
เรื่อง 

“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

“
๑ บุญสงค์ ทองอินทร์. น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

หมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ” เป็นหมวดทีม่กีารบญัญตัิ
ขึน้ใหม่นบัแต่ประเทศไทยมรัีฐธรรมนูญ ซึง่นอกจากการ

พฒันาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยทุธศาสตร์ชาตติาม
ทีผู่เ้ข้ามาบรหิารประเทศแต่ละคณะจะได้ก�าหนดนโยบายและวธิี
ด�าเนนิการทีเ่หมาะสมต่อไปแล้ว รฐัธรรมนญูยงัสร้างกลไกในการ
ปฏริปูประเทศในด้านต่าง ๆ  ทีส่�าคญัและจ�าเป็นไว้ เพือ่เป็นกรอบ
ในการปฏริปูประเทศ มรีายละเอยีดทีส่�าคญัและบทวเิคราะห์ ดงันี้

 • เป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๕๗)
  การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีต้องด�าเนินการเพื่อ
บรรลเุป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี
  (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามคัคปีรองดอง มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง และมคีวามสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวตัถุ
กบัการพฒันาด้านจติใจ
  (๒) สงัคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมโีอกาสอนั
ทดัเทยีมกนัเพือ่ขจดัความเหลือ่มล�า้
  (๓) ประชาชนมคีวามสขุ มีคณุภาพชีวติทีดี่ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ

ประเดน็ในการปฏริปูประเทศและเป้าประสงค์ของการปฏริปู
ในแต่ละด้าน (มาตรา ๒๕๘)
 ส�าหรบัประเดน็ในการปฏริปูประเทศต้องมอีย่างน้อย ๗ ด้าน 
กล่าวคอื (๑) ด้านการเมอืง (๒) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
(๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยตุธิรรม (๕) ด้านการ
ศกึษา (๖) ด้านเศรษฐกจิ และ (๗) ด้านอืน่ ๆ โดยเป้าประสงค์
ของการปฏิรูปในแต่ละด้านดังกล่าว รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้
ด�าเนนิการปฏริปูประเทศอย่างน้อยให้เกดิผล ดงัต่อไปนี้
 ก. ด้านการเมือง
  (๑) ให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรง
เป็นประมขุ มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมทางการเมอืง รวม
ตลอดทัง้การตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั รูจ้กัยอมรบัในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิ
เลอืกตัง้และออกเสยีงประชามตโิดยอสิระปราศจากการครอบง�า
ไม่ว่าด้วยทางใด
  (๒) ให้การด�าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืงเป็นไป
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพือ่ให้พรรคการเมอืงพฒันาเป็น
สถาบนัทางการเมอืงของประชาชนซึง่มอีดุมการณ์ทางการเมอืง
ร่วมกนั มกีระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมอืงมส่ีวนร่วมและมี
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ความรบัผดิชอบอย่างแท้จริงในการด�าเนินกจิกรรมทางการเมอืง
และการคดัเลอืกผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ซือ่สตัย์สจุรติ และมี
คุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองที่
ชดัเจนและเป็นรปูธรรม
  (๓) มี ก ล ไ ก ที่ ก� า ห น ด ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
พรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสีย่งอย่างรอบด้าน
  (๔) มีกลไกทีก่�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในการปฏบิติัหน้าทีข่องตน
  (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
โดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ
 ข. ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ
  (๑) ให้มกีารน�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุต์ใช้ใน
การบรหิารราชการแผ่นดินและการจัดท�าบรกิารสาธารณะ เพือ่
ประโยชน์ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ และเพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
  (๒)  ให้มกีารบรูณาการฐานข้อมลูของหน่วยงานของรฐั
ทกุหน่วยงานเข้าด้วยกนั เพือ่ให้เป็นระบบข้อมลูเพือ่การบรหิาร
ราชการแผ่นดนิและการบรกิารประชาชน
  (๓) ให้มีการปรบัปรงุและพฒันาโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของรัฐและแผนก�าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  โดยต้องด�าเนินการให้เหมาะสม 
กบัภารกจิของหน่วยงานของรฐัแต่ละหน่วยงานทีแ่ตกต่างกนั
  (๔) ให้มกีารปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารงานบุคคล
ภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามา
ท�างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความ
ซ่ือสัตย์สจุริต กล้าตัดสนิใจและกระท�าในสิง่ทีถ่กูต้องโดยคดิถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั มคีวามคดิสร้างสรรค์
และคดิค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพือ่ให้การปฏบิติัราชการและการ

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 

หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบท
กฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่าง 
รอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

 รฐัพงึใช้ระบบอนญุาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณทีีจ่�าเป็น พงึก�าหนดหลกัเกณฑ์การใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าทีข่องรฐัและ
ระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง”

บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ�านาจ 
โดยไม่เป็นธรรมของผูบั้งคบับัญชา
  (๕) ให้มีการปรบัปรงุระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐให้
มคีวามคล่องตวั เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมกีลไกในการป้องกนั
การทุจรติทุกข้ันตอน
 ค. ด้านกฎหมาย
  (๑)  มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรอืข้อบังคบัต่าง ๆ ทีใ่ช้บังคบัอยูก่่อนวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗๒ และ
พฒันาให้สอดคล้องกบัหลกัสากล โดยให้มกีารใช้ระบบอนญุาต
และระบบการด�าเนนิการโดยคณะกรรมการเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่
ให้การท�างานเกดิความคล่องตวั โดยมผีูร้บัผดิชอบท่ีชดัเจน และ
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกนิความจ�าเป็น เพิม่ความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศ และป้องกนัการทจุรติและประพฤต ิ
มชิอบ
  (๒)  ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษา
อบรมวชิากฎหมายเพือ่พฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมายให้เป็น
ผูม้คีวามรอบรู ้มนีติทัิศนะ และยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม
ของนกักฎหมาย
  (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้
เทคโนโลยต่ีาง ๆ  เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึข้อมลูกฎหมายได้สะดวก 
และสามารถเข้าใจเนือ้หาสาระของกฎหมายได้ง่าย
  (๔)  จดัให้มกีลไกช่วยเหลอืประชาชนในการจดัท�าและ
เสนอร่างกฎหมาย
 ง. ด้านกระบวนการยติุธรรม
  (๑)  ให้มีการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุก 
ข้ันตอนของกระบวนการยตุธิรรมท่ีชัดเจนเพือ่ให้ประชาชนได้รบั
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชน 
ผูข้าดแคลนทุนทรพัย์ให้เข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมได้ รวมตลอด
ท้ังการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครดัเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้และความไม่เป็นธรรมในสงัคม
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  (๒)  ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงาน
อยัการอย่างเหมาะสม ก�าหนดระยะเวลาในการปฏบิตัหิน้าท่ีของ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายให้ชดัเจนเพือ่มใิห้คดีขาดอายคุวาม 
และสร้างความเชือ่มัน่ในการปฏบิติัหน้าทีข่องพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก�าหนด
ให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวทิยาศาสตร์ และจดัให้
มบีริการทางด้านนิตวิทิยาศาสตร์มากกว่าหนึง่หน่วยงานท่ีมอีสิระ
จากกนัเพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารในการพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิอย่าง
มทีางเลอืก
  (๓) เสรมิสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กรขององค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอ�านวยความ
ยตุธิรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเรว็
  (๔) ด�าเนินการบงัคับใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัหน้าที ่ อ�านาจ และภารกจิ
ของต�ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการต�ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มี
หลักประกนัว่าข้าราชการต�ารวจจะได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตัง้ และโยกย้าย และการพจิารณา
บ�าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซ่ึงในการ
พจิารณาแต่งตัง้และโยกย้ายต้องค�านึงถงึอาวโุสและความรูค้วาม
สามารถประกอบกันเพ่ือให้ข้าราชการต�ารวจสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู ่ใต้อาณัติของบุคคลใด มี
ประสทิธภิาพและภาคภมูใิจในการปฏบิติัหน้าทีข่องตน
 จ. ด้านการศึกษา
  (๑) ให้สามารถเริม่ด�าเนนิการให้เดก็เลก็ได้รบัการดแูล
และพฒันาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพือ่
ให้เดก็เลก็ได้รบัการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วนัิย อารมณ์ สงัคมและ
สตปัิญญาให้สมกบัวยัโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย
  (๒) ให้ด�าเนินการตรากฎหมายเพือ่จัดต้ังกองทุนตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหก๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับแต่วนัประกาศ
ใช้รฐัธรรมนญูนี้
  (๓) ให้มกีลไกและระบบการผลติ คัดกรองและพฒันา
ผู้ประกอบวิชาชพีครแูละอาจารย์ให้ได้ผูม้จิีตวญิญาณของความ
เป็นคร ู มคีวามรูค้วามสามารถอย่างแท้จรงิ ได้รบัค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  
รวมทัง้มกีลไกสร้างระบบคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคลของ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีครู

  (๔) ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนทุกระดบัเพือ่ให้
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนได้ตามความถนดัและปรบัปรงุโครงสร้างของ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่บรรลเุป้าหมายดงักล่าว โดยสอดคล้อง
กนัท้ังในระดบัชาตแิละระดบัพืน้ท่ี
 ฉ. ด้านเศรษฐกจิ
  (๑) ขจดัอปุสรรคและเสรมิสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุม่เศรษฐกจิต่าง ๆ  อย่างยัง่ยนื โดยมี
ภมูคิุม้กนัท่ีดี
  (๒)  สร้างกลไกเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการน�าความ
คิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศ
  (๓)  ปรบัปรงุระบบภาษอีากรให้มคีวามเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล�้า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท�าและการใช้จ่าย 
งบประมาณให้มปีระสทิธภิาพและสมัฤทธผิล
  (๔) สร้างกลไกเพือ่ส่งเสรมิสหกรณ์และผูป้ระกอบการ
แต่ละขนาดให้มคีวามสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสรมิการประกอบวสิาหกจิเพือ่สงัคมและวสิาหกจิทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม รวมท้ังสร้างกลไกเพิม่โอกาสในการท�างานและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
 ช. ด้านอืน่ ๆ
  (๑) ให ้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยค�านึงถึงความต้องการ 
ใช้น�้าในทุกมิติ รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และสภาพภมูอิากาศประกอบกนั
  (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น
ธรรม รวมทัง้การตรวจสอบกรรมสทิธิแ์ละการถือครองทีด่นิทัง้
ประเทศเพือ่แก้ไขปัญหากรรมสทิธิแ์ละสทิธคิรอบครองทีด่นิอย่าง
เป็นระบบ
  (๓) จัดให้มีระบบจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสทิธภิาพ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และสามารถน�าไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ด้านอืน่ ๆ ได้
  (๔) ปรบัระบบหลกัประกนัสขุภาพให้ประชาชนได้รับ
สทิธแิละประโยชน์จากการบรหิารจดัการและการเข้าถงึบริการ 
ท่ีมคีณุภาพและสะดวกทัดเทียมกนั
  (๕) ให้มรีะบบการแพทย์ปฐมภมูท่ีิมแีพทย์เวชศาสตร์
ครอบครวัดแูลประชาชนในสดัส่วนท่ีเหมาะสม

๓ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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 • กลไกในการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๕๙) 
  (๑) การปฏิรูปประเทศ ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศ๔ 
ซึง่อย่างน้อยต้องมวีธิกีารจดัท�าแผน การมส่ีวนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด�าเนินการปฏิรูป
ประเทศ การวัดผลการด�าเนินการ และระยะเวลาด�าเนินการ
ปฏริปูประเทศทกุด้าน ซึง่ต้องก�าหนดให้เริม่ด�าเนินการปฏริปูใน
แต่ละด้านภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวม
ตลอดทัง้ผลสมัฤทธิท์ีค่าดหวงัว่าจะบรรลใุนระยะเวลา ๕ ปี โดย
ให้ด�าเนนิการตรากฎหมายดังกล่าว และประกาศใช้บงัคบัภายใน 
๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และในระหว่างท่ี
กฎหมายดงักล่าวยงัไม่มผีลใช้บงัคับ ให้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิ
การปฏริปูโดยอาศัยหน้าทีแ่ละอ�านาจทีม่อียูแ่ล้วไปพลางก่อน
  (๒)  การปฏริปูต�ารวจ โดยการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย
เกีย่วกบัหน้าที ่อ�านาจ และภารกจิของต�ารวจให้เหมาะสม และ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการต�ารวจ (มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุตธิรรม (๔)) 
ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ ประกอบด้วย
   (๒.๑) ผูท้รงคณุวฒุซิึง่มคีวามรูค้วามซือ่สตัย์สจุรติ
และเทีย่งธรรมเป็นทีป่ระจกัษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต�ารวจ 
มาก่อน เป็นประธาน
   (๒.๒)  ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต�ารวจซึ่ง
อย่างน้อยต้องมผู้ีบญัชาการต�ารวจแห่งชาติรวมอยูด้่วยมจี�านวน
ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนด เป็นกรรมการ
   (๒.๓)  ผูท้รงคณุวฒุซิึง่มคีวามรูค้วามซือ่สตัย์สจุรติ
และเทีย่งธรรมเป็นทีป่ระจกัษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต�ารวจ 
มาก่อน มจี�านวนเท่ากบักรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ
   (๒.๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส�านักงานศาล
ยตุธิรรม และอยัการสงูสดุ เป็นกรรมการ
 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อครบ
ก�าหนดเวลาแล้ว ถ้าการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายดงักล่าวยงัไม่แล้ว
เสรจ็ ให้การแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการต�ารวจด�าเนนิการตามหลกั
อาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศใน 
ราชกจิจานเุบกษา (มาตรา ๒๖๐)
  (๓) การปฏริปูด้านการศกึษา ในการปฏริปูตามมาตรา 
๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มคีณะกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระ
คณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด�าเนินการศึกษาและจัดท�าข้อ
เสนอแนะและร่างกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายเพือ่เสนอคณะรฐัมนตรดี�าเนนิการต่อไป โดยให้คณะ
รฐัมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการด�าเนินการ
ศกึษาและจดัท�าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสรจ็และ
เสนอต่อคณะรฐัมนตรภีายใน ๒ ปีนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ 
(มาตรา ๒๖๑)
บทวิเคราะห์
 บทบัญญัติในหมวดนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้
ริเริ่มให้บัญญัติเป็นหมวดใหม่ คือ “หมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ” ซึง่ไม่เคยมใีนรฐัธรรมนญูฉบบัใดมาก่อน ซึง่ถอืเป็น
กลไกส�าคญัเพือ่ให้เกดิการปฏริปูประเทศในด้านต่าง ๆ ทีส่�าคญั
และจ�าเป็นเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปได้อย่างมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สัมฤทธิผลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการร่างรฐัธรรมนญูได้น�ารายงาน ข้อเสนอการปฏริปูในเรือ่ง
ต่าง ๆ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
แนวทางในการด�าเนนิงานของสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
รวมถงึการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน มาเป็นแนวทางใน
การก�าหนดกรอบการปฏริปูประเทศตามทีบ่ญัญตัไิว้ในหมวดนี้ 
โดยแนวคดิการปฏริปูประเทศนัน้ มท่ีีมาจากเรือ่งการเปลีย่นแปลง
ทีโ่ลกมกีารเปลีย่นแปลง ท�าให้ประเทศไทยต้องเปลีย่นแปลงไปสู่
สิง่ท่ีดข้ึีน โดยเริม่ต้นจากสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ได้เสนอเรือ่ง 
ยทุธศาสตร์ชาตต่ิอคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) และทาง
รฐับาล ต่อมารฐับาลได้ให้ความสนใจและเสนอเรือ่งต่อ สปช. และ
ต่อมาเสนอต่อสภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) โดยการ
ก�าหนดยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี เพือ่เป็นวาระในการปฏริปูประเทศ 
ซึง่เหตทุีต้่องมวีาระการปฏริปูประเทศเช่นนีก้เ็นือ่งจากท่ีผ่านมา 
นโยบายของรฐับาลแต่ละชุดมวีาระในการพฒันาประเทศแตกต่างกนั 
และเป็นไปเพื่อเฉพาะกาลตามท่ีได้มีการหาเสียงไว้ ขาดความ 
ต่อเนือ่งและเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลแต่ละชดุ ขาดการมส่ีวน 
ร่วมของประชาชนและที่ผ่านมาประเทศไทยมีแผนพัฒนาและ
แผนยทุธศาสตร์เฉพาะด้านทีห่ลากหลาย และกระจดักระจายไป
ตามแต่ละกระทรวง โดยแต่ละกระทรวงต่างจัดท�าแผนและ
ยทุธศาสตร์ในระยะต่าง ๆ ของตนเองและเป็นเอกเทศจากแผน
และยทุธศาสตร์ของหน่วยงานอืน่ โดยไม่มกีารวางแผนในภาพ
รวม และไม่มกีารบูรณาการยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  อย่างจรงิจงั ท�าให้
การจดัสรรงบประมาณกไ็ม่สามารถบูรณาการเป็นองค์รวมด้วย 
ประกอบกับประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลกมยีทุธศาสตร์ชาตมิากกว่า ๖๐ 
ประเทศ ดงันัน้ เมือ่เรามองเป้าหมายหลกัของประเทศแล้ว คอื 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นรูปธรรม และการจะไปสู่ 
เป้าหมายหลกัของประเทศหรอืยทุธศาสตร์ชาตไิด้นัน้จ�าเป็นต้อง
มกีารปฏริปูประเทศ๕ 

๔ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕ สัมภาษณ์ ยงยุทธ สาระสมบัติ, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐, จุลนิติ ฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐.

มีนาคม ๒๕๖๓
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 ส�าหรับบทบญัญตัใินหมวดนี ้มกีารก�าหนดสาระส�าคญั คอื 
การก�าหนดเป้าหมายการปฏริปู การก�าหนดประเด็นการปฏริปู
จ�านวน ๗ ด้าน ก�าหนดกลไกในการปฏิรูปในภาพรวม และ
ก�าหนดการด�าเนนิการปฏริปูเฉพาะเร่ือง ๒ เรือ่ง ทีเ่ป็นรากฐาน
ส�าคญั คอื การปฏริปูการบงัคบัใช้กฎหมายและการปฏริปูการ
ศกึษา ผลของบทบัญญัติหมวดน้ี ได้มกีารตรากฎหมายลกูหลาย
ฉบบั เช่น พระราชบญัญัติแผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปู
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบญัญัติการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งรายละเอียดในการด�าเนินการด้านการปฏิรูป
ประเทศนั้น ถูกก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับดังกล่าว 
ข้างต้น
 จากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการด�าเนินการตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจุบันได้มีการ
ด�าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้หลาย
ประการ ซ่ึงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และมีท้ังผลการ
ด�าเนินการที่ส�าเร็จบางส่วนและยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ  
โดยขอวเิคราะห์เป็นรายประเด็น ดังน้ี 
 ๑. เป้าหมายในการปฏิรูปประเทศตามที่ก�าหนดไว้ใน
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๗ ทีก่�าหนดว่า การปฏริปูประเทศตาม
หมวดนีต้้องด�าเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมายหลกั ๓ ประการ คอื 
ประเทศชาตมิคีวามสงบเรยีบร้อย มคีวามสามคัคปีรองดอง มกีาร
พฒันาอย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และมี
ความสมดลุระหว่างการพฒันาด้านวตัถกุบัการพฒันาด้านจติใจ 
สงัคมมคีวามสงบสุข เป็นธรรม และมโีอกาสอนัทดัเทียมกนัเพือ่
ขจดัความเหลือ่มล�า้ และประชาชนมคีวามสขุ มคุีณภาพชีวติท่ีดี 
และมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ นัน้ บางฝ่าย
มองว่า รัฐธรรมนูญก�าหนดเป้าหมายในเชงิอดุมคตไิม่อาจจะท�าได้
จรงิตามเป้าหมายทีก่�าหนดได้ ส�าหรบัผูเ้ขยีนเหน็ว่า เป็นหลกัการ
ทีด่ทีีจ่ะต้องก�าหนดไว้เป็นเป้าหมายในการปฏริปู เนือ่งจากทีผ่่าน
มาประเทศยงัไม่ได้รับการปฏรูิปเพือ่เข้าสูเ่ป้าหมายหลกัดงักล่าว

อย่างแท้จรงิ แม้ในนโยบายของทกุรฐับาลทีผ่่านมาจะมเีป้าหมาย
หลกัในลกัษณะท�านองเดยีวกนันี ้อย่างไรกด็ ีมข้ีอสงัเกตว่า หาก
เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนดให้ทุก 
ภาคส่วนต้องร่วมกนัด�าเนนิการปฏริปูเพือ่บรรลแุล้ว ทกุภาคส่วน 
ไม่ว่าภาครฐัหรอืภาคประชาชนก็ควรร่วมใจกันด�าเนนิการ มฉิะนัน้ 
แล้ว กย็ากท่ีจะบรรลเุป้าหมายท่ีพงึประสงค์ดงักล่าวได้ ซึง่ภาระ
หนกัในเรือ่งนีต้้องข้ึนอยูกั่บผูขั้บเคลือ่นแผนการปฏริปูแต่ละด้าน
 ๒. เกีย่วกับประเดน็ในการปฏริปูประเทศและเป้าประสงค์
ของการปฏริปูในแต่ละด้าน ตามท่ีก�าหนดในรฐัธรรมนญู มาตรา 
๒๕๘ จ�านวน ๗ ด้าน คอื (๑) ด้านการเมอืง (๒) ด้านการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยตุธิรรม 
(๕) ด้านการศกึษา (๖) ด้านเศรษฐกจิ และ (๗) ด้านอืน่ ๆ นัน้ 
พบว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้เหน็ความเปลีย่นแปลงในด้าน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ อย่างมาก อาทิ ด้าน
กฎหมายทีม่กีารตรากฎหมายว่าด้วยการจดัท�ากฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ด้านการศึกษาท่ีมีการตรา
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องหลายฉบบั ด้านกระบวนการยตุธิรรมทีม่กีาร
ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ แต่ด้านที่เสมือนมีความ
เคลือ่นไหว คอื ด้านการเมอืง ท่ีแม้จะมกีารเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกีย่วกบัการออกกฎหมาย ได้แก่ ร่างพระราชบญัญตัเิสรมิสร้าง
วฒันธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย พ.ศ. .... และ
เสนอแนะเชงิของนโยบายให้มสีถาบนัหรอืองค์กรกลางทางปัญญา 
(Think Tank) เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการสร้างสรรค์สตปัิญญาให้แก่
คนในชาตใินเรือ่งเกีย่วกบัการเมอืง ซึง่เสนอโดยคณะกรรมการ
ปฏริปูประเทศด้านการเมอืง ขณะนีย้งัไม่ปรากฏผลความส�าเรจ็
ท่ีเป็นรปูธรรมเท่าท่ีควร นอกจากนี ้ยงัพบว่า การขับเคลือ่นการ
ปฏริปูประเทศด้านการเมอืงยงัไม่สอดคล้องกบัเป้าประสงค์ของ
การสร้างให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดองอย่างแท้จริง เพราะยังพบว่า มีปัญหาทางการเมือง 
เกดิขึน้ตลอดเวลาของวาระการปฏริปูนี ้ ด้วยเหตนุีเ้อง หรอืไม่  
ทีค่ณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูจงึได้ก�าหนดประเดน็การปฏรูิป
ประเทศและเป้าประสงค์ของการปฏริปูในแต่ละด้าน โดยเริม่จาก
ด้านการเมืองเป็นล�าดับแรก นอกจากนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับ 
การปฏริปูด้านการเมอืงนี ้มสีงัเกตว่า ก�าหนดเป้าหมายการปฏรูิป
ไว้ว่า “มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสนัตวิธิี 
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมขุ” แม้จะเป็นหลกัการทีด่แีต่ในเชงิรปูธรรมแล้ว 
จะมวีธิกีารด�าเนนิการอย่างไร ท่ีจะสามารถบรรลเุป้าหมายได้
 ๓. เก่ียวกับกลไกในการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๕๙ - มาตรา ๒๖๑ ทีก่�าหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนในการ
ด�าเนนิการปฏริปูผ่านกลไกต่าง ๆ  โดยมกีารเน้นการปฏริปูต�ารวจ 
และการปฏริปูการศกึษานัน้ เมือ่ถงึความคบืหน้าของการด�าเนนิการ 
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ปฏริปูในกลไกการปฏริปูนี ้ มข้ีอมลูว่า ปัจจบุนัได้มกีารยกร่าง 
พระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ส่วนของกลไกการปฏิรปูการ
ศกึษากไ็ด้มกีารขบัเคลือ่นและมคีวามก้าวหน้าดังได้กล่าวมาแล้ว 
ซึ่งกลไกที่ท�าให้ส�าเร็จได้ก็เนื่องจากกลไกที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้ 
อย่างไรกด็ ีมนีกัวชิาการบางท่านให้ทศันะไว้ว่า ในหมวดปฏริปูท่ี
ให้ความส�าคญักบัการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมและการศกึษา 
หากท�าไม่ส�าเรจ็ รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัจะไม่มคีวามหมาย๖ แต่
นกัวชิาการบางส่วนเหน็ว่า ยงัไม่คืบหน้าเท่าทีค่วร
บทสรุป 
 เดมิประเทศไทยคุน้เคยกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิซึง่มกีารประกาศใช้มาแล้วถงึฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ นี้ เป็นแผนท่ี
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี และแผนการปฏริปูประเทศ
ด้านต่าง ๆ  เพือ่ใช้เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
และคุ้นกับนโยบายของรัฐบาล แต่ไม่คุ้นเคยกับแผนปฏิรูป
ประเทศเพราะไม่มกีารก�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูฉบบัใดมาก่อน 
ดังน้ัน นับแต่มีการก�าหนดหมวดการปฏิรูปประเทศไว้ใน
รัฐธรรมนูญ หลายหน่วยงานได้มกีารปรบัตัวทัง้การด�าเนนิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายว่าด้วยแผน
และขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ บางหน่วยงานยงัมกีาร
ปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจการปฏิรูป
ประเทศ อาท ิส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ทีก่�าหนดให้มี
กองพัฒนากฎหมาย เพื่อรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนากฎหมายของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี
อ�านาจหน้าทีต่ดิตาม ตรวจสอบ และวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบั
สภาพกฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมายและการปฏบิตัใิห้เป็นไป
ตามกฎหมาย ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมเพือ่พฒันากฎหมายให้ทนัสมยั 
และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย รวมทั้งสอดคล้องกับ
รฐัธรรมนญู ยทุธศาสตร์ชาต ิ แผนการปฏริปูประเทศ แผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและนโยบายของรฐับาล 

 ในด้านของฝ่ายนติบิญัญตันิัน้  ได้มกีารปรบัตวักนัอย่างมาก 
ดงัจะเหน็ได้จากสภาผูแ้ทนราษฎรก�าหนดให้มคีณะกรรมาธกิาร
ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏริปูประเทศ เพือ่ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละ 
การปฏริปูประเทศ ส่วนวฒิุสภาท่ีมกีารตราข้อบังคบัการประชมุ
วุฒิสภาก�าหนดให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา 
ข้ึนนัน้ นอกจากจะมหีน้าท่ีพจิารณาร่างพระราชบัญญตั ิกระท�า
กจิการ พจิารณาสอบหาข้อเท็จจรงิ และเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง 
ตามท่ีเคยก�าหนดไว้เดิมแล้ว ยังได้เพิ่มเติมหน้าที่เกี่ยวกับ 
การตดิตาม เสนอแนะและเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจัดท�า 
และด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาตใินด้านท่ีเก่ียวข้องไว้ด้วยและ
ในแต่ละคณะกรรมาธกิาร ก�าหนดให้มกีารตัง้คณะอนกุรรมาธิการ
เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ 
และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย 
นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการติดตาม  
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและ
ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต ิ ซึง่ประกอบด้วย รองประธาน
วฒิุสภาคนท่ีหนึง่ เป็นประธานคณะกรรมาธกิาร ประธานคณะ
อนกุรรมาธกิาร ซึง่ท�าหน้าท่ีตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการ
ปฏริปูประเทศ และการจดัท�าและด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ
ในคณะกรรมาธกิารสามญัประจ�าวฒุสิภาทกุคณะ และสมาชกิ 
ท่ีท่ีประชุมวฒิุสภาเลอืกจ�านวน ๕ คน เป็นกรรมาธกิาร เพือ่ท�า
หน้าท่ีตดิตาม เสนอแนะ เร่งรดั กระท�ากจิการ พจิารณาสอบหา
ข้อเท็จจรงิ หรอืศกึษาเรือ่งใด ๆ เกีย่วกบัเรือ่งตดิตาม เสนอแนะ 
และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�าและด�าเนนิการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และที่
เกีย่วข้อง แต่ในงานของหน่วยงานธรุการแม้จะยงัไม่มกีารปรบัใน
เชิงโครงสร้างดังหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวมา ก็ได้มีการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตาม
รฐัธรรมนญูเป็นอย่างด ี
 

๖ สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852993 เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.
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