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วินัยเป็นก�าแพง กฎหมายเป็นตัวค�้า
สู้ภัย โควิด-19

	 เมื่อสถานการณ์คับขันทั่วหน้า	 ดูท่าว่าสถานการณ์

การต่อสู ้กับภัยคุกคามไวรัสร้ายโควิด-19	 ที่ยืดเยื้อจาก

มกราคม	 จนกระทั่งย่างเข้าเมษายน	 รัฐบาลออกมาตรการ

จาก	 ขั้นที่	 1	 สร้างความเข้าใจบอกกับสังคมให้รู้จักดูแล 

ตวัเองว่าโรคดังกล่าวมีหน้าตาอย่างไร	ร้ายแค่ไหน	ต้องป้องกนั

อย่างไร	

	 ขั้นที่	 2	 บอกมาตรการที่ต้องปฏิบัติและขอความ

ร่วมมือจากทุกฝ่าย	 ทุกครัวเรือนให้เข้าใจสถานการณ์เพื่อ

จะยันให้การคืบคลานของเจ้าไวรัสโควิด-19	แทรกซึมเข้าสู่

สังคมได้ช้าพอที่จะตั้งรับได้ไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย	พร้อมทั้ง

สั่งปิดสถานที่เสี่ยงท้ังหลาย	 รวมทั้งสั่งหยุดการท�างาน 

การเรียน	 เพื่อควบคุมให้ได้มากที่สุด	 แต่เมื่อเห็นท่าไม่ดี	

มาตรการจากระยะที่	2	เร่ิมเอาไม่อยู่	เพราะปรากฏว่ายังมี

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	 มีการแพร่เชื้อเพ่ิม	 จากระยะแรก 

เพียง	 35	 คน	 เพิ่มเป็นจ�านวนพันกว่าคนในเดือนมีนาคม	

ต่อเมื่อเดือนเมษายน	รัฐบาลจ�าเป็นต้องยกประเด็นควบคุม

เข้มงวด	 ใช้มาตรการทางกฎหมาย	“พ.ร.ก. การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548”	และประกาศ

เคอร์ฟิว	แม้กระนั้นการใช้ยาแรงก็ยังไม่เป็นผล	ยังมีผู้ฝ่าฝืน

ออกเดินทางสัญจรในเวลาควบคุมอยู่อีก

	 การบริหารจัดการของภาครัฐ	 ได้มีการประกาศ

ของทางราชการให้มีการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา	 พร้อมๆ	 กับ

การสื่อสารขอความร่วมมือแจกแจงแบบถี่ยิบถึงความ

จ�าเป็นที่ต้องให้ประชาชนปฏิบัติตาม	 เพื่อเป็นแนวร่วม 

ใ น ก า ร ต ่ อ สู ้ กั บ

รัฐบาลทุกครัวเรือน			

 แทบจะเรียกได้ว่าทุกสถานี

ข่าวได้ท�าหน้าที่ช่วยกันแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์

ทุกระยะ	 ชนิดที่เรียกได้ว่าทุกวันนี้ไม่มีข่าวใดส�าคัญไปกว่า

ข่าว	“โควดิ-19”	และเป็นเช่นนีท้ัว่ทกุมุมโลก

การตื่นรู้ของประชาชนกับการปฏิรูปการศึกษา
ดร.วิชัย	ตันศิริ
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	 แต่จากจ�านวนผู้ติดเชื้อในสังคมไทยก็เพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว	 ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่

ปฏิบัติตามค�าแนะของกระทรวงสาธารณสุข	 และรัฐบาลที่

สื่อสารออกสู่ประชาชนตลอดเวลา

	 จึงเป็นท่ีแน่ชัดว่าพฤติกรรมที่ “ขาดวินัย”	ในการ

ควบคุมตนเองในการปฏิบั ติตนไม ่สัมพันธ ์ใกล ้ชิดกับ 

กลุ่มเสี่ยง	การใส่หน้ากากอนามัย	การอยู่ในระยะห่าง	1-2	

เมตร	 (social	 distancing)	 การล้างมือบ่อยๆ	 อย่างถูกวิธี	

การใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเมื่อออกนอกบ้านและเข้าบ้าน	

การใช้ช้อนประจ�าตัวเม่ือรับประทานอาหาร	 การท�าความ

สะอาดร่างกายเม่ือกลับเข้าบ้าน	ฯลฯ	ซึ่งมีวิธีแนะน�าโดย

ละเอียด	 รวมทั้งการสังเกตอาการของตนว่าเข้าข่ายติดเชื้อ

โควิด-19	หรือไม่	รวมถึง	เม่ือรู้สึกผิดปกติต้องรีบพบแพทย์	

และเน้นย�้าว ่าต้องแจ้งข้อมูลการเดินทางในพ้ืนที่เสี่ยง	 

ห้ามปกปิดเด็ดขาด	 เพ่ือท่ีคณะแพทย์จะได้วินิจฉัยโรคได้

ถูกต้อง	 และรวมถึงสอบสวนไปถึงที่มาท่ีไปของโรคที่ต้อง

สัมพันธ์กับคนอื่นท่ีอาจจ�าเป็นต้องรีบเข้าไปดูแลให้ทัน

ท่วงที	ก่อนที่เชื้อไวรัสน้ีจะแพร่กระจายจนยากยับยั้ง

	 การ “ขาดวนิยั” อย่างร้ายแรงในหมู่คนจ�านวนไม่น้อย	

สร้างความหวาดวิตกให้กับสังคมส่วนใหญ่	 เป็นการ “ขาด

วินัย”	ที่	“ขาดความรับผิดชอบ” แม้กระทั่งต่อตนเอง	จึง

มีเสียงต�าหนิปนวิจารณ์มากมายกับคนเหล่านี้	 เพราะสร้าง

ภาระท่ีซ�้าเติมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะ

คณะแพทย์	พยาบาล	บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ	รวมทั้ง

อาสาสมัครสาธารณสุขที่อยู่ตามหมู่บ้านทั่วประเทศ	ซึ่งเป็น

หน่วยหน้าและเป็นมืออาชีพด้านการดูแลรักษาชีวิตมนุษย์	

และยังไม่นับส่วนราชการอื่นๆ	 ที่ต้องสาละวนกกับการ

จัดการที่จะยื้อเวลาให้การแพร่เชื้อค่อยเป็นค่อยไปเพื่อ

รับมือกับมันได้ตามศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่อย่าง

จ�ากัด

	 การเรียกร้องคนในชาติให้มีวินัย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  
เพื่อชาติ”	 จึงออกมากระตุ ้นต่อมส�านึกความรับผิดชอบ

ร่วมกันจากคนทั่วทั้งสังคม

	 การมีวินัย	 จึงเป็นเรื่องจิตส�านึกล้วนๆ	 และเป็น

อันดับแรก	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายมาบีบบังคับด้วย 

ซ�้าไป	 เพราะกฎหมายที่มีขึ้นมาก็เป็นเพียงตัวช่วย	 เพราะ

หากมีกฎหมายแล้ว	 แต่คนยังขาดจิตส�านึก	 ขาดวินัย	 ไม่

ปฏบิตัติามกฎหมาย	กน็บัว่าล้มเหลว	และสร้างความเสียหาย

ให้กับส่วนรวมได้อย่างมหาศาล

	 ความมักง่าย	ความเห็นแก่ตัว	ไม่สนใจ	และไม่ใส่ใจ

ความเดือดร้อนของผู้อ่ืน	 เหล่านี้มาจากความไม่มีวินัย	 ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง	 ซึ่งมาจากการขาด

จิตส�านึก	 แม้มีกฎหมายดีขนาดไหน	 ก็ไม่สามารถท�าให้

สังคมดีขึ้นได้	 หากคนไม่มีส�านึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ประเทศชาติ

 บ้านเราไม ่มีการพัฒนาจิตส�านึกในเร่ืองวิ นัย	 

การเคารพกฎหมายต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	ส่วนหน่ึงก็คงโทษ

การบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีปัญหา	แต่ปัญหาจริงๆ	น่าจะอยู่

ที่จิตส�านึกร่วมของการมีวินัย

 เรื่องโควิด-19 คงสอนเราแล้วว่า การมีวินัยนั้น

จ�าเป็น เป็นอีกภาพสะท้อนว่าสังคมไทยล้มเหลวในการ

ศึกษาอบรมคนในชาติตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนตัวโตๆ  

ทั้งหลาย เราไม่สอนเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ที่จ�าเป็นต้อง

ปฏิบัติไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบ

	 ความเสียหาย	และการสูญเสียที่เกิดขึ้นในการต่อสู้

กับไวรัสโควิด-19	ครั้งน้ีนั้น	ยังประมาณมิได้	และไม่ควรจะ

ต้องจ่าย	หากทุกๆ	วัน	ทุกๆ	คน	มีวินัยและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมจริงจัง

Cr. nestsu.gill

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร 
ผู้อ�านวยการ	สถาบันนโยบายศึกษา



	 การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ	 ท�าให้เจ้าหน้าที่

รัฐสามารถออกข้อก�าหนดเพื่อการห้าม	และให้อ�านาจหน้าที่

เจ้าพนักงานกระท�าการใดๆ	ดังต่อไปนี้ได้	คือ	

1. ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

2. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน

3. ห้ามการเสนอข่าว จ�าหน่าย หรือท�าให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่ง

พิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร

4. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ

5. ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรืออาคาร หรืออยู่ใน

สถานที่ใดๆ 

6. ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ก�าหนดเพื่อความปลอดภัย

	 โดยสรปุแล้ว	 นบัต้ังแต่มีการระบาดของไวรสัโควดิ-19	

ในหลายประเทศทั่วโลก	 กระทรวงสาธารณสุขได้ออก

แถลงการณ์ฉบับแรกในวันที่	 7	 มีนาคม	 เตือนให้ประชาชน

ตระหนักถึงการระบาดของโรค	รัฐบาลได้ด�าเนินการดังนี้

12 มีนาคม 2563	 :	 ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์	 การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	ยกเลิก	

VOA	(Visa	on	Arrival)	และ	Free	Visa	แก่นักท่องเที่ยว

17 มีนาคม 2563 :	ออกมาตรการด้านสาธารณสุข	เวชภัณฑ์

ป้องกัน	 ข้อมูลการชี้แจง	 การรับเรื่องร้องเรียน	 การต่าง

ประเทศ	 มาตรการป้องกัน	 และการช่วยเหลือเยียวยา	 เช่น	

ครม.	มีมติให้ลดค่าน�้าไฟ	3%	เป็นเวลา	3	เดือน	(เมษายน-

มิถุนายน)	 อนุมัติงบกลาง	 9,002	 ล้านบาท	 เร่งแก้ปัญหา

หน้ากากอนามัยขาดตลาด

18 มีนาคม 2563	 :	 	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจออก 

ค�าสั่งปิดชั่วคราวสถานที่บางแห่ง	 จนถึง	 31	 มีนาคม	 และ

จนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง

19 มีนาคม 2563	:	ปิดสถานที่ที่มีคนมาชุมนุมกันมาก	เช่น	

ห้างสรรพสินค้า	ศูนย์บริการเด็กเล็ก

22 มีนาคม 2563	 :	 ประกาศมาตรการขอร้องให้มีการเว้น

ระยะห่างในสังคม	(Social	Distancing)	และให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมีอ�านาจในการสั่งปิดพรมแดน	 กักตัวคนเข้าออก 

ในพื้นที่ระบาด	

ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินทั่วไทย 
26 มี.ค.- 30 เม.ย.

	 เมื่อวันท่ี	31	มีนาคม	2563	นายแพทย์ทวีศิลป์	

วิษณุโยธิน	 โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด-19)	 หรือ	 ศบค.

สรุปเบื้องต้นเรื่องสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	

ในไทยว่า	มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม	1,651	ราย	(เพิ่มจาก 

วันที่	 30	มีนาคม	127	ราย)	 ในจ�านวนนี้เป็นบุคคลสัญชาติ

ไทย	1,407	ราย	และสัญชาติอื่นๆ	244	ราย	รักษาตัวในโรง

พยาบาล	 1,299	 ราย	 เป็นรายที่อาการหนัก	 23	 ราย	 หาย

กลับบ้านแล้ว	342	ราย	และเสียชีวิตทั้งสิ้น	10	ราย	ผู้ป่วย

แยกตามพื้นที่	 กทม.-นนทบุรี	 869	 ราย	 ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	77	ราย	ภาคเหนือ	55	ราย	ภาคกลาง	172	ราย	

และภาคใต้	206	ราย

	 จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19	ตั้งแต่ 

วันที่	31	มกราคม	2563	ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

เพียง	 19	 ราย	 	 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 จนถึงวันที่	 25	 มีนาคม	

2563		เป็นยอดสะสมผู้ติดเชื้อสูงถึง	934	รายและมีผู้เสีย

ชีวิต	4	ราย	รัฐบาลจึงใช้อ�านาจตามความในมาตรา	5	แห่ง

พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	

พ.ศ.	 2548	 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว

ราชอาณาจักร	ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	2563	-	30	เมษายน	

2563	 เพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง	

เป็นการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด	การป้องกัน	

และการรักษาโรค	 ตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภค

และสิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของประชาชน	 

มิให้เกิดภาวะขาดแคลน

[ มีนาคม ]
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23 มีนาคม 2563	:	ใช้มาตรการให้ข้าราชการท�างานที่บ้าน	

ขอร้องประชาชนไม่ให้ออกจากบ้านถ้าไม่จ�าเป็น	 ไม่เดินทาง

ข้ามจังหวัด

25 มีนาคม 2563	 :	 	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

พจิารณาประกาศปิดพ้ืนท่ีเสีย่ง	เช่น	สนามกีฬา	สถานบันเทงิ	

แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ	ศาสนสถาน	ได้ตามความเหมาะสม	

และในจังหวัดชายแดนให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจและทหารในพื้นที่	ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือ

จุดสกัด	 ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบ

การเดินทาง	 การจราจร	 การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง	

และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค	

	 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่แรกที่

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ออกประกาศสั่งปิดชั่วคราว

สถานที่และกิจการต่างๆ	 ที่มีผู้มาชุมนุมจ�านวนมาก	 เช่น	

ห้างสรรพสินค้า	 โรงภาพยนตร์	 สถานบันเทิง	 การแข่งขัน

กีฬา	งานบันเทิง	งานอบรมสัมมนา	การแสดงสินค้า	เป็นต้น	

ฯลฯ	ไปตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	แต่ให้มีการซื้อขายอาหารได้

ตามปกติ	 (แต่ห้ามกักตุนสินค้า)	 ส่วนกิจการ	 เช่น	 โรงงาน	

ธนาคาร	 การขนส่งสินค้า	 ร้านขายยา	 สินค้าจ�าเป็นในชีวิต

ประจ�าวัน	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 สถาบันการเงิน	 สถานีต�ารวจ	

สถานพยาบาล	 ธุรกิจสั่งและส่งสินค้าออนไลน์	 และร้าน

อาหาร	 สนับสนุนให้เปิดตามปกติ	 เว้นแต่ร้านอาหารที่ห้าม

จัดที่นั่งรับประทาน		ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น

	 นอกจากนี้รัฐยังขอร้องให้บุคคลสูงอายุ	 ผู้ที่มีโรค

ประจ�าตัวและเด็กอายุต�่ากว่าห้าขวบอยู ่แต่ในบ้านเพ่ือ

ป้องกันการติดเชื้อ	

	 ในส่วนของการเดินทางยังไม่มีการจัดการการออก

นอกเคหสถาน	 แต่การเดินทางข้ามเมืองต้องแสดงบัตร

ประชาชน	สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในยานพาหนะ	และ

ยอมให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิ	ซึ่งต่อมามีการประกาศห้ามเข้า

ออกในบางจังหวัดที่ มีการติดเช้ือสูงตามดุลพินิจของ 

เจ้าพนักงาน

	 สถานพยาบาลของรัฐได้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับผู้

ป่วย	ทั้งเตียง	เวชภัณฑ์	ยา	และบุคลากร	ในบางแห่งเริ่มขึ้น

ทะเบียนบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว	 มีการปรับเปลี่ยนจัด

เตรียมโรงพยาบาลสนามหากมีผู้ป่วยมากขึ้น	ทั้งภาครัฐและ

เอกชนช่วยกันท�าสื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน

โรคและตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/ปฏิบัติตัวเมื่อติดโรค	

	 ส�าหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น	 รัฐบาลได้ออก

มาตรการดูแลและเยียวยาซึ่งแบ่งออกเป็นให้แก่บุคคล

ธรรมดาและผู้ประกอบการ	ดังนี้	

บุคคลธรรมดา
	 1.	จ่ายเงินชดเชยรายละ	5,000	บาทต่อเดือน	เป็น

เวลา	3	เดือน	(เมษายน	–	มิถุนายน	2563)	แก่	“แรงงาน

ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู ่ในระบบ

ประกันสังคม” 

 2.	 โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีหลัก

ประกัน	 โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม	

40,000	ล้านบาท	(ธนาคารออมสิน	20,000	ล้านบาท	และ	

ธ.ก.ส.	20,000	ล้านบาท)	วงเงินต่อรายไม่เกิน	10,000	บาท	

คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ	 0.10	 ต่อเดือน	 ระยะ

เวลากู้ไม่เกิน	2	ปี	6	เดือน	ปลอดช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย	6	

เดือน	รับค�าขอสินเชื่อถึงวันที่	30	ธันวาคม	2563

	 3.	 โครงการสินเชื่อพิเศษเพ่ิมเติม	 เพื่อเพิ่มสภาพ

คล่องช่ัวคราวในการด�ารงชวีติแก่ประชาชนทีมี่รายได้ประจ�า	

โดยมีหลักประกัน	 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเช่ือ

วงเงินรวม	 20,000	 ล้านบาท	 วงเงินต่อรายไม่เกิน	 50,000	

บาท	 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ	 0.35	 ต่อเดือน	

ระยะเวลากู้ไม่เกิน	3	ปี	รับค�าขอสินเชื่อถึงวันที่	30	ธันวาคม	

2563

	 4.	 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าส�าหรับส�านักงาน

ธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผล 

กระทบ	โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	0.10	ต่อปี	และ	ไม่

เกินร้อยละ	0.125	ต่อเดือน	ระยะเวลา	2	ปี

	 5.	 มาตรการเสริมความรู ้	 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทักษะ	 เสริมอาชีพ	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับผล 

กระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส	 COVID-19	 หรือผู้

ทีส่นใจ	พร้อมทัง้จัดท�ากจิกรรมเพือ่สังคม	(Corporate	Social	

Responsibility	:	CSR)

	 6.	 เลื่อนเวลาการช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	

โดยเลื่อนเวลาการช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	จากเดิม 

สิน้สดุวันที่	30	มิถุนายน	2563	เป็นสิ้นสุดวันที่	31	สิงหาคม	

2563	

	 7.	 เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	

จากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน	 15,000	 บาท	 เป็นไม่เกิน	

25,000	บาท	 และเม่ือรวมกบัการหกัลดหย่อนค่าเบ้ียประกัน

ชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน	

100,000	บาท	ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีภาษี	2563	เป็นต้นไป	
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สนามกอล์ฟ	 ให้ยื่นแบบรายการและช�าระภาษีภายในวันที่	

15	กรกฎาคม	2563

	 6.	 ยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา	 วินิจฉัย	 หรือ

ป้องกันโรคติดเชื้อ	 ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ตาม

รายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด	 จนถึงวันที่	

30	กันยายน	2563	

	 7.	 มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อ

สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่

สถาบันการเงิน	(บัตรเครดิต	สนิเชือ่ส่วนบุคคล	สนิเชือ่รายย่อย

เพื่อการประกอบอาชีพ	สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด	เช่าซื้อ	

ลีสซิ่ง	 และเจ้าหนี้อื่นที่ท�าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วม

กับสถาบันการเงิน)

	 ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 2563	 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วศิวกรรมเชงิระบบ	(CSSE)	แห่งมหาวทิยาลัยจอห์นฮอปกินส์

รายงานว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19	แล้ว	777,286	ราย	มีผู้

เสียชีวิตแล้ว	37,140	ราย	

ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ค.
	 เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2563	 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรยีกประชมุรฐัสภา	 สมยัประชมุ

สามญัประจ�าปี	ครัง้ที	่1	ประจ�าปี	2563	ในวนัท่ี	22	พฤษภาคม	

และสิ้นสุดวันที่	18	กันยายน	2563

	 ส�าหรับความกังวลว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19	

จะท�าให้ไม่สามารถเปิดสภาฯ	 ได้ตามก�าหนดนั้น	 นายสุกิต	

อัตโถปกรณ์	 ที่ปรึกษาของประธานสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	

กล่าวว่า	 ไม่มบีทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญให้เลือ่นการประชุมใด	

อย่างไรก็ตาม	ในการประชุมวันแรก	ประธานสภามีอ�านาจที่

จะยกเลิกการประชุมในครั้งต่อๆ	ไป

	 อีกหนึ่งทางเลือกคือการประชุมทางไกล	 (Tele-

conferencing)	หรอืใช้ห้องสุริยนัทีม่ขีนาดจ	ุ1,000	คน	ทีจ่ะ

ท�าให้ผูเ้ข้าประชมุนัง่ห่างกนัได้หรอืให้แต่ละพรรคการเมืองจัด

ประชุมในห้องต่างกัน	

อดีตลูกพรรค อนค. สมัครเข้าพรรคก้าวไกล 
ได้ ‘พิธา’ เป็นหัวหน้า

	 เมื่อวันที่	 8	 มีนาคม	 2563	 50	 ส.ส.อดีตพรรค

อนาคตใหม่	 แห่สมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล	 พร้อมประชุม	

เลือก	นายพิธา	ลิ้มเจริญรัตน์	แกนน�าอดีต	ส.ส.พรรคอนาคต

ใหม่	เป็นหัวหน้าพรรค	

	 8.	 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับค่า

ตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข	

ผู้ประกอบการ 
	 1.	 โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

รายย่อย	 ได้แก่	 ธุรกิจทัวร์	 ธุรกิจสปา	 ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยว

เนื่อง	 (รถทัวร์	 รถบัส	 รถตู้	 รถแท็กซี่	 เรือน�าเที่ยว	 รถเช่า)	

บริษัทน�าเที่ยว	โรงแรม	ห้องพัก	และร้านอาหาร	โดยธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	

(ธพว.)	สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม	10,000	ล้านบาท	วงเงิน

ต่อรายไม่เกิน	 3	 ล้านบาท	 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 3	

ส�าหรับ	2	ปีแรก	ระยะเวลาการกู้ยมืสงูสดุไม่เกิน	5	ปี	รบัค�าขอ

สินเชื่อถึงวันที่	30	ธันวาคม	2563

	 2.	 เลื่อนเวลาการช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล	 โดย

เลื่อนเวลาการช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	

	 3.	เลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ	น�าส่ง	และ

ช�าระภาษี	 โดยเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ	 น�าส่ง	

และช�าระภาษีทุกประเภทที่กรมสรรพากรจัดเก็บ	 เช่น	ภาษี

มูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 เป็นต้น	 โดยกระทรวงการคลัง

จะพิจารณาเป็นรายกรณี	

	 4.ขยายเวลาการช�าระภาษีให ้แก ่ผู ้ประกอบ

อุตสาหกรรมสินค้าน�้ามันและผลิตภัณฑ์น�้ามัน	 จากเดิมยื่น

ขอช�าระภาษีภายใน	 10	 วันเป็นภายในวันที่	 15	 ของเดือน

ถัดจากเดือนที่น�าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลัง

สินค้าทัณฑ์บน	 โดยให้ด�าเนินการดังกล่าวเป็นระยะเวลา	 3	

เดือน	(เมษายน	–	มิถุนายน	2563)

	 5.	 ขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับ

ช�าระภาษีของการประกอบกิจการสถานบริการที่จัดเป็น

บริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต	ได้แก่	ไนต์คลับ	

ดิสโกเธค	 ผับ	 บาร์	 ค็อกเทลเลาจน์	 โดยรวมถึงสถานที่ที่

จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยจัดให้มีการ

แสดงดนตรหีรอืการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบนัเทิง	 ซึง่ปิดท�าการ

หลังเวลา	24.00	นาฬิกา	และสถานอาบน�้าหรืออบตัว	และ

นวด	 ตลอดจนกิจการเสี่ยงโชคประเภทสนามแข่งม้า	 และ
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กกต. มีมติกล่าวโทษอาญา ธนากร ถือหุ้นสื่อ
	 เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2563	 คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง	 (กกต.)	 มีมติให้ส�านักงาน	 กกต.	 ด�าเนินการ 

แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน	สน.ทุ่งสองห้อง	 ให้

ด�าเนินคดีอาญากับ	นายธนาธร	จึงรุ่งเรืองกิจ	อดีต	ส.ส.บัญชี

รายชื่อ	และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่	(อนค.)	กรณีรู้อยู่แล้ว

ว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง	 ส.ส.	 แต่ยังใช้

สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง	 ผิดมาตรา	 151	 พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง	 ส.ส.	 2561	หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัย	

เมื่อวันที่	 20	พฤศจิกายน	 2562	 ให้สมาชิกภาพ	ส.ส.	 ของ

นายธนาธร	 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 101(6)	

ประกอบมาตรา	 98(3)	 จากกรณีถือหุ้นสื่อ	 บริษัท	 วี-ลัค	

มีเดีย	 จ�ากัด	 อยู่ในวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2562	 ซึ่งเป็นวันที่

พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายช่ือผู ้สมัครรับเลือกต้ังเป็น	

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ	กกต.

	 โดยโทษตามมาตรา	151	 ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่	

1	-	10	ปี	ปรับตั้งแต่	2	หมื่น	–	2	แสนบาท	และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก�าหนด	20	ปี

	 ทัง้นี	้การพิจารณาเร่ืองดงักล่าว	หลงัศาลรัฐธรรมนญู

มีค�าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ	 ส.ส.	 ของนายธนาธร	 สิ้นสุดลง	

ส�านกังาน	กกต.	ได้มีการเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุม	กกต.	พจิารณา

ไม่น้อยกว่า	3	ครั้ง	แต่ที่ประชุม	กกต.	ได้ให้ทางส�านักงานฯ	

น�าเรือ่งดงักล่าวไปปรบัปรุง	 เนือ่งจากเห็นว่าการจะด�าเนนิคดี

อาญากับนายธนาธร	 แตกต่างจากคดีตัดสทิธิทางการเมอืง 

ที่ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	โดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูล

ที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาว่า	 ขณะที่นายธนาธร	 ยื่นลงสมัคร 

รับเลือกตั้ง	 ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคอนาคตใหม่	 นั้น	

นายธนาธร	 รู้ว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา	 98(3)	 แต่ยังคงสมัคร	 พยานหลักฐาน

ประกอบจงึต้องมนี�า้หนกั	เพราะการสู้คดีก็ต้องสูกั้นถงึ	3	ศาล

	 อย่างไรก็ตาม	 การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวนจากเหตุน้ีไม่ใช่นายธนาธร	 เป็นคนแรกที่	 กกต.	

ด�าเนินการ	โดยก่อนหน้านี้ผู้สมัคร	ส.ส.	ที่	กกต.	มีค�าวินิจฉัย

ว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	เพราะมีลักษณะ

ต้องห้าม	 เช่น	 สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว 

ไม่ถึง	 90	 วัน	 จนถึงวันเลือกตั้ง	 กกต.ก็จะมอบให้ส�านักงาน	

กกต.	ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่	สน.ทุ่งสองห้อง	เช่นเดียวกัน

‘ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน’ ซักฟอกนอกสภา 
เดินสายทั่วประเทศ

	 เมื่อวันที่	 2	มีนาคม	2563	พรรคเพื่อไทย	 (พท.)	 

จัดประชุมแกนน�า	6	พรรคร่วมฝ่ายค้าน	 เพื่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน)	 โดยมี	 พ.ต.อ.ทว	ี

สอดส่อง	 เลขาธกิารพรรคประชาชาติ	 เป็นประธานการประชมุ

ที่ประชุมมีมติว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ควรหยุดเพียงแค่

ในสภา	แต่จะเปิดกิจกรรมอภิปรายนอกสภา	โดยจะจัดทั้งสี่

ภาคทั่วประเทศ	ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น	4	ภาคอย่างที่เคยท�า

นายภูมิธรรม	 เวชยชัย	 ที่ปรึกษาผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร	กล่าวว่า	1.	ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	

และท�างานร่วมกันในอนาคตต่อไป	และ	2.	 จุดเริ่มต้นของ

พรรคฝ่ายค้าน	เรารวมตัวกัน	เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน	คือ	

รักษาประชาธิปไตย	 และอยากให้ประชาชนได้รับการดูแล	

ฝ่ายค้านมีจุดยืนร่วมกัน	 และจะจับมือกันอย่างเข้มแข็ง	

พร้อมเดินหน้าต่อไป	ตรวจสอบทั้งในและนอกสภา	โดยการ

ร่วมมือกับประชาชน	

24,079 บุคคลไร้สัญชาติไทย ได้สิทธิรักษา
พยาบาล

	 เมื่อวันที่	10	มีนาคม	2563	คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	 

มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข	(สธ.)	เสนอการให้

สทิธิห์รอืการคืนสทิธิขั์น้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ	 และให้สทิธิ

เพิม่เตมิ	กบับคุลทีม่ปัีญหาสถานะทีไ่ม่ได้สญัชาตไิทย	แต่มช่ืีอ

อยูใ่นทะเบยีนราษฎร์	 โดยสาระส�าคญัเป็นการอนมุตัเิพิม่เติม

เพือ่ให้เข้าถงึระบบบริการสาธารณสขุ	ตามหลักสทิธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานตามสมควรที่จะได้รับการดูแลการรักษาพยาบาล

จากรัฐ	 ซึ่งครั้งนี้มีการอนุมัติสิทธิ์ให้ทั้งสิ้น	 24,079	 ราย	 ซึ่ง

เป็นกลุ่มคนที่ตกหล่นจากมติ	 ครม.	 เดิมที่เคยอนุมัติเมื่อปี	

2553	และ	2558	 เป็นกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปี	2499	 -	2527	

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ	 มีปัญหาสุขภาพ	 และมีภาระค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างมาก	 โดยกลุ่มคนจ�านวนดังกล่าวพบว่ามีเลขบัตร

ประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข	3	กับ	4	จึงเห็นสมควรให้	 สธ.	

จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง	จ�านวน	61,822,000	ล้านบาท	

โดยก�าหนดกรอบวงเงินตามจ�านวนผู้มีสิทธิ์ในอัตรางบฯ	

เหมาจ่ายรายหัวเท่ากับหลักสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามปีงบประมาณ	2563	คือ	จ�านวนหัวละ	2,567	บาทต่อปี

ต่อราย	จากนี้ทาง	สธ.	จะไปด�าเนินการท�าแผน	และเสนอตั้ง

งบฯ	ประจ�าปีต่อไป
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           ดร.วิชัย ตันศิริ

	 งปฏิเสธไม่ได้ว่าจากผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว	 ได้เกิด

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในแวดวงการเมือง	 เมื่อพรรคของคน

รุ่นใหม่ประสบผลส�าเร็จในชัยชนะเลือกตั้ง	 จากฐานคะแนนเสียง

ทั่วประเทศที่มาจากกลุ่มประชากรคนหนุ่มสาว	 ที่อาจมีรสนิยม	 

วถิชีวีติ	 สอดคล้องรับกับการรณรงค์หาเสียงของพรรคใหม่ๆ

เหล่านี้	โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่

	 น่าเสียดายท่ีไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมการ

ลงคะแนนเลือกตั้งของกลุ ่มบุคคลวัยนี้	 มาจากปัจจัยอันใด	

จากรสนิยมร่วมเร่ืองการใช้เครื่อมือส่ือสารแบบ	 “ออนไลน์” 

สมัยใหม่	หรือบางส่วนเกิดจากอิทธิพล	หรือการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน/โรงเรียนในยุคใหม่-สมัยใหม่	 	 ครู-อาจารย์	 และ

หลักสูตรการศึกษา	 มีบทบาทในการหล่อหลอมทัศนคติของเขา

เหล่านั้นหรือไม่?	 หรือปัจจัยเหตุอันใดที่บันดาลให้วิถีชีวิตต้องถูก

โยงกบัเครือ่งมอืสือ่สารดงักล่าว	ซึง่เปรยีบประดจุ “ทีพ่กัพงิทางใจ” 

ของคนรุน่ใหม่สมยันี้

	 แต่ไม่ว่าปัจจัยใดจะมีอิทธิพลหล่อหลอมพฤติกรรม	

“การเมือง”	 เช่นนั้น	 นักวิชการ	 ครู	 อาจารย์	 และผู้รับผิดชอบ

ทางนโยบายการศึกษาก็ไม่ควรละเลย	 หรือไม่สนใจที่จะ

ปรับปรุง/พัฒนา/ปฏิรูป	ระบบการเรียนการสอน	โดยเฉพาะวิชา

สังคมศึกษา	 ซึ่งควรจะให้จุดเน้นเรื่อง “Political literacy” 

ความรู ้เรื่องการเมือง หรือ	 ความฉลาดรู้เรื่องของเหตุการณ์

บ้านเมือง	และมโนทัศน์ทางการเมือง	(ฉบับเยาวชน)	เช่น	ระบอบ

ประชาธิปไตยสายกลาง	 (ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)	 
กระบวนการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง สภาวะผู ้น�าทาง 
การเมืองในสังคมอื่นๆ ที่ประสบผลส�าเร็จในระบบรัฐสภา	การ
ศึกษา-เรียนรู้เรื่องเหล่านี้น่าจะจัดไว้ในล�าดับที่ส�าคัญอันดับแรกๆ	

ส�าหรับสังคมท่ีก�าลังพัฒนาเช่นประเทศไทย	 หลายประเทศใน

กลุ่มสังคมนิยมท่ีประสบผลส�าเร็จทางการบริหารบ้านเมือง	

มักให้ความส�าคัญกับการให้การศึกษาทางการเมืองแก่เด็กวัยรุ่น	

	 ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรก	(พ.ศ.	2517-2521)	

หลังเหตุการณ์	14	ตุลาคม	พ.ศ.	2516	ได้มีการปฏิรูปหลักสูตร-

กระบวนการเรียนการสอน	และจดัให้มวีชิาเลอืกในระดบั	ม.ปลาย	

จ�านวนหลายวิชา	 ทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ	 โดยเฉพาะที่ผู้เขียน

สนใจเป็นพเิศษ	คอืวชิาเรือ่ง	ความคดิทางการเมอืง (ทฤษฎกีารเมือง) 

ทั้งนี้เพื่อเปิดขอบฟ้าให้เยาวชนรุ ่นใหม่ได้สัมผัสกับแนวคิด

ทางการเมอืงต่างๆ	 รวมทัง้ส่งเสริมให้มกีารอ่านหนงัสอืนอกเวลา 

เช่น	ชีวประวัติบุคคลส�าคัญ	(เช่น	ยอร์จ	วอชิงตัน-	ประธานาธิบดี

คนแรกของสหรัฐฯ	เป็นต้น)	

	 ความหวังดีเหล่านี้ไม่บังเกิดมรรคผลแต่อย่างใด	 เพราะ

ในที่สุดก็มีการน�าไปสู่การปฏิบัติน้อยมาก	 เพราะวิชาดังกล่าว

มิใช่วิชาบังคับ	 แต่เป็นวิชาเลือก	 ซึ่งนักเรียน-นักศึกษาไม่จ�าเป็น

ต้องเลือก	อีกทั้งไม่มีครูที่ได้เรียนวิชาเหล่านี้จากสถาบันฝึกหัดครู

	 ฉะนั้น	หากจะปรับวัตถุประสงค์ของการเรียนระดับ

ประถม-มัธยมศึกษา	ให้เน้นการสร้างพลเมืองเพ่ือวัตถุประสงค์

ทางการเมือง	 (ได้แก่	 ความเข้าใจระบอบ/วิถีชีวิตของสังคม

ประชาธิปไตย และการหลีกเลี่ยงการแก้ไขวิกฤติ (การขัดแย้ง) 

ทางการเมืองโดยใช้ก�าลังอาวุธ	 แต่ให้ใช้ทางสายกลางใน

ระบอบรัฐสภา	 ฯลฯ)	 สถานศึกษา	 มหาวิทยาลัย	 ก็จะต้องปรับ

หลักสูตรเพื่อให้โอกาสเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจ	ตลอดจนนิยม

วิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตย	ผู้เขียนจึงใคร่เสนอให้รัฐบาล	(ผ่าน

กระทรวงศกึษาธกิาร-กระทรวงอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั	และ

นวตักรรม)	 ได้ปรับหลักสูตรในระดับ	ม.ต้น	ม.ปลาย	และชั้นปีที่	

1-2	ระดับอุดมศึกษา	เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

หลกัการ-แนวคิด	แนวทางการเมอืงทีเ่ป็นทางสายกลาง	เหมาะสม

กับประเทศของเรา	 โดยในข้ันต้นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกหัดครู เพื่อสร้างครูทางสังคม รวมทั้งสายอื่นๆ	 ให้มีความรู้

ความเข้าใจในหลักของการเมืองและระบบการเมือง-การ

ปกครองทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัสงัคมไทย	-	และราชอาณาจกัรไทย	ทีเ่ป็น

ชาวพุทธส่วนใหญ่	 และให้เสรีภาพตลอดจนการอุปถัมภ์ศาสนา

อื่นๆ	เช่นกัน

การตื่นรู ้ของประชาชนกับการปฏิรูปการศึกษา
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	 แนวทางของระบบของเราน่าจะเรียกว่าธรรมาธิปไตย 

ซึ่งก็คือประชาธิปไตย	 (สายกลาง)	 ที่ใช้ปัญญาในการตัดสินใจ

ประเด็นปัญหาต่างๆ	โดยยึดเจตนาที่เป็นธรรม	(ตามนิยามซึ่ง

พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต)	

ได้ให้ค�านิยามไว้)	

	 การวิเคราะห์เหตุและปัจจัยที่น�าไปสู่

ผลที่เกิดขึ้นในสังคม	 มีอยู่ถึง	 10	 แนวทาง	 (ดู

หนังสือ	 พุทธธรรม	 ซึ่งพระคุณเจ้าพระธรรม

ปิฎก	 (สมัยน้ันได้ประพันธ์ไว้)	ครอบคลุมวิธี

คิดของปราชญ์ชาวตะวันตกไว้ด้วยแล้ว	 และ

เพิ่มมิติของพุทธศาสนา	

	 นอกจากนั้น	พระเดชพระคุณเจ้าฯ	ยังได้ตอกย�้าอิทธิพล

ของสิ่งแวดล้อม	 (ญาติมิตรสหาย)	 ที่จะมีอิทธิพลต่อแนวคิดและ

พฤตกิรรมของเยาวชน	และในปัจจบุนัก็คอื	อทิธพิลของ	สือ่ออนไลน์ 

ซึ่งกลายเป็นโจทย์ยากส�าหรับทุกรัฐบาลในปัจจุบันและอนาคต	

ซึ่งจะเข้าควบคุมและหันเหทิศทางไปในทางที่สร้างสรรค์	

	 โจทย์หินเหล่านี้	 ก็คงจะต้องหวนกลับไปยังครู-อาจารย์	

ผู้บริหารในสถานศึกษา	 ที่จะต้องปรุงแต่งบรรยากาศแวดล้อมใน

โรงเรียน-มหาวิทยาลัย	 ให้เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์	 และส่ง

เสริมอุดมการณ์ของการอยู ่ร ่วมกันด้วยความเสียสละและ

มิตรไมตรี	 การสร้างอุปนิสัยของเด็กในวัยเรียนจึงมีความส�าคัญ

ยิ่ง	 เพื่อเป็นต้นทุนส�าหรับความเจริญงอกงามในอนาคต	การ

ฝึกวินัยในห้องเรียนและในสถานศึกษาจึงจ�าเป็น	การส่งเสริม

ให้เด็กนักเรียนได้อ่านชีวประวัติของบุคคลผู้เสียสละ	 และ/หรือ	

นักการเมือง	 รัฐบุรุษผู้มีชื่อเสียงในอดีต	 จึงเป็นกลวิธีที่จะสร้าง

แรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ประกอบกรรมดีในอนาคต	

	 ขบวนการศึกษาจงึมไิด้จ�ากัดอยูเ่พียงในห้องเรยีน	แต่รวม

ถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย	 เพื่อสร้างอุปนิสัยของความรัก	

สามัคคี	การเสียสละ	การแสดงศักยภาพของความเป็นผู้น�าใน

อนาคต

	 ที่ส�าคัญคือการศึกษาในระดับปี	1	ปี	2	ในมหาวิทยาลัย-

วิทยาลัย	 ซึ่งควรเปิดกว้าง	 โดยเฉพาะวิชาการเมืองเปรียบเทียบ 
(ศึกษาระบบหลายๆ	ประเทศ	เช่น	อังกฤษ	อเมริกา	ฝรั่งเศส	

เป็นต้น)	 เพื่อเปิดทัศนะให้กว้างขวาง	 และอีกวิชาหน่ึงที่จะมี

บทบาทในการสร้าง	“ปัญญา	ความคดิทางการเมอืงทีส่ร้างสรรค์”	

คือการเรียนปรัชญาการเมืองในระดับพ้ืนฐานเพ่ือให้เยาวชน

หลุดพ้นจากกับดักของลัทธิต่างๆ	 ได้สามารถวิเคราะห์/คิดได้

ด้วยตัวเองว่า	อะไรดี	อะไรชั่ว?

	 นกัปรชัญาผูย้ิง่ใหญ่สมยักรกี	ได้แก่	เพลโต	และอรสิโตเติล้	

มิได้สรุปว่า	 ระบบการเมือง-การปกครองแบบใดดีท่ีสุด	 ทุกๆ	 

รูปแบบที่ได้วิเคราะห์และเสนอมา	ได้แก่	ระบอบกษัตริย์	ระบอบ

อภชินาธปิไตย	และระบอบประชาธิปไตย	มทีัง้ข้อดข้ีอเสยี เพลโต 

จึงเสนอให้ตั้งโรงเรียนฝึกเยาวชน	(โดยคัดเลือกอย่างเข้มข้น)	เพื่อ

อบรม-ให้การศึกษา	 ให้มีความรอบรู้ระดับนักปราชญ์และผู้มี

คุณธรรม	 เพื่อจะได้เป็นนักปกครองต่อไปในอนาคต	 แต่ลูกศิษย์	

คือ	อริสโตเติ้ล	ก็คัดค้านว่าคงไม่ส�าเร็จด้วยเหตุผลต่างๆ	จึงเสนอ

รูปแบบการเมือง-การปกครองลูกผสม	 ผสมระหว่างรูปแบบ

กษัตริย์	 รูปแบบ	 อภิชนาธิปไตย	 (คนช้ันสูงกลุ่มน้อย)	 และ

ประชาธิปไตย	 (คนกลุ่มใหญ่ระดับล่าง)	 และคิดว่าทั้งสามระบบ

นี้คงคานอ�านาจกัน	 ลดโอกาสการเหลิงอ�านาจของแต่ละกลุ่ม/

ชนชั้น	 แนวคิดรัฐธรรมนูญผสมนี้	 มีอิทธิพลต่อแนวคิดของชาว

อังกฤษและสหรัฐอเมริกา	 (โดยเฉพาะในสมัยร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับ	ค.ศ.	1787)	

	 นักคิดและผู้น�าชุมชน	 และสถาบันต่างๆ	 ลองพิจารณา	

“สัจจธรรม”	 ข้อนี้ของอริสโตเติ้ล	 สมควรที่สังคมไทยควรจะ

พิจารณา	 “รัฐธรรมนูญลูกผสม”	 ดังกล่าวหรือไม่	 หากเห็นด้วย 

เพ่ือให้เกิดดุลแห่งอ�านาจและป้องกันของระบบใดระบบหน่ึง	

(หรือชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง)	 เราก็ควรมีทั้งวุฒิสมาชิก	 และสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร	 โดยมสีถาบนัพระมหากษตัรย์ิเป็นเคร่ืองยดึโยง

ให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในราชอาณาจักรไทย	

และปรับระบบการเลือกตั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรให้

เหมาะสม	

     ดร.วิชัย ตันศิริ

 ที่ส�าคัญคือการศึกษาในระดับปี 1 ปี 2 ในมหาวิทยาลัย-วิทยาลัย ซึ่งควรเปิด

กว้าง โดยเฉพาะวิชาการเมืองเปรียบเทียบ (ศึกษาระบบหลายๆ ประเทศ เช่น 

อังกฤษ อเมริกา ฝร่ังเศส เป็นต้น) เพื่อเปิดทัศนะให้กว้างขวาง และอีกวิชาหนึ่งที่

จะมีบทบาทในการสร้าง “ปัญญา ความคิดทางการเมืองที่สร้างสรรค์” คือ การ

เรียนปรัชญาการเมืองในระดับพื้นฐานเพื่อให้เยาวชนหลุดพ้นจากกับดักของลัทธิ

ต่างๆ ได้สามารถวิเคราะห์/คิดได้ด้วยตัวเองว่า อะไรดี อะไรชั่ว?
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