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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำ�ที่สำ�คัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากการ
ดำ�เนินชีวติ ตามปกติของผูค้ นโดยทัว่ ไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำ�คัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ทีจ่ ริงคำ�ว่ากระบวนการยุตธิ รรมเป็น
คำ�ที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำ�นวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำ�นวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไขปัญหา
อย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำ�รงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมไม่ใช่เรือ่ งไกลตัว แต่เป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการยุตธิ รรม
เป็นกระบวนการที่จะนำ�ไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ได้ไม่นานนัก แต่มคี วามมุง่ มัน่
และตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุตธิ รรมในลักษณะคูข่ นานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเริม่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ หากในอนาคตองค์กรทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒหิ ลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำ�เนิน
งานนี้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทีส่ �ำ คัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นีจ้ ะต้องมุง่ มัน่ และแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมัน่ คง เพือ่ ก่อให้เกิดศรัทธา เชือ่ ถือ เป็น
ที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล
กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำ�รงความเป็น
ธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม
มีนักกฎหมายจำ�นวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำ�รงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำ�ได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำ�นวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำ�เร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำ�เนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
* ถอดเทปคำ�กล่าวอำ�นวยพรโดย ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำ�นวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ร่วมพิธีในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วั ด แจ้ ง แสงอรุ ณ อำ � เภอเมื อ ง
จังหวัดสกลนคร

พิธีถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์
ในโอกาสกรรมการผู้อำ�นวยการได้ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ อำ�เภอเมือง จังหวัด
สกลนคร

ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน
และจตุปจั จัยไทยทาน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ
อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กรรมการผู้อำ�นวยการ รับผ้าไตรพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ
อาคารชัยพัฒนา พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน เพือ่ นำ�ไป
ถวายพระสงฆ์จ�ำ พรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดผ่านศึกอนุกลู
อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการเป็นประธานในพิธบี วงสรวง
อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนเริ่มพิธี
ถวายผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ณ วัดผ่านศึกอนุกลู อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผู้อำ�นวยการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจของอำ�เภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ได้เข้าร่วมในขบวนแห่ผา้ พระไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในการถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน ณ วัดผ่านศึกอนุกูล อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผู้อำ�นวยการพร้อมครอบครัวและญาติมิตรได้ร่วมในงานลอยพระประทีปของจังหวัดสุโขทัย และ
ร่วมรับชมการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของราชอาณาจักรสุโขทัยอันยิ่งใหญ่และการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภายหลังการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กรรมการผู้อำ�นวยการถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช
พระมหาราชผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อราชอาณาจักรสุโขทัยและปวงชนชาวไทยทั้งมวล

กรรมการผู้อำ�นวยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง คุณสงวน รัถการโกวิท และบุตรสาวในฐานะนิสิตเก่า
ในความดูแลในโอกาสสำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาบัณฑิตจากอิมพีเรียล คอลเลจ ประเทศอังกฤษ งานเลี้ยงมีขึ้น
ณ ห้องอาหารเทียนดง โรงแรมดุสิตธานี

กรรมการผู้อำ�นวยการร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดที่ห้องนภาลัย
โรงแรมดุสิตธานี ในภาพนั่งตรงข้ามกับ ดร ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสมัยรัฐบาล
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

กรรมการผู้อำ�นวยการรับรางวัลผลงานวิจัยดีของสภาวิจัยแห่งชาติ ในผลงาน
“คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี”

กรรมการผู้อำ�นวยการร่วมกิจกรรม “อุ่นไอรัก” อันเป็นโครงการในพระราชดำ�ริของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กรรมการผู้อำ�นวยการเข้าร่วมกิจกรรม “อุ่นไอรัก” ณ ลานพระราชวังดุสิต
ถ่ายภาพหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม

ขอแสดงความยินดี กับ

คณบดีคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ ดร ปารีณา ศุภจริยาวัฒน์
ในโอกาสได้รับตำ�แหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
โดยมี ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายอาชีพ

ที่ปรึกษาระบบ
งานคอมพิวเตอร์ และ
สื่ออินเตอร์เน็ต
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วารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารราย 6 เดือน มีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ในเชิง
สหวิทยาการ ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพมิ พ์โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ี
ความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะด้าน
การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป
สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย www.thaijustice.org,
www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ
เขียนเชิงวิชาการและระบบการอ้างอิง (references) ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลทัว่ ไป
ทั้งนี้หากท่านผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ สามารถ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-98700-2 ซึ่งในนามของศูนย์
ศึกษาวิจัยฯ ขอให้สัตยาบันที่จะดำ�เนินกิจกรรมทุกประการบนพื้นฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเพื่อ
ความเป็นธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร วาณิชวิวฒ
ั น์
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย
บรรณาธิการ

ในนามของกองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดทำ�วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” มีความสำ�นึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็น
ล้นพ้น จึงได้อญ
ั เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ซึง่ เป็นภาพประวัตศิ าสตร์อนั ทรงคุณค่าจัดพิมพ์บนปกและภายใน
วารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน” ฉบับ ๑/๒๕๖๐ ซึง่ เป็นฉบับย่างก้าวเข้าสูป่ ที ่ี ๑๒ ในการก่อตัง้ ศูนย์ศกึ ษาวิจยั
และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย ถือเป็นมงคลอย่างสูงต่อคณะผูจ้ ดั ทำ�และปวงชนชาวไทยทีจ่ ะมีโอกาส
ได้พบเห็น
เนือ้ หาสำ�คัญของการพิมพ์ฉบับนีท้ างกรรมการผูอ้ �ำ นวยการของศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ ได้น�ำ ผลงานเขียนหลายชิน้
งานทีเ่ ชือ่ ว่าเข้ากับยุคสมัยและเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะมานำ�เสนอ เริม่ ด้วยโครงการยุตธิ รรม 4.0 ทีก่ รรมการ
ผู้อำ�นวยการเห็นว่าเนื้อหาในส่วนที่นำ�เสนอจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ของประเทศได้ในระยะยาว รวมทัง้ ได้มบี ทประพันธ์เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความเปลีย่ นแปลงของสังคม
ไทยในบริบททางการเมือง อันเป็นงานประพันธ์ของ “อมตเมธี” และได้น�ำ ผลงานอันเป็นข้อเสนอโครงการ
เลือ่ นตำ�แหน่งของข้าราชการรัฐสภา คุณสายพินธุ์ จาตุรภัทร์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู การศึกษามานำ�เสนอ
ทำ�ให้ในฉบับนีเ้ นือ้ หาจึงยังคงเข้มช้นไม่แตกต่างไปจากทุกฉบับทีผ่ า่ นมาทัง้ นีข้ อ้ เขียนความคิดเห็นและเนือ้ หา
ใดๆ ในวารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน” จะถือหลักการสำ�คัญเสมอมาว่า ทางองค์กร สถาบัน ในสังกัดของผูเ้ ขียน
ย่อมไม่มสี ว่ นรับรู้ หรือถือเป็นการสะท้อนการแสดงออกซึง่ ทัศนคติ ความเห็นขององค์กร สถาบันเหล่านัน้
แต่อย่างใด ซึง่ ทางคณะบรรณาธิการและผูจ้ ดั ทำ�วารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน” ต้องขอบพระคุณ บริษทั ปตท
จำ�กัด (มหาชน) ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารขององค์กรแต่เพียงรายเดียว (sole spomsor)
อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยเป็นความประสงค์ของคณะผูด้ �ำ เนินการและฝ่ายบริหารของศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ ทีต่ อ้ งการ
แสดงให้เห็นว่าองค์กรของเราไม่มงุ่ แสวงหาผลประโยชน์หรือการหารายได้ใดๆ แม้จะอยูใ่ นศักยภาพทีท่ ำ�ได้
ไม่ยาก เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับความไว้วางใจจากสาธารณะรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายดังได้
ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
นับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งทีท่ างบริษทั ปตท จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้าใจดีถงึ วัตถุประสงค์ขององค์กรและได้
ให้การสนับสนุนกับทางศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทยด้วยดีเสมอมา ทางคณะกรรมการ
บริหารของศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ ต้องขอขอบพระคุณอีกครัง้ ในความเข้าใจต่อปัญหาต่างๆ ทีค่ ณะผูจ้ ดั ทำ�ได้เรียน
ผ่านยังผู้ประสานงานของทางบริษัท ปตท จำ�กัด (มหาชน) เป็นระยะๆ และได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
“วารสารยุตธิ รรมคูข่ นาน” ทีเ่ หมาะสมกับยุคสมัยทางเว้ปไซต์thaijustice.org ซึง่ ทางฝ่ายสือ่ สารองค์กรของ
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ ได้น�ำ โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ของ บริษทั ปตท จำ�กัด (มหาชน) มาติดไว้บนเว้ปไซต์เพือ่
เป็นการขอบคุณด้วยความจริงใจยิง่
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1 ความสำ�คัญ และที่มาของปัญหา
ความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกทีม่ กี ารพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว
มิได้มผี ลกระทบเพียงเฉพาะชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละระบบเศรษฐกิจโดยรวมเท่านัน้ แต่มผี ลต่อโครงสร้างทาง
สังคมทีพ่ ลอยได้รบั ผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ไม่วาจะเป็นสถาบันทางสังคมในทุกแขนง อีกทัง้ วิถี
การดำ�รงชีวิตของประชาชน รวมไปถึงระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องล้ำ�หน้ามากกว่าก้าว
ตามความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนจะต้อง “รู้
เท่าทัน” ความเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวในการรับมือกับรูปแบบของอาชญากรรมหลากหลาย
ประแภททีม่ กี ารพัฒนาตัวเองทัง้ ด้วยอาศัยเทคโนโลยี องค์ความรูใ้ หม่ๆ ซึง่ ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญของปัญหา
การศึกษาวิจัยในทุกโครงการย่อยของแผนการบริหารจัดการโครงการนี้ ให้เกิดความคุ้มค่า ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมุ่งมั่นให้สามารถนำ�ผลการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมและใน
การสร้างนวัตกรรมใหม่เพือ่ นำ�ไปปรับใช้กบั กรบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบของประเทศ ให้สมกับชือ่ โครงการ
ทีเ่ รียกได้วา่ “เป็นโครงการท้าทายไทย 4.0” เพือ่ ให้สอดรับและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์
		
หลักการอันสำ�คัญหรือเจตนารมณ์ ทีม่ งุ่ เน้นการเข้าถึงธรรมาภิบาล (good governance)
เป็นสิง่ ทีท่ กุ หน่วยงานไม่วา่ จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างคาดหวังทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้
แต่ปัญหาอุปสรรคสำ�คัญยังคงขึ้นอยู่กับความเชื่อของชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรม
องค์กรเองที่มีส่วนในการกำ�หนดทิศทางและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมองค์กรโดยภาพรวมว่า
สามารถตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของสังคมหรือ “ลูกค้า (client)” ผูเ้ ข้ามาติดต่อสัมพันธ์
ได้มากน้อยเพียงใด ประกอบกับความคาดหวังของประชาชนที่มีอยู่อย่างสูงยิ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ผ่านมารวมไปถึงการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช
1
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อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้เพิ่มเติมและให้โอกาสสิทธิเสรีภาพต่างๆ มากขึ้นแก่ประชาชน
ทำ�ให้ไม่วา่ จะเป็นคณะรัฐมนตรีในฐานะผูเ้ ข้ามาทำ�หน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินและหน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องตระหนักและดำ�เนินการปฎิบัติ
หน้าที่ด้วยความมีจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม (public accountability) เป็นที่ตั้ง
		
ตัวอย่างของความพยายามทีจ่ ะให้ได้รบั ความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจในการให้บริการและตอบ
สนองความต้องการต่อสาธารณะ นอกเหนือจากการถูกควบคุมด้วยระเบียบกฎหมาย ประมวล
จริยธรรมและข้อบังคับต่างๆ แล้ว ได้พบว่าในปัจจุบันหลายประเทศไม่เพียงเฉพาะภาคเอกชน
แต่ภาครัฐก็ได้มีความพยายามร่างข้อกำ�หนดอันเปรียบเสมือนเป็นพันธะสัญญาระหว่างรัฐกับ
ประชาชนผูร้ บั บริการจากรัฐในลักษณะเทียบได้กบั สัตยาบัน โดยประเทศอังกฤษเรียกสัตยาบัน
ดังกล่าวว่า The Citizen’s Charter
		
จุดประสงค์สำ�คัญของ The Citizen’s Charter จะกำ�หนดขอบเขตที่สำ�คัญดังนี้
1) ในแง่คุณภาพ (quality) มุ่งเน้นการนำ�เสนอโครงการใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการอย่างต่อเนื่อง
2) ทางเลือก (choice) ให้ประชาชนได้มที างเลือก บนพืน้ ฐานความเชือ่ ว่าการเปิดให้มคี แู่ ข่งขัน
ในการให้บริการจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
3) มาตรฐาน (standards) ประชาชนจะต้องได้รบั การแจ้งให้ทราบถึงมาตรฐานทีท่ กุ คนจะต้อง
ได้รับและรับทราบว่าหากตนเองได้รับบริการต่ำ�กว่ามาตรฐานที่ควรจะได้แล้ว ตนจะสามารถ
ดำ�เนินการเช่นไรต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียน หรือแม้แต่ดำ�เนินการทางกฎหมาย โดยถือ
หลักการไม่ปิดบังอำ�พราง เพราะแม้ประชาชนจะไม่ทราบถึงข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ใน
ขณะนั้น แต่บนพื้นฐานความเดือดร้อนของประชาชน ย่อมขวนขวายหาทางแก้ปัญหาของตน
ในทีส่ ดุ ซีง่ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั มีบทบัญญัตติ ามมาตรา 51 รองรับมาตรการดังกล่าวนี้ โดย
ให้สทิ ธิประชาชนในการฟ้องร้องรัฐได้หากมิได้ด�ำ เนินการให้เป็นไปตามหน้าทีท่ กี่ �ำ หนดให้รฐั เป็น
ผู้ดำ�เนินการ
4) มีความคุ้มค่า (value) นั่นคือในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้เสียภาษีเพื่อให้รัฐใช้จ่ายในการงบ
ประมาณเพือ่ การบริหารพัฒนาประเทศ ประชาชนจึงมีความคาดหวังทีจ่ ะต้องได้รบั ผลตอบแทน
กลับมาคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
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แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งในที่นี้จะเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การ
ศึกษาวิจัยของชาติ รวมไปถึงแนวนโยบายของรัฐที่เชื่อมโยงมาถึงกระบวนการยุติธรรม และ
การดำ�เนินการตามตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 มีความพยายามให้เกิดการ
ปฎิรูป และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อเป้นตัวเร่งในการนำ�พาประเทศไปสู่ความ
เจริญ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งข้อเสนอในการบริหารจัดการแผนและโครงการต่างๆ ตาม
ข้อเสนอนี้ เป็นความพยายามบนพื้นฐานหรือสมมติฐานที่เชื่อว่า
		
“ประเทศไทยหากเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ถูกกำ�กับด้วย
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาในทุกรูปแบบที่วางไว้ จะทำ�ให้กระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศจะมีการเปลีย่ นแปลงโฉมหน้า (transformation) ไปจากรูปแบบวิธกี ารทีเ่ คยมีมา และ
จะเป็นการนำ�พาประเทศไปสู่ความเจริญ ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป”
		
การตืน่ ตัวของสังคมในการกำ�หนดขอบเขตมาตรฐานและคุณภาพการได้รบั บริการจากรัฐ
เป็นสิ่งที่สอดคล้องและเป็นปัจจัยส่งเสริมการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยที่ คุณภาพการให้บริการ และอัตราการถูกร้องเรียนหรือจำ�นวนคดีทถี่ กู นำ�ขึน้ สูก่ ารพิจารณา
ของศาลสถิตยุตธิ รรม หรือศาลปกครอง ย่อมเป็นสิง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการปฎิบัติงานของข้าราบการพนักงานของรัฐในทุกองค์กรได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับ
เป็นการตรวจสอบจากภายนอกขององค์กร (external audits) ทีจ่ ะเป็นส่วนเสริมและกระตุน้ ให้
องค์กรต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้า รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้านและจะต้อง
เคลื่อนไหวรับการเปลี่ยนแปลง (dynamic) อยู่เสมอ
		
อย่างไรก็ตามการใช้อำ�นาจในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมอย่างเกินขอบเขตอำ�นาจหรือเป็นไปด้วยเหตุผลแอบแฝงอื่นๆ (hidden
agenda) ในบางครั้งอาจส่งผลเสียหายและถือเป็นการใช้อำ�นาจในทางที่ผิดพลาด (abused)
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้ในแง่ของกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือ
อาจเกิดจากความจงใจเนือ่ งจากเล็งเห็นถึงผลของงานหรือผลสุดท้ายจากกระบวนการตัดสินใจ
ตามแนวนโยบายมากกว่าวิธีการในการบรรลุเป้าหมายนั้น (the end justifies the means)
ซึง่ บางครัง้ เป้าหมายในทางการเมืองกับแนวทางปฎิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนัน้ มักสวนทางหรือ
ขัดแย้งไม่เอื้อต่อกัน ทำ�ให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยความคาดหวังที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งหรือกลุ่มที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือฝ่ายตน
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ดังเช่น นโยบายประชานิยม (populism) ทีเ่ กิดข้อถกเถียงอย่างมากมายถึงความแตกต่างระหว่าง
การซื้อเสียงล่วงหน้ากับการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
		
ดังคำ�กล่าวของ เจมส์ เมดิสัน (James Madison) รัฐบุรุษและอดีตประธานาธิบดีคน
ที่ 4 ของสหรัฐอเมริกา ทีไ่ ด้ให้ขอ้ คิดถึงอำ�นาจแห่งรัฐในความพยายามตอบสนองความต้องการ
ต่างๆ ของประชาชนผูร้ บั บริการไว้อย่างน่าสนใจว่า “อำ�นาจทีพ่ ยายามตอบสนองความสุขของ
ประชาชน เกี่ยวข้องกับกับการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดหรือถูกใช้ไปในทางมิชอบได้”
		
ทัง้ นีห้ ากมองในแง่กระบวนการตัดสินใจในระบบการเมืองของประเทศไทยหรือประเทศ
ใดๆ ในโลกจากแนวคิดของ William C Mitchell และ Randy T Simmons นักรัฐศาสตร์
ชาวอเมริกัน จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่สามารถพิจารณาได้ด้วยการประยุกต์หลัก “ทฤษฎีทาง
เลือกที่เต็มไปด้วยเหตุผล (Rational Choice theory)” มาเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหา
อุปสรรคและรูปแบบการกำ�หนดทิศทางนโยบายหรือความเป็นไปต่างๆ ในสังคม
(โปรดดูภาพแสดงระบบการเมืองถัดจากนี้ไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)
		
ด้วยเหตุผลความเชือ่ ทีว่ า่ มนุษย์ในฐานะสัตว์สงั คมและเป็นสัตว์การเมืองในขณะเดียวกัน
(political animal) ทีม่ คี วามสามารถในการคิดพิจารณาและตัดสินใจเลือกทีจ่ ะกระทำ�หรือไม่
กระทำ�สิง่ ใดโดยยึดถือเป้าหมายวิธกี าร (Means Ends approach) คือ เครือ่ งบ่งชีป้ ระการหนึง่
ว่า มนุษย์ใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจดำ�เนินกิจการทั้งหลายทั้งปวง
		
ในขณะที่สังคมมนุษย์เต็มไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์มากมาย ซึ่งในระบบการเมือง ทั้ง
Mitchell และ Simmons ได้แสดงทัศนะตามแผนภูมิต่อไปนี้ว่ามีองค์ประกอบของกลุ่มผล
ประโยชน์หลักๆ ที่เกี่ยวข้องปฎิสัมพันธ์กันอยู่ประกอบไปด้วย

ภาพแสดงระบบการเมือง ( The Political System)
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(ก) ข้าราชการประจำ�พนักงานของรัฐ
(ค) นักการเมือง และ 			

(ข) ผูผ้ ลิตซึง่ ก็คอื บรรดาพ่อค้านักธุรกิจ ตามมาด้วย
(ง) ประชาชนในฐานะผู้บริโภค

		
ตามแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทั้ง Mitchell และ Simmons เปรียบเทียบระบบ
การเมืองเฉกเช่นเดียวกับ “ระบบตลาด” ในแขนงความรูท้ างเศรษฐศาสตร์ นัน่ คือ หน่วยย่อยๆ
ของระบบต่างมีเป้าหมายคือการได้รับประโยชน์สูงสุดในสิ่งที่ตนเองต้องการ โดยเครื่องหมาย
คำ�ถามในภาพหมายถึงการทีแ่ ต่ละฝ่ายมีจดุ หมายหรือวัตถุประสงค์สว่ นตนแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่
(Hidden agenda)
		
(ก). ในทีน่ ขี้ า้ ราชการพนักงานของรัฐ (Bureaucrats) ซึง่ เป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการ
ขับเคลือ่ นกลไกต่างๆ ของสังคมและถือเป็นเครือ่ งมือของนักการเมืองในการบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามแนวนโยบายมหภาคที่จะต้องทำ�งานคู่ขนานกันไป ก็มีความต้องการส่วนตนอันเป็นที่รับรู้
โดยทั่วไปว่าอยู่ในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพหน้าที่การงาน จึงไม่น่าประหลาดใจ
ที่มักได้ยินคำ�กล่าวถึงข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่หากสามารถตอบสนองนโยบายนักการ
เมืองในทิศทางที่ต้องการได้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ส่วนผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม
หรือเป็นปรปักษ์ต่อนักการเมืองที่เข้ามามีอำ�นาจก็มักได้รับผลกระทบในทางไม่พึงปรารถนา
		
สิง่ เหล่านีค้ อื บริบททีไ่ ม่เพียงเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานของรัฐของไทยจะต้องประสบ
พบเจอ แต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทัว่ โลกกระทัง่ ทำ�ให้ Mitchell และ Simmons กล่าวเป็น
สำ�นวนภาษาอังกฤษว่า มันคือด้านมืดของระบอบประชาธิปไตย หรือ Unromantic Side of
Democracy
		
เหล่าข้าราชการและพนักงานของรัฐมีสงิ่ ทีก่ งั วลใจอยูก่ บั ตนเองเสมอนัน่ คือ ความมัน่ คง
ปลอดภัยในสถานภาพและตำ�แหน่งงานที่ตนเองครอบครองอยู่ กระทั่งมีคำ�กล่าวติดปากเป็น
สำ�นวนทางการบริหารของไทยประการหนึง่ ว่า “เมือ่ ใครมาด้วยการเมือง ก็ตอ้ งไปด้วยการเมือง”
อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกรรมวิธีในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการบาง
ประเภทบางจำ�พวกทีน่ อกจากความสามารถแล้ว ปัญหาในการเล่นพรรคเล่นพวก (cronyism)
รวมไปถึงการแอบอิงฝักใฝ่อำ�นาจทางการเมืองถือเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำ�เร็จที่ได้รับความ
นิยมยึดถือปฎิบัติกันในหลายหน่วยงานและองค์กร
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อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎีเกม (game theory) ที่มนุษย์ต่างมีความมุ่ง
หวังทำ�การตัดสินใจในสิง่ ทีใ่ ห้ตนเองได้รบั ประโยชน์สงู สุด ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดไว้หรือในกรอบ
ของสภาวะแวดล้อมองค์กรขณะนัน้ ๆ ซึง่ Mitchell และ Simmons ให้ความเห็นต่อสิง่ ทีบ่ รรดา
ข้าราชการและพนักงานของรัฐต่างมีคาดหวัง ตรงกับคำ�ในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Security
Maximization หรือการได้รับความมั่นคงปลอดภัยในสถานภาพและความมั่นคงในอาชีพการ
งานของตนนั่นเอง เมื่อคนเหล่านี้เข้าไปพัวพันกับระบบการเมืองจึงทำ�ให้เมื่อพิจารณาเข้าไปใน
กล่องดำ� (black box) หรือในแผนภูมติ รงกับเครือ่ งหมายคำ�ถาม เท่ากับแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่าย
ต่างซ่อนเร้นสิ่งที่ตัวเองต้องการไว้ภายใน
		
(ข). ทางด้านพ่อค้าผู้ผลิตหรือนักธุรกิผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม
ซึง่ กุมอำ�นาจทุนในสังคม (Producers) จะมีบทบาทสูงมากในการเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง ดังเคยได้ยนิ การวิพากษ์วจิ ารณ์ของสือ่ มวลชนและนักวิเคราะห์การเมืองต่างๆ อยู่
เสมอว่า นักการเมืองรวมทัง้ ชนชัน้ นำ�ทางสังคมมีการกล่าวกันว่า มีสายสัมพันธ์ตอ่ กันประดุจดัง
ภาษิตไทยที่ว่า “นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า”
		
ด้วยเหตุผลจากผลประโยชน์ที่นักการเมืองและชนชั้นนำ�ต้องการเข้ามามีอำ�นาจรัฐ แต่
บางส่วนยังคงขาดแคลนทุนทรัพย์คา่ ใช้จา่ ยในการดำ�เนินกิจกรรมทางเมือง จึงทำ�ให้สอดรับกับ
เป้าหมายของพ่อค้านักธุรกิจผู้มีอิทธิพลที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าหรือสร้าง
กำ�ไรสูงสุดให้อยู่กับตนเองหรือกลุ่มธุรกิจให้มากที่สุด ดังจะเห็นได้จากข้อเรียกร้องต่างๆ ของ
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม การรวมตัวเป็นหอการค้าทั้งของนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ อีกทั้ง
ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการยืน่ ข้อเสนอขึน้ ราคาสินค้าประเภทต่างๆ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่
ผันผวน ย่อมเป็นเครื่องยืนยันความจริงนี้ได้เป็นอย่างดี
		
หากจะมองว่าพ่อค้านักธุรกิจกลุม่ ผลประโยชน์ทงั้ หลาย ในฐานะพลเมืองทีด่ จี ะต้องแสดง
ความเสียสละให้สังคมให้มากที่สุด ย่อมขัดกับหลักปรัชญาทางการดำ�เนินธุรกิจ หรือหลัก
ประโยชน์นิยม (utilitarianism)ในทฤษฎีอาชญาวิทยาสำ�นักคลาสสิค (classical school of
thought) ที่จะต้องแสวงหาผลประโยชน์หรือกำ�ไรสูงสุด (Profit Maximization, pain VS
pleasure dilemma) ซึ่งทำ�ให้หลายครั้งกลุ่มคนเหล่านี้มักถูกคนส่วนใหญ่ในสังคมมองว่า
เอารัดเอาเปรียบคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมอยู่ตลอดเวลา และหลายครั้งปัญหา “ข้าวยากหมาก
แพง” อันสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจที่ไม่มีการเสียสละเท่าที่ควรนี้ รวมทั้งการทุจริต
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ประพฤติมิชอบของนักการเมืองและพวกพ้องมักเป็นประเด็นกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ของรัฐบาลและสร้างความไม่เชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคณะ
รัฐบาลอยู่เสมอๆ จึงเป็นความพยายามของรัฐบาลในทุกยุคสมัยที่จะต้องแสวงหาทางในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่วิธีการคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำ�คัญในการนำ�พาไปสู่
เป้าหมายที่ชอบธรรม หรือ เป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวมจริงหรือไม่ บทเรียนในอดีตน่าจะ
เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่รัฐบาลในยุคสมัยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ต้องการ
พลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่เป้าหมายที่มีความเจริญ พัฒนาในทุกภาคส่วน อย่างมั่นคง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ซึง่ แผนการดำ�เนินงานตามหลักกระบวนการยุตธิ รรม 4/0 มิได้มงุ่ เน้นสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคม หรือเพิ่มบทบาทให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งหรือมีส่วนร่วมในฐานะ
“พลเมือง” ตามเจตนารมณ์หรือความมุง่ หมายของรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดเท่านัน้ แต่
ยังมีความพยายามในความเชี่อมโยงไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยึดโยงกับ ตัวแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 ทีต่ อ้ งการเห็นความเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดด ด้วย
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมารองรับสิ่งต่างๆ รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่
ผู้อำ�นวยการโครงการนี้ ต้องการให้เดินไปในแนวทางดังกล่าวเช่นเดียวกัน
		
(ค). สำ�หรับในส่วนของนักการเมือง (Politicians) ซึง่ กำ�ลังจะเข้ามามีบทบาทสืบต่อจาก
รัฐบาลปัจจุบันในอนาคตที่จะมีการเลือกตั้งตามแผนการเดินทางตามแนวนโยยายของรัฐบาล
ปัจจุบัน ในเบื้องต้นได้กล่าวไว้แล้วว่ามีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อกูลกับ
บรรดาพ่อค้านักธุรกิจกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรอบแนวคิด (paradigm) ของนักวิชาการ
สหรัฐทั้งสองท่าน ได้แก่Mitchell และ Simmons ที่ได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์ ซึ่งพบว่าบรรดา
นักการเมืองต่างมีความมุ่งหวังสูงสุด คือ การได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาทุกครั้ง ด้วยคะแนน
เลือกตัง้ ทีม่ นั่ ใจว่าจะสามารถทำ�ให้ตนเองได้รบั เลือกอย่างแน่นอน (vote maximization) ซึง่ มัก
เป็นปัญหาให้ทางปฎิบัติที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ทั้งของประเทศไทยเองและ
ประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก จะต้องคอยสอดส่องดูแลการกระทำ�การทุจริตหรือประพฤติมชิ อบในการ
เลือกตั้งของนักการเมืองที่มีมากมายหลายรูปแบบ และมีแต่จะพัฒนาวิธีการรวมไปถึงยุทธวิธี
ที่ก้าวหน้าลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งข้อคิดในแนวทางนี้มิได้เป็นการเพ่งมองนักการเมืองด้วย
ทัศนคติในด้านลบ แต่เป็นหลักการของทฤษฎีต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นทฤษฎีเกมส์ (games theory)
ทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น เช่นเดียวกัน
		
และด้วยเหตุผลแรงจูงใจว่าด้วยการตอบสนองกลุ่มผู้สนับสนุนตนของนักการเมืองใน
ระบบการเลือกตัง้ ย่อมหลีกเลีย่ งปัญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนในกระบวนการตัดสินใจได้คอ่ นข้าง
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ยาก ถือเป็นสภาวะที่ในทางหนึ่งผู้ที่เป็นนักการเมืองมักอ้างเป็นปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออก
(dilemma) ทีห่ ากไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ ชุมชนหรือผูค้ นในพืน้ ทีเ่ ขตเลือกตัง้ ก็
อาจไม่ได้รับเลือกกลับเข้ามาอีกในการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่หากตอบสนองเกินความพอดีและ
ละเลยหรือละเมิดกฎหมายก็มโี อกาสถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีได้ตามช่องของกฎหมายทีเ่ ปิดช่องไว้
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
		
(ง) กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มประชาชนหรือผู้บริโภค (Consumers) ซึ่งมักถูกมองเป็นกลุ่ม
ที่จะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากที่สุด เนื่องจากอำ�นาจต่อรองเท่า
ที่ผ่านมาในบริบทของสังคมไทยแม้จะมีองค์กรคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคแขนงต่างๆ จัดตั้งขึ้นมา แต่ในการทำ�หน้าที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้เป็น
ไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้เป็นไปด้วยความยากลำ�บาก ด้วยข้ออ้างทีม่ กั ได้ยนิ อยูเ่ สมอ
ถึงการขาดแคลนงบประมาณ กำ�ลังคน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ กระทั่งกลายเป็นข้ออ้างที่
มักล้อเลียนกันว่า “เป็นการท่องจำ�จนขึ้นใจ”
		
อย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่
ของรัฐ ต่อเนื่องไปถึง หมวด 6 ว่าด้วย แนวนโยบายแห่งรัฐ ถึงกับได้กำ�หนดให้อำ�นาจต่อ
ประชาชนในฐานะพลเมืองจะต้องได้รบั ความคุม้ ครองในการได้รับข้อมูลทีเ่ ป็นความจริง และมี
สิทธิฟ้องร้องเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย (มาตรา 61) รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของตนเองอีกด้วย ทำ�ให้คณะรัฐมนตรีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการวาง
หลักนโยบายต่างๆ ที่อาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะพลเมืองจะต้องให้ความ
สนใจรวมทั้งข้าราชการพนักงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้และเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาหาความรู้และปรับตัวให้ทันการณ์
		
จะว่าไปแล้วประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมมีส่วนทับซ้อน (overlap) กันกับ
สมาชิกของระบบการเมืองทั้งสามกลุ่มที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น เพราะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
พนักงานของรัฐ พ่อค้านักธุรกิจ นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ต่างเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของ
สังคมเช่นเดียวกัน จึงถือได้ว่า กลุ่มประชาชนในฐานะความเป็น “พลเมือง” มีความสำ�คัญและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนทางการเมืองทัดเทียมกับภาคส่วนอื่นๆ เพราะในระบบจัดการบริหารสมัย
ใหม่ที่ให้ความสำ�คัญต่อลูกค้า (client) ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล (good governance)
เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงการให้ความสำ�คัญต่อลูกค้าขององค์กรหรือผู้รับบริการ
จากหน่วยงานของตนได้
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ยิ่งกว่านั้น ผลของการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ตรวจสอบการทำ�งานของรัฐ จากรัฐธรรมนูญที่บัญญัติขึ้นและตามระบบวิธีการ “กระจาย
อำ�นาจ” เพื่อให้องค์กรภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนให้มากที่สุด
จัดเป็นอีกหนึง่ หลักประกันของการเน้นย้�ำ ถึงการเพิม่ พูนสมรรถนะ (competency) ของระบบ
ตรวจสอบและคานอำ�นาจให้ ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นในการปกป้องพิทกั ษ์สทิ ธิของตนเองมาก
ขึ้น รวมทั้งการเรียกร้องที่จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการใน
ทุกองค์กรภาครัฐอย่างขนานใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน
ทีเ่ กิดจากการทุจริตประพฤติมชิ อบโดยอาศัยแนวนโยบายทางการเมืองแอบแฝง จึงเกิดมาตรการ
ต่างๆ เช่น การทำ�ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) หรือการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาคประชาชน แวดวงวิชาการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ แขนงต่ า งๆ และในระดั บ ผู้ บ ริ ห ารกำ � หนดนโยบาย แม้ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่
ประเทศไทยได้เริ่มนำ�มาใช้จากข้อกำ�หนดที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ก็ยังคง
ปรากฎอยู่ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น ในมาตรา 77 ที่ทำ �ให้กระบวนการออก
กฎหมายของรัฐต้องกระทำ�เท่าทีจ่ �ำ เป็น และเปิดโอกาสให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อีกด้วย โดยเฉพาะการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน ตามมาตรา
58 ของรัฐธรรมนูญฯ
		
นอกจากนัน้ แล้วในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ (Mega Projects) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ
ความเป็นอยู่ของชุมชนหรือสังคม หากมีการดำ�เนินการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกิด
ขึ้นได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม มีการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย คำ�นึงถึงวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ย่อมจะช่วยให้รัฐและภาคประชาชนได้มีส่วนในการปฎิสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชดิ มากยิง่ ขึน้ และหากภาครัฐสามารถให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนและชัดเจน
จะมีสว่ นช่วยทำ�ให้ปญ
ั หาความหวาดระแวงสงสัยในเรือ่ งมิบงั ควรต่างๆ ลดน้อยลงไปได้ทางหนึง่
ซึง่ จะเป็นการบรรเทาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาททีน่ �ำ ไปสูก่ ารฟ้องร้องดำ�เนินดคี อันจะกระทบต่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่จำ�เป็น
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2. วัตถุประสงค์ของการทำ�กิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
2.1 เพื่อการพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ของไทยทั้งระบบ
2.2 เพื่อสร้างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผล
กระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อการปฎิบัติหน้าที่ในกระบววนการยุติธรรม
2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายตลอดทั้งวิธีการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิด
สมารถนะเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2.4 ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนหลักของประเทศ
ในระยะยาว
2.5 เพื่อให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักรู้และเกิดความตื่นตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะมี
ผลกระทบในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกระบกระบวนการยุตธิ รรมทีท่ กุ คนมีโอกาสได้สมั ผัสในการดำ�เนินชีวติ
2.6 เพื่ออำ�นวยความยุติธรรมให้เป็นรูปธรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
2.7 เพื่อการสร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สำ�คัญให้กับการประเมินผลและชี้วัดประสิทธิภาพ
รวมทั้งคุณภาพของการอำ�นวยความยุติธรรมให้กับสังคมและเป็นเครื่องมือสำ�หรับภาครัฐที่จะใช้ในการ
กำ�หนดแนวทางดำ�เนินนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

3. แนวทางการดำ�เนินงานและวิธีการบริหารแผนงานตามขอบเขตการดำ�เนินงาน
3.1 ประสานผนึกกำ�ลังระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม องค์กร บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และสถาบันต้นสังกัดของผูบ้ ริหารจัดการแผนงานโครงการ (ซึง่ ขึน้ กับทาง วช หากในภายหลัง
ประสงค์จะให้สถาบันการศึกษาเป็นผูร้ ว่ มรับผิดชอบ ก็สามารถเปลีย่ นแปลงเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ แต่ในขณะนีไ้ ด้น�ำ เสนอเป็นศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย (องค์กรมิได้หวังผลกำ�ไร
จัดตัง้ โดยคณะบุคคล) ด้วยเหตุทหี่ ากได้รบั การสนับสนุนหรือได้รบั การคัดเลือกให้ท�ำ หน้าทีโ่ ครงการแล้ว
การแจ้งยืนยันกับทางมหาวิทยาลัยสามารถกระทำ�ได้และมีความเหมาะสมกว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ในการสนับสนุนการศึกษาวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเช่นนีอ้ ยูแ่ ล้ว) ด้วยการลงนามในพันธะสัญญาการตกลงร่วมกัน
ทีจ่ ะปฎิบตั งิ านตามแผนงานและโครงการ เพือ่ ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้กบั สาธารณะชนได้รบั ทราบ
ถึงสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะมีการดำ�เนินการตามแผนงานและโครงการ โดยมีสภาวิจยั แห่งชาติ (วช) เป็นเจ้าภาพหลัก
3.2 เนื่องด้วยมีการประสานงานและทาบทามนักวิจัยและหน่วยงานที่สำ�คัญเป็นหลักในการ
ศึกษาวิจัยตามแผนงานและโครงการต่างๆ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว จะใช้เวทีในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
เป็นแนวทางในการกำ�หนดตัวบุคคลผู้บริหารโครงการย่อยของแต่ละโครงการที่มีความชัดเจนต่อไป
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3.3 ผู้อำ�นวยการโครงการ (director) จะดำ�เนินการจัดหาสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำ�เป็น
และบุคลากรทีถ่ กู ต้องตรงกับภาระหน้าทีใ่ ห้ได้สดั ส่วนในทันทีทไี่ ด้รบั การอนุมตั งิ บประมาณให้เป็นผูด้ ำ�เนิน
การบริหารแผนและโครงการนี้
3.4 ผู้อำ�นวยการโครงการจะมีการจัดตั้งทีมงานกำ�กับติดตามผลการปฎิบัติงาน (steering
committee) อันประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการโครงการ ผู้แทนของ วช ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับโครงการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ เพื่อติดตามประเมินผล และร่วมพิจารณาแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฎิบัติงานการวิจัย โดยในระยะแรกจะมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
3.5 สำ�นักงานของผู้อำ�นวยการโครงการจะเป็นศูนย์บัญชาการหลักและทำ�หน้าที่รวมทั้งการ
ประสานงานทางด้านธุรการ ในการออกหนังสือ จดหมาย เอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนินการตาม
แผนและโครงการ เช่น การเบิกจ่ายเงินงวดในการวิจัยต่างๆ การประสานในการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศที่จำ�เป็น (ถ้ามี) เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการให้บูรณาการอยู่ในสถานที่เดียวกัน
3.6 การจัดทำ�ฐานข้อมูลเชือ่ มโยงถึงกันระหว่างหัวหน้าโครงการย่อยต่างๆ เพือ่ จะสามารถแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลที่จำ�เป็นได้ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ระบบข้อมูลที่รวมไว้เพียงจุดเดียว จะกำ�หนดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำ�ฐานข้อมูลสำ�รอง
ในส่วนของตนเองไว้เฉพาะอีกด้วย
3.7 เมื่อการบริหารงานตามแผนงานโครงการเดินหน้าไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว กระบวนการ
นำ�เสนอผลงานและรายงานความคืบหน้าสามารถกระทำ�ได้หลายรูปแบบ แต่จะเน้นการทำ�กลุ่มแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะ focus group และ กลุ่ม workshop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่อาจ
ถูกมองข้ามหรือละเลยไป อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะทำ�งานทุกชุดที่เกี่ยวข้อง ใน
การได้พบปะหารืออย่างกัลยาณมิตร
3.8 การบริหารจัดการตามแผนงานโครงการทีห่ ากได้รบั การพิจารณาคัดเลือก จะเน้นการทำ�งาน
ร่วมกันในลักษณะทีมงาน (teamwork) ที่จะต้องให้สมาชิกของโครงการได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิด
คำ�แนะนำ� และสามารถมีอ�ำ นาจการตัดสินใจในขอบเขตทีเ่ หมาะสม ทัง้ ในแง่การบริหารจัดการงบประมาณ
ส่วนเฉพาะของฃแต่ละโครงการ ตอลดทั้งการดำ�เนินการตามโครงการ เช่น การจัดประชุม สัมมนา
ตามวาระโอกาสต่างๆ
3.9 จากประสบการณ์การบริหารโครงการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ประเด็นสำ�คัญเรื่องหนึ่ง
คือ การเก็บรักษาความลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโครงการนี้เป็นเรื่องสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งมีความละเอียดอ่อน และบางเรื่องอาจมีความอ่อนไหวต่อสังคม ทางผู้บริหารโครงการและ
คณะผูศ้ กึ ษาวิจยั ฯ จะไม่มกี ารแถลงข่าว หรือเผยแพร่ขอ้ มูลใดๆ ก่อนจะได้รบั ความยินยอมหรือการอนุมตั ิ
11
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โดยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) ผู้ให้การสนับสนุนทุกการบริหารจัดการโครงการต่างๆ นี้เป็นอันขาด
3.10 ผู้บริหารโครงการมีความมั่นใจว่า การบริหารแผนงานโครงการตามที่ได้นำ�เสนอนี้ จะ
อยู่ในกรอบเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งจะสามารถดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำ�เร็จในเชิงประจักษ์ได้
ด้วยการประเมินผล ประกอบตัวชี้วัดต่างๆ ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงและมีส่วนช่วยในการบรรลุ
เป้าหมายได้

4. ขอบเขตของการทำ�กิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
การบริหารจัดการตามแผนและโครงการฯ ที่ได้นำ�เสนอนี้ เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ให้เกิดผล
สัมฤทธิที่ได้ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของชาติเป็นสำ�คัญ บนสมมติฐานที่นักอาชญาวิทยาและนักกฎหมายมีแนวคิดในการอำ�นวย
ความยุติธรรม และสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง นั่นคือ แนวคิดที่มักถูก
หยิบยกมาอยู่เสมอว่า “กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า คือความอยุติธรรม (justice delayed is justice
denied; William E Gladstone 1868) “อีกทัง้ ความเหลือ่ มล้�ำ ทางสังคมก่อให้เกิดความแตกแยก ดังเช่น
ปรากฎการณ์ทางการเมืองของหลายรัฐที่มักมีจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทางสังคมอันเนื่องมาจากความ
กดดันและแรงบีบคั้นทางสังคม (strain and conflict theories) หลายครั้งทำ�ให้เกิดวิกฤตการณ์อย่าง
คาดไม่ถึง อย่างไรก็ดีการมีกิจกรรมตามโครงการศึกษาวิจัยทั้ง 5 โครงการ จะมีการจัดสรรงบประมาณ
การดำ�เนินงานให้ไปตามลักษณะการวิเคราะห์ความยากง่ายในการปฎิบัติหน้าที่และความจำ�เป็นที่อยู่
บนพื้นฐานทางวิชาการอย่างเป็นธรรม และจะยึดข้อเสนออนุมัติโครงการที่นำ�เสนอโดยผ่านการแก้ไข
ปรับปรุงของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเสมือน “ตัวควบคุม (controller) เพื่อไม่ให้การศึกษาวิจัยของ
แต่ละโครงการหลงประเด็นหรือเกินขอบเขตทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ตามข้อตกลงร่วมกัน ซึง่ มีแผนภูมกิ ระบวนการ
ที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายดังแผนภาพอย่างง่ายดังนี้
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นโยบายรัฐบาล
และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ
20 ปี

การบริหารจัดการ
แผนและโครงการ
ท้าทายไทย 4.0
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 12

ยุทธศาสตร์ด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม
20 ปี

รูป 1 แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ซึ่งการบริหารแผนงานโครงการท้าทายไทย 4.0
จะต้องสอดรับกันกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายหลักเหล่านี้

แนวทางการบริหารจัดการแผนโครงการท้าทายไทย 4.0
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ
20 ปี

มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล

สังคมเป็นธรรม
มีธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาการ 12

ยุทธศาสตร์ 2 สร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเลื่อมลํ้า

โครงการย่อยทั้ง 5 โครงการ ได้แก่
1. การพัฒนากระบวนการนิติวิทย์ฯ
2. พัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกัน
ควบคุมอาชญากรรม
3. กระบวนการยุติธรรมทางเลือกฯ
4. การอำ�นวยความยุติธรรม
5. การวิจัยรับมือนวัตกรรมเทคโนโลยี
กับกระบวนการยุติธรรม

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นโยบายแห่งรัฐ รวมทั้งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
13
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1. แผนการบริหารจัดการ การทำ�กิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
รายละเอียดกิจกรรม

แนวทางหรือเกณฑ์ในการประเมินผล

1 การประสานทาบทามหน่วยงาน
เป้าหมายและบุคคลผู้มีศักยภาพในการ
เป็นผู้บริหารโครงการย่อย

1 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือมีศักยภาพในการรับโครงการไปดำ�เนิน
การศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
รวมทัง้ ต้องจัดสรรบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความรูค้ วาม
สามารถเป็นผู้เขี่ยวชาญเข้ามาร่วมบริหารโครงการ
ย่ อ ย (ทั้ ง นี้ ในเบื้ อ งต้ นผู้ เ สนอตั วเป็ นผู้ อำ � นวยการ
บริหารแผนโครงการ (director) ได้ทาบทามทัง้ หน่วย
งานและตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมไว้เรียบร้อยแล้ว
เพื่อรองรับหากได้รับการพิจารณาให้ดำ�เนินการตาม
แผนโครงการนี้)

2 การร่วมลงนามแสดงความตกลงร่วม
กันต่อสาธารณะในการดำ�เนินการตาม
แผนและโครงการที่เกี่ยวข้อง

2 ผู้บริหารแผนและโครงการจะทำ�หน้าที่ประสาน
งานโดยมีผู้แทนหรือบุคคลสำ�คัญของสภาวิจัยแห่ง
ชาติ ร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานและจะเป็ น โอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก
ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่พึงกระทำ�ได้ในเบื้องต้น ก่อนเริ่ม
ดำ�เนินโครงการต่างๆ โดยทาง สภาวิจยั แห่งชาติ (วช)
เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพในการดำ�เนินการทั้งการ
แถลงข่าวและร่วมกิจกรรมดังกล่าว

3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและหน่วยงาน
กลางเพื่อดำ�เนินการด้านธุรการ

3 หากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำ�เนินการบริหาร
แผนและโครงการ สิง่ ทีจ่ ะต้องดำ�เนินการอย่างเร่งด่วน
คือ การจัดหาสถานที่ (ซึ่งไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย หรือ หากทาง
วช ประสงค์จะให้สถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย รับเป็นผูก้ �ำ กับดูแล เชือ่ มัน่ ว่าไม่มปี ญ
ั หา
ในเรื่องของสถานที่
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รายละเอียดกิจกรรม

แนวทางหรือเกณฑ์ในการประเมินผล

4 กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดำ�เนินการ

4 ผูบ้ ริหารจัดการแผนและโครงการจะต้องดำ�เนินการ
กำ�หนดตัวบุคคล ซึ่งจะมีการว่าจ้างแรงงาน ทั้งอาจ
จำ�เป็นต้องมีผู้จัดการโครงการเพิ่มขึ้นในสำ�นักงาน
เพื่อดูแลรับผิดชอบงานธุรการของโครงการในเรื่อง
ต่างๆ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะมีบทบาท
สำ�คัญและมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยจะต้องมี
การบิกจ่ายเงินงวดต่างๆ ให้กบั หน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่า
ตอบแทน ค่าวัสดุใช้สอย ฯลฯ

5 การจัดตั้ง steering committee
ขึ้นมากำ�กับดูแลการดำ�เนินงานในภาพ
รวมบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

5 ด้วยแผนและโครงการนีเ้ ป็นแผนและโครงการขนาด
ใหญ่ ซึ่ ง มี เ งิ น ทุ น งบประมาณค่ อ นข้ า งสู ง และการ
ศึกษาวิจัยเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในบางส่วน การกำ�หนดให้มคี ณะบุคคล ซึง่ มี
ที่มาจากตัวแทนทั้งของ วช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ที่
มีความเป็นกลาง) และตัวแทนของทุกหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบเป็นผู้บริหารโครงการย่อยทั้ง 5 โครงการ จะ
ต้องเข้ามาร่วมทำ�หน้าทีค่ ณะกรรมการกำ�กับดูแลเพือ่
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้การปฎิบตั งิ านเป็น
ไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

6 การจั ดประชุมผู้ร่ว มโครงการอย่าง
สมํ่าเสมอเป็นรายเดือนในระยะแรกและ
อาจเพิม่ หรือลดตามความเหมาะสมต่อไป

6 การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อจะได้ทราบ
ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งติดตามความคืบหน้า
ของแต่ละโครงการย่อยในการประชุมอาจจัดในรูป
แบบ การสัมมนากลุ่มย่อย focus group หรือ อาจ
จัดทำ� workshop เพื่อระดมสมองแสวงหาแนวทาง
วิธีการในการดำ�เนินงานตามแผนและโครงการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
15

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

รายละเอียดกิจกรรม

แนวทางหรือเกณฑ์ในการประเมินผล

7 กระบวนการจัดทำ�ฐานข้อมูลรวม

7 เนื่องด้วยการกระจายงบประมาณและการแยก
ย่ อ ยโครงการไปตามหน่ ว ยงานและผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ต่างๆ มีความหลากหลายและเชื่อได้ว่าจะมีวิธีบริหาร
จัดการโครงการในแต่ละส่วนแตกต่างกัน เพื่อเป็น
หลักประกันความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล
สำ � คั ญ และเพื่ อ ประโยชน์ ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของ
ผู้เกี่ยวข้อง จึงจำ�เป็นต้องมีการจัดทำ�ฐานข้อมูลกลาง
ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงประเด็นสำ�คัญที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

8 การวางเป้าหมายการทำ�งานในระบบ
ทีมงาน และประเมินผลความสำ�เร็จทั้ง
การตรวจสอบภายในและการจั ด ให้ มี
ผู้ประเมินผลภายนอกผสมผสานกัน

8 จะมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแผนและ
โครงการ เข้ามาทำ�หน้าที่ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการเพื่อความโปร่งใสและเป้นธรรมกับทุก
ฝ่ายและเพื่อประโยชน์ของผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย
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ระยะเวลาในการดำ�เนินงานของแผนงานแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้ในการดำ�เนินการ (Time Schedule)
		
เดือน
รายละเอียดกิจกรรม
1 การประสานหน่วยงาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ทำ�ได้
ในสองสั ป ดาห์ เ มื่ อ อนุ มั ติ
โครงการ)
2 การร่วมลงนามทำ�ข้อตกลง
ร่วมกันภายใน 1-2 สัปดาห์
แรกองการดำ�เนินการ
3 การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสาน
งานการดำ�เนินการตามแผน
และโครงการ
4 การจัดตั้ง steering
committee และกำ�กับดูแล
ไปตลอดโครงการ
5 การจัดทำ�ฐานข้อมูลกลาง
ดำ�เนินการไปตลอด
6 การแจกจ่ายงบประมาณ
ตามงวดงานให้กับหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
7 การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง รวมทั้งการจัดกิจกรรม
focus group และ
workshop อย่างต่อเนื่อง
8 การประเมินผลโครงการ
รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การ
โครงการของผู้ อำ � นวจการ
ทั้งการตรวจสอบภายในและ
การประเมินด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องดำ�เนินการเป็น
ระยะและต่อเนือ่ งตลอดระยะ
เวลาโครงการ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

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

-- -- -- --

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

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

หมายเหตุ เส้นประ หมายถึง กิจกรรมที่จะต้องดำ�เนินการต่อเนื่องหากได้รับการสนับสนุนในปีถัดไป
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2. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
ตารางที่ 2 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการที่คาดหวัง
ผลผลิต

ผลลัพธ์

1 กระบวนการยุตธิ รรมไทยเป็นทีย่ อมรับ
และน่าเชื่อถือ

1 สังคมเกิดความผาสุก ปัญหาความไม่สงบสุข การไม่
ได้รบั ความเป็นธรรมอย่างทัว่ ถึงในทุกรูปแบบมีจ�ำ นวน
ลดลง อาชญากรถู ก นำ � เข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม
ได้ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม หรื อ ได้ รั บ โทษตามผลแห่ ง การ
กระทำ�ความผิด
2 บุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมเป็นอาชีพทีส่ งั คมให้
ความไว้วางใจและเชื่อถือศรัทธา
3 การจัดลำ�ดับความน่าเชื่อถือและความน่าลงทุนของ
ประเทศอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น
4 ประเทศไทยมีความเป็นไปได้ในการเป็นผูน้ �ำ ในการมี
สังคมทีป่ ลอดภัย อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เป็นหลักให้กบั
กลุม่ ประเทศในแถบเพือ่ นบ้านเช่น กลุม่ ประเทศ CMLV
หรือกระทั่งในอาเซียนด้วยกันเอง

2 การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

1 ประชาชนให้ความยำ�เกรงและเคารพกฎหมาย
2 การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมี
แรงต้านจากสังคมน้อยลง
3 ความเหลื่ อ มลํ้ า และความไม่ เ ท่ า เที ย มในสั ง คม
คลี่คลายลงได้

3 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่นำ�ไปสู่
การต่อยอดในวงการอุตสาหกรรม

1 เกิ ด ผลิ ต ภาพในการผลิ ต และเป็ น การส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น
2 เกิดความก้าวหน้าในแวดวงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
3 เกิดการปรับตัวด้านวิธกี ารงบประมาณแผ่นดินในการ
ควบคุมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมจะมี
การปรับตัว เปลีย่ นรูปแบบวิธกี ารจัดสรรงบประมาณที่
ตอบสนองต่อการประดิษฐ์คิดค้น
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ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต
1 เกิดการปฎิรูป
กระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทยทั้ง
ระบบ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เวลา

ต้นทุน

สำ�รวจความพึงพอใจ
ในการรับบริการ และ
การรับรู้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากประชาชนทั่วไป

มีการนำ�เสนอถึงผลงาน
ความสำ�เร็จและการ
พัฒนาของกระบวนการ
ยุติธรรม

สามารถลดเวลาการ
ดำ�เนินคดีในกระบวน
การยุติธรรมได้ทั้ง
ระบบ

ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายหรือ
ปัญหาที่เคยมีการ
กล่าวกันว่า การดำ�
เนินการใกระบวนการ
ยุติธรรมมีราคาแพงจะ
มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

การได้รับการสนับสนุน
ทั้งในแง่การบริจาคเงิน
หรือการเข้ามามีส่วน
ร่วมในด้านอื่นๆ จาก
ภาคเอกชนประชาชน
ทั่วไป ในการป้องกัน
ปราบปราอาชญากรรม
ในโครงการต่างๆ

การเข้าถึงที่เกิดเหตุ
รวดเร็วขึ้น มีการสอด
ประสานการปฎิบัติ
งานระหว่างหน่วย
งานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถลดอัตราการ
สูญเสียทั้งการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตของเจ้า
หน้าที่บุคครากร
ในกระบวนการ
ยุติธรรมในระหว่าง
ปฎิบัติหน้าที่ได้ชัดเจน

การที่บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติในวาระโอกาส

ระยะเวลาในการ
ดำ�เนินการกับผู้กระทำ�
ความผิดเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ได้ตัวผู้กระทำ�

สามารถลดความเสี่ยง
ในความเสียหายของ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและสังคม

การได้รับการยอมรับ
จำ�นวนคดีคงค้างหรือ ในความน่าเชื่อถือของ
รอการพิจารณตัดสิน กระบวนการยุติธรรม
คดีมีจำ�นวนลดลง
ไทย เช่น การได้รับการ
ยกย่องกล่าวถึงในเวที
ทั้งในและระหว่าง
ประเทศ
การได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือโดย
องค์กรหรือสถาบัน
ระหว่างประเทศซึ่งเป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้าง
ขวาง
2 การบังคับใช้
จำ�นวนข้อร้องเรียน
กฎหมายเป็นไปอย่าง เกีย่ วกับการปฎิบัติ
มีประสิทธิภาพ
หน้าที่ของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
เกี่ยวกับการละเว้น
การปฎิบัติหน้าที่ลดลง

อัตราการจับกุมผู้
กระทำ�ผิดหรือการ
คลี่คลายคดีได้ (case
solving) มีอัตรา

19

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

ผลผลิต

เชิงปริมาณ
เพิ่มขี้นอย่างมีนัย
สำ�คัญ
จำ�นวนผู้กระทำ�ความ
ผิดซํ้า (recidivism)
ที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมลดลง

3 เกิดนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหม่ที่นำ�
ไปสู่การต่อยอดใน
วงการอุตสาหกรรม

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ต่างๆ อันเนื่องมาจาก
ความสำ�เร็จในการ
ปฎิบัติหน้าที่

มีจำ�นวนผลิตภัณฑ์
หรือผลผลิตใหม่ๆ เพื่อ
ประยุกต์ใช้งานกับ
กระบวนการยุติธรรม
ในจำ�นวนที่เพิ่มมากขึ้น

อุตสาหกรรมการผลิต
ที่เกี่ยวเนื่องกักระบวน
การยุติธรรมนี้ได้รับ
การตอบสนองด้วย
แนวนโยบายของรัฐ
เช่น การให้เข้าสู่ใน
มีจำ�นวอุตสาหกรรม แนวทางส่งเสริมการ
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมา ไม่ว่า ลงทุนของ บีโอไอ
จะเป็นอุตสาหกรรม (BOI) ได้รับสิทธิพิเศษ
start up รวมไปถึง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
อุตสาหกรรมในโครง เติบโตและพัฒนา
ข่ายห่วงโซ่อุปทาน
(supply chain) ที่
สามารถทำ�ให้ประเทศ
เกี่ยวข้องได้ทั้งระบบ ไทยเป็น hub หรือ
แหล่งการศึกษาวิจัย
พัฒนาทำ�ให้เกิดการ
ผลิตในผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกับกระบวน
การยุติธรรมได้
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เวลา

ต้นทุน

ผิดที่ถูกตัวมาลงโทษ ส่วนรวมได้
ตามกฎหมาย

สามารถมีความพร้อม
ในการดำ�เนินการใน
สายการผลิตเพื่อตอบ
สนองความต้องการ
(manufacturing on
demand) ของหน่วย
งานในกระบวนการ
ยุติธรรมและตอบ
สนองความจำ�เป็นเร่ง
ด่วนในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างทัน
ท่วงที

รัฐบาลสามารถ
ประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินในการจัดซื้อ
จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่
จำ�เป็นและเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ
ยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น
ระบบ automation
หุ่นยนต์ หรือกระทั่ง
เทคโนโลยในระบบ
ดิจิตอลและที่มีความ
ทันสมัยต่างๆ สามารถ
รองรับประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
ผลผลิต

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

1 สังคมเกิดความผาสุก
ปัญหาความไม่สงบสุข
การไม่ได้รับความเป็น
ธรรมอย่างทั่วถึงในทุก
รูปแบบมีจำ�นวนลดลง
อาชญากรถูกนำ�เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
ได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือ
ได้รับโทษตามผลแห่ง
การกระทำ�ความผิด

ค่าสถิติเกี่ยวกับ
ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบได้ผล
เป็นที่น่าพึงพอใจ

2 บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
เป็นอาชีพที่สังคมให้
ความไว้วางใจและเชื่อ
ถือศรัทธา

จำ�นวนข้อร้องเรียน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรม
ในเรื่องว่าด้วยการละ
เว้นการปฎิบัติหน้าที่
หรือการใช้อำ�นาจ
หน้าที่เกินขอบเขตแห่ง
อำ�นาจ

เวลา

ต้นทุน

สภาพแวดล้อมชีวิต
ความเป็นอยู่มีความ
มั่นคงปลอดภัย
สามารถใช้ชิวิตได้อย่าง
เป็นปกติสุขและมีความ
ผาสุก

สามารถลดขั้นตอน
หรือเวลาในการได้
รับบริการเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรม
ในทุกรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเวลา
ที่ลดน้อยลงกว่าเดิม

ต้นทุนทั้งในแง่ของ
โอกาส และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จะต้องเสีย
ไปเพื่อกระบวนการ
รองรับความเสี่ยง
เกี่ยวกับการดำ�เนิน
การทางกระบวนการ
ยุติธรรมลดลง

ภาพลักษณ์ของทุก
องค์กรและบุคลากร
ในสังกัดต่างได้รับการ
กล่าวขวัญถึงในทางที่
เป็นคุณมากกว่าการ
ตำ�หนิหรือชี้ถึงข้อ
บกพร่องต่างๆ

มีความสำ�เร็จในการ
ลดขั้นตอนการให้
บริการและแสวงหา
แนวทางในการเชื่อม
ต่อโครงข่ายหรือ
การประสานวิธีการ
ปฎิบัติหน้าที่ร่วม
กันของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและ
สังคมส่วนรวม

ผลแห่งการปฎิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
เข้มแข็งทุ่มเทเสีย
สละมีประสิทธิภาพ
(strong and smart)
ทำ�ให้ราชการได้ผลดี
ย่อมส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดและสามารถ
ใช้เงินงบประมาณได้
อย่างคุ้มค่า

ค่าสถิติเกี่ยวกับทัศนคติ
ของประชาชนต่อ
บุคลากรในกระบวน
การยุติธรรมใน
ประเด็นความเชื่อถือ
ศรัทธาและความไว้
วางใจมีค่าสถิติที่สูง
ขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัย
สำ�คัญ
3 การจัดลำ�ดับความ ปัจจุบันมีสถาบัน
น่าเชื่อถือและความน่า และองค์กรระหว่าง
ลงทุนของประเทศอยู่ ประเทศที่ได้รับการ

ตัวชี้วัด

ค่าใช้จ่ายของนัก
กระบวนการทาง
ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในสายตา ราชการที่มีความสลับ ลงทุน ผู้ประกอบการ
นักลงทุน ผู้ประกอบ ซับซ้อน กินเวลาและ ที่อาจเคยมีค่าใช้จ่าย
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ผลผลิต
ในอันดับที่สูงขึ้น

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ยอมรับของนานาชาติ
หลายแห่ง เช่น World
Economic Forum
หรือกระทั่งองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ
TI ซึ่งองค์กรเหล่านี้มี
อิทธิพลอย่างสูงต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุน
เมื่อการปฎิรุปหรือการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการยุติธรรม
บรรลุผลย่อมทำ�ให้
ตัวเลขความน่าเชื่อถือ
ของประเทศสูงขึ้นเป็น
เงาตามตัว

ตัวชี้วัด

เวลา

ต้นทุน

การ รวมทั้งบรรดา
องค์กรระหว่างประเทศ
ให้ความมั่นใจกับความ
ปลอดภัย ความมั่นคง
และความมี “ธรรมาภิ
บาล” การยึดหลักนิติ
รัฐ (rule of law) ของ
ประเทศไทย

มีค่าใช้จ่ายสูง (red
tape) จะถูกทำ�ให้ง่าย
ขึ้นและมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม

นอกเหนือการลงทุน
ที่มักเรียกกันเป็น
“ค่านายหน้า” “ค่า
นํ้าร้อนนํ้าชา” จะลด
ลงหรืออาจไม่มีเลยใน
อนาคต กระบวนการ
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมจะสะดวก
และง่ายขึ้น

บทบาทของประเทศ
ไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ และการเป็น
ผู้นำ�ในภูมิภาคจะมี
ความโดดเด่น และ
ปรากฎชัดในทุกมิติ

บทบาทในฐานะผู้นำ�
ในภูมิภาคในเบื้อง
ต้นนี้จะทำ�ให้การ
เชื่อมโยงเครือข่าย
กระบวนการยุติธรรม
ระหว่างประเทศมี
ประสิทธิภาพ ลดเวลา
ขั้นตอนและสามารถ
ประสานประโยชน์
ของทุกฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เกิดการแบ่งงานหรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามข้อตกลงหรือวิธี
การทำ�งาน ก่อให้เกิด
การประหยัดในแง่ของ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
และสามารถดำ�เนิน
การได้อย่างประหยัด
คุ้มค่ามากกว่าการเป็น
องค์กรหรือดำ�เนิน
การด้วยตนเองตาม
ลำ�พัง (stand alone
-pattern) ซึ่งน่าจะ
ไม่เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงและการ
ปฎิรูปที่เกิดขึ้น

ตัวเลขนักลงทุน นักท่อง
เที่ยวที่เข้ามายังประเทศ
ไทยด้วยความเชื่อมั่น
4 ประเทศไทยมีความ
เป็นไปได้ในการเป็น
ผู้นำ�ในการมีสังคมที่
ปลอดภัย อย่างมั่นคง
และยั่งยืน เป็นหลัก
ให้กับกลุ่มประเทศ
ในแถบเพื่อนบ้านเช่น
กลุ่มประเทศ CMLV
หรือกระทั่งในอาเซียน
ด้วยกันเอง

อัตราการเติบโตของ
การลงทุนจากต่าง
ประเทศ รวมทั้งความ
เจริญเติบโตในภาพรวม
ของเศรษฐกิจจะเป็น
ตัวชี้วัดที่สำ�คัญ ซึ่งจะ
ดึงดูดให้นักลงทุน ผุ้
ประกอบการและผู้เดิน
ทางท่องเที่ยว เข้าสู่
ประเทศไทยมีจำ�นวน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ผลผลิต

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

5 ประชาชนให้ความ
ยำ�เกรงและเคารพ
กฎหมาย

ตัวเลขสถิติของ
อาชญา กรรมและ
จำ�นวนอาชญากรที่เข้า
สู่กระบวนการยุติธรรม
กระทั่งตัดสินความ
ผิดมีจำ�นวนแห่งความ
สำ�เร็จของคดี (นำ�ตัวผู้
กระทำ�ผิดมาลงโทษ
ได้) มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

6 การปฎิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายมีแรงต้านจาก
สังคมน้อยลง

ก่อให้เกิดโครงการ
จิตอาสา หรืออาสา
สมัครของสังคมชุมชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ
องค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มขึ้นใน
อนาคตไม่ว่าจะเป็น
การออกกฎหมาย
หรือ การดำ�เนินการ
ตามโครงการต่างๆ
ของรัฐจะต้องผ่าน
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น ตาม
มาตรา 58 และ 77

ตัวชี้วัด

เวลา

ต้นทุน

หลักการ “policed
by consent” เป็นสิ่ง
ที่ถือเป็นวิสัยทัศน์ซึ่ง
หลายประเทศทั่วโลก
ยึดถือ เช่น อังกฤษ
และออสเตรเลีย ภาพ
สะท้อนเหล่านี้ จะ
สามารถเห็นได้ตั้งแต่
ปริมาณคดีที่เกิดจาก
การละเมิดกฎหมาย
เล็กๆ น้อยๆ เช่น คดี
ไม่ร้ายแรงทางการ
จราจร การไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อ
บังคับของสังคม มี
จำ�นวนลดน้อยลง
ภาพสะท้อนการมีวินัย
การเคารพกฎกติกา
ของสังคม

เวลาในการปฎิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรม
ที่เสียไปกับเรื่องซึ่ง
เป็นข้อขัดแย้งเกี่ยว
กับปัญหาความไม่
เคารพกฎเกณฑ์ของ
สังคมจะลดลง และจะ
มีเวลามากขึ้นในการ
ดำ�เนินการกับคดีหรือ
เรื่องราวที่เป็นเรื่องอัน
จำ�เป็นต้องได้รับการ
อำ�นวยความยุติธรรม
ตามอำ�นาจหน้าทีอ่ ย่าง
แท้จริงมากยิ่งขึ้น

เมื่อปัญหาอาชญากรรม
ความไม่สงบเรียบร้อย
ลดลง ย่อมส่งผลเป็น
ปฎิภาคโดยตรงกับ
ต้นทุนในการดำ�เนิน
การเพื่อการอำ�นวย
ความยุติธรรมทั้ง
ระบบจะลดลงตาม
ไปด้วย

ปรากฎการณ์ประท้วง
ขับไล่ หรือการต่อต้าน
อำ�นาจรัฐในรูปแบบ
ต่างๆ จะพบเห็นได้
น้อยลง แต่ในบาง
กรณียอมรับว่าเรื่อง
เพียงเรื่องเดียวอาจ
สะท้อนความล้มเหลว
ของกลไกทั้งระบบได้
จึงต้องมีการจัดการ
ศึกษาวิเคราะห์และนำ�
ผลแห่งการศึกษา

ย่อมชัดเจนว่า หาก
การต่อต้านการปฎิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย
น้อยลง ย่อมทำ�ให้การ
ดำ�เนินการต่างๆ เป็น
ไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดเวลาในการ
ระงับความข้ดแย้ง
ลงได้

การไร้แรงต้านที่อาจ
เกิดจากปัจจัยทาง
ความไม่ยอมรับต่อ
ผู้บังคับใช้กฎหมาย
อาจมีมาด้วยหลาย
สาเหตุทั้งความมีอยู่
จริงของปัญหาหรือ
ปัจจัยแวดล้อม อื่นๆ
เช่น ปัญหาทาง
การเมือง การขัดผล
ประโยชน์ผู้มีอิทธิพล
เมื่อสามารถขจัด
ปัญหาเหล่านี้ได้ ย่อม
ลดต้นทุนในการ

วิเคราะห์ในกรณีต่างๆ
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ผลผลิต

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

เวลา

ของรัฐธรรมนูญฉบับ มาเผยแพร่ให้เห็น
ปัจจุบัน ดังนั้นเสียง ผลลัพธ์ที่แท้จริง
สะท้อนจากการรับฟัง
ความคิดเห็นย่อมเป็น
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ
ให้กับการดำ�เนินการ
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
7 ความเหลื่อมลํ้าและ ตัวเลขค่าสถิติจากการ
ความไม่เท่าเทียมใน วัดได้จากประชาชน
สังคมคลี่คลายลงได้ และสังคมสะท้อนการ
รับรู้เกี่ยวกับความ
มีอยู่จริงของความ
เป็นธรรมทางสังคม
(social justice) ได้

8 เกิดผลิตภาพ
(productivity) ใน
การผลิตและเป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ
ให้ดีขึ้น

จำ�นวนผู้ประกอบการ
นักลงทุน ที่เข้ามาริเริ่ม
ดำ�เนินการในกรบวน
การผลิตนวัตกรรมเพื่อ
กระบวนการยุติธรรม
มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น

บริหารจัดการต่างๆ
ได้

ประชาชนสามารถคาด
คะเนเวลาในการ
ได้รับบริกาต่างๆ จาก
ภาครัฐ และองค์กรใน
กระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างชัดเจนมี
มาตรฐานเป็นที่ยอม
รับได้ทั่วไป

การลดความเหลื่อมลํ้า
และความไม่เท่าเทียม
ในสังคม ย่อมก่อเกิด
การลดปัญหาความ
เสี่ยงที่แฝงไปด้วยค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ทำ�ให้
การทุจริตคอรัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่กระทำ�
ได้ยากขึ้น ทุกคนจึง
สามารถลดค่าใช้จ่าย
แฝงต่างๆ ลงได้

ผลผลิตจากนวัตกรรม สามารถสร้างกระบวน
ใหม่ๆ ในกระบวนการ การผลิตที่จดั การเวลา
ศึกษาวิจัยตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการนี้ ได้รับ
ความไว้วางใจ การ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์

การผลิตนวัติกรรมหรือ
การสร้างเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ด้วยตนเองย่อม
ลดค่าใช้จ่ายต้นทุน
ในเชิงงบประมาณ
การนำ�เข้าจากต่าง
ประเทศ รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากรภายใน
ประเทศย่อมก่อให้เกิด
ผลในทางการสร้างการ
จ้างงาน การประหยัด

วิถีชีวิตความเป็นอยู่
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เปลี่ยนไปจาก
การสังเกตได้ชัดเจน
ว่า สมาชิกในสังคม
สัมผัสได้ถึงความ
เป็นธรรมที่มีอยู่จริง
เช่น การได้รับบริการ
ตามลำ�ดับก่อนหลัง
queuing system
อย่างเสมอภาค การ
ได้รับการปฎิบัติโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
เท่าเทียม

การขยายผลไปถึงการ
เกิดโครงการหรือ
ผลิตภัณฑ์อันเนื่องจาก ได้รับการดำ�เนินการ
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ให้ เป็นอุตสาหกรรมที่
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ต้นทุน
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ผลผลิต

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

เวลา

ผลผลิตและสร้างผลิต สามารถนำ�ส่งไปยังผู้
ภาพ (productivity) สนใจในทุกภาคส่วนใน
ให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น ประเทศและนานาชาติ
ต่อไป

ต้นทุน
รายจ่าย การเก็บรักษา
ความลับ และลดการ
พึ่งพาได้อีกด้วย

9 เกิดความก้าวหน้า
ในแวดวงการศึกษา
วิจัยและพัฒนา

การศึกษาวิจัยและ
พัฒนามีการเปลี่ยน
โฉม (transformation) จากเดิมที่อาจ
เห็นการเน้นการวิจัย
เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในรูป
แบบต่างๆ มาเป็นการ
มุ่งเน้นให้ตรงกับเป้า
หมายความต้องการ
ในด้านกระบวนการ
ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

น่าจะได้เห็นการ
ปรับปรุงแก้ไขใน
หลักสูตรการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างนวัตกรรม
หรือการผลิตใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการชองสังคมมาก
ยิ่งขึ้น

การร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาในลักษณะ
spinning out projects
เป็นความมุ่งหมาย
หนึ่งที่ผู้บริหารจัดการ
โครงการ (director)
มีความต้องการให้เกิด
ขึ้นเพื่อการประหยัด
เวลาและงบประมาณ
รายจ่าย

Spinning out
projects ที่จะร่วม
กับสถาบันการศึกษา
และองค์กรต่างๆ ตาม
โครงการนี้จะทำ�ให้
เกิดการประหยัด
ต้นทุนรายจ่ายในเชิง
ค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา (intellectual
property) และสร้าง
ศักยภาพในเชิงการ
แข่งขันอีกทางหนึ่ง

10 เกิดการปรับ
ตัวด้านวิธีการงบ
ประมาณแผ่นดิน
ในการควบคุมแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม
จะมีการปรับตัว
เปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
จัดสรรงบประมาณ
ที่ตอบสนองต่อแผน
งานโครง14ๆการ
ประดิษฐ์คิดค้น

งบประมาณแผ่นดิน
จะมีการวางแผนการ
ดำ�เนินงานเพื่อรองรับ
การคิดค้นในแง่นวัต
กรรมใหม่มากยิ่งขึ้น
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
4.0 และ start up
projects

งบประมาณแผ่นดิน
จะเปลี่ยนโฉมจาก
การดำ�เนินการแบบ
วิเคราะห์ไล่เรียงตาม
รายการซึ่งมีความ
พยายามปรัแก้มา
นาน จะมุ่งเข้าสู่การ
ประเมินตามแผนและ
โครงการที่มีการศึกษา
วิจัยรองรับคามจำ�เป็น
ในการใช้งบประมาณ
อย่างแท้จริง

กระบวนการในการจัด
ทำ�งบประมาณและการ
พิจารณางบประมาณ
ในโครงการตาม
นวัตกรรมใหม่นี้จะ
สามารถช่วยให้การ
วิเคราะห์ความจำ�เป็น
ด้านการใช้งบประมาณ
มีความสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดเวลาได้มาก
ยิ่งขึ้น

ด้วยวิธีการงบ
ประมาณที่มีระเบียบ
แบบแผนรองรับการ
จัดการโครงการตาม
นวัตกรรมใหม่จะ
ทำ�ให้สามารถควบคุม
การรั่วไหลและ
ประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายลงได้
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ตารางที่ 5 ผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้นได้
ผู้เกี่ยวข้อง
ที่สำ�คัญ

ผลกระทบใน บวกกลาง
ทางบวกสูง
(+2)
(+3)

ประชาชนทัว่ ไป ได้รับ
ผลกระทบ
บุคลากรใน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ได้รับ
ผลกระทบ

หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรมที่
เกี่ยวข้อง

ได้รับ
ผลกระทบ
..............

บวกตํ่า
(+1)

ลบกลาง
(-2)

ผลกระทบใน
ทางลบสูง
(-3)

รวม
คะแนน
+3

..............
..............

+3

+3

ได้รับ
ผลกระทบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิจัย
รัฐบาล (ฝ่าย
บริหารและ
ข้าราชการ)

บวกตํ่า
(+1)

+1
+3

ได้รับ
ผลกระทบ

รวม

+13

แผนภูมิ แสดงให้เห็นว่าการบริหารแผนงานโครงการตามแนวทางนี้มีผลกระทบค่อนข้างมากต่อประชาชนทุกภาค
ส่วน ด้วยตัวเลขผลลัพท์รวมสูงถึง +13

6 งบประมาณในการดำ�เนินกิจกรรม

ผูบ้ ริหารจัดการแผนและโครงการมีความยินดีทจี่ ะรับเป็นผูด้ �ำ เนินงานด้วยงบประมาณแบบเหมา
จ่าย ตามที่จ่ายหรือใช้ไปจริงในวงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาทตามความประสงค์ของสภาวิจัยแห่งชาติ

7 ผลสำ�เร็จและความคุ้มค่าของงาน

ผลสำ�เร็จตามความมุง่ หมายของโครงการย่อยทุกโครงการจะมีผลกระทบอย่างยิง่ ต่อสังคมชุมชน
ทุกภาคส่วน ทัง้ นีด้ ว้ ยวิธกี ารบริหารจัดการแผนและโครงการทีเ่ น้นความประหยัดและพอเพียงเพือ่ ให้งาน
บรรลุเป้าหมาย จึงมั่นใจได้ว่า การบริหารจัดการแผนและโครงการฯ จะสามารถนำ�มาซึ่งประโยชน์แก่
สังคมประเทศชาติและส่วนรวมคุ้มค่ากับเงินทุนงบประมาณที่ได้ให้การสนับสนุน
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รายละเอียด
ผลสำ�เร็จ
ปีที่ 1
1 การทบทวนสภาพ
ปัญหาอุปสรรคและ
แสวงหาแนวทางแก้
ปัญหา

ประเภทผล
สำ�เร็จ*

P

2 การประสานองค์
ความรู้ที่มีอยู่เพื่อ
การพัฒนาต่อยอด
วิธีการดำ�เนินการ
ศึกษาวิจัยในขั้น
ต่อไป

P & I (แม้จะเป็นชั้น
เริ่มต้นแต่เป็นความ
พยายามที่ผลักดันให้
ก้าวไปสู่การพัฒนาใน
ขั้นกลางให้ได้)

3 ผลผลิตในขั้นต้น
ของนวัตกรรมใหม่

P & I (เป็นความ
พยายามจะผลัก
ดันให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปสู่เป้า
หมายของการสร้าง
นวัตกรรมที่ใช้ได้ผล
จริงให้จงได้)

ปีที่ 2
1 การดำ�เนินงานเข้า
สู่การขับเคลื่อนให้
เกิดการยอมรับและ
นำ�ไปปฎิบัติในสิ่งที่
ค้นพบหรือได้จาก
การศึกษาวิจัยใน
ทุกโครงการย่อยที่
ประสบความสำ�เร็จ

I (การบรรลุ
เป้าหมายในขั้นกลาง
ที่พร้อมจะก้าวไปสู่
การบรรลุเป้าหมาย
สูงสุด หรือ G ต่อไป)

ระดับ TRL

อยู่ในขั้น
Technology
development

ตัวชี้วัดของ
ผลสำ�เร็จ

ความเชื่อมโยง
กับปีที่ผ่านมา
(กรณีโครงการ
ต่อเนื่อง)

การร่วมกันแสวงหา เป็นกรณีศึกษาใน
ขั้นเริ่มต้น
แก้ไขจุดบกพร่อง
หรือสภาพปัญหา
ในอดีตอย่างเป็นรูป
ธรรม

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
นวัตกรรมใหม่

มีความพยายามจะให้
อยู่ในขั้น Full scale
development ให้
ได้ในปลายปีของการ
ดำ�เนินงาน
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เป็นผลงานหรือ
product ที่
ต้องมีการทดสอ
บการปฎิบัติได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ

เป็นผลงานหรือ
นวัตกรรมทาง
ความคิดหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอด
ความคิดและพร้อม
จะนำ�ไปใช้ในการ
ปฎิบัติงานจริง
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รายละเอียด
ผลสำ�เร็จ

ประเภทผล
สำ�เร็จ*

ระดับ TRL

G

เป็นการพัฒนาไปสู่
การสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือความรู้วิธี
การดำ�เนินงานใหม่
แม้แต่การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
ระเบียบวิธีปฎิบัติที่
ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัดของ
ผลสำ�เร็จ

ความเชื่อมโยง
กับปีที่ผ่านมา
(กรณีโครงการ
ต่อเนื่อง)

2 การได้รับความ
ยอมรับและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระหว่างบุคลากร
ในกระบวนการ
ยุติธรรมต่อผลงาน
หรือสิ่งที่ค้นพบใน
การศึกษาวิจัยและ
พัฒนา
ปีที่ 3
ทุกโครงการนำ�
เสนอผลงานการ
ศึกษาวิจัยรวมทั้ง
นวัตกรรมที่ได้จาก
การดำ�เนินงานใน
สองปีที่ผ่านมาสู่
สาธารณะโดยผ่าน
ความเห็นชอบ
อนุมัติจากผู้ให้การ
สนับสนุนทุนการ
ดำ�เนินงาน (วช)
ก่อนเป็นสำ�คัญ
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เป็นผลงานต่อย
ได้รับการยอมรับ
เป็นการทั่วไปจาก อดมาตั้งแต่เริ่ม
สังคมและปรากฎ โครงการในปีที่หนึ่ง
ผลการปฎิบัติได้จริง
เป็นที่ประจักษ์

8 แผนบริหารความเสี่ยง
ประเด็นที่ต้องพิจารณา

คำ�อธิบาย

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
และแนวทางแก้ปัญหา

1 การเบิกจ่ายเงิน
เนื่องด้วยวิธีการงบประมาณ รวมถึงเงื่อนไขใน
ประมาณให้กบั โครงการ การเบิกจ่ายตามรระเบียบของทางราชการอาจ
ย่อย
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการดำ�เนินงาน
ตามแนวทางที่วางไว้ได้

อาจทำ�ให้โครงการฯ ย่อยบางโครงการหยุดชะงัก (อาจต้องมีการเตรี
ยมเงินสำ�รองจ่าย)

2 ผลผลิต

ความเป็นตัวตนหรือ “อัตตา” ของแต่ละบุคคลผู้
มีความชำ�นาญการเฉพาะในแต่ละด้าน อาจเป็น
ปัญหากับกระบวนการทำ�งานได้

การไม่ร่วมมือประสานกันเป็นทีม
หรื อ บางครั้ ง อาจมี ป รากฏการณ์
ต่างคนต่างทำ�ไม่บูรณาการ

3 ผลลัพธ์

ผลลัพธ์มีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ใน
บางกรณีอาจเป็นเรื่องยากในการระบุตัวชขี้วัด
ได้อย่างชัดเจน

ตัวชีว้ ดั ของผลลัพธ์และผลผลิตอาจ
ซ้อนทับกันได้

9 หน่วยงานที่นำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผู้บริหารแผนงานและโครงการมีความมั่นใจว่า ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะ
เป็น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานอัยการสูงสุด (องค์กรอัยการทั่วประเทศ) ศาลยุติธรรม องค์กร
ทนายความ กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ กระทัง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะสามารถนำ�แนวทาง
และวิธีการที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปปรับใช้กับการแก้ปัญหา และพํฒนาวิธีการปฎิบัติงานในกิจการ
ยุติธรรมที่ตนมีส่วนรับผิดชอบดูแลได้อย่างมีประโยชน์คุ้มค่า

10 ประวัติผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director) ปรากฏดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
16.1 ประวัติการทำ�งานโดยละเอียด
16.2 หลักฐานความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในกลุ่มเรื่องที่กำ�หนด
16.3 หลักฐานแสดงด้านศักยภาพและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการโครงการ
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ประวัติส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์, D.Phil. (Oxford)
หมายเลขติดต่อ 081 4895755 Email: a.wanichwiwatana@gmail.com
Website: www.doctor-amorn.com www.thaijustice.org
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ( กรธ ) 2559
กรรมการปฎิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำ�รวจ)

ประวัติการศึกษา
•
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ 2556) ปปร 2560 และ วตท 2560
ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา D.Phil. (Sociology) มหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด
สหราชอาณาจักร 1998-2004
ประกาศนียบัตรทางด้านการบริหารจัดการ Certificate in ‘Building a Business’
สถาบันบริหารธุรกิจ ซาอิด แห่งมหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford SAID Business School,
University of Oxford 2003
ปริญญาโททางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม M.S. (Criminology
and Criminal Justice) มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา School of
Criminology and Criminal Justice, The Florida State University, USA 1992-1993
ปริญญาโททางด้านการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.A. (Public
Administration)
Faculty of Political Science, Thammasat University, Thailand 1990-1997
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• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A. (Political
		 Science)
• Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand 1987-1990

ประสบการณ์ความชำ�นาญและงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจ :
•
•
•
		
•
•
		
•
•
•
•
•
		
•

การบริหารกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
การต่อต้านการก่อการร้าย (counter terrorism) และประเด็นว่าด้วยความมั่นคง (national
security)
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ
การบริหารงานบุคคล, การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการผลประโยชน์
และสวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์
เทคนิคในการเจรจาต่อรองทั้งในยามปกติและแก้ปัญหาวิกฤติ
ทักษะการนำ�เสนอ
การพูดในที่ชุมชนและการเขียนเรียงความ
กลยุทธว่าด้วยสื่อและการสื่อสารมวลชน
การตรวจสอบภายในรวมทั้งการวัดประเมินผลงานและเทคนิคการสืบสวนสอบสวน
ผู้กระทำ�ผิด
สังคมวิทยาและการเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการในปัจจุบัน :
•
		
		
		
•
		
		
		

กรรมการผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
จัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ออกเผยแพร่สู่สาธารณะราย 6 เดือนโดยไม่คิดมูลค่าและ
ดำ�เนินงานทางด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรมในภาพรวม
(เว้ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย: www.thaijustice.org)
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปัญญาชนอ๊อกซ์ฟอร์ด ‘Oxford Initiative’:
ลักษณะของการดำ�เนินงานเป็นกลุ่มที่ร่วมกันถกเถียงอภิปรายด้วยความเป็นอิสระถึงปัญหา
ของโลกและสังคมไทยอย่างรอบด้านโดยการรวมตัวของสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และสมาชิกทั่วราชอาณาจักรอังกฤษ
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•
		
		
•
•
•
•
•

เป็นคอลัมน์นิสต์ทั้งประจำ�และเฉพาะกิจให้แก่หนังสือพิมพ์หลายฉบัยด้วยกัน อาทิ เช่น
บางกอกโพสต์, หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า, โลกวันนี้ และ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
เป็นสมาชิกสภาวิจัยแห่งชาติ
เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ (AUA).
เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (OESA)
เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
เป็นสมาชิกชมรมลูกกตัญญู

ประสบการณ์การทำ�งาน :
•
•
		
•
•
•
•
		
•
•
		
•
		

กรรมการบริหารร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี 1988-1989
เข้าร่วมการอบรมอภิปรายสัมมนาต่างๆ ในส่วนของการบริหารงานบุคคลรวมทั้งได้รับความรู้
ด้านการบริหารงานบุคคลจากการปฎิบัติงานจริง ในช่วงปี 1990-1991
หัวหน้างานฝึกอบรมบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย ระหว่างปี 1991-1993
อดีตข้าราชการฝ่ายวิชาการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี 1993-1995
อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี 1995
ร่วมงานวิจยั ปัญหาการจราจรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นำ�เสนอต่อกระทรวง
มหาดไทยในระหว่างปี 1996 -1997
ผูป้ ระกาศข่าวทางสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และช่อง 3 ระหว่างปี 1997 - 1998
คณะทำ�งานว่าด้วยปัญหาฟิมล์กรองแสงรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ในปี 2000
เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาฝึกงานภาคพิเศษของธนาคารกรุงเทพ รุ่นที่ 7 (SIP 7)
ในปี 1987

ประสบการณ์การสอน Teaching Experience (2002-ปัจจุบัน)
•
		
•
		

ผูบ้ รรยายพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรม และ
สังคม คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผุ้ บ รรยายพิ เ ศษในหมวดวิ ช าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ จั ด โดยคณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

32

•
•
		
•
•
•
		
•

เป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาอาชญาวิทยา ของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้ออาชญาวิทยา และหลักรัฐศาสตร์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
เป็นผูบ้ รรยายพิเศษว่าด้วยหลักรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ณ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
เป็นผู้บรรยายพิเศษว่าด้วย “มนุษย์กับสังคม” ให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เป็นผูบ้ รรยายพิเศษเกีย่ วกับ การเมืองและรัฐบาล (Politics and Government) ให้กบั สถาบัน
นานาชาติหลายแห่ง
เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง

ความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์:
อ่าน พูด เขียน ดีมาก ในภาษาอังกฤษ
พูด ในระดับดีมาก (ภาษาจีน)
โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS, Microsoft Word, Excel, Power Point

รางวัลเชิดชูเกียรติ
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
		
•

นักวิจัยรางวัลขั้นดี ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำ�ปี 2560 ในหัวข้อการวิจัย
“คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี”
โล่ห์รางวัลพระราชทานพร้อมจี้เพชร ในฐานะ “ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่” ในงาน
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2549
โล่ห์ทอง ในการประกวดเรียงความครบรอบการก่อตั้งหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพ
ครบรอบ 30 ปี
รางวัลผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549
อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช)
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองรายชื่อสำ�รองอันดับหนึ่ง (ภาคประชาสังคม)
อนุกรรมาธิการด้านอำ�นวยความยุติธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสภาผู้แทนราษฎร
อนุกรรมการวิชาการร่างหลักสูตร “การพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ รุน่ ที่ 1” ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำ�นักงาน ปปช. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
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•
•
•
•

ทุจริตในภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
อนุกรรมการข้าราชการตำ�รวจ (ก.ตร.)
กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ก.ป.ช.)
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำ�ปี 2558
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนมักกะสันพิทยา ประจำ�ปี 2556

17. หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีรับผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย บริหารจัดการ

โครงการวิจยั ในนามหน่วยงานต้นสังกัด) ในเบือ้ งต้นประสงค์จะยืน่ ในนามของศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมไทย (ปรากฏประวัติ การจัดตั้งองค์กรดังเอกสารแนบ เป็นองค์กรคณะบุคคลที่ร่วม
กันก่อตั้งโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมากว่าสิบปี เพื่อทำ�การศึกษาวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
กระบวนการยุติธรรมให้กับสังคมโดยไม่หวังผลกำ�ไร แต่หากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) อนุมัติการสนับสนุน
ทุกการศึกษาวิจัยแล้ว จะได้ประสานงานให้สถาบันการศึกษาต้นสังกัด ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้กำ�กับดูแล ทางคณะผู้ศึกษาวิจัยไม่ขัดข้องและพร้อมดำ�เนินการตามความประสงค์ในทันทีที่ได้รับ
การอนุมัติการสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารงานและโครงการ)

18. ลงลายมือชื่อผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)

ลงนาม .........................................................................
(นายอมร วาณิชวิวัฒน์)
กรรมการผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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บทคัดย่อ
โครงการย่อยว่าด้วย การรับมือกับอาชญากรรมสมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NIJ research and development projects hold promise for significantly improving
forensic science disciplines.
การต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมที่นับวันจะมีความสลับซับซ้อนทั้งในแง่ของวิธีการประกอบ
อาชญากรรมรวมไปถึงพัฒนาการทางความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำ�คัญ
ที่การศึกษาวิจัยในโครงการนี้จะต้องดำ�เนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ เพือ่ รับมือกับสภาพแวดล้อมอีกทัง้ โครงสร้างของสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ด้วยการระดมสรรพกำ �ลัง
ผูท้ รงคุณวุฒผิ เู้ ชีย่ วชาญในทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้างผลสัมฤทธิใ์ นการศึกษาวิจยั ในหัว
เรื่องต่างๆ ที่มีความสำ�คัญดังต่อไปนี้
1 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้สารพันธุกรรม หรือ
DNA ในการช่วยพิสูจน์หลักฐาน การวิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากวัตถุ
พยาน อาทิ แก้วน้ำ�ดื่ม เส้นผม เส้นขน เยื่อบุ สารคัดหลั่ง เศษผิวหนังอันเนื่องจากร่องรอยการ
ประทุษร้าย เศษชิ้นส่วน ชิ้นเนื้อของร่างกายมนุษย์ที่เหลือจากวัตถุระเบิดในที่เกิดเหตุ เป็นต้น ซึ่ง
ในการประชุมกรรมการปฎิรูปตำ�รวจ ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนากรรมวิธีโดยร่วมกับองค์กรหน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ รวมไปถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ในมาตรา 131/1 เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำ�มาใช้ในทางปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่า และบังเกิด
ผลในการอำ�นวยความยุติธรรมให้กับสังคมโดยรวม
2 การพัฒนากระบวนการพิสูจน์พยานหลักฐาน เช่น การตควจสอบเปรียบเทียบรอยนิ้วมือ
การตรวจสอบอาวุธปืน และการพิจารณาร่องรอยหรือหยดเลือดที่เกิดจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืน
การอาศัยกระบวนการทางวิธีพิษวิทยา (toxicology) ในการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับยาเสพติด การ
บ่งชี้วัตถุอันมีพิษร้ายแรงที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเยื่อและสารคัดหลั่งของสิ่งมีชีวิต ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่า
กระบวนการนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ในระบบดิจติ อล (digital forensics) กำ�ลังมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง
และสามารถตรวจทราบได้ในเชิงลึกถึงการกู้คืนข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ปรากฎอยู่
ในเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นดิจิตอล เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ ฐานข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์
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3 การพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ ถือเป็นด่านแรกของการ
อำ�นวยความยุตธิ รรมทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการบ่งชีม้ ดั ตัวผูก้ ระทำ�ความผิด แต่ทผี่ า่ นมายังคงปรากฏความ
บกพร่องทัง้ ในวิธกี าร เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และความผิดพลาดของมนุษย์ผปู้ ฎิบตั งิ านทัง้ ด้วยความไม่รู้
หรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ (ignorance) จึงจะดำ�เนินการกำ�หนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวิธกี าร
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ วิธีการเลือกสรรพยานหลักฐานที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้องกับรูปคดี
ไม่เป็นการเก็บในลักษณะเหวี่ยงแหขาดหลักวิชาการในทางปฎิบัติ รวมไปถึงการเก็บรักษาพยายน
หลักฐานในที่เกิดเหตุให้คงอยู่หรือมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะกระทำ�ได้ แน่นอนว่า มาตรฐานที่จะ
กำ�หนดขึน้ ในการศึกษาวิจยั และการสร้างความชำ�นาญจะเกิดขึน้ ด้วยการจัดการฝึกอบรมบุคลากรที่
เกีย่ วข้องผสมผสานกับการกำ�หนดระเบียบวิธกี ารซึง่ อาจเป็นการใช้ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั สนับสนุน
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบวิธีการต่างๆ ให้เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย และการพัฒนาองค์กรหรือ
หน่วยงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำ�งานอิสระเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ อันเป็นการรองรับเจตจำ�นงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน
มาตรา 257 ง (2) ที่ยังคงเน้นหนักให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลในการปฎิบัติหน้าที่ของการสืบสวน
สอบสวนระหว่างพนักงานอัยการกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจอีกด้วย
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นักเรียนหัวแถว
โดย “อมตเมธี”

39

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

40

นักเรียนหัวแถว

โดย “อมตเมธี”

พรชัย คนชัยภูมิ ถึงจะเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ก็ช่างฝันเฟื่องคิดการใหญ่ ชีวิตในวัยเด็กคิดจะเป็น
นักเขียนโด่งดังเหมือน คนเขียนนวนิยายชือ่ ก้องอย่าง ยาขอบ หรือ ทมยันตี อยากเป็นทัง้ นักเขียนการ์ตนู
เป็นนักบินเป็นโน่นนีไ่ ปเรีอ่ ยเปือ่ ยตามประสาเด็กช่างฝัน แต่เมือ่ ย้ายถิน่ ฐานเข้ามาเรียนหนังสือในเมืองหลวง
พรชัยไม่เคยคิดให้ตวั เองมีปมด้อยว่ามาจากบ้านนอก กลับไม่ประหวัน่ พรัน่ พรึงในการจะแข่งเรียนแข่งเล่น
แข่งกันในทุกเรือ่ งกับเด็กเมืองกรุงทีม่ คี วามพร้อมมากว่า กระทัง่ ทัง้ เพือ่ นทัง้ ครูยกให้เป็นหัวหน้าชัน้ ถึงตัว
จะไม่สูงกว่าเพื่อนแต่ภาวะผู้นำ�สูง พูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัด เลยได้นำ�นักเรียนคนอื่นไหว้พระสวดมนต์
ยืนอยู่หัวแถว คอยสั่งเพื่อนๆ ให้ทำ�ความเคารพเวลาครูจะมาจะไปตามธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ไทยเรา ด้วยความเป็นเด็กใฝ่ดเี ขามุมานะแข่งขันกับนักเรียนทัง้ ประเทศกระทัง่ ได้เข้ามาเป็นนิสติ ใหม่ของ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขณะทีบ่ า้ นเมืองอยูท่ า่ มกลางความ
ขัดแย้งรุนแรง เหตุการณ์มหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 เพิ่งผ่านมาสดๆ ร้อนๆ ถึงจะมาจากต่างจังหวัด
แต่พ่อแม่มีฐานะอยู่ในขั้นเลี้ยงตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นลูกชายคนโต เรียกได้ว่า ยืนอยู่หัวแถวทั้งในบ้าน
นอกบ้านก็ว่าได้ การเป็นเด็กเรียนเก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ถือว่าเป็นหน้าตาของครอบครัว พรชัย
จึงกลายเป็นลูกคนโปรดของทัง้ พ่อและแม่ อยากได้อะไรทีไ่ ม่เหนือบ่ากว่าแรง ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเขา
หรือคนอื่นๆ พ่อกับแม่พรชัยพร้อมสรรหามาเอาใจลูกคนโปรดคนนี้เสมอ พรชัยเป็นคนมีความเชื่อมั่นว่า
ตนเองมีดี มีความวิริยะอุตสาหะ ทำ�ตัวเหมือนต้นไม้ใหญ่ให้เพื่อนฝูงพึ่งพาได้โดยเฉพาะรายงานหรือนำ�
เสนองานหน้าชั้นเรียน ทำ�ให้เขาเข้ากับเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังหลากหลายแต่งต่างกันได้โดย
ไม่เคอะเขิน
พรชัย กล้าคิดกล้าตัง้ คำ�ถามเป็นเด็กใฝ่รู้ ร่วมทำ�กิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยและคณะเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมได้ตามใจรักขอบ ด้วยความเป็นคนช่างพูดและเพือ่ นฝูงมากทำ�ให้วนั หนึง่ เขาได้รบั เลือกเป็นหัวหน้า
ชัน้ ปีและก้าวไปเป็นประธานนิสติ ของมหาวิทยาลัย ทำ�ให้พรชัย น่าจะมีโอกาสดีกว่านิสติ รัฐศาสตร์คนอืน่ ๆ
ที่ไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะในตำ�รา แต่สามารถนำ�สิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในชีวิตจริงและการทำ�งานเพื่อส่วนรวมอย่าง
ได้ผลดี พรชัย ได้แสดงบทบาทในฐานะตัวแทนนิสิตไปในการสะท้อนปัญหาภายในมหาวิทยาลัยกระทั่ง
ขยายวงไปถึงเรื่องการบ้านการเมือง ประสบการณ์เหล่านี้ทำ�ให้พรชัย มีความกล้าแกร่งและเพิ่มความ
มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เขายังไม่ทิ้งความเป็นคนช่างคิดฝันอยากเป็นนักปกครอง นักการเมือง
ให้ได้สักวันหนึ่ง
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ทุกปีที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จะมีการจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า หรืองานชุมนุมสังสรรค์ศิษย์เก่า
ตลอดระยะเวลาสี่ปีในมหาวิทยาลัย แม้เขาจะยังไม่ใช่ศิษย์เก่าแต่ด้วยความสนอกสนใจ จึงไปเข้าร่วม
เสริฟน�ํ้ำ เสริฟอาหารหรือช่วยในการหารายได้ให้กลุม่ หรือชมรมทีเ่ ขาเป็นสมาชิกอยู่ ได้เห็นรุน่ พีท่ ปี่ ระสบ
ความสำ�เร็จในอาชีพ มีทั้งนักการเมือง ข้าราชการ นักบริหาร ยิ่งทำ�ให้เขาฝันเฟื่องที่จะเห็นภาพตัวเอง
ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันนี้บ้าง ทำ�ให้เป็นแรงบันดาลใจให้การศึกษาของพรชัยยังไม่สิ้นสุดเพียง
รัฐศาสตร์บัณฑิต เขาดิ้นรนสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ในสาขาการบริหารรัฐกิจ
ความเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลจึงเป็นข้อกำ�หนดแกมบังคับให้เขาต้องเลือกมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ให้สมกับเป็น
นักเรียนทุนรัฐบาล พรชัยได้เรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และขอผ่อนผัน
เจ้าของทุนในการกลับมารับราชการ คือ กระทรวงมหาดไทย ซึง่ เป็นหน่วยงานราชการทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
ทุนจากรัฐบาล เพื่อให้เขาได้ศึกษาต่อในขั้นปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ข้ามฟากมาเรียน
อีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่ เขาได้ประสบการณ์ทั้งในยุโรปอเมริกาอย่างครบ
เครื่อง โดยในระหว่างศึกษาก็เดินทางหาประสบการณ์เติมเต็ม
พรชัยคิดฝันกับตัวเองมานานแล้วที่จะมีโอกาสทำ�หน้าที่สำ�คัญให้กับบ้านเมือง เขาตั้งเข็มทิศ
ของชีวิตเดินหน้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ที่จะช่วยเสริมแรงให้เขามีความรอบรู้ในสิ่งที่เขาจะนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ตั้งแต่อยู่ฮาร์วาร์ด พรชัยไปช่วยงานอาสาสมัครการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
ไปกระทั่งการเลือกตั้งในระดับมลรัฐแม้จะเป็นช่วงเวลาราวสองปีในการศึกษาปริญญาโท เมื่อเข้าเรียน
ต่อปริญญาเอกที่อังกฤษ เหมือนจะเป็นฝันร้ายของพรชัย ที่แม้จะได้เรียนด้วยทุนรัฐบาลต่อเนื่องจาก
ปริญญาโท แต่ประเทศไทยกำ�ลังมีปญ
ั หาวิกฤตเศรษฐกิจ การขยายเวลาการศึกษาหากไม่ส�ำ เร็จในกำ�หนด
ย่อมเป็นเรือ่ งทำ�ได้ยากยิง่ เขาเห็นนักเรียนไทยหลายคนไม่ส�ำ เร็จการศึกษาต้องส่งตัวกลับ บางคนเครียด
ขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลไปก็หลายคน ยิ่งในการเรียนปริญญาเอกเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาเวลาได้อย่าง
แน่ชดั เพราะหลายอย่างเป็นเหตุปจั จัยขึน้ กับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์กบั
ตัวผู้เรียน บางคนอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ว่า “ต้องเลือกเอาว่าจะกินเส้นหรือกินเกาเหลา”
กระนั้นก็ตามสิ่งที่พรชัยกังวลมากที่สุดคือ การไม่สำ�เร็จการศึกษา เพราะย่อมหมายถึงการที่จะ
ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนทางบ้านเป็นสำ�คัญ เขาพยายามทุกวิถีทางขวนขวายเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับ
ตัวเองในด้านต่างๆ ในระหว่างการทำ�วิทยานิพนธ์ ในที่สุดเขาสามารถสำ�เร็จการศึกษาปริญญาเอกทาง
รัฐศาสตร์ อย่างทุลักทุเล จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดได้เป็นผลสำ�เร็จ แม้ตลอดเวลายังคงมีฝันร้ายๆ
ตามหลอกหลอนเขาเรื่อยมาว่าเขายังเรียนไม่จบ ช่างเป็นฝันที่ต่างกับความคิดฝันในเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่
เขาชอบนึกถึงตัวเองตัง้ แต่วยั เด็ก แต่ทกุ วันนีฝ้ นั ร้ายทีว่ า่ ยังทำ�ให้เขาต้องตืน่ ขึน้ มาจับแขนขาตัวเองให้แน่ใจ
ว่ามันเป็นความฝันหาใช่ความจริงไม่
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ในที่สุดพรชัยกลับมารับราชการในกระทรวงมหาดไทยตามข้อกำ�หนดของการชดใช้ทุน เขา
ปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการวางแผนนโยบาย ซึ่งอาจจะฝืนๆ กับความต้องการที่จะโลดแล่นใน
ทางการเมืองของเขาอยู่บ้าง แต่ด้วยความขยันหมั่นเพียร พรชัย รับราชการเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำ�ดับ
จากข้าราชการระดับห้าเมื่อเริ่มต้นรับราชการด้วยวุฒิปริญญาเอก เขาถูกโอนย้ายไปตามหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเกือบยี่สิบปีของการทำ�งานกระทั่งได้ป็นนายอำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นเวลาเดียวกับที่เขาใช้
ทุนรัฐบาลที่ให้เขาไปศึกษาเล่าเรียนมาครบถ้วน แต่ในความตั้งใจของพรชัย ยังคิดฝันที่จะเอาดีทางสาย
การปกครองก้าวขึน้ ไปถึงขัน้ เป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงต่อไปตามนิสยั ความเป็นนักเรียนแถว
หน้าที่เขามักได้รับการยกย่องชมเชย แต่เมื่อจังหวะเวลาทางการเมืองเปิดโอกาสให้เขาได้โลดแล่นอย่าง
อิสระมากกว่า เขาจึงขอลาออกจากราชการมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น
ครัง้ แรก ในจังหวัดชัยภูมบิ า้ นเกิดของตนเองเขาได้รบั การเชือ้ เชิญจากพรรคการเมืองใหญ่ทเี่ พิง่ ตัง้ ขึน้ ใหม่
พรรคหนึง่ ทีม่ องเห็นว่าเขาน่าจะอาศัยการเคยดำ�รงตำ�แหน่งนายอำ�เภอเป็นทีร่ จ้ กั มักคุน้ ของคนในจังหวัด
อยู่มาก เป็นข้อได้เปรียบในการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันได้
หัวหน้าพรรคการเมืองทีเ่ ขาสังกัดเป็นคนหนุม่ รุน่ ใหม่เหมือนพรชัย แต่เขาประสบความสำ�เร็จทาง
ธุรกิจ และสามารถระดมทุนนำ�เอาบุคคลมีชื่อเสียงต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคและมีสมาชิก
พรรคและสาขาพรรคกระจัดกระจายไปในทุกพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้ง การแข่งขันเป็นไปอย่างน่าตื่นเต้น
เพราะบ้านเมืองยังคงอยูใ่ นช่วงวิกฤตของอุดมการณ์ทางการเมืองทีม่ คี วามไม่ลงรอยกันของกลุม่ ฝ่ายต่างๆ
ทำ�ให้พรรคการเมืองทีพ่ รชัยสังกัดเป็นเสมือนทางเลือกใหม่ให้กบั สังคม อาจจะเรียกว่า “โชคเข้าข้าง” หรือ
จะเป็นด้วยความยอมรับนับถือของประชาชน ทำ�ให้เป็นความสำ�เร็จครั้งแรกทางการเมืองของพรชัยที่
เขาได้รับเลือกเป็น สส และพรรคการเมืองที่เขาสังกัดได้จำ�นวน สส เข้ามาราวร้อยละสามสิบของทั้งสภา
ถือเป็นพรรคขนาดกลางทีม่ บี ทบาทและมีอำ�นาจในการเจรจาต่อรองเรือ่ งต่างๆ ทางการเมืองค่อนข้างมาก
พรชัยในฐานะ สส หน้าใหม่ และยังเป็นคนหนุม่ ทีด่ มู พี ลังมีความตัง้ ใจ ทางพรรคจึงมอบหมายงาน
สำ�คัญนอกเหนือจากการเป็น สส ในเขตเลือกตัง้ ทีต่ อ้ งลงพืน้ ทีร่ บั ฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เขายังทำ�หน้าที่เป็นโฆษกของพรรคคอยตอบคำ�ถามหรือแถลงข้อสงสัยต่างๆ ให้สังคมได้รับรู้
วันนี้พรชัย คือ บุคคลสาธารณะ ทุกย่างก้าวของเขาจึงถูกจับตามอง แต่สังคมไทยยังไม่อาจ
หลีกเร้นปัญหาความขัดแย้งและการเกาะเกีย่ วเชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายระหว่างกลุม่ พวกอย่างเข้มข้น ทาง
เดินบนถนนสายการเมืองของพรชัย จึงไม่ใช่ถนนที่ราบเรียบ ถึงกระนั้น พรชัย ได้พยายามทบทวนถึงสิ่ง
ทีเ่ ขาได้เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาอย่างยาวนานว่า มีอะไรสิง่ ใดบ้างทีจ่ ะนำ�มาแก้ปญ
ั หาทัง้ เรือ่ ง
ในเชิงนโยบายและการแก้ปัญหาที่เขาต้องเผชิญในสถานการณ์ต่างๆ ให้สัมฤทธิผล สิ่งที่พรชัยจำ�ได้ดีใน
ขณะเรียนหนังสือที่อ๊อกซ์ฟอร์ด เขามองย้อนไปมองถึงภาพเขียนต่างๆ ในห้องอาหารของมหาวิทยาลัย
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เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยในสังกัดต่างๆ อย่างถ้วนทั่ว เรื่องหนึ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษ คือ ประวัติบุคคลสำ�คัญ
ที่เป็นศิษย์เก่าซึ่งประสบความสำ�เร็จอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวไทยที่ได้ผ่านสถาบันอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ บุคคลสำ�คัญที่พรชัยนำ�เป็นแบบอย่างมากที่สุด คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์เคยเสด็จพระราชดำ�เนินมาศึกษายังวิทยาลัยไครช์เชิรท์ แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดเมือ่ ร้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา สิ่งที่พรชัยค้นพบและน้อมนำ�แนวทางของพระองค์เป็นแบบอย่างมากที่สุด คือ ความรักชาติ
รักแผ่นดินเกิด และมองเพื่อนร่วมชาติเหมือนพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระองค์ทรง
มีพระปรีชาสามารถในฐานะนักคิดนักเขียน รวมทั้งการพูดการแสดงในบทละครที่พระองค์ทรงเป็น
ผู้ประพันธ์ แม้ว่าพรชัยจะไม่ได้เข้าเรียนในหลักสูตร PPE (Philosophy Politics Economics) เฉกเช่น
พระองค์ท่าน แต่พรชัยตระหนักดีว่า ความมี “หัวใจนักปราชญ์ คือ สุ (การฟังอย่างถี่ถ้วน จิ การคิด
อย่างรอบด้าน ปุ ตั้งคำ�ถามเมื่อสงสัยและไต่ถามผู้รู้จริง และ ลิ คือ การบันทึกขีดเขียนในเรื่องราวที่มี
คุณค่าเพื่อถ่ายทอดหรือเป็นบทเรียนให้คนรุ่นต่อไป ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการเป็น ผู้นำ� หรือ ตัวแทน
ปวงชนเช่นเดียวกัน)
พรชัย ได้นำ�แนวทางที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงวางรากฐานในช่วงเวลา
ที่พระองค์ทรงทำ�หน้าที่ประมุขของแผ่นดินมาเป็นแบบอย่างในการทำ�งานอย่างแนบแน่น เชามีโอกาส
เยี่ยมเยือนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่เขาเป็นผู้แทน สิ่งที่พรชัยทำ�เป็นกิจนิสัย คือ การทำ�ประชามคม ร่วม
สังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนรับทราบปัญหาของชาวบ้าน ทำ�ให้เป็นที่รักใคร่ กระทั่งคู่แข่งขันเชื่อกันว่า
พรชัยน่าจะได้รับเลือกเข้ามาเป็น สส อีกหลายสมัย หากเขายังคิดจะยึดการเมืองเป็นอาชีพ
เรือ่ งน่าสนใจอีกประการหนึง่ ของพรชัย คือ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาในหัวข้อ “แผนและ
นโยบายการพัฒนาปฎิรูปประเทศไทย” ได้รับรางวัลงานเขียนดีเด่นของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด พรชัย
ได้ใช้องค์ความรู้ที่เขาได้จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศรวมทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนามที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ กระทั่งงานเขียนชิ้นนี้ ยังได้รับรางวัลงานวิจัยรุ่นใหม่ของสภาวิจัยแห่งชาติที่ประเทศไทย
ในเวลาต่อมา หลักคิดสำ�คัญของพรชัยในการนำ�เสนอแผนและนโยบายการพัฒนาปฎิรูประเทศไทย เขา
ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ� และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งฟังดูน่าจะเป็นเรื่องที่อาจต้องอธิบายให้
คนที่ยังคลุมเครือกับคำ�ใหม่ๆ อย่างคำ�ว่า “ความเป็นธรรมทางสังคม หรือ social justice” ต้องพากัน
หันรีหันขวางถามไถ่กันว่า มันคืออะไรกันแน่ บางคนไปเข้าใจว่า เป็นเรื่องการเอาชนะคะคานกันในศาล
หรือ การระงับข้อพิพาทระหว่างชุมชนไปเลยก็มี
เรือ่ งทีพ่ รชัยนำ�เสนอไม่ใช่เรือ่ งใหม่ส�ำ หรับสังคมทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และมีความเสมอภาคทางการแสดง
ความคิดอ่านและการได้รับโอกาสทางสังคมที่เท่าเทียมกัน แต่สำ�หรับประเทศไทย พรชัย จำ�วันแรกที่เดิน
ทางไปศึกษาต่อทีส่ หรัฐอเมริกาได้ดวี า่ เขาเห็นคนนัง่ ในรถบัสคันเดียวกับเขาเดินไปกระซิบบอกผูโ้ ดยสาร
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คนหนึ่งที่เปิดเพลงฟังผ่านหูฟังแล้วมีเสียงเพลงดังรอดออกมาว่าให้เบาเสียงเพราะรบกวนเขา พรชัย
ยังพูดกับตัวเองในใจว่า เขาทำ�อย่างนี้ได้ด้วยหรือ เพราะพรชัยเข้าใจว่า การฟังเพลงในหูฟังเป็นเสรีภาพ
เป็นสิทธิสว่ นบุคคล แต่พรชัยก็ได้เข้าใจลึกซึง้ ในเวลาต่อมาว่า การมีสทิ ธิเสรีภาพนัน้ จริงอยู่ แต่การใช้สทิ ธิ
และเสรีภาพต้องคำ�นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีจ่ ะต้องไม่ไปละเมิดล่วงเกินสิทธิของผูอ้ นื่ ด้วย เรือ่ งเหล่า
นี้หาใช่เรื่องที่มีความสลับซับซ้อนแต่อย่างใด เป็นเรื่องที่สังคมอารยะส่วนใหญ่เข้าใจและถือปฎิบัติกันอยู่
เป็นนิจ พรชัย จึงกระตือรือร้นที่ฝันอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในทางเช่นเดียวกันนี้
พรชัยเป็นพสกนิกรที่เกิดขึ้นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำ�ให้ได้เห็นแบบอย่างอันเป็นพลังแห่งความตั้งพระราชหฤทัยของ
พระองค์ทา่ นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึง่ เขาได้นำ�หลักการ “ศาสตร์พระราชา และ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กบั การบำ�บัดทุกข์บ�ำ รุงสุขให้คนในพืน้ ทีร่ บั ผิดขอบมาตัง้ แต่เขาเป็นปลัดอำ�เภอ
กระทั่งเติบโตเข้าสู่การเป็นนายอำ�เภอซึ่งเป็นตำ�แหน่งท้ายสุดก่อนเขาจะเข้าสู่แวดวงทางการเมือง
พรชัยไม่ใช่คนขีร้ วิ้ ขีเ้ หร่ บุคลิกดีความรูส้ งู แต่ยงั ไม่แต่งงาน ทำ�ให้หลายคนเกิดความฉงนสนเท่ห์
ว่าคนในอายุสสี่ บิ ต้นๆ มีความมัน่ คงในอาชีพการงานแต่กลับยังครองตัวเป็นโสด เรือ่ งนีค้ นทีใ่ กล้ชดิ กับพร
ชัยจะทราบดีว่า พรชัยเคยชอบพอกับเพื่อนสนิทในรุ่นเดียวกันตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หมายมั่นว่าจะแต่งงานอยู่กินฉันท์สามีภรรยาเหมือนคนทั่วไป แต่ด้วยเหตุที่พรชัยตัดสินใจ
ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ลำ�พังปริญญาโทสองปีกน็ านโข แต่เมือ่ เขายังเดินหน้าศึกษาปริญญาเอกต่ออีก
หกเจ็ดปี คงไม่มีใครรอได้ ทำ�ให้เป็นสิ่งที่พรชัยดูเหมือนจะขาดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไป แม้จะดูผิวเผิน
ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์แบบ
แม้ว่าพรชัยจะต้องเดินทางบนเส้นทางที่เขาเลือกเองอย่างค่อนข้างโดดเดี่ยว แต่ครอบครัวของ
พรชัยทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ที่คลานตามกันมา ต่างให้กำ�ลังใจและสนับสนุนการทำ�งานของพรชัย
อย่างเต็มที่ อาจโชคดีทฐี่ านะทางเศรษฐกิจของครอบครัวพรชัยไม่เดือดร้อนนัก ทำ�ให้พรชัยสามารถทุม่ เท
สรรพกำ�ลังในการทำ�งานอย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังมาตั้งแต่รับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทย
เขาจึงเป็นทีร่ กั นับถือทัง้ ของผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน ยิง่ เมือ่ มาเป็น “ตัวแทนปวงชน” เขาพยายาม
ส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาชุมชนสังคมของชาวบ้านให้สามารถช่วยเหลือพึง่ พาตนเองได้ โครงการใหม่ๆ
หลายโครงการ อันเป็นผลมาจากการได้รบั แนวทางพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ก่อน และทีเ่ ป็นความคิดริเริม่ ของพรชัยเอง จากการประมวลเอาความรูป้ ระสบการณ์ทมี่ อี ยู่ ได้เริม่ ผลิดอก
ออกผล สร้างประโยชน์ในเชิงประจักษ์ให้กบั ชาวบ้านราษฎรในเขตเลือกตัง้ ของเขากระทัง่ ยากจะหาคูแ่ ข่ง
ที่จะมาแทนที่เขาได้ในเวลาอันใกล้
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แต่การเมืองเป็นดังคำ�ภาษิตที่ว่า “ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน” ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ต้องเฝ้าจับตาดูกันแต่เดิมเป็นรายวันรายสัปดาห์มาเป็น รายชั่วโมงในแต่
ละวัน เพราะในระยะเวลาที่เกือบจะครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งผู้แทนปวงชนของพรชัย ความขัดแย้ง
ของกลุ่มฝ่ายต่างๆ เริ่มทวีความรุนแรง ถึงขั้นใช้อาวุธประหัตประหารบีฑากัน มีคนพยากรณ์กันว่าอีก
ไม่นานน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครรั้งใหญ่ ความเป็นนักการเมืองเต็มตัวทำ�ให้พรชัยไม่
ประหวั่นวิตกอะไรกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาดำ�เนินการเพื่อสังคมด้วยความสุจริตจะ
เป็นเกราะกำ�บังภัยพาลให้ตวั เขา ทีผ่ า่ นมา พรชัย ไม่แสดงตนไปฝักฝ่ายกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดทีเ่ ป็น “คูข่ ดั แย้ง”
เขาเลือกรับฟังและแสดงความเห็นในจุดทีไ่ ม่ขยายความรุนแรง หรือ ไปโหมไฟแห่งความร้าวฉานให้ขยาย
วงออกไป เพราะดูไปไม่ว่าจะฝ่ายใดในใจของพรชัยก็ครุ่นคิดอยู่เสมอว่า ล้วนแต่เป็นเพื่อนเป็นมิตรที่รู้จัก
มักคุ้นหรือเคยทำ�งานมีกิจกรรมร่วมกันมา อีกทั้งข้อมูลที่แต่ละฝ่ายนำ�เสนอกับสาธารณะก็ต้องนำ�มาชั่ง
นํ้าหนัก ด้วยการกล่าวหาซึ่งกันและกัน ผู้ฟังซึ่งมีหัวใจนักปราชญ์อย่างพรชัย คงไม่เลือกจะรับฟังฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งข้างเดียว และคงไม่เชื่อในทันทีที่ได้รับข้อมูล เขาใช้เวลารับฟังแลกเปลี่ยนความคิดอ่านกับคน
ทุกฝ่ายและพยายามหาทางสร้างความปรองดองให้คนในชาติ ให้รู้รักสามัคคี ตามแนวพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระภัทรมหาราช อย่างเคร่งครัด
ในที่สุดวันแห่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็มาถึง เมื่อคณะนายทหารได้เคลื่อนกำ�ลังเข้ายึด
อำ�นาจของรัฐบาลเพือ่ แก้ไขปัญหาความไม่สงบและความไม่สามารถในการระงับความขัดแย้งของรัฐบาล
ที่มีอำ�นาจอยู่เดิม พรชัย ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำ�นาจและออกจะแสดงความคิดเห็นคัดค้านอย่างเห็น
ได้ชัด แต่เมื่อเขาได้ทบทวนเหตุการณ์อย่างถี่ถ้วน เขาเห็นว่าในขณะนั้นทางเลือกในการแก้ปัญหาน่าจะ
มีข้อจำ�กัดอยู่มาก และก็หวังว่า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นการมุ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาของรัฐบาล
เพื่อนำ�ความสงบสุขกลับคืนให้กับแผ่นดินไทย ดังที่มีคนพูดกรอกใส่หูพรชัยทุกวี่วันว่า ไม่เคยเห็นความ
ขัดแย้งระหว่างคนในชาติที่มีความแตกแยกเยี่ยงนี้มาก่อน
พรชัย เฝ้าดูบทบาทการทำ�งานของคณะรัฐประหารด้วยความสนใจและติดตามการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เขาพินิจพิเคราะห์ด้วยความเป็นธรรมและอยู่บน
พืน้ ฐานของหลักวิชาการทีเ่ ขาได้ราํ่ เรียนมา ทำ�ให้มาวันหนึง่ เขาได้รบั โทรศัพท์ทาบทามจากคณะรัฐประหาร
ให้เข้าช่วยเหลืองานของชาติบ้านเมือง โดยให้ความมั่นใจว่า สิ่งที่คณะรัฐประหารดำ�เนินการอาจทำ�ให้
ผูท้ คี่ ดั ค้านการรัฐประหารอาจไม่สบายใจ เพราะพวกเขาไม่ใช่ตวั แทนปวงชนเหมือนอย่าง สส หรือ บุคคล
ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา แต่การเข้ามาของพวกเขายังคงต้องการสรรพกำ�ลังและผู้มีความตั้งใจดีในการร่วม
แก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม จึงขอให้ลืมอดีตและให้ความร่วมมือเริ่มต้นแก้ไขปัญหาของชาติอย่างสมัคร
สมานสามัคคี
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เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำ�หรับพรชัย เพราะเขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่จำ�เป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบหรือให้พรรคที่เขาสังกัดมีมติให้เขากระทำ�การใดๆ ที่อาจกระทบต่ออุดมการณ์และเสียง
ส่วนใหญ่ของสมาชิกพรรค เขาจึงได้หารือกับผู้ที่ให้ความเคารพนับถือและได้ตัดสินใจลาออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองออกมาทำ�งานให้กับคณะรัฐประหาร ที่แม้
จะมีเสียงติเตียน กล่าวหาว่าเขาละทิ้งอุดมการณ์ แต่พรชัยก็ย้อนกลับไปนึกถึงคำ�สอนของศาสตราจารย์
ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดที่พูดกับเขาเสมอว่า “ในโลกนี้ไม่มีรูปแบบการเมืองการปกครองใดที่ดีที่สุด
แต่อยู่ที่คนในชาติจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับพวกเขาเอง” ทำ�ให้เขาตั้งคำ�ถามกับคำ�ว่า “ประชาธิปไตย
แบบเดิมๆ ที่จะต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองที่มีทั้งเก่าใหม่ แต่ยังไม่ได้รับการ
ปฎิรูปวิธีการทำ�งานทางการเมือง และครุ่นคิดไปถึงปัญหาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่รัฐบาลที่
ผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเห็นผล นั้นคือประเชาธิปไตยแบบที่พวกเราคน
ไทยต้องการกันจริงหรือ”
เขาจึงคิดอยาก “ลองของ” ดูสักตั้งว่า การเลือกที่จะเดินทางตามแนวทางเดิมๆ ที่นักการเมือง
ที่แล้วๆ มาทำ�กัน กับการเลือกที่จะแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่ทำ�ได้ยากในทางการ
เมือง น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความเป็นคนรุ่นใหม่ของเขามาก เขาพูดกับตัวเองเช่นเดิมว่า “นี่ไม่ใช่การ
ลองผิด ลองถูก แต่การลองของที่อาจเรียกได้อย่างนั้น สำ�หรับเขา คือ การมีโอกาส “ได้ทดลอง”
แนวคิดวิธีการในสิ่งที่เขาสู้อุตส่าห์มานะบากบั่นร่ำ�เรียนถึงปริญญาเอกเกือบสิบปี” จะเป็นวินาที
ทองที่เขาจะได้รู้กันว่า หากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นหรือจีนเขามีรูปแบบวิธีการพัฒนาปฎิรูปประเทศได้สำ�เร็จ
เหตุใดประเทศไทยของเราจะไม่มีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมสำ�หรับประเทศไทยของเราบ้าง
แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นนี้ ทำ�ให้เขาได้กลับเข้าสู่รัฐสภาอีกครั้งในฐานะ สมาชิกแห่งสภา
ปฎิรูปประเทศ ซึ่งถือได้ว่า ความมุ่งหมายของคณะรัฐประหารสอดคล้องต้องตรงกันกับพรชัย สิ่งที่พรชัย
ได้รบั นีม้ าพร้อมกับสิง่ ทีเ่ ขาต้องเผชิญกับแรงกดดัน มีอยูว่ นั หนึง่ ทีพ่ รชัยได้คน้ หาเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับตัวเอง
ในอินเตอร์เน็ต เขาได้พบบันทึกของเพื่อนที่เคยเรียนร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์
เขียนข่าวโจมตีเขาอย่างเสียๆ หายๆ ทำ�นองว่า รู้สึกผิดหวังที่เขาเป็นคนหนุ่มจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ�
ของโลกแต่กลับไม่ยึดถือกติกาประชาธิปไตย เรื่องนี้ทำ�ให้พรชัยแม้จะเสียใจที่มีคนใกล้ชิดมองเขาไป
ในทางเข้าใจผิดในตัวเขา แต่อีกด้านหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทำ�ให้พรชัยถามตัวเองต่อไปว่า “แล้วประชาธิปไตย
แบบไทยๆ นั้น จะต้องเหมือนที่อเมริกา ยุโรปและอีกหลายประเทศเขาทำ�กันกระนั้นหรือ จึงจะเรียก
ได้ว่าเป็นประชาธิปไตย” “มันจะมีประชาธิปไตยในรูปแบบที่เหมาะสมหรือเข้ากับวัฒนธรรมความ
เป็นไทยของเราหรือไม่”
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สิ่งที่พรชัยคิดอย่างกึกก้องในหัวสมองของเขา ได้ถูกถ่ายทอดต่อมาเป็นแผนการปฎิรูปและ
ข้อเสนอในการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองซึ่งจะนำ�ไปสู่การร่างกฎหมายพรรคการเมืองและ
กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนปวงชนต่อไป เพราะพรชัย ได้เข้ามาทำ�หน้าที่การปฎิรูปทางการเมืองในฐานะ
คนทีม่ ฐี านความรูแ้ ละประสบการณ์ทางการเมืองมาพอสมควร เขาจึงได้รบั ความไว้วางใจให้ท�ำ หน้าทีส่ �ำ คัญ
แต่มรสุมทางการเมืองก็ตามไล่ลา่ เขาไม่ลดละ แม้วา่ วันนีก้ ารเมืองในสภาวะปกติจะไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะกระทำ�ได้
แต่แรงเสียดทานท่ามกลางคนหมู่มากที่ต้องการมีบทบาท ต้องการสร้างชื่อเสียงแบบไม่คิดคำ�นึงถึงเรื่อง
อืน่ ใด ทำ�ให้พรชัยอยูใ่ นสถานะทีเ่ ป็นเป้าของการวิพากษ์วจิ ารณ์ หลายเรือ่ งทีพ่ รชัยเชือ่ มัน่ ว่าได้ท�ำ มาอย่าง
ถูกต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ในหลายครัง้ มีเสียงซุบซิบผ่านสือ่ หรือ อาจมีการให้ขา่ วในเชิงทำ�ลาย
ความน่าเชื่อถือของพรชัยอยู่เนืองๆ แต่พรชัยมีความหนักแน่นและไม่ประสงค์จะไปต่อล้อต่อเถียงหรือ
ขยายความขัดแย้งนัน้ เพราะเกรงจะเป็นเครือ่ งมือของผูไ้ ม่หวังดีทตี่ อ้ งการให้เกิดสภาวะความแตกแยกขึน้
โชคดีที่คณะรัฐประหารไม่ใช่คนหูเบาและยังคงมีความนิยมชมชอบในความตั้งใจดีของพรชัย
ทำ�ให้หลายเรื่องที่พรชัยนำ�เสนอสู่สาธารณะได้รับการนำ�ไปปฎิบัติ เรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ ข้อเสนอ
ในเรือ่ งปัญหาความไม่เป็นธรรมของกระบวนการยุตธิ รรม เริม่ ต้นตัง้ แต่ชนั้ พนักงนสอบสวนเรือ่ ยไปกระทัง่
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ด้วยเหตุที่พรชัยเชื่อตลอดมาว่า พื้นฐานหรือรากฐานสำ�คัญของความ
เป็นประชาธิปไตยและความอยู่อย่างผาสุกร่วมกันของชนในชาติจะต้องสร้างกระบวนการยุติธรรมและ
ความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้นให้ได้เสียก่อน แต่ที่ผ่านมา สังคมไทยมีทั้งความเหลื่อมลํ้า การเอารัด
เอาเปรียบ และการเล่นพรรคเล่นพวกที่สร้างความแตกแยก รวมไปถึงเหตุการณ์ก่อนที่คณะรัฐประหาร
จะเข้ามายึดอำ�นาจก็มีผลมาจากเรื่องราวคล้ายๆ กันนี้
พรชัยอาจเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเสมือนกลไกการทำ�งานของคณะรัฐประหาร แต่เขามองวิกฤต
เป็นโอกาสเสมอ เขาไม่ใส่ใจต่อคำ�ติฉินนินทาว่าร้ายที่รังแต่จะบั่นทอนความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการ
ทำ�งานต่อสิง่ ท้าทายทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้า ในขณะทีเ่ ขากำ�ลังเดินหน้าปฎิรปู ประเทศและสังคมทีม่ ปี ญ
ั หาหมักหมม
มาช้านาน ประเทศไทยพลันต้องเข้าสู่วิกฤตที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จสู่วรรคาลัย พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มาก ทรงมีคุณูปการอย่าง
ใหญ่หลวงต่อแผ่นดินไทยและพสกนิกรของพระองค์ อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ขึ้น
ทรงราชย์และได้ทรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมไทยมากมาย เฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์รากฐานสำ�คัญ
ของความเป็นไทย วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งทรงใช้กิจกรรมทางสังคมในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อ
เชื่อมโยงให้ประชาชนรู้รักสามัคคี
พรชัย และประชาชนแม้จะเพิ่งผ่านวิกฤตครั้งสำ�คัญของชาติบ้านเมือง แต่ถือเป็นบุญวาสนา
และเป็นพระบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านเมืองตามความเชื่อของคนไทย ทำ�ให้ได้เห็นอนาคตอัน
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สดใสภายใต้รม่ พระบารมีและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ปจั จุบนั สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
พรชัยยังคงเดินหน้าปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาด้วยความเข้มแข็ง พยายามรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเขาทั้งเรื่องในประเทศและเรื่องราวนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงทั่วโลก
ใบนี้ ด้วยความเป็นคนช่างจดจำ� ช่างสังเกต เขาสามารถเรียนรู้เรื่องราวประติดประต่อเรื่องราวต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ประการหนึง่ อาจเป็นเพราะเขามีพนื้ เพด้านรัฐศาสตร์ทพี่ รชัยมักพูดให้ใครต่อใครฟัง้ เสมอว่า
มีคนถามพรชัยบ่อยๆว่า มาเรียนรัฐศาสตร์เพื่ออะไร เรียนแล้วได้อะไรกันหรือ ทำ�ให้พรชัยต้องไปครุ่นคิด
ตริตรองแล้วสามารถตอบทุกคนในเวลาต่อมาได้อย่างชัดเจนว่า “สิ่งที่เขาเรียนรู้จากาการเรียนรัฐศาสตร์
แน่นอนว่าการเมืองการปกครองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข คือ สิง่ ทีเ่ ขารักและเทิดทูนเหนือเศียรเกล้านัน้ ประการหนึง่ แต่สงิ่ ทีห่ ลายคนอาจมองข้ามหรือ
ไม่เข้าใจจึงสนอกสนใจตั้งคำ�ถามกับเขา นั้นก็คือ การที่เขาได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนที่เข้าใจคนด้วยกัน
รู้เท่าทันและยังสามารถบริหารความเสี่ยงจัดการให้ชีวิตตัวเองอยู่รอดในสถานการณ์ต่างๆ อย่างที่ไม่มี
หลักวิชาใดให้ความรู้เหล่านี้” ซึ่งจะว่าไปแล้ววิชารัฐศาสตร์ก็มิได้ให้การอบรมหรือให้ความรู้ในเรื่องการ
บริหารความเสีย่ งและการเอาตัวรอดกับผูเ้ รียนโดยตรง แต่ความรูเ้ หล่านีเ้ กิดขึน้ มาจากการทีน่ สิ ติ นักศึกษา
มักได้รับการมอบหมายงาน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนเสริมทำ�ให้คนที่มีความตั้งใจเก็บเกี่ยว
ความรู้ประสบการณ์จะได้สิ่งเหล่านี้เป็นของแถมพก หรือพ่วงมากับวิชาความรู้โดยที่บางคนอาจไม่รู้ตัว
ก็เป็นได้
พรชัยเดินหน้างานในส่วนของการปฎิรูประเทศสร้างความปรองดองสามัคคีให้คนในชาติอย่าง
ไม่ลดละ เขาได้แนวร่วมพุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาเป็นกำ�ลังสำ�คัญผลักดันขับเคลื่อน
แนวทางทีพ่ รชัยคิดฝันไว้มายาวนาน เด็กและเยาวชนเหล่านีเ้ ป็นบุตรหลานของประชาชนในทุกครัวเรือน
บนแผ่นดินไทย เมือ่ เขาได้รบั การถ่ายทอดแนวคิดทีม่ คี ณ
ุ ค่าเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมแล้ว เขาได้น�ำ
ความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดต่อในชุมชนในครอบครัวของเขาเองและริเริ่มดำ�เนินการสิ่งใหม่ๆ ที่คิด
ต่างหรืออยู่นอกรอบแนวความคิดดั้งเดิมที่ได้รับการบ่มเพาะ แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทำ�ให้การปฎิบัติงาน
ภาคสนามเพื่อขับเคลื่อนความปรองดองความรักความสามัคคีของคนในชาติเป็นไปอย่างได้ผลยิ่ง
วันเวลาเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันนี้พรชัยในวัยของคนที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญของบ้านเมืองได้มี
โอกาสอยู่ในจุดที่สามารถขยับขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางที่ควรจะเป็นได้ เขายังคง
เป็นคนโสดที่ไม่มีเวลาครุ่นคิดถึงคู่ครองคนข้างกาย เพราะเวลาที่เขามีในแต่ละวันได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ไปกับการประชุม การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายในสังคม
ไทย เพือ่ พยายามผลักดันเอาแนวคิดวิธกี ารทีใ่ ห้คนในสังคมชุมชนสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สังคม
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และสามารถพึ่งพาตนเองได้แทนการรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือผู้มีจิตกุศลศรัทธา โดยยึด
แนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และน้อมนำ�เอารูปแบบ “จิตอาสาเพื่อ
สังคม” อันเป็นความริเริ่มของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน มาปรับใช้กับการเชิญชวนและให้เด็ก
และเยาวชนเข้ามามีส่วนในการทำ�คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับสังคมชุมชนและส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง
ประเทศไทยยังต้องการคนอย่าง พรชัย ให้ยืนอยู่แถวหน้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ
เราไม่ใช่กบเลือกนาย แต่เราต้องการคนดีคนเก่งคนมีความพร้อมทีจ่ ะนำ�พาใส่ใจต่อสิง่ ทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหา
ทำ�สังคมประเทศชาติของเราให้วัฒนาถาวรสืบไป
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ด้วย “เหตุปัจจัย” และ “บุพเพสันนิวาส” นำ�พา
อมร วาณิชวิวัฒน์, D.Phil. (Oxon)
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ด้วย “เหตุปัจจัย” และ “บุพเพสันนิวาส” นำ�พา
อมร วาณิชวิวัฒน์, D.Phil. (Oxon)

สิง่ ทีผ่ มได้รบั เป็นประสบการณ์ส�ำ คัญนับแต่วนั แรก( 5 ตุลาคม 2558) ทีเ่ ข้ามาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(กรธ) ซึง่ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช เป็นผูป้ ระกาศแต่งตัง้ พวกเรา
ขึน้ ให้ท�ำ หน้าทีอ่ นั สำ�คัญเพือ่ บ้านเมือง ณ บ้านเกษะโกมล โดยมีทา่ นอาจารย์มชี ยั ฤชุพนั ธุ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เราทั้งยี่สิบเอ็ดคนได้มาประสบพบเจอกัน อย่างน้อยที่สุด
ถ้ายึดตามพุทธวัจนะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นเรื่องของ “เหตุและปัจจัย” หรือจะว่าตามกระแส
ของละครดังก็ต้องเรียนว่า เป็น “บุพเพสันนิวาส” ทำ�ให้คนทั้ง 21 คนได้โคจรมาอยู่ด้วยกันทำ�งาน
ร่วมกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่
ผมเองไม่ใช่คนทีง่ มงายกับเรือ่ งไสยศาสตร์หรือสิง่ ลีล้ บั แต่เรือ่ งตัวเลขทีน่ า่ จะถูกชะตากับตัวผมนัน้ ยอมรับ
ว่าด้วยการสังเกตมายาวนาน เชือ่ ว่าน่าจะมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับตัวเลขบางตัวเลข เช่น หมายเลข
21 เป็นเลขทีถ่ กู โฉลกกับผมมานานมาก ผมเข้าโรงเรียนชัน้ ประถมได้เลขประจำ�ตัว 1121 เป็นเรือ่ งบังเอิญ
(ยืนยันว่าไม่ใช่เลขล๊อกหรือขอให้โรงเรียนออกเลขให้แต่บังเอิญตรงกับวันและเดือนเกิดของผมในวันที่
21 เดือนพฤศจิกายน (เลข 11) รถคันแรกทะเบียน (เลือกได้) จึงขอจองเป็นเลขเดียวกัน มาวันทีไ่ ด้มโี อกาส
ร่างรัฐธรรมนูญ เขาเลือกเรามากันรวมได้ 21 คน ตัวคนเลือกเอง (ท่านนายกรัฐมนตรีก็เกิดตรงกับวันที่
21 ดูเหมือนว่าท่านจะเคยคุมกำ�ลังอยู่ที่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์อีกด้วย) นี่คือสิ่งที่ใครจะว่า
บังเอิญก็อาจใช่แต่ดูช่างจะเป็นเรื่องที่บังเอิญประจวบเหมาะกันอย่างเหลือเชื่อ
เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ผมกับเพื่อนๆ ในกองทัพหลายคนอยู่ที่ประเทศ
มาเลเซีย เพราะกำ�ลังศึกษาและเดินทางตามข้อกำ�หนดของหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จำ�ได้เลยว่า เพื่อนทหารจำ�นวนมากดูร้อนรนและรีบเดินทางกลับกรุงเทพกันก่อนกำ�หนด สำ�หรับ
ข้าราชการพลเรือนอย่างผมและอีกหลายท่าน ถ้ามีต�ำ แหน่งแห่งทีก่ ร็ บี เดินทางไม่รอช้าเหมือนกัน ในเวลา
นั้นคิดอยู่ว่า เมื่อรัฐประหารแล้ว สิ่งที่เขานิยมดำ�เนินการเป็นเรื่องสำ�คัญประการหนึ่ง คือ การแก้ไขหรือ
กระทั่งยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม แล้วน่าจะต้องมายกร่างกันใหม่ คิดฝันกับตัวเองเหมือนกันว่า ถ้าชาติ
นี้ได้มีโอกาสยกร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศ น่าจะเป็นบุญวาสนาอันสูงส่ง
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เมื่ อ สมั ย เรี ย นหนั ง สื อ อยู่ ท่ีส หรั ฐ อเมริ ก า หลายคนอาจไม่ ท ราบว่ า เหตุ ท่ี ผมจงใจเลื อ กที่ อ ยู่ บ น
ถนนชื่อ “เจฟเฟอร์สัน ( Jefferson Street )” เพื่อเป็นที่พักอาศัย เพราะชอบอกชอบใจกับ
อดีต ประธานาธิบดี “โทมัสเจฟเฟอสัน” คนที่เขียนคำ�ประกาศอิสรภาพและมีส่วนอย่างยิ่งในการ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศมหาอำ�นาจอย่างสหรัฐอเมริกา ด้วยเพราะความฝันนี้เองเมื่อ
เรียนหนังสือกลับมาถึงเมืองไทย ด้วยความที่ยังหนุ่มแน่นอายุยังไม่ส่ีสิบปี เมื่อสำ�เร็จปริญญาโททาง
อาชญาวิทยาด้วยทุนของรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ทาง
ประเทศไทยเรามีการปฎิวัติเกิดขึ้นโดยการนำ�ของ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก
ในเวลานั้น ผมเองได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (สมช) และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาส
พบกับท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ ในเวลาคับขัน เพราะผมพบปัญหาบางอย่างในกระบวนการเลือก
ตั้งกันเองของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ บรรดานักข่าวสื่อมวลชนยุให้ผมนำ�ความขึ้นสู่ศาลปกครอง
แต่ผมคิดว่าทำ�ไปก็ไปถ่วงเวลาให้คนเขาเกลียดชังไม่น่าจะมีประโยชน์อันใด จึงมาดักรอพบท่านอาจารย์
มีชัยฯ ขณะมาเป็นประธานดำ�เนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก สมช ไปเป็น สมาชิกสภายกร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อนำ�เรียนท่านถึงสิ่งที่พบเห็นนี่คือครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้พบท่านอาจารย์ฯ นานเกือบสิบปีก่อนจะ
มายกร่างรัฐธรรมนูญปี 2560
วันแรกที่มารับตำ�แหน่งเป็น กรธ เมื่อได้พบท่านอาจารย์มีชัยฯ ยังไปกราบเรียนท่านอาจารย์ฯ ว่า ได้เคย
พบท่านอาจารย์ฯ เมื่อหลายปีก่อน ท่านอาจารย์มีชัยฯ ได้ตอบมาว่า “นั่นสิ เหมือนคุ้นๆ” และจากวัน
นัน้ เป็นต้นมาเกือบสามปีเต็ม ต้องเรียนด้วยความจริงจากหัวใจว่า ท่านอาจารย์ฯ เป็นนักกฎหมายทีน่ า่ จะ
เรียกว่า “ครูกฎหมาย” ได้อย่างเต็มปากเต็มคำ� ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อผมและพวกเราที่เป็นกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญอย่างมากทั้งเป็นผู้ให้ความรู้ประสบการณ์ ทำ�ให้คนที่เป็นนักรัฐศาสตร์ที่ไม่เคยเรียน
กฎหมายใดๆ มา เริม่ มีวธิ กี ารทำ�งานซึมซับนำ�เอาบริบททางกฎหมายเข้ามาเจือในการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ อยูเ่ ป็นนิจ ผมเคยพบเห็นฝีมอื ชัน้ ครูของท่านในการประชุมร่วมกับผูค้ นจำ�นวนมาก เดิมผมยังกังวล
อยู่ว่า น่าจะมีปัญหามาก แต่ด้วยความที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ได้ยินกิตติศัพท์
ให้ความเคารพนับถือ ทำ�ให้การประชุมดำ�เนินไปด้วยความราบรื่น ท่านอาจารย์ฯ เป็นครูที่นอกจากมาก
ด้วยความเมตตาแล้ว ยังมีนํ้าใจกว้างขวาง รับฟังความเห็นที่แตกต่างหรือพร้อมจะทนฟังในเรื่องต่างๆ
ที่อาจเบี่ยงเบนหรือไม่ตรงกับประเด็นที่กำ�ลังวินิจฉัย ดังเช่นมีอยู่หลายครั้งที่ได้มีการเชิญบุคคลภายนอก
หรือ ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เมื่อเราใช้นโยบายเปิดกว้าง การแสดง
ความคิดเห็นจึงหลากหลาย แต่น่าชื่นชมมากที่ท่านไม่เคยปริปากบ่นหรือวิจารณ์ความคิดที่อาจออก
นอกลู่นอกทางในบางกรณีเลยแม้แต่ครั้งเดียว จึงทำ�ให้ผมย้อนไปนึกถึงสิ่งที่โบราณว่าไว้ คือ “หัวใจนัก
ปราชญ์” มีสิ่งที่ ต้องยึดหลักสำ�คัญ คือ สุ จิ ปุ ลิ ทั้งตั้งใจอ่าน เขียน สงสัยไต่ถามและรับฟังอย่างถี่ถ้วน
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ภารกิจของผมในช่วงก่อนการทำ�ประชามติ นอกเหนือไปจากการเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยังได้รับ
โอกาสให้ทำ�หน้าที่โฆษกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นประสบการณ์และความไว้วางใจที่คณะกรรมการฯ
ทุกท่านได้มอบให้ และเป็นจุดเริ่มก่อให้เกิดอัธยาศรัยไมตรีกับน้องๆ นักข่าวสื่อมวลชนอย่างแน่นแฟ้น
ซึ่งจริงๆ มีให้แก่กันมาตั้งแต่ได้เป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช) ชุดที่ลงมติต่อร่างรัฐธรรมนูญของ
กรรมาธิการยกร่างในชุดอาจารย์ บวรศักดิ์ฯ ดังนั้นเมื่อมีกระจิบกระจอกข่าวซึ่งว่าไปแล้วก็เหมือนพี่ๆ
น้องๆ มาทักทายพูดคุยซักถามเรื่องราวที่สามารถตอบได้ในขอบเขตที่สมควร จึงพูดคุยกันฉันมิตร หลาย
เรื่องต้องเรียนว่า ไม่ใช่การให้สัมภาษณ์แต่จับทางได้ว่าเป็นการประติดประต่อความ หรือเป็นการเขียน
ข่าวไปตามที่บอกต่อๆ กันมา ซึ่งเชื่อว่าสื่อที่นำ�ไปเผยแพร่คงมิได้มีความปรารถนาร้ายอะไร แต่หลาย
ครั้งความคลาดเคลื่อนเกิดจากความเร่งรีบหรืออาจมีความเข้าใจไม่ตรงกัน เช่น กรณีมีคนไปกล่าวอ้าง
ทำ�นองว่าดีใจเนือ้ เต้น เพราะรอมาแปดปีกบั ตำ�แหน่งอันสำ�คัญนีก้ ไ็ ม่เป็นความจริง หรือเรือ่ งการไปกล่าว
หากันว่าทำ�ตัวเหมือนเป็น “คนวงใน” ก็ยิ่งไม่เป็นความจริง เพราะบางทีมีคนไปเห็นการไปปรากฎตัวใน
สถานที่ต่างๆ ก็หยิบยกไปบอกกล่าวรํ่าลือกระทั่งเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาได้
อย่างไรก็ตาม น้องๆ สือ่ มวลชนในแวดวงงานรัฐสภารวมไปถึงทำ�เนียบรัฐบาลและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสพบปะ ร่วมงานกันในเวลาที่ผ่านมา จัดได้ว่า เป็นมิตรหรือเพื่อนที่มีคุณูปการ จัด
เป็นเพื่อนที่มีแต่ให้คุณ หรือร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เพิ่มพูนขึ้น ถ้าหากจะนำ�คำ�ที่มีความหมายยิ่งในบท
พระราชนิพนธ์เรื่อง “มิตรแท้” ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงใช้คำ�ว่า “ศุภมิตร” ในการกล่าวถึง
มิตรแท้ของพระองค์ อันหมายถึง มิตรหรือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกับเรา ในทุกสถานการณ์ น่าจะไม่ผิดไป
จากความเป็นจริงเลย
ต้องยอมรับความจริงว่า แม้การเข้ามาเป็น สปช และ กรธ จะไม่ใช่งานการเมือง แต่กระบวนการทางการ
เมืองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจปรามาสหรือประมาทได้เลย ทุกคำ�พูด กริยาท่าทาง
อธิยาบท ความเคลื่อนไหวของเราถูกจับตามอง ถูกขุดคุ้ย แต่งแต้มสีสัน แม้แต่เรื่องไม่จริงในที่ทำ�งาน
ของผมที่มหาวิทยาลัย ยังมีผู้ไม่หวังดีมาปล่อยข่าวหรือกระทั่งสร้างเรื่องเท็จว่าเราไปให้ข่าวเช่นนั้น
เช่นนี้ เพราะอยากดังอยากมีชอื่ เสียง สุดแต่จะกล่าวหากันไป บางทีกอ่ ให้เกิดความเข้าใจผิดบางทีสร้างศัตรู
ให้กบั เราโดยทีเ่ ราไม่ใช่ผเู้ ริม่ ก่อ แต่สงิ่ เหล่านีเ้ ป็นบทเรียนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ระยะเวลากว่าสามปีในโอกาสครัง้
สำ�คัญทั้งการเป็น สปช และ กรธ ได้ช่วยฟูมฟักทำ�ให้ความเป็นนักวิชาการหอคอยงาช้างซึ่งมักเป็นภาพ
ที่คนที่ไม่ชอบนักวิชาการมักค่อนขอดหาความกัน น่าจะต้องทำ�ให้พวกเขาเปลี่ยนแนวคิดใหม่ มิใช่ว่า
วันนี้เรามีความจัดจ้าน เก๋าเกมส์ หรือ เชี่ยวชาญงานการเมืองอย่างเข้มข้น แต่มั่นใจว่าเมื่อสอดส่อง
สายตา มองไปรอบทิศทางเชือ่ ว่ามีนกั วิชาการน้อยคนนักทีจ่ ะมีโอกาสได้ท�ำ ในสิง่ ทีต่ นเองคิดฝันและนำ�เอา
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ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับภาคปฎิบัติจริงได้อย่างที่เรามีทั้งโชคและวาสนา ได้ประสบพบเจอด้วยตัวเอง
การเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของผม ถ้าหยิบเอาคำ�ในภาษาฝรั่งมาเปรียบเปรยต้องยอมรับว่า it is
a journey เป็นการเดินทางที่ได้พบเห็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย คือ มันไม่ใช่การเดินทางแบบท่องเที่ยว
ฉิ่งฉับทัวร์ บางคนบอกมันเป็น adventure ถึงขนาดเป็น “การผจญภัย” เสียด้วยซ้ำ� (ถ้าเป็นการเขียน
แบบไม่เป็นทางการ ผมคงต้องใส่สัญลักษณ์อมยิ้ม หรือ มีเสียงหัวเราะฮาฮาดังๆ หลายๆ ครั้ง) ยอมรับ
ว่า มีคนปรามาส คือ สำ�หรับตัวผมคงไม่เป็นไร แต่คนที่อาจไม่ค่อยพอใจกับพวกเรา เขาน่าจะคาดคะเน
อะไรผิดคาดไปค่อนข้างมาก เพราะแนวโน้มแม้แต่สอื่ มวลชนหลายคนทีส่ นิทกัน ยังมากระซิบบ่อยๆ ก่อน
ถึงวันลงประชามติว่า “รัฐธรรมนูญไม่น่าจะผ่านนะอาจารย์” ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ นานาที่เขายกมา
อรรธถาธิบาย แต่ กรธ ทุกคนมีความกล้าหาญมาก จะบอกว่า “ใจดีสู้เสือ” ก็อาจเกินไป เพราะเรามอง
ทุกคนอย่างมิตร ไม่เคยเห็นใครเป็นศัตรู กระทั่งทำ�ให้คนที่ไม่หวังดีกับเราแพ้ภัยตัวเขาเองไปนักต่อนัก
และน่าจะด้วยความไม่แน่นอนคือความแน่นอน อย่างที่โบราณว่าไว้ ผมเองในวันทำ�ประชามติ มีผู้ใหญ่
ในแวดวงการเมืองมาถามผมตรงๆว่า รัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ ผมตอบท่านผู้นั้นอย่างชัดถ้อยชัดคำ�แม้ว่า
จะไม่มั่นใจเลยว่า “ผ่านครับผ่านด้วยคะแนนมากด้วย” ดูเหมือนท่านจะให้เกียรติด้วยการไม่พูดอะไร
แต่สังเกตได้ว่า ท่านจะมีรอยยิ้มเยาะๆ อยู่ในที ความน่าตื่นเต้นในวันทำ�ประชามติ ถือว่า เป็นอีกวันที่ผม
มองย้อนไปแล้วไม่ต่างกับวันที่ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งยังจำ�ได้ว่า เมื่อสักสามสิบกว่าปีก่อน ไปยืนลุ้น
ประกาศผลสอบกันที่ “วัดแก้วแจ่มฟ้า” ย่านสุรวงศ์อย่างใจจดใจจ่อ เมื่อมาถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
จัดได้ว่าเป็นวันชี้ชะตา ที่มีคนจำ�นวนหนึ่งก็ลุ้นเหมือนกัน เพราะเขาต้องการให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ด้วย
ความประสงค์ที่เราก็มิอาจทราบได้ ผมเองยอมรับว่าไม่มีความมั่นใจถึงกับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำ�คัญ
ที่จังหวัดสกลนคร โดยได้ทำ�บุญให้กับทางวัดเมื่อผลชัดเจนแล้วว่ารัฐธรรมนูญได้รับประชามติของปวง
ชนชาวไทย ในเช้าวันทำ�ประชามติ ผมได้รำ�ลึกถึงพระบารมีของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ในวันประกาศเข้า
ร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดสีแดง ผมจึงขอพระราชทานเดินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านด้วยเหตุที่วันทำ�ประชามตินั้นตรงกับวันอาทิตย์ การสวมเสื้อสีแดง
จึงกลมกลืนเข้ากับบรรยากาศอย่างไม่เคอะเขิน
การทำ�ประชามติในครัง้ นี้ กรธ ทำ�หน้าทีร่ ว่ มกันอย่างเหนียวแน่น คนไม่ทราบอาจนึกกันว่า พวกเราเป็น
ฟากฝัง่ เดียวกับรัฐบาล สือ่ หรือใครต่อใครคงเกรงใจ หาได้เป็นเช่นนัน้ ไม่ ช่วงท้ายๆ คนบ่นกันเรือ่ งไม่ได้รบั
รัฐธรรมนูญที่ทาง กกต พิมพ์เผยแพร่ ส่วนตัวผมและเชื่อว่า กรธ ท่านอื่นๆ ก็คงร้อนใจว่า แล้วประชาชน
เขาจะรู้เรื่องรัฐธรรมนูญกันหรือไม่ คนที่อยู่ฟากฝ่ายตรงข้ามก็บิดเบือน ทั้งด้วยความไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือ
อาจมีเจตนาไม่บริสุทธ์ ทำ�ให้เกิดความกังวลว่า จะเป็นเหตุที่นำ�ไปสู่การไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้ เมื่อไป
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ขอเวลากับสื่อหลายแขนงก็ติดขัดเรื่องทางธุรกิจ พูดง่ายๆ คือ ค่าเวลาเขาแพง เราคงสู้ราคาได้ยาก เมื่อ
ได้ชอ่ งทางทีจ่ ะเผยแพร่ได้ หรือ ใครเขาเอือ้ เฟือ้ ด้วยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมและไม่เป็นการบีบบังคับกัน
เราก็เลือกทุกทางที่หาได้พื่อช่วยกันอย่างร่วมแรงร่วมใจในการอธิบายให้ความรู้กับประชาชน สิ่งที่น่าจะ
เพิม่ ให้รบั ทราบกันก็คอื ทาง คสช และท่านนายกรัฐมนตรี ไม่เคยแทรกแซงหรือมีโพยอะไรให้เราร่างตาม
ที่มีคนนำ�ไปรํ่าลือเลยแม้แต่น้อย ที่สำ�คัญท่านนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนการทำ�งานของ กรธ
และให้เกียรติพวกเราอย่างมาก ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราได้มีการขยายเวลาให้ประชาชนไป
ใช้สทิ ธิได้ถงึ สีโ่ มงเย็น มาทราบภายหลังว่า ท่านอาจารย์มชี ยั ฯ และกรรมการท่านอืน่ ๆ ได้เดินทางไปตรวจ
สอบผลที่คูหาลงคะแนนในเขตดุสิตหลายหน่วย และทราบผลว่าคะแนนในทางไม่รับร่างนั้นมากกว่ารับ
ร่างในหลายคูหา แต่สำ�หรับส่วนตัวผมมีภารกิจไปให้สัมภาษณ์ที่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เขา
เชิญไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนทำ�ประชามติ วันได้รับเชิญผมยังคิดกับตัวเองว่า ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร เรา
ต้องยอมรับความจริง มีการเตรียมสคริปหรือเนื้อหาที่จะตอบคำ�ถามกับสื่อไว้ทั้งสองแนว คือ แนวที่หาก
รัฐธรรมนูญผ่านกับหากตรงกันข้ามเราจะพูดกับสาธารณชนอย่างไร
ว่าไปแล้วถือว่าโชคดีทผี่ มอาจผสมกลมกลืมหรือเข้ากันได้ดกี บั “ผูม้ อี าวุโสกว่า” ถ้าเอาเข้าประเด็นเลยจะ
เรียกว่า เข้าได้ดีกับคนแก่คนสูงวัยก็ว่าได้ ผมไม่ใช่คนประจบประแจงหรือใช้วิธีการเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อเรียก
ร้องขอลาภยศสรรเสริญ ถึงวันนี้ยังมีคนเข้าใจผิดว่าผมไปรู้จักมักจี่กับใครหลายคน เพราะคงจะไปวิ่งเต้น
ใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆ นานา แต่ยืนยันได้ว่าผู้ที่ผมให้ความเคารพรักทุกๆ ท่านที่มีเมตตาต่อผม เป็นบุคคล
ทีผ่ มรูจ้ กั ท่านทัง้ หลายกันมาเนิน่ นาน ตัง้ แต่ในวันทีท่ า่ นยังไม่มอี �ำ นาจมากมาย ยังนัง่ ล้อมวงกินข้าวกับลูก
หลานในครอบครัว ผมเดินเข้าไปพูดคุยให้ความเห็นกับทุกๆ ท่านในวันที่ยังไม่มีใครมารายล้อมมากมาย
บางท่านก็หาใช่ใครอื่นเป็นครูบาอาจารย์ฯ เป็นรุ่นพี่บ้าง อดีตผู้บังคับบัญชาบ้าง หรืออาจเรียนหนังสือ
หนังหาสถาบันเดียวกันมา แต่การมาร่วมวงงานสำ�คัญชองชาติ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ถือได้ว่าเป็น
อีกครัง้ ทีโ่ ชคชะตาเป็นใจ ผมเองไม่เคยให้สมั ภาษณ์เลยว่า เป็นมือร่างรัฐธรรมนูญหนุม่ ทีส่ ดุ เขาอาจจะไป
คิดเอาว่าเวลานั้นหน้าตาอาจยังดูหนุ่มแน่นมากกว่าทุกวันนี้มาก เลยตีขลุมว่าอายุน่าจะน้อย แต่ก็ถือว่า
คนส่วนใหญ่ใน กรธ ตั้งแต่ท่านอาจารย์มี่ชัย ไปกระทั่งบุคคลอื่นๆ อีกหลายท่าน เป็นผู้สูงวัย แต่ทุกท่าน
ล้วนแต่ยังมีกำ�ลังสติปัญญาแหลมคมและมีความรู้ความสามารถแก่กล้ายิ่ง
สำ�คัญที่สุดและถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ คือ การมีโอกาสครั้งสำ�คัญในชีวิตที่ได้
เข้าเฝ้าชืน่ ชมพระบารมีของล้นเกล้า สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการ
ลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้รัฐธรรมนูญในวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พร้อม
ด้วยกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
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พร้อมทั้งมีการจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองการมีรัฐธรรมนูญขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ การได้รับเกียรติยศสูงสุด
ด้วยการยิงสลุตปืนใหญ่ 21 นัด มีการยํ่ากลองระฆังของวัดทั่วราชอาณาจักร เปรียบเสมือนเป็นการ
บอกกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันว่า บัดนี้ ประเทศไทยของเราได้มีรัฐธรรมนูญบังคับใช้อย่าง
เป็ น ทางการแล้ ว นั บ เป็ น ความทรงจำ � อั น ทรงคุ ณ ค่ า และเป็ น ความภาคภู มิ ใจ เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดเป็ น
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้โดยแท้จริงต่อปวงข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า
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การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับควบ
และมีผู้ครองอยู่ประเภทวิชาการ
(ระดับชานาญการพิเศษเลื่อนเป็นระดับเชี่ยวชาญ)
นางสาวสายพินธุ์ จาตุรภัทร์
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เค้าโครง
ผลงานหรือผลสาเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวสายพินธุ์ จาตุรภัทร์
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง วิทยากร ระดับ ชานาญการพิเศษ
๑. ชื่อผลงาน การปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นการศึ ก ษา สภาขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศ : กรณี การสนั บสนุ นการจั ดท ารายงานผลการพิ จารณาศึ กษา
เรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๒. บทนา/สภาพปัญหาหรือความสาคัญของเรื่อง
๒.๑ บทนา
การขับเคลื่อนการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วน
โดยใช้ “กลไกประชารัฐ” ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศว่าด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งนับเป็น “จุดคานงัด” ของ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยการสร้างกระบวนการและกลไกประชารัฐระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแกนกลาง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยการเชื่อมต่อ ระหว่างกฎหมายการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในชุมชนท้องถิ่น
และการเชื่อมต่อกับส่วนกลาง ได้แก่ หน่วยงานราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ได้อย่างไร โดยให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาค
ส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตาม “แนวทางประชารัฐ” ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของการปฏิรูป จะทาให้สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากเจตนารมณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้ เกิ ดการปฏิ รูปประเทศในหลาย ๆ ด้ าน แต่ จะปฏิ รู ปอย่ างไรให้ ประสบความส าเร็ จ สมดั่ งความตั้ งใจต้ อง
ดาเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ในการกาหนดนโยบาย ให้มีทิศทางและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้กาหนดแนวนโยบายประชารัฐ เพื่อเป็นกลไกรวมพลัง
ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และประชาสังคม
ให้เป็นจุดเชื่อมต่อในการพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ฐานคิดหลักของประชารัฐ อยู่ที่ว่า “คนไทยทุกคนคือ
ประชาชนของชาติ” คนไทยทุกคน คือ พลังสาคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการทางานร่วมกันระหว่าง
“ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ ” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ ” ในทุกด้าน
เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งนับเป็นกระบวนการสาคัญที่
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคีทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดทา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
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-๒และสอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประชารัฐ
และความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษามิใช่บทบาทหน้าที่ ของกระทรวงศึกษาเท่านั้น คณะกรรมาธิ การ
การศึ ก ษา สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ได้ มี ค วามเชื่ อ ว่ า การปฏิ รู ป การศึ ก ษาจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต้ อ ง
มีการ “ขับเคลื่อน” จริงในพื้นที่ การขับเคลื่อนต้องอาศัยคนในพื้นที่ การมีส่วนร่วมแบบ “ประชารัฐ” เพื่อให้ได้
ข้อคิดในการเสนอแนวทาง หรือนารูปแบบที่จะใช้ในกลไกการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็น Model ที่จะนาไปเป็น
ต้นแบบในการขับเคลื่อนที่ขยายกว้างออกไปเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมครอบคลุมไป
ยังระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค เพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดการขยายผลไปสู่ผู้ปฏิบัติได้นาไปใช้ประโยชน์
อย่างจริงจังและ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศที่นาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกต่อไป
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๒ ก าหนดว่ า “เมื่ อ สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ สิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๓๘ มิ ใ ห้
มีส ภาปฏิรู ป แห่ ง ชาติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และให้มี ส ภาขั บเคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศขึ้น แทนสภาปฏิ รู ปแห่ งชาติ
เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป ด้ า นต่ า ง ๆ และอาศั ย อ านาจตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาขั บ เคลื่ อ น
การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ อ ๗๓ (๗) คณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ระเทศด้ า นการศึ ก ษา
ได้ ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ท าแนวทาง แผนการปฏิ รู ป วิ ธี ก ารปฏิ รู ป พร้ อ มก าหนดเวลา
การปฏิ รู ป และข้ อเสนอแนะเพื่อ การขั บเคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศด้ านการศึ กษา การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สัมฤทธิผล รวมทั้งมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่สภามอบหมาย
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้สานต่องานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
ตามวาระปฏิรูปที่ ๑๖ การปฏิรูประบบการจัดการศึก ษา ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษา
ระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับท้องถิ่น โดยมีผู้ที่ เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการเป็นฟันเฟืองการขับเคลื่อน คือ
ประธานกรรมาธิการการศึกษา (นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร) ได้ผลักดัน นโยบายดังกล่าวโดยการกราบเรียนประธาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขออนุญาตตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มเติม ตามข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๑ วรรคสอง ได้กาหนดให้ คณะกรรมาธิการมีอานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการไม่เกิน
สามคณะตามความจาเป็น แต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ จานวนไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อ
ที่กรรมาธิการเสนอโดยให้ตั้งจากบุคคลที่เ ป็นกรรมาธิการในคณะนั้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน ทั้งนี้ ในส่วนของ
คณะอนุกรรมาธิการ ที่จะตั้งขึ้นนั้นมีองค์ประกอบ นอกจากกรรมาธิการแล้วยังมีในส่วนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคสื่อ โดยในส่วนของภาคสื่อ ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องทาความเข้าใจว่า การทางานที่ซ้าซ้อนของภาคสื่อ
ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมาธิการได้ เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในอานาจหน้า ที่ของคณะกรรมาธิการ
ตามแต่จะมอบหมายและให้นาข้อบังคับว่าด้วยกรรมาธิการมาใช้บังคับโดยอนุโลม หากมีความจาเป็นต้องตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการเกินกว่าจานวนข้างต้น จะกระทาได้ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจากประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อ มาคณะกรรมาธิก ารขับ เคลื่อ นการปฏิ รูป ประเทศด้า นการศึก ษา ได้ป ระชุม ครั้ งที่ ๔๑ เมื่ อวั นจั นทร์ที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๙ และมีมติขอตั้งคณะอนุกรรมาธิการจัด ทาแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
(Social Movement) เพื่ อการขับ เคลื่อนการปฏิ รูปประเทศด้านการศึกษา ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเป็นไป
อย่างสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘๑ วรรคสอง และเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยแปร
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-๓นโยบาย ทิ ศ ทาง และยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ดั ง นั้ น คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจั ด ท าแผน
และแนวทางการขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษา (Social Movement) ในคณะกรรมาธิ การขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ป
ประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตระหนักว่าการขับเคลื่อนการศึกษาในภาคปฏิบัติการ
เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาตามแนวทางของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ
การวางระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ ประกอบด้วยการใช้กลไกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนและยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนแม่บท และแผนปฏิรูป
เพื่อแปลงสู่แผนปฏิบัติก ารในทุก ระดับ ตั้งแต่ร ะดับกระทรวงถึ งระดับ ชุมชน โดยพัฒนารูปแบบและเชื่อมโยง
การทางานของภาครัฐในระดับ ต่าง ๆ ให้มีเอกภาพและสอดรั บประสานกันระหว่างราชการบริหารส่ วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area – based Approach) เพื่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือที่หลากหลายระหว่ างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ ที่ว่า“มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมทั้งคานึงถึง ๓ เสาหลักอาเซียน โดยให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความอยู่ดี
กินดี ร่วมกับสร้างสถาบันหลักและสังคมให้มี ความเสมอภาคบนพื้นฐานของความปรองดอง การเมืองโปร่งใส
น่าเชื่อถือ มีเสถียรภาพ ยั่งยืน ขณะที่ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศจะต้องยื นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพีย ง
แบ่ ง ปั น และต้ องแข่ ง ขั น ได้ รวมทั้ ง สอดคล้ องกั บ วิ สั ย ทัศ น์ ก ระทรวงศึ ก ษา ที่ ว่ า “มุ่ งปฏิ รู ปการศึ กษาทั้ งระบบ
โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ให้ พ ลเมื อ งมี คุ ณ ภาพ มี ค วามสมานฉั น ท์ ปรองดอง มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามภาคภู มิ ใ จ
ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดั บสากล” น าข้ อ มู ล หรื อประโยชน์ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นา แก้ ไข การศึ ก ษาข้ อมู ล ประเทศ สร้ า งเครื อข่ า ย
ความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษาของทุกภาคส่วน โดย
๑) การสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่ วนว่า เพื่อความอยู่รอดของประเทศ ต้องพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ดว้ ยการศึกษาที่ดี
๒) การส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายการเมือง นักวิชาการ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ ก าร อั น จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ทั้ ง ๗๐ ล้ า นคน ต้ องขั บ เคลื่ อนทั้ ง ในเชิ ง กฎหมายและเชิ ง นโยบาย โดยสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น
อย่างยั่งยืน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุน
การด าเนิ น กิ จ การของสถาบั น นิ ติ บั ญ ญั ติ จึ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ ของสภานิติบัญญัติให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดทั้งในด้านการกลั่น กรองกฎหมาย
และการควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น อั น เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ของชาติ ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
และสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป การทางานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการการศึกษา
ต้องดาเนินการไปภายใต้ยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่รองรับและสนับสนุนการดาเนิน
บทบาทภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ โดยจะขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย
ขององค์กร (Goal) รวมทั้งค่านิยมองค์กร (Core Value) ด้วย
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-๔ผู้เข้ารับการประเมินในฐานะวิทยากร สังกัดกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นบุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดสานักกรรมาธิการ ๓ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ
ทั้งในด้านการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ บุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการนับว่ามีความสาคัญในการสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ ชากลุ่มคณะกรรมาธิการการศึกษา
(นางสวี ณ า พลพื ช น์ ) ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมาธิ ก ารการศึ ก ษาและได้ รั บ ผิ ด ชอบ
คณะอนุกรรมาธิการจัดทาแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (Social Movement) นับว่าเป็นงาน
ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ และท้ า ทายอย่ า งมาก เนื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ งานของรั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ ความสนใจและพยายามขับเคลื่อนผ่านร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และผ่าน
การดาเนินงานของคณะกรรมการภาครัฐ และเอกชน ดังนั้น คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้ ส านต่ อ นโยบายชาติ โดยให้ คณะอนุ กรรมาธิ การ ท าการศึ กษาและขั บเคลื่ อนเรื่ องนี้ โดยผู้ เข้ ารั บ
การประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการ นับเป็นกลไกสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
กรอบระยะเวลาการพิจารณาค่อนข้างจากัด และเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการนาเสนอสู่สภา ฝ่ายเลขานุการได้ร่วมเป็น
ระบบในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ในการจัดประชุมทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ จัดศึกษาดูงาน และ
จัดสัมมนา ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางกฎหมายในส่วนของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นโยบายของผู้บริหารกระทรวงศึกษา
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษา เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ระเบี ย บ
และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ต้องศึกษาทาความเข้าใจ
นอกจากนี้ การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการชุ ด นี้ ยั ง มี ค วามเกี่ ยวข้ อ งกั บ เครื อ ข่ า ยพหุ ภ าคี
ทั้ง ๗ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคสื่อ ทั้งนี้
การจะสร้ างกระบวนการ และกลไกประชารั ฐในระดั บพื้ นที่ เพื่อเป็ นแกนกลางการขับเคลื่อนการปฏิ รูปการศึ กษา
โดยการเชื่ อมร้ อยระหว่ าง ๑) กฎหมาย ๒) การมี ส่ วนร่ วม ของพหุ ภ าคี ในชุ มชนท้ องถิ่ น และ ๓) การเชื่ อมต่ อ
กั บส่ วนกลาง ได้ แก่ หน่ วยงานราชการระดั บกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ คณะอนุ กรรมาธิ การ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้
โดยการทบทวนเอกสารและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์ตรง
จั ดสั มมนากลุ่ มเฉพาะประเด็ น ศึ กษาดู งาน และจั ดสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ โดยเฉพาะการสั มมนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนในพื้นที่นึกถึงอนาคตของเยาวชน และความสุขที่ยั่งยืนของคนทั้งจังหวัด เป็นกลไกที่จะทา
ให้ เ กิ ด การสานต่ อ การท างานร่ ว มกั น ได้ เรื่ อ งการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ต้ อ งจั ด เตรี ย มกลไกหลั ก
ในพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า งแรงกระเพื่ อ มในการขั บ เคลื่ อ น การจั ด สั ม มนามี ส่ ว นส าคั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กลไก
เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหา หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา ทาให้ปัญหาการศึกษาไม่ได้ถูกพิจารณาว่า
จ ากั ด อยู่ แ ต่ ใ นรั้ ว ของสถาบั น การศึ ก ษาเท่ า นั้ น การได้ เ ชิ ญ แกนน าอย่ า งผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มาร่ ว มสั ม มนา
ซึ่งท่านอยู่ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ที่จะรับเรื่องไปดาเนินการต่อในพื้นที่ต้องพิจารณากลไก
ในการสร้างความเชื่อมโยง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มุ่งผลักดันกลไกนี้เพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกัน
ระหว่างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ร่วมกับ (กศจ.) การได้ประสานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งได้มี
การเชิญมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อให้ทาความเข้าใจในเรื่องระเบียบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาได้ดาเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบของ (สตง.) คือ
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-๕ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ นว่า ด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ มีส่ว น
ในการเชิญเจ้าหน้าที่ (สตง.) มาร่วมยกร่างกรอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อลดช่องว่างความเข้าใจระหว่ างหน่วยงานปฏิบัติกับหน่วยงานเชิงนโยบายที่ถูกต้องของ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กับหน่วยงานเชิงนโยบายและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน
การดาเนินการขับเคลื่อนการศึกษาแบบมีส่วนร่วม หรือ Social Movement โดยยึดพื้นที่เป็นหลักองคาพยพ
สาคัญที่ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนเขิงพื้นที่พบว่า โดยส่วนใหญ่ยังไม่ใช่คนในพื้นที่ ดังนั้น ในการเลือกพื้นที่จังหวัดที่
จะไปศึ ก ษาดู ง าน หรื อ จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ต้ อ งพิ จ ารณาเลื อ กพื้ น ที่ ที่ เ ห็ น สภาพปั ญ หาอย่ า งแท้ จ ริ ง
จากข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วมาน าไปสู่ ก ารจั ด ท ารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้า นการศึ ก ษา สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ เรื่ อ ง “การสร้ า งกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ นที่ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” เสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี และส่งให้
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พิจารณาต่อไป
ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร ได้ มี ก ารท าความเข้ า ใจวิ เ คราะห์
สถานการณ์ประเด็นปัญหาแนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นอออกเป็นส่วนย่อย หรือทีละขั้นตอนรวมถึงการจัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ระเบียบ เปรียบเทียบ กฎหมาย นโยบาย การศึกษาไทยกับต่ างประเทศ สามารถลาดับ
ความส าคั ญ ช่ ว งเวลาเหตุ ก ารณ์ และผลที่ ม าที่ ไ ปของกรณี ต่ า ง ๆ ได้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การความรู้
มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มีการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของภารกิจดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตรง
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การบูรณาการ หรือสังเคราะห์แนวคิด และการคิดวิเคราะห์แยกแยะแก้ปัญหา และ
ข้ อ จ ากั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการด าเนิ น งานสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาภายใต้ ภ าวะความกดดั น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ
นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนช่วยเป็นฟันเฟืองให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคมอันนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในระดับ
พื้นที่ให้สามารถตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้า ต้องวิเคราะห์และ
ออกแบบอนาคตร่วมกันเดินหน้าร่วมกันนั่น คือ บทสรุปประเทศไทยจะมีร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการต่าง ๆ ยกระดับการศึกษา สังคมต้ องมีธรรมาภิบาล เดินหน้าต่อไปสู่ Thailand ๔.๐ นาไปสู่สังคมที่มี
ความยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์จากเครื่องมือกลไก หรือกระบวนการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อันเกิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
การศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองที่จะสามารถเข้าถึงกระบวนการจัดการศึกษาของภาครัฐได้
อย่างทั่วถึง และหลายรูปแบบตามที่รัฐธรรมนูญได้เปิดกว้างด้วยสิทธิ และโอกาสด้านการศึกษาไว้ อาทิ กลไกที่จะ
เสนอเรื่องต่อวุฒิสภา หรือคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการนั้น
ดาเนินอยู่โดยไม่เน้นเฉพาะที่ต้องผ่านกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปและเพื่อให้กลไกในการปฏิรูป
การศึ ก ษาโดยกลไกประชารั ฐ ในระดั บ พื้ น ที่ ไ ด้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งภายหลั ง ที่ ส ภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ได้สิ้นสุดวาระ

65

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

-๖ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากลุ่ ม งานคณะกรรมาธิ ก ารการศึ ก ษา ส านั ก
กรรมาธิการ ๓ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจ
การดาเนินการทางด้านวิชาการ โดยจัดทาข้อมูลทางวิชาการ จัดทาข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณา และจัดทา
ข้อสังเกต พร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้พิจารณาและให้การรับรองพร้อมจัดส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษา
เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง“การสร้างกลไกประชารัฐ ระดับ พื้นที่เพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล รวมทั้งนาเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง นี้ ผู้เข้ารับการประเมินได้นามาเป็นผลงานที่เ กิด จากการปฏิบั ติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังกล่าว
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญในการประเมินครั้งนี้
๒.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพิจารณาศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่ คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : กรณีการสนับสนุนการจัดทารายงาน
ผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”
๒. เพื่อแสดงขั้ นตอน วิธี การ รวมถึงผลสั มฤทธิ์จ ากการสนั บสนุ นการจัดท ารายงานผลการพิจ ารณา
การศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม”
๓. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ข้อเสนอและแนะแนวทางในการสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อ น
การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๒.๓ ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการด าเนิ น การครั้ ง นี้ เ ป็ น การพิ จ ารณาศึ ก ษาผลงานการสร้ า งกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ น ที่
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ เป็นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระเบีย บ
ตัวอย่างพื้นที่การสร้างกลไกประชารัฐ รวมทั้งข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน
การสัมมนา และจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นาข้อมูลมาเสนอ โดยช่วงระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการให้กับคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่ อ น าเสนอในคณะกรรมาธิ ก ารการศึ ก ษา สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ น าไปสู่ ก ารจั ด ท ารายงาน
เรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” เพื่อเสนอต่อสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป รวมทั้งส่งให้
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒.๔ วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary
Research) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎ ระเบียบ ตัวอย่างพื้นที่การสร้างกลไกประชารัฐการ
สนทนากลุ่มและการสรุปผลการประชุม การศึกษาดูงาน การสัมมนา เอกสารทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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-๗การประชุมระดมความคิดเห็น เอกสารการศึกษาของต่างประเทศ อาทิ ฟินแลนด์ ถอดบทเรียนจากบุคคล หรือ
หน่วยงานที่มีประสบการณ์ตรง เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่และสร้างกลไก
การมีส่วนร่วม นาข้อมูลมาประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์
๒.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๕.๑ ได้ทราบถึงผลกระทบ สาระสาคัญ ปัญหา อุปสรรค ความยุ่งยาก ของการสร้างกลไกประชารัฐ
ระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๒.๕.๒ ได้ อ งค์ ค วามรู้ สามารถจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การสร้ า งกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ น ที่
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๒.๕.๓ มีรายงาน เรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม” นาไปศึกษาต่อยอดในพื้นที่จังหวัดที่มีการศึกษากลไกดังกล่าว รวมถึงการต่อยอดของคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๓. หลักวิชาการ/แนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการแก่ ค ณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : กรณีการสนับสนุนการจัดทารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การสร้าง
กลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ นที่ เพื่ อขั บเคลื่อ นการปฏิ รูป การศึ กษาแบบมีส่ วนร่ วม ” เพื่อ ให้ บรรลุ ตามวั ตถุ ประสงค์
ผู้เข้ารับการประเมินได้นาหลักวิช าการและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
ในคณะกรรมาธิการ ดังนี้
๓.๑ แนวคิ ด เกี่ ยวกับ การจัด ทารายงานการสร้า งกลไกประชารั ฐ ระดับ พื้น ที่เ พื่ อขั บเคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๓.๒ หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
๓.๓ แนวคิดกลไกประชารัฐ
๓.๔ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
๓.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
๔. สรุปสาระสาคัญและขั้นตอนการดาเนินการ
สรุ ป สาระส าคั ญ ของการสร้ า งกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ น ที่ เ พี่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาแบบ
มีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเห็นว่าคุณภาพการศึกษาตกอยู่ในภาวะวิกฤต โดยส่งผลต่อ
คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงชั้นวัย ตั้งแต่ทารก เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ไปจนถึงผู้สูงอายุ ทาให้เกิดความอ่อนแอ
ของพลังในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยสาเหตุสาคัญของวิกฤติการศึกษาไทยจึงอยู่ที่ “การบริหาร
จัดการ” ปัญหาที่คณะกรรมาธิการได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมายังไม่สามารถดาเนินการได้ ตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัด การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดั บ
ตามความพร้ อ ม ความเหมาะสมและความต้ อ งการภายในท้ อ งถิ่ น แต่ต ามสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ปั ญ หา
ในการบริหารการศึกษา ซึ่งการกระจายอานาจการบริหารการศึกษาขณะนี้ยังไม่ได้ขยายบทบาทและส่งผลต่อ
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-๘ความเป็ น อิ ส ระที่ แ ท้ จริ ง และเพี ย งพอให้ แ ก่ส ถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และท้ องถิ่ น ทั้ ง นี้ การบริ ห ารการศึ ก ษาหรื อ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่ระดับจังหวัด ควรเป็นเรื่องที่พื้นที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ภายใต้
ความร่ ว มมื อของหลายภาคส่ ว น โดยสิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาหรื ออุ ป สรรคส าคั ญ คื อ การท างานแบบแยกส่ ว น และ
ขาดการบูรณาการ รวมทั้งการขาดกลไกการมีส่วนร่วมที่มี “พลัง” ในการขับเคลื่อน
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจาเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา
ในการศึกษา เรื่อง การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่ เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ผู้เข้ารับการประเมินในฐานะฝ่ายเลขานุการและหัวหน้าทีมในการสนับสนุนภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการได้ศึกษา
เสนอแนะมาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างกลไกประชารัฐ
ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สรุปตามขั้นตอนการดาเนินงานได้ดังนี้
๔.๑ ศึกษา รวบรวมข้อมูล เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่
๔.๒ ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
- ศึ กษา และวิ เคราะห์ รัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย (ฉบั บชั่ วคราว) พุ ทธศัก ราช ๒๕๕๗
เพื่อการปฏิรูปกลไกปฏิรูปที่สาคัญในรัฐธรรมนูญ ตามหมวดที่ ๕ หน้าที่รัฐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หมวด ๑๔
การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ จ.ด้านการศึกษา
มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๗๐ และมาตรา ๖๖ บทเฉพาะกาล
- ศึกษา และวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติว่าด้วย
แผนและขั้นตอนดาเนินการปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ มีกลไกที่สาคัญ ๒ กลไก คือ คณะกรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
- ศึกษา และวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
- ศึกษา และวิ เคราะห์พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- ศึกษา และวิเคราะห์ระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
๔.๓ ถอดบทเรี ย นจากบุ ค คล หรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ป ระสบการณ์ ต รง เช่ น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สั ง คม
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) เครือ ข่ายสมัชชาการศึกษาจังหวัดชลบุรี เครือข่ายสมัชชา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายสมัชชาจังหวัดสุรินทร์ ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา และเชิญผู้แทน
ภาควิชาการ ภาคสนับสนุนภารกิจ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
๔.๔ ประมวลข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะประเด็น (Focus
Group Discussion) การจัดศึกษาดูงานจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดสัมมนา ๔ ภูมิภาค ได้แก่
ภาคกลาง จัง หวัด นครปฐม ภาคตะวัน ออก จั งหวัดจั นทบุรี ภาคเหนือ จั งหวั ดพิ ษณุโ ลก และภาคใต้ จัง หวั ด
สุราษฎร์ธานี การประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ และการประชุมของคณะกรรมาธิการ
๔.๕ การเรี ย บเรี ย ง รวบรวม วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ข้ อมู ล ที่ ได้ ก ล่ า วมาเพื่ อจั ด ท ารายงานของ
คณะกรรมาธิการ
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-๙๔.๖ การจั ด ท าโครงร่ า งรายงาน และรายงานของคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : กรณีการสนับสนุนการจัดทารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง
“การสร้ า งกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ” เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาพิจารณารับรองก่อนจะนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๔.๗ เสนอรายงานของคณะกรรมาธิ การขั บเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศด้า นการศึ ก ษา สภาขั บเคลื่ อน
การปฏิรูปประเทศ : กรณีการสนับสนุนการจัดทารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐ
ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” ต่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ
๔.๘ จัดทาข้อสรุปข้อเสนอแนะ และดาเนินการปรับปรุงแก้ไข รายงานเรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐ
ระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” ที่นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แล้วทารายงานเสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๔.๙ ดาเนินการจัดทาสรุปข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขรายงานเรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่
เพื่อขับ เคลื่อนการปฏิ รูป การศึกษาแบบมีส่ว นร่วม” ที่นาเสนอต่อสภาขับ เคลื่อนการปฏิ รูปประเทศ เมื่อวัน ที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๔.๑๐ จัดทารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ : กรณีการสนับสนุนการจัดทารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐ
ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” กราบเรียนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔.๑๑ ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๕. ผู้ร่วมดาเนินการ
- ไม่มี ๖. ผลงานในส่วนที่ผู้เสนอเป็นผู้ดาเนินการ/ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
ผลงานการปฏิ บัติ หน้ าที่ เพื่ อสนับ สนุ นงานด้า นวิ ชาการแก่ ค ณะกรรมาธิ การขั บเคลื่ อนการปฏิรู ปประเทศ
ด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : กรณีการสนับสนุนการจัดทารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง
“การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”
๖.๑ ผู้เข้ารับการประเมินได้มีการเตรียมองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนงานด้านวิชาการ เริ่มจาก
๑) ศึ ก ษาแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ของสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ วาระปฏิ รู ป ที่ ๑๖
การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับชาติ ระดับพื้นที่
และระดับท้องถิ่น
๒) ศึกษารายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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- ๑๐ ๓) ศึ ก ษากฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนดาเนินการปฏิรูป
ประทศ
๔) ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๕) ศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
๖) ประมวลผลและวิ เคราะห์ข้อ มูล ที่ได้ จากการเชิญ ผู้เกี่ ยวข้อง และการลงพื้ นที่ ศึกษาดู งาน
การจัดสัมมนา จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ตรง จากการประชุมของคณะกรรมาธิการ ของคณะอนุกรรมาธิการ
และจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ จั ดท าร่ า งรายงาน และรายงาน “การสร้ า งกลไกประชารัฐ ระดั บพื้ น ที่ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาแบบมีส่วนรวม” โดยมีหัวข้อรายงาน ดังนี้
๑. แผนการปฏิรูป
๑.๑ เรื่องที่คณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นประเด็นสมควรปฏิรูป เรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐ
ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”
๑.๒ หลักการและเหตุผล
๑.๓ ปัญหา
๒. วิธีการปฏิรูป
๒.๑ วิธีการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์
๒.๑.๑ การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๒ การถอดบทเรียนจากบุคคล หรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์ตรง
๒.๑.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะประเด็น (Focus group discussion)
๒.๑.๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๒.๑.๕ การศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถานศึกษา
๒.๒ แนวทางแก้ไข
๒.๒.๑ “เงื่อนไขความสาเร็จ” กลไกประชารัฐ
๒.๒.๒ เครือข่าย “ประชารัฐ”
๒.๒.๓ องค์ประกอบของเครือข่ายการศึกษา “ประชารัฐ”
๒.๒.๔ แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการศึกษาประชารัฐ
๒.๒.๕ เครื่องมือและกลไกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๓. กาหนดเวลาการปฏิรูป กาหนดไว้ ๒ ระยะ
๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. ข้อเสนอแนะการปฏิรูปผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลลัพธ์
๗. ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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- ๑๑ ๘. ตารางสรุปแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ “การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
- ปักหมุดปฏิรูปการศึกษา ถึงเวลา...ต้องเปลี่ยนแปลง “ประชารัฐกับการเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา : เป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์”
ภาคผนวก ข
- การศึกษาไทยปฏิรูปไปทางไหน
ภาคผนวก ค
- การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรม
ภาคผนวก ง
- เครือข่ายภาคีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ภาคผนวก จ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลไกประชารัฐกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา”
ภาคผนวก ช
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ประชารัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก” (Area – based Approach) จังหวัดจันทบุรี
ภาคผนวก ซ
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ประชารัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก” (Area – based Approach) จังหวัดพิษณุโลก
ภาคผนวก ฌ
- การศึกษาดูงาน และเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ภาคผนวก ญ
- การสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ “ปัจจัยแห่งความสาเร็จการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้กลไก
ประชารัฐระดับพื้นที่ : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี”
ภาคผนวก ฎ
- การศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ภาคผนวก ฏ
- สรุปความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศในการ
พิจารณาของที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเรื่อง “การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”
๖.๓ การนาเสนอรายงาน
๑. การจัดทาประเด็นสาคัญนาเสนอโดย Power Point เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการนาเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการ พร้อมจดประเด็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมาธิการมีต่อรายงาน แล้วนามาปรับแก้ไขในรายงาน
ก่อนนาเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไป
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- ๑๒ ๒. การจัดทาประเด็นที่นาเสนอโดย Power Point เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมจดประเด็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมาธิการมีต่อรายงาน
รวมทั้งข้อคาถาม และศึกษา วิเคราะห์หาคาตอบเพื่อชี้แจงต่อไป จากนั้น ปรับแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง เรียบร้อยก่อน
นาเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไป
การจั ด ท ารายงานดั ง กล่ า วมี ขั้ น ตอนที่ ยุ่ ง ยาก และละเอี ย ดมาก ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งมี ทั ก ษะ
ความช านาญอย่ า งมาก ในการจั ด ท าน าเสนอรายงานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง ละเอี ย ด รอบคอบ ตรงตาม
ความต้องการ และต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
๖.๔ การติดตาม ปัจจุบันผู้ เข้ารับการประเมินอยู่ระหว่างการดาเนินการติ ดตามการสร้างกลไกประชารัฐ
ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยในส่วนของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา
๗. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
การดาเนินการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ : กรณีการสนับสนุนการจัด ทารายงานผล
การพิ จารณาการศึ กษาเรื่ อง “การสร้ างกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ขับ เคลื่ อนการปฏิ รู ป การศึ ก ษาแบบมี
ส่วนร่วม” มีผลสาเร็จของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
๗.๑ ผลสาเร็จของงานเชิงปริมาณ
๑) ผลสาเร็จในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสารประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมาธิการ ที่ได้จากการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมาย ระเบียบการประชุม การศึกษาดูงาน
๒ แห่ง การสัมมนา จานวน ๔ แห่ง ที่เกี่ยวกับการสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม จานวน ๑ ชุด
๒) ผลส าเร็ จ ที่ ไ ด้ จั ด ท าโครงร่ า งรายงานการสร้ า งกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จานวน ๑ ฉบับ
๓) ผลสาเร็จที่ได้จัดทารายงาน การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม เสนอต่อคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๔) ผลสาเร็จที่ได้จัดทารายงาน การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม เสนอต่อคณะกรรมาธิก ารวิสามัญ กิจการสภาขับเคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศ จานวน
๑ ฉบับ
๕) ผลสาเร็จที่ไ ด้จัดทารายงาน การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จานวน ๑ ฉบับ
๖) ผลส าเร็จ ที่ไ ด้จั ดท ารายงานการสร้ างกลไกประชารัฐ ระดับ พื้น ที่เ พื่อ ขับ เคลื่อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม กราบเรี ยนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี จานวน
๑ ฉบับ
๗) ผลส าเร็จ ที่ไ ด้จั ดท ารายงานการสร้ างกลไกประชารัฐ ระดับ พื้น ที่ เ พื่อ ขับ เคลื่อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม กราบเรียนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อนาเสนอ คณะกรรมการอิสระเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
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- ๑๓ ๗.๒ ผลสาเร็จของงานเชิงคุณภาพ
๑) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
มีมติ เห็น ชอบรายงาน การสร้า งกลไกประชารั ฐระดับพื้ นที่เ พื่อ ขับเคลื่อ นการปฏิรูป การศึกษาแบบมี ส่วนร่ว ม
ในการประชุมครั้งที่ ๗๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีมติเห็นชอบรายงาน การสร้างกลไก
ประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในการประชุมครั้งที่ ๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบให้บรรจุรายงานฉบับดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีมติเห็นชอบรายงานการสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมาธิการนารายงานดั งกล่าวไปปรับปรุงก่อนเสนอรายงาน
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๔) ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนาส่งรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน พฤหัสบดีที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๕) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีมติเห็นชอบให้นาเสนอรายงาน
การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิ รูปการศึกษาต่อไป ซึ่งประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศได้นาส่งรายงานต่อประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพิจารณา เมื่อวันพุธที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๘. การนาไปใช้ประโยชน์
๘.๑ รายงานการสร้ า งกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ น ที่เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึก ษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยสภาได้นาส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการอิสระเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษาพิจารณานาไปสังเคราะห์และดาเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ นารายงานฉบับดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม จังหวั ด
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘.๒ นารายงานการสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงาน
ด้านวิช าการในส่วนของด้านการศึกษา รวมทั้งเป็นกลไกต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคสื่อด้วย
๘.๓ ได้มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชนในระดับพื้นที่ จัดทาเป็นแผ่นพับโดยเผยแพร่รูปแบบ
การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
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- ๑๔ ๙. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
๙.๑ ปั ญ หาความยุ่ ง ยาก เกิ ด จากการศึ ก ษาเรื่ องการสร้ า งกลไกประชารั ฐ ระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ที่ต้องทาความเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนใน ๓ ช่วง คือ
๑) เชิงกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้บทกฎหมาย ๒ ฉบับ รวมทัง้ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) เชิง นโยบายที่ต้ องศึ กษาแนวทางของรัฐ บาล (คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ คณะรั ฐมนตรี )
แนวทางของสภาซึ่งมีส่วนของ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ) รวมทั้งของกระทรวงศึกษาที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒ สมัย
๓) เชิ ง ปฏิ บั ติ ต้ อ งท าความเข้ า ใจกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย ภาคสื่ อ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาครั ฐ
ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคสื่อให้ชัดเจนว่าจะมีกลไกการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนได้อย่างไร
๙.๒ การถอดบทเรียน มีความยุ่งยากซับซ้อน ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหลายส่วน เช่น
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) เครือข่ายสมัชชาการศึกษาจังหวัดชลบุรี
เครือข่ายสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ ายสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูป
การศึก ษา การประชุ มชี้ แจงรูป แบบการจั ด ทาโมเดลหรื อกลไกการทางานร่ว มกั น ประชุม ระดมความคิด เห็ น
การประชุมแบบไม่เป็นทางการ การหารือแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระหว่างรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) กับผู้ว่าราชการจังหวัด (กศจ.) จานวน ๑๔ จังหวัด
การหารือกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญผู้ว่า
ราชการจังหวัดทั้ง ๔๕ จังหวัด มาร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางและความเป็นไปได้ ประชารัฐกลุ่มจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก จานวน ๖ จังหวัด เพื่อเขียนแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สู่การศึกษาที่มีคุณภาพ
ของพื้นที่ภาคตะวันออก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ จานวน ๕ จังหวัด โดยจัดทาแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ภาคใต้ โดยพิจารณาปัจจัยความสาเร็จในการปฏิรูปการศึกษา การศึกษา
ดูงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หลังจากได้ถอดบทเรีย นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เ ข้ารับการประเมินได้น าชุดความรู้ที่ มีข้ อมูลเป็ น
จานวนมากทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยต้องสรุปวิเคราะห์ และสังเคราะห์แล้วนามาเสนอ
เพื่อสนับสนุนการจัดทารายงาน การสร้างกลไกประชารัฐระดับ พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม ประเด็นข้อจากัดในเรื่องของเวลาที่ค่อนข้างจากัดในการถอดบทเรียนแต่ละครั้งที่ต้องนาข้อมูลมาสนับสนุนการ
ทารายงาน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการประสานงานในแต่ละการประชุม การศึกษาดูงาน และการสัมมนาที่มีบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก หลากหลายภาคส่วน ดังนั้น จึงต้องมีกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย
๙.๓ มีการสืบค้นข้อมูลจากต่างประเทศ สังเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงาน
๑๐. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑๐.๑ การสร้างความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ที่เปิดกว้างด้านสิทธิและโอกาสด้านการศึกษาไว้ อาทิ กลไกที่จะเสนอเรื่องต่อวุฒิสภา หรือ คณะกรรมการ
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- ๑๖ หมายเหตุ

๑. กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน ผู้ร่วมจัดทาผลงานทุกคนจะต้องลงชื่อในคารับรอง และเมื่อ
ได้ลงชื่อรับรองและส่งเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
๒. กรณีที่เป็นผลงานร่ว มหลายคน ผู้เสนอผลงานต้องมีสัดส่ว นในการจัดทาผลงานแต่ล ะเรื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
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