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ที่่�มา: การนำำาเสนำอของกรรณิิการ์ ธรรม- 
พานิำชวงค์์ และ ธิปไตร แสละวงศ์์ ในำงานำ
สัมมนำาสาธารณิะทีีดีีอาร์ไอ ประจำำาปี 2563 
เร่�อง “แฮกระบบราชการ เปลี�ยนำระบบปฏิิบติั
การประเทีศ์” เม่�อวันำทีี� 7 ตุลาค์ม 2563 ในำ
รูปแบบ Virtual Conference

สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ไอ” มโีอกาสรับัใช้ื่สงัคม
ไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเปน็รายสะดีวิก แลั่ะปรบััมา
เป็นรายเดืีอนในระยะต่ั้อมา อย่างไรก็ตั้าม 
ตั้ั�งแตั้่ฉบัับัที� 118 เป็นต้ั้นไป “รายงานทีดีี 
อาร์ ไอ” จัะมาพื่บัผ้้อ่านเป็นรายสะดีวิก 
พื่ร้อมทั�งยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่าง
เรียบัง่ายแบับัเป็นมิตั้รตั้่อควิามสนใจัใคร่ร้้
ของผ้้อ่านทั�วิไปเชื่่นเดีิม
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หากเปรีียบเทีียบรีะบบคอมพิิวเตอร์ีกับรีะบบ
การีให้บรีิการีของภาครัีฐ ยูสเซอรี์ อินเทีอรี์เฟส (User 
Interface) มีความสำาคัญเพิรีาะเป็นตัวเช่ื่�อมต่อรีะหว่าง
ปรีะชื่าชื่นในฐานะผูู้้ใช้ื่บริีการีสาธารีณะกับภาครัีฐใน
ฐานะผูู้้ให้บรีิการีสาธารีณะ ดัังนั�น โจทีย์ทีี�สำาคัญค่อ 
ควรีออกแบบอินเทีอรี์เฟสรีัฐไทียอย่างไรีเพ่ิ�อให้บรีิการี
สาธารีณะตรีงกับความต้องการีของปรีะชื่าชื่นซ่�งเป็นผูู้้
ใชื่้บรีิการีมากทีี�สุดั เป็นมิตรีต่อผูู้้ใชื่้งาน อีกทีั�งสามารีถ
ตอบสนองความต้องการีของผูู้้ใชื่้บรีิการีไดั้อย่างรีวดัเรี็ว 

ระดับการม่ส่วนร่วมของประชาชน (Spectrum 
of Public Participation)

หากพิิจารีณารีะดัับการีมีส่วนร่ีวมของปรีะชื่าชื่น
แล้้ว สามารีถจำาแนกออกเป็น 5 รีะดัับ ไดั้แก่ แจ้งให้
ทีรีาบ ขอความคิดัเห็น ให้รี่วมคิดั ให้รี่วมตัดัสินใจแล้ะ
ล้งม่อปฏิิบัต ิแล้ะให้ภาคสงัคมรีเิริี�มโดัยมีรีฐัสนับสนุน โดัย
สำาหรีบัการีมีสว่นรีว่มสองรีปูแบบแรีก ไดัแ้ก ่แจง้ใหท้ีรีาบ
แล้ะขอความคิดัเห็นนั�น รีัฐเป็นฝ่่ายเข้าหาปรีะชื่าชื่นโดัย
ไม่มีการีรีะดัมทีรัีพิยากรีหร่ีอความคิดัใหม่ๆ แต่สำาหรัีบ
การีมีส่วนรี่วมในสามรีูปแบบหล้ัง รีัฐมีการีเปิดัโอกาสให้

อินเที่อร์เฟสของระบบรัฐไที่ย
กับการม่ส่วนร่วมของประชาชน
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แล้ะไม่สามารีถตอบสนองความต้องการีของผูู้้ใชื่้บรีิการี
ไดั้ เพิรีาะฉะนั�น ควรีออกแบบอินเทีอร์ีเฟสรัีฐไทียโดัย
เปิดัให้ผูู้้ใชื่้บรีิการีเข้ามามีส่วนรี่วมในแง่ของการีแสดัง
ความคดิัเหน็แล้ะสนบัสนนุทีรีพัิยากรีมากข่�น เพิรีาะภาค
สังคมย่อมทีรีาบดัีทีี�สุดัว่าตนเองต้องการีอะไรี รีวมถ่งมี 
นวัตกรีรีมแล้ะไอเดีัยใหม่ๆ ซ่�งจะชื่่วยให้การีให้บรีิการี
ของภาครีัฐดัีข่�น

กรณ่ศึึกษาการยกระดับอินเที่อร์เฟสรัฐไที่ยโดย
เน�นการม่ส่วนร่วมจากภาคสังคม

ปัจจุบันมีบางหน่วยงานภาครีัฐทีี�ไดั้ยกรีะดัับ 
อนิเทีอรีเ์ฟส จากอนิเทีอรีเ์ฟส 1.0 แล้ะ 2.0 สูอิ่นเทีอรีเ์ฟส 
3.0–5.0 แล้้ว เช่ื่น กรีมสรีรีพิากรี รี่วมกับสำานักงานส่ง
เสรีิมเศรีษฐกิจดัิจิทีัล้ (DEPA) ชื่วนบริีษัทีสตาร์ีทีอัป
ในปรีะเทีศไทียมาร่ีวมออกแบบโซลู้ชื่ันดั้านภาษีภาย

ตารางที่่� 1 ระดับการม่ส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี่�มา: International Association for Public Participation (IAP), https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/Communica-

tions/A3_P2_Pillars_brochure.pdf 

ปรีะชื่าชื่นเข้ามามีสว่นรีว่มในการีรีะดัมความคิดัเหน็แล้ะ
ทีรีัพิยากรี 

ทีี�ผู้่ านมา อินเทีอรี์ เฟสรีัฐไทียยังมีปัญหา 
เน่�องจากภาครัีฐเปิดัโอกาสให้ภาคสังคมเข้ามามสีว่นรีว่ม
ในล้ักษณะการีแจ้งให้ทีรีาบ (อินเทีอร์ีเฟส 1.0) หรี่อขอ
ความคิดัเห็น (อินเทีอรี์เฟส 2.0) เป็นส่วนใหญ่ นอกจาก
นี� การีจัดัรัีบฟังความคิดัเห็นส่วนใหญ่มีล้ักษณะเป็น
เพิียง “พิิธีกรีรีม” เที่านั�น โดัยยังไม่ไดั้เปิดัโอกาสให้กลุ้่ม
ผูู้มี้สว่นได้ัสว่นเสียตา่งๆ เข้ามามีสว่นรีว่มอย่างครีบถ้วน 
นอกจากนี� ข้อมูล้ทีี�หน่วยงานภาครีัฐนำาเสนอให้กับผูู้้เข้า
รี่วมรีับฟังความคิดัเห็นยังไม่ครีอบคลุ้ม ไม่รีอบดั้าน อีก
ทีั�งใชื่้คำาศัพิที์ทีางเทีคนิค (Jargon) ซ่�งทีำาให้ผูู้้ทีี�ต้องการี
แสดังความคิดัเห็นไม่เข้าใจสิ�งทีี�ภาครีัฐต้องการีนำาเสนอ 

นอกจากนี� การีทีี�ภาครัีฐไม่ได้ัเปิดัโอกาสให้ภาค
สังคมซ่�งเป็นผูู้้ใชื่้บรีิการีรี่วมคิดัแล้ะรี่วมออกแบบ ส่งผู้ล้
ทีำาให้บรีิการีสาธารีณะของภาครีัฐเข้าถ่งยาก ไม่ทีันสมัย 
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ใต้โครีงการี Hackatax แล้ะสำานักงานคณะกรีรีมการี
พิัฒนารีะบบรีาชื่การี (กพิรี.) จัดักิจกรีรีม My Bet-
ter Country Hackathon ซ่� งเปิดัโอกาสให้ภาค
ปรีะชื่าชื่นแล้ะเอกชื่นเข้ารี่วมรีะดัมความคิดัเพิ่�อพิัฒนา
ต้นแบบผู้ล้งานให้กับหน่วยงานภาครีัฐทีี�เกี�ยวข้อง1 

โดัยกิจกรีรีมมีผู้ล้งานทีี�น่าสนใจ เชื่่น เว็บไซต์หร่ีอ
แอปพิลิ้เคชื่ันสำาหรีับให้ผูู้้ป่วยสามารีถตรีวจสอบตารีาง
ของแพิทีย์เพิ่�อจองคิวโรีงพิยาบาล้ แล้ะสามารีถเล้่อก
รีับยาได้ัจากร้ีานเภสัชื่กรีรีมใกล้้บ้านทีี�เข้ารี่วมโครีงการี2 

เป็นต้น โดัยวัตถุปรีะสงค์ของเว็บไซดั์หร่ีอแอปพิลิ้เคชัื่น
ค่อเพิ่�ออำานวยความสะดัวกให้แก่ผูู้้รีับบรีิการีมากข่�น 

นอกจากกิจกรีรีมข้างต้นแล้้ว รีายงานฉบับนี�ยัง
นำาเสนอนวัตกรีรีมอินเทีอรี์เฟสทีี�รีัฐเปิดัโอกาสให้ภาค
สงัคมเข้ามาร่ีวมตัดัสนิใจแล้ะล้งม่อปฏิิบัต ิรีวมถง่ให้ภาค
สงัคมรีเิริี�มโดัยมรีีฐัสนบัสนนุในการีแกปั้ญหารีวมทีั�งสิ�น 4 
กรีณศีก่ษา ไดัแ้ก ่ปญัหาผูู้สู้งอายทีุี�ติดับา้น/ตดิัเตยีงทีี�ขาดั
ผูู้้ดัูแล้ ปัญหาขยะพิล้าสติกปนเป้�อน ปัญหาการีศ่กษาทีี�
ไม่ตอบสนองความต้องการีของพิ่�นทีี� แล้ะปัญหาการีจัดั
ซ่�อจัดัจ้างของภาครีัฐทีี�ไม่โปรี่งใส โดัยทีั�ง 4 กรีณีศ่กษา
เกิดัจากความพิยายามในการีล้องผู้ิดัล้องถูก เรีียนรีู้จาก
ข้อจำากัดั แล้ะนำาไปสู่การีพิัฒนาแนวทีางการีให้บรีิการี
สาธารีณะทีี�ดัียิ�งข่�นแล้ะตอบสนองต่อความต้องการีของ
ผูู้้ใชื่้บรีิการี

1. รััฐรั่วมกัับชุุมชุนดููแลกัลุ่มผูู้�สููงอายุุกัลุ่มติิดูบ�าน/
ติิดูเติียุง

ปรีะเทีศไทียมีแนวโน้มทีี�มีจำานวนผูู้้สูงอายุเพิิ�ม
ข่�นอย่างต่อเน่�อง หากจำาแนกผูู้้สูงอายุตามรีะดัับความ
สามารีถในการีดัำาเนินชื่ีวิตปรีะจำาวันดั้วยตนเอง (Barth-
el Activities of Daily Living Index) พิบว่าในปี 2560 
ปรีะเทีศไทียมีผูู้้สูงอายุ 60 ปีข่�นไปทีี�อยู่ในภาวะพิ่�งพิา
จำานวนสูงถ่ง 3.2 แสนคน โดัยในจำานวนนี�เป็นกลุ่้มติดั
บ้านจำานวน 2 แสนคน แล้ะกลุ้่มติดัเตียงจำานวน 1.2 
แสนคน จากการีสำารีวจในปี 2560 ของสำานักงานสถิติ
แห่งชื่าติ พิบว่ารี้อยล้ะ 7-9 ของกลุ้่มผูู้้สูงอายุทีี�ติดัเตียง
ไม่มีผูู้้ดูัแล้ นอกจากนี� งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ิ�อการี

พิัฒนาปรีะเทีศไทีย (2560)3 ไดั้พิยากรีณ์จำานวนผูู้้สูงอายุ
ทีี�อยู่ในภาวะพิ่�งพิิงจะเพิิ�มข่�นเป็น 5.5 แสนคนในปี 2570 
แล้ะจะเพิิ�มข่�นเป็น 9.9 แสนคนในปี 2585 ปรีะกอบกับ
ในอนาคตถ้าครีัวเร่ีอนเดีั�ยวเพิิ�มมากข่�น คนมีลู้กน้อยล้ง 
จะส่งผู้ล้ให้ปัญหาผูู้้สูงอายุไม่มีคนดูัแล้มีแนวโน้มรุีนแรีง
มากข่�นในอนาคต 

หน่�งในแนวทีางแก้ปัญหาผูู้้สูงอายุติดับ้าน/ติดั
เตียงทีี�ขาดัผูู้้ดัูแล้ค่อรีะบบดูัแล้ผูู้้สูงอายุในชืุ่มชื่น ซ่�ง
ไดั้ดัำาเนินการีในหล้ายพิ่�นทีี�แล้้ว ไดั้แก่ เทีศบาล้ตำาบล้
อโุมงค์ เทีศบาล้ตำาบล้สะอาดั แล้ะเทีศบาล้นครีรัีงสิต โดัย
นวัตกรีรีมอินเทีอรี์เฟสในบริีบทีนี�เกิดัจากความร่ีวมม่อ
แล้ะการีทีำางานรี่วมกันรีะหว่างองค์กรีปกครีองส่วนที้อง
ถิ�น (อปที.) บุคล้ากรีดั้านสาธารีณสุข แล้ะภาคปรีะชื่าชื่น 
โดัย อปที. มีบทีบาทีในการีสนับสนุนดั้านงบปรีะมาณใน
การีจ้างนักบรีิบาล้ชืุ่มชื่น จัดัให้มีศูนย์พิ่�งพิิง (Day Care 
Center) รีวมทีั�งจัดัรีถไว้สำาหรัีบบริีการีรัีบส่งผูู้้สูงอายุ
ให้มาทีี�ศูนย์พ่ิ�งพิิง ในขณะทีี�บุคล้ากรีสาธารีณสุขของ
โรีงพิยาบาล้ส่งเสริีมสุขภาพิตำาบล้ (รีพิ.สต.) คอยดัูแล้
ดั้านสุขภาพิแล้ะทีำากายภาพิบำาบัดัให้กับผูู้้สูงอายุ แล้ะ
อาสาสมัครีสาธารีณสุขปรีะจำาหมู่บ้าน (อสม.) คอยดัูแล้
ดั้านสุขอนามัยของผูู้้สูงอายุ รีวมถ่งคอยพิูดัคุยแล้ะทีำา
กิจกรีรีมรี่วมกับผูู้้สูงอายุ สำาหรีับกรีณีผูู้้สูงอายุติดัเตียงทีี�
ไมส่ามารีถลุ้กข่�นมาช่ื่วยเหล่้อตวัเองได้ั อปที. จะมีบรีกิารี
ส่งบุคล้ากรีสาธารีณสุขแล้ะ อสม. ไปเยี�ยมผูู้้สูงอายุเหล้่า
นี�ถ่งบ้าน

ถ่งแม้ว่ารีะบบดัูแล้ผูู้้สูงอายุในชุื่มชื่นจะเป็นทีาง
เล่้อกทีี�ดัีในการีให้บรีิการีผูู้้สูงอายุทีี�ขาดัผูู้้ดัูแล้ อย่างไรี
ก็ตาม รีะบบดัูแล้ผูู้้สูงอายุในชืุ่มชื่นไม่ไดั้สามารีถเกิดั
ข่�นไดั้ในทีุกพิ่�นทีี� เพิรีาะข่�นอยู่กับ อปที. ว่ามีภาคี
ดั้านสาธารีณสุขแล้ะเคร่ีอข่าย อสม. ทีี�เข้มแข็งหร่ีอไม่ 

1 https://www.brandbuffet.in.th/2020/08/opdc-x-my-better-

country-hackathon/ 
2 https://www.opdc.go.th/content/NTc4Mw 
3 สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเที่ศไที่ย (2560). ระบบประกันการดูแลระยะ

ยาว: ระบบที่่�เหมาะสมกับประเที่ศไที่ย.
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นอกจากนี� เน่�องดั้วยการีดัูแล้ผูู้้สูงอายุรีะยะยาวมีต้นทีุน
ทีี�ค่อนข้างสงูโดัยเฉพิาะกลุ้ม่ผูู้ส้งูอายตุดิัเตยีง ดัังนั�น การี
พิ่�งพิางบปรีะมาณของ อปที. เพิียงแหล้่งเดัียวอาจจะไม่
เพิียงพิอ ในอนาคตหากต้องการีขยายผู้ล้ อาจจำาเป็น
ต้องหากล้ไกในการีรีะดัมทีุนรีูปแบบใหม่ๆ เชื่่น วิสาหกิจ
เพิ่�อสงัคม เป็นต้น ถง่แม้วา่ในตอนแรีกรีะบบดูัแล้ผูู้้สงูอายุ
จะติดัขัดักฎรีะเบียบเร่ี�องการีทีี� อปที. ไม่สามารีถนำางบ
ปรีะมาณไปดัำาเนนิการีดัา้นการีดัแูล้ผูู้ส้งูอาย ุแต่ตอ่มาไดั้
มกีารีปล้ดัล้อ็กโดัยการีออกปรีะกาศแล้ะรีะเบยีบจำานวน 4 
ฉบบั ไดัแ้ก ่ปรีะกาศคณะกรีรีมการีผูู้สู้งอายแุหง่ชื่าต ิเร่ี�อง
กำาหนดัสทิีธผิูู้ส้งูอายตุามมาตรีา 11(13) ตาม พิ.รี.บ. ผูู้ส้งู
อายุ พิ.ศ. 2546 (ฉบับทีี� 2) ปรีะกาศสำานักนายกรีัฐมนตรีี 
เรี่�องการีกำาหนดัหน่วยงานผูู้้มีอำานาจรีับผู้ิดัชื่อบดัำาเนิน
การีเกี�ยวกับการีคุ้มครีอง การีส่งเสรีิม แล้ะการีสนับสนุน
ผูู้้สูงอายุในดั้านต่างๆ ตาม พิ.รี.บ. ผูู้้สูงอายุ พิ.ศ. 2546 
(ฉบับทีี� 3) ปรีะกาศคณะกรีรีมการีการีกรีะจายอำานาจให้
แก่องค์กรีปกครีองส่วนที้องถิ�น แล้ะรีะเบียบกรีะทีรีวง

มหาดัไทียว่าดั้วยอาสาสมัครีบริีบาล้ท้ีองถิ�นขององค์กรี
ปกครีองส่วนที้องถิ�นแล้ะการีเบิกค่าใชื่้จ่าย พิ.ศ. 2562  
หัวใจสำาคัญของความสำาเรี็จในการีนี�ค่อการีอนุญาตให้ 
อปที. สามารีถดัูแล้ผูู้้สูงอายุแล้ะนำาเงินงบปรีะมาณมาใชื่้
สนับสนุนการีจ้างนักบริีบาล้ชุื่มชื่นได้ัอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

2. “โครังกัารัสู่งพลาสูติิกักัลับบ�าน” แกั�ปััญหาขยุะ
พลาสูติิกัปันเปั้�อน

ปัญหาขยะพิล้าสติกปนเป้�อนทีี� เ กิดัข่�น ใน
ปรีะเทีศไทียเกิดัจากการีทีี�ไม่มีการีคัดัแยกขยะทีี�ต้นทีาง
อย่างมีปรีะสิทีธิภาพิ  ซ่�งปัญหาดัังกล้่าวเกิดัจากการี
ทีี�ครัีวเร่ีอนขาดัความรู้ีว่าต้องแยกขยะอย่างไรี แล้ะไม่
ทีรีาบข้อมลู้วา่จะจัดัการีกับขยะทีี�คัดัแยกแล้้วอย่างไรี  ถง่
แม้ว่าหน่วยงานภาครัีฐทีี�เกี�ยวข้องจะให้ความสำาคัญกับ
การีแก้ปัญหานี� แต่การีดัำาเนินการีทีี�ผู้่านมามุ่งเน้นการี
รีณรีงค์แล้ะส่งเสรีิมให้ครีัวเร่ีอนแยกขยะเท่ีานั�น ยังขาดั

ร้ปที่่� 1 พยากรณ์จำานวนผู้้�ส้งอายุที่่�ต�องการผู้้�ด้แลปี 2565-2585

ท่ี่�มา: สถาบันวิจัยเพ่�อการพัฒนาประเที่ศไที่ย (2560)
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การีดัำาเนนิการีเกี�ยวกบัการีจดััเตรีียมจดุัรีองรัีบขยะทีี�ผู้า่น
การีคดััแยกแล้ว้ สง่ผู้ล้ให้ทีี�ผู้า่นมามขียะรีไีซเคลิ้บางสว่น
ถกูทีิ�งรีวมกบัขยะทีั�วไปแล้ะส่งไปฝั่งกล้บ ซ่�งทีำาให้สญูเสีย
โอกาสในการีนำาขยะเหล้่านี�กล้ับมาใชื่้ปรีะโยชื่น์

ในช่ื่วงกล้างปี 2563 ได้ัมีการีริีเริี�ม “โครีงการี
ส่งพิล้าสติกกลั้บบ้าน” โดัยเคร่ีอข่ายเพ่ิ�อความยั�งย่น
แห่งปรีะเทีศไทีย (TRBN) รี่วมกับภาคี 24 องค์กรี โดัย
วตัถปุรีะสงค์หลั้กของโครีงการีคอ่เพ่ิ�อส่งเสริีมให้ภาคครัีว
เร่ีอนคัดัแยกขยะพิล้าสติกแล้้วนำามาทีิ�งทีี�จุดัรัีบทีิ�งขยะ
พิล้าสติกสะอาดั (Drop-off Point) เพิ่�อนำาขยะพิล้าสติก
เหล้่านี�เข้าสู่กรีะบวนการีรีีไซเคิล้ นวัตกรีรีมอินเทีอรี์เฟส
ในกรีณีเกิดัจากความรี่วมม่อรีะหว่าง 4 กลุ้่ม ไดั้แก่ ครีัว
เร่ีอน ภาคเอกชื่น/สถานปรีะกอบการี เคร่ีอข่ายขนส่ง
ขยะ (Waste Logistic Platform) แล้ะโรีงงานแปรีรีูป
แล้ะรีีไซเคิล้ โดัยบทีบาทีของครีัวเร่ีอนค่อการีคัดัแยก
ขยะพิล้าสติกแล้ะทีำาความสะอาดัเบ่�องต้นก่อน แล้้วนำา
ขยะพิล้าสติกทีี�สะอาดัไปทิี�งทีี�จุดัรัีบทิี�งขยะทีี�กำาหนดัไว้ 
ซ่�งตั�งอยู่บรีิเวณห้างสรีรีพิสินค้า รี้านอาหารี แล้ะอาคารี
สำานักงาน  หลั้งจากนั�นเคร่ีอข่ายขนส่งขยะจะรีวบรีวม
แล้ะขนขยะพิล้าสติกจากจุดัรัีบทีิ�งขยะไปส่งให้โรีงงาน
แปรีรูีปแล้ะโรีงงานรีีไซเคิล้ ซ่�งจะนำาขยะพิล้าสติกเหล้่า
นั�นเข้าสู่กรีะบวนการีรีีไซเคิล้ต่อไป จากการีดัำาเนินการี
เป็นรีะยะเวล้า 2 เด่ัอน (รีะหวา่งเด่ัอนพิฤษภาคมถง่เด่ัอน
กรีกฎาคม 2563) พิบว่า สามารีถล้ดัปรีิมาณขยะทีี�ส่งไป
ฝ่ังกล้บไดั้กว่า 2,268 กิโล้กรีัม แล้ะล้ดัปรีิมาณการีปล้่อย
ก๊าซเรี่อนกรีะจก (GHGs) ไดั้ถ่ง 5,262 kgCO

2
e

ถ่งแม้ว่าโครีงการีส่งพิล้าสติกกลั้บบ้านจะช่ื่วย
ในการีเพิิ�มปรีิมาณขยะพิล้าสติกทีี�เข้าสู่กรีะบวนการี
รีีไซเคิล้แล้ะส่งเสริีมเศรีษฐกิจหมุนเวียน แต่การีดัำาเนิน
งานยังมีข้อจำากัดัอย่างน้อย 3 ปรีะการี ค่อ จำานวนจุดั
รีับทีิ�งขยะพิล้าสติกสะอาดัยังกรีะจุกตัวอยู่ในวงแคบ 
ปัจจุบันมีจุดัรีับทิี�งขยะพิล้าสติกสะอาดัเพิียง 25 จุดัใน
พิ่�นทีี�กรีุงเทีพิมหานครีแล้ะปรีิมณฑล้เที่านั�น นอกจาก
นี� โครีงการีส่งพิล้าสติกกล้ับบ้านรีับขยะพิล้าสติกสะอาดั
เพิียง  7 ปรีะเภทีเที่านั�น ไดั้แก่ ถุง กล้่องใส่อาหารี ถ้วย 
แก้วนำ�า ขวดั ฝ่าขวดั แล้ะฟิล้์ม4 อีกทีั�งเคร่ีอข่ายขนส่ง

ขยะ (Waste Logistic Platform) ยังจำากัดัอยู่ทีี�ผูู้้ปรีะกอบ
การีไม่กี�รีาย ดัังนั�น ในการีขยายผู้ล้โครีงการีฯ จำาเป็น
จะต้องหาภาคีเคร่ีอข่ายภาคเอกชื่นเพิ่�อเพิิ�มจุดัรีับทีิ�ง
ขยะพิล้าสติกสะอาดั ขยายเครี่อข่ายขนส่งขยะเพ่ิ�อให้
ครีอบคล้มุหล้ายพิ่�นทีี�มากข่�น อกีทัี�งเปดิัรีบัขยะพิล้าสตกิ
ทีี�หล้ากหล้ายมากข่�น ทีั�งนี� ปัจจัยความสำาเรี็จค่อการีทีี�รีัฐ
ไมน่ำาสิ�งทีี�เกิดัจากนวัตกรีรีมของภาคสังคมมาเป็นผู้ล้งาน
ของตนเองหร่ีอเข้าไปแข่งขนั แต่ภาครัีฐควรีเข้ามามีสว่น
รี่วมในการีสนับสนุนแล้ะอำานวยความสะดัวกเพิ่�อชื่่วย
ขยายผู้ล้ โดัยเฉพิาะการีเพิิ�มจุดัรีับทีิ�งพิล้าสติกสะอาดัให้
ครีอบคลุ้มพิ่�นทีี�ทีี�กว้างข่�น รีวมถ่งปล้ดัล้็อกกฎรีะเบียบ
ต่างๆ เพิ่�ออำานวยความสะดัวกในการีขยายผู้ล้แล้ะขยาย
ตล้าดัพิล้าสติกรีีไซเคิล้เพิ่�อสรี้างแรีงจูงใจให้ภาคส่วน
ต่างๆ มารี่วมในการีรีีไซเคิล้ขยะมากข่�น 

3. พ้�นที่ี�นวัติกัรัรัมกัารัศึึกัษาแกั�ปััญหานโยุบายุแบบ 
“เสู้�อเหมาโหล”

การีศ่กษาขั�นพิ่�นฐานของไทียปรีะสบปัญหาดั้าน
ปรีะสิทีธิภาพิในการีจัดัสรีรีทีรีัพิยากรี เน่�องจากนโยบาย
มีลั้กษณะเป็นการีสั�งการีจากบนล้งล้่าง (Top-Down) 
แนวทีางหรี่อโครีงการีส่วนใหญ่มีกรีะทีรีวงศ่กษาธิการี
เปน็ผูู้ต้ดััสนิใจ แล้้วมอบหมายให้เขตพิ่�นทีี�การีศก่ษาหรีอ่
โรีงเรีียนไปปฏิิบัติ ซ่�งไม่สอดัคล้้องกับความต้องการีหรี่อ
บรีิบทีของพิ่�นทีี� อีกทัี�งการีจัดัสรีรีทีรัีพิยากรีก็ไม่เพิียง
พิอ ส่งผู้ล้ให้เกิดัปัญหาความเหล้่�อมล้ำ�ารีะหว่างโรีงเรีียน 
นอกจากนี� รีูปแบบการีบรีิหารีจัดัการีการีศ่กษาไทียยัง
ขาดักล้ไกการีสนับสนุนให้ภาคีภาคสังคมเข้ามามีส่วน
รี่วมในการีจัดัการีศ่กษาในพิ่�นทีี�ตนเอง ทีำาให้พิ่อแม่ผูู้้
ปกครีอง ชืุ่มชื่น แล้ะภาคเอกชื่นไม่มีโอกาสออกแบบ
ล้ักษณะของเด็ักทีี�ต้องการี ทีั�งทีี�ในอนาคตเด็ักต้อง
เตบิโตมาใชื่ช้ื่วีติในพิ่�นทีี�ภายหล้งัจบจากรีะบบการีศ่กษา 
โรีงเรีียนไม่มีอิสรีะในการีบรีิหารีจัดัการี ปัญหาเหล้่านี�ส่ง
ผู้ล้ต่อคุณภาพิทีางการีศ่กษา 

4 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-469073 
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เพิ่�อเพิิ�มอิสรีะให้แก่โรีงเรีียน แล้ะสรี้างการีมีส่วน
รี่วมของภาคสังคมในกรีะบวนการีจัดัการีศ่กษา  ภาค
เอกชื่น ภาคปรีะชื่าสังคม แล้ะภาครีัฐทีั�งส่วนกล้างแล้ะ
ที้องถิ�นจ่งได้ัรีวมตัวกันเป็นภาคีเพิ่�อการีศ่กษาไทีย 
(Thailand Education Partnership: TEP) เพิ่�อผู้ล้ักดััน
ให้เกิดัพิรีะรีาชื่บัญญัติพิ่�นทีี�นวัตกรีรีมการีศ่กษา โดัย
นวัตกรีรีมอินเทีอรี์เฟสในกรีณีนี�ค่อพิ่�นทีี�นวัตกรีรีมการี
ศ่กษา ซ่�งเกิดัจากการีทีำางานรี่วมกันรีะหว่าง 4 ภาค
ส่วนหล้ัก ไดั้แก่ โรีงเรีียนนำารี่อง ภาคสังคม กรีะทีรีวง
ศ่กษาธิการี แล้ะองค์การีบรีิหารีส่วนจังหวัดั (อบจ.) โดัย
โรีงเรีียนนำาร่ีองออกแบบหล้ักสูตรีทีี�เหมาะสมกับพิ่�นทีี� 
ภาคสังคมชื่่วยในการีฝ่ึกอบรีมครีูแล้ะปรีะเมินผู้ล้การีขับ
เคล่้�อน ในขณะทีี�กรีะทีรีวงศ่กษาธิการีแล้ะ อบจ. ชื่่วย
ปรีะสานหน่วยงานในพิ่�นทีี� หาช่ื่วงผู่้อนคล้ายกฎหมาย 
อนุมัติหลั้กสูตรี แล้ะอำานวยความสะดัวกให้กล้ไกรีะดัับ
พิ่�นทีี�ออกแบบแนวทีางการีส่งเสรีิมให้เกิดันวัตกรีรีมการี
เรีียนการีสอนใหม่ๆ ข่�น เพ่ิ�อถอดับทีเรีียนแล้ะขยายผู้ล้
ไปพิ่�นทีี�อ่�น โดัยมีวัตถุปรีะสงค์ให้เกิดักล้ไกการีมีส่วน
รี่วมของทีุกภาคส่วนทีั�งในรีะดัับชื่าติแล้ะรีะดัับพิ่�นทีี� เพิ่�อ
ดัำาเนนิการีปล้ดัล้อ็กกฎรีะเบยีบใหแ้กส่ถานศก่ษา 5 ดัา้น 
ไดัแ้ก ่การีบรีหิารีบคุล้ากรี การีกำาหนดัหล้กัสตูรี การีเล่้อก
ส่�อการีเรีียนการีสอน วธิกีารีสอบแล้ะปรีะเมินผู้ล้ แล้ะการี
บรีหิารีโรีงเรีียน ทีั�งนี� ผู้ล้จากการีวจิยัของสถาบนัวจิยัเพิ่�อ
การีพิัฒนาปรีะเทีศไทีย (TDRI) พิบว่า หล้ังจากปรีะกาศ
ใชื่้ดัำาเนินการีมา 1 ปีการีศ่กษา ความต้องการีครีูของ
โรีงเรีียนเปลี้�ยนไป จากเดิัมทีี�ย่ดักับวิชื่าเอกตามเกณฑ์
การีจัดัสรีรี หร่ีอเพ่ิ�อตอบโจทีย์โครีงการีจากกรีะทีรีวง
ศก่ษาธกิารี มาเปน็ตอ้งการีครีทูีี�มเีจตคตทิีี�ดีัตอ่นวตักรีรีม
การีสอนใหม่ๆ นอกจากนี� ครีูยังทีรีาบความต้องการีใน
การีพิฒันาทีกัษะของตวัเองไดัช้ื่ดััเจนมากข่�น สำาหรีบัการี
เปล้ี�ยนแปล้งในสว่นของนกัเรีียน พิบวา่เดัก็มสีว่นรีว่มใน
ห้องเรีียนมากข่�น 

ถ่งจะเห็นการีเปลี้�ยนแปล้งเล็้กน้อยในพิ่�นทีี�
นวัตกรีรีมการีศ่กษา แต่การีขยายผู้ล้ยังมีข้อจำากัดัใน
ทีางปฏิิบัติ เพิรีาะข่�นอยู่กับความเข้มแข็งแล้ะศักยภาพิ
ของภาคีในภาคส่วนต่างๆ ในแต่ล้ะพิ่�นทีี� อย่างไรีก็ตาม

บทีเรีียนทีี�ผู้่านมาแสดังให้เห็นถ่งปัจจัยความสำาเรี็จค่อ 
รีัฐต้องพิยายามผู่้อนคล้ายกฎรีะเบียบเพ่ิ�อปล้่อยให้ภาค
สังคมแล้ะโรีงเรีียนไดั้มีส่วนรี่วมแล้ะทีดัล้องการีจัดัการี
ศ่กษาแบบใหม่โดัยไม่ผู้ิดักฎหมายหรี่อวินัยรีาชื่การี

4. “ข�อติกัลงคุณธรัรัม” เพิ�มความโปัรั่งใสูในกัารัจััดู
ซื้้�อจััดูจั�างภาครััฐ

หน่วยงานภาครีัฐจำาเป็นต้องจัดัซ่�อจัดัจ้างเพิ่�อให้
บรีิการีสาธารีณะแก่ปรีะชื่าชื่น แต่ปัญหาในกรีะบวนการี
จัดัซ่�อจัดัจ้างของรีัฐค่อไม่มีความโปรี่งใสในทีุกขั�นตอน 
ตั�งแต่การีเสนองบปรีะมาณโครีงการีทีี�สูงเกินขอบเขต 
การีร่ีางขอบเขตงานแล้ะคุณสมบัต ิ(Term of Reference: 
TOR) เพิ่�อเอ่�อปรีะโยชื่น์ให้แก่ผูู้้รีับเหมาบางรีาย การี
สมยอมการีเสนอรีาคากนัรีะหวา่งผูู้เ้สนอรีาคา แล้ะความ
พิยายามแกไ้ขสญัญาเพิ่�อเอ่�อแกผูู่้ร้ีบัเหมา ถง่แมว่้าทีี�ผู้า่น
มาภาครัีฐจะพิยายามออกมาตรีการีตรีวจสอบการีจัดัซ่�อ
จัดัจ้าง แต่ก็ไม่อาจตรีวจสอบไดั้อย่างทีั�วถ่ง

องค์กรีต่อต้านคอร์ีรีัปชื่ัน (ปรีะเทีศไทีย) จ่งได้ั
เสนอกรีมบญัชีื่กล้างในป ี2558 ใหน้ำา “ข้อตกล้งคณุธรีรีม” 
(Integrity Pact: IP) เป็น “อินเทีอรี์เฟส” ให้ภาคสังคมมี
ส่วนรี่วมกำากับดัูแล้แล้ะตรีวจสอบการีจัดัซ่�อจัดัจ้างของ
ภาครีัฐมูล้ค่า 1,000 ล้้านบาทีข่�นไป โดัยองค์กรีต่อต้าน
คอร์ีรีัปชื่ันฯ แล้ะองค์กรีวิชื่าชีื่พิร่ีวมส่งอาสาสมัครี เช่ื่น 
วิศวกรี นักบัญชื่ี เป็นต้น เป็นตัวแทีนภาคปรีะชื่าชื่นเข้า
รี่วมสังเกตการีณ์ในการีจัดัซ่�อจัดัจ้างทีุกขั�นตอน โดัย
เฉพิาะชื่่วงการีรี่าง TOR เพิ่�อให้ข้อเสนอแนะแล้ะตรีวจ
สอบการีทีำางานของภาครัีฐ รีวมทีั�งช่ื่วยแปล้งข้อมูล้เชิื่ง
เทีคนิคให้เข้าใจง่ายเพ่ิ�อส่�อสารีต่อสาธารีณะ กรีมบัญชื่ี
กล้างสนับสนุนงบปรีะมาณในการีดัำาเนินการี “ข้อตกล้ง
คุณธรีรีม” แล้ะปรีะสานหน่วยงานเจ้าของโครีงการีแล้ะคู่
สญัญาเพิ่�อให้รีว่มล้งนามใหค้วามร่ีวมม่อแล้ะยนิยอมเปดิั
เผู้ยข้อมูล้ต่อภาคีภาคสังคม 

นบัตั�งแตใ่นปี 2558 ถง่ปี 2562 ขอ้ตกล้งคณุธรีรีม
ชื่ว่ยใหภ้าครีฐัสามารีถปรีะหยัดังบปรีะมาณเพิิ�มข่�นไดัร้้ีอย
ล้ะ 14 ของกรีอบงบปรีะมาณรีวม 62 โครีงการี หรี่อเป็น
มูล้ค่า 5 หม่�นล้้านบาที 
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แม้จะเห็นผู้ล้เป็นทีี�ปรีะจักษ์ แต่การีขยายผู้ล้ข้อ
ตกล้งคุณธรีรีมในทีางปฏิิบัติยังมีข้อจำากัดั 2 ปรีะการี 
ปรีะการีแรีก กรีมบัญชื่ีกล้างยังไม่มีข้อกำาหนดัให้ทีุก
โครีงการีจัดัซ่�อจัดัจ้างของภาครีัฐต้องเข้ารี่วมข้อตกล้ง
คณุธรีรีม อปุสรีรีคนี�ตอ้งอาศยัเจตจำานงทีางการีเม่องจาก
รีัฐบาล้เพิ่�อกำาหนดัออกเป็นนโยบายแล้ะแก้ไขกฎหมาย 
แล้ะปรีะการีทีี�สอง การีขยายผู้ล้จำาเป็นต้องมีอาสาสมัครี
ตรีวจสอบโครีงการีเพิิ�มอีกเป็นจำานวนมากเพ่ิ�อให้มีการี
ตรีวจสอบทีี�ทีั�วถ่ง จ่งจำาเป็นต้องใชื่้งบปรีะมาณเพิิ�ม โดัย
อาจกำาหนดังบปรีะมาณสนับสนุนข้อตกล้งคุณธรีรีมตาม
สัดัส่วนของงบปรีะมาณจัดัซ่�อจัดัจ้างทีี�เข้ารี่วมข้อตกล้ง
คุณธรีรีมหรี่องบปรีะมาณทีี�ปรีะหยัดัไดั้

ขอ้ตกล้งคุณธรีรีมเป็นตัวอย่างให้เห็นการีทีำางาน
รีะหว่างรัีฐ ภาคเอกชื่นแล้ะภาคสังคมในการีร่ีวมตรีวจ
สอบการีทีำางานของภาครีฐั โดัยเกดิัข่�นไดัด้ัว้ยปจัจยัอยา่ง
น้อย 2 ปรีะการี ปรีะการีแรีก ปรีะเทีศไทียนำาแนวทีาง 
Integrity Pact ขององคก์รีความโปรีง่ใสสากล้ (Transpar-
ency International) ทีี�ไดัถ้กูทีดัล้องใชื่ใ้นต่างปรีะเทีศแล้ะ
เหน็ผู้ล้ มาปรีบัใชื่ต้ามบรีบิทีของปรีะเทีศไทีย5 การีดัำาเนนิ
การีข้อตกล้งคุณธรีรีมในปรีะเทีศไทียจง่ไม่ใช่ื่การีเริี�มล้อง
ผู้ิดัล้องถูก ปรีะการีทีี�สอง กรีมบัญชื่ีกล้างไดั้บัญญัติ “ข้อ
ตกล้งคุณธรีรีม” ไว้ในพิรีะรีาชื่บัญญัติการีจัดัซ่�อจัดัจ้าง
แล้ะการีบรีหิารีพิสัดัภุาครีฐั พิ.ศ. 2560 ทีำาใหเ้จา้หนา้ทีี�รีฐั
แล้ะเอกชื่นคู่สัญญารู้ีส่กปล้อดัภัยเม่�อต้องเปิดัเผู้ยข้อมูล้
แก่ภาคสังคม 

ข�อเสนอในการอัปเกรดอินเที่อร์เฟสภาครัฐ

ในการีอัปเกรีดัอินเทีอร์ีเฟสภาครีัฐไปสู่รีะดัับทีี�
สูงข่�น จำาเป็นต้องมีการีดัำาเนินการีในอย่างน้อย 3 เร่ี�อง
ทีี�สำาคัญ ดัังนี�

(1)  ปลดล็อกกฎหมาย รีัฐควรีมีการีปรีับหร่ีอออก
กฎหมายทีี�เกี�ยวข้อง เพิ่�อให้มีกฎรีะเบียบเอ่�อ

ให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่ีวมในการีช่ื่วยรัีฐคิดั
แล้ะล้งม่อทีำา รีวมทีั�งล้ดัความเสี�ยงให้แก่ทีุก
ฝ่่ายทีี�เกี�ยวข้องกับการีใช้ื่นวัตกรีรีมใหม่ๆ ให้
ข้ารีาชื่การีรู้ีส่กปล้อดัภัยกับบทีบาทีทีี�เปลี้�ยน
ไปจากผูู้้ให้บรีิการี เป็นผูู้้สนับสนุนให้ภาคสังคม
กำาหนดัรีะบบการีให้บรีิการีสาธารีณะ

(2)  สนัับสนัุนัด้านัข้้อมูลและงบประมาณ รีัฐควรี
ให้การีสนับสนุนดั้านข้อมูล้ ทีรีัพิยากรีแล้ะสิ�ง
อำานวยความสะดัวกต่างๆ รีวมถ่งสนับสนุนงบ
ปรีะมาณเพิ่�อล้ดัขอ้จำากดััในการีใชื่น้วตักรีรีมของ
ภาคสังคมแล้ะสนับสนุนการีขยายผู้ล้ ทีี�สำาคญัรีฐั
ต้องเผู้ยแพิรี่ข้อมูล้ข่าวสารีแก่สาธารีณะให้เกิดั
ความโปรี่งใส เข้าถ่งไดั้ง่าย แล้ะเป็นมิตรีต่อผูู้้ใชื่้ 

(3)  สร้างความไว้วางใจให้แก่ภาคสังคม ภาครีัฐ
ควรีมองภาคสังคมเป็นภาคีรี่วมรีะยะยาวแล้ะ
สนับสนุนให้เกิดัการีมีส่วนรี่วม นอกจากนี� ภาค
รีัฐไม่ควรีนำาสิ�งทีี�เกิดัจากนวัตกรีรีมของภาค
สงัคมมาเปน็ผู้ล้งานของตนเองหร่ีอเขา้ไปแขง่ขนั
กับภาคสังคม เพิรีาะนอกจากจะเกิดัความเสี�ยง
ทีี�ภาครีัฐอาจจะทีำาไดั้ไม่มีปรีะสิทีธิภาพิเที่าภาค
สังคมแล้้ว ภาครัีฐอาจจะสูญเสียภาคีรี่วมรีะยะ
ยาวอีกดั้วย

บที่บาที่ของรัฐเพ่�อยกระดับการม่ส่วนร่วม

บทีเรีียนจากตัวแทีนภาคสังคม 3 ที่าน ไดั้แก่ 
ทีพิ.กฤษดัา เรี่องอารีีย์รีัชื่ต์ เล้ขาธิการีรี่วม ภาคีเพิ่�อการี
ศ่กษาไทีย (TEP) คุณสุรีเดัชื่ ทีวีแสงสกุล้ไทีย ผูู้้รี่วมก่อ
ตั�ง ขอนแก่นพิัฒนาเม่อง (KKTT) แล้ะ ดัรี.มานะ นิมิต
มงคล้ เล้ขาธิการี องค์กรีตอ่ตา้นคอรีร์ีปัชื่นั (ปรีะเทีศไทีย) 
แสดังใหเ้หน็วา่ แนวทีางหน่�งในการียกรีะดัับอนิเทีอรีเ์ฟส
รีัฐไทียค่อการีสรี้างความรี่วมม่อจากภาคส่วนต่างๆ โดัย
สรี้างความสัมพิันธ์แบบรี่วมม่อกับภาครีัฐไม่ว่าจะเป็น
ส่วนกล้างหรี่อที้องถิ�น ไม่ไดั้มุ่งเน้นเข้ามาแข่งขันเพิ่�อให้
บริีการีสาธารีณะ รีวมทัี�งส่�อสารีกับภาคปรีะชื่าชื่น เพ่ิ�อ
คล้ายความกังวล้แล้ะสรี้างการียอมรีับ

5 https://www.oecd.org/mena/competitiveness/Lecture%20
on%20developing%20integrity%20pacts.pdf 
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