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ความนํา

นับแต่เริม่ การทํางาน คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) เห็นว่า ปญั หานานัปการที่เกิดในประเทศไทย
ั หาไม่ใ ช่ ค วาม
ขณะนี้ ล้ว นสัม พัน ธ์เ ชื่อ มโยงกัน เองอย่า งสลับ ซับซ้อ น ทัง้ นี้ เ พราะรากเหง้า ของป ญ
บกพร่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งซึ่งอาจแก้ไขได้เป็ นเรื่องๆ ไป แต่ทงั ้ หมดเป็ นปญั หาเชิง
โครงสร้างที่เ ชื่อ มโยงกันเอง การปฏิรูป ประเทศจะไม่ไ ด้ผ ลอะไร หากไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่ง มี
ข้อบกพร่องเหล่านี้ทงั ้ ระบบ
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ได้เสนอภาพรวมของปญั หาเชิงโครงสร้างซึง่ เชื่อมโยงกันเอง อัน
ก่อให้เกิดความเหลื่อมลํ้าอย่างรุนแรงในสังคมไทย กล่าวโดยสรุปก็คอื ตัวโครงสร้างของการจัดสรรอํานาจ
กีดกันมิให้คนจํานวนมากเข้าถึง "ทรัพยากร" หรือเข้าถึงได้อย่างไม่เท่าเทียมกัน คําว่า "ทรัพยากร" ทีใ่ ช้
ในทีน่ ้ี มีความหมายกว้างกว่าทรัพยากรทีจ่ บั ต้องได้เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงโอกาสและพลังทีเ่ พิม่ พูน
ขึน้ ในการใช้ประโยชน์จากเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ, สังคม, การเมืองด้วย ซึง่ ในทีน่ ้ีรวมเรียกว่า "ทรัพยากร"
ทัง้ หมด หากไม่ปรับโครงสร้างของการเข้าถึงทรัพยากรตามทีก่ ล่าวนี้ ก็ไม่มที างทีจ่ ะลดความเหลื่อมลํ้าใน
สังคม ซึง่ นับวันจะเลวร้ายลงยิง่ ขึน้ และเป็ นสาเหตุแห่งการชะงักงันในเกือบทุกด้านของสังคมไทยเวลานี้
ทรัพยากรเหล่านี้นอกจากมีความสําคัญในตัวเองแล้ว ยังมีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก แม้
เป็ นคนละด้านกันก็ตาม เพื่อสะดวกแก่ความเข้าใจ คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ได้เสนอแผนภูมขิ อง
ภาพรวมการปฏิรปู ทีต่ งั ้ ใจจะทําไว้ต่อจากนี้
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เจตนาจะศึกษาและทําข้อเสนอว่า ควรจะปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการทรัพยากรเหล่านี้อย่างไร แต่เนื่องจากมีเวลาจํากัด (๑๐ เดือน) คณะอนุ กรรมการที่ คณะกรรมการ
ปฏิรูป (คปร.) ตัง้ ขึ้นเพื่อศึกษาและทําข้อ เสนอเรื่อ งต่ างๆ สามารถทําได้สําเร็จจนเป็ นที่รบั รองของ
คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) เพียง ๕ เรื่อง อยู่ระหว่างการดําเนินการศึกษาเพื่อรอรับความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) อีก ๑๔ เรื่อง ในขณะทีม่ อี กี ๑๑ เรื่อง ที่ คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.)
ยังไม่ได้ตงั ้ คณะอนุ กรรมการขึน้ ศึกษาเลย
ดังนัน้ ในรายงานสรุปที่นําเสนอแก่ สาธารณชนครัง้ นี้ หัวเรื่องที่นําเสนอจึงประกอบด้วยเรื่องที่ม ี
สถานะไม่เท่ากันทัง้ สามประเภท ประเภทแรกคือเรื่องซึง่ เขียนขึน้ จากรายงานฉบับเต็มที่ คณะกรรมการ
ปฏิรปู (คปร.) ให้ความเห็นชอบแล้ว และในรายงานนี้จะอ้างถึงเอกสารที่ คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.)
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ประเภททีส่ องเขียนขึน้ จากเอกสารของกรรมการและอนุ กรรมการทัง้ คณะหรือบางท่าน
ซึง่ รายงานฉบับนี้จะอ้างเอกสารว่าอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านนัน้ ๆ หรือของบุคคลผู้
เสนอรายงาน ประเภทสุดท้ายคือเรือ่ งทีย่ งั ไม่ได้ตงั ้ อนุกรรมการเพื่อศึกษา เป็ นข้อเสนอของกรรมการและ
อนุ กรรมการรายบุคคล รวมและพูดถึงไว้แต่เคร่าๆ เพื่อให้สาธารณชนพอมองเห็นแนวทางในภาพรวม
ของการปฏิรปู เท่านัน้

๑

แผนภูมิของภาพรวมการปฏิ รปู ของคณะกรรมการปฏิ รปู (คปร.)

๒

แนวทางการปฏิรปู ประเทศไทย

ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้
การปฏิ รปู ไม่อาจทําได้ สาํ เร็จด้ วยอํานาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง แต่ สาํ เร็จได้ ด้วยความ
ใฝ่ ฝันร่วมกันที่ จะทําให้ สงั คมของเราเป็ นสังคมที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน มีความ
ยุติธรรม และมีสมรรถนะที่ จะทําให้ ศกั ยภาพของบุคคลและสังคมได้พฒ
ั นาไปได้สูงสุด กล่าวอีก
นั ย หนึ่ งก็คือ คณะกรรมการปฏิ รูป (คปร.) เพี ย งเสนอแนวทางหนึ่ งในการปฏิ รูปประเทศไทย
ส่วนการขับเคลื่อนการปฏิ รปู ให้ปรากฏเป็ นจริงเป็ นภารกิ จร่วมกันของคนทัง้ สังคม

ความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของประเทศไทย
เห็นได้ชดั ว่า ประเทศไทยประสบความล้มเหลวต่อเนื่องกันมาหลายปี ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ.
๒๕๔๐ มีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยจํานวนมาก แต่เราไม่ประสบความสําเร็จทีจ่ ะนําเงินทุนนัน้ ไปสู่การ
ั่
ลงทุนที่ยงยื
ั ่ น ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปนฟองสบู
่ทางเศรษฐกิจ จนนําไปสู่วกิ ฤตเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ ใน
ขณะเดีย วกัน ความเคลื่อ นไหวกดดันให้มกี ารปฏิรูปการเมือ งในช่ ว งนัน้ ก็มพี ลัง พอที่จะผลัก ดันให้
ประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็ นรัฐธรรมนู ญฉบับแรกทีเ่ ปิ ดพื้นที่การต่อรองแก่คนกลุ่มต่างๆ
ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางเป็ นครัง้ แรก แต่การปฏิรปู การเมืองไม่อาจทําได้ดว้ ยรัฐธรรมนู ญทีด่ เี พียง
ฉบับเดียว ภายใต้รฐั ธรรมนู ญฉบับนัน้ ยังมีปญั หาเชิงโครงสร้างอีกมาก ทัง้ ในเชิงการเมือง, เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งบ่อนทําลายเป้าหมายของรัฐธรรมนู ญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ไม่เกิดพรรค
การเมืองแนวใหม่, ไม่เกิดการบริหารรัฐกิจใหม่, ไม่เกิดการบริหารจัดการธุรกิจใหม่, ไม่เกิดการจัดสรร
อํานาจขององค์ก รทางการเมืองใหม่ ฯลฯ ความพยายามในการปฏิรูปการเมือ งก็ซบเซาลงในสังคม
ในขณะทีไ่ ม่มกี ารศึกษาและกดดันให้เกิดการปฏิรปู ด้านอื่นๆ คู่ขนานกันไปกับการปฏิรปู การเมือง
กล่ า วโดยสรุ ป รัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.๒๕๔๐ ไม่ ส ามารถทํ า ให้ก ารแข่ง ขัน เชิง อํ า นาจทัง้ หมดของ
สังคมไทย เข้ามาอยู่ในกรอบกติกาของรัฐธรรมนู ญได้ จึงมีการแข่งขันเชิงอํานาจทีอ่ ยู่นอกกรอบอีกมาก
และในทีส่ ุดก็นําไปสู่การล้มเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ ด้วยการรัฐประหารพ.ศ.๒๕๔๙ และจากนัน้ เป็ นต้นมา
ก็เกิดความแตกแยกทางการเมืองอย่างหนักในสังคม จนนําไปสู่การนองเลือดทีไ่ ม่จาํ เป็ นหลายครัง้ ทัง้ ที่
เป็ นไปอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผย รัฐธรรมนู ญพ.ศ.๒๕๕๐ ก็ไม่อาจยุตหิ รือบรรเทาความแตกแยกอย่าง
ั หาเชิง โครงสร้า งที่ม ีอ ยู่ก็ย งั คงดํา รงอยู่ส ืบ มา ก่ อ ให้เ กิด ป ญ
ั หาเชิง
รุน แรงนี้ ไ ด้ ในขณะเดีย วกัน ป ญ
ปรากฏการณ์ทน่ี ่ าวิตกหลายอย่างแก่ประเทศไทย เช่น สินค้าเกษตรและหัตถอุตสาหกรรมหลายตัวของ
ไทยถูกแข่งขันจนสูญเสียตลาดของตน ส่วนใหญ่ของแรงงานไทยอยู่ในภาคที่ไม่เป็ นทางการหรือนอก
ระบบ ซึ่งไม่มหี ลักประกันด้านใดอย่างเพียงพอ คุณภาพการศึกษาของไทยตกตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น
ความอยุตธิ รรมหรือการถูกเลือกปฏิบตั จิ ากโครงสร้างอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ได้
สร้างสภาวะความเหลื่อมลํ้าหรือความไม่เท่าเทียมกันในทุกด้าน จนทําให้อํานาจต่อรองของผูค้ นต่างๆ ใน
๓

สังคม ที่จะปกป้องสิทธิ เสรีภาพ หรือบรรลุความเท่าเทียมกันเป็ นไปได้ยาก โครงสร้างความอยุตธิ รรม
หรือความเหลื่อมลํ้าดังกล่าว คือความรุนแรงที่สงั คมไทยกําลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ ความล้มเหลวของ
ประเทศดังทีก่ ล่าวมานี้ คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) เห็นว่าจําเป็ นต้องค้นหาปญั หาทีเ่ ป็ นเงื่อนปมสําคัญ
สุด ซึง่ เป็นรากเหง้าทีก่ ่อให้เกิดปญั หาอื่นๆ ตามมา และลงความเห็นว่าความเหลีอ่ มลํ้าอย่างสุดขัว้ ในทุก
ด้าน เป็นปญั หาเชิงโครงสร้างทีเ่ ป็ นแกนกลาง อันก่อให้เกิดปญั หาเชิงโครงสร้างด้านอื่นๆ ตามมาอีกมาก
การปฏิรปู จึงควรจัดการกับปญั หานี้เป็ นหลัก

ความเหลื่อมลํา้
ความเหลื่อมลํ้านัน้ มีหลายมิติ สรุปก็คอื ความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้, ด้านสิทธิ, ด้านโอกาส, ด้าน
อํานาจ, และด้านศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ แต่ทงั ้ ห้ามิตนิ ้ีมคี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพราะความเหลื่อม
ลํ้าด้านหนึ่งก็อาจนําไปสู่ความเหลื่อมลํ้าด้านอื่นๆ ด้วย
ในประเทศไทย หากจัดประชากรออกเป็ น ๕ กลุ่มตามรายได้และการถือครองทรัพย์สนิ ปรากฏว่า
กลุ่มบนสุดมีทรัพย์สนิ ครัวเรือนถึงร้อยละ ๖๙ ในขณะทีก่ ลุ่มคนตํ่าสุดมีทรัพย์สนิ ครัวเรือนอยู่ท่รี อ้ ยละ ๑
เท่านัน้ ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มรวยสุดมีถงึ ร้อยละ ๕๕ ในขณะทีก่ ลุ่มจนสุดมีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ ๔.๔
เท่านัน้ แม้แต่กลุ่มทีร่ วยเป็ นอันดับสองรองลงมาก็ได้ส่วนแบ่งของรายได้เพียงร้อยละ ๑๘ ขณะเดียวกัน
กว่าร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนไทยไม่ได้เสียภาษี กลุ่มรายได้ทห่ี ลบเลีย่ งภาษีมากคือรายได้จากทรัพย์สนิ ,
วิชาชีพอิสระ และการค้า-ธุรกิจ และเมื่อพิจารณาการใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐ พบว่ากลุ่มมีฐานะดี
(ร้อยละ ๕๐ ข้างบน) ทุกกลุ่มได้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบรวม ในขณะที่ครึง่ ล่างทุกกลุ่มได้
ประโยชน์น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาในปจั จุบนั จึงยิง่ จะทําให้ความเหลื่อมลํ้าทีม่ ี
อยูแ่ ล้วในสังคมไทยปจั จุบนั ยิง่ เลวร้ายลงไปอีกในอนาคต
ฉะนัน้ จึงไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างไรทีจ่ ะมีปญั หาเชิงโครงสร้างจํานวนมาก จนทําให้ประเทศไทย
ล้มเหลวในหลายต่อหลายด้าน จะก้าวต่อไปได้ยากขึน้ เรื่อยๆ ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงที่ถาโถมเข้า
มาจากภายนอกและทีเ่ กิดขึน้ ภายในสังคมของเราเอง
อันที่จริงความเหลื่อมลํ้าเป็ นปรากฏการณ์ท่เี กิดในทุกสังคมและทุกยุคสมัย แต่ในสังคมสมัยใหม่
ทุกคนถูกทําให้เชื่อว่าตนเองหรือลูกหลานจะดีขน้ึ หรือสามารถเขยิบฐานะของตนให้สูงขึน้ ได้ สังคมที่ม ี
ความเหลื่อมลํ้ามากและสังสมมานาน
่
ไม่อาจทําให้คนเชื่อได้ว่าอนาคตของตนหรือลูกหลานจะดีขน้ึ คน
จํานวนมากมองชีวติ ของตนว่ามีแต่ ตกตํ่าไปเรื่อยๆ โดยมองไม่เห็นว่าจะเงยหน้ าอ้าปากได้อย่างไร ใน
สังคมทีป่ ระชาชนไม่เชื่อมันในอนาคตของตนเอง
่
สังคมก็ไม่มอี นาคตไปเท่าๆ กัน
ทีส่ ําคัญกว่านัน้ ก็คอื สภาวะเหลื่อมลํ้าอย่างมากทําลายศักยภาพ หรือความสามารถทีแ่ ฝงเร้นอยู่
ไม่ให้ได้แสดงออกมา เพราะไม่มโี อกาส หรือไม่มพี ลัง หรือเพราะเสี่ยงเกินไปที่จะริเริม่ สิง่ ใหม่ ความ
เหลื่อมลํ้าจึงทําลายทัง้ ศักยภาพของบุคคล, ของกลุ่มต่างๆ และของสังคมประเทศชาติโดยรวม การปฏิรปู
จึงต้องมุง่ ปลดปล่อยพลังการผลิตของสังคม ซึง่ ไม่ได้มคี วามหมายเพียงการผลิตด้านสินค้าและบริการทีม่ ี
มูลค่าเท่านัน้ แต่รวมถึงการผลิตสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณค่า เช่น ศิลปะ, วิชาความรู,้ สติปญั ญาและด้านจิตวิญญาณ
ของสังคมด้วย
๔

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) วิเคราะห์สภาพการณ์ดงั ที่กล่าวนี้แล้ว เห็นว่าเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้
เกิดความเหลื่อมลํ้าอย่างหนักเช่นนี้ มีสาเหตุมาจากการที่คนกลุ่มต่างๆ มีอํานาจในการต่อรองห่างไกล
กันมาก อํานาจในที่น้ีหมายรวมถึงอํานาจทางเศรษฐกิจ, การเมือง, สังคมและวัฒนธรรมทัง้ หมด ไม่
เฉพาะแต่ อํานาจต่ อรองในทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเท่านัน้ เช่นเพราะเป็ นชาวเลซึ่งจํานวนหนึ่งยัง
ไม่ได้สถานะพลเมืองไทยด้วยซํ้า ย่อมไม่สามารถถือครองที่ดนิ หรือรับบริการจากรัฐได้เสมอเหมือนคน
ไทยอื่นๆ ยังไม่พูดถึงไม่มตี วั แทนของตนในสภานิตบิ ญ
ั ญัติ หรือไม่มธี ุรกิจขนาดใหญ่ของตนเองเพื่อจ้าง
งานชาวเลด้วยกัน ในขณะทีก่ ารธํารงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์ของตนก็ทําได้ยากขึน้ เพราะเข้าไม่ถงึ ทรัพยากรที่
ั่
จําเป็น ดังเช่นจะทําพิธลี อยเรือบูชาบรรพบุรษุ ได้อย่างไร เมือ่ เข้าไม่ถงึ ชายหาดฝงทะเล
อํานาจที่ใกล้เคียงกันย่อมทําให้เกิดการต่ อรองกันอย่างเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้ ดังนัน้ เป้าหมาย
หลักของการปฏิรูป คือ การปรับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ หรือเพิม่ อํานาจให้แก่กลุ่มคนที่มอี ํานาจน้อย
ด้วยความมุง่ หวังว่าจะเกิดดุลยภาพเชิงอํานาจระหว่างคนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าสู่เวทีการต่อรองได้อย่าง
มีพลังใกล้เคียงกัน หากพูดในภาพรวมการปฏิรูปมุ่งจะให้เกิดดุลยภาพเชิงอํานาจระหว่างรัฐ, ทุนและ
สังคมนันเอง
่
พลังในการต่อรองภายในทีก่ ระจายไปยังคนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน จะทําให้ประเทศไทยมี
พลังในการต่ อรองกับรัฐ-ทุน-สังคมข้ามชาติด้วย อันเป็ นความจําเป็ นอย่างยิง่ ในสภาพโลกาภิวตั น์ของ
ปจั จุบนั และอนาคต อํานาจต่อรองทีไ่ ม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนภายในประเทศ มักทําให้การต่อรองกับ
ประเทศอื่นมุ่งสนองประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยที่มพี ลังต่อรองภายในสูง จึงยิง่ ทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้า
มากขึน้ และทําให้ประเทศไทยโดยรวมอ่อนแอมากขึน้ จนตกเป็นเบีย้ ล่างในการต่อรองตลอดไป
มนุ ษย์มชี ีวติ อยู่ท่ามกลางการต่ อรองเสมอ คนแต่ ละคนหรือแต่ ล ะกลุ่มจะสามารถนํ าเอาความ
ต้องการและความจําเป็ นของตนเข้าไปในการตัดสินใจกิจการสาธารณะต่างๆ ได้มากน้อยเพียงไร ขึน้ อยู่
กับว่ามีอํานาจต่อรองมากน้ อยเพียงไร หากมีอํานาจน้ อยความต้องการและความจําเป็ นของตนก็จะถูก
คํานึงถึงน้อย แม้แต่ในสภาวะทีไ่ ม่ได้เกิดการต่อรองกับใคร แต่สถานการณ์บบี บังคับ เช่น เกิดเศรษฐกิจ
ตกตํ่า หรือไม่อาจต้านทานแรงกดดันของกลุ่มได้ มนุ ษย์กย็ งั ต้องต่อรอง (negotiate) กับสถานการณ์ คน
มีอํานาจน้อยก็ย่อมมีช่องทางในการต่อรองกับสถานการณ์ได้น้อย เช่น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ต้องตก
งาน ไม่มอี าชีพหรือรายได้อ่นื รองรับ ช่องทางทีจ่ ะต่อรองกับสถานการณ์กย็ งิ่ น้อยลง หรือแม่น้ํ าทีเ่ คยใช้
ทํามาหากิน ถูกนํามาสร้างเขือ่ นพลังงาน หมดอาชีพทีเ่ คยทํามา ก็ไม่มพี ลังจะสร้างอาชีพใหม่ทท่ี ํารายได้
เท่าเก่า เหลือพลังต่อรองแต่เลือกทํากินในอาชีพทีใ่ ห้รายได้น้อยลง เช่น เก็บขยะขาย หรือรับจ้างแรงงาน
เป็นต้น
การปฏิรูปต้องเพิม่ พลังต่อรองของคนทุกกลุ่มในสังคม เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการต่อรองทัง้ กับ
กลุ่มอื่นๆ และกับสถานการณ์ความผันผวนในชีวติ

การบริหารจัดการทรัพยากร

พลังหรืออํานาจในการต่อรองนี้มาจากไหน กล่าวโดยสรุปก็ลว้ นมาจากความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากรนันเอง
่
หากทว่าทรัพยากรไม่ได้หมายถึงสิง่ ทีม่ มี าในธรรมชาติ เช่น ดิน, นํ้า, ป่า หรือแร่ เพียง
อย่า งเดียว มนุ ษ ย์ใ นสัง คมต้อ งการทรัพ ยากรด้านอื่นๆ ในการดํ ารงชีว ิต ไม่น้ อ ยไปกว่ าสิ่ง ที่มมี าใน
๕

ธรรมชาติ เช่น ต้องสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางการเมืองในระดับหนึ่ง สามารถรูข้ ่าวสารข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น
เพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการตัดสินใจของรัฐ เมือ่ การตัดสินใจนัน้ กระทบต่อวิถชี วี ติ ของตน หรือสามารถ
เข้าถึงทุนทีจ่ าํ เป็ นในการพัฒนาตนเอง เข้าถึงทรัพยากรทางสังคม เช่น การศึกษาได้ตามความปรารถนา
และความจําเป็ นในชีวติ
ในสังคมไทย ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรตามความหมายนี้ ไม่ได้กระจายไปยังคนกลุ่ม
ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ความเหลื่อมลํ้าที่มผี ลร้ายแรงในสังคมไทยนัน้ จะว่าไปก็เกิดจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างไม่เป็ นธรรม จนทําให้การเข้าถึงทรัพยากรกระจุกตัวอยู่ในมือคนส่วน
น้อย หากไม่ปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการทรัพยากรเสียใหม่ เพื่อสร้างความเป็ นธรรม คือเปิดโอกาสให้
คนทุ ก กลุ่มสามารถเข้าถึง ทรัพ ยากรด้านต่ างๆ ได้อ ย่างทัวหน้
่ า ก็เ ป็ นไปไม่ไ ด้ท่จี ะเกิด ดุ ล ยภาพใน
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ และเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะเกิดการต่อรองอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมขึน้ ได้
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เห็นว่า การบริหารจัดการทรัพยากรที่ควรถูกปฏิรูปเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมนัน้ มีอยูส่ ด่ี า้ นคือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, ทรัพยากรเศรษฐกิจ, ทรัพยากรสังคม
, และทรัพ ยากรการเมือ ง และในทรัพ ยากรแต่ ละประเภทนัน้ คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เห็นว่ามี
ทรัพยากรบางตัวที่มคี วามสําคัญเร่งด่วน ซึ่งการบริหารจัดการควรได้รบั การปรับเปลี่ยนเพื่อความเป็ น
ธรรมโดยเร็ว ดังจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้
1

1

๑. ทรัพยากรธรรมชาติ

ธรรมชาติเป็ นทรัพยากรพื้นฐานที่สุดในการดํารงชีวติ และการพัฒนา แต่ นโยบายและมาตรการ
เร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐทีผ่ ่านมา ซึง่ กระทําในโครงสร้างการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ จึง
เปิ ดโอกาสให้อํานาจทุนใช้รฐั เป็ นเครื่องมือตักตวงประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่คํานึงถึง
ความสมดุลและยังยื
่ นของทรัพยากร และมีความไม่เป็ นธรรม ส่งผลอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวติ คนไทย
และสิง่ แวดล้อม จนเกิดปญั หาตามมามากมาย เช่น ปา่ ต้นนํ้าถูกทําลาย แหล่งนํ้ าถูกปนเปื้ อนด้วยสารพิษ
ั่
ชายฝงทะเลถู
กกัดเซาะ สัตว์น้ําเหลือน้อย ฯลฯ เป็ นต้น ผูค้ นจํานวนมากถูกกีดกันออกไปจากการเข้าถึง
ทรัพยากรที่จําเป็ น ทําให้ชวี ติ ตกตํ่าลงในทุกด้านและยากที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึน้ ได้
ดังนัน้ จึงสร้างความเหลื่อมลํ้าให้เกิดแก่ผคู้ นอย่างมาก เพราะเข้าไม่ถงึ ทรัพยากรธรรมชาติ จึงยิง่ ยากจน
ลง และไร้โอกาสในด้านอื่นๆ
ทรัพยากรสําคัญที่ คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เห็นว่าต้องปฏิรูปการบริหารจัดการ ตลอดจน
ั่
กลไกของการจัดการ มีอยูห่ กด้าน คือทีด่ นิ , แร่, ปา่ , นํ้า, ทะเลและชายฝงและสิ
ง่ แวดล้อมกับระบบนิเวศ
1

1

1

1

๑.๑ ปฏิ รปู ที่ดินเพื่อการเกษตร
(ดูเ อกสารภาคผนวกเลขที่ ๒ คณะกรรมการปฏิรูป เรื่อ ง "ข้อเสนอปฏิรูปการจัดการที่ดนิ เพื่อ
การเกษตร" 1)
ทีด่ นิ เป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ําคัญของฐานชีวติ สําหรับทุกคนและมีอยู่จาํ กัด ดังนัน้ จึงไม่อาจถือได้ว่าทีด่ นิ
1

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๒ คณะกรรมการปฏิรปู เรื่อง "ข้อเสนอปฏิรปู การจัดการทีด่ นิ เพื่อการเกษตร"
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๖

เป็ นสินค้าเสรี เหมือนสินค้าทัวไปในตลาดทุ
่
นนิยมเสรี การปล่อยให้รฐั และอํานาจทุนเข้าถือครองที่ดนิ
อย่างไม่จาํ กัดสร้างความไม่เป็ นธรรมให้สงั คมอย่างใหญ่หลวง มีทด่ี นิ จํานวนมากทีถ่ ูกปล่อยให้รกร้างว่าง
เปล่า เพราะรัฐครอบครองโดยไม่ใช้ประโยชน์ หรือนายทุนถือครองเพื่อเก็งกําไร สูญเสียกําลังการผลิต
ทางเศรษฐกิจจากทีด่ นิ ประเภทนี้ไปเป็ นจํานวนมหาศาล แต่ในขณะเดียวกันก็มเี กษตรกรไร้ทท่ี ํากินหรือมี
ทีท่ ํากินไม่เพียงพอจํานวนมาก ต้องเช่าทีด่ นิ อันเป็ นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ และไม่สนใจจะพัฒนา
คุณภาพของทีด่ นิ เพื่อการเกษตร ทีด่ นิ มีราคาแพงจนประชาชนทัวไปเข้
่
าถึงได้ยาก
กลไกตลาดไม่เคยทํางานอยู่ในสุญญากาศ แต่ทํางานอยู่ท่ามกลางเงื่อนไขและกติกาหนึ่งๆ เสมอ
เงื่อนไขและกติกาเกี่ยวกับการจัดการทีด่ นิ ในประเทศไทยก่อให้เกิดการกระจุกตัวของทีด่ นิ ในมือคนกลุ่ม
น้อย คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) จึงเสนอว่าจําเป็ นต้องแก้ไขเงื่อนไขและกติกาเกี่ยวกับการจัดการทีด่ นิ
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและเพิม่ ผลิตภาพด้านการเกษตรของประเทศ โดยฝากภาระการสร้างความ
มันคงด้
่ านอาหาร ทัง้ ของครอบครัวและของสังคมโดยรวมไว้กบั เกษตรกรรายย่อย ซึง่ ย่อมสามารถพัฒนา
ไปสู่อาชีพทีม่ คี วามมันคงและให้
่
รายได้ไม่น้อยไปกว่าภาคการผลิตอื่นๆ (ดังจะกล่าวข้างหน้า)
ข้อเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) จึงมีข้อ เสนอเกี่ยวกับการจัด การที่ด ินเพื่อ เกษตรกรรม เสนอให้
สังคมไทยพิจารณาดังนี้
๑) ปฏิ รปู ระบบข้อมูลที่ดินเพื่อการเกษตร
ระบบข้อมูลต้องมีความเป็ นปจั จุบนั จากแหล่งข้อมูลที่เป็ นหนึ่งเดียว และเป็ นข้อมูลสาธารณะที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบได้โดยง่าย
หากเงื่อนไขและกติกาทีจ่ ะเอื้อต่อการจัดการทีด่ นิ เพื่อการเกษตรอย่างเป็ นธรรมจะเกิดขึน้ ได้จริง
กระบวนการตรวจสอบมีความสําคัญ และการตรวจสอบที่มปี ระสิทธิภาพที่สุดก็คอื การตรวจสอบโดย
สังคม อันประกอบด้วยสื่ออิสระ, องค์กรและบุคคลทางการเมืองทุกระดับ, ภาคประชาสังคม, หรือแม้
ประชาชนผูส้ นใจ ดังนัน้ จึงต้องเป็ นข้อมูลสาธารณะ เข้าถึงได้งา่ ยแก่ทุกคน อยูใ่ นลักษณะทีส่ บื ค้นได้งา่ ย
๒) กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม
คือไม่เกิน ๕๐ ไร่ต่อครัวเรือน กรณีกลุ่มองค์กรเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ให้มกี ารถือครอง
ที่ดนิ ตามสัดส่วนของจํานวนสมาชิกขององค์กร ที่ร่วมทําเกษตรอยู่จริง โดยใช้อตั ราภาษีก้าวหน้าเป็ น
กลไกควบคุม เกษตรกรที่ใช้ทุนเข้มข้นในการผลิตบนที่ดนิ ขนาดใหญ่กว่า ๕๐ ไร่ ก็ยงั สามารถผลิตบน
ที่ดนิ ขนาดใหญ่ต่อไปได้ ตราบเท่าที่การผลิตมีประสิทธิภาพพอที่จะคุ้มกับอัตราภาษีซ่งึ ก้าวหน้ าขึน้ ไป
ตามลําดับ
ในส่วนการทําเกษตรเชิงพาณิชย์ ซึง่ มีบริษทั ขนาดใหญ่ทําอยู่ไม่ก่รี ายในเวลานี้ ก็ยงั อาจทําต่อไป
ได้ โดยเปลี่ยนวิธ ีบริหารจัดการธุรกิจ มาเป็ นสร้างแรงจูง ใจทางการตลาดตามปรกติ เพื่อ ให้ผลิต ได้
มาตรฐาน และรับผลตอบแทนตามมาตรฐานที่เป็ นธรรม หรือการทําเกษตรเชิงพันธะสัญญาซึ่งต้องรับ
ความเสีย่ งทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรมของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ย ธุรกิจเกษตรก็ยงั มีบทบาทในการผลิตอาหาร
เหมือ นเดิม แต่ จ ะไม่ เ ข้า ไปแทนที่ก ารผลิต อาหารของเกษตรกรรายย่ อ ยลงโดยสิ้น เชิง หรือ โดยที่
เกษตรกรรายย่อยไร้อํานาจต่อรองสิน้ เชิง
จริงอยู่ในรอบหลายปี ท่ผี ่านมา คนหนุ่ มสาวได้ไหลออกจากภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง จนดู
เหมือนว่าเกษตรกรรมรายย่อยจะไม่มอี นาคตในประเทศนี้ แต่ทงั ้ นี้ก็เพราะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใน
๗

การทําเกษตรรายย่อยตกตํ่าลงอย่างยิง่ เมื่อเทียบกับงานในสาขาอาชีพอื่น อย่างไรก็ตามในปี ท่พี ชื ผล
การเกษตรมีราคาดี กลับปรากฏว่ามีผคู้ นหลังไหลกลั
่
บเข้าสู่การเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวเป็ นจํานวนมาก
แสดงให้เห็นว่าการไหลออกหรือการดํารงอยู่ หรือแม้แต่การเพิม่ ขึน้ ของแรงงานภาคเกษตรล้วนเป็ นการ
ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจตามปรกติธรรมดา ฉะนัน้ หากอาชีพการเกษตรให้ผลตอบแทนได้
ไม่น้อ ยไปกว่ าอาชีพ อื่น (เพราะมีก ารปฏิรูปภาคเกษตรกรรมควบคู่ไ ปด้ว ย ดัง จะกล่ าวถึง ข้างหน้ า )
เกษตรกรรมรายย่อยก็จะยังมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจสังคมไทยต่อไป อีกทัง้ จะเป็ นฐานที่แข็งแกร่ง
สําหรับผลิตแรงงานฝีมอื ในภาคการผลิตอื่นๆ ต่อไปด้วย
๓) กําหนดเขตการใช้ ที่ดินและแผนการใช้ ที่ดินเพื่ อการเกษตร และคุ้มครองที่ ดินเพื่ อ
เกษตรกรรม
พืน้ ที่เพื่อเกษตรกรรม ต้องมีความชัดเจน แม้อาจจะยืดหยุ่นได้ในระยะยาว จึงควรกําหนดเขต
การใช้ทด่ี นิ ขึน้ ทัวประเทศ
่
แต่ไม่ควรปล่อยให้รฐั เป็นผูก้ ําหนดขึน้ เอง หากต้องเริม่ จากระดับท้องถิน่ ขนาด
เล็กขึน้ ไป รวมกันขึน้ เป็ นแผนของจังหวัด จึงจะสามารถสร้างแผนระดับชาติขน้ึ ได้
พืน้ ทีซ่ ง่ึ ถูกกําหนดให้เป็ นพืน้ ทีเ่ พื่อเกษตรกรรมต้องได้รบั ความคุม้ ครองโดยกฎหมาย กล่าวคือไม่
สามารถถูกแปรเปลีย่ นไปใช้ผดิ ประเภทได้ นอกจากนี้ผทู้ ถ่ี อื ครองทีด่ นิ เพื่อการเกษตร จะต้องทําเกษตร
ด้วยตนเองเท่านัน้ จะให้ผอู้ ่นื เช่าหรือปล่อยทิง้ ร้าง หรือกระทําอําพรางโดยไม่มเี จตนาทําเกษตรจริงไม่ได้
ควรใช้มาตรการทางภาษีอตั ราก้าวหน้าสูงเป็นกลไกควบคุมให้เป็นไปตามทีก่ ล่าว
ในการนี้ ควรปรับปรุง ระบบการให้ส ินเชื่อ แก่ เ กษตรกรของสถาบันการเงิน เช่น ที่เ สนอไว้ใ น
เอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๐ คณะอนุ กรรมการปฏิรปู ระบบเกษตรกรรม เรื่อง “ข้อเสนอปฏิรปู การเกษตร
เพื่อสังคมทีเ่ ป็ นธรรม”2
๔) จัดตัง้ กองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร
รัฐควรจัดตัง้ กองทุนธนาคารที่ดนิ เพื่อการเกษตรขึน้ เพื่อนํ าเงินไปซื้อที่ดนิ ที่ถือครองเกินขนาด
จํากัด หรือทีด่ นิ ซึง่ เป็ นหลักประกันหนี้เสียของธนาคาร ซึง่ ควรจะมีราคาถูกลงอย่างรวดเร็ว เมื่อกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีท่ดี นิ หรือภาษีทรัพย์สนิ ที่ก้าวหน้ าได้เริม่ ใช้บงั คับ ธนาคารที่ดนิ ย่อมบริหารที่ดนิ ซึ่งได้มานี้
กระจายไปยัง เกษตรกรไร้ท่ีทํ า กิน หรือ มีไ ม่ พ อได้ ในขณะเดีย วกัน ธนาคารก็ย งั อาจมีส่ ว นช่ ว ยให้
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้ในปริมาณที่จําเป็ น และด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นไปได้ในการประกอบการ
ด้านการเกษตร เช่น ร่วมคํ้าประกันหนี้กบั สถาบันการเงินให้เกษตรกร
กองทุนธนาคารที่ดนิ ควรมีโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอํานาจ ในระดับตําบล ระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด และระดับชาติ เพื่อกระจายภารกิจความรับผิดชอบ และการมีส่ว นร่วมไปยังชุมชนและ
ท้องถิน่ ทุกระดับ
การปฏิรูปการจัดการทีด่ นิ เพื่อการเกษตรให้มคี วามเป็ นธรรม ในสังคมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นอกจากข้อเสนอเบื้อ งต้นดัง กล่าวนี้ แล้ว สังคมยัง อาจมีข้อ เสนออื่นๆ ตามมาในช่ ว งเวลาที่
เหมาะสม รวมทัง้ ยังต้องมีการดําเนินการด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น การเสริมความเข้มแข็งของพลังประชาชน การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและ
2
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๘

ชุมชนสามารถร่วมกันบริหารจัดการที่ดนิ และทรัพยากร ตลอดจนการพัฒนาองค์กรประชาชนให้เป็ น
กลไกสําคัญของการปฏิรปู ทีด่ นิ และจัดการทีด่ นิ อันเป็นฐานชีวติ ของตนเอง

๑.๒ ปฏิ รปู การบริ หารจัดการทรัพยากรแร่
( ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรปู เรือ่ ง "ข้อเสนอการสร้างความเป็ นธรรมในการ
จัดการทรัพยากรแร่” 3 )
สภาพปัญหา
การพัฒนาทรัพยากรแร่ในประเทศไทยได้ทง้ิ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอย่างหนัก ทัง้ นี้
เนื่องจากความด้อยประสิทธิภาพของกลไกการกํากับดูแล และข้อบกพร่องทีก่ ่อให้เกิดความเป็ นธรรมใน
โครงสร้างการบริหารจัดการ ดังกรณีก ารรัวไหลของสารแคดเมี
่
ยมที่แ ม่ตาว จังหวัดตาก จากการทํา
เหมืองสังกะสี, ลุ่มนํ้ าคลีต้ตี อนล่าง เนื่องจากการทําเหมืองตะกัว,่ จังหวัดพิจติ รเนื่องจากการทําเหมือง
ทองคํา, หรือ ความขัด แย้ง อย่างรุนแรงในจัง หวัด อุ ด รธานี เ นื่ อ งจากโครงการทําเหมือ งโปแตซ คนที่
เดือดร้อนบางครัง้ แสนสาหัสก็คอื ประชาชนในท้องถิน่ ซึง่ มีการทําเหมือง
ในแง่ของความไม่เป็ นธรรมในโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มีความบกพร่องมาตัง้ แต่
ฐานคิดและหลักการ ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณนัน่ คือ การเร่งขุดแร่ธาตุออกมาเพื่อหารายได้เข้ารัฐ ส่วน
ปญั หาผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อ มและสัง คมที่จ ะตามมานั น้ ค่ อ ยหาทางเยีย วยาหรือ บรรเทาเอาใน
ภายหลัง ฐานคิด เช่นนี้คํานึง แต่ รายได้ โดยไม่คํ านวณต้นทุ นทางธรรมชาติแ ละสัง คมซึ่ง ต้อ งเสียไป
รวมเข้าไปด้วย นอกจากนี้ยงั ไม่คาํ นึงถึงต้นทุนเสียโอกาส หรือผลประโยชน์ในระยะยาวของทรัพยากรแร่
เพราะในอนาคตไทยอาจใช้ประโยชน์ เพิม่ มูลค่าของแร่เหล่านี้ได้เอง ซึ่งจะสร้างรายได้ให้มากกว่าการ
ส่งออกในฐานะวัตถุดบิ ในปจั จุบนั หรือแร่ชนิดนัน้ ๆ อาจมีมลู ค่าสูงกว่านี้อกี มากในอนาคตเป็นต้น
อันทีจ่ ริงรัฐธรรมนู ญได้กําหนดกติกาต่างๆ ในกระบวนการตัดสินใจ ทัง้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูล และ
รับฟงั ความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายแร่ไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบตั ไิ ม่ได้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนู ญ บางครัง้ ถึงกับกําหนดว่าเหมืองแร่ใต้ดนิ ไม่อยู่ในรายการโครงการที่มผี ลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง
ข้อเสนอ
๑) ปรับฐานคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ โดย ก) ให้ยดึ หลัก ความเป็ นเจ้าของ
ร่วมกันระหว่างรัฐ, ท้องถิน่ และสาธารณะ ข) ให้นําต้นทุนทางธรรมชาติ, สังคม และค่าเสีย
โอกาสมาประเมินความคุม้ ค่าของการทําเหมืองแร่ทุกชนิด การทําเหมืองแร่ต้องไม่ทําลายทุน
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมนี้
๒) ปรับ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ว ยแร่ โดยกํ า หนดหลัก การความเป็ น เจ้า ของทรัพ ยากรแร่ร่ว มกัน
ระหว่างรัฐ, ท้องถิน่ และสาธารณะ
๓) รัฐต้องดําเนินการตามมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนู ญ ด้วย ก) เปิ ดเผยแหล่งแร่และศักยภาพ
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๙

๔)
๕)
๖)
๗)

๘)

แหล่งแร่ต่อชุมชนท้องถิน่ เป็ นการสาธารณะ ข) ควรพิจารณาโครงการเหมืองแร่ไว้ในโครงการ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ฉะนัน้ จึงต้องดําเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรค ๒ แห่ง
รัฐธรรมนูญ
ออกกฎหมายสนับสนุ นให้ท้องถิน่ มีอํานาจหน้ าที่ในการจัดการทรัพยากรแร่ (ตามที่กล่าวไว้
แล้วในข้อเสนอเรือ่ ง "ปฏิรปู โครงสร้างอํานาจ" ของ คณะกรรมการปฏิรปู 4)
ปรับกระบวนการขอประทานบัตรและอาชญาบัตรให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น
ให้เรียกเก็บเงินประกันความเสีย่ งจากกิจการเหมืองแร่ เพื่อตัง้ กองทุนขึน้ สําหรับการเยียวยา
หรือฟื้นฟูพน้ื ที่ ดังทีป่ ฏิบตั กิ นั ในหลายประเทศ
ให้ม ีร ะบบรับ รองมาตรฐานการดํา เนิน การ สํา หรับพิจ ารณาต่ อ อายุส ัม ปทานหรือ การขอ
อาชญาบัตรและ/หรือประทานบัตรใหม่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาสังคม
ในท้องถิน่ ร่วมตรวจสอบ ทัง้ ในระดับพื้นที่, ระดับนโยบายและในภาพรวม และให้คํารับรอง
มาตรฐาน
ให้แบ่งรายได้จากทรัพยากรแร่อย่างเป็ นธรรมระหว่างรัฐและท้องถิน่ และควรจัดทําข้อกําหนด
ให้นํารายได้จากทรัพ ยากรแร่ไปใช้ใ นกิจการที่ประกาศอย่างแน่ ชดั ไว้ล่ว งหน้ า ว่ าเป็ นการ
ลงทุนที่ให้ผลประโยชน์ ต่ อเนื่ องในระยะยาว และกระจายผลประโยชน์ จากทรัพยากรแร่ใ ห้
ทัวถึ
่ งทัง้ ประเทศ เช่นการออมระยะยาว, การลงทุนในการอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
หรือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

๑.๓ ปฏิ รปู การบริ หารจัดการทรัพยากรป่ า5

โดยธรรมชาติ ป่ามีหน้ าทีส่ ําคัญอย่างยิง่ ในระบบนิเวศ การสูญเสียพื้นทีป่ ่าไปเป็ นอันมาก จึงมีผล
ต่อความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง จนแม้แต่การดํารงอยูข่ องสังคมทัง้ สังคมก็อาจต้องล่ม
สลายลงได้ แต่โดยสังคมแล้ว ปา่ ถูกใช้นอกเหนือจากนัน้ อีกมาก นับตัง้ แต่เป็ นแหล่งอาหาร, ยารักษาโรค,
คลังของพันธุกรรมพืชและสัตว์, และแม้แต่ทท่ี ํากิน แต่ประเด็นสําคัญอยู่ทว่ี ่าการใช้ป่าในลักษณะต่างๆ
เหล่านี้ทาํ ลายความยังยื
่ นของปา่ หรือไม่ ขัดขวางการทําหน้าทีใ่ นระบบนิเวศของปา่ หรือไม่
การบริหารจัดการป่าในประเทศไทยปจั จุบนั ไม่ช่วยทําให้ป่ามีความยังยื
่ น อีกทัง้ ยังสร้างความไม่
เป็ นธรรมให้แก่ คนจํานวนมากซึ่งใช้ประโยชน์ ป่าไปในวิถีทางที่ไม่สอดคล้องกับระบบทุนนิยม ในทาง
ตรงกันข้ามกลับเปิดให้ทุนเข้าไปใช้ปา่ ในลักษณะหากําไรเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้นมากขึน้ ทุกที จนกระทัง่
ความอยูร่ อดของปา่ ในประเทศไทยเหลือน้อยลงอย่างยิง่
ดังนัน้ หากไม่ปฏิรูปการบริหารจัดการป่าเสียแต่ในตอนนี้ ผู้คนจํานวนมากจะยิง่ เข้าไม่ถงึ การใช้
ประโยชน์ปา่ และสร้างความไม่เป็ นธรรมให้กว้างขวางออกไปอีกเป็ นอันมาก รวมทัง้ ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศ
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ข้อเสนอนี้ คณะกรรมการปฏิรปู ยังมิได้ทาํ การศึกษาจนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน ซึง่ คณะกรรมการปฏิรปู มีขอ้ สังเกตและหลักการเบื้องต้นดังนี้

๑๐

คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) จึงมีขอ้ เสนอเบือ้ งต้นไว้ดงั ต่อไปนี้
๑) ใช้ “หลักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างคนกับป่ า” ในการจัดการปา่
๒) มุ่งอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพและวัฒนธรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ป่าอย่าง
สมดุลและยังยื
่ น
๓) ลดอํานาจการบริหารจัดการป่าของรัฐ ให้เหลือในระดับประสานนโยบายและแผน และ
รับรองสิทธิชุมชน ตลอดจนมอบอํานาจให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริหาร
จัดการปา่ ในรูปแบบทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับระบบนิเวศและความต้องการของท้องถิน่
นัน้ ๆ

๑.๔ ปฏิ รปู การบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า
(ดูเ อกสารภาคผนวกเลขที่ ๗ คณะอนุ ก รรมการปฏิรูป ระบบการจัด การที่ด ิน ฐานทรัพ ยากร
สิง่ แวดล้อม และนํ้า เรือ่ ง "ข้อเสนอการปฏิรปู นโยบายการจัดการนํ้า" 6)
สภาพปัญหา
๑) การจัดการนํ้าทีร่ ฐั ทําอยู่ในปจั จุบนั มีลกั ษณะแยกส่วน กล่าวคือมองนํ้าโดดๆ โดยไม่ได้ผูก
โยงเรื่องนํ้ าเข้ากับเรื่องอื่นๆ ที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่นไม่สมั พันธ์กบั ที่ดนิ , การอนุ รกั ษ์, ระบบนิเวศ,
ป่าต้นนํ้ าหรือผังเมือง ดังนัน้ รัฐจึงมุ่งไปในทางพัฒนาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่เช่นสร้างเขื่อน, ผันนํ้ าข้ามลุ่ม
นํ้ า ฯลฯ โดยไม่คํานึงถึงข้อจํากัด ด้านนิเวศ หรือความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและการดํารงชีวติ ของ
ท้องถิน่ นอกจากนี้ยงั กําหนดแผนการใช้น้ํ าที่มากเกินความเป็ นไปได้ทงั ้ ในด้านความคุ้มทุน หรือด้าน
ระบบนิเวศ
๒) รวมศู น ย์อํ านาจการตัด สิน ใจไว้ท่ีส่ ว นกลาง จนกระทังเกิ
่ ด ผลกระทบอย่างรุน แรงแก่
ประชาชนในท้องถิน่ เช่นโครงการโขงชีมลู ซึง่ ทําลายพืน้ ทีเ่ กษตรและระบบนิเวศทีเ่ อื้อต่อการทํามาหากิน
ของชาวบ้านไปเป็ นอันมาก การแบ่งพื้นที่ลุ่ มนํ้ าออกเป็ น ๒๕ ลุ่มนํ้ า ก็ใ หญ่เทอะทะเกินไปจนไม่อาจ
ปฏิบตั งิ านได้จริง ซํ้าประชาชนในพืน้ ทีย่ งั ไม่มสี ่วนร่วมในการจัดการอีกด้วย เพราะก็ยงั รวมศูนย์อํานาจที่
ส่วนกลางเหมือนเดิม
๓) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเมือง แย่งชิงนํ้ าจากเกษตรกรไปเป็ นอันมาก โดย
ไม่มเี วทีกลางสําหรับการต่อรองที่เป็ นธรรมระหว่างภาคการผลิตต่างๆ ก่อปญั หาหนักขึน้ แก่เกษตรกร
รายย่อย เพราะนํ้าเป็ นต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เสมอมา
๔) การจัดการนํ้ าที่ไร้ประสิทธิภาพนี้กลับทําให้ส้นิ เปลืองงบประมาณเป็ นจํานวนมาก แต่ไม่
บังเกิดผลดีแก่ฝ่ายใดจริง ในทุกวันนี้ประเทศต้องเสียเงินสําหรับการบริหารจัดการนํ้ าถึงปี ละหลายหมื่น
ล้านบาท ในจํานวนนี้รอ้ ยละ ๙๐ เป็ นงบพัฒนาแหล่งนํ้า ซึง่ มักไม่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อย
ข้อเสนอ
๑) นโยบายนํ้ าต้องมีความเชื่อมโยงกันกับการจัดการทรัพยากรส่วนอื่น เช่นป่า, ทีด่ นิ , ระบบ
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เรื่อง "ข้อเสนอการปฏิรปู นโยบายการจัดการนํ้า" ได้ทเ่ี ว็บไซต์ สํานักงานปฏิรปู (สปร.) www.reform.or.th

๑๑

นิเวศ, ฯลฯ ตลอดไปจนถึงวิถีชวี ติ ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ อย่างสมดุลทัง้ ทางนิเวศ เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม แต่ตราบเท่าทีก่ ารบริหารจัดการนํ้ายังถูกรวมศูนย์ไว้ท่สี ่วนกลาง ก็เป็ นไปได้ยากที่
โครงสร้างระบบราชการซึ่งแยกการบริหารออกเป็ นส่ วนๆตามหน้ าที่ จะสามารถจัด การในลักษณะที่
เชื่อมโยงองค์ประกอบสําคัญๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันในแผนได้ ดังนัน้ หลักใหญ่ของการบริหารจัดการนํ้ าจึง
ควรเป็ นของท้องถิ่น (ดังข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจ) และเพื่อให้ท้องถิน่ สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรจัดทําฐานข้อมูลนํ้าทีเ่ ป็นสาธารณะของท้องถิน่ และของแต่ละลุ่มนํ้ า
ขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิม่ สมรรถนะของท้องถิ่นในการวางแผนจัดการนํ้ าให้ส อดคล้อ งกับความ
ต้องการของประชาชน
๒) ส่งเสริมองค์กรชุมชนจัดการนํ้าทีม่ อี ยู่เดิมในท้องถิน่ เช่น องค์กรเหมืองฝาย หรือส่งเสริม
ให้ประชาชนร่วมกันสร้างองค์กรและเครือข่ายองค์กรการบริหารจัดการนํ้าขึน้ ใหม่ในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าย่อยๆ ใน
ท้องถิน่ โดยให้องค์กรเหล่านี้มสี ทิ ธิในการบริหารจัดการนํ้าในพืน้ ทีข่ องตน การตัดสินใจบริหารจัดการนํ้า
ในพื้นที่ขนาดใหญ่ นอกขอบเขตลุ่ ม นํ้ าในท้อ งถิ่น ต้อ งมีก ลไกความร่ว มมือ ระหว่ างเครือ ข่ายองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนมีส่วนร่วมบริหารจัดการนํ้ากับรัฐทีเ่ ป็นอยู่
๓) การบริหารจัดการนํ้ า ต้องจัดการแบบบูรณาการ เบ็ดเสร็จ และไม่เกินนํ้ าต้นทุนในพื้นที่
โดยเลี่ยงการผันนํ้ าข้ามลุ่ม ยกเว้นว่าประชาชนในลุ่มนํ้ านัน้ ๆ ได้ประเมินแล้วว่ามีน้ํ าเหลือมากพอที่จะ
แบ่งปนั ไปให้ลุ่มนํ้ าอื่นได้ โดยทัง้ นี้จะต้องมีการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางยุทธศาสตร์อย่างรอบ
ด้าน
๔) การพัฒนาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ ต้องทําด้วยความระมัดระวัง มีการศึกษาประเมินผลด้าน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) และผลกระทบด้านอื่นอย่างรอบด้าน โดย
ต้องมีกระบวนการทีเ่ ปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โครงการขนาดใหญ่ทร่ี ฐั ยังดําเนินการ
ค้างอยู่ และพิสจู น์ให้เห็นความเป็ นไปไม่ได้ เพราะต้นทุนสูงหรือมีผลกระทบร้ายแรง หรือไม่เหมาะในเชิง
นิเวศ ก็ควรยกเลิก เช่น โครงการโขงชีมลู เป็ นต้น ในทางตรงกันข้าม รัฐควรสนับสนุ นให้ทอ้ งถิน่ จัดการ
แหล่งนํ้าขนาดเล็กทีเ่ หมาะกับศักยภาพการผลิตของประชาชนในท้องถิน่ และเกษตรกรมีสมรรถภาพทีจ่ ะ
ดูแลจัดการเองได้ เช่น สระนํ้าในไร่นา หากเป็นแหล่งนํ้าใหญ่กว่านัน้ ก็ต้องคงอํานาจบริหารจัดการไว้กบั
ท้องถิน่ แม้รฐั บาลเป็ นผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการสร้างหรือฟื้นฟูขน้ึ ก็ตาม
๕) คุม้ ครองแหล่งนํ้าตามธรรมชาติอย่างจริงจังโดยไม่ให้เปลีย่ นสภาพ ทัง้ จากโครงการของรัฐ
หรือการบุกรุกของเอกชน เพราะแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติเหล่านี้ นอกจากเก็บนํ้ าไว้ให้ประชาชนได้ใช้แล้ว
ยังมีหน้าทีส่ าํ คัญในระบบนิเวศอีกด้วย

๑.๕ ปฏิ รปู โครงสร้างการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง
(ดูเ อกสารภาคผนวกเลขที่ ๘ คณะอนุ ก รรมการปฏิรูป ระบบการจัด การที่ด ิน ฐานทรัพ ยากร
สิ่ง แวดล้อ ม และนํ้ า เรื่อ ง "ข้อ เสนอการปฏิรูป โครงสร้า งการบริห ารจัด การทรัพ ยากรทางทะเลและ
ชายฝง"ั ่ 7)
7

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๘ คณะอนุกรรมการปฏิรปู ระบบการจัดการทีด่ นิ ฐานทรัพยากร สิง่ แวดล้อม และนํ้า
เรื่อง "ข้อเสนอการปฏิรปู โครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง"ั ่ ได้ทเ่ี ว็บไซต์ สํานักงานปฏิรปู (สปร.) www.reform.or.th

๑๒

สภาพปัญหา
๑) ทรัพยากรสัต ว์น้ํ าเสื่อ มโทรมและมีแนวโน้ มรุนแรงมากขึ้น เนื่ องจากการใช้เ ครื่องมือ
ประมงทีท่ าํ ลายระบบนิเวศอย่างร้ายแรง สัตว์น้ํ าทีถ่ ูกจับมีขนาดเล็กลง ทําลายการเจริญพันธุแ์ ละทําลาย
ห่วงโซ่อาหาร คุณภาพนํ้าในแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์เลวลงจนไม่เหมาะกับการขยายพันธุ์
ั่
๒) การกัดเซาะชายฝงั ่ กิจกรรมของคนทําให้ความมันคงของชายฝ
่
งทะเลหมดไป
เช่น การ
ดูดทรายแม่น้ํ าหรือการสร้างเขื่อน มีผลให้มวลตะกอนทีไ่ หลลงทะเลลดลง ไม่เพียงพอแก่การสร้างสมดุล
ั ่ ยงิ่ มีความรุนแรงเพิม่ ขึน้
ชายฝงั ่ เป็ นต้น เมื่อเกิดความผันแปรของภูมอิ ากาศโลก การกัดเซาะชายฝงก็
การป้องกันด้วยโครงสร้างแข็งกลับยิง่ ทําให้ปญั หาบานปลาย
ั ่ กใช้เกินสมรรถนะทางธรรมชาติจะรับได้ ที่สําคัญคือการท่องเที่ยวที่ไม่ยงยื
๓) ชายฝงถู
ั ่ น,
การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนัก, การระบายของเสียลงสู่ทะเล, การขนส่งกับท่าเรือ
ั่
๔) แผนพัฒ นาพื้ น ที่ฝ งทะเลภาคใต้
เป็ น โครงการขนาดใหญ่ ท่ีเ ปลี่ ย นโฉมหน้ า ของ
คาบสมุทรไปอย่างมโหฬาร เกิดขึน้ ภายใต้กรอบคิดที่จะเปลี่ยนประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ ม ีก ารศึก ษาทางเลือ กการพัฒ นาอื่น ๆ ที่เ หมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ , สัง คมและภูม ินิ เ วศ
วัฒนธรรมท้องถิน่ อีกทัง้ ประชาชนไม่มสี ่วนร่วม ทัง้ ๆ ทีโ่ ครงการใหญ่ขนาดนี้ย่อมกําหนดอนาคตของคน
ในภาคใต้ให้เปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง
ข้อเสนอ
๑) ให้อํานาจแก่ท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทะเลและชายฝงั ่ ตามข้อเสนอเรื่องการปฏิรูป
ั่
โครงสร้างอํานาจของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการทะเลและชายฝงแบบไม่
แยกส่วนจากแม่น้ํ า, ป่าและการใช้ประโยชน์ จากที่ดนิ ในพื้นที่ได้ การกําหนดผังเพื่อจําแนกพื้นที่ใช้
ประโยชน์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,ั ่ ประเภทหรือขนาดของสิง่ ก่อสร้าง, การประกาศเขตคุ้มครอง
ระบบนิเวศทางทะเล, รวมถึงการตราระเบียบกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั ่ ฯลฯ ย่อมอยูใ่ นอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒) ทวงคืนพื้นที่สาธารณะ นับตัง้ แต่ท้องทะเลซึ่งถูกยึดเป็ นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าขนาดใหญ่
ถนน สันทราย ชายหาด ป่าชายเลน ป่าบกและป่าชายฝงั ่ ฯลฯ ซึ่งถูกเอกชนยึดไปโดยมิชอบให้กลับมา
เป็นสมบัตสิ าธารณะตามเดิม
๓) สร้า งและเผยแพร่ ค วามรู้ การจัด การป้ องกัน การกัด เซาะชายฝ งั ่ ให้ท้อ งถิ่น ต่ า งๆ
สามารถบริหารจัดการได้ดว้ ยตนเอง
๔) ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมีอํ า นาจและสมรรถนะในการบัง คับ ควบคุ ม การประมงชายฝ งั ่ ใน
ั่
ขณะเดียวกันรัฐต้องคํานึงถึงความยังยื
่ นของชายฝงทะเล
ในการอนุ มตั หิ รือดําเนินกิจการใดๆ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบ เช่นการดูดทราย หรือการทําท่าเทียบเรือ เป็นต้น
ั ่ เ่ สนอนี้
๕) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที
ั่
ควรยกเลิกแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต้
ลงทัง้ หมด เพราะขัดแนวทางที่แ บ่งอํานาจให้ท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง หากจะมีแผนประเภทนี้เกิดขึน้ ในภายหน้า ก็ต้องมาจากการวางแผน
ร่วมกันระหว่างท้องถิน่ และส่วนกลาง

๑๓

๑.๖ ปฏิ รปู สิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศ8
ความเสื่อมโทรมด้านสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศในประเทศไทยนัน้ เป็ นทีร่ กู้ นั ดีอยู่แล้ว หากรัฐและ
สังคมยังไม่ใส่ใจฟื้ นฟู ปญั หาสภาพสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศยิง่ จะเป็ นภัยคุกคามในทุกๆ ด้าน และ
ต้นทุนทุกอย่างในประเทศไทยจะสูงขึน้ นับตัง้ แต่ตน้ ทุนการผลิตไปถึงต้นทุนการมีและใช้ชวี ติ
มิตทิ ่สี ร้างความเหลื่อมลํ้าอย่างมากในเรื่องสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศก็คอื การผลักภาระความ
เสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศแก่ผไู้ ร้อํานาจในโครงการของรัฐ, ในแผนพัฒนา, ในการลงทุน
ภาคเอกชน, ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การปฏิรปู ในด้านนี้จงึ ต้องนํ าไปสู่ความเปลีย่ นแปลงนับตัง้ แต่ระดับนโยบาย ไปจนถึงแนวทางการ
บริหารจัดการ และอํานาจในการกํากับควบคุม

๒. ทรัพยากรเศรษฐกิจ
ทรัพ ยากรเศรษฐกิจ ในที่น้ี ห มายถึง โอกาสและพลัง อัน เป็ น เงื่อ นไขต่ า งๆ ของกิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ คนในสังคมเข้าไปร่วมทํา หรือรับผลกระทบจากการกระทํา เหตุทน่ี ับว่าเป็ น "ทรัพย์" อย่าง
หนึ่ง ก็เพราะหากบริหารจัดการเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเป็ นธรรมและมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมเป็ นช่องทาง
สําคัญอันหนึ่งที่จะลดความเหลื่อมลํ้าและเปิ ดให้ศกั ยภาพของผู้คนได้พฒ
ั นาสูงขึ้นเป็ นอันมาก แต่การ
บริหารจัดการเงื่อนไขเหล่านี้ในสังคมไทยดําเนินไปอย่างไม่เป็ นธรรมและอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ จะยิง่
ทําให้ความเหลื่อมลํ้าเพิม่ มากขึน้ ฉะนัน้ จึงต้องปฏิรปู การบริหารจัดการเงือ่ นไขเหล่านี้

๒.๑ ปฏิ รปู ทุน9
แม้ว่ า สิ่ง ที่นํ า มาใช้เ ป็ น ทุ น อาจเป็ น กรรมสิท ธิข์ องบางคน แต่ ท่ีจ ริง แล้ว ส่ ว นใหญ่ ข องทุ น เป็ น
ทรัพ ยากรของสัง คมทัง้ หมด หากการบริห ารจัด การเปิ ด ให้ค นทัวไปสามารถเข้
่
าถึง ได้ ก็เ ท่ ากับ เพิ่ม
ศักยภาพของทุกคนในการลงทุน เพื่อประกอบการหากําไร, เพื่อประกอบการทางสังคม หรือเพื่อลงทุน
พัฒนาตนเองและครอบครัว
ปญั หาของการบริหารจัดการทุนในประเทศไทย อาจสรุปได้ดงั นี้
๑) บริห ารจัด การทุ น ที่เ ป็ น ตัว เงิน ในลัก ษณะที่ทํ า ให้ค นส่ ว นใหญ่ ซึ่ง บัด นี้ ต้อ งการทุ น
ประเภทนี้เพื่อการผลิตมากขึน้ เข้าไม่ถงึ จําต้องอาศัยทุนนอกระบบซึ่งทําให้ยากที่จะประกอบการให้ม ี
กําไรได้ ตัวเลขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ชใ้ี ห้เห็นประเด็นนี้ได้ชดั กรุงเทพมีประชากรประมาณร้อยละ
๑๐ ของประเทศ แต่ได้รบั สินเชื่อคิดเป็ นมูลค่าถึงร้อยละ ๗๔ แรงงานในภาคเกษตรมีอยู่รอ้ ยละ ๓๘ แต่
ได้รบั สินเชื่อน้อยกว่าร้อยละ ๑
สถาบันการเงินยังขาดความพยายามทีจ่ ะสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ เช่น การปล่อยเงินกู้ให้กบั ผูก้ ู้
รายย่อย ยังคงอาศัยหลักทรัพย์ค้ําประกัน แทนที่จะอิงกับศักยภาพและความน่ าเชื่อถือของผู้กู้ หรือ มี
กระบวนการเสริมสร้างแรงจูงใจในการชําระคืนของลูกหนี้ ดังนัน้ โอกาสทีจ่ ะเข้าถึงทุนจึงไปกระจุกตัวอยู่
8
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ข้อเสนอนี้ คณะกรรมการปฏิรปู ยังมิได้ทาํ การศึกษาจนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน ซึง่ คณะกรรมการปฏิรปู มีขอ้ สังเกตและหลักการเบื้องต้นดังนี้
ข้อเสนอนี้ คณะกรรมการปฏิรปู ยังมิได้ทาํ การศึกษาจนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน ซึง่ คณะกรรมการปฏิรปู มีขอ้ สังเกตและหลักการเบื้องต้นดังนี้

๑๔

ในมือคนกลุ่มน้อย
๒) อันทีจ่ ริงคนทัง้ ประเทศไทยต่างมี "สินทรัพย์" สําหรับประกันเงินกู้อยู่บา้ งทัง้ สิน้ เพียงแต่
ว่า "สินทรัพย์" ของคนจํานวนมากต้องอาศัยการประเมินที่สลับซับซ้อนมากขึน้ เพื่อตีมลู ค่าออกมาเป็ น
ตัวเงิน เช่นความซื่อสัตย์, ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดซี ่งึ ย่อมเป็ นปจั จัยเกื้อหนุ นการประกอบการของ
กลุ่ม, ความรูซ้ ่งึ อาจพัฒนาไปเป็ นสินค้าในตลาดได้ ฯลฯ ตราบเท่าที่สถาบันการเงินไม่สนใจจะพัฒนา
วิธกี ารประเมิน และการทํางานร่วมกันกับลูกค้า ก็ยากที่คนจํานวนมากจะเข้าถึงแหล่งทุนในต้นทุนที่
สมเหตุสมผลได้
๓) แหล่งระดมทุนไร้สมรรถภาพที่จะระดมทุนจากสังคมในวงกว้าง, เป็ นแหล่งเงินออมที่
ปลอดภัย, ให้ขอ้ มูลแก่สาธารณชนอย่างโปร่งใส ฯลฯ ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์จงึ เป็ นเสมือนตลาดเก็งกําไร
ระยะสัน้ เท่านัน้
๔) แหล่ง ทุ นที่มวี ิธ ีประเมินความเสี่ยงได้แ นบเนี ยนกว่ า เช่ นสหกรณ์ , กลุ่ มออมทรัพ ย์,
กองทุน, ตลอดจนถึงกองทุนทีร่ ฐั จัดตัง้ ขึน้ ไม่ได้รบั การส่งเสริมในทางทีถ่ ูกจากรัฐ
๕) การร่วมทุนทีเ่ ป็ นธรรมแก่ทุกฝา่ ยไม่แพร่หลาย

๒.๒ ปฏิ รปู ด้านแรงงาน
(ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๙ อนุ กรรมการปฏิรปู ระบบแรงงาน เรื่อง "ข้อเสนอการสร้างความเป็ น
ธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าด้านแรงงาน" 10)
สภาพปัญหา
ประเทศไทยปจั จุบนั กลายเป็ นประเทศธุรกิจอุ ตสาหกรรมไปแล้ว กําลังแรงงานนอกภาคเกษตร
๒๓ ล้านคนอยู่ในภาคการผลิตนี้ ในจํานวนดังกล่าวเป็ นลูกจ้างขายแรงงานภาคเอกชน ประมาณ ๑๑
ล้านคน ในขณะที่ภาคเกษตรมีแรงงานอยู่เพียงประมาณ ๑๕ ล้านคนเท่านัน้ (เป็ นลูกจ้าง ๓ ล้านคน)
ลูกจ้างขายแรงงานส่วนใหญ่มรี ายได้ไม่พอเลีย้ งชีพ (รายได้ประจําไม่ถงึ เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท) กดดันให้
ต้องทํางานนอกเวลาเป็ นวันละ ๑๐-๑๒ ชัวโมง
่ ไม่มเี วลาและกําลังทีจ่ ะดูแลบุตรและพัฒนาตนเอง
สภาวะที่ประชากรในวัยแรงงานจํานวนมากของประเทศ มีรายได้ไ ม่พ อยัง ชีพและไม่มโี อกาส
พัฒนาตนเองและครอบครัวต่อไป ก็เป็ นปญั หาในตัวเองอยู่แล้ว สถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงด้านอื่นๆ
ซึง่ เกิดขึน้ ในเวลานี้ กลับยิง่ ทําให้สถานการณ์ดงั กล่าวเลวร้ายลงไปอีก ดังจะสรุปได้ดงั นี้
๑) โครงสร้างประชากรไทยกํ าลัง เปลี่ย นอย่า งรวดเร็ว ในขณะที่เ รามีค นหนุ่ มสาวเข้า สู่
ตลาดแรงงานลดลง อันเป็ นผลมาจากนโยบายคุ มกํ าเนิ ด ประชากรสูง วัยที่มอี ายุ ๖๐ ปี ข้นึ ไปกลับมี
เพิม่ ขึน้ ทําให้แรงงานหนึ่งคนมีภาระต้องเลีย้ งดูคนอย่างน้อย ๒ คน คือตนเองและคนสูงวัยอีก ๑ คน การ
มีรายได้เ พิ่มขึ้นจึง เป็ นความจําเป็ นอย่า งมาก ทัง้ เพื่อ สวัส ดิภาพของตนเองและประชากรสูง วัยของ
ประเทศ โครงสร้างประชากรเช่นนี้ยงั มีผลต่อกองทุนประกันสังคมด้วย เพราะจะมีผจู้ ่ายเงินสมทบลดลง
แต่กองทุนและสังคมกลับต้องมีภาระเพิม่ ขึน้ ในการตอบสนองสวัสดิการของผูส้ งู วัย
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ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๙ อนุกรรมการปฏิรปู ระบบแรงงาน เรื่อง "ข้อเสนอการสร้างความเป็ นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าด้านแรงงาน"

ได้ทเ่ี ว็บไซต์ สํานักงานปฏิรปู (สปร.) www.reform.or.th

๑๕

๒) ภาวะวิก ฤตเศรษฐกิจทัว่ โลก ส่ งผลให้ห ลายประเทศลดการนํ า เข้า สินค้า และหัน มา
ส่งเสริมตลาดภายในเพื่อรองรับสินค้าของตนเอง เมื่อการส่งออกชะลอตัวลงประเทศไทยก็จาํ เป็ นต้องทํา
อย่างเดียวกัน อีกทัง้ ตลาดภายในยังช่วยสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จแก่ประเทศอีกด้วย กําลังซื้อใน
ตลาดภายในของไทยร้อยละ ๔๒ มาจากเงินเดือนและค่าจ้าง หากยกระดับกําลังซือ้ นี้ดว้ ยการเพิม่ ค่าจ้าง
ได้ ก็จะมีผลไปถึงแรงงานนอกระบบ เช่น ตุ๊กตุ๊ก, หาบเร่, ธุรกิจห้องแถว ฯลฯ ซึ่งล้วนทํามาหากินกับ
กําลังซือ้ ภายในนี้ทงั ้ สิน้ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากแรงงานไทยยังต้องอุปการะครอบครัวในชนบท ค่าจ้าง
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จึงมีผลต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนในชนบทด้วย
๓) ไทยต้องไปให้พน้ จากการผลิตสินค้าราคาถูก เพราะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
จําเป็นต้องเพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพของแรงงานไทย นอกจากนี้หากไม่เตรียมตัวด้านแรงงาน การ
เปิ ดเสรีอ าเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๘ จะทําให้แ รงงานฝี มอื ของไทยย้ายไปทํางานต่ างประเทศ ในขณะที่
แรงงานฝีมอื จากประเทศที่จ่ายค่าแรงถูกกว่า เช่น เวียดนามหรืออินโดนีเซียจะเข้ามาแทนทีก่ ารพัฒนา
ฝีมอื แรงงานเพื่อให้ได้รบั ค่าแรงเพิม่ ขึน้ จึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วน
ข้อเสนอ
การแก้ปญั หาของผูข้ ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต้องทําสามด้านคือ เพิม่ ค่าจ้าง (เพิม่ รายได้)
เพิม่ สวัสดิการ และเพิม่ ผลิตภาพ
๑) เพิ่ มค่าจ้าง ควรทําโดยคํานึงถึงสองมิติ
มิตแิ รกคือ ความจําเป็ นของชีวติ ในส่วนของลูกจ้างไร้ฝีมอื และทํางานใหม่ ควรได้รบั ค่าจ้างทีพ่ อจะ
ทําให้ชวี ติ ดํารงอยูไ่ ด้อย่างปรกติ อย่างน้อยต้องได้ ๒๕๐ บาท หรือเดือนละ ๒๕๐บาทx๒๖วัน คือ ๖,๕๐๐
บาท (เสนอในพ.ศ.๒๕๕๔) ซึง่ ตรงกับรายได้จากค่าจ้างบวกกับค่าล่วงเวลาของลูกจ้างในเวลานี้ พวกเขา
มีโอกาสจะได้ทํางานเพียงวันละ ๘ ชัวโมง
่
ตรงตามมาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
การลดชัวโมงทํ
่
างานลง เพราะไม่ต้องดิน้ รนทํางานนอกเวลา จะทําให้ลูกจ้างมีโอกาสพัฒนาตนเองได้ ที่
กล่าวนี้เป็น"ค่าจ้างขัน้ ตํ่า" ซึง่ หมายถึง ค่าตอบแทนทีใ่ ห้แก่แรงงานไร้ฝีมอื และเพิง่ เข้าทํางาน นอกจากนี้
อัตราค่าจ้างดังกล่าวยังตรงกับมาตรฐานในอนุ สญ
ั ญาที่ ๑๓๑ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่ง
ไทยได้ให้สตั ยาบันแล้ว
มิติท่สี อง การจ่ายค่าจ้างควรคํานึง ถึงค่าจ้างในฐานะที่เป็ นค่าตอบแทนแก่ ฝี มอื การทํางานด้ว ย
ลูกจ้างที่ทํางานมานาน มีประสบการณ์มากและมีฝีมอื ดีขน้ึ ควรได้รบั ค่าตอบแทนส่วนที่เป็ นฝี มอื นี้ด้วย
เพิม่ ขึน้ จากค่าจ้างขัน้ ตํ่า การจ่ายค่าตอบแทนเพิม่ นี้จะเป็ นแรงจูงใจให้ลูกจ้างพยายามพัฒนาฝี มอื ของ
ตนเอง ผ่านการศึกษาในระบบ, นอกระบบ, หรือผ่านการทํางานอย่างเอาใจใส ทัง้ นี้ควรมีองค์กรที่ไม่ใช่
องค์ก รของรัฐ ซึ่งได้รบั ความเชื่อ ถือ และสามารถประเมิน ฝี มอื แรงงานได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภาพด้ว ย
ค่ า ตอบแทนที่เ พิ่ม ขึ้น นี้ น อกจากเป็ น การเพิ่ม กํ า ลัง ซื้อ ของตลาดภายในแล้ว ยัง ช่ ว ยเพิ่ม กองทุ น
ประกันสังคมได้ทนั การณ์อกี ด้วย
สิทธิของแรงงานต้องได้รบั ความคุ้มครองอย่างจริงจัง เช่นได้ค่าล่วงเวลา, ได้ค่าชดเชย, ได้เงิน
ทดแทน, ได้รบั ความปลอดภัยและความมันคงในการทํ
่
างาน และได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรม หน่ วยงาน
ภาครัฐซึ่งมีห น้ าที่รบั ผิดชอบด้านนี้ ต้อ งเห็นความสําคัญ ของสิทธิด งั กล่ าว และบัง คับใช้กฎหมายให้
บรรลุผล เพื่อให้ลูกจ้างแรงงานมีศกั ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์เหมือนคนในอาชีพอื่น และขจัดความเหลื่อมลํ้า
ในสังคมไทย
๑๖

๒) เพิ่ มสวัสดิ การแรงงาน ควรจัดสวัสดิการแรงงานให้ครอบคลุมทัง้ ๔ ด้าน คือ
๒.๑ การบริการสังคม ได้แก่การศึกษา, สาธารณสุข, ทีพ่ กั อาศัย, ความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ผู้มบี ทบาทหลักในด้านนี้คอื รัฐ ภาคนายจ้างและชุมชนจะเป็ นฝ่ายเสริม โดยมีส่วนร่วมในการ
จัดการ
๒.๒ ประกันสังคม ซึ่งเป็ นสิง่ จําเป็ นในสังคมทุนนิยม ผูเ้ อาประโยชน์ ร่วมสร้างขึน้ กับนายจ้างและ
รัฐ เพื่อให้ทุกคนมีหลักประกันในชีวติ ควรสนับสนุ นให้ครอบคลุมแรงงานทุกประเภท ทัง้ ที่อยู่ในภาค
เกษตรกรรมและอาชีพอิสระ
๒.๓ สังคมสงเคราะห์ แก่ผู้ทช่ี ่วยตัวเองไม่ได้ หรือในยามที่เกิดพิบตั ภิ ยั ต่างๆ นอกจากรัฐมีภาระ
โดยตรงแล้ว องค์กรทางสังคมต่างๆ ก็อาจเข้าไปมีส่วนร่วมได้มาก
การรวมกลุ่มเพื่อช่วยตัวเอง ก็เป็ นอีกส่วนหนึ่งของสวัสดิการแรงงาน เช่นการซือ้ ขายผลผลิตโดย
ไม่ผ่านคนกลาง หรือกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ พิม่ ความมันคงในชี
่
วติ ของลูกจ้างแรงงาน ฉะนัน้ รัฐและนายจ้างจึง
ต้องส่งเสริมฐานเศรษฐกิจของแรงงาน เพื่อเสริมสร้างรายได้ท่พี อแก่การเลี้ยงชีพ และการพัฒนาตนเอง
และครอบครัว เช่น สหกรณ์, กลุ่มออมทรัพย์, ร้านค้า, และเครือข่ายการซือ้ ขายระหว่างแรงงานในระบบ
และนอกระบบ
รัฐควรจัดตัง้ ธนาคารแรงงาน โดยรัฐขายพันธบัตรให้แก่กองทุนประกันสังคม และนําเงินมาปล่อยกู้
ให้แก่คนงาน เพื่อให้แรงงานสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อผ่อนคลายภาระหนี้สนิ นอกระบบของ
แรงงาน ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ สูง แต่จาํ กัดวงเงินกูแ้ ละมีส่วนบังคับการออมอยูด่ ว้ ย
นอกจากนี้ การเพิม่ รายได้ของแรงงานยังหมายถึง การมีทท่ี าํ งานและงานซึง่ ปลอดภัยมันคง
่ ฉะนัน้
จึงต้องมีมาตรการหรือ พ.ร.บ.ประกันความปลอดภัยของแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้อ งการของ
แรงงาน อันเป็ นกฎหมายทีค่ รอบคลุมแรงงานในระบบ, นอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ
๓) การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพแรงงาน ประกอบด้วยสองด้าน
ในด้านแรก ลูกจ้างแรงงานไทยมีพ้นื ฐานการศึกษาตํ่า (ประมาณร้อยละ ๖๐ ของแรงงานไทยจบ
การศึก ษาระดับประถมหรือ ตํ่ากว่าร้อ ยละ ๔๐ จบชัน้ มัธ ยมหรือ สูง กว่ า ขณะที่ในเวียดนามตัว เลขนี้
กลับกัน) จึงควรถือเป็ นปญั หาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข เกินครึ่งของแรงงานต้องทํางานวันละ ๑๐-๑๒
ชัวโมง
่ สัปดาห์ละ ๖ วัน เพื่อให้พอกิน จึงไม่มเี วลาศึกษาเพิม่ เติม หากรัฐ และนายจ้างร่วมมือกันส่งเสริม
ให้เปิดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตอุตสาหกรรม รวมทัง้ หน่ วยเรียนรูต้ ่างๆ เพื่อกระจายความรูท้ ่ี
จําเป็ นแก่แรงงาน (เช่น โรงเรียนสอนภาษาเพื่อรองรับการร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ก็จะช่วย
ยกระดับการศึกษาของแรงงานได้
ควรจัดสวัสดิการที่พกั ให้คนงาน ในหรือใกล้ทท่ี ํางาน นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และทีพ่ กั (รวมกันประมาณร้อยละ ๓๐ ของรายได้) แล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนงานมีชุมชนของตนเอง และ
มีเวลามากขึ้นในการศึกษาเพิม่ เติม มีสถานที่เลี้ยงเด็กอ่อนซึ่งแม่สามารถกลับไปให้นมลูกได้ รวมทัง้
สะดวกในการให้บริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขด้วย
ในด้ า นที่ส อง คือ การเพิ่ม ความรู้แ ละทัก ษะในอาชีพ ซึ่ง จะช่ ว ยเพิ่ม ค่ า จ้า งดัง ที่ก ล่ า วแล้ ว
ภาคเอกชนควรมีบทบาทหลักในด้านนี้ ดีกว่าคอยพึง่ รัฐแต่ฝ่ายเดียว เพราะไม่บงั เกิดผลมากนัก ควรลด
บทบาทของภาครัฐ ให้เป็ นเพียงผูก้ ํากับดูแล และสนับสนุนรัฐควรจัดตัง้ กองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงานเพื่อให้
เอกชนกูไ้ ปพัฒนาฝีมอื แรงงาน ในอัตราดอกเบีย้ ตํ่า หรือเอกชนอาจส่งลูกจ้างไปฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ
๑๗

ทีต่ รงตามความต้องการของตน ในขณะเดียวกันก็อนุญาตเอกชนทีล่ งทุนด้านนี้ลดหย่อนภาษีได้เพิม่ ขึน้
นายจ้างจะได้ผลตอบแทนจากการพัฒนาฝี มอื แรงงาน ในขณะเดียวกันลูกจ้างแรงงานก็สามารถ
เลือกงานได้มากขึน้ อันเป็ นการเพิม่ อํานาจต่อรองของตนโดยปริยาย
อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขการเพิม่ ค่าจ้างของอุตสาหกรรมไทยทีผ่ ่านมา สะท้อนให้เห็นว่านายจ้าง
ไทยไม่ได้จ่ายค่าจ้างเพิม่ ขึ้นตามสัด ส่วนของประสิทธิภาพที่เพิม่ ขึ้นของแรงงาน ระหว่ างค.ศ.๒๐๐๐๒๐๐๕ ค่าจ้างแท้จริงของแรงงานไทยลดลงทุกปี ขณะทีผ่ ลิตภาพของแรงงานไทยเพิม่ ขึน้ จาก ๑๐๐ เป็ น
๑๒๑.๙ ฉะนัน้ ต้องมีมาตรการที่จูงใจและบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนของผลิต
ภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ในภายหน้าด้วย
ในส่วนของแรงงานที่สมัครใจไปทํางานต่างประเทศ ซึ่งจะเพิม่ ปริมาณขึน้ มากกว่านี้อกี มาก หลัง
การเริม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรได้รบั ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ อย่างรัดกุม จึงเสนอว่าต้อง
จัดตัง้ บริษัทกําลังคน เป็ นบริษทั กลางที่ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน ทําหน้ าที่ฝึกกําลังคนตามความ
ต้อ งการของแหล่ง งานต่ างประเทศ แสวงหาตลาดงานในต่ างประเทศ และเป็ นผู้จดั ส่ ง คนไปทํางาน
รวมทัง้ ตรวจสอบการทําสัญญาจ้างงานให้เกิดความยุตธิ รรมแก่แรงงานไทย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า
ให้แก่ ผู้ต้องการไปทํางาน โดยใช้สญ
ั ญาจ้างเป็ นหลักประกัน ธุรกิจจัดหางานในต่างประเทศต้องเป็ น
สมาชิก ของบริษัท กํ า ลัง คน อยู่ภ ายใต้ ก ารกํ า กับ ดู แ ลของบริษัท ทํ า ให้ก ารป้ อนแรงงานแก่ ต ลาด
ต่างประเทศมีเอกภาพ เท่ากับเพิม่ อํานาจต่อรองให้แก่แรงงาน และป้องกันการทุจริตคดโกงแรงงานของ
ธุรกิจจัดหางาน
ในส่ว นแรงงานข้า มชาติซ่งึ มีห ลายล้านคนและนับวันจะเป็ นปญั หาที่ซบั ซ้อ นมากขึ้น รัฐควรมี
นโยบายที่ช ัด เจนและเป็ น ไปได้ ว่ า จะเปิ ด ให้ แ รงงานข้า มชาติเ ข้า มาทํ า งานได้ จํา นวนเท่ า ไร ใน
ขณะเดียวกันแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ต้องได้รบั การคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุ ษยชน และ
ต้องได้รบั สิทธิประโยชน์และการคุม้ ครองไม่ต่างจากแรงงานไทย
๔) อํานาจต่อรองของแรงงาน
สิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ย่อมเป็ นผลเพราะแรงงานมีอํานาจต่อรอง ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรก
อํ า นาจต่ อ รองมาจากฐานความรู้แ ละทัก ษะ ส่ ว นที่ส องมาจากการจัด องค์ก รเพื่อ การต่ อ รองอย่า งมี
ประสิทธิภาพ จนถึง ทุกวันนี้รฐั บาลไทยยัง ไม่ยอมให้สตั ยาบันแก่ อ นุ สญ
ั ญาเลขที่ ๘๗ และ ๙๘ ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ อันเป็ นอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิการรวมตัวเพื่อการต่ อรองของแรงงาน
ฉะนัน้ จึงมีขอ้ เสนอว่า
๑) รัฐต้องให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาทัง้ สองโดยเร็ว
๒) รัฐจะต้องให้เสรีภาพ ในการรวมตัวของคนงานกลุ่มต่ างๆ ทัง้ เป็ นการรวมตัว ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ระหว่างคนงานประเภทเดียวกัน และต่างประเภทกัน ระหว่างคน
ทีเ่ ป็นลูกจ้างและไม่เป็ นลูกจ้าง แรงงานต่างประเภทกันรวมกันในองค์กรเดียวกันได้
๓) ปฏิรูประบบการออกเสียงเลือกตัง้ ในระบบไตรภาคี (ลูกจ้าง + นายจ้าง + รัฐบาล) ให้
เป็ นไปตามระบอบประชาธิปไตย คือ ๑ คน ๑ เสียง โดยเฉพาะในระบบไตรภาคีของกองทุนประกันสังคม
ศาลแรงงาน และคณะกรรมการค่าจ้างขัน้ ตํ่า เพราะเป็ นไตรภาคีท่ที ําให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อลูกจ้าง
โดยตรง
๔) ต้องปฏิรปู สํานักงานประกันสังคม ให้เป็ นองค์กรอิสระ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย
๑๘

และให้มตี วั แทนของลูกจ้างจากระบบเลือกตัง้ โดยตรง เป็ นคณะกรรมการไตรภาคี คอยกํากับดูแลและ
กําหนดนโยบาย
๕) ปฏิรูประบบการออกเสียงเลือกตัง้ ผู้แทนราษฎร วุฒสิ ภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้ลูกจ้าง ที่ทํางานในพืน้ ทีใ่ ดนานตัง้ แต่ ๓ ปี ขน้ึ ไป มีสทิ ธิเลือกตัง้ และรับเลือกตัง้ ตําแหน่ งดังกล่าว
ของเขตพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ได้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกจ้าง เลือกตัวแทนของตน ทีเ่ ป็ นตัวแทนในเขตพืน้ ทีท่ ท่ี ํางาน
อยู่ และเปิดโอกาสให้ผนู้ ําของลูกจ้างลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นตัวแทนของเขตพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
๖) จัดตัง้ กองทุนพิทกั ษ์สทิ ธิ ์แรงงาน โดยนายจ้างสมทบเงินเข้ากองทุน เพื่อเป็ นหลักประกัน
ว่า เมื่อมีการเลิกกิจการลูกจ้างมีสทิ ธิ ์ได้รบั ค่าชดเชย และลูกจ้างมีสทิ ธิ ์ขอรับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้
๗) ให้ปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรมในศาลแรงงาน

๒.๓ ปฏิ รปู การเกษตรเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม
(ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๐ คณะอนุ กรรมการปฏิรูประบบเกษตรกรรม เรื่อง "ข้อเสนอปฏิรูป
การเกษตรเพื่อสังคมทีเ่ ป็ นธรรม" 11)
แม้ว่าสัดส่วนของผลผลิตการเกษตรในปจั จุบนั จะเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ แต่แรงงานทีอ่ ยู่ในภาคการเกษตรก็ยงั มีสูงถึง ๑๕ ล้านคน (๑๒ ล้านคนทําการผลิตในไร่นา
๓ ล้านคนเป็ นแรงงานรับจ้างภาคเกษตร) ทัง้ นี้ไม่นับประชากรอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องพึ่งพาลูกหลานผู้ทํา
เกษตรเช่นผูส้ ูงอายุ ยิง่ ไปกว่านี้ แม้รายได้ในครัวเรือนของคนเหล่านี้ไม่ได้มาจากภาคเกษตรเพียงอย่าง
เดียว เพราะยังต้องอาศัยเงินสดทีส่ มาชิกของครัวเรือนซึง่ ออกจากไร่นาไปทํางานในอาชีพอื่นส่งมาจุนเจือ
แต่ในทางกลับกัน แรงงานจํานวนมากในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทัง้ ในระบบและนอกระบบ ก็สามารถ
ดําเนินชีวติ ไปได้เพราะฝากปากท้องของสมาชิกในครอบครัวส่วนหนึ่ง ไว้กบั การผลิตด้านการเกษตรด้วย
ดังนัน้ จํานวนของคนที่ต้องพึง่ พาการเกษตร –มากบ้าง น้อยบ้าง – จึงมีมากกว่าตัวเลขประชากรในภาค
การเกษตรเสียอีก
ส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้อยู่ในการทําเกษตรกรรมรายย่อย แต่การทําเกษตรรายย่อยไม่เคยได้รบั
การสนับสนุ นอย่างจริงจังจากภาครัฐ แท้จริงแล้วนโยบายการเกษตรของภาครัฐยังค่อนข้างลําเอียงเป็ น
อริกบั การทําเกษตรรายย่อยด้วยซํ้า อคติทางวิชาการในประเทศไทยก็คอื เกษตรกรรมรายย่อยเป็ นการ
ผลิตที่ล้าหลัง ไร้ประสิทธิภาพ ไม่มที างบรรลุมาตรฐานการครองชีพที่ดไี ด้ และไม่มที างอยู่รอดได้ใ น
เศรษฐกิจยุคใหม่ ปญั หาจึงเป็ นแต่ การหางานรองรับคนในภาคการเกษตรซึ่งต้องหลุดออกมาจากภาค
การผลิตนี้อย่างไร ในความเป็ นจริงแรงงานภาคเกษตรก็เริม่ ร่อยหรอลง เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการสืบ
ทอดอาชีพเกษตรของครอบครัวอีกต่อไป
คําถามที่น่าสงสัยก็ค ือ เกษตรกรรมรายย่อ ยไม่มสี มรรถนะจะอยู่ไ ด้ด้วยตัวเองจริง หรือ เพราะ
ทัศนคติของฝ่ายอํานาจที่รงั เกียจเกษตรรายย่อย จึงวางนโยบายที่ขดั ขวางบ่อนทําลายเกษตรกรรมราย
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๑๙

ย่อยกันแน่ หากเกษตรกรรมรายย่อยไม่สามารถดํารงอยู่ได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ เหตุใดประเทศในยุโรป
หลายประเทศจึงยังมีเกษตรกรรายย่อยซึง่ มีฐานะเศรษฐกิจ, การศึกษา, อํานาจต่อรอง, ฯลฯ ทีด่ เี หลืออยู่
จํานวนมาก อีกทัง้ เป็ นภาคการผลิตด้านเกษตรกรรมทีส่ าํ คัญทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านัน้ ด้วย
แต่ดงั ทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว คนทีต่ ้องพึง่ การเกษตรทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม อาจมีมากกว่า ๒๐ ล้าน
คน เป็นไปได้หรือทีจ่ ะถ่ายโอนแรงงาน ๑๕ ล้านคนซึง่ ไร้ทกั ษะไปสู่การผลิตด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ทัง้ นี้
ยังไม่พดู ถึงคนอีกหลายล้านทีต่ อ้ งพึง่ การผลิตด้านเกษตรกรรมทางอ้อมอยู่
ในขณะเดียวกัน ไม่ควรลืมด้วยว่า ท่ามกลางเงื่อนไขทีไ่ ม่เอื้อต่อการผลิตของเกษตรกรรมรายย่อย
เกือบทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์การเกษตรทัง้ ที่บริโภคภายในและส่งออก ล้วนมาจากเกษตรกรรมรายย่อย
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในน้ อยประเทศในโลกที่มสี มรรถภาพส่งออกอาหารก็เพราะเกษตรกรรมรายย่อย
วัสดุทใ่ี ช้ทาํ อาหารไทยอันลือชื่อทัวโลกก็
่
มาจากเกษตรกรรมรายย่อย และจนถึงทีส่ ุดแล้ว วัฒนธรรมไทย
ที่เรายกย่องกันเช่นความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่, ระเบียบที่ดขี องความสัมพันธ์ทางสังคม, ความเคร่งครัดใน
ศาสนธรรม ฯลฯ ก็ลว้ นมีฐานอยูบ่ นการผลิตในไร่นาขนาดเล็ก
ดังนัน้ คณะอนุ กรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า หลักการสําคัญสุดของการปฏิรปู เกษตรกรรมต้องมุ่ง
ไปทีก่ ารปรับปรุงเกษตรกรรมรายย่อย เพื่อให้ประชากรในภาคนี้สามารถดํารงชีวติ อยู่ได้ในมาตรฐานการ
ครองชีพ ที่ด ี ในขณะเดีย วกัน ก็ม ีโ อกาสจะพัฒ นาตนเองในทุ ก ด้า นในอนาคตไปได้พ ร้อ มกัน หาก
เกษตรกรรมขนาดเล็กได้รบั การสนับสนุ นในทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสม เกษตรกรรมจะเป็ นส่วนหนึ่งของฐาน
รากทางเศรษฐกิจ, สังคมและการเมืองต่อไป แท้จริงแล้วเกษตรกรรมรายย่อยซึง่ ใช้พน้ื ที่ไม่เกิน ๕๐ ไร่
(ตามข้อเสนอปฏิรปู การจัดการทีด่ นิ เพื่อการเกษตร ของ คณะกรกรมการปฏิรปู ) มีผลิตภาพสูง ประหยัด
และพึ่งตนเองได้สูง มีก ารหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาได้ด ี และยังช่ วยว่าจ้างแรงงานได้มากกว่า
เกษตรขนาดใหญ่ เมือ่ คิดในเชิงเปรียบเทียบต่อหน่ วยพืน้ ที่
คณะอนุ กรรมการฯ ไม่ประสงค์จะขัดขวาง กีดกันการเกษตรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่, การทําธุรกิจ
เกษตรเชิงพันธะสัญญา, หรือธุรกิจการเกษตรของบริษัทขนาดยักษ์ แต่ต้องหามาตรการป้องกันมิให้
ธุรกิจเหล่านี้เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรรายย่อยอย่างไม่เป็ นธรรม ดังทีเ่ ป็ นอยู่ขณะนี้ แต่ควร
ทําธุรกิจในลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อกันและกันระหว่างธุรกิจใหญ่กบั เกษตรกรรมรายย่อย
สภาพปัญหา
สภาพปญั หาของเกษตรกรรายย่อยในปจั จุบนั อาจสรุปได้ดงั นี้คอื
๑) ไร้อํานาจการต่อรองในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรสาธารณะ หรือการตลาด
๒) ระบบการศึกษาที่จดั อยู่ในขณะนี้มสี ่วนในการร่วมบันทอนพลั
่
งของเกษตรกรรายย่อย
นอกจากเนื้อหาไม่มงุ่ จะให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนเพื่อไปใช้ในการทําเกษตรกรรมรายย่อยแล้ว การสร้างความรู้
ในระดับอุดมศึกษาก็เป็ นไปเพื่อรับใช้ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่มากกว่าสร้างความรูส้ ําหรับการพัฒนาของ
เกษตรกรรายย่อย
๓) เกษตรกรรายย่อยเข้าไม่ถึงสิทธิและการคุ้มครอง มักถูกละเมิดจนทําให้ไม่สามารถทํา
อาชีพต่อไปได้
๔) รับความเสีย่ งทัง้ ในทางการทําเกษตร และในทางธุรกิจแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่มกี ลไกใดๆ
ช่วยบรรเทาหรือประกันความเสีย่ งให้เลย
๕) ตลาดสินค้าเกษตร ทัง้ ผลิตผลและปจั จัยทีต่ ้องใช้ในการผลิต มีลกั ษณะผูกขาด จึงไม่ใช่
๒๐

ตลาดเสรี เพราะมีอํานาจเหนือตลาด ซึง่ เกษตรกรรายย่อยไม่มอี ํานาจต่อรองเลย
๖) เกษตรกรมีหนี้สนิ สูงมาก ทําให้มภี าระด้านต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่จะทํากําไรในการ
ประกอบการ
๗) เกษตรกรรมไทยในปจั จุบนั ไม่ช่วยสร้างความปลอดภัยด้านอาหารและสิง่ แวดล้อม
๘) ระบบการสนับสนุ นจากภาครัฐไม่มปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ บางครัง้ กลับก่อให้เกิดผลร้ายแก่
เกษตรกรรายย่อย
ข้อเสนอ
ไร้อาํ นาจต่อรอง
๑) รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องสนับสนุ นให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในทุกรูปแบบ
นับ ตัง้ แต่ ก ารรวมกลุ่ ม เพื่อ แลกเปลี่ย นแรงงาน, การเรีย นรู้ท ดลองปฏิบ ัติ, เผยแพร่ข่า วสารข้อ มูล ,
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ จนเป็ นสหกรณ์ เพื่อต่อรองในตลาด
๒) ใช้มาตรการต่างๆ สนับสนุ นให้เกษตรกรเป็ นเจ้าของปจั จัยการผลิต ข้อเสนอเรื่องปฏิรปู
ทีด่ นิ ของคณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) จะทําให้การเป็ นเจ้าของทีด่ นิ เป็ นเรื่องไม่ยาก ข้อเสนอเรื่องปฏิรูป
การบริหารจัดการนํ้าของอนุ กรรมการฯ จะทําให้เกษตรกรมีแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาของตนเอง หรือมี
อํ า นาจบริห ารจัด การแหล่ ง นํ้ า ขนาดใหญ่ ก ว่ านี้ ใ นตํ า บลหรือ จังหวัด หรือ บางส่ ว นของเขตลุ่ ม นํ้ า เอง
เกษตรกรต้อ งเข้าถึงเครื่องมือ การผลิตที่จําเป็ น โดยเป็ นเจ้าของเองหรือร่วมเป็ นเจ้าของในกลุ่มหรือ
สหกรณ์ ทางด้านพันธุ กรรมพืชและสัต ว์ จะมีกฎหมายรับรองสิทธิของท้องถิ่นในการเป็ นเจ้าของ ใน
ขณะเดียวกันเกษตรกรควรได้รบั การส่งเสริมให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการพัฒนาพันธุกรรมพืชและ
สัตว์ดว้ ย
๓) นอกจากเป็ นเจ้าของหรือมีอํานาจจัดการเครื่องมือการผลิตในไร่นาแล้ว เกษตรกรควร
เป็ นเจ้าของร่วมกันซึง่ อุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นในการนําพืชผลเข้าสู่ตลาด เช่นลานตากผลผลิต, โรงเก็บหรืออบ
ผลผลิต, โรงงานแปรรูปขัน้ ต้น อันเป็ นอุปกรณ์ทจ่ี ําเป็ นในการนําพืชผลเข้าสู่ตลาดโดยมีพลังต่อรอง แม้
ความพยายามของกลุ่มเกษตรกรทีจ่ ะเป็นผูท้ าํ การตลาดเองก็ควรได้รบั การสนับสนุ นอย่างแข็งขัน ทัง้ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และรัฐ
๔) ทรัพยากรพัฒนาการเกษตรต้องไม่อยู่ในมือรัฐฝ่ายเดียว กลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ
ต้องมีอํานาจตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรส่วนนี้อย่างมีน้ําหนัก
ระบบการศึกษาและเรียนรู้สาํ หรับเกษตรกรรายย่อย
๑) สร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาระบบเกษตรจากการปฏิบตั จิ ริงในไร่นา เรียนรู้
ระบบรวมกลุ่มรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ การทําธุรกิจในระบบตลาด จัดให้เกิดโรงเรียนเกษตรกรเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาทางเลือก ให้กระจายไปตามท้องถิน่ ทีม่ กี ารทําเกษตรรายย่อยอยูม่ าก
ในขณะเดียวกัน ควรสร้างความรูใ้ หม่ทเ่ี หมาะกับการทําเกษตรกรรมรายย่อย ส่วนหนึ่ง
ย่อมมาจากการวิจยั โดยเฉพาะการวิจยั ของเกษตรกรเอง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเผยแพร่นวัตกรรม
ทีเ่ กษตรกรบางท้องถิน่ ค้นพบให้แพร่หลาย สามารถนํ ามาทดลองใช้ในท้องถิน่ อื่นได้ หากจําเป็ นต้องจัด
องค์กรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อการนี้ (เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรกร) ก็พงึ ทํา
๒) ฝึ กอบรมทักษะการทําอาชีพเสริม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม เช่นการ
บํารุงและขยายพันธุพ์ ชื และสัตว์, การทําธุรกิจ, การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร, การทําหรือซ่อมปจั จัย
๒๑

การผลิตเอง เป็ นต้น
๓) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาด้านเกษตรกรรม โดยผูส้ อนต้อง
รูบ้ ริบทของการทําเกษตรกรรมขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกับศาสตร์และศิลป์ของการทําเกษตรตามบริบท
ของท้องถิน่ และบริบทสากล
สิ ทธิ และการคุ้มครองเกษตรกร
๑) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุม้ ครองสิทธิของเกษตรกรดังนี้
ก. สิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสาธารณะ
ข. พัฒนาระบบป้องกันการกระทําที่ไม่เป็ นธรรมแก่เกษตรกร เช่น การรวมกันกดราคา
สินค้า, การขายปุ๋ยและอาหารสัตว์ทค่ี ุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน, โกงค่าแรง, โกงนํ้าหนัก, จงใจประวิงเวลา
รับซือ้ , การอ้างเกณฑ์มาตรฐานนอกเหนือสัญญา ฯลฯ หน่ วยงานภาครัฐมีอํานาจหน้ าทีร่ ่วมกับตัวแทน
ของกลุ่มเกษตรกรแต่ละพืน้ ทีด่ าํ เนินการวางแผน, เตรียมการ, ตรวจสอบ, ติดตาม และแก้ไขการกระทําที่
ไม่เป็นธรรมนัน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. สิทธิท่ีจะมีความมันคงด้
่
านสวัสดิการ, ค่าตอบแทน และรายได้ท่ียุติธรรม รวมทัง้
รายได้พน้ื ฐาน
ในส่วนของเกษตรกรตามพันธะสัญญา ซึง่ ในปจั จุบนั ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ควรได้รบั การประกันสิทธิและความคุม้ ครองดังนี้
ก. รัฐสนับสนุ นองค์กรทีไ่ ม่ใช่หน่ วยงานของรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจด้านพันธะสัญญา ตลอดจนมีโทรศัพท์สายด่วนให้คําปรึกษาแก่เกษตรกรที่ต้องการทําเกษตรเชิง
พันธะสัญญาอย่างทัวถึ
่ ง ในขณะเดียวกันก็รบั เรื่องราวร้องทุกข์ และพร้อมจะเป็ นตัวแทนของเกษตรกรที่
ถูกละเมิดสัญญา ต่อสูใ้ นเชิงกฎหมายเพื่อเรียกค่าชดเชยทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร
ข. ปรับปรุงแก้ไขสัญญาให้มคี วามเป็นธรรม เช่น บริษทั และเกษตรกรเป็ นหุน้ ส่วนกัน จึง
ต้องรับความเสีย่ งเท่ากัน การทําสัญญาต้องมีความโปร่งใส ควรมีพยานรับรูแ้ ละฝ่ายเกษตรกรมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะ
ถือสัญญาคู่ฉบับไว้ดว้ ย
ค. ต้องมีระบบตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ติ ามสัญญา บริษทั ผู้ประกอบการเกษตรเชิง
พันธะสัญญาต้องจดทะเบียน และแจ้งการทําพันธะสัญญากับหน่ วยงานด้านยุตธิ รรม หน่ วยงานของรัฐ
ควรศึกษาวิจยั ต้นทุนกําไรของการผลิต เพื่อกําหนดราคาขาย(หรือรับซือ้ )ขัน้ ตํ่าของผลิตผลนัน้ ๆ
ง. ศึกษาพัฒนาระบบกฎหมาย เพื่อจัดความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร, บริษทั และภาคี
อื่นๆ ภายใต้ระบบเกษตรเชิงพันธะสัญญาให้มคี วามเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ ย
ในส่วนแรงงานรับจ้างในภาคเกษตร ควรปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้คุม้ ครองถึงแรงงานรับจ้างใน
ภาคเกษตร ซึง่ เป็ นกลุ่มทีย่ ากจนทีส่ ุด มีงานทําไม่ถงึ ปี ละ ๑๘๐ วัน ฉะนัน้ หากมีการประกันการมีงานทํา
ก็จะอํานวยประโยชน์แก่คนกลุ่มนี้เป็ นอย่างยิง่ เช่น รัฐร่วมกับท้องถิน่ ประกันว่าคนในวัยแรงงานทุกคนจะ
มีงานทําปีหนึ่งไม่ต่ํากว่า ๑๘๐ วัน เป็ นต้น
สําหรับแรงงานรับจ้างทีเ่ ป็ นชาวต่างด้าว ก็ต้องได้รบั สิทธิประโยชน์ ในด้านประกันสังคมเท่าเทียม
กับแรงงานไทย ยกเว้นหลักประกันการมีงานทํา
หลักประกันความเสี่ยงทางการเกษตร
๑) ให้มรี ะบบประกันความเสี่ยงหรือประกันผลผลิตการเกษตรในรูปแบบต่างๆ โดยผู้ได้รบั
๒๒

ประโยชน์ จากการเกษตร คือภาคธุรกิจการค้า, ภาคอุตสาหกรรมเกษตร, สถาบันการเงิน, รัฐบาล และ
เกษตรกร ต้องร่วมกันลงทุนระบบหลักประกันความเสีย่ ง เพื่อกระจายความเสีย่ งไปยังทุกภาคส่วนอย่าง
เท่าเทียมกัน ในระยะเริม่ แรก รัฐควรนําภาษีส่งออกสินค้าเกษตรมาสนับสนุน
๒) สร้างหลักประกันรายได้และคุณภาพชีวติ ขัน้ ตํ่าด้วยวิธกี ารอันหลากหลาย เช่น สร้าง
ราคาผลผลิตให้เป็ นธรรม สร้างรายได้เสริมจากผลิตผลการเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ฯลฯ เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้ขนั ้ ตํ่าเพียงพอแก่การดํารงชีพ และพัฒนาตนเองต่อไป
ตลาดเสรีที่แท้จริ ง
๑) รัฐควรลดบทบาทแทรกแซงกลไกตลาดสินค้าเกษตรลงให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการ
บิดเบือนกลไกราคา ซึง่ มักนําไปสู่การทุจริตฉ้อฉลต่างๆ
๒) จัดให้มตี ลาดสินค้าเกษตรให้มากและหลากหลาย ตลาดทุกรูปแบบนับตัง้ แต่ตลาดนัด,
ตลาดสด, ตลาดค้าส่ง ฯลฯ ควรได้รบั การสนับสนุ นทัง้ จากรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้เกิด
การแข่งขันด้านการกระจายสินค้า ทัง้ นี้รวมถึงระบบการผลิตและการตลาดทีผ่ บู้ ริโภควางแผนร่วมกัน ทัง้
ในและต่างประเทศ ด้วย ลดอํานาจเหนือตลาดด้วยวิธตี ่างๆ เช่น พัฒนากลไกตลาดกลางสินค้าเกษตรที่
สําคัญ เช่น ข้าว, ข้าวโพด, มันสําปะหลัง, ยางพารา ฯลฯ เป็นต้น
๓) การที่ไทยจะเป็ นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแก่โลกได้ จําเป็ นต้องมีตลาดภายในที่เข้มแข็ง
เป็นฐาน ดังนัน้ จึงต้องพัฒนาตลาดภายในอย่างจริงจัง เช่น สร้างกลไกทีท่ ําให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
เข้าถึงตลาดจําเพาะ ด้วยการผลิตให้ได้มาตรฐาน ในตลาดสินค้าเกษตรทัวไป
่ รัฐหรือท้องถิน่ สามารถวาง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารในตลาด เพื่อผลักดันให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มคี ุณภาพ ให้อํานาจ
ท้องถิน่ ในการจัดการตลาดสินค้าเกษตรได้เอง และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยปรับโครงสร้าง
ให้เ ป็ นอิส ระจากกระทรวงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันก็ค วรขยายตลาดส่ ง ออกให้ก ว้างและมีค วาม
หลากหลายมากขึน้ ด้วย แต่กต็ อ้ งหาทางเปิดช่องให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกโดยตรงด้วย
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งวางมาตรฐานของผูส้ ่งออกทีก่ ่อให้เกิดการแข่งขันทีแ่ ท้จริง
การจัดการหนี้ สินและทุน
๑) เร่งรัดแก้ปญั หาหนี้สนิ เกษตรกร ในส่วนทีเ่ ป็ นหนี้ในระบบ รัฐควรเป็ นตัวกลางในการลด
หนี้เกษตรกรกับสถาบันการเงิน หากข้อเสนอปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อการเกษตรของคณะกรรมการปฏิรปู (คปร.)
ได้รบั การปฏิบตั ติ าม สถาบันการเงินย่อมยินดีจะลดหนี้เพื่อสางหนี้เสีย มากกว่ายึดที่ดนิ ของเกษตรกร
เพราะข้อเสนอดังกล่าวระบุว่าไม่ให้เปลี่ยนที่ดนิ เพื่อการเกษตรไปใช้ประโยชน์ ทางอื่น นอกจากนี้การ
สะสมทีด่ นิ ก็ไม่อาจทํากําไรได้อกี ต่อไป
๒) ให้จดั การหนี้ ส ินกับกลุ่ มเกษตรกรแทนบุ ค คล โดยกลุ่ม ที่ไ ด้รบั การจัด การหนี้ ต้อ งมี
แผนการออม และการจัดการการเงินด้วย ในขณะเดียวกันก็ให้การศึกษาเรื่องหนี้และการจัดการทาง
การเงินแก่ครอบครัวเกษตรกรไปพร้อมกัน
๓) บูรณาการการบริหารจัดการกองทุนทีเ่ กี่ยวกับการแก้ไขหนี้สนิ เกษตรกรให้เป็ นเอกภาพ
แต่กต็ ้องจัดการบริหารกองทุนเสียใหม่เพื่อไม่ให้นักการเมืองและข้าราชการประจําแทรกแซงได้ กองทุน
ควรมีหน้าทีม่ ากกว่าฟื้นฟูหนี้ เพราะหนี้สนิ จะหมดไปได้กส็ มั พันธ์กบั การพัฒนาเกษตรกรด้วย
๔) เกษตรกรอาจเข้าถึงแหล่งทุนได้ดขี น้ึ หากปล่อยสินเชื่อให้ถงึ มือเกษตรกรโดยตรง ไม่
ต้องผ่านคนกลางหรือบริษทั ค้าปจั จัยการผลิต ซึง่ มักจะเรียกดอกเพิม่ ขึน้ หรือบังคับซือ้ สินค้าในราคาทีไ่ ม่
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เป็ นธรรม การให้ส ินเชื่อ ควรเปลี่ยนจากการใช้ห ลัก ทรัพ ย์ค้ําประกัน เป็ นการให้ส ินเชื่อแก่ ก ลุ่ มแทน
รายบุคคล โดยทัง้ กลุ่มต้องเป็ นผูร้ บั ประกันเงินกูร้ ว่ มกัน
๕) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งทุนและการจัดการหนี้ของเกษตรกรโดยท้องถิน่ ควรรวม
กองทุ น ประเภทต่ า งๆ ในหมู่ บ้า นหรือ ตํ า บลเข้า ด้ว ยกัน รัฐ อาจให้กู้ ส มทบโดยปลอดดอกเบี้ย เป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มพี ลังพอจะจัดการกับปญั หาได้ เพราะการจัดการหนี้เกษตรกรให้ได้ผลนัน้ ท้องถิน่
จะมีความสามารถจัดการได้ดกี ว่าหน่ วยงานจากภายนอก
๖) ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เน้นภารกิจ ในการสนับสนุ น
เกษตรกรรายย่อย เพื่อลดความเสีย่ ง ลดหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ และเข้าถึงแหล่งทุนในอัตราดอกเบีย้ ที่
เป็นธรรมโดยมีเงือ่ นไขและความยุง่ ยากน้อยทีส่ ุด การบริหารจัดการทางการเงินของเกษตรกร เพื่อมุ่งลด
หนี้ แ ละหลุ ด พ้น จากการเป็ น หนี้ รวมทัง้ การปรับโครงสร้า งและการบริห ารจัด การของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรรมการบริหารต้องมีตวั แทนของเกษตรกรเข้าร่วมด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ควรมุ่งขยายฐานลูกค้าเกษตรกรโดยไม่
เตรียมลูกค้าของตนให้บริหารจัดการเงินกู้ได้เป็ น ต้องไม่ให้สนิ เชื่อในรูปของปุ๋ยเคมี, ยาปราบศัตรูพชื
หรือวัสดุการเกษตรใดๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องปล่อยให้ลูกค้ามี
อิสระในการเลือก และคงอํานาจต่อรองในฐานะผูซ้ อ้ื อิสระไว้ การให้เงินกู้แก่เกษตรกรต้องคํานึงถึงความ
เสีย่ งในการประกอบการด้านการเกษตร และช่วงจังหวะของการเก็บเกี่ยวพืชผล ฉะนัน้ อัตราดอกเบีย้ ที่
พึงคิดจากเกษตรกร จึงควรเป็ นอัตราทีน่ ้อยกว่าของลูกค้ารายย่อยชัน้ ดี (Minimum Retail Rate : MRR)
หากผิดนัดชําระหนี้เพราะเหตุสุดวิสยั ก็ไม่ควรคิดค่าปรับ แต่ควรเข้าไปช่วยให้คําแนะนําในการปรับปรุง
แก้ไ ขและเยียวยา ทัง้ การเกษตรและการบริห ารจัด การเงิน ส่ ว นเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติจน
ผลผลิต เสีย หายสิ้น เชิง ให้ ย กเลิก หนี้ ท ัง้ หมด ควรผลัก ดัน ให้ธ นาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นแหล่งเงินของเกษตรกรตามเจตนารมณ์ จึงไม่ควรอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายของธปท.
ความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่ งแวดล้อม
๑) กําหนดเป้าหมายลดการใช้สารเคมีการเกษตรให้ชดั เจน เช่น ให้เหลือร้อยละ ๕๐ ใน ๕
ปีเป็นต้น
๒) ปฏิรูประบบควบคุมสารเคมี โดยจํากัดการใช้สารเคมี โดยไม่ให้ขน้ึ ทะเบียนแก่ สารที่ม ี
อันตรายมาก เช่น คาร์โบฟูราน, ไดโครโตฟอส, อีพเี อน, และเมโธมีล อีกทัง้ ห้ามจําหน่ ายอย่างเข้มงวด
ควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อให้ใช้สารเคมีเกษตร กําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อย่างเคร่งครัด แก้ไข
พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย โดยให้องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค, ด้านเกษตรกรรมยังยื
่ น, และด้านสิง่ แวดล้อม
เข้ามาร่วมพิจารณาการขอขึน้ ทะเบียนและยกเลิกวัตถุอนั ตราย ห้ามแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากผูม้ ี
ส่วนได้เสีย หาทางขจัดการจ่ายเงินในรูปเงินเดือนหรือค่าทีป่ รึกษาของบริษทั ค้าสารเคมีแก่ขา้ ราชการ
๓) สนับสนุ นระบบเกษตรที่ปลอดภัย โดยส่งเสริมให้เกิดระบบเกษตรยังยื
่ นและเกษตร
อินทรีย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ ๕๐ ภายในหนึ่ง ทศวรรษ ให้บริษัทจําหน่ ายสารเคมีร่วมรับผิดชอบ
ผลกระทบจากสารเคมี อีก ทัง้ บริษัทมีห น้ าที่ต้อ งนํ าภาชนะบรรจุส ารเคมีท่ีใ ช้แ ล้ว กลับ คืน เพิ่มภาษี
สารเคมีการเกษตรในอัตราสูง สนับสนุ นสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าให้แก่ เกษตรกรที่ต้องการผลิตอาหารอย่าง
ปลอดภัย กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารให้เป็ นมาตรฐานเดียวกับสินค้าส่งออก สร้างตลาด
๒๔

อาหารปลอดภัยให้ทวประเทศ
ั่
รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรูค้ วามเข้าใจคุณค่าของอาหารปลอดภัย และ
โทษของอาหารอันตราย
ระบบการสนับสนุนจากภาครัฐ
๑) บูรณาการระบบฐานข้อมูลการเกษตรให้เป็นเอกภาพและเป็นข้อมูลสาธารณะ
๒) ปรับเปลีย่ นแนวคิดจากการให้เกษตรกรต้องพึง่ บริการจากรัฐ มาเป็ นการพึง่ ตนเอง และ
พึง่ กันเอง เช่นแทนทีน่ กั วิชาการจะเป็ นฝ่ายให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร ซึง่ มักเป็ นความรูท้ ท่ี ําให้เกษตรกรตก
เป็ นเบีย้ ล่างของบริษทั ธุรกิจ มาเป็ นผูจ้ ดั การให้เกิดการถ่ายทอดเรียนรูร้ ะหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง รัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีบทบาทด้านนี้อย่างเข้มแข็ง
๓) ปรับ นโยบายการเกษตรให้เ ป็ น อิส ระจากการแทรกแซงของกลุ่ มทุ น ด้ว ยการทําให้
กระบวนการกําหนดนโยบายเป็ นสาธารณะ ทีเ่ กษตรกรและภาคส่วนอื่นๆ อาจมีส่วนร่วมได้
๔) ปรับระบบการบริห ารของภาครัฐ ส่ ว นกลางควรเน้ นเฉพาะด้านวิชาการ สามารถให้
คําแนะนําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับหน่ วยงานของรัฐให้มขี นาดเล็กลง แต่มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดย
ประสานข้อ มูล และความคิด ของภาคส่ ว นต่ า งๆ มาปรับ เป็ นทิศ ทางและยุท ธศาสตร์ก ารเกษตรของ
ประเทศ รวมทัง้ สร้างเกณฑ์มาตรฐานในกรณีท่ตี ้องติดต่อกับต่างประเทศ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นธรรม
๕) ยุบรวมกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรต่ างๆ ให้เป็ นเอกภาพ ทบทวนนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารช่ ว ยเหลือ เป็ น การสร้า งความเข้ม แข็ง แก่ อ งค์ ก รเกษตรกร เพื่อ ให้ ม ีค วามรู้
ความสามารถทีจ่ ะบริหารกองทุนได้ดว้ ยตัวเอง

๒.๔ ปฏิ รปู ระบบภาษี 12
จุดมุ่งหมายของภาษีคอื การเรียกเก็บส่วนแบ่งจากรายได้เพื่อใช้ในการทํานุ บํารุงบ้านเมือง โดย
อาศัยหลักการสองอย่างคือ ผูม้ รี ายได้มากย่อมได้ประโยชน์จากสังคมมาก ฉะนัน้ จึงต้องสละรายได้ให้แก่
สังคมในสัดส่วนทีส่ ูงกว่าผูม้ รี ายได้น้อย และสองการเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า ทัง้
จากการเรียกเก็บส่วนแบ่งสูง และจากการนําภาษีไปบํารุงผูด้ อ้ ยโอกาส
เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายดังกล่าว มีวธิ กี ารเรียกเก็บซึง่ แตกต่างกันตามแต่สํานักคิดในเรื่องนี้ แต่ไม่ว่า
จะใช้แนวคิดของสํานักใดระบบภาษีในประเทศไทยมีผลให้ผมู้ รี ายได้น้อยกลับเสียภาษีมากกว่าผูม้ รี ายได้
มาก (โดยสัดส่วนของรายได้) ให้ขอ้ กําหนดค่าลดหย่อนไว้มากและสลับซับซ้อน ซึง่ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้
มีรายได้และทรัพย์สนิ มาก ระบบภาษีเช่นนี้จงึ ยิง่ ช่วยถ่างความเหลื่อมลํ้าซึง่ รุนแรงในสังคมไทยอยู่แล้วให้
กว้างขึน้
นอกจากนี้การทีป่ ระเทศไทยมีฐานภาษีแคบ การเรียกเก็บภาษียงั หละหลวม มีการหลบเลีย่ ง และ
มีการยกเว้นการเก็บภาษีหลายประเภท ทําให้สดั ส่วนของภาษีต่อจีดพี ขี องประเทศไทยตํ่ากว่าประเทศ
อื่นที่มรี ายได้ใกล้เคียงกัน ในส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษทั จํากัดขนาดกลางต้องจ่ายภาษีมากกว่า
บริษทั จํากัดขนาดใหญ่ โดยสัดส่วนของรายได้ เพราะรัฐให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษทั จํากัดขนาด
12

ข้อเสนอนี้ คณะกรรมการปฏิรปู ยังมิได้ทาํ การศึกษาจนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน ซึง่ คณะกรรมการปฏิรปู มีขอ้ สังเกตและหลักการเบื้องต้นดังนี้

๒๕

ใหญ่ ม ากกว่ า เช่ น การวินิ จฉั ย ให้ส ิท ธิป ระโยชน์ ของคณะกรรมการส่ ง เสริม การลงทุ น ซึ่ง หาความ
สมํ่าเสมอและหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้ตลอดมา สิง่ เหล่านี้ล้วนแต่ ช่วยสร้างความถาวรยืนนานของความ
เหลื่อมลํ้าในสังคมไทยทัง้ สิน้
ขณะเดียวกัน ระบบปจั จุบนั ก็ยงั มีส่วนแบ่งของรายได้และทรัพย์สนิ ที่ไม่ต้องจ่ายให้รฐั หรือจ่าย
น้ อ ยมากอีก หลายประการ เช่นยัง ไม่มภี าษีทรัพ ย์ส ิน , ภาษีมรดก, ภาษีส่ ว นต่ างของราคาทรัพ ย์ส ิน
(Capital-gain Tax) เป็ นต้น
ฉะนัน้ หากต้องการบรรเทาความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย จึงหลีกไม่พน้ ทีจ่ ะต้องปฏิรปู ระบบภาษี

๒.๕ ปฏิ รปู ระบบตลาด13
ในทางทฤษฎี กลไกตลาดควรจะเป็ นกลไกที่จดั สรรทรัพ ยากรได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ แต่จาก
สภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ชีใ้ ห้เห็นว่าระบบตลาดของประเทศไทยยังมีความล้มเหลวในหลายด้าน ดังนี้
๑) ความไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
๒) ความเสีย หายทางสัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม มัก ไม่ถู ก คิด รวมเข้า ไปในต้ น ทุ น หรือ การ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจทัง้ ของภาคเอกชนและภาครัฐ
๓) การมีอํ า นาจผู ก ขาดและการมีอํ า นาจเหนื อ ตลาด ซึ่ง เกิด ขึ้น จากหลายป จั จัย , เช่ น
กฎหมายเอื้อให้มกี ารผูกขาด, การฮัว้ (หรือการสมยอมในการเสนอราคาและการทําธุรกรรมอื่นๆ), การ
ไม่บงั คับใช้กฎหมาย, การไม่มกี ฎหมายทีข่ ดั ขวางการมีอํานาจเหนือตลาด, การกีดกันคู่แข่งอย่างไม่เป็ น
ธรรม, ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทส่ี งู กว่าของผูม้ อี ํานาจเหนือตลาด
๔) ตลาดทีร่ วมศูนย์เกินไป ทําให้ผผู้ ลิตส่วนใหญ่เข้าไม่ถงึ
๕) การกีดกันและไม่พฒ
ั นาตลาดใหม่ๆ ทีเ่ หมาะกับกําลังของคนส่วนใหญ่ทจ่ี ะเข้าถึงตลาด
โดยตรง นับตัง้ แต่ทางเท้าไปจนถึงตลาดพืชผลการเกษตรของท้องถิน่ และการซือ้ ขายบนอินเตอร์เน็ต

๒.๖ ปฏิ รปู ด้านพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม 14
การแลกเปลีย่ นทีเ่ ป็ นธรรมและการผลิตทีเ่ ป็ นธรรม ย่อมเป็ นทรัพยากรทางเศรษฐกิจทีช่ ่วยให้ทุก
คนสามารถหาประโยชน์จากกิจกรรมนี้ได้ เปิดโอกาสให้ผเู้ สียเปรียบสามารถใช้สนิ ค้าที่ตนมีหรือผลิตได้
เข้าไปแลกเปลีย่ นกับผูอ้ ่นื ได้รบั ผลตอบแทนคุม้ กับการลงทุนลงแรง จึงเป็ นการจัดสรรเชิงอํานาจทีจ่ ะลด
ความเหลื่อมลํ้าได้อย่างดี
แต่การแลกเปลีย่ นและการผลิตในประเทศไทย กลับเปิ ดโอกาสให้มกี ารเอารัดเอาเปรียบกันมาก
ปิดกัน้ โอกาสของคนจํานวนมากให้ไม่สามารถเข้าไปแข่งขันและสร้างนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับตนขึน้ ได้
จึงจําเป็นต้องปฏิรปู การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
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๒๖

๒.๗ ปฏิ รปู ระบบพลังงาน
แม้ว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จในการสร้างความมันคงด้
่
านพลังงานพอสมควร แต่เบือ้ งหลัง
ความสําเร็จนี้มปี ญั หาอยู่มาก ทัง้ ในแง่การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและด้านทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้า
ในปจั จุบนั ประเทศไทยนํ าเข้าเชื้อเพลิงเกือบทัง้ หมด มีมลู ค่าสูงเกินร้อยละ ๑๐ ของจีดพี ี แม้ว่าประเทศ
ไทยตัง้ อยู่ใ นเขตภูมศิ าสตร์ท่มี พี ลัง งานหมุนเวียนในธรรมชาติอ ยู่มาก รวมทัง้ โลกปจั จุบนั ได้พ ฒ
ั นา
เทคโนโลยีเ พื่อใช้พ ลัง งานหมุนเวียนเหล่านี้ อย่างรวดเร็ว แต่ เ รากลับใช้พลัง งานหมุนเวียนที่มอี ยู่ใ น
ประเทศน้อยมาก อีกทัง้ ลังเลอย่างหนักทีจ่ ะก้าวต่อไปบนเส้นทางของพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย
นอกจากนัน้ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาก็ยงั เป็ นไปในลักษณะรวมศู นย์ คือมีการ
ตัดสินใจจากราชการส่วนกลาง และใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่เหมาะสม ทําให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เป็ น
การแย่งชิงพืน้ ทีเ่ กษตรทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารเพื่อบริโภค
ระบบพลังงานของไทยเป็ นระบบรวมศูนย์ การตัดสินใจเกี่ยวกับพลังงาน นับตัง้ แต่จะใช้และผลิต
อย่างไร ใครควรได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขอะไร ล้วนอยู่ในมือของคนเพียงหยิบมือเดียว ด้วยเหตุดงั นัน้ การ
บริหารจัดการจึงลําเอียงเข้าข้างภาคการผลิตบางภาค เช่นความจําเป็ นในการสร้างโรงไฟฟ้า ๓ ใน ๔
มาจากความต้องการของด้านอุตสาหกรรมและบริการ แต่แหล่งทีจ่ ะผลิตไฟฟ้ากลับเป็ นแหล่งทรัพยากร
สําคัญในการดํารงชีวติ ของประชาชน หรือพืน้ ทีส่ าธารณะ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างไพศาลแก่คนใน
พื้นที่ต่ า งๆ ในขณะที่ไ ม่ม ีมาตรการที่จริง จัง ในการส่ ง เสริมการประหยัด พลัง งานหรือ ลงโทษการไม่
ประหยัดพลังงาน ในภาคอุ ตสาหกรรมและบริการ และเพื่อประกันความมันคงด้
่
านพลังงานของภาคที่
ได้รบั การคํ้าจุนนี้ จึงคาดความต้องการด้านพลังงานไว้สูงกว่าความเป็ นจริง ทําให้ต้องลงทุนเข้าไปใน
ระบบเกินจําเป็ น จนกลายเป็ นภาระทางการคลังของคนทัง้ ประเทศ
ระบบรวมศูนย์ดา้ นพลังงานยังก่อให้เกิดความฉ้อฉลในทุกระดับ นักการเมืองเข้าไปแสวงหาสินบน
ในโครงการขนาดใหญ่ หรือมิฉะนัน้ ก็ใช้มาตรการแทรกแซงราคา เพื่อหาเสียงทางการเมือง ข้าราชการ
เสนอโครงการขนาดใหญ่ เพื่อ แสวงประโยชน์ โ ดยมิชอบในการประมูล ขึ้นไปจนถึง การควบคุม การ
ก่อสร้าง ผูเ้ ชีย่ วชาญซึ่งนัง่ ในคณะกรรมการมีผลประโยชน์ผูกพันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับบริษทั ผลิต
พลังงาน นักธุรกิจยัดเยียดโครงการเพื่อแสวงหากําไรจากสัญญาทีร่ ฐั มักเสียเปรียบเสมอ
จํา เป็ น ต้ อ งปฏิรูป ระบบพลัง งานของไทยมาสู่ร ะบบกระจายศู น ย์ด ัง ที่ใ ช้ใ นบางประเทศ เช่ น
เยอรมนีและเดนมาร์ก (ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๙ นายเดชรัต สุขกําเนิด เรื่อง "ข้อเสนอการปฏิรูป
ระบบพลังงาน" 15) และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้างอํานาจของคณะกรรมการปฏิรูป
(คปร.) ระบบกระจายศูนย์ดา้ นพลังงาน จะกระจายการตัดสินใจไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบ และจะไม่
ผลักภาระทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้พลังงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปสู่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง ในขณะทีก่ ารผลิต
พลัง งานแบบรวมศูนย์ก็ยงั มีค วามสํา คัญ และในอนาคตก็จะยัง เป็ น ครึ่ง หนึ่ ง ของกํ า ลัง การผลิต ด้า น
พลังงานของประเทศ แต่จําเป็ นที่รฐั ต้องเปิ ดโอกาสและสร้างกระบวนการให้ภาคประชาสังคมได้มสี ่วน
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ร่วมในการวางแผนพลังงาน นับตัง้ แต่พยากรณ์ความต้องการ ไปจนถึงทางเลือกในการผลิตพลังงาน และ
การตรวจสอบควบคุม)

๓. ทรัพยากรสังคม
เมื่อมนุ ษ ย์รวมตัว กันเป็ นสัง คม ย่อมก่ อ ให้เกิด "ทรัพย์" ขึ้นมากมายนอกเหนือ จากที่มอี ยู่ต าม
ธรรมชาติ "ทรัพย์" เหล่านี้มคี วามสําคัญในการทีม่ นุ ษย์แต่ละคนจะนําไปใช้ เพื่อผดุงชีวติ ของตนในสังคม
และเพื่อพัฒนาตนเอง หาก"ทรัพย์"ทางสังคมส่วนนี้ไม่ได้เปิ ดให้กระจายไปยังทุกภาคส่วนในสังคมอย่าง
ทัวถึ
่ ง และเท่าเทียมกัน ย่อมก่อให้เกิดความเหลื่อมลํ้าที่ปิดตาย กล่าวคือไม่มชี ่องให้คนด้อยโอกาสได้
ขยับขับเคลื่อนขึน้ สู่ขา้ งบนได้เลย
การที่คนจํานวนมากเข้าไม่ถงึ ทรัพยากรสังคมเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึน้ จากความบกพร่องของบุคคล
เพียงอย่ างเดีย ว แท้จ ริง แล้ว ความบกพร่อ งส่ ว นบุค คลเป็ นป จั จัยที่ไ ม่สําคัญ เลย เมื่อ ดูจากสถิติของ
ความสามารถเข้าถึง จํานวนคนทีเ่ ข้าไม่ถงึ นัน้ มีมาก ซํ้ายังจําแนกออกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างชัดเจน แสดงว่าเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการบริหารจัดการมากกว่าความบกพร่องของ
บุคคล (มิฉะนัน้ ก็ตอ้ งสรุปว่าคนจนโง่หมด หรือคนจนขีเ้ กียจหมด)
ตัวอย่างของความเหลื่อมลํ้าเช่นนี้เห็นได้ดใี นด้านการศึกษา
หากแบ่ ง ประชากรไทยออกเป็ น ๕ กลุ่ ม เปรีย บเทีย บระหว่ างหัว หน้ า ครอบครัว ของกลุ่ ม ที่ม ี
การศึกษาสูงสุดกับหัวหน้าครอบครัวของกลุ่มทีม่ กี ารศึกษาตํ่าสุด จะพบว่ามีรายได้เฉลีย่ ต่างกันมาก ยิง่
ไปกว่านัน้ ในครอบครัวทีท่ ําเกษตร จะมีการศึกษาตํ่าสุดถึงร้อยละ ๓๒ และสูงสุดเพียงร้อยละ ๖ ส่วนใน
ครอบครัวทีห่ วั หน้าประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง จะมีสมาชิกได้การศึกษาตํ่าสุดเพียงร้อยละ ๒ และสูงสุด
ถึง ร้อ ยละ ๓๒ ระดับการศึก ษาที่ต่ างกันนั น้ ให้ผ ลต่ อ รายได้ใ นชีว ิต อย่า งมาก ผู้ท่ีม ีก ารศึก ษาระดับ
อนุปริญญาขึน้ ไป จะมีรายได้มากกว่าผูจ้ บชัน้ ประถมถึง ๒ เท่า แต่เมื่อทัง้ สองฝ่ายมีอายุ ๕๐-๕๕ ปี ก็จะ
มีรายได้ท่ตี ่างกันถึง ๕ เท่า ฉะนัน้ หากลองคิดเลยไปถึงลูกของหัวหน้ าครอบครัวทีจ่ บประถมในอนาคต
เขาจะมีโอกาสรับการศึกษาได้สกั เท่าไร และจะมีรายได้เฉลีย่ ที่ต่างจากเพื่อนของเขาทีจ่ บปริญญาขึน้ ไป
สืบเนื่องไปอย่างไม่มที ่สี น้ิ สุด ความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทยกําลังฝงั รากลึกจนกลายเป็ น"ชนชัน้ " (หรือ
แม้แต่"วรรณะ"ไปแล้ว)
หรือ ดู จากสภาพชีว ิต ในเมือ งซึ่ง กลายเป็ น สิ่ง แวดล้อ มทางสังคมของคนไทยส่ว นใหญ่ ไ ปแล้ว
สาธารณูปการที่จดั ขึน้ กลับเปิ ดโอกาสให้คนในสถานภาพสูงได้เปรียบกว่า ทัง้ ในแง่การเดินทาง, การ
พักผ่อนหย่อนใจ, ความมันคงด้
่ านทีอ่ ยูอ่ าศัย, การหลบหลีกจากมลภาวะ, ฯลฯ ฉะนัน้ แม้แต่คุณภาพชีวติ
ของเมืองทีเ่ สื่อมทรามลง ก็ยงิ่ ทําให้ความเหลื่อมลํ้าในสังคมเลวร้ายลง และมีสภาพถาวรมากขึน้ เพราะ
เป็ นคนจนเมือง จึงมีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่า, ส่งลูกเรียนหนังสือด้วยต้นทุนสูงกว่าเมื่อเทียบสัดส่วนของ
รายได้, ลงทุนกับทีอ่ ยูอ่ าศัยและสาธารณูปโภคทีจ่ าํ เป็นสูงกว่าในสัดส่วนของรายได้ ฯลฯ
ทรัพ ยากรสัง คมที่บริห ารจัด การกันอย่างไม่เ ป็ นธรรม และสร้างความเหลื่อ มลํ้าให้ห นัก ขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) เห็นว่าจะต้องปฏิรูปกันอย่างเร่งด่วนได้แก่ การศึกษา, ศาสนธรรมและจิต
วิญญาณ, การเปิ ดพื้นที่ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์, การสื่อสาร, ระบบสาธารณสุข และคุณภาพชีวติ
ของเมือง
๒๘

๓.๑ ปฏิ รปู การศึกษา
(ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๑ คณะอนุ กรรมการกลุ่มการศึกษา เรื่อง "ข้อเสนอการปฏิรปู การจัด
การศึกษาของประเทศ" 16)
หลักการ
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในครัง้ นี้คอื จัดให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่มคี วามเท่าเทียม
และทัวถึ
่ ง คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) ตระหนักดีว่าการศึกษาไม่ใช่การไปโรงเรียน แต่หมายถึงโอกาสที่
ทุกคนได้เรียนรูแ้ ละสร้างความงอกงามแก่ชวี ติ ตนและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ทัง้ ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ดังนัน้ หน้าที่การจัดการศึกษาจึงไม่ใช่ของรัฐแต่ผู้เดียว หากทุกฝ่ายนับตัง้ แต่ครอบครัว
ขึน้ มา ย่อมต้องมีส่วนและอํานาจบทบาทในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ข้อเสนอ
คณะอนุ ก รรมการฯ แบ่ ง ข้อ เสนอหลัก ออกเป็ น สองด้า น ในด้า นแรกต้ อ งมีก ระบวนการและ
มาตรการทีจ่ ะขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และด้านที่สอง ต้องเสริมสร้างการเรียนรูใ้ หม่ ทัง้ ด้าน
กระบวนการและเนื้อหาของสังคมไทย
ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
การปฏิรูปการศึกษาตามหลักการข้างต้นนัน้ เกิดขึน้ ได้ยาก ภายใต้การครอบงําการจัดการศึกษา
ของภาครัฐดังทีเ่ ป็นอยูข่ ณะนี้ จึงจําเป็ นต้องปรับเปลีย่ นบทบาทด้านจัดการศึกษาของรัฐให้อยู่ในลักษณะ
ที่ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม โดยเปลี่ยนจากอํานาจกํากับควบคุมไปสู่ความร่วมมืออย่างเท่า
เทียมระหว่างรัฐและผูจ้ ดั การศึกษาซึง่ มีความหลากหลายในสังคม
๑) หน้ าที่ด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ไม่ใช่การจัดเอง แต่ เป็ นผู้จดั ให้มกี ารศึกษา ดังนัน้
สถานศึกษาจึงไม่ได้สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่เป็นการจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กร
ภาคประชาสังคมอื่นๆ ในหลายระดับ หรือโดยเอกชน โดยเน้ นการเพิม่ บทบาทและความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการการศึกษาท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการเป็ น
เพียงผู้รบั ผิดชอบในการกําหนดและกํากับมาตรฐานกลาง แต่มาตรฐานดังกล่าวก็มุ่งที่คุณภาพของการ
เรียนรู้ ไม่ใช่มาตรฐานทีจ่ ะบังคับให้ทุกสถานศึกษาเหมือนกันหมด ดังนัน้ แต่ละสถานศึกษาและศูนย์การ
เรียนรูจ้ งึ มีความหลากหลายด้านกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้รฐั โดยกระทรวงศึกษาธิการย่อมมีหน้าที่
ในการส่งเสริมการศึกษาทีภ่ าคส่วนอื่นๆ ในสังคมจัดขึน้ ไปพร้อมกัน
๒) ดัง นัน้ กระทรวงศึก ษาธิก ารต้อ งปรับระบบประกันคุ ณ ภาพและมาตรฐานให้มคี วาม
ยืดหยุ่น และมีวธิ กี ารประเมินทีห่ ลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับท้องถิน่ , วัฒนธรรม, จุดมุ่งหมายทีแ่ ตกต่าง
กัน ของแต่ ล ะหน่ ว ยเรีย นรู้, และกลุ่ มชาติพ ัน ธุ์ ในขณะเดีย วกัน ก็ต้ อ งปรับระบบวัด และประเมิน ผล
ระดับชาติ ให้สามารถวัดความรูค้ วามสามารถเป็นองค์รวม ไม่อาศัยแต่มาตรฐานตายตัว
๓) บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการศึกษา ไม่มอี ยู่เฉพาะการส่งเสริมด้านงบประมาณ
เสริมเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงความช่วยเหลือด้านวิชาการ
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ด้านการประสานงาน และด้านบุคลากร แม้ไม่ใช่ผบู้ ริหารบุคลากรเองก็ตาม
๔) ทางด้ า นการสนั บ สนุ น ด้ว ยงบประมาณ รัฐ ควรหัน มาจัด การด้า นการคลัง ด้ว ยการ
สนั บ สนุ น โดยตรงแก่ ผู้ร บั ประโยชน์ เช่ น สนั บ สนุ น เด็ก ด้อ ยโอกาส ด้ว ยคูป องการศึก ษา สนับ สนุ น
สถานศึกษาและศูนย์เรียนรูต้ ามภารกิจและรายหัว เป็นต้น
ข้อเสนอเพื่อเสริ มสร้างการเรียนรู้ใหม่ของสังคมไทย
๑) พัฒนาครูให้มสี มรรถนะเพิม่ ขึน้ ในการจัดการเรียนรู้ ทัง้ ในแง่ฝึกหัดครู และการพัฒนา
ต่อเนื่อง รวมทัง้ เผยแพร่ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะการจัดการเรียนรูใ้ นสังคมวงกว้าง โดยเฉพาะพ่อแม่และ
ครอบครัว เพราะครอบครัวเป็ นหน่ วยเรียนรู้ท่สี ําคัญสุดตลอดประวัตศิ าสตร์ของมนุ ษยชาติ ครอบครัว
ไทยต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูใ้ นสังคมและยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป
๒) สนั บ สนุ น การศึก ษาทางเลือ กในรูป แบบที่ห ลากหลาย มีท ัง้ ระบบครอบครัว ระบบ
โรงเรียน ระบบโรงเรียนทีม่ ปี รัชญาการเรียนรูท้ ต่ี ่างกัน โรงเรียนชุมชน สื่อ และโรงเรียนศาสนา เป็นต้น
๓) ปรับให้ระบบการเรียนรูส้ ามารถเชื่อมต่อกันได้ ระหว่างการศึกษาในระบบ, นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ทัง้ นี้พงึ กระทําในทุกระดับการศึกษารวมทัง้ การศึกษาทางเลือก โดยมีความ
ยืดหยุน่ ด้านหลักสูตร และการประเมินผล เพื่อให้เกิดความหลากหลายในกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี หมาะกับ
ชีวติ ของแต่ละคน
๔) สนับสนุ นการเรียนรูท้ บ่ี ูรณาการกับงาน และ/หรือความสนใจของบุคคลในทุกระดับและ
ทุกประเภทของการศึกษา เช่นพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาร่วมกับภาคการผลิตจริง เน้นการเรียนรูบ้ นฐาน
การทํางานจริง, สร้างชุมชนฐานโรงงาน และจัดการเรียนรู้ท่เี หมาะสมอันจะนํ าไปสู่การพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน มีการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมในกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนเกษตร สนับสนุ นให้นายจ้างใช้วธิ กี าร
ประเมินบุคคลเพื่อรับเข้าทํางานที่สะท้อนสมรรถนะในการทํางาน มากกว่าสถานะทางการศึกษาอย่าง
เดียว
๕) สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาสังคม สร้างสาธารณู ปการเพื่อ
การเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ เช่นห้องสมุด, รายการ
วิทยุชุมชนหรือโทรทัศน์ชุมชน, กิจกรรมเพื่อการเรียนรูต้ ่างๆ, กลุ่มกิจกรรมทีใ่ ห้การเรียนรู้ ฯลฯ
๖) ในด้านหลักสูตร, การวัดผลและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญแก่"ความรู"้
ซึง่ หมายถึงการสรุปข้อมูลออกมาเป็ นแนวคิดหรือความเข้าใจอย่างหนึ่ง และกระบวนการสร้าง"ความรู"้
มากกว่าตัวข้อมูลเพียงอย่างเดียว เรื่องนี้มคี วามสําคัญ และจะกระทบถึงการจัดการเรียนรูซ้ ง่ึ เรียกกันว่า
การสอนในการศึกษาทุกระดับชัน้ และทุกประเภท

๓.๒ ศาสนธรรมและจิ ตวิ ญญาณ
(ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๔ พระไพศาล วิสาโล เรื่อง "ข้อเสนอปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนธรรมกับสังคม" 17)
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สภาพปัญหา
ชีวติ ที่ผาสุกมีความหมายมากกว่าการมีอํานาจต่ อรองเพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่ างๆ เท่านัน้ แต่ท่ี
สําคัญไม่น้อยกว่ากันคือ การมีชวี ติ ในสังคมและทางสังคมที่สงบสุขหนึ่ง และความสามารถที่จะพัฒนา
จิตใจของตนเองไปสู่ความสงบสุขอีกหนึ่ง ด้านแรกคือสิง่ ทีเ่ รียกกันว่าศีลธรรมหรือจริยธรรม ด้านทีส่ อง
คือสิง่ ที่เรียกว่าจิตวิญญาณ แม้ว่าเป็ นสองด้านหรือสองมิติ แต่ท่จี ริงแล้วมีความเกี่ยวโยงกันอย่างแยก
ออกจากกันไม่ได้
สังคมไทยปจั จุบนั มีความพร่องทัง้ สองด้าน ทําให้สงั คมไทยไม่ใช่สงั คมสงบสุข และคนไทยไม่มใี จที่
สงบสุข อาชญากรรมและความรุนแรงเกิดขึน้ ในสังคมไทยอย่างมาก ผู้หญิงถูกกระทําชําเรากว่า ๑๔
คนต่อวัน เด็กถูกละเมิดทางเพศทุก ๒ ชัวโมง
่
ความรุนแรงเกิดในสังคมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นความ
เคยชิน สามีทาํ ร้ายภรรยา พ่อแม่ทาํ ร้ายเด็กอย่างโหดเหีย้ ม ครูทําร้ายนักเรียนและนักเรียนทําร้ายกันเอง
จนบางครัง้ ถึงแก่ชวี ติ รัฐทําร้ายประชาชนท่ามกลางความชื่นชมยินดีจากประชาชนอย่างเปิดเผย
การลักขโมยและการทุจริตเกิดขึน้ อย่างดกดื่น การฉ้ อราษฎร์บงั หลวงกระทํากันได้อย่างแทบไม่
ต้องปิ ดบัง บ่อนทําลายเยื่อไยทางศีลธรรมของสังคมอย่างร้ายกาจ เพราะผู้คนยอมรับว่าเป็ นพฤติกรรม
ปรกติธรรมดาไปเสียแล้ว
สังคมไทยยังเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบและรังเกียจเหยียดหยาม การเอารัดเอาเปรียบนัน้
เกิดขึน้ ให้เห็นได้เป็ นธรรมดา ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง, ระหว่างทุนกับสังคมในวงกว้าง, ระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค ฯลฯ โดยการเลีย่ งกฎหมาย หรือใช้กฎหมายเป็ นเครื่องมือในหลายกรณี ในขณะเดียวกัน
ผูค้ นก็แสดงการเหยียดหยามรังเกียจทางสถานภาพ, ทางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรม, ทางเพศ, ฯลฯ ระหว่าง
กันอย่างเปิดเผย นําไปสู่การล่วงละเมิดและใช้ความรุนแรงต่อกัน บางครัง้ ก็อย่างเหีย้ มโหดเพราะมองไม่
เห็นความเป็ นมนุ ษย์ของฝา่ ยตรงข้าม
ทัง้ หมดเหล่านี้ย่อมแสดงว่า คนในสังคมไทยปจั จุบนั มีทุกข์ทางจิตวิญญาณอย่างหนัก กล่าวคือไม่
สามารถค้นพบความสงบสุขจากภายใน ต้องแสวงหาความสงบสุขจากสิง่ อื่นภายนอก ยิง่ ทุกข์มากก็ยงิ่
ต้องแสวงหามากขึน้ ดังนัน้ ผู้คนในสังคมไทยทุกวันนี้ จึงหลงติดในวัตถุอย่างมาก อีกทัง้ กระแสบริโภค
นิยมยังทําให้บุคคลนิยามตนเองโดยอิงวัตถุทต่ี นครอบครองหรือเข้าถึงได้ ในบรรดาสิง่ ภายนอกทีค่ นต้อง
หันไปหาเพื่อบําบัดความทุกข์ชวครู
ั ่ ช่ วยามนั
ั่
น้ ก็รวมถึงอบายมุข, การพนัน และยาเสพติดซึง่ แพร่ระบาด
อย่างน่ากลัวด้วย
ความทุกข์ทางจิตวิญญาณอย่างหนักนี้ทําให้ผคู้ นรูส้ กึ แปลกแยกกับสิง่ รอบตัว นับตัง้ แต่แปลกแยก
กับสิง่ แวดล้อม, กับคนอื่นแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน, และถึงทีส่ ุดก็แปลกแยกกับตนเอง รูส้ กึ ชีวติ ว่าง
เปล่าไร้จดุ มุง่ หมาย หาความหมายของชีวติ ไม่พบ
ความพร่องของศาสนธรรมและจิตวิญญาณในสังคมไทยเวลานี้ มีรากเหง้าอยู่หลายประการ ที่
สําคัญคือ
๑) การแพร่ขยายของโลกทัศน์แบบวัตถุนิยมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม ทําให้รสู้ กึ ว่าวัตถุม ี
คุณค่าเหนืออื่นใด ศาสนธรรมไร้ความหมาย ยิง่ โลกทัศน์ดงั กล่าวได้รบั การสนับสนุ นทัง้ จากรัฐ, ทุน, และ
การศึกษา ก็ยงิ่ ทําให้ฝงั รากลึกลงไปในจิตใจของผูค้ นมากขึน้
๒) องค์กรศาสนาเองก็ไ ม่ปรับตัวให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซํ้ายังไม่รู้เท่าทัน
ความเปลีย่ นแปลงเสียอีก ในหลายครัง้ กลับส่งเสริมโลกทัศน์แบบวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเสียเอง
๓๑

๓) การทํา ลายพลวัต ของศาสนาในท้อ งถิ่น ศาสนาในท้อ งถิ่นมีพ ลวัต ในการปรับตัว ให้
สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม และความต้องการของคนในท้องถิน่ เพราะเป็ นอิสระจากการครอบงําจาก
ภายนอก แต่รฐั ไทยสมัยใหม่พยายามเข้าไปกํากับควบคุมศาสนาเพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผลก็คอื พลวัตของศาสนาในท้องถิน่ ถูกทําลายไปหมด จึงไม่มบี ทบาทในการเสริมสร้างจิตวิญญาณของ
ผูค้ นอีกต่อไป
ในขณะเดียวกัน ด้านวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นก็ถูกกํากับจากรัฐมากขึ้น ในระยะ
หลังยังถู ก กําหนดจากทุนเพื่อหากําไรในธุ รกิจท่ อ งเที่ยวอีก ด้ว ย แท้จริง แล้ว วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิน่ ล้วนมีมติ ิด้านจิตวิญญาณแทรกอยู่ทงั ้ นัน้ ความอ่ อนแอของท้องถิน่ ทําให้ไม่สามารถรักษาและ
ปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมประเพณีของตนให้รบั ใช้ดา้ นสังคมและจิตวิญญาณของท้องถิน่ ได้อกี ต่อไป
ข้อเสนอ
๑) ปฏิรูปการปกครองและการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างจริงจัง จําเป็ นต้องมีการกระจาย
อํานาจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องลงทุนและเอาใจใส่กบั เรื่องการศึกษาของพระสงฆ์
สามเณร เพื่อให้ได้พระเณรทีร่ ทู้ างธรรมและทางโลกพอทีจ่ ะเป็ นผูน้ ําด้านจิตวิญญาณของประชาชนทัวไป
่
โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิน่ ได้
การปกครองขององค์กรศาสนาไม่ควรรวมศูนย์ ต้องกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นระดับ
ต่างๆ รัฐควรทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรศาสนาทุกระดับและทุกประเภทมี
การศึกษาทีด่ ี ทัง้ ในทางศาสนาและในทางโลก แต่การจะทําเช่นนี้ได้ รัฐต้องเลิกผูกขาดการเป็ นผูค้ วบคุม
และตีความความรู้ ทัง้ หลักธรรมของแต่ละศาสนา และความจริงทางโลกแต่ผเู้ ดียว
ยิง่ ไปกว่ า นี้ ถึง รัฐจะเป็ น ผู้ป กป้ อ งเสรีภ าพทางศาสนา แต่ ร ฐั ไม่ค วรทํา หน้ าที่เ ป็ น ผู้
ปกป้องศาสนาเสียเอง หรือปกป้องการตีความศาสนาสํานวนใดทัง้ สิน้ เพราะในโลกปจั จุบนั ความอยู่รอด
ของคํ าสอนทางศาสนาใดก็ต าม ควรเกิด ขึ้นจากความสามารถในการปรับตัว ขององค์ก รศาสนาให้
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของผูค้ นที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนัน้ ทุกคําสอนจึงต้องเผชิญการท้าทาย, การคิดต่าง
เน้นต่างของคําสอนอื่นๆ แม้ในศาสนาเดียวกัน การปกป้องศาสนาในสํานวนทีร่ ฐั เห็นชอบด้วย อํานาจรัฐ
เสียอีกทีท่ าํ ให้องค์กรศาสนานอนใจทีจ่ ะปรับตัวเองเพื่อนําคําสอนมาสู่สงั คมทีเ่ ปลีย่ นไปแล้ว
๒) ฟื้ นฟูชุมชนให้เข้มแข็ง ซึง่ หมายถึงความเข้มแข็งของสายสัมพันธ์ภายในของกลุ่มคนที่
ร่วมในท้องถิ่นเดียวกัน ในโลกปจั จุบนั สายสัมพันธ์ท่เี ข้มแข็งไม่ได้วางอยู่บนระบบเครือญาติ, การทํา
อาชีพเดียวกัน, หรือการเผชิญโลกภายนอกร่วมกันอีกแล้ว แต่วางอยู่บนกิจกรรมร่วมกันและการจัดการ
และใช้ประโยชน์ จากสาธารณสมบัติร่วมกัน ดังนัน้ จึงต้องกระจายอํานาจไปยังท้องถิน่ ดังข้อเสนอเรื่อง
"ปฏิรูปโครงสร้างอํานาจ"ของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ชุมชนที่เข้มแข็งมีพลังทางศีลธรรมในการ
กํากับพฤติกรรมของผูค้ น สายสัมพันธ์ในชุมชนยังทําให้ผคู้ นไม่รสู้ กึ แปลกแยกจากกัน
ดัง นัน้ ในด้านการจัด การด้านศาสนาย่ อ มเป็ น อํ านาจหน้ าที่ขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ เพื่อให้มกี ารบํารุงการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณรอย่างจริงจังมากขึน้ รวมทัง้ การทํานุ บํารุงศาสน
สถานในท้องถิน่ ด้วย
การทําให้ศาสนากลับเป็ นของท้องถิ่นหรือ ชุมชน ย่อมทําให้องค์กรศาสนาตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ มากขึน้ และอ่อนไหวต่อศาสนาหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณอื่นๆ
ซึง่ มีในท้องถิน่ มากขึน้
๓๒

๓) ปฏิรปู การศึกษาเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและจิตวิญญาณ การศึกษาควรให้ความสําคัญ
ของมิติทางจิตวิญญาณและศีลธรรมมากขึน้ แต่มไิ ด้หมายความให้บรรจุวชิ าศาสนาเข้าไปในหลักสูตร
เพิม่ ขึ้น แต่หมายถึงการสอนวิชาความรู้ในเชิงโน้ มนํ าให้ผู้เรียนคิดถึงคนอื่น เพราะคนอื่นคือหลักการ
พืน้ ฐานของศีลธรรมทุกชนิด นอกจากนี้ควรสอนให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์เป็ น ทัง้ เรื่องของวิชาความรู้ และ
จิตใจของตนเอง อีกทัง้ ควรสอนในทางปฏิบตั ดิ ว้ ย เช่นทํากิจกรรมเพื่อคนอื่น การรูจ้ กั สงบใจ การรูจ้ กั ฝืน
ใจตนเอง ความมานะบากบันในสิ
่ ง่ ทีถ่ ูกต้องดีงาม การรูเ้ ท่าทันการโฆษณาและชังใจในการจั
่
บจ่ายใช้สอย
เป็นต้น
๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา โดยมีจุดร่วมที่ลดความเห็นแก่ตวั มีเมตตากรุณา
ต่อเพื่อนมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างทางภาษา, ศาสนา, เชือ้ ชาติและอุดมการณ์
เพื่อลดความโกรธเกลียดและอคติต่อกัน

๓.๓ การเปิ ดพืน้ ที่ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ 18
วัฒนธรรมคือ ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ซึง่ แสดงออกในหลายลักษณะ นับตัง้ แต่ภาษา, การ
นับญาติ, การแต่งงาน, ศิลปะ, ประเพณี, ความเชื่อ, ระบบคุณค่า, ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเพศและ
สถานภาพ ฯลฯ ทัง้ หมดเหล่านี้ถูกสร้างและปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไป กลุ่ม
คนที่อ ยู่ ใ นเงื่อ นไขเดีย วกัน เช่ น พื้น ที่เ ดีย วกัน , ชาติพ ัน ธุ์เ ดีย วกัน , อาชีพ เดีย วกัน ฯลฯ จึง มัก มี
วัฒนธรรมเดียวกัน และถูก ยึด ถือ ว่าเป็ นตัวตน หรือ "อัตลัก ษณ์ " ของเขา เพื่อแสดงให้เห็นลัก ษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากคนอื่น, เพื่อยืนยันคุณค่าของอัตลักษณ์นัน้ ที่มตี ่อสังคมส่วนรวม และเหตุใดจึงมี
ผลประโยชน์พเิ ศษทีจ่ ะต้องปกป้องไว้ ฉะนัน้ การมีวฒ
ั นธรรมและอัตลักษณ์จงึ เป็ นส่วนหนึ่งของอํานาจ
ต่อรองในสังคม แต่ถ้าหากสังคมใดไม่ยอมรับความแตกต่างเฉพาะทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคน
กลุ่มใดทัง้ สิน้ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์กก็ ลายเป็นเครือ่ งมือการต่อรองทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ประชาชนไทยในปจั จุบนั เข้าใจนัยะสําคัญของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ในแง่ท่กี ล่าวนี้อย่างดี จึงมี
การสร้างอัตลักษณ์ เฉพาะเพื่อการต่อรองหลายอย่าง รวมทัง้ เสื้อเหลือง, เสื้อแดง, เสื้อชมพูด้วย ทัง้ นี้
เพราะว่ าสัง คมไทยในป จั จุบนั ก็เ หมือ นสัง คมในโลกสมัยใหม่ท วั ่ ไป กล่ าวคือ มีค วามหลากหลายสูง
นับตัง้ แต่ อาชีพการงาน, ไปจนถึงศาสนา, วัฒนธรรม, กลุ่มชาติพนั ธุ์และจุดยืนทางสังคม จึงยิง่ มีเหตุ
จําเป็ นในการต้องต่อรองกับผูอ้ ่นื ในเกือบทุกเรื่อง วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เป็ นทรัพยากรสังคมทีใ่ ห้พลัง
ในการต่อรองอย่างมาก การเปิ ดพื้นทีท่ างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์จงึ เท่ากับเพิม่ อํานาจต่อรองให้แก่คน
ทุกกลุ่มและเป็ นส่วนสําคัญของการลดความเหลื่อมลํ้า

๓.๔ ปฏิ รปู ด้านการสื่อสาร19
การสื่อสารมีสองลักษณะ คือการสื่อสารในแนวตัง้ จากศูนย์ใดศูนย์หนึ่งกระจายสารทีต่ ้องการไปยัง
คนอื่นในวงกว้าง และการสื่อสารในแนวนอน ได้แก่คนทัวไปหรื
่
อในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสามารถสื่อสารที่
18
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ข้อเสนอนี้ คณะกรรมการปฏิรปู ยังมิได้ทาํ การศึกษาจนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน ซึง่ คณะกรรมการปฏิรปู มีขอ้ สังเกตและหลักการเบื้องต้นดังนี้
ข้อเสนอนี้ คณะกรรมการปฏิรปู ยังมิได้ทาํ การศึกษาจนได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน ซึง่ คณะกรรมการปฏิรปู มีขอ้ สังเกตและหลักการเบื้องต้นดังนี้

๓๓

ต้องการระหว่างกันได้
การสื่อสารทัง้ สองลักษณะนี้ มีปญั หาในสังคมไทยมากและทําลายศักยภาพของการสื่อสาร ซึง่ เป็ น
อํานาจสําคัญทีจ่ ะทําให้คนกลุ่มต่างๆ สามารถต่อรองเชิงอํานาจอย่างได้ผลและสามารถพัฒนาในวิถที าง
ทีเ่ หมาะสมกับตนเองได้
การสื่ อ สารแนวตัง้ ถู ก รวมศู น ย์ กลายเป็ น เครื่อ งมือ ของรัฐ และทุ น อันที่จ ริง "ศู น ย์" ที่เ ป็ น ผู้
กระจายสาร ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นรัฐหรือทุนเสมอไป อาจเป็ นกลุ่มเคลื่อนไหวใดๆ ก็ได้ แต่การรวมศูนย์ส่อื
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ส่อื เป็นเครือ่ งมือในการต่อรองของตนเองได้
การสื่อสารแนวนอน แม้มกี ารขยายตัวของสื่อประเภทนี้เพิม่ ขึน้ ในระยะหลัง ก็ถูกแทรกแซงจาก
รัฐและทุนมากจนกระทัง่ ไม่ช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างกลุ่มภายใน จึงยากที่จะสร้างความเข้มแข็งใน
การเคลื่อนไหวเพื่อต่อรอง
ทัง้ นี้ยงั ไม่ได้พูดถึงการใช้ส่อื เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ซึง่ สื่อทัง้ สองชนิดมีศกั ยภาพจะทําได้มาก แต่ก็
ใช้สมรรถนะในเรือ่ งนี้น้อย

๓.๕ ปฏิ รปู ระบบสาธารณสุข
(ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๓ นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒ
ั น เรื่อง "ความเหลื่อมลํ้าและความไม่เป็ น
ธรรมด้านสาธารณสุขในประเทศไทย" 20)
ปัญหา
เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศทัวโลก
่
ต้องถือ ว่ าประเทศไทยประสบความสําเร็จด้านนี้
ค่อนข้างมาก แม้กระนัน้ ก็ยงั มีปญั หาเร่งด่วนบางประการทีก่ ่อให้เกิดความเหลื่อมลํ้าและไม่เป็ นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข คือ
๑) การกระจายบริการสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองใหญ่และชนบท ไม่เฉพาะ
แต่เครื่องมือของบริการเท่านัน้ แต่รวมถึงนโยบายบางอย่างซึง่ ทําให้บริการสาธารณสุขยิง่ กระจุกตัวมาก
ขึ้น ด้ว ย เช่ นโรงเรียนแพทย์ท งั ้ ๑๗ แห่ง ซึ่ง ล้ว นตัง้ อยู่ใ นเมือ งใหญ่ มีง บลงทุน สูง กว่ างบลงทุ นของ
กระทรวงสาธารณสุขทัง้ ประเทศ
๒) ความเหลื่อมลํ้าและความไม่เป็ นธรรมระหว่างระบบบริการสามแบบ คือระบบสวัสดิการ
ราชการ, ระบบบัตรทอง และระบบประกันสังคม
๓) ความเหลื่อ มลํ้ า และความไม่ เ ป็ น ธรรม ระหว่ า งผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ กับ ประชาชน
ผูร้ บั บริการ
ข้อเสนอ
๑) ควรกระจายอํ า นาจตามข้อ เสนอของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เรื่อ ง "การปรับ
โครงสร้างทางอํานาจ" ในกรณีของสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจะไม่มอี ํานาจบริหารโรงพยาบาล
โดยตรง แต่โรงพยาบาลจะปรับเป็ นองค์กรมหาชนดังเช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว หรือขึน้ อยู่กบั องค์กร
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ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๓ นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒ
ั น เรื่อง "ความเหลื่อมลํ้าและความไม่เป็ นธรรมด้านสาธารณสุขในประเทศไทย"
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๓๔

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในกรณีทเ่ี ป็ นสถานีอนามัยควรอยูใ่ นการดูแลและสนับสนุ นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (ปจั จุบนั อยู่กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพียง ๒๗ แห่ง จากเกือบหมื่นแห่ง) ส่วนกระทรวง
สาธารณสุขทํางานด้านกฎหมาย, นโยบาย, แผนและการกํากับดูแลให้เป็ นไปตามมาตรฐานเท่านัน้ ส่วน
ผูซ้ อ้ื บริการยังเป็ นไปตามระบบเดิม
๒) จะต้ อ งยกเครื่อ งระบบการรัก ษาพยาบาลข้า ราชการในป จั จุ บ ัน เพื่อ ไม่ ใ ห้ ร วั ่ ไหล
สิน้ เปลือง และไร้ประสิทธิภาพ สําหรับข้าราชการใหม่ให้เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในส่ ว นระบบประกัน สัง คม ควรโอนบริก ารทางการแพทย์ไ ปให้ร ะบบบัต รทองเป็ น
ผูจ้ ดั การทัง้ หมด โดยใช้เงินซึง่ รัฐต้องจ่ายสมทบอยูแ่ ล้วเป็นค่าใช้จา่ ยครอบคลุมสิทธิประโยชน์เท่ากับบัตร
ทอง ส่วนเงินสมทบที่แรงงานต้องจ่ายในการประกันสังคม ก็ยงั ให้จ่ายต่อไป แต่ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับ
สิทธิประโยชน์อกี สามกรณีคอื ตาย, ทุพพลภาพและคลอดบุตร ส่วนทีเ่ หลือนําไปหาผลประโยชน์ในระบบ
ทีม่ กี ารตรวจสอบอย่างดีเพื่อเป็ นเงินออมแก่ผปู้ ระกันตนให้ได้รบั บําเหน็จบํานาญเพิม่ สูงขึน้
๓) สร้า งความเข้ม แข็ง ของครอบครัว และชุ ม ชน ในการดูแ ลสุ ข ภาพตนเองให้แ ข็ง แรง
ปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มคี วามรูใ้ นการจัดการกับความป่วยไข้ของตนเองและคนใกล้ชดิ ได้
ในระดับหนึ่ง รวมทัง้ ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสม ทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล เมื่อเกิด
ปญั หาจากการรักษาพยาบาล ต้อ งใช้ระบบการชดเชยโดยไม่ต้อ งพิสูจน์ ถูก-ผิด นอกจากนี้ค วรปรับ
องค์ประกอบของแพทยสภาและสภาวิชาชีพอื่นซึง่ เป็ นองค์กรของรัฐ ให้มกี รรมการนอกวงวิชาชีพร่วมใน
สัดส่วนทีม่ นี ้ําหนักเท่ากัน

๓.๖ ปฏิ รปู เมืองเพื่อคุณภาพชีวิต
(ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๒ คณะอนุ กรรมการปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนใน
เมือง เรือ่ ง "ข้อเสนอการปฏิรปู เพื่อคุณภาพชีวติ ของคนในเมือง"21)
หากนับประชากรในเขตปริมณฑลของเมืองร่วมด้วย ปจั จุบนั กว่าร้อยละ ๕๐ ล้วนมีชวี ติ อยู่ในเขต
เมือง ฉะนัน้ เมืองจึงเป็ นสิง่ แวดล้อมในชีวติ ทีส่ ําคัญของคนไทยส่วนใหญ่ แต่เมืองของไทยเป็ นสถานทีซ่ ง่ึ
มีปญั หาทีไ่ ม่เอือ้ ต่อคุณภาพชีวติ อย่างยิง่ เช่น ขาดขนส่งระบบมวลชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม ไม่
มีทางเท้าทีส่ ะดวก ไม่มเี ส้นทางจักรยานทีป่ ลอดภัย ฯลฯ ทําให้การจราจรติดขัด และนับวันก็จะยิง่ ติดขัด
มากขึน้ ประชากรจํานวนมากในเขตเมืองขาดความมันคงด้
่
านที่อยู่อาศัยและทีท่ ํากิน ส่วนใหญ่ขาดชีวติ
ชุมชนเพราะไม่มพี น้ื ที่สาธารณะ (ทัง้ ในความหมายรูปธรรมและนามธรรม) เพื่อให้ผคู้ นเข้ามาร่วมกันใน
กิจกรรมต่างๆ การจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยในเขตเมืองไร้ระเบียบ ปล่อยให้เกิดการปะปนกันอย่างแยกไม่ออก
เช่นแหล่งอบายมุขตัง้ กระจายกันในทุกพื้นที่ ปล่อยให้ตึกสูงผุดขึ้นทัวไปโดยไม่
่
คํานึงถึงผลกระทบต่ อ
ชุมชนโดยรอบ เมืองสร้างขยะขึน้ มากมายซึง่ สิ้นเปลืองในการขจัดและไม่มที างขจัดได้ส้นิ เชิง คุณภาพ
สิง่ แวดล้อมของเมืองเสื่อมโทรมลงอย่างมาก เป็นต้น
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ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๒ คณะอนุ กรรมการปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในเมือง เรื่อง "ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อคุณภาพ

ชีวติ ของคนในเมือง" ได้ทเ่ี ว็บไซต์ สํานักงานปฏิรปู (สปร.) www.reform.or.th

๓๕

ข้อเสนอ
อันทีจ่ ริงปญั หาของเมืองไม่ได้อยู่ทต่ี วั เมืองเพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึน้ ในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ,
สังคม, วัฒนธรรมและการเมือง ของประเทศไทยทัง้ หมด ซึง่ รวมส่วนทีเ่ ป็ นชนบทอยู่ดว้ ย การปฏิรปู เมือง
จึงหมายถึง การปรับเปลีย่ นสิง่ อื่นๆ นอกจากทีอ่ ยู่ในเมืองอีกหลายอย่างด้วย ซึ่งรวมอยู่ในข้อเสนอของ
คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) แล้ว
คณะอนุ กรรมการฯ มีขอ้ เสนอในลักษณะทีพ่ จิ ารณาเมืองร่วมไปกับโครงสร้างทัง้ หมดดังนี้
๑) เมืองคือ"ท้องถิน่ "อีกประเภทหนึ่ง ซึง่ จะได้รบั การปรับโครงสร้างอํานาจตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ฉะนัน้ เมืองย่อมจะได้รบั การถ่ายโอนอํานาจหลายอย่าง หลายประการจาก
ส่วนกลาง รวมทัง้ มีงบประมาณเพิม่ ขึน้ ทัง้ จากการแบ่งสรรของส่วนกลางและจากอํานาจการเก็บภาษีของ
ท้องถิน่ อีกหลายอย่าง (ดูเรือ่ ง "การปฏิรปู โครงสร้างอํานาจ")
๒) การพัฒนาชนบทและเมืองต้องมีความสมดุล ความเสื่อมโทรมของชนบทบังคับให้คน
ชนบทต้องอพยพเข้าเมือง หรือเข้ามาใช้บริการของเมือง ทําให้จาํ นวนประชากรของเมืองเติบโตรวดเร็ว
จนเกินกําลังของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมืองจะรับได้ ฉะนัน้ การแก้ปญั หาของเมืองจึงขาด
ไม่ได้ซง่ึ การพัฒนาชนบท จนทําให้คนสามารถมีชวี ติ เป็ นปรกติสุขในชนบทได้ เช่นมีรายได้เพียงพอแก่
การดํารงชีพและพัฒนาตนเอง มีโอกาสได้รบั บริการที่จําเป็ นของชีวติ คนสมัยใหม่ เช่นด้านการศึกษา,
การรักษาพยาบาล, การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และบริการที่จําเป็ นของรัฐและสังคมอื่นๆ เป็ นต้น กล่าว
โดยสรุป ชนบทจะต้องมีสมรรถนะทีจ่ ะอํานวยให้ชวี ติ ประชากรดํารงอยู่ได้โดยปรกติสุข และมีโอกาสของ
การพัฒนาไม่ต่างจากคนในเมือง
ในการนี้ ค วรเร่ ง กระจายการพัฒ นาให้ ท ัว่ ถึ ง อย่ า ปล่ อ ยให้ ก ระจุ ก อยู่ เ ฉพาะในเขตเมือ ง
การพิจารณาความคุม้ ทุนของโครงการพัฒนา ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ
ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับการกระจายเขตเมือง
ของประเทศออกเป็ นเมืองระดับต่ างๆ ที่เชื่อมโยงกัน โดยหลีกเลี่ยงการเกิดเมืองขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ี
เมือง
ในส่วนการปฏิรปู เมืองในตัวของมันเอง คณะอนุกรรมการฯ มีขอ้ เสนอดังนี้
๑) ควรจัดให้มกี ารกระจายอํานาจโดยเร็ว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)
เรือ่ ง"การปฏิรปู โครงสร้างอํานาจ"
๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการมีความจําเป็ น ซึ่งทําได้ยากในเมือง
ขนาดใหญ่ ฉะนัน้ จึงควรแบ่งการเขตบริหารของเมืองขนาดใหญ่ออกเป็ นหลายเทศบาล และภายใต้แต่ละ
เทศบาล ก็ยงั มีห น่ ว ยบริห ารจัด การบางเรื่อ งที่เ ล็ก ลงไปกว่านัน้ ได้อีก ทัง้ ที่เ ป็ นส่ว นหนึ่งขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และเป็ นองค์กรประชาสังคม
๓) ปฏิรปู ทีด่ นิ ในเขตเมือง บางส่วนก็สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรปู (คปร.)
เรื่อง "ปฏิรปู การจัดการที่ดนิ เพื่อการเกษตร" เช่น ระบบข้อมูลที่ดนิ ในเมืองต้องเป็ นปจั จุบนั , มีเอกภาพ
และเป็ นสาธารณะ โดยอาศัยมาตรการทางภาษีเข้ามาช่วยกระจายที่ดนิ สร้างกองทุนเพื่อซื้อที่ดนิ ที่ถูก
ปล่อยออกมาในราคาทีล่ ดลงกว่าปจั จุบนั เพื่อใช้เป็ นประโยชน์สาธารณะ นํ าทีด่ นิ ของรัฐวิสาหกิจ, หน่ วย
ราชการรวมถึงกองทัพ ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในภารกิจของหน่ วยงาน กลับมาให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ จัดการตามความเหมาะสม เช่น สร้างทีอ่ ยู่อาศัยสําหรับผู้มรี ายได้น้อย หรือเปลีย่ นเป็ นพื้นทีเ่ พื่อ
๓๖

การเรียนรูแ้ ละนันทนาการเป็ นต้น หยุดการไล่รอ้ื ชุมชนโดยไม่มกี ารแสวงหาทางออกร่วมกัน
ในส่วนที่ดนิ ของกองทัพในเขตเมืองใหญ่ โดยเฉพาะ กทม. ควรจะได้มกี ารทบทวนถึง
ความจําเป็ นในการดํารงอยูข่ องหน่ วยทหารในเขตเมือง เพื่อนําทีด่ นิ เหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในเมือง
๔) ปฏิรูปการจัด การสิ่ง แวดล้อ มของเมือ ง โดยอย่ากระจุ ก การตัด สินใจ และการบังคับ
ควบคุมไว้กบั ราชการส่วนกลางหรือท้องถิน่ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
บทบาทโดยตรงมากขึน้ สร้างกลไกภาษี และการบริหารเพื่อรักษาสิง่ แวดล้อมซึ่งรวมถึงการเผชิญความ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศด้วย พัฒนากระบวนการจัดการกับขยะและนํ้าเสียทีไ่ ด้ผลและเหมาะสมกับ
ท้องถิน่
๕) สร้างความเป็ นชุมชนให้เกิดขึน้ ในทุกระดับ ความเป็ นชุมชนนัน้ เกิดขึน้ จากการรวมตัว
กัน เพื่อทํากิจกรรมทีม่ งุ่ ประโยชน์ส่วนรวม เฉพาะในกลุ่มของตนหรือกว้างกว่านัน้ ชุมชนเหล่านี้มสี ทิ ธิใน
การได้รบั การสนับสนุ นทัง้ ด้านการเงินและอื่นๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดังที่กล่าวไว้แล้วใน
ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) เรือ่ ง"ปฏิรปู โครงสร้างอํานาจ") องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควร
สร้างกิจกรรมและกลไกเพื่อ ให้เ กิด การดํารงรักษาและพัฒนาความเป็ นชุ มชนของคนในเมือง ชุมชน
ดังกล่าวย่อมเป็ นองค์กรประชาสังคม ซึง่ ย่อมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ตามกระบวนการที่
กล่าวไว้แล้วในเรือ่ ง "ปฏิรปู โครงสร้างอํานาจ"

๓.๗ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน22
โดยตัวของมันเอง การบริหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ในสังคมไทยก็เป็ น
เหตุแห่งความเหลื่อมลํ้า เช่น ในทําเลทีอ่ ยู่อาศัยของคนจนเมือง จะมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
น้อย ทําให้ไม่กล้าออกจากบ้านในยามวิกาล เสียโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษา ยังไม่พูดถึงความ
สูญ เสียทรัพ ย์ส ินจากโจรกรรม, อัค คีภ ัย, หรือ ภัยพิบตั ิท่หี ลีก เลี่ยงได้ต่ า งๆ อํา นาจการรัก ษาความ
ปลอดภัยไปกระจุกไว้ก ับหน่ วยงานของรัฐ โดยคนในท้องถิ่นไม่มสี ่วนในการช่ว ยกันดูแลรัก ษา หรือ
ตรวจสอบควบคุมการดําเนินงานหน่ วยงานของรัฐ
ในขณะเดียวกัน กลไกตามประเพณีท่ชี ุมชนเคยมีในการปกป้องดูแลรัก ษาความปลอดภัยของ
ตนเองก็ไม่อาจทํางานได้ในบริบทของสังคมปจั จุบนั แล้ว แต่ เพราะมีการรวมศูนย์ด้านนี้ไว้ท่หี น่ วยงาน
ของรัฐมาเป็ นเวลานาน เป็ นเหตุให้ภาคประชาสังคมไม่ได้พฒ
ั นากลไกใหม่ๆ ขึน้ เพื่อช่วยตัวเองในเรื่อง
เหล่านี้
อย่างไรก็ตาม หากมีการปฏิรปู ระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้ครอบคลุมทุกส่วนของ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เท่ากับเปิ ด"ทรัพย์"ทางสังคมให้กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสได้ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ขึน้ ได้ดว้ ย
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ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๑๒ คณะอนุ กรรมการปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในเมือง เรื่อง "ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อคุณภาพ

ชีวติ ของคนในเมือง" ได้ทเ่ี ว็บไซต์ สํานักงานปฏิรปู (สปร.) www.reform.or.th
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๔. ทรัพยากรการเมือง

การเมืองคือ การจัดสรรอํานาจเพื่อแบ่งปนั ทรัพยากรว่าจะให้ใครใช้อะไร, ใช้อย่างไร และใช้ใน
คราวใดหรือในเงื่อนไขอะไร ฉะนัน้ ทุกฝ่ายในสังคมจึงควรมีโอกาสในการต่อรองกับฝ่ายอื่น เพื่อเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ ทีส่ งั คมมีอยู่ แต่โอกาสของการต่อรองไม่ได้เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ เพราะในความเป็ นจริง
การต่อรองไม่ได้เกิดขึน้ บนโต๊ะเจรจา หากเกิดขึน้ บน "เวทีสาธารณะ" ทีเ่ ป็ นนามธรรม เช่น การทีค่ นชัน้
กลางมีส่อื ในมือจํานวนมาก ก็สามารถส่งเสียงแสดงความสนับสนุ นหรือคัดค้านนโยบายสาธารณะได้ ซึง่
จําเป็ นต้องรับฟงั การต่อรองของคนชัน้ กลางในการใช้ทรัพยากรสาธารณะจึงบังเกิดผลเปรียบเทียบกับ
คนจนในชนบท ซึ่ง เข้าไม่ถึง สื่อ ย่อ มไม่ส ามารถมีอํ า นาจต่ อ รองได้เ ท่ า กับคนชัน้ กลางในเมือ ง การ
ตัดสินใจใช้ทรัพยากรจึงไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพวกเขา
อํานาจการต่อรองจึงเกิดขึน้ จากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม เช่น สื่อหรือระบบการ
บริหาร และทัง้ ทีเ่ ป็ นนามธรรม เช่น วัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วกับอํานาจ เช่น ความเชื่อทีว่ ่าการขัดขืนอํานาจของ
รัฐ แม้โดยสงบก็ทําให้เกิดความวุ่นวาย และปริม่ ๆ กับการก่อกบฏ ย่อมรอนอํานาจการต่อรองของผูค้ น
ไปโดยปริยาย เพราะการขัดขืนอํานาจรัฐนัน้ เป็ นปรกติธรรมดา แต่ต้องทําโดยวิธใี ต้โต๊ะหรือในรูปแบบที่
รัฐยอมรับเท่านัน้ อันเป็ นวิธที ่คี นทัวไปเข้
่
าไม่ถึง จึงเท่ากับอํานาจต่ อรองให้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านัน้
เห็นได้ชดั ว่าสังคมไทยกระจายอํานาจต่อรองเช่นนี้ไว้อย่างไม่เท่าเทียมกัน ปิ ดโอกาสการต่อรองของคน
ส่วนใหญ่ใ นประเทศ โดยทําให้โ ครงสร้างอํานาจในการบริหารกระจุกตัว อยู่เ ฉพาะที่ส่ว นกลาง ทําให้
กระบวนการยุติธ รรมเข้าถึง ได้ยากแก่ ค นบางพวก ทํ าให้ก ารเข้าถึง ข้อ มูล ข่ าวสารทัง้ ในแนวตัง้ และ
แนวนอนไม่เปิ ดกว้างอย่างเท่าเทียมกันแก่คนทุกฝ่าย ฯลฯ ดังนัน้ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและ
สร้างความเป็ นธรรม จึงต้องปรับเปลี่ยนสิง่ ที่ในที่น้ีเรียกว่า "ทรัพยากรการเมือง" เหล่านี้ มากบ้างน้อย
บ้างอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ เพื่อทําให้ทุก ฝ่ายมีอํานาจต่อ รองใกล้เ คียงกัน เพื่อ ทรัพยากรทุก อย่างของ
ประเทศจะถูกใช้รว่ มกันอย่างเป็ นธรรม
ทรัพ ยากรการเมือ งที่สํา คัญ ซึ่ง ต้ อ งเร่ง ปฏิรูป คือ โครงสร้างอํ า นาจรัฐ, กองทัพ , กระบวนการ
ยุตธิ รรมและระบบข่าวสารข้อมูล

๔.๑ ปฏิ รปู โครงสร้างอํานาจ
(ดูเอกสารภาคผนวกเลขที่ ๓ คณะกรรมการปฏิรปู เรือ่ ง "ข้อเสนอการปฏิรปู โครงสร้างอํานาจ")
การปฏิรปู ด้านนี้มหี ลักการพืน้ ฐานว่า ระเบียบอํานาจรัฐไทยถูกจัดโครงสร้างไว้ในลักษณะรวมศูนย์
อย่างยิง่ รัฐบาลมีอํานาจบริหารจัดการสังคมในทุกขอบเขตและทุกปริมณฑล อํานาจสังการจากเบื
่
อ้ งบน
เช่นนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริงที่สลับซับซ้อนขึน้ จนในหลายกรณีกลายเป็ นเหตุแห่งปญั หาเสียเอง
เช่น ไม่มพี น้ื ที่ทางการเมืองแก่คนส่วนใหญ่ซง่ึ ประกอบด้วยคนหลากหลายผลประโยชน์, วัฒนธรรมและ
โลกทรรศน์ ความอ่อนแอในภาคสังคมซึง่ เกิดจากการรวมศูนย์ ทําให้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในท้องถิน่ มีปริมาณ
มากเกินกว่าทีร่ ฐั บาลใดจะสามารถแก้ปญั หาได้ เกิดความตึงเครียดทางการเมืองอยูต่ ลอดเวลา
การบริหารแบบรวมศูนย์ซ่งึ มีความจําเป็ นในยุคสมัยที่มกี ารล่าอาณานิคมเชิงดินแดน บัดนี้หมด
ความจําเป็ นแล้ว สถานการณ์ในโลกปจั จุบนั กลับเกิด ความจําเป็ นที่จะต้อ งให้ท้อ งถิ่นมีอํานาจในการ
ปกครองตนเองมากขึน้ เพื่อกําหนดและกํากับให้การพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพของคนในท้องถิน่ ใน
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ขณะเดียวกันอํานาจของรัฐทีจ่ ะเป็ นผูก้ รองอํานาจจากภายนอกซึง่ หลังไหลเข้
่
ามาตามกระแสโลกาภิวตั น์
ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ท้องถิน่ ควรมีอํานาจในการเป็ นผูก้ รองอํานาจจากภายนอกเองมากขึน้ เพื่อทําให้
ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากผลกระทบภายนอก มีโอกาสและเวลาทีจ่ ะปรับตัวเองไปตามจังหวะ
ของแต่ละท้องถิน่ ซึง่ ไม่เหมือนกัน อันนับเป็นแนวโน้มการบริหารรัฐกิจของรัฐหลายแห่งในโลกปจั จุบนั
ดังนัน้ ในการปฏิรปู โครงสร้างอํานาจจึงต้องยึดหลักการพืน้ ฐาน ๒ ข้อคือ
๑) กระจายอํานาจบริหารจัดการจากรัฐบาลไปสู่ทอ้ งถิน่
๒) กระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสู่ประชาชน, ชุมชน และภาคประชา
สัง คม อันจะเป็ นหลักประกันว่าอํานาจจะกระจายไปถึง ประชาชนจริงๆ ไม่ก ระจุก อยู่แ ต่ ก ับผู้บริห าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เท่านัน้ ดังจะขยายความในด้านปฏิบตั ดิ งั นี้
อํานาจหน้ าที่ของรัฐบาล
รัฐบาลยังคงมีอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อกิจการต่างประเทศ, การป้องกันประเทศ, การ
ดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม, การบริหารเศรษฐกิจมหภาค, การดําเนินการโดยส่วนใหญ่ใน
กระบวนการยุตธิ รรม และการจัดให้มรี ะบบสวัสดิการพืน้ ฐานสําหรับประชาชนทัง้ ประเทศ, จัดเก็บภาษี,
ป้องกัน บรรเทา และวางแผนเผชิญภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่, วางและกํากับควบคุมมาตรฐานกลางทีจ่ าํ เป็ นใน
ด้านต่างๆ เป็ นต้น
ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการท้องถิน่ ควรมีอํานาจเท่าทีจ่ าํ เป็ น เพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐบาล
ตามทีก่ ล่าวข้างต้น รัฐบาลย่อมไม่มอี ํานาจเข้าไปแทรกแซงหรือยับยัง้ การบริหารจัดการท้องถิน่ หรือถอด
ถอนผูบ้ ริหารท้องถิน่
ด้วยเหตุดงั นัน้ จึงควรยุบเลิกราชการส่วนภูมภิ าค เพราะหมดความจําเป็นแล้ว
อํานาจหน้ าที่ของท้องถิ่น
ท้อ งถิ่นประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและองค์กรประชาสัง คม โดยองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีสองระดับ คือ ระดับจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และระดับตํ่ากว่า
จังหวัด ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
อํานาจหน้าทีข่ องท้องถิน่ ประกอบด้วยสีม่ ติ คิ อื
๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ท้องถิ่นต้องมีอํานาจและสมรรถนะ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิน่ เช่น จัดสรรทีด่ นิ เพื่อ
การทํากินหรือทีอ่ ยู่อาศัย กําหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณะของท้องถิน่ เป็ น
ต้น
๒) การจัดการเศรษฐกิ จ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการทางเศรษฐกิจของท้องถิน่
สนับสนุนตลาดและการแลกเปลีย่ นในท้องถิน่ ป้องกันการผูกขาดและการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรม เป็นต้น
๓) การจัดการสัง คม ท้องถิ่นต้องมีอํานาจหน้ าที่ในการจัดการศึก ษาหลายรูปแบบ สร้าง
เสริมสุขภาพ คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยสิทธิและ
โอกาส
๔) การจัดการทางการเมือง ท้องถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวมทัง้ มีอํานาจตํารวจ (policing power) ระดับหนึ่งในการดูแลรักษาความสงบพื้นฐานในพื้นที่ ตลอด
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จนถึงมีกลไกทีจ่ ะระงับหรือไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
เนื่องจากภาระหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีเพิม่ ขึน้ เช่นนี้ จึงจําเป็ นต้องเสริมสมรรถนะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในสองด้านคือ ด้านการคลังและการบริหารจัดการบุคลากร
ในด้านการคลัง รัฐบาลควรถ่ายโอนอํานาจการจัดเก็บภาษีให้แก่ท้องถิน่ มากขึน้ เช่น ภาษีท่ดี นิ
และสิ่ง ปลู ก สร้ า งที่ค ิ ด จากมู ล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน ภาษี ส ิ่ง แวดล้ อ ม, ภาษี ส รรพสามิต บางประเภท ใน
ขณะเดียวกันก็ควรแบ่งสรรสัดส่วนภาษีท่สี ่วนกลางจัดเก็บให้แก่ท้องถิน่ มากขึน้ เช่น เพิม่ ส่วนแบ่งของ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ให้แก่ ท้องถิน่ ให้ถึงร้อยละ ๓๐ นอกจากท้องถิ่นจะมีสมรรถนะด้านการคลังมากขึ้นเพื่อ
รับภาระของตนแล้ว ท้องถิน่ ยังสามารถใช้อตั ราภาษีทต่ี งั ้ ขึน้ เองเพื่อเสริมนโยบายของท้องถิน่ ให้เกิดผล
หรือถ่วงดุลอํานาจทุนซึง่ ประกอบการทีข่ ดั ต่อสาธารณประโยชน์ของท้องถิน่ ด้วย
รัฐบาลยังควรใช้งบประมาณของตนเองมาจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุ นทัวไปให้
่
แก่ทอ้ งถิน่ เพื่อลดความ
เหลื่อมลํ้าระหว่างพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัวประเทศ
่
(ดังที่ คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) มีขอ้ เสนอดังกล่าว รวมทัง้
ได้ศึกษาร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่ มในพื้นที่ เพื่อ ทําโครงการนํ าร่องในบางจังหวัด ดูเ อกสาร
ภาคผนวกเลขที่ ๕ คณะกรรมการปฏิรูป เรื่อง "ข้อเสนอการสร้างความเป็ นธรรมในระบบงบประมาณ
เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม" 23)
นอกจากนี้รฐั บาลยังสามารถกระจายงบประมาณของตนเอง ไปยังท้องถิน่ ได้อกี ในหลายรูปแบบ
เช่นสนับสนุ นกิจการใดของท้องถิน่ ด้วยงบพิเศษจ้างหรือส่งเสริมให้ท้องถิน่ ทําโครงการทีร่ ฐั บาลส่งเสริม
และท้องถิน่ เห็นชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอํานาจในการจัดการระบบการคลังของตนเอง เช่นการลงทุน
การกูย้ มื การร่วมทุนและการจัดตัง้ กองทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจของท้องถิน่
ในแง่บุคลากรจะต้องไม่มรี ะบบบริหารงานบุคคลกลาง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละ
แห่งสามารถสร้างระบบและรูปแบบการบริหารบุคลากรทีเ่ หมาะสมสําหรับท้องถิน่ ของตน โดยประชาชน
ในท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของบุคลากรในท้องถิน่ ด้วย
รูปแบบการบริ หารจัดการและการปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจาก คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) มีความเห็นว่า การกระจายอํานาจปกครองไม่ควรหมายถึง
การกระจุกอํานาจที่ได้รบั โอนจากส่วนกลางมาไว้ทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพียงจุดเดียว แทนที่จะ
เป็ นการกระจายอํานาจนัน้ ให้ถงึ มือประชาชนในท้องถิน่ ดังนัน้ จึงใคร่เสนอว่า กลไกการบริหารท้องถิน่
ควรประกอบด้ว ย ๒ กลไก หนึ่ง คือ กลไกการปกครองขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสองคือ
อํานาจการจัดการบริหารจัดการตนเองของประชาชนในท้องถิ่นด้วยรูปแบบและกลไกของกลุ่มประชา
สังคม อันเป็ นรูปแบบการบริหารซึง่ มีอยูแ่ ต่ดงั ้ เดิมและหลากหลายในพืน้ ที่
ปญั หาก็คอื จะทําให้กลไกทีส่ อง เข้าไปมีส่วนกํากับถ่วงดุลหรือชี้นํา การบริหารจัดการของกลไก
แรกอย่างเป็ นรูปธรรมได้อย่างไร คณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) จึงเสนอรูปแบบการบริหารท้องถิน่ ดังนี้
ในแต่ละท้องถิน่ จะมีคณะกรรมการประชาสังคม อันประกอบด้วยผูแ้ ทนจากองค์กรชุมชน, องค์กร
อาชีพ, องค์กรศาสนา และองค์กรประชาสังคมอื่นๆ เช่น ผูใ้ ช้น้ําในเหมืองฝายลูกเดียวกัน, คณะกรรมการ
23
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ป่าชุมชน, กลุ่มส่ งเสริมเพลงพื้นบ้าน ฯลฯ ผู้บริห ารองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นต้องเปิ ดเวทีเพื่อการ
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการประชาสังคมในการตัดสินใจที่มผี ลสําคัญต่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และ/หรือต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน หรือเมือ่ คณะกรรมการประชาสังคมร้องขอ
คณะกรรมการประชาสัง คมประกอบด้ว ย คณะกรรมการประจํา ซึ่งแต่ ล ะท้อ งถิ่นจะเลือ กสรร
หมุนเวียนตามวาระ มีจาํ นวนไม่เกินหนึ่งในสาม ส่วนทีเ่ หลือเป็นกรรมการเฉพาะกิจทีห่ มุนเวียนเข้ามาทํา
หน้าที่ตามประเด็นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องการปรึกษาหารือ โดยผู้มสี ่วนได้เสียโดยตรงได้ม ี
ส่วนร่วม ทัง้ ในฐานะบุคคลและในฐานะองค์กรประชาสังคม ทัง้ นี้รปู แบบการจัดตัง้ และดําเนินงานของคณ
ะกรรมการประชาสังคม อาจปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของแต่ละชุมชนหรือกลุ่มชาติ
พันธุ์ เช่น ในท้องถิน่ ของชาวมลายูมสุ ลิม อาจเลือกเป็นสภาซูรอห์ เป็ นต้น
คณะกรรมการประชาสังคมจะทําหน้าทีถ่ ่วงดุลการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมี
อํานาจในการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็นและแนวทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจจากประชาชน,
ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง หรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประชาสังคมไม่มอี ํานาจยับยัง้ การ
ตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่คณะกรรมการประชาสังคมอาจมีมติบงั คับ ให้นํา
ความขัดแย้งนัน้ ไปสู่การลงประชามติของประชาชนในท้องถิน่ ได้
องค์ก รประชาสัง คมอาจจดแจ้ง ความมีอ ยู่ข องตนเองกับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ ให้
สามารถมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล และรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลหรือท้องถิน่ ได้
องค์กรประชาสังคมเหล่านี้ย่อมมีส่วนร่วมอย่างเป็ นทางการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น ป่าชุมชน หรือการจัดการนํ้ า) การอนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม (เช่น การ
ฟื้ น ฟู แ ละปรับ ประยุก ต์ประเพณีท้อ งถิ่น) การให้บ ริก ารสาธารณะ (เช่ น การดูแ ลฟื้ น ฟู ผู้พ ิก ารหรือ
ผูส้ งู อายุ) การวางแผนการพัฒนาท้องถิน่ (เช่น การกําหนดแผนการใช้ทด่ี นิ , การตรวจสอบและเสนอแนะ
โครงการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม)
ในส่วนองค์กรทีใ่ ห้บริการสาธารณะ เช่นโรงเรียน, โรงพยาบาล, วิทยาลัยชุมชน, ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
ฯลฯ อันเป็ นหน่ วยงานที่ไม่จําเป็ นต้องสังการหน่
่
วยอื่น อีกทัง้ สามารถจัดระบบการเงินการคลังในการ
ให้บริการของตนเองได้ ควรสามารถแปลงสภาพตนเองเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่มุ่งกําไรในรูปแบบอื่นๆ ได้ จึง
ไม่จําเป็ นต้องรับการสังการโดยตรงจากรั
่
ฐบาลหรือท้องถิ่น แต่ รฐั บาลและท้องถิ่นก็ยงั สามารถ "ซื้อ "
บริการพิเศษเหนือบริการพืน้ ฐานจากหน่วยงานอิสระเหล่านี้ โดยผ่านงบประมาณอุดหนุนพิเศษ
นอกจากนี้ ประชาชนในท้องถิน่ จํานวนหนึ่งตามที่จะกําหนดขึน้ อาจลงชื่อเรียกร้องให้ถอดถอน
ผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ ซึง่ จะมีผลให้ตอ้ งจัดการเลือกตัง้ ตําแหน่งนัน้ ใหม่
เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมสามารถทําหน้าทีถ่ ่วงดุลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้อย่างอิสระ
รัฐบาลจึงจําเป็ นต้องจัดตัง้ กองทุนในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุ นองค์กรภาคประชาสังคม โดยใช้กลไก
เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเป็ นผูบ้ ริหารจัดการ
การปฏิรูปโครงสร้างอํานาจด้วยวิธที ่กี ล่าวมานี้ ไม่ใช่การรือ้ ถอนอํานาจรัฐ ไม่มผี ลต่อฐานะความ
เป็ นรัฐเดีย่ วของประเทศไทย กลับจะเสริมความเข้มแข็งให้รฐั ไทยและช่วยลดแรงกดดันทีม่ ตี ่อรัฐไปพร้อม
กัน นอกจากนี้หากทําได้สาํ เร็จ ก็จะมีผลอย่างสูงต่อการเมืองระดับชาติ เนื่องจากอํานาจและผลประโยชน์
ของผูส้ งการในส่
ั่
วนกลางจะลดลง ทําให้การแข่งขันบนเวทีการเมืองระดับชาติลดความรุนแรงลงไปพร้อม
กัน เพราะฉะนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจทางการเมืองดังที่กล่าวนี้ คือการปฏิรูป
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การเมืองอีกวิธหี นึ่ง

๔.๒ ปฏิ รปู กระบวนการยุติธรรม 24
สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมเป็ นสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นี้ย่อมมีนัยว่าสิทธิน้ีเป็ นของ
มนุ ษ ย์ทุ ก คน ไม่ เ ฉพาะแต่ พ ลเมือ งไทยเท่ า นัน้ แต่ ใ นทางปฏิบ ัติป ระชาชนในประเทศไทยไม่ ไ ด้ม ี
"โอกาส" เท่าเทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ มีความหมายสองประการคือกระบวนการที่
เป็ นธรรมอย่างหนึ่ง และความยุตธิ รรมโดยเนื้อหาอีกอย่างหนึ่ง โอกาสทีไ่ ม่เท่าเทียมนี้ทําให้เกิดสภาพที่
คนทัวไปเรี
่
ยกว่า "สองมาตรฐาน" อันเป็นสิง่ ทีค่ นไทยรับได้ยากขึน้ ทุกที
ปรากฏการณ์ ส ะท้อ นความผิด ปรกติข องกระบวนการยุติธ รรมที่เ ห็นได้ชดั อย่ างหนึ่ ง ก็ค ือ ใน
ปจั จุบนั มีผตู้ อ้ งขังอยู่ ๒.๔ แสนคนทัวประเทศ
่
เกือบทัง้ หมดหรือเกินร้อยละ ๙๐ เป็ นคนจน ในจํานวนนี้ม ี
ผูถ้ ูกขังก่อนตัดสินคดี ๕๐,๐๐๐ คน ส่วนหนึ่งเพราะไม่มหี ลักทรัพย์ประกันตัว นอกจากนี้ยงั มีผตู้ ้องขังที่
ต้องคําพิพากษาแล้ว แต่ไม่มเี งินเสียค่าปรับจึงต้องจําขังแทน รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรมผูใ้ ห้ขอ้ มูลนี้ใช้
คําว่า "แต้มต่อสําหรับคนจนมันมีน้อย"
ปญั หาของกระบวนการยุตธิ รรมไทยทีต่ อกยํ้าและขยายความเหลื่อมลํ้าจนเป็ น "สองมาตรฐาน"
นี้ เมื่อวิเคราะห์ถงึ ที่สุดแล้ว เกิดขึน้ ทัง้ ในกระบวนการที่จะเข้าถึงความยุตธิ รรม นับตัง้ แต่กระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย, ระงับข้อพิพาท, ไปจนถึงตัวกฎหมายเอง และเนื้อหาแห่งความยุตธิ รรมที่เป็ นผลบัน้
ปลาย หากไม่ปฏิรปู ความยุตธิ รรมในประเทศไทยจะเป็ นความยุตธิ รรมแบบทีเ่ รียกกันในภาษาสันสกฤต
ว่า “ความยุตธิ รรมของฝูงปลา”

๔.๓ ปฏิ รปู การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร25
แม้ว่าประเทศไทยมี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอยู่แล้ว แต่ ในทางปฏิบตั ยิ งั ไม่ค่อยบัง
เกิดผลมากนัก เพราะความล่าช้าในการวินิจฉัยว่า สมควรเปิดเผยหรือไม่ในกรณีทเ่ี กิดความขัดแย้ง และ
ราชการหลบเลีย่ งไม่เปิดเผยได้หลายวิธ ี แต่ทส่ี าํ คัญกว่านัน้ ก็คอื
๑) ข้อ มูล ซึ่ง ควรเปิ ด เผยให้เ ป็ นที่รบั รู้แ ก่ ส าธารณชน หรือ แก่ ผู้ท่ตี ้อ งการรู้ มีก ว้า งกว่ า ข้อ มูล
ข่าวสารของราชการ แต่อาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลใดๆ ทีส่ าธารณชนมีส่วนได้เสียย่อมต้องถือว่าเป็ นข้อมูล
สาธารณะทัง้ สิน้ เช่น ข้อมูลการถือครองทีด่ นิ หรือการทีห่ น่ วยราชการทีก่ ํากับดูแลการทําโครงการขนาด
ใหญ่ ไม่ยอมเปิ ดเผยข้อมูลการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม อ้างว่าเป็ นสัญญาระหว่างบริษทั เอกชนกับ
ผูว้ จิ ยั หรือเงือ่ นไขการสัมปทานในบางกรณีกถ็ ูกปิดบัง ด้วยเหตุผลว่าเป็ นความลับทางการค้าของบริษทั
แท้ทจ่ี ริงแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็ นข้อมูลสาธารณะ หากธุรกิจผูร้ บั ทําโครงการไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ก็แสดง
ว่าธุรกิจนัน้ ไม่มคี ุณสมบัติพอจะประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ อันเป็ นโครงการสาธารณะ หรือไม่ม ี
คุณสมบัตเิ ป็ นผูร้ บั สัมปทานสิง่ ทีเ่ ป็ นสมบัตสิ าธารณะได้
๒) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องทําในลักษณะทีส่ ะดวกและง่ายแก่การเข้าถึงของทุกคน แม้แต่
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๔๒

ในบางกรณีอาจต้องเผยแพร่เป็ นพิเศษเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทัวถึ
่ งจริง เช่นการประกาศใช้ผงั เมืองที่เปิ ดให้
ประชาชนคัดค้านได้ใน ๙๐ วัน เป็ นต้น
หากไม่ทําสองข้อนี้ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ก็ไม่ได้ให้กําลังแก่สาธารณชนในการ
ตรวจสอบ, เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ, และแก้ไขปรับปรุง ได้จริง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื ประชาชน
ไม่มอี ํานาจต่อรองในกิจการซึง่ เป็ นสาธารณะ และอาจส่งผลกระทบต่อตนหรือท้องถิน่ ของตนได้
ในเมืองไทยทุกวันนี้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็ นสาธารณะยังขาดซึ่ง คุณ สมบัติสําคัญ สอง
ประการดังกล่าวเป็ นอย่างยิง่ ลิดรอนอํานาจของคนส่วนใหญ่ของประเทศในการกํากับควบคุมกิจการ
สาธารณะ และลิดรอนอํานาจต่อรองของประชาชนไปอย่างมาก

๔.๔ ปฏิ รปู กองทัพ26

ทุกคนในประเทศต้องการและสนับสนุนให้กองทัพมีสมรรถนะสูงสุดในการป้องกันประเทศ ในการ
นี้ตอ้ งยึดหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ
๑) ทหารจะต้อ งยอมรับอํ านาจสูง สุ ด ในการกํ าหนดนโยบายแห่ ง ชาติแ ละในการบริห าร
ประเทศของรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้
๒) ทหารควรมุ่งเน้นปฏิบตั ภิ ารกิจหลัก โดยลดภารกิจที่ไม่ใช่กจิ การโดยตรงของกองทัพลง
โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาททางการเมือง
๓) ควรปรับขนาดของกองทัพให้เล็กลง กะทัดรัด และสอดคล้องกับภารกิจหลัก โดยเฉพาะ
การลดกําลังคน ตําแหน่ ง และยุทโธปกรณ์ ท่ไี ม่จําเป็ นลง เพื่อนํ าทรัพยากรที่มอี ย่างจํากัดไปใช้ในการ
สร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของกองทัพ
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