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ปัดยือ้แบน‘พาราควอต-คลอรไ์พริฟอส’  

เกษตรแจงต้องถกผูเ้ช่ียวชาญ ผา่ผลงาน‘บ๊ิกฉัตร’พฒันาแหล่งน ้า 
 

กรมวิชาการเกษตร ยนัขาดความเชี่ยวชาญด้านอนัตรายต่อมนุษย์ ต้องส่งเรื่องพาราควอต และ 
คลอรไ์พรฟิอส ใหค้ณะกรรมการวตัถุอนัตรายชีช้ะตา ดเีดยพ์รอ้มสง่ขอ้มลูภายในสปัดาหน้ี์ 

นายสุวทิย์ ชยัเกียรติยศ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร เปิดเผยกรณีข่าวกรมวชิาการเกษตรยื้อเวลา
ยกเลกิการใชว้ตัถุอนัตราย 2 ชนิด ไดแ้ก่ พาราควอต และคลอรไ์พรฟิอส โดยส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการวตัถุ
อนัตรายพจิารณาก่อนว่า ไม่เป็นความจรงิ เพราะคณะกรรมการวตัถุอนัตราย มใิช่คณะกรรมการที่กรม
วชิาการเกษตรตัง้ขึน้ แต่เป็นคณะกรรมการตามพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ซึ่ง
เป็นการด าเนินการตามหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการพจิารณาเพื่อขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรายทางการเกษตรที่
ระบุวา่ หากจะด าเนินการเพกิถอนทะเบยีนดว้ยเหตุผลทีว่ตัถุอนัตรายนัน้อาจจะเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สตัว ์
สิง่มีชวีิตโดยไม่มีวิธีการปกติในการที่จะป้องกนัได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการวตัถุอนัตรายก่อน 

ประกอบกบัในกรณีน้ีขอ้มูลดา้นสุขอนามยัโดยเฉพาะอนัตรายต่อมนุษยน์ัน้ คณะอนุกรรมการฯเหน็
ว่า ยงัขาดผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะพจิารณา จงึเหน็สมควรส่งเรื่องดงักล่าวไปขอค าปรกึษาจากคณะกรรมการวตัถุ
อนัตราย ซึง่มอี านาจหน้าที ่(มาตรา 7) ทีจ่ะใหค้ าปรกึษาเรื่องใดๆ เกีย่วกบัวตัถุอนัตราย นอกจากน้ีในการที่
คณะกรรมการวตัถุอนัตรายจะพจิารณาตดัสนิใจประกาศเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที่ 4 คอื หา้มผลติ น าเขา้ 
ส่งออก ขาย และมไีวใ้นครอบครอง ก็จ าเป็นต้องพจิารณาขอ้มูลทัง้หมดก่อน หรอืถ้าขอ้มูลยงัไม่เพยีงพอ
และสมควรทีจ่ะใหม้ใีชต้่อไป กจ็ะยงัคงจดัเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่3 คอืสามารถผลติ น าเขา้ สง่ออกและมไีว้
ในครอบครองไดต้่อไป โดยมคี าแนะน าจากคณะกรรมการวตัถุอนัตรายใหก้รมวชิาการเกษตรมมีาตรการ
เพือ่ลดความเสีย่ง และจ ากดัการใชว้ตัถุอนัตรายทัง้ 2 ชนิด 

“กรมวชิาการเกษตรขอยนืยนัว่าการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัวตัถุอนัตรายทุกชนิด ด าเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความส าคญัในการลดใช้สารเคม ีและการที่จ ะผลติสนิค้า
เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัจากสารตกคา้งทัง้ในผลผลติและสิง่แวดลอ้ม และพรอ้มที่จะสนับสนุน
การลด ละ เลกิ การใช ้เมื่อมคีวามจ าเป็น โดยค านึงถงึความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยเ์ป็นส าคญั 
อย่างไรก็ตามเพื่อรองรบัผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จะศึกษาและเร่งรดัหาวิธีการที่
เหมาะสมเพือ่เป็นทางเลอืกทดแทนการใชส้ารดงักลา่วต่อไป” อธบิดกีรมวชิาการเกษตรกลา่ว 

 
 

 
 



คอลมัน์สกูป๊พิเศษ : ผา่ผลงาน‘บ๊ิกฉัตร’พฒันาแหล่งน ้า 
 

 
ตัง้แต่รฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเขา้มาบรหิารประเทศในปี 2557 ได้ให้

ความส าคญัในเรื่องน ้ามากเป็นพเิศษ สิง่แรกทีด่ าเนินการ คอื การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า โดยมี พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ ซึ่งขณะนัน้ยงัด ารงต าแหน่งเป็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย ์ก่อนทีจ่ะยา้ยมาด ารงต าแหน่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 

อย่างไรก็ตามในช่วง 3 ปีแรกของรฐับาล คอื ปี 2557 ต่อเน่ืองจนถงึปี 2559 ต้องเผชญิปญัหาภยั
แลง้เกอืบทัว่ประเทศ รฐับาลเน้น “ท าก่อนได ้ท าทนัท”ี จงึเกดินโยบายเพิม่ความจุอ่างเกบ็น ้าเดมิใหเ้กบ็น ้า
ไดม้ากขึน้ และเรง่เกบ็น ้าไวใ้ชป้ระโยชน์ดว้ยการท าแกม้ลงิเกบ็น ้าก่อนไหลออกนอกประเทศ 

พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ในการแกไ้ขปญัหาเรื่องน ้าของ 
กระทรวงเกษตรฯไดม้กีารวางแผนแกไ้ขปญัหาสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าทีไ่ด้
มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในปจัจุบัน โดยตลอดจนระยะเวลา 3 ปีของรัฐบาล สามารถ
ด าเนินการพฒันาแหลง่น ้าเกบ็กกัน ้าไดเ้พิม่ขึน้อกี 1,030 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) กระจายในพืน้ทีต่่างๆ 
ทัว่ประเทศ มเีกษตรกรไดร้บัประโยชน์ถงึ 717,510 ครวัเรอืนและที่ส าคญัท าใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้จากเดมิถงึ 
2,570 บาทต่อไร ่

นอกจากน้ี ยงัไดด้ าเนินการศกึษาออกแบบเพือ่วางรากฐานโครงการพฒันาแหล่งน ้าส าคญัๆ ทีจ่ะเร่ง
ก่อสร้างให้เสร็จภายใน 2-4 ปี ท าให้มีโครงการพฒันาแหล่งน ้ าที่ผ่านการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทีพ่รอ้มจะด าเนินการภายในปี 2564 หลายโครงการ จะสามารถเกบ็กกัน ้าไดเ้พิม่ขึน้
อกีไมน้่อยกว่า 4,245 ลา้น ลบ.ม. โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะสามารถเพิม่การเกบ็กกัไดอ้กี 
630 ลา้น ลบ.ม. และเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน 1.9 ลา้นไร่ 

ส าหรบัการแกป้ญัหาน ้าในอนาคต ซึ่งนายกรฐัมนตร ีไดส้ ัง่การใหเ้น้นการบรหิารจดัการน ้าเชงิพืน้ที่
อย่างเป็นระบบ (Area Base) นัน้ กระทรวงเกษตรฯ ไดน้ าสภาพปญัหาตามแผนยุทธศาสตร์การบรหิาร
จดัการน ้า และปญัหาที่เกิดขึ้นจรงิมาวเิคราะห์ จดัท าเป็นกลุ่มแผนงานเชิงพื้นที่รวม 47 พื้นที่ แบ่งเป็น
ภูมภิาคต่างๆ ดงัน้ี ภาคเหนือ 18 พืน้ที่ ภาคกลาง ซึ่งรวมภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตกดว้ย 7 พืน้ที ่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 9 พืน้ที ่และภาคใต ้13 พืน้ที ่

ในสว่นของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรอื ภาคอสีานนัน้ กระทรวงเกษตรฯไดใ้หค้วามส าคญัในการ
พฒันาแหล่งน ้ามากเป็นพเิศษ เน่ืองจากเป็นภูมภิาคที่มพีืน้ที่การเกษตรมากที่สุดคอื 63 ลา้นไร่ แต่กลบัมี



พืน้ที่ชลประทานน้อยที่สุดเพยีง 7 ล้านไร่ หรอื ร้อยละ 11 ของพืน้ที่การเกษตรเท่านัน้ พื้นที่ส่วนใหญ่อกี
กวา่ 56 ลา้นไร ่ยงัตอ้งอาศยัน ้าฝนท าใหข้าดความมัน่คงในเรื่องน ้า 

“ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาของรฐับาล สามารถพฒันาแหล่งน ้าในภาคอสีานเพิม่ปรมิาณเกบ็กกั
น ้าได ้480 ล้านลบ.ม. เพิม่พื้นที่ชลประทาน 770,000 ไร่ เท่าๆ กบัรฐับาลชุดก่อนๆ ท ารวมกนัถึง 12 ปี 
โดยไดด้ าเนินการพฒันาแหล่งน ้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การก่อสรา้งประตูระบายน ้าเพื่อเก็บกกั
น ้าก่อนไหลลงแมน่ ้าโขง การสรา้งอา่งเกบ็น ้าแหง่ใหมแ่ละการเพิม่ปรมิาณความจุของอา่งเกบ็น ้าเดมิในพืน้ที่
ตน้น ้า การสรา้งอาคารบงัคบัน ้า การเพิม่ระบบกระจายน ้า และทีส่ าคญัไดน้ า “ศาสตรพ์ระราชา” มาขยาย
ด าเนินโครงการแกม้ลงิรมิน ้าโขงถงึ 30 แหง่” รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรฯ กลา่ว 

ปีงบประมาณ2561 น้ี กระทรวงเกษตรฯโดยกรมชลประทาน จะด าเนินโครงการพฒันาแหล่งน ้า
เร่งด่วนในภาคอสีานอกีไม่น้อยกว่า 165 โครงการ ใชเ้งนิลงทุนประมาณ 6,883 ลา้นบาท ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรบัปรุงอ่างเกบ็น ้าเชงิเขา เช่น อ่างฯน ้าอูน จ.สกลนคร เป็นตน้ การพฒันาอ่างเก็บน ้าต้นล าน ้าช ีจ.ชยัภูม ิ
อกี 2 โครงการ พรอ้มทัง้น าพระราชด ารสัเรื่องอ่างพวงมาด าเนินการเชื่อมโยงอ่างในจ.นครราชสีมา และอกี
หลากหลายโครงการโดยเฉพาะใน จ.นครราชสมีา เช่น โครงการก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้าทบัรัง้ ก่อสรา้งอาคาร
ควบคุมน ้าล าเชยีงไกรตอนล่าง ก่อสรา้งประตูระบายน ้าล าสะแทด ก่อสรา้งแก้มลงิหน่วงน ้า ก่อสรา้งคลอง
ผนัน ้าเลีย่งเมอืงโคราช เป็นตน้ ซึง่ในปี 2561 คาดวา่จะโครงการพฒันาแหล่งน ้าทีแ่ลว้เสรจ็และสามารถเกบ็
กกัน ้าไดเ้พิม่ขึน้อกีประมาณ 58 ลา้น ลบ.ม. เพิม่พืน้ทีช่ลประทานได ้88,000 ไร่ ประชาชนไดร้บัประโยชน์
เกอืบ 54,000 ครวัเรอืน 
สว่นในปีงบประมาณ 2562 จะเรง่สรา้งประตูเกบ็กกัน ้าบรเิวณปากแมน่ ้าเลย และสรา้งคลองผนัน ้าเลีย่งเมอืง
ชยัภมูเิพือ่แกป้ญัหาน ้าทว่ม นอกจากน้ี ในระยะยาวยงัมแีผนการเชื่อมโยงโครงขา่ยน ้า เช่น โครงการผนัน ้า
โขง เลย ช ีมลู และโครงการผนัน ้าปา่สกั-ล าตะคอง เป็นตน้ 

ส าหรบัในการพฒันาแหล่งน ้าภาคอีสานทัง้ระบบ ตัง้แต่ปี 2561 -2569 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 
95,532 ลา้นบาท สามารถเพิม่พืน้ที่ชลประทานได ้1.15 ลา้นไร่ ไดป้รมิาณน ้าเพิม่ขึน้ 1,254 ล้าน ลบ.ม.
สิน้สุดการรอคอยของคนอสีาน...จะไดม้คีวามมัน่คงในเรื่องน ้าเหมอืนภมูภิาคอื่นๆ เสยีท ี

 
คอลมัน์เกษตรบรูณาการ : เลือกม้างานชดุใหม่ วดัใจเฮือกสดุท้าย 

 
ลุน้กนัมานานหลายสปัดาห ์ในสว่นต าแหน่งขา้ราชการระดบั 10 ลอตสุดทา้ย หลงัจากที ่พล.อ.ฉตัร

ชยั สารกิลัยะ  รมว.เกษตรฯ เลอืก“เลศิวโิรจน์ โกวฒันะ” รองปลดัขึน้นัง่แทน่ปลดักระทรวงเกษตรฯ แทน  
“ธรีภทัร ประยรูสทิธ”ิ ทีม่าจากกรมปา่ไม ้เมื่อ 2 ปีก่อน และตอ้งสง่กลบัไปนัง่ตบยงุทีท่ าเนียบรฐับาลอนั
เน่ืองมาจากขอ้หาท างานแบบคดิบวกเกนิไป อะไรกไ็ด ้จนก่อใหเ้กดิปญัหาบานปลายต่อการพฒันาดา้น
การเกษตรตามแนว “ฉตัรชยั” เจา้ของโปรเจกท ์กระดาษ A4 ทีด่แีต่รา่ยบนกระดาษแต่ท าจรงิไมไ่ดเ้พราะ
ขา้ราชการไมเ่ขา้ใจ   

จนทีสุ่ดทา่นรฐัมนตร ี“ฉตัรชยั” จ าเป็นตอ้งตดัสนิใจปรบัเปลีย่นมา้งาน หลงัจากปรบัปรุงอาคาร ตาม
ใครคนใดคนหน่ึงบอกเลา่วา่ ปรบัเปลีย่น ปรบัปรุงอาคาร จะท าใหข้า้ราชการท างานแบบเขา้ขาเหมอืนกบั  
รมว.เกษตรฯ และ รมช. ทีเ่ขา้ขา จนวนัน้ีชาวบา้นแทบไมรู่ว้า่ม ีรมช.เกษตรฯเป็นใคร สุดทา้ยเลอืก



ปรบัเปลีย่นต าแหน่งผูบ้รหิารในหลายกรม รวมทัง้แต่งตัง้คนทีม่าทดแทนทีเ่กษยีณอายรุาชการไป  ซึง่ลอต
ทา้ยสุด คอื 3 กรมหลกั นัน่คอื อธบิดกีรมชลประทาน อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ และเลขาธกิารส านกังาน
มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ 

โดยคนมานัง่เกา้อีใ้หมใ่นสว่นกรมชลประทานแต่งตัง้แทนต าแหน่งทีเ่กษยีณอายรุาการไปคนทีถู่ก
เลอืก กต็ามคาดหมาย จะเป็นใครไปไมไ่ด ้เพราะคนน้ีเงยีบ พดูน้อย ค่อยเจรจา ทหารชอบ “สมเกยีรต ิ
ประจ าวงษ์” รองอธบิดกีรมชลประทาน ไปนัง่ต าแหน่งอธบิด ี วา่กนัวา่ ผูใ้หญ่ไวใ้จ ใหท้ าโครงการน ้าขนาด
ใหญ่ แกท้ว่มแลง้ถาวร รองรบัตัง้กระทรวงน ้าในอนาคต...วา่ง ัน้ สว่นกรมสง่เสรมิสหกรณ์ทีอ่ธบิดคีนเก่า ถูก
เดง้ออกไป  แต่งตวัเลขทีส่ านกังานเศรษฐกจิการเกษตร ในต าแหน่งเลขาธกิารส านกังานฯก ็ได ้“พเิชษฐ ์
วริยิะพาหะ” รองอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ ขึน้นัง่แทน่อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์แทนต าแหน่งทีโ่ดนเดง้
ออกไป สว่นอกีคน คอื  “น.ส.เสรมิสุข สลกัเพช็ร”์ รองอธบิดกีรมวชิาการเกษตร ด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร
ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตแิทนต าแหน่งคนเดมิทีโ่ดนเดง้ ไปนัง่เป็นรอง
ปลดักระทรวงเกษตรฯ เพราะ รมช. เกษตรฯ ไมป่ลืม้ สว่นจะดเีดน่แคไ่หนฝีมอืแคไ่หนตอ้งตดิตาม กนัยาวๆ 

นอกจากน้ี ยงัมกีารวางตวัในสว่นผูต้รวจราชการ ไวส้างงานต่อ ยาวๆ ในปีหน้าเพราะจะเกษยีณอกี
หลายต าแหน่ง โดยลอตน้ีมกีารแต่งตัง้ทัง้หมดในสว่นต าแหน่งผูต้รวจการ 8 ต าแหน่ง จากทีส่มคัรกนั
ทัง้หมด 25 คน ซึง่บุญหลน่ทบัเทา้ 8 คน ทีจ่ะเขา้มานัง่หน้าขาวในกระทรวง ในสว่นเกา้อีผู้ต้รวจกระทรวง
เกษตรฯ ระดบั 10 นัน้คอื นายสรวศิ ธานีโต รองอธบิดกีรมปศุสตัว ์นายมศีกัดิ ์ภกัดคีง รองอธบิดกีรม
ประมง นางจนัทรธ์ดิา มเีดช รองเลขาธกิารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รอง
อธบิดกีรมวชิการเกษตร น.ส.เบญจพร ชาครนนท ์รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ น.ส.จริทรพัย ์ปลอดกระโทก 
รองอธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ นายอานตั ิวเิศษรจนา รองเลขาธกิารส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรฯ 
และนายคมสนั จ ารญูพงษ์ รองเลขาธกิารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

ดูๆ กนัแลว้เป็นอยา่งไรเจา้คะมองแลว้ชื่อชัน้ พอไปวดัไปวา หรอืพอจะเหน็แววว่างานกระทรวง
เกษตรฯจะเดนิหน้าไดห้รอืไมต่อ้งดกูนัไปยาวๆ อยา่ลมืวา่ ลอตน้ี วา่กนัวา่ ทา่น “ฉตัรชยั” วางคนท างาน 
สว่นจะท างานไดใ้จ หรอืไม ่ดกูนัไป แต่บอกไดเ้ลยลอตน้ี วดัใจเฮอืกสุดทา้ย ของรมว.เกษตรฯเชน่กนั หาก
ไมม่อีะไรด ีสุดทา้ยคนทีถู่กปรบัอาจเป็นทา่นรมว. เกษตรฯเอง สวสัด ี

ราชด าเนิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัจนัทร ์18 กนัยายน พ.ศ.2560 

 
การปฏิรปูประเทศไทยจะส าเรจ็ ผูน้ าจ าเป็นต้องมีวิสยัทศัน์และซ่ือสตัย ์

 
 

“หน่ึงในแนวทางการปฏริูปประเทศเพื่อความอยู่ดกีนิดขีองประชาชน ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ 
และเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ผูน้ าตอ้งมคีวามมุ่งมัน่ทางการเมอืง และมวีสิยัทศัน์ในการแกป้ญัหาเศรษฐกจิ สงัคม 
และการเมอืง 

ที่ส าคญั ต้องมคีวามซื่อสตัย์สุจริต มีความสามารถ กล้าหาญในการปกครอง และบริหารจดัการ
ประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และมีเจต จ านงร่วมกันในการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงดว้ย เพราะดอกผลจากการปฏริูป และการพฒันาประเทศ 
จะตกถงึมอืประชาชนทุกคนดว้ยการมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้” 

ศาสตราจารย ์(เกยีรตคิุณ) เกรกิเกยีรต ิพพิฒัน์เสรธีรรม อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปจัจุบนัไดร้บัการโปรดเกลา้ฯเป็น ราชบณัฑติ ส านักธรรมศาสตร์และการเมอืง ประเภทสงัคม สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร ์กลา่วกบั ทมีเศรษฐกจิ 

“ราชบณัฑติสภา ซึ่งมนีักวชิาการ นักกฎหมาย และ
นักเศรษฐศาสตร์หลายคน เหน็ว่า การวางแนวทางและกล
ยุทธ์เพื่อก าหนดทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยเป็น
สิ่งจ าเป็น และต้องได้ร ับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ขณะเดียวกันก็เห็นว่า การวางเป้าหมายพฒันาประเทศ
ระยะ 20 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ี
และ หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) มเีจตนา
ทีด่แีต่ควรใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั

ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 เป็นจุดเริ่มต้นระยะแรกของยุทธศาสตร์พฒันาประเทศระยะยาว เพราะแม้จะมี
ประชาชนจ านวนมากชื่นชมยนิดกีบัวสิยัทศัน์ของผูน้ า แต่กม็ไีม่น้อยที่ เหน็ต่างออกไปดว้ยเหตุผลทีเ่กรงว่า
ผูน้ ารฐับาลจะใชแ้ผนยทุธศาสตรน้ี์เป็นเครื่องมอืในการสบืทอดอ านาจ...” 



ประเดน็ส าคญัของเรื่องน้ีตอ้งพจิารณากนัจรงิจงัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวงวชิาการ ผา่นการสื่อสารถงึ
ภาคประชาชน ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

เริม่ตน้จากโจทยข์อ้ที่ 1.จะท าการปฏริูปทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงอยา่งไร เพื่อใหป้ระเทศ
เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และประชาชนมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

สิง่แรกคอื ปฏริูปโครงสรา้งเบือ้งบนทีเ่กี่ยวกบัอ านาจการปกครอง บรหิาร จดัการประเทศ ตามดว้ย
ประสทิธภิาพ ความสามารถและความซื่อสตัยส์ุจรติของระบบขา้ราชการ กลไก และนักการเมอืง ซึ่งต้องมี
การกระจายอ านาจ การถ่วงดุล และการตรวจสอบการท างานของกลไกรฐั 

ตามดว้ยการเป็นรูปโครงสรา้งเบื้องล่างที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิและการท างาน หรอื
การประกอบอาชพีของประชาชน การเป็นเจ้าของปจัจยัการผลติ และการก าหนดผลตอบแทนการท างาน 
รายได ้และการเพิม่รายไดข้องประชาชน โดยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิลง 

โจทย์ข้อที่ 2.คือ การปฏิวตัิหรือการรฐัประหาร 3 ครัง้ในประเทศไทยที่สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง
ประเทศ และชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน 

เริม่จากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 ม.ิย. 2475 กบัหลกั 6 ประการของคณะราษฎรในการ
เปลีย่นแปลงระบอบการปกครอง ตามดว้ยการร่วมมอืและการขดัแยง้แตกแยกของคณะราษฎร จนถงึการ
รฐัประหารเมื่อ 8 พ.ย. 2490 และการปกครองแบบเผดจ็การประมาณ 30 ปี ไปจนถึงการรฐัประหารเพื่อ
แกป้ญัหาการแตกแยก และสงครามกลางเมอืงเมื่อ 20 ต.ค. 2520 หลงัการล่มสลายของประเทศในอนิโดจนี 
2518-2519 ต่อดว้ยเผดจ็การขวาจดั และสงครามกลางเมอืง การรว่มมอืพฒันาประเทศและการฟ้ืนฟูระบอบ
การปกครองแบบประชาธปิไตยกลบัคนื 

จนถงึการรฐัประหารเพือ่แกป้ญัหาการขดัแยง้แตกแยก และการก าหนดยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปีในการ
พฒันาประเทศเมื่อ 22 พ.ค. 2557 ท าใหเ้กดิการลม้เหลวของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ธุรกิจ
การเมอืง การทุจริตคอร์รปัชนัของนักการเมือง ข้าราชการ และพ่อค้าช่วง 30 ปีก่อน นับตัง้แต่ปี 2530 
เรื่อยมา อนัน าไปสู่ความมุ่งมัน่ทางการเมือง และวสิยัทศัน์ของผู้น าในการพฒันาประเทศสู่การก าหนด
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศไทย 


