏิรูปในเรื่องต่าง โดยจะหยิบยกประเด็นของด้านความมั่นคงทางอาหารมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้
คณะทํางานการปฏิรูป ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสาระสําคัญของคณะทํางานชุดนี้ ได้วางเอาไว้ก็คือ
ทางด้านอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนเชิงระบบและโครงส ร้าง ( อบป.) พบว่ าความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศมีประเด็นสําคัญที่ต้องขับเคลื่อน ประกอบไปด้วย ระบบเกษตรกรรมที่รองรับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การเพิ่มฐานความหลากหลา ยทางชีวภาพ
ด้านการเกษตร และระบบนิเวศเกษตร การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต และบริโภค การกระจายการ
ถือครองที่ดิน ระบบกฎหมายซึ่งจะเป็น การปรับปรุงกฎหมายเดิม และพัฒนาก ฎหมายใหม่ เพื่อให้ความมั่นคง
ด้านอาหารนั้นขับเคลื่อนได้ในเบื้องต้นไม่ซับซ้อนกับคณะทํางานอื่นๆ ที่ดํา เนินการกันอยู่จึงได้มีการเลือก
พิจารณาศึกษาในประเด็นระบบอาหารปลอดภัย เรื่องเร่งด่วนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีจํากัด และเป็นการ
ช่วยขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้มาโดยลําดับ
ในประเด็นเรื่องของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างและปนเปื้อนกับอาหาร
หรือว่าผลผลิ ตทางการเกษตรไปจนถึงผู้บริโภค ที่สําคัญการดําเนินงานของรัฐบาลปัจจุบันก็มองว่ากระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือกรมวิชาการเกษตรเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณากําหนดให้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ได้แก่ พาโรควอส ไกลโฟเซส ไพริฟอส อยู่ในบัญชีวัตถุอันตราย ที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
กระทรวงสาธารณะสุขกําลังดําเนินการในเรื่องร่างพระราชบัญญัติความป ลอดภัยจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช เพื่อเสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ สําหรับข้อเสนอของการปฏิรูปในเรื่องที่เสนอสู่การตัดสินใจของ
นโ ยบาย ของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป
เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้อํานาจตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ .ศ. 2551 ยุติการใช้สารเคมีการเกษตรกําจัดสัตรูพืชอันตราย 5 ชนิด ได้แก่
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พาราควอช ไกลโฟเซส คอไพริฟอส คาโบฟูลราน เรททูมิล เพื่อลดความล่าช้า สามารถเกิดผลในทางปฏิ บัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เรื่องที่ต้องดําเนินการในระยะต่อไป ซึ่งข้อเสนอก็มีอยู่ว่า
(๑) ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมันคงทางอาหารประกอบไปด้วย ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พ .ศ. …ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
พ.ศ… ซึง่ ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปและขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ไทยได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความยั่งยืนอีกเรื่องหนึ่งคือ
(๒) ผลักดันยุท ธศาสตร์อาหารที่จัดทําโดยค ณะกรรมการอาหารแห่งชาติไปสู่การปฏิรูป และให้
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร จากเดิมคือสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อ.ย.) เปลี่ยนเป็นสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๓) ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ระดับชาติก็คือความสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 12 เรื่องของการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืน
(๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุท ธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ความมั่นคงก็คือความมั่นคงทางด้านอาหาร
สุดท้ายหลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วประชาชนได้อะไรในการแก้ไข
ปัญหาในด้านใดบ้างซึ่งทาง
คณะทํางาน สรุปออกมาว่าในการดําเนินงานตามกรอบข้อเสนอนับเป็นต้นทางของระบบอาหารปลอดภัย
นําไปสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องจากในกระบวนการผลิตอาหารทั้งเพื่อการบริโภค และการพาณิช ย์หาก
สามารถดู การผลิตให้ปลอดภัยจากสารตกค้างอันตรายที่มาจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตั้งแต่เ ริ่มต้นด้วย
การยุติการนําเข้าไม่อนุญาตให้ขายและไม่ให้นําไปใช้ในการผลิตตั้งแต่แรกจะช่วยส่งเสริมความปลอดภัย ทาง
อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย เทียบเท่าระดับสากล เป็นการ
ปูองกันและลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากปัญหาสารเคมีตกค้างทีใ่ ช้ในระบบการผลิต
การดําเนินงานของคณะทํางานการปฏิรูปความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นข้อเสนอของการปฏิรูประบบ
ความมั่นคงทางอาหารนั่นเองที่หยิบมาฝาก แล้วนํามาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน ต่อไป นี่เป็นข่าวสารที่เก็บ
มาฝากนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายคณะทํางานที่ได้สรุป
ข้อเสนอต่างๆภายใต้การดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูประบบและโครงสร้าง มีเวลาจะนําข่าวสารต่างๆ และ
ข้อเสนอต่างๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟัง
ช่วงหน้า ยังคงอยู่กับมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูปการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีเรื่องอะไรบนเวทีสําหรับ
ทิศทางและแนวทางปฏิรูปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน วาระปฏิรูปวาระประเทศไทย ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญกับประเทศ
ไทยที่หยิบมาฝากกันในวาระปฏิรูป วาระประเทศไทยค่ะ
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วันนี้มีโอกาสนําเอาบรรยากา ศของการสัมมนาวิชาการเพื่อการปฏิรูปเรื่องการปฏิรูปเพื่อการพั ฒนาที่
ยั่งยืนบนเวทีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามอง ซึ่งมีมีโอกาสได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการอิสระ
ในด้านต่างๆ มาร่วมพูดคุยกัน ซึ่งเป็นเวทีของการพัฒนาทิศทางและแนวทางในการปฏิรูปสู่ความสําเร็ จที่ยั่งยืน
ซึ่งมีหลายด้านด้วยกัน ซึ่งมี ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และที่ดิน ปุาไม้ รวมไปถึงด้าน
กระบวนการยุติธ รรมก็คือในเรื่องของตํารวจด้วย โดยมีทางด้าน คุณวีรศักดิ์ โค้วสุรัตน์ เป็นประธาน
คณะทํางานปฏิรูประบบบริหารราชการ วันนี้เรามีบรรยากาศสําหรับการดําเนินงานของ ทางด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งทางด้านกรรมการปฏิรูปประเทศได้กระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) คุณมนุษย์ วัฒนโกเมน มาบอก
เล่าเก้าสิบว่า ทิศทางและแนวทางในการปฏิรูปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร คุณมนุษย์ วัฒนโกเมน สรุป
งานของคณะกรรมการปฏิรูปด้านตํารวจแบ่งงานออกเป็น หลักๆ ๓ ด้าน
(๑) เรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องการบริหารงานบุคคลซึ่งอันนี้ท่าน พลเอก บุญสร้าง เนียม
ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ก็ลงมาเป็นอนุกรรมการด้วย
(๒) ด้านการสอบสวนสืบสวนส่วน คดีอาญาเพื่อที่จะให้เป็นหลัก ประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ในด้านนี้ก็ มีอนุกรร มการประธานอนุกรรมการคือ อาจารย์ ธานิต เกตุสวพิ ทักษ์ ท่านเป็นอดีตรอง
ประธานศาลฎีกาก็ลงมาดูแล
(๓) เรื่องคณะโครงสร้างอํานาจหน้าที่ตํารวจ
ผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธา นอนุกรรมการ ในการทํางาน เริ่มต้นว่าทั้ง สามคณะให้ไปตั้งธง
ประชาชนอยากได้อะไร ปฏิรูปแล้วประชาชนจะได้อะไร ปฏิรูปเสร็จแล้วนั้น ตํารวจได้ทุกอย่าง ยกเว้น
ประชาชน ธงแรกสําหรับที่เราจะตั้งคือ ประชาชนจะได้ อะไร และประชาชนอยากได้อะไร เริ่มคําตอบง่ายๆ
คือ หนึ่งประชาชนอยากได้ความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สิน ป ระชาชนอยากได้ตํารวจที่สนใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เอาใจใส่ดูแล ดูแลประชาชน และสังคม ให้มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนอยากได้การสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาอยู่บนพื้นฐานของหลัก กฎหมาย หลักความยุติธรรม ประชาชนอยากได้ข้าราชการตํารวจที่
มีความสามารถที่เก่ง สามารถทํางานที่จะปูองกัน ปราบปรามอาชญากร รมได้ เพราะเดี๋ยวนี้อาชญากรรม
ก้าวหน้าไปเยอะ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากได้
โครงสร้างใหญ่ของตํารวจแห่งชาติ คณะกรรมก ารแห่งชาติพัฒนาตํารวจเรียกว่า กตช. มีท่าน
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กตช. มีหน้าที่กําหนดวางนโยบายการพัฒนางานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
รวมถึงการแต่งตั้งตัว ผบ.ตร. ทางฝุายอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขาไปดูแล้วเห็นว่า คสช นี้ประชุมกันปีละ
๑ ครั้ง หรือประชุมเรื่องใหญ่ๆ ก็คือ มีการประชุม แต่งตั้ง หรือเปลี่ยน ผบ.ตร. ท่านนายกก็จะมาตอนนั้น เรื่อง
โครงสร้างคณะกรรมการของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายละเอียดก็ทางด้าน
อนุกรรมการ บริหารงานบุคคลเขาก็ลงรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตในคณะ อนุบ ริหารข้าราชการ
ส่วนบุคคลถือว่า การยึดหลักคุณธรรมแต่เพียงซึ่ง คุณธรรมนี้ก็จะปร ะกอบไปด้วยหลายอย่าง สิ่งที่จะพูดกัน
หลักคุณธรรมนี้ มองเป็นเรื่องหลัก อาวุโส หลักอาวุโส กับงานตํารวจมันไม่เหมือนกับ งานศาล งานอัยการ
ด้านตํารวจมันจะต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถ มีความฉับไว มีความสํานึก ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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อาชญากรรมที่ มันพัฒนาไปตลอดเวลา จึงต้องคนที่มีควา มรู้ความสามารถ มี Performance มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเอาไปคิดกันว่าจะหาอย่างไร
ที่จะได้ทั้งสองด้าน ได้ทั้ง อาวุโส ได้ทั้ง
ความสามารถ มีสมรรถนะ ความสามารถเป็นตํารวจสูง
กระบวนการในการสืบสวนสอบสวน ยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้า ซึ่งมีระยะเวลา ๙ เดือน (กรกฎาคม
๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑) เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ แบบนั้น จึงเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างยาก แม้กระทั่งงาน
เรื่องโครงสร้างที่ผมรับผิดชอบดูอยู่ ขณะนี้ได้ข้อยุติไปหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อสําคัญ ห ลักการก็คือ จัดให้มี ระบบการ
กระจายอํานาจก ารบริหารงานตํารวจแบบบูรณาการ คือ กองบัญชาการที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเรื่อง
อาชญากรรม เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กองบัญชาการนครบาลก องบัญชาการตํารวจภูธร ๑ -๙
และกองบัญชาการตํารวจตระเว นชายแดนบวกด้วย จเร ตํารวจ ซึ่ง จเรตํารวจนี้จะอธิ บายเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้
๑๒ กองบัญชาการเป็นหน่วยงานที่ เป็นกองบัญชาการที่จะได้รับการกระจายอํานาจบริหารงานตํารวจแบบ
บูรณาการนั่นก็คือ กระจายอํานาจตํารวจแบบบูรณาการนั้น คือให้มีอิสระ ในการใช้ดุลยพินิจที่จะบริหาร
จัดการกองบัญชาการของตนเอง ที่ตนเองรับผิดชอบ อิสระในการใช้ดุลยพินิจ ไม่ใช่ independent แต่คือ
อิสระในการใช้ ดุลยพินิจในการบริหารจัดการ เหตุผลที่ต้องคิดปฏิรูปส่วนนี้คือ
เนื่องจาก โครงสร้างปัจจุบัน ตัว ผบ .ตร . มีขอบข่ายการปกครองบังคับบัญชากว้างมาก มี
กองบัญชาการที่ ผบ.ตร.จะต้องดูแล 28 กองบัญชาการ และกองบังคับการอีก 7 กองบังคับการ 35 หน่วยที่
อยู่ภายใต้การบริหารปกครอง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าขอบข่ายมันกว้างเราก็จะพยายามที่จะ
ลดให้แคบลง ก็คือดึงออกมา 12 กองบัญชาการ มากระจายอํานาจ แล้วบริหารจัดการได้ การบริหารจัดการได้
กระจายอํานาจ บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ งานตํารวจเราให้ถือว่ากองบัญชาการแต่ละ
กองบัญชาการทั้ง 12 กองบัญชาการที่ผมได้กราบเรียนมาแล้ว ก็คือ นครบาล ภูธร ตชด . จเร เป็นต้นสังกัด
ของข้าราชการตํารวจในกองบัญชาการนั้น ต่อไปเมื่อเราตัดโอนอัตรากําลังเราเรียบร้อยแล้วนั้น คนที่เติบโต
อยู่ในกองบัญชาการไหนก็เติบโตอยู่ใ นกองบัญชาการนั้น การจะย้ายข้ามก็กองบัญชาการก็สามารถทําได้ แต่
ต้องไปเป็นระนาบเดียวกัน เช่นจาก สารวัตร ไปสารวัตร ผกก . ไปเป็น ผกก. ในระนาบเดียวกัน และจะต้อง
เป็นไปโดยสมัครใจ แล้วต้องมีคนมาเปลี่ยนทดแทนด้วย เพราะถ้าไม่มีคนมาแทน มันก็จะมีการขาดอัตรากําลัง
เกิดขึ้ น เรามีข้อสังเกตว่า เราไม่มีการย้ายข้ามกองบัญชาการในระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น เพราะมันไป
กระทบกระเทือน ต่อโอกาสความก้าวหน้าของคนในกองบัญชาการ ที่ไม่ได้รับประโยชน์
อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้น เช่นมีการแลกเปลี่ยนกันเพราะมีเหตุผลความจําเป็นด้านครอบครัว ด้าน
ส่วนตั ว หรือหรือมีความจําเป็นอื่นๆที่สําคัญ ก็อาจจะเป็นข้อตกลง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
ข้าราชการตํารวจ ต้องดูแลให้เป็นไปตามนั้น อันนี้เป็นหลักแรกที่ตกลงกันได้ พิจารณาเรื่องนี้เรื่องการกระจาย
อํานาจไปสู่ตํารวจแบบบูรณาการ พิจารณากันมา ๓ ครั้ง จะได้ข้อยุติก็ต้ องใช้เวลา ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
กันจนกระทั้งเกิด ความเห็นพ้องต้องกัน ถึงจะกําหนดเป็นมติ เป็นข้อยุติ ในการทํางานของเรา
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ขณะนี้เรายังมีอีกหลาย ส่วนที่ จะต้ องดูแลต่อไปคือ การสร้างจเร ตํารวจ สํานักงานจเรตํารวจ ให้
สามารถทําหน้าที่ได้เหมื อนกับ ที่ เรียกว่าหน่วยงานภายใน แบบตํารวจ ประเทศ สหรัฐ อเมริกา หรือ ประเทศ
อังกฤษ เพื่อจะให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น สามารถร้องเรียนมาได้จากการกระทํา แล้วก็ให้หน่วยนี้ออกไป
ดูแลอย่างจริงจัง เพราะถ้าจะให้จเร ออกไปดูแล สังคมอาจจะไม่ไว้วางใจเพราะ ตํารวจไปดู แลตํารวจ ก็จะให้มี
ระบบกรรมาธิการ (Commissioner) มาเพื่อเป็นฝุ ายสนับสนุน ช่วยตัดสินใจ โดยระบบดังกล่าว จะให้เป็น
แบบไหนยังต้องดูแนวทางกันต่อไป ต้องวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ออกแบบ แต่การเปลี่ยนทั้งหมดนี้ ประชาชน
จะได้ ประโยชน์จากการที่มีการปฏิรูป เพราะ จะลงไปถึงระดับโรงพัก การบริหารจั ดการโรงพัก ให้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น เพราะว่าโรงพักเป็นจุดแตกหัก ระหว่างประชาชน จะได้ รับความยุติธรรมหรือได้รับความยุติธรรม ล่าช้า
หรือไม่ล่าช้า อยู่ที่โรงพักเป็นสําคัญ อํานาจที่ยากที่สุด และยังต่อรองคือเรื่อง การสอบสวนสืบสวนของตํารวจ
อันนั้นจะต้องไปต่อกันอีกมาก

นั่นคือบรรยากาศบนเวทีการสัมมนา ซึ่งเป็นช่วงของการเสวนา ทิศทางและแนวทางในการปฏิรูปสู่
ความสําเร็จที่ยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ท่านมนุษย์ วัฒนโกเมน ท่านเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ
ยุติธรรมตํารวจ
---------------------------------

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา
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3.11 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูป
สู่ความสําเร็จและยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน– ปุาไม้
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ประธานคณะทํางานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ภายใต้ อบป.)
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วันนี้เรานําเทปจากการสัมมนามหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง “การปฏิรูปเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งจัดโดยคณะอนุก รรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
(อบป.) ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ในช่วงการเสวนา เรื่อง “ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสําเร็จและยั่งยืน ”โดย
ท่านรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ มา
พูดถึงทิศทางและแนวทางในการปฏิรูปสู่ความสําเร็จและยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน
ปุาไม้
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ : งานทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน ปุาไม้ ตอนนี้ Process ไปถึง
ไหนแล้ว ประชุมกันบ่อยไหม อะไรคือประเด็นตัดสินที่สําคัญ และอะไรที่พอจะตัดสินได้โดยเร่งด่วนในเวลานี้
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ : เรียนท่านอาจารย์ และท่านที่เข้าร่วมสัมมนา ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของความ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติพร้อมกันไปทุกคนในช่วงเวลานี้ เรื่องของธรรมชาติกับเรื่องของ
มนุษย์ เมื่อมองทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คู่กันมาล้านกว่าปี แต่โลกของเราเกิดมาตั้ง 4-5 พันล้านปี เรามาอยู่ใน
แค่เสี้ยวเดียวของยุคนี้ และก่อนหน้านี้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เกิดขึ้นมาก่อนเราทั้งสิ้น แต่สิ่ง ที่ทําให้ทั้งหมดมา
มีผลกระทบกับเรา ทั้งเรื่องของธรรมชาติและเรื่องของมนุษย์ ทําให้เราสามารถเห็นอะไรได้หลายอย่างในช่วง
ยุคของเราตอนนี้ ขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้คงได้ยินว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้มีพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา สร้าง
ความเสียหายอย่างมาก และรวมทั้งแ ผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ล่าสุดทางประเทศเม็กซิโก และ
ประเทศไทยของเราก็ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2554 – 2555 ที่เราประสบกับปัญหา
น้ําท่วมใหญ่ ปี 2558 – 2559 ก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งสุดๆ และปี 2560 ต่อปี 2561 ก็เป็นเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธรรมชาติตรงนี้ไม่สามารถคุมได้ แต่เราพยายามคิดหาแนวทางลดผลกระทบ
ได้ อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ คงเป็นเรื่องของการตัดไม้ทําลายปุา เรื่องของการล่าสัตว์ ในยุคก่อนๆ จน
มาถึงปัจจุบันในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งธรรมชาติและมนุษย์ เป็นสิ่งที่ เราคงจะต้องหาวิธีการและ
แนวทางจัดการ
จากการที่กระผมได้เกริ่นนําไปแล้วนี้ กระผมเองได้ทํางานในส่วนของการอนุรักษ์ที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งทํางานกับภาคเอ็นจีโอ และภาคประชา ชน มองว่าในชุดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าจะเดินหน้าต่อไปต้องสร้างสมดุลกันระหว่างเรื่องของการอนุรักษ์ การ
พัฒนา และการใช้ประโยชน์
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การทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ ได้ประสานกับทางด้าน ป .ย.ป. โดยมีกรอบการทํางานไว้ว่า
เปูาหมายในการป ฏิรูปประเทศครั้งนี้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเรื่องของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อความมั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
ในช่วง 3 เดือนเราจะทําให้ได้ตามแผนที่กฎหมายระบุไว้ นําเอาความคิดเห็นของประชาชน ข้ อเสนอแนะของ
สปท. สปช. ป.ย.ป. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมาประมวลกัน ในเบื้องต้นได้ประมวลแล้วว่าจะวางกรอบการ
ทํางานอย่างไร เมื่อประมวลตรงนี้ได้แล้วก็จะดูสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ผ่านมานั้นจะเป็นเพียง
ความฝันเหมือนที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ตอนต้ นหรือไม่ เราจะต้องทําความฝันนั้นให้เกิดขึ้นเป็นจริง
ให้ได้จากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปชุดนี้ ในส่วนของการทํางานจะเน้นการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจริงและ
ไม่ขัดกัน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายท่านคงมองว่าเหมือนกัน เราให้คําจํากัดความของคํา
ว่าทรัพยากรธรรมชาติว่า เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิน แร่ น้ํา ทรัพยากรปุาไม้ และสัตว์
ปุา รวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วย พวกนี้จะเป็นทรัพยากรที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความมั่นคงในเรื่องของการบริหารจัดการต่อจากนี้ไป ทั้งทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มี
ผลกระทบทั้งจากธรรมชาติเอง ทั้งมนุษย์ ทําให้เกิดคุณภาพที่ไม่ดีของสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเสีย น้ําเสีย
ปัญหาหมอกควัน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลไกการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราเรียก
ย่อๆ ว่า คปร.ทส. คณะกรรมการตรงนี้มีการประมวลเรื่องต่างๆไว้พอสมควร สิ่งต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ทํากันมาแล้วตอนนี้ ก็จะยังเดินหน้ากันต่อไป และทางคณะกรรมการก็จะได้
ติดตามต่อจากส่วนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เพื่อดูว่าทําได้หรือไม่ ทําไม่ได้เ พราะอะไร และจะช่วยผลักดัน
ขับเคลื่อนได้อย่างไร อีกส่วนหนึ่งคือคิดไว้แล้วกับคณะกรรมการชุดก่อนๆ ก็ต้องนําเอามาปฏิบัติด้วย สิ่งที่เรา
จะทําในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัด หรือระยะเร่งด่วน ได้มีหน่วยงานต่างๆได้วางแผนไว้แล้วว่าจะทําอย่างไร
สิ่งที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน
1.การพัฒนาคน เรื่องของคน จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆ และมีสื่อต่างๆเข้ามาเปลี่ยนภาพของ
ความคิดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นต้องทําอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของภาคประชาชนทั่วไป ภาคประชาชนที่มีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริงๆ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง
2.การพัฒนาเชิงพื้นที่ เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่
ภูเขาสูงลงมาถึงเมือง ลงไปถึงปากแม่น้ํา ออกสู่ท้องทะเล ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์กันหมด ต้องทําให้ความ
เชื่อมโยงตรงนี้เกิดขึ้นให้ได้ การพัฒนาเชิงพื้นที่ควรที่จะมีแผน มีกรอบการทํางาน แผนที่ของ พื้นที่การเกษตร
กับพื้นที่ปุาไม้ที่เหลืออยู่จะต้องแบ่งกันให้ชัด เพื่อให้การทําการเกษตรไม่ไปกระทบกับพื้นที่ปุา หรือเกิดผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.การทํากฎหมายใหม่ๆ เป็นการนําเอาเรื่องที่สําคัญๆ ไปเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนต่อจากนี้ไป
นอกจาก 3 เรื่องที่ต้องทําในระยะเร่งด่วนแล้ว เรากําลังดําเนินการในเรื่อง
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1.การวางกลไกในการสร้างแรงจูงใจ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม ไม่
ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติ ก็จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือธรรมชาติด้วย รวมไปถึงผู้ที่กระทํา ให้
เกิดผลกระทบต่างๆกับสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นผู้จ่าย โดยกลไกที่จะนํามาใช้คือกลไกทางด้านการเงิน เราจึงได้
นํากลไกการเงินเข้ามาช่วยโดยจะมีทั้งผู้ได้รับประโยชน์ กับ ผู้ที่เสียประโยชน์ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกัน
2.การสร้างการรับรู้ และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเกิดการตัดสินใจได้ เช่น ปัจจุบันนี้เรื่อง น้ํา มี
ข้อจํากัด เนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยกว่า 320 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 149 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่
อยู่ในเขตชลประทานแค่ 30 ล้านไร่เท่านั้น ที่เหลือเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานหมดเลย ดังนั้นการทํานา 5
ครั้ง 2 ปี ในพื้นที่ชลประทานก็ทําไป แต่เราพยายามหาแนวทางเข้าไปเสริม ลดการปรับเปลี่ยนพืช โดยไม่ให้
ปลุกข้าวมากเกินไป ลดเรื่องการใช้น้ํา โดยปลูกพืชอื่นแทนที่มีศักยภาพ รวมไปถึงเรื่องของการปรับปรุงบํารุง
ดิน การปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารเ หล่านี้จะต้องไปสู่พี่น้องประชาชนให้
มากขึ้น
นอกจากนั้นแล้วในส่วนของตัวข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ต้องบอกว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติของเราทุกคน การเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในหลักการของการ
สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และก ารใช้ประโยชน์ เราต้องทําให้เกิดสิ่งที่เป็นธรรมให้เกิดมากขึ้น เช่น
คนบุกรุกพื้นที่ปุา วิธีการเข้าไปจัดการต้องให้เกิดความเป็นธรรม หลายคนบอกว่ายกพื้นที่ที่เขาบุกรุกให้เขาไป
เลย แต่รัฐบาลมองว่าถ้าจะให้ ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์โดยตรงแต่ให้ในรูปแบบของการทํากินในระดับชุม ชน หรือ
เป็นกลุ่มของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็ได้เริ่มทําแล้วในหลายพื้นที่ คนที่เข้าไปอยู่ในปุา
เวลาจะใช้ประโยชน์อยู่ตรงนั้นจะได้รับสิทธิ์เฉพาะทํามาหากิน แต่ไม่สามารถที่จะขายสิทธิ์ได้
3.นวัตกรรมและเทคโนโลยี เราจําเป็นต้องนําเอานวัตกรรมและเทคโนโ ลยีใหม่ๆมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะดูว่า ทําไมพื้นที่แห้งแล้งเขาถึง
ปลูกไม้ทางการเกษตรได้ดี ในเมื่อพื้นที่เกษตรของเรา 30 ล้านไร่เอง ที่เหลือเป็นพื้นที่นอกชลประทาน เราจะ
ปรับปรุงอย่างไร ดูเรื่องของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาภัยธรรมชาติได้อย่างไร
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการนําตัวชี้วัดกลับมารื้อฟื้นใหม่ ผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลพื้นที่ปุา เมื่อเข้ามารับผิดชอบตอนเริ่มต้นจะต้องทํา MOU หรือดูตัวชี้วัดว่าคุณวัดพื้นที่ปุาไปเท่าไหร่ ตอน
ที่เ ข้ามา และในระหว่างที่ทําได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และก่อนที่จะจากไปเหลือพื้นที่เท่าไหร่
ทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงระดับปฏิบัติ ถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่มีใคร
รับผิดชอบ รวมไปถึงการฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามที่ ดร.บัณฑูร ได้นําเสนอไปแล้วในเรื่องของ EIA EHIA
HEA ตรงนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เราเตรียมการที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
--------------------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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3.12 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูป
สู่ความสําเร็จและยั่งยืน ด้านการศึกษา และด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน –ปุาไม้
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
โดย คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ
วาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย ก่อนที่เราจะไปฟังบรรยากาศของการสัมมนา มหกรรม
วิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่องการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะอนุกรรมการบูรณ าการและ ขับเคลื่อน
เพื่อการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ภายใต้คระกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้จัดสัมมนาขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ .ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งวันนี้เราจะนําบรรยากาศมาฝากกันเป็นการเสวนา ทิศทาง
และแนวทางในการปฏิรูปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน โดยมีท างด้าน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการ
อิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา รวมไปถึง ดร.ธีรพัทธ์ ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พูดถึงทิศทางและแนวทางในการ ปฏิรูปสู่ความสําเร็จและยั่งยืนรวมไปถึง
ตอบคําถามบนเวทีของการสัมมนาในวันนั้นด้วย หัวข้อทิศทางและแนวทางในการปฏิรูปสู่ความสําเร็จกว่าจะได้
กัน ก็รวมไปถึงแนวทางการดําเนินงานของ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จะทีทิศทางอย่างไร ก่อนอื่นที่
เราจะไปฟังกัน เราจะไปฟังกันในข้อสรุปการปฏิรูป ต่างๆ ในคณะทํางานภายใต้คณะอนุก รรมการบูรณาการ
และขับเคลื่อนปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
วันนี้เป็นอีกคณะทํางานสําหรับข้อเสนอ การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการ
พยายามในการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีข้อสรุปในหลายเวทีแล้วก็จากการวิจัยว่าเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของการศึกษาไทยและการใช้งบประมาณจํานวนมากในการศึกษาไม่ได้ส่งผลด้านบวกถึงเด็
ก
งบประมาณเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สถานศึกษามีสัดส่วนที่ต่ํา ไม่ถึง ๕% การศึกษาเปรียบเทียบ
ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา พบว่ามาตรการอันดับหนึ่งที่ทุกประเทศเลือกใช้ใน
การปฏิรูปเพื่อการศึกษาสําเร็จได้ภายใน ๑ ปี คือ การปฏิรูปประสิ ทธิภาพการบริหารโรงเรียน เนื่องจากส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ผ่านการส่งเสริมคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน
ระหว่างครูและผู้เรียน และยังช่วยลดช่องว่างทางคุณภาพการเรียนการสอนระว่างโรงเรียน ซึ่งจะทําให้เด็กและ
เยาวชนทุกคนในระบบการศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
แนวคิดใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาจึงต้องมองเรื่องของการปฏิรูปที่ส่งผลตรงถึงเด็ก นั่นก็คือการปฏิรูป
โรงเรียนและกระบวนการเรียนรู้โดยมีเด็กเป็นส่วนกลางเป็นการจัดงบประมาณที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก
เนื่องจากว่าโรงเรียนหรื อว่าสถานศึกษาจะเป็นหน่วยการบริหารจัดการศึกษาที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดโดยการ
สร้างโรงเรียนคุณภาพและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อยู่ที่อยู่ที่โรงเรียนก็คือผู้บริหารครูและกรรมการ
สถานศึกษาที่มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน กระทรวงศึกษาและภาคีภายนอกสนับสนุนสถานศึ กษาอย่างสมดุล
กัน โดยการพัฒนานําก็การประเมินคุณภาพตาม มุ่งตอบโจทย์พัฒนาผลเพื่อการพัฒนาประเทศ
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นอกจากนี้การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้
ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและก็การศึกษานอกระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันและได้ มีคําสั่ง
จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 ให้มีมาตรฐานคุณค่าของราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษาในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ คือที่เห็นได้คือการปรับลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลาเรียนรู้ โดยลดชั่วโมงเรียนในประถมศึกษาจาก ๘๔๐ ชั่วโมง ต่อปี เป็น อีกจํานวนหนึ่งซึ่งก็เห็นว่ามีการลด
เรื่องของเวลาและการเรียนรู้ สําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ไม่ว่าจะ
เป็น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้คว
ามรู้บูรณาการ นี่ก็เกิดขึ้น
เหมือนกันรวมไปถึงการผลิต และพัฒนาครูรวมไปถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ดีใกล้บ้าน ดึงดูด
นักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นแม่เหล็กขนาดเล็กเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรครูและคุณภาพในเรื่องของการศึกษา
สิ่งสําคัญ ยุคนี้เป็นยุค ICT เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาการ
ผลิตและการพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วย ข้อเสนอต่างๆ เราจะมาดูกันว่า แล้วสิ่งที่
เป็นข้อเสนอสําหรับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในขนาดกลางและขนาดเล็ก จะสอดคล้องอย่างไรกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ งการปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรับปรุงเรื่องของการจัดการเรียนการ
สอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง
เพื่อบรรลุเปูาหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกับทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สาม
ก็คือด้านการพัฒนาและเสริมสร้างเสถียรภาพคนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์รวมไปถึ งเปูาหมาย คือการสร้างหลักประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมี
ผลผลิตก็คือ ได้กลไกสนับสนุนในการศึกษาในพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพเกิดโรงเรียนคุณภาพที่นําไปสู่
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ครอบคลุม กลุ่มโรงเรียนประเภทต่างๆ นําไปสู่การออกแบบการพัฒนาที่มุ่งเปูา
เหมาะสมกับบริบทผู้เรียนด้านระบบโค้ชและระบบเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาโรงเรียนครู และผู้บริหาร
รวมไปถึงได้ระบบการวัดผลสําฤทธิ์ทางการศึกษา ที่ให้ความสําคัญกับการทักษะในเรื่องของการเรียนรู้และ
ทักษะชีวิต ประชาชนได้อะไร แน่นอนว่าโรงเรียนคุณภาพเหมาะสมกับบริบทนําไปสู่การยกระดับศักยภาพ
ผู้เรียนอย่างทั่วถึงรวมไปถึงได้เด็กที่มีทักษะต่างๆในการเรียนรู้ ทั้งทักษะการมีวินัย มีความรับผิดชอบภูมิใจใน
ชาติและท้องถิ่น นี่คือข้อเสนอต่างๆ ที่ผลสืบเนื่องของข้อเสนอการปฏิรู ปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็กสําหรับการดําเนินงานของคณะทํางานคณะหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้อนุกรรมการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
สําหรับบรรยากาศมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูปบนเวทีของการสัมมนาเรามาฟังหัวข้อนี้กัน เสวนา
ทิศทางและแนวทางในการปฏิรูปสู่ความสําเร็จและยั่งยืน ได้รับเกียรติจากท่าน วีรศักดิ์ โค้วสุรัตน์ ประธาน
คณะทํางานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ภายใต้ อบป . ยังมีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิที่มาตอบคําถามของพี่
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น้องที่มาร่วมเข้ารับฟังมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูปในวันนั้น เรื่องด้านการศึ
กษาและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่ดิน ปุาไม้
งานที่เราเห็นมา ในอดีตในเรื่องการศึกษานั้นดูเหมือนคนไทยสนใจเรื่องใบปริญญามากแล้วเราก็พบว่า
ปัจจุบันนี้ จบได้ปริญญามาแต่ผู้ว่าจ้างงาน หรือว่าตัวปริญญาเองต่อให้ไม่ไปรับจ้างใครก็ทําอะไรยังไม่ค่อยได้
มันจะทําอย่างไรครับท่าน ที่จะทําให้การศึกษาของเราก้าวไปสู่การที่ทําให้ เขาทําเป็น
คงเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ เพราะว่าในระยะที่แล้วมาสิ่งทั้งหลายนี้กํากับไปให้ตัวปริญญาเป็นตัวที่
เครื่องมือ แม้ว่าเรารู้ว่าปริญญานั้นอาจจะไม่ใช่ตัวข้อกําหนดที่แท้จริงแต่ขณะนี้ เริ่มแล้วเ
พราะว่า สังคม
เปลี่ยนไปมากพอสมควรเมื่อเป็นอย่างนี้การที่จะต้องใช้สิ่งอื่นเช่นความสามารถจริงๆ เข้ามาในการเข้าทํางาน
ทั้งหลาย ตอนนี้เริ่มมีความหมายตรงนั้นเกิดขึ้น ผมก็ธรรมชาติกําลังเริ่มแก้แล้ว แล้วก็แม้แต่ปริญญาเอง มันก็
ยังมีบอกว่าจบมากจากที่ไหนด้วย ตรงนี้ยังรู้ สึกว่าไม่ใช่ปัญหาหลัก ปัญหาหลักคือเรื่องของการใช้งานจริงซึ่ง
ยกตัวอย่างๆ เช่น สมมุติว่า เรื่องเข้าไปทํางานจะเห็นเลยว่า เสียงเรียกร้องจากทางด้าน อุตสาหกรรมก็ดี ธุรกิจ
ก็ดี จะอยากได้คุณสมบัตรพวกนั้น แล้วคุณสมบัติที่สําคัญซึ่งปรากฏตามรัฐธรรมนูญ คือคุณธรรมจริยธรร ม
เพราะฉะนั้นปัญหา ของการศึกษานี้ อ้างคุณธรรมจริยธรรมได้หรือไม่แล้วส่วนนี้เป็นเครื่องที่ทําให้คนนั้นหางาน
ได้หรือเปล่าแทนที่จะเป็นเรื่องของแค่ใบปริญญาสภาพการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกตรงนี้มันยังไม่
เป็นไร ยังแก้ตัวเองได้
เราจะมีส่วนร่วมกับกระบวนการปฏิรูปอิสระทางการศึกษานั้นได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
เรื่องของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับ บังเอิญว่าท่านอาจารย์ได้กรุณาเล่าไว้เบื้องต้นแล้วว่าจะให้
โรงเรียนมีความเป็นนิติบุคคลมีความเป็นตัวของตัวเองมีอิสระมากขึ้น แต่ไม่ได้พร้อมทุกแห่งทีนี้ถ้าหากว่าเราขอ
ท่านช่วยอธิบายต่อได้ไหมครับว่า ความพร้อมนี่มีไม่เท่ากัน แล้วพร้อมที่มีไม่เท่ากันนั้นมันมีซักกี่ขั้นไหมครับ
แล้วทําอย่างไรกับพวกเขาที่ยังไม่พ ร้อมถ้าพร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นนิติบุคคลออกไปเลย แต่ถ้าหากว่ายังไม่
พร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์ หกสิบเปอร์เซ็นต์ สี่สิบเปอร์เซ็นต์ จะให้เป็นอย่างไรครับท่านครับ
พื้นฐานความหลากหลาย แล้วก็หลากหลายของความต้องการ แต่ขณะนี้คําถามคือความหลากหลาย
เป็นของตัวโรงเรียนเองมีโรงเรียนจํานวนมากเลยที่พร้อมจะออก ได้เลย ส่วนที่ยังเป็นข้อที่ขัดขวางอยู่แล้วทําให้
ไม่สําเร็จที่แล้วมา
(๑) คือเงื่อนไข เงื่อนไขว่าเมื่อไปเป็นอิสระนี้ไม่ใช่ไปเป็นบริษัทที่จะต้องเลี้ยงตัวเองนี่ไม่ใช่ โรงเรียน
ทั้งหลายเป็นของรัฐ รัฐยังจะต้องดูแล บริการเหล่านี้ให้แก่ประชาชน
(๒) คือไม่ใช่เรื่องของการที่จะกลายเป็นไปหาผลกําไร แต่ว่าเมื่อเป็นอิสระแล้วผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้ งหลาย
นี้อาจจะมาช่วยเพิ่มขึ้นอย่างรัฐเองก็ยังได้ ที่นี้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมาเลยคือเรื่องของบุคคลากรไม่ใช่
การปรับคนเหล่านี้มีสถานการณ์เป็นอย่างอื่น ถ้าใครเป็นข้าราชการอยู่ แล้วบอกไม่ใช่อย่างนี้ก็เสร็จ แปลว่า
เปลี่ยนไม่ได้ที่แล้วมามันเป็นอย่างนั้น เงื่อนไขนี้มันต้องเป็นเงื่อนไขหลักแล้วก็เมื่อเกิดอย่างนี้ก็จะมีหลายแห่งที่
พร้อมที่จะออกเลยมีหลายแห่งที่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วออกเลย มีหลายแห่งน่ากลัวยังไม่ไหวหรอก แต่ส่วนนี้ทํา
อย่างไรก็ส่วนที่เป็นส่วนจะเป็นรัฐก็ดีจะเป็นภาคเอกชนก็ดี ภาคทั้งหมายต้องเข้าไปช่วยเขา ให้เขาสามารถที่จะ
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มีความมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระในการทําให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําให้ผลสําฤทธิ์ของเขา คือคุณภาพทาง
การศึกษาดีขึ้นโดยที่มีความหลากหมายตามพื้นที่ตามปัญหาของเขา
หัวใจสําคัญคือคุณภาพการศึกษา แล้วคุณภาพนี้ต้องอาศัยเสรีภาพในการจัดการ การเรียนการส อน
ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งเสรีภาพในการจัดการเรียนการสอนก็โยงไปถึงเรื่องเสรีภาพในการบริหารงานบุคคลคือ
ครูก็โยงไปถึงอีกว่าต้องเชื่อมันในครู ต้องมีศรัทธาในครู
การจัดการเองที่จําเป็นก็คือผู้บริหาร เพราะฉะนั้นผู้อํานวยการโรงเรียน มีความสําคัญอย่างมากความ
เป็นผู้นํา ตรงนั้นความสามารถในการจัดการ ตรงนี้รัฐต้องเข้าไปช่วยต้องไปพัฒนาเขาให้สามารถจะบริหารได้
แล้วก็บริหารได้ถูกต้องส่วนไหนที่มันยุ่งยากมากนัก ก็ต้องเพิ่มการช่วยเหลือลงไป เป็นกลไกหนึ่งของการปฏิรูป
ที่เป็นได้ทั้งหมด เพื่อนําไปสู่คุณภาพ ก็ลดความเหลื่อมล้ํา ที่นี้มัน มีกลไกอื่นอีกนะครับที่ จะต้องยกกันขึ้นมา
อันนี้ยกเรื่องของโรงเรียนนิติบุคคลขึ้นมาเพื่ อเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองว่า ปฏิรูปไม่ใช่ความฝันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใน
กระดาษ แต่ต้องลงของจริงให้ได้ นี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น
อาชีวะ การศึกษานี้มุ่งไปเพื่อพัฒนาบุคคล พัฒนาในใจของคนพัฒนาความสามารถในการมีชีวิตของ
คนแค่ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งนําไปสู่การมีอาชีพที่ดีขึ้นเพราะ นั้น เรามองเรื่องนี้นั้น เป็นหลายๆ มิติได้
มิติ ๑ มิติเฉพาะ สายอาชีวะก็กลายเป็นคนที่ฝึกทักษะเพื่อใช้ในงานถ้าเรามองแคบๆ ก็ เห็นชัดว่าสาย
อาชีวะนั้นมีส่วนที่จะปรับและพัฒนาได้ส่วนที่จะต้องถึงขั้นปฏิรูปก็ยังว่าได้ ลักษณะหนึ่งนี้ที่มีการกระทําแล้ ว
แล้วเหมือนจะได้ผล คือเรื่อง ทวิภาคี หมายความว่าภาคที่ใช้งานคนกับภาคการศึกษาไปทําอยู่ร่วมกันอันนี้
แบบของเยอรมันกับ สวิตเซอร์แลนด์ ได้ผลแล้ ว ทีนี้มาดูเพิ่มเติมนะครับว่า มันก็มีเรื่องของการที่จะจัดระบบ
อื่นๆ มหาลัยทั้งหมายเป็นวิชาชีพทั้งสิ้น มีวิชาชีพใหม่ๆ ที่พึ่งจะเกิดขึ้นด้วยเช่นการดูแลเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก
เล็กจํานวนหนึ่งอาจจะเป็นวิชาชีพใหม่ขึ้นมาได้ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมา
ได้ เพราะ ฉะนั้น
ทั้งหมดตรงนี้นั้น มีลักษณะของพลวัต ที่ต้องปรับ ระบบจะต้องมีความคล่องตัวด้วยในการจัดการส่วนนี้ด้วย
และที่สําคัญมาก คือระบบต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะนี้ระบบของเรายังไม่ได้ช่วยกัน ยกตัวอย่างนะครับ
สมมุติว่า คณะวิศวะของมหาวิทยาลัย ทําไมไม่ร่วมมื อกับราชมงคล ซึ่งทําหน้าที่ในเรื่องช่าง ทําไมราชมงคลไม่
ช่วยอาชีวะ หากทั้งหมดนี้รวมกันเป็นระบบเดียวที่ต่อเนื่องกันประเทศก็จะได้ประโยชน์อีกเยอะเลยแล้วก็ที่เรา
อยากจะให้ประเทศกลายเป็น มีนวัตกรรม ทั้งทุกระดับก็เป็นนวัตกรรมและทุกระดับก็ช่วยกันได้ถ้าช่วยกันทุกๆ
แห่ง ก็เป็นของรัฐทั้งสิ้นนะ ก็ถ้าช่วยกัน รัฐจะได้ประโยชน์และทุกคนก็ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้ กลไก ยังไงต้อง
เกิดขึ้นกลไกในการชักจูง กลไกที่ปรับ ใครทําแล้วได้ประโยชน์ มันก็กลายเป็นเรื่องของการแทรกแซงเพื่อให้
เกิดการร่วมมือกันมัน ก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะ ปฏิรูปแทน ที่จะต่างคนต่างอยู่แล้วก็แข่งกันด้วยนะ
มหาวิทยาลัยทั้งหมายกับราชภัฏ ก็เหมือนกันกับ ร.ร. ต่างๆ ก็เหมือนกันมีตัวอย่างอยู่มากเลยที่ไปช่วยกันแล้วก็
ได้ผลดียิ่งขึ้น เช่นเรื่องนี้อย่างโอลิมปิกคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปช่วยโรงเรียนนักเรียนเราก็ไปแข่ง
โอลิมปิกชนะได้ทั้งหมดเหล่านี้ คือการร่วมมือกัน คือกลไกนี้ยังเป็นกลไกที่ขาดไปจากระบบของเรา ตรงนี้ก็เป็น
การปฏิรูปอีกรูปหนึ่งว่าทุกคนคงต้องมองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแทนที่จะมองประโยชน์ของ
ส่วนตัว ของส่วนองค์กร ของส่วนสถาบัน ตัวเอง ปรับแนวความคิดตรงนั้นเสีย แล้วร่วม มือกันผมคิดว่า ส่วนนี้
ไม่ใช่กฎหมายมาบอกได้ กฎหมายอาจจ ะทํากลไกบางอย่างที่ชักจูงได้ แต่ทุกคนต้องตื่นขึ้นมาบอกว่าฉันไม่ได้
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ร่วมมือกันไม่ได้แล้วนะ ถ้ามิฉะนั้นการศึกษา อาจจะปฏิรูปไม่ได้ ไม่สําเร็จ ถ้าจะให้สําเร็จนั้น ต้องลดอัตตา

ตัวเองแล้วลงไปช่วยกัน ตรงนี้คือหัวใจสําคัญอีกด้านหนึ่ง
กระบวนการปฏิรูปนี้ ในระบบราชการซึ่งผมเป็นประธานคณะทํางานปฏิรูปนั้น สิ่งที่พบก็คือว่า บัดนี้
ประเทศไทยประกอบไปด้วย ๑๕๕ กรม และทุกกรมก็มีรั้วสูง ความร่วมมือจึงมีน้อยแล้วก็กลายเป็นว่า
กฎหมายที่ออกมาประมาณ ๑,๐๐๐ ฉบับ ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยนั้น ก็เป็นกฎหมายที่เสนอโดยกรม ไ ม่ค่อย
มีอะไรที่เป็นกฎหมายกลาง สถาบันการศึกษาที่ทําให้คนนอกมาช่วย คนในระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมาช่วย
เพื่อจะสร้างความเชี่ยวชาญเป็นระบบ แล้วไม่ต้องแข่งกันมากน่าจะเป็นทางออก

กลไกการทํางานด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คุณมีบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไง แล้วควรจะมีใครบ้างที่เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนให้ยั่งยืนปัญหาอุปสรรค์ในการดําเนินนโยบาย
และปฏิบัติ เป็นอย่างไร
สิ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จที่เป็นกุญแจสําคัญก็คือ การทํางานในส่วนของการบริหารจัดการ
สิ่งแว ดล้อม ข้ามกันระหว่างหน่วยงาน ระหว่างขอบเขตจังหวัด ลุ่มน้ํา แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของภูมิภาค
เพราะฉะนั้น ในส่วนที่ได้เห็นการทํางานในยุคก่อนๆ ก็คือการทํางานในระดับ แท่ง เป็นแท่ง กรมนั้นกรมนี้ก็ทํา
กันไป ยุคหลังที่มีการบูรณาการ กันเริ่มขึ้นมาและก็ล่าสุดที่ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีการตั้ง แผนงานในเรื่อง
ของการทํางบประมาณเชิง ของบูรณาการประมาณเกือบ ๓๐ แผน บูรณาการ ในส่วนของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นแผนหนึ่ง จากการบูรณาการกัน ๒ ส่วน (๑) เอาแผนมาปะติด
รวมกัน แล้วก็ทําเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามตัว โครงการนั้นแต่มันไปไม่ถึงจุดเปูาหมายที่เราวางไว้ (๒) ต้อง
ช่วยกันคิดช่วยกันทําในการทํางานต่างๆ เหล่านั้นเพื่อที่จะค่อยๆ วางระบบเพื่อที่จะนําไปสู้เปูาหมายที่ต้องการ
อยากเห็นแบบไหนแบบแรก ปฏิบัติต่อกันของแผนเอามา เย็บรวมกั นหรือคุยกันในภาพรวมทั้งระบบ ต่อจากนี้
จะนํา เอาความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่ ระดับชุมชน
รวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมที่ทางรัฐบาลกําลังมองในเรื่องของการยกสํานักงานจัดการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติขึ้นมาเพื่อบูรณาการงานร่วมกันอีกส่วนหนึ่ง
คณะกรรมการการปฏิรูปจะนําเอาแนวคิด เรียกว่า ลานสักโมเดล ที่ อุทัยธานี ซึ่ งเป็นพื้นที่ ติดกับปุา
ห้วยขาแข้ง มรดกโลก ๒๗ ปีที่คุณสืบ นาคะเสถียร ได้ส่งสัญญาณไปเมื่อ ๒๗ ปี ออกผลในเรื่องของการดูแล
เรื่องของการปูองกันรักษาปุาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตพื้ นที่กัน ชนรอบนอกของปุา
ห้วยขาแข้ งแล้ว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมาก็เข้ามาช่วย มีการทําเรื่องของเกษตรทฤษฏีใหม่
จัดหาน้ําส่งไปให้มีการพัฒนาเรื่องของการผลิต และการตลาดที่ควบคู่กันไป ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนําเอา
เรื่องที่จะเป็นตัวอย่างความสําเร็จแต่ละพื้นที่ทั้ งเรื่องของน้ําเรื่องของการปุาไม้ เรื่องของการจัดการขยะยกขึ้น
มาแล้วขยายผลต่อ ระยะต่อนี้ไปรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลต่างๆที่จะต้องได้เห็นจากนี้ในเชิงการบูรณาการคือ
แผนที่งบประมาณพวกเราคงสงสัยว่า ๒ ล้านล้านบาท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปลงอยู่ตรงไหนบ้าง ลง เรื่องอะไร
ในส่วนของการทํางานด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พยายามถ่ายทอดตัวนั้นออกมาให้เห็นในเรื่อง
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ของการบริหารจัดการน้ําเป็นอย่างไรนั้น ต่อจากนี้ไป นี่เป็นช่องว่างช่วยกันแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์ได้อย่างไร
เรื่องของการขออนุญาต ในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุา เรื่องของการทํา เหมืองแร่ เรื่องของการดูแลเรื่องการ
จัดการขยะ ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยกําลังเป็นบทบาทนําในเรื่องของท้องถิ่นในการช่วยแก้ไข อันนี้คือเชิง
ของการบูรณาการที่ต้องปรับ

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

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา

สรุปผลการดาเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๖๒

3.13 ประเด็น “เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่
ความสําเร็จและยั่งยืน”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 22พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
โดย คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ

สัปดาห์สุดท้าย ของการนําเสนอเทปมหกรรมวิชาการ เพื่อกา รปฏิรูปที่ยั่งยืน จัดขึ้น โดย
คณะอนุกรรมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างภายใต้คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ ได้นําแนวความคิด รวมถึงทิศทางการปฏิรูป ไปสู่ความสําเร็จ ที่ยั่งยืนบทสรุปของการ
เสวนา การปฏิรูปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษา ด้านการทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง แวดล้อมและที่ดินปุา
ไม้ รวมถึงด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) จะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน
ท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ผู้ดําเนินรายการ : ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องการวิจัย นํามาใช้ในเรื่องการ
ปรับปรุงการปฏิรูปด้านการศึกษา จะถามว่าจะทําอย่างไรให้นักวิจัยเข้าถึง แหล่งทุนได้เต็มที่ การร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน จะทําอย่างไร และอีกคําถามถ้าหากโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ตัวข้าราชการในโรงเรียนจะเปลี่ยน
สถานะหรือไม่ และเรื่องของอัตรากําลัง ในการสอน รวมถึงธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการสอน ทําให้ดึงครูออกจาก
ห้องเรียนเป็นจํานวนมากจะมีแนวทางเป็นอย่างไร ซึ่งคําถามทั้งหมดจะเน้นในเรื่องบริบททางสังคม การ
อาชีวศึกษามีสอนหลายด้านทั้งทวิภาคี แต่ก็ยังไม่เหมาะกับงานบางอาชีพ เช่นอาชีพเกษตรกร ซึ่งต้องเป็น
ผู้ประกอบการอิสระ ดังนั้นจะทําอย่างไร ให้ดึงเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคการเกษตรให้มากเพียงพอ
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา : ขอบคุณสําหรับทุกคําถาม จะรับมาพิจารณา ในการที่จะปรับ มีบางอย่างที่จะตอบ
คําถามได้เลย ถ้าโรงเรียนเป็นนิติบุคคล และบุคลากร จะเป็นอย่างไร ก็อยู่ที่เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่ต กผลึก ก็
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นมากมาย ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ว่าจะต้องเห็นประโยชน์ ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองฝุายจะต้องคอยดูให้ดีกันว่า อย่าให้ทุกคน
เดือดร้อน แล้วก็สิ่งที่กระทบจะทําอย่างไร ส่วนระบบที่จะต้องสร้างขึ้น จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
บุคลากร ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจน ส่วนเรื่องของแหล่งทุน แหล่งทุนที่มีอยู่ก็มีจํานวนมาก จะปรับแหล่งทุนเหล่านี้
มาใช้ แหล่งทุนที่ขอเพิ่ม ถ้ามีเหตุผลสมควร เช่นสกว . จะต้องวิจัยอย่างเร่งด่วน ก็ต้องไปหาทุน มาให้ได้
ทันท่วงที รัฐบาลก็ต้ องจัดการเรื่องของแหล่งทุน ส่วนที่อยากจะนําเสนอคือเรื่องของโอกาส โอกาสครั้งนี้ของ
การปฏิรูป ครั้งที่ผ่านมามีปัญหา ว่าทําอย่างไรมันยากเหลือเกิน แต่ ปัจจุบันโลกกําลังเข้าสู่ยุค ดิจิตอล ดิจิตอลนี่
เป็นโอกาส ของการที่เราจะข้ามสิ่งเหล่านั้น นํา Digital Learning เข้ามาสู่ ระบบ ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
อะไรหลายๆอย่าง การ ขาดแคลนครูก็อาจจะลดลง ด้วยการนํา ดิจิตอลเข้ามาช่วยแก้ไข กลับมาสู่เรื่องของการ
วิจัย คือจะนําดิจิตอลเข้ามาสู่ระบบการศึกษาไทยได้อย่างไรการนํานวัตกรรม ที่จะต้องเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง เด็ก
ในยุคปัจจุบันอ่านภาษาไทยไม่ออก อ่านได้แต่ไม่รู้เรื่อง เปลี่ยนให้อ่านแล้วออกได้อย่างไร ก็ด้วยการนําดิจิตอล
เข้ามาเป็นเครื่องมือ ระบบปัจจุบันนี้อย่าไปโทษ political views มาแล้วว่าเราจะต้องปรับปรุง จะต้องปฏิรูป
ให้ได้ เพราะฉะนั้น อยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน ตรัยยา ไปทําการวิจัยเ พื่อที่จะได้ เงินจาก
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แหล่งทุน แต่ต้องมุ่งมั่นที่จะทําให้เกิด ประโยชน์ ต้องตื่นขึ้นมา อย่ายอมให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในระบบของเรา
ต้องทําวิจัยสิ่งใดไม่ดีอย่าทํา ซึ่งการปฏิรูปในครั้งนี้เป็นเรื่องของคนทุกคน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ไม่มีทางสําเร็จได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน

ท่านวีระศักดิ์ฯ :Marit System ความสามารถ จะไปอยู่ที่เรื่องดุลย พินิจ ทําอย่างไรถึงจะให้แน่ใจว่าโดนพินิจ
ในเรื่องของความสามารถอะไรที่ว่าเก่งเป็นอย่างไร
ท่านมนุชญ์วัฒนโกเมร: มองว่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การใช้สติปัญญา และระบบการสรรหาบุคคล
เข้ามาสู่
งานอย่างมีระบบ แสดงว่าบุคคลที่เข้ามาสู่งานนั้นมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน ซึ่ ง ผ่านระบบการคัด
กรองมาแล้ว แต่ ว่าไม่สามารถมาวัดผลการทํางานได้อย่างชัดเจน แต่งงานอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
งานบริการ การให้บริการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผลการ ปฏิบัติการ Performance ก็ต้องนําหลักนี้มาใช้ ซึ่ง
พอจะวัดกันได้ ในเชิงธุรกิจสามารถวัดความสําเร็จของงานได้ ออกมาเป็นผล ตอบแทนต่อธุรกิจของเขา คืออยู่
ที่ค่าของงานต้องวัดผลสําเร็จนั้นออกมาให้ได้ ข้าราชการต่างกว่า พนักงานเอกชน เพราะว่าพนักงานเอกชน
ต้องการคนเก่ง คนที่ สามารถสร้างโปรไฟล์ให้บริษัทได้ แต่ข้าราชการคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีด้วย
เราก็พบมาว่าคนเก่งอย่างเดียว แต่ ไม่เป็นคนดี การที่จะเป็นคนเก่งต้องวัดค่าได้ออกมาเป็น 2 มิติ เก่งและดี

ท่านวีระศักดิ์ : นี่ก็เป็นตัวชี้วัดที่ท้าทายอย่างมาก และทุกคนอยากได้ แต่ เป็นเพียงว่ามันยังไม่มีใครที่สามารถ
ทําออกมา ให้เป็นเครื่องมือชี้วัดที่ทุกคนยอมรับกับมัน
ดร.ธีรภัทรฯ : ภาพรวม สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหา คือเป็นที่ไปที่มาที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเข้าสู่กระบวนการ ปฏิรูป ในครั้งนี้ ในเรื่องของการ
ทํางานสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุด เรื่องการพัฒนาบุคคล ก็ไปสู่ที่การศึกษา ที่เราจะต้องทําให้เขามีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้นคิดในเชิงระบบมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเนื้อเรื่องใกล้
ตัว ที่ทุกคนจะต้องมาช่วยกันดู คือให้ปฏิรูปการศึกษา ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลง
ไปด้วย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของกฎหมาย มันเป็นเรื่องสําคัญ สิ่ง
ต่างๆเหล่านี้จึงจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ถ้าฝุาฝืนกฎหมายหลังจาก นี้ จะเกิดอะไรขึ้น เพราะ
ไม่เช่นนั้นแล้ว ทุกคนก็จะฝุาฝืนกฎหมาย แล้วเมื่อฝุาฝืนไปแล้ว ก็พยายามที่จะเรียกร้อง นํากลุ่มคนที่มีปัญหา
คล้ายๆกันฝุาฝืนเหมือนกัน มาให้ทางรัฐบาลแก้ไข หรือทุกคนต้องมาช่วยกันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายก็ไม่ได้จะช่วยในทุกด้าน โดยเฉพา ะเรื่องของการ เหลื่อมล้ํา ที่จะได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาช่วยในการ
แก้ไขปัญหา การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปุา ทั้งเรื่องของปุาชุมชน เรื่องของที่ดินทํากิน เรื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง แต่
อย่างไรก็ตาม ในส่วนงานเหล่านี้เราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่อง การนําเอาระบบแปลงใหญ่ การทําเกษตร
อินทรีย์ ในเรื่องของการลดต้นทุน เรื่องของการผลผลิตต่อไร่เข้ามาเสริม ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าเกษตร รายได้ของพี่น้องเกษตรกร ในการทําระบบเกษตรผสมผสาน และการนําการบริห ารจัดการน้ําเข้า
มาเสริม ในชุดของคณะกรรมการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราดูเรื่องน้ํา การปฏิรูปที่ดิน ที่เข้า
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มาเสริมทั้งในเขตชลประทานและนอกชลประทาน ในส่วนของภาพรวมที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุด เราจะต้องมี
ความหวัง ในการที่จะทํางาน โดยเฉพาะเรื่องของการบูรณาการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก และความคิดเห็นของท่าน
ยังเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการปฏิรูป เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง facebook

ท่านมนุชญ์ ฯ : ปฏิรูปในกระบวนการยุติธรรม ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด หนึ่งก็คือ คณะกรรมการปฏิรูป
เรื่องกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ภาพร วม กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตํารวจ คือการปฏิรูปต้องการ
ความต้องการของประชาชน เป็นที่ตั้ง ในเรื่องของต้องการอะไรจากตํารวจ ต้องการมีการดํารงชีวิตที่มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เราก็มองตอบไปว่าตํารวจจะไปสัมพันธ์กับชุมชนอย่างไร ไปสัมพันธ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร ก็มองเป็นพื้นฐานว่าต่อไปจะเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจ เรื่องงานตํารวจลง
ไปสู่ท้องถิ่นด้วย ในอนาคต

ท่านจรัส ฯ : เรากําลังพิจารณาอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากว่าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง จาก 20 ปีที่ผ่านมามี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาถึง 23 คน เพราะ ตรงนี้เป็นปัญหาเรื่องความต่อเนื่อง กําลังมองดูว่า
โครงสร้างทั้งหมด ควรจะต้องแยกหรือไม่ระหว่างฝุายนโยบาย ควรจะต้องไปอยู่ กับส่วนของงานงบประมาณ
อีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมา คือ Regulator ฝุายกํากับดูแล ส่งเสริม แยกออกไปจากฝุายปฏิบัติ ถ้าสามารถทํา
ตรงนี้ได้ก็น่าจะ ทําให้โครงสร้างทั้งหมด ของการจัดการศึกษา มีการถ่วงดุลแล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น
ท่านวีระศักดิ์ฯ : ภารกิจของทุกท่านนั้นยิ่งใหญ่แต่คําจํากัดความอันหนึ่ง ท่านได้บอกกับเราไว้ว่า ทําคนเดียว ไม่
สามารถสําเร็จได้ ต้องอาศัยทุกๆคนให้เกิดการมีส่วนร่วมการปฏิรูป ครั้งนี้

...................................................
เรียบเรียงโดย นายการุณรัฐ จินดามณี
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3.14 ประเด็น “การปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา”
(ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง (ประธานคณะทํางานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา)
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย ถ้าพูดถึงเรื่องของกฎหมายหลายคน
คงนึกถึงกระบวนการนิติบัญญัติ รวมถึงระบบงานของรัฐสภา แต่การพิจารณากฎหมายในระบบงานรัฐสภาที่
ทราบกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในเรื่ องของการพิจารณากฎหมาย และระบบงานรัฐสภามิได้ดําเนินการมีเพียงแค่ว่า
“ไม้หนึ่งส่งให้ไม้สอง ไม้สองส่งให้ไม้สาม แล้วจนจบเพียงเท่านั้น ” คณะทํางานชุดนี้ถึงได้มีการปฏิรูปการ
พิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา วันนี้จะไปพูดคุยกับ ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง (ประธานคณะทํางานด้าน
การปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา)
1.การพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา ทําไมถึงแต่งตั้งคณะทํางานชุดนี้ขึ้นมา
ภาพกว้างของการปฏิรูปทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ ปฏิรูประบบหรือโครงสร้าง กฎหมายจะเป็นกลไก
สําคัญเสมอ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ฟัง คงทราบว่า การเสนอกฎหมายต่างๆ
หรือว่าการพิจารณากฎหมาย ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่หลายประการ ซึ่งในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความ
จําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่
ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐ
พึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้ นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึง
ใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรร มการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น พึงกําหนดหลักเกณฑ์ การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายให้
ชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
ซึง่ การเสนอกฎหมายใดๆ ก็ตามต้องในประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม นั่นหมายความว่าประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล หรือว่าประชาพิจาร ณ์ หรือให้แง่คิดต่างๆ เมื่อไหร่ไม่ผ่านประพิจาร ณ์จากประชาชน
กฎหมายฉบับนั้นก็เข้าสภาไม่ได้ อันนี้คือความสําคัญ
2. ถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภามีรัฐธรรมนูญ ที่คุ้นตากันมาแล้ว
ประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสนอเข้าไป แต่ก็น้อยที่จะให้กฎหมายที่ประชาชนเป็นผู้เสนอถูกบังคับใช้
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เป็นกฎหมาย แล้วก็มี การวิภาค วิจารณ์กันว่า ทําไมก ฎหมายที่ประชาชนเสนอค่อนข้างที่จะยากนัก
คณะทํางานชุดนี้ถึงมาจับในเรื่องของการพิจารณากฎหมายใน ระบบรัฐสภา และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๖๐ ก่อนเข้าสู่การพิจารณา ของรัฐสภาตามมาตรา ๗๗
ความสําคัญของประชาชนที่จะเข้ามามี บทบาทมากขึ้น อย่างไรบ้าง
อันนี้ถือเป็นจุดประสงค์สําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ ว่ากฎหมายทุกอย่างต้องให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม อย่างน้อยก็ได้รับรู้ว่า มีกฎหมายอะไรจะออกมา ในเรื่องการประชาพิจารณ์เป็นเรื่องสําคัญ เท่าที่
ผ่านมาถึงแม้ประชาชนจะมีส่วนร่วมช่องทางในการให้เสนอความเห็นตามประชาพิจารณ์ เมื่อดําเนินการ แล้ว
รูปแบบมันเป็นแค่ระบบหรือกร ะบวนการเท่านั้น แต่ว่าตามรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะต้องการให้เป็นวัตถุประสงค์
จากประชาชน ดังนั้นจึงได้ตั้งคณะทํางานชุดนี้ขึ้นมา
3. ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการแล้ว การออกกฎหมายจะช้าเกินไปหรือเปล่า หรือจะทํา
ให้ขั้นตอนมันมีเยอะมากเกินไป ท่านมองอย่างไร
ในส่วนนี้ถือเป็นงานหลักของคณะทํางานชุดนี้ ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยกฎหมายที่เสนอเข้ารัฐสภา แต่ละฉบับจะ
ใช้เวลาประมาณสองปีครึ่ง ภารกิจของคณะทํางานชุดนี้ คือ ช่วยหาแนวทาง ทําอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และดําเนินการได้เร็วสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย คณะทํางานชุดนี้ได้แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) การเสนอกฎหมายก่อนเข้ารัฐสภา คือก่อนเข้าสู่รัฐสภาก็คือ ความเห็นจากประชาชน ทําอย่างไรถึงจะ
ถูกต้องและรวดเร็ว 2) เมื่อเสนอเข้าสู่รัฐสภาแล้ว ทําอย่างไรให้กฎหมายให้ออกมาเร็วขึ้น แล้วก็มีคุณภาพมาก
4.ขอเรียนถามว่า วันแรกที่มีการประชุมกันมีหัวข้อการวางแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะทํางานในส่วน
ของการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภาวางแนวทางในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
มีการวางแนวทางไว้ 2 แนวทางใหญ่ๆ 1) แนวทางการเสนอกฎหมายก่อนเข้าสู่ระบบรัฐสภา คือการ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา
๗๗ 2) เมื่อกฎหมายเข้าสู่ระบบรัฐสภา
คือเข้าสู่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แล้วนั้น ทําอย่างไรให้กฎหมายนั้นผ่านไปด้วย
ความรวดเร็วแล้วมีคุณภาพ
5. การประชุมของคณะทํางานการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา มีแนวทางหรือองค์ประกอบ
อย่างไรบ้าง
องค์ประกอบของคณะชุดนี้ จะมาจากอาจารย์จากมหา วิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ส่วนหนึ่ง จากผู้แทน
จากรัฐสภามีทั้ง ส .ส. และ ส.ว. และบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับประชาชนส่วนหนึ่งด้วย ซึง่ การประชุมครั้งแรกได้
ระดมความคิดกัน ๖ แนวทางด้วยกันคือ
แนวทางที่ 1 จะทําอย่างไรให้กระบวนการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภาได้มีความรวดเร็วขึ้น
แนวทางที่ 2 พิจารณารวดเร็วแล้วนั้นเนื้อหากฎหมายต้องมีคุณภาพ เนื้อหาต้องสนองความต้องการ
ของประชาชน

สรุปผลการดาเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๖๗

แนวทางที่ 3 กฎหมายทุกฉบับต้องมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นการ ประชาพิจารณ์กฎหมายใดๆ
ก็ตามจะต้องออกมาจากความเห็นของประชาชนโดยแท้จริง
แนวทางที่ 4 นอกจากการเสนอกฎหมายแล้ว การปฏิรูปกฎหมายในระบบรัฐสภา
จะพยายาม
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางสังคมด้วย
เพื่อ นําไปสู่รัฐบาล 4.0 และจะมีการเสนอ e-parliament
ประชาชนที่สามารถเข้าถึงแนวทางการแก้ไขกฎหมายได้ด้วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางสื่อไอทีต่างๆ
แนวทางที่ 5 เมื่อกฎหมายออกแล้วไม่ใช่ออกมาก็จบ จะต้องติด ตามว่ากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพอย่างไร หมายความว่า จะ ต้องคุ้มค่า ต้องมีองค์กรรองรับเพื่อบังคับใช้กฎหมาย การ
บังคับใช้กฎหมายต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด
แนวทางที่ 6 หลังจากดําเนินการครบห้าแนวทางแล้ว คณะทํางานชุดนี้ จะจัดทําข้อเสนอทั้งหมดเพื่อ
นําเสนอในรัฐบาล รวมทั้งรัฐสภา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาต่อไป
๖. ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาของคณะทํางานการปฏิรูปพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภาที่มีข้อเสนอว่าต้อง
ตกลงกันว่าจะทําทั้งหมด ๖ แนวทางด้วยกันตรงนี้ ดําเนินการไ ปแล้วกี่ข้อหรือว่าทําไปแล้วเท่าไร หรือว่ามี
การศึกษาในแต่ละข้อที่ตกลงกันไว้อย่างไรบ้าง
ตอนนี้เริ่มศึกษาไปบ้างแล้ว ได้ดําเนินการในส่วนแรกไป คือ ข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายก่อนเข้าระบบ
รัฐสภา ก็คือตามมาตรา ๗๗ ทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์ อันนี้เสนอไว้ว่า การรับฟังความเห็นของประชาชน
จะต้องมีหน่วยงานที่รับฟัง การนําเสนอกฎหมาย ไม่ควรทําประชาพิจารณ์ ฉะนั้นคนทําประชาพิจารณ์อาจจะมี
กรรมการที่ตั้งขึ้น ต้องเป็นกลางในการทําประชาพิจ ารณ์เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง อาจจะเป็นหน่วยงานทาง
รัฐสภา
---------------------------------

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา
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3.15 ประเด็น “การปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุร”ี
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560)
โดย ศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการผังเมืองเพื่อการ
บริหารราชการอย่างเป็นระบบ)
วันนี้เราจะไปติดตามการดํา เนินงานของคณะทํางานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการ
ผังเมืองเพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ โดย ศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์ ประธานคณะทํางานปฏิรูป
การวางแผนเชิงนโยบายและการผังเมืองเพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ
1. ความสําคัญของการปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย ขณะนี้คณะทํางานได้ดําเนินการ
อย่างไรบ้าง
ในเบื้องต้นได้ทบทวนกรอบกฎหมายพร้อมกับการวางแผนประเทศ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่
การวางแผนการปฏิรูป การวางแผนผังเมือง รวมถึงการวางแผนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จา กนั้นศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศอังกฤษ ญี่ปุน
และมาเลเซีย
2. คณะทํางานชุดนี้และได้มีการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างบ้านเรากับต่างประเทศ มันมีความเหมือน
หรือแตกต่างอย่างไร
ในเรื่องการวางแผนของหน่วยงานรัฐจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ยิ่งประเทศที่มีการปกครองแบบมีการ
บริหารแบบส่วนกลาง ส่วนภูมภาค ส่วนท้องถิ่น อย่างเช่นประเทศที่เรานํามาเปรียบเทียบก็จะมีการวางแผน
เหมือนกัน ประเทศที่มีการตั้งยุทธศาสตร์ชาติและมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติลงมาแบบเป็นระบบ จาก
ยุทธศาสตร์ชาติมาสู่การบริหารส่วนกลาง ลงมา ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นพื้นที่การประสานการทํางานในพื้นที่ จังหวัดจะมีหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางลงมา ส่วนท้องถิ่น
จะเป็นการสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมดก็จะเกิดการบูรณาการในเชิงพื้นที่
3. สําหรับเรื่องที่อา จารย์เล่าให้ฟังสําหรับต่างประเทศถือเป็นเรื่องปกติของเขา หรือว่าเขาก็มีการปฏิรูปมา
ก่อนหน้านี้เหมือนกัน
ตัวอย่างการปฏิรูปในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า อย่างในยุโรปมีการปฏิรูประบบนี้มานานแล้ว
ส่วนญี่ปุน และ อังกฤษ ก็มาทําช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนมาเลเซีย เพิ่งจะเริ่มทําเมื่อ ค .ศ. 1990 นี้
เอง โดยรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 30 ปี มีการวางแผนมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้มีการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ลงมาสู่การดําเนินงานในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมภาค และส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
4. กว่าที่ประเทศเหล่านี้จะประสบความสําเร็จในการยอมรับ ในการวางแผนเชิงนโยบายรวมไปถึงการวางผัง
เมืองเพื่อการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ เชื่อว่าคงเหมือนประเทศไทยในปัจจุบันคือ กว่าจะก้าวผ่าน
จุดสําคัญไปสู่ความสําเร็จได้ ค่อนข้างจะหาทางออกเยอะพอสมควร ขอเรียนถามว่าจุดความสําคัญที่ทาง
คณะทํางานได้ศึกษาในการปฏิรูปเรื่องนี้ไปสู่ความสําเร็จ มันอยู่ตรงไหน อย่างไรบ้าง
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เป็นเรื่องของการสร้างกลไกในการวางแผน เพื่อทําให้หน่วยงานต่างๆที่มีอยู่จํานวนมากสามารถที่จะ
ประสานและดําเนินการร่วมกันได้ นอกจากแผนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ต้องมีการนําแผนผังการบูรณา
การเชิงพื้นที่เข้ามาประสานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยภาพความชัดเจนตรงนี้จะทําให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ
ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. การที่สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลไก ฟันเฟือง หรือเส้นทางไปสู่ความสําเร็จได้ มันเป็นเพียงแค่สิ่งแวดล้อม
ภายนอกที่เราจะต้องเดินทางควบคู่มันไปให้ได้ แต่อีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือเรื่องของคน ไม่ว่าจะเป็นจํานวน เรื่อง
ของความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนถูกสั่งสมมาตลอดเวลา อันนีถ้ ือเป็นการเปลี่ยน
แนวคิดที่ค่อนข้างยากไหม
ถ้าเราสร้างความเข้าใจก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ทําได้ โดยคณะทํางานได้เลือกใช้จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
ก็เป็นเพียงจังหวัดเล็กๆ แต่มีครบถ้วน เป็นจังหวัดซึ่งครอบคลุมลุ่มน้ํา มีความชัดเจนในเรื่องการดําเนินการ
ตั้งแต่ต้นน้ํา ลําธาร ปุาไม้ มีเขื่อน มีแก่งกักเก็บน้ํา พื้นที่การเกษตร มีเมือง มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ปัญหาปุาชายเลน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปัญหาการขาดแคลนน้ํา คิดว่าน่าจะเป็น
จังหวัดต้นแบบได้ ถ้าลองมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติลงมา จังหวัด การปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครอง
ส่วนกลาง จะมีการบูรณาการในเชิงพื้นที่ได้อย่างไร
6. ถ้าเป็นไปได้สําหรับประเทศไทย มันมีสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันออกไป แต่ในกรณีของ
เพชรบุรี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีองค์ประกอบค่อนข้างครบ ถ้าเราศึกษากรณีจังหวัดเพชรบุรีแล้ว เรา
สามารถนําไปใช้กับจังหวัดอื่นได้หรือไม่ หรื อว่าต้องมีการดัดแปลงในส่วนไหนบ้าง
จังหวัดเพชรบุรีมีองค์ประกอบที่ครบ กรณีการฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ก็สามารถที่จะนําไปใช้กับทางภาคเหนือ
ภาคตะวันตกได้ การเกษตรก็จะใช้กับภาคกลาง ชายฝั่งทะเลก็จะใช้กับภาคตะวันออก ภาคใต้ คือจังหวัด
เพชรบุรีนี้เป็นการจําลองประเทศมา 1 ประเทศ เพราะคุณสมบัติมีครบ
7. จากการศึกษาของคณะทํางานชุดนี้และได้มีลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีในการปฏิบัติจริง อยากให้อาจารย์
เล่าถึงการดําเนินงานของคณะทํางานในส่วนนี้
ตอนนี้เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด เช่นมีพื้นที่ปุาไม้เท่าไหร่ ลดลงเป็น
ปริมาณเท่าไหร่ มีการปลูกเพิ่ม ทดแทนอย่างไร สิ่งที่มีความจําเป็นต่อการสร้างแหล่งน้ําอย่างไร ตอนนี้เรา
รวบรวมปริมาณน้ําฝนที่ตกในจังหวัดเพชรบุรี จากการวิเคราะห์มีแนวโน้มลดลง ก็จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในอนาคต แต่ความต้องการในการใช้น้ํามีปริมาณเพิ่มขึ้น จังหวัดเพชรบุรี จะมีการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ํา มีการ
บริหารจัดการน้ํา ในเรื่องความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคเมือง ภาคการ
ท่องเที่ยวที่จะต้องใช้น้ําให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
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8. กว่าที่เราจะได้กลั่นกรองออกมาถึงการศึกษาเรื่องน้ําว่าเป็นแบบนี้ สิ่งที่เรากลั่นกรองออกมา จะรู้ได้อย่างไร
ว่าปัญหาที่เราไปศึกษามาตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน
ได้นําปัญหาทั้งหมดไปประชุมหารือภายในจังหวัด ซึ่งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาให้
ความเห็นถึงทิศทางอนาคต จากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง จะสามารถนําพาจังหวัดเพชร บุรีให้พัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ทุกคนจะช่วยกันอย่างไร ต้องปลูกปุาเพิ่มไหม ประหยัดน้ําอย่างไร ก็เป็นสิ่งที่ได้
พูดคุยกันในพื้นที่
9. ภายหลังจากนี้คณะทํางานได้ลงไปศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นอะไรอีกว่าจังหวัดเพชรบุรีต้องทําอย่างไร และ
แผนหรือนโยบายระดับชาติต้องลงไปอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ได้ดูแผนพัฒนาจังหวัด ในระดับท้องถิ่นว่ามีการตอบรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
ต้องมีการทบทวนว่าสิ่งที่มุ่งหวังไว้ว่าจังหวัดเพชรบุรี จะเป็นจังหวัดที่จะเป็นต้นแบบที่จะถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ชาติ แผนชาติ ลงมาสู่พื้นที่จังหวัด และความต้ องการของประชาชนในท้องถิ่นผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น จะต้องมีการบูรณาการอย่างไรกันบ้าง ในส่วนพื้นที่การท่องเที่ยว การเกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม
จะต้องมีการปรับการวางแผนอย่างไรบ้างเพื่อให้มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนกับผังให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
10. ในกรณีการปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและการผังเมือง บางทีการวางแผนเพื่อตอบโจทย์จากใน
ระดับบนลงสู่ระดับล่าง แล้วความต้องการจากระดับล่างขึ้นสู่ข้างบน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในจังหวัดนั้นๆ เป็นไปได้ไหมบางทีการวางแผนนโยบายได้สําเร็จคร
บถ้วนแล้ว แต่
งบประมาณไม่สามารถลงไปได้ และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ อาจารย์มองใน
ประเด็นนี้อย่างไร
ทั้งหมดต้องมีความสมดุลใน 3 เรื่อง
1. นโยบายที่ถ่ายทอดลงมาจากบนลงล่าง ว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรที่ถ่ายทอดลงมา เป็นเรื่องของทาง
รัฐบาลที่จะสามารถทําได้ตามกําลังและความสามารถ
2. ความต้องการของประชาชน ต้องมีจํากัดในเรื่องของความสามารถด้านงบประมาณ ต้องดูในกรอบ
งบประมาณที่เป็นไปได้ ว่าจะสามารถพัฒนาภายใต้กรอบงบประมาณ ขอบเขตเรื่องกฎหมาย กําลังบุคลากร
อย่างไร
3. การวางแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. คณะทํางานได้ศึกษาหมวดการนําร่อง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปถึงขั้นตอนไหน อย่างไร
ตอนนี้อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูล โดยจะลงสํารวจพื้นที่ประมาณต้นเดือนธันวาคม ตั้งเปูาไว้ประมาณ 2
เดือน เพื่อที่จะสรุปผล เพื่อเสนอต่ออนุกรรมการ
12. ในกรณีลงไปศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แน่นอนว่าพอวันหนึ่งเราได้คําตอบมาแล้ว สมมุติว่าเป็นไปได้ไหม
ว่าทางคณะทํางานได้ทํางานให้จังหวัดเพชรบุรี เรารู้ว่าต้นแบบเป็นแบบนี้ แล้วจังหวัดอื่นๆอยากจะทําตามบ้าง
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แต่ด้วยความที่แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มีความเกรงกลัวว่าจะทําถู กไหม ทําแบบนั้นได้ไหม ต้องเหมือนเพชรบุรี
ที่เขาศึกษาข้อมูลมาไหม ทางคณะทํางานจะมีข้อคัดท้ายไปด้วยไหมว่าจะต้องมีการตั้งคณะทํางานรวมทั้งไปถึง
คณะกรรมการเพื่อที่จะให้มีที่ปรึกษาในการทํากรณีแบบนี้ไหม
ในเบื้องต้นอยากทราบคําตอบว่าสิ่งที่ควรจะปรับปรุงในระบบการวางแผน การถ่ายทอดยุทธศาสตร์มา
สู่แผนปฏิบัติการของแต่ละภาคส่วน โดยมีตัวอย่างของจังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบ ตอนนี้ถ้าจะต้องมีการ
ผลักดันต่อไปอย่างไร คิดว่าทางรัฐบาลต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนต่อไปใน
อนาคต ถ่ายทอดไปสู่การขยายผล อาจจะเป็นเรื่องของก ารให้คําปรึกษาต่อเนื่องไป ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็น
จังหวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับจังหวัดอื่นๆได้ในบริบทที่เกี่ยวข้อง
13. ในกรณีของคณะทํางานการปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบายและผังเมืองเพื่อการบริหารราชการอย่างเป็น
ระบบ จะต้องมีการศึกษาข้อมูลรวม ถึงการลงพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป บางทีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมองในส่วนนี้อย่างไร
ผลลัพธ์ของการดําเนินงานคือ การวางแผน ทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะเข้ามา
บริหาร ซึ่งก็จะถูกถ่ายทอดเข้ามาสู่ระบบการวางแผน และทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของ
ประชาชน

--------------------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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3.16 ประเด็น “ข้อเสนอการปฏิรูประบบงานสอบสวน”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (ประธานคณะทํางานด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม)
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวาระปฏิรูป ... วาระประเทศไทย ติดตามกับการปฏิรูป
ระบบงานสอบสวน จะมีข้อเสนออย่างไรที่จะเสนอขึ้นไป รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานในเรื่อง
ใด วันนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ประธานคณะทํางานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ภายใต้
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.)
1. ทําไมคณะทํางานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ถึงหยิบเรื่องระบบงานสอบสวนขึ้นมาปฏิรูป
ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งเกิดอะไรขึ้นกับระบบงานสอบสวนในประเทศไทย

หรือว่ามี

เรื่องระบบงานสอบสวนถือว่าเป็นปัญหา และเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมของ
ไทยเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา เริ่มต้นที่งานสืบสวน สอบสวน ไปจนถึงทําสํานวนให้อัยการ ก็จะ
ดําเนินการส่งฟูองร้องไปที่ศาล ฉะนั้นระบบงานสอบสวนถือเป็นต้นทาง
(ต้นน้ํา ) ของกระบวนการ
ก็จะทําให้ (กลางน้ํา ) ซึ่งเป็นอัยการ และ (ปลายน้ํา ) ซึ่งเป็นศาลก็จะเป็นปัญหาไปทั้งหมด ขอเรียนว่า งาน
สอบสวนที่ ในเรื่องความยุติธรรมทางอาญานั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยว ข้องกับ คนยากคนจนอย่างมาก และประเด็น
ดังกล่าวสามารถนําไปสู่ฐานแห่งความเหลื่อมล้ํา ความไม่เป็นธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม นํามาสู่ความขัดแย้ง
ส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการยุติธรรม ถ้าเป็นคนที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม หรือไม่มีฐานะทาง สังคม จะ
ทําให้เกิดปัญหาต่อความยุติธรร ม ในส่วนนี้ได้หยิบยกประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น
ประเด็นสอบสวนขึ้นมาเพื่อศึกษา และทําข้อเสนอแนะ ขอเรียนว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญแล ะมีผลกระทบ
ต่อคนในวงกว้างมาก
2. ระบบงานสอบสวน ซึ่งการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้กล่าวถึงเรื่องระบบงานสอบสวนด้วย หาก
ไม่มีเรื่องการปฏิรูปเข้ามาเกี่ยวข้อง ระบบงานสอบสวนในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาไปในทางบวก หรือหรือ
ทางลบ ท่านมองอย่างไร
การที่จะปฏิรูปงานสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นความพยายาม
มาอย่างยาวนาน
ประมาณ 40-50 ปีแล้ว ผมอยากจะเรียนว่า การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงไม่มี ที่จะผลักดัน และการ ขับเคลื่อน
ในการปฏิรูป ฉะนั้น ผมเห็นว่าพลังของความเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้มันเกิดมาตรฐาน
ปัจจัยที่ทําให้ฝุาย
การเมืองไม่เข้าไปดําเนินการปฏิรูปเพราะจะอาศัยประโยชน์ทางตํารวจ ในช่วงหลังมีความพยายามที่จะปฏิรูป
มาตลอด จนมา ถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนไว้ ให้มีการปฏิรูป และเจาะจง ให้มี การปฏิรูปตํารวจ และเรื่อง
สอบสว น เรื่องการปฏิรูปนี้ ไม่เคยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ มาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เพราะการปฏิรูปเกิดขึ้นโดยกระบวนการปกติไม่ได้ ซึง่ การปฏิรูปต้องเป็นเจตจํานงค์ของประชาชน
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3. ทําไมหลายคนให้ความสําคัญในเรื่องของการสอบสวนมากขึ้นกว่าเดิม และเป็นผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ระบบงานสอบสวน มีหลายหน่วยงาน สงสัยว่า ตกลงงานสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของใคร นี่ถือว่าเป็น
ประเด็นใหญ่ที่ประชาชนให้ความสนใจ แล้วทําไมพึ่งมาตีฆ้องร้องเปุากันในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
การสอบสวนของ ประเทศไทย มีมานานแล้ว แต่ไม่ได้เป็นตามมาตรฐานสากล กระบวนการในการ
สอบสวนจะต้องคํานึงถึงความโปร่งใสเน้นหลักการตรวจสอบได้ ตรงนี้จะไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบงานของ
ตํารวจ ยิ่งระบบงานของตํารวจอยู่ภายใต้การเมืองมาก เท่าไหร่ ก็ยิ่งจะอันตรายต่อระบบงานสอบสวนมาก
เท่านั้น เพราะระบบงานสอบสวนต้องการการดําเนินการที่เป็นอิสระ และเป็นกลาง ไม่มีการแทรกแซงทางฝุาย
การเมืองหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ แต่ว่างานสอบสวน เป็นงานจุดเริ่มต้นของกระบวน ทางอาญาที่จะไปสู่ศาล
จึงไม่เหมือนกับปูองกั นปราบปรามที่อาศัยการสั่งการมีหลักการบังคับบัญชาเพื่อ นําไปสู่การปูองกันและ
ปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ ผมเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ควรแยกระหว่างตํารวจ กับอัยการ ทั้ง 2 ส่วนต้องร่วมกัน
ในการที่จะไปสู่เปูาหมายเดียวกัน ต้องมองว่าความมุ่งหมายของก ระบวนการสอบสวนนี้ มุ่งที่จะสืบสวน
ข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนําไปสู่การพิสูจน์ความผิด ในส่วนที่กล่าว ว่าเป็นการแย่งอํานาจกัน
เพราะว่ามีผลประโยชน์ ตรงนี้ ถ้ามองในมุมของประชาชน จะต้อง แยกเป็น 2 ส่วนในงาน คือ อัยการ ตํารวจ
ปัจจุบันแยกเป็นสามชั้น ตํารวจ อัยการ ศาล
4. ท่านได้กล่าวถึง หลักกระบวนงานหรือระบบงานสอบสวนที่เป็นหลักสากล ปัจจุบันถ้า นํามาเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศไทย กับหลักสากล จะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง
ตอนนี้ ตดั เปูาไปทีก่ ารนํา ข้อเท็จจริงไป เสนอต่อ ศาล ซึ่งต่าง ประเทศไม่ได้แยกกันระหว่างอัยการกับ
ตํารวจ ถือว่าเป็นกระบวนการเดียวกัน ในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อไปเสนอต่อศาล
5. ขั้นตอนของการสอบสวนของต่างประเทศ จะมีหน่วยงานกลางหรือจะแยกให้ชัดเจนระหว่าง ตํารวจกับศาล
ที่เมื่อสักครู่ท่านได้เล่าให้ฟัง
ยกตัวอย่างในต่างประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย ขึ้น ผู้ ที่ออกมาแถลงข่าวคือ อัยการ เพราะว่า
อัยการต้อง ทราบข้อมูล เกี่ยวกับพื้นที่ และรายละเอียดของการกระทําความผิดเพื่อ นํา เสนอต่อศาล และ
สามารถพิสูจน์ได้ แต่ของประเทศไทย อัยการไม่เคย ทราบ รายละเอียดพื้นที่ ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆ เชิงพื้นที่
แสดงว่า ระบบการสอบสวนที่แบบนี้ไม่เอื้อต่อการพิสูจน์ความจริงในชั้นศาล ที่ร้ายไปกว่านั้นคือ ก่อนที่อัยการ
จะสั่งสํานวนมีเวลาเพียง 2-3 วัน ฉะนั้นเราต้องทําให้กระบวนการสอบสวนทั้งตํารวจและอัยการ สามารถที่จะ
รวบรวมข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ในการพิสูจน์ตรวจสอบความผิดทั้งหลาย
6. สมมุติว่าวันหนึ่ง มีการปฏิรูปเพื่อไม่ให้ทําตามหลักสากลโลกที่ใช้กันอยู่ จะเป็นอย่างไร
ตัวชี้วัดกันว่าคดีที่ไปถึงศาล คือ จํานวนการยกฟูองเท่าไร การลงโทษเท่าไร ยกตั วอย่าง ประเทศญี่ปุน
เมื่อมี คดีความ มีการ ลงโทษร้อยละ ๙๐ แสดงให้เห็นว่า ระบบการสอบสวน ระบบรวบรวมข้อเท็จจริงนําไปสู่
การพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย แล้วนําไปสู่การให้ศาลลงโทษได้ อันนั้นคือคุณภาพของระบบงานสอบสวน
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เพราะฉะนั้นคนจน เขาไม่ได้มีโอกาสต่อสู้อะไร ถ้าระบบที่เป็นอย่างนี้ คน จนทั้งนั้นที่ติดคุก คนจนไม่มีโอกาส
ทางที่จะไปดําเนินการอะไร
7. คณะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้หยิบการปฏิรูประบบงานสอบสวนเข้ามาคุย มีข้อเสนอเป็นอย่างไรบ้าง
จริงๆแล้วผมมี 2-3 เรื่องที่สําคัญ คือ
เรื่องที่หนึ่ง คือ กฎหมายอาญาไม่รู้กี่ร้อยฉบับ ทุกฉบับที่มีกฎหมายอาญา ภาระงานทั้งหลายก็ต้องลง
ไปที่ตํารวจหมด จึงมีการคิดกันว่าหน่วยงานที่มีอํานาจดูแลกฎหมาย และมีโทษท างอาญาให้ เขามีอํานาจที่จะ
สอบสวนได้ด้วย เป็นการกระจายอํา นาจสอบสวนที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ตํารวจเท่านั้น ข้อดี คือ จะทําให้ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทางหนึ่งจะช่วยลดภาระของตํารวจ และทําให้กระบวนการยุติธรรมเร็วขึ้น
เรื่องที่สอง คือ การแยกงานสอบสวนกับงานสืบสวนออกจากกัน งานสอบสวน หมายถึง มีการร้องทุก
กล่าวโทษแล้ว จากนั้นไปสู่กระบวนการ สอบสวน ฉะนั้น จึง ไม่เหมือนกัน แต่อาจจะไม่ได้แยกขาดจากกันโดย
เด็ดขาด อาจจะมีส่วนที่ไปสัมพันธ์ กัน เพราะฉะนั้นข้อยุติว่าจะแยกงาน นี้เรื่องอยู่ใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(สตช.) อาจจะทําให้กระบ วนการสอบสวนดีขึ้น เพราะว่าถ้า ไม่แยกเลยแล้วใช้ ระบบการบังคับบัญชาใน
แบบเดิมนี้ จะไปกระทบความเป็นอิสระของงานสอบสวนได้
เรื่องที่สาม คือ การปรับระบบงานสอบสวนเป็นสองชั้น คือ 1. ชั้นตํารวจอัยการ 2. ชั้นศาล ไม่ได้
แยกสามชั้นเหมือนอยู่ในปัจจุบัน การแยกเป็นสองชั้นนี้ เป็นเรื่องที่ทั้ง อัยการซึ่งมีหน้าที่ในการว่าความในชั้น
ศาลกับตํารวจซึ่งอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ 2 ส่วนนี้ต้องร่วมมือกันในการดําเนินการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานใน
การพิสูจน์ความผิด หากแยกเป็น 2 ชั้นแบบนี้แล้วงานสอบสวนมีความอิส ระ อัยการจะเข้ามาในฐานะเป็นคน
ที่ต้องไปว่าความในชั้นศาลต้อง ทราบถึงสถานที่เกิด เหตุ และทราบ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด จะทําให้คุณภาพของงานที่จะขึ้นไปสู่ศาล สามารถพิสูจน์ความจริง แต่ว่าการเข้ามาของอัยการก็ต้อง
เรียนว่าไม่ได้หมายความว่าเข้ามาทุกคดีอาจจะเป็นเป็นคดีสําคัญ เช่นคดีอุกฉกรรจ์ คดีร้ายแรง คดีที่ประชาชน
รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
8. การปฏิรูปงานสอบสวนจะทําให้ประชาชนเชื่ อมั่นในความเป็นอิส ระ ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมือ
อาชีพได้หรือไม่
ทิศทางในการดําเนินการมี 3-4 ประการอย่างที่ ได้เรียนไปในตอนต้น คือ 1.การกระจายอํานาจ 2.
การแยกงาน 3.ทําให้อัยการมีส่วนร่วม อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของงานสอบสวน
---------------------------------

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา

สรุปผลการดาเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๗๕

3.17 ประเด็น “การปฏิรูประบบการศึกษาโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)
โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง/
ประธานคณะทํางานการปฏิรูประบบการศึกษา)

การดําเนินงานในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเห็นว่ามีการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานนั้น มีผู้ที่เรียกแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น การสอนแบบเน้นการวิจัย การเรี ยนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย การสอนแบบวิจัย การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน และการจัดกา รเรียนรู้แบบใช้การ
วิจัยเป็นฐาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ความหมายมันคืออะไร ทําไมต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
๑. ทําไมคณะทํางานในเรื่องของการปฏิรูป ระบบการศึกษา ถึงมีการปฏิรูประบบการศึกษาโดยการใช้งานวิจัย
เป็นฐาน มันเกี่ยวข้องยังไงทําไมถึงต้องมีการพูดคุยในที่ประชุมของคณะทํางานชุดนี้
จริงๆแล้วการกําหนดนโยบายหรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆ น่าจะจําเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือชุด
ความรู้ในการประกอบการตัดสินใจ ในการที่จะกําหนดทิศทาง การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย เพราะฉะนั้น
ส่วนหนึ่ง ก็คือข้อมูล ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาวิจัย น่าจะเป็นชุดความรู้หนึ่งที่ใช้ประกอบ ในการใช้ทําข้อเสนอ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้

๒. คณะทํางานชุดนี้ก็ศึกษา 2 เรื่องไปพร้อมๆ กันใช่หรือไม่
ทาง สสวท. ก็มีงานศึกษาวิจัย ที่เกี่ ยวกับการใช้งานวิจัยเป็นฐาน ให้ผู้เรียนเองมีการเรีย นรู้แบบวิจัย
เช่น เรื่องการเรียนรู้ของ Soft Touch based Learning และ Soft Touch Based Learning คือ การให้เด็ก
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ แล้วทําให้เกิดการเรียนรู้ สิ่งที่ทําโครงงานวิจัย คือการให้เด็กทําไปด้วยและเรียนรู้
ไปด้วย ซึ่งจริงๆ ของประเทศไทยก็จะมีหลักสูตรพวกโครงงานต่างๆ ทั้งตัวโครงงานเป็นลักษณะของ Active
Learning ก็คือเด็กลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้เรียนรู้ สิ่งที่เราพบปัญหาในการสอนวิชาโครงงาน คือ บางครั้งครู
อาจจะดูตามคู่มื อ แล้วให้เด็กทําตาม แต่เวลากลับมาสู่การอธิบายเหตุ ผลของการทําโครงงานแล้วสําเร็จ
หรือไม่สําเร็จ ทําโครงงานแล้วเกิดผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ขาดหายไป แต่ถ้าคิดแบบฐาน
งานวิจัยก็คือ พยายามหาคําอธิบาย ว่าถ้าเกิดทําโครงงานแล้วเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ เกิดขึ้ นเนื่องจากอะไร มี
สาเหตุมาจากอะไร ลักษณะแบบนี้จะเข้าเหมือนการทําโครงงานแบบมีการวิจัยเป็นพื้นฐาน ก็คือการเอาบูรณา
การความรู้มาแปลงเป็นการทําโครงงาน ลงมือปฏิบัติ เด็กจะได้ความรู้จากการปฏิบัติ อันนี้คือสิ่งที่เรากําลัง
ทํางานวิจัยอยู่

๓. ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยในเรื่ องของการศึกษาที่ใช้งานวิจัยเป็นฐานหรือเอาการวิจัยเข้ามาในด้านการ
เรียนรู้ในระบบการศึกษาบ้านเรา มันมีมากน้อยแค่ไหน ประสบความสําเร็จหรือไม่ หรือถ้าเกิดมันน้อยไปเรา
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง
คือที่ผ่านมาเรามีวิชาโครงงาน ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิชาบังคับ แต่ว่า หลายที่ก็จะมีวิชาโครงงาน หรือใน
ระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล ก็จะมีวิชาที่เรียกว่า IS (independent Study) ซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของการ
ใช้งานวิจัยเข้าไป คือมีการศึกษา ค้นคว้า หาคําตอบ ในลักษณะแบบนี้ แต่กระบวนการสอนโครงงานฐานวิจัย
ให้ได้ผลดี คุณครู ที่จะต้องฝึกตั้งแต่การตั้งโจทย์ปัญหา แล้วคุณครูเป็นโค้ชที่ค่อยๆ ให้นักเรียนคลี่คลายการ
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ แล้วคอยชี้แนะ แต่สิ่งที่เห็นความสําคัญมากกว่านั้นก็คือ โครงงานวิจัยมันไม่ได้แปลว่าต้อง
อยู่แต่ในห้องแลป ต้องพยายามใส่ในเรื่องของโครงงานฐานวิจัยที่ลงไป สู่ชุมชน แปลว่าเด็กสามารถลงไปค้นหา
โจทย์กับชุมชน คุยกับชาวบ้าน ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านที่ทอผ้า เด็กสามารถลงไปคุยกับชาวบ้านที่ทอผ้า
ในขณะเดียวกันก็อาจจะคุยว่าปัญหาที่เจอในขณะทอผ้า การถักทออะไรต่างๆ เหล่านี้ สามารถหยิบโจทย์ขึ้นมา
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คลี่คลายเป็นตัวโครงงาน ที่นักเ รียนทําด้วยกัน อาจจะแจกโจทย์ซัก 10 ทีม ทีมและโจทก์ ซึ่งในที่สุดมันจะไป
ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้า

๔. การเรียนแบบนี้ มีการใช้การวิจัยเข้ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิด
ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
เด็กจะรู้สึกสนุกเพราะเขาได้ มีกิจกรรม ได้ลงไปพื้นที่ เด็กจะมีความรู้สึกผูกพัน ในพื้นที่กับชุมชน
ในขณะเดียวกันชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ที่อยู่ในชุมชน หรือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน ก็จะรู้สึกว่ามี
ปฏิสัมพันธ์กลับโรงเรียน คราวนี้ภูมิปัญญาบางอย่างในพื้นที่ของชาวบ้าน สามารถถูกถ่ายทอดเข้ ามาให้กับเด็ก
แล้วเด็กไปค้นคว้าเพื่อหาคําอธิบายเพิ่มเติมกับภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในชุมชน ฉะนั้นก็จะได้ 2 ถึง 3 ประเด็น
ตั้งแต่เรื่องการเรียนรู้ของเด็กที่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัว ประการที่ 2 การเรียนรู้แบบนี้ จะต้องมีการบูรณาการ
จากหลายวิชา เช่น การทอผ้า จะต้องหมอตั้งแต่ผ้าทอเอามาจากไหน ครามมาจากไหน ก็จะได้การเรียนรู้เรื่อง
เกษตร การฝึกอาชีพ เรื่องความสําคัญในชุมชน การตลาด เป็นต้น แล้วการที่เด็กจะต้องมีการมานําเสนอก็จะ
เป็นการฝึกภาษาไทยกับเด็ก เพราะฉะนั้นจะมีครูวิชาต่างๆ ลงไปทํางานวิจัยด้วยกันได้ ก็จะเกิดการบูรณา การ
เด็กจะรู้สึกว่างานวิจัยเป็นเรื่องไม่ยาก เด็กได้เกิดการหาเหตุผล พ่อแม่ก็พอใจ ชุมชนเองก็พอใจ

๕. กรณีแบบนี้ต้องกําหนดไหมว่า ต้องเด็กอายุเท่าไหร่ เพราะวิธีการที่เอาเรื่องของการวิจัย เข้ามามีส่วนของ
สื่อการเรียนการสอน จะเห็นว่าเด็กๆ พอเริ่มฟังอาจารย์จะเริ่มรู้ สึกสนุกแล้ว ได้ไปทํากิจกรรม แต่การที่เขาจะ
มาเขียนเป็นตัวหนังสือ บอกเล่าเก้าสิบแล้วเอามาเขียนเป็นตัวหนังสือ มันอาจจะยากสําหรับเด็กตัวเล็กๆ แต่ถ้า
สําหรับเด็กโต ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง ตรงนี้เราจะต้องแบ่งช่วงสําหรับอายุไหมคะสําหรับ เรื่องของการเรียนการ
สอนที่มีสื่อของการวิจัย เข้ามาในการเรียนการสอนนี้
ในต่างประเทศ เด็กมัธยมต้น ประถมปลาย เขาจะพูดคําว่า Research แค่นี้แหละ เป็นคําปกติ คราว
นี้ในการทํางานวิจัย ก็จะมีการออกแบบในหลายๆ ระดับ ระดับมัธยมต้นก็จะเป็นการออกแบบในลักษณะ
ที่ไม่ซับซ้อนมาก มัธยมปลายก็อาจจะลงลึกมากขึ้นใ นแต่ละวิชา แต่จริงๆ แล้วเราเคยวิจัยในการเอาเด็ก
ระดับประถมต้น มาทําวิจัยอันนั้นยิ่งสนุกใหญ่ เพราะวิธีออกแบบของเรายกตัวอย่างเช่น เด็กเจอปัญหาว่า
ดินสอหายไป เด็กก็ต้องหาว่าดินสอหายไป ก็เริ่มต้องเก็บข้อมูลจากเพื่อนๆ ว่าใครดินสอหาย หายกี่แท่ง หาย
มากน้อยแค่ไหน แล้ วทําไมถึงหายไป เด็กๆ ก็จะพยายามช่วยกันหาคําตอบ อันนี้เป็นการฝึกกระบวนการ
ความคิดแบบมีเหตุมีผล เพราะการวิจัยเป็นการคิดแบบมีเหตุมีผล เพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนรู้แบบฐานการ
วิจัย เรามักจะนึกถึงการวิจัยที่ต้องใช้สถิติ ที่จริงมันไม่ใช่ การเรียนรู้แบบการวิจัยก็คือการ ที่คิดแบบมีเหตุมีผล
พยายามค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อประกอบความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึงออกแบบได้ในหลายระดับ

๖. ถ้าโครงงานไม่ได้เป็นวิชาบังคับ แต่เท่าที่เล่าสู่กันฟังมันจะเป็นความสนุกในการหาคําตอบ หาผลลัพธ์ที่
ได้มา แล้วทําไมทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ปฏิรูปในเรื่องของระบบการศึกษา
ให้เป็นวิชาบังคับไปเลย เพื่อให้เด็กจะได้มีส่วนของการเรียนรู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเป็นวิชาแบบนี้ในต่างประเทศ คือโรงเรียนมาตรฐานสากล เขาจะบังคับเรียนวิชา
IS
(independent Study) กระทรวงศึกษาคิดว่า 1 ในเรื่องความเข้าใจของการวิจัย ที่เข้าใจว่าจะต้องไปสัมพันธ์
กับเรื่องของสถิติ ซึ่งอาจจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าการเรียนรู้แบบงานวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องของ
การฝึกการหาเหตุผล ฝึกการค้นคว้า เรื่องแรกถ้าสามารถเปลี่ยนทําความเข้าใจในเรื่องของคําว่าวิจัยได้ ก็ จะให้
ทําให้การเรียนรู้ และการที่จะทําให้วิชาโครงงานเป็นวิชาพื้นฐานอาจจะง่ายขึ้น แต่ต้องทําความเข้าใจกับคนที่
ทําหลักสูตรก่อน
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๗. ถ้าเกิดพูดถึงโครงงานแล้วถ้าอยากย้อนกลับไปในส่วนของภาพรวมในส่วนของผู้ปกครองเอง โครงงานเสีย
ตังค์อีกแล้ว ส่วนมากจะได้ยินข่าวมาแบบนี้ ซึ่ งในเรื่องของความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดใครไม่รู้ ว่าเหตุผลจริงๆ
แล้ววิชาโครงงานมันคือวิชาอะไร เพื่อหาคําตอบและเหตุผลอย่างไร ถ้าเป็นผู้ปกครองส่วนมากก็จะมีคําถามว่า
ทําไมวิชานี้เสียเงินอีกแล้ว ก็คือจะมีเสียงสะท้อนกันไป นี่คือความเข้าใจแบบผิดผิดใช่ไหมคะ
อันนั้นคือการสอนโครงงานแบบต้องทดลองห้องแบบวิทยาศาสตร์อย่างเดียว เด็กก็ต้องไปซื้อเครื่องมือ
ต้องไปซื้ออุปกรณ์ ซึ่งก็เป็นการ ทําตามคู่มือที่เขาให้ตัวอย่างมา แต่ถ้าคุณครูเข้าใจหลักการของมันจริงๆ แล้ว
จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชุมชน อะไรต่างๆ ได้นะคะ มันไม่จํา
เป็นต้องใช้เงินมาก แต่
อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนเองจากที่เราทํางานวิจัย พบว่าทางโรงเรียนเองก็อาจจะต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่ง
เพื่อสนับสนุน ในการที่จะให้เด็กได้ลงไปเรียนรู้กับพื้นที่ต่างๆ ได้ จริงๆ อยากจะเล่าถึงอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ
สเต็มศึกษา ที่ตอนนี้มีการพูด ถึงกันมาก แต่สิ่งที่โครงการของเราพยายามทํานะคะ คือเรื่องของโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา กําลังเสนอเข้าไปในส่วนของคณะกรรมการอิสระ เพื่อที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ เราพยายามที่จะ
ไปผนวกกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือสเต็มปกติก็จะเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี Engineer
คณิตศาสตร์ เราจะนํามาบูรณาการกัน แต่การออกแบบจริงๆ แล้ว อยากให้ผสมผสานกับเรื่องของ ecology
(อีโคโลจี ) เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และเรื่องของ economics เป็นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจหมู่บ้าน บูรณาการขึ้นมาเพื่อสร้างโครงงานที่เกิดประโยชน์ ไม่ใ ช่สร้างชิ้นงานตัวนวัตกรรมที่แปลก
ใหม่ จะต้องเป็นชิ้นงานที่ไปตอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วย ตอนนี้เราก็
พยายามเสนอในทีมที่ทํางานวิจัย พี่จะไปบวกกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘. ถ้าเกิดในปัจจุบันนี้ มันเป็นนวัตกรรมที่จะมีเทคโนโลยีกับสื่ อดิจิตอลเข้ามามากยิ่งขึ้น แล้วถ้าเกิดกรณีของ
คณะทํางานมีข้อเสนอไปสู่คณะกรรมการอิสระ ในเรื่องของการศึกษาแบบนี้ เขาจะหาว่าเราล้าสมัยไหม เพื่อ
ตอบโจทย์ซึ่งบางทีหลายคนหลายฝุายมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป แต่จุดหมายของเขาก็คือการจะทําให้เด็ก
มีการเรียนรู้ที่มากขึ้น ตรงนี้เราจะตอบเขายังไง
เวลาพูดถึงโครงงานฐานวิจัย นึกถึงโครงการของพระเจ้าอยู่หัว ว่าโครงการของท่านล้าสมัยหรือเปล่า
ท่านใช้วิทยาศาสตร์เพื่อมาออกแบบการบริหารจัดการน้ํา อะไรแบบนี้ นั่นไม่ใช่โครงการล้าสมัย แต่เป็นการที่
ตอบโจทย์พื้นที่ได้จริง เด็กๆ มีศักยภาพที่ ทําแบบนี้ แล้วเราก็ค้นพบว่าเด็กของเราที่ทํางานแบบนี้แล้วนําไปต่อ
ยอด ได้รางวัล เช่น โครงการอนุรักษ์น้ํา สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถทําได้ โดยส่วนตัวเองอยากให้ทําความเข้าใจ
กับคําว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสียใหม่ว่ามันไม่ใช่ เรื่องของความล้าสมัย พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็
น
นักวิทยาศาสตร์ที่ท่านใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบโครงการของท่านเพื่อแก้ปัญหาให้
ชาวบ้านเยอะแยะมากมายไปหมด ดิฉันคิดว่าอันนี้คือต้นแบบที่อยู่ในใจตอนที่ทําเรื่องโครงการ ดังนั้นจะไม่ใช่
โครงงานวิจัยสถิติ โครงงาน 5 บท ที่ใช้สถิติแล้วก็จบไป สถิติสามารถ อธิบายความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ กับ
เรื่องความเป็นอยู่ เรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยี ที่ลองทําลองสร้าง นวัตกรรมลงไปกับพื้นที่

๙. การตอบโจทย์ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ว่าทําไมเขาถึงนําเอาเรื่องของการเรียนรู้แบบที่เด็กๆ
สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้กับตนเองได้ แล้วก็ปฏิรูปไปสู่ความสําเร็จได้ คือตัวจริงๆของมันสําหรับงาน
ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
เราพูดถึงทักษะในทศวรรษ ที่ 21 เด็กที่ทําโครงงานร่วมกันเค้าจะมีกระบวนการกลุ่ม เพราะฉะนั้น
เด็กเองจะมีทักษะของการทํางานร่วมกันกับคนอื่น มีทักษะในการเข้าไปพูดคุยกั
บชาวบ้าน ทักษะในการ
ค้นคว้า ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คือเราจะไม่ใช่ให้เด็กลงไปทําโครงงานเลย แต่เราจะเริ่มจากการคิดแบบมี
เหตุมีผล จากสิ่งรอบตัว คือการคิดแบบมีเหตุมีผล คิดแบบมีระบบ การคิดเชิงระบบ เห็นความสําคัญของสิ่ง
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ต่างๆ รอบตัวว่ามันสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่เราปูพื้นฐานเบื้องต้นให้กับคุณครูก่อนเพื่อให้
คุณครูสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ได้ พอเข้าใจในเบื้องต้นแล้วก็จะสามารถออกแบบนวัตกรรมที่มัน
จะสัมพันธ์ไปกับกลไกที่มีอยู่ในสิ่งที่เขาเห็น

๑๐. อีกข้อหนึ่ง ที่มันจะไปมีความคิดที่แตกต่างกัน ระหว่างสิ่งที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ
การศึกษาเสนอมาเป็นแบบนี้ อยากที่จะให้การเรียนการสอนของบ้านเราเป็นแบบนี้ อีกฝุายหนึ่งค่ะฝุายของ
ผู้ปกครองบอกว่า ไม่เอาฉันอยากจะให้ลูกฉันน่ะท่อง ก-ฮ บวกลบเลขคูณหารได้เหมือนเดิม มันเป็นการบ้าน
อีกหนึ่งข้อใหญ่ที่เราจะต้องไปเปลี่ยนแปลงความคิด เรื่องของการเรียนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนในงานวิจัยเข้า
มาเกี่ยวข้อง ลูกของเราจะได้อะไรบ้าง ผู้ปกครองจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหน อันนี้จะต้องโยนไปเป็นภาระหน้าที่
ของกระทรวงศึกษาหรือไม่ หรือว่าใครจะต้องเป็นคนตอบโจทย์ในเรื่องนี้
กระบวนก ารแบบนี้มันมีกระบวนการของสาระวิชา อย่างภาษาไทยเวลานักเรียนนําเสนอแล้วเขียน
ก-ฮ เด็กต้องอ่านออกเขียนได้แน่ เพราะมันจะใส่กระบวนการตรงนี้เข้าไป แต่อันที่ 1 มันมีตัวอย่างให้เห็น อัน
ที่ 2 ยังไงก็ต้องมีการศึกษาว่า การทําโครงงานฐานวิจัยแบบนี้ เด็กจะได้อะไรบ้าง ตัว อย่างจริงที่ปรากฏให้เห็น
เพราะฉะนั้นการสื่อสารกับสังคมก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกัน ที่จะให้สังคมเกิดความเข้าใจ แล้วจริงๆ เรากลับ
พบว่าเด็กๆ หลายโรงเรียนก็ได้รางวัลในระดับชาติ ระดับนานาชาติด้วย ซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อดีที่จะการันตี แต่
สิ่งที่เราจะเป็นห่วงมากกว่าคือกระบวนการวัดผล เพราะว่าการวัดผลเน้นการสอบ ไม่ใช่เป็นกระบวนการวัดผล
ที่เน้นการเรียนรู้ อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่คณะกรรมการปฏิรูป ต้องมีข้อเสนอเป็น Package เข้าไป ว่านอกจาก
การเปลี่ยนเรื่องการเรียนการสอน เรื่องการผลิตครู แล้วการประเมินผลก็ถือเป็นหัวใจสําคั ญมาก ที่จะไม่ทําให้
ทุกอย่างกลับมาที่เรื่องของการสอบเพียงอย่างเดียว ตอนนี้เรากําลังทดสอบว่าเด็กที่เรียนแบบโครงงานฐานวิจัย
จริงๆ เขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดี ผลการเรียนในลักษณะพิซซ่า มันตอบได้ตรง ก็ต้องหนุนเสริมงานวิจัยนี้
ออกมาแล้ว จะต้องสื่อสารอย่างไร ต้องให้ทางกระทรวงศึกษาทบทวนการวัดผลการเรียนรู้ ว่าจะมีกระบวนการ
วัดผลการเรียนรู้แบบไหนอย่างไรได้บ้าง เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องทําความเข้าใจร่วมกัน ต้องมี
งานวิจัยเข้ามาซัพพอร์ตว่าเราไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆ แต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราเสนอนั้นหน่วย
งานที่
รับผิดชอบจะเห็นด้วยกับความคิดเรามากแค่ไหน คงไม่เสนอจุดเดียว แต่คงเสนอว่าถ้าจะทําให้สําเร็จ Package
ของการปรับเปลี่ยนมันจะต้องมีจุดไหนอย่างไรบ้าง อันนี้ก็คือการที่เราดึงจากฐานงานวิจัยมาเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายในเรื่องของการปฏิรูปในมุมเรื่องของการเรียนรู้

๑๑. กรณีแบบนี้มีสถานศึกษาที่เขาใช้อยู่แล้ว พูดถึงเรื่องของสื่อการสอนที่ใช้งานวิจัยเป็นฐานแล้วนึกถึง
โรงเรียนนี้เลยมีไหม
หมายถึงโรงเรียนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหม ตอนนี้เท่าที่เราทดลองทํา เราทํางานกับ
80 โรงเรียน
แล้วดึงโรงเรียนต้นแบบ ใน 4 ภูมิภาค รวมแล้วตอนนี้โรงเรี ยนต้นแบบมี 16 โรงเรียน ท่านรองนายกรัฐมนตรี
และอีกหลายท่านที่ไปเยี่ยม ก็คือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่จังหวัดลําปาง
อันนี้คือ 2 โรงเรียน แล้วอีก 2 อาทิตย์ข้างหน้าเราจะเชิญคณะกรรมการศึกษาเพื่อการปฏิรูป ไปเยี่ยมชม
โรงเรียนกรับใหญ่ ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเราก็มีโรงเรียนต้นแบบ แต่สิ่งที่เราพยายามชี้ให้เห็นคือ โรงเรียนต้นแบบ
ไม่จําเป็นต้องเป็นโรงเรียนระดับ Top 10 แต่โรงเรียนธรรมดาทั่วไปก็สามารถสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสูง
และก็สามารถที่จะมีทักษะในการทํางาน ทักษะในการทํางานเป็นกลุ่มได้ เพรา ะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีอยู่ 16
โรงเรียน ที่ค่อนข้างพร้อมที่จะให้สังคมเรียนรู้ไปกับเรา และพยายามที่จะเป็นตัวอย่าง ที่จะเอาไปซัพพอร์ต
ข้อเสนอในเชิงนโยบายในการปฏิรูปการเรียนรู้ของเรา
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๑๒. การไม่ได้เป็นโรงเรียน ท็อป 10 แต่เวลาเอ่ยชื่อพูดถึงของลําปาง 2 โรงเรียนนี้ก็ ค่อนข้างที่จะติดอันดับ
เหมือนกัน นี่ถือเป็นผลพวงของการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้งานวิจัยเป็นฐานเข้าไปมีส่วนด้วยไหม หรือว่า
มันควบคู่กันไปทั้งสองส่วน
คือจริงๆ อย่างบุญวาทย์วิทยาลัยโรงเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะ แต่การที่โรงเรียนเขารับวิธีการของเราเข้า
ไปแล้วไปขยายผล นั่นแสดงว่าโรงเรียนเขาต้องเห็นว่ามันมีจุดที่แตกต่างและสามารถไปเสริมความเข้มแข็งของ
โรงเรียนได้ เพราะหลายครั้งเราพบว่าโรงเรียนที่เขาเก่งอยู่แล้ว เขาก็ไม่สนใจงานวิจัยเป็นฐาน แต่ทางบุญวาทย์
วิทยาลัยเขาเห็นและเขาเปิดรับ

๑๓. การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้งานวิจั ยเป็นฐาน ถือว่าเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาการศึกษาใน
รูปแบบหนึ่งได้ไหม
จริงๆ แล้วประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องของคุณภาพ ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ของ
โรงเรียนกับชุมชน มันจะทําให้ชุมชนกับโรงเรียนใกล้ชิดกันมากขึ้น แล้วชุมชนจะเห็นว่าโรงเรียนไม่ได้อยู่
ห่างไกล ซึ่งถือเป็นมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยซ้ํา ถ้าเด็กสามารถลงไปผูกพันกับพื้นที่กับชุมชน เขาก็อยากต่อ
ยอดในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากชุมชน มันจะทําให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่มีการรักถิ่นฐาน โดยใช้โครงงานฐานวิจัยที่เขา
เรียนรู้ระหว่างเป็นนักเรียน เพื่อสร้างความผูกพัน ดิฉันคิดว่ามันแก้ปัญหาการศึกษาทั้งในส่วนของเรื่องคุณภาพ
การศึกษา และการที่การศึกษานั้นอยู่กับชุมชน แล้วมันสามารถมองในเรื่องของความทั่วถึง ในเรื่องลดการ
เหลื่อมล้ํา เพราะลักษณะงานที่เราทําไม่ใช่โครงงานที่จะต้องอยู่ในห้องวิท ยาศาสตร์ แล้วต้องใช้งบประมาณสูง
ชุมชนสามารถร่วมมือกับโรงเรียนออกแบบงานที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ คิดว่าตรงนี้น่าจะสามารถตอบในเรื่อง
ของการศึกษาได้ในหลายมิติ

๑๔. ตอนนี้ข้อเสนอสําหรับการดําเนินงานการปฏิรูประบบการศึกษา สําหรับเรื่องนี้ความก้าวหน้าที่มีข้อเสนอ
ข้อคัดท้ายไปของคณะทํางานตอนนี้มันไปอยู่จุดไหนยังไงบ้าง
ประเด็นที่ 1 คือการทําความเข้าใจเรื่องของการทําโครงงานฐานวิจัยใหม่ว่ามันคืออะไร
ประเด็นที่ 2 คือเรื่องระบบที่จะดูแลโรงเรียน งานของเราเราก็จะให้ข้อเสนอในทีมว่า ทาง
มหาวิทยาลัยจะสามารถเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมโรงเรียนได้
ประเด็นที่ 3 เราจะกําลังจะให้ทางกระทรวงศึกษาเห็นว่าการศึกษานิเทศอาจจะต้องกลับเข้ามา
เพราะโรงเรียนนั้นก็ต้องการพี่เลี้ยง และรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของคุณภาพเชิงวิชาการ ประเด็นต่อไปคือใน
เรื่องของการบูรณาการ เราพูดถึงการบูรณาการอยู่เยอะ ว่าจะมีการทําได้จริงอย่างไรบ้าง แล้วเรื่องของการ
เรียนรู้แบบลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ การได้บูรณาการวิชาการต่างๆ และเด็กสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง บางสถานที่ก็เป็นหลักสูตร บางสถานที่ก็เป็นชมรม เด็กๆ ที่สนุกตรงนี้พอเขาเลิกเรียนเขาก็จะมาที่
ชมรม มาช่วยกันนั่งคิดโจทย์ทําโครงงาน ดิฉันคิดว่าข้อเสนอในเรื่องของการที่ใช้ตัวโครงงานตัวนี้เป็นเครื่องมือ
กระทรวงศึกษาจะต้องปรับ และประเด็นสําคัญคือในเรื่องของการปรับวิธีประเมินผล ที่อาจจะต้องประเมินใน
ลักษณะที่กว้างมากขึ้น และเห็นศักยภาพของเด็กที่ไม่ใช่แค่การตอบข้อสอบ บางทีเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
เด็กจากการที่เป็นเด็กที่ไม่ค่อยสนใจการเรียน พอมาทําโครงงานแล้วเขาสนุก เขาสามารถปรับตัวกลายเป็น
ผู้นํากลุ่มได้ เพราะฉะนั้นข้อเสนอในเรื่องของการเปิดกว้างในการประเมินผล ให้มันสอดคล้องกับทักษะใน
ทศวรรษที่ 21 ก็เป็นข้อเสนอที่เราอยากให้ทางกระทรวงศึกษา ลองพิจารณา

นี่เป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาด้วยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน ซึ่งเข้ามามีส่วนช่วยให้การจัดการเรียน
การสอน หรือการนําเอากระบวนวิจัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาคําตอบ การแสวงหาความรู้ เป็นการ
สื่อระหว่างคุณครู เด็ก แล้วก็ตัวที่มันจะออ กมาว่าผลมันจะเป็นอย่างไร นี่คือหน้าตาที่ทางด้านประธาน
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คณะทํางานปฏิรูประบบการศึกษามาเล่าสู่กันฟัง แล้วก็มีตัวอย่างของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนําร่องด้วยนะคะ
คุณผู้ฟัง สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็อยากให้หาเหตุและผลไม่อยากให้โทษใครว่าดี
หรือไม่ดี ไม่อยากให้โทษใครว่ามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ แต่นี่คือเรื่องของระบบการศึกษาบ้านเรา
.............................................

เรียบเรียงโดย นายการุณรัฐ จินดามณี
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3.18 ประเด็น “การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ปุาไม้”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
โดย ผศ.ดร.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ (ประธานคณะทํางานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง)
รายการวาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย ได้มีโอกาสได้นําเสนอการดําเนินงานของคณะทํางานที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมของการลงไปศึกษาข้อมูลรวมไปถึงมีการปฏิรูป ในครั้งนี้จะไป
ติดตามความคืบห น้ากันต่อ ซึ่งจะนําประเด็นข้อเสนอต่าง ๆ ที่ได้มีบทสรุปสําหรับการดําเนินงานที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบ
และโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้าง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ .ดร.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ (ประธานคณะทํางานที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและ
โครงสร้าง)
๑. หลังจากที่คณะทํางานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงไปศึกษาข้อมูล ข้อเสนอที่มีการเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิง ระบบและโครงสร้าง ตรงนี้คณะทํางานฯ
มีข้อเสนออะไรบ้าง จากที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะจัดระบบการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ปุาไม้ คณะทํางานฯ ได้จัดทําการรับ
ฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้
นที่
ต้นแบบ โดยพยายามรวบรวมข้อคิดความเห็นทั้งสภาพปัญหา ประมวล สรุปและจัดทําเป็นข้อเสนอ ซึ่งมี
ข้อเสนอเชิงนโนบาย ข้อเสนอเชิงการจัดการ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่ประกอบด้านกฎหมาย
๒. บรรยากาศในการลงพื้นที่ของคณะทํางานเป็นอย่างไร ได้รับความสนใจจากภาคประชาชน ภาครัฐ
และภาคประชาสังคม มากน้อยแค่ไหน
มีตัวแทน เช่น มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเหนือ ประชาชนที่จังหวัด
น่าน ได้มาให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ดังนั้นข้อเสนอต่าง ๆ นี้มาจากทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชนที่มาพูดคุยกัน
๓. หลังจากได้รับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนมาแล้วมีข้อเสนอเป็นอย่างไรบ้าง
หลักการแรกคือในเชิงนโยบายหลักคิด ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้โดยรวมตัวกันเป็น
ชุมชน และมีการจัดการที่ชัดเจน มีการใช้บังคับกฎหมายกับผู้บุกรุกรายใหม่ เพราะฉะนั้นจะแยกการ จัดการ
เชิงนโยบายออกเป็นพื้นที่ปุาสงวน พื้นที่อุทยานในพื้นที่อนุรักษ์ ในพื้นที่ปุาสงวนเองค่อนข้างเปิดกว้างกว่า
เพราะเหตุว่า ข้อกฎหมายไม่ค่อยจํากัดในเรื่องของการอนุญาตให้อยู่อาศัยในปุาสงวน โดยยังแยกพื้นที่อีกว่า
เป็นพื้นที่ปุาธรรมชาติเป็นส่วนที่หนึ่ง พวกนี้จะต้องให้เป็นปุาชุมชนโดยให้ประชาชนสามารถได้ใช้ประโยชน์โดย
เก็บพืชผลพืชชั้นล่างในปุาได้ ปุาประเภทที่ ๒ คือปุาเสื่อมโทรมลุ่มน้ํา ๑ ๒ ซึ่งลุ่มน้ํา ชั้น ๑ ๒ จะมีข้อจํากัด
คือ ๑ จะเป็นลุ่มน้ําค่อนข้างสําคัญต่อต้นน้ําลําธาร ถ้ามีการครอบครองก็ต้องพยายามเจรจาขอคืนมา แต่ถ้ า
เป็นประชาชนก็พยายามให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปุาชุมชน พื้นที่ส่วนที่ 3 ปุาสงวนมีพื้นที่
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เสื่อมโทรมเป็น ลุ่มน้ํา ชั้น ๓ ๔ ๕ ก็ไปจัดที่ดินได้ กรณีนี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดที่ดินเพราะว่า
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง การจัดที่ดินแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์อยู่
แล้ว ใช้ศาสตร์พระราชาในการจัดการพื้นที่ปุาสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง
๔. ประชาชนในพื้นที่ปุาธรรมชาติที่แบ่งออกเป็นปุาชุมชน และบางพื้นที่ให้ชุมชนจัดการเอง แต่ถ้าอยู่ในส่วน
ของเอกสิทธิ์ของภาคใด คนใดคนหนึ่งต้องทวงคืน ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบกันอยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าแต่ละลุ่ม
ชั้นจัดการหรือว่ามันแบ่งโซนกันอย่างไร
ส่วนใหญ่จะเข้าใจเพราะได้รับการบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่ปุาไม้มาเป็นเวลานาน แต่ไม่มีใครมาตัดสินว่า
จะทําอย่างไร เจ้าหน้าที่ต้องทําไปตามกฎหมาย ประชาชนก็พยายามจะหลีกเลี่ ยงปัญหาการประทะหรือความ
ขัดแย้ง
๕. กรณีการจัดทําข้อเสนอในพื้นที่ปุาสงวน ตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่มีการพูดคุย
ในประเด็นนี้ด้วยหรือไม่
ต้องมีการจัดการตามกลไกลบริหารจัดการด้วย คือจะมีข้อเสนอที่เป็นแผนชุมชนที่เป็นผู้จัดการเสนอ
ขึ้นมา อาจจะเป็ นระดับพื้นที่มีประชาคมของประชาชนเข้าร่วมในการพิจารณา และขึ้นมาถึงระดับอําเภอก็มี
คณะกรรมการอําเภอ มีนายอําเภอ จะเป็นประธานคัดกรองปรับปรุงข้อเสนอก่อนแล้วถึงขึ้นมาถึงระดับจังหวัด
มีคณะกรรมการควบคุมรักษาปุาสงวนแห่งชาติ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพราะฉะนั้นส่ วนนี้จะมีการ
ตรวจสอบกันเป็นระยะๆ และก็เสนอไปยังคณะกรรมการปุาไม้แห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
คณะกรรมการนโยบายปุาไม้แห่งชาติ ซึ่งเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตรงนี้มีขั้นตอนปฏิบัติซึ่งต้องผ่าน
การคัดกรองรวมทั้งความเห็นชอบร่วมกันตั้งแต่พื้นที่ขึ้นมา ฉะนั้นจึงน่าลดปัญหาความขัดแย้งตรงนี้ลงได้
๖. ข้อเสนอนี้ถือว่าใช้หลักการเดียวกันทั้งประเทศหรือไม่
เป็นหลักการเดียวกัน ส่วนรายละเอียดอาจแต่ต่างกันบ้างจากสภาพของปุา รวมทั้งสภาพของชุมชน
ในส่วนปุาอนุรักษ์จะมีเขตที่เป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุา หรือเขตห้ามล่าสัตว์ปุา เห็นควรแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนที่เป็นพื้นที่ไม่ล่อแหลมกับพื้นที่ล่อแหลม ล่อแหลมหมายถึงว่า การชะล้าง
พังทะลายสูง หรืออาจจะมีอันตรายต่อสัตว์ พืช และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนพื้นที่ไม่หล่อแหลมอาจให้
รวมกลุ่มกันทําแผนบริหารจัดกา รชุมชนขึ้นมา ส่งข้อเสนอไปยังอธิบดีอุทยานแห่งชาติ และต้องพิจารณาโดย
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ส่วนการใช้พื้นที่ก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กําหนดว่าอธิบดีจะอนุญาต
ได้เท่าใด แต่ถ้าการใช้ประโยชน์ถ้ามีร่องรอยการใช้หลังวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการบุก รุกใหม่ และผู้
ที่บุกรุกถ้าเป็นนายทุนหรือผู้บุกรุกรายใหญ่ก็อาจจะต้องดําเนินการอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีการดําเนินคดี
หรือยัง แต่จะไม่ให้ผิดแบบเดียวกับคนที่อยู่มาก่อน ส่วนพื้นที่ล่อแหลมเป็นพื้นที่ลุ่มน้ํา
๑ ๒ พื้นที่สําคัญ
สําหรับพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ต้องเจรจาย้ายถ้ามีร่องรอยการใช้ประโยชน์มาก่อน ถึงปี ๒๕๔๕ ก็อาจจะอยู่ได้โดยให้
ย้ายไปในพื้นที่ที่เหมาะสมกว่า แต่ถ้าหลังจากปี ๒๕๔๕ ก็คงจะต้องพิจารณาเป็นอย่างอื่น แต่ตรงนี้เป็นเพียง
ข้อเสนอคงต้องให้ระดับผู้มีอํานาจตัดสินใจอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการเสนอมาตรการกลไกลสนับสนุ
นการ
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บริหารจัดการพื้นที่ปุา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่แปลงรวม ตรงนี้คงต้องมีเรื่องของการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร ถึงแม้จะให้ที่ดินไปแล้วถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร
๗. ในเรื่องของระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องมีการปรับปรุงด้ วย ตรงนี้ถือเป็นข้อเสนออีกหนึ่งอย่างหรือไม่
ใช่ รวมไปถึงกฎหมายด้วย มีกฎหมายอุทยาน กฎหมายรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการ
กฤษฎีกากําลังพิจารณา นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ หรือที่เรียกว่า One Map
๘. มาตราส่วน One Map ต้องเข้ากับหลักสากลโลกด้วยหรือไม่
เป็นหลักสากลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสเกลหรือมาตราส่วนนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนถนัดที่จะใช้มาตรา
ส่วนอะไรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ แผนที่ของเรามาตราส่วนของเราคนละมาตรส่วน ทําให้เวลาเอามา
ต่อเอามาจัดการรวมกันต่อกันไม่ได้ ฉะนั้นถ้าเป็นมาตราส่วนเดียวกันมันสามารถต่อกันได้ทั้งผืนภาพใหญ่เป็น
อย่างนั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติมากกว่า
๙. กรณีดังกล่าวต้องออกเป็นประกาศ กฎกระทรวงหรือไม่
มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ร่างกฎหมายอยู่ เพียงแต่คณะทํางานฯ สนับส นุนการทําให้เร็วขึ้น
นอกจากนั้น เรามีการสนับสนุนเรื่องธนาคารต้นไม้ เพื่อให้เพิ่มพื้นที่ต้นไม้ให้มากขึ้น โดยไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่
ปุา พื้นที่ที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ครอบครองก็ได้ ตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าจะมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไร มีการ
จัดลงทะเบียนต้นไม้ E-T (อิเล็คทรอนิคทรี) หมายถึงว่า ถ้าประชาชนปลูกเสร็จแล้วสามารถลงทะเบียนต้นไม้ได้
การลงทะเบียนไว้เท่ากับว่าเป็นการทําให้เกิดทะเบียนต้นไม้ของประชาชนปลูกและสามารถติดตามความเจริญ
เติมโตของต้นไม้ได้ ต้นไม้ที่มีอายุปีมากขึ้นราคาก็จะมากขึ้น ดังนั้นประชาชนก็จะมีทรัพย์
สินสะสมไว้ ใน
รูปแบบของธนาคารต้นไม้ นอกจากการแก้ไขหลักการเชิงนโยบายแล้วกฎหมายก็ต้องแก้ไข เช่น พ
.ร.บ.
อุทยาน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาก็ดูแลเรื่องหลักๆ เพราะถ้ากฎหมายไม่ชัดเจนข้าราชการไม่สามารถ
ทํางานได้
๑๐. ต้องมีหน่วยงานหลักที่ดูแลและบังคับใช้กฎหมายใช่หรื อไม่
ใช่ มีกรมปุาไม้ กรมอุทยาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังมีแผนงานที่เราคิดไปไกลกว่านั้นก็
คือ หลังจากที่เราทํางานไปอีกระยะหนึ่ง ในระยะถัดไปเราอยากมีประมวลกฎหมายปุาไม้
๑๑. ประมวลกฎหมายปุาไม้ประเทศไทยมีอยู่แล้วหรือไม่
ไม่มี ปัจจุบันมีแต่กฎหมายแยกฉบับเป็น ๕ ฉบับเลย คือ ๑)พ.ร.บ.ปุาไม้ ๒๔๘๔ ๒) พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ ๒๕๐๔ ๓) พ.ร.บ.ปุาสงวน ๒๕๐๗ ๔) พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา ๒๕๓๕ ๕) พ.ร.บ.สวนปุา
๒๕๓๕ ปรากฎว่าเวลาใช้กฎหมายทั้ง ๕ ฉบับ ก็ต้องสลับไปมา และหากใช้กฎหมายฉบับหนึ่งก็ จะไปติด
กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เช่น พ .ร.บ. สวนปุา ๒๕๓๕ ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกปุาทําเป็นธุรกิจ แต่พอปลูกปุาขึ้น
มาแล้วเวลาจะตัดจะไปติด พ.ร.บ.ปุาไม้ ในเรื่องของการนําเคลื่อนที่ การแปรรูป เห็นว่ากฎหมายควรสอดคล้อง
กัน
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๑๒. กรณีการจัดทําประมวลกฎหมายจะเอากฎหมายแต่ละฉบับมารวมไว้ในเล่มเดียวกันทั้งฉบับ หรือว่ามีการ
ปรับปรุงที่สามารถเอามาไว้เข้าด้วยกันได้
ประมวลกฎหมายปุาไม้ไม่ได้เอากฎหมายมารวมกัน แต่เป็นการพูดถึงแต่ละหมวด เช่น หลักทั่วไปเป็น
อย่างไร การดูแลรักษาปุา การคุ้มครองปุาในแบบต่าง ๆ แล้วก็เริ่มหมวดที่
๑ ว่าด้วยอุทยานแห่ง ชาติ
หมวดที่ ๒ ว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ หมวดที่ ๓ ตามลําดับ แล้วมีหมวดว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายปุาไม้
แห่งชาติ ซึ่งตอนนี้เป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี นํามาใส่ไว้ในที่เดียวกัน บทกําหนดโทษแทนที่จะแยกก็
เขียนเรียงใหม่ว่า ถ้าทําผิดแบบรุนแรงกับทรัพยากรโทษจะเป็นอย่างไร โดยไม่ต้องแยกว่าทํากับปุาสงวน ทํากับ
อุทยาน มันจะเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเวลาดูแค่ว่าโทษอยู่ในขั้นไหน ควรจะปรับหรือไม่ควรจะยึด หรือแค่
บรรเทาโทษได้
๑๓. อยากทราบว่า จะต้องมีคนหรือหน่วยงาน ที่มาบริหารจัดการติดตามและกํากับดูแลเพื่อประเมินผลว่า ได้
ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ตรงนี้ถือว่าเป็นการคัดท้ายของคณะทํางานชุดนี้ด้วยหรือไม่
เมื่อคณะทํางานฯ ชุดนี้สิ้นสุดลง จะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการแทน อบป. คืออนุกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการชุดนี้อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการปฏิรูปก ฎหมายระยะเร่งด่วน ซึ่งมีท่าน ดร .บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ต้องดูว่าจะมีการ
จัดการอย่างไร เพราะว่าการทําประมวลกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ต้องไปพิจารณาว่าใครเป็น
คณะทํางานฯ เพื่อเฝูาติดตามกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๑๔. หากการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวเสร็จสมบูร ณ์จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง และถ้าย้อนกลับไปในประเทศอื่น ๆ
ที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสําเร็จ กระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไร
หลักการและสภาพแวดล้อมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ประเทศที่เจริญแล้วจะไม่ทําการเกษตรเป็น
หลัก ฉะนั้นความต้องการด้านที่ ดินจึงมีไม่มาก โดยเน้นไปในด้านอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี เพราะมีมูลค่า
สูงกว่า การบุกรุกปุา การตัดไม้ และไปปลูกพืชมาขายเป็นวัตถุดิบจึงไม่ค่อยปรากฏ กรณีแบบนี้เกิดกับประเทศ
ด้อยพัฒนาหรือประเทศกําลังพัฒนา อยู่ในระหว่างช่วงการเปลี่ยนแปลง การบุกรุกที่ดินมีทุกประเท
ศ แต่
วิธีการจัดการขึ้นอยู่กับว่ามีการบังคับใช้กฎหมายแค่ไหน ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างหย่อน
ยาน มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยทางนโยบาย การเมือง สังคม ประชาชนส่วนใหญ่ทําการเกษตรและยากจน
จึงต้องเข้าเมืองซึ่งเป็นเรื่องของวัฏจักรการดํารงชีวิต ในอนาคตถ้ าเรามีเทคโนโลยีสูงกว่านี้ มีคนที่มีความรู้ใน
การแปรรูป การจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่ต้องการทําอะไรในปุา อยู่ในเมืองหรือในชนบทแต่
อาจจะรับซื้อผลผลิตหรือนําเข้าผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านมาเพิ่มมูลค่า แทนที่จะต้องไปทําเองเสี่ยงต่อการ
ถูกจับกุมและดําเนินคดี อันนั้นคือระยะต่อไปของประเทศ
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๑๕. ความขัดแย้งทางด้านที่ดินและปุาไม้ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของชาติ แต่ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปเพราะหลาย
ฝุายกําลังจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่จะก้าวข้ามจุดนี้ไปได้อย่างไร
ขึ้นอยู่กับทัศนะคติของคนมอง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่มองประชาชนแบบ เป็นคนที่ต้องเข้าไปจัดการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายต้องเคร่งครัด ในขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องมองเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอ่อนลงมา อะไร
จัดการให้มีความเห็นร่วมกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ในที่สุดก็ออกมาเป็นข้อเสนอ
……………………………………………………………………………

เรียบเรียงโดย นางสาวศิริพร แสงสัจจา
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3.19 ประเด็น “ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเล”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2560)
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง)

รายการวาระปฏิรูป ... วาระประเทศไทย วันนี้พบกับการปฏิรูปในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งวันนี้บทสรุปของการดําเนินงานของคณะทํางานการปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ไปติดตามกับ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะ
พันธุ์ ประธานคณะทํางานการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนในการปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเลเป็นอย่างไร
การขับเคลื่อนในการปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเล คณะทํางานดําเนินการจัดการประชุมศึกษาหา
ข้อมูลว่าจะปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเลในรูปแบบใด และจัดงานสัมมนาและเสวนาเป็นเวทีย่อยๆ อีกหนึ่ง
รูปแบบ แล้วเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นของนโยบายแห่งชาติทางทะเล บทสรุปที่เกิดขึ้น
ในวันนั้นส่งผลมาถึงคณะทํางานในวันนี้อย่างไรบ้าง ย้อนไปเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 ซึ่งจัด การประชุมครั้งแรก
ช่วงนั้นได้ประเด็นจากการทํางานก่อนหน้านี้แล้วตัวที่เป็นคล้ายๆ กับข้อสําคัญที่ยังขาดอยู่ ในเรื่องของการ
นําเสนอ ในเรื่องของการจัดการตัวทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนและเหมาะสมได้ ประเด็นใหญ่คือ
เรื่องของตัวนโยบายที่เราใช้คําว่า “นโยบายแห่งช าติทางทะเล” เน้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคธุรกิจ
ซึ่งมารวมกันทุกภาคส่วนแล้วนําเสนอแนวคิดดังกล่าวเพื่อรับฟังความเห็นในส่วนต่างๆ ทุกภาคส่วนเห็น
เหมือนกันว่าความจําเป็นของประเทศจําเป็นจะต้องมีตัวนโยบายแห่งชาติทางทะเลเป็นสิ่งที่สําคัญ
ขั้นตอนที่สําคัญ คือ เรื่องของการมีข้อมูลทางวิชาการหรือถ้าพูดง่ายๆ ก็คือตัวสถานการณ์การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งในทุกด้าน ถ้าพูดถึงตัวการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการ ไม่ใช่แค่ตัวทรัพยากร แต่ตัวทรัพยากรเป็นคล้ายๆ วัตถุดิบ หรือ
กลายเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นจึงต้องมองกิจกรรมซึ่งอาจจะมองว่าเป็นแรงกดดันต่อตัวฐาน
ทรัพยากร ฉะนั้นคือสิ่งที่คุยกันอยู่และก็ยังต้องเรียนว่ายังขาดข้อมูลสนับสนุนตรงนั้นอยู่พอสมควร เนื่องจาก
เรามีจังหวัดชายฝั่งอยู่ 23 - 24 จังหวัด ระบบในการจัดการคง จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพื้นที่ด้วย เราไม่
สามารถจะทําสถานการณ์ที่คิดเอาเองจากส่วนกลางได้ ซึ่งจากวันนั้นทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าการที่นํามาซึ่ง
สิ่งที่เรียกว่า เครื่องมือช่วยในการวางนโยบายประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ตัวสถานการณ์ของตัว
ทรัพยากร กับ แผนที่ กระบวนการที่จะทําให้เกิดตรงนี้ด้วยได้ พื้นที่จะต้องมีส่วนเข้ามาหลังจากตรงนั้นแล้ว
หลังจากวันที่ 6 ก.ย. มีการทํา work shop และโฟกัสกรุ๊ป ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่ทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะในพื้นที่เห็นด้วยแล้วก็มีการคุยกันในหลักการว่าจะมีการทํากึ่งประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อให้พื้นที่มี
ความสามารถในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของฐานข้อมูลของสถานการณ์ ในรายพื้นที่หรือรายจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือตามนโยบาย
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2. ความเหมือนและความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ลักษณะความเหมือนหรือแตกต่างมีทั้งระดับ ชุมชน อําเภอ
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ข้อมูลลักษณะนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญที่ใช้ในการวางแผน คณะทํางานทําอย่างไร
คณะทํางานจะทํางานต่อเนื่อง โดยทางคณะทํางานปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในขั้นกําลัง
เตรียมการ แต่ถ้าปล่อยให้กระบวนการตรงนี้ล่าช้าหรือว่าไม่ต่อเนื่อง เกรงว่าจะต้องเริ่มกันใ หม่เพราะฉะนั้น
ตรงนี้จะเป็นตัวการที่จะทําให้มีความเชื่อมโยงหรือว่าต่อเนื่อง แล้วนําไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ กับการบริหาร
จัดการทรัพยากร การทํางานของการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
คณะทํางานได้เล็งเห็น ถึงความสําคัญในอีกหลายๆ เรื่อง
3. คณะทํางานได้มีข้อเสนอต่อคณะเตรียมการปฏิรูปประเทศไปมีบ้างแล้วหรือไม่
การดําเนินการยังไม่เสร็จภายใต้ระยะเวลาของตัวคณะทํางานชุดนี้ แต่ว่าสามารถจะเตรียมการเพื่อส่ง
ต่อและสร้างขบวนการได้ แต่ถ้าประเด็นย่อยที่คุยกันก็มีประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ประเด็นตรงนี้มีข้อค้นพบอันหนึ่งที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งที่ผ่านมาของประเทศอาจจะยัง
ไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้โดยตรง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วสาเหตุหลัก
ของตัวปัญหานี้ก็เกิดจากการแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นเรามีการประชุมกันหลายเวทีกลุ่มย่อย ตั้งแต่ นักวิชาการ
ด้วยกันเองเพื่อให้ทางนักวิชาการตกผลึก ในส่วนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมในหมวดของชุมชน แล้วก็
เอามารวมกัน ตอนนี้มีแนวคิดอยู่ในเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
(1) ทําอย่างไรไม่ให้เกิดการกัดเซาะอันนี้เป็นแนวคิดระยะยาว ในส่วนที่ยังกระทําได้หรือการหยุดการ
กระทําที่ส่งผลกระทบกับเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต มีอีกหลายอย่างที่เราไม่ได้ยกขึ้นมา อย่างเช่น
การทําลายปะการังหน้าหาด ปัญหาก็เป็นผลกระทบต่อการทําให้เกิดการกัดเซาะได้เช่นเดียวกัน
(2) เรื่องของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ต้องยอมรับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ซึ่งมี
หน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่ง กรมเจ้าท่าของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง 2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเล ได้มี ขึ้นมาแล้ว ฉะนั้นเห็นว่า
น่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นรูปแบบและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
ส่วนประเด็นปลีกย่อยที่จะต้องส่งต่อในคณะทํางานที่เป็นด้านกฎหมาย มีบางประเด็นที่มีการกัดเซาะ
แล้วเจ้าของพื้นที่ไม่สามารถที่จะแสดงคว ามสามารถหรือว่าแสดงสิทธิครอบครองพื้นที่ดังกล่าวได้ พอมีการ
แก้ไขแล้วพื้นที่กลับมาอีกครั้ง ตามกฎหมายตอนนี้ที่ที่เกิดใหม่จะต้องกลายเป็นที่สาธารณะ ตรงนี้จะต้องมานั่ง
พิจารณากันใหม่ว่ารูปแบบอย่างนี้จะทําอย่างไร อีกอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ
รูปแบบการให้งบประมาณ
เนื่ องจากเวลาประชุมก็จะมีทางคณะงบประมาณเข้ามาช่วยให้ข้อมูลด้วย ทําอย่างไรจะมีเกณฑ์กลางในการ
กําหนดรูปแบบหรือการให้งบประมาณการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ตรงกัน เราจะไปเจอปลายทาง
รูปแบบแก้ไขการกัดเซาะมีทั้งการสร้างโครงสร้างแข็งหรือปัจจุบันมีแนวคิดในเรื่องของการใช้ การเติมทราย สิ่ง
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ต่างๆ เหล่านี้บางที่มันมาติดขัดที่การออกแบบการใช้งบประมาณ อันนี้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะเสนอต่อ ส่วน
ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของการกัดเซาะ คือในเรื่องของการรื้อโครงสร้างปัจจุบัน ความจริงแล้วภายใต้ พ .ร.บ.
มีกําหนดเหมือนกันว่าพื้นที่ใดมีการแก้ ไขปัญหาทําให้เกิดปัญหาก็สามารถจะรื้อโครงสร้างได้เป็นในเรื่องของ
การแก้ไขตรวจสอบ
4. กรณีของการปฏิรูประบบของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ชื่อมันเหมือนแค่ชายฝั่งแต่จริงๆ เรื่องของ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมันมีทั้งแม่น้ํา ตรงนั้นรวบรวมเข้าไปด้วยกันไหม
ในเรื่องแม่น้ําทางคณะทํางานไม่ได้คุยกันมากนักส่วนใหญ่จะมองในเรื่องชายฝั่ง ชายฝั่งบนเกาะอันนั้น
จะเกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัญหารุนแรงกว่าการแก้ปัญหา แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นระบบมากนัก
5. ถ้าย้อนกลับไปในสภาพก่อนหน้านี้ในเรื่องของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บ้านเรามีความรุนแรงถึงขั้นไหน
เท่าที่ผ่านมาจากการที่ได้เชิญนักวิชาการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาเล่าให้ฟัง พบว่ามีการใช้งบประมาณใน
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเสียไปปริมาณที่มากพอสมควร แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ลดลงหรือบางส่วนกลับ
กลายเป็นสร้างปัญหาให้บริเวณอื่น โดยแก้ไขจุดหนึ่งแต่ไปกระทบกับอีกจุดหนึ่ง ซึ่งต้องแก้เฉพาะจุดโดยไม่มอง
ภาพรวมของหาด อีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจนก็คือโครงสร้างแข็งกับการใช้โครงสร้างอ่อน อาจจะต้องมีการ
ดําเนินการอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน คือหาจุดที่เป็นปัญหาได้คือสร้างความเข้าใจให้กันและ
กัน สิ่งที่จะเดินไปพร้อมกันจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนอย่างไรบ้าง ส่วนเรื่องของการปฏิรูปการแก้ไขปัญหา ใน
เรื่องของงบประมาณในแต่ละปีเราอาจจะถูกใช้จ่ายไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเยอะมาก
พอสมควร ถ้ามีระเบียบมีการบูรณาการร่วมกันที่มองทั้งระบบสําหรับการแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งถึงแม้
จะใช้เยอะก็ต้องมีการว่างแผนเป็นอย่างดี คือต้องทําทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งหมดทั้งปวงต้องอยู่บนฐานความรู้
ที่เหมาะสม
6. เรื่องของการปฏิรูปแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในขณะที่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยว่าเขามีความคิดหรือว่ามี
แนวทางการดําเนินงานอย่างไร
ตั้งคําถามเหมือนกันว่าปล่อยให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไร พอลงไปดูในเชิงลึกก็พอจะเข้าใจ
ว่า เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนข้ามหน่วยงาน ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องมีการปฏิรูป ทุกคนก็พร้อม
แก้ปัญหาร่วมกัน ทุกคนมีความหวังดีด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ ว่าแนวทางไปคาบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปจะ
เชื่อมโยงกับการทํานโยบายและตัวชี้วัดจะไปสอดคล้องกับคณะกรรมการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ ต่อไปการวาง
ตัวชี้วัด อาจจะไม่ได้บอกว่า ท่านได้สร้างตัวเขื่อนไปเป็นความยาวเท่าไร หรือการเติมทรายซึ่งปกติสํานัก
งบประมาณจะไม่เห็นด้วย เพราะถื อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเมื่อดําเนินการไปแล้ว ทําให้ปัญหาดังกล่าวมันลดลง
ขนาดไหนการสร้างตัวชี้วัดในลักษณะที่มันเป็นจริงหรือว่าชัดเจนผลกระทบการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกับว่าเรา
มองแค่ Input ไป ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วก็ส่งต่อ ดําเนินการช่วงต่อไปในระยะยาว
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7. การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ คณะทํางานดําเนินการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้
ประเด็นนี้เรื่องจริงเราดําเนินการเรื่องนี้ก่อนที่จะมีข่าวว่าเราเป็นอันดับ
6 ของโลกเรื่องขยะ
ข้อเท็จจริงหรือว่าข้อที่ได้จากการสรุปจากการพูดเรื่องการจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ ขยะที่เจอบริเวณ
ชายฝั่งและเกาะหรือในทะเลมาจาก 2 ส่วน (1) ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมบนแผ่ นดิน หรือขยะที่มาตามแม่น้ํา
ลําคลอง ที่มาจากการบริหารจัดการไม่ถูก (2) ขยะที่เกิดจากกิจกรรมหรือว่าการดําเนินงานบริเวณชายฝั่งทะเล
และเกาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนน้อย เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ต้องไป
เน้นที่เรื่องของต้นน้ําก็คือต้นทาง ทั้งหมด ส่วนข้างล่างก็คงต้องทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องนี้คณะทํางาน
ได้มีการประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้ง ประชุมกลุ่มย่อยจากภาคส่วนต่างๆ ความจริงแล้วอยากจะให้มองตัวขยะ
ก่อนที่จะเป็นขยะ ซึ่งแบ่งเป็น ส่วนที่ 1 ก่อนที่จะมาเป็นขยะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและเป็ นระบบ เป็น
วัตถุดิบสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะพลาสติก กระดาษ หรือซากต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้เป็น
พลังงานชีวภาพต่างๆ ได้ อยู่ที่การจัดการ แนวคิดที่สําคัญคือทําอย่างไรไม่ให้เป็นขยะแต่เอาสิ่งที่จะเป็นขยะนี้
มาเป็นวัตถุดิบในการทําให้เกิดระบบที่ดีขึ้นมา ซึ่งตร งนี้มองว่าแนวคิดนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นภาคธุรกิจเขาเห็น
ประเด็น พร้อมที่จะรับความร่วมมือในการจัดการตรงนี้ แนวคิดเรื่องขยะเป็นศูนย์โดยเฉพาะทางข้างบนจะมี
ส่วนเกี่ยวเนื่องมาช่วยบรรเทาภาระของขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะเป็นอย่างมาก ส่วนที่ 2 ในเรื่องของการ
บริหารจัดก ารชายฝั่งและเกาะประเด็นคล้ายๆ กัน คือ ขยะเกิดขึ้นบนเกาะ แล้วมีความพยายามเอาขยะไป
ทําลายบนเกาะเป็นความคิดที่ผิดตั้งแต่ต้น บนเกาะเป็นพื้นที่ที่มีค่าและต้องอนุรักษ์ จะทําอย่างไรที่ว่าขยะมา
สู่ที่ต่ําแล้วนําไปสู่การบริหารจัดการอย่างถูกต้องมันเป็นระเบียบ อันนี้ก็ต้ องคุยกันระหว่าง อบต . ทั้งบนฝั่งและ
บนเกาะ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ผมว่าถ้ามีทางภาคธุรกิจ หรือชุมชน เข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ผมว่าจะทําให้
กระบวนการ บริหารจัดการสามารถที่จะดําเนินงานได้ คีย์เวิร์ดใหญ่ ของการบริหารจัดการขยะชายฝั่งและ
เกาะ ถ้ารวมภาพใหญ่ก็คือทําอย่า งไรไม่ให้มันเกิดขยะ เอาขยะเป็นวัตถุดิบ มิสซิเนส โมเดล อย่างเป็น
รูปธรรม
8. คณะทํางานได้เขียนคัดท้ายไว้หรือไม่ว่าเรื่องของการจัดการขยะ บริเวณชายฝั่งและเกาะ
ตรงนี้ที่เราเน้นก็คือความจริงในเปูาหมายที่ 17 ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คือภาคของราชการภาคธุรกิจและภาคประชาชนจะต้องทํางาน
ร่วมกัน ทํางานอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ภาคเอกชนมองขยะคือ ต้องลงทุนเพื่อแก้ไขขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันเป็น
ประเด็นที่สําคัญ ถ้าร่วมกันจริงๆ ปัญหาขยะก็มีการแบ่งเบาไปได้ แล้วผลกระทบที่ไปสู่ทะเลและชายฝั่ง ก็จะ
ลดลง
9. ประเด็นสุดท้ายที่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่วันนี้เราจะคุยกันนั่นก็คือระบบการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเลและสัตว์สงวนที่คุ้มครอง คณะทํางานตรงนี้สรุปได้เป็นไงบ้าง
ความจริงตรงนี้มี 2 ประเด็นด้วย กัน ก็คือ ประเด็นที่ 1 เรื่องของสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวนและเป็น
สัตว์คุ้มครอง จะเห็นว่าแต่เดิมนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองและมีกรม
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ปุาไม้กับกรมประมง ที่แยกกันก็คือกรมประมงที่มีสัตว์น้ําก็จะอยู่ภายใต้กรมประมง ซึ่งดูใน
เรื่องของ
พระราชบัญญัติสัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาลักษณะนั้น แต่ตรงนี้เป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะเกิดตัว
พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็
เลยเสนอในเชิงความเห็นว่า ถ้าเป็นสัตว์ทะเลที่เป็นสั ตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง หน่วยงานที่น่าจะรับผิดชอบ
หรือดูแลคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันนี้เป็นข้อเสนอโดยเร็วที่ดําเนินการอยู่แล้วและก็เข้าใจว่า
ส่งไป อบป. แล้ว คิดว่าคงจะดําเนินการต่อไปในด้านกฎหมาย ประเด็นที่ 2 เรื่องของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ความจริ งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลจะมีปัญหาอยู่พอสมควรทั้งในหน่วยงานปฏิบัติ เพราะว่าเวลาพูดถึงพื้นที่
คุ้มครองทางทะเล มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน หน่วยงานที่ดูแลอาจจะมีชื่อแบบอื่นก็มี ตั้งแต่สํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่จะประกาศเป็นพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กับเรื่อง
ของกรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธ์พืช ก็คือการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล อันนี้พอมาในส่วนของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งก็มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเล ใช้คําว่าพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสามหน่วยงานนี้ จะเกี่ยวข้องกันอยู่แต่การเกิดขึ้นในเรื่องของทะเลนี้กรม
ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งเกิดขึ้นหลังสุด แต่ว่าประเด็นที่สําคัญตอนนี้ก็คือมีข้อกําหนดจากตัววาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนว่าให้มีการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้ 10 % ของพื้นที่ทะเลทั้งหมด ซึ่งประเทศ
ไทยก็ได้ไปให้คํามั่นว่าจะต้องทําให้ได้ภายในยุคของตัววาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นี้พอลงมาดูมันมีประเด็นอยู่
2 เรื่องคือ เรื่องที่ 1 นิยามของคําว่าพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่เป็นที่ยอมรับ เพราะวันนี้จริงๆ พื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลภายใต้ตัวเลขที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกําหนด ตอนนี้มีอยู่ 5.6 % ของพื้นที่ทะเล
ทั้งหมด มันจะประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล เขตห้ามล่าสัตว์ปุา ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ํา ที่
กําหนดมาตรการในการทําการประมง พื้นที่คุ้มครองทางโบราณคดี พื้นที่คุ้ม ครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่สงวน
ชีวะมณฑล แล้วก็พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน อันนี้รวมไปทั้งหมด อยู่ใน 5.6 % คําถามคือ นิยามพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลที่เป็นที่ยอมรับจะนําไปเสนอต่อเวทีโลก ผมเข้าใจว่าอาจจะยังไม่ตรงกันอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่คุยกัน
ในเชิงหลักการยังไม่ได้ข้อสรุป แต่คิดว่าคงจะได้ข้อสรุปในช่วงระยะเวลาอันสั้น ภายใต้ พ.ร.บ.ที่มีคณะทํางาน
เรื่องนี้โดยตรง เรื่องที่ 2 เวลาพูดถึง 10 % นั้น คือบริบทของโลก ของประเทศไทยนี้ 10 % มันมากพอหรือ
มันน้อยไป เพราะยังยังไม่ได้ดูบริบทของประเทศไทยเลย ถ้า 10 % มันน้อยไปเราก็ยังไม่ สามารถที่จะมี
ความสุขกับการที่ถึง 10 % แล้วถ้ามันมากไปคือ คําถามมันจะดําเนินการเท่าไร มันเป็นอีกจุดหนึ่ง ส่วนใหญ่
เวลาเราพูดต้องเอาตัวเลข ๑๐% ไว้ก่อน ตัวเลขสวยๆ ตามเวทีโลกอันนี้ก็จะต้องเป็นจุดที่ต้องดําเนินการ
จัดการ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ คุ้มครองรูปแบบไหนก็ตาม เมื่อการมีเจ้าภาพร่วมเราก็ได้
เสนอไปชัดเจนว่า กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง น่าจะเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งการดําเนินการโดยคํานึงถึงเรื่อง
ของการทรัพยากรควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนสูงสุดของประเทศและประชาชน
--------------------------------เรียบเรียงโดย นายคมสันต์ ทองแม้น
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3.20 ประเด็น “การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ”
(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560)
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์ (ประธานคณะทํางานด้านระบบการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง )
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวาระปฏิรูป ... วาระประเทศไทย วันนี้ ไปติดตาม การ
ดําเนินงานของ คณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประเด็นที่มี
การพูดคุยกันมากที่สุดคือ การปฏิรูประบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาดังกล่าวต้องมีการ
เยียวยาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งกว่า 12 ล้านคน รวมถึง
พื้นที่ชายฝั่ง และยังมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว แต่หลายพื้นที่อย่างเ กิดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจใน
หลายๆ ด้าน เรื่องการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การประมงชายฝั่ง ซึ่ง
สามารถสร้างอาชีพและรายได้ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก ฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้น จะมีการศึกษาอย่างไร และ
ทําไมถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุย ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์ ประธานคณะทํางาน
ด้านระบบการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. ทําไมคณะทํางานด้าน ระบบการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถึงหยิบเรื่อง การกัดเซาะชายฝั่ง
ขึ้นมาเป็นประเด็นในการปฏิรูป
การปฏิรูประบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ

ประเด็นที่ 1 เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะประชาชนมีอยู่ในพื้นที่ติดกับทะเล
ประเด็นที่ 2 มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพยากรและชายฝั่ง เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นที่ 3 เป็นปัญหาที่รุนแรงที่มาจากมนุษย์ และมาจากสภาพทางธรรมชาติ
ประเด็นที่ 4 ปัญหาดังกล่าว ถ้าอยู่ในภาวะปกติจะแก้ไขยากมาก
จากการลงพื้ นที่ในปี พ .ศ.2559- 2560 ที่ผ่านมา ลงพื้นที่ทั้งหมด 24 จังหวัด จํานวน 2 ครั้ง
ประเด็นที่สําคัญอันดับหนึ่ง คือ ประชาชนมีความเดือดร้อน และต้องการให้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน คือ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2. สภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง โดยปกติชายฝั่งทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหาด
ทราย หรือหาดโคลน สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง คือ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่อนข้างใช้เวลาบางบริเวณมีวัฎจักร
หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูลมมรสุมที่เปลี่ยนแปลงไป
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2. การพัฒนาชายฝั่งของประเทศในช่วงที่ผ่านมาเกิดขึ้น ในทุกๆ มิติ เช่น การขยายเขตอุตสาหกรรม
การพัฒนาบ้านเมือง การก่อสร้างบริเวณริมทะเล บางที่กระบวนการก่อสร้างจะไปขวางกระบวนการธรรมชาติ
ที่จะฟื้นฟูตัวเอง และไปเร่งให้เกิดการกัดเซาะขึ้น
3. สาเหตุเกิด จากวิธีการ หรือแนวทางในแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเสียเอง ส่วนใหญ่เป็นการ
แก้ไขปัญหาโดยหลักวิชาการ การนําหลักวิชาการไปใช้อาจจะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ หรือบริเวณโดยรวม คือ
แก้ปัญหาที่จุดหนึ่งแต่ก็จะไปเกิดกับบริเวณที่ใกล้เคียงอีกจุดหนึ่ง
3. สถานการณ์ปัจจุบันก่อนที่จะเกิดสาเหตุการกัดเซาะ มันรุนแรง หรือหนักเบาแค่ไหน
ถ้ามองภาพรวมของประเทศไทย ชายฝั่งมีความยาวประมาณ 3000 กิโลเมตร แบ่งเป็นทางฝั่งอ่าว
ไทยประมาณ 2000 กิโลเมตร ทางฝั่งช่องแคบอันดามันประมาณ 1000 กิโลเมตร โดยมีข้อมูลย้อนหลังไป
ในช่วงปี 2495 – 2549 มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะเป็นความยาวชายฝั่งทั้งสิ้น 800 กว่ากิโลเมตร ประมาณ 26
– 27 % ของความยาวชายฝั่งทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย ข้อมูลล่าสุด ในปี 2559 – 2560 ลด
เหลือประมาณ 140 – 150 กิโลเมตร จะเห็นว่าพื้นที่ที่มีการกัดเซาะลดลงพอสมควรซึ่ งเป็นผลมาจากการ
ดําเนินการในการแก้ไข โดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเป็นพื้นที่ใหม่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่เดิม ซึ่งจะทําให้มีพื้นที่ในการ
กัดเซาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็จะไปเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบ่งได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ การกัดเซาะรุนแรง การกัดเซาะ
ปานกลาง และกัดเซาะน้อยหรือยังไม่ได้กัดเซาะเลย
ความจริงแล้วพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะไม่เยอะเลย ถ้ามีกระบวนการจัดการที่ถูกต้องปัญหาก็น่าจะหมดไป
4. ในพื้นที่ที่มีการกัดเซาะถ้าเกิดจากมนุษย์เป็นคนสร้างเราก็จะสามารถยับยั้งและปูองกันได้ แต่ ถ้ามันเกิดขึ้น
ใหม่ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราไม่สามารถไปกําหนดให้มันหยุดแค่นั้นคงเป็นไปไม่ได้ ทางคณะทํางาน
มองในเรื่องนี้อย่างไร
วิธีการแก้ปัญหาในการกัดเซาะมีหลายรูปแบบด้วยกัน เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่อง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทิศทางของลม ห รือแนวของคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องประเมินดูว่าจะสามารถปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติอย่างไรถึงเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนบริเวณสาเหตุที่เกิดจากการพัฒนาอาจจะใช้
แนวทางของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ มาตรการกําหนดพื้นที่ถอยร่น หมายความว่าภายในเขต
50 เมตรจากชายฝั่ งอาจจะไม่ให้มีการพัฒนาและจากผลกระทบจากมนุษย์ อีกแนวทางคือการปลูกปุา สิ่ง
สําคัญที่สุดคือการแก้ไขโดยการมองภาพรวมทั้งระบบหาด ซึ่งมีความสมดุลอยู่ในตัวระบบ
5. สมมุติว่าเราแก้ไขปัญหาการกัดเซาะประมาณ 40 กิโลเมตรที่มีการกัดเซาะอย่างรุนแรง มันจะเพิ่มไปหา
ส่วนที่ยังไม่ได้กัดเซาะหรือไม่
ประเด็นการปฏิรูปตรงนี้สําคัญ การแก้ปัญหาตรงนี้จะต้องการันตีว่าจะไม่สามารถไปเกิดกับตรงอื่น
อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ ไม่ใช่แต่เพียงว่ามีงบประมาณมาแก้ไขปัญหาตรงนี้เสร็จ แต่ไม่ได้มองผลกระทบจาก
ตรงอื่น เรื่องการมอง ระบบหาด การมองวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม แม้กระทั่งในบางพื้นที่อาจจะต้องใช้หลาย
สรุปผลการดาเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๙๓

วิธีการในการลงไปแก้ปัญหา ต้องยอมรับว่าหน่วยงานที่ของบประมาณไปแก้ไขในพื้นที่ แต่ขาดการบูรณาการ
ในการมองภาพรวม เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด ปัญหาก็จะยิ่งไปเกิดกับอีกจุดหนึ่ง การแก้ไขปัญหา ไม่ใช่
มองแต่ว่าแก้ปัญหาตรงจุด แต่ต้องมองว่าการแก้ปัญหาจะไม่ไปเกิดปัญหาในส่วนอื่นด้วย
6. จากการแก้ปัญหาในจุดหนึ่ง และไปเกิดกับอีกจุดหนึ่ง ประชาชนไม่เข้าใจก็จะเกิดการเรียกร้องถึงเจ้าหน้าที่
รัฐ จุดนี้หรือเปล่าที่เป็นประเด็นในการปฏิรูปที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาความเดือดร้อนในพื้นที่ก็จะเกิดกับประชาชนโดยตรง หน่วยงานที่รับผิดชอบก็
ต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหา มาตรการตรงนี้ต้องทําทั้งเชิงปูองกันและแก้ไขไปด้วย การให้ความรู้ การสื่อสาร
ในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนที่เดือดร้อนโดยตรงให้เข้าใจ แล้วก็ต้อ
งมีทางออกและมีการเยียวยาที่
เหมาะสม
๗. จากการทํางานของคณะทํางาน ข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทางคณะทํางานได้ศึกษามาใน
ประเด็นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่ง จะดําเนินการอย่างไรต่อไป
การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พยายามที่ดําเนินการอยู่ ภายใต้ พ .ร.บ.การส่งเสริมการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.
2558 ตอนนี้ได้จัดทําเป็นแผนงานหรือโครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจะใช้เป็น
คู่มือในการทํางานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการดําเนินการต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งคู่มือ
ตรงนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นมติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปปฏิบัติ
ส่วนการดําเนินงานของคณะทํางาน ได้มีการประชุมมาหลายครั้ง ได้มีการเชิญหน่วยงาน ราชการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการลงพื้นที่สอบถามรวบรวมข้อมูลจากภาคประชาชน ทางด้านวิชาการคณะทํางานเน้น
มากพอสมควรซึ่งต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่ตรงกัน และหาทางแก้ไขที่เป็นภาพรวมให้ได้ จากการดําเนินงานที่
ผ่านมาได้ข้อสรุปว่า (1) การปูองกันการเกิดการกัดเซาะชายฝั่ ง ซึ่งการปูองกันปัญหาคือการการประกาศให้มี
เขตถอยร่นในบริเวณที่ดําเนินการได้ ซึ่งไม่ไปกระทบกับสภาพบริเวณนั้น (2) การอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาชายหาด
(3) หยุดการกระทําใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่เห็นและไม่
เห็น ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจในตรงนี้

การแก้ไขคือต้องจัดโครงสร้างเพื่อให้ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดในทุกภาคส่วน ผลสัมฤทธิ์ผล
ที่เกิดจากการแก้ไขคืออะไรซึ่งต้องกําหนดตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
หน่วยงานหลักที่จะประสานในการแก้ไขปัญหานี้ รวมถึงเรื่องการกําหนดงบประมาณ รูปแบบในการแก้ไข
เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
---------------------------------

เรียบเรียงโดย นางสาววราพร โภคา

สรุปผลการดาเนินงานการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภา

หน้า | ๙๔

3.21 ประเด็น “การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ”
(ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)
โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (ประธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง)
รายการวาระปฏิรูป ...วาระประเทศไทย หากพูดถึงขยะหลายคนมองว่าเป็นสิ่งที่ผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิตของคนไทย รวมไปถึงเป็นผลกระทบทําให้เศรษฐกิจของประเทศแย่ลง จริงห
รือไม่อย่างไร
การกล่าวโทษแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไร วันนี้จะมาคุยเรื่องการจัดการที่มีความสําคัญต่อด้านเศรษฐกิจ
ด้านท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน คือการจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ วันนี้
ได้รับเกียรติจาก ศ .ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประ ธานคณะทํางานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑. เหตุใดทุกฝุายต้องมีการหารือกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องขยะ
ประเด็นปัญหาเรื่องขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ ถ้ากล่าวถึงในระดับโลกก็มีปรากฎอยู่ในวาระการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาในเรื่องขยะโดยเฉพาะในเปูาประสงค์ที่ 14.1 จุดประสงค์ต้องการลดมลพิษทางทะเล
ดังนั้นประเด็นปัญหาขยะในทะเลถือว่าเป็นวาระระดับโลก ในส่วนประเทศไทยผู้นําของประเทศตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ พยายามรณรงค์ปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุม
มลพิษ กรมอุทยานและชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมเจ้าท่า เมื่อปีที่แล้วคณะทํางานและทีมงานได้ลงพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล จํานวน 2 ครั้ง ประเด็น
ปัญหาที่ติด 1 ใน 2 ในปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดชายฝั่งทะเลอย่าง รุนแรง และมีแนวโน้มที่จะ
มากขึ้นคือปัญหาเรื่องขยะทะเล จึงเป็นปัญหาระดับโลก ระดับประเทศ และระดับพื้นที่
2. ระหว่างขยะทั่วไปที่เป็นวาระแห่งชาติ กับขยะที่มีการจัดการบริเวณชายฝั่งและเกาะสามารถวัดความสมดุล
กันได้หรือไม่
มีตัวเลขจากกรมควบคุมมลพิษรายงานเมื่อปี 2519 ขยะที่เกิดทั่วประเทศมีประมาณ 27.06 ล้าน
ตัน หรือคํานวณปริมาณขยะต่อวันประมาณ 74,000 กว่าตัน อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนในปี 2518
ปริมาณ1.13 กิโลกรัม คน/วัน และในปี 2519 อยู่ที่ 1.14 กิโลกรัม คน/วัน ส่วนนี้คือภาพใหญ่ของประเทศ
หากมองเฉพาะ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล จะมีปริมาณขยะ 10 ล้านตัน มีจํานวน 2.83 ล้านตัน ที่ได้รับการ
กําจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งมีโอกาสเป็นขยะทะเลได้ แต่ถ้าย้อนไป 27.06 ล้านตัน เป็นขยะที่กําจัดแบบเอาไปใช้
ประโยชน์ 22% กําจัดแบบถูกต้อง 35% อีก 43% กําจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 9.96 ล้านตัน คือส่วนที่มี
โอกาสลงสู่ทะเลได้ และมีการสะสมอยู่ในพื้นที่ที่มีการเก็บขยะได้
3. สถานการณ์ความรุนแรงเกี่ยวกับขยะในประเทศไทยถึงขั้นวิกฤตแล้วหรือยัง
หากมองเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะ ความสามารถในการจัดการขยะเฉลี่ยของประเทศอยู่ใน
เกณฑ์ดีกว่าทั้งขยะที่มาจากการท่องเที่ยวและขยะตกค้างในที่ต่าง ๆ แต่ปัญหาขยะลงทะเลเยอะส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้จากบนบกทําให้เกิดผลสะสมในทะเลที่ค่อนข้างรุนแรง ส่วนใหญ่ขยะทะเลยังไม่ได้รับการ
เก็บอย่างถูกต้องเป็ นระบบเป็นการคาดการณ์ แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน ในแต่ละปีมีสัตว์ทะเลหากยาก
ตายเป็นจํานวนมาก เช่น โลมา ตายประมาณปีละ 50 เต่าทะเล ตายประมาณปีละ 300 กว่าตัว เมื่อผ่าพิสูจน์
จะพบขยะอยู่ในท้อง ประมาณ 2-3% หรือบางตัวมีเชือกอวนพัน 20-40% และคาดว่าจะมีปริมาณการต าย
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เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหากถามปริมาณขยะมากน้อยแค่ไหน ตัวเลขที่แน่นอนอาจจะไม่ทราบ แต่ผลกระทบที่
เกิดขึ้นสามารถเห็นได้ชัดเจน
4. สาเหตุของการเกิดขึ้นของขยะทะเลมีที่มาจากไหน
ส่วนใหญ่เป็นขยะที่เราผลิตขึ้นเอง โดยเฉพาะขยะพลาสติกและมีบางส่วนที่ลอยมาจากที่อื่น ขยะที่เกิด
จากกิจกรรมการขนส่งระหว่างประเทศตามท่าเรือที่มีการจัดการขยะที่ไม่ดี แต่อย่างไรขยะที่มาจากต้นทางเป็น
ปริมาณที่ค่อนข้างสูง
5. วิกฤตความรุนแรงของปัญหาขยะปัจจุบันอยู่ระดับไหน
มิติความรุนแรงมีทั้งปัญหาปัจจุบันและอนาคต การที่สิ่งมีชีวิตในทะเลได้รับผลกระทบ
จากขยะ
ปัจจุบันขยะที่พูดกันมากคือ พวกไมโครพลาสติกซึ่งต้องมีการศึกษาติดตามว่าปริมาณที่เข้าไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ
เป็นอย่างไรบ้าง แม้แต่ในเกลือทะเล สัตว์ท้องถิ่น หอยหลายชนิด ถ้ามีไมโครพลาสติกปรากฎอยู่ในกระเพาะ
เรามีโอกาสบริโภคเข้าไป ถ้ามองความรุนแรงของปัญหามีโอกาสทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่รุนแรงมากขึ้น
๖. ความแปรผันของปัญหาขยะหรือทิศทางของขยะสามารถลงสู่ทะเลและเกาะได้เหมือนกันใช่หรือไม่
ขยะมีพัฒนาการเปลี่ยนไปตามการใช้ของคนที่เกิดขึ้นจากระบบการผลิต บรรจุภัณฑ์ การเลือกบริโภค
ของผู้บริโภค เมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่มีการทิ้งขยะและจัดการไม่ถูกต้องและสืบเนื่องกันหมด ดังนั้นการมองปัญหา
จึงควรย้อนมองในภาพใหญ่และดูว่าอะไรควรแก้ไขอย่างไร การแก้ไขที่ต้นทางจึงง่ายและมีนัยสําคัญมากกว่า
7. ประสิทธิภาพในการจัดการขยะของประเทศไทยอยู่ในระดับไหน
ถ้าพิจารณาจ ากตัวเลข และการจัดการ ตอนนี้มีสถานกําจัดขยะ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี
2519มีจํานวน 2,810 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถานที่กําจัดขยะถูกต้องเพียง 11.7% อีก 88.3% เป็นสถานที่
จํากัดขยะแบบไม่ถูกต้อง ถ้ามองถึงประสิทธาภาพขอการกําจัดขยะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํา การนําขยะหลังจาก
การคัดแยกมาใช้ประโยชน์ภายหลังการจัดการแล้วอยู่ในสัดส่วนที่สูง
8. ทําไมการรณรงค์ให้นําขยะกลับมาใช้ใหม่จึงไม่ประสบความสําเร็จ
การนําขยะกลับมาใช้ใหม่ในส่วนของรีไซเคิล หรือกําจัดขยะที่ถูกต้องมีเพียง 11.7% เท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นจึงมีปริมาณอีกมากที่เรายังไม่ได้นํากลับมาใช้ใหม่ เพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการต้นทางของขยะ
9. ปี 2559 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีขยะทะเลมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก สาเหตุเกิดจากอะไร
ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกจับตามองโดยเฉพาะขยะพลาสติก พอลงไปในทะเลแล้วไม่ย่อยสลายก็
ไปกองกันอยู่จึงเห็นผลกระทบชัดเจน การรายงานตัวเลขของความสามารถในการกําจัดขยะ เนื่องจากมีขยะอยู่
ในทะเล จํานวน 5 ล้านตัน/ปี จึงทําให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก แต่ตัวเลขต่างๆ ไม่สําคัญเท่าข้อเท็จจริงที่เรา
เห็น
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้เข้าไปจัดการอย่างไรบ้าง
การบริหารจัดการได้ดําเนินการอย่างเต็มที่แต่ปริมาณขยะและกระบวนการในการจัดการไม่สอดคล้อง
กับปริมาณขยะที่ได้รับการผลิตหรือการส่งเสริม เพราะในช่วงที่ผ่านมามีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ย ว ซึ่ง
นํามาซึ่งการผลิตขยะแม้จะมีความพยายามบริหารจัดการด้วยดีก็ตาม เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
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11. ภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการจัดการขยะใต้ทะเลและบนเกาะอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
ความพยายามในภาคธุรกิจได้ดําเนินการเป็นระยะเวลานานพอสมควร ระบบการผลิตของภาคธุรกิจมี
การประหยัดพลังงาน โดยนําเอาพลังงานจากขยะมาใช้ประโยชน์ในระดับหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือการไปร่วมมือ
กับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา มีกิจกรรมการกําจัดขยะ เช่น กลุ่มปิโตรเลียม แต่ก็ยังเป็นการจัดการใน
วงจํากัดการดึงภาคเอกช นเข้ามาจะทําให้ได้บทเรียนที่ประสบความสําเร็จ เป็นการทํางานในเชิงรุก เป็นการ
ขยายผลจากบทเรียน
12. ประเทศไทยมีความร่วมมือกับภาคเอเชียหรือสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะพลาสติกใน
มหาสมุทร องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมการจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะทําให้เราตื่นตัวและมีผลอย่างไรกับ
ประเทศไทยบ้าง
ผู้นําประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคราชการในระดับสูง เห็นว่าประเด็นนี้มีความสําคัญ
และเกิดผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง และต้องมีการดําเนินการจัดการ มีแนวทางในเชิงของการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารระดับสูง และส่งนโยบายมายัง กรม กอง ต่าง ๆ เป็นผู้ปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดจึงทําเกิดความตระหนัก
ทุกภาคส่วน การจัดการจึงมองแนวทางเชิงปูองกันตั้งแต่ต้นทาง
13. ภาพรรวมของการจัดการเราจัดการถูกวิธีแล้วหรือยังหรือต้องเริ่มต้นกันใหม่
หากมองการกําจัดขยะบริเวณชายทะเลหรือเกาะถ้าเทียบกับปริมาณที่ผลิต ทําได้
ดีและมีความ
พยายาม เพียงแต่การนําขยะขึ้นไปกําจัดบนเกาะ อาจต้องหาวิธีการหรือทางเลือกอย่างอื่น ปกติพื้นที่เกาะมี
บริเวณแคบ การรีไซเคิล ฝังกลบ จึงเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะกับการกําจัดขยะ แนวทางที่สําคัญการจํากัดขยะ
ทะเลแต่ประเด็นกลายเป็นขยะของประเทศ เพราะขยะข้างบนลงไปสู่ทะเลถ้าไม่แก้ไขปัญหาต้นทางก็จะลําบาก
เคยให้ข้อสังเกตว่าเวลาพูดถึงขยะเรามองที่ปลายทางแล้ว ถ้าเรามองว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบเราสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์และบริหารจัดการที่ถูกก่อนที่จะเป็นขยะ แนวคิดนี้คือ แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ําเงิน

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

เรียบเรียงโดย นางสาวศิริพร แสงสัจจา
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รายนามคณะผู้จัดทา
ผู้ควบคุมการดาเนินงานและที่ปรึกษา
นางสาวหิรัญญา บุญจารูญ
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ดาเนินงาน
นางสวภัทร์ เปรมโยธิน (ผูค้ วบคุมการดาเนินงาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผูอ้ านวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นางสาวศิริพร แสงสัจจา (ผูเ้ รียบเรียง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก (ผูเ้ รียบเรียงและรวมเล่ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายคมสันต์ ทองแม้น (ผูเ้ รียบเรียง)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววราพร โภคา (ผูเ้ รียบเรียง)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายการุณรัฐ จินดามณี (ผูเ้ รียบเรียง)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
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