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สวัสดี
ทานประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ทานปลัดกระทรวงและอธิบดี
ทานผูวาราชการจังหวัด
และทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน และคณะทูต
ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในพิธีการกลาวเปดงานและปาฐกถาพิเศษ เตรียมความ
พรอมกอนการประกาศวาระแหงชาติ ในหัวขอ “สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ในวันนี้
๑. ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
ในเรื่องมนุษยชนนั้นทั่วโลกไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ประเทศไทยและผมก็ใหความสําคัญเปน
อยางยิ่งเชนกัน ไมไดหมายความวา ประเทศไทยไมทําใหเรื่องนี้เกิดขึ้น มันตองเกิดขึ้นตั้งแตวันนี้ เพื่อวัน
ขางหนาจะได เกิ ด ขึ้ นอย างถู ก ต อง เพราะฉะนั้ น หลายประเทศ จึงมีก ารปลูกฝงอยางจริงจังมาตั้งแตเด็ ก
เยาวชน มีการเรียนการสอน ที่ผานมาเราอาจจะใหความสําคัญในเรื่องเหลานี้นอยเกินไปหรือไม ที่จะใหคน
ระดับลาง ระดับประชาชนไดเขาใจวาอะไรคือ “สิทธิมนุษยชน” มีอยูหลายระดับดวยกัน ไมวาจะเรื่องสิทธิ
มนุษยชนของกลุมเปราะบาง สิทธิมนุษยชนของแตละบุคคล สิทธิมนุษยชนของชุมชน ที่ยังมีผลกระทบตอ
การพัฒนา ทําใหเกิดความไมเทาเทียม เขาไมถึง ไมเปนรูปธรรม ซึ่งทุกอยางลวนเกี่ยวพันกันไปทั้งหมด จึงประสงค
ใหทุกคนไดทําความเขาใจวา ทุกภูมิภาคของโลกก็มีปญหาเชนเดียวกัน ที่ควรพิจารณาวา ประเทศตาง ๆ สามารถ
แกปญหาไดอยางไร ณ วันนี้ เราอาจจะตองมีวิธีการของเราในการที่จะทําใหเรื่องนี้เกิดผลเปนรูปธรรมขึ้นมาใหได
ไมใชเปนแตเพียงคํากลาว หรือเอกสาร หรือคําพูดออกมาดูสวยหรู หรือเปนนามธรรมมากจนเกินไป วันนี้เราตองมี
การปลูกฝง สรางความตระหนักรู เรียนรูถึงพื้นฐานของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ที่ทุกคนตองไดรับ ทุกชุมชน ทุกกลุม
ทุกระดับรายได ทุกอาชีพ ตองมองใหกวางไปแบบนั้น ถาเรามองเฉพาะเรื่องของสิทธิมนุษยชน มองเฉพาะเรื่อง
กฎหมาย ก็เปนแคการมองเปนเรื่องๆ ไป แตทุกอยางมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมด ที่อาจไมทําใหทุกอยางเคลื่อนที่ไป
ขางหนาไดอยางรวดเร็วขึ้นในการพัฒนาประเทศ
๒. เจตนารมณของรัฐบาล
เพราะฉะนั้น รัฐบาลมีเจตนามุงมั่นในการที่จะสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชนอยางจริงจังและแทจริง
ที่ผานมาไดมีการสรุปรายงานสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับคดี เรื่องจํานวนตางๆ ของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถูกกลาวอางกันมา จากการรองเรียนหรือการทําเปนหนังสือขึ้นมา ซึ่งผมก็ไดใหมีการ
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ตรวจสอบทุ ก เดื อ น เพราะถื อ ว าต า งประเทศให ค วามสํ า คั ญ มี กี่ เรื่ อ ง แตละเรื่ องให หนวยงานที่เกี่ ยวข อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรายงานผลทุกเรื่อง ไมอยางนั้น สถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะมีมากขึ้น
ทุกเดือนไป ซึ่งก็ตองมีการแยกแยะใหออกจากกันใหไดวา “การละเมิดสิทธิมนุษยชน” นั้นคืออะไร ทั้งสวนที่ ๑
ผูป ฏิบัติ ก็คื อเจาหนาที่ ในสวนที่ ๒ ประชาชน และผูกลา วอา งวา ถูกเจา หนา ที่ล ะเมิดสิทธิมนุษยชน
สวนที่ ๓ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ไดมีการละเมิดกฎหมายหรือไม
หากมี ก ารละเมิ ด กฎหมายขึ้ น มาแล ว เจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ ไม ซึ่ ง เป น คนละ
ขั้นตอนกัน ก็ขอใหแยกแยะใหออกในการทํางานของทุกหนวยงานและตองระมัดระวังใหมากที่สุดในการทํางาน
รัฐบาลไดรวมลงนามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) กับ
สมาชิกไปแลว ๑๙๒ ประเทศ ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาภายใน ๑๕ ปขางหนา ป ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๓๐
จากเปาหมายทั้งหมดมี ๑๗ เปาหมายใน ๑๖๙ เปาประสงคของ SDGs ซึ่งกําหนดใหทั่วโลกในประเทศสมาชิก
ของสหประชาชาติจะตองดําเนินการ ซึ่งวันนี้เราตองดําเนินการเรงดวนใน ๓๐ เปาประสงคกอนใน ๕ ปแรก
ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยไดรับการ
รับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และเขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
นั้ น มี ก ารคลอบคลุ ม อยู ห ลายประเด็ น ด ว ยกั น และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ก็ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางในการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการมีภูมิคุมกัน ๓ หวง ๒
เงื่อนไข ในการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน และสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนดแผนที่นําทาง
หรือวา Road Map ในการขับเคลื่อนสูเปาหมายทั้ง ๑๗ เปาหมาย มีทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว จะเห็นไดวา เรามียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไมไดหมายความวาเราจะทํางานดังกลาวไปเรื่อยๆ เราตอง
กําหนด Road Map การจัดการความเรงดวน กําหนดกิจกรรมหลัก รอง เสริม ในทั้ง ๒๐ ป ไมใชหยุดหรือพอ
ใน ๕ ปแรก หลาย ๆ เรื่องจะตองทําตลอด ๒๐ ป ๓๐ ป ตอเนื่องไปจนถึง ๕๐ ปดวยซ้ําไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องสิทธิมนุษยชนจะตองทําตลอดชีวิต ตลอดชาติ เพราะฉะนั้นเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติและประชาชนทุกหมูเหลา
จะตองรับทราบและตองเขาใจวาประเทศพัฒนาไดอยางไร แลวเราจะดูแลสิทธิมนุษยชนไดอยางไร
เพราะฉะนั้นผมจึงไดมอบหมายใหหนวยงานรับผิดชอบ ไดดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สอดคลองกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตางๆ เหลานี้
ทุกอยางมียุทธศาสตรกําหนดไวทั้งหมด แลวก็สรางอนุของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดมิติใหมของ
การพัฒนาอยางยั่งยืนไปดวย ดังนั้น ประเทศไทย จึงมีการพัฒนาที่แตกตางจากตางประเทศ คือประเทศไทยจะมี
การพัฒนาแบบตะวันออกผสมกับตะวันตก ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองคทรงเคยรับสั่งไวแลววา การพัฒนาแบบ
ตะวั นออก นั้ น อาจจะช าแต ยั่ งยื น ส วนการพั ฒนาแบบตะวันตกจะรวดเร็ ว แต บางครั้ งก็ อาจมี ปญหาเรื่ อง
สิ่งแวดลอม มีปญหาเรื่องความไมเขาใจ เรื่องประชาชนตาง ๆ เหลานี้ แตเราในฐานะที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน
ก็ตองนําทั้งสองอยางมาพัฒนาไปพรอมๆ กัน คือ พัฒนาแบบตะวันออกและก็เสริมการพัฒนาแบบตะวันตก
มิฉะนั้นเราจะเดินหนาประเทศไปไดชา ชาเกินไป ในสวนนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทานไดรับสั่งไวแลว ซึ่งทานไมไดทรงหมายความวาจะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง แตจะทําอยางไร
ให เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว า งกั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของการรั ก ษาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการสรางความสมดุลนั่นเอง ซึ่งรัฐบาลนี้ ไดนํามาเปนหลักคิดในการ
ทํางานสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ที่เรียกวา Thailand 4.0

๓
เพราะฉะนั้นถาพูดถึง Thailand 4.0 ทานจะตองคํานึงถึง ๒ อยางดวยกันคือ คน ผูใชแรงงาน คนที่ใช
เครื่องจักรขนาดเล็ก คนที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญ และคนที่ตอไปในอนาคต คือ คนในสมัย 4.0 ซึ่งจะตองใช
ปญญาในการทํางาน สติปญญา เชนเดียวกันเครื่องจักรก็จะตองเปนเครื่องจักรที่เรียงตามหลัก ๑ ๒ ๓ ๔
เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึง Thailand 4.0 จะตองมีทั้ง ๒ อยาง คือ คน การพัฒนาคน ทั้งคนใน 1.0 เปน
smart 1.0 smart 2.0 smart 3.0 และ smart 4.0 พัฒนาไปเรื่อย ๆ นี่คือการรักษาสิทธิมนุษยชนของเขา
ที่ไมใชมุงแต 4.0 อยางเดียว ทําใหคนเปน 4.0 คงเปนไมไดทั้งหมดอยูแลว เพราะมีคนที่ทํางานในแตละระดับ
อยู แ ล ว การใช แ รงงาน ใช เ ครื่ อ งจั ก รขนาดเบา ใช เ ครื่ อ งจั ก รขนาดใหญ ม าผสม การใช ป ญ ญาประดิ ษ ฐ
ใชหุนยนตในยุคสมัยที่ ๔ ของเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นจะมีคนอยูใน ๑ ๒ ๓ ๔ ของเศรษฐกิจ ของระบบตรงนี้
จึงตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะการพัฒนามนุษยนั้น เปนการสรางความ
เขาใจอยางลึกซึ้งวา แตละเรื่องมีความหมายอยางไร เราเกี่ยวของตรงไหน และมีใครที่เกี่ยวของบาง มันมีอยู ๒
อยางคือ ประชาชนทั่วไปและเจาหนาที่ เพราะฉะนั้นเจาหนาที่จึงมีสองบทบาทก็คือ การทําอยางไรใหสิทธิ
มนุษยชนนั้นเกิดขึ้นไดจริง และในขณะเดียวกันตัวเองก็เปนประชาชนไปดวย เพราะตัวเองก็ตองไดรับการ
ปฏิบัติอยางนั้นเชนกัน เพราะฉะนั้นเจาหนาที่จึงมี ๒ สวน คือในสวนของประชาชนจะตองเปนผูที่จะตองสราง
สั ง คมที่ ส งบเรี ย บร อ ย และไปสู ก ารร ว มมื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในการที่ จ ะสร า งสรรค การพั ฒ นาประเทศไปสู
Thailand 4.0 เราจึงตองมียุทธศาสตรทุกตัวในการเดินหนาประเทศ ในเรื่องของ Thailand 4.0
ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาดิจิตอล พัฒนาโอกาส สรางทางเลือก สรางเศรษฐกิจใหม สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะตอง
ทําใหประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในวันขางหนา ซึ่งถาเราติดอยูเหมือนเดิม เราก็จะไปไมไดทั้งหมด คิดแบบเดิม
หลักการเดิม กฎหมายเดิม เราตองมีการปรับตัวใหประยุกตตัวเองใหเปลี่ยนแปลงไปตามหลักสากล เพราะ
เราไมอาจฝนหลักสากลได เพราะเราอยูในโลกใบเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจะตองสรางสังคมไทยที่ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพ และมีความเทาเทียม โดยตองรูจักหนาที่ไปดวย เพราะฉะนั้นเราสวนใหญจะลืมคํานี้ไป คือคําวา
หนาที่ หนาที่ตอตนเอง หนาที่ตอครอบครัว หนาที่ตอชุมชน หนาที่ตอสังคม หนาที่ตอประเทศชาติ ซึ่งเมื่อทาน
รูหนาที่ของทานแลวความรวมมือก็จะเกิดขึ้น และจะทําใหเกิดสิทธิมากขึ้น เพราะเปนการเปดโอกาสใหทุกคน
เขามา ถาทุกคนไมรูจักหนาที่ก็จะไปมองแตเรื่องของสิทธิ มองในเรื่องเสรีภาพ จึงทําใหทุกอยางสับสนไปหมด
จึงตองมีการเปดเวที เปดชองวางเพื่อใหทุกคนไดเขาถึง นี่แหละครับคือหลักการสําคัญ ในความคิดของผม คือ
ทุ ก คนต อ งมี โ อกาสเข า ถึ ง ทุ ก อย า งไม ว า จะเป น กระบวนการยุ ติ ธ รรม การประกอบอาชี พ การทํ า งาน
การดํารงชีวิต นั่นแหละคือสิท ธิมนุษยชนของทุกคน เพราะฉะนั้ นทั้ง ๒ ฝาย ทั้งเจาหนาที่และประชาชน
จะตองคํานึงถึงสิ่งนี้และใชหลักการวาเราจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถาเรื่องมนุษยจะไมคอยยุง
เทาไหร แตถาเปนคนจะคอนขางยุง เพราะมีความแตกตาง มีความหลากหลาย ไมมีใครคิดเหมือนกันได
ผมคิดแบบนี้ ทานอาจคิดอีกแบบ แตทําอยางไรความคิดที่แตกตางกันนั้น จะนํามาขับเคลื่อนใหสังคมเปนปกติ
ได อันนั้นเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้มีทั้งทานผูวาราชการจังหวัดและหลายองคกรไดมารวมกัน
หนาที่ของทุกทานตองชวยกันในตรงนี้ ผมคงทําคนเดียวไมไดอยูแลวในทุก ๆ เรื่อง
จากวี ดิ ทั ศ น ที่ ช มไปเมื่ อ สั ก ครู ในเรื่ อ งของ “ความสํ า เร็ จ และก า วไปข า งหน า ของงานสิ ท ธิ
มนุษยชน” นั้น จะเห็นไดวา รัฐบาลไมไดนิ่งนอนใจ หลายอยางที่ติดคางมาและไมไดดําเนินการ รัฐบาลนี้ก็
นํามาขับเคลื่อน แตความขัดแยงก็ยังมีอยู ความขัดแยงเกิดจากอะไร ก็จากบุคคล ตัวบุคคลบาง ขัดแยงจาก
ระเบี ยบ กฎหมาย ความรวมมือจากนานาชาติบาง รัฐ บาลจึงได พยายามทํ าทุก อยางเพื่อลดความขัดแยง
เพราะฉะนั้น อยาไปฟงคําบิดเบือนใหมากนัก เพราะหลายๆ อยางมันอยูที่เราจะแยกแยะประเด็นสิทธิมนุษยชน
ออกมาอย า งไร ว าอะไรอยู ต รงไหน เรื่ องอะไร ผิ ดกฎหมายหรื อไม ถา ผิด กฎหมายก็ ต องดํ าเนิ น การตาม
กฎหมาย ก็เทานั้นเอง จะผิดจะถูกก็วากันไป ซึ่งไมไดเขาไปยุงเกี่ยวกับตรงนั้นก็ขอยืนยัน เพราะฉะนั้น เราตอง
ทําใหบานเมืองมีความเปนปกติ มีสันติสุขเกิดขึ้นกับคนในชาติ เรื่องนี้คงจะทําคนเดียวไมได เพราะผมจะสั่งให
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เราเลิกทะเลาะกันไดหรือไม หรือผมสั่งใหศาลยุติธรรมยกเลิกทั้งหมด ใหอภัยกันทั้งหมด ซึ่งมันทําไมได ประเทศ
ไหนก็ทําไมได หากถามสถานทูต ทุกประเทศก็ไมสามารถกระทําได ที่เราจะตองยกเลิกเพื่อการปรองดอง
ทั้งหมด คดีความ คดีตาง ๆ หรือยกเลิกผูตองขังทั้งหมด ไมมีประเทศไหนทําได เพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญวันนี้เรา
จะตองทําใหทุกคน ใชกระบวนการยุติธรรมเปนสวนหนึ่งในการเขาถึงสิทธิมนุษยชน ดวยความเปนธรรม
ดวยความทั่วถึง ไมใชอยางที่มีการเปรียบเปรยวา “คนจนติดคุก คนรวยไมติดคุก” ติดทุกคนแหละครับ
อยูที่วาจะอยูใหติดหรือจะหนีไป เพราะเรื่องจริงเปนอยางนั้น ไมมีใครรู ไมมีใครคิดหรอกครับวาอะไรจะเกิดขึ้น
แตสิ่งสําคัญคือ เราไปโดนมองแลววาถาเราไปทําอะไรกอนที่จะเกิดคดีความ กอนที่จะเกิดการตัดสินคดีขึ้น
เราไปเพงเล็งใครก็จะโดนไปอีก หาวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นี่แหละคือ ความขัดแยงในการทํางานของ
เจาหนาที่ พอทําอะไรในขณะที่ยังไมมีเรื่อง ไมมีราว ไมมีคดี เพียงแตวานําสูขบวนการยุติธรรม นี่แหละคือ
ความยากงายของเจาหนาที่ในการทํางาน
เราจะตองมีความรัก ความสามัคคี รูในสิทธิ หนาที่ มีความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยไมไปละเมิด
สิทธิของผูอื่น ถาพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกคนจะเคลื่อนไหว จะทําอะไร
เมื่อไหรก็ได ถาอางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับเดียว แตเราตองไปพิจารณาถึงกฎหมายลูกวาในแตละขอ แตละมาตรา
มีกี่ฉบับ มีกี่มาตรา และหากพิจารณารัฐธรรมนูญฯมี ๓๐๐ กวามาตรา กฎหมายกวา ๕๐,๐๐๐ ฉบับ กฎหมาย
ลูกอีกแสนกวาฉบับ นั่นแหละคือสิ่งที่คนไทยตองรู ทุกประเทศก็ตองรูเชนกันวากฎหมายเปนอยางไร และ
เราเกี่ยวของตรงไหน ถาทุกคนมองแตวารัฐธรรมนูญฯ ๓๐๐ กวามาตรา สามารถทําไดทุกอยาง ถาอยางนั้น
ผมวาอะไรก็ไมสําเร็จ สิทธิมนุษยชนก็ทําไมได ทานตองไปดูตรงนั้นดวยเพราะเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
และเราจะรวมมือกันอยางไรในการใชกฎหมายแตละฉบับ กฎหมายไมไดมีไวเลนงานคนดี กฎหมายไมไดมีไว
ทําใหเกิดความไมเทาเทียม แตกฎหมายมีไวคุมครองคนทุกคนใหมีโอกาสไดเขาถึงทรัพยากร เขาถึงประโยชน
ไมไดมีไวกลั่นแกลงใคร เพียงแตวา ใครก็ตามที่ทําผิดกติกาเหลานั้น ก็ตองถูกพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม
ใชหรือไม ถาไมมีสาเหตุ ไมมีเรื่อง ไมมีหลักฐานก็ไมมีใครทําอะไรไดหรอกครับ คดีมีทั้งติดคุกและไมติดคุก
แตบางครั้ง การพิจารณาอาจจะไมตรงกับในสิ่งที่สังคมไดตัดสินไปแลว เพราะเดี๋ยวนี้เราตัดสินกันเองก็มีเยอะ
ตัดสินโดยใชความรูสึก ตัดสินกันในระบบสังคมออนไลน ตัดสินกันในสื่อ จึงทําใหเกิดความวุนวายไปหมด
มันจึงไมเกิดอะไรดีๆ ขึ้นเลย ซึ่งสิ่งดีที่จะทําใหเกิดขึ้นมีอีกมากมาย อยางนอยเราก็ตองยอนกลับไปดูวาประเทศ
เราทําเรื่องนี้ดีขึ้นหรือไม เราทําเรื่องนี้ คือเอาคนเขามาสูกระบวนการยุติธรรม มันมากขึ้นหรือไม ถาเราทําให
สิ่งเหลานี้มีความชัดเจนขึ้น เวทีเหลานี้ก็จะเปดกวางขึ้น คนก็เขามาสูตรงนี้ไดมากขึ้น นั่นแหละเรียกวาสิทธิของ
เขาไมวาจะตามทองถนน การคาขาย สิ่งเหลานี้ ไมใชเปนการรังแกใครทั้งสิ้น แตเปนการเปดเวทีใหทุกคนได
เขาถึง เพราะนั่นคือ สิทธิมนุษยชนของชุมชน ของพื้นที่ๆจะตองเกิดขึ้นใหกับคนทุกคน แตเราจะดูแลคนเหลานี้
อยางไร ซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่องของการดํารงชีวิต อันเปนอีกเรื่องหนึ่ง ไมอยางนั้นก็จะวุนวายกันไปหมด
อยางที่วากันวา คนดีติดคุก คนรวยไมติดคุก คนจนติดคุก ซึ่งสวนใหญคนจนหนีไปไหนไมไดและก็เปนหนาที่
ของเราวาจะตองดูแลเขาอยางไร ก็ตองมาดูวาเขาทําผิดหรือไร ถาทําผิดก็ตองติดคุก แตเขาไมหนีเพราะเขาหนี
ไมไดดวย แตบางคนผิดไมผิดยังไมรูเลย แตก็หนีแลว เรื่องการทําแบบนี้ผมวามันไมใช เราอยามาสรางการรู
ผิดๆ แบบนี้นะครับ นี่ไมไดหมายถึงใคร เพราะพยายามไมยุงเกี่ยวอยูแลวในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
เพียงแตใหนึกถึงสิ่งดีๆ ที่รัฐบาลหรือคสช. ไดดําเนินการบาง เพราะทุกอยางตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม
อยูแลว จบหนาที่ผมแลว และเรื่องที่เกิดก็ไมใชเรื่องที่ผมทําอะไรขึ้นมาใหมๆ ดวย เปนเรื่องเดิมที่ยังไมเคยเขาก็
เอาเขาไป มันจะไดจบซักที ปญหาใหมมันก็รอมาอีก เดี๋ยวคนกระทําทําผิดก็มีมาอีกก็จะไดวากันตอไป ถาคดี
เกาไมจบก็จะเดินไปขางหนาไมได ก็จะติดขัดไปหมดและเกิดความวุนวายอีก สิทธิมนุษยชนก็ไมอาจเกิดขึ้นได
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเปนแบบอยางในเรื่องนี้อยู
แลว ทรงดูแ ลประชาชนมาโดยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปแ หงการครองราชย ทรงดูแ ลดวยความเสมอภาค
เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ ทรงวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนานัปการ ทําให
คนไทยทุกพื้นที่ไดเขาถึง ทานตองยอนกลับไปดูประเทศไทยเมื่อ ๗๐ ป ที่แลว ๕๐ ป ที่แลว ๓๐ ปที่แลว
วาเกิดอะไรขึ้ นบ างในประเทศไทย มี การพัฒนาตามลําดับหรือไม ตามชวงเวลาหรื อไม นั่นแหละเรียกวา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีมาอยางนั้นอยูแลว ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ หรือ
ภายใตศาสตรพระราชา หรือยุทธศาสตรการพัฒนาของพระองคทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา ซึ่งพระองคทาน
ทรงทําทุกอยาง เขาใจปญหา เขาใจพื้นที่ เขาใจดูแลความสูงต่ําของพื้นที่ น้ําทาขาดแคลน ทรัพยากรธรรมชาติ
เปนอยางไร เขาถึง เขาใจถึงปญหา เขาใจประชาชน เขาใจพื้นที่ เขาไปใหถึงและยังทรงเขาเยี่ยมประชาชน
รั บ ฟ ง ป ญ หาด ว ยพระองค เ องและหาแนวทางในการพั ฒ นา ประเทศไทยถึ ง ได เ ดิ น หน า มาถึ ง ทุ ก วั น นี้
ตลอด ๗๐ ปที่ผานมา ยอนไปดูอยาลืมของเดิม การจะทําอะไรก็ตามเราตองคํานึงถึงตลอดระยะเวลาของ
ประเทศไทยที่ผานมาเปนอยางไร และพัฒนามาอยางไร ซึ่งหลายๆ ประเทศก็เปนเชนเดียวกันครับ มีความ
เปนมาแบบนี้ในหลายประเทศ ที่จะตองมีประวัติศาสตรที่ทุกคนภาคภูมิใจ แตหลายคนกลับไมภาคภูมิใจและ
พยายามจะสร างประวั ติศาสตร ใหม ซึ่ งเปนคนละเรื่องกัน จึงอยากจะฝากไวดวย ใหทุกคนไปทําความเขาใจ
ในการศึกษา ในสวนของเยาวชนดวยครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองคทรงตรากตรําทุกอยาง
ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยยาก ตลอดพระชนมชีพของพระองค เพราะพระองคทรงคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย คุณคาของคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางแทจริง ซึ่งพระองคไดรับรางวัลความสําเร็จ
สูงสุด ดานการพัฒนามนุษย ของโครงการแหงสหประชาชาติ หรือ UNDP Award ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งรัฐบาลนี้ ไดนํามาขับเคลื่อนทุกอยาง เพื่อใหไดรับรูในเวทีสหประชาชาติ ไมวาจะเปน G 20 G 77 AEC
อื่น ๆ ซึ่งทุกประเทศก็รับไปเพราะมีประโยชนในเรื่องของการดํารงชีวิต การพัฒนาที่สอดคลองกับความเปนจริง
ของประเทศตาง ๆ ไมวาจะเรื่องของเศรษฐกิจ ธุรกิจ การพัฒนา การเกษตร การดํารงชีวิต ทุกอยางเปน
ประโยชนทั้งหมด เพียงแคหลักการงาย ๆ คือ ๓ หวง ๒ เงื่อนไข คือ การมีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี มีความ
พอประมาณ ภายใตความรูและคุณธรรม นั่นคือ ๓ หวง ๒ เงื่อนไข เพราะเราก็ตองมีความรู การศึกษาสําคัญ
ที่สุด ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไมวาทานจะเดินหนาไปอยางไรก็ตาม ลงนามความรวมมือและมีวาระแหงชาติ
อะไรก็ตาม ถาการศึกษา ทรัพยากรมนุษยของเรายังไปไมถึงตรงนั้นก็เปลาประโยชนครับ ก็จะเปนเพียงแคเพียง
ผิวเผินที่เราไดพูด ไดทําไป แตสิ่งสําคัญตองทําใหมันเกิดความเปนจริงใหได เปนรูปธรรมใหไดในประชาชนและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนรุนใหมของเรา ซึ่งหมายถึงคนที่มีความพรอมในการเขาสูโลกแหงการแขงขันในอนาคต
แขงขันดวยสติปญญา ความรู คุณธรรม ถาเราสรางคนรุนใหมของเราใหได เรื่องสิทธิมนุษยชนก็ไมตองเปนหวง
เพราะจะไมมีทางเกิดขึ้นไดอยางแนนอนในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะทุกคนมีโอกาสที่เทาเทียม
แตทุกคนตองมีความพรอมในการแขงขัน ตราบใดที่ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการเอารัดเอาเปรียบกัน
แสดงวา คนของเราก็ยังไมพรอมที่จะเขารับการแขงขัน แลววันขางหนาก็จะลําบากกวาวันนี้ วันนี้อยามัวแตมา
ทะเลาะกับผมอยูเลย เตรียมการไววันขางหนาใหลูกหลานของทานนะครับ วาเขาจะอยูอยางไรในวันขางหนา
อยาไปเลี้ยงลูกใหมีความออนแอ วันนี้คนที่นั่งอยูขางหนาตรงนี้ไดผมเชื่อวาพอแมไมไดเลี้ยงเราใหสบายมา
ซึ่งพอแมเขาเลี้ยงมาดี เลี้ยงดวยความเขมงวด แตปจจุบันนี้กลับกันไปหมด จากพอแมมาเปนลูก ลูกมาเปน
พอแม ไมรูใครฟงใครกัน สรุปคือเพื่อนคือพอ โซเชี่ยวกลายเปนพอแม ซึ่งไมควรที่จะเกิดขึ้น นั่นแหละที่ทุกทาน
จะต อ งนํ า ไปคํ า นึ ง ถึ ง ด ว ย ไปมองบริ บ ททั้ ง หมดเกี่ ย วข อ งกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมี ใ ครบ า ง Stakeholder
ทั้งหมดที่เกี่ยวของ คือใคร ไมวาจะเปนกติกา กฎหมาย ผูปฏิบัติ การเรียน การสอน ทั้งหมด นั่นคือ บริบท
ทั้งหมดที่เกี่ยวของ ทุกปญหาเปนอยางนี้หมด ถาคิดใหมากจะตองคิดแบบนี้ จึงจะประสบความสําเร็จ ถาจะ
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สําเร็จได ไมใชคิดคนเดียวตองมีคนรวมมือกันในทุกระดับ ทุกคนตองเขามารวมกันจะแกไขเรื่องสิทธิมนุษยชน
อยางไร ทุกคนตองมาหารือกัน ทั้งองคกรอิสระ รัฐบาล หนวยงานอื่น ๆ วันนี้เราขับเคลื่อนดวยประชารัฐ
ซึ่งประชารัฐเปนตัวกลไกสําคัญที่สุดในการที่จะเดินหนาประเทศนี้ ดวยความรวมมือของรัฐ โดยขาราชการ
ภาคธุรกิจ เอกชน ประชาสังคม NGOs ประชาชน องคกรอิสระทั้งหมด และถาหากทุกคนยังกําหนดการ
ทํางานของตนเองมาเป นกรอบแล ว จั บ เฉพาะเรื่ องของตั ว เอง มั นคงไปไม ได ห รอกครั บ ท านต องมองว า
เปาหมายสุดทายวิสัยทัศนของเราคือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยอนกลับมาดูวาอะไรที่จะไปตรงนั้นไดมีตั้งหลายอยาง
วิ ธี ก ารขั บ เคลื่ อ น นอกจากยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนแม บ ทของ
ทุกกระทรวง รวมทั้งกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอน มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล มีกฎหมาย
แลวแตละคนจะรวมมือกันอยางไร แกปญหาแตละเปราะใหมันเดินหนาไปไดอยางไร ผมวาทุกประเทศก็ทํากัน
แบบนี้นะครับจากการศึกษามา อยาไปมองวาวันนี้ทําไมเขาถึงไดดีขนาดนี้ แตควรมองยอนกลับไปใน ๕ ป
๑๐ ป ๒๐ ป ๓๐ ปที่ผานมา หรือ ๑๐๐ ป ๒๐๐ ป วาเขาเปนอยางไร เราเปนประเทศมา ๗๐๐ กวาปแลว
ยอนกลับไปดูวาเรานาจะทําอะไรไดดีกวานี้หรือไม ถาตราบใดก็ตาม ที่เรายังไมปรับวิธีการทํางานของเราใหม
ความคิดของเราใหม ปรับวิสัยทัศนใหม ก็จะเปนเหมือนเดิม เหมือน ๗๐๐ กวาปที่แลว คือคิดแบบไหนก็จะ
ทํางานแบบนั้น วันนี้ตองแกไขทั้งหมดที่เรียกวาการปฏิรูป การปฏิรูปคือ การทําสิ่งเดิมที่ไมดีใหมันดีขึ้น
ถาการทํางานแบบเดิม แคการปรับรูปแบบการทํางาน บูรณาการ ก็แควิธีการเดิม แตจะดีขึ้น ถานํามาหารือกัน
ขา มหน ว ยงาน ข ามกระทรวง แต ณ วั น นี้ การปฏิ รู ป คื อการปฏิ รู ป ทั้ งระบบ ตั้ง แตก ารคิ ด การลงมือ ทํ า
การแก ป ญ หาให เ กิ ด ขึ้ น คิ ด ล ว งหน า มี แ ผนเผชิ ญ เหตุ และบางครั้ ง ก็ มี ก ารแก ก ฎหมายไปด ว ย เรี ย กว า
การ Reform ทําใหม ยกเครื่องใหม ตองหาเครื่องจักรตัวใหม ถึงไดเกิดเศรษฐกิจ AEC ขึ้นมา ใหเปนเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ เพื่ อ จะดึ ง การลงทุ น และทํ า ให ก ารลงทุ น นี้ เ กิ ด ประโยชน ขึ้ น มา และนํ า ประโยชน ม าให กั บ
คนอื่น คนอื่นจะไดเขาถึง มีเศรษฐกิจใหมเกิดขึ้น จังหวัดตอจังหวัด เชื่อมโยง เศรษฐกิจ AEC ทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก เหนือ ใต ความรวมมือจากขางบนจากตางประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ทุกคนตองมองภาพใหญใหหมด
เพราะเราไมไดอยูคนเดียวบนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะทุกคนจะได
เขาถึงสิ่งที่เรากําลังคิดและทําอยูนี้ ไมใชมีแตคําพูดสวยหรู มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แตไมรูวาจะทําไปถึงตรงนั้นได
อยางไร ทั้งหมดที่ผมกลาวมานี้ สิทธิมนุษยชนเปนสวนประกอบที่สําคัญ อาจจะเรียกไดวาสําคัญที่สุด เพราะ
มันเกี่ยวกับคนทั้งประเทศ เกี่ยวกับคนทั้งโลก เพราะเราอยูในโลกใบเดียวกัน และมีเขตพื้นดินตอเชื่อมโยงกัน
ทั้งดิน น้ํา ทะเล มหาสมุทร ทั้งหมด ๑ ใน ๔ ของโลก มีการใชอากาศเดียวกัน ทุกอยางถึงกันหมด เรามีความ
รับผิดชอบต อสังคม ต อประเทศเรา ต ออาเซี ยน กั บประชาคมโลกอื่ น ๆ ไม วาจะเรื่อง SDGs ลดโลกรอน
ลดแกซ เรือนกระจก เราก็ตองทําไปกับทั่วโลกทั้งหมด แตสิ่งที่สําคัญทั้งหมดก็อยูที่เรา คือเราอยาปดกั้นตัวเอง
ปดกั้นประเทศวาเราพัฒนาไมได นั่นแหละครับคือสิ่งสําคัญที่จะใหชวยกันคิดวาจะทําอยางไรใหทําได โดยที่
เราจะไมเสียอะไรเลยสักอยาง แตคอนขางยาก ไมใชทําสองอยางเสียหนึ่งอยาง หรือทําสามอยางไดสองอยาง
เสียหนึ่งอยาง นี่คือปญหาของบานเรา มองมุมเดียวตลอด มองหนาที่ของตัวเอง มองกฎหมายของตัวเอง
ฉบับเดียว ประเทศเดินหนาไมได และไมอาจ Reform ปฏิรูปประเทศไปไดทั้งหมด
๓. เหตุผลของการประกาศวาระแหงชาติ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทั้งสองพระองค
รวมถึงพระบรมวงศานุวงศทุกพระองครวมสานตอพระราชปณิธานดวยเชนกันจนถึงปจจุบัน ที่ทรงพัฒนา
ในเรื่องดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบันก็ทรงรับสั่งมาแลววา ใหสืบสาน
ตอยอด รักษาสิ่งที่มีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดทรงทําไว ไมมีอะไร

๗
ใหมอีกแลว แตทําใหได ทําใหดี ประยุกตใหได ซึ่งทานจะทรงรับสั่งกับผมเสมอที่ไดถวายรายงานการทํางาน
ของรัฐบาลในทุกเรื่อง และทานก็จะทรงเตือนรัฐบาลเสมอวาอยาลืมในเรื่องเหลานี้ และในขณะนี้ประเทศเราก็
อยูในชวงเวลาแหงการเศราโศกเสียใจกันอยู เพราะฉะนั้น เราก็ตองนําสิ่งที่เราเปนทุกข สิ่งที่เราเศราโศกเสียใจ
มาทําใหเกิดประโยชนกับตัวเอง ประเทศชาติ พระองคทานจะไดทรงหมดกังวล เพราะฉะนั้นประเทศไทย
อยูโดดเดี่ยวไมได บางคนกลาววาเราอยูได ผมวาขนาดรัฐบาลมาแบบนี้ยังอยูไมได ไมใชเพราะเกรงกลัวอํานาจ
ของตางประเทศ แตเปนเพราะเกรงวาจะเปลี่ยนวิกฤตที่รัฐบาลเขามาเปนโอกาสไมได เพราะรัฐบาลเขามา
ทํ า งานบนสถานการณ วิ ก ฤต จึ ง ต อ งใช วิ ก ฤตตรงนี้ ใ ห เ ป น โอกาสให ม ากที่ สุ ด ใช เ วลาให สั้ น ที่ สุ ด ในการที่
เปลี่ยนแปลงประเทศและปฏิรูปประเทศของเราใหมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของประเทศไทย ศักดิ์ศรีของอาเซียน
วันนี้ถาเราไมคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ในเรื่องอะไรบาง เชน การคามนุษย การประมงที่ผิดกฎหมาย
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) การละเมิดสิทธิในการไมดูแลแรงงาน ซึ่งเรื่อง
เหลานี้มันตองไมเกิดขึ้น ผมไดสั่งการไปชัดเจนใหลงโทษกับผูไมปฏิบัติตาม เหลืออยางเดียวที่ไมไดดําเนินการ
คือไมไดลงไปตรวจโรงงานเองเทานั้น เพราะฉะนั้นทุกอยางมันผานขั้นตอนของทุกคน ทุกกระทรวงดวยกัน
ใครทําผิด ก็ตองถูกลงโทษ ถาเจาหนาผิดก็ตองลงโทษสถานหนัก ถาผูประกอบการผิดก็คือผิด ไมใชจับแต
เฉพาะรายเล็กรายใหญไมจับ ก็เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาเชนกัน ผมคํานึงถึงทุกอยางในการทํางาน
เพราะฉะนั้นเจาหนาตองทํางานอยางเต็มที่ ทั้งพลเรือนและทหาร เพราะเราตองการสรางความมุงมั่นในเรื่อง
ของการสงเสริ ม การคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษยชนอย างจริ งจั งเพื่ อจะสร างความเชื่ อมั่ นกั บนานาประเทศ และ
ขณะเดียวกันก็อยานําสิ่งเหลานั้นมากดดันเรามากนักจนทําอะไรไมได เราจะตองชี้แจงใหไดวามีขั้นตอนอยางไร
ตองทําอยางไร ๑ ๒ ๓ ๔ สิ่งไหนทําแลว สิ่งไหนยังไมไดดําเนินการ อะไรที่อยูระหวางดําเนินการ ชี้แจงใหได
แตหากมีการชี้แจงแบบรวมๆ ก็จะตอบคําถามนานาประเทศไมไดทั้งหมด ทานตองแยกใหออกวาเรื่องสิทธิ
มนุษยชนทานไดทําอะไรไปแลวบาง ในเรื่องของประชาชน ชุมชน อาชีพ กลุมอาชีพตางๆ และดานอะไรบาง
กิจกรรมหลักคืออะไร หลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตางประเทศเขาทําอยางไร ตองแยกออกมาเปนประเด็น และ
ตี โ จทก ใ ห แ ตก และแยกออกมาว า อะไรคื อ ระยะยาว ๒๐ ป และถอยหลั ง ออกมา บางอย า งเชื่ อ ว า
ทําทั้งหมด แตอยูที่วาจะทําไดมากนอยแคไหน บางอยางก็แกไขได ๑๐๐ % บางอยางก็ทําได ๖๐-๗๐ % ก็ยัง
แกไขไมไดทั้งหมด เพราะปญหายังคงเกิดขึ้นทุกวัน ยิ่งคนมีมากขึ้น ปญหาก็มากขึ้นตามไปดวย และเมื่อกติกา
โลกมีการเปลี่ ยนแปลง ทั้ งเรื่ องสภาพอากาศ คนกลัวน้ําท วมโลก พายุก็เกิดขึ้น ฝนตกนอยลง ตกบางพื้นที่
แตทวมเกือบทุกประเทศ ซึ่งเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นก็ทําใหเกิดผูคนบาดเจ็บและสูญเสียเปนรอย เปนพันคน
เปนลานๆ คน ประเทศเรานี้ถือวาโชคดีเปนแผนดินที่ปลอดภัยแลว แตปญหาอยูที่เราปองกันตัวเองจากความเสี่ยง
หรือยัง อยางที่ใครยังปลูกบานอยูริมน้ําติดกับแมน้ํา ก็จะตองมีโอกาสที่จะเกิดน้ําทวม เรามีแผนหรือเตรียมการ
ปองกันหรือไม อยางไร สวนนี้เปนสิ่งที่ประชาชนไมคอยเขาใจและเตรียมการในเรื่องนี้ ซึ่งรัฐบาลก็ตองดูแลนะครับ
เพราะฉะนั้ น วั นนี้ เราจะต องไม ให ใ ครมาบิ ดเบื อนในเรื่ องสิ ทธิ ม นุ ษยชน สร างความแตกแยกขึ้ น
ในสังคมไทยไดอีก เราตองคํานึงถึงประชาชนมากอนเหนือสิ่งอื่นใด เพราะถาเกิดปญหาเกี่ยวพันกันหมด แลวไมมี
ใครไดอะไร สถานการณทุกวันนี้ ทุกคนกมหนากมตาทํามาหากินแตคอนขางลําบากขึ้น สาเหตุเพราะเศรษฐกิจโลก
มีปญหาก็กระทบตอเศรษฐกิจในประเทศไทย ราคาผลผลิตตกต่ํา คาเงิน นโยบายตาง ๆ ทุกอยางมีปญหาสัมพันธ
กันหมด ไมใชขายของไมไดมีปญหา รัฐบาลก็พยายามชวย ชวยไดแคไหนก็พยายามชวยเต็มที่ เพราะฉะนั้นเราจะ
ทําแบบเดิมไมไดอีกแลว เราตองปฏิรูปทั้งระบบ และสิ่งสําคัญที่สุด คือ ความคิด ความเขาใจ โดยตองยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน หลักความสุจริต หลักธรรมาภิบาล แลวก็จะขับเคลื่อนประเทศไปใหได
ดังนั้น การประกาศวาระแหงชาติ ในวันนี้เปนสิ่งสําคัญ ประกาศไปแลวตองทําใหได เพราะจะเปน
แรงสงเสริมในเรื่องความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป การขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจ Thailand 4.0 ปฏิรูปเศรษฐกิจใหมไปเปนเศรษฐกิจ ๔.๐ ดิจิตอล ๔.๐ ทุกอยางจะตอง ๔.๐
มีคนเคยกลาววาเลข ๔ เปนเลขไมดี เลข ๐ ก็ไมดีตามหลักโหราศาสตร ทําไมรัฐบาลนํามาตั้งแบบนี้ ก็ทั่วโลก
มีการกําหนดใหเปน ๔.๐ จะใหตั้งเปน ๙.๙ หรืออยางไร เนื่องจาก ๔.๐ เปนการนํานโยบายที่นานาประเทศ
ดําเนินการมาปรับใชกับประเทศไทยเพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับทั่วโลกได เราไมไดคิดเอง แตทั้งนี้ ตองมีการ
ขับเคลื่อนในหลาย ๆ อยาง ใน ๔.๐ บางคนบอกไปไมถึงหรอก มันอยูแค ๐.๔ อยูเลย เราไมควรดูถูกตัวเอง
เรามีคนตั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ เรามีทั้งหมดแลว มีด็อกเตอรกี่คน มีคนเรียนจบสูงๆ ตั้งเทาไร ที่ตองหาวิธีการทํางาน
รวมกันใหได ขัดแยงกันไมได สวนใหญบางครั้งเราจะเชื่อมั่นวาตัวเองถูกเสมอ ผมไมเคยคิดวาตัวเองถูกเสมอ
ผมก็ตองฟง หรือสั่งบางครั้งอาจเร็วไปบาง แตสุดทายผมก็ตองทบทวนวาเรื่องนี้เปนอยางไร เรื่องนี้แกไขได
เราตองปรับปรุงตัวเอง ที่มุงลดปญหาใหไดกอน กลับมาทบทวนและคอยแกไขกันใหมตอไป หากใชมาตรการที่
รุนแรงแลวจะไดอะไรขึ้นมา ควรเปดโอกาสใหเปนไปตามกฎหมาย ผมมีหนาที่ในการบริหารรักษาความสงบ
เรียบร อย ทํ าให บา นเมื อ งเกิ ด ความสั นติ สุ ข สร า งบรรยากาศในการปรองดอง เว นแต บางคนไม อ ยากจะ
ปรองดอง ก็ตองปลอยไป เพราะผมปรองดองกฎหมายกับใครไมได
รัฐบาลมุงมั่นอยางเต็มที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. ๒๕๖๐ กลาวไวถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง ซึ่งถาตีความตรงนี้ไมไดมีการเขียนหนาที่
ไว แตเรื่องหนาที่ของทุกคนมีอยูแลว คือหนาที่ทุกคนตองคุมครองเขาดวย เพราะไมใชคุมครองจากรัฐธรรมนูญฯ
ฉบับนี้เพียงอยางเดียว แตเปนการคุมครองจากคนทุกคน เพราะทุกคนมีหนาที่ตองคุมครองดูแลอยูแลว คือหนาที่
ทุกทานไมใชหนาที่ผมคนเดียว ผมเปนผูนําในการบริหาร ในการแกปญหา นําทุกทานเพื่อใหเดินไปพรอม ๆ กัน
ที่ผานมาไดแถลงนโยบายและผลงานไปเปนที่เรียบรอยแลว ในชวงระยะเวลา ๓ ป ก็มีการนําเสนอ
ผลงานในเรื่องตาง ๆ คอนขางมากทุกอยาง ก็ตองขอบคุณหลายฝายที่ชวยกันใหดีขึ้นมาโดยตลอด วันนี้เราก็
ทําเรื่องคนดอยโอกาส คนที่ไมมีที่ทํากิน ทุกวันนี้รัฐบาลไมอาจหาที่ดินทํากินหรือจัดสรรที่ สปก.ใหอยูตลอด
คงไมเพียงพอและเปนไปไมได เพราะที่ดินประเทศเรามีไมเทาไหร และบางสวนเปนที่ดินของเอกชนดวย และ
หากที่ดินเปนของเอกชนที่มีทั้งไดมาอยางถูกหรือผิดกฎหมายก็ตองมาพิจารณา หากถูกกฎหมายก็ตองให
เอกชนไดถือครอง แตหากผิดกฎหมายก็ตองมีการสอบสวน มีการดําเนินคดีหรือตองยึดคืน เมื่อยึดคืนก็จะได
นํามาจัดที่ดินทํากินใหประชาชนตอไป ทุกวันนี้รัฐบาลก็มีการจัดที่ดินทํากินในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดใหประชาชน
ซึ่งก็อยูในแผนงาน โครงการที่วางไว ซึ่งถาหากมีแตจัดสรรและมอบให ประชาชนอยูตลอด วันขางหนาก็ไมมี
ใหอีก เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาล ก็ใหผานทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สิ่งเหลานี้รัฐบาลนี้เปนคนคิด
ทําใหม แตใชกฎหมายเดิม โดยใหผูวาราชการจังหวัดขอใชพื้นที่และประชาชนใชประโยชนในพื้นที่ๆ เขาทํากิน
หรื อ อาศั ย อยู แ ล ว แต ไ ม มี สิ ท ธิ ทํ า กิ น ก็ ค วรทํ า ให ถู ก ต อ ง จะได เ กิ ด ความสบายใจ แล ว ก็ จ ะได ไ ปส ง เสริ ม
แกปญหาเรื่องอื่น ๆ ตอไป อยางเชน ที่จังหวัดสระแกว ที่เกิดความไมเขาใจกัน ทานผูวาราชการจังหวัดจะตอง
ระมัดระวัง คือในเรื่องดังกลาวถาหากมีการจัดสรรที่ดินเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปจะตองทําอยางไร ซึ่ง
เปนการจัดสรรที่ดินทํากินเพื่อการสาธิต แตชาวบานเกิดความไมเขาใจ ซึ่งบางครั้งดูเหมือนเปนเรื่องเล็กนอย
แตก็อาจเปนเรื่องที่ทําใหเกิดการรองเรียนมาถึงรัฐบาล เพราะพอเราจัดสรรที่ดินทํากินใหประชาชนแลว ทุกคน
ที่ไดไมเคยมีสิทธิในที่ดิน พอไดที่ดินแลวคนละแปลง คิดวาจบแคนั้นแลว นอกนั้นไมรูเรื่องกฎหมายการขอไฟฟา
ขอน้ํา ขึ้นทะเบียนบาน อะไรอีกมาก บางครั้งคนของเราจะไมทราบถึงขั้นตอนเปนอยางไร และนี่คือ สิ่งที่เรา
ขาดอยู คือ การสรางการรับรู การกระจายสิทธิ การใชประโยชน การถือครอง สวนอีกมุมหนึ่งมีหลายคน
กลาววา ควรมีการไปยึดคืนที่ดิน สวนนี้ตองมีการพิจารณาใหรอบคอบวาที่ดินเขาไดมาอยางไร ไดมาอยาง
ถูกตองหรือไม หากถูกตองมีการซื้อขายมาคงไมอาจไมยึดคืนใครได หรือเห็นวาเขามีมากหรือรวยก็ไปยึดของ
เขาคงเปนไปไมได เมื่อวานมีคนมาเสนอใหผมไปหาเงินเพื่อซื้อหุน ปตท. กลับคืนมา ซึ่งยังไมรูเลยวาจะใชเงิน
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เทาไหร แลวมีการเสนอใหซื้อกลับมาในราคาทุนการเสนอในลักษณะเชนนี้ เปนไปไมไดเลยในขอเท็จจริง
ซึ่งเปนการสรางความไมเขาใจใหเกิดขึ้น และทานนายกรัฐมนตรีไดเนนย้ําใหดูสื่อโทรทัศนที่เปนสาระในการ
พัฒนาประเทศและศึกษาประเทศตาง ๆ วามีความเจริญกาวหนา มีการพัฒนาอยางไร เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจ
เพื่อเปนแบบอยางและนํามาปรับใชกับประเทศเรา
ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม ปจจุบันมีกองทุนยุติธรรม มีหลาย ๆ อยางที่จะพัฒนากระบวนการยุติธรรม
หรือเรื่องที่รองเรียนมาผมก็สั่งการใหทั้งหมดแลวครับ หากเรื่องใดมีขอสงสัยก็มีการทบทวนให เพื่อใหคลาย
ขอสงสัย ซึ่งมีชองทางในการรองเรียนอยูแลว ไมควรอางวารองไปก็ไมได ควรมีการฟงเหตุและผล ซึ่งขาวตางๆ
ที่ปรากฏในสื่อและโซเชียวมีเดียไมคอยมีมูลความจริง ทําใหสังคมเกิดความสับสน บางเรื่องควรมีการนําเสนอ
เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแลวแตกลับนํามาเสนอซ้ําแลวซ้ําอีกและไมไดมีสาระอะไรมากนัก ซึ่งสื่อควรมีการ
นําเสนอสิ่งดี ๆ บาง พอมีการจัดอันดับขาวกลับกลายเปนวา ขาวที่มีความสนใจมากที่สุดไดแก คดีเกี่ยวกับ
ผูหญิงรายหนึ่งมีสามีถึง ๑๒ คน ซึ่งไมนาที่จะเปนเชนนั้นเลย จริง ๆ ควรที่จะไปนําเสนออะไรที่เปนประโยชน
อะไรดีๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกทานมีจินตนาการอยูแลวจะไดมาชวยตอยอด ขับเคลื่อน
ประเทศใหเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น สงเสริมนโยบาย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และในวันขางหนาถาเรายังมี
การคามนุษย มีการใชแรงงานผิดกฎหมายเกิดขึ้นอยู ถาตางชาติไมซื้อสินคาของเราจะทําอยางไร ตองชวยกัน
คิดและไมควรคิดเขาขางเราเองวาเราถูกเขารังแกมองในมุมลบ แตควรคิดแกไขปญหามากกวา
เรื่ อ งที่ เ รายั ง ทํ า ได ไ ม ถึ ง ตามตั ว ชี้ วั ด เราก็ ต อ งเร ง รั ด ซึ่ ง รั ฐ บาลได เ ห็ น ชอบและประกาศใช
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๓ ไปแลว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในอีกสองปขางหนา
ก็ใกลจะหมดวาระแลวในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประเทศไทยจะตองจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๔ ป
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ต อไปอย า งต อ เนื่ อ ง อะไรที่ ทํา ไม ไ ด ทํา ไม สํ าเร็ จก็ ตอ งทํ า ต อ อะไรที่ทํ า ดีอ ยูแ ล ว
ก็ทําตอไป ไมมีวันจบสิ้นหรอก เพราะคนมีมากขึ้น คนมีการเปลี่ยนแปลง กฎหมายและโลกก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไป ทิศทางวาระแหงชาติที่กลาวถึงในวันนี้ก็ใหนํามาขับเคลื่อน สิ่งสําคัญคือกลยุทธ ๔+๓+๒+๑ = Goal ใหมอง
ถึงการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต
เรื่องสําคัญที่ปรากฏในวาระแหงชาติฯ ก็คือ ๑. ฐานขอมูล วันนี้ฐานขอมูลทุกทานจะตองทําใหดี
วันขางหนาเราจะตองมี DATA CENTER ควรมีการบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยในระยะที่ ๑ ผมตองการให
DATA CENTER ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) สามารถบรรจุเรื่องนี้เขาไปวามีกี่เรื่อง มี
ประชาชนและเจาหนาที่เทาไหร มีอะไรที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อจะแกไขปญหาได และใหทุกคนเขาถึงขอมูลได
เพราะฉะนั้น DATA CENTER ของรัฐบาลจะตองมีก็คือ (๑) การใหประชาชนไดเรียนรู รับรู ชองทางตาง ๆ
(๒) การเขาถึงกิจกรรมของตัวเองและหนวยที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน เกษตร หรือธุรกิจ อื่น ๆ (๓) ชองทาง ทั้ง
ของขาราชการ งบประมาณ แผนงาน จะไดรูทั่วกันเพื่อจะไดบูรณาการ สุดทาย (๔) ความมั่นคง ซึ่งจะเปน
เรื่องคอนขางลับและมีการรักษาความปลอดภัย ซึ่งผมตองการเห็นภายในปนี้ที่ทุกกระทรวงจะตองใหความ
รวมมือ ไมใชปดทั้งหมด เพราะบางเรื่องสามารถเปดเผยได ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒. ทัศนคติของเจาหนาที่รัฐ แมจะทําอะไรก็ตามจะตองทําตามกฎหมายเปนหลัก ไมไปละเมิดสิทธิผูอื่น
ทุกทานยอมทราบดีวาอะไรละเมิดหรือไมละเมิด ไมควรตีความเขาขางตัวเอง หากสามารถกระทําไดอยางที่
กลาวมาแลวก็จะแกไขปญหาไดงายขึ้น หากเจาหนาที่มิไดกระทําผิดก็จะแกไขปญหาสิทธิมนุษยชนไดทั้งหมด
ทุกคนจะไดเรียนรูวาทําอยางไรถึงจะไมไปละเมิดสิทธิคนอื่น จะไดสอนและแนะนําประชาชนไดดวย

๑๐
๓. การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย วันนี้มีหลายตัวที่จะตองแกไขปญหา ซึ่งจะเห็นไดวาสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) จะมีการถกเถียงกัน ที่คงไมอาจไปสั่งใครได เพราะทุกคนมีความคิดของตนเอง ไมควรที่จะไป
ดูถูกใคร เนื่องจากการตั้งสนช.มาเพื่อใหชวยพิจารณากฎหมายตาง ๆ ไมไดมาเพื่อสนับสนุนรัฐบาล เพราะรัฐบาล
เองก็ไมอาจที่จะไปรูเรื่องกฎหมายสองสามรอยฉบับได เพียงแตใหสนช.ไดชวยพิจารณากฎหมาย แลวก็รับฟง
ความคิดเห็นจากภายนอก หนวยงานและทุกคน นั่นคือ รูปแบบวิธีการออกกฎหมาย ซึ่งไมไดมีความแตกตางอะไร
กับรัฐบาลที่ผานมา เพราะสมัยกอนกฎหมายไมอาจเขาไปสูการพิจารณาได สําหรับในรายละเอียดอื่น ๆ วีดีทัศน
ไดกลาวถึงทิศทางตาง ๆ ของวาระแหงชาติฯ ไปแลว คงไมตองลงในรายละเอียดอีก
๔. บทสรุป
สุดทายอะไรที่เราเคยขับเคลื่อนไวแลว สิทธิมนุษยชนกับการประกอบการธุรกิจ โดยมีอยูดวยกัน ๓
ประการ คือ เคารพ คุมครอง เยียวยา เปนสิ่งที่เราประกาศไวแลววาประเทศไทยจะดําเนินการในอาเซียน
และถื อ วา เป น ประเทศแรกที่ นํ า เรื่ อ งนี้ ม าขั บ เคลื่อ น เพราะฉะนั้น ผู ป ระกอบการทุ ก ธุ ร กิ จ จะต องเคารพ
ประชาชน เคารพพื้นที่ของประชาชน คุมครองในสิ่งที่ควรจะตองถูกคุมครอง และเยียวยาเมื่อประชาชนเสีย
ประโยชน หรือเสียอะไรตาง ๆ ไป แตทั้งนี้จะตองไมไปทําลายในเรื่องของสิ่งแวดลอม จนไมสามารถแกไขอะไร
ได เพราะฉะนั้ น ขึ้ น อยู กั บ จุ ด สมดุ ล บนความพอดี ในการพั ฒ นาประเทศกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การละเมิดสิทธิของชุมชน ถาหากทุกคนยังอยากจะอยูแบบเดิม ก็ไดแบบเดิมไป ก็ไมตองพัฒนา อยูกับปากับ
เขากับตนไมไป แลวทานจะอยูกับสังคมโลกไดอยางไร วันนี้สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน รถไฟ รถเมล
รถไฟฟา ก็จะไมมีการพัฒนาไดอีก เราตองสรางความเชื่อมโยงไปทุก ๆ พื้นที่ ตองสรางเครือขายถนนหนทาง
ความเชื่อมตอทางกายภาพ ถาไมสรางในพื้นที่ตาง ๆ โอกาสก็จะไมเกิด ถาไมเชื่อมภาคตอภาค เชื่อมตอถนน
หนทาง แตละภาคลงไปสูจังหวัด วันนี้รัฐบาลบริหารราชการแบบนี้ ตองการใหภาคแตละภาคทั้ง ๖ ภาคไดมี
ความเจริญเติบโตไปเทาๆ กัน ดวยศักยภาพของพื้นที่เอง เราสรางการเชื่อมโยงใหแตละพื้นที่ วันนี้เราเริ่ม
นําเศรษฐกิจแนวใหมเขามา ทางภาคตะวันออกเพราะเปนพื้นที่ที่มีความพรอมมากกวาภาคอื่นทั้งหมด ตอไป
ก็จะขยายเปน ภาคตะวันตก เหนือ ใต ภาคกลาง เพื่อใหครบในทุกๆ ภาคทั้งหมด ก็จะมีความแข็งแรงภายใน
จากนั้นก็สรางหวงโซขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคา ตั้งแต การผลิต แปรรูป จําหนาย การตลาด แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
พอเหลือหรือเกินก็ขายขางนอก ตอไปก็ขายไปยังประชาคมโลก วันนี้ประเทศเรานําเขาสงออกอยางเดียว
เมื่อการสงออกมีปญหาก็กระทบกับประเทศไทยทั้งหมด ถาการสงออกมากเกินไป วันนี้เราสงออกประมาณ
กวารอยละ ๗๐ เปนสินคา SMEs กวารอยละ ๙๐ และ SME เรามีทั้งหมด สามลานราย ตองมาพิจารณาวามี
ความเขมแข็งแลวทั้งหมดหรือยัง ถายังไมหมดก็ตองมีการพัฒนา ตองแกไขทั้งหมด วันนี้เราก็ตองใชสิท ธิ
มนุษยชนมารวมกันขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราคงทิ้งใครไวขางหลังไมได ถาเราบอก
ว า เราทิ้ ง เพื่ อ นบ า นของเราไว ข า งหลั ง ไม ไ ด เราทิ้ ง อาเซี ย นไม ไ ด ในประเทศก็ เ ช น เดี ย วกั น เรา
ก็ จ ะทิ้ ง ใคร กลุ ม ไหนไม ไ ด เ ลย เราต อ งให ทุ ก คนมาพั ฒ นาประเทศไปด ว ยกั น ไม ว า จะเป น คนแบบไหน
ก็ตามแต ถาทุกคนเขามาอยูในกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นลงแลว ทุกอยางก็คือจบ ทุกคนก็คือคนไทย คงไมมีใคร
รังเกลียดใครทั้งสิ้น ผมคิดวาทุกคนก็ไมไดคิดจะเอาชนะกันขนาดนั้น ถาผิดก็คือผิด ผิดก็วากันไปเสร็จแลวก็มา
พัฒนาประเทศรวมกัน นี่แหละคือ การสรางความปรองดองดวยกระบวนการยุติธรรม เพราะไมสามารถสั่งใคร
ไดอยูแลว มีทานใดจะซักถามหรือไมครับ
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลวนะครับ ขอเปดงานเตรียมความพรอมกอนการประกาศวาระแหงชาติ
“สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขออวยพรใหการจัดงานในครั้งนี้เปนไป
ดวยความราบรื่น ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณทุกประการ ขอใหทุกคนมีความสุข ความเจริญ มีพลังกาย
พลังใจที่เขมแข็ง รวมกันสรางสังคมไทย ใหเปนสังคมแหงความเสมอภาค เทาเทียมและมีสันติสุขตลอดไป

๑๑
และขอให ทุ ก คนได มี ส ว นร ว มในการสร า งมุ ม มองสู ก ารเปลี่ ย นแปลงประเทศของเรา สร า งวิ สั ย ทั ศ น
ที่ชัดเจนในการดําเนินงานตอไปใหไดนะครับ อยาลืมคําวา สิทธิมนุษยชนในการประกอบการ ประกอบธุรกิจ
ไมตองกังวลรัฐบาลคํานึงถึงเสมอ จะเห็นไดวา ทุกอยางพยายามดูแลใหมากที่สุด วันนี้ก็มีตางประเทศมาพบผมอยู
ตลอด เพราะสนใจการลงทุนในประเทศไทย แทบทุกวัน อยูที่พวกเราจะทําอยางไรใหนานาประเทศมีความมั่นใจ ก็
ขอแคใหเรามีเสถียรภาพ อยาไดมีการประทวง ความวุนวายแบบเดิมก็เทานั้นเอง ขอใหชวยกันอธิบาย ขอขอบคุณ
และขอเปดงานอีกครั้งหนึ่ง ขอใหทุกคนมีความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป พรอมทั้งชวยกันทํางานเพื่อประเทศ
ไทยของเรา ขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัด ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาไกล ขอใหเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ปลอดภัยทุกคน ระมัดระวังฝนตก ถนนลื่น รัดเข็มขัด นั่งรถก็ระมัดระวังหนอย ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ

ที่มา : ขอมูลจากการถอดเทปคํากลาวเปดและปาฐกถาพิเศษนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ในงานเตรียมความพรอมกอนประกาศ
วาระแหงชาติ “สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

