ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศมันคง
่

รวมปาฐกถาจากการสัมมนา “สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง”
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์ภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
นายแพทย์อาพล จินดาวัฒนะ

ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศมันคง
่
รวมปาฐกถาจากการสัมมนา “สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ ชุมชนเข้ มแข็ง”
จัดโดย
คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้ านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส,
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ที่ปรึกษา
นายแพทย์อาพล จินดาวัฒนะ
นางฑิฆัมพร กองสอน
นายพลากร วงศ์กองแก้ว

กองบรรณาธิการ
นายสุวัฒน์ คงแป้ น
นางสาวสุธดิ า บัวสุขเกษม,
นางสาวสุวิมล ศรีร่งุ กาญจน์
นายเตชิต ชาวบางพรหม
นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต

พิมพ์ที่
สานักการพิมพ์ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ
หน้า
คํานํา

๒

พลเมืองเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง” : หัวใจของการปฏิรูปประเทศไทย

๖

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
ราษฎรอาวุโส

การปฏิรูปอยู่ทีก่ ารขับเคลือ่ นของภาคพลเมือง

๑๔

โดย ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพทิ ักษ์
ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สปช.ไม่อาจทําเรือ่ งปฏิรูปได้สาํ เร็จตามลําพัง

๒๑

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ประธานสภาปฏิรปู แห่งชาติ

กมธ.สังคม จะเป็ นข้อต่ออย่างไร

๓๐

โดย นายแพทย์อาํ พล จินดาวัฒนะ
ประธานกรรมาธิการปฏิรปู สังคมและชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สงู อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ภาคผนวก
๑) โครงการสัมมนา เรื่อง “สานพลัง ปฏิรปู สังคม ให้ ชุมชนเข้ มแข็ง”
๒) รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกสภาปฎิรปู แห่งชาติ (สปช.)ที่เข้ าร่วมสัมมนา
๓) สําเนาเพาเวอร์พ้อยท์ประกอบการแสดงปาฐกถาของ
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๔) สรุปรวบยอดความคิดต่อแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศไทย
จากการสัมมนา ฯ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้ า (โดยนางสาวสุวิมล มีแสง)

๓๖
๔๑
๔๒
๔๗ หน้ า | ๑

คํานํา
ย้ อนหลังไปเมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สถาบันพั ฒนาองค์กรชุ มชน (พอช.)
คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้ านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(กมธ.ปฏิ รู ป สั ง คมและชุ ม ชนฯ) และสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (พอช.) สํา นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.) สํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธสิ มั มาชีพ รวมทั้งขบวนองค์กร
ภาคประชาชนกว่า ๑๐ เครือข่าย กว่า ๕๐๐ คน จัดเวที กมธ.ปฎิรูปสังคมฯ สัญจร เพื่อร่ วมกัน
ค้ นหา “คานงัดปฏิรปู ประเทศไทย”
ในวันนั้นมีผ้ ูทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ แก่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส นายสมคิด จา
ตุศรีพิทกั ษ์ ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภา
ปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) ได้ กล่าวปาฐกถาไว้ อย่างสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกันว่า “การปฏิรูป
ประเทศไทย ต้องมุ่งสร้างชุมชนท้องถิน่ และพลังพลเมืองให้เข้มแข็ง”
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ ป าฐกถานําไว้ ว่า “องค์ ป ระกอบสําคั ญ ยิ่ งยวดในการปฏิรูป
ประเทศไทยที่ถื อ เป็ นระเบี ย บวาระของชาติ ท่ีเป็ นความตั้ ง ใจครั้ ง ใหญ่ ท่ีสุด ของชาติ อ ยู่ ที่
“ปฏิรูปสังคม ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง พลังพลเมืองเข้มแข็ง” วิธีการปฏิรูปต้ องปฏิรูป
ความสัมพันธ์จากแนวดิ่งมาเป็ นแนวราบ จัดให้ มีการ “รวมกันคิดรวมกันทําในทุกพื้ นที่ชุมชน
ในทุกองค์กร และในทุกประเด็น” และจําเป็ นต้ องปฏิรูปไปที่โครงสร้ างอํานาจ โดยคืนอํานาจ
ให้ ประชาชนปกครองตนเอง ในรูปของชุ มชนจัดการตนเอง ท้ องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัด
จัดการตนเอง โดยการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งด้ านเศรษฐกิจที่ ด้ านจิตใจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ การศึกษาและประชาธิปไตย ซึ่งจะนําไปสู่สังคมศานติสุข รูปธรรมที่จะ
นําไปสู่ส่ิงดังกล่ าวได้ จะต้ องมีกฎหมายปฏิรูปสังคม ที่กาํ หนดหน้ าที่ของรัฐในการสนับสนุ น
ปลดล็อคกฎหมาย กระจายอํานาจสู่ชุมชนท้ องถิ่น กําหนดให้ ระบบการศึกษาสนับสนุนชุมชน
ท้ องถิ่น จัดให้ มีธุรกิจเพื่ อสังคม มีมูลนิธิทางสังคมเพื่ อสังคม มีองค์กรสื่อสารภาคพลเมือง มี
หน้ า | ๒
กองทุนสันติประชาธรรม และสร้ างเครือข่ายพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย หนุนสัมมาชีพชุมชนให้
เกิดเต็มประเทศ”

ดร.สมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ท ัก ษ์ ชี้ ว่ า “การปฏิ รู ป ประเทศไทยเป็ นความคาดหวั ง ของ
ประชาชนทั้งแผ่นดิน ที่อยากเห็นการปฏิรูปนําชีวิตสู่ความสุขสมบูรณ์ ที่ผ่านมามักจะมองเรื่อง
การปฏิรปู เป็ นเรื่องรองจากการชนะการเลือกตั้ง ผู้นาํ ไม่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้ จริง แต่วันนี้ถือเป็ น
โอกาส ผู้นาํ ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะปฏิรปู มี สปช. เป็ นกลไกสําคัญ แต่ส่งิ สําคัญ อีกประการ
หนึ่งคือ “พลังพลเมืองที่เข้มแข็ง” ที่ในวันนี้พลังพลเมืองมีอยู่มากมายและหลากหลาย โดย
ต้ องเพิ่ มการสร้ างการรวมตัวที่เหนียวแน่ น มีการบริหารจัดการอย่ างเป็ นระบบ สร้ างข้ อมูล
ความรู้และการสื่อสารที่สร้ างความใจให้ ตรงกันโดยเฉพาะในประเด็นร่วมระดับชาติ และต้ องมี
ความชัดเจนในประเด็นหรือกิจกรรมร่วมที่จะปฏิรูปให้ ตรงกัน เครือข่ายพลเมืองนี้จะต้ องเป็ น
กลไกที่จัดทําและผลักดันข้ อเสนอเพื่อการปฏิรูปที่สาํ คัญเพื่อการปฏิรูป ทําหน้ าที่เฝ้ าระวังการ
บริหารจัดการของภาครัฐ ติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ การทุจริตคอรัปชั่น เป็ นต้ น ให้ ได้ ”
ดร.เที ยนฉาย กีระนันทน์ กล่ าวไว้ ว่า “คําถามสําคัญ ของการปฏิรูประเทศไทยครั้งนี้
จะต้ องนําไปสู่ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข มี
ความเหมาะสมกับประเทศไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สจุ ริตและเป็ นธรรม มีกลไกป้ องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลํา้ และสร้ างความธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทําให้ กลไกของรัฐสามารถบริการประชาชน
ได้ อย่ างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่ างเคร่ งครัดและเป็ นธรรม ซึ่ง
องค์ประกอบสําคัญที่จะนําไปสู่เป้ าหมายดังกล่าวคือ “ การปฏิรูปสังคม” ที่มีความสลับซับซ้ อน
มากมาย ทั้งในเรื่องความหมายและนัยที่แท้ จริง ขอบข่ายความครอบคลุม ประเด็นที่เป็ นปั ญหา
หรือจุดอ่อน และเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ฉะนั้นจึงต้ องเลือกปฏิรูปสังคมในประเด็น
ที่มีผลกระทบอย่ างสําคัญมากมาทําการปฏิรูป ซึ่งทาง สปช. จะทําอย่ างเต็มที่ แต่ การจะทําให้
สําเร็จลงได้ ต้องเชิญชวนให้ ทุกท่านร่วมช่วยกันทําการปฏิรูปให้ สาํ เร็จ ต้ องเข้ ามา “ร่วมคิด สร้ าง
ไทย ร่วมใจ สร้ างอนาคต”
นอกจากนั้ น ผู้ เข้ าร่ ว มเวทีจ ากขบวนองค์ ก รภาคประชาชนกว่ า ๑๐ เครื อ ข่ าย อั น
ประกอบด้ วย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายสวัสดิการชุมชน เครือข่ายเศรษฐกิจและทุน
ชุมชน เครือข่ายที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย เครือข่ายการจัดการทรัพยากร เครือข่ายกลุ่มชาติ
พันธุ์ เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น เครือข่ายสัมมาชีพชุมชน เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคม หน้ า | ๓
เพื่อการเมือง เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

เครือข่ายการปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อการปฏิรูป เครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสุข
ภาวะ และสภาประชาชนเพื่ อการปฏิรูป (สชป.) ได้ ระดมความเห็นร่ วมกันค้ นหา “คานงัด
สําคัญสําหรับการปฏิรูปประเทศไทย” ซึ่งข้ อสรุปที่ทุกฝ่ ายเห็นตรงกันคือ ต้ อง “ปฏิรูปสังคม
ให้ ชุมชนเข้ มแข็ง สังคมเข้ มแข็ง พลังพลเมืองเข้ มแข็ง เป็ นหัวใจของการปฏิรูปประเทศไทย”
โดยมีข้อเสนอที่สาํ คัญ ๖ ประการ คือ
หนึ่ง ลดอํานาจรั ฐ เพิ่ ม อํานาจประชาชน สร้ างการมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในทุ ก
ขั้นตอนการบริหารและพัฒนาประเทศ สร้ างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเชิงอํานาจ โครงสร้ าง
การปกครอง กระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ชุมชนท้ องถิ่น มีระบบให้ ได้ ผ้ ูเข้ ามาบริหารชุมชน
และบ้ านเมืองที่ดีและมีคุณภาพ
สอง มีระบบและกลไกที่หนุ นเสริมชุ มชนท้ องถิ่นให้ เข้ มแข็ง มีอาํ นาจในการกําหนด
อนาคตกันเอง สามารถจัดการ อนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นที่ดีงาม มีระบบสวัสดิการชุ มชนที่ครอบคลุม ในทุ กมิติ โดยมีสภาองค์กรชุ ม ชนเป็ น
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
สาม ควรมี ก ารกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเสนอให้ มีกลไกเพื่อการขับเคลื่อนใน ๓ ระดับ คือระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติการและระดับพื้นที่โดยมีตัวแทนจากชุมชนเข้ าไปมีส่วนร่ วมในสัดส่วนที่เหมาะสม โดย
รัฐต้ องมีการสนับสนุ นให้ เกิดกองทุนการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ปรับระบบภาษีท่เี อื้อต่ อการ
สร้ างเศรษฐกิจชุ มชน และมีระบบที่ป้องกันการผูกขาดของอํานาจทางการเมืองและป้ องกัน
อิทธิพลที่จะไปทําลายชุมชนด้ วย
สี่ เสนอให้ มีสภาพลเมืองในทุกระดับ เป็ นกลไกของประชาชนที่ใช้ อาํ นาจประชาธิปไตย
ทางตรง ทําหน้ าที่กาํ หนดทิศทางการพั ฒ นาชุ มชนและสังคม จัดทําข้ อเสนอเพื่ อการพั ฒ นา
สังคม เป็ นกลไกในการเฝ้ าระวังติดตามการทํางานอย่างเกาะติด
ห้า จั ด ตั้ งกลไกภาคประชาชนทําหน้ าที่คู่ ข นานและเชื่ อ มโยงการทํางานกั บ สปช.
ติดตามข้ อเสนอและขับเคลื่อนในส่วนที่เป็ นหน้ าที่ของภาคประชาชน
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หก การปฏิรูปต้ องให้ ความสําคัญ กับการแก้ ปัญ หาของกลุ่มชาติพั นธุ์และคนไร้ รัฐที่
ดํารงอยู่ในขณะนี้อย่างจริงจัง โดยควรมีการกําหนดเขตคุ้มครองวัฒนธรรมเฉพาะในแต่ละกลุ่ม
ได้
จากเนื้อหาสาระที่ล้วนมีคุณค่าและสําคัญจากเวทีดังกล่าว กมธ.ปฏิรูปสังคมและชุมชน
ฯ สัญจรฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการทํางานในอนาคต ทั้งเพื่อใช้ ในการอ้ างอิง
ค้ น คว้ าและต่ อ ยอดความคิ ด อัน จะนําไปสู่ก ารปฏิรูป ประเทศไทยที่มุ่ ง สร้ างชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
เข้ มแข็งต่ อไป จึงได้ จัดทําเป็ นหนังสือ “ชุมชนเข้ มแข็ง ประเทศมั่นคง” เล่มนี้ ขึ้น โดยเนื้อหา
ประกอบด้ วยสาระสําคัญปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิท้งั ๓ ท่าน และสาระสําคัญที่ประธาน กมธ.
ปฏิรปู สังคมและชุมชนฯ กล่าวไว้
กมธ.ปฏิรูปสังคมและชุมชนฯ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์ และ ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ที่ได้ ให้ เกียรติไปกล่าวปาฐกถาในวันประชุมดังกล่าว ขอขอบคุณนายสมพร ใช้ บางยาง ประธาน
กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ที่ได้ ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกใน
การจัดงานครั้งนี้ ขอขอบคุณองค์กรร่ วมจัด รวมทั้งทีมผู้ทาํ งานจากทุกองค์กรมา ณ โอกาสนี้
ด้ วย
คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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พลเมืองเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง : หัวใจของการปฏิรูปประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
ราษฎรอาวุโส
…………………………………………………………..………………………………………
ท่ านประธานสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (คุ ณ สมพร ใช้ บ างยาง) ท่ านประธานที่
ปรึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี (อาจารย์ ส มคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทัก ษ์ ) ท่ านประธานสภาปฏิรูป แห่ งชาติ
กรรมาธิการชุดต่างๆ ของสภาปฏิรูปแห่ งชาติ ตัวแทนองค์กรต่างๆ และท่านผู้สนใจเรื่องการ
ปฏิรปู ประเทศไทยทุกท่าน
ประเทศไทยของเรามีทรัพยากรต่างๆ มากมาย เรามีท่ดี ินกว้ างใหญ่ มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรทางสังคม มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ทรั พ ยากรภาครั ฐ ทรั พ ยากรต่ า งๆมากมาย และสามารถนํ า มาใช้ ได้ มากกว่ า ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ แต่ ประเทศของเราต่ างดิ้นรนที่จะทํามาหากิน เราผ่ านความทุกข์ยาก ผ่ าน
ความขัดแย้ ง ผ่านความรุนแรงต่างๆ แต่มาบัดนี้ คนไทยได้ ผ่านเรื่องการต่อสู้ทางความคิด คน
ไทยคิ ด ว่ าต้ อ งปฏิรูป ทางการเมื อ งด้ านเดี ย วให้ ได้ ก่ อ น สาเหตุ ท างวิก ฤตของประเทศไทย
ซับซ้ อนมีหลายอย่ างในเชิงกระบวนการ ห่ วงโซ่ของเหตุปัจจัยที่นาํ ไปสู่ความทุกข์ ห่ วงโซ่ ของ
เหตุปัจจัยที่นาํ ไปสู่ความทุกข์ของชาติ เชื่อมโยงและสลับซับซ้ อน เราจึงเห็นได้ ว่าไม่มีบุคคลใด
หรือรัฐบาลใดไม่ว่าจะแกร่งแค่ไหน ที่สามารถจะแก้ ไขปัญหาของประเทศไทยได้ เพราะความ หน้ า | ๖
ซับซ้ อนของสาเหตุท่นี าํ ไปสู่วิกฤต

เพราะฉะนั้นอย่ าไปโทษใครคนใด
คนหนึ่ง อย่าไปคิดว่าปฏิรูปการเมืองอย่าง
เดี ย วแล้ วจะสํ า เร็ จ เพ ราะสาเห ตุ นั้ น
ซั บ ซ้ อ น แต่ ต้ อ งค้ น หาว่ าในสาเหตุ ค วาม
ซั บ ซ้ อ น ทํา อย่ า งไรประเทศไทยจะดี ข้ ึ น
ต้ องทําประมาณ ๑๐ อย่างเชื่อมโยงกัน ซึ่ง
รวมแล้ ว เรี ย กว่ า ปฏิ รู ป ประเทศไทย เรา
ไม่ได้ ใช้ คาํ ว่าปฏิรปู การเมือง

“องค์ประกอบสําคัญยิ่งยวด
คือ การปฏิรูปสังคม สร้างสังคม
เข้ม แข็ ง ชุม ชนเข้ม แข็ ง สังคม
เข้มแข็ ง บ้านเมืองเข้มแข็ ง”

เมื่ อ ก่ อ นเราทํา เรื่ อ งปฏิ รู ป การเมื อ ง ผมเองเป็ นประธานคณะกรรมการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย ที่เสนอให้ มีการปฏิรปู การเมืองทําให้ เกิดรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ทําให้ พิสจู น์ได้ ว่า
การปฏิรูป การเมื อ งอย่ างเดี ย วไม่ พ อ มั น มี เหตุ ปั จจั ยอื่น ๆ อีก ประมาณ ๑๑ เรื่ อ งด้ วยกัน
ทั้งหมด เพราะฉะนั้นขณะนี้การปฏิรปู ประเทศไทยมีความพยายามอย่างไรก็ไม่มีทางต่อ ผมเอง
พยายามต่อไว้ ล่วงหน้ าหลายปี ในที่สดุ เมื่อความพยายามต่างๆ ไม่มีทางออก คนจะหันมาเห็น
ตรงกัน จึงจําเป็ นที่จะต้ องปฏิรูปประเทศไทย จึงได้ เกิดเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยเป็ น
วาระของชาติ
รัฐบาลเขาบอกว่าจะปฏิรูปประเทศไทย ตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขึ้นมาก็บอกว่า
จะปฏิรูปประเทศไทย เพื่อรวมพลังคนขึ้นมาปฏิรูปประเทศไทย เป็ นความหมายครั้งยิ่งใหญ่
ที่สดุ ของคนไทย ครั้งใหญ่ท่สี ดุ ของคนไทยในประวัติศาสตร์ ที่จะรวมตัวกันแก้ ปัญหาชาติ และ
ร่ วมกันปฏิรูปประเทศไทย เป็ นการรวมคนไทยเข้ าด้ วยกัน และจะปฏิรูปประมาณ ๑๑ เรื่อง
ด้ วยกัน มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมา ๑๐ กว่ าชุ ด ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการปกครอง ปฏิรูป
การศึกษา ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปการต่อต้ านคอรัปชั่น ต่างๆ สารพัดอย่าง ที่เราบอกว่ามี ๑๑
เรื่อง ซึ่งก็ค่อนข้ างครบตามนี้ ประเทศไทยถึงจะเปลี่ยนแปลงได้
แต่ หลักคิดอันหนึ่งเวลาที่เราทําเรื่องต่ างๆ จะต้ องมีการตั้งคําถามว่ า ที่พูดมาทั้งหมด
นั้นอะไรเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ยิ่งยวด มันมีองค์ประกอบหลายอย่ าง ต้ องถามว่ าอะไรคือ
องค์ประกอบสําคัญยิ่งยวด จากประสบการณ์ของผมเองที่ทาํ เรื่องต่ างๆ มาทั้งหมด รวมทั้ง หน้ า | ๗
เรื่ อ งปฏิรูป ต่ างๆ รวมกว่ า ๒๐ ปี ปฏิรูป นั่ น ปฏิรูป นี่ ปฏิรูป ระบบสุขภาพ อะไรร้ อ ยแปด
ปฏิรปู อะไรหลายๆ อย่าง บางอย่างก็ยาก เช่น การปฏิรูประบบยุติธรรม จัดแล้ วจัดอีก ทั้งหมด

นี้ องค์ป ระกอบสําคัญ ยิ่งยวดคื อ การปฏิ รูป สังคม สร้างสังคมเข้มแข็ ง ชุมขนเข้มแข็ ง
สังคมเข้มแข็ง บ้านเมืองเข้มแข็งและทั้งหมดจะดีถา้ เราทําเรือ่ งนี้ แล้วทําเรือ่ งอื่นเชื่อมหนุ น
กัน
สมมุติถ้าเราทําการปฏิรูปการเมืองอย่างเดียว รับรองนักการเมืองไม่มีทางดีข้ ึนด้ วยตัว
เขาเองหรื อ ด้ วยรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ถ้ าพลั ง พลเมื อ งเข้ มแข็ ง ฉะนั้ น การปฏิ รู ป สั ง คมคื อ
องค์ประกอบยิ่งยวดของการปฏิรูปประเทศไทย เป็ นตัวที่จะทําให้ การปฏิรูปอื่นๆ เป็ นผลอยู่ท่ี
ตรงนี้ คือ “สังคมเข้มแข็ง”
ที่ผมพูดไม่ ใช่ เรื่องใหม่ พระพุทธเจ้ าสอนไว้ กว่ าสองพันปี แล้ ว ได้ สอนคําสอนเรียกว่า
“อปริหานิยธรรม” หรือธรรมะเพื่อการเจริญ ความเพียร การค้ นคว้ าจนได้ เจอกับธรรมะเพื่อ
สังคมเข้ มแข็ง เป็ น “ธรรมะเพือ่ การรวมตัวร่วมคิดร่วมทํา” เป็ นธรรมะเพื่อสังคมเข้ มแข็ง ถือ
ว่าเป็ นธรรมะเพื่อความเจริญอย่างเดียว
ฉะนั้น วันนี้เราก็จับประเด็นให้ ได้ ในการขับเคลื่อน เราต้ องจับหัวใจการปฏิรูป อย่างไร
ให้ สังคมเข้ มแข็ง สังคมเข้ มแข็ง เกิดการรวมตัว ร่ วมคิดร่ วมทํา หลายคนรวมตัวกันเกิดเป็ น
สังคม เกิดความเป็ นชุมชน และใหญ่ ย่ิงกว่านั้นเกิดเป็ นประชาคม ถ้ าประชาคมตื่นตัวคิดถึง
เรื่ อ งส่ ว นรวม มี ข้ อ มู ล ข่ าวสาร มี ค วามรู้ แล้ ว รวมตั ว ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทําในสิ่ง ต่ า งๆ เป็ นพลั ง
พลเมือง พลังพลเมืองจะเป็ นตัวชี้ขาดทํา ให้ เศรษฐกิจดี ให้ การเมืองดี ให้ ศลี ธรรมดี
ท่านผู้มีเกียรติครับ ใครๆ ก็อยากให้ เศรษฐกิจดี อยากให้ การเมืองดี อยากให้ ศีลธรรม
ดี ต้ องพั ฒ นาเศรษฐกิจ พั ฒ นาการเมือง และพั ฒ นาศีลธรรมให้ สาํ เร็จ แต่ ท่ีผ่านมาพั ฒ นา
เศรษฐกิจไม่ สาํ เร็จ พั ฒ นาการเมื อ งมาหลายปี ก็ยังไม่ ส าํ เร็จ พั ฒ นาศี ลธรรมก็ยั งไม่ สาํ เร็จ
เพราะปั จจัยที่ทาํ ให้ เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี คือ “สังคมเข้มแข็ง” ถ้ าทําตรงนี้
เศรษฐกิจ จะดี การเมื อ งจะดี ศี ล ธรรมจะดี ตั ว อย่ างที่ป ระเทศอิต าลี ประเทศเดี ย วกัน ใช้
รัฐธรรมนูญเดียวกัน เหมือนสองประเทศ ทั้งภาคเหนือภาคใต้ ภาคเหนือเศรษฐกิจดี การเมือง
ดีและศีลธรรมดี ภาคใต้ มีความเสื่อมเสียทางศีลธรรม มีมาเฟี ย จะเห็นได้ ว่าประเทศอิตาลีใช้
รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน แต่ในภาคเหนือดีกว่า
หน้ า | ๘
มี ผ้ ู วิ จั ย ว่ า สองภาคใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ เดี ย วกั น ทําไมไม่ เหมื อ นกั น จากการวิ จั ย
ภาคเหนือกับภาคใต้ สังคมไม่ เหมือนกัน สังคมภาคเหนือเป็ นสังคมทางราบ หมายถึงคนมี

ความเสมอภาค มาร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํา เป็ น
สังคมเข้ มแข็ง ภาคใต้ คือเป็ นสังคมทางดิ่ง
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอาํ นาจข้ างบน
และผู้ไม่มีอาํ นาจทางด้ านล่าง สังคมอ่อนแอ
เขาไม่ อ ยากให้ คนร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํา เขาใช้
อํา นาจสั่ง ไปเลย สัง คมอ่ อ นแอ สัง คมใด
เป็ นทางดิ่ง สังคมจะอ่อนแอ เศรษฐกิจจะไม่
ดี การเมืองจะไม่ดี ศีลธรรมจะไม่ดี

“การปฏิ รู ป สั ง คม สํ า คั ญ
ที่สุด คือปฏิรูปสังคมทางดิ่งให้
เป็ นสั ง คม ทางราบ ให้มี ก าร
รวมตัว ร่ วมคิด ร่ วมทํา สังคม
จะเข้มแข็ ง”

ประเทศไทยเป็ นสังคมทางดิ่ง ฉะนั้นพั ฒ นาไป เศรษฐกิจ การเมือง ศีลธรรม ก็ไม่ ดี
ถึงแม้ ว่าจะใช้ รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ใช้ รัฐธรรมนูญมา ๑๘-๑๙ ฉบับแล้ ว มันก็ไม่ เปลี่ยน
เพราะเราไม่ ทาํ ตรงสังคม ปั จจัยชี้ขาดอยู่ท่สี งั คม ฉะนั้นการปฏิรูปสังคมจึงสําคัญที่สดุ ปฏิ รูป
สังคมทางดิ่งให้เป็ นสังคมทางราบ สังคมจะได้เข้มแข็ ง ฉะนั้ นตรงนี้ เอง เราก็ม าดู ลงไป
ละเอียดอีกนิดหนึ่ง ว่าที่เรียกว่ารวมตัวร่วมคิดร่วมทํา เป็ นสังคมเข้ มแข็ง รวมตัวร่วมคิดร่วมทํา
ที่ไหนบ้ าง
รวมตัวร่ วมคิดร่ วมทํา ๓ แห่ ง ด้ วยกัน (๑) รวมตัวร่วมคิดร่วมทําทุกพื้ นที่ หมายถึง
ชุมชนท้ องถิ่นเข้ มแข็ง หมดทั้งประเทศ เพราะชุมชนอยู่ในพื้นที่ รวมตัวร่วมคิดร่วมทําในพื้ นที่
หมายถึงชุมชนเข้มแข็ง (๒)ร่วมมือร่วมทําทั้งองค์กร เพราะองค์กรต่างล้ วนเป็ นทางดิ่งทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรทางการเมือง ราชการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเป็ นทางดิ่ง พวกอาจารย์ท่ไี ม่มี
ความสุข ไม่ สร้ างสรรค์ องค์ ก รทางธุรกิจ ทางศาสนารวมที่เถรสมาคม เพราะฉะนั้ น มี ก าร
รวมตัวร่ วมคิดร่ วมทําในทุกพื้นที่องค์กร อย่ างในมหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนเป็ นทางราบ (๓)
รวมตัวร่วมคิดร่วมทําทุกเรือ่ ง ทุกสาขาทางเศรษฐกิจ การเมืองทั้งวัฒนธรรม ฯลฯ
เวลานี้ ไม่ มี อ ะไรดี ก ว่ า การรวมตัวร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า ปฏิ รู ป ประเทศไทย การปฏิรูป
ประเทศไทยนั้ น เป็ นเรื่ อ งใหญ่ ๆ ทั้งสิ้น การปฏิรูป การเมื อ ง ปฏิรูป เศรษฐกิจ ปฏิรูป การ
ปกครอง ปฏิรูประบบยุติธรรม ปฏิรูปต่อต้ านคอรัปชั่น เพราะฉะนั้นควรมีการรวมตัวร่ วมคิด
ร่ วมทํา เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเพราะมันเป็ นความพยายามครั้งใหญ่ การรวมตัวกันพลัง หน้ า | ๙
พลเมืองจะเกิดความเข้ มแข็งจากการวมตัวร่วมคิดร่วมทํา

ท่านผู้มีเกียรติครับ คณะกรรมการปฏิรูปที่มีคุณอานันท์ ปั นยารชุน เป็ นประธาน ได้
ระดมความคิดกันสรุปไว้ ว่า การปฏิรูปประเทศไทยที่สาํ คัญที่สดุ คือการปฏิรูปโครงสร้ างอํานาจ
และใช้ คาํ ว่าประเทศรวมศูนย์กลางอํานาจมานาน คณะนี้ ไม่ยอมใช้ คาํ ว่ากระจายอํานาจ ท่าน
บอกว่าเดิมอํานาจเป็ นของประชาชน แล้ วรัฐไปยึดมา ท่านจึงใช้ คาํ ว่า “คืนอํานาจให้ประชาชน
ปกครองตนเองให้มากที่สุด ในรูปของชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิน่ จัดการตนเอง จังหวัด
จัดการตนเอง”
ตอนนี้ กระบวนการเหล่ านี้ กําลั งขับ เคลื่ อ นขยายตั วออกไปทั้ง ๓ ระดั บ คื อ ชุ ม ชน
ท้ องถิ่น และจังหวัด ถ้ าเราเข้ าใจตรงนี้เรื่องจะง่ายมาก (๑)ระดับชุมชนมีการรวมตัวกันเป็ น
สภาผู้ นําชุ ม ชนประมาณ ๕๐-๖๐ คน เป็ นผู้ นําอาชี พ ผู้ นําสตรี ผู้ นํากองทุ น ผู้ นําปราชญ์
ชาวบ้ าน มารวมตั วกัน เป็ นสภาผู้ นําชุ ม ชน (๒) สภาผู้ นําชุ ม ชนทําการสํารวจข้ อ มู ล ชุ ม ชน
เศรษฐกิจ ชุมชน (๓) เอาข้ อมูลชุมชนมาทําแผนชุมชน เป็ นแผนแบบบูรณาการ พัฒนาสังคม
จิตใจ สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ การศึกษา แล้ วก็เป็ นกระบวนการประชาธิปไตยในตัวเอง (๔) สภา
ผู้นาํ ชุมชนนําแผนชุมชนเข้ าสู่สภาประชาชน
สภาประชาชนหมายถึงที่ป ระชุ มคนทั้งหมู่ บ้าน เป็ นประชาธิปไตยทางตรง เมื่อสภา
ชุมชนหรือสภาประชาชนพิจารณาแผนชุมชนแล้ ว จะตัดออกเพิ่มเติมดัดแปลงอย่างไรแล้ วแต่
ในที่สุดสภาประชาชนรับรองแผนชุมชน ชุมชนทั้งหมดก็ช่วยกันขับเคลื่อนการพั ฒนาชุมชน
ตามแผนที่ได้ ช่วยกันทํา เนื่องจากทําขึ้นมาเองก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ เพราะมีความเข้ าใจ
เขาขับเคลื่อนไปทุกอย่างเริ่มดีข้ ึน ทุกอย่ างเชื่อมโยงกัน ๘ เรื่อง เป็ นมรรค ๘ เรื่องเศรษฐกิจ
สําคัญ จึงต้ องมีสมั มาชีพเต็มพื้นที่ คนไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ จะอยู่ได้ อย่างไร คนจนเป็ นหนี้ไม่
มี ท างออก มี แ ต่ ห นี้ เพิ่ ม ขึ้ น เขาพร้ อ มที่จ ะฆ่ าใครก็ได้ ฉะนั้ น การมี สัม มาชี พ เต็ม พื้ นที่คื อ
เป้ าหมาย
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ท่ีแ ล้ ว เพิ่ ง ไปเชี ย งใหม่ คนมาร่ ว มเต็ม พื้ นที่ ท้ อ งถิ่ น ธุ ร กิ จ และภาค
การศึกษาสามารถผนึกกันได้ มีเป้ าหมายร่ วม สัมมาชีพ เป็ นเรื่องสําคัญ เราจึงต้ องตั้งมูลนิธิ
สัมมาชีพขึ้นนะครับ ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ การศึกษา และ
ประชาธิปไตย ชุมชนเป็ นประชาธิปไตยทางตรง
หน้ า | ๑๐

เมื่ อ พั ฒ นาไปอย่ างนี้ เป็ นการพั ฒ นาสังคมแบบโบราณกาล เกิด สังคมศานติ สุขขึ้น
สวรรค์บนดิน เวลามันเกิดขึ้นและมีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่ างที่ตําบลหนองสาหร่ าย
จังหวัดกาญจนบุรีอะไรว่าดีทาํ หมด เอาความดีเป็ นเครดิตไปกู้เงินที่สถาบันการเงินได้ ตําบล
หั วง้ ม ที่เชียงราย เชื่ อ มโยงกันหมด มี ธนาคารความดี คนทําความดี เอาไปฝากธนาคารได้
แปลกนะครับผมไม่เคยเห็น ทั้งในอเมริกาและอังกฤษผมไปดูมาแล้ วไม่เคยเห็น
การทําความดีเขาตีความกว้ าง เช่น การช่วยเหลือผู้อ่นื การดูแลสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
การปฏิบัติธรรม การอะไรต่างๆ ถือเป็ นความดี ความดีสามารถเชื่อมโยงทุกตําบล นักเรียนใน
ตําบลหัวง้ ม ช่วยเหลือคนแก่ในตําบล มีการปฏิบัติธรรม คนแก่ในตําบลนี้เดิมมีคนฆ่าตัวตาย
เพราะเหงา ท่านพระครูต้ังโรงเรียนให้ ผู้สงู อายุท้งั หมดในตําบลมาเข้ าโรงเรียนมาเจอกันมาคุย
กัน มาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจเรื่องราวต่างๆ มาคุย และไม่มี
การฆ่าตัวตายอีกเลย
เรื่องเหล่านี้กาํ ลังเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ตําบลดอนแก้ ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผมไปมาเหมือนกัน เขารวมตัวกันมาสิบกว่าปี แล้ ว นายก อบต. (นายนพดล ณ เชียงใหม่ ) มี
ปลัด อบต. เป็ นผู้หญิงได้ ปริญญาเอกด้ วย คนทั้งหมดในตําบลมองว่านายก อบต. ปลัด อบต.
และสมาชิก อบต.รวมตัวกันได้ หมด และตั้งมหาวิชชาลัยดอนแก้ วสร้ างสุข เขาเชิญผมไปเปิ ด
มหาวิชชาลัยของเขา เขารู้ว่าการเรี ยนรู้ท่ีสาํ คั ญ คื อ การเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ คนมาเรี ยนรู้
ร่วมกันในการปฏิบตั ิ
เมื่อเช้ า เจอน้ าแก้ ว สังข์ชู ผู้นาํ พัทลุงบอกว่าที่พัฒนามีผ้ ูนาํ หลายแสนคน ครูชบ ยอด
แก้ ว ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ท่านได้ บอกผมว่าการทําเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน มีผ้ ูนาํ เกิดขึ้น
หลายหมื่นคน ตอนนี้ถือว่ ามีผ้ ูนาํ ชุมชนหลายแสนคนและมีคนที่ทาํ เรื่องชุมชนหลายกลุ่ม มี
พอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ)
สช. (สํานั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ) สปสช. (สํานั ก งานหลั ก ประกัน สุข ภาพ
แห่ งชาติ) สภาพัฒนาการเมือง เยอะแยะเลยที่จับตรงนี้ได้ ที่ทาํ ตรงนี้อยู่ แล้ วผู้นาํ ชุมชนบอก
ว่าเขาจะขยายความดีให้ เต็มแผ่นดิน นี่เป็ นเรื่องสําคัญ
ตอนนี้จังหวัดจัดการตนเอง เช่น จังหวัดอํานาจเจริญ มีการรวมตัวกันคน ๑๕,๐๐๐ คน หน้ า | ๑๑
จาก ๖๓ ตําบล ทํา “ธรรมนู ญการจัดการตนเองของอํานาจเจริญ” ทางสังคมต้ องการอย่างไร
วัฒนธรรมต้ องการอะไร แล้ วเอาธรรมนูญนี้ไปเรียนรู้ร่วมกันทุกตําบล และนําไปขับเคลื่อนโดย

ไม่คิดเชิงปฏิปักษ์ต่อใคร คิดร่ วมกันทั้งหมด ไม่มีสี มีมีอะไร ประชาชนทั้งหมดต้ องทําเรื่องนี้
เมื่อทําเรื่องนี้จะเห็นชัด พื้นที่จัดการตนเองจะรวมตัวกันได้ แนวคิดเรื่องการจัดการไปเลย
เรื่ อ งการปฏิ วั ติ ป ระชาชน สั ง คมที่
สลับซับซ้ อนจากเรื่องต่ างๆ แนวคิดเรื่องการ
ปฏิ วั ติ จะไปล้ มล้ างรั ฐ บาลหรื อ ล้ มอะไรก็
แล้ วแต่ อาจจะล้ มได้ แต่ จัดการไม่ ได้ จัดการ
บ้ านเมืองไม่ได้ ซึ่งเราเห็นในประวัติศาสตร์จีน
และประวัติศาสตร์ของอะไรเยอะแยะ ชุมชน
จัดการตนเอง เพิ่มสมรรถนะในการจัดการ
ตนเองให้เต็ ม แผ่ น ดิ น ไทย จั ด การชุ ม ชน
ท้อ งถิ่น จังหวัด และประเทศ จัด การให้ได้
ตรงนี้ บ้านเมืองจะสงบสุข ความรุนแรงจะ
ลดลง ความปรองดองจะเพิม่ ขึ้ น

“เพิ่ มสมรรถนะในการ
จัดการตนเองให้เต็ มแผ่ นดิน
ไทย จั ด การชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น
จั ง ห วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ
บ้ า นเมื อ งจะสงบสุ ข ความ
รุ น แ ร ง จ ะ ล ด ล ง ค ว า ม
ปรองดองจะเพิ่มขึ้ น”

เราไม่ต้องไปทําแบบเก่าๆ แบบนั้น ฉะนั้น แนวคิดเรื่องการจัดการ ในความคิดของผม
เป็ นความคิดที่เลยความคิดเรื่องปฏิวัติประชาชนรวมตัวกันเพื่อโค่นล้ มอะไรไป แล้ วประเทศก็
ยุ่งเหยิงต่อไป มีคนล้ มตายต่างๆ
ท่านผู้มีเกียรติท้งั หลายและท่านอาจารย์เทียนฉายครับ ในตอนต้ นผมได้ พูดแล้ วว่าการ
พยายามครั้งนี้เป็ นความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ ในประวัติศาสตร์ท่จี ะปฏิรปู ประเทศไทยประมาณ
๑๐ กว่าเรื่อง ฉะนั้นการสร้ างพลังพลเมืองที่ดีท่สี ดุ คือการร่วมปฏิรปู ประเทศไทย
ผมเสนอว่ า ให้ มี เครื อ ข่ ายพลเมื อ ง ปฏิรูป ประเทศไทย เพราะสภาปฏิรูป จะมี อ ายุ
ประมาณ ๑ ปี เพื่อออกรัฐธรรมนูญ ออกกฎหมายสําคัญๆ แต่กระบวนการปฏิรูปต้ องต่อเนื่อง
ไป ๑๐-๒๐ ปี ที่จะปฏิรูป เรื่องต่ างๆ ต่ อไป จึงต้ องมีเครือข่ ายพลเมื องปฏิรูปประเทศไทย
ทํา งานต่ อ เนื่ อ ง ขยายตั ว โดยมี ก ารทํา งานรวมกั น ขั บ เคลื่ อ น โดยการรวมตั ว กั น ของ
คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ บวก ผู้นาํ ท้ องถิ่น พอช. และ สสส. คุยกันแล้ วว่าจะเชื่อมโยงท้ องถิ่น
มาทํางานกับ เครื อ ข่ ายพลเมื อ งปฏิรูป ประเทศไทย (คพท.) และสปช. เพื่ อ เป็ นเครื อ ข่ าย หน้ า | ๑๒
พลเมืองปฏิรูปประเทศไทยเป็ นเรื่องๆ ไปและบวกกับเครือข่ ายประชาชนอื่นๆ เราพยายาม

เชี ย ร์ ให้ เกิด เครื อ ข่ ายสตรี ป ฏิรูป ประเทศไทย โดยให้ ผู้ ห ญิ ง ในประเทศเชื่ อ มโยงกัน เป็ น
เครือข่ายสตรีปฏิรูปประเทศไทย เพราะเรามองว่าผู้หญิงเป็ นแม่ ภรรยาและลูกสาว ถ้ าผู้หญิง
ทั้งประเทศ สามารถไปควบคุมผู้ชายทั้งหมดได้ ในฐานะที่เป็ นแม่ ภรรยาและลูกสาว และเป็ น
พลังที่ใหญ่มาก
เพราะฉะนั้น คพท. หากมีการรวมตัวกันเพื่ อขับเคลื่อนไปได้ ตรงนี้จะเป็ นเครือข่ าย
พลังพลเมืองที่ทาํ งานต่อเนื่องและขยายตัวออกไป ๑๐ - ๒๐ ปี
ท้ ายที่สดุ ในการปฏิรปู สังคมจึงขอเสนอกฎหมายปฏิรปู สังคมออกมาเป็ นเครื่องมือ ผม
ได้ นําเสนอไว้ ท้ ายหนั ง สือ เรื่ อ ง “ปฏิ รู ป สัง คม ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง สัง คมเข้ม แข็ ง พลเมื อ ง
เข้มแข็ง หัวใจของการปฏิรูปประเทศไทย” ว่าหลักการในกฎหมายนี้น่าจะมีอะไรบ้ าง เราต้ อง
สร้ างกฎหมายที่เป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพลังสังคมเข้ มแข็ง พลังพลเมืองปฏิรูปประเทศ
ไทยต่อเนื่องต่อไป

หน้ า | ๑๓

การปฏิรูปอยู่ที่การขับเคลือ่ นของภาคพลเมือง
ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
ทีป่ รึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
……………………………………………………………………….
เรี ย นท่ า นอาจารย์ ป ระเวศ ท่ านประธานสภาปฏิ รูป แห่ ง ชาติ ท่ านประธาน พอช.
กรรมาธิการ ท่านผู้นาํ ชุมชนและแขกผู้มีเกียรติท่เี คารพนะครับ
ต้ องขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ เกียรติผมมาร่วมในวันนี้ มากันหนาตามาก ทราบว่าท่าน
ที่มาเป็ นผู้นาํ ชุมชน ผู้นาํ นักพัฒนาเอกชน ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่ อการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย วันนี้ผมได้ เห็นการเริ่มต้ นของพลังพลเมืองที่แท้ จริงของประเทศ ได้ ประกาศตนเองว่ามี
ความประสงค์ มีค วามต้ องการที่จะเข้ าร่ วมการปฏิรูปประเทศของเรา การเริ่ม ต้ นวันนี้ เป็ น
จุ ดเริ่มต้ นที่สาํ คัญ ในห้ วงเวลาที่ทรงความหมายอย่ างสูงของประวัติศาสตร์ประเทศไทยใน
ความรู้สกึ ของผม วันนี้ผมจะไม่พูดยาวและจะไม่พูดในหัวข้ อที่ต้ังให้ แต่ผมต้ องการมาเพื่อสื่อ
ความบางอย่างแก่ทุกท่านจากความรู้สกึ ของผม จะผิดจะถูกผมก็อยากจะสื่อความหมายจริงๆ
หน้ า | ๑๔
เราทุกคนทราบดีว่า ณ ขณะนี้แนวความคิดของการปฏิรูปประเทศนั้นเป็ นประเด็นหัวใจ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน เป็ นศูนย์กลางความสนใจและความคาดหวังของประชาชนทั้ง

แผ่นดิน ที่อยากจะเห็นการพลิกประเทศให้ ดีข้ ึน การปฏิรูปชีวิตความเป็ นอยู่ ฟื้ นฟูส่คู วามสุข
สมบูรณ์อีกครั้ง ความคาดหวังเหล่ านี้ มีอยู่สูงมากจริงๆ ในขณะเดียวกันพวกเราต่ างก็ร้ ูดีว่า
ความหวังของการปฏิรูปนี้เรามีมานานแล้ ว เราพูดกันมามากแล้ ว แต่ไม่เคยสัมฤทธิ์ผลเลยซัก
ครั้งเดียว ไม่เคยจริงๆ ทําไมถึงเป็ นอย่างนั้น
ตลอดชีวิตของผม ตั้งแต่ เล็กจนโต ผมเคยใฝ่ ฝันอยากเห็นประเทศของผมดีข้ ึน เมื่อ
เป็ นนักการเมืองได้ มีโอกาสได้ ไปฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศและนั่งอยู่ในการเมือง ๖ ปี เต็ม
โดยเห็นจุดอ่อนต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ในระบบการเงินและสังคมของประเทศ เคยได้
ออกมาเตือนหลายๆครั้งแล้ วว่าสิ่งสําคัญของประเทศอย่างหนึ่งคือการปฏิรปู แต่เหตุการณ์ผ่าน
มาถึงวันนี้สบิ ปี เข้ าไปแล้ ว ผ่านรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย เราพูดกันเยอะ แต่ไม่ออกมาเป็ น
รูปธรรม
อย่ างดีกเ็ ห็นรายงานว่าจะปฏิรูปกันอย่างไร ทําไมถึงเป็ นอย่ างนั้น ข้ ออ้ างที่มีมากที่สุด
ประการหนึ่งคือ “โอกาสมันไม่เปิ ด” เพราะเราคิดกันว่าโดยปกติน้ันการปฏิรูปหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้ งในทางการเมืองนั้น สิ่งสําคัญที่ผ่าน
มาคือจะทําอย่ างไรจึงจะชนะการเลือกตั้ง หนึ่งปี สองปี เลือกตั้งกันใหม่ ฉะนั้นจุ ดสนใจที่ให้
ความสําคัญสูงสุดคือ จะกลับมาบริหารแผ่นดินได้ อย่างไร ฉะนั้นการปฏิรูปเป็ นเรื่องใหญ่ ใช้
เวลานานใช้ พลังสูง ฉะนั้นความตั้งใจจริงๆ ในการปฏิรูปนั้น มันจึงกลายเป็ นความตั้งใจใน
ระดับรองๆ ลงไป
แต่ในขณะนี้โอกาสเปิ ดแล้ ว วิกฤตประเทศก่อให้ เกิดโอกาสที่เราจะได้ ปฏิรูปกัน ฉะนั้น
อุปสรรคข้ อนี้วันนี้ตกไปแล้ ว ไม่ใช่เรื่องของโอกาสเปิ ดหรือไม่เปิ ด โอกาสเปิ ดแล้ วแต่จะทําได้
ไม่ได้ น่นั คืออีกเรื่องหนึ่ง
ข้ ออ้ างประการที่สองที่เกิดขึ้นบ่อยที่สดุ ก็คือว่า ผู้นาํ ไม่ได้ มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปอย่างแท้ จริง
เพราะการปฏิรูปนั้นต้ องเริ่มจากผู้นาํ ที่สามารถบอกปั ญหาชี้ทศิ ทาง กระตุ้นคนให้ เห็นในสิ่งที่
เห็นร่วมกันจูงใจคนที่ต้องการจะปฏิรูปให้ เห็นร่วมกัน แต่ท่ผี ่านมาในวงการการเมืองนั้น ความ
จริงใจมีแต่ความจริงจังนั้นไม่แน่ใจ แต่ในขณะนี้ความจริงจัง ความจริงใจความตั้งใจที่จะให้ มี
การปฏิรูปนั้นเราเริ่มเห็น เราเห็นผู้นาํ ประเทศประกาศแน่วแน่ว่าต้ องการจะปฏิรูป สภาปฏิรูป หน้ า | ๑๕
แห่ ง ชาติ ไม่ เคยเกิด ขึ้น เลยในประเทศนี้ ครั้ ง นี้ เกิด ขึ้ นโดยที่มี ท่ านอาจารย์ เทีย นฉาย เป็ น
ประธาน

เรามีคณะกรรมการสรรหาผู้ท่จี ะเข้ า
ไปอยู่ในสภาปฏิรูปแห่ งชาติ ผมรับผิดชอบ
ทางด้ านสังคม เราพยายามสรรหาคนซึ่งมี
ลักษณะ ๒ อย่าง คือ หนึง่ เป็ นผู้ท่มี ีความรู้
ความสามารถในเรื่องนั้นๆ สอง คือคนที่จะ
เป็ นจุ ด ศู น ย์ ร วมหรื อ ตั ว กลางที่ จ ะนํา เอา
ความรู้และข้ อมูลจากภายนอกส่งไปให้ แก่
สปช. ขณะนี้สภาปฏิรูปแห่ งชาติเกิดขึ้นแล้ ว
ความตั้ ง ใจหลายๆ อย่ า งเริ่ ม มี ข้ ึ น การ
ปฏิรูปเรื่องคอรัปชั่น เราได้ เห็นท่านนายกฯ
ประกาศแน่วแน่ว่าจะเอาจริง ในไม่ช้า คสช.
เองจะเป็ นตั ว ขั บ เคลื่ อ นในเรื่ อ งของการ
ปฏิรปู และการต่อต้ านคอรัปชั่นอย่างแท้ จริง

“ไม่ มีป ระเทศไหนในโลก
นี้ จะปฏิ รู ป ได้ถ ้า พลั ง พลเมื อ ง
นั้น ไม่ เอาจริ ง ไม่ จริ งจังกั บ มั น
หรือเพิกเฉย เพราะการปฏิรูปที่
แท้ จ ริ ง นั้ น มั น ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ส ภา
ปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ มั น อยู่ ที่ ก าร
ขับเคลือ่ นของภาคประชาชน”

ฉะนั้น ณ วันนี้ข้ออ้ างที่บอกว่าผู้นาํ ขาดความตั้งใจนั้นคงไม่ใช่ ถ้ าหากยังปฏิรูปไม่ได้ อกี
จะไปโทษสองข้ อแรกนั้นไม่ได้ เลย
มาข้ อที่สามผมว่าข้ อนี้แหละที่เป็ นหัวใจสําคัญ ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ จะปฏิรูปได้
ถ้าพลังพลเมืองนั้นไม่เอาจริง ไม่จริงจังกับมันหรือเพิกเฉย เพราะการปฏิ รูปที่แท้จริงนั้น
มันไม่ได้อยู่ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ มันอยู่ที่การขับเคลือ่ นของภาคประชาชน ให้ สามารถเกิด
ความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในประเทศ ในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่สร้ างสรรค์
ภาคพลเมืองของไทย ผมเรียนเมื่อซักครู่น้ ีแล้ วว่ า วันนี้มันได้ เริ่มต้ นขึ้นแล้ ว จากการ
รวมตัวของพวกท่านในวันนี้ แต่ในสภาพความเป็ นจริงของภาคพลเมือง ในความรู้สกึ ของผม
ในอดีตจนถึงเดี๋ยวนี้ยังมีข้อจํากัดที่จะต้ องปรับปรุงพั ฒนาและแก้ ไข พลังพลเมืองไทยนั้นดู
เหมือนมีมวลมหาศาล มีเป็ นแสนมีเป็ นล้ านแต่ พลังจริงๆนั้น มันยังไม่เกิดเท่าที่ควร จะผิดก็
ต้ องให้ อภัยผม แต่ผมคิดว่าในสายตาของผมนั้นพลังที่แท้ จริงนั้นมันยังไม่ได้ ถูกผลักดันออกมา
เหตุผลสําคัญประการแรก มันขาดการรวมตัวที่เหนียวแน่น มันขาดการบริหารจัดการ หน้ า | ๑๖
อย่างเป็ นระบบ เรามีมวลชนเรามีผ้ ูนาํ องค์กร เรามีอะไรอีกหลายอย่าง แต่ผมมีความรู้สกึ ว่าถึง

จะมีโอกาสที่จะได้ มาประสานกันนั้นแต่กย็ ังเป็ นการประสานที่ยังค่อนข้ างหลวมและเฉพาะกิจ
เรายังไม่มีการบริหารจัดการจนกระทั่งมันกลายเป็ นพลังที่แท้ จริง
มวลหมู่ประชาชนนั้นมันก็เหมือนกับนํ้า นํ้าที่ขงั ณ จุ ดต่ างๆ เป็ นร้อยเป็ นพันจุ ด
มันก็เป็ นได้แค่น้ ําที่ถูกขังนิง่ ถ้าสมารถทําให้มารวมกันได้ บริหารจัดการนํ้ามวลมหาศาล
ได้ มันจะเกิดประโยชน์มหาศาล ไม่ว่าจะเป็ นการชลประทาน ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างพลังงาน
ของประเทศ มวลหมู่ประชาชนของไทยนั้นมีจาํ นวนมหาศาล ภาคประชาชนของเรามีมาก มี
ความตั้งใจสูงมาก แต่ส่งิ ที่ยังขาดคือการบริหารจัดการ อย่างเป็ นระบบ
ประการที่สอง มันเกิดจากข้ อจํากัดในเรื่องของข้ อมูล ในเรื่องของความรู้ ในเรื่องของ
การสื่อความในระหว่ างมวลชนทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเด็น สําคั ญ ระดับชาติ ที่
นอกเหนือจากประเด็นของชุมชน
เหตุการณ์ท่ผี ่านมานั้นเราให้ ความสําคัญอย่างสูงกับการสร้ างความเข้ มแข็ง ของชุมชน
แต่ ละชุมชนพยายามช่ วยเหลือกัน ท่านอาจารย์ประเวศกล่ าวแล้ วว่าต่ อไปข้ างหน้ าอยากให้ มี
การประสานกัน ช่วยเหลือกันในทุกๆ สิ่ง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ น้นั มันต้ องมีข้อมูล จังหวัดน่าน
ประสบความสําเร็จสูงทําไมจังหวัดอื่นไม่สามารถนําไปใช้ ได้ อย่างรวดเร็ว ในชุมชนจะมีความรู้
ความเข้ าใจไหมในประเด็นที่สาํ คัญในระดับชาติ
ในขณะนี้ ข้ อมูลพร้ อมไหม ทําอย่ างไรที่พวกท่านจะไปถกกันไปคุยกันว่ าในประเด็น
เหล่ านั้นควรจะเป็ นอย่ างไร ในประเด็นเหล่ านี้ ผมเคยได้ เรียนท่านอาจารย์ประเวศ บอกว่ า
องค์กรทั้งหลายที่มีอยู่น้ัน มันต้ องเชื่อมโยงกัน ไม่ต้องเป็ นหนึ่งแต่ หากลไกมาเชื่อมโยงกันให้
ได้
งบประมาณส่วนหนึ่งนั้นต้ องทุ่มไปในส่วนที่จะให้ ส่ ือกันได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในยุค
สมัยใหม่น้ัน เรื่องสื่อสารมวลชน เรื่องโซเซียลมีเดีย เรื่องของทีวี เป็ นต้ น เหตุผลเพราะว่าการ
ที่เราจะพัฒนาทีละชุมชนนั้น ความดีมันเกิดช้ ากว่าความชั่วที่มันกระจายไปทีเดียวทั้งประเทศ
ได้ แต่ ว่าเมื่อเราขาดข้ อมูลร่ วมกัน เราขาดความเข้ าใจร่ วมกันในประเด็นระดับชาติ มันทําให้
การขยับได้ ขยับลําบาก เพราะเราไม่ร้ จู ริงในประเด็นเหล่านั้น
หน้ า | ๑๗

ในประการที่สาม ผมคิดว่ าประเด็นการ
“มวลหมู่ ป ระชาชนนั้ น
ปฏิรูปนั้น เรามีความตั้งใจแต่ กิจกรรมของการ
ปฏิรปู ต่างหาก ที่เรายังไม่ชัดเจนว่าเราจะทําอะไร เหมื อ นนํ้า นํ้า ที่ ขั ง อยู่ ที่ ต่ า งๆ
จะถกอะไรกันเพราะความรู้ความเข้ าใจนั้นยังไม่
เพียงพอ ยกตัวอย่าง ประเทศฟิ ลิปปิ นส์น้ัน พลัง เป็ นร้อ ยจุ ด พั น จุ ด มั น ก็ เ ป็ น
ประชาชนเข้ มแข็งมากเขาโค่นล้ ม ประธานาธิบดี แค่ น้ ํา ขั ง นิ่ ง ถ้า สามารถทํา ให้
มาร์กอส ได้ และอีกครั้งหนึ่งประมาณปี ๑๙๘๐
มารวมกันได้ บริหารจัดการได้
สามารถโค่ นล้ มประธานาธิบดี อีกคนหนึ่งไปได้
แต่ ห ลั ง จากโค่ น ล้ ม ไปแล้ ว กลั บ บริ ห ารจั ด การ มันจะเกิดประโยชน์มหาศาล”
ไม่ ไ ด้ ไม่ ส ามารถผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การปฏิ รู ป
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้ เสียเวลาไป ๓๐ – ๔๐ ปี
ทั้งที่มวลชนนั้นมีมหาศาล ขนาดอํานาจของประธานาธิบดีมีท่วมท้ น แต่ กย็ ังต้ านพลังมวลชน
ของเขาไม่ ได้ แต่ จนแล้ วจนรอดการเมืองเขายังเหมือนเดิม คอรัปชั่นเขายังเหมือนเดิม ทุก
อย่างยังเหมือนเดิม มาดีข้ ึนในยุคประธานาธิบดีคนปั จจุ บันที่เอาจริงเอาจังจนประเทศของเขา
ได้ จัดระดับโดยขึ้นองค์กรระหว่างประเทศ ทําไมมันเป็ นอย่างนั้น
หันมาดูท่ีเกาหลีใต้ ท่ีประสบความสําเร็จมากด้ านเศรษฐกิจ แต่ อีกหลายเรื่องของเขา
โดยเฉพาะเรื่องคอรัปชั่น เป็ นเรื่องใหญ่ ทุกคนล้ วนบอกว่าเรื่องนี้เป็ นมะเร็งของเขาเลย ฉะนั้น
ผู้สมัครประธานาธิบดีของเขาทุกคน จะต้ องอ้ างว่าการปราบคอรัปชั่น คือ หัวใจ ระยะเริ่มต้ น
พลังพลเมืองของเขามารวมกันมหาศาลแต่ใช้ อารมณ์ไม่มีสติ ผลปรากฏว่าต้ องไปอยู่ในคุก ติด
คุกกันระนาว แต่ต้ังแต่ประมาณปี ๑๙๘๙ เป็ นต้ นมา ถ้ าผมจําไม่ผิด หลายอย่างเปลี่ยนแปลง
ไป ผู้นาํ ชุมชนผู้นาํ องค์กรซึ่งมีเป็ นร้ อยๆ แห่ งเริ่มมีการจัดตั้งเครือข่ายกระจายไปทั้งประเทศ
จากร้ อ ยเป็ นพั น จากพั น เป็ นหมื่ น ที่สาํ คั ญ มี ก ารรวมตั วเป็ นองค์ ก รขนาดใหญ่ ท่ีสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงให้ เกาหลีใต้ อย่างชัดเจนชื่อว่า CCEJ : Citizen Coalition for Economic Justice
แปลว่า การรวมตัวของภาคพลเมือง เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ
องค์ ก รนี้ จั ด ตั้ ง ขึ้ นโดยมี ก ลไกเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยประเทศ ในปี ๑๙๙๒ ได้ ระดม
ความคิ ด นํา เสนอข้ อ เสนอ ๕๔ ข้ อ ๕๔วาระของการปฏิ รู ป ประเทศ ผลั ก ดั น ออกมาเป็ น หน้ า | ๑๘
กฎหมายได้ สาํ เร็จ วาระสําคัญๆ เช่น วาระว่าด้ วยการใช้ ช่ือจริงในการทํากิจกรรมทางการเงิน

กฎหมายฉบับนี้ถูกผลักดันมาได้ ในที่สดุ เขาผลักดันกฎหมายคอรัปชั่นให้ ความคุ้มครอง และ
ให้ รางวั ล แก่ ผ้ ู ท่ีเปิ ดเผย เหล่ านี้ เป็ นต้ น เขาผลั ก ดั น กฎหมายว่ าด้ วยการใช้ จ่ ายของพรรค
การเมือง และที่สาํ คัญเขาสามารถทลายเครือข่ายคอรัปชั่นของบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่เราเรียกใน
ภาษาเกาหลีว่า “แชโบล” เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทขนาดเล็ก
กิจกรรมของเขานั้นไม่ใช่เท่านั้น เขายังมีกจิ กรรมที่เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเฝ้ าระวัง
เฝ้ าระวังการเลือ กตั้ ง เฝ้ าระวังงบประมาณแผ่ น ดิ น ของประเทศ ถ้ าเมื่ อ ไรมี ข้ อ ผิด เห็น ข้ อ
คอรัปชั่น เขาเคลื่อนไหวทันที แต่ การเคลื่อนไหวของเขานั้นเป็ นการเคลื่อนไหวอย่ างสงบ ใช้
ความรู้เสนอเป็ นข้ อเสนอแนะทางเลือก ส่งผ่านให้ สภาออกมาเป็ นกฎหมาย ไม่มีการใช้ อัตตา
ไม่ มี ก ารใช้ อารมณ์ ไม่ มี ก ารปลุ ก ปั่ น ที่ ส ํา คั ญ อย่ า งยิ่ ง เขาถึ ง ขนาดมี ก ารรณรงค์ เชิ ง ลบ
(Negative Campaign) หมายความว่ า นักการเมืองคนไหนมีประวัติการคอรัปชั่น ทั้งองค์กร
เครือข่ายของเขานั้นทําบัญชี ออกมาเป็ นบัญชีดาํ รณรงค์ไม่ให้ เลือกคนคนนี้ สรุปนักการเมือง
ของเกาหลีใต้ สอบตกกันระนาว ของเรามีหลายบิ๊ก บิ๊กๆ ทั้งนั้น ทําไมบิ๊กกว่ าพลังพลเมือง
พลังพลเมืองของเขามีท้งั ความรู้ มีท้งั ข้ อมูล มีท้งั การบริหารจัดการและมีการเคลื่อนไหวอย่าง
สงบ สามารถเดินหมากจนสามารถเอาอดีตประธานาธิบดีสองคนเข้ าคุกได้
หันกลับมาประเทศไทย พลังของท่านมีท้งั ประเทศ เครือข่ายมีท้งั ประเทศ โจทย์คือจะ
ตกลงกันอย่างไร จะสร้ างเครือข่ายเหล่านี้มองไปที่คอรัปชั่นเป็ นจุดแรก จุดนี้เป็ นจุดที่จะระดม
พลังทั้งประเทศ เพราะถ้ าคอรัปชั่นยังมี การเมืองยังเลว อย่าหวังว่าอะไรจะดีได้ ผมถามท่าน
ผอ.พอช. (นายพลากร วงค์กองแก้ ว) เมื่อครู่น้ ีว่า พอช. ได้ งบเท่าไร ทั้งที่เป็ นองค์กรที่สาํ คัญ
ที่สดุ ของประเทศ ท่านบอกว่าบางปี ได้ ลดลง นี่มันอะไร เหล่านี้ เป็ นต้ น ท่านก็ต้องเปล่งเสียง
ของท่านออกมา เปล่งอย่างสงบผ่านไปที่สภา ว่าอนาคตข้ างหน้ าเราจะสร้ างชุมชนที่เข้ มแข็ง มัน
ต้ องมีท้งั คนทั้งทรัพยากร เราต้ องการสร้ างเครื่องไม้ เครื่องมือในการสื่อสาร สิ่งเหล่ านี้ต้องมี
การใช้ ส่อื สารมวลชน ทีวีฟรี ทีวีประชาชนท่านต้ องการ นี่คือประเด็นที่จับต้ องได้ ทําได้ ถ้ าท่าน
สามารถเชื่อมโยงได้ ดี รากหญ้ าเข้ มแข็ง ถ้ าท่านทําได้ อย่ างนั้นมันจะกลายเป็ นพลังพลเมืองที่
บริสทุ ธิ์ ไม่มีใครมาแอบแฝงไม่มีใครมาปลุกปั่น มาให้ ข้อมูลเท็จกับท่านได้ เลย
หน้ า | ๑๙

เมื่อครู่น้ ีผมเห็นท่านที่ม าร่ วมเวทีน้ ี คุ ยกัน
สนุกสนาน มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ ผมนึกในใจ
ว่าประเทศนี้ไม่ควรเป็ นประเทศที่ต้องทะเลาะเบาะ
แว้ งกันเลย ประเทศไทยไม่ได้ เกิดมาให้ ทะเลาะ ทุก
คนรักกันอยู่แล้ ว แต่ มาถึงวันนี้ได้ อย่ างไร เราต้ อง
ทําให้ ส่งิ นี้หายไปในประเทศไทย คืนสู่ความรักใคร่
ออมชอบกันให้ ได้

“ห้ว งเวลานี้ ไม่ ใ ช่ ห ้ว ง
เวลาของการพูด อี ก แล้ว
มัน เป็ นห้วงเวลาของการ
กระทํา”

ฉะนั้นผมยกตัวอย่ างเกาหลีใต้ ให้ ท่านฟั ง เพื่ อให้ ท่านรู้ว่าบทบาทของท่านนั้นคือการ
เป็ นคนสะท้ อนปั ญหาให้ กับสภาปฏิรูป การพัฒนานโยบายดีๆ เสนอสภาปฏิรูปแห่ งชาติ การ
เฝ้ าระวังการส่งเสียง การเคลื่อนไหวอย่างสงบ รวมทั้งที่อาจารย์ประเวศได้ แนะนําเมื่อครู่น้ ีเป็ น
การสร้ างพื้นที่ ในส่วนของผู้นาํ ใหม่ ให้ กบั ประเทศ
ประธานาธิบดีจีนนั้นเคยกล่าวว่า การบริหารคนขนาด ๑,๓๐๐ ล้ านคนมันต้ องประณีต
เหมือนกับการทอดปลาในกระทะ ถ้ าการทอดปลาไม่ประณีตมันจะเกรียมเป็ นบางแห่ ง กรอบ
เป็ นบางแห่ ง ไหม้ เป็ นบางแห่ง ฉะนั้นผู้นาํ ของเขาที่มาจะต้ องเข้ าใจปั ญหารู้ปัญหาของประเทศ
ทั้งในระดับบนและระดับล่าง ผู้นาํ ของเราในอดีตบางทีมาจากไหนเราก็ยังไม่ร้ ู และประเทศมัน
จะพัฒนาไปได้ อย่างไร อันนี้คือโจทย์ใหญ่ท่พี วกเราจะต้ องคิด วันนี้ผมบอกแล้ วว่าผมเห็นการ
เริ่มต้ นที่มันเริ่มเกิดขึ้น และการเริ่มต้ นนี้จะได้ ประโยชน์มหาศาลกับท่านเองถ้ ามันได้ รับการ
พัฒนา การยกระดับ “ห้วงเวลานี้ ไม่ใช่ หว้ งเวลาของการพู ดอี กแล้ว มันเป็ นห้วงเวลาของ
การกระทํา” ท่านประธานสภาปฏิรูปแห่ งชาติ ได้ มาร่ วมงานกับท่าน สภาปฏิรูปแห่ งชาติน้ัน
เป็ นกลไกสําคัญที่ท่านจะ ป้ อน ข้ อมูล ไปให้ เป็ นตรรกะที่สมเหตุสมผลและเป็ นการเคลื่อนไหว
ของภาคประชาชนที่บริสทุ ธิ์และสงบ
ผมหวังอย่างยิ่งว่าพวกท่านจะสามารถร่ วมกันเป็ นหัวใจ เป็ นจิตใจดวงเดียว ลดอัตตาที่
เคยมี องค์กรทั้งหลายเชื่อมโยงเครือข่าย จากที่น่งั เบาะหลังมานั่งเบาะหน้ าขับเคลื่อนงานปฏิรปู
แล้ ววันหนึ่งพลังพลเมืองของท่านจะเป็ นพลังที่แท้ จริงเหมือนกับเกาหลีใต้ ขอบคุณ
ครับ
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สปช.ไม่อาจทําเรือ่ งปฏิรูปได้สาํ เร็จตามลําพัง
ความคิดอ่าน ความร่วมมือจากทุกคนคือพื้ นฐานที่จะทําให้สาํ เร็จ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
………………………………………………………………………………………………………………

ท่านอาจารย์ประเวศ ท่านอาจารย์สมคิดและท่านผู้มีเกียรติท่เี คารพทุกท่านครับ
อันที่จริงผมได้ เตรียมตามหัวข้ อที่ผ้ ูจัดได้ มอบหมายให้ แต่หลังจากที่ได้ ฟังท่านอาจารย์
ประเวศและท่านอาจารย์สมคิดแล้ ว มีความรู้สึกต้ องตัดสินใจว่ าที่เตรียมมาป่ วยการ แต่ เพื่อ
ไม่ ให้ ท่เี ตรียมมาเสียของ ซึ่งหลายท่านก็ต้ังอกตั้งใจและคอยปรามและคอยเตือนว่าไม่ ให้ เสีย
ของ คราวนี้จะต้ องไม่ เสียของ ก็จะขออนุ ญาตใช้ ส่วนที่ท่ีเตรียมมาเล่ าพอสังเขปสักนิดหนึ่ง
และจะได้ ต่อความจากตรงนั้น
จริงแล้ วเมื่อตอนที่เราเข้ ามาทําหน้ าที่ส่วนหนึ่งหลังจากที่ คสช. ได้ ต้ังขึ้นมาและให้ เรา
ขึ้น มาเป็ นสภาปฏิรูป แห่ งชาติ เราก็ต้ั งคําถามว่ า ปฏิรูป หมายถึงอะไร เพราะหลายคนคิ ด
เพียงแต่ว่า ป้ ายรถประจําทางตั้งตรงนี้ไม่ถูกที่ ขอให้ ย้ายอย่างนี้กป็ ฏิรูป ถ้ าอยู่ในเมืองและเขา
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ไม่ มาเก็บขยะ จัดการให้ เขามาเก็บขยะอย่ างนี้เรียกปฏิรูป เรื่อยไปจนถึงต้ องใช้ กาํ ลังในการ

เคลื่อนย้ ายอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้ าใจเอาเองตลอดว่าอย่างโน้ นก็ปฏิรปู อย่างนี้ก ็
ปฏิรปู นี่เป็ นปัญหาเบื้องต้ นที่จะเป็ นเหตุให้ เสียของ
เพ ร าะ ฉ ะ นั้ น ล อ ง ไป ดู สิ ค รั บ ใน
“เราต้อ งการหยุ ด คิ ด กั น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ใช้ คาํ ว่าปฏิรปู เบา
บางเหลือเกิน เป็ นคําวิเศษ แปลว่าสมควรหรือ สั ก หน่ อ ย ว่ า เราปฏิ รู ป ไปหา
เหมาะสม ถ้ าเป็ นคํากิริยาแปลว่ าปรับปรุงให้
อะไร จากนี้ ไประยะหนึ่งต้อง
สมควร เรื่องการปฏิรูปบ้ านเมือง สุดท้ ายอ่าน
แล้ วไม่ ร้ ูว่าปฏิรูปคืออะไร เพราะทําให้ สมควร หาให้เจอ ถ้า หาไม่ เจอแสดง
สมควรของใคร สมควรเมื่อไร ผมไม่ได้ เล่นคํา ว่าปฏิรูปเสียของ”
นะ แต่ ว่ าจะให้ เห็ น ว่ าตั ว นี้ แหละคื อ สิ่ง ที่เรา
ต้ องคิดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงซึ่งพจนานุกรม
เป็ นการอธิบายว่าเป็ นคํากริยา แปลว่ าแปลลึกไปจากลักษณะเดิม หรือเอาสิ่งหนึ่งมาแทนสิ่ง
หนึ่งโดยกรรมวิธีต่างๆ ฉะนั้นการที่เอาสิ่งหนึ่งมาแทนสิ่งหนึ่งมันคือการเปลี่ยน มันคือการ
ปฏิรูปใช่ ไหม ก็ตอบว่าใช่ ถ้ าใช่ข้อนี้แหละครับที่เกิดปั ญหาที่ท่านอาจารย์สองท่านพูดว่า แล้ ว
มันจะเป็ นไปอย่างที่เราต้ องการหรือเป็ นไปตามที่เราปรารถนาได้ หรือไม่ แล้ วได้ อย่างไร
สิ่งที่น่าสนใจคือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี ๒๕๕๗ นี้ ในส่วนที่เป็ นมาตรา ๒๗ บอก
ให้ มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีหน้ าที่ศึกษาและเสนอแนะ ให้ เกิดการปฏิรูปด้ านต่างๆต่อไปนี้ และ
ไล่เรียงรัฐธรรมนูญ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การ
ปกครองท้ องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุข สิ่งแวดล้ อม สื่อสารมวลชน สังคม
และอื่นๆ และบังเอิญผมเป็ นคนหนึ่งที่ได้ รับการสรรหามาจากเรื่องอื่นๆ ซึ่งตั้งใจจะทํางาน
อะไรก็ตามที่เหลือ หรืออื่นอะไรก็ตามที่เหลือ แปลว่าทุกเรื่อง
คําว่าสังคมเป็ นหนึ่งในนั้น แปลว่าการปฏิรูปสังคมเป็ นกลไกสําคัญเป็ นเครื่องมือสําคัญ
และเป็ นเป้ าหมายสําคัญ เป็ นกระบวนการสําคัญที่เป็ นหนึ่งที่จะต้ องทําในครั้งนี้
คําถามสําคัญที่เกิดขึ้น เหมือนที่ท่านอาจารย์ประเวศ ท่านอาจารย์สมคิดได้ กรุณานํา
มาถึงจุ ดนี้คือว่ า เราหยุดคิดสักหน่ อยดีไหมว่ าปฏิรูปไปทําอะไร พูดง่ ายๆ ปฏิรูปไปหาอะไร หน้ า | ๒๒
จากนี้และระยะหนึ่งต้ องหาสิ่งนั้นให้ เจอ ถ้ าหาไม่เจอแสดงว่าปฏิรปู เสียของ ปฏิรปู ยังไม่เสร็จ

ผมตกใจเมื่อกี้ท่านอาจารย์ประเวศพูดว่ามันต้ องใช้ เวลา ๒๐ ปี ไม่ได้ แปลว่าสภาปฏิรูป
ต้ องอยู่อีก ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี เพราอาจารย์ได้ อธิบายไว้ ชัดเจนว่าโดยรัฐธรรมนูญคงประมาณ
ปี หรือปี เศษๆ ยังเถียงกันอยู่ว่าจะหย่อนไปถึงปี ๒๕๕๙ หรือเปล่า แต่ว่าอายุมันก็แค่น้ันแหละ
ถ้ าสภาปฏิรูปแห่ งชาติอยู่ถึงปี ๒๕๕๙ ก็มองว่าเต็มทีแล้ วเพียงแต่ ระบบความคิดแนวทางวิธี
ทั้งหมดคงต้ องวางไว้ แล้ ว แต่ การปฏิรูปอาจจะยังต้ องดําเนินการต่ อ เดี๋ยวต้ องว่ ากันว่ าโดย
กระบวนการ
โจทย์สาํ คัญที่ต้องคิด คือเราจะปฏิรูปประเทศคราวนี้ซ่งึ ท่านอาจารย์สมคิดบอกแล้ วว่า
ไม่เคยมี เราไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อน แล้ วเราจึงต้ องคิดว่าแล้ วเราจะปฏิรปู ไปทําไม ปฏิรปู ไปทํา
อะไร หรือปฏิรปู ไปหาอะไร คําตอบนั่นคือเป้ าหมายของการปฏิรปู เราต้ องเดินไปสู่เป้ าหมาย
เหล่านี้ เราไม่ได้ คิดเอง เพราะตัวเป้ าหมายเหล่านี้ รัฐธรรมนูญซึ่งสื่อเรียกว่าพิมพ์เขียวฉบับนี้
บอกไว้ แล้ วว่าการปฏิรปู คราวนี้อยากเห็นสิ่งที่เกิดจากการปฏิรูป ๖ เรื่อง คือ
เรื่องที่หนึง่ เราอยากเห็นประเทศไทยเป็ นประเทศที่ปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เพราะฉะนั้นปฏิรูป
แล้ วไม่ เสียของคือต้ องเห็นสิ่งนี้ ต้ องเห็นประเทศไทยเป็ นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็ นประมุขผมยํา้ ว่ามี พระมหากษัตริย์เป็ นประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ไม่ใช่
เหมาะสมกับสังคมอื่นไม่ ต้องลอกเลียนแบบ ไม่ ต้องใช้ โมเดลของใคร ไม่ ต้องดูแบบของใคร
เรียนรู้แล้ วจาก ๒๔๗๕
เรื่องที่สอง ปฏิรูปแล้ วเราต้ องมีระบบการเลือกตั้งที่สจุ ริตและเป็ นธรรม แปลว่าที่ผ่าน
มาไม่ค่อยสุจริตไม่ค่อยเป็ นธรรม คราวนี้ปฏิรูปแล้ วต้ องสุจริตและต้ องเป็ นธรรม หลักแนวทาง
วิธกี ารนั่นคือสิ่งที่เราจะต้ องคิดว่าทําอย่างไร จึงจะได้ ส่งิ นี้
ประโยชน์ เป้ าหมายประการที่สาม ปฏิรูป แล้ วต้ องมีกลไกที่ป้ องกันและจะขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ คําในรัฐธรรมนูญนี้ขยายความได้ ดี ก่อนหน้ านี้เราก็
คล้ ายมีการป้ องกันขจัดและป้ องการการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ แต่มันอาจจะไม่ ค่อยมี
ประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพกับบางคนหรือไม่ มีประสิทธิภาพกับบางคน ไม่ ควรเลือก
ปฏิบัติ ละเว้ นการไปปฏิบัติ หรือสองมาตรฐานหรือหลายมาตรฐาน ปฏิรูปคราวนี้จะต้ องเกิด หน้ า | ๒๓
กลไกการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ แปลว่าเราต้ องเห็นสิ่งนี้

ประการที่สี่ ขจัดความเหลื่อมลํา้ และสร้ างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน ผมขอบคุณท่านอาจารย์ประเวศ ท่านอาจารย์สมคิด ที่กรุณาพูดตรงจุดนี้ไป
แล้ วผมจะไม่ ยํ้าและไม่ จําเป็ นต้ อ งยํ้าอีก ปฏิรูป คราวนี้ ประเทศไทยต้ องลดความเหลื่อมลํ้า
ปฏิรูปคราวนี้ประเทศไทยต้ องมีความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด การพั ฒนา
ประเทศจะยั่งยืน แต่น่ีเป็ นเงื่อนไข ถ้ าเราทําไปแล้ วยังไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อมลํา้
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เสียของ
ประการที่หา้ ปฏิรูปจะต้ องให้ กลไกของรัฐสามารถให้ บริการประชาชนได้ อย่ างทั่งถึง
สะดวกและรวดเร็ว ข้ อนี้เป็ นตัวพื้นฐาน
สุดท้ ายประการที่หก ปฏิรูปแล้ วต้ องมีการเร่ งรัดใช้ กฎหมายอย่ างเคร่ งครัดและเป็ น
ธรรม ถ้ าปฏิรูปคราวนี้จบแล้ วยังไม่มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่ งครัดและเป็ นธรรม ยังมี
เรื่องปฏิบตั ิและละเว้ นปฏิบตั ิปฏิรปู คราวนี้เสียของ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่ งชาติทุกคนเข้ าใจหั วข้ อนี้เป็ นอย่ างดี ตั้งแต่ วันแรกที่มาทํางาน
คําถามสําคัญอยู่ตรงนี้ คือเราจะทําอย่างไรที่จะบรรลุเป้ าหมายทั้ง ๖ ข้ อนั้น
คราวนี้ มาเรื่ อ งสัง คมเพราะประเด็น สําคั ญ ที่สุด ในวัน นี้ คื อ การปฏิรูป สัง คม ปฏิรู ป
การเมืองปฏิรูปการบริหารแผ่นดินมันมีอกี หลายเวที แต่วันนี้เป็ นเรื่องของสังคม ผมไปพลิกดู
ในพจนานุกรมคําว่าสังคมนั้นเป็ นคํานามอธิบายว่า “ชุมชนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันที่
มีระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สาํ คัญร่ วมกัน” เช่น สังคมชนบทอีกวงการหนึ่งพูดถึง
วงการหรือสมาคมของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเช่ น สังคมชาวบ้ าน ข้ อนี้ทาํ ให้ เราได้ คิด ว่าเวลาเรา
พู ดถึงสังคมนี้ไม่ ได้ แปลว่ าเมื อง ไม่ ได้ แปลว่ านครหลวง ไม่ ได้ แปลว่ ารั ฐบาลเท่ านั้น ตรงนี้
แหละครับที่เป็ นจุดเริ่มต้ นที่ผมเดาว่าเมื่อเราแบ่งหน้ าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปแห่ งชาติ ก็มี
คณะกรรมาธิการหลายคณะ และคณะกรรมาธิการคณะหนึ่งที่จับโจทย์เรื่องนี้สาํ คัญคือเรื่อง
สังคม เป็ นตัวหลัก กรรมาธิการชุดนี้ซ่งึ ท่านประธานอยู่ท่นี ่ี
คณะกรรมาธิก ารชุ ด นั้นก็มีอ นุ ก รรมาธิก ารปฏิรูป ขณะนี้ มีอยู่ ๓ ชุ ด ชุ ด หนึ่ งปฏิรูป
ระบบที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนท้ องถิ่นและสังคม ผมเอาตรงนี้มาเล่าเพื่อที่จะได้ เห็นว่าเดี๋ยวเราจะ
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ช่ วยกันอย่างไร ชุดที่ ๒ คณะอนุ กรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้ าง

ความเข้ ม แข็ง แก่ เด็ก เยาวชนและสตรี ผู้ สูงอายุ แ ละครอบครั ว และชุ ด ที่ ๓ ปฏิรูป ระบบ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเสริมสร้ างความเข้ มแข็งแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ความซับซ้ อนของเรื่องนั้นมันมีมากพอๆ กับที่เรานึกถึงประเด็นว่าจะต้ องทําอะไรบ้ าง
ตรงนี้จะอยู่ท่ี ๓ – ๔ อย่างคือ หนึง่ ความหมายที่แท้ จริงของคําว่าสังคม เมื่อกี้ท่ผี มยกตัวอย่าง
เรื่องบุรุษ เป็ นเพียงแค่ไม่ให้ ง่วงเหงาหาวนอนเท่านั้น แต่ส่งิ ที่ต้องคิด คือ นัยยะจริงๆ ของคํา
ว่าสังคม เราจะหมายถึงอะไรแล้ วรวมความอะไรบ้ าง
สอง ขอบข่ายครอบคลุมตามความหมายและนัยยะข้ างต้ น คําบางคําที่กรรมาธิการได้
ยกและพูดกันแล้ ว คล้ ายกับรวมไปหลายเรื่อง เช่ น คําว่ าผู้ด้อยโอกาส แต่ คาํ ว่ าผู้ด้อยโอกาส
ยากมาก บ่อยครั้งจะเข้ าว่าการด้ อยโอกาสทางสังคมหรือด้ อยโอกาสทางเศรษฐกิจและถ้ าด้ อย
โอกาสทางเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาของเราหลายครั้งเรียกอันนี้ว่า คนจน ความจริงตัวเหล่านี้
ไม่ใช่สภาวะด้ อยโอกาสที่เบ็ดเสร็จ
ผมยังนึกคนชายขอบนะครับ สัปดาห์แรกที่เข้ าทําหน้ าที่ประธานสภาปฏิรูปแห่ งชาติ มี
คณะบุคคลเข้ ายื่นประเด็น ถึงสภาปฏิรูปแห่ งชาติให้ พิจารณา ให้ ความช่วยเหลือ เขามายื่นกับ
ผมเป็ นกลุ่มคนซึ่งไร้ สัญชาติ และที่ประหลาดคือว่า พ่ อได้ สัญชาติไทย แม่ได้ สัญชาติไทย แต่
ลูกซึ่งกําลังจะจบมหาวิทยาลัยราชภัฎปี นี้ยังไม่ได้ สญ
ั ชาติ คําถามว่ายื่นขอสัญชาติแล้ ว ๕ ปี เศษ
ยังไม่ได้ แล้ วมีอย่างนี้ท้งั หมู่บ้าน และก็มีเต็มไปหมดที่ชายขอบ นี่กเ็ ป็ นการด้ อยโอกาส ผมคิด
ว่ าความด้ อยโอกาสของเขาจะชัดมากขึ้นเมื่ อจบแล้ วไม่ สามารถทํางานที่ไหนได้ เพราะไม่ มี
สัญชาติ นี่เป็ นตัวอย่างเท่านั้น เป็ นเรื่องซับซ้ อน
สามคือ ความหมายและนัยยะนั้น เป็ นปั ญ หาและเป็ นจุ ด อ่ อนในปั จจุ บัน เรามักจะ
ปฏิ รู ป โดยมั ก ตั้ ง ว่ า วั น นี้ เป็ นปั ญ หา และเอาตั ว ปั ญ หาเป็ นตั ว โจทย์ แ ละแก้ ปั ญ หานี้ การ
แก้ ปัญหาและจุดอ่อนวันนี้ไม่ใช่ปฏิรปู เพียงเท่านั้น เพราะอาจจะนําไปสู่ปัญหาใหม่อกี อันในวัน
พรุ่งนี้กไ็ ด้ ต้ องระวัง ผมยังคิดว่าปั ญหาแรงงานข้ ามชาติเป็ นตัวอย่าง เราต้ องมองเรื่องนี้ด้วย
ความระมัดระวัง การแก้ ปัญหาวันนี้ไม่ ใช่ การปฏิรูป เราต้ องแก้ ปัญหานั้นแน่ แต่ ไม่ ใช่ ปฏิรูป
ความยากอยู่ตรงนี้
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สี่ มิติท่คี วามหมายและนัยยะนั้นจะเปลี่ยนไปในอนาคต เมื่อกรรมาธิการนี้พูดถึงเรื่อง
ประเด็นการปฏิรูประบบเพื่อเด็ก ถ้ าเรามองเด็กวันนี้เอาละถ้ าหมายถึงอายุ ๒ – ๓ ขวบขึ้นไป

จนถึง ๑๐ กว่าต้ นๆ ๑๐ กว่าปี ข้ างหน้ าเด็กเหล่านี้จะกลายเป็ นเยาวชน อีก ๑๐ ปี คนเหล่านี้เป็ น
ผู้ใหญ่หมดแล้ ว การปฏิรปู จึงต้ องมองด้ วยความพิถพี ิถนั เพราะพลวัตและการเปลี่ยนแปลงมัน
เคลื่อนไปตลอดเวลา ผมคิดว่านี่คือความยากของการปฏิรปู
ที่เอ่ ยทั้งหมดไม่ ได้ แปลว่ ายากแล้ ว
ไม่ ทาํ นะครับ อย่ างไรก็ต้องทํา กุญ แจของ
การปฏิ รูป นั้ น จึ ง น่ าจะอยู่ ท่ีก ารเลื อ กที่จ ะ
ปฏิรูปสังคมในบางความหมายและบางนัย
ยะที่มีผลกระทบอย่างสําคัญมาก เราทําทุก
เรื่องในรอบปี นี้น่ากลัวยากมาก แต่ เราต้ อง
จับประเด็นที่มีนัยยะสําคัญมากๆ มาว่ ากัน
ถ้ าเรามีโอกาสเราก็เดินหน้ าประเด็นอื่น แต่
ที่สาํ คัญ คือว่ าเมื่อปฏิรูปเมื่อทําการไปแล้ ว
จะต้ องบรรลุเป้ าหมาย ๖ ประการที่พูดถึง
เมื่อซักครู่มิฉะนั้นเท่ากับเรายังทําไม่สาํ เร็จ

“กุญแจสําคัญของการปฏิรูป
อ ยู่ ที่ ก า ร เ ลื อ ก เ รื่ อ ง ที่ มี
ผลกระทบอย่ า งสํา คั ญ เราทํา
ทุกเรื่องในคราวเดียวไม่ได้ ต้อง
จับประเด็ นสําคัญมากๆ มาว่ า
กัน”

ผมคิ ด ว่ า ข้ อ ที่ ต้ องเป็ นข้ อ สั ง เกตก็คื อ เพี ย งเท่ า นั้ น ก็นั บ ว่ า เกิ น กํา ลั ง มาก ลํ า พั ง
กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการคงไม่อาจดําเนินการได้ ลําพังกรรมาธิการคงไม่มีทางทําให้ เสร็จ
และรอบคอบได้ ไม่ใช่กรรมาธิการไม่ต้ังใจ ไม่ใช่ ไม่ รอบคอบ ไม่ได้ พยายามไม่ใช่ และก็ไม่ใช่
คณะกรรมาธิการไม่ได้ ทาํ ไม่ได้ หลงลืม แต่สภาปฏิรปู โดยรวมก็มีส่วน
ผมจะขยายความซักนิด เพราะว่ าบางประเด็นที่สภาปฏิรูปมองภาพของการปฏิรูปที่
รัฐธรรมนูญกําหนด ๑๑ ประเด็นนั้น และประเด็นสุดท้ าย คือเรื่องอื่นๆ นั้นมันครอบคลุมมาก
เมื่อเราแตกกลุ่มสมาชิกสภาปฏิรูปแห่ งชาติมาเดินเรื่องเหล่านี้ เรียกว่าเป็ นด้ านๆ ความจริงก็
ไม่ใช่ด้านหรอกก็เป็ นกลุ่มๆ รวม ๑๘ กลุ่ม ปรากฏในเวลาต่อมาว่าบางประเด็นที่จะต้ องปฏิรูป
ที่ต้ องมี ก ารเปลี่ยนแปลงโดยปรับระบบบางอย่ าง มั นเป็ นเรื่ อ งของกรรมาธิก ารมากกว่ า ๑
กรรมาธิการ มันโยงเป็ นลูกโซ่เลยครับ เช่น การจัดการปั ญหาทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งท่านอาจารย์
สมคิดพู ดถึงเมื่อซักครู่และเป็ นหัวใจ เรามีกรรมาธิการชุ ดหนึ่งดําเนินการเรื่องนี้ การปฏิรูป หน้ า | ๒๖
ระบบที่จะแก้ ไขปัญหาคอรัปชั่นทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ปรากฏไม่ใช่เท่านั้น กรรมาธิการ
ดูเรื่องการศึกษาก็พบว่าจริงแล้ วกระบวนการเรื่องนี้ต้องแก้ ท่สี าํ นึกตั้งแต่เด็ก และอาจจะต้ อง

แก้ ท่ีส่วนของระบบการศึก ษาด้ วย กรรมาธิการที่ดู เรื่ อ งสังคมก็พ บแล้ วแหละว่ า จิต สํานึ ก
เหล่านี้ไม่ได้ อยู่ในระบบการศึกษาเท่านั้น ครอบครัว ชุมชน ทุกคน ต้ องใส่ใจกับปั ญหาที่ว่าและ
ผมคิดว่าตรงนี้เป็ นสิ่งสําคัญ
ขออนุญาต ถ้ าวันใดผมกลับจากสภาปฏิรูปแห่งชาติเร็วพอทันฟังข่าว ผมจะฟั งข่าวสรุป
ข่าวทางโทรทัศน์ เมื่อวานซืนมีเรื่องมหัศจรรย์ ว่าตํารวจ พันตํารวจโทตั้งด่านสกัดจราจรที่เมือง
สกลนคร มีผ้ ูขบั รถแหกด่านไม่ให้ จับกุม ไม่ให้ ตรวจค้ น ตํารวจก็ตามขับรถปาดหน้ า พันตํารวจ
โทขออนุญาตดูใบขับขี่และให้ เป่ าตรวจแอลกอฮอล์ คลิปยาวถึง ๕ นาที ชัดเจนเลยว่า ไม่ร้ หู รือ
ว่าข้ าพเจ้ าเป็ นใคร รู้แล้ วจะหนาว ในคลิป นั้นพันตํารวจโทผู้น้นั ตอบว่าไม่ทราบ ท่านไม่ให้ บตั ร
ประจําตั ว และใบขั บ ขี่ จ ะทราบได้ อ ย่ างไร เขาก็ย กโทรศั พ ท์ข้ ึ นพู ด กับ ผู้ ก ํากั บ ภูธ รจั ง หวั ด
สกลนคร จะพูดอะไรไม่ร้ ู เพราะในคลิปไม่ได้ ยินแต่สดุ ท้ ายเขาส่งโทรศัพท์ให้ พันตํารวจโทที่จับ
พั น ตํารวจโทก็รายงานเฉยๆ ว่ าจั บ เพราะอะไร จากนั้ น ก็จ บ ปรากฏว่ าคนคนนั้ น เป็ นรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของมหาวิท ยาลัยราชภัฎแห่ งหนึ่ง ผมไม่ ได้ ตําหนิอะไรใคร
ทั้งสิ้น ผมว่าไปตามสรุปข่าว และดันเป็ นคณบดีคณะการจัดการสองตําแหน่งควบ
เมื่อวานนี้ผมกลับมาสองทุ่มครึ่ง จากสภาปฏิรูปแห่งชาติดูข่าวอีก เป็ นข่าวภาคต่อตอน
จบ ว่าขึ้นสถานีตาํ รวจแล้ วขออภัยผู้กาํ กับและขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้ องเป็ นอันว่ายุติเรื่อง มัน
จบง่ายอย่างนั้นเหรอ ผู้กาํ กับบอกว่าขอโทษแล้ ว แล้ วกันไป แต่คดีว่ากันต่อ ผมยังคิดว่าสํานึก
ของคนเป็ นครู ประพฤติอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้ วด้ วยซํา้ แล้ วขับรถด้ วยนะครับ
แต่การเมาสุราไม่สามารถพิสจู น์ได้ เพราะไม่เป่ า เนื่องจากไม่ยอมลงจากรถ ตัวอย่างอย่างนี้เป็ น
ตัวอย่ างเล่ าจากข่ าว บังเอิญ หลังจากที่จะบรรยายในวันนี้ ฟั งข่ าวนี้แล้ วผมคิดว่ า เรื่องนี้เป็ น
เรื่ อ งปฏิ รู ป แน่ ๆ และไม่ ใช่ ป ฏิรูป บุ รุ ษ คนเดี ย ว นี่ แ น่ ๆ ปฏิ รู ป ระบบความเชื่ อ ของสัง คม
ความคิดของสังคมว่าคุณขอโทษแล้ วพฤติกรรมนี้จะต่ออีกหรือไม่ ไม่มีใครรู้ เพียงแค่น้ันหรือ
เราแก้ ปัญ หานี้เพี ยงแค่ น้ันหรือ ปฏิรูปจบที่น่ีไม่ ได้ ผมคิดว่ าตัวอย่ างอันนี้เป็ นอันหนึ่ง เป็ น
ตัวอย่างที่ทาํ ให้ ต้องคิด
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ผมอยากจะพูดต่อว่า ลําพังสภาปฏิรูป
“การปฏิ รู ป เราทํ า โดย
แห่ งชาติ ลําพั งกรรมาธิการทําเรื่องนี้ เพี ยง
เท่ านั้ น ยากมาก แม้ ว่าในกรอบ ๑ ปี เราจะ สภาปฏิรูปแห่งชาติเพียงลําพัง
มองแค่ ระบบแนวคิดที่ต้องปรับเปลี่ยนและ
ไม่ ส ํ า เร็ จ ต้ อ งอาศั ย ความ
บางเรื่องต้ องออกกฎหมายใหม่ ยากมากเลย
ดังนั้ นก็ขออนุ ญ าตยืมความคิดของอาจารย์ คิ ด เห็ น และพลั ง จากทุ ก ภาค
ทั้งสองท่าน ประการสําคัญที่ทาํ ให้ เรื่องนี้ไม่ ส่วนร่วมมือกัน”
เสี ย ของอยู่ ท่ี ท่ า นที่ น่ี แ ละยั ง อยู่ ท่ี บ้ านอี ก
ทั้งหมดต้ องช่วยกัน ช่วยกันตั้งแต่เรื่องสํานึก
เลยครับ ช่วยกันตั้งแต่ เริ่มคิด ช่วยกันตั้งแต่ลงแรงออกพลังเลยครับ การรวมกลุ่มการรวมตัว
ไม่ ใช่ การชุ ม นุ ม เพี ยงสนุ กสนานเท่านั้ น แต่ ต้ องตั้ งโจทย์สาํ คัญ ว่ าเราจะบําเพ็ญ อะไร ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ตรงจุดนี้แหละครับ แต่ถ้าบังเอิญเป็ นประเด็นที่ต้องแก้ ไขเปลี่ยนแปลงถึง
รากฐานของระบบและโครงสร้ างส่งมาที่ สปช. โดยกรรมาธิการของหมออําพลนี่แหละ เดี๋ยวเรา
ช่วยกันให้ สาํ เร็จ
ผมคิดว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราช่ วยกันได้ และก็เป็ นความหวังของกรรมาธิการเอง เป็ น
ความหวังของสภาปฏิรูปแห่ งชาติ ของผมเองโดยเฉพาะ เพราะว่าไม่ เคยมีความเชื่อว่ าเราทํา
สําเร็จเพียงลําพัง ไม่เชื่อเลย และความคิดความอ่านจากทุกท่านเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญ แรงกาย
แรงใจที่มาช่วยกันด้ วยจะทําให้ สาํ เร็จ
จาก ๖๐ วันที่ผ่านมา ท่านจะพบว่าสภาปฏิรูปแห่ งชาติเงียบหายไป มีปรากฏในสื่อเป็ น
ข่าวอยู่บ้าง แต่ ท่ีหายไปเราไปทําภารกิจที่รัฐธรรมนูญกําหนด ว่ าต้ องประมวลความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะส่งกรรมาธิการ ยกร่ างรัฐธรรมนู ญ ที่สาํ คัญที่จะต้ องบรรจุ ในร่ างรัฐธรรมนูญนั้น
ให้ เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่ วันที่เปิ ดสภา มันจะ ๖๐ วัน วันที่ ๑๙ นี้แหละครับ เราจึงต้ อง
เก็บตัวเข้ าถํา้ และทําเรื่องนี้ให้ สาํ เร็จ
วันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคมนี้ จะเป็ นวันที่เราประชุมสภาเพื่อวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องนี้
ทั้งหมด แล้ วสภาจะได้ ช่วยกันดู ขัดเกลาเสร็จวันที่ ๑๘ หรือ ๑๙ ธันวาคม ก็จะได้ ส่งมอบให้ แก่ หน้ า | ๒๘
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกที่สนใจและอยากจะมีส่วนคิดและส่วนร่วมต่อจากนี้

ฟั ง ๑๕ – ๑๗ ได้ ตลอดทั้งวันที่ช่อง ๑๑ ผมคิดว่าตรงนี้เป็ นการมีส่วนร่ วมอย่ างสําคัญ และ
ช่วยกันออกความเห็น เห็นด้ วยไม่เห็นด้ วย ประเทศของเรา
สองสามเรื่องที่เตรียมบรรจุห่อเป็ นของขวัญ ถ้ ามันทันก่อนปี ใหม่ปีนี้ เราจะห่อของขวัญ
ส่งให้ พ่ีน้อง ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่ ถ้าไม่ ทัน ก็อาจจะสัปดาห์สองสัปดาห์หลังปี
ใหม่ เป็ นของขวัญปี ใหม่ท่คี งไม่ช้าไป
อาจจะมีกฎหมายหรือการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม ข้ อนี้กเ็ ป็ นข้ อเสนอ
ที่มาจากชุมชน มาจากประชาชนแท้ ๆ และมาจากการทดลองเตรียมการทําวิสาหกิจเพื่อสังคม
เหล่ านี้หลายรูปแบบ เป็ นวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากําไรและทําโดยชุมชน ต้ องเปิ ดโอกาส เรื่องที่
สามน่ าจะทันปี ใหม่ มากๆเราคงจะมีสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ เป็ นองคณะที่กาํ กับมาตรฐาน
คุ ณ ธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของนักการเมือง ผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมื อง บุคคลกร
ภาครัฐทั้งหมดและบุคลากรเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับภาครัฐ เช่น มีนิติกรรมร่ วม แล้ วจะมี
การตรวจสอบมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เหล่ านี้ มาตรฐานเหล่ านี้น่าจะมีการตรวจสอบ
โดยกระบวนการที่เป็ นกระบวนการข้ อ มู ล ข่ าวสารสาธารณะ ข้ อ มู ล ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คล
สาธารณะเหล่านี้จะถูกถือว่าเป็ นข้ อมูลสาธารณะที่ต้องเปิ ดเผยเพื่อทราบ
เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะตรวจสอบหรือกําหนดมาตรฐานที่จะตรวจสอบกันนี้ จะ
เกิดขึ้นโดยระบบข้ อมูลข่าวสาร และเปิ ดเผยสาธารณะก่อนเข้ าดํารงตําแหน่งใดๆ เช่น ก่อนการ
เลือกตั้ง ต้ องให้ คนรู้ประวัติคนเหล่ านี้มีอะไรที่ไม่ ถูกทํานองคลองธรรม หรือไม่ เพียงเท่านั้น
แล้ วผู้คนตัดสินใจเอง ว่าจะเลือกหรือไม่ เมื่อรับตําแหน่ งแล้ วเป็ นการตรวจสอบอีกภาคหนึ่ง
ทรัพย์สนิ คนละเรื่องกัน เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ภาคประชาชนได้ นาํ เสนอมานั้นก็คงจะได้
เอามาใช้ ประโยชน์กนั
ฉะนั้ น ทั้ง หมดนี้ ไม่ ได้ ม าจากสภาปฏิรูป แห่ งชาติ แต่ ม าจากข้ อ เสนอจากประชาชน
ชุมชนกลุ่มต่างๆ ยังมีอกี หลายเรื่องที่ช่วยกันได้ ขอความอนุเคราะห์ ขอความกรุณาช่วยกัน คิด
และช่ วยกันทําบ้ านเมืองของเรา เราต้ องร่ วมคิด สร้ างไทย แล้ วร่ วมใจ สร้ างอนาคตบ้ านเมือง
เราครับ
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กมธ.สังคม จะเป็ นข้อต่ออย่างไร ?
นายแพทย์อําพล จิ นดาวัฒนะ
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส
………………………………………………………………………………………………………………

กราบเรียน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านพี่น้องทั้งหลายครับ
ท่านเคยรับประทานอาหารโต๊ะจีนกันมาทุกท่านแล้ วนะครับ จะมีอาหารเสิร์ฟมาทีละ
อย่าง ๆ อาหารหลักผ่านไปแล้ ว เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็ นอาหารจานหวาน บางท่านก็อาจจะรู้สกึ
อิ่มตัวแล้ ว แต่เผอิญตามรายการก็มีการเสิร์ฟ เพราะฉะนั้นท่านทานอีกนิดหนึ่งและเดี๋ยวเราก็
แยกย้ ายกันไปประชุมระดมสมอง ผมมีเรื่องที่อยากจะสื่อสาร
เรื่องแรก ต้ องขอบคุณ พอช. ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่แล้ วก็พลกําลังทั้งหมดในการจัดงาน
วันนี้ร่วมกันกับกรรมาธิการและองค์กรเครือข่ายภาคีนะครับ
หน้ า | ๓๐

อยากขอบคุณภาคีท้งั หลายที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีช่ ืออยู่แล้ ว ผม
จะไม่กล่าวถึงที่ได้ ร่วมพลกําลัง ทรัพยากรและผู้คนในการจัดงานแบบนี้ ผมคิดว่ากระบวนการ
ปฏิรูปประเทศไทยที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่น่ีกค็ ือกระบวนการรวมตัวกันอันนี้ล่ะครับ ไม่ใช่เป็ น
เรื่องหน้ าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เรารวมพลังกันในการทํางานขับเคลื่อน และก็ไม่ใช่เรื่อง
ที่จะมีใครไม่ก่คี นไปนั่งทําอะไรแทน แต่เราจะต้ องร่วมกันทําร่วมกันขับเคลื่อน
ผมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่ที ่านได้ กรุณามาให้ ความคิดในวันนี้ในฐานะ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องสังคมไทย แล้ วก็ม าประกอบความเห็น ความคิ ด กับ พวกเราที่ม าด้ วยกัน
หลากหลายที่เป็ นเครือข่ายประชาชนนะครับ อยากจะกราบเรียนว่า วันนี้มีเครือข่ายประชาชน
เข้ ามาร่ วมงานกับพวกเรา ๑๕ ขบวนด้ วยกันเป็ นอย่างน้ อย ได้ แก่ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
เครือข่ายสวัสดิการชุมชน เครือข่ายเศรษฐกิจและชุมนุมชน เครือข่ายบ้ านมั่นคง ที่เรียกว่าที่ทาํ
กินกับที่อยู่อาศัย เครือข่ายการจัดการทรัพยากร เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ เครือข่ายไทยพลัดถิ่น
เครือข่ายสัมมาชีพ เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมเพื่อการเมือง เครือข่ายองค์กรชุมชน
และประกัน สังคมเพื่ อ การปฏิรูป เครื อ ข่ ายสมั ช ชาสุข ภาพ เครื อ ข่ ายองค์ ก รปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นเพื่อการปฏิรูป เครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะ สภาประชาชนเพื่อการ
ปฏิรปู เป็ นต้ น ที่มาในวันนี้
เคยมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่มีเครื่องบินพาณิชย์ใหม่ ๆ สมัยนั้นเครื่องบินพาณิชย์มีท่นี ่งั เพียง
๓ ที่น่ังเท่านั้น มีนักบินคนเดียวครับ ขณะที่บินอยู่บนท้ องฟ้ ามีนักบิน ๑ คน มีผ้ ูท่ีน่ัง ๓ คน
คนแรกก็เป็ นนักการเมืองใหญ่ คนที่ ๒ เป็ นลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือไปออกค่าย คนที่ ๓
เป็ นพระหลวงตาแก่ ๆ รูป หนึ่ ง เครื่ อ งบิ น บิ น ไป นั ก บิ น หั น มาบอกผู้ โดยสารว่ าเครื่ องบิ น
ขั ด ข้ อ งเครื่ อ งบิ น จะตกในเวลาอี ก ๕ นาที โอโฮหนาวสิ ค รั บ ผู้ โดยสาร ๓ คนก็ห นาว
แล้ วเขาบอกว่ าสมัยนั้นไม่ มีเครื่องติดต่ อสื่อสาร โทรศัพท์อะไรกับข้ างล่ างเลย นักบินบอกว่ า
“ยั ง โชคดี อ ยู่ นิ ด หนึ่ งบนเครื่ องนี้ มี ร่ ม ชู ชี พ อยู่ ๓ อั น จึ ง มี โ อกาสรอดชี วิ ต ๓ คน
แต่เนื่องจากเรามีอยู่ ๔ คน ข้ าพเจ้ าเป็ นนักบิน ข้ าพเจ้ าต้ องเอาร่ มชูชีพอันที่ ๑ โดดลงไปเพื่อ
ไปรายงานภาคพื้นดินว่าทําไมเครื่องบินจึงตก” ว่าแล้ วนักบินก็คว้ าร่ มชูชีพอันที่ ๑ โดดลงไป
เลย ๓ คนก็หันซ้ ายหันขวา นักการเมืองตาลีตาเหลือกลุกขึ้นมาบอกว่า “ข้ าพเจ้ าสําคัญที่สดุ ใน
ประเทศ ถ้ าประเทศขาดข้ าพเจ้ าแล้ วประเทศจะอยู่ไม่ ได้ ” ว่ าแล้ วก็คว้ าโดดพรึ่บไปเลยครับ หน้ า | ๓๑
เหลือ ๒ คน ลูกเสือก็หันไปมองหลวงตา หลวงตาก็มองลูกเสือบอกว่ า “ไอ้ หนู เอ๊ย เจ้ าเป็ น

เยาวชนยั ง เด็ก เอาร่ ม ชู ชี พ ที่เหลื อ อัน หนึ่ ง แล้ วโดดลงไป หลวงตายอมตายคาเครื่ อ งบิ น ”
ลูกเสือบอกว่า “หลวงตาครับเราจะรอดทั้งคู่ เพราะว่าร่วมชูชีพเราเหลืออยู่ ๒ อัน เมื่อสักครู่น้ ี
นักการเมืองมันคว้ าเป้ ผมโดดไปแล้ วครับ”
ผมเล่ าเรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจากว่ าเป็ นอาหาร
จานสุด ท้ ายก็อ ยากให้ ท่ านได้ หั ว เราะ เพราะ
อาหารจานสุดท้ ายเหมือนของหวาน เราก็ทาน
ให้ อ ร่ อ ย ๆ ก่ อนที่จะแยกย้ ายกันไปทําหน้ าที่
ของเรา

“ผ ม คิ ด ว่ าก ารป ฏิ รู ป
ประเทศไทยเรากํ า ลั ง เชื่ อ
เหมื อ นกั น นะครั บ ว่ า เราจะ
รอดด้วยกั น และเราจะดีกว่ า
วันนี้ ด้วยกัน”

ผมเป็ นหมอสังคมที่ ท ํา หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
สุข ภาพ เพราะฉะนั้น หั วเราะนี่ จําเป็ นนะครั บ
ทํางานหนักไม่ใช่ว่าไม่หัวเราะหรือหัวเราะไม่ได้ นะครับ หัวเราะได้ แต่ท่เี ล่านี่ย่ิงกว่านั้น ผมคิด
ว่าสิ่งที่เขาเล่ ากันนี้มันแทนสังคมได้ ครับ บ้ านเราอยู่ในเครื่องบินลําเดียวกัน นักบินนั้นถือว่ า
เป็ นเจ้ าหน้ าที่เอาตัวรอดก่อนโดยอ้ างกฎระเบียบ นักการเมืองถือว่าข้ าพเจ้ าสําคัญเอาตัวรอดไม่
สนใจใคร พระสงฆ์คือตัวแทนของประชาชน เด็กก็คือเยาวชน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ มันแทน
ความคิดของสังคมไทยได้ ว่า เราอยู่ในเครื่องบินลําเดียวกันนั้น เราจะเป็ นแบบนั้นไหม เราจะ
เอาตัวรอดโดยที่เราจะยอมให้ คนอื่นตายต่ อหน้ าต่ อไหม หรือเราจะตายก็ตายด้ วยกันไปก็ไป
ด้ วยกัน ผมคิ ด ว่ าการปฏิ รูป ประเทศไทย เรากําลังเชื่ อ เหมื อ นกัน นะครับ ว่ า เราจะรอด
ด้วยกันและเราจะดีกว่าวันนี้ ด้วยกัน เราจะเดินหน้ าไปด้ วยกัน
โดยสรุปผมคิดว่ากรรมาธิการปฏิรูปด้ านสังคมและชุมชนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้
พิ ก าร และผู้ ด้ อยโอกาส หั ว ใจสํา คั ญ ที่ สุ ด อยู่ ท่ี คํ า ว่ า “ชุ ม ชน” อาจารย์ ห มอประเวศ
ท่านสมคิด ท่านเทียนฉาย และทุกคนเห็นตรงกัน พี่น้องในที่น้ เี ห็นตรงกันว่า “ชุมชน” อาจารย์
ประเวศ ใช้ คาํ ว่า พลังพลเมืองและชุมชนท้ องถิ่นเข้ มแข็ง ผมคิดว่านี่คือ “หัวใจ” ส่วนเรื่องเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ นั้นเป็ นองค์ประกอบของชุมชน แล้ วที่ผ่านมานั้นสังคมไทยเราเป็ นการ
พัฒนาแบบแนวดิ่งมาเป็ น ๑๐๐ ปี ยิ่งพัฒนาไปเราเอาอํานาจและทรัพยากรไปไว้ ท่สี ่วนกลาง
มโหฬารมหาศาล ข้ างล่างอ่อนแอไปหมด
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ผมจะให้ ท่านดูอันนี้ครับ อํานาจและทรัพยากรในประเทศไทยเป็ นแบบนี้ ๑๐๐ กว่าปี
เป็ นแบบนี้ครับ (หยิบปฏิทนิ ตั้งโต๊ะเอายอดแหลมหัวลง เอาฐานสามเหลี่ยมหงายขึ้น) อํานาจ
และทรัพยากรอยู่ข้างบน ยิ่งปฏิรูปยิ่งพัฒนายิ่งอยู่ข้างบน พออยู่ข้างบนแล้ วเป็ นอย่ างไรครับ
มั น ก็ล้ม ใช่ ไหมครับ มั น ตั้ งไม่ ได้ ที่เราต้ อ งปฏิรูป วัน นี้ ก็คื อ ต้ อ งพลิ ก กับ อํานาจ ที่อ าจารย์
ประเวศใช้ คาํ ว่า คืนอํานาจไปให้ คืนชุมชนท้ องถิ่นที่เป็ นฐานราก แล้ วมันตั้งได้ ไหมครับ (พลิก
ปฏิ ทิ น ตั้ ง โต๊ ะ เอายอดแหลมตั้ ง ขึ้ น เอาฐาน
สามเหลี่ยมลงไว้ ข้างล่ าง) มันตั้งได้ ถ้ าปฏิรูป
“เราเห็นตรงกันคือพลัง
ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งไหม
พลเมื อ งชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ต้อ ง
ทางตรง ทางอ้ อม รั ฐ ธรรมนู ญ เราจะเขี ย น
้ ง
อย่างไรและอํานาจอยู่แบบเดิมอย่างนี้มันจะล้ ม เข้ม แข็ งและเข้ม แข็ งได้ต อ
อีกไหมครับ เพราะฉะนั้นปฏิรูปครั้งนี้เข้ าใจว่ า ถู ก เขี ย นไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ลดความเหลื่ อ มลํ้าเพิ่ ม ความเป็ นธรรม ก็คื อ
และต้องมีกฎหมายรองรับ”
อย่างนี้ใช่ไหมครับ ผมมีแค่น้ ีเอง นี่คือทิศทางที่
ผมคิดว่าทิศทางที่เราต้ องไป
อย่ า งนี้ แล้ ว ในสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ เขากํา ลั ง ทํา งานกั น ที่ ท่ า นเที ย นฉายว่ า เราต้ อ ง
เชื่อมโยงข้ างนอกแล้ วไปอย่างนี้ ถ้ าเราเชื่ออย่างนี้ด้วยกัน เราก็จะเห็นทิศทางข้ างหน้ าแล้ วเห็น
เป้ าหมายและเราพากันเดินไปครับ กรรมาธิการของผมนั้น พี่น้องที่อยู่ตรงนี้เป็ นส่วนหนึ่ง เรา
เป็ นแค่ตัวแทนหนึ่งใน ๑๘ คณะที่อยู่ในสภาเราจะทําหน้ าที่เป็ นข้ อต่อครับ เป็ นช่ างเชื่อมเป็ น
ข้ อต่อ เหตุผลที่เราตัดสินใจจัดกรรมาธิการสัญจรด้ วยเหตุผลอันนี้ ว่าไม่ใช่เป็ นเรื่องที่เรานั่งคิด
กันอยู่ แต่ ข้างใน เราจะต้ องมาเชื่อมกับพลังพลเมือง พลังสังคม แล้ วก็บังเอิญ เรา ก็มีพ่ีน้อง
เครือข่ายที่เป็ นกัลยาณมิตรกันมากมาย เราคุยกันอย่างรวดเร็วมากเลยครับ ในการจัดงานครั้ง
นี้แล้ วทุกคนยินดีเหน็ดเหนื่อย ยินดีมาลงขันยินดีมาช่ วยกันโดยไม่ มีใครบังคับกะเกณฑ์เลย
ท่านพี่น้องทั้งหลายที่มาก็มาด้ วยความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะมาทําฝันนี้ให้ เป็ นจริงคือทําอย่างไร
ให้ สงั คมไทยเราตั้งได้ ทรัพยากรธรรมชาติ อนาคตต่าง ๆ ต้ องกําหนดเองได้
ขณะนี้ ๑ ใน ๘ ประเด็นที่เราเสนอเข้ าไปในรัฐธรรมนู ญจากกรรมาธิการเราก็คือการ
ส่งเสริมชุ มชนท้ องถิ่นเข้ มแข็ง และจะต้ องให้ เขากําหนดอนาคตตัวเองได้ ดูแลทรัพยากรได้ หน้ า | ๓๓
จะต้ องมีกฎหมายเพื่อสนับสนุน ซึ่งอาจารย์ประเวศท่านได้ กรุณาเขียนไว้ ให้ เราในหนังสือแล้ ว

ด้ วยเราจะต้ องไปผลักดันกลไกนั้นให้ มันเป็ นจริงเพื่อจะหนุนเสริมครับ เราจะปล่อยให้ มันพลิก
กลับมาโดยอัตโนมัติเป็ นไปได้ ยาก แต่ ถ้าพลิกอันนี้ต้องมีกลไกเสริมและทํางานต่ อเนื่องเป็ น
สิบ ๆ ปี ไม่ใช่เป็ นปี เดียวและทุกอย่างจะสําเร็จนะครับ ผมก็กราบเรียนตรงนั้นเพื่อจะบอกว่า
เรามีหน้ าที่จะเป็ นช่ างเชื่อม มีหน้ าที่จะเป็ นข้ อต่ อ และหัวใจสําคัญที่สุดที่เราเห็ นตรงกันคื อ
พลังพลเมืองชุมชนท้องถิน่ ต้องเข้มแข็งและเข้มแข็ง ได้ตอ้ งถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนู ญและ
ต้อ งมี ก ฎหมายรองรับ และมี ก ฎหมายอื่น เสริ ม ความเข้ ม แข็ง ถ้ าใครอ่ านหนั งสือ อาจารย์
ประเวศ อาจารย์ได้ เขียนไว้ ต้องปลดล็อกกฎหมาย ปลดล็อกกติกาต่ าง ๆ ที่มันทําลายความ
เข้ มแข็งชุมชนอยู่ในทุกวันนี้ให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็ง
มากขึ้นเห็นด้ วยไหมครับ
สุดท้ ายครับ ด้ วยความเชื่ออันนี้เหมือนกัน
ผ ม เ ชื่ อ เ ล ย ว่ า ทุ ก ค น ที่ นั่ ง ใ น ที่ นี้
เราเชื่ อ เหมื อ นกั น ท่ า นผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ท่ า นพู ด ไว้
เหมื อ นกั น เรากํา ลั ง ฝั น และเชื่ อ มั่ น ในบางอย่ า ง
ที่เหมื อ นกั น แล้ ว เรากํา ลั ง ทํา ครั บ โดยผมขอเล่ า
นิทานเรื่องหนึ่ง มีเรื่องเล่าว่า

“ถ้ า เราเชื่ อ ว่ า ชุ ม ชน
ท้ อ ง ถิ่ น เข้ ม แ ข็ ง คื อ
ทางออกของประเทศไทย
คื อ การปฏิ รู ป ถ้า เราเชื่ อ
แบบนี้ เราต้องทํา ทําด้วย
ตัวเอง”

รถขนมันเทศมันวิ่งไปตามถนนริมชายหาด
ตรงชายหาดนั้ น มี ป่ าใหญ่ ม ากติ ด ทะเล รถขนมั น
เทศวิ่งไปก็พลิกควํ่า มันเทศในรถจํานวนมากมันตกลงไปที่หาดทราย ส่วนใหญ่ กป็ นอยู่ท่หี าด
ทรายมีบางหัวเท่านั้นที่กระเด็นลงไปในนํา้ ทะเล ลิงทั้งฝูงในป่ ามันก็พากันออกมากินมันเทศ
มันก็เก็บมันเทศที่อยู่บนทรายกิน เวลามันกินก็มีทรายปนอยู่ด้วย เวลากินก็มีทราย มีลิงอยู่ตัว
หนึ่งไปหยิบมันเทศที่ตกไปนํา้ ทะเลโดยไม่ต้ังใจ หยิบขึ้นมาแล้ วกินมันไม่มีทราย และมันมีเค็ม
ปะแล่ม ๆ ลิงอีกตัวหนึ่งเห็น เอ็งไปหยิบหัวมันในนํา้ ทะเลมากินมันดีน่ีไม่ มีทราย แต่ ลิงส่วน
ใหญ่ กินมันที่หยิบจากบนพื้ นทราย ตัวที่ ๒ ก็ไปหยิบมากินมันก็เข้ าท่า พอมันเห็นตัวนี้มันก็
หยิบกินอีกก็กนิ ไปเรื่อย ๆ หัวมันเทศที่ตกลงไปในนํา้ เหลือน้ อยหมดแล้ ว ตัวที่ ๔ ตัวที่ ๕ ตัวที่
๖ ตัวที่ ๗ ก็หยิบมันไปแกว่งนํา้ ลิงตัวถัด ๆ ไปลองเอามันไปแกว่งนํา้ ทะเลแล้ วก็กนิ พอถึงลิง
ตัวที่ ๑๐๐ ทําแบบนี้ลิงทั้งฝูง เปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมด รู้จักเอาหัวมันเทศไปแกว่ งนํา้ ทะเล หน้ า | ๓๔
แล้ วเอามากินก็คือ รู้จักการล้ างมัน

ผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าเรากําลังร่ วมกันสร้ างปรากฏการณ์ลิงตัวที่ ๑๐๐ ถ้าเราเชื่อ
ว่าชุมชนท้องถิน่ เข้มแข็ง คือทางออกของประเทศไทย คือการปฏิรูป ถ้าเราเชื่อแบบนี้ เรา
ต้องทํา ทําด้วยตัวเอง เหมือนที่ท่านสมคิดว่ าเราต้ องมีการจัดการ เราต้ องมีกฎเกณฑ์กติกา
หนุนเสริมอันนี้ให้ เข้ มแข็ง ให้ ฐานของพีระมิดตั้งได้ นี่คือเราเชื่อร่ วมกันเราอาจจะเป็ นลิงตัวที่
๓ ตัวที่ ๔ ตัวที่ ๕ กําลังทําอยู่ มันจะเปลี่ยนแปลงความเชื่ออันนี้ เหมือนในบางประเทศเพราะ
เปลี่ยนมาแล้ วก็คือให้ ความเชื่อมั่นและให้ ชุมชนท้ องถิ่นเข้ มแข็งจริง ๆ ของเรายังไปไม่ถึงตรง
นั้นเรายังต้ องการลิงตัวที่ ๖๐ ตัวที่ ๗๐ ตัวที่ ๘๐ เพื่อจะสร้ างปรากฏการณ์ลิงตัวที่ ๑๐๐ เรามา
เป็ นลิงกันดีไหมครับท่านทั้งหลาย
ผมคนหนึ่งที่พร้ อมจะเป็ นลิงอยู่ในขบวนการสร้ างปรากฏการณ์ลิงตัวที่ ๑๐๐ กับท่าน
ทั้งหลาย ขอขอบคุณครับ
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ภาคผนวก (๑)

โครงการสัมมนาเรื่อง “สานพลัง ปฏิรปู สังคม ให้ ชุมชนเข้ มแข็ง”
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาปฏิรูป แห่ งชาติ (สปช.) ได้ พิ จารณาตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูป สังคม
ชุ ม ชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สูง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ด้ อยโอกาส โดยมี อ ํา นาจหน้ าที่ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ จัดทําแนวทางและข้ อเสนอแนะเพื่ อการปฏิรูปด้ านสังคมให้ สัมฤทธิ์ผลเป็ นสําคัญ
โดยในกระบวนการเน้ นการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อให้ เกิดการปฏิรปู ในเชิงระบบและ
โครงสร้ าง
และจากการสัมมนาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่ งชาติ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ได้ ข้อสรุปโดยเฉพาะด้ านสังคมที่สาํ คัญคือ ชุมชนต้ องเข้ มแข็ง ลดอํานาจรัฐส่วนบน
ขยายอํานาจฐานการเมืองส่วนล่ าง สร้ างสมดุลระหว่ างภาคการเมือง ราชการและประชาชน
ขณะเดียวกันภาคประชาชน ประชาสังคมและเครือข่ ายต่ าง ๆ มีความตื่นตัวและรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็ นสภาประชาชนเพื่ อการปฏิรูป (สชป.) และเครือข่ ายภาคประชาชนรูปแบบอื่น ๆ
ดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรปู ควบคู่กบั การดําเนินการของสภาปฏิรปู แห่งชาติด้วย
จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุ มชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ด้ อยโอกาส สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมาธิการสามารถประสานการปฏิรูปกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง
ๆ ให้ ได้ ข้อเสนอทิศทางการปฏิรูปในเชิ งระบบและโครงสร้ างได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพ จึงได้ จัด หน้ า | ๓๖
โครงการสัมมนา เรื่อง “สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ ชุมชนเข้ มแข็ง” ร่ วมกับหน่ วยงานต่ าง ๆ คือ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิสัมมาชีพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ

(สช.) สํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้ างเสริ ม สุข ภาพ (สสส.) และภาคี เครื อ ข่ ายภาคประชาชน เพื่ อ จั ก ได้ จัด ทําแนวทางและ
ข้ อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ในการยกร่ างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย อันจะนําไปสู่การ
ปฏิรปู ประเทศไทยอย่างแท้ จริง

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ
และผู้ ด้ อยโอกาส ได้ แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นในเรื่ องทิศทาง ระบบ และโครงสร้ างการปฏิรูป
โดยเฉพาะด้ านสังคมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานและองค์กรภาคีต่าง ๆ
๒.๒ เพื่อให้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส เปิ ดพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนในการมีส่วนร่ วมขับเคลื่อนการปฏิรูปด้ านสังคม
และชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๓. วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการจัดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษจากผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปด้ านสังคมให้ ชุมชนเข้ มแข็งและแบ่ งกลุ่มย่ อย เพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินงานร่ วมกันในการหาจุ ดคานงัดที่จะนําไปสู่การปฏิรูปด้ านสังคมที่เน้ นชุ มชนเป็ นฐาน
โดยสรุปผลและสังเคราะห์ และนําเสนอต่ อสาธารณชน โดยเชิญกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน ๕๐๐
คน
๔. สถานทีด่ าํ เนินการโครงการ
ณ ห้ องประชุ มไพบูลย์ วัฒ นศิริธรรม สถาบันพั ฒ นาองค์กรชุ มชน เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
๕. วัน เวลาในการจัดการสัมมนา
วันเสาร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกิ า
๖. งบประมาณ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และภาคีพัฒนา
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๗. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป สั ง คม ชุ ม ชน เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและ
ผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่ งชาติ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธสิ มั มาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.) สํานักงานประสานการพัฒ นาสังคมสุขภาวะ
(สปพส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่ ายภาค
ประชาชน
๘. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๘.๑ คณะกรรมาธิการร่ วมกับหน่ วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายกับภาคส่วนต่ าง ๆ
สามารถพั ฒ นาข้ อเสนอทิศทางการปฏิรูป ด้ านสังคม ชุ มชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สูงอายุ ผู้
พิ การและผู้ด้อยโอกาส ในเชิงระบบและโครงสร้ างที่เน้ นชุมชนเป็ นฐานชัดเจนขึ้นได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๘.๒ คณะกรรมาธิการสามารถพัฒนากรอบข้ อเสนอด้ านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่จะเสนอบรรจุ ในร่ างรัฐธรรมนู ญ ฉบับใหม่ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายได้
๘.๓ คณะกรรมาธิการสามารถสร้ างเครือข่ ายปฏิรูปเพื่ อการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ด้ านสังคมฯ ต่อไปให้ กว้ างขวางยิ่งขึ้น
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กําหนดการจัดสัมมนา
เรือ่ ง “สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง”
จัดโดย คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิสมั มาชีพ สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) สํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ นาฬิกา - ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ นาฬกิ า - กล่าวต้ อนรับ โดย นายสมพร ใช้ บางยาง
ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นาฬกิ า - ปาฐกถาพิเศษ “ปฏิรูปสังคม ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ นาฬกิ า - ปาฐกถานํา “ปฏิรูปสังคม สร้างสัมมาชีพชุมชน”
โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬกิ า - ปาฐกถานํา “ชวนร่วมปฏิรูปกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ”
โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีรนันทน์
หน้ า | ๓๙
ประธานสภาปฏิรปู แห่งชาติ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ นาฬกิ า - “กมธ.สังคม จะเป็ นข้อต่ออย่างไร”

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬกิ า

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬกิ า

โดย นายอําพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการ
ปฏิรปู สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
- แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ในหัวข้ อ “ร่วมกันหา
คานงัด ทีน่ าํ ไปสู่การปฏิรูปด้านสังคมทีเ่ น้นชุมชน
เป็ นฐาน”
- นําเสนอสรุปการระดมความเห็นและปิ ดการสัมมนา
โดย นายอําพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการ
ปฏิรปู สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
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ภาคผนวก (๒)
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิและสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.)ทีเ่ ข้าร่วมสัมมนา

๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี
ราษฎรอาวุโส
๒) ศาสตราจารย์ภชิ าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์
ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓) ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๔) นายแพทย์มงคล ณ สงขลา
กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๕) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๖) นายพงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร
กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๗) นายสมพร ใช้ บางยาง
ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๘) นายพลากร วงศ์กองแก้ ว
ผู้อาํ นวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๙) นายแพทย์อาํ พล จินดาวัฒนะ
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๐) นางอุบล หลิมสกุล
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๑) นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๒) นางฑิฆมั พร กองสอน
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๓) นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๔) นายปรีชา บุตรศรี
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๕) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๖) นางภัทรียา สุมะโน
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๗) นางกูไซหม๊ะวันซาฟิ หน๊ะ มนูญทวี สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๘) นายจิรวัฒน์ เวียงด้ าน
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๑๙) นางพันธุท์ พิ ย์ สายสุนทร
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๒๐) น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
๒๑) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
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ภาคผนวก (๓)
สําเนาเพาเวอร์พ้อยท์ประกอบการแสดงปาฐกถาของ
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
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ภาคผนวก (๔)
สรุปรวบรวมยอดความคิดต่อแนวทางการขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศไทย
จากการสัมมนา ฯ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้า (โดยนางสาวสุวิมล มีแสง)
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