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หลกัคดิในการปฏรูิป 
 
 - เหตุการณ์ไม่สงบในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัไดเ้กดิข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท่ี
รุนแรงระหว่างปี 53-57 มีการอ้างเหตุผลประชาธิปไตย เรียกร้องทางการเมือง และ
ระดมมวลชนกดดัน รวมทั้งการกระท าทุจริตผิดกฎหมาย คอรัปชัน่ ความไม่เป็นธรรม
ในสังคม ท าให้เกดิความสับสนทางการเมือง ทั้ งภายในและนอกประเทศ เกดิความ
เสียหายต่อชาติบา้นเมือง ท าความเสียหายต่อชีวิตทรัพยสิ์นและเศรษฐกจิ 
 
 - สาเหตุทั้งหมดเกดิจากความบกพร่องในหลายดา้นท่ีสั่งสมอยู่ในสังคมไทยมา
เป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการดูแลแกไ้ข ทั้ งการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และเป็น
ช่วงเวลาท่ีประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขยายตวั และเปล่ียนแปลงภายใตโ้ลกาภิวตัน์ 
- ถึงเวลาท่ีเราจะต้องมีการปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือขจัดข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านั้นเพ่ือ
น าพาประเทศชาติไปสู่ความเข้มแข็ง มัน่คง มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และราบร่ืนโดย
ไม่ติดปัญหา อุปสรรคดงักล่าว 
 
 - การปฏิรูปประเทศกบัการปรองดองมีความเกีย่วข้อง สัมพนัธ์กนัอย่างปฎิเสธ
ไม่ได ้วนัน้ีอาจเกดิความสับสนกนัว่าเราจะปฏิรูปประเทศ/ปรองดองไดอ้ย่างไรขณะท่ี
มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย ด าเนินการต่อผูก้ระท าความผิดอย่างจริงจงั 
 
 - เราต้องยอมรับว่าปัญหาพ้ืนฐานของเศรษฐกจิ และสังคมยงัขจัดได้ไม่หมดส้ิน 
และเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ในสังคมไทย และไดถู้กน ามาใชป้ลุกระดมทางการเมือง 
เพ่ือท าลายความชอบธรรมและความน่าเช่ือถือของรัฐบาล กลบัไปกลับมา ซ ้ าแลว้ซ ้ า
เล่า วนัน้ีเราจ าเป็นต้องขจัดปัญหาดังกล่าวซ่ึงอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมากจึงจะเกิด
ผลส าเร็จ 
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 - นอกจากปัญหาพ้ืนฐานด้านเศรษฐกจิ สังคมแล้ว ยงัมีปัญหาอ่ืนๆเช่น ความไม่
ชอบธรรมในการใช้อ  านาจรัฐ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม การละเมิด
สิทธิมนุษยชน การเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือถูกบิดเบือน โดยส่ือ/โซ
เชียล ท าให้สถานการณ์ต่างๆขยายความรุนแรงมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้น อาจมี
ปัญหาอ่ืนๆเช่นปัญหาจราจร/ขนส่ง การอนุรักษศิ์ลปะ/วฒันธรรมของชาติร่วมเขา้มา
อีก 
 
 - การปฏิรูปประเทศไทยกบัการปรองดองมีความหมายท่ีแตกต่างกนั ค าว่า 
ปรองดองหมายถึง กรณีท่ีมีความขัดแยง้เกดิข้ึน โดยให้ระงับความขัดแยง้ด้วยความ
ออมชอม ประนีประนอม ระหว่างคู่ขัดแยง้แต่คงไม่ใช่ในกรณีของการปฏิรูปประเทศ
ไทย เพราะเรายงัคงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกบัผูท่ี้ท  าความผิดทั้งกฏหมายแพ่ง/
อาญาอย่างจริงจงั 
 
 - หลักการของการปฏิรูปประเทศไทยมีประเด็นส าคัญสามเร่ือง คือ หน่ึงเร่ือง
บทบาทและขอบเขตของประชาธิปไตย สอง เร่ืองความไม่เป็นธรรมของเศรษฐกจิ/
สังคม สาม การศึกษาเพ่ือใหเ้กดิความถูกตอ้งในหลกัคิด  
 
 - ค าว่าประชาธิปไตยท่ีเราเขา้ใจกนัของประเทศไทย คนไทย มีความสับสนกนัอยู่
มาก แมก้ระทัง่ฝ่ายเดียวกนั หรือคนละฝ่าย ทั้งในพฤติกรรมและจิตวิญญาณ 
 
 - ทุกฝ่ายใช้ค าว่าประชาธิปไตยเป็นปมของกระบวนการ รัฐบาลมาจากการ
เลือกตั้ง ผ่านขั้นตอน ด ารงต าแหน่ง ยงัไดรั้บการกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลท่ีไม่ชอบธรรม 
แสดงใหเ้ห็นว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมีปัญหา 
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 - มีค ากล่าวว่า บางทีปัญหาของไทยอาจเน่ืองมาจากการท่ีกติกาประชาธิปไตยท่ี
พฒันาข้ึนมาตามล าดับอาจเกนิขีดความสามารถของสังคมไทยเท่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
จะพึงปฏิบัติได ้ท าให้เกดิผลตามมาคือ ความป่ันป่วนท่ีท าลายความสามัคคีและความ
สงบสุข 
 
 - ความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ การแบ่งสรรมูลค่าเพ่ิม แก่บรรดาผู้มี
ส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม อันเป็นหลักการส าคัญของความเป็นธรรมด้าน
เศรษฐกจิ และเป็นจุดอ่อนของระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมของประเทศไทย เร่ืองน้ี
เป็นความแตกต่างจากเร่ืองความไม่เท่าเทียมในฐานะทางเศรษฐกจิของบุคคล แต่ละ
บุคคล ซ่ึงข้ึนอยู่กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งมาก 
 
 - เร่ืองความไม่เป็นธรรมในสังคม ไม่มีส่ิงใดท าได ้แกไ้ขได ้นอกจากการพยายาม
ใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล/บุคคล ท่ีมีความผิดแตกต่างกนัไป 
จ าเป็นต้องได้รับการปฏิบติัท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงต้องยอมรับกนัว่า เป็นกรอบความคิดท่ี
ขดัแยง้กบักระแสหลกัในปัจจุบนั 
 
 - ตอ้งยอมรับว่ามีความไม่เป็นธรรมทางสังคมสูงสุด คือ ความเสียเปรียบของผูท่ี้
ด้อยกว่า คนยากจนการศึกษาน้อย ปราศจากต้นทุนทางสังคมใน การแสวงหา
กระบวนการยุติธรรม 
 
 - บุคคลเหล่าน้ีล้วนถูก ขัง จ  าขัง คดีอาญา อยู่ในเรือนจ า ซ่ึงไม่ได้ข้ึนอยู่กบั
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญปฏิญญา สิทธิมนุษยชน หลักการหรือระเบียบกระบวนการ
ยุติธรรม ซ่ึงหากเราท าให้บุคคลเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยง่าย 
สะดวกรวดเร็ว ทัว่ถึง อาจยงัไม่พอ เพราะปัญหาเกดิจากกลุ่มบุคคลท่ีมีความเสียเปรียบ
ท่ีกล่าวมา ไม่เขา้ใจ 
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 - การปฏิรูปการศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีความสนใจ/เอาใจใส่/พยายามตลอดมา แต่ยงั
ไม่สนองตอบตอบความมุ่งหมายของสังคมอย่างตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ 
- การปฏิรูปการศึกษา คือการท าให้คนไทยเป็นผูท่ี้มีการศึกษา และการมีการศึกษา 
หมายถึงการมีหลักคิดท่ีถูกต้องในการกระท าการใดๆ หากหลักคิดไม่ถูกตอ้งส่ิงต่างๆ 
ตามมากจ็ะผิดไปทั้งหมด 
 
 - ปัจจุบันสาธารณชนเรายงัมีหลักคิดท่ีไม่ถูกต้องหลายเร่ือง จึงน าไปสู่ความ
ป่ันป่วน และเส่ือมโทรมของสังคม / การปฏิรูปการศึกษาของเรา จึงไม่มีประสิทธิผล  
และจะยงัคงเป็นต่อไป หากยงัมิได้ใหค้วามส าคญั คือ การปลูกฝังความถูกตอ้ง ในหลัก
คิด / ความแตกต่างจากค าว่า “คิดเป็น” หรือการสอนให้ “รู้จกัคิด” อาจยงัไม่เพียงพอ 
ตอ้งใช้ค าว่า สอนให ้“รู้จักคิด,  คิดเป็น และมีหลักคิดท่ีถูกตอ้ง” / จึงจะสมบูรณ์ เพราะ
คิดเป็น รู้จกัคิด แต่ไม่มีหลกัคิดถูกตอ้ง อาจคิดท าความไม่ดี ความชัว่ กไ็ด ้ 
 
 - เราควรใชห้ลักคิดท่ีถูกตอ้ง ท่ีอยู่ในค าสอนของศาสนา ทุกศาสนา / ศาสนาพุทธ
มีธรรมะสอนคน ทั้งกาย – วาจา – ใจ / และมีสุภาษิตไทย ท่ีใช้ในการอบรม สั่งสอน 
“หลกัคิด” ใหส้ังคมไทย มาเป็นเวลานาน 
 
 - ปัจจุบนัหลกัคิดท่ีกล่าวถึง อาจไม่สอดคลอ้งกบักระแสหลกั ในโลกยุคปัจจุบนั / 
แต่กจ็ะเป็นการสร้างความคิด เน้นท่ีแตกต่าง และช่วยปลุกจิตส านึกของคนไทย / ให้
ความสนใจ ท่ีจะพิจารณาปัญหา และขอ้เท็จจริง ท่ีเก ีย่วกบัสังคมไทย โดยรอบดา้น 
- ปัญหาประเทศไทย เช่น ในเร่ืองประชาธิปไตย – การศึกษา – เศรษฐกจิ – สังคม / ส่ิง
ท่ีพึงกระท า ในการแกปั้ญหา คือ การทบทวนหลักคิด ในเร่ืองดังกล่าว / ว่ามีความ
ถูกตอ้ง หรือไม่ อย่างไร 
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 - กล่าวโดยสรุปแลว้ การท่ีจะปฏิรูปประเทศไทย ให้ด าเนินการไปตามหลกัคิด ท่ี
ถูกตอ้งนั้น / จะน าพาประเทศชาติ – ประชาชน ไปสู่ความสงบสุข สันติสุข และมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ียึดหลกัสามัคคีธรรม / เรามีโอกาสมากมาย มีส่ิง
ดีๆ เยอะ มีสถาบันเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีความผสมกลมกลืน ในวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย / มีเศรษฐกิจ พ้ืนฐานท่ีสมบูรณ์  ด้วยทรัพยากรในดิน สินในน ้ า / มี
ทรัพยากรมนุษย ์ท่ีหลากหลาย และมีความโดดเด่นในศิลปะ วฒันธรรม ท่ีสั่งสมมากบั
ประวติัศาสตร์นบัพนัปี 
 - สรุปส่ิงท่ีเป็นความบกพร่อง ใหเ้ขา้ใจง่ายๆ ดงัน้ี 
 1. ความสับสนในเร่ืองประชาธิปไตย 
 2. การเยียวยา แกไ้ขปัญหา อาจไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิ – สังคม 
 3. การปฏิรูปการจัดการศึกษาของชาติ โดยการปลูกฝังจิตส านึก และหลักคิดท่ี
ถูกต้อง อย่างจริงจัง / โดยใช้ค าสั่งสอนของศาสนาเป็นกรอบ / ซ่ึงการขาดจิตส านึก 
และความไม่ถูกต้องในหลักคิด หลายประการ เป็นสาเหตุของความเส่ือมโทรมใน
สังคมไทย 
 
 - หลกัคิดในการปฏิรูปประเทศไทย สรุปเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี  / เพ่ือใหเ้กดิความเขา้ใจ ท่ี
ถูกตอ้ง เป็นจุดเร่ิมตน้การท างาน   
 1. ประเทศไทยมีโครงสร้างและพ้ืนฐานท่ีเกา่แก ่เข้มแข็ง / มีประชาชนมากเกอืบ 
70 ล้านคน / ซ่ึงสามารถปรับตนเอง ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงภายใน – 
ภายนอก มาตลอดเวลา / การปฏิรูปประเทศไทย ควรเขา้ใจบริบทของการปรับแต่งบาง
จุด ของส่วนประกอบท่ีช ารุด ทรุดโทรม หรือท่ีถูกน ามาใช ้/ จากการใชป้ระโยชน ์ท่ีไม่
ถูกหลกั โดยไม่พยายามแตะตอ้งโครงสร้าง และพ้ืนฐาน โดยไม่จ าเป็น 
 
 2. การปฏิรูปประเทศไทย จะต้องพิจารณาด าเนินการเฉพาะเร่ือง ท่ีไม่ได้เป็น
หลักการพ้ืนฐานแห่งรัฐธรรมนูญ หรือสาระส าคญัในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
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แห่งชาติ / หรือท่ีเป็นอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบโดยปรกติของหน่วยราชการ
องคก์รเอกชน / ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลตอ้งควบคุม ก  ากบัดูแลอยู่แล้ว ใหมี้ประสิทธิภาพ 
/ เราตอ้งพยายามท าใหทุ้กส่วนเหล่านั้น ท างานอย่างเต็มความสามารถ สอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง และสถานการณ์ยุคโลกาภิวตัน์ / ประเทศไทยกจ็ะหลุดพน้ความเส่ือม
โทรม / ปัญหา อุปสรรค ความขดัแยง้ ทั้งในเร่ืองการเมือง – ไม่ใช่การเมือง ซ่ึงอาจเป็น
การแย่งอ านาจรัฐ ระหว่างกลุ่มการเมือง 
 
 3. การปฏิรูปประเทศไทย จะต้องพยายามหลีกเล่ียง / ไม่น าประเด็นท่ีมีความ
แตกต่างกนั ในความคิดเห็น ท่ีมีท่ีมาเป็นเหตุ ท่ีไม่อาจยุติได้โดยง่าย / วฒันธรรม -  
ประเพณี – ประวติัศาสตร์ – ความเช่ือและศรัทธา – ส่ิงแวดล้อมและอ่ืนๆ/ ไปจนถึง
ผลประโยชน์ ทั้งในอดีต – ปัจจุบนั – และอนาคต / หากเราเขา้ไปเกีย่วขอ้ง กบัประเด็น
เหล่าน้ี ท่ีมีความแตกต่างกนัในความคิดเห็น / ยอมจุดชนวนให้เกดิความแตกแยกใน
สังคม อย่างหลีกเล่ียงไม่พน้ 
 
 4. อาจมีบางส่ิง ท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีกล่าวไวใ้นรัฐธรรมนูญ หรือแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ หรือกฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดไว ้/ ท่ีส าคัญคือ ประเด็นใน
หลกัการ มิได้มีความเห็นท่ีแตกต่าง / ในทางตรงกนัขา้ม หากน าประเด็นเหล่าน้ี / มา
เสนอเพ่ือพิจารณากอ็าจจะกระตุน้ความสนใจของทุกภาคส่วนในสังคม เขา้มาร่วมกนั
การพิจารณาไตร่ตรอง ซ่ึงในท่ีสุดกอ็าจจะบรรลุถึงความคิดเห็นในทางเดียวกนัได ้ การ
เขา้ถึงแกน่ของปัญหา และการบรรลุความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัของสาธารณชนทุก
ภาคส่วนจะเป็นจุดเร่ิมต้น การปฏิรูปประเทศไทยท่ี “หลักคิด”  ซ่ึงตอ้งยอมรับความ
จ าเป็นของการปฏิรูปท่ี “เหตุ” เม่ือไดป้ฏิรูปตรงน้ีไดส้ าเร็จ ส่ิงท่ีตามมากจ็ะด าเนินไป
อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิผล น าไปสู่ความปรองดองภายในสังคมตามธรรมาภิบาล   
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 5.สังคมไทยปัจจุบัน มีเร่ืองส าคัญ 3 เร่ืองหากท าได้ส าเร็จประเทศไทยจะมีสันติ
สุข สามัคคีปรองดอง มีศักยภาพในการกา้วไปข้างหน้า ประเด็นส าคัญ 3 เร่ืองคือ 
ขอบเขตและบทบาทประชาชน ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิสังคม และการปฏิรูป
หลกัคิดในการจดัการศึกษา 
 
 6. ระมัดระวงัอย่าให้ปะปนกนัระหว่างประชาธิปไตยกบัอนาธิปไตย ซ่ึงเป็นภัย
ใหญ่หลวงแกส่ังคมและประเทศชาติ 
 
 7. การป้องกนัการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือการยึดอ านาจรัฐด้วยวิธีใดๆ  สามารถ
ท าได้โดยผู้ท่ีครองอ านาจรัฐด้วยกระบวนการประชาธิปไตย ได้ปฎิบัติตามกลไก
รัฐธรรมนูญภายใต้ประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยู่กบัจริยธรรมทางการเมือง
ของผูค้รองอ านาจ และให้มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ตามกลไกของรัฐธรรมนูญอย่าง
เหมาะสม ทั้งสถานการณ์และเวลา 
 
 8. ส าเห ตุส าคัญ ในการถู ก ยึดอ าน าจ  ซ่ึ งถูกน าเป็ น เง่ือน ไขก ็คื อ  พ้ืน ท่ี
ประชาธิปไตยท่ีถูกขยายขอบเขตไปจนเกนิความเหมาะสม จนสุ่มเส่ียงต่อการเข้ามา
แทนท่ีประชาธิปไตยของอนาธิปไตยแล้ว การยึดอ านาจ หรือใดๆ กจ็ะเกดิข้ึน เพราะ
อนาธิปไตยเป็นการจลาจล ความวุ่นวาย และป่ันป่วนในบ้านเมือง ท่ีคุกคามโครงสร้าง
และสถาบันหลักของประเทศชาติ ซ่ึงรวมถึงกฎหมาย และสถาบันตุลาการ หากไม่
ต้องการให้การยึดอ านาจเกิดข้ึนอีก กจ็ะต้องป้องกนัมิให้พ้ืนท่ีประชาธิปไตยเกิน
ขอบเขต น าไปสู่ความป่ันป่วน ความวุ่นวาย เพราะเม่ือสถานการณ์ไปสู่ขั้นนั้น การ
ควบคุมสถานการณ์ใหอ้ยู่ในความสงบ กจ็  าเป็นตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีทหาร 
 
 9. พ้ืนท่ีประชาธิปไตย หมายถึง ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท่ีไดรั้บ
การรับรอง  คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ  ต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องก ับ
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ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของบุคคลในชาติ โดยเฉพาะความรู้ความ
เข้าใจในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพดังกล่าวอย่างถูกตอ้ง หากเม่ือใดรู้สึกจ ากดั อึดอดั ก ็
จ  าเป็นต้องขยายบา้งตามความเหมาะสม ภายใต้กฎหมายท่ีมีอยู่ แต่จะต้องไม่กวา้งขวาง
จนไร้ขอบเขต สังคมเดือดร้อน ใช้ประโยชนพ้ื์นท่ีไม่ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม เม่ือนั้น 
กต็อ้งมีการกระชบัพ้ืนท่ีประชาธิปไตยดงักล่าว 
 
 10. เร่ืองรูปแบบของรัฐบาลและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สาระส าคัญคือ “ปวงชน” เป็นเจา้ของประชาธิปไตย ไม่ใช่ “ประชาชน” ซ่ึงท าให้เกดิ
ความสับสน ประชาชนท่ีถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของอ านาจ โดยแท้จริงแล้ว เป็นเพียงกลุ่ม
บุคคลจ านวนหน่ึง เป็นสามญัชนซ่ึงมีมากมายหลายกลุ่ม มีความคิดเห็น ผลประโยชน์ท่ี
แตกต่างกนั และเป็นส่วนหน่ึงของ “ปวงชน” การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
คือ การปกครองหรือรัฐบาลของ “ปวงชน” โดย “ปวงชน” และเพ่ือ “ปวงชน” ซ่ึง
แตกต่างจากการปกครองหรือรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน หรือเพ่ือประชาชน
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 
 11. หลักการในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
และเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ ไดมี้การก  าหนดพ้ืนท่ีประชาธิปไตยไวแ้ลว้ โดยไดบ้ัญญัติ
ไวใ้นรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย 
 
 12. “พ้ืนท่ีประชาธิปไตย” ท่ีก  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ มีสิทธิ 3 ประการ ท่ีอาจ
น าไปสู่ความสุ่มเส่ียง คือการบานปลายไปสู่การจลาจล หากมีการปลุกระดมเผยแพร่
ดว้ยข้อความเป็นเท็จ เพ่ือใหเ้กดิความเข้าใจผิด และเกลียดชงั ไดแ้ก ่สิทธิชุมชน สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นของมวลชนและส่ือมวลชน และเสรีภาพในการชุมนุม การ
ปฏิรูปประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งทบทวนบทบญัญติัเหล่าน้ี เพ่ือใหเ้กดิการกระชบัพ้ืนท่ี
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ประชาธิปไตย โดยไม่ต้องท าให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยต้องเปล่ียนแปลง 
สับสน หรือวุ่นวาย 
 
 13. การเตรียมการโครงการหรือกจิกรรม อันอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้ ง
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จ าเป็นต้องมีการศึกษา
ประเมินผลกระทบ รับฟังความคิดเห็นกอ่น รวมทั้งให้องค์กรอิสระท่ีประกอบด้วย 
ผูแ้ทนองค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ผูแ้ทนอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้าน
ส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดา้นสุขภาพ มีความคิดเห็นประกอบ  กอ่น
การด าเนินการหารือน้ี ในการด าเนินการดังกล่าว ควรมุ่งเน้นไปถึงวตัถุประสงค์ของ
โครงการเป็นแกนหลกักอ่น ว่าหากจ าเป็น เราจะด าเนินการได้อย่างไร เพราะส่งผลต่อ
ประชาชนโดยรวมและประเทศชาติไม่ใช่คดัคา้นอย่างเดียวไม่เห็นดว้ยทุกประเทศ หาก
ไม่เห็นดว้ยแลว้ จะใหรั้ฐบาลท าอย่างไร ท าท่ีไหน ท่ีผ่านมาประชาชนในพ้ืนท่ีต้องการ 
นอกพ้ืนท่ีไม่ต้องการ หรือประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ตอ้งการ แต่มีผลประโยชนโ์ดยรวมกบั
คนอีกจ านวนมาก เช่น ขยะ, พลังงาน เป็นต้น จะท าอย่างไร จึงจะแกปั้ญหาได้กอ่น 
แล้วน ามาสู่ ท  าอย่างไร ท าท่ีไหน ผลดี/ผลเสีย ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์/เสียผลประโยชน์
มากนอ้ยเพียงใด เราตอ้งท าทุกอย่างใหส้มดุล ทั้งพฒันาส่ิงแวดลอ้ม, คุณภาพชีวิต ฯลฯ  
 
 14. การให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กมี็การบัญญัติไวอ้ยู่แล้ว ว่าจะต้อง
กระท าภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพ่ือรักษาความมัน่คงแห่งรัฐ โดยไม่น่าจะ
กระทบกระเทือนพ้ืนท่ีประชาธิปไตย เพราะตอ้งท าเพ่ือขจดัความขดัแยง้ ความสับสน 
และความป่ันป่วน ท่ีเน่ืองจากการใช้เสรีภาพเกนิความเหมาะสม ผ่านส่ือต่างๆ อันจะ
น าไปสู่ “อนาธิปไตย” ไดม้ากพอสมควร 
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 15. สิทธิเสรีภาพท่ีไดรั้บความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สมควรจะตอ้งทบทวน 
คือ บทบญัญติัท่ีว่าด้วย “เสรีภาพในการชุมนุม” ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตย 
ภาพรวม อย่างรุนแรง จนกระทัง่ “อนาธิปไตย” เขา้มาถึงใจกลางของประเทศ 
 ค าว่า “เสรีภาพในการชุมนุม” ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ ซ่ึง
จ ากดัมิได้ตามรัฐธรรมนูญ เวน้อาศัยอ านาจบญัญติัไวใ้นกฎหมายเฉพาะ ในกรณีชุมนุม
สาธารณะ และเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีใช้พ้ืนท่ีสาธารณะ หรือเพียง
รักสาความสงบเรียบร้อย หรือระหว่างอยู่ในภาวะสงคราม, ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือประกาศใช้กฎอยัการศึก เพ่ือใหก้ารควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ จ าเป็นต้อง
ใช้กฎหมายเฉพาะ ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ หรือกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็น
เคร่ืองมือด าเนินการ ไม่ใหทุ้กอย่างลุกลามบานปลายไปสู่ “อนาธิปไตย” 
 
 16. จุดบกพร่องท่ีส าคัญอีกเร่ือง คือ การใช้อ  านาจเงิน เพ่ือผลประโยชน์ทาง
การเมือง การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง จะต้องท าให้สาธารณชนมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนั “ทัศนะทางสังคม” ว่าบุคคลท่ีมีเงินมาก เหลือกนิเหลือใช้ ไม่สมควรเขา้มายุ่ง
เกีย่วกบัการเมือง ควรไปท าประโยชนอ์ย่างอ่ืน ใหก้บัสาธารณะมากกว่า 
 
 17. ความไม่เป็นธรรม เป็นความรู้สึกท่ีเกดิข้ึนกบัทุกคน ทุกกลุ่ม บุคคลท่ีไม่ไดรั้บ
ส่ิง ท่ีคาดหมายว่าจะได้รับ  ปัญหา “ความไม่เป็นธรรม” มีความซับซ้อน เป็น
ปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ ไม่อาจขจัดให้หมดส้ินไปได้ แต่จ าเป็นต้องดูแลให้อยู่
ภายในขอบเขตอนัสมควร 
 ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิและสังคมเกีย่วพันกนั  ความไม่เป็นธรรมทาง
เศรษฐกจิเป็นท่ีมาของความไม่เป็นธรรมทางสังคม และบางสังคมอาจน าไปสู่ความไม่
เป็นธรรมทางเศรษฐกจิได้ดว้ย จุดเร่ิมต้นส่วนใหญ่จะเกดิจากเศรษฐกจิกอ่น หากลด
ปัญหาลงได ้ความไม่เป็นธรรมทางสังคมกจ็ะลดผ่อนคลายลง 
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 18. ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิเกดิจากบุคคลกลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถมี
ศกัยภาพภายในการผลิตสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั มูลค่าท่ีเกดิข้ึน หากการผลิตใด 
สร้างมูลค่าได้มากกว่า ผูผ้ลิตกมี็ค่าตอบแทนสูง หากสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อย รายได้/
ผลตอบแทนกน็้อย ผูท่ี้มีปัจจัยพร้อม ทั้งปริมาณ-คุณภาพ มีโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
มากกว่า และเป็นผูมี้รายไดสู้ง มีฐานะทางเศรษฐกจิท่ีดี 
 
 19. ความเป็นเจ้าของ “ปัจจัยการผลิต” เป็นท่ีมาของการได้เปรียบเสียเปรียบกนั
ในทางเศรษฐกจิ  ในการแบ่งสรร “มูลค่าเพ่ิม” อันเกดิจากการผลิต ผู้ท่ีเป็นเจ้าของ
ปัจจยัการผลิตเท่านั้น ท่ีจะมีสิทธ์ิไดรั้บส่วนแบ่งโดยปกติ ไดแ้ก ่ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน, ทุน
, เทคโนโลยี และความสามารถในการประกอบการ มีไม่มากนกั จะไดรั้บส่วนแบ่งมาก 
จากของมูลค่าเพ่ิม  
 ผูใ้ชแ้รงงานมีจ านวนมาก จะไดรั้บส่วนแบ่ง “ท่ีเหลือ” ซ่ึงอาจไม่มากนกั ซ่ึงมัก
ถูกมองว่า ผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรม ประเด็นเหล่าน้ี เป็นสัจธรรมทาง
เศรษฐกจิท่ีไม่อาจปฏิเสธได ้อน่ึง เจา้ของปัจจยัการผลิตดังกล่าว เป็นผูรั้บผิดชอบความ
เส่ียงดว้ยตนเองทั้งส้ิน 
 
 20. การแกไ้ขความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจไม่อาจแกไ้ขได้โดยง่าย   ดังนั้น
ความส าคัญอยู่ท่ี “ขอ้ตกลงในการแบ่งสรร” ท่ีสมควร มีเหตุผล และขอ้มูลตกลงกนัใน
เบ้ืองแรก กอ่นจะท าการผลิต เพ่ือป้องกนัมิให้เกดิความรู้สึก “ไม่เป็นธรรม” ภายหลัง 
เจ้าของกต็้องไม่เอารัดเอาเปรียบ กดข่ีการใช้แรงงาน การเจรจาต่อรองเร่ืองค่าจ้าง
แรงงานโดยสหภาพแรงงาน เป็นคนละกรณีกนักบัการแบ่งสรร “มูลค่าเพ่ิม” 
 
 21. ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิ อันเน่ืองมาจากการแบ่งสรรมูลค่าเพ่ิม  มัก
เกดิจาก “การประเมินคุณค่าของผลงาน” เช่น การประเมินคุณค่าของกรรมการและ
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ผู้บริหารกิจการ “สูงกว่าความเป็นจริง” ขณะเดียวกนักบัการประเมินคุณค่าของ
พนกังานท่ีปฏิบติังาน “ต ่าเกนิไป”  
 บางคร้ังงานท่ีง่ายท่ีสุดอาจประเมินคุณค่าสูงสุด งานยากท่ีสุดอาจถูกประเมิน
ต ่าสุด การประเมินคุณค่ามักข้ึนอยู่กบั “ทศันะทางสังคม” เป็นส าคัญ เช่น ทัศนะทาง
สังคมมักมองว่า เกษตรกร – คนเกบ็ขยะมีคุณค่าต ่า จึงได้รับผลตอบแทนน้อย เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูบ้ริหารวิสาหกจิ หรือผูมี้วิชาชีพสูง 
 
 22. หวัใจเศรษฐกจิอยู่ท่ีการผลิต  ประเทศใด กลุ่มใด บุคคลใด มีขีดความสามารถ
ในการผลิตสูง ย่อมมีโอกาสจะสร้างฐานะทางเศรษฐกจิ  ประเทศท่ีผลิตสินค้าและ
บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ท่ีตลาดต้องการ  ท าให้มีมูลค่าสูง สามารถครอง
เศรษฐกจิโลกได ้ บุคคลกเ็ช่นกนั ผูใ้ดมีความสามารถผลิตสินคา้และบริการท่ีเหนือกว่า 
กจ็ะมีฐานะร ่ ารวย   
 ส่ิงเหล่าน้ี เป็นขอ้เท็จจริง การท่ีจะใหมี้ฐานะทางเศรษฐกจิเท่าเทียม และเป็นธรรม 
กบัคนอ่ืน  กต็้องข้ึนอยู่กบัการพฒันาตนเอง หาวิธีเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 
หากขาดปัจจยั กต็อ้งยกระดบัความรู้ – ความสามารถของตนเองใหสู้งข้ึน 
 รัฐกมี็หน้าท่ีในการ “พฒันาฝีมือแรงงาน”  ตลอดจนการจัดการศึกษาในระดับสูง 
ท่ีเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้รวดเร็ว 
 
 23. การแกไ้ข “ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิ”  มีความต่อเน่ืองไปสู่ “ความไม่
เป็นธรรมทางสังคม” ซ่ึงตอ้งดูแลดว้ย “การแบ่งสรรมูลค่าเพ่ิม” ใหมี้ความเหมาะสมข้ึน  
ซ่ึงอาจบรรลุความส าเร็จไดเ้พียงระดบัหน่ึง เพราะความไม่เป็นธรรมเป็น “ขอ้เท็จจริง” 
เป็น “ปรากฏการณ์ธรรมชาติ” ซ่ึงบุคคลมีความแตกต่างกนั  ซ่ึงหากจะให้ลดลงก ็
ตอ้งการเยียวยา 4 ประการ คือ (1) การจดัสวสัดิการสังคมท่ีสมบูรณ์แบบ (2) การสร้าง
ระบบเศรษฐกจิชุมชนในพ้ืนท่ีชนบท (3) การปฏิรูประบบภาษีอากร และ (4) การ
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อ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาส/ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  การเยียวยา
ดงักล่าวควรอยู่ใน “แผนการปฏิรูปประเทศ” 
 
 24. การจดัระบบเศรษฐกจิชุมชนในพ้ืนท่ีชนบท  เป็นการปฏิรูปประเทศไทยท่ี
ฐานราก  “ชนบท” เป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ  “สังคมชนบท” เป็นฐานรากของ
สังคมไทย 
 ปัญหาส าคัญ คือ ความยากจน ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิและสังคม ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในพ้ืนท่ีชนบท ซ่ึงเป็นท่ีมาของอุปสงคส่์วนรวม เช่น ชาวนาท านาเล้ียงคน
ทั้งประเทศ รวมทั้ งส่งออก  ผูบ้ริโภคหลายคนกอ็ยู่ในชนบท ท าให้ระบบอุปสงค์
ส่วนรวมมีความส าคญัต่อเศรษฐกจิประเทศไทย 
 ปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ีชนบท ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป คือ ปัญหาการเสียสมดุล
ทางเศรษฐกจิ  ราษฎร์พ้ืนท่ีชนบทมีรายไดไ้ม่พอรายจ่าย ท าให้เป็นหน้ีสะสม สูญเสีย
กรรมสิท ธ์ิในท่ี ดินท ากิน  ตลอดจนต้องอพยพย้ายถ่ินฐานไปใช้แรงงานอาชีพ
เกษตรกรรม เล้ียงตนเองและครอบครัวไม่ได ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปลูกพืชชนิดเดียว 
เช่น การท านา พ้ืนดินใช้เพาะปลูกน้อยลง น ้ าน้อยลง คุณค่าดินลดลงจนต้องอาศัย
ปุ๋ยเคมี รายจ่ายเพ่ิมข้ึน ผลผลิตไม่แน่นอน ทั้งปริมาณ, คุณภาพ และราคาจ าหน่าย 
 นโยบาย – มาตรการของรัฐช่วยบรรเทาได้บ้าง แต่ไม่อาจแกไ้ขปัญหาการเสีย
สมดุล ท าใหภ้าระหน้ีสิน ความยากจน สลดัท้ิงไดย้าก มีแต่จะรุนแรงมากข้ึน 
 หากเกษตรกรท้ิงอาชีพเดิมหมด เป็นอนัตรายอย่างย่ิง เราจ าเป็นตอ้งเปล่ียน “หลัก
คิด” ว่าด้วยเศรษฐกจิเกษตรกร  เร่ืองเกษตรแปลงใหญ่ ไม่ปลูกพืชชนิดเดียว หรือท า
เกษตรอย่างเดียว  ซ่ึงไม่สามารถสร้างรายได ้ท่ีเพียงพอกบัรายจ่าย ท่ีมากข้ึน  เน่ืองจาก 
ค่าใชจ่้ายในการครองชีพ ซ่ึงมีการพฒันาสู่ความทนัสมยัมากข้ึน 
 ทางเลือกเดียวเร่ืองน้ี คือ “การสร้างระบบเศรษฐกจิชุมชน” หรือเศรษฐกจิฐานราก
ในพ้ืนท่ีชนบท 
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 25. ระบบเศรษฐกจิชุมชน กคื็อ “สหกรณ์” นัน่เอง แต่เป็นสหกรณ์อเนกประสงค ์
หรือ “ประชารัฐ” ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลายอย่าง ด าเนินการไปพร้อมๆ กนั ทั้งการผลิต, 
จ  าหน่าย, แปรรูปผลิตผล, การจัดหาปัจจยัการผลิต อาทิ เงินทุน, เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร, 
แรงงาน, แปรรูป เช่น โรงสีข้าวยุง้ฉาง ส าหรับเกบ็ผลิตผล, เทคโนโลยี และวิชาการ 
ส าหรับใช้ในการผลิต  ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจัดจ าหน่ายในร้านค้า  ต่อไป
รายได้ระบบเศรษฐกจิดงักล่าว จะมีการพฒันาชมรมออมทรัพย ์กลุ่มออมทรัพยข์อง
เครือข่ายเกษตรกรอเนกประสงค์ จดัตั้ งเป็น “ธนาคารสหกรณ์” ท าหนา้ท่ีเป็นสถาบัน
การเงิน ใหแ้กเ่ครือข่ายสหกรณ์ 
 
 26. การปฏิรูประบบภาษีอากร  เราตอ้งใหค้วามส าคญัต่อภาษีการบริโภค และการ
ใชภ้าษีทรัพยสิ์นและมรดก ซ่ึงจะเป็นมาตรการลดความแตกต่างในฐานะของบุคคล อนั
เป็นท่ีมาของความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิและสังคม   
 การจัดเกบ็ภาษีเงินได้ จากการผลิตสินค้าและบริการ ท่ียงัไม่มีความชอบธรรม
เป็นธรรม จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการ ท่ีเป็น
กจิกรรมหลกัในทางเศรษฐกจิ  เพราะการค้าและบริการท่ีผลิตข้ึนมา กเ็พ่ือใชป้ระโยชน์
ของสังคมโดยรวม  
 การจัดเกบ็จากรายได้ มิใช่มาตรวดัความสามารถในการเสียภาษีเสมอไป ผู้มี
รายไดม้ากหรือนอ้ย ท่ีแตกต่างกนั ย่อมมีรายจ่ายมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไปดว้ย ท าให้
ขีดความสามารถในการเสียภาษีแตกต่างกนั  เราจึงอาจตอ้งใชร้ายไดแ้ละใชก้ารบริโภค
เป็นมาตรวดัประกอบกนัดว้ย ว่าอย่างใดจะเหมาะสมกว่ากนั หรือผสมกนั ผูท่ี้ใชจ่้ายใน
การบริโภคมาก ควรมีความสามารถจ่ายภาษีมากกว่าผูใ้ชจ่้ายในการบริโภคนอ้ยกว่า   
 ส าหรับภาษีทรัพยสิ์นและมรดก เป็นมาตรการเพ่ือลดความเหล่ือมล ้ า ลดความ
แตกต่างในฐานะบุคคล ท่ีตรงประเด็น  แต่ต้องชัดเจนในวตัถุประสงค์ และความมุ่ง
หมายในการจดัเกบ็  
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 แมส้ังคมจะอนุญาตใหบุ้คคล สามารถสะสมทรัพยส์มบติัได้ แต่ไม่สมควรจะมาก
เกนิไป เพ่ือฐานะทางเศรษฐกจิจะได้ไม่แตกต่างกนัมาก อนัเป็นสาเหตุการกล่าวอา้งถึง
ความไม่เสมอภาค 
 
 27. กรณีบทบัญญัติ ท่ีก  าหนดไวว้่า “บุคคลย่อมเสมอกนั” ในกฎหมาย ได้รับ
ความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกนั  และมีสิทธ์ิเข้าถึงกระบวนการโดยง่าย – 
สะดวกทั้งส้ิน  แต่ความจริงกคื็อ มีบุคคลอีกมาก แม้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่ไม่อยู่ใน
ฐานะใช้สิทธิเหล่านั้นได้เต็มท่ี และตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบทางคดี ไม่ว่าจะเป็น 
“โจทก”์ หรือผูถู้กกล่าวหา หรือจ าเลย ซ่ึงจ าเป็นต้องมีมาตรการดูแลช่วยเหลือบุคคล
เหล่านั้น เพราะเขาจะเข้าใจว่า เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่เช่ือมั่นตั้ งแต่แรก จาก
สาเหตุฐานะทางสังคม “เขาด้อยกว่า” การปฏิรูปเร่ืองน้ี ส าคัญอย่างย่ิง เพราะมีคน
จ านวนมากไดรั้บความเดือดร้อนในปัจจุบนั 
 
 28. พลเมือง เป็นส่ิงส าคัญในการวดัความเป็นปึกแผ่น มัน่คง ความเจริญกา้วหน้า 
จึงจ าเป็นต้องมีคุณภาพ มีการพัฒนาท่ีกา้วทันโลก อันประกอบด้วย  (1) มีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์ ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ (2) การมีความวิชาความรู้ท่ีแตกฉาน และมีความคิด
ท่ีถูกตอ้ง และ (3) การมีจิตส านึก เยี่ยงผูมี้การศึกษา 
 เราจะต้องพัฒนาคุณภาพของพลเมืองอย่างเร่งด่วน ด้วยการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบ ทุกระดับ หากการศึกษาล้าหลัง หรือล้มเหลว สังคมจะเส่ือมโทรม สุขภาพ
พลเมืองจะอยู่ในภาวะถดถอย 
 
 29. ความสัมพันธ์กบันานาอารยประเทศ การศึกษาเป็นส่วนส าคัญ  ท่ีจะต้อง
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในทุกระดับของการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกจิ และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ไม่ให้สังคมเส่ือมโทรมลง ไม่ว่าจะเป็นในทัศนคติ  หรือ
พฤติกรรมของพลเมือง  
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 โดยเฉพาะอย่างย่ิง ท่ีเก ี่ยวกบัศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ทัศนคติเป็น
อย่างไร พฤติกรรมจะเป็นอย่างนั้น ถา้ความคิดไม่ถูกต้อง ทศันคติกไ็ม่ถูกต้อง เราตอ้ง
ปลูกฝัง “หลักคิด” ให้ก  ากบั “ความคิด” และความคิดก  ากบั “ทัศนคติ” และทัศนคติ
ก  ากบั “พฤติกรรม” 
  
 30. จุดอ่อนท่ีสุดในการจัดการศึกษาของเมืองไทย คือ การปลูกฝังหลักคิด คือ
หลกัในการคิดเร่ืองต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ตลอดจน “จิตส านึก” ท่ีผูไ้ดรั้บการศึกษามาแล้ว
จะต้องมี  ทั้ งน้ี การเยียวยาแกไ้ขสังคมเส่ือมโทรม จะต้องท าผ่านกระบวนการศึกษา
ของชาติ และปลูกฝังส่ิงท่ีเป็นหลกัประกนัคุณภาพของสังคมไทยดงักล่าว 
 
 31. จิตส านึกควรมีการปลูกฝังในสังคมไทย เช่น จิตส านึกในความมีอิสรภาพทาง
ความคิด เคารพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสากล แยกแยะความดี/ความชั่ว ความ
ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ส่ิงท่ีควรกระท า/ไม่ควรกระท า หรือควรละเวน้,  จิตส านึกในด้าน
จริยธรรมและยึดมั่นให้มั่นคง ถูกต้อง,  จิตส านึกเร่ืองความปลอดภัย/ไม่ประมาท ,  
จิตส านึกในความมีใจเป็นนักกฬีา “รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย”,  จิตส านึกทางประวติัศาสตร์ 
ทางวิทยาศาสตร์,  จิตส านึกในดา้นศีลธรรม   
 ปัจจุบัน ดูเหมือนเราจะขาดจิตส านึกเหล่าน้ีไปค่อนขา้งมาก ขาดภูมิคุม้กนัจากส่ิง
ท่ีบ่อนท าลายสังคม การปฏิรูปประเทศไทย จ าเป็นตอ้งหาวิธีปลูกฝังจิตส านึกเหล่าน้ีให้
ได ้ เพราะหากยงัขาดการปกป้องอยู่ “การปฏิรูป” ในเร่ืองใดๆ กไ็ม่ส าเร็จ 
 
 32. นอกจากการปลูกฝังจิตส านึกแลว้ การจดัการศึกษาในเมืองไทย ยงัคงตอ้งเน้น
การปลูกฝังหลกัคิดท่ีถูกต้อง ใหก้บัคนไทย/เยาวชนไทย เพราะหลกัคิดไม่ถูกตอ้ง เป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีขวางก ัน้ความกา้วหนา้ของสังคมไทย ในทุกมิติ ท  าใหส้ังคมเส่ือมโทรม  
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 “หลักคิด” หมายถึง หลักการหรือ “ทฤษฎี” ท่ีบุคคลใช้ในการคิด ผูมี้การศึกษา
สมควรมี “หลักคิด” ท่ีถูกต้อง หลกัคิดดังกล่าวจะมาจากท่ีใด มาจากทุกศาสนาซ่ึงมีอยู่
แลว้ทุกดา้น รวมทั้งสุภาษิต – คติพจน ์กไ็ดใ้ห ้“หลกัคิด” ท่ีมีคุณค่าไวคิ้ดมากมาย   
 หลกัคิด พระพุทธเจา้ สุภาษิตไทย อาทิเช่น จงท าในส่ิงท่ีดี หลีกเล่ียงการท าความ
ชัว่ รู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น จะต้องคิดพ่ึงตนเองเสมอ
ไป และตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นท่ีพ่ึงของตนเองได ้ 
 ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย, เวรย่อมระงับดว้ยการไม่จองเวร, ความ
กตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี  เหล่าน้ีคือหลกัคิดท่ีถูกตอ้ง  
 การปลูกฝังหลกัคิดในระบบการศึกษา อาจตอ้งสร้าง ทั้ง 2 ทาง คือ (1) ทางศาสนา
และ (2) ทางโลก อย่างเป็นธรรมชาติ ใหก้ลมกลืนไปในทุกวิชา ทุกระดับการศึกษา มี
คู่มือส าหรับครู ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ และในการปลูกฝังจิตส านึก และ “หลกัคิด” 
ไปใชใ้นกระบวนการเดียวกนั 
 
บทสรุป 
 
 ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี นายกรัฐมนตรีได้รวบรวมจากการท างาน ใช้หลักคิดของ
นายกรัฐมนตรี ของรัฐบาล และเรียบเรียงจากหนังสือของ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 
ราชบัณฑิต ซ่ึงเรียบเรียง “หลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย” เม่ือปี 2553 ซ่ึง นรม. 
เห็นว่ามีความประสานสอดคล้องกนั ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์กบัการท างานของรัฐบาล , 
คสช. และ ป.ย.ป. ในปัจจุบนั 
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