
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

โดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย 



ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

	 ประเทศไทยทุกวันนี้ประสบปัญหาในหลากหลายด้านซึ่งเก่ียวโยงเชื่อมต่อกันเป็น

ปัญหาของระบบทั้งระบบ	สามารถกล่าวได้ว่าประเทศนั้นมีปัญหา	“การเมืองทุจริต	เศรษฐกิจ

เหลื่อมล้ำา	 สังคมไม่เป็นธรรม”	 ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม	

กระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน	 ซึ่งหากปล่อยให้ต้นตอของปัญหาเหล่า

นี้ดำาเนินไปโดยไม่หาทางแก้ไข	 ก็จะยิ่งฝั่งรากลึกลงไปในสังคมจนกลายเป็นวัฒนธรรมและ

ค่านิยมที่ผิดๆ	 ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลนำามาซี่งการจัดทำาข้อเสนอปฏิรูปของสถาบันออกแบบ

อนาคตประเทศไทย	(FIT)	

	 การจัดทำาข้อเสนอการปฏิรูปในครั้งนี้	 จะครอบคลุมปัญหาด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	

และสังคม	 ซึ่งหากวิเคราะห์ปัญหาในเชิงลึกแล้วจะพบว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาตั้งแต่จุดเริ่ม

ต้นของการบริหารประเทศ	 นั้นคือการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่นำาไปสู่การได้มาซึ่งผู้ที่

มีอำานาจในการบริหารประเทศ	 และในปัจจุบันโครงสร้างการบริหารภาครัฐมีสภาพการกระ

จุกตัวของอำานาจและผลประโยชน์	 เป็นที่มาของการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ความเหลื่อมล้ำา	 และ

ความไม่เป็นธรรม	 ในขณะเดียวกันสื่อและการศึกษาที่ขาดคุณภาพยังมีอิทธิพลสูงมากต่อ

พฤติกรรมของบุคคล	ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมไทยในภาพรวม	

	 เมื่อพิจารณาความยึดโยงของปัญหาทั้งระบบแล้ว	 ทางสถาบันฯจึงมีความเห็นว่า	

ประเทศไทยจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน	 โดยแบ่งข้อเสนอออกเป็น	 7	 ด้าน

ที่สำาคัญ	ได้แก่	

	 1.	 การปฏิรูปเพื่อขจัดการทุจริต	คอร์รัปชั่น	

	 2.	 การปฏิรูปการเลือกตั้ง	

	 3.	 การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

	 4.	 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้า

	 5.	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

	 6.	 การปฏิรูปการศึกษา	และ

	 7.	 การปฏิรูปสื่อ



สารบัญ

บทที่	 	 				หัวข้อ		 	 	 	 	 	 หน้าที่
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บทที่ 1 การปฏิรูปเพื่อขจัดการทุจริต คอร์รัปชั่น
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1.1  ภาพรวมปัญหา

	 การทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 เป็นปัญหาอันดับ	 1	 ที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ	 เป็น

ปัญหาที่ถูกมองว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายๆอย่าง	 การ

ทุจริต	 คอร์รัปชั่นทำาให้ประเทศไทยเปรียบเสมือนหลุมดำาของอาเซียน	 	 หลายๆ	 องค์กรได้มี

การประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต	คอร์รัปชั่น	ต่อประเทศอยู่ที่ประมาณ	3	

แสนล้านบาทต่อปี	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2	ของรายได้ประชาชาติ	หากเงินจำานวนมากขนาด

นี้ไม่สูญเสียไปกับการทุจริต	 จะสามารถนำาเงินจำานวนนี้มาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้

เจริญก้าวหน้าได้อย่างมาก	โดยเงินจำานวนนี้สามารถนำาไปใช้เพื่อ	

	 •	 จ้างครู	ประมาณ	15,000	บาทต่อเดือน	ได้	1,500,000	คน

	 •	 สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดได้เพิ่มประมาณ	5,000	แห่ง

	 •	 สร้างโรงพยาบาล	ประมาณ	200	เตียงได้	177	แห่ง

	 •	 สร้างถนนทางหลวงชนบทได้	60,000	กิโลเมตร

	 •	 สร้างรถไฟฟ้าได้	4	สาย

	 •	 ทำาโครงการรถไฟรางคู่ครอบคลุมทั่วประเทศ

	 นอกจากนี้	การทุจริต	คอร์รัปชั่น	ส่งผลให้ประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือ	และกลาย

เป็นประเทศที่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน	 โดยเฉพาะการแข่งขันในการดึงดูดเม็ดเงิน

เข้ามาลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ในอาเซียน	 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่าง

ประเทศในอาเซียนเติบโตขึ้นโดยภาพรวมร้อยละ	30	จาก	85,631	ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

ในปี	พ.ศ.	2550	มาเป็น	111,294	ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	 ในปี	พ.ศ.	2555	บ่งบอกถึง

ความน่าลงทุนและทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้	 แต่สำาหรับประเทศไทยกลับ

มีทิศทางที่ตรงกันข้าม	 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของไทยปรับลดลงจาก	 11,359	

ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	 ในปี	พ.ศ.	2550	 เหลือเพียง	8,607	ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	

ในปี	พ.ศ.	2555	หรือลดลงร้อยละ	24	นอกจากนี้ส่วนแบ่งทางการตลาดของประเทศไทยยัง

ลดลงจากร้อยละ	13	เหลือเพียงร้อยละ	8
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ตารางที่	1.1	เปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	(ล้านเหรียญสหรัฐ	)

ประเทศ
สมาชิกอาเซียน	

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	(ล้านเหรียญสหรัฐ	)
										2007		 																		2012															เปลี่ยนแปลง

สิงคโปร์ 46,972 56,651 21%

อินโดนีเซีย	 6,928 19,853	 187%

มาเลเซีย 8,595 10,074 17%

ไทย	 11,359 8,607 -24%

เวียดนาม	 6,700 8,368	  25%

ฟิลิปปินส์	 2,916 2,797 -4%

เมียนมาร์	 710	 2,243 216%

กัมพูชา	 867	 1,557 80%

บรูไน	 260	 850 227%

ลาว 324 294 -9%

รวม	 85,631 111,294 30%

Source:	UNCTAD,	FDI-TNC-GVC	Information	System,	FDI	database

	 ประเทศไทยเคยมีสัดส่วนการลงทุนทางตรงเป็นอันดับ	 2	 ของอาเซียน	 รองจาก

ประเทศสิงคโปร์เพียงประเทศเดียว	แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นอันดับ	4	รองจากประเทศสิงคโปร์	

อินโดนีเซีย	และมาเลเซีย	ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาร์กลับมีการขยายตัว

ด้านการลงทุนจากต่างชาติอย่างก้าวกระโดด	

	 ในการประเมินของ	 World	 Economic	 Forum	 ถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ลงทุน	 และการทำาธุรกิจในประเทศไทยพบว่า	 ปัญหาอันดับ	 1	 คือการคอร์รัปชั่น	 และเมื่อ

เปรียบเทียบสถานการณ์ปัญหาการทุจริต	คอร์รัปชั่นกับประเทศอื่นๆ	พบว่า	อันดับความน่า 

เชื่อถือในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของไทย	โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล	(Transparency	 

International)	 นั้น	 ประเทศไทยถูกจัดอันดับลดลงมาโดยลำาดับ	 โดยสองปีที่ผ่านมา	 ลดลง

กว่า	20	อันดับ	จากอันดับอยู่ในอันดับที่	80	มาเป็นอันดับที่	102	ของโลก	
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1.2 กระบวนการคอร์รัปชั่น

		 กระบวนการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยในปัจจุบันอาจจำาแนกได้เป็น	 6	 รูปแบบ	

ประกอบไปด้วย	

การคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและข้าราชการที่ใช้อำานาจรัฐ

1.	 การทุจริตเชิงนโยบาย	การออกนโยบายของผู้บริหารราชการแผ่นดินมีการเอื้อประโยชน์

ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ	 หรือแม้กระทั่งเอื้อประโยชน์ในทางการเมือง	 เช่น	

นโยบายประชานิยมหลายนโยบาย	ซึ่งนำาไปสู่การทุจริตเชิงนโยบาย

2.	 การเบียดบังหรือปล้นทรัพยากรของแผ่นดิน	 ในสมัยก่อนนั้นปัญหาหลักคือเรื่องการเข้า

ครอบครองที่ดินของรัฐโดยผิดกฏหมาย	 แต่ในปัจจุบันปัญหาได้ถูกพัฒนาไปยังเรื่องคลื่น

ความถี่	และทรัพยากรสาธารณะต่างๆ	ซึ่งได้ถูกเบียดบังเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม

การคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจในกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับภาครัฐ

3.	 การซื้อความได้เปรียบ	 การนำาเงินให้แก่ผู้มีอำานาจเพื่อให้ตนสามารถมีโอกาสที่ดีกว่าคู่

แข่งขันในการทำาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐ	เช่น	การล็อคสเป็คและการกำาจัดคู่แข่ง

4.	 การฮั้ว	 การแบ่งงานกันรับผลประโยชน์ในภาคธุรกิจด้วยกัน	 ไม่แข่งขันกันเสนอสิ่งที่ดี

ที่สุด	 ไม่แข่งขันกันเสนอราคาตำาที่สุดสำาหรับภาครัฐ	 แต่เป็นการตกลงกันระหว่างภาคธุรกิจ

หรือนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์

5.	 การซื้อความสะดวก	 การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ	 ของภาครัฐ	 จำาเป็นจะต้องขอใบ

อนุญาตหรือขอที่จะดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด	 แต่เมื่อไม่ได้รับความสะดวก	 ล่าช้า	 หรือ

ถูกกลั่นแกล้งให้ ไม่สามารถเดินหน้าประกอบธุรกิจการงานได้ตามปกติ	 จึงมีขั้นตอนการติด

สินบนเพื่อซื้อความสะดวกสบายขึ้น

่
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การคอร์รัปชั่นอื่นๆ

6.	 การซื้อผิดเป็นถูก	 เมื่อกระทำาความผิดไปแล้ว	 ก็ทุจริตโดยการใช้เงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการ	 ทำาสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก	 ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่การขับรถฝ่าไฟแดง	 การจ่ายเงิน

ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแทนการเสียค่าปรับให้ทางราชการ	 ไปจนถึงปัญหาการติดสินบนใน

กระบวนการยุติธรรมขั้นตอนต่างๆ	

1.3   ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อขจัดปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น  20 มาตรการ 4 

ด้าน

	 ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อขจัดปัญหาทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ฉบับนี้รวบรวมมาตรการเพื่อ

แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ในประเทศไทยอย่างรอบด้าน	 ครอบคลุมการ

ป้องกัน	 การปราบปราม	 ความโปร่งใส	 และการปลูกจิตสำานึก	 รวมทั้งหมด	 20	 มาตรการ	 

ด้านที่	1	ป้องกัน

	 •	 มาตรการที่	1

	 ตรา	 พ.ร.บ.	 การอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	

พ.ศ. … เพื่อแก้ปัญหาการทุจริต	 ที่เป็นลักษณะการซื้อความสะดวกโดยเฉพาะ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อทำาให้การบริการและการอนุญาตของราชการ	มีขั้นตอน	ระยะเวลา	และหลัก

เกณฑ์ที่ชัดเจน	 และหากเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาที่ระบุไว้	 จะต้องมี

บทลงโทษ	

	 •	 มาตรการที่	2

	 ยกระดับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเป็นกฎหมาย	 โดยมีประเด็นสำาคัญที่ต้องมีการ

ระบุหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนดังนี้	

	 	 o	การกำาหนดราคากลาง	ที่จะต้องเปิดเผยราคาและวิธีการคำานวณราคาซึ่ง 

	 	 ราคากลางควรจะสะท้อนต้นทุนที่เป็นธรรม
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	 	 o	การจัดซื้อบริการหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้	เช่น	การจ้างที่ปรึกษา	ต้องมีหลัก 

	 	 				เกณฑ์การจ้างที่ชัดเจน	

	 	 o	การจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด	(IT)		

	 	 o	การว่าจ้างเพื่อจัดงาน	อีเว้นท์	และการจ้างออแกไนเซอร์	

	 	 o	การเพิ่มการแข่งขันและลดการกีดกันผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและ 

	 	 				มีศักยภาพที่จะทำางานให้กับทางราชการได้	

	 โดยกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการต่อยอด	 พ.ร.บ.	 ความผิดว่าด้วยการสมยอมกันใน

การเสนอราคาต่อรัฐ	

	 •	 มาตรการที่	3	

	 การลดการใช้ดุลพินิจของทางราชการและเพิ่มการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบ

ประมาณ	ที่ยังปราศจากหลักเกณฑ์ที่รัดกุมเพียงพอ	

	 •	 มาตรการที่	4

	 ลดขนาดภาครัฐ	 เพิ่มอำานาจประชาชน	 เพราะการทุจริตเกิดขึ้นจากการใช้อำานาจ	

โดยในปัจจุบัน	 มีการใช้อำานาจของภาครัฐ	 ภาคราชการ	 โดยไม่จำาเป็น	 โดยเฉพาะในส่วน

งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ใบอนุญาต	ให้พ้นจากอำานาจรัฐ	

	 •	 มาตรการที่	5

	 การจัดระเบียบการโฆษณาของภาครัฐโดยมี	2	ประเด็นที่สำาคัญ	คือ	

	 	 o	ทรัพยากรของประเทศถูกใช้ ในการโฆษณาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

	 	 ส่วนรวม	เช่น	ป้ายต่างๆ	ที่เน้นการประชาสัมพันธ์นักการเมืองมากกว่าการ 

	 	 ให้ข้อมูลแก่ส่วนรวม	

	 	 o	สื่อมวลชนบางกลุ่มไม่กล้าตรวจสอบการใช้งบประชาสัมพันธ์และการ 

	 	 โฆษณาของหน่วยงานภาครัฐ	 ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ 

	 	 อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐอุดหนุนสื่อเพราะต้องการให้ส่ือสามารถทำา 

	 	 งานได้อิสระ	 อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน	 บทบัญญัติข้อนี้ถูกตีความเพียงว่า	 

	 	 ไม่อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐจัดสรรงบประมาณให้สื่อ โดยตรง	 
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	 	 ซึ่งมีการหาวิธีหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายโดยการว่าจ้างเหมาให้บริษัทเอกชน 

	 	 ทำาโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ	 ของรัฐ	 และบริษัทเอกชนก็ 

	 	 นำาเงินที่ ได้รับจากการว่าจ้างไปให้กับส่ืออีกทอดซ่ึงส่งผลให้สื่อที่ ได้รับ 

	 	 งบประมาณไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐ	

	 •	 มาตรการที่	6

	 ห้ามเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม	 ทั้งตำารวจ	 และอัยการ	 ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 เพราะอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น	 โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหา

ขึ้นในข้อพิพาท	หรือการตรวจสอบและดำาเนินคดีเกี่ยวกับหน่วยงานนั้นๆ

	 •	 มาตรการที่	7

	 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นเมื่อมีการจัดทำานโยบายหรือโครงการ		

ขนาดใหญ่	 ดังเช่นที่	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 เคย

ทักท้วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ถึงการดำาเนินการนโยบายจำานำาข้าวว่าจะทำาให้เกิด

การทุจริตสูงมาก		 วัตถุประสงค์หลักสำาหรับข้อเสนอนี้	 เพื่อให้	 ป.ป.ช.	 มีอำานาจและ

บทบาทในการป้องกันการทุจริต		 คอร์รัปชั่น	 ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐให้มากขึ้น	 และ

หาก	 ป.ป.ช.	 ประเมินแล้วว่านโยบายนั้นๆ	 มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต	 แต่คณะรัฐมนตรี	

หรือรัฐบาล	ยังยืนยันในการดำาเนินนโยบาย	หากเกิดการทุจริตในภายหลัง	ไม่ว่าจะในระดับใด

ก็ตาม	คณะรัฐมนตรีผู้อนุมัติจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย	

ด้านที่	2	ปราบปราม

	 •	 มาตรการที่	8

	 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตใน	6	ประเด็น		 คือ

	 	 o	กำาหนดให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีทุจริต	 เพราะการทุจริตสร้าง 

	 	 ความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนทุกคน	 ซึ่งเป็นการเบียดบังภาษี 

	 	 และทรัพยากร	 ส่งผลให้ประชาชนใช้สาธารณูปโภคที่ไม่มีคุณภาพ	 แต่ 

	 	 เนื่องจากปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถเป็นผู้ฟ้องร้องคดีทุจริตได้	 
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	 	 เพราะไม่ใช่ผู้เสียหายหรือคู่กรณีโดยตรง	

	 	 o		แก้ไขกฎหมายให้คดีการทุจริตนั้นไม่มีอายุความ	

	 	 o	พัฒนากระบวนการพิจารณาคดีการทุจริตให้มีความกระชับ	รวดเร็ว		

	 	 ตั้งแต่ขั้น	ตอนการไต่สวนของ	ป.ป.ช.	จนถึงกระบวนการพิจารณาของศาล	

	 	 o	กำาหนดให้คดีการทุจริตเป็นคดีที่มีโทษหนักและไม่มีการรอลงอาญา	

	 	 o	มีมาตรการคุ้มครองพยานอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มบุคคลทุก 

	 	 สาขาอาชีพ

	 	 o	 การกระทำาใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้	 ไม่ว่าจะกระทำาโดยทางตรง 

	 	 หรืออ้อมถือว่าเป็นการกระทำาความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง 

	 	 ประโยชน์ส่วนบุคคล	และประโยชน์ส่วนรวม

	 	 1.	การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่

	 	 2.	การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐ

	 	 3.	 การริเริ่ม	 เสนอ	 จัดทำาหรืออนุมัติโครงการของรัฐ	 เพื่อเอื้อประโยชน์ของ 

	 	 ตนเองหรือพวกพ้อง

	 	 4.	การใช้อิทธิพลและอำานาจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบ	เช่น	

	 	 	 4.1.	 การอนุมัติ	 อนุญาต	 รับจดทะเบียน	 หรือให้สิทธิประโยชน์ที่ 

	 	 	 สามารถคำานวณเป็นเงินได้

	 	 	 4.2.	 การให้สัมปทาน	 ทำาสัญญา	 หรือทำานิติกรรม	 เพื่อประโยชน์ 

	 	 	 ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

	 	 	 4.3.	การบรรจุ	แต่งตั้ง	เลื่อนขั้นเงินเดือน	โอน	ย้าย	หรือให้เจ้าหน้าที่ 

	 	 	 ของรัฐในการบังคับบัญชาหรือการดูแลพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่

	 	 	 4.4.การไม่แจ้งความหรือร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธี 

	 	 	 พิจารณาความอาญา

	 	 5.	 การรับของขวัญ	 ของที่ระลึก	 เงิน	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์ในรูปแบบใดก็ 

	 	 ตาม		ที่สามารถคำานวนเป็นเงินได้หรือมีมูลค่าจะต้องรายงานต่อ	ป.ป.ช.	หาก 
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	 	 เจ้าหน้าที่รัฐกระทำาการในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้	ต้องถือว่ามีความผิด	และจะ 

	 	 ต้องส่งเรื่องให้กับ	ป.ป.ช.	ไต่สวนและดำาเนินการพิจารณาลงโทษ	อีก	 ทั้งยัง 

	 	 ถือว่าเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนจากตำาแหน่งหน้าที่ได้

	 •	 มาตรการที่	9

	 การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	โดยเฉพาะ	

	 	 o	United	 Nations	 Convention	 against	 Corruption	 (UNCAC)	 

	 	 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสหประชาชาติ	 ซึ่งประเทศไทย 

	 	 เข้าเป็นภาคีเมื่อ	 พ.ศ.	 2554	 แต่ยังไม่มีการสานต่อเพื่อออกกฎหมายให้ 

	 	 เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าวโดย	 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ซึ่ง 

	 	 หากสามารถผลักดันเป็นกฎหมายแล้ว	 จะมีมาตรการที่ครอบคลุมถึงการ 

	 	 ติดตามเอาทรัพย์สินที่ ได้จากการกระทำาความผิดในต่างประเทศด้วย 

	 	 o	United	 Nations	 Office	 on	 Drugs	 and	 Crime	 (UNODC)	 เป็น 

	 	 สำานักงานด้านปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติ 

	 	 ซึ่งมีชุดเคร่ืองมือที่กำาหนดให้แต่ละประเทศมีมาตรการการเปิดเผยข้อมูล 

	 	 เพื่อความโปร่งใส	 และ	 มาตรการเกี่ยวข้องกับองค์กรที่จะบังคับใช้กฎหมาย	 

	 	 ฯลฯ

	 	 o	Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development	 

	 	 (OECD)	มีแนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการติดสินบน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

	 	 สำาหรับโครงการที่มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง

	 •	 มาตรการที่	10

	 เพิ่มอำานาจและศักยภาพของ	ป.ป.ช.	ในงานด้านการสืบสวน	เพื่อให้สามารถทำางาน

เชิงรุกและมีความรวดเร็วมากขึ้น	และเพื่อเพิ่มโอกาสที่	ป.ป.ช.	สามารถดำาเนินการและลงโทษ

กับผู้ทุจริตได้อย่างในต่างประเทศ	

	 •	 มาตรการที่	11

	 เชื่อมโยงงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 และผู้ตรวจการแผ่นดินเข้า
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กับหน่วยงานปราบปรามการทุจริต	

	 	 o	สตง.	มีหน้าที่ในการตรวสอบการจ่ายเงินแผ่นดินซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์ 

	 	 ในการติดตาม	ตรวจสอบ	และการปราบปรามการทุจริตได้	

	 	 o	ผู้ตรวจการแผ่นดินดำาเนินการอันเก่ียวข้องกับกระบวนการการถอด 

	 	 ถอน	 ในกรณีที่มีการใช้อำานาจในลักษณะที่ขัดกับประมวลจริยธรรมอย่าง 

	 	 ร้ายแรง	ซึ่งเป็นการทุจริตโดยการใช้อำานาจในทางที่ผิด

	 •	 มาตรการที่	12

	 การตรวจสอบภาษีย้อนหลังนักการเมือง	 และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐ			

การแสดงบัญชีทรัพย์สินและข้อมูลการเสียภาษีต่อ	 ป.ป.ช.	 นั้น	 ควรนำาข้อมูลการเสียภาษี

ย้อนหลังมาพิจารณาว่า	 ทรัพย์สินที่นักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐถือ

ครองอยู่มีความสมเหตุสมผลหรือส่อพิรุธว่ารำารวยผิดปกติหรือไม่

ด้านที่	3	โปร่งใส

	 •	 มาตรการที่	13

	 จัดทำาข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง	 ระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาค

เอกชนผู้สนใจ	 เสนอการดำาเนินงานโครงการ	 เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	 โดย

ภาครัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูล	 เช่น	 มาตรฐานราคาต้นทุน	 รายชื่อผู้มีความสามารถในการ

ดำาเนินโครงการ	 และในทุกกระบวนการจะต้องมีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นอิสระ	 อีกทั้งสามารถนำา

ข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะ	 ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบในเรื่องของการจัดซื้อจัด

จ้างมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น	

	 •	 มาตรการที่	14

	 กำาหนดให้รัฐวิสาหกิจมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเทียบเท่ากับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้	พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า	

	 •	 มาตรการที่	15

	 แก้ไข	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.2540

่
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	 	 o	 หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูล	 เช่น	 การทำาสัญญา	สัมปทาน	 ให ้

	 	 ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้	

	 	 o	ประชาชนและหน่วยงานตรวจสอบสามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานของ	

	 	 รัฐได้โดยไม่มีข้อยกเว้น	 เช่น	 การอ้างถึงการกระทบต่อความมั่นคง	 หรือ	 

	 	 กระทบต่อความลับทางการค้า	 และการอ้างถึงเหตุผลด้านความมั่นคง	 จะ 

	 	 อนุญาตเฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของประเทศเท่านั้น	 

	 	 เช่น	สภาความมั่นคง	เป็นต้น	

	 	 o	 กำาหนดมาตรการคุ้มครองกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจจะ 

	 	 ผิดกฎหมาย	 แต่เมื่อเปิดเผยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการรักษา 

	 	 ผลประโยชน์ของประเทศ	

	 •	 มาตรการที่	16

	 การเพิ่มความเข้มข้นในการเปิดเผยข้อมูล	 ทรัพย์สิน	 และผลประโยชน์ทางธุรกิจของ

ผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ	 ทั้งในราชการและรัฐวิสาหกิจ	 โดยจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สิน	 เปิดเผยต่อสาธารณะดังเช่นการปฎิบัติสำาหรับนักการเมือง	 นอกจากนี้นักการ

เมืองและผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐต้องแสดงผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน	 เพื่อให้ประชาชน

รับรู้ว่าบุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้างและดำารงตำาแหน่งใดในธุรกิจเหล่านั้น	 เพื่อ

ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ

ด้านที่	4	ปลูกจิตสำานึก

	 •	 มาตรการที่	17

	 ขยายผลหลักสูตรโตไปไม่โกง	 ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานสำาคัญในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูก

ต้องในหมู่เด็กและเยาวชน	

	 •	 มาตรการที่	18

	 การสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น	 เพื่อให้เกิดการวิจัยในเชิง

ลึกมากขึ้น	 และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	 โดยการวิจัยอาจนำามาซึ่งข้อมูลและราย
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ละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 เช่น	 จำานวนเงินที่ภาคธุรกิจต้องจ่ายสินบน	

อัตราการจ่าย	และหน่วยงานที่ได้รับสินบน

	 •	 มาตรการที่	19

	 จัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น	 Policy	 Watch/Corruption	 Watch	 โดย

อาจตั้งในสถาบันการศึกษาต่างๆ	และมีการดำาเนินงานอย่างอิสระ	

	 •	 มาตรการที่	20

	 การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคประชาชน	 สนับสนุนองค์กร

ต่างๆ	 ทั้งที่ทำางานด้านการติดตามตรวจสอบการทุจริต	 เพื่อส่งเสริมงานด้านการปราบ

ปรามการทุจริต	คอร์รัปชั่น	ของภาคประชาชน
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บทที่ 2  การปฏิรูปการเลือกตั้ง
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2.1  ภาพรวมปัญหา

	 ประเทศไทยในขณะนี้อยู่ในสภาวะบอบชำา้ทางการเมืองเป็นอย่างมาก	 ระบอบ

ประชาธิปไตยถูกนำามาเป็นเคร่ืองมือและข้ออ้างในการกระทำาการเพื่อผลประโยชน์ของตน

และพวกพ้อง	 สภาผู้แทนราษฎรถูกครอบงำาโดยเสียงข้างมากและกระทำาการตามอำาเภอใจ

โดยอ้างความเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง	องค์กรอิสระต่างๆ	ก็ถูกแทรงแซงในการปฏิบัติ

หน้าที่จนไม่มีผู้ ใดหรือหน่วงงานใดสามารถตรวจสอบการทำางานของรัฐบาลได้	 อำานาจทุน

ครอบงำาการเลือกตั้ง	 มีการใช้นโยบายประชานิยมอย่างสุดขั้วโดยมิได้คำานึงถึงความเป็นไป 

ได้จริงหรือผลที่จะตามมา	

	 นายโคฟี่	 อันนัน	 อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ	 ได้ให้ความเห็นว่า	 งบประมาณที่

มหาศาลของภาครัฐมีผลกระทบต่อความเป็นประชาธิไตยได้	 โดยเฉพาะความเสมอภาค

ทางการเมือง	 การเคารพสิทธิ์ของคะแนนเสียง	 และการแก้ปัญหาสังคมอย่างสงบ	 โดยเฉพาะ

ถ้าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส	 นักการเมือง	 ข้าราชการ	 และองค์กรอิสระต่างๆ	 ขาด

ความรับผิดชอบ	 เท่ากับเป็นการไม่ยอมรับการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดทางการเมือง

อย่างเท่าเทียมกัน	 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนในการเลือกตั้งหมดไป	 และรัฐบาลก็จะ

ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ	ซึ่งเท่ากับว่าระบอบการเมืองที่ได้มาจากการเลือก

ตั้งไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่อย่างใด	 นอกจากนี้นายโคฟี่	 อันนัน	 ยังมีความเห็น

อีกว่า	 การเลือกตั้งอย่างโปร่งใสเป็นปัญหาทางการเมือง	 อำานาจและการแข่งขันทางอำานาจ

นั้นจะต้องได้รับการควบคุม	 รัฐบาลไม่ใช่มีหน้าที่แค่ทำาให้เกิดสถาบันทางการเมือง	 แต่นักการ

เมืองจะต้องเคารพและร่วมกันปกป้องการทำางานขององค์กรอิสระ	 กรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้

พิพากษา	และศาลด้วย

	 บทความหนึ่งของนิตยสาร	 	 The	 Economist	 เขียนถึงปัญหาของระบอบ

ประชาธิปไตย	ได้กล่าวในส่วนหนึ่งถึงผลกระทบของนโยบายประชานิยมว่า	ในยุคโลกาภิวัฒน์	

นักการเมืองนั้นมีบทบาทมากขึ้น	 โดยเฉพาะมีอำานาจในการให้คุณให้โทษทั้งในด้านการค้า

ระหว่างประเทศและการหมุนเวียนของเงินงบประมาณ	 จนอาจทำาให้นักการเมืองเหล่านั้นไม่
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สามารถรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาบริหารได้	 และท้ายที่สุดกับดัก

ใหญ่ของผู้ที่ใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงนั้นคือประชาชนที่เลือกผู้นำาของเขาเข้ามา

เอง	เนื่องจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเคยชินกับการขาดทุนในการใช้งบประมาณ	และ

การกู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะใช้ในการทำานโยบายประชานิยมระยะสั้น	 และมองข้ามการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพในระยะยาว	

	 การล้มเหลวในระบอบประชาธิปไตย	 บ่อยครั้งเกิดจากการให้ความสำาคัญกับการ

เลือกตั้งมากเกินไปจนละเลยองค์ประกอบอื่นๆ	 ที่จะต้องมีในระบอบประชาธิปไตย	 อำานาจ

ของรัฐบาลจำาเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบ	 และประชาชนจะต้องมีสิทธิ์ในการรวมกลุ่ม

และแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี	 ประเทศที่ประสบความสำาเร็จในการมีระบอบประชาธิปไตย

จำาเป็นจะต้องมีระบบถ่วงดุลป้องกันการใช้สิทธ์ิของการชนะเลือกต้ังและเสียงข้างมากในสภาฯ	 

ในการกระทำาอะไรก็ได้ตามที่รัฐบาลต้องการ	 ตัวอย่างในประเทศอินเดียและบราซิลที่สามารถ

ใช้ระบอบประชาธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีการตั้งเพดานการใช้อำานาจของรัฐบาลและ

การอนุญาตให้มีส่วนร่วมภาคประชาชน

	 	 บทความเดียวกันจากนิตยสาร	 The	 Economist	 ยังให้ความเห็นว่า	 สัญญาณ

แรกที่ประชาธิปไตยกำาลังจะดิ่งลงเหว	 หลายครั้งเกิดจากผู้บริหารประเทศเหิมเกริมในอำานาจ

ของตน	 และอ้างความชอบธรรมของเสียงข้างมากในการบริหารประเทศ	 และการแก้ไขปัญหา

ประชานิยมที่ดีที่สุดคือ	นักการเมืองควรหยุดการให้สัญญาลอยๆ	แก่ประชาชน

	 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย	 (FIT)	 เล็งเห็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการ

ปฏิรูปทางการเมืองซึ่งหนีไม่พ้นการปฏิรูปการจัดการเลือกตั้ง	 เพราะถือเป็นหนึ่งในหลัก

ของการนำามาซึ่งผู้แทนราษฎรตามระบอบประชาธิปไตย	 สิ่งที่สถาบันฯ	 นำาเสนอเพื่อปฏิรูป

การจัดการเลือกตั้งนั้น	 เป็นข้อเสนอที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเงื่อนไขที่จำากัด	 โดยไม่เปลี่ยนแปลง

กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก	 และเป็นข้อ

เสนอที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีหากได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 จึง

เสนอแนวทางการปฏิรูปการเลือกตั้งใน	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่

	 1.	 การบริหารจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
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	 2.	 การบริหารจัดการให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	

	 3.	 การบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งและการเลือกตั้งล่วงหน้า

2.2  ข้อเสนอการปฏิรูปการเลือกตั้ง

ประเด็นที่	1	การบริหารจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้เวลายาวนานมาก	 ในการมีมติเพื่อให้เพิกถอนสิทธิผู้สมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ในบางกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติหลังจาก

ที่ผู้สมัครได้ทำาหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วม	 1	 ปี	 ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรม	 ซึ่งใน

ปัจจุบันคณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องแจ้งความเห็นพร้อมสำานวนการสืบสวนสอบสวน

ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ว่าด้วยการเลือก

ตั้งฯ	มาตรา	105	เพื่อพิจารณาว่าความเห็นดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	หรือคณะ

กรรมการการเลือกตั้งกระทำาโดยเที่ยงธรรมหรือไม่	 (โดยจะต้องกระทำาให้เสร็จภายใน	 5	 วัน	

แต่มีการเลื่อนเวลาออกไปหลายครั้ง)	 สภาพปัญหานี้ทำาให้เกิดทัศนคติหรือวัฒนธรรมของ

การ	“ชนะไปก่อน”	ในหมู่นักการเมือง

•	 นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอำานาจในการออกระเบียบว่าด้วยการสืบสวน

สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด	 แต่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการประกาศใช้ใน

ปัจจุบันเป็นเพียงข้อกำาหนดเก่ียวกับงานธุรการและขั้นตอนวิธีการยื่นคำาร้องคัดค้านเท่านั้น	

คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา	 รวมทั้ง

ระยะเวลาในการดำาเนินการที่เหมาะสม	 เป็นธรรมต่อผู้สมัคร	 เรื่องการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือก

ตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติ	 หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ

เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ	มาตรา	10(12)	แต่อย่างใด
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•	 การใช้ดุลพินิจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	มาตรา	236(6)	และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ	มาตรา	10(12)	ยังไม่มีมาตรฐาน

ในการพิจารณาว่า	 หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งฯ	 มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรมนั้น	 จะต้องมีบรรทัดฐานและข้อพิจารณาอย่างไร	 ในระยะหลังคณะกรรมการการเลือก

ต้ังได้ ใช้แนวทางในการพิจารณาการกระทำาความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	มาตรา	227	ทำาให้โจทก์ต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์ความผิดหรือการกระทำาของ

จำาเลยว่าได้กระทำาความผิดตามฟ้องของโจทก์หรือไม่	(Burden	of	Proof)	แต่เจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญมาตรา	 236(6)	 นั้นความสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นเรื่องที่พิจารณาจากความน่า

เชื่อถือของพยานหลักฐาน	 ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด	 เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ

เลือกตั้งนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรม	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามีหน้า

ที่พิสูจน์ว่าข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่น่าเชื่อถือ	 และ/หรือ	 มิได้มีการกระทำา	

หรือมีการกระทำาแต่ไม่เป็นความผิด	 ในกรณีที่มีการกระทำาเกิดขึ้นและต้องพิจารณาแต่เพียง

ว่าการกระทำานั้นเป็นความผิดหรือไม่	 หรือผู้ถูกร้องมีส่วนร่วมในการกระทำา	หรือรู้เห็นเป็นใจ

หรือไม่	 มิใช่ต้องมาพิสูจน์หรือต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม	 ในกรณีที่มีประจักษ์พยาน

ชัดเจน	 หรือเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้	 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ	 ก็สามารถมีคำาสั่งได้

ทันทีโดยไม่ชักช้า	 มิใช่เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 เพราะ

ความสงสัยตามประมวลกฎหมายอาญากับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานที่ทำาให้การ

เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ตามรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 และตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ	 มาตรา	 10(12)	 นั้นมี

เจตนารมณ์	กระบวนพิจารณา	และบทลงโทษที่แตกต่างกัน

•	 กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนยังขาดความน่าเชื่อถือ	 เพราะดำาเนินการโดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สมัครบางราย	 หรืออาจ

เกรงกลัวอิทธิพลในพื้นที่	 	 ประกอบกับการสืบสวนสอบสวนยังเป็นไปด้วยความล่าช้า	 เป็น

ผลทำาให้พยานหลักฐานต่างๆ	 ที่น่าเชื่อถือได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม	 อาจสูญหาย	 หรือ	 ถูกตัดออกจากสำานวน	 หรือ	 พยานบุคคลถูกข่มขู่จนอาจกลับคำา
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ให้การ	จนทำาให้ ไม่สามารถดำาเนินคดีเอาผิดกับผู้กระทำาความผิดได้		เป็นผลให้ประชาชนขาด

ความเชื่อถือในกระบวนการสืบสวนสอบสวนในปัจจุบันและไม่ใส่ใจที่จะมาให้การเป็นพยาน

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ  

1.	 คณะกรรมการการเลือกตั้งควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์วิธีพิจารณา	 เรื่องการ

สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติ	 หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อมีหลัก

ฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ	มาตรา	10(12)	เพื่อให้การดำาเนิน

การสามารถแล้วเสร็จได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	ภายในกำาหนดเวลาที่รวดเร็วที่สุด

2.	 คณะกรรมการการเลือกต้ังควรประกาศระเบียบว่าด้วยวิธีการวินิจฉัยพยานหลักฐาน	

และการชี้แจงแก้ข้อร้องเรียนพร้อมกับกำาหนดแนวทางในการให้นำา้หนักพยานหลักฐาน	 ว่า

หลักฐานใดเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทำาให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม

3.	 เจ้าหน้าที่ผู้ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนคดี	 ทุจริตการเลือกตั้ง	 ควรเป็นเจ้าหน้าที่จาก

ส่วนกลาง	 ซึ่งสามารถรายงานการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	

4.	 เจ้าหน้าที่	 กกต.กลาง	 ที่ส่งไปสืบสวนสอบสวน	 ควรเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นอกเหนืออิทธิพล

ทางการเมืองในแต่ละจังหวัด	 เช่น	 เจ้าหน้าที่สอบสวนจากภาคกลางควรไปสอบสวนในภาค

เหนือ	 	 เจ้าหน้าที่จากภาคใต้ไปสอบสวนในภาคอีสาน	 เป็นต้น	 แนวทางดังกล่าวเคยมีการ

ปฏิบัติมาแล้วในสมัยคณะกรรมการเลือกตั้งชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 และมี

ประสิทธิผลมากกว่า

5.	 ยกเลิกการมอบอำานาจให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัดมีอำานาจในการ

สืบสวน	 สอบสวน	 หรือมีความเห็นใดเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน	 เนื่องจากการเป็นคณะ

กรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดในพื้นที่นานถึง	 6	 ปีและเป็นคนในพื้นที่	 ทำาให้เกิดระบบ

อุปถัมภ์	 การครอบงำาโดยอิทธิพลท้องถิ่นและมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 หรือ
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เป็นคนในสังคมเดียวกัน	 ซึ่งเป็นการยากที่จะทำาให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม	ตามเจตนารมณ์	ของกฎหมาย

6.	 การสืบสวนสอบสวนควรมีการดำาเนินการที่กระชับและรวดเร็ว	 โดยคณะกรรมการการ

เลือกตั้งควรปรับวิธีการทำางานให้สามารถชี้ขาด	 ตัดสิทธิ์	 หรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง	 ก่อน

มีการลงคะแนนเลือกตั้ง	 หรือก่อนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง	 เพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมต่อผู้สมัครทุกราย	 นอกจากนั้นต้องกำาหนดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจน	

ไม่ควรมีการขยายระยะเวลา	 และควรกำาหนดโทษผู้รับผิดชอบเรื่องการสอบสวนให้ชัดเจน	

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกรอบเวลา	ไม่ใช่ใช้อำานาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	

ประเด็นที่	2	การบริหารจัดการให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 การนำาเสนอนโยบายต่างๆ	 ของพรรคการเมือง	 เช่น	 กรณีนโยบายประชานิยม	 มิได้มีการ

วางแนวทางว่าเมื่อนำาเสนอนโยบายต่างๆ	 แล้ว	 อาจจะเข้าข่ายการกระทำาความผิดตามพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ	 มาตรา	

53(1)	 และ	 (5)	 หรือไม่	 เช่น	กรณีที่ปฏิบัติไม่ได้	 หรือปฏิบัติแล้วเกิดความเสียหาย	หรือปฏิบัติ

แล้วอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย	หรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบางมาตรา	เป็นต้น	

•	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งในการกำาหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังยังไม่

สอดคล้องกับลักษณะปัญหา	 อุปสรรคและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่	 จำานวนค่าใช้จ่ายไม่ได้มี

การระบุรายละเอียดที่เหมาะสม	ทำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียงเลือกตั้ง

•	 การจัดการแสดงวิสัยทัศน์หรือการนำาเสนอนโยบายในเวทีต่างๆ	 ที่จัดโดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ	 ยังไม่เป็นธรรมและมีอุปสรรคอีกมาก	 เช่น	 ในการเชิญ

ไปออกรายการวิทยุโทรทัศน์	 หรือวิทยุกระจายเสียง	 เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

หรือโต้วาที	 (Debate)	 เมื่อพรรคการเมืองบางพรรคปฏิเสธที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วม	 ทำาให้

พรรคการเมืองอื่นไม่สามารถใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นได้	 ทำาให้ ไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
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การหาเสียงเลือกตั้ง

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ  

1.	 มีกระบวนการการทบทวนนโยบายก่อนใช้หาเสียง	 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯควร

ออกระเบียบเก่ียวกับนโยบายที่ใช้ ในการหาเสียงเลือกตั้งที่อาจเข้าข่ายการกระทำาความผิด

ตามมาตรา	 53(1)	 และ	 53(3)	 โดยกำาหนดให้พรรคการเมืองส่งรายละเอียดข้อเท็จจริงเสนอ

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ	 พิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือก

ตั้ง	รายละเอียดดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย

	 •	 วัตถุประสงค์	แผนงานโครงการโดยละเอียด	

	 •	 แหล่งที่มาของงบประมาณในแต่ละรายการให้ชัดเจน

	 •	 บทวิเคราะห์ถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งระบุกลุ่มที่จะได้รับ 

	 ประโยชน์และ	ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวด้วย

	 •	 รายงานการประเมินผลกระทบจากการดำาเนินนโยบายต่อฐานะทางการเงิน	 

	 การคลังของประเทศ

	 •	 ความจำาเป็นในการจัดสรรงบประมาณ	 การผูกพันงบประมาณข้ามปี	 ภาระหนี้	 

	 และฐานะทางการเงินของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

	 •	 เปิดโอกาสให้พรรคการเมือง	 สื่อมวลชนและนักวิชาการ	 วิจารณ์นโยบายของ 

	 แต่ละพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน	

2.	 มีกระบวนการตรวจสอบการดำาเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้	 เมื่อพรรคการเมืองใด

ที่ชนะการเลือกตั้งและนำานโยบายที่หาเสียงไว้ ไปดำาเนินการแล้วไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้	 เช่น

ทำาไม่ใด้	 หรือไม่ได้ทำา	 หรือทำาแล้วเกิดความเสียหายต่อฐานะการคลัง	 หรือทางสังคม	 ต้อง

ถือว่าการกระทำาดังกล่าวเป็นการหลอกลวงเพื่อให้ใด้มาซึ่งคะแนนเสียง	 พรรคการเมืองดัง

กล่าวมีความผิดและใด้รับโทษตามกฏหมายและให้ถือว่าเป็นการกระทำาโดยกรรมการบริหาร

พรรค

3.	 กำาหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงอย่างละเอียด	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ควรกำาหนด
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ค่าใช้จ่ายของการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่	 โดยมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับลักษณะ

ทางกายภาพและภูมิสังคมของพื้นที่เขตเลือกตั้งมากขึ้น	 เช่น	 ควรกำาหนดจำานวนรถหา

เสียงเลือกต้ังว่าสามารถมีได้ ไม่เกินก่ีคันในแต่ละพื้นที่เขตเลือกตั้งซ่ึงอาจแตกต่างกันตาม

ความเหมาะสม	 และกำาหนดจำานวนอาสาสมัครในการช่วยหาเสียงเลือกตั้งสำาหรับผู้สมัคร

แต่ละคนในแต่ละเขตเลือกตั้ง	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากทุก

พรรคการเมืองมากขึ้น

4.	 การหาเสียงอย่างเป็นธรรม	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ควรกำาหนดวิธีการหาเสียง

เลือกตั้งผ่านทางรายการวิทยุโทรทัศน์	 หรือ	 วิทยุกระจายเสียง	 ในช่วงที่มีประกาศพระราช

กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง	ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมต่อพรรคการเมือง

ทั้งเล็กและใหญ่มากขึ้น	 ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดไม่ให้ความร่วม

มือ	ทำาให้พรรคการเมืองอื่นเสียสิทธินั้นย่อมไม่เป็นธรรม	จึงควรกำาหนดให้พรรคการเมืองใด

ที่ไม่เข้าร่วมในวันและเวลาที่กำาหนด	 ให้ถือเป็นการสละสิทธิ์	 เป็นต้น	 และพรรคการเมืองใดไม่

ส่งผู้แทนเข้าร่วมเวทีต่างๆ	 หรือ	 debate	 นโยบายหาเสียง	 พรรคการเมืองดังกล่าวไม่ควรใด้

รับโอกาสให้มีการให้สัมภาษณ์หรือแถลงแต่เพียงฝ่ายเดียว

5.	 ขยายการรับรู้ข้อมูลประกอบการเลือกตั้งให้เข้าถึงทุกชุมชน	 เวทีที่จัดโดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเองมักมีการจัดในลักษณะที่กระจายไปตามพื้นที่เขตเลือกตั้ง	 หรือจังหวัดต่างๆ	

ซึ่งอาจไม่มีการถ่ายทอดผ่านสื่อวิทยุ	 โทรทัศน์ต่างๆ	 ซึ่งมักไม่ได้ผล	 ไม่ใด้รับความสนใจหรือ

เกิดประโยชน์น้อย	 คณะกรรมการการเลือกตั้งควรจัดเฉพาะเวทีกลางและ/หรือเวทีระดับ

ภูมิภาคเท่านั้น	 	 และต้องให้มีการถ่ายทอดผ่านสื่อวิทยุ	 โทรทัศน์	 ที่มีผู้รับชมส่วนใหญ่ของ

ประเทศเข้าถึงได้เท่านั้น		จึงจะทำาให้เกิดความเป็นธรรมและมีประโยชน์กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาก

ขึ้น
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ประเด็นที่	3	การบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งและการเลือกตั้งล่วงหน้า

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 การว่าจ้างอาสาสมัครประจำาหน่วยเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ	 ยังคงเป็น

บุคคลที่มาจากตัวแทนกำานัน	ผู้ ใหญ่บ้าน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตเลือกตั้งจึง

ทำาให้การเมืองในระดับท้องถิ่นมีผลต่อการเลือกตั้ง	ทำาให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต	และ

เที่ยงธรรม	เพราะอาสาสมัครต่างๆ	ที่เข้ามาทำาหน้าที่	อาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งทางตรง

และทางอ้อมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ	 หรือผู้ที่สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ	 ได้	 เมื่อพบเห็น

การกระทำาความผิดแล้วอาจไม่ให้ความสำาคัญ	 หรือมีการปล่อยปละละเลยทำาให้เกิดความไม่

เป็นธรรมได้	 นอกจากนั้นการกำาหนดค่าตอบแทน	 จำานวนบุคลากร	 ในการทำาหน้าที่ประจำา

หน่วยเลือกตั้งยังขาดความสอดคล้องกับลักษณะและข้อจำากัดของพื้นที่เขตเลือกตั้ง	 เช่น

กรณีชุมชนหนาแน่นกับกรณีพื้นที่ห่างไกล	 เป็นต้น	 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือก

ต้ังยังมิได้จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครโดยให้ความรู้ภายในระยะเวลาที่มีความเหมาะสมกับ

การจัดการเลือกตั้ง	 ทำาให้อาสาสมัครไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล

•	 การนับคะแนน	การรวมคะแนนและการคำานวณคะแนนยังไม่โปร่งใส		มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือสลับหีบบัตรลงคะแนนในระหว่างการขนส่งหีบบัตรลงคะแนนจากแต่ละหน่วยเลือกต้ัง

มายังสถานที่รวมคะแนน	 	 ซึ่งหากผลนับคะแนนของแต่ละหน่วยคลาดเคลื่อนไปเพียงหน่วยละ	

3	ถึง	4	คะแนน	และมีจำานวนหน่วยเลือกตั้ง	500	ถึง	600	หน่วย	ก็อาจมีผลแพ้ชนะกันได้

•	 กระบวนการในการจัดการ	การเลือกตั้งล่วงหน้า	 มีช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตเนื่องจากการ

ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกระเบียบให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ด้วยการระบุเหตุผล	

ในการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง	 และให้อำานาจนายทะเบียน

อำาเภอ	หรือ	นายทะเบียนท้องถิ่น	ตรวจสอบ	และพิจารณาคำาขอดังกล่าว	แทนที่จะเป็นอำานาจ

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประจำาเขตเลือกตั้งหรือประจำาจังหวัด	เป็นผู้ ใช้ดุลยพินิจ
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 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ  

1.	 กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งต้องมีความเป็นอิสระ	 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ	 ควร

พิจารณาให้สถานศึกษาระดับอาชีวะ	 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรภาค

ประชาชนที่น่าเชื่อถือ	 เข้ามาเป็นอาสาสมัครทำาหน้าที่เป็นกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง

แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำานัน	ผู้ ใหญ่บ้าน	อสม.	 และสมาชิกองค์กรภาคประชาชน

ที่มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง	 กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งจะต้องไม่มีภูมิลำาเนา	 หรือมีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ	 ซึ่งจะทำาให้ผู้ที่ทำาหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่

อย่างเป็นกลางได้	โดยไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลในเขตเลือกตั้ง		

2.	 แต่งตั้งกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งอย่างรัดกุม	 ก่อนมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งฯ	 จะต้องอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 อำานาจหน้าที่	 ความรับ

ผิดชอบและความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังไว้ก่อนโดยจัดให้มีการขึ้นทะเบียนและอบรมการ

เป็นอาสาสมัครประจำาหน่วยเลือกต้ังไว้ก่อนการเลือกตั้งในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ต้องไม่

น้อยกว่า	 30	 วันก่อนวันเลือกตั้ง	 รวมทั้งกำาหนดตัวอาสาสมัครที่จะประจำาหน่วยเลือกตั้ง

ต่างๆ	 ก่อนวันเลือกตั้งเพียง	 3	 วันโดยไม่ให้อาสาสมัครทราบล่วงหน้าได้ว่าจะไปประจำา	 ณ	

หน่วยเลือกตั้งใด	

3.	 เพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง	 คณะกรรมการการเลือกตั้งควร

ปรับปรุงค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ	 และอาจให้รางวัลในกรณีที่

สามารถตรวจจับการกระทำาทุจริตในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้ที่รับผิดชอบเงินรางวัล	 คือ	 พรรคการเมืองที่กระทำาความ

ผิดนั้นๆ	เช่น	อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	หรือ	ถูกตัดสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุน	จาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	เป็นต้น

4.	 ติดกล้องวงจรปิดทุกหน่วยเลือกตั้ง	 คณะกรรมการการเลือกตั้งควรให้มีการติดกล้อง

วงจรปิดทุกหน่วยเลือกตั้ง	 โดยทุกพรรคการเมืองสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บลิ้งค์	 เพื่อ

ตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนน	 ป้องกันมิให้มีการเวียนเทียนใช้บัตรประชาชนแทนกัน	

หรือเกิดการทุจริตในการนับคะแนนในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 ในการรวมคะแนนต้องจัด
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ให้ประชาชนหรืออาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สมัคร	หรือ	ตัวแทนพรรคการเมือง	สามารถ

เข้าไปตรวจสอบการนับและรวมคะแนน	 ทั้งกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือก

ตั้ง	และการคำานวณคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้อย่างโปร่งใส	เปิดเผย	

และไม่มีข้อจำากัด

5.	 ปรับปรุงกฎระเบียบการใช้สิทธิล่วงหน้า	 กกต.ควรออกระเบียบให้ชัดเจน	 ว่าอนุญาตให้

ใช้สิทธิล่วงหน้าในกรณีที่มีความจำาเป็นจริงๆ	 เท่านั้น	 เช่น	 ต้องเดินทางไปต่างประเทศ	 นัด

แพทย์หรือทำาการรักษากรณีฉุกเฉิน	 	 โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณาที่น่าเชื่อถือ	 เช่น	

ใบรับรองแพทย์	 ตั๋วเครื่องบิน	 เป็นต้น	 ในกรณีการอ้างเหตุผลเดินทางไปต่างจังหวัด	 โดย

ไม่มีภารกิจที่เป็นทางการหรือจำาเป็นจริงๆ	 เช่น	 งานศพบิดามารดา	 หรือเครือญาติ	 เป็นต้น	

ย่อมไม่ใช่เหตุผลในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอันควร	 และอำานาจในการพิจารณาควร

เป็นอำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ประจำาเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการเลือกตั้ง

ประจำาจังหวัด	เท่านั้น																	

6.	 การกำาหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าควรกำาหนดเพียงวันเดียวเท่านั้น
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บทที่ 3  การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
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3.1  ภาพรวมปัญหา

	 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยประสิทธิภาพ	(Efficiency 

-Driven	 Economy)	 ตามการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่างๆทั่ว

โลก	 โดย	World	Economic	Forum	 (WEF)	 ในการจัดดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน

ของโลก	โดย	WEF	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	37	จาก	148	ประเทศ	ซึ่งเป็นอันดับ	4	ในภูมิภาค

อาเซียน	รองจากประเทศสิงคโปร์	มาเลเซีย	และบรูไน	แต่ตลอดระยะเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	การ

จัดอันดับของประเทศไทยนั้นแย่ลงมาตลอด	 ไทยเคยอยู่ในอันดับ	 32	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2547	 ซึ่ง

สวนทางกับหลายๆ	ประเทศในภูมิภาคนี้ได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นโดยลำาดับ	

	 ในรายงานของ	 WEF	 ล่าสุดระบุปัจจัยลบที่ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการพัฒนา

ของประเทศไทยนั้น	คือปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นอันดับ	1	และรองลงมาคือ	ความไม่มีเสถียรภาพ

ของรัฐบาล	 ตำารวจ	 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย	 และระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่ง

ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและการบริหารของรัฐบาลทั้งสิ้น	 แสดงให้เห็นว่า	

หากประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาในระบบบริหารงานภาครัฐได้	การพัฒนาและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

	 กลไกการปกครองของรัฐต้องมีการกระจายโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคม	

มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายของชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น	 ตลอดจนการใช้และ

เข้าถึงซึ่งทรัพยากรในท้องถิ่นของตน	 โดยคำานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เพื่อคุณภาพชีวิตของ

ประชากรของประเทศร่วมกัน

	 ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจต้องปลอดจากการเมือง	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่น

ของรัฐมีศักดิ์ศรี	 เป็นอิสระ	 มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการกิจการภายในองค์กรของตนเองตาม

กรอบและกฎเกณฑ์โดยกฎหมายเฉพาะสำาหรับแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน	 เพื่อมิให้เป็น

กลไกเพื่อเพิ่มพูนแสวงหาและรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวและพวกพ้องเหมือนที่เป็น

อยู่ในอดีตและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 จนถึงปัจจุบัน	 นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่มักมี

ทัศนคติเชิงลบต่อ	“ระบบราชการ”	และไม่ไว้วางใจต่อผู้ที่อยู่ในหน้าที่ข้าราชการ	
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ดังนั้นแนวทางการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐจึงแบ่งได้เป็น	4	ประเด็น	คือ

1.	 การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ	(Public	Administration	Reform)

2.	 การปฏิรูปด้านการบริหารงานบุคคล	(Human	Resource	Management	Reform)

3.	 การปฏิรูปด้านประสิทธิภาพการให้บริการ	(Service	Efficiency	Reform)

4.	 การปฏิรูปโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ	(State	Enterprise	Structural	Reform)

3.2  ข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ประเด็นที่	1	การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ	(Public	Administration	Reform)

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 ปัจจุบันยังเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์	 แม้ว่าจะมีการกระจายอำานาจในการบริหาร

คืนกลับไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนในช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมา	 แต่ยังไม่สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป็นจำานวนมาก	 และส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก	 อีกทั้งมีขีด

ความสามารถที่จำากัดทั้งในด้านบุคลากร	งบประมาณ	และประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	จึง

ไม่สามารถรับโอนถ่ายภารกิจขนาดใหญ่ที่มีความสำาคัญได้	

•	 การดำาเนินนโยบายหรือการดำาเนินการต่างๆ	 ได้ถูกกำาหนดมาจากแผนงานและโครงการ

ของกระทรวงและกรมในส่วนกลาง	ซึ่งยังต้องรอคำาสั่งเห็นชอบจากกรมในส่วนกลางเป็นหลัก

•	 ยังมีความซำา้ซ้อนเชิงโครงสร้างและหน้าที่ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น	เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

	 กลไกการปกครองของรัฐต้องมีการกระจายโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคม	

มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายของชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น	 ตลอดจนการใช้และ

เข้าถึงซึ่งทรัพยากรในท้องถิ่นของตน	 โดยคำานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เพื่อคุณภาพชีวิตของ
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ประชากรของประเทศร่วมกัน

1.	 กระจายอำานาจราชการสู่ท้องถิ่น	ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค		เลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด	กำาหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงอุตสาหกรรม	สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน	ฯลฯ	อยู่ภายใต้อำานาจของท้องถิ่น		

2.	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 มาจากการเลือกตั้งโดยตรง	 และทำาสัญญาจ้างผู้ที่มีความรู้ความ

สามารถ

3.	 การให้ตำารวจอยู่ในสังกัดท้องถิ่น	อยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

4.	 การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น	งบประมาณของแผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ	35	ให้อยู่ใน

การดูแลของรัฐบาลท้องถิ่นในทุกระดับ	

5.	 การกำาหนดค่ากลางมาตรฐานสำาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุม

และตรวจสอบการใช้งบประมาณในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น

6.	 การบริหารการคลังและงบประมาณในจังหวัด	 จะต้องเอื้ออำานวยให้แต่ละจังหวัดเร่ง

พัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของตนเอง	 และสามารถพึ่งตนเองในทางการ

คลังได้ในอนาคต

7.	 สภาพลเมืองภาคประชาชน	 (Citizen	 Council)	 จัดตั้งองค์กรระดับจังหวัดและระดับท้อง

ถิ่นซึ่งมีภาคประชาชนเป็นผู้บริหารงาน	 เพื่อเข้ามีส่วนร่วมการทำางานและตรวจสอบหน่วย

งานท้องถิ่นและข้าราชการ	 สำาหรับสภาพลเมืองที่จัดตั้งในระดับจังหวัด	 ให้มีหน้าที่ออกข้อ

บัญญัติจังหวัด	 ติดตามตรวจสอบการดำาเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัด	 และส่งหน่วย

ราชการของจังหวัด	โดยสภาพลเมืองจะทำาหน้าที่โดยคำานึงถึงผลประโยชน์	และเรียกร้องความ

เป็นธรรมโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ

โครงการพัฒนางานให้บริการสาธารณะบางประเภทหรืองานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 ผู้ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นสมาชิกสภาพลเมืองภาคประชาชนต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

	 •	 มีภูมิลำาเนาอยู่หรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย	1	ปี
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	 •	 ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง 

	 ถิ่น	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้มีตำาแหน่งในพรรคการเมือง	 หรือเจ้า 

	 หน้าที่ของพรรคการเมือง

	 •	 ไม่เคยรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 

	 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 	หรือเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา

	 •	 ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก

8.	 การลดบทบาทของรัฐ	 โดยการลดกฎระเบียบให้น้อยลง	 (Deregulation)	 การไม่เพิ่ม

จำานวนข้าราชการแต่เพิ่มการใช้เทคโนโลยี	 และการให้เอกชนเข้ามารับจ้างเหมาดำาเนินงาน	

(Outsourcing)	

9.	 ท้องถิ่นพิเศษ	 ในบางพื้นที่	 เช่น	 เมืองหน้าด่านชายแดนและเมืองเศรษฐกิจสำาคัญ	 อาจ

มีการยกระดับให้เป็นท้องถ่ินพิเศษที่จะต้องได้รับการบริหารงานแตกต่างจากส่วนอื่นของ

ประเทศ	ซึ่งอาจมีรูปแบบการบริหาร	กฎหมายพิเศษที่บังคับใช้	ตลอดจนการจะเก็บภาษี	ที่ไม่

เหมือนกับพื้นที่อื่น

ประเด็นที่	2	การปฏิรูปด้านการบริหารงานบุคคล	(Human	Resource	Management	Re-

form)

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 กรอบความคิดในการปฏิบัติราชการ

•	 ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนจากการทำางานที่ตำาเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ	 ประกอบ

การทำางานนั้นทำาให้มีอำานาจ	ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาโดยการสร้างอาณาเขต

และอำานาจของตนเอง	 ใช้อำานาจของตนเองเอื้อกับพวกพ้อง	 การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ

ตนเองและพวกพ้อง

•	 ทุจริตคอร์รัปชั่น	การทำางานไม่มีความโปร่งใส

่
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•	 การจ้างงานระยะยาว	(Life	Tenure)	ทำาให้ ไม่มีการแสวงหาการทำางานใหม่ๆ	หรือปรับปรุง

การทำางาน

•	 ข้าราชการขาดขวัญกำาลังใจ	และมีค่าตอบแทนที่ตำา

•	 มีการแทรกแซงจากนักการเมืองในการดำาเนินการ	 โยกย้ายและแต่งตั้ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในตำาแหน่งข้าราชการระดับสูง

•	 การทำางานไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน	 แต่กลับตอบสนองความต้องการ

ทางการเมืองมากกว่า

 

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ขจัดการแทรกแซงของภาคการเมืองและระบบอุปถัมภ์	 โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

สรรหา	 (Review	Board)	สำาหรับการแต่งตั้งตำาแหน่งข้าราชการระดับสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในระดับปลัดกระทรวง	รองปลัดกระทรวง	และอธิบดี

2.	 เพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการ	 (Lean	 government)	 ให้มีการแข่งขันบนฐานของ

ขีดความสามารถของข้าราชการ	และหลักการความสามารถ	และคุณสมบัติของบุคคล

3.	 การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน	 โดยการเปิดระบบราชการสำาหรับการ

เลือกสรรตำาแหน่งผู้บริหาร	และปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนใหม่

4.	 ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับชั้น

5.	 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (Performance	 Assessment)	 ที่เข้มข้นโดย

ทำาการประเมินด้านประสิทธิภาพการทำางาน	 ไปพร้อมกับการประเมินด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม	 และให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้จัดทำาตัวชี้วัดการทำางานที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับเป้า

หมายของการดำาเนินงาน	

6.	 ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างข้าราชการและองค์กรอิสระ	ข้าราชการ

และข้าราชการระดับสูง	 ไม่ควรที่จะดำารงตำาแหน่งคณะผู้บริหารขององค์กรอิสระ	 องค์กร

กำากับดูแล	 องค์กรมหาชน	 หรือรัฐวิสาหกิจใดๆ	 ในขณะที่ยังรับราชการอยู่	 เพื่อป้องกันการ

คอร์รัปชั่น	 แต่หากมีความจำาเป็นที่บุคคลเหล่านี้ต้องดำารงตำาแหน่งในองค์กรต่างๆ	 ควบคู่กับ

่
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การเป็นข้าราชการ	จะไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์กรนั้นๆได้

ประเด็นที่	3	การปฏิรูปด้านประสิทธิภาพการให้บริการ	(Service	Efficiency	Reform)

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 การดำาเนินงานต้องอ้างอิงจากกฎระเบียบเป็นหลักจึงขาดความยืดหยุ่น	 ล่าช้า	 และมีขั้น

ตอนที่ยุ่งยาก	

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ข้าราชการของประชาชน	 ปฏิรูประบบราชการให้ข้าราชการทำางานเพื่อประชาชนอย่าง

แท้จริง	ตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนไป

2.	 บริการอย่างมีมาตรฐาน	 มีการกำาหนดมาตรฐานในการให้บริการประชาชน	 พร้อม

กำาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของการบริการ

3.	 การทำางานที่สอดคล้องกับสถานการณ์	 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ	 ให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

4.	 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้แนวคิด	Lean	Government	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยการลดความสูญเสียและลดกิจกรรมที่สูญเปล่า

ทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชน

ประเด็นที่	4	การปฏิรูปโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ	(State	Enterprise	Structural	Reform)	

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 หน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานยังมีอำานาจหน้าที่ทับซ้อน	 หลายหน่วยงาน

ยังทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย	 (Policy	Maker)	 กำากับดูแล	 (Regulator)	 รวมถึงการให้บริการ	

(Operator)	ภายในหน่วยงานเดียวกัน	ทำาให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง	 (Conflict	of	 Interests)	
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ภายในหน่วยงาน	 อีกทั้งไม่สามารถหาต้นทุนที่จริงของการให้บริการประชาชนในกิจการที่

ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้	 ในขณะที่ประชาชนขาดความมั่นใจในศักยภาพของการ

กำากับดูแล	ซึ่งอาจทำาให้หน่วยงานผู้ ให้บริการขาดประสิทธิภาพในการดำาเนินการ

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 แยกอำานาจหน้าที่ของหน่วยงาน	 การกำาหนดนโยบาย	 การกำากับดูแล	 และการให้บริการ	

ออกจากกันในกิจการสาธารณูปโภค	 4	 สาขาหลัก	 ได้แก่	 ขนส่ง	 พลังงาน	 การสื่อสาร	 และ

ประปา	โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทพอสังเขป	ดังนี้

	 •	 หน่วยงานกำาหนดนโยบาย	 –	 กำาหนดประเภทของการให้บริการ	 และกำาหนดงบ 

	 ประมาณอุดหนุนสำาหรับการให้บริการสาธารณะ	 (Public	 Service	 Obligations	 -	 

	 PSOs)

	 •	 องค์กรกำากับดูแลอิสระ	 -	 กำาหนดมาตรฐานการให้บริการ	 กำาหนดมาตรฐาน 

	 ความปลอดภัย	 กำาหนดเงื่อนไขการให้สัญญาสัมปทานที่เท่าเทียมกันและกำาหนด 

	 โครงสร้างราคาที่สะท้อนถึงตันทุนของผู้ประกอบการที่แท้จริงตลอดจนการ 

	 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ	

	 •	 ผู้ประกอบการ	-	แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม	ภายใต้โครงสร้างราคาที่กำาหนด 

	 โดยองค์กรกำากับดูแลหรือภายใต้พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าซึ่งจะนำามาบังคับใช ้

	 กับรัฐวิสาหกิจ

2.	 การดำาเนินงานที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ให้หน่วยงานการกำาหนด

นโยบายยังอยู่ในภาคราชการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	 ในการพัฒนาโครงข่าย

การให้บริการ	 ในขณะที่หน่วยงานกำากับดูแลควรแยกออกมาเป็นองค์กรอิสระ	 เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้จากภาคประชาชน	 และสำาหรับผู้ ให้บริการให้รัฐวิสาหกิจหรือ

ภาคเอกชนเป็นผู้ดำาเนินการ

3.	 ส่งเสริมให้มีเอกชนเข้ามาดำาเนินงานในกิจการของรัฐให้มากขึ้น
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บทที่ 4   การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและความเหลื่อมลำา้
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4.1  ภาพรวมปัญหา

	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง	 (Upper-Middle-Income	

Country)	ตามคำานิยามที่ธนาคารโลก	(World	Bank)	ได้ให้ ไว้	ร่วมกับอีกหลายประเทศ	เช่น	

เม็กซิโก	 จีน	 และมาเลเซีย	 มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 แต่หากมองในมุม

ของรายได้ประชากรที่แท้จริงแล้วยังมีความเหลื่อมลำา้ในประเทศอยู่มาก	 และประชากรจำานวน

มากไม่ได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งถ้าดู

จากค่าสัมประสิทธิ์จีนี	 (GINI)	 ซึ่งเป็นดัชนีในวัดการกระจายรายได้ของประชากรในประเทศ

แล้ว	 ประเทศไทยยังถือว่าค่อนข้างสูง	 ประมาณร้อยละ	 40	 ซึ่งมากกว่าหลายๆ	ประเทศอย่าง	

เวียดนามและอินเดีย

รูปที่	4.1		GINI	Index	
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	 ในขณะเดียวกันเมื่อมองถึงสัดส่วนความแตกต่างทางรายได้ของผู้ที่มีรายได้สูงร้อย

ละ	20	ของจำานวนประชากร	ต่อ	ผู้มีรายได้น้อยร้อยละ	20	ของจำานวนประชากร	พบว่า	ความ

แตกต่างระหว่างคนสองกลุ่มนี้มีมากถึงเกือบ	7	เท่า
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รูปที่	4.2		เปรียบเทียบความแตกต่างทางรายได้
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	 เมื่อพิจารณาถึงจำานวนเงินฝากประจำาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย	 สามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมลำา้ได้เช่นกัน	 ทั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่าประชาชนในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือมีเงินฝากเฉลี่ยต่อคนน้อยกว่าคนในกรุงเทพมหานครถึง	25	เท่า

ตารางที่	4.1	จำานวนเงินฝากในธนาคารของคนไทยในแต่ละภูมิภาค	พ.ศ.	2555 

รวมเงินรับฝาก	 ณ	 เดือน

ธันวาคม	พ.ศ	2555

(ล้านบาท)

จำานวนประชากร

(คน)

เฉลี่ยจำานวนเงินฝาก

ต่อคน

(บาท)

กรุงเทพมหานคร 6,198,411 7,980,000 776,743

ภาคกลาง 2,185,241 18,142,000	 120,452

ภาคอีสาน 572,903 11,313,000 30,692

ภาคเหนือ	 543,015 18,666,000	 47,999

ภาคใต้	 599,205 8,770,000 68,324

รวมทั้งสิ้น 10,098,775	 64,871,000 155,675

Source:	ธนาคารแห่งประเทศไทย
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	 นอกจากนี้ปัญหาที่ทุกคนในประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี้คือการมีค่าครองชีพที่

สูงขึ้น	 ต้นทุนการดำารงชีวิต	 ราคาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แต่

รายรับนั้นกลับไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามในอัตราที่เท่าเทียมกัน	 ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบมาก

ที่สุดหนีไม่พ้นผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ทำาให้

ช่องว่างของความเหลื่อมลำา้ของคนในสังคมมีมากขึ้น	

	 ภาครัฐควรมีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมลำา้ทางสังคมและกระจายความเท่าเทียม

กันทางเศรษฐกิจของคนไทยให้มากที่สุดและอย่างเป็นธรรม	จากการรับฟังปัญหาและปรึกษา

หารือกับหลายภาคส่วน	สถาบันฯ	ได้เสนอแนวทางแก้ไขใน	2	ประเด็นหลัก	คือ

	 1.	 การปฎิรูปความเหล่ือมลำา้ทางเศรษฐกิจโดยให้ความสำาคัญกับการสร้าง

ระบบสวัสดิการสำาหรับทุกคนในสังคมและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำากิน	

	 2.	 การปฏิรูปด้านพลังงาน

 4.2  ข้อเสนอแนะการปฏิรูปความเหลื่อมลำา้ทางเศรษฐกิจ

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 ความเหลื่อมลำา้ในสังคมไทยระหว่างคนรวยและคนจน	 คือ	 ความไม่เท่าเทียมของทุน

ทรัพย์และทุนมนุษย์	 ซึ่งทำาให้คนจนขาดโอกาสทางสังคมในหลายๆ	 ด้าน	 จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยการให้โอกาสในชีวิตที่เท่าเทียมกัน	 เช่น	การศึกษา	

เป็นต้น	และสร้างระบบคุ้มกันทางสังคม	(Social	Safety	Net)	ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย

•	 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการลดความเหลื่อมลำา้ทางเศรษฐกิจควรเป็น

นโยบายที่ให้สวัสดิการแก่คนจนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นกลุ่ม

อาชีพใดหรือพื้นที่ใดของประเทศ	
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ประเด็นที่	1	การสร้างระบบสวัสดิการ

 

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ประกันรายได้สำาหรับทุกคน	 (Negative	 Income	 Tax	 -	 NIT)	 เป็นนโยบายที่จะช่วย

เหลือความเหลื่อมลำา้ทางสังคมสำาหรับทุกคน	 ซึ่งมีใช้แล้วในหลายประเทศทั้งที่มีรายได้รวม

ต่อหัวประชากรสูง	 (High-Income	 Countries)	 และประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง	 

(Upper-Middle-Income	 Countries)	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 สหราชอาณาจักร	 เกาหลีใต้	

เม็กซิโก	 แอฟริกาใต้	 เป็นต้น	 ซึ่งจะทำาให้ประชากรผู้มีรายได้น้อยมีหลักประกันในชีวิต	 ลดช่อง

ว่างทางสังคมและเศรษฐกิจ	 เพิ่มโอกาสสำาหรับเด็กที่จะเข้าถึงสวัสดิการและโอกาสทางการ

ศึกษา	 ยกระดับฐานะและเพิ่มโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความยากจนในอนาคต	 โดยมีแนวทาง

เบื้องต้น	ดังนี้	

	 •	 ให้รัฐสนับสนุนเบี้ยยังชีพสำาหรับผู้มีรายได้น้อย	(มีรายได้เฉลี่ย	2,400	บาท/คน/ 

	 เดือน)	 ตามนิยามเส้นแบ่งความยากจนของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

	 เศรษฐกิจ		และสังคมแห่งชาติ	–	สศช.)	

	 •	 จัดทำาระบบฐานข้อมูลคนจนโดยอ้างอิงจากข้อมูลประกันสังคม	 เกษตรกร	 

	 ข้อมูลผู้ฝากเงิน	และข้อมูลอื่นๆ	เพื่อยืนยันสถานะรายได้ของผู้เข้าระบบ

	 •	 กำาหนดให้ประชาชนทุกคนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่อายุ	18	ปีขึ้น 

	 ไป	เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนระบบประกันรายได้

	 •	 ในช่วงแรกอาจเรื่มต้นที่	 การให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร	 600	 บาท/คน/ 

	 เดือน	ซึ่งเป็นข้อเสนอของ	UNICEF	จากประสบการณ์ในต่างประเทศ	

2.	 ประกันสังคม	

	 •	 ขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบคนไทยอายุ	15	-	60	ปี	อาทิ	 

	 คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย	 และรวมไปถึงเกษตรกรไทยกว่า	 24	 

	 ล้านคน	 ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม	 เพื่อรับเงินชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วย	 

	 ทุพพลภาพ	 เสียชีวิต	 และชราภาพ	 โดยสามารถทำาประกันสังคมได้ในรูปแบบสมัคร 
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	 ใจ	 และรัฐบาลจะร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายประกันสังคมส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ 

	 แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม	

	 •	 ในอนาคตระบบประกันสังคมสำาหรับผู้ประกันตนเองอาจขยายครอบคลุมถึง 

	 การได้รับเงินบำานาญ

3.	 กองทุนเงินออม	 สานต่อนโยบายกองทุนเงินออมที่ได้มีการออกเป็น	 พ.ร.บ.	 กองทุน

เงินออมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2554	 แต่ภายหลังถูกยุบเลิกโครงการในรัฐบาลนางสาว	 ยิ่งลักษณ์	

ชินวัตร	 โดยกองทุนเงินออมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและ

เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำานาญและ	 ให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

สำาหรับประชาชนที่ไม่เป็นข้าราชการหรือเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม	 	 โดยรายละเอียด

การให้เงินสมทบจากรัฐเมื่อครั้งโครงการนี้ได้ริเริ่มไว้ในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์	พ.ศ.	2554

ตารางที่	4.2	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ	พ.ศ.	2554

อายุของสมาชิก	

ขณะส่งเงินสะสม

เงินสมทบที่	

รัฐบาลจ่ายให้

เพดานเงินสมทบ	

จากรัฐบาล*

ตั้งแต่	15	ปี	

แต่ไม่เกิน	30	ปี

ร้อยละ	50	ของ	เงินสะสม ไม่เกิน	600	บาท/ปี

มากกว่า	30	ปี	

แต่ไม่เกิน	50	ปี

ร้อยละ	80	ของ	เงินสะสม	 ไม่เกิน	960	บาท/ปี

มากกว่า	50	ปีขึ้นไป ร้อยละ	100	ของ	เงินสะสม ไม่เกิน	1,200	บาท/ปี

*เพดานเงินสมทบจะกำาหนดในกฎกระทรวงต่อไป

Source:	สำานักเศรษฐกิจการคลัง	พ.ศ.	2554
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รูปที่	4.3	ตัวอย่างการการออมและเงินบำานาญที่จะได้รับ

 

4.	 สวัสดิการชุมชน

	 •	 สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและดูแลตัวเองได้	 ส่งเสริมให้ชุมชนเกิด 

	 กระบวนการดูแลกันและกัน	 เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและเกิดความเข้มแข็งของ 

	 ชุมชนอย่างยั่งยืน

	 •	 ส่งเสริมสวัสดิการการออมภาคชุมชนให้มีมากขึ้น	 โดยรัฐจัดเงินสบทบให้เท่า 

	 จำานวนเงินสวัสดิการการออมภาคชุมชน	 เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น 

	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่	 เกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลโดย 

	 ระบบสวัสดิการอื่นๆ	 และขยายการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุม 

	 ทุกพื้นที่ตำาบลทั้งประเทศ

ประเด็นที่	2	ปัญหาที่ดินทำากิน

 

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 โฉนดชุมชน

	 •	 ออกโฉนดชุมชนให้กับผู้ที่มีปัญหาที่ดินทำากิน	 สานต่อระเบียบสำานักนายก 

	 ว่าด้วยการมีโฉนดชุมชน	 พ.ศ.	 2553	 ที่เคยได้ริเริ่มไว้ในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์	 

ถ้าออมเดือนละ	100	บาท	ตั้งแต่อายุ	20	ปี

รัฐสมทบ	50	บาทต่อเดือน

เกษียณอายุเมื่ออายุ	60	ปี

จะได้บำานาญปลอดภาษีเดือนละ	

1,710บาท	ตั้งแต่อายุ	60-80	ปี
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	 และเพิ่มจำานวนผู้ ได้รับเอกสารโฉนดชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น	 กระจายพื้นที่ที่ได้รับใบ 

	 อนุญาตโฉนดชุมชนอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค	 โดยวัตถุประสงค์หลักในการออก 

	 หนังสืออนุญาตโฉนดชุมชนเพ่ือให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการการครอบครองและ 

	 ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน ์

	 ในที่ดินของชุมชน	ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

	 ตลอดจนปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำาหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบที่กำาหนดโดยชุมชน	 

	 การดำาเนินการขออนุมัติโฉนดชุมชนนั้นจะต้องมีการวางระบบบริหารจัดการและ 

	 การแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้	 	 โดยดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 

	 3	ปี	และในอนาคตควรมีการขยายพื้นที่การอนุมัติโฉนดชุมชนให้เพิ่มขึ้น	ครอบคลุม 

	 ทั้งพื้นที่รัฐและเอกชน	

	 •	 ไม่ละเมิดหรือลุกลำา้พื้นที่ป่าสงวน	 กฎระเบียบสำานักนายกนั้นยังมีข้อจำากัดที่ 

	 เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นอยู่	 เช่น	 การใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	 และ	 การใช้ 

	 ที่ดินของรัฐ	 ทั้งนี้จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องยกระดับเป็น	พ.ร.บ.	 โฉนดชุมชน	 ทั้งนี้จะ 

	 ต้องไม่เป็นการลุกลำา้เข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนตามที่ระบุไว้ใน	พ.ร.บ.	ป่าสงวนแห่งชาติ	 

	 พ.ศ.	2507	

	 •	 ว่าจ้างชาวบ้านเพื่อดูแลป่า	 ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมสำาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน 

	 พื้นที่ป่าสงวนมาเป็นเวลานานและสามารถยืนยันว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นจริง	 รัฐอาจ 

	 ว่าจ้างผู้ที่อาศัยในพื้นที่นั้นรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ที่พักอาศัยและบริเวณโดย 

	 รอบให้มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการบุกรุกทำาลายป่า	 เพื่อให้ผู้ที่อาศัยใน 

	 พื้นที่เขตป่าสงวนมานานไม่ต้องย้ายออกและยังช่วยรัฐดูแลพื้นที่ป่าด้วย	 อย่างไร 

	 ก็ตามจะต้องมีมาตรการป้องกันการแอบอ้างหรือย้ายเข้าอยู่ใหม่ของผู้ฉวยโอกาส 

	 ด้วย

2.	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 	

	 •	 กระจายการถือครองที่ดิน	 ผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก 

	 สร้าง	พ.ศ.	…	ให้เป็นกฎหมายมีผลประกาศบังคับใช้		วัตถุประสงค์หลักของกฎหมาย 
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	 ฉบับนี้เพื่อให้การถือครองที่ดินของนายทุนและผู้ที่ ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ ในที่ดินที่ถือ 

	 ครองมีต้นทุนการถือครองที่ดินที่สูงขึ้น	 และเพื่อเพิ่มโอกาสการกระจายการถือ 

	 ครองที่ดินสู่เกษตรกรมาขึ้น	 อีกทั้งหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นผู้เก็บภาษีนี้	 จะได้รับภาษี 

	 ที่สูงขึ้นเพื่อนำาไปพัฒนาท้องถิ่น	 และลดภาระรายจ่ายของรัฐบาลกลาง	 ซึ่งส่งผลให้ 

	 รัฐบาลกลางมีงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในสวัสดิการด้านอื่นมากขึ้น

	 •	 อัตราโครงสร้างภาษีโดยสังเขป	มีรายละเอียดดังนี้

	 -	ไม่เกินร้อยละ	0.05	ของฐานภาษี	สำาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบ 

	 เกษตรกรรม	

	 -	ไม่เกินร้อยละ	0.1	ของฐานภาษี	สำาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	

	 -	 ไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของฐานภาษี	 สำาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในรูป 

	 แบบอื่น

	 ทั้งนี้	 ภาษีในอัตราพิเศษสำาหรับผู้ที่ถือครองที่ดินเป็นจำานวนมากและนายทุน 

	 ที่ดิน	จะต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้น	 เพื่อเพิ่มโอกาสการกระจายการถือครองที่ดิน 

	 สู่เกษตรกรให้มากขึ้น	

3.	 ธนาคารที่ดิน

	 •	 ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาขาดที่ดินทำากิน	 มีการออกพระราช 

	 กฤษฎีกา	จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	 (องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2554	 

	 แต่ไม่ได้รับการสานต่อในรัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ทั้งนี้ประเทศไทยควรจะเดินหน้า 

	 โครงการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลำา้ทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับผู้ที่ 

	 ประสบปัญหาขาดที่ดินทำากิน	โดยมีเนื้อหาหลักดังนี้	

	 -	 ดำาเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน	 และมี 

	 การใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม	รวมทั้งมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

	 -	รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับ 

	 เจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ใน 

	 ที่ดินอย่างเต็มที่
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	 -	ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำาเนินการให้ได้มา 

	 ซึ่งที่ดินของเอกชน	 ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า	 เพื่อให้เกษตรกร 

	 และผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง	 รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูป 

	 ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

	 -	สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน	ทั้งที่ดินทำากินและที่ดินสำาหรับ 

	 การอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน

	 -	ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ 

	 ยากจน

 

4.3  ข้อเสนอการปฏิรูประบบพลังงาน

	 พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและค่าครองชีพของคนไทย	

การปรับตัวของราคาพลังงาน	 ย่อมส่งผลต่อประชาชนคนไทยในวงกว้าง	 เพราะราคา

พลังงานกระทบโดยตรงกับต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค	 บ่อยครั้งรัฐบาลได้ใช้เครื่อง

มือต่างๆ	 เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานโดยมีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อ

ประชาชน	 อย่างไรก็ตามหลายครั้งรัฐบาลถูกวิจารณ์ว่าการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด	 บิดเบือน

กลไกตลาด	 และอาจสร้างภาระให้แก่รัฐบาลในระยะยาว	 จึงเป็นที่มาถึงความจำาเป็นในการ

ปฏิรูปพลังงาน	 เพื่อที่จะลดปัญหาค่าครองชีพที่อาจเกิดขึ้นจากราคาพลังงานที่ผันผวนสูง	

และเพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรมมากที่สุดจากทรัพยากรที่มีอยู่จำากัด	

	 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย	 (FIT)	 ได้จัดทำาข้อเสนอในการปฏิรูปพลังงาน

โดยแบ่งออกเป็น	 5	 ประเด็น	 ได้แก่	 โครงสร้างธุรกิจพลังงาน	 การแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็น

ธรรม	การอนุญาตสัมปทานก๊าซธรรมชาติและนำา้มันปิโตเลียม	การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย	

และการส่งเสริมพลังงานทางเลือก	 โดยประเด็นการปฏิรูปพลังงานที่สถาบันออกแบบอนาคต

ประเทศไทยเสนอนี้	ครอบคลุมปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในระบบโครงสร้างด้านพลังงานไทย	
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ประเด็นที่	1	โครงสร้างธุรกิจพลังงาน	

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 บริษัท	ปตท.จำากัด	(มหาชน)	เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจ	ตั้งแต่ต้น

นำา้	กลางนำา้	และปลายนำา้	คือตั้งแต่การสำารวจและขุดเจาะ	ท่อส่งก๊าซ	โรงแยกก๊าซ	โรงกลั่นนำา้

มัน	 ตลอดจนสถานีบริการนำา้มัน	 ซึ่งในหลายธุรกิจนี้	 ปตท.เป็นผู้ขาดธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว	

เช่น	 ท่อก๊าซ	 ในธุรกิจ	 โรงกลั่นนำา้มัน	 ปตท.ได้เข้าไปถือหุ้นในเกือบทุกบริษัท	 อีกทั้ง	 ปตท.ยัง

เป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในสถานีบริการนำา้มัน	 ทั้งนี้อาจส่งผลให้	 ปตท.เป็นผู้มีอำานาจ

เหนือตลาดในหลายอุตสาหกรรมด้านพลังงาน	

•	 ท่อส่งก๊าซเป็นกิจการหนึ่งที่เป็นรายได้หลักของ	 ปตท.	 เพราะ	 ปตท.เป็นผู้มีสิทธิใช้ท่อส่ง

ก๊าซแต่เพียงผู้เดียว	 ทำาให้ขาดการแข่งขันในการลำาเลียงก๊าซ	 อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดความไม่

เสมอภาคต่อผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการขนส่งก๊าซผ่านท่อ	 ส่งผลให้อาจมีการบิดเบือน

กลไกตลาด	 ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนของท่อก๊าซนั้นถูกรวมไว้ในบริษัท	 ปตท.มิได้แยกออก

มาให้เห็นได้อย่างชัดเจน	 ทำาให้เป็นการยากที่องค์กรกำากับดูแลจะกำากับต้นทุนของท่อก๊าซได้

อย่างมีประสิทธิภาพ		

 

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจบริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยแยกบริษัทออกตาม

ประเภทของธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิง	 เช่น	 ท่อส่งก๊าซ	 โรงกลั่น	 และ	 สถานีบริการนำา้มัน	 เพื่อ

ให้ระบบบัญชีสามารถแสดงถึงต้นทุนได้อย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่อส่งก๊าซที่

บริษัทฯ	 มีการผูกขาดโดยธรรมชาติ	 และบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่นี้อาจถือเป็นบริษัทลูกของบริษัท	

ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	 ปตท.สามารถถือหุ้นในบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ได้	 แต่บริษัทธุรกิจท่อ

ส่งก๊าซจะต้องมีคณะผู้บริหาร	 แผนการดำาเนินงาน	 บัญชี	 ตลอดจนวิธีการคิดกำาไร-ขาดทุน

ของตนเองและไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	

2.	 กิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติควรอนุญาตให้บริษัทเอกชนรายอื่นสามารถใช้บริการการ
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ขนส่งก๊าซผ่านท่อได้อย่างเสรี	 (Third	Party	Access)	 และมีการคิดอัตราชำาระค่าผ่านทางให้

กับบริษัทกิจการท่อส่งก๊าซควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	เท่าเทียมและเป็นธรรม	

ประเด็นที่	2	การแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรมตาม	พ.ร.บ.	การแข่งขันทางการค้า

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจพลังงานเห็นได้ชัดว่าขาดความเป็นธรรม	 บริษัท	 ปตท.	 สามารถซื้อ

และควบรวมกิจการต่างๆ	 ได้	 ทำาให้บริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทในเครือรวมกัน

แล้วมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงในระดับที่อาจทำาให้มีอำานาจเหนือตลาดได้	แต่เนื่องจากบริษัท	

ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ยังถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่	จึงทำาให้ ได้รับการยกเว้นการบังคับใช้ทาง

กฎหมาย	 โดยเฉพาะ	 พ.ร.บ.	 การแข่งขันทางการค้า	 อีกทั้งภาคประชาชนไม่สามารถตรวจ

สอบบัญชีหรือการดำาเนินงานได้อย่างแท้จริง

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 รัฐวิสาหกิจไม่ควรมีอำานาจเหนือตลาด	ปรับมาตรา	4	ของ	พ.ร.บ.	การแข่งขันทางการ

ค้า	พ.ศ.2542	 ให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจด้วย	ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจ

ไม่สามารถผูกขาดหรือมีอำานาจเหนือตลาดในกิจการที่สามารถมีการแข่งขันตามกลไก

ตลาดได้	 เช่น	 โรงกลั่นและสถานีบริการนำา้มัน	 และหากรัฐวิสาหกิจฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษ

ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย	ทั้งนี้กฎหมายควรครอบคลุมถึงการบังคับให้บริษัท	ปตท.	จำากัด	

(มหาชน)	เปิดเผยข้อมูลบริษัท	บัญชี	และที่มาของต้นทุนค่าพลังงาน	(Cost	Structure)	อย่าง

ละเอียดต่อสาธารณะ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน่วยงานกำากับดูแลหรือภาคประชาชน	เพื่อให้มี

การตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทที่ประชาชนคนไทยยังมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่



45

ประเด็นที่	3	การอนุญาตสัมปทานก๊าซธรรมชาติและนำา้มันปิโตเลียม

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน 

ปัจจุบันสัมปทานการขุดเจาะน้ำา้มันที่ผู้ประกอบการถืออยู่นั้น	 คือ	 THAILAND	 1	 ซึ่งเป็น

จำานวนประมาณร้อยละ	 87	 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในประเทศ	 ซึ่งภายใต้สัมปทาน	

THAILAND	 1	 นั้น	 ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าภาคหลวงคงที่ร้อยละ	 12.5	 ของมูลค่า

ปิโตรเลียมที่ขาย	 ต่อมามีการปรับสัมปทานให้กับผู้ประกอบการรายใหม่เป็น	 THAILAND	 3	

ซึ่งปรับค่าภาคหลวงเป็นระบบขั้นบันไดร้อยละ	 5-15	 ของมูลค่าปิโตเลียมที่ขาย	 และกำาหนด

อัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษรายปี	 (Windfall	Profit)	แบบขั้นบันได	ร้อยละ	0-75	ขึ้นกับ

สัดส่วนรายได้และความพยายามในการสำารวจและลงทุนเพิ่มเติมของผู้รับสัมปทานในปีนั้น	

ซึ่งสัญญาสัมปทาน	 THAILAND	 1	 ร่างขึ้นจาก	 พ.ร.บ.ปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 2514	 ในช่วงแรก

ของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมของประเทศไทยและความรู้ ในเรื่องการขุดเจาะของคนไทย

ยังน้อย	 รัฐบาลไทยจึงต้องการที่จะให้เกิดการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศและจูงใจนัก

ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย	 ซึ่งภายหลังหลายฝ่ายมองว่าประเทศยังได้รับผล

ตอบแทนที่ยังไม่เป็นธรรม	จึงมีการปรับรูปแบบการให้สัมปทานเป็น	THAILAND	3	ซึ่งภาครัฐ

ได้รับประโยชน์มากขึ้น	 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ	 ประเทศไทยยังจัดเก็บ

รายได้จากค่าตอบแทนการให้สัมปทานในอัตราที่ตำากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน	

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขสัญญาของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้าง

ทางธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่

่
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ตารางที่	4.3	รายละเอียดระบบสัมปทานของประเทศไทย

ระบบสัมปทาน ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม

ส่วนแบ่งรายได้รัฐ อัตราส่วนของการ
ค้นพบทั้งหมด

THAILAND	1 ร้อยละ	12.5 ร้อยละ	50 ร้อยละ	50.9-69.9
เฉลี่ย	=	ร้อยละ	55.1

ร้อยละ	87

THAILAND	3 ร้อยละ	5-15 ร้อยละ	50 ร้อยละ	60.0-90.9
เฉลี่ย	=	ร้อยละ	73.3

ร้อยละ	13

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ 

•	 ทบทวนหลักเกณฑ์การให้สัมปทาน	 สัมปทาน	 THAILAND	 1	 จะสิ้นสุดลงในปี	 พ.ศ.	

2565	ควรใช้โอกาสนี้ในการศึกษาเพิ่มเติมถึง	ประเภทสัญญา	ข้อกำาหนดต่างๆ	 และส่วนแบ่ง

รายได้เข้ารัฐ	 ว่าควรมีการปรับเพิ่มเติมหรือไม่	 ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการประมูล	 (Bidding)	

สัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่	 โดยการปรับแก้ไขสัมปทานนั้นจะต้องคำานึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดที่ประเทศจะได้รับเป็นหลัก	

ประเด็นที่	4	การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน 

•	 ที่ผ่านมาได้มีนโยบายอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีให้กับครัวเรือนที่ใช้ ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน	 90	 ยูนิต	

ซึ่งครอบคลุมประมาณ	8	ล้านครัวเรือนทั้งประเทศ	ต่อมานโยบายรัฐบาลนางสาว	ยิ่งลักษณ์	

ชินวัตร	ได้ปรับให้ครัวเรือนใช้ ไฟฟ้าฟรีเพียง	50	ยูนิต	ทำาให้เหลือครอบคลุมเพียง	4	ล้านครัว

เรือน	 ซึ่งหากครัวเรือนใช้ ไฟฟ้าเกินกว่าจำานวนนี้ที่กำาหนด	 ครัวเรือนนั้นจะต้องรับผิดชอบค่า

ไฟฟ้าเองทั้งหมดโดยที่รัฐไม่ได้ช่วยเหลือ	ในความเป็นจริงแล้วการใช้ ไฟฟ้าไม่เกิน	50	ยูนิตนั้น

เป็นไปได้ยากมาก

•	 กองทุนนำา้มันมีกรอบการดำาเนินงานที่ค่อนข้างกว้างทำาให้มีการนำาเงินจากกองทุน

ไปสนับสนุนนโยบายที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม	 หลายครั้งมีการใช้ ไปเพื่อผล
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ทางการเมืองระยะสั้น	

•	 ปัจจุบันมีการใช้ก๊าซ	LPG	ทั้งในภาคครัวเรือน	ขนส่ง	และอุตสาหกรรม	โดยมีการกำาหนด

โครงสร้างราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของ	LPG	ที่มาจากจากโรงแยกก๊าซ	จากโรงกลั่นนำา้มัน	และ

จากต่างประเทศ	 ทำาให้ราคาของ	 LPG	 ที่ขายให้ภาคครัวเรือนเละภาคขนส่งอยู่ในระดับที่สูง	

ทั้งๆ	ที่ปริมาณการผลิตในประเทศเพียงพอต่อการใช้ของผู้บริโภคกลุ่มนี้	

 

 

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ 

1.	 นำานโยบาย	“ไฟฟรี	90	ยูนิต”	กลับมาเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย

ซึ่งมีมากถึง	 9	 ล้านกว่าครัวเรือนทั่วประเทศ	 โดยใช้วิธีชดเชยค่าไฟฟ้านี้	 (Cross	 Subsidy)	

จากผู้ประกอบการรายใหญ่	(Large	Commercial	Users)	

2.	 คงไว้ซี่งกองทุนนำา้มันเพ่ือเป็นเครื่องมือให้รัฐใช้ ในการรักษาเสถียรภาพของราคาค้า

ปลีกของนำา้มันเชื้อเพลิง	 โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนขึ้นว่ากองทุนนำา้มันนี้จัดตั้งเพื่อ

รักษาเสถียรภาพของราคาค้าปลีกนำา้มันดีเซลให้มีการผันผวนของราคาที่น้อยลง	ซึ่งจะทำาให้

ต้นทุนของผู้ประกอบการภาคขนส่งเปลี่ยนแปลงน้อย	 เป็นการลดโอกาสที่จะปรับขึ้นราคา

สินค้า	เพื่อลดผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด	

3.	 รัฐไม่ควรมีการแทรงแซงโดยการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงประเภทอื่นมากจนเกินไป	 ควร

ให้ราคาขายสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 และหากรัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุน

พลังงานทดแทนในระยะยาว	ควรจะให้การอุดหนุนโดยเฉพาะระยะเริ่มต้นเท่านั้น

4.	 ใช้ราคาต้นทุนในการคำานวณราคาขายปลีก	 LPG	 ให้กับผู้ ใช้รายย่อย	 ประเทศไทย

สามารถผลิตก๊าซ	 LPG	 เป็นจำานวนเพียงพอต่อการบริโภคภาคครัวเรือน	 ดังนั้นควรปรับ

ราคาขายปลีกก๊าซ	 LPG	 ที่ใช้ในครัวเรือนให้มีราคาตำาลงโดยเป็นราคาที่คำานวณจากต้นทุน

การผลิตที่แท้จริง	 (Production	Costs)	 ไม่ใช่ราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก	 (Market	Price)	

อย่างในปัจจุบัน

่
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ตารางที่	4.4	ปริมาณการผลิดและการใช้พลังงาน	LPG

พ.ศ.	2555 พ.ศ.	2556

ปริมาณ	LPG	ผลิตในประเทศ	(ล้าน	ก.ก.) 4.935 4.639

ปริมาณ	LPG	ใช้ในภาคครัวเรือน	(ล้าน	ก.ก.) 3.047 2.390

ปริมาณ	LPG	ใช้ในภาคขนส่ง	(ล้าน	ก.ก.) 1.034 1.7928

Source:	กระทรวงพลังงาน

ราคาขายปลีก	LPG	สำาหรับในภาคครัวเรือนและภาคขนส่งควรมีราคาเท่ากันเพื่อป้องกันการ

ทุจริต		 ลักลอบ	โยกย้ายถ่ายเท	LPG	ใน	2	ภาคนี้	อย่างไรก็ตามรัฐไม่ควรที่จะส่งเสริมการใช ้

LPG	 ในภาคขนส่งเนื่องจากจะทำาให้ประเทศต้องนำาเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น	 สถาบันฯ	 จึง

เสนอให้มีมาตรการจัดเก็บภาษีทะเบียนรถยนต์สำาหรับยานพาหนะที่ดัดแปลงไปใช้	 LPG	 ที่

สูงขึ้น	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีจำานวนรถยนต์ที่ใช้	 LPG	มากขึ้น	 และควรมีมาตรการสุ่มตรวจการ

ละเมิดกฎหมายอย่างสมำาเสมอ

ประเด็นที่	5	พลังงานทางเลือก

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน	 ทั้งในส่วนของ

เอทานอล	 (มันสัมปะหลัง	 และ	 อ้อย)	 ไบโอดีเซล	 (ปาล์มนำา้มัน)	 แต่เนื่องจากรัฐบาล	 นางสาว	 

ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ได้ใช้นโยบายแทรกแซงราคา	โดยเฉพาะมันสำาปะหลัง	ทำาให้ราคาวัตถุดิบมี

ราคาสูงขึ้น	ส่งผลให้ราคาพลังงานทดแทนอยู่ในระดับสูง	รัฐจึงยังจำาเป็นที่ต้องเข้าไปสนับสนุน

โดยใช้กองทุนนำา้มันเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับตำา	เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานทางเลือก

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ 

1.	 สนับสนุนให้ผลิตเอทานอลมากขึ้น	 ด้วยการลดต้นทุนสินค้าเกษตรที่นำามาผลิตเป็น

่

่
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พลังงานทางเลือก	อย่างมันสำาปะหลัง	โดยเฉพาะการยกเลิกการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร

ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทางเลือกและนำานโยบายประกันรายได้ ให้เกษตรกรแทน	

เพื่อเป็นการไม่แทรงแซงกลไกตลาด	 ทำาให้ผู้ผลิตพลังงานทางเลือกสามารถซื้อวัตถุดิบได้ใน

ราคาตลาดจากเกษตรกรโดยตรง

2.	 นำาเงินจากกองทุนนำา้มันมาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	 ในภาคครัวเรือนเพื่อเพิ่ม

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน	 ตลอดจนเป็นการลดภาระของผู้บริโภค	 อีกทั้งเพื่อเป็นแรง

จูงใจให้ผู้ผลิตหันมาผลิตเอทานอลเป็นจำานวนมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามการใช้เงินจากกองทุน

นำา้มันนั้นควรจะใช้เฉพาะในระยะสั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ	 และไม่ได้ใช้เพื่อแทรง

แซงกลไกตลาดจนราคาไม่สามารถสะท้อนถึงต้นทุนได้

ตารางที่	4.5	โครงสร้างราคานำา้มันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	18	ธันวาคม	2556	ตามมติคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

 

Source:	สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
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บทที่ 5  การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
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5.1  ภาพรวมปัญหา

 

	 กระบวนการยุติธรรมไทยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจและอยากเห็นการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	 เนื่องจากปัญหานี้เป็นปัญหา

ที่หยั่งลึกในสังคมไทยมานาน	 และเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย	 โดยเฉพาะผู้มีอำานาจและ

นักการเมือง	มีการเสนอการปฏิรูประบบยุติธรรม	ทั้งระบบตำารวจ	อัยการ	และศาล	มาหลาย

ครั้ง	แต่ก็มิได้ทำาให้เกิดเป็นรูปธรรม	เป็นที่ประจักษ์แต่อย่างใด

	 ประเทศไทยนั้นมีการใช้กฎหมายมามากกว่าร้อยปี	 และมีกฎหมายครอบคลุมเกือบ

ทุกด้าน	แต่ยังประสบปัญหาการบังคับใช้อย่างจริงจัง	อีกทั้งยังมีการหาช่องว่างทางกฎหมาย

และใช้กฎหมายอย่างไม่ถูกวัตถุประสงค์	 และในหลายครั้งผู้บังคับใช้กฎหมายก็ไม่ได้ปฎิบัติ

หน้าที่ของตนอย่างที่ควรจะเป็น	หรือปล่อยให้มีการใช้อำานาจแทรกแซง	ส่งผลให้อาชญากรไม่

เกรงกลัวกฎหมาย	อีกทั้งมีการละเมิดและกระทำาความผิดอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจาก

จำานวนคดีที่มีมากขึ้น	ในปี	พ.ศ.	2555	มีคดีที่ส่งฟ้องต่อศาลทั้งประเทศประมาณเจ็ดแสนคดี

สำาหรับแพ่ง	 และประมาณเก้าแสนคดีสำาหรับอาญา	 และที่น่าตกใจคือมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการ

คอร์รัปชั่นค้างอยู่ที่	ป.ป.ช.	มากกว่า	เจ็ดพันคดี	สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัญหาในระบบ

ยุติธรรมไทย

	 ดังนั้นจะต้องมีการปฏิรูป	 กระบวนการยุติธรรมไทย	 เนื่องจากประชาชนจะต้องมี

ระบบยุติธรรมที่พึ่งพาได้	 นำาความเป็นธรรมและความถูกต้องสู่สังคมไทย	ตลอดจนทำาให้ทุก

คนอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน	 กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีองค์กรที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงที่ทำาหน้าที่นำาความยุติธรรมให้เกิดแก่ประชาชนคือ	 ตำารวจ	 ศาลและอัยการ	 ซึ่ง

สามารถแยกประเด็นของการปฏิรูปต่างๆ	ได้ดังต่อไปนี้

	 ประเด็นที่	1	โครงสร้างองค์กรตำารวจ

	 ประเด็นที่	2	องค์กรศาลและอัยการ
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5.2  ข้อเสนอแนะการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นที่	1	โครงสร้างองค์กรตำารวจ

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 สังคมส่วนหนึ่งมองว่าในปัจจุบัน	 ตำารวจไทยไม่ได้ทำางานเพื่อประชาชน	 ขาดความรับผิด 

ชอบและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น	 ยิ่งไปกว่านั้นยังถูกมองว่าเป็นผู้รับใช้ 

อำานาจทางการเมือง	มีการใช้อำานาจโดยมิชอบ	และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

•	 ระบบตำารวจในปัจจุบันอำานาจทั้งหมดอยู่ที่ส่วนกลาง	 ส่งผลให้การทำางานของตำารวจยัง 

ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับชุมชน	 หลายครั้ง 

ตำารวจที่ย้ายไปดูแลพื้นที่ในต่างจังหวัดอาจเป็นแค่การลงโทษของส่วนกลาง	หรือการโยกย้าย 

เพื่อเป็นการนำาไปสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น	 และไม่ได้ทำางานเพื่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงจน 

หลายครั้งตำารวจในพื้นที่ถูกมองว่ามีความเกี่ยวข้อง	 เชื่อมโยง	 และมีผลประโยชน์กับผู้มี 

อิทธิพลท้องถิ่น	 หัวคะแนน	 นักการเมืองทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ	 อีกทั้งยังมีการวิ่งเต้น 

เพื่อการเลื่อนตำาแหน่ง	และการแต่งตั้งโยกย้ายยังไม่ได้คำานึงถึงผลงานในอดีตเป็นหลักด้วย

•	 ระบบการดำาเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนในประเทศไทยแตกต่างจากระบบการดำาเนิน 

คดีอาญาในทางสากล	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 สหรัฐอเมริกา	 

เกาหลี	 ญี่ปุ่น	 ฯลฯ	 ที่มีการแบ่งแยกการสอบสวนออกจากการฟ้องร้องคดีอาญา 

จากกันอย่างเด็ดขาด	 การที่ตำารวจซึ่งไม่มีดุลพินิจที่เป็นอิสระทำาการสอบสวนได้เองโดยลำา 

พัง	 ส่งผลให้เกิดการความไม่เป็นธรรมในการสอบสวน	 เช่น	 การแจ้งข้อหาที่ไม่ตรงต่อ 

ความเป็นจริง	การรวบรวมพยานหลักฐานเฉพาะที่เป็นโทษแก่ผู้ต้องหา	เป็นต้น	ซึ่งกระทบต่อ

เสรีภาพของประชาชน
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 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 จัดรูปแบบโครงสร้างตำารวจภูมิภาคใหม่ในรูปแบบของกลุ่มจังหวัด	ประกอบด้วยจังหวัด

ใกล้เคียงประมาณ	5	ถึง	6	จังหวัด	โดยในแต่ละกลุ่มจังหวัดจะมีผู้บัญชาการกลุ่มจังหวัด	แต่ง

ตั้งโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดของกลุ่มจังหวัดนั้นๆ	 และตำาแหน่ง

นี้จะทดแทนตำาแหน่งผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาคในปัจจุบัน

2.	 มีผู้บังคับการจังหวัดของแต่ละจังหวัด	 เป็นผู้บังคับบัญชาตำารวจสูงสุดในจังหวัดนั้น	

โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตำารวจจังหวัด	 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	

และมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน	รวมถึงภาคประชาชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกผู้บังคับการ

จังหวัดเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	และคำานึงถึงผลประโยชน์ของจังหวัดนั้นๆ	เป็นหลัก	

ทั้งนี้ตำาแหน่งอื่นที่สำาคัญของจังหวัดให้คัดเลือกโดยคณะกรรมการชุดนี้เช่นกัน

3.	 ตำารวจจะต้องเข้าใจท้องถิ่นอย่างแท้จริง	 ผู้บัญชาการกลุ่มจังหวัดและผู้บังคับการ

จังหวัดต้องคัดสรรจากคนท้องถิ่น	หรือ	เคยทำางานในท้องถิ่นนั้นมาอย่างน้อย	5	ปี	เพื่อจะได้

มาซึ่งผู้ที่เข้าใจถึงสภาพสังคมและบริบทของจังหวัดนั้น	

4.	 การแต่งตั้งตำารวจที่มีคุณภาพ	ผู้บัญชาการกลุ่มจังหวัด	 และ	ผู้บังคับการจังหวัด	ต้อง

เสนอแผนงาน	(Proposal)	ระยะ	4	ปี	ในการบริหารงานให้กับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดนั้นๆ	โดย

แผนงานนี้จะต้องถูกนำาเสนอต่อสาธารณะอย่างทั่วถึงก่อนจะมีกระบวนการคัดสรรผู้ดำารง

ตำาแหน่งดังกล่าว	 โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 กลุ่มเป้าหมาย	 และแนวทางการ

ดำาเนินงานเพื่อนำาไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน	 และเมื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่แล้วจะต้องมี

การรายงานผลงานต่อภาคประชาชนและผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้ควรมีการ

ตรวจสอบการดำาเนินงาน	 (Audit)	 และประเมินผล	 โดยส่วนกลาง	ผู้บัญชาการกลุ่ม	 และภาค

ประชาชน

5.	 แยกการทำางานขององค์กรตำารวจให้ชัดเจน	 หน่วยงานที่ดูแลงานจับกุมปราบปรามจะ

ต้องแยกออกจากหน่วยงานที่ดูแลการสอบสวน	 โดยแก้ไขกฎหมายให้อัยการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 และทำาให้การดำาเนินคดีในชั้น

ศาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
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6.	 พัฒนาการสอบสวนให้เป็นวิชาชีพ	 และถือว่าพนักงานสอบสวนเป็นผู้มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ

7.	 เปิดโอกาสให้มีการรับบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพมากขึ้น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำางานที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนไปของบริบทสังคม

8.	 เพิ่มศักยภาพและความเป็นอิสระของการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของตำารวจ	

ปรับปรุงองค์ประกอบ	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 การได้มาและอำานาจหน้าที่	 ของคณะ

กรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติและคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ	 ให้มีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 ในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการตำารวจได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การคัดเลือกเพื่อให้ ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางมาทำาหน้าที่บริหารงานบุคคล

อันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในสำานักงานตำารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

9.	 มีหน่วยงานติดตามและสนับสนุนงานตำารวจส่วนท้องถิ่น	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการ

ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการ	 มีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบ

ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของกอง

บัญชาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

10.	 ปรับปรุงตำาแหน่งข้าราชการตำารวจ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ตำารวจชั้นผู้น้อยได้ปฎิบัติงาน

ของส่วนกลางได้มากขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีทางปฏิบัติของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

11.	 ปรับปรุงชั้นยศของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน	 เพื่อให้ข้าราชการตำารวจชั้น

ประทวนสามารถเลื่อนยศได้สูงขึ้น	และมีความก้าวหน้าให้การรับราชการ

12.	 ประชาชนสามารถร้องเรียนการปฏิบัติงานของตำารวจได้	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตำารวจ	 ซึ่งมีจเรตำารวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ	 มี

อำานาจหน้าท่ีในการพิจารณาแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากการ 

กระทำาหรือไม่กระทำาของข้าราชการตำารวจอันมิชอบด้วยหน้าที่	 โดยให้สำานักงานจเรตำารวจ

ทำาหน้าที่ธุรการและรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
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ประเด็นที่	2	องค์กรศาลและอัยการ

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 ตาม	พรบ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	พ.ศ.	2553	บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็น

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	และพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม	 อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีปัญหาของความเป็นอิสระของ

องค์กรอัยการ	 ซึ่งปัจจุบันอำานาจในการสั่งฟ้องคดีสำาคัญเป็นอำานาจของอัยการสูงสุด	 ซึ่ง

เป็นอำานาจของบุคคลคนเดียว	 ซึ่งอาจเกิดการแทรกแซงจากอิทธิพลการเมือง	 ขาดความ

โปร่งใสในการตัดสินใจ	และขาดความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม

•	 กระบวนการพิจารณาคดีอาญาของศาลมีความยืดเย้ือและใช้เวลานานกว่าคดีจะถึงที่

สุด	 เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญานั้นมีกระบวนการพิจารณาถึง	 3	 ศาล	 คือ	 ศาลชั้นต้น	

ศาลอุทธรณ์	 และศาลฎีกา	 ซึ่งในประเทศไทยโจทก์และจำาเลยสามารถอุทธรณ์และฎีกาได้ทั้ง

ในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย	 ซึ่งแตกต่างจากในต่างประเทศที่การอุทธรณ์และ

ฎีกาจะจำากัดให้ฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น	 ส่วนในปัญหาข้อเท็จจริง	 ศาลชั้นต้น

เป็นผู้สืบพยานมีโอกาสได้นั่งรับฟังพยานหลักฐานที่พยานนำาเสนอต่อหน้าศาลด้วยตัวเอง	

การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีส่วนใหญ่จึงควรให้จบที่ศาลชั้นต้น	 และมีการตรวจสอบ

กลั่นกรองเฉพาะบางคดีในศาลอุทธรณ์	 ศาลฎีกาจะไม่พิจารณาในปัญหาข้อเท็จจริง	 	 แต่

ระบบการดำาเนินคดีในปัจจุบันเปิดโอกาสให้คู่ความอุทธรณ์	 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายมาก

เกินไป	 ส่งผลให้ศาลมีภาระงานมากเกินความจำาเป็น	 อีกทั้งเป็นการประวิงเวลาในการรับโทษ	

หลายคดีกว่าที่ศาลฎีกาจะพิพากษาใช้เวลาเกิน	10	ปี	จนหลายครั้งผู้กระทำาความผิดได้หลบ

หนีหรือใช้อำานาจให้คดีพลิกและกลายเป็นผู้บริสุทธิ์	 ส่งผลให้อาชญากรขาดความเกรงกลัว

ต่อกฎหมาย

•	 ผู้ที่มีรายได้น้อยมักขาดทุนทรัพย์ในการต่อสู้คดี	 หลายครั้งส่งผลให้เสียเปรียบในการ

ต่อสู้คดี	

•	 ระบบการดำาเนินคดีอาญาของไทย	 เป็นระบบที่ทุกคดีไม่ว่าจะเป็นความผิดที่ไม่ร้าย
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แรง	 หรือคดีที่มีโทษเพียงเล็กน้อย	 ทุกคดีจะต้องไปสิ้นสุดที่การพิจารณาคดีของศาล	 ส่งผล

ให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจำานวนมาก	 ทำาให้มีผู้ต้องหาล้นคุก	 และผู้ต้องหายากจนที่ไม่มี

หลักทรัพย์ประกันตัวก็ต้องถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด	 นอกจากนี้

รัฐยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำานวนมาก	 ซึ่งในต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็น	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 สหรัฐฯ	

ฝรั่งเศส	ฯลฯ	ได้มีกฎหมายเพื่อเบี่ยงเบนคดีออกจากศาล	เรียกว่าเป็นกระบวนการยุติธรรม

ทางเลือก	หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ให้คณะกรรมการอัยการมีหน้าที่ตัดสินใจสั่งฟ้องคดีทางการเมืองที่สำาคัญตามที่ระบุ

ไว้ในรัฐธรรมนูญแทนอัยการสูงสุด	 เช่น	 การรำารวยผิดปกติ	 กระทำาความผิดฐานทุจริตต่อ

หน้าที่	 หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 ตาม	 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองพ.ศ.	2542

2.	 ลดภาระของศาลฎีกา	และทำาให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์โดยให้มีการอุทธรณ์และฎีกา

ได้เฉพาะในกรณีที่มีปัญหาโต้แย้งในประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น	 หากพบว่ามีหลักฐานเกิดขึ้น

ใหม่ให้คู่กรณีสามารถรื้อคดีเพื่อพิจารณาใหม่ได้โดยศาลชั้นต้น	 และควรกำาหนดกรอบเวลา

ในการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์และในชั้นฎีกาให้ชัดเจน

3.	 ขยายขนาดและบทบาทกองทุนยุติธรรม	 สู่ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสทางสังคมให้

มากขึ้น	เพื่อมีโอกาสในการสู้คดีต่างๆ	อย่างเป็นธรรม

4.	 อัยการไม่สามารถดำารงตำาแหน่งคณะผู้บริหารขององค์กรอิสระ	 องค์กรกำากับ

ดูแล	 องค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดๆ	 ในขณะดำารงตำาแหน่งอัยการอยู่	 เพื่อป้องกันการ

คอร์รัปชั่น	แต่หากในกรณีมีความจำาเป็นที่อัยการจะต้องดำารงตำาแหน่งในองค์กรต่างๆ	ควบคู่

กับการเป็นอัยการ	จะไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์กรนั้นๆได้

5.	 ศึกษาให้มีกฎหมายเกี่ยวกับยุติธรรมทางเลือก	 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	 เพื่อลด

ปริมาณคดี	 และให้โอกาสแก่ผู้กระทำาความผิดได้กลับตัวเป็นคนดี	 ไม่มีประวัติติดตัว	 ผู้เสีย

หายได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย

่
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บทที่ 6  การปฏิรูปการศึกษา
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6.1  ภาพรวมปัญหา

	 การศึกษาในประเทศไทยนั้นผ่านการปฏิรูปมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการปรับ

เปลี่ยนหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอดและมีแนวโน้มที่

ดีขึ้น	 ในปัจจุบันครูผู้สอนได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น	 ตลอดจนมีโรงเรียนในสังกัดของกระทรวง

ศึกษาธิการครอบคลุมพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ของประเทศ	 อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังเผชิญ

กับปัญหาคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชน	ทั้งๆ	ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ

มากถึงประมาณ	 1	 ใน	 5	 ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด	 และมีแนวโน้มว่าจำานวนเงินจะเพิ่ม

ขึ้นทุกปี	 และประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาคิดเป็น

สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินมากที่สุดในโลกอีกด้วย

ตารางที่	6.1	สัดส่วนและจำานวนงบประมาณแผ่นดินเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	2555	-	2557

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2555

งบประมาณแผ่นดิน	(ล้านบาท) 2,525,000 2,400,000 2,380,000

งบเพื่อการศึกษา	(ล้านบาท) 518,519 493,927 444,483

ร้อยละ	 20.5 20.6	 18.7

Source:	สำานักงบประมาณ	ประจำาปี	พ.ศ.	2555-2557
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ตารางที่	 6.2	 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 

Government	 Spending	

on	 Education	 as	 a	%	 of	

GDP	(2011)

Total	 Government	 Spending	

on	Education	%	of	Total	

Expenditure	(2011)

Thailand 5.8 24

Malaysia 5.9 20.9

Japan 3.8 9.7

Hong	Kong 3.4 17.4

Singapore 3.1 20.5

Indonesia 2.8 15

Myanmar 0.8 4.4

Source:	UNESCO	Institute	for	Statistics

	 คุณภาพการศึกษาของไทยนั้น	 เมื่อดูจากผลการสอบเพื่อวัดมาตรฐานทางการ

ศึกษาในระดับนานาชาติอย่างผลคะแนนของ	 PISA	 (Program	 for	 International	 Stu-

dent	 Assessment)	 ซึ่งจะวัดความสามารถของนักเรียนด้าน	 การอ่าน	 คณิตศาสตร์	 และ	

วิทยาศาสตร์	 ประเทศไทยยังมีคะแนนตำากว่ามาตรฐาน	 OECD	 ในทุกๆ	 ด้าน	 และเมื่อเทียบ

กับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน	 ตัวชี้วัดทางการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย

ไม่สามารถเทียบกับประเทศสิงคโปร์ได้	 และประเทศที่มีความคล้ายคลึงทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศไทยอย่างประเทศเวียดนาม	ประเทศไทยก็ยังเป็นรองอยู่มาก

 

่
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ตารางที่	6.3	PISA	Score	2012	-	Comparing	Thailand	with	other	Asian	Countries

Reading Mathematics Science

Shanghai 570 613 580

Hong	Kong 545 561 555

Singapore 542 573 551

Japan 538 536 547

Korea 536 554 538

Vietnam 508 511 528

OECD	Average 496 494 501

Thailand 441 427 444

Malaysia 398 421 420

Indonesia 396 375 382

Source:	OECD

	 ผลคะแนน	 PISA	 อาจจะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาสูงกว่าประเทศ

มาเลเซีย	และ	อินโดนิเซีย	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ทั้งสองประเทศนี้	โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย	

ได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 และมีผลคะแนน	 PISA	 สูงขึ้นต่อเนื่องชัดเจน	 ซึ่งเป็นที่น่า

กังวลหากประเทศไทยยังไม่มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้ว	

การจัดอันดับของ	 PISA	 ครั้งต่อไปในปี	 ค.ศ.2015	 ประเทศไทยอาจจะรั้งท้ายประเทศอื่นใน

อาเซียนก็เป็นได้	

	 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย	(FIT)	ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาของเยาวชน	 สถาบันฯ	 จึงเสนอให้การศึกษาเป็น	 1	 ใน	 7	 เรื่องที่ต้อง

มีการปฏิรูปทันที	 โดยข้อเสนอของสถาบันฯ	 ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยมุ่งเน้น

การปรับปรุงคุณภาพจาก	 2	 ส่วนหลัก	 คือ	 การพัฒนาหลักสูตร	 และ	 การพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา		ซึ่งประกอบด้วย	4	ประเด็นหลักดังนี้

	 ประเด็นที่	1	 การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ในปฐมวัย
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	 ประเด็นที่	2	 การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

	 ประเด็นที่	3	 การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

	 ประเด็นที่	4	 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพิ่มเติม

6.2  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา

ประเด็นที่	1	การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ในปฐมวัย

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 ทาง	UNICEF	ได้ระบุว่า	“ช่วงอายุปฐมวัย	คือห้าปีแรกของชีวิตนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญ

อย่างยิ่งสำาหรับการพัฒนาชีวิตของเด็ก	 สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงห้าปีแรก

ของชีวิต	 เป็นช่วงเวลาที่เด็กมีการพัฒนาทางการรับรู้	 ภาษา	 สังคม	 อารมณ์และกล้ามเนื้อ

อย่างรวดเร็ว”	 ซึ่งพัฒนาการทางสมองของเด็กขึ้นอยู่กับพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 สิ่งแวดล้อม	

ตลอดจนครูผู้ดูแล	และอาหารที่รับประทาน

•	 สถานการณ์ปัจจุบันการศึกษาในเด็กปฐมวัยของประเทศไทยยังถือว่าน่าเป็นห่วง	ตัวเลข

จากสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 พ.ศ.2553	 ระบุว่าประชากรเด็กปฐมวัยตั้งแต่อายุ	 0-5	 ปี	 มี

จำานวน	4,548,245	คน	 ในจำานวนนี้มีเด็กอายุ	 3-5	ปี	 จำานวน	2,388,902	คน	ซึ่งเด็กในวัย

นี้ควรจะได้รับการดูแลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 แต่พบว่ายังมีมากถึงร้อยละ	 20.29	 ที่ยังไม่

ได้รับโอกาสทางการศึกษา	 ทั้งที่เป็นวัยที่มีความสำาคัญในการพัฒนาการเรียนรู้มากที่สุด	

และยังมีรายงานว่า	 1	 ใน	 3	 ของเด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ

พัฒนาการทางด้านภาษา	ด้านสังคมและด้านการช่วยเหลือตนเอง

•	 มีรายงานการวิจัยศึกษาของ	James	Heckman	นักเศรษฐศาสตร์	ชาวอเมริกา	เจ้าของ

รางวัลโนเบลปี	 พ.ศ.2542	 ที่ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในเด็กเล็กจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการ

ลงทุนในเด็กโต	 7-10	 เท่า	 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าการพัฒนาสมองของมนุษย์ใน

ช่วงแรกเกิดถึง	7	ปี	จะพัฒนาไปถึงร้อยละ	80	ของผู้ ใหญ่อีกด้วย	และถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริม
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การพัฒนาสมองหลังจากวัยนี้ก็อาจจะถือว่าสายเกินไปแล้ว	 ในปัจจุบันงบประมาณด้านการ

ศึกษาประมาณร้อยละ	11	ให้กับเด็กปฐมวัย	ในขณะที่ระดับประถมศึกษานั้นได้รับงบประมาณ

มากกว่าร้อยละ	50

•	 ครูพี่เลี้ยงยังขาดความรู้และทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัย	และครูที่เรียนจบเฉพาะทางเด็ก

ปฐมวัยยังมีจำานวนน้อย	โดยครูพี่เลี้ยงจำานวนมากยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของตัวเอง	เพราะครู

พี่เลี้ยงไม่ใช่ทำาหน้าที่แค่การเลี้ยงเด็กเท่านั้น	 แต่ยังต้องพัฒนาการเรียนรู้และดูแลให้เด็กเข้า

ถึงสารอาหารอย่างครบถ้วน	 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยยังระบุว่า	 ปัจจุบันอัตราส่วน

ผู้ดูแลเด็ก	1	คน	ต่อเด็กเล็ก	17	คน	ถือเป็นสัดส่วนที่สูงเกินไปและผู้ดูแลเด็กจะไม่สามารถทำา

หน้าที่ได้อย่างทั่วถึง	

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ครูในระดับปฐมวัยต้องมีจำานวนเพิ่มขึ้น	 ส่งเสริมให้นักศึกษาครุศาสตร์สนใจที่จะเรียน

หลักสูตรปฐมวัยให้มากขึ้น	 เพื่อเพิ่มจำานวนครูผู้ฝึกสอนเด็กปฐมวัยที่มีทักษะและคุณภาพ

เข้าสู่ศูนย์การศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กต่างๆ	 อีกทั้งเผยแพร่ทักษะสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต่อไป	จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้ฝึกสอน

และครูพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง	โดยเน้นความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็ก	และไม่ปิดกั้นการเรียนรู้	

แต่ควรส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการอย่างสมวัยมากที่สุด

2.	 มุ่งเน้นการสอนคณิตศาสตร์ในหลักสูตรปฐมวัย	 นำาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในการสอน

เด็กเล็ก	 ซึ่งมีการศึกษาแล้วว่าคณิตศาสตร์จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดีและมี

ตรรกะทางความคิด	 โดยการใช้คณิตศาสตร์ในการสอนประสบความสำาเร็จในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของหลายๆ	ประเทศ	เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	และสิงคโปร์	

3.	 จัดระบบสวัสดิการเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้ทั่วถึง	 ได้รับสารอาหารที่จำาเป็นต่อพัฒนาการ

ทางร่างกายอย่างครบถ้วน	และควรมีการริเริ่มทำาระบบฐานข้อมูลประจำาตัวหรือสมุดพกชีวิต

ให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดทุกคน	 เพื่อรัฐ	 สถานศึกษา	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง

ข้อมูลพื้นฐานของเด็กและเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม	ตลอดจนสนับสนุน	ด้านสุขภาพ	การ
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ศึกษา	และการพัฒนาการเรียนรู้	รวมทั้งทักษะและความถนัดเฉพาะตัวตลอดชีวิต	

4.	 เด็กทุกคนต้องได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอ	 โดยผลักดันประกาศสาธารณสุข	 เรื่อง

เกลือบริโภค	ในราชกิจจานุเบกษา	พ.ศ.	2553	และ	ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	

กำาหนดอัตราส่วนของไอโอดีนที่โรงงานจะนำามาใช้เพื่อการผลิตเกลือบริโภค	 พ.ศ.	 …	 ให้มี

ผลบังคับเป็นกฎหมายอย่างจริงจังและทั่วทั้งประเทศ	 อีกทั้งมีมาตรการตรวจสอบอย่างสมำา

เสมอ	 เนื่องจากประเทศไทยยังประสบปัญหามากในการเข้าถึงสารไอโอดีนที่เพียงพอของ

ประชากรไทย	 ในรายงานของ	 UNDP	 (2012)	 ระบุว่ามีประชากรของประเทศไทยเพียงร้อยละ	

47	 ที่ได้รับสารไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอ	 ซึ่งสารไอโอดีนนั้นมีความสำาคัญมากต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและสมองของเด็กตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์	 แต่เนื่องจาก

ยังไม่มีการให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะครอบครัวในชนบท	 จึงยังทำาให้เกิด

ความเข้าใจผิดอยู่ว่าการรับประทานเกลือหรืออาหารทะเลก็สามารถได้รับสารไอโอดีนแล้ว	

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกลือท่ีได้รับจะต้องเป็นเกลือที่มีสารไอโอดีนอยู่จึงจะเกิดประโยชน์

สูงสุด	 แต่เนื่องจากต้นทุนของเกลือชนิดนี้มีราคาสูงกว่า	 จึงทำาให้ผู้ผลิตอาหารไม่นิยมนำามา

ใช้เป็นส่วนผสม	 แม้ว่าจะมีประกาศกระทรวงออกมาบังคับใช้แล้วก็ตาม	 แต่ไม่ได้มีมาตรการ

ที่จะมาตรวจสอบสารอาหารอย่างจริงจัง	 ทั้งนี้หากต้องการที่จะพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพ

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเด็ก	 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

และศักยภาพทางการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัยแล้ว	 กระทรวงศึกษาธิการต้องร่วมมือกับภาคส่วน

อื่น	เช่น	กระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวงอุตสาหกรรม	ด้วยเช่นกัน	

5.	 เพิ่มจำานวนศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ	 เพื่อให้เด็กในชุมชนสามารถเข้าถึงและได้รับการ

พัฒนาอย่างสมวัย	 และลดปัญหาช่องว่างทางสังคมโดยเฉพาะคนในชุมชนเมือง	 ทั้งนี้การ

ขยายจำานวนศูนย์เด็กเล็กจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการ

ตรวจสอบดูแลอย่างสมำาเสมอเพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน

่

่
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ประเด็นที่	2	การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 ตามกฎระเบียบกระทรวงการศึกษา	 กำาหนดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยม

ศีกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมด	8	กลุ่มวิชา	ได้แก่	

	 1.	ภาษาไทย	

	 2.	คณิตศาสตร์	

	 3.	วิทยาศาสตร์	

	 4.	สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	

	 5.	สุขศึกษา	และพลศึกษา

	 6.	ศิลปะ

	 7.	การงานอาชีพ	และเทคโนโลยี

	 8.	ภาษาต่างประเทศ

และยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพิ่มเติมต่างๆ	 เข้าไปในหลักสูตรพื้นฐาน	 โดยใน

แต่ละระดับชั้น	นักเรียนจะมีชั่วโมงการเรียนขั้นตำาที่กระทรวงฯ	กำาหนดไว้	สำาหรับประถมศึกษา

ปีที่	1-6	คือไม่น้อยกว่า	1,000	ชั่วโมงต่อปี	มัธยมศึกษาที่	1-3	ไม่น้อยกว่า	1,200	ชั่วโมงต่อ

ปี	และมัธยมศึกษาปีที่	4	-	6	รวม	3	ปีรวมกัน	ไม่น้อยกว่า	3,600	ชั่วโมง	ซึ่งนอกเหนือจากวิชา

และชั่วโมงเรียนที่บังคับโดยโรงเรียนแล้ว	 นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องใช้เวลาในการเรียนพิเศษ

นอกเวลาเรียนปกติอีกด้วย	ทำาให้เสียทรัพยากรและเวลาจำานวนมาก

•	 ผลสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา	 O-Net	 สามารถสะท้อนว่าระบบการศึกษาไทยใน

ปัจจุบันนั้นมีปัญหา	 อาจเกิดจากจำานวนวิชาที่บังคับเรียนมีมากเกินไป	 หรือคุณภาพการ

เรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากคะแนนวัดผลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรียน

ส่วนใหญ่นั้นยังมีความรู้ตำากว่าเกณฑ์	 โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และภาษา

ต่างประเทศ	 หรือหากมองอีกมุมหนึ่ง	 ปัญหาของระบบการศึกษาไทยอาจเกิดจากมาตรฐาน

ของข้อสอบที่นำามาใช้วัดผล	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอบ	 O-Net	 นั้นมีปัญหามาโดยตลอด	 และ

่

่
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หลายๆ	ครั้งปัญหานั้นอยู่ที่คำาถามในข้อสอบ	O-Net	เอง

•	 ผลของการสอบวัดคุณภาพยังแสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนในชนบทมีคะแนนสอบตำากว่า

นักเรียนในกรุงเทพหรือตามหัวเมืองใหญ่อย่างชัดเจน	 ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาความไม่เท่าเทียม

กันในสังคม

•	 ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	 โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำาลังเดิน

หน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ทรัพยากรที่สำาคัญต่อการพัฒนามากที่สุด	คือ	

ทรัพยากรมนุษย์	จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

ในด้านต่างๆ	 มิเช่นนั้นประเทศไทยอาจจะไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ	 ได้	 ในขณะ

เดียวกันประเทศอื่น	 เช่น	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	มีความพร้อมมากกว่าทั้งในด้านทักษะอาชีพและ

ภาษาอังกฤษ	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในภาคบริการ	

อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการตัดสินใจของบริษัทต่างชาติในการเลือกลงทุนในประเทศ

นั้นๆ

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มวิชาสาระสำาคัญ	 โดยเฉพาะคณิตศาสตร์	 และภาษาอังกฤษ

ให้มีคุณภาพที่สูงขี้น	 	 ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ของเด็กจะส่งผลให้เด็กมีตรรกะและคิด

เป็นระบบมากขึ้น	และจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ

2.	 มุ่งเน้นคุณภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับอำาเภอ	 1,600	 โรง	 ให้นักเรียน

ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน	 และมีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

เทียบเท่ากับโรงเรียนระดับจังหวัด	 และเมื่อโรงเรียนระดับอำาเภอ	 1,600	 โรงได้รับการยก

ระดับคุณภาพการเรียนการสอน	 โรงเรียนเหล่านี้จะทำาหน้าที่เป็นโรงเรียนตัวอย่างและขยาย

คุณภาพสู่โรงเรียนในระดับตำาบลต่อไป	 โดยบุคลากรในสถานศึกษาระดับอำาเภอจะต้อง

สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กกว่า	 และทำา

หน้าที่เป็นพี่เล้ียงเพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนระดับตำาบลสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้

อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ

่
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3.	 ฝึกอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ครูได้มีความรู้

ใหม่ๆ	 ในการพัฒนาการสอนของตนและควรปลูกฝังความคิดครูผู้สอนว่าตนนั้นกำาลังสร้าง

อนาคตของประเทศให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ควรมีตัวชี้วัดมาตรฐานการสอนอย่างจริงจัง

และเป็นระบบ

4.	 เปิดโอกาสให้มีบุคลากรทางการศึกษาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น	 เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความ

รู้สายเฉพาะทางมาเป็นครูในโรงเรียน	เช่น	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และภาษา	ให้สามารถ

อบรมครูได้โดยไม่จำาเป็นจะต้องมีวุฒิครุศาสตร์	 เพื่อเป็นการชดเชยครูจำานวนมากที่กำาลังจะ

เกษียณอายุ		

ประเด็นที่	3	การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 ในระบบการศึกษาปัจจุบันการสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้นนักเรียนมีภาระ

ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการสมัครตรงหรือสมัครผ่านระบบ

แอดมิชชั่น	นักเรียนจะต้องมีคะแนน	GPA	และ	GPAX	ซึ่งเป็นคะแนนสะสมจากโรงเรียน	และยัง

ต้องสอบข้อสอบที่หลากหลายและซำา้ซ้อนเพ่ือจะนำาคะแนนสอบนั้นไปย่ืนสมัครเข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัย	ขณะนี้มีการสอบอยู่	3	ระบบ	คือ	

	 1.	 การสอบวิชาสามัญ	7	วิชา

	 2.	 O-Net

	 3.	 GAT-PAT

โดย	 O-Net	 เป็นข้อสอบที่บังคับสอบทุกคน	 ส่วนการสอบวิชาสามัญและ	 GAT-PAT	 นั้นขึ้น

อยู่กับภาควิชา	 คณะ	 และมหาวิทยาลัยที่นักเรียนตั้งใจจะเข้าเรียนโดยมีมาตรฐานในการรับ

นักศึกษาที่แตกต่างกัน	สำาหรับองค์ประกอบในการสมัครระบบ	แอดมิชชั่นกลาง	ในปัจจุบัน	มี

ดังนี้

	 1.	 GPAX	 	 	 	 	 ร้อยละ	20
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	 2.	 O-NET	(8	กลุ่มสาระวิชา)		 	 	 ร้อยละ	30

	 3.	 GAT	(General	Aptitude	Test)	 	 ร้อยละ	10	–	50

	 4.	 PAT	(Professional	Aptitude	Test)	 	 ร้อยละ	0	–	40

	 รวม	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	100

การสอบทั้ง	3	ระบบนี้มีความคล้ายคลึงกันในเนื้อหาค่อนข้างมาก	เป็นการสอบวัดมาตรฐาน

ความรู้ก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	แตกต่างกันเฉพาะหน่วยงานที่ออกข้อสอบ

และวิชาที่สอบบางวิชาเท่านั้น	 อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัยจำาเป็นจะ

ต้องสอบข้อสอบอย่างน้อย	2	ระบบ	 ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในการเปิดสนามสอบ	ส่งผลให้

นักเรียนมีความเครียดสูง	 โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ของรัฐ	โดยทุกมหาวิทยาลัย	นักเรียนจำาเป็นจะต้องสอบข้อสอบเหล่านี้ให้ ได้คะแนนสูง	เพื่อนำา

คะแนนไปสมัครเข้าศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย	 ส่งผลให้นักเรียนจำาเป็นที่จะต้องเรียนพิเศษ

กันอย่างหนักและต่อเนื่อง	 หมายความว่านักเรียนคนใดที่ผู้ปกครองสามารถส่งเสียให้เรียน

พิเศษได้ย่อมมีโอกาสในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาควิชาที่ตนเองสนใจได้มากกว่า	

แต่สำาหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนพิเศษตามโรงเรียนกวดวิชาได้	ก็จะได้รับโอกาสที่น้อยกว่า	ซึ่งนี่

คือความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมอย่างชัดเจน

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ปรับปรุงระบบการสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนมากขึ้นและ

ไม่ซำา้ซ้อน	โดยยังควรมีข้อสอบกลาง	(National	Test)	 ในวิชาสาระเท่าที่จำาเป็น	ทั้งนี้การสอบ

ทั้ง	8	กลุ่มสาระในปัจจุบันนั้นอาจจะมากเกินความจำาเป็น	ควรนำาเอาวิธีที่ใช้ในต่างประเทศมา

ปรับประยุกต์	ตัวอย่างเช่น	ข้อสอบ	SAT	(Scholastic	Aptitude	Test)	ของสหรัฐอเมริกา	ที่

เน้นการสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ	 ประกอบกับการสอบวิชา

กลุ่มสาระที่มีความจำาเป็นเท่านั้น	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถรับสมัครตรงได้โดยพิจารณา

จากคะแนนสอบกลางและหลักเกณฑ์อื่นๆ	ประกอบ

2.	 มีข้อสอบที่วัดความรู้เฉพาะทางที่มีมาตรฐานกลาง	 ในคณะวิชาที่มีความจำาเป็นที่จะ
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ต้องให้ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษามีความรู้พื้นฐานเฉพาะทางเชิงวิชาชีพ	 และจริยธรรมเชิงวิชาชีพ	

เช่น	แพทยศาสตร์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ศิลปกรรมศาสตร์	และภาษาศาสตร์	นั้น	อนุญาต

ให้มีข้อสอบเฉพาะของหลักสูตรนั้นๆ	 ได้	 โดยสถาบันฯ	 เสนอว่ากลุ่มคณะวิชานั้นๆ	 ของทุก

มหาวิทยาลัยของรัฐควรร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อออก

ข้อสอบที่จะใช้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 เพื่อให้นักเรียนสามารถ

สมัครเข้าเรียนโดยสอบข้อสอบเฉพาะทางเพียงหนึ่งครั้ง	ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถรับสมัคร

ตรงได้โดยคำานึงถึงข้อสอบกลางเท่านั้น	 ไม่ควรมีข้อสอบสำาหรับสอบตรงของแต่ละคณะวิชา

อีก

ประเด็นที่	4	การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพิ่มเติม

 

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 เพิ่มจำานวนนักเรียนสายอาชีวะ	ปัจจุบันมีนักเรียนเพียงร้อยละ	15	ของจำานวนนักเรียน

ในระดับอุดมศึกษาเข้าเรียนในสายอาชีวะ	 และอัตราการสำาเร็จการศึกษาก็ยังไม่เป็นที่น่าพึง

พอใจ	 นอกจากนี้ความรู้ที่สอนนั้นยังไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานเท่าที่ควร	 ดังนั้นจึงต้อง

พัฒนาคุณภาพการเรียน	การสอน	ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอาชีวะ	 ให้

มีมาตรฐานที่สูงขึ้น		ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน	และปรับภาพลักษณ์ของสถาน

ศึกษาให้ดีขึ้น	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม	 ซึ่งจะส่งผลให้จำานวนของผู้ที่เข้าเรียนใน

สายอาชีพมีเพิ่มมากขึ้น	 และมีโอกาสในการหางานทำาสูงขึ้น	 เนื่องจากเป็นผู้ที่ศึกษามาเฉพาะ

ทางและมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

2.	 โรงเรียนสำาหรับเด็กตกหล่น	 จัดให้ในชุมชนมีโรงเรียนสำาหรับเด็กที่ตกหล่นและขาด

โอกาสทางสังคมเนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ตำามาก	 ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียน

ตามระบบได้แม้ว่าจะมีโครงการเรียนฟรี	 15	 ปีก็ตาม	 หรือเด็กที่กำาพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก	 เด็ก

ด้อยโอกาสเหล่านี้ควรได้รับการศึกษาเพื่อสามารถอ่านออก	 เขียนได้	 และได้รับการปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรมอย่างถูกต้อง	เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระของสังคมในอนาคต	โดยโรงเรียน

่
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ประเภทนี้ควรอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และได้รับการสนับสนุนจาก

ชุมชนเพื่อลดโอกาสที่เด็กกลุ่มนี้จะรู้สึกเป็นปมด้อย	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำานึกของการ

อยู่ร่วมกันของคนในชุมชน

3.	 ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมกับการศึกษาไทยมากขึ้น	 จัดทำาโครงการเพื่อร่วมมือกับ

ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย	 เมื่อเยาวชนจบการ

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วก็จะเป็นทรัพยากรที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน	 ภาคเอกชนจึงถือว่า

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณภาพทางการศึกษาโดยตรง	 ดังนั้นภาคเอกชน	 โดยเฉพาะ

บริษัทขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญควรมีส่วนร่วมในการร่าง

หลักสูตรการศึกษา	โดยเฉพาะในระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษา	นอกจากนี้ยังจำาเป็น

อย่างยิ่งที่ภาคเอกชนจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพให้มีคุณภาพ	 และ

ถ่ายทอดความรู้ทั้งทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการทำางานให้แก่นักเรียนสายอาชีพเพ่ือให้

นักเรียนมีความรู้และความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาด	 ซึ่งการร่วมมือกับภาคเอกชน

ในการพัฒนาการศึกษานั้น	 มีหลายประเทศประสบความสำาเร็จมาแล้ว	 เช่น	 ประเทศสิงคโปร์	

ในยุค	 1970	 ที่ให้บริษัทต่างชาติที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรใน

วิทยาลัยอาชีวะ	(Polytechnics)	และบริษัทนั้นๆ	ก็สามารถว่าจ้างนักศึกษาได้ทันที

4.	 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 สานต่อความร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ

เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำาหรับประเทศไทยอย่าง

ต่อเนื่องและครอบคลุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งประเทศ	 โดยมีโครงการที่ได้ริเริ่ม	 และ

เป็นประโยชน์ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้และควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ครู

สอนดี	เปิดโลกอาเซียน	นวัตกรรมการเรียนรู้	เด็กด้อยโอกาส	และชวนกันอ่าน

5.	 สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 &	 Development)	 เพิ่มขึ้น	 ในทุก

องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะในกระทรวงวิทยาศาสตร์	 กระทรวงอุตสาหกรรม	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และกระทรวงพลังงาน	และเพิ่มบทบาทการทำางานของสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ให้มีการส่งเสริมเทคโนโลยีและมอบทุนเพื่อการวิจัยอย่าง 

บูรณาการ	และขยายการเชื่อมโยงงานวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น
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บทที่ 7  การปฏิรูปสื่อ
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7.1  ภาพรวมปัญหา

	 การปฏิรูปประเทศไทยนั้นจำาเป็นต้องมีการปฏิรูปสื่อไปพร้อมกัน	 เพราะสื่อเป็น

ตัวกลางที่สำาคัญในการนำาเสนอข้อมูลและข่าวสารไปสู่ภาคประชาชน	 หากสื่อปฏิบัติหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมาและไม่ถูกแทรกแซง	 สื่อจะทำาหน้าที่เป็นผู้นำาเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและ

มีคุณภาพ	 และเป็นกระจกสะท้อนสังคมอย่างรอบด้าน	 แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ

กลับไม่สามารถทำาหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่	 เนื่องจากโดนแทรงแซงโดยกลุ่มทุนเพื่อผล

ประโยชน์ทางธุรกิจ	 อีกทั้งสื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเกลียดชังและแตกแยกใน

สังคม	 ปัญหาเรื่องสื่อของประเทศไทยอาจสามารถสะท้อนให้เห็นได้ในการจัดอันดับล่าสุด

ถึงความโปร่งใสในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน	 โดยองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน	 (Reporters	

Without	 Borders)	 ประเทศไทยอยู่อันดับที่	 130	 จาก	 180	 ประเทศทั่วโลก	 จึงจำาเป็นอย่าง

ย่ิงที่จะต้องมีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปส่ือข้ึนในประเทศไทยให้เกิดความโปร่งใสและตรงไป

ตรงมา

	 การปฏิรูปสื่อในประเทศไทยนั้นเคยเกิดขึ้นแล้ว	 2	 ครั้ง	 การปฏิรูปสื่อครั้งแรกเกิดขึ้น

ในปี	พ.ศ.	2535	ปัญหาใหญ่ที่นำามาสู่การปฏิรูปสื่อ	ณ	เวลานั้นคือการใช้อำานาจรัฐแทรกแซง

สื่ออย่างกว้างขวางและรุนแรง	 และการปฏิรูปสื่อครั้งที่สอง	 พ.ศ.	 2540	 โดยในขณะนั้นเกิด

ปัญหาเรื่องคลื่นความถี่	และได้เคยมีควาพยายามผลักดันร่างกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสื่อ	2	

ฉบับ	แต่ยังคงค้างอยู่ในสภาฯ	และยังไม่สามารถผ่านออกมาเป็นกฏหมายได้	ร่างกฎหมายดัง

กล่าวคือ	กฎหมายกองทุนสื่อสร้างสรรค์	และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองวิชาชีพสื่อ

	 จากการรับฟังความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ	 องค์กรที่เกี่ยวข้อง	 และนักวิชาการ

ด้านสื่อสารมวลชน	สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย	(FIT)	ได้จัดทำาข้อเสนอในการปฏิรูป

สื่อ	 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น	 3	 ประเด็นหลักที่ครอบคลุมปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ดังนี้

	 ประเด็นที่	1	 การครอบงำาสื่อผ่านผลประโยชน์ทางธุรกิจ

	 ประเด็นที่	2	 การกำากับดูแล

	 ประเด็นที่	3	 สื่อและปัญหาสังคม
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7.2  ข้อเสนอการปฏิรูปสื่อ

ประเด็นที่	1	การครอบงำาสื่อผ่านผลประโยชน์ทางธุรกิจ

      สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน

•	 ในปัจจุบันสื่อมวลชนขาดความเป็นกลางในการเสนอข่าวสารอย่างมีคุณภาพ	 เนื่อง

มาจากการครอบงำาของอำานาจทุน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนที่มาจากหน่วยงานภาคราชการ	

รัฐวิสาหกิจหรือกลุ่มการเมือง	 ทำาให้สื่อไม่สามารถเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาตามหลัก

จรรยาบรรณสื่อ	 และในหลายกรณียังเห็นได้ชัดว่าสื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกระจก

สะท้อนสังคมอย่างเป็นธรรม	

•	 หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจอนุมัติงบประมาณประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ

สื่อ	ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	รวมทั้งการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์	อย่างไม่เหมาะสม

 

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 เปิดเผยงบประมาณประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ	 ภาคราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กร

อื่นๆ	ของรัฐ	และ	ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน	จะต้องเปิดเผยรายได้หรืองบประมาณโฆษณา	

และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง	 ทั้งโดยตรงและส่วนที่ผ่านตัวแทนหรือออร์แกไนเซอร์ต่อ

สาธารณะ	(ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องจากทั้งสองฝ่าย	คือ	ทั้งฝ่าย

หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ซื้อสื่อและฝ่ายบริษัทสื่อมวลชน)			

2.	 กำาหนดงบประมาณประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ	และรัฐวิสาหกิจอย่างชัดเจน	โดยกำาหนด

เพดานสัดส่วนการใช้จ่ายงบประชาสัมพันธ์ต่องบประมาณรวม	การประชาสัมพันธ์ควรทำาได้

เฉพาะการให้ข่าวสารการบริการต่อประชาชนเท่านั้น	 ไม่ควรให้มีการประชาสัมพันธ์องค์กร	

และควรมีการกระจายงบประชาสัมพันธ์ไปยังหลายสื่อมวลชน	ไม่ควรเน้นไปที่สื่อใดสื่อหนึ่งใน

โครงการที่มีงบประมาณสูงและกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณส่วนนี้ให้ครอบคลุมถึง

การว่าจ้างโดยตรงและผ่านคนกลาง	



73

3.	 ผู้ประกอบการสื่อมวลชนต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการไม่เป็นส่วนหนึ่งของการ

คอร์รัปชั่น	 ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของสื่อต้องเข้าร่วมและเซ็นอนุสัญญา	 หรือเป็นสมาชิก

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น	

ประเด็นที่	2	การกำากับดูแล

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน 

•	 ในปัจจุบันองค์กรหลักในการกำากับดูแลสื่ออย่าง	 กสทช.	 ประสบปัญหาในการปฏิบัติ

หน้าที่	 โดยการตรวจสอบสื่อที่มีปัญหานั้นเป็นการทำางานที่ขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากสังคมว่า

ให้ความสนใจในส่วนไหน	ทำาให้อาจละเลยการทำางานในส่วนอื่นไป	

•	 ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลที่ทาง	 กสทช.	 ได้ออกใบอนุญาตไปนั้นยังมีปัญหาเรื่องของหลัก

เกณฑ์	 เช่น	 สถานีข่าวจะเป็นสถานีข่าวจริงหรือไม่	 และเสนอข่าวประเภทใด	 อีกทั้งการให้

ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทช่องสาธารณะที่ให้ต่อหน่วยงานราชการ	 ควรจะต้องมีการ

กำาหนดขอบเขตอย่างชัดเจน	และจะต้องไม่โดนแทรกแซงจากภาครัฐ

•	 สื่อต้องการให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันเอง	หรือ	Self-Regulation	แต่ก็ยังไม่สามารถ

ทำาได้อย่างเข้มแข็งนัก	 ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าในขณะนี้ประสบปัญหาความอ่อนแอของผู้ดูแลสื่อ

และองค์กรตรวจสอบ	กรณีตัวอย่างที่สะท้อนปัญหานี้	คือ	

	 o	 กรณีที่มติชนลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 ทำาให้ ไม่สามารถตรวจ 

	 สอบได้	

	 o	 เจ้าของธุรกิจสื่อปลดนักข่าวหรือบรรณาธิการ	เนื่องจากไม่ยอมถูกครอบงำา	

•	 รัฐเข้ามาครอบงำาการนำาเสนอข่าวทั้งในด้านเนื้อหาและเวลาออกอากาศของสื่อโทรทัศน์	

โดยใช้เหตุผลว่าเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคง	โดยเฉพาะผ่านทาง	ช่อง	9	และ	ช่อง	11
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 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 ปรับกลไลการดูแลสื่อของรัฐใหม่ให้มีความเหมาะสมและรัดกุม	 โดยเฉพาะสถานี

โทรทัศน์ช่อง	11	และช่อง	9	อสมท.	เพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐ	

2.	 เสนอกฏหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	 เพื่อให้

บุคลากรสามารถดำาเนินงานได้อิสระตามหลักและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ	 โดยไม่ถูก

ครอบงำาโดยผลประโยชน์จากภายนอก

3.	 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจะต้องสังกัดองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ	 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ	

(หนังสือพิมพ์	 วิทยุและโทรทัศน์)	 จะต้องเป็นสมาชิกองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อนั้นๆ	 ทุกคน	

และองค์กรฯ	 จะต้องมีการกำาหนดให้สมาชิกปฏิบัติตามจริยธรรมการประกอบวิชาชีพสื่อ

อย่างเข้มงวด	หากผู้ประกอบวิชาชีพมีการละเมิดองค์กรสามารถมีบทลงโทษบุคคลนั้นๆ	โดย

อาจให้หยุดการเผยแพร่หรือนำาเสนอข่าวของผู้ประกอบวิชาชีพผู้นั้นต่อสาธารณะ	และสั่งให้มี

การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายผ่านช่องทางที่ได้นำาเสนอข้อมูล	 ตลอดจนถอดถอน

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ	 ทั้งนี้ผู้ประกอบการสื่อมวลชนจะต้องรับรู้และรับผิดชอบใน

พฤติกรรมของลูกจ้างผู้นั้น	 และให้ความร่วมมือในการลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่กระทำา

ความผิด	 และถ้าหากผู้ประกอบการไม่เอาจริงเอาจังในการร่วมมือในการลงโทษ	 ควรจะต้อง

มีการประนามจากสังคม	 (Social	 Sanction)	 ต่อไป	 นอกจากนี้องค์กรวิชาชีพสื่อควรร่วม

มือกับ	 กสทช.	 ในการร่วมกันกำาหนดบทลงโทษและสามารถเอาผิดบุคคลหรือเจ้าของธุรกิจ

สื่อเหล่านั้นได้ตาม	พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 2553	 เช่น	 หากมีการละเมิดการตัดสินขององค์กร

วิชาชีพ	กสทช.	สามารถสั่งให้หยุดการแพร่ภาพและเสียงชั่วคราวได้

4.	 กำาหนดกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ	 และหน่วยงาน

ที่ต้องการนำาเสนอข้อมูลผ่านส่ือโดยให้เหตุผลว่าเป็นความมั่นคงของรัฐนั้นจะต้องอธิบาย

อย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศในด้านใดและอย่างไร	ไม่ควรใช้เป็นข้ออ้าง

หรือเปิดช่องให้เกิดการแทรงแซงอย่างไม่มีเหตุผล
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ประเด็นที่	3	สื่อและปัญหาสังคม

 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน 

•	 การให้ใบอนุญาตทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศน์	ในขณะนี้สื่อวิทยุชุมชนที่มีคลื่นความถี่นับหมื่น

สถานี	 สร้างปัญหาต่อสังคมเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะการปลุกปั่นและสร้างความเกลียดชัง

ขึ้นในสังคม	หรือ	Hate	Speech	 และหลายฝ่ายมองว่า	กสทช.	 ให้ใบอนุญาตกับสถานีเหล่า

นั้นง่ายเกินไปจนทำาให้เกิดปัญหาที่ยากเกินจะตรวจสอบและควบคุมเนื้อหา		

•	 เนื่องจากขาดการตรวจสอบและกำากับดูแลข้อมูล	 หลายครั้งที่สื่อเลือกข้างมีการนำา

ข้อมูลเท็จมานำาเสนอซำา้ไปมา	 แต่กลับไม่มีหน่วยงานที่ไปตรวจสอบ	 บังคับให้หยุดเผยแพร่	

หรือมีบทลงโทษกับผู้กระทำาความผิด	นอกจากนี้ผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้ฟ้องร้องเอง	

•	 ภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการรู้เท่าทันสื่อ	 และยังไม่สามารถแยกแยะข้อมูลว่าจริง

หรือเท็จ	 ตลอดจนยังขาดความรู้ว่าจะใช้สื่อหรือสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีความ

รับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำาเสนอและไม่ละเมิดกฎหมาย

•	 ในปัจจุบันมีผู้บริโภคสื่อออนไลน์เป็นจำานวนมาก	 ซึ่งสื่อออนไลน์มีความสำาคัญและเป็น

ปัญหาอย่างมาก	 เนื่องจากมีความรวดเร็วจึงทำาให้ขาดการตรวจสอบ	และเป็นสื่อที่อิสระ	นั้น

หมายความว่าใครจะเขียนข้อความอะไรก็ได้	และที่ไหนก็ได้	

 แนวทางการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ

1.	 แยกโครงสร้างการทำางานด้านการกำากับดูแลออกจากการให้ ใบอนุญาตเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำางาน	 กสทช.	 ควรมีการพิจารณาเพิ่มกฎเกณฑ์ในการให้ใบอนุญาต

และการถอนใบอนุญาตต่อผู้ประกอบการ	 ทั้งวิทยุและโทรทัศน์	 ทั้งในส่วนของสื่อสาธารณะ	

เคเบิ้ล	ดาวเทียมและวิทยุชุมชน	หลังจากให้ใบอนุญาตแล้ว	กสทช.	ควรมีการกำากับดูแล	ตรวจ

สอบการดำาเนินรายการ	ตลอดจนเนื้อหาที่เผยแพร่อย่างจริงจัง	และเข้มข้นกว่าในปัจจุบัน

2.	 นำางบประมาณของ	กสทช.	มาส่งเสริมการตรวจสอบสื่อ	 (Media	Monitor)	และ	การรู้

เท่าทันสื่อ	(Media	Literacy)
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3.	 ให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	 กำากับดูแล	 และเฝ้าระวังเนื้อหาใน

การนำาเสนอของสื่อต่างๆ	 โดยทาง	 กสทช.	 ควรมีการให้สิทธิ	 ให้การยอมรับ	 และสนับสนุน

งบประมาณให้กับองค์กรวิชาชีพสื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางาน	 โดยจะเป็นการลดภาระ

หน้าที่ของ	 กสทช.	 อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการกำากับดูแล	 ทั้งนี้กสทช.ควรร่วมทำางาน

กับองค์กรวิชาชีพอย่างใกล้ชิด	 และอาจใช้อำานาจในการห้ามการออกอากาศของผู้ประกอบ

การ	 ในกรณีที่มีคำาตัดสินขององค์กรวิชาชีพสื่อให้ถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการวิชาชีพ

นั้นแล้วผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม

4.	 ปรับปรุงเนื้อหาของ	พ.ร.บ.	ความผิดทางคอมพิวเตอร์	(Computer	Crime)	ให้ทันสมัย	

และบังคับใช้อย่างจริงจัง

5.	 จัดให้มีกองทุนสื่อสร้างสรรค์	 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์รายการที่มีเนื้อหาที่

ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยร่วม	 ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีผลตอบแทนเชิงพาณิชย์	 โดยเนื้อหาที่ได้

สามารถนำาไปออกอากาศในช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งพาเม็ดเงินจากเจ้าของช่อง

โทรทัศน์หรือวิทยุ
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