
1 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2563

 ในวาระโอกาสครบรอบ 2 ปี ในการจากไปของ 
ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช นักรัฐศาสตร์ช่ือก้องผู้ฝาก 
ผลงานท่ียากท่ีจะมีผู้ใดปฏิเสธได้ในความลุ่มลึกต่อการ

วางแนวคิด การแก้ปัญหาการเมืองประชาธิปไตย

ประเทศไทยในระดับฐานราก จากความเป็นปัจเจก 

ความเป็นชุมชน และความเป็นรัฐ ที่ซึมซับจากปรัชญา

ของความเป็นตะวันออกและการเรียนรู้จากปรัชญา

ตะวันตก ก่อให้เกดิผลงานท่ียกระดบัโดดเด่นมคีวามเป็น

สากล ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 และในช่วง 2 ทศวรรษ ของความขัดแย้ง

ทางการเมืองท่ีมีการต่อสู้ทางความคิด อันเน่ืองจาก

วงจรอุบาทว์ทางการเมอืง ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมทุวณชิ ได้

ให้แง่คิดว่า “แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก” เพราะเราอยู่ใน

สังคมเปิดท่ีเป็นพหุสังคม การยอมรับฟังและยอม

พิจารณาความคิดท่ีหลากหลาย คือเอกภาพอย่างหน่ึง

ของความเป็นประชาธิปไตย ด้วยเหตุท่ีความคิดอัน 

หลากหลายคือธรรมชาติของมนุษย์ และคือเวลาที่ต้อง

ลงทุนกบัการพัฒนาและหลอมรวม เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีต้อง

ระลึกถึงท่ีท่านเขียนไว้เป็นผลงานสุดท้ายของชีวิต คือ 

“กฎแห่งความช้า” ซึ่งท่านสรุปไว้ในท้ายเล่มหนังสือ 

ชื่อเดียวกันนี้โดยกล่าวไว้ว่า 

• ธรรมชาติของโลก คอื ความช้าไม่ใช่กฎของความเร่ง 

ตามที่นิวตันพูดถึง (F=ma)

• ธรรมชาติของมนุษย์คือ ความช้า และวิวัฒนาการ 

ไม่ใช่การปฏิวัติ

• เมื่อใดที่เราแสวงหาความเร่งพร้อมๆ กัน ผลที่ได้คือ

ความช้า

• ความช้าไม่ใช่ผลเสีย แต่ความช้าเป็นกระบวนการท่ี

ถูกต้องของการเรียนรู้และวิวัฒนาการ 

• ความช้าก่อให้เกิดประสบการณ์ และความรู้จริงที่ได้

จากการท�าช้าๆ 

• ศิลปะและงานที่ย่ิงใหญ่ของโลก ส่ิงมหัศจรรย์ของ

โลกเกิดจากกฎแห่งความช้า 

• สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ต้องมาจากการใช้เวลา

อนุรักษ์อย่างยาวนานและช้าๆ 

• ความช้าเป็นหลกัประกันของความผดิพลาดน้อย และ

การลดความเสี่ยง

• ทางสายกลางคือ กึ่งกลางระหว่างความช้ากับ

ความเร็ว

• ประชาธิปไตยอยู่ภายใต้กฎแห่งความช้า จึงต้องมี

ความอดทนในการพัฒนาประชาธิปไตย

• ยิ่งต้องการประชาธิปไตยเร็ว ยิ่งได้ช้า จึงต้องหา

ประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน โดยใจเย็นไม่ย่อท้อ

• ส�าหรับนักปฏิวัติพึงสังวรว่ากฎแห่งความช้า ไม่ได้

ครอบคลุมถึงการมีอ�านาจ และการติดยึดในอ�านาจ

เพราะอ�านาจอยู่ภายใต้กฎแห่งความรวดเร็ว เป็น

อนิจจัง หมดไปอย่างรวดเร็ว 
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ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ผู้อ�นวยการ สถาบันนโยบายศึกษา

 สถาบันนโยบายศึกษาซึ่ง ศ.ดร.ชัยอนันต์  

สมุทวณิช ริเริ่มและก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งที่ให้ประชาชนไทย

ได้รู ้และเข้าใจการเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

อย่างจริงจงั จงึทุ่มเทท่ีจะท�งานด้านการศึกษาเพ่ือสร้าง

พลเมืองที่จะให้มีความรู้ และทักษะ ที่เพียงพอต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ในปี 2528 และ

ท�มาอย่างต่อเน่ือง ยาวนาน น่ีคอืความเข้าใจใน “กฎแห่ง

ความช้า” ท่ีต้องการให้คนไทยและสังคมไทยตกผลึก 

ร่วมกัน โดยไม่เร่งรัด กดดันหรือบีบบังคับจากฝ่ายใด

ฝ ่ายหน่ึงให ้ต ้องยอมท�ตาม การมีความคิดและ

วิจารณญาณท่ีจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึงจึงต้องมี

เวลาพิจารณาให้รอบด้าน และต้องรกัษาบรรยากาศของ

ภราดรภาพ สามัคคี และมนุษยธรรม ไว้ให้จงได้ด้วย

 “กฎแห่งความช้า” คือการให้เวลาในการ

ประดิษฐ์สร้างเพ่ือความต่อเน่ือง ส่งเสริมชุดความคิด 

และหลักปฏิบัติจนกระท่ังเกิดความเจริญงอกงามใน 

หมู ่ชน กลายเป็นวิถีชีวิตท่ีเรียกว่าวัฒนธรรม คือ 

วัฒนธรรมทางการเมือง ท่ียืนยันการด�รงอยู ่ของ

ประชาธิปไตย ซึง่ต้องอาศัยวัฒนธรรมพลเมอืงเป็นพ้ืนฐาน

ส�คัญในการพัฒนา เพ่ือให้ระบอบการเมืองท่ีว่าน้ีเดิน

หน้าต่อไปได้ โดยไม่สะดุดหยุดอยู่กับที่แล้วถอยหลัง ดัง

ท่ีเกิดข้ึนอยู ่ ในปัจจุบันกับสังคมไทย ซึ่งการสร้าง 

“ วัฒนธรรม” จ�เป็นต้องใช้เวลาในการสร้างและ 

บ่มเพาะ และเป็นเรื่องที่สังคมไทยยังขาด เข้าไม่ถึง ไม่

เข้าใจ และยงัไม่มกีารสอนในหลักสูตรการศกึษาใดๆ ซึง่

แน่นอนว่าการกล่อมเกลาให้คนมีความคิด ความเช่ือ 

และความเข้าใจและศรทัธาในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ย่อมต้อง

ใช้เวลา และโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองด้วยแล้ว 

นอกจากใช้เวลาแล้วยังต้องมีความอดทน และรู้จัก 

รอคอย เพ่ือให้คนแต่ละรุน่ชนได้ซมึซบัและสามารถท่ีจะ

น�ไปสู่การใช้ในชีวิตประจ�วันได้ด้วย

 เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองไทยท่ีเกิดข้ึน

ตลอดมา ก็หนีไม่พ้นในเร่ืองการบ่มเพาะวัฒนธรรม

การเมือง โดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตย จะอาศัย

ความเร่งมาก�หนดเพ่ือตั้งกฎเกณฑ์ บีบบังคับ คงเป็น

เรื่องฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ การสร้างการ

เปล่ียนแปลงใดๆ จงึต้องการเวลาแห่งความเข้าใจในทาง

สังคมเพ่ือความอยู่อย่างต่อเน่ืองของระบบ มิฉะน้ัน 

ทุกอย่างก็อาจหนุนกลับมาท่ีเดิม และยิ่งเพ่ิมปัญหา 

จนยากแก้ไขได้อีก เช่น การเมืองที่เป็นอยู่

 โอกาสนี้อยากเชิญชวนอ่าน “กฎแห่งความช้า” 

เพ่ือการแสวงหาทางออกอีกช่องทางหน่ึงในห้วงวิกฤติ

ของประเทศท่ามกลางสถานการณ์การระบาดจากไวรัส 

โควิด-19 ท่ีมนุษย์ท่ัวโลกก�ลังเผชิญไม่เว้นแม้แต่

ประเทศไทย

� อ่านฉบับเต็ม

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
การลดความยากจนและความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

 S o c i a l  R e f o r m
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แต่งตั้ง ’อาคม เติมพิทยาไพสิฐ’ นั่ง รมว.คลัง คนใหม่

ตุลาคม 2563

1. แต่งตัง้ ‘อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ’ นัง่ รมว.คลงั คนใหม่

2. ผลงานรัฐบาล 1 ปี ผ ่านกฎหมาย 88 ฉบับ  

รอกฤษฎีกาตรวจอีก 18 ฉบับ

3. ขยายเวลา-เพิ่ม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

4. ครม. อนุมัติหลักการ เพิ่มประโยชน์ทดแทนให้ผู้

ประกันตนตามมาตรา 40

5. เปิด 5 สาระส�าคัญ ‘ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม’ 

6. โพลชี้ ‘สังคมรับไม่ได้’ ชุมนุมคุกคาม จาบจ้วง  

ซ�้าเติม ศก. 

7. นิด้าโพล’ ชี้ ปชช. ค้าน ‘เพื่อไทย’ ร่วมรัฐบาล  

ย�้าจุดยืนทางการเมืองต่างกัน

8. เปิดผลโพล ปชช. มองการเมืองวนแบบเก่าขนคน

ลงถนน 

9. ประกาศ ‘สถานการณ์ฉุกเฉิน’ ที่มีความร้ายแรงใน

ท้องที่กรุงเทพฯ

10. เตรียมด�าเนินคดี ‘ม็อบขวางขบวนเสด็จฯ’ 

11. ‘ก้าวหน้า’ บีบรัฐปล่อยผู้ชุมนุม-เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

12. ‘กลุม่คณะราษฎร’ จดัชมุนมุต่อเนือ่งในเดอืนตลุาคม 

13. องค์กรวิชาชีพสื่อขออิสระในการเสนอข่าว

14. ‘กสม.’ ชี้ม็อบยังไม่มีความรุนแรงให้ต้องสลาย

15. Super Poll: ปชช. 92.8% มอง ม็อบพัง ศก.

16. อนุ กมธ. แก้ รธน. นัดแรก สรุป 5 ประเด็นตั้ง 

ส.ส.ร.- ท�าประชามติ

17. ครม. เห็นชอบเปิดสมัยวิสามัญ ผ่าทางตันชาติ 

ประชุมร่วมรัฐสภา 26-27 ตุลาคม

18. ‘พรรคก้าวไกล’ แถลงการณ์ 4 ข้อจี้ ‘บิ๊กตู่’ ลาออก 

19. ‘กมธ.’ ยงัไม่สรปุเรือ่งท�าประชามติก่อนแก้ รธน. ทัง้

ฉบับ

20. ปธ.สภาฯ’ เสนอให้เปิดประชุมวิสามัญถกปัญหา

ความขัดแย้ง

21. 19 ตุลาคม มอ็บราษฎร จดัชมุนุมดาวกระจาย เรยีก

ร้อง 3 ข้อ 

22. ศาลอาญายกเลกิค�าสัง่ปิดแพลตฟอร์มสือ่ออนไลน์

23. โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัย

วิสามัญแห่งรัฐสภา

24. ม็อบขีดเส้นตาย ‘บิ๊กตู่’ ลาออกใน 3 วัน

25. นรม. วอนถอยคนละก้าวเข้าสภา

26. Dusit Poll: รัฐอย่าซื้อเวลา เตือนผู้ชุมนุมอย่าตก

เป็นเครื่องมือ

27. NIDA Poll: ปชช. กังวลกลัว ‘ม็อบ’ บานปลาย 

28. SUPER POLL: ปชช. มองว่าม็อบชุมนุมสงบ 

29. SUPER POLL: ชี้ ‘ม็อบ’ ไม่ใช่ทางออก

30. รัฐบาลพร้อมใช้เวทีสภาคลี่คลายปัญหาประเทศ 

31. เครือข่ายปกป้องสถาบันนัดรวมตัว 1 พ.ย. หน้าวัด

พระแก้ว

32. ศาล รธน. อ่านค�าพิพากษา คดี ส.ส. คดีถือหุ้นสื่อ 

33. ราชกิจจาฯ: กระเป๋าคลังขาดทุนสะสมกว่า 1 ล้าน

ล้านบาท

34. โฆษกรัฐฯ: เศรษฐกิจไทยดีกว่าคาดการณ์ 
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แต่งตั้ง ‘อาคม เติมพิทยาไพสิฐ’  
นั่ง รมว.คลัง คนใหม่

 วนัท่ี 5 ตลุาคม 2563 เว็บไซต์ราชกจิจานุเบกษา 

เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แทนนายปรีดี 

ดาวฉาย ที่ยื่นใบลาออก

ผลงานรัฐบาล 1 ปี ผ่านกฎหมาย 88 ฉบับ รอ
กฤษฎีกาตรวจอีก 18 ฉบับ

 วนัท่ี 6 ตลุาคม 2563 นางสาวรชัดา ธนาดเิรก 

รองโฆษกประจ�ส�นักนายกรัฐมนตรี แถลงผลงาน

รัฐบาลด้านกฎหมายว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

ซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวาระแรก

ของรัฐบาลจนกระทั่งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ครม. 

ได้พิจารณาผ่านร่างกฎหมายไปแล้วทั้งหมด 88 ฉบับ 

โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ ครม. อนุมัติในหลักการ

แล้วและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส�นักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 28 ฉบบั และยงัมร่ีางกฎหมาย

ท่ีส�นักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแล้ว 

และอยูร่ะหว่างท่ีรอแต่ละกระทรวงยนืยนั 18 ฉบบั อีกท้ัง

ยังมีร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู ่ระหว่างการพิจารณา 

ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู ้แทนราษฎร  

(วิปรัฐบาล) 13 ฉบับ 

 ในจ�นวน 88 ฉบับนี้ เป็นร่างพระราชบัญญัติ

ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 14 ฉบับ และพระราช

บัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาอีก 15 

ฉบบั และท่ีก�ลังจะมผีลบงัคบัใช้อีก 1 ฉบบั ในจ�นวนน้ัน 

ได้แก ่ ร ่างพระราชบัญญัติว ่าด ้วยการออกเสียง

ประชามติ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การทรมานและการบงัคบับคุคลให้สูญหาย ร่างพระราช

บัญญัติการสืบสวนคดีอาญา ร่างพระราชบัญญัติ

คุม้ครองพยานในคดอีาญา ร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน 

 ส�หรับพระราชบญัญตัท่ีิประกาศใช้ในราชกจิจา

นุเบกษา และจะมีผลโดยตรงกับเฉพาะเกษตรกร คือ 

พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่ง

เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูเดิมซึ่งฉบับ

ใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว เพ่ือให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรสามารถรับภาระช�ระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของ

เกษตรกรท่ีมีบุคคลค�้าประกันได้ เป็นการช่วยเหลือ 

ลูกหน้ีและสมาชิกท่ีตวัเองมหีน้ีท่ีมบีคุคลค�า้ประกนัได้จะ

ท�ให้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเป็นหน้ีได้อีกจ�นวน

มาก

ขยายเวลา-เพิ่ม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 เมือ่วันท่ี 7 ตลุาคม 2563 ท่ีประชุมศูนย์บรหิาร

สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบศ. เห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ “ช้อปดมีคีนื” 

และปรับปรุงมาตรการเราเท่ียวด้วยกันและมาตรการ

ก�ลังใจ ประกอบด้วย

1 มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ส�หรับค่าซื้อสินค้า

และบริการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมถึง

หนังสือ และสินค้า OTOP ตามจ�นวนท่ีจ่ายจรงิ แต่

รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท (ยกเว้นเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกนิแบ่งรัฐบาล น�า้มนั ค่าท่ีพัก 

และค่าตัว๋เคร่ืองบนิ) เริม่ 23 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 

2563

 ทั้ ง น้ี  ยกเว ้นประชาชนท่ีได ้ ใช ้ สิท ธ์ิตาม  

1) โครงการเพ่ิมก�ลังซื้อให้แก่ผู ้มีบัตรสวัสดิการ 

แห่งรัฐ หรือ 2) โครงการคนละครึ่ง แล้ว จะไม่

สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

2 ปรับปรุงมาตรการ “เราเท่ียวด้วยกัน” และ 

“ก�ลังใจ” เพ่ิมสิทธ์ิให ้ เจ ้าหน้าท่ีศูนย ์บริการ

สาธารณสุข ส�นักอนามยั กรงุเทพมหานคร จ�นวน 

570 คน และเจ้าหน้าท่ีหัวหน้างานสาธารณสุข

มูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด

และระดับอ�เภอ กระทรวงสาธารณสุข จ�นวน 

2,615 คน สามารถเข้าร่วมโครงการก�ลังใจได้

 ส�หรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกนั” 

สามารถใช้บริการโรงแรมท่ีพัก และใช้ E-Voucher 

ส�หรบัสนับสนุนค่าอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว ค่า

สินค้า OTOP ในจังหวัดภูมิล�เนาตามทะเบียนบ้านได้ 

ท้ังน้ี ขยายระยะเวลาโครงการก�ลังใจ และเราเท่ียวด้วย

กนั ถงึวันท่ี 31 มกราคม 2564 และอนุมตักิารเบกิจ่าย

งบประมาณโครงการก�ลังใจ และเราเท่ียวด้วยกัน  

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มี

มติเห็นชอบโครงการท้ังสอง พร้อมอนุมัติอีก 3 

โครงการ คือ 

 มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้

ประชาชน 14 ล้านคน คนละ 1,500 บาท 

 มาตรการคนละครึ่ง เป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่าย 

ซึง่รฐักบัประชาชนออกคนละคร่ึง เน้นไปยงัร้านค้าปลีก 

2
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แต่ต้องมีขึ้นทะเบียน และเป็นการจ่ายเงินโดยตรง ผ่าน 

e-wallet และ

 มาตรการ ช้อปดมีคีนื ประชาชนสามารถน�ค่า

ใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามาลดหย่อยภาษีได้ 30,000 

บาท

 มาตรการเหล่าน้ี มีเป้าหมายดึงเงินเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกจิ ท�ให้เกดิการหมนุเวียนท้ังระบบ ท้ังการผลิต 

การจ้างงาน ท�ให้สามารถด�รงชีพอยู่ได้  เชื่อว่าจะมี

เงินเข้าระบบ 2 แสนล้านบาท

ครม. อนุมัติหลักการ เพิ่มประโยชน์ทดแทน 
ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 นางสาวไตรศุลี 

ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ�ส�นักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง 

พระราชกฤษฎีกาก�หนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย

เงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์

ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน 

 สาระส�คัญของกฎหมายฉบับน้ี เป ็นการ

ปรับปรุงอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงิน 

ค่าท�ศพ และเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย 

ส�หรับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง แต่สมัครเข้าเป็นผู้ประกัน

ตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 ส�หรับอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใหม่

ที่ปรับปรุง เป็นดังนี้ 

 ส�หรับผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

เดอืนละ 70 บาท หรอืเดอืนละ 100 บาท ถงึแก่ความตาย 

อัตราเดิมจะได้เงินค่าท�ศพ 20,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 

25,000 บาท และเงินสงเคราะห์อัตราเดมิ 3,000 บาท 

เพิ่มเป็น 8,000 บาท ส่วนผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ

เข้ากองทุนเดอืนละ 300 บาท ถงึแก่ความตาย อัตราเดมิ

จะได้เงินค่าท�ศพ 40,000 บาท อัตราใหม่ 50,000 บาท

 จากข้อมูลกระทรวงแรงงาน ณ วันท่ี 30 

เมษายน 2563 รวมมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

ทั้งหมด 3,353,939 คน จัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน

ในปี 2562 ไดจ้�นวน 1,557 ล้านบาท และเงินสมทบ

จากรฐับาล 779 ล้านบาท มกีารจ่ายประโยชน์ทดแทน

ให้กบัผูป้ระกนัตนท่ีถงึแก่ความตายเป็นเงินค่าท�ศพและ

เงินสงเคราะห์ประจ�ปี 2562 จ�นวน 200 ล้านบาท 

และเมื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนในอัตราใหม่คาดว่าในปี 

2563 - 2564 กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินค่า

ท�ศพเพ่ิมข้ึนประมาณปีละ 77 ล้านบาท และเงิน

สงเคราะห์เพิ่มขึ้นปีละ 93 ล้านบาท

เปิด 5 สาระส�าคัญ ‘ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม’ 

 วันที่ 12 ตุลาคม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจ�ส�นักนายกรฐัมนตร ีแถลงผลประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราช

บญัญตั ิ(พ.ร.บ.) พืชกระท่อม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง

ยุติธรรมเสนอ ซึ่งเป็นการก�หนดมาตรการควบคุมพืช

กระท่อม เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพืช

กระท่อม และป้องกันไม่ให้มีการน�พืชกระท่อมไปใช้ใน

ทางที่ผิด โดยมีสาระส�คัญ เช่น 

1 ก�หนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�เข้า หรือส่งออก

พืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ป.ป.ส.) ฝ่าฝืนมีโทษจ�คุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ

ไม่เกิน 200,000 บาท

2 ห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้มีอายุต�่ากว่า 18 

ปี และสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ จ้างวาน หรือยินยอม

ให้ผู้มีอายุต�า่กว่า 18 ปี ขายพืชกระท่อม ฝ่าฝืนมี

โทษจ�คุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 

บาท  ห้ามมิให้ขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่ง 

เช่น โรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 

สวนสนุก หรือขายผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเร่ขาย 

ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท  

3 ห้ามโฆษณาหรือท�การส่ือสารการตลาดพืช

กระท่อม ฝ่าฝืนมีโทษจ�คุกไม่เกิน 6 เดือน และ

ปรับไม่เกิน 500,000 บาท

4 ห้ามผู้มีอายุต�่ากว่า 18 ปี เสพพืชกระท่อม 

และห้ามผูม้อีายตุัง้แต่ 18 ปีข้ึนไป เสพพืชกระท่อม

แบบ 4 x 100 (ผสมกับยา ยาเสพติด วัตถุออก

ฤทธ์ิ) รวมท้ังห้ามมิให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้มีอายุ 

ต�่ากว่า 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์เสพพืชกระท่อม 

ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

5 ก�หนดให้กฎหมายฉบับน้ีไม่มีผลบังคับใช้กับ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องส�อาง 

ท่ีมส่ีวนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่า

ด้วยผลิตภัณฑ์สมนุไพร  ยา อาหารและเครือ่งส�อาง

4
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 ท้ังน้ี ข้ันตอนต่อไปจะส่งร่าง พ.ร.บ.ดงักล่าว ให้

ส�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว

ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

โพลชี้‘สังคมรับไม่ได้’ชุมนุมคุกคาม 
จาบจ้วง ซ�้าเติมศก. 

 วนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 ผศ.ดร.นพดล กรรณกิา 

ผู้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น�

เสนอผลส�รวจภาคสนาม เรือ่ง “สังคมรบัไม่ได้” กรณี

ศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ โดยด�เนิน

โครงการท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) จ�นวน 1,216 ตัวอย่าง ด�เนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ที่ผ่านมา

 จากการส�รวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

97.6 ระบุรับไม่ได้จากขบวนการปั่นกระแส ยั่วยุ ปลุก

ระดมต่างๆ ในเรื่องใช้อารมณ์ ไร้เหตุผล รองลงมา คือ 

ร้อยละ 96.1 ระบ ุจาบจ้วง ล่วงละเมดิ ท�ลายเสาหลัก

ของชาต,ิ ร้อยละ 95.7 ระบ ุคกุคาม ท�ลายผูอ่ื้นท่ีเห็น

ต่าง, ร้อยละ 94.1 ระบุ ใส่ร้ายป้ายสี พ่นสี และสาดสี 

และร้อยละ 93.4 ระบุ ก้าวร้าว หยาบคาย ใช้ค�ไม่

สุภาพ ตามล�ดับ

 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.4 

ระบุรับไม่ได้ เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมละเมิดกฎหมาย ท�ลาย

ทรัพย์สินส่วนรวม คุกคาม ท�ร้ายกัน ในขณะที่ เพียง

ร้อยละ 2.6 รับได้ นอกจากน้ีส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 

89.9 ระบุ ข่าวการชุมนุม เป็นการซ�้าเติมวิกฤติ

เศรษฐกิจ และวิกฤติโควิด ในขณะที่ร้อยละ 10.1 ระบุ

ไม่เป็นการซ�้าเติม

 ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.0 ไม่

ต้องการการแสดงออกของกลุ่มประชาธิปไตยท่ีล่วง

ละเมดิ ท�ลายผูอ่ื้น ท�ให้คนเห็นต่างเดอืดร้อน คกุคาม 

ใช้ความรุนแรง ในขณะที่ร้อยละ 11.0 ต้องการ

 ทีน่่าเป็นห่วงคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 94.8 เป็น

ทุกข์ใจเมื่อเห็นม็อบก่อเกิดความรุนแรงบานปลาย ใน

ขณะที่ร้อยละ 5.2 ระบุไม่เป็นทุกข์

 ผศ.ดร.นพดล ให้ความเห็นว่า ทางออกของ

ประเทศในสถานการณ์ท่ีเปราะบางน้ีมีแนวทางท่ีเป็นไป

ได้อย่างน้อย 3 แนวทาง คือ

 แนวทางที่ 1 ฝ่ายอ�นาจรัฐ (State Power) 

ตอบสนองความต้องการของฝ่ายเรยีกร้อง แต่อยูภ่ายใต้

กฎหมาย ใครผิดก็ว่าไปตามผิดที่สังคม ยอมรับได้

 แนวทางท่ี 2 ทุกฝ่ายรูเ้ท่าทันการปลุกป่ันกระแส

ท่ีก�ลังเกิดข้ึนจากต้นตออย่างน้อยสองส่วน คือ ส่วน

แรก การใช้เทคโนโลยีผ่าน บอต (bot) และเอไอ (Ai) 

ในแพลตฟอร์มต่างๆ ของโลกโซเชียลกระตุ้นซ�้าแล้วซ�้า

เล่าจนท�ให้คนที่เคยอยู่กลางๆ ถูกผลักเลือกข้าง และ

ส่วนท่ีสอง คอืการใช้กลุ่มคนอีกจ�นวนหน่ึงเปิดประเดน็

ปั่นกระแส จากหลักร้อยปั่นเป็นหลักล้านตามท่ีหลาย

ฝ่ายทราบดี จึงต้องรณรงค์ให้เกิดความรู้เท่าทัน และ

 แนวทางที่ 3 คือ การใช้การชี้แจงด้วยเหตุผล

และหลักฐานชนะใจกลุ่มพลังเงียบ ถึงแม้ว่ากลุ่มตั้งตน

เป็นฝ่ายตรงข้ามจะไม่ยอมรบัการช้ีแจงท่ีพวกเขาจะมอง

ว่าเป็นการแก้ตัวก็ตาม แต่ก็ต้องช้ีแจงไม่ใช่เดินหนี 

เพราะจะเสียกลุ่มคนไปสองกลุ่มหรืออาจจะเสียกลุ่ม 

เคยอยู่เป็นพวกไปด้วยก็ได้

‘นิด้าโพล’ ชี้ ปชช. ค้าน ‘เพื่อไทย’ ร่วมรัฐบาล
 

 วนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 ศนูย์ส�รวจความคดิเห็น 

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

เปิดเผยผลส�รวจของประชาชน เรือ่ง “ความเคล่ือนไหว 

พรรคเพื่อไทย” ท�การส�รวจระหว่างวันที่ 29 – 30 

กันยายน 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป 

กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ัว

ประเทศ รวมท้ังส้ิน จ�นวน 1,316 หน่วยตวัอย่าง เกีย่วกบั

การเปล่ียนแปลงในพรรคเพ่ือไทย การส�รวจอาศัยการ

สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐาน

ข้อมลูตวัอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” 

สุ ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random  

Sampling) เกบ็ข้อมลูด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์

โดยก�หนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 จากการส�รวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการเปล่ียนแปลงในพรรคเพ่ือไทย (เช่น 

การลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

พรรคฯ ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และการ 

ลาออกจากหัวหน้าพรรคฯ ของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์) 

พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.16 ระบวุ่า เป็นแค่การปรบั

เปล่ียนท่ัวๆ ไปของพรรคฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

 รองลงมา ร้อยละ 19.30 ระบุว่า เป็นการส่ง

สัญญาณว่าอาจมีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่เร็วๆ น้ี, 

ร้อยละ 9.27 ระบุว่า เป็นกลลวงทางการเมืองของ
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พรรคฯ ในการเอาชนะรัฐบาล, ร้อยละ 8.36 ระบุว่า 

คนในตระกูลชินวัตรจะเข้ามาควบคุมพรรคฯ เอง, ร้อย

ละ 7.14 ระบวุ่า เป็นสัญญาณว่าพรรคเพ่ือไทยก�ลงัจะ

แตก, ร้อยละ 6.00 ระบุว่า พรรคฯ ก�ลังมีข้อตกลง

ปรองดองกับรัฐบาล, ร้อยละ 4.71 ระบุว่า พรรคฯ 

เตรียมเข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 ร้อยละ 3.65 ระบุว่า เป็นการส่งสัญญาณว่า

พรรคฯ ไม่สนับสนุนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการ

ชุมนุม, ร้อยละ 0.23 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ มีการเตรียม

ตัวเพื่อลงสมัครการเมืองท้องถิ่น และเกิดความขัดแย้ง

ภายในพรรค และร้อยละ 17.25 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่

ตอบ/ไม่สนใจ

 ด้านความคิดเห็นของประชาชนหากพรรค 

เพ่ือไทยจะตัดสินใจร ่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ ์  

จันทร์โอชา พบว่า ร้อยละ 15.88 ระบุว่า เห็นด้วยมาก 

เพราะเพ่ือลดความขัดแย้งทางการเมือง เพ่ือประเทศ 

จะได้เดินหน้าต่อไปได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่าจะได้ช่วย

กันบริหารประเทศให้ดีข้ึน เน่ืองจากพรรคเพ่ือไทยมี

ประสบการณ์การท�งานทางการเมืองมานาน, ร้อยละ 

16.41 ระบวุ่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะเพ่ือลดความขัดแย้ง

ทางการเมอืง สร้างการปรองดอง ขณะท่ีบางส่วนระบวุ่า

จะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้นได้

 ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ

มีแนวทางการท�งานทางการเมืองไม่เหมือนกัน มี

อุดมการณ์ท่ีแตกต่างกนั จงึท�ให้ท�งานร่วมกนัได้ค่อน

ข้างยาก, ร้อยละ 49.09 ระบวุ่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ

แนวคดิ จดุยนืทางการเมอืง การท�งานมคีวามแตกต่าง

กันซึ่งถ้าเข้าร่วมอาจจะท�ให้เกิดปัญหาตามมาในภาย

หลังได้ และร้อยละ 1.75 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่

สนใจ

 ท้ายท่ีสุด เมือ่ถามถงึความคดิเห็นของประชาชน

หากพรรคเพ่ือไทยจะตดัสินใจจดัตัง้รฐับาลร่วมกบัพรรค

พลังประชารัฐ แต่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา พบว่า ร้อยละ 24.09 ระบวุ่า เห็นด้วยมาก 

เพราะจะได้มีการแก้ไขปัญหา พัฒนา เปล่ียนแปลง 

การเมืองไทยร่วมกัน ซึ่งจะสามารถท�ให้ประเทศ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โพลชี้ ปชช.มองการเมืองวนแบบเก่าขนคนลงถนน 

 วนัท่ี 11 ตลุาคม 2563 ผศ.ดร.นพดล กรรณกิา 

ผู้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น�

เสนอผลส�รวจภาคสนาม เรื่อง “การเมืองใหม่ หรือ 

เก่า สาดสี” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัว

ประเทศ โดยด�เนินโครงการท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ 

และการวิจัยเชิงคุณภาพ จ�นวน 5,260 ตัวอย่าง 

ด�เนินโครงการระหว่าง 1 มถินุายน–10 ตลุาคม 2563 

ที่ผ่านมา

 เมื่อถามถึง การเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ 

วันนี้ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ระบุ เป็นการ

เมืองเก่า เพราะน�มวลชนลงถนน เคลื่อนไหวนอกสภา 

สนับสนุนกลุ่มจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน เสาหลักของ

ชาติ สาดสี เสียดสี พ่นสี จ้องโค่นล้มรัฐบาล ไม่สนใจ 

ว่าจะซ�้าเติมวิกฤติชาติและทุกข์ยากของประชาชน ขอ

ให้พรรคพวกตนข้ึนมีอ�นาจ ปล่อยต่างชาติเข ้า

แทรกแซงสั่นคลอนประเทศ ยังไม่มีผลงานแต่จะเข้ามา

ท�งาน กลุ่มการเมอืงระดมทุนบรจิาคจากประชาชนไป

ช่วยเหยื่อโควิดแต่เอาไปจ่ายค่าน�้าค่าไฟกักเก็บไว้จ่าย

ประชาชนไม่หมด ยงัเห็นการท�งานการเมอืงแบบเดมิๆ 

ในขณะที่ ร้อยละ 6.7 ระบุเป็นการเมืองใหม่ เพราะมี

คนรุน่ใหม่ นโยบายใหม่ มาตรการใหม่ สถานการณ์ใหม่

ช่วงโควิด-19 มีประเด็นใหม่ ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย

ท�งานการเมือง เป็นต้น ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อเปรียบ

เทียบแนวโน้ม ตัง้แต่เดอืนมถินุายน ถงึต้นเดอืนตลุาคม 

2563 ต่อพรรคการเมอืงท่ีตัง้ใจจะเลือกตัง้ ถ้าวันน้ีเลือก

ตั้ง พบว่า ในเดือนมิถุนายน พรรคอันดับหนึ่ง ได้แก่ 

พรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) ร้อยละ 11.7 และเพิ่ม

ข้ึนอีกในเดอืนกรกฎาคม มาอยูท่ี่ร้อยละ 13.0 แต่ตัง้แต่

ต้นเดือนกันยายน ปลายเดือนกันยายน จนถึงต้นเดือน

ตุลาคมที่ผ่านมา สัดส่วนของผู้ตั้งใจจะเลือกพรรคก้าว

ไกล (พรรคอนาคตใหม่เดิม) ร่วงหล่นลงมาตามล�ดับ

จากร้อยละ 13.0 ในเดือนกรกฎาคม มาอยู่ท่ีร้อยละ 

5.9 ในต้นเดือนกันยายน ร้อยละ 2.4 ในปลายเดือน

กันยายน  และร้อยละ 1.2 ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่

ผ่านมา

 ในขณะที่พรรคเพื่อไทย ช่วงเดือนมิถุนายน อยู่

ที่ร้อยละ 10.8 เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ร้อยละ 9.3 ต้น

เดือนกันยายน อยู่ที่ร้อยละ 5.4 ปลายกันยายน อยู่ที่

ร้อยละ 2.3 แต่ต้นตุลาคมขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.9

 ท่ีน่าสนใจคือ พรรคพลังประชารัฐ ช่วงเดือน

มถินุายน อยูท่ี่ร้อยละ 9.4 กรกฎาคม อยูท่ี่ร้อยละ 10.9 

ต้นกันยายน (ช่วงถูกอภิปราย) กลับสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อย

ละ 18.8 แต่ปลายกนัยายน ตกหล่นมาอยูท่ี่ร้อยละ 4.9 

แต่ต้นตุลาคมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.1

 ส่วนพรรคอืน่ๆ ท้ังพรรคร่วมรฐับาล และพรรค

ฝ่ายค้านอ่ืนๆ สัดส่วนไม่แตกต่างกันนักในแต่ละช่วง

เดือนที่ท�การส�รวจ อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ ทุก

ช่วงเวลาส�รวจพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการพรรคการเมอืง
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ใหม่แท้จริง ไม่เป็นต้นตอของความขัดแย้งของคนในชาติ 

ไม่ล่วงละเมดิร่วมมอืกบัต่างชาตส่ัินคลอนสถาบนั เสาหลัก

ของชาติ ซื่อสัตย์ ไม่แย่งต�แหน่ง ทรยศหักหลังกัน  

มผีลงานช่วยเหลือประชาชนได้จรงิ และอ่ืนๆ คอืสัดส่วน

เดือนมิถุนายน อยู่ที่ร้อยละ 57.0 เดือนกรกฎาคม อยู่

ที่ร้อยละ 59.6 ต้นกันยายน อยู่ที่ร้อยละ 62.9 ปลาย

กันยายน พุ่งสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 84.0 และต้นตุลาคม 

อยู่ที่ร้อยละ 81.9

 ทีน่่าสนใจคอื ความเป็นจรงิในโลกโซเชียล พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.8 ใช้อินเทอร์เน็ต ในช่วง 30 

วันที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 17.2 ไม่ได้ใช้ และที่น่า

พิจารณา คอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 94.3 ไม่ใช้ทวิตเตอร์ 

(Twitter) ทวีต รีทวีต เรือ่งการเมอืงเลย ในช่วง 30 วัน

ที่ผ่านมา มีเพียงร้อยละ 5.7 เท่านั้นที่ใช้ ยิ่งไปกว่านั้น 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ไม่เคยใช้เฟซบุก๊ (Facebook) 

โพสต์ แชร์ เรื่องการเมืองเลย ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 

มเีพียงร้อยละ 5.3 เท่าน้ันท่ีท� ยิง่ไปกว่าน้ันอีก ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 98.0 ไม่เคยใช้อินสตาแกรม (IG) โพสต์

อะไรเรื่องการเมืองเลย ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มีเพียง

ร้อยละ 2 เท่านั้นที่ท�

 อย่างไรกต็าม ท่ีน่าขบคดิคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อย

ละ 84.0 ระบุ ถือว่าเป็นการแทรกแซงประเทศไทยที่มี

การออกมาเคล่ือนไหวของ บริษทัโซเชียลมเีดยีข้ามชาติ

บางบรษิทั เร่ืองการเมอืง และเจ้าหน้าท่ีรฐั นักการเมอืง

ต่างชาติบางประเทศ กับการแทรกแซงการเมืองและ

เรื่องละเอียดอ่อนกระทบจิตใจของคนไทย ในขณะท่ี  

ร้อยละ 16.0 ไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซง 

 ยิ่งไปกว่าน้ัน ผลส�รวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือ 

ร้อยละ 84.8 ระบ ุน่ารงัเกยีจ ท่ีมกีารออกมาเคล่ือนไหว

ของบริษัทโซเชียลมีเดียข้ามชาติ บางบริษัท เรื่อง

การเมือง และเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักการเมืองต่างชาติบาง

ประเทศ กับการแทรกแซงการเมืองและเรื่องละเอียด

อ่อนกระทบจิตใจของคนไทย

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ข้อมูล

ความเป็นจริงในโลกโซเชียลน่าจะถูกพิสูจน์จากผลการ

ศึกษาครั้งนี้ได้ว่า จ�นวนคนที่ทวีต รีทวีต โพสต์ แชร์ 

ในโซเชียลมี เดียในเรื่ องการเมืองเป ็นคนไทยใน

ประเทศไทย เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น หรือประมาณการ

จากจ�นวนคนไทยท่ีถูกศึกษาคร้ังน้ีท้ังหมดประมาณ  

2 – 3 ล้านคนเท่านั้น จากกลุ่มเป้าหมาย 50 กว่าล้าน

คน และในจ�นวนประมาณ 2 – 3 ล้านคนท่ีใช้โซเชียล 

มีเดียเรื่องการเมือง ก็มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

สนับสนุนรัฐบาล ไม่สนับสนุนรัฐบาล และพลังเงียบ 

ไม่ใช่จะอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว

ประกาศ‘สถานการณ์ฉุกเฉิน’
ที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพฯ

 เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.วันที่ 15 ตุลาคม 

2563 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ี

กรงุเทพมหานคร เพ่ือควบคมุความไม่สงบท่ีเกดิข้ึน โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในวันท่ี 14 ตุลาคม ท่ีมีการกระท�ท่ี

กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชด�เนิน 

 หลังจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความ

ร้ายแรงในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร ยังได้มีการออก

ค�สั่งนายกรัฐมนตรีในเรื่องอื่นๆ อีกเช่น 

1 ให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี เป็นผู้ก�กับการปฏิบัติงานของหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมี

ความร้ายแรง 

2 ให้ ผู้บัญชาการต�รวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมี

ความร้ายแรง มีหน้าท่ีและอ�นาจในการแก้ไข

สถานการณ์ฉกุเฉนิท่ีมคีวามร้ายแรงตามท่ีก�หนด

ไว ้ในพระราชก�หนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 และยังมีการประกาศข้อก�หนดออกตามความ

ในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การบรหิาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 โดยมีเนื้อหาสรุป

ว่า ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ตั้งแต่ 5 คน

ขึ้นไป หรือกระท�การใดอันเป็นการยุยงไม่ให้เกิดความ

สงบเรียบร้อย ห้ามเสนอข่าว จ�หน่าย หรือท�ให้แพร่

หลายซึ่งหนังสือส่ิงพิมพ์ หรือส่ิงอ่ืนใด รวมท้ังข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์บรรดาท่ีมข้ีอความอันอาจท�ให้ประชาชน

เกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูล ท�ให้

เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อ

ความมัน่คงของรฐัและความสงบเรยีบร้อย รวมถงึห้าม

ใช้เส้นทางคมนาคม หรอืยานพาหนะ หรอืให้ใช้เส้นทาง

คมนาคมหรือยานพาหนะโดยมีเง่ือนไขตามท่ีหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบประกาศก�หนด นอกจากน้ี ห้ามใช้หรือ

เข้าไปในสถานที่ใดๆ และให้ออกจากอาคารหรือสถาน

ท่ีใดๆ ตามท่ีหัวหน้าผู้รับผิดชอบก�หนด ท้ังน้ี ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป

9



9 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  พฤศจิกายน 2563

 ท้ังให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�นาจจับกุมควบคุม

บุคคลท่ีสงสัยว่าจะเป็นผู้กระท�การให้เกิดสถานการณ์

ฉุกเฉิน หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�ให้เกิด

สถานการณ์ฉุกเฉินเท่าที่มีเหตจุ�เป็น เพื่อป้องกันไม่ให้

บคุคลใดๆ กระท�การอันจะท�ให้เกดิเหตกุารณ์ร้ายแรง 

มีอ�นาจออกค�สั่งเรียกให้บุคคลใดๆ มารายงานตัวต่อ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีเกีย่วกบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ มอี�นาจ

ออกค�สั่งยึด หรืออายัดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร หรือ

ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ สินค้าและอุปกรณ ์

อุปโภค บรโิภค กรณมีเีหตสุงสัยว่าใช้เพ่ือกระท�ส่งเสรมิ

ให ้ เ กิ ดสถานการณ ์ฉุ ก เฉิ นมี อ�นาจออกค�ส่ั ง 

ตรวจค้นรื้อถอนหรือท�ลายซึ่งอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

ตามความจ�เป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้หัวหน้าผู้รับ 

ผิดชอบมอี�นาจสั่งห้ามมิให้บุคคลกระท�การใดๆ หรือ

ส่ังให้กระท�การใดๆ เท่าท่ีจ�เป็นแก่การรักษาความ

มั่นคงของรัฐ

 ต่อมาในวันที่ 17 ตุลาคม มีการก�หนดสถานที่

ควบคมุเพ่ิมเตมิ ให้ส่งไปควบคมุท่ีกองบญัชาการช่วยรบ

ที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ต.เกาะจันทร์ อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี

 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22 ตุลาคม ก็ได้มีการ

ประกาศเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง และให้ใช้

กฎหมายปกติคุมสถานการณ์ใน กทม.

เตรียมด�าเนินคดี ‘ม็อบขวางขบวนเสด็จฯ’ 

 วนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจรญิ 

รองโฆษกส�นักงานต�รวจแห ่งชาติพร ้อมด ้วย 

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการต�รวจนครบาล 

ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมใน 

วันท่ี 14 ตลุาคม ท่ีมกีลุ่มผูชุ้มนุมท่ีเข้าไปในบรเิวณพ้ืนท่ี

หวงห้าม และขัดขวางขบวนเสด็จ ว่าทางเจ้าหน้าท่ี

ต�รวจจะด�เนินคดีตามกฎหมายกับผู ้ ชุมนุมอย่าง 

เด็ดขาด เน่ืองจากเป็นกลุ่มเดิมและท�ผิดข้อหาเดิมๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางเจ้าหน้าท่ีต�รวจได้ประกาศให้ยตุิ

การชุมนุมตัง้แต่ เวลา 22.00 น. แต่ผูชุ้มนุมกลับละเมดิ

กฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 ‘ก้าวหน้า’ บีบรัฐปล่อยผู้ชุมนุม-เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะก้าวหน้า ออก

แถลงการณ์ ว่าการชุมนุมวันท่ี 14 ตุลาคมตลอดวัน 

เป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม

รฐัธรรมนูญ และตามกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รัฐบาลจึงไม่มี

ความชอบธรรมและความจ�เป ็น ท่ีจะประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน และน�ก�ลังเข้าสลายการชุมนุม 

จึงเรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมท้ังหมด เปิดเผยสถานท่ีท่ีแกนน�

และผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัวท้ังหมด ให้สิทธิในการติดต่อ

กับทนายและญาติ รวมท้ังยกเลิกการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง มิฉะน้ันสถานการณ์จะมี

แต่ลุกลามบานปลาย ขยายวงการชุมนุมออกไปท่ัว

ประเทศ

 ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

ตามด้วยการเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎร 2563 

ท่ีหน้าท�เนียบรฐับาล จบัตวัแกนน�และผูชุ้มนุมจ�นวน

มากในช่วง 4 นาฬิกาเศษที่ผ่านมา

 ‘กลุ่มคณะราษฎร’ จัดชุมนุมต่อเนื่องในเดือนตุลาคม 

 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายผู้ชุมนุม

ม็อบ 14 ตุลาคม กลุ่มปลดแอกคณะราษฎร 63 นัด

รวมพล ในเวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย เวลา 09.50 น ได้ตั้งเวทีปราศรัยท่ี

บริเวณถนนราชด�เนิน 

 เจ้าหน้าท่ีต�รวจได้น�รถเครือ่งขยายเสียงขอให้

ผูชุ้มนุมอยูใ่นความสงบ และขออย่ากดีขวางทางจราจร 

แต่กลุ่มคณะราษฎรขยายพื้นที่ชุมนุม จนสามารถปิดสี่

แยกคอกวัว ไปถึงถนนราชด�เนิน แกนน�ได้มีการ 

กระจายไปข้ึนรถแต่ละคัน โดยมีแกนน� คือ ทนาย

อานนท์ น�ภา นายภาณพุงศ์ จาดนอก หรอื ไมค์ ระยอง 

นายอรรถพล บวัพัฒน์ หรอื ครใูหญ่ ขอนแก่นพอกนัที 

 ในเวลา 14.00 น. ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยัง

ท�เนียบรฐับาลโดยมกีาร์ดคล้องแขนเป็นแนวกัน้ พร้อม

ตะโกนไล่ประยุทธ์ออกไป 

 เวลา 14.37 น. เมือ่มาถงึบริเวณสะพานผ่านฟ้า 

พบจุดสกัดของเจ้าหน้าท่ีต�รวจ ทางตัวแทนจึงมีการ

เจรจาเพ่ือขอเปิดทาง แต่เจ้าหน้าท่ีต�รวจขอให้หลีก

เล่ียงไปใช้เส้นทางอ่ืนแทน ผู ้ชุมนุมฝ่าแนวกั้นของ 

เจ้าหน้าที่ได้ส�เร็จเป็นจุดที่สอง 

 การชุมนุมในวันน้ีอยู่บนเส้นทางท่ีสมเด็จพระ

ราชินีจะเสดจ็ไปทอดกฐิน มกีารเข้าใกล้ขบวนเสดจ็ และ

ใช้วาจาปลุกปั ่นก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย ์  

ผูชุ้มนุมยงัอยูใ่นบรเิวณใกล้ท�เนียบฯ ในเวลา 04.00 น. 

หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง เจ้าหน้าท่ี
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ต�รวจจงึสลายการชุมนุมและจบักมุผูต้้องหา 19 คน น�

ไปสอบสวนท่ีสถานีต�รวจส�ราญราษฎร์ ผูต้้องหาท้ัง 19 

คดัค้านว่าเป็นการใช้สิทธิชุมนุมตามกฎหมาย แต่ศาลเห็น

ว่าเจ้าพนักงานต�รวจจบักมุผูต้้องหาท้ังหมดเน่ืองจากพบ

ว่ามีการกระท�ความผิดซึ่งหน้า โดยปรากฏข้อเท็จจริง

ตามค�ร้องของเจ้าพนักงานต�รวจศาลจงึไม่ให้ประกนัตวั

ท้ังน้ี มีนายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  

เดนิทางไปยงักองบงัคบัการต�รวจตระเวนชายแดน ภาค 

1 (ตชด.ภาค 1) สถานที่คุมขังแกนน�ม็อบคณะราษฎร

 วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 มีการชุมนุมท่ีแยก 

ราชประสงค์ ในเวลาตั้งแต่ 16.00 น. หลัง 20.00 น. 

บรรยากาศตงึเครียดเป็นระยะๆ เน่ืองจากในโซเซยีลมกีาร

แชร์เตอืน อ้างว่าจะมกีารสลายการชุมนุมในเวลา 22.00 

น. นอกจากน้ียังมีผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางไปท่ีบริเวณ

หน้าส�นักงานต�รวจแห่งชาติ พร้อมตะโกนค�ว่า 

“ปล่อยเพื่อนเรา” เวลา 21.00 น. แกนน�ประกาศบน

เวทีปราศรัยส่ีแยกราชประสงค์ว่า ขอยุติการชุมนุมใน

เวลา 22.00 น. และจะกลับมาชุมนุมกันใหม่ในวันที่ 16 

ตุลาคม เวลา 17.00 น. ที่ราชประสงค์เหมือนเดิม

 การชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณ

เชิงสะพานหัวช้าง มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ขับรถมอเตอร์ไซต์มา

ขวางทางทางและน�แบริเออร์มากั้นสองฝั่งถนน และมี

การเบิ้ลเสียงรถ และบีบแตร พร้อมตะโกนด้วยถ้อยค�

หยาบคายเป็นระยะๆ จากน้ันได้ประชาชนมาสมทบเรือ่ยๆ 

โดยการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีต่�รวจที่ยืนสกัดอยู่ ทั้งนี้ 

ทางเจ้าหน้าท่ีต�รวจได้มีเจ้าหน้าท่ีป้องกันฝูงชน และ

เตรียมรถฉีดน�้ามาสมทบ 2 คัน และประกาศขอให้ผู้

ชุมนุมออกจากพื้นที่ และเดินทางกลับบ้าน โดยประกาศ

ว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องการท่ีจะท�ร้ายประชาชน และเจ้า

หน้าท่ีได้มีการประกาศให้ออกจากพ้ืนผิวจราจรอีกครั้ง

ก่อนท่ีจะฉดีน�า้สกดัอีก ในขณะท่ีกลุ่มผูชุ้มนุมยงัปักหลักอยู่

 ล่าสุด เวลา 22.12 น. เจ้าหน้าท่ีต�รวจได้

ประกาศอีกครั้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางกลับบ้าน อีก 20 

นาที แล้วค่อยมาพบกันใหม่

 22.15 น. เจ้าหน้าท่ีต�รวจผ่านแนวแบรเิออร์เข้า

มาพร้อมโล่และกระบอง จากน้ันมีการฉีดน�้าสลายการ

ชุมนุม 1 ครั้ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าก็ได้มีการประกาศเรื่อยๆ ให้

ประชาชนออกจากพื้นผิวจราจร เจ้าหน้าที่ได้มีการวิ่งไล่

ดนัข้ึนมาเรือ่ยๆ ท้ังน้ี มตี�รวจชุดจบักมุได้เข้าจบักมุกลุ่ม

ผู้ชุมนุมที่มีการฝ่าฝืนตามซอย

 22.35 น. เจ้าหน้าท่ีมุง่หน้ามาเรือ่ยๆ จนถงึแยก

ราชเทวี และได้ประกาศอีกครั้งว่าหากมีการฝ่าฝืนจะให้

ชุดจับกุมเข้าจับกุมทันที มุ่งหน้าไปแยกพญาไท ฝ่ายผู้

ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมในวันน้ี เน่ืองจากสภาพ

อากาศไม่เอ้ืออ�นวย และมผีูชุ้มนุมได้รบับาดเจบ็จากการ

ปะทะกับต�รวจหลายคน ขณะเดียวกันทางฝ่าย เจ้า

หน้าท่ีต�รวจกไ็ด้รบับาดเจบ็จากการปะทะจนต้องน�ส่ง

โรงพยายาลต�รวจเช่นกัน

 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. 

มกีารชุมนุมแฟลชมอ็บในหลายจดุ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า

วงเวียนใหญ่, บริเวณแยกอุดมสุข-บางนา, สามย่าน

มติรทาวน์, บรเิวณถนนแยกแคราย จ.นนทบรุ,ี ห้าแยก

ลาดพร้าว บริเวณตรงข้ามสวนจตุจักร ก็มีการชุมนุม

แบบแฟลชม็อบและได้ยุติการชุมนุม

องค์กรวิชาชีพสื่อแถลงการณ์ขอ 3 ประเด็น

 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สภา

การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลาง

ส่ือมวลชนไทย ร่วมกันออกแถลงการณ์ แสดงความ

ห่วงใยต่อสถานการณ์ และขอเรยีกร้องต่อทุกฝ่าย ดงัน้ี

1 ขอให้รัฐบาลหลีกเล่ียงการใช้อ�นาจตาม 

พระราชก�หนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ท่ีจะเป็นการลิดรอน

เสรีภาพสื่อ โดยให้ใช้ความระมัดระวังในการดูแล

รักษาความสงบเรียบร้อย และต้องไม่ใช้สื่อของรัฐ

ปลุกระดมให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังต่อฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่ง

2   ขอให้ฝ่ายรัฐและผู้ชุมนุม เข้าใจและเคารพ

การท�หน้าท่ีของส่ือมวลชน ให้สามารถน�เสนอ

ข่าวได้อย่างอิสระ เพ่ือน�เสนอข้อเท็จจริงท่ีเกดิข้ึน

อย่างครบถ้วน รอบด้านและเป็นไปตามหลัก

จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งนี้ สื่อมวลชน

มีหน้าท่ีรายงานข่าวและข้อเท็จจริง ไม่ได้เป็นคู่ 

ขัดแย้งกับใคร จึงไม่ควรตกเป็นเป้าหมายของการ

ข่มขู่ คกุคามและแทรกแซงไม่ว่าจากฝ่ายใด ซึง่อาจ

ส่งผลให้ไม่สามารถท�หน้าท่ีได้อย่างอิสระ จะส่งผล 

กระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารข้อมูลและข้อเท็จ

จริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ของประชาชน

3 ขอให้ส่ือมวลชนทุกแขนง ท�หน้าท่ีการ

รายงานข่าวสารข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากทุกฝ่าย

อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ส่ง

ผ่านถ้อยค�ความรุนแรงท่ีอาจจะสร้างความ

เกลียดชังระหว่างคนในสังคมและให้ความเป็น

ธรรมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชน

สามารถรบัรูข้้อมลูท่ีถกูต้องและรอบด้านมากท่ีสุด
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‘กสม.’ ชี้ม็อบยังไม่มีความรุนแรงให้ต้องสลาย

 วนัท่ี 17 ตลุาคม 2563 ส�นักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง 

“เหตกุารณ์สลายการชุมนุมเมือ่วันท่ี 16 ตลุาคม 2563” 

แสดงความกังวลและเห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวยังไม่

ปรากฏลักษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงจน

เป็นเหตุถึงข้ันท่ีรัฐบาลต้องตัดสินใจใช้มาตรการในการ

สลายการชุมนุม จึงเห็นว่าเป็นการกระท�ที่เกินสมควร

แก่เหตุ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณา ดังนี้ 

1 รัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีของรฐัไม่ควรใช้มาตรการ

ท่ีรุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบซึ่งได้รับ

การรับรองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

และกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและ

สิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights - ICCPR) ท่ีประเทศไทย

เป็นภาคี รวมท้ังใช้แนวทางสันติวิธีในการเจรจา

แก้ไขปัญหา

2 รัฐบาลไม่พึงใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมโดย

เฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมชุมนุม และต้อง

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กในการแสดง

ความคิดเห็น ตลอดจนไม่กระท�การใดท่ีจะมีผล 

กระทบต่อสวัสดิภาพ พัฒนาการ และความ

ปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ซึ่งเป็น

หลักการท่ีได้รับการรบัรองไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child - CRC)

3 รัฐบาลและฝ่ายนิตบิญัญตัคิวรใช้กระบวนการ

ของรฐัสภาในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัอย่างจรงิจงั 

และให้หลักประกันว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุก

กลุ่มจะได้รับการพิจารณาเพ่ือน�ไปสู่การยุติข้อ

พิพาทโดยเร็ว

4 รัฐบาลควรเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจาก

ปฏิบตักิารการสลายการชุมนุม ท้ังผูชุ้มนุมและเจ้า

หน้าท่ีท่ีได้รับบาดเจ็บจากการถูกส่ังให้ปฏิบัติการ 

รวมท้ังดูแลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมท่ีถูกควบคุมตัว

จากการชุมนุมโดยสงบได้เข้าถงึสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน

กระบวนการยุติธรรม 

5 การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความ 

คดิเห็นและการแสดงออก ทุกฝ่ายควรเคารพสิทธิ

มนุษยชนของบุคคลอ่ืน หลีกเล่ียงการใช้ถ้อยค�

หรือการส่ือสารด้วยวิธีการใดๆ ท่ีสร้างความ 

ขัดแย้ง ความเกลียดชัง ปลุกเร้าให้เกิดความ

รุนแรง และดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้อื่น

Super Poll: ปชช. 92.8% มองม็อบพัง ศก.

 วนัท่ี 18 ตลุาคม 2563 ผศ.ดร.นพดล กรรณกิา 

ผู้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น�

เสนอผลส�รวจภาคสนาม เรื่อง “ท�ไม ท�ร้าย 

ประเทศไทยของฉัน” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา

อาชีพท่ัวประเทศ โดยด�เนินโครงการท้ังการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) จ�นวน 1,891 

ตัวอย่าง ด�เนินโครงการระหว่าง 14 - 17 ตุลาคม ที่

ผ่านมาพบว่า

 ประชาชน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.9 อยาก

ถามว่า เหตใุดผูชุ้มนุมจงึท�ร้ายประเทศ ปลุกป่ันกระแส

แตกแยกของคนในชาต ิท�ไปเพ่ืออะไร ท�เพ่ือใคร ท�ไม

เลือกท�ตอนนี้ ในขณะที่ ร้อยละ 12.1 ไม่อยากถาม

 ท่ีน่าพิจารณา คอื เมือ่ถามถงึความเห็นต่อภาพ

เศรษฐกจิเกาะฮ่องกง ก่อนและหลัง มอ็บคนรุน่ใหม่และ

ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในเกาะฮ่องกง  

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.4 ระบเุสียหาย แย่หนัก

ลงไปอีกหลังมีม็อบขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ความ

แตกแยกของคนในเกาะฮ่องกง ในขณะท่ีร้อยละ 6.6 

ระบุไม่แย่ ไม่เสียหายนอกจากนี้ เมื่อถามถึงความเห็น

ต่อภาพเศรษฐกจิของประเทศลิเบยี ก่อนและหลังขัดแย้ง

รนุแรงบานปลาย เกดิจลาจล ต่างชาตอ้ิางความชอบธรรม

เข้าแทรกแซง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.3 ระบุ

เสียหาย แย่หนักลงไปอีก ในขณะที่ ร้อยละ 8.7 ไม่แย่ 

ไม่เสียหาย

 เมื่อถามถึงความเห็นต่อภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ก่อนและหลังมอ็บขัดแย้งรนุแรงบานปลาย 

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความแตกแยกของ

คนในชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.8 เสียหาย 

แย่หนักลงไปอีก ในขณะท่ีร้อยละ 7.2 ไม่แย่ ไม่เสียหาย 

และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 

เป็นทุกข์และเดอืดร้อนจากการชุมนุม มอ็บ ถ้าเกดิวิกฤติ

เศรษฐกิจและวิกฤติโควิดท่ีแย่ลงไปอีก ในขณะท่ีเพียง

ร้อยละ 2.7 ไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อนอะไร

 อย่างไรกต็าม ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 93.4 ยงัคง

อยากเห็นและต้องการให้คนไทย รูร้กัสามคัค ีบ้านเมอืง

สงบสุขโดยเรว็ แต่ร้อยละ 6.6 ไม่อยากเห็น ไม่ต้องการ 
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นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 สนับสนุนให้ท�

ประชาธปิไตยอย่างสงบสุข แก้ขัดแย้งกนัในสภามากกว่า 

พาคนลงถนน แต่ร้อยละ 6.8 ไม่สนับสนุน

อนุ กมธ. แก้ รธน. นัดแรก สรุป 5 ประเด็น
ตั้ง ส.ส.ร. - ท�าประชามติ

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมาธิการ

พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายท่ี

กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช-

อาณาจกัรไทยแก้ไขเพ่ิมเตมิก่อนรบัหลักการ ตัง้ข้ึน ได้มี

ข้อสรุปในการตั้งประเด็นเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการ 

ท�ประชามติจ�นวน 5 ประเด็น ดังนี้

1 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา 256 ท่ีเสนอ

พรรคร่วมฝ่ายค้านและรฐับาล ขัดกบัรฐัธรรมนูญ

และค�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18-

22/2555 หรือไม่

2 การท�จดัท�ร่างรฐัธรรมนูญใหม่ท้ังฉบบั ต้อง

ออกเสียงประชามตก่ิอนหรอืไม่ และต้องออกเสียง

ประชามตท้ัิงหมดกีค่รัง้ และต้องมกีฎหมายว่าด้วย

การออกเสียงประชามตรัิฐธรรมนูญก่อนหรอืไม่ ใช้

กฎหมายปัจจุบันได้หรือไม่

3 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นราย

มาตราของฝ่ายค้านขัดกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ของฝ่ายค้านและรฐับาลท่ีให้มกีารตัง้ ส.ส.ร. หรอื

ไม่

4 ส.ส. สามารถลงลายชื่อในญัตติแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญมากกว่าหนึ่งญัตติได้หรือไม่

5. หากมกีารตัง้ ส.ส.ร. ข้ึนมาตามร่างรฐัธรรมนูญ

แก ้ ไข เพ่ิม เติมและรัฐสภาไม ่ รั บร ่ างแก ้ ไข

รัฐธรรมนูญ ส.ส.ร. สามารถแก้ไขเพ่ิมเติม

บทบญัญตัท่ีิรฐัสภาไม่รับหลักการได้หรอืไม่อย่างไร

ครม. เห็นชอบเปิดสมัยวิสามัญ ผ่าทางตันชาติ 
ประชุมร่วมรัฐสภา 26-27 ตุลาคม

 วันท่ี 21 ตลุาคม 2563 คณะรฐัมนตร ีเห็นชอบ

ให้เปิดประชุมรฐัสภาสมยัวิสามญั เพ่ือให้ ส.ส. และ ส.ว. 

อภิปรายหาทางออกของปัญหาร่วมกันในวันที่ 26-27 

ตุลาคม 2563

‘พรรคก้าวไกล’ แถลงการณ์ 4 ข้อจี้ ‘บิ๊กตู่’ ลาออก 

 วนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 ท่ีรฐัสภา พรรคก้าวไกล 

น�โดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

และโฆษกพรรค พร้อมด้วยนายรังสิมนัต์ โรม ส.ส.บญัชี

รายช่ือ รองเลขาธิการพรรค, นางสาวสุทธวรรณ 

สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม และนายณัฐชา  

บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. ร่วมกันแถลงการณ์ของ

พรรคก้าวไกล ถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล พลเอก

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ต่อสถานการณ์การชุมนุมประท้วง

ครั้งใหญ่ในปัจจุบันเรียกร้องใน 4 ประเด็น คือ

1 พลเอกประยุทธ์ ต้องยกเลิกการประกาศ

สถานการณ์ฉกุเฉนิ และปล่อยประชาชนผูบ้รสุิทธ์ิ 

โดยทันที

2 พลเอกประยุทธ์ ต้องลาออกจากต�แหน่ง

นายกรัฐมนตรี ภายหลังจากยกเลิกประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน

3 พรรคร่วมรฐับาลทุกพรรคต้องถอนตวัจากการ

ร่วมรัฐบาล และเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดย

ไม่อยู่ภายใต้การครอบง�ของวุฒิสภา

4 ต้องมกีารเปิดประชุมสมยัวิสามญัเพ่ือให้รฐัสภา

พิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมสีาระส�คญั 

คือ การตั้ง ส.ส.ร. ที่มาจากประชาชน ยุตอิ�นาจ

ของวุฒิสภา ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และลง

มติกฎหมายปฏิรูปประเทศ รวมถึงการออกแบบ

ระบบการเลือกตั้งท่ีสะท้อนถึงความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง

 นอกจากนี้ พรรคก้าวไกล ไม่เห็นด้วยกับการที่

รัฐบาลหยิบยกเอาประเด็นในเรื่องสถาบันพระมหา

กษัตริย์ มาใช้สร้างสถานการณ์ ยุยง ปลุกปั่น ให้เกิด

ความเกลียดชังในหมู่ประชาชน เพ่ือให้รัฐบาลน�มาใช้

เป็นเหตุในการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้เห็นต่าง

ทางการเมือง ชาติ คือ ประชาชน

‘กมธ.’ ยังไม่สรุปเรื่องท�าประชามติ
ก่อนแก้ รธน. ทั้งฉบับ

 

 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) พิจารณาร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ก่อนรบัหลักการ ได้สรปุความเห็นต่อการแก้รฐัธรรมนูญ

ในประเดน็ต่างๆ ของ กมธ. ว่า ในการแก้ไขรฐัธรรมนูญ

มาตรา 256 นัน้ กมธ. เสยีงแตกเป็น 2 ฝา่ย คือ กมธ. 

ที่เป็น ส.ส. เห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 

เพ่ือจัดตั้ง ส.ส.ร. มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ท้ังฉบับ 

สามารถท�ได้ โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ กมธ. ที่เป็น 
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ส.ว. และนายไพบลูย์ นิตติะวัน ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรค

พลังประชารัฐ มองว่า การแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือจดัตัง้ 

ส.ส.ร. มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ไม่สามารถ

ท�ได้ ซึ่งนายไพบูลย์ ระบุว่า หาก กมธ. น�รายงาน

การแก้รัฐธรรมนูญเสนอเข้าสู่ท่ีประชุมรฐัสภาเมือ่ใด จะ

ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การแก้รัฐธรรมนูญ

มาตรา 256 กระท�ได้หรือไม่ และจะต้องท�ประชามติ

สอบถามประชาชนก่อนรับหลักการหรือไม่ เพ่ือให้เกิด

ความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว

 ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราน้ัน ส.ว. 

ส่วนใหญ่มีท่าทีอ่อนลง ไม่ขัดข้องหากจะมีการแก้ไขใน

มาตรา 272 เร่ือง การให้อ�นาจ ส.ว. โหวตเลือกนายก

รัฐมนตรี โดยยอมให้ตัดอ�นาจดังกล่าวทิ้ง ถ้ามีความ

จ�เป็น รวมถึงมาตรา 270 เรื่องอ�นาจ ส.ว. ในการ

ปฏิรูปประเทศนั้น ส.ว. หลายคนยอมรับว่า ปัญหาการ

ปฏิรูปประเทศมีเยอะทุกเรื่อง จึงอยากให้ ส.ส. เข้ามา

ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูป

ระเทศประสบผลส�เรจ็ ดแูล้วเสียง ส.ว.ไม่ขัดข้องในการ

แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา” เลขานุการ กมธ. กล่าว

 ‘ปธ.สภาฯ’ เสนอให้เปิดประชุมวิสามัญ
ถกปัญหาความขัดแย้ง

 วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 นายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ท�หนังสือด่วนที่สุด สผ 

0014/10188 ถงึนายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การตราพระราช-

กฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 

2563 ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัมผีูชุ้มนุมประท้วงรฐับาล

และอาจจะขยายวงกว้างจนน�มาซึ่งความขัดแย้งใน

ระดับชาติท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจ

ของประเทศ จึงมีความจ�เป็นอย่างยิ่งท่ีทุกฝ่ายจะต้อง

ร่วมกนัแก้ไขปัญหาในแนวทางของระบอบประชาธิปไตย

ตามกรอบอ�นาจหน้าท่ีของรฐัสภา ในการน้ีจงึได้มกีาร

นัดประชุมร่วมกันในวันจันทร์ท่ี 19 ตุลาคม 2563 

ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากคณะ

รัฐมนตรี โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ�

ส�นักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาล ตัวแทน

จากฝ่ายค้าน และตวัแทนจากพรรคการเมอืงต่างๆ โดย

มีประเด็นในการพิจารณา คือ สมควรที่จะมีการเรียก

ประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาหรือไม่ หลังจากท่ีร่วม

กันหารือแล้วได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 

1 คณะรฐัมนตรคีวรมมีตเิห็นชอบในการตราพระ

ราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา 

พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสอภิปราย

แสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาข้อขัดแย้ง 

2 คณะรัฐมนตรีสมควรให้มีการรับฟังความคิด

เห็นของ ส.ส. และ ส.ว. โดยขอให้มีการเปิด

อภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 165

19 ตุลาคม ม็อบราษฎร จัดชุมนุมดาวกระจาย 
เรียกร้อง 3 ข้อ 

 วนัท่ี 19 ตลุาคม 2563 กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก  

Free YOUTH ”  จัดชุมนุมแบบดาวกระจายในหลาย

พ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล เช่น ท่ีหน้าเรือนจ�พิเศษ

กรงุเทพ แยกเกษตร นนทบรุ ีMRT กระทรวงสาธารณะ

สุข ภาคกลางที่นครปฐม ราชสนามจันทร์ ภาคอีสานที่

บุรีรัมย์ ราชภัฏบุรีรัมย์ มหาสารคาม สวนสุขภาพ

เทศบาลเมือง ขอนแก่น หน้าคอมเพล็กซ ์ มข. 

อุบลราชธานี ท่ีสวนสาธารณะห้วยม่วง ภาคเหนือท่ี

เชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

 ในวันนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกแถลงการณ์ เรียก

ร้องดังต่อไปนี้

1  หยุดด�เนินคดีแก่ประชาชนทุกกรณี

2 ปล่อยบุคคลท่ีต้องข้อหาตามค�ส่ังของเจ้า

หน้าที่รัฐ อย่างไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากมีการบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม และเกิดข้ึนภายใต้

อ�นาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง

3  สภาต้องรบัหลักการผ่านร่างแก้ไขรฐัธรรมนูญ

ฉบับประชาชน เพ่ือเป็นการหาทางออกให้แก่

ประเทศ และเป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ศาลอาญายกเลิกค�าสั่งปิดแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์

 วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ศาลอาญา ถนน

รชัดาภิเษก ได้ยกค�ร้องขอให้ศาลส่ังระงับการแพร่หลาย

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม URL ทั้ง 12 รายการ ซึ่ง

เป็นการปิดช่องทางการส่ือสารของสถานีโทรทัศน์วอยซ์

ทีวี, ส�นักพิมพ์ประชาไท, The Reporters, The STANDARD 

หรือของกลุ่มเยาวชนปลดแอก Free YOUTH โดยเหตุที่

ผู้ร้องไม่ได้แสดงให้ชัดเจนว่าเป็นการขอให้ปิดส่ือท้ังช่อง

ทาง ท�ให้ศาลมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันถูกต้อง เข้าใจว่า

เป็นการปิดกั้นเฉพาะเน้ือหาบางส่วนท่ีคัดน�เสนอ 

ต่อศาล ค�สั่งศาลดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง 
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 ก่อนหน้าน้ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม ส่งข้อมลูให้ กองอ�นวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์

ฉกุเฉนิท่ีมคีวามร้ายแรง (กอร.ฉ.) พิจารณาและด�เนิน

การกับส่ือออนไลน์ ท่ีอาจกระท�ผิดตามประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ก่อนศาลมีค�ส่ังปิดส่ือ

ออนไลน์ของวอยซ์ทีวี และเพจเยาวชนปลดแอก ส่วน

ประชาไท The Reporters และ The Standard ได้ยก

ค�ร้องไปแล้วก่อนหน้านี้

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา 
เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน

ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว มพีระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญใน 

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ม็อบ’ขีดเส้นตาย’บิ๊กตู่’ลาออกภายใน 3 วัน 

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ชุมนุมยื่นหนังสือ

ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพ่ือให้ลาออกจาก

ต�แหน่งนายกฯ ภายใน 3 วัน หากพลเอกประยุทธ์ ยัง

ไม่ลาออก จะกลับมาใหม่ และจะมข้ีอเรียกร้องให้ไปไกล

กว่ารัฐบาล 

นรม. วอนถอยคนละก้าวเข้าสภา

 วนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

แถลงการณ์หัวข้อ “ถอยคนละก้าว เข้าสภา ใช้สติและ

ปัญญา แก้ปัญหาร่วมกนั” มเีน้ือหาขอร้องให้ประชาชน

คนไทยทุกคน สละความรู้สึกส่วนตวั และความต้องการ

ส่วนตัวบางอย่าง เพ่ืออนาคตท่ีดีของประเทศ โดยให้

ค�นึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีน่ิงเงียบ ท่ีก�ลัง

พยายามท�มาหากนิอย่างหนัก หาเล้ียงปากท้องของตวั

เองและครอบครัว 

 การบริหารประเทศบนพ้ืนฐานหลักการตาม

กฎหมาย และตามแนวทางและการตดัสินใจจากรฐัสภา 

ไม่สามารถบริหารประเทศตามเสียงประท้วงหรือความ

ต้องการของผู้ประท้วงกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มประท้วงได้

 

Dusit Poll: รัฐอย่าซื้อเวลา เตือนผู้ชุมนุมอย่าตกเป็น
เครื่องมือ

 วันท่ี 25 ตุลาคม 2563 “สวนดุสิตโพล” 

มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต ส�รวจความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ัวประเทศท่ีมีต่อ “การชุมนุมทางการเมือง 

ณ วันน้ี” จ�นวนท้ังส้ิน 5,738 คน (ส�รวจทาง

ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 เพื่อ

สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์การ

ชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัด เป็นประเด็นร้อนท่ีประชาชนสนใจและ

ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง โดย

เฉพาะในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ทีม่ีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ร้ายแรง ในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลได้ ดังนี้

1 “สาเหต”ุ การชุมนุมทางการเมอืงท่ีมเีพ่ิมมากข้ึน

ในช่วงนี้

อันดับ 1 ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ 

62.33%

อันดับ 2 ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย/ไม่

สืบทอดอ�นาจเผด็จการ 49.85%

อันดับ 3 เป็นการแย่งชิงอ�นาจทางการเมือง 

48.42%

อันดับ 4 อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว 

47.11%

อันดับ 5 ผลงานของรัฐบาลย�า่แย่ 44.15% 

2 สิ่งท่ีอยากบอกกับ “รัฐบาล” เกี่ยวกับการชุมนุม

ทางการเมือง ณ วันนี้ คือ

อันดบั 1 ต้องเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข/อย่า

ซื้อเวลา 72.37%

อันดับ 2 ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม 

61.69%

อันดับ 3 อยากให้ฟังเสียงประชาชน/ผู้ชุมนุม 

60.43%

อันดับ 4 เป ็นการแสดงออกตามหลัก

ประชาธิปไตย 57.41%

อันดับ 5 การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 53.09% 

3 สิ่งที่อยากบอกกับ “ผู้ชุมนุม” คือ

อันดับ 1 มีสติ อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ให้ฝ่ายใด 73.31%

อันดับ 2 ระมัดระวังเรื่องการระบาดของโรค 

โควิด-19 65.97%

อันดับ 3 ไม่ใช้ความรุนแรง 63.85%

อันดับ 4 เคารพกฎหมาย 60.67%

อันดับ 5 อย่าก้าวล่วงสถาบัน 60.41%
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4 สิ่งที่อยากบอกกับ “สื่อมวลชน” คือ

อันดบั 1 มจีรรยาบรรณวิชาชีพส่ืออย่างแท้จรงิ 

84.21%

อันดับ 2 เป็นกลาง 77.27%

อันดบั 3 น�เสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์/ไม่ช้ีน� 

73.77%

อันดับ 4 ไม่ยุยงปลุกปั่น 61.71%

อันดับ 5 น�เสนอความต้องการและข้อเรียก

ร้องของทุกกลุ่มการชุมนุม ไม่เลือกข้าง 57.70% 

5 ท�อย่างไร การชุมนุมทางการเมืองจึงจะยุติ

อันดับ 1 ไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย 61.44%

อันดับ 2 รัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของ

ผู้ชุมนุม 57.90%

อันดับ 3 ควรมีการเจรจา/ตกลงกันแบบสันติ

วิธี 56.58%

อันดบั 4 ท้ัง 2 ฝ่ายควรรบัฟังความคดิเห็นด้วย

เหตุผล 49.54%

อันดบั 5 ต้องมคีวามยดืหยุน่ซึง่กนัและกนั/ถอย

คนละก้าว 44.09%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 

1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงค�นวณในแต่ละข้อ)

NIDA Poll: ปชช. กังวลกลัว‘ม็อบ’บานปลาย 

 วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ศูนยส์�รวจความคิด

เห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) เปิดเผยผลส�รวจของประชาชน เรือ่ง “รนุแรง...

แตกแยก?” ท�การส�รวจระหว่างวันท่ี 19-20 ตลุาคม 

2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุก

ภูมภิาค ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ัวประเทศ รวมท้ังส้ิน 

จ�นวน 1,336 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการชุมนุมของ

กลุ่มคณะราษฎร ตัง้แต่วันท่ี 14 ตลุาคม ท่ีผ่านมา การ

ส�รวจอาศัยการสุ่มตวัอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจาก

บัญชีรายช่ือฐานข ้อมูลตัวอย ่างหลัก (Master  

Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยก�หนดค่าความเช่ือมั่นท่ี 

ร้อยละ 97.0

 จากการส�รวจ เมื่อถามถึงความกังวลของ

ประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วัน

ที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่าจะเกิดการบานปลายกลาย

เป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม พบว่า  

ร้อยละ 24.48 ระบุว่า กังวลมาก เพราะกังวลว่าจะเกิด

ความรุนแรงขึ้นและอาจจะมีมือที่ 3 เข้ามาแทรกแซง

เหมือนท่ีผ่านมา ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า กลุ่มคณะ

ราษฎรในปัจจุบันมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป 

หัวรุนแรง

 ร้อยละ 34.21 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ

กังวลว่าจะมีการสร้างสถานการณ์เหมือนในอดีต เกรง

ว่าจะเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นด้วยและไม่

เห็นด้วย อาจจะท�ให้ผูท่ี้ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องถกูลูกหลงได้

รับบาดเจ็บ

 ร้อยละ 18.41 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ

เป็นการแสดงสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มคณะราษฎรใน

การเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุม

เท่านั้น และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

 ร้อยละ 22.23 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะทุก

เพศทุกวัยมสิีทธิและเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นท่ี

แตกต่างกนั เป็นการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นการชุมนุม

เพียงระยะเวลาสั้นๆ และร้อยละ 0.67 ระบุว่า เฉยๆ/

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 ท้ายท่ีสุด เมือ่ถามถงึการตดัสินใจของประชาชน

จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน 

พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.45 ระบุว่า ก�ลังคิดอยู่ว่า

ควรจะตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายใด รองลงมา ร้อยละ 

33.46 ระบุว่า ได้ตัดสินใจเลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งแล้ว ร้อยละ 29.94 ระบุว่า ขออยู่เฉยๆ ไม่ตัดสิน

ใจอะไร และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ

SUPER POLL: ปชช. มองว่าม็อบชุมนุมสงบ 

 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ส�นักวิจัยซูเปอร์โพล 

(SUPER POLL) เปิดเผยผลส�รวจภาคสนามเร่ือง  

“จุดร่วม คนไทย” จากกรณีศึกษา ประชาชนทุกสาขา

อาชีพทั่วประเทศ โดยด�เนินโครงการ ทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) จ�นวน 3,135 

ตวัอย่างด�เนินโครงการ ระหว่างวันท่ี 18 – 23 ตลุาคม 

ที่ผ่านมา พบว่า

 ร้อยละ 96.7 มอง มอ็บเยาวชนว่า ควรจะชุมนุม

เรียกร้องเฉพาะเรื่องการเมือง อย่าจาบจ้วงล่วงละเมิด

สถาบัน 

 ร้อยละ 96.4 ระบ ุเป็นการชุมนุมด้วยความสงบ 

ไม่วุ่นวาย เป็นความหวังให้ประเทศได้ และ

 ร้อยละ 93.7 ระบุ ม็อบเยาวชนมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สงบ ไม่รุนแรงบานปลาย

 ขณะทีค่วามต้องการให้ผูห้ลักผูใ้หญ่ในบ้านเมอืง

ท�เพื่อเด็กและเยาวชน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ช่วย

เหลือให้เด็กมีอนาคตที่ดี มีงานท� มีรายได้ดี ได้ 8.04 

คะแนน, เป็นแบบอย่างพลเมอืงท่ีด ีมจีติอาสา ช่วยเหลือ

เกือ้กลูเดก็และเยาวชน ได้ 7.94 คะแนน, เป็นแบบอย่าง

ท่ีดี มีวินัย เป็นท้ังคนเก่ง คนดี คนกล้า ให้เยาวชน 

ท�ตาม ได้ 7.90 คะแนน และส�นึกรักชุมชนท้องถิ่น 
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รู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ได้ 7.75 

คะแนน

 ทั้งนี้ เมื่อถามถึงจุดร่วมคนไทย ระหว่างคนรุ่น

ใหม่ กับ คนรุ่นเก่า ร้อยละ 65.1 ระบุ ส�นึกรู้คุณแผ่น

ดิน ส�นึกรักบ้านเกิด ชุมชนท้องถิ่น ร้อยละ 63.4 ระบุ 

ความสะดวก สบาย, ร้อยละ 63.2 ระบุ มีทัศนคติที่ดี

ต่อชาติบ้านเมือง และ ร้อยละ 62.8 ระบุ ต้องการ

ความปลอดภัยในชีวิต และร้อยละ 58.8 ระบุ มองหา 

มหามติรต่างชาต ิจนี สหรฐัอเมรกิา ช่วยท�ประเทศไทย

สงบสุข ไม่วุ่นวาย ไม่แทรกแซงภายในประเทศไทย

 อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความเช่ือมั่นของ

ประชาชนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ว่าเป็นคนดี จริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าได้ 5.79 คะแนน ยังถือ

ได้ว่าสอบผ่าน

SUPER POLL: ชี้‘ม็อบ’ไม่ใช่ทางออก

 วันท่ี 25 ตุลาคม 2563 ผศ. ดร.นพดล 

กรรณิกา ผู้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER 

POLL) น�เสนอผลส�รวจภาคสนาม เร่ือง “ต่างชาติ

อย่ายุ่งเรื่องของคนไทย” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา

อาชีพท่ัวประเทศ โดยด�เนินโครงการท้ังการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คณุภาพ (Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชน

ในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net 

Super Poll จ�นวน 21,393 ตัวอย่างในโลกโซเชียล 

และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional 

Voice) จ�นวน 1,742 ตวัอย่าง ด�เนินโครงการระหว่าง

วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

 จากการส�รวจส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 98.3 ระบุ 

ขอต่างชาติรักษาความเป็นมหามิตรประเทศกันมา

ยาวนาน ปล่อยให้ประเทศไทยมอิีสระเสรภีาพแก้ปัญหา

เอง มันเป็นเรื่องของประเทศไทย 

 รองลงมา คือ ร้อยละ 97.6 ระบุ ต้องการให้

นักการเมือง พรรคการเมือง ร่วมมือกับประชาชนแก้

ปัญหาภายในประเทศไทยด้วยกนัเอง อย่าชักศึกเข้าบ้าน 

อย่าพาต่างชาติมาแทรกแซง

 ร้อยละ 97.5 ระบ ุนักการเมอืง พรรคการเมอืง

บางพรรค แกนน�ม็อบบางคน ร่วมมือต่างชาติ ช่วย

ยุยง ปลุกปั่นความแตกแยกของคนในชาติ หวังแลก 

ผลประโยชน์กัน

 ร้อยละ 97.1 ระบุ ต่างชาติเข้าแทรกแซง อ้าง

ความชอบธรรม หลังประเทศไทยพังพินาศ เข้ามาจัด

ระเบียบ กอบโกยผลประโยชน์ชาติไทยไป 

 ร้อยละ 87.6 ระบุ ต่างชาติอย่าเข้ามายุ่ง ยุยง 

ปลุกป่ันกระแส สนับสนุนมอ็บ เพราะหว่ันว่าจะพังพินาศ

เหมือนหลายประเทศท่ัวโลกท่ีต่างชาติเข้าแทรกแซง  

เช ่น ลิเบีย ฮ ่องกง ตู นิ เซีย และกลุ ่มประเทศ

ตะวันออกกลาง ท่ีทุกวันน้ีประชาชนในแต่ละประเทศ 

เป็นทุกข์ เดือดร้อน หลังความแตกแยกของคนในชาติ 

และรุนแรงบานปลาย

 ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 

ระบุ ม็อบไม่ใช่ทางออก เพราะซ�้าเติมความเดือดร้อน

ของประชาชน วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติโควิด-19 แต่ให้

ทุกฝ่ายหันมาเจรจาแก้ปัญหาวิกฤติร่วมกันคือทางออก 

ในขณะท่ีเพียงร้อยละ 3.2 เท่าน้ันท่ีระบุ ม็อบ คือ 

ทางออก

 ผลการส�รวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” 

(Social Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll ใน

การศึกษาแนวโน้มความเคลื่อนไหว ข้อความการเมือง 

4 ข้อความ ได้แก่ เยาวชนปลดแอก หยุดคุกคาม

ประชาชน สู้เป็นไทถอยเป็นทาส และ WhatHappen-

InThailand พบข้อมูลที่น่าพิจารณา คือ กลุ่มผู้ใช้งาน

เคลื่อนไหวสูง (High-Active Users) ระดมปั่นกระแส

เข ้ามาในประเทศไทยจากต ่างประเทศท�ให ้ เกิด

ภาพลวงตาสูงกว่าความเป็นจริงประมาณ 7 เท่า โดย

ค้นพบว่าเมื่อมจี�นวนผู้เคลื่อนไหว 1 หมื่นคนจะท�ให้

เห็นเป็นว่ามี 7 หมื่นคน ถ้ามี 1 แสนคน จะท�ให้เห็น

ว่ามี 7 แสนคน ถ้ามี 1 ล้านคนจะท�ให้เห็นว่ามี 7 ล้าน

คน

 ผลการศึกษายังพบว่า มีกลุ่มผู้ใช้งานในโลกโซ

เชียลที่เคลื่อนไหวสูง (High-Active Users) ขับเคลื่อน

ข้อความการเมือง ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จากต่าง

ประเทศเข้ามาในประเทศไทยมีจ�นวนมากกว่ากลุ่มผู้ใช้

งานในโลกโซเชียลท่ีเคล่ือนไหวสูง (High-Active Users) 

ภายในประเทศไทย บางข้อความการเมืองเพ่ือยุยง 

ปลุกปั่นกระแสเกือบ 200 เท่า มากกว่าความเป็นจริง

ในประเทศไทยเพราะมาจากต่างชาติ เช่น จ�นวนผู้ใช้

งานเคล่ือนไหวข้อความการเมืองท่ีว่า What Happen 

In Thailand มจี�นวนในประเทศไทยเพียง 12,290 บญัชี

ผูใ้ช้งานเคล่ือนไหวสูงเท่าน้ัน แต่เมือ่รวมต่างชาตเิข้ามา

พบว่ามีจ�นวนสูงถึง 2,379,617 บัญชีผู ้ ใช ้งาน

เคลื่อนไหวสูง

 ที่น่าพิจารณาคือ ข้อความการเมืองที่ว่า หยุด

คุกคามประชาชน มีกลุ่มบัญชีเคล่ือนไหวสูง (High- 

Active Users) อยู่ในประเทศไทยจ�นวน 20,517 บัญชี

แต่มาจากต่างชาติ 1,557,871 บัญชี นอกจากน้ี 

ข้อความเยาวชนปลดแอก มีอยู่ในประเทศไทย 20,440 

บัญชี แต่มาจากต่างชาติ 636,715 บัญชี

 ท่ีน่าสนใจ คอื ข้อความการเมอืงป่ันกระแสท่ีว่า 

สู้เป็นไทถอยเป็นทาส มีเหลือในประเทศไทยเพียง 849 

29
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บญัชี และรวมต่างชาตแิล้วกม็เีพียง 852 บญัชี ช้ีให้เห็น

ว่าเป็นการใช้ข้อความท่ีไม่ได้ผล เพราะเมื่อใช้ข้อความ

การเมืองน้ีท�ให้ประชาชนคนไทยนึกถึงในหลวงรัชกาล

ท่ี 5 ท่ีทรงเป็นพระราชบดิาแห่งสิทธิเสรภีาพ และพระราช

บิดาแห่งสิทธิมนุษยชน ท่ีทรงประกาศเลิกทาส ท�ให้

ข้อความการเมือง สู้เป็นไทถอยเป็นทาสไม่ได้ผล ปลุก

กระแสด้วยข้อความน้ีไม่ข้ึน ตรงกนัข้ามในทางจติวิทยา

กลับท�ให้ประชาชนคนไทยส�นึกในพระมหากรุณาธิคณุ

ของในหลวงรัชกาลท่ี 5 และท�ให้เห็นว่าสถาบนักษตัรย์ิ

ใกล้ชิดวิถชีีวิตของประชาชนคนไทยดแูลเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชนแท้จริง

รัฐบาลพร้อมใช้เวทีสภาคลี่คลายปัญหาประเทศ 

 วนัท่ี 25 ตลุาคม 2563 นางสาวรชัดา ธนาดเิรก 

รองโฆษกประจ�ส�นักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

รัฐบาลมีความตั้งใจท่ีจะให้เวทีรัฐสภาเป็นกลไกในการ

คลี่คลายสถานการณ์ โดยพร้อมรับฟังข้อมูลและความ

เห็นจากผู้แทนทุกฝ่าย เพ่ือหาทางออกท่ีเหมาะสมและ

เป็นท่ียอมรับของคนส่วนมาก ควบคูไ่ปกบัการแก้ปัญหา

ทางการเมือง รัฐบาลไดด้�เนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่าน

มาตรการระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือบรรเทาผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และให้ประเทศเดิน

หน้าต่อได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งขณะนี้ เริ่มมีสัญญาณ

ของการปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ

ประเมนิจาก IMF ท่ีเห็นว่าไทยมกีารหดตวัทางเศรษฐกจิ

ลดน้อยกว่าเดิมจากท่ีคาดไว้เมื่อกลางปีท่ีติดลบ 7.7% 

เป็น ติดลบ 7.1% และยอดการส่งออกสินค้าไทยเดือน

กันยายน ก็หดตัวน้อยลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามแล้ว

 นางสาวรัชดา ระบุว่า มากไปกว่านั้น ยังมีอีก

หลายโครงการท่ีเช่ือว่าจะส่งผลต่อการเตบิโตทางการค้า

และการลงทุนหลังผ่านช่วงโควิด 19 อย่างแน่นอน อาทิ 

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ง

ในช่วงเดอืน มกราคม-สิงหาคม ท่ีผ่านมา มผีูข้อรบัการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม เงินลงทุน 6.8 หมื่นล้านบาท 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 

(SEC) ท่ีเดินหน้าแล้วเรื่อง การพัฒนาท่าอากาศยาน 

ท่าคอืโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรบักลุ่มประเทศเอเซยีใต้ 

ที่มีประชากรกว่า 1.5 พันล้านคน

 นางสาวรัชดา กล่าวว่า ท่ามกลางบรรยากาศ

ของความเห็นต่าง รัฐบาลรับทราบความคิดเห็นของทุก

ฝ่าย และมีความตั้งใจท่ีจะหาทางออกท่ีเหมาะสมร่วม

กับสมาชิกรัฐสภา ซึ่งจะมีการประชุมในวันท่ี 26-27 

ตุลาคมนี้ อีกทั้ง การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คาดว่าจะมีใน

กลางเดือนพฤศจิกายน อน่ึง พร้อมกันไปกับการ

คลีค่ลายปัญหาทางการเมือง รัฐบาลได้บริหารราชการ

โดยมุ ่งเน ้นให ้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

โครงการระยะยาวจ�นวนมากได้เริ่มต้นไปแล้วและมี

ความจ�เป็นต้องได้รับการสานต่อ จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าคนไทยจะสามารถหาทางออกร่วมกนั รับทราบส่ิงดีๆ  

ท่ีเป็นโอกาสของประเทศ และหันมาร่วมมือกันท�ให้

โอกาสนั้นเกิดเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง

เครือข่ายปกป้องสถาบันนัดรวมตัว 
1 พ.ย. หน้าวัดพระแก้ว

 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายปกป้อง

สถาบัน น�โดย นางหฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ นักร้อง

ชื่อดัง และนายศาสตรา โตอ่อน นักวิชาการอิสระ เดิน

ทางมา ท่ีสถานเอก อัครราช ทูตอ เมริ กาประจ�

ประเทศไทย ถนนวิทยุ เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ สื่อ

ขอให้เคารพกิจการภายในของประเทศไทย ในวันท่ี

ประเทศไทยมีความแตกแยกทางความคิดเป็นจ�นวน

มาก หากเป็นเรื่องการเมือง ก็ไม่เป็นไร แต่มีการโจมตี

สถาบัน ซึ่งสถาบันถือเป็นความมั่นคงของชาติ และยึด

โยงจติใจของคนท้ังชาต ิจงึขออย่าน�การเมอืงมาโยงกบั

สถาบัน

 เท่ียงวันเดยีวกนั ท่ีบรเิวณด้านหน้ารฐัสภา กลุ่ม

ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) และภาคี

เครือข่ายหลายกลุ่มประมาณ 400 คน สวมสีเส้ือเหลือง

ทยอยเดนิทางมาชุมนุมด้วยรถบสัเพ่ือแสดงสัญลักษณ์ใน

การปกป้องสถาบัน และใหก้�ลังใจรัฐบาลท�งาน 

 ในวันเดียวกัน นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้โพสต์

นัดรวมตัวท่ีวัดพระแก้ว วันท่ี 1 พฤศจิกายน เวลา 

16.00 น. สวมเสื้อเหลืองกับเสื้อชมพู 

ศาล รธน. อ่านค�าพิพากษา คดี ส.ส.คดีถือหุ้นสื่อ 

 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ อ่าน

ค�พิพากษาคดท่ีีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรส่งค�ร้องขอ

ให้ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 82 

ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. จ�นวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล

และอีก 32 คนของฝ่ายค้านสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) เน่ืองจาก 

ถือครองหุ้นสื่อหรือไม่

 ในส่วนของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล 32 ศาลเห็นว่า 

ส.ส. จ�นวน 29 คน ไม่ได้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อ 

และหนังสือพิมพ์ตามค�ร้องมาตรา 101(6) ประกอบ

มาตรา 98(3) ขณะท่ีจ�หน่ายคดีอีก 3 ราย คือ  

1. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 2. ม.ร.ว.จัตุมงคล  

โสณกุล และ 3. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ เนื่องจากพ้น

สมาชิกภาพ ส.ส. ไปแล้ว

 ส่วนกรณีอีก 32 ส.ส. ฝ่ายค้านน้ัน ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กรณีของนายธัญญ์วาริน  

สุขะพิสิษฐ์ ส.ส. พรรคก้าวไกล ขาดคุณสมบัติ ส.ส. 
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เน่ืองจากถือหุ ้นในบริษัทประกอบกิจการส่ือขัด

รัฐธรรมนูญเมื่อครั้งสังกัดพรรคอนาคตใหม่ แม้โอนหุ้น

แล้วยังพบข้อพิรุธ และไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง

 ทัง้น้ี ศาลรฐัธรรมนูญ มมีตว่ิา นายธัญญ์วารนิ 

ถือหุ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรค

อนาคตใหม่ยื่นบัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อต่อ กกต. 

ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้าม ดังนั้น จึงเห็นว่า สมาชิกภาพ 

ส.ส. ของนายธัญญ์วารนิ ส้ินสุดลง ตามมาตรา 101(6) 

ประกอบมาตรา 98(3) ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 ขณะท่ีศาล ส่ังจ�หน ่ายคดี  3 ราย คือ  

1. พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2.นายสุรชัย ศรีสารคาม 

และ 3. นายช�นาญ จนัทร์เรอืง เน่ืองจากพ้นสมาชิกภาพ 

ส.ส. ไปแล้ว ส่วนอีก 28 ส.ส. ฝ่ายค้านศาลยกค�ร้อง

เน่ืองจากไม่ได้ประกอบกิจการธุรกิจส่ือมวลชน และ

หนังสือพิมพ์แต่อย่างใด

ราชกิจจาฯ : กระเป๋าคลังขาดทุนสะสม
กว่า 1 ล้านล้านบาท

 วนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 เว็บไซต์ราชกจิจานุเบกษา 

เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรือ่ง รายงานฐานะ

การเงินประจ�สัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทุนส�รองเงินตรา และกจิการธนบตัร ระบวุ่า เพ่ืออนุวัติ

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง

ประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศ

รายงานฐานะการเงินประจ�สัปดาห์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยทุนส�รองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวด

ประจ�สัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 

พ.ศ .2563 และงวดประจ�สัปดาห ์ ส้ิน สุด ณ  

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แนบท้าย

ประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ�นวยการส�นักงานเศรษฐกิจ

การคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง

 ทั้งน้ี ในแนบท้ายประกาศแจ้งผลการขาดทุน

สะสม 1,069,366,246,596 ล้านบาท

โฆษกรัฐฯ : เศรษฐกิจไทยดีกว่าคาดการณ์ 
 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี 

โฆษกประจ�ส�นักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากท่ี

ธนาคารโลกจัดอันดับ Doing Business 2020 ของ

ไทย อยู่ที่อันดับ 21 จาก 190 ประเทศ เป็นการปรับ

ตัวดีขึ้นถึง 6 อันดับ และเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยใน

รอบ 6 ปี สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกจิไทยก�ลัง

มกีารปรบัตวัเพ่ือรองรบัสู่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีมี

มูลค่าเพิ่มสูง ทั้งใน 10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย

เป็นผลมาจากความพยายามของภาครัฐ หลายหน่วย

งานในการลดข้ันตอนการขออนุมตั ิการน�ระบบดจิทัิล

มาใช้ และการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 โฆษกประจ�ส�นักนายกรฐัมนตร ีระบวุ่า ขณะ

ที่บริษัท Fitch Ratings (Fitch) ยังคงอันดับความน่า

เชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ 

BBB+ และให้มุมมองความน่าเช่ือถือของประเทศไทย 

(Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) 

จาก 3 เงื่อนไขส�คัญ ได้แก่ 1) ภาคการคลังและภาค

การเงินต่างประเทศไทยท่ีอยูใ่นระดบัสูง สามารถรองรบั

การเปล่ียนแปลงและความผันผวนของเศรษฐกิจ รวม

ท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โควิด-19 2) ภาคการคลังสาธารณะที่แข็งแกร่ง จาก

การรกัษาวินัยทางการคลัง โดยยดึหลัก พระราชบญัญตัิ

วินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด 

และ 3) ภาคการเงินต่างประเทศท่ีเข้มแข็ง โดยมดีลุบญัชี

เดินสะพัดเกินดุล และทุนส�รองระหว่างประเทศอยู่ใน

ระดับสูง

 ตัวเลขเศรษฐกิจหดตัวต�่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้

ก่อนหน้าน้ัน โดยกระทรวงการคลังรายงานเศรษฐกิจ

ไทยปี 2563 หดตัวท่ีร้อยละ -7 ซึ่งน้อยกว่าท่ีมีการ 

คาดการณ์ก่อนหน้านั้นที่ร้อยละ -8.2 ถึง-7.2 ซึ่งผล

ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีรัฐบาลออกมาตรการกระตุ ้น

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการเพ่ิมก�ลังซื้อแก่ 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ “คนละครึ่ง” 

โครงการ “ช้อปดีมีคืน” โครงการเที่ยวปันสุข รวมทั้ง

โครงการต่างๆ จากงบ พ.ร.ก. เงินกูฯ้ ท่ีจะทยอยด�เนิน

การ ให้เกดิการจ้างงาน และการกระจายรายได้ ซึง่ขณะ

น้ีเริม่มสัีญญาณของการปรบัตวัของเศรษฐกจิในทิศทาง

ท่ีดีข้ึน โดยรัฐบาลได้ด�เนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่าน

มาตรการระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือบรรเทาผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้เศรษฐกิจไทย

เดินหน้าต่อได้ แต่ท้ังน้ี การชุมนุมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน

เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลมีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะมีผล 

กระทบต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีก�ลังเดินหน้า 

ไปด้วยดีให้สะดุดลง และจะกระทบบรรยากาศการ 

จับจ่ายใช้สอยของประชาชน และกระทบความมั่นใจ 

ของนักลงทุนได้” โฆษกรัฐบาล กล่าว
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงรับสั่งกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ริ และข้าราชการที่รอถวายงาน

การลดความยากจนและความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา
        ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

 ความยากจนและความเหล่ือมล�า้มีอยูทุ่กสังคมท่ัวโลก และเป็นปัญหาใหญ่ของโลก ดงัท่ี UN ประกาศเป้าหมาย

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ไว้หลายเรื่อง แต่เรื่องที่ส�คัญที่สุดและเป็นอันดับแรก 

คือ ความยากจนและความเหลื่อมล�้า
 ส�หรับประเทศไทย มีตัวเลขจาก World Bank ชี้ชัดการเพิ่มขึ้นของความยากจนถึง 2 เท่า ในปี 2016 และ 

2018 คือตัวเลขคนยากจนเพิ่มจาก 4.85 ล้านคน เป็น 6.7 ล้านคน และปรากฏอยู่ในภาคกลาง-อีสาน ที่ตัวเลข

คนยากจนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าครึ่งล้านในปี 2016, 2018 และในปี 2017 เป็นครั้งแรกที่พบว่าภาคใต้ อัตราความ

ยากจนสูงที่สุด ในปี 2018 ความยากจนขยายตัวในทุกภูมิภาค ครอบคลุม 61 จังหวัด จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ความยากจนล้วนเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ 

ระบบการศกึษาของไทยกเ็ท่ากบัว่าเอาทรัพยากรคนในชนบท ดงึเอาส่วนทีด่ทีีส่ดุมา แทนทีจ่ะสร้าง
ส่วนทีดี่ทีสุ่ดเพือ่รบัใช้ชนบท กเ็อามารบัใช้ภาคธรุกจิอตุสาหกรรมและราชการมากกว่า ท�าให้ชนบท
เสยีเปรยีบและถกูละเลยในการพฒันา

 S o c i a l  R e f o r m
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• ปี 2019 ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตกต�่ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาค East Asia 

+ Pacific จากความแห้งแล้งที่กระทบกับการใช้ชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จนที่สุด

• เศรษฐกิจทั่วโลกตกต�า่ข้ามภูมิภาค ส่งผลให้กระทบต่อการส่งออก ซึ่งพึ่งภาควัตถุดิบทางการเกษตร

• ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ รายได้ต่อครัวเรือน ส่งผลต่อความยากจนที่เปลี่ยนไป ที่แย่ลง สภาพการ

ด�รงชีพท่ีต�่าลงกว่าเดิม เหล่าน้ีกลายเป็นแหล่งความยากจนท่ีขยายตัวสูงข้ึน ท�ให้ความไม่เสมอภาค 

มากขึ้น และความเหลื่อมล�้ายังเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทย รายงานของ World Bank จึงเรียกร้องให้

มกีารลงทุนและการปฏิบตัเิพ่ือช่วยในการเปล่ียนผ่าน ในระยะส้ัน ท่ีต้องการ safety net ความปลอดภัย เน่ือง

ด้วยประชากรท่ีอ่อนแอ ไม่มีความมั่นคง เขาต้องการการแก้ปัญหาท่ีฉับไว คือการสร้างงานท่ีดีข้ึนให้กับ 

ครวัเรอืนท่ียากจน เพ่ือให้ทันกาลกบัเศรษฐกจิท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ในระยะยาว การลงทุนเร่ืองความ

ยุติธรรมในคนรุ่นหน้า จะเป็นเรื่องหลัก (Key) ด้วยเหตุที่คนรุ่นหน้า (Next Generation) จะมจี�นวนน้อย

ลง เพราะการเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ เด็กทุกๆ คน ต้องการความยุติธรรม ความเท่าเทียม  

ท่ีจะได้รับในการดูแลท้ังสุขภาพ และโอกาสทางการศึกษาท่ีไปให้ถึงศักยภาพของแต่ละคน ด้วยช่องทางน้ี 

จะช่วยให้แต่ละครัวเรอืนไม่ตกบ่วงของความยากจนจากรุน่สู่รุน่ได้ และจะท�ให้สามารถช่วยดแูลคนสูงอายุ

ได้ด้วย พร้อมๆ กับการท�ให้ประเทศไทยมีการเติบโตในโฉมหน้าใหม่ด้วย

การขจัดความยากจน

คือเป้าหมายแรก

ของการศึกษา

 องค์กร UNESCO พูดเรื่องนี้ไว้นานแล้วว่า การขจัดความยากจนหรือการลดความยากจนถือเป็นเป้าหมาย

แรกของการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะให้ความรู้และวิชาการ วิชาชีพ ให้ทักษะชีวิตและทักษะ

วิชาชีพนั้นไปท�มาหากิน ไปรบกับความยากจน เพราะฉะนั้นการศึกษาที่มีคุณภาพจึงจ�เป็นอย่างมาก

 องค์การ UNESCO ได้ให้กรอบความส�าคัญเร่ืองการศึกษาไว้ว่า การศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยขจัดความ
ยากจน น�าไปสู่สุขภาพที่ดี สนับสนุนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 คนที่เข้าถึงการศึกษาคุณภาพจึงสามารถสร้างการเปลี่ยนตัวเองได้ คือ เป็นอิสระจากการ

พึ่งพาผู้อื่นเพราะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ 

 การศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ จึงไม่เพียงสร้างความสามารถของปัจเจกให้บรรลุถึงศักยภาพทาง

เศรษฐกิจเท่านั้น แต่หากต้องให้เขามีความรู้และวิจารณญาณที่เพียงพอจะเข้าร่วมในการตัดสินใจใน

ประเด็นปัญหาทางสังคมและการเมืองได้อีกด้วย

 การศึกษาจึงเป็นพ้ืนฐานส�คัญท่ีทุกคนจะต้องมีและรัฐจะต้องเป็นธุระจัดการให้แก่ประชาชน

ทุกคน เพราะการศึกษาจะเป็นเคร่ืองช้ีวัดของคุณภาพคนของรัฐ ท่ีจะไปขับเคล่ือนภาคการผลิตทาง

เศรษฐกิจ และสร้างเสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะการเมืองแบบประชาธิปไตย ท่ีต้องการให้

สมาชิกของสังคมเป็นผู้มีส่วนร่วมกับชะตากรรมของบ้านเมือง คือการมีส่วนร่วมในทางการเมือง 

เศรษฐกจิและสังคม การศึกษาจงึเป็นเครือ่งมอืของทุกรฐัในการขัดเกลาให้คนในสังคมเป็นพลเมอืงท่ีจะ

สามารถสร้างการเปลีย่นแปลง และแบกรับภารกิจของสงัคมประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบในฐานะ

เจ้าของสังคมและประเทศ 

 การศึกษาที่มีคุณภาพ จึงเปลี่ยนทั้งคน เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนเศรษฐกิจ และเปลี่ยนการเมือง ได้ครบทุกมิติ
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การศึกษามีผลทางเศรษฐกิจ

...“แต่ระบบเศรษฐกิจที่ท�ำให้คนจ�ำนวนหน่ึงท่ีไม่ต้องโกงก็สำมำรถท่ีจะรวยได้อย่ำงเหลือล้น ขณะที่ 

คนส่วนใหญ่ของประเทศจนได้อย่ำงเหลือเชื่อโดยไม่เกียจครำ้น” ... 
          ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

% คนไทย 10% ที่มีรายได้สูงสุดและต�่าสุดห่างกันถึง 22 เท่า

& คนไทยมากว่า 75% ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
' โฉนดถึง 61% อยู่ในมือคนเพียง 10% 
( การพัฒนาท่ีเน้นแต่ GDP ขาดการพัฒนา “คน” คนในแต่ละพ้ืนท่ีไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  

   ผลจากการพัฒนาท�ให้เศรษฐกิจยิ่งโต ผู้มีทุนมากยิ่งได้เปรียบ

 จึงท�ให้เกิดความเหลื่อมล�า้ และเป็นต้นตอไปสู่ความขัดแย้ง เพราะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันมาก ก็จะเพิ่ม

ความเสี่ยงในการแย่งชิงทรัพยากร จึงยากที่จะท�ให้สังคมอยู่ร่วมกันเป็นสุข และขาดเสถียรภาพในสังคมในที่สุด

 ภาพใหญ่ คือ การลดการกระจุกตัวของทรัพยากรในที่ใดที่หนึ่ง จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง และท�ให้คนไทยเชื่อ

ได้ว่าชีวิตจะดีขึ้น จะสามารถก้าวพ้นความยากจนได้ ในช่วงชีวิตที่ได้ร�า่เรียน ไดท้�งานอย่างสุจริต นี่คือโจทย์ของ

การกระจายอ�นาจไปให้คนในท้องถิ่นให้เขาคิดพัฒนาด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องผ่านหัวคิวจากส่วนกลาง เพราะ 

ที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นที่ไม่คืบหน้า ไม่เกิดความมั่นคงในแง่ของบุคคลและของสังคม

 โลกยคุโลกาภิวัตน์ (Globalization) เปล่ียน ประเทศพัฒนาแล้วต่างพลิกตวัไปท่ีการศกึษาให้ทันโลก คนคดิเป็น 

รู้จักดัดแปลง และปรับตัวได้

 ส�หรับประเทศไทยยังอยู่ที่เดิม แม้จะปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปการศึกษาโดยมี พ.ร.บ.การศึกษาปี 2542 

ซึ่งมุ่งเน้นท่ีปรับปรุงโครงสร้างอ�นาจของกระทรวง แต่ไม่ได้ลงสู่การปรับเปล่ียนเรื่องแนวคิด (Mindset) ของท้ัง 

ผู้บริหาร ครู จนถึงตัวเด็ก ในเรื่องการศึกษาให้ทันโลก เป็นพลเมืองคิดเป็น คิดเก่ง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

และเค้าโครงของตัว พ.ร.บ. ที่ก�ลังท�อยู่ในปัจจุบัน ก็มิได้เปลี่ยนแปลงในสาระส�คัญนี้เช่นกัน

 การพัฒนาของรัฐไทยจึงเน้นที่การเจริญเติบโตทางวัตถุ การพัฒนาเศรษฐกิจรุดหน้า แต่ไม่สัมพันธ์กับการ

ศึกษาท่ียังอยู่กับท่ีโดยละท้ิงการพัฒนาด้านศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาเช่นน้ีจึงท�ให้รัฐเข้มแข็ง แต่ประชาชน

อ่อนแอ ทั้งในแง่ทัศนคติและแง่การเป็นพลเมือง ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่คอยพึ่งพิงรัฐ

 ชุมชนอ่อนแอ เพราะการวางแผน การจัดการ และการแก้ไขปัญหามาจากภายนอก 

 ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นการพัฒนาด้านวัตถุ จิตใจที่เป็นจิตอาสา ความร่วมมือซึ่งกันและกันจากภายในจึง

เกิดยาก

 เป้าหมายของการพัฒนาของรัฐ จึงควรอยู่ทีท่�ให้คนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ ไม่ใช่การทอนพลังประชาชน 

จนพึ่งตนเองไม่ได้แม้ในทางเศรษฐกิจที่จะรักษาปัจจัย 4 พื้นฐานของชีวิตไว้ได้

 เศรษฐกิจ และ การศึกษา มีผลต่อกันตรงที่หากประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

กระท่ังสามารถท่ีจะอ่านออก เขียนได้ คดิเลขเป็น เท่าน้ี กท็�ให้เพ่ิมอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิได้แล้ว ซึง่มรีายงาน

วิจัยของ UN ระบุว่า การศึกษาเป็นตัวเพิ่มรายได้ และแม้เข้ารับการศึกษา 1 ปี ก็จะช่วยเพิ่ม 10% ของรายได้  

การศึกษาจึงส่งผลให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยการผลักดันการผลิตเพื่อการแข่งขันทีส่�คัญ

 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และรู้วิทยาศาสตร์ เป็นพ้ืนฐาน  

มข้ีอยนืยนัทางบวกมานานแล้วว่า มผีลต่อการเพ่ิมรายได้ของประชากร และเพ่ิมอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

การศึกษาจึงเป็นการลงทุนในมนุษย์ (human capital) ทีจ่�เป็นของทุกรัฐ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า มนุษย์จะสามารถมี

ความรู้และทักษะที่จ�เป็นและเพียงพอในการบรรลุความส�เร็จของตน การศึกษาโดยพื้นฐานเช่นนี้ จึงเป็นช่องทาง

ลดปัญหาทางสังคมในหลายๆ เรื่อง คือ 

1 เด็กที่ออกจากโรงเรียน และสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นโดยพื้นฐาน จะไม่ตกอยู่ในสภาพที่

ยากจน และจะลดทอนความยากจนได้มากถึง 30% จากการเรียนรู้ท่ีพัฒนา การศึกษาช่วยชะลอความ

ยากจน
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2 การศึกษาเป็นช่องทางการหยุดยั้งการถ่ายทอดความยากจนจากรุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูกหลานได้

3 การศึกษาช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

4 การศึกษาสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพราะช่วยให้มีงานท� มีเศรษฐกิจดี

5 การศึกษาเป็นตัวช่วยในการสร้างส�นึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

6 การศึกษาลดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ คือ หากมีคนท�งานที่มาจากความรวยและจน แต่ได้รับ

การศึกษาท่ีเหมอืนกนั ไม่แตกต่างกนัอย่างเสมอหน้า กจ็ะสามารถลดความเหล่ือมล�า้ได้ถงึ 30% การศกึษา

เช่นนี้ ในทางเศรษฐกิจ ถือว่ามีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 การศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือเพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แต่การศึกษาก็มีมิติด้านสังคมและการเมือง 

รวมอยู่ด้วย ซึ่งการศึกษาก็เป็นตัวสะท้อนความมีหรือไม่มีเสถียรภาพทางสังคมในทุกด้านอยู่ด้วยอย่างที่ไม่อาจแยก

ส่วนใดๆ ได้ เพราะคนเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่เข้าไปแทรกตัวอยู่ในทุกมิติของสังคม

 อกีท้ัง ด้วยภาวะเศรษฐกจิมัง่คัง่ทีก่ระจกุตวั ยงัผลท�าให้อ�านาจทางการเมอืงก็มลัีกษณะกระจกุตัว คนมัง่มี
สามารถใช้อ�านาจทางการเมอืงทีเ่กดิจากการควบคมุทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ความเหลือ่มล�า้ต�า่สูงทางเศรษฐกจิ 
เป็นสิ่งกีดขวางการก่อตัวของโครงสร้างทางการเมืองประชาธิปไตย ที่ต้องการส่งเสริมอิสรภาพ เสมอภาค และ
ยุติธรรมให้ปรากฏแก่พลเมืองของสังคม

 การจัดการศึกษาเพื่อน�ไปสู่การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงอยู่ในอ�นาจของทุกรัฐ 

และเป็นความปรารถที่จะไปสู่จุดนั้น

 การศึกษา จึงเป็นทั้งเป้าหมายหลักและที่มั่นสุดท้าย ก็คือ ตัวสังคมที่เข้มแข็ง เป็นสังคมที่มั่นคง (Security) 

มีอิสระ ปลอดจากการครอบง�ของธุรกิจหรือการเมือง หรือของประเทศใดๆ และจะมั่นคงได้ต้องมีเอกภาพ

รัฐจึงเป็นผู้ออกแบบและก�หนดกฎ กติกา ระเบียบทั้งหลายให้ปรากฏเป็นทิศทาง และปฏิบัติได้ในการสร้าง “คน” 

หรอื “พลเมอืง” ของรฐัตามท่ีต้องการ ซึง่ปรากฏอยูใ่นรฐัธรรมนูญ และพระราชบญัญตัขิองทุกรฐัรวมท้ังประเทศไทย 

ซึ่งปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้ในปี 2560 ก็ระบุไว้ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 คือ 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 54 

• รัฐ ต้องด�เนินการให้การศึกษาภาคบังคับกับเด็กทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

• รัฐ ต้องด�เนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชาชนตามความต้องการในระบบ

ต่างๆ และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ ต่างประเทศ และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา

ทุกระดับ โดยให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล....

....ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ...

....รัฐต้องด�เนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความถนัด 

ของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล�า้ในการศึกษา

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา 257 

(2) สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 258

จ. ด้านการศึกษา

• ให้ด�เนินการตามมาตรา 54 วรรคสอง เด็กเล็กต้องได้รับการดูแล

• ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาตามมาตรา 54 วรรคหก 

• ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด

• ให้มีกลไกและระบบการผลิตครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
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การศึกษา คือ โอกาสที่ เท ่าเทียม

ระหว่างเมืองและระหว่างภูมิภาค

 แม้ว่ารัฐจะระบุให้มีการจัดการศึกษา และการจัดกองทุนเพ่ือช่วยเหลือทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ด้วย

งบประมาณท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดบัต้นๆ มาอย่างต่อเน่ืองหลายรฐับาลแล้ว แต่การบรหิารการศึกษาท่ีมุง่เน้นในส่วนกลาง 

และให้ความส�คัญกับเมืองหลวง เมืองใหญ่เป็นส�คัญ นี่จึงเป็นประเด็นของการรวมศูนยอ์�นาจในการใช้ทรัพยากร

ท้ังหมดของประเทศอันเป็นปัญหารากฐานในการแบ่งสรรทรพัยากรในการพัฒนาประเทศ ท่ีได้สร้างความยากจนและ

เหล่ือมล�้ามาตั้งแต่แรกเริ่มแผนพัฒนาชาติ ซึ่งมีการน�เอาทรัพยากรของประเทศส่วนใหญ่ไปลงท่ีภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ทั้งในการเงินและทรัพยากรคน ในระบบการศึกษาก็เป็นไปเพื่อผลิตคนรับใช้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
และภาคราชการเป็นหลักใหญ่ ฉะนั้น ระบบการศึกษาของไทยก็เท่ากับว่าเอาทรัพยากรคนในชนบท ดึงเอาส่วนที่ดี
ท่ีสุดมา แทนท่ีจะสร้างส่วนท่ีดท่ีีสุดเพ่ือรบัใช้ชนบท กเ็อามารบัใช้ภาคธุรกจิอุตสาหกรรมและราชการมากกว่า ท�ให้

ชนบทเสียเปรียบและถกูละเลยในการพัฒนา ท�ให้ภาคชนบทอ่อนแอ เพราะทรพัยากรถกูแบ่งมาท่ีเมอืง และทุ่มไปท่ี

อุตสาหกรรม ไม่ใช่ภาคเกษตรและชนบท คนในชนบทจงึไม่มอี�นาจต่อรอง ภาคชนบทจงึขาดทรพัยากรคนท่ีมคีวาม

รู้และความสามารถ ท�ให้ภาคชนบทและภาคเกษตรกลายเป็นภาคของคนยากจน

 การศกึษาจงึต้องออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในพ้ืนท่ีนอกเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ ท่ีอยูใ่นภาคเกษตร

และแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ โดยจัดและออกแบบให้เป็นระบบการศึกษาท่ีสนองความต้องการ

ของส่วนภูมิภาคและภาคชนบท เป็นการศึกษาที่สร้างคนให้สามารถท�งานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในชนบท 

โดยการศึกษาต้องมีเป้าหมายท่ีจะมุ่งเป็นการศึกษาส�หรับส่วนภูมิภาคอย่างแท้จริง เพราะแต่ละภูมิภาคมีความ 

แตกต่างกัน ระบบการศึกษาของประเทศจะต้องมีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามสภาพภูมิประเทศ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละภูมิภาคซึ่งไม่เหมือนกัน เพื่อให้การศึกษาเป็นองค์รวมของ

การพัฒนาให้ชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีสามารถท่ีจะมีฐานของความสามารถในการพ่ึงตนเองอย่างแท้จริง การพ่ึงตนเองได้

ของคนชนบทจะท�ให้เขาเป็นอิสระในทางเศรษฐกิจและปลอดจากการครอบง�และถูกเอาเปรียบจากคนภายนอก 

โดยเฉพาะการถกูครอบง�จากเมอืงใหญ่ หรอืเป็นอาณานิคมของเมอืงใหญ่ การจดัการศึกษาจงึมุง่ท่ีลดความยากจน

และลดความเหล่ือมล�้าระหว่างเมืองอีกด้วย คือ การศึกษาท่ีมุ่งสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมระหว่างเมืองและระหว่าง

ภูมิภาค การจัดการศึกษาแบบใหม่จึงควรน�เอาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และคนจากเมืองใหญ่ได้มีส่วนไปช่วย 

คนชนบทพัฒนา จากความรูท่ี้แตกต่างเพ่ือเป็นการพัฒนาชาตใิห้ไปด้วยกนั จะท�ให้คนในทุกภูมภิาคมคีวามสามารถ

ท่ีจะพัฒนาตนเองในการสร้างงานและพ่ึงตนเอง ท�ให้ชนบทสามารถรกัษาระบบครอบครวัของตนเองได้ รกัษาชุมชน

ท้องถิ่นตัวเองได้ ไม่ต้องแยกย้าย อพยพหรือท้ิงบ้านท้ิงเรือนไปเหมือนท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน หากท�ได้เช่นน้ี ชนบทท่ี 

กล้าแกร่งกจ็ะมกี�ลังเงินซือ้ การพัฒนาชนบท ชุมชนท้องถิน่ กจ็ะเป็นฐานท่ีท�ให้ภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาก้าวหน้า 

พึ่งตนเอง เพราะสามารถพึ่งตลาดภายในประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่สร้างคนในชุมชนท้องถิ่นจึงท�ให้

เราต้องพ่ึงตลาดภายนอก เน้นการส่งออก เพราะก�ลังซือ้ภายในมนัขาด การพัฒนาในชุมชนท้องถิน่จะเกดิการพัฒนา

การพึ่งตนเองได้ของคนชนบทจะท�าให้เขาเป็นอิสระในทางเศรษฐกิจ
และปลอดจากการครอบง� าและถูก เอา เปรียบจากคนภายนอก 
โดยเฉพาะ การถูกครอบง�าจากเมืองใหญ่ หรือเป็นอาณานิคมของ 
เมืองใหญ่ การจัดการศึกษาจึงมุ ่งที่ลดความยากจนและลดความ
เหลื่อมล�้ าระหว ่างเมืองอีกด ้วย คือ การศึกษาที่มุ ่งสร ้างโอกาสที่ 
เท่าเทียมระหว่างเมืองและระหว่างภูมิภาค
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อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งเป็นทิศทางในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆ ให้กระจาย

และขยายตวัให้มากและเรว็ข้ึน และจะเป็นการเพ่ิมผูป้ระกอบการในระดบัฐานรากชุมชนท้องถิน่ มากกว่าจะเป็นการ

จัดการศึกษาท่ีมุ่งสร้างคนไปเป็นแรงงานราคาถูก ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จากภาคเกษตรก็จะกลายเป็นผู้ใช้แรงงาน 

ไปหมด ไม่ว่าจะถูกจ้างในเมืองหรือในท้องถิ่น สร้างสภาพความเหลื่อมล�้าและยากจนไม่จบสิ้น

 เข็มมุ่งของการจัดการศึกษา จึงควรเป็นไปในทิศทางของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ท่ีจะปลดปล่อยให้ 

หลุดพ้นจากการครอบง�ทางความรูแ้ละทางเศรษฐกจิเพ่ือให้มนุษย์ได้ด�รงชีพอยูอ่ย่างมศีกัดิศ์รแีละคณุค่าของความ

เป็นมนุษย์ไม่ใช่การศึกษาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์

     แนวทางการจัดการศึกษา 

     ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า

1 การจดัการศกึษาบนหลกัแห่งการกระท�าทีท่ดัเทยีมกนั (Equalization System) หรอืเสมอภาคกัน เพือ่
ช่วยเหลือกลุ่มคน หรือพื้นที่ท่ียังอ่อนแอ หรือล้าหลังให้ตั้งตัว ตั้งไข่ เพื่อคงอยู่และแข่งขันได้ หรือพัฒนาขึ้น

มาให้ทัดเทียมกบักลุ่มคนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้ ซึง่เท่ากบัเป็นการลดความเหล่ือมล�า้ โดยนัยน้ี รวมถงึความเจรญิ

ก้าวหน้าหรือความเจริญของเมืองให้ใกล้เคียงกัน โดยมิให้เมืองต่างๆ เกิดความเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ไม่

ว่าจะเป็นขนาดของเมือง ทัง้ในแง่การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง การคมนาคม ไฟฟ้า ประชากร 

ความเป็นอยู่ รายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น การพัฒนาเมืองในแนวทางนี้จะเอื้อต่อการ

จัดการศึกษาในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นให้มีระดับทัดเทียมแต่ละเมือง ไม่เกิดช่องว่างทางการศึกษาและ

เศรษฐกิจ

2 การศึกษาฟรี มีคุณภาพถ้วนหน้าส�าหรับเด็กทุกคน คือ การสร้างกลไกเพ่ือเอ้ืออ�นวยความสะดวก 

ในการเข้าถงึการศึกษาท่ีมคีณุภาพส�หรบัเดก็ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเดก็ปกต ิเดก็พิการ เดก็พิเศษ รฐัต้องทุ่มเท

จริงจงัให้เดก็ทุกคนได้รบัความสะดวกและให้ความพร้อมท่ีจะอยูใ่นระบบการศกึษาให้นานท่ีสุด เพ่ือเสรมิสร้าง

สมรรถนะ ความสามารถ และวุฒิภาวะที่จะพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมได้

 เด็กทุกคนต้องได้เรียนฟรีในทุกโอกาส และสถานท่ีท่ีเด็กอยู ่เป็นการเรียนฟรีท่ีมีคุณภาพตาม

รัฐธรรมนูญท่ีรบัรองไว้ แต่ในความเป็นจรงิ เดก็หลุดจากระบบการศกึษาจ�นวนมาก เพราะการศึกษาไม่ฟรี

จริง ซ�า้ยังขาดคุณภาพ ซึ่งผู้ยากจน ด้อยโอกาส ขาดความพร้อม เช่น เสื้อผ้า เครื่องเขียน การเดินทาง 

และอาหาร เป็นต้น 

3 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปคนให้มีความเป็นพลเมือง 
ท่ีมีค่านิยมเรื่องเสรีภาพ เสมอภาค และความยุติธรรม ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและ

ประชาธิปไตย การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองนี้จะช่วยท�ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีความรับผิดชอบที่

พร้อมพอส�หรับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกมิติของสังคม ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง 

อย่างรู้เท่าทันต่อระบบการเมอืงและการเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นการยกระดบัคณุภาพคนให้มจีติส�นึกต่อ

ส่วนรวม มีความรู้และเข้าใจในสังคมของตน และความเป็นไปของโลก เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต การศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืงจงึยดึโยงอยูกั่บผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกัก่อน
ส่วนตน การศึกษาในแนวนี้จะท�าให้คนมีส�านึกในความเป็นเจ้าของท้องถ่ินตนและประเทศชาติที่พร้อมจะ
ปกป้อง และเนือ่งด้วยการศกึษานีเ้น้นการปลดปล่อยจากการครอบง�าและชีน้�า ทัง้จากอ�านาจรฐัและกระแส
สงัคม กจ็ะช่วยเป็นช่องทางให้ผูเ้รยีนได้แสวงหาความคดิ การค้นคว้า การประดษิฐ์คดิค้น เพ่ือให้เกดิปัญญา

ในการพ่ึงตนเอง จงึเป็นการส่งเสรมิเสรภีาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ซึง่จะท�ให้สร้างประโยชน์

ในระดับชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับชาติได้ เพราะคนเหล่าน้ีจะสามารถรังสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท้ัง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง ท�ให้ลดความยากจนและความเหลื่อมล�า้ลงไปได้มาก 

จากความสามารถของพลเมืองเอง



25 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  พฤศจิกายน 2563

4 การจัดการศึกษาควรค�านึงถึงการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�า้ที่มีอยู่ในระดับภูมิภาค
หรอืท้องถิน่เป็นส�าคญั การจดัการศกึษาจงึต้องการการออกแบบท่ีสนองตอบต่อความต้องการของพ้ืนท่ีเป็น
ส�คัญ คือ การศึกษาเพื่อท้องถิ่นส�หรับแต่ละภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน เพื่อตระหนักในศักดิ์ศรี คุณค่า และ 

อัตลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ในทุกพื้นที่ที่จะท�ให้คนในทุกๆ ที่ได้บรรลุถึงศักยภาพ และความสามารถที่จะ

ปกครองตนเอง และจดัการตนเองได้ การศึกษาจงึควรเป็นไปตามสภาพภูมปิระเทศและทรพัยากรธรรมชาติ 

ท�ให้คนในชุมชนท้องถิน่ได้มสีถานท่ีเรยีนท่ีเพียงพอ และได้เรยีนตามภูมสัิงคมของตนเอง และยดึโยงกบัชุมชน

ของตน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการพัฒนาความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปได้ การศึกษาเช่นนี้จึงรักษาภูมิปัญญา 

อัตลักษณ์ และความแข็งแกร่งของพ้ืนท่ีชุมชนท่ัวประเทศไว้ได้ โดยท่ีคนในท้องถิน่ต่างๆ ไม่ต้องอพยพไปเรยีน

ในเมอืงใหญ่ท่ีห่างไกล และยงัเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรส่วนตนมากข้ึน และท�ให้เส่ียงต่อการเข้าไม่ถงึการ

ศึกษา หรอื ไม่สามารถท่ีจะอยูใ่นการศึกษาอย่างต่อเน่ืองได้ ซึง่จะยิง่ตอกย�า้ความยากจนและความเหล่ือมล�า้

มากข้ึน การศึกษาเพ่ือท้องถิน่ ยงัเป็นการรกัษาความเป็นมาของท้องถิน่ท่ีมท่ีีมาทางประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ และภูมิศาสตร์ท่ีมั่นคง มีทุนทางสังคมท่ีมีความต่อเน่ือง คือมีการพัฒนาและปรับตัวในท้องถิ่น 

(Localization) ไม่ถูกกลืนสลายหายไปกับโลกสมัยใหม่ที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization)

5 การปฏิรูปครู คือ การปฏิรูปการศึกษาในการผลิตสร้างครูทั้งระบบ เนื่องจากครูคือต้นทางและตัวแบบ 
(Role Model) ของเด็กๆ และเยาวชนในระบบการศึกษา ที่รัฐมอบบทบาทใหท้�การกล่อมเกลาเยาวชนของ

ชาติ ผ่านกระทรวงศึกษาธิการด้วยงบประมาณที่สูง และบุคลากรจ�นวนมากทีท่�หน้าที่สนับสนุน ก�กับ 

และควบคุมทิศทางการศึกษาท่ีส่งลงไปท่ีตัวเด็กในสถานศึกษาท่ัวประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดและ

พฤติกรรมของเด็กว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เพราะเด็กและคนไทย คือผลผลิตทางการศึกษาที่รัฐจัดท� 

ด้วยเหตุผลนี้ จ�เป็นที่จะต้องปฏิรูปที่ตัวหลักสูตร การเรียนการสอนของครู เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพ เพื่อไป

สร้างเด็กทีม่ีคุณภาพ สร้างการศึกษาทีม่ีคุณภาพ ให้เยาวชนสามารถทีจ่ะมีความคิดริเริ่ม กล้าสร้างสรรค์ มี

ความรับผิดชอบ และปรับตัวแก้ปัญหาร่วมกับสังคมได้ ไม่ใช่การศึกษาในแบบเดิมที่ต้องจ�ตามครูบอก คือ

สอนให้จ�แล้วน�ไปสอบ แต่เปลี่ยนไปทางคุณภาพ คือ สอนใหท้� น�ให้คิด รู้จักดัดแปลงจึงจะปลดปล่อย

ท้ังครแูละเดก็ไทยให้หลุดจากการจองจ�ของระบบการศึกษาท่ีผ่านมาและเป็นอยู ่ซึง่เป็นระบบเผดจ็การและ

อ�นาจนิยมที่แฝงฝังอยู่ในการศึกษาไทย การปฏิรูปครูจึงเป็นการปลดปล่อย (decolonize) อาณานิคมทาง

จิตวิญญาณของครูท่ีเคยข้ึนกับระบบความคิดเดิม แต่ระบบการศึกษาต้องการความเป็นอิสระ และเป็นท่ี 

ฝึกฝนการใช้เสรภีาพในการแสดงออก การใช้ความคดิ อย่างมวิีจารณญาณ มเีหตผุล จนเป็นวัฒนธรรมของ

สังคม

6 การพฒันาการเรยีนการสอนเสริมด้วยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมแก่สภาพพืน้ทีข่องผูเ้รียน นอกจากการสอน
ในแบบปกติ (Offline) ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบการสอนผ่าน TV ทางไกล การสอนผ่าน Online อัน

เนื่องจากข้อจ�กัดต่างๆ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล ครูขาดแคลน หรือเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

ต่างๆ เหล่านี้ ไม่เป็นข้อปิดกั้นโอกาส และสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเสมอภาคกัน 

โดยเฉพาะเมื่อจ�นวนเด็กลดลง ท้ังจากโดยการเกิดและการย้ายถิ่นของพ่อแม่ รัฐก็มีหน้าท่ีในการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้ถึงเด็กทุกคนถ้วนหน้า แม้ในพื้นที่ห่างไกล โดยไมจ่�เป็นต้องยุบโรงเรียน

ในชุมชนหมูบ้่าน เพราะโรงเรยีนเป็นสัญลักษณ์ของการศึกษาท่ีท�ให้คนเจรญิงอกงาม (Education is Growth) 

การยุบโรงเรียนคือการลดทอนความส�คัญการศึกษาของท้องถิ่น รวมทัง้คุณค่าและศักดิ์ศรคีวามเป็นมนษุย์

ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย

 การสร้างการศึกษาในแนวทางที่จะลดความยากจนและความเหลื่อมล�า้ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคน

ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ สามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ และร่วมรับผิดชอบกับการเปล่ียนแปลงของ

สังคมและการเมอืงอย่างต่อเน่ือง จ�เป็นต้องลงทุนไม่เพียงด้วยงบประมาณ หากแต่ต้องลงแรงด้วยเจตจ�นงทางการ

เมือง (Political Will) ร่วมด้วยเป็นส�คัญ เราจึงจะเห็นการพึ่งตนเองและเป็นอิสระได้ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง

  

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
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