โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

เรื่อง
“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ”
หมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ” เป็นหมวดทีม่ กี ารบัญญัติ
ขึน้ ใหม่นบั แต่ประเทศไทยมีรฐั ธรรมนูญ ซึง่ นอกจากการ
พัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติตาม
ทีผ่ เู้ ข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะจะได้กำ� หนดนโยบายและวิธี
ด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมต่อไปแล้ว รัฐธรรมนูญยังสร้างกลไกในการ
ปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นไว้ เพือ่ เป็นกรอบ
ในการปฏิรปู ประเทศ มีรายละเอียดทีส่ ำ� คัญและบทวิเคราะห์ ดังนี้

• เป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๕๗)

		 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด�ำเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
		 (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ
		 (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพือ่ ขจัดความเหลือ่ มล�ำ้
		 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

“
๑
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ประเด็นในการปฏิรปู ประเทศและเป้าประสงค์ของการปฏิรปู
ในแต่ละด้าน (มาตรา ๒๕๘)
ส�ำหรับประเด็นในการปฏิรปู ประเทศต้องมีอย่างน้อย ๗ ด้าน
กล่าวคือ (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุตธิ รรม (๕) ด้านการ
ศึกษา (๖) ด้านเศรษฐกิจ และ (๗) ด้านอืน่ ๆ โดยเป้าประสงค์
ของการปฏิรูปในแต่ละด้านดังกล่าว รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้
ด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศอย่างน้อยให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ก. ด้านการเมือง
		 (๑) ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวม
ตลอดทัง้ การตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ รูจ้ กั ยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิ
เลือกตัง้ และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง�ำ
ไม่วา่ ด้วยทางใด
		 (๒) ให้การด�ำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไป
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพือ่ ให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชนซึง่ มีอดุ มการณ์ทางการเมือง
ร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีสว่ นร่วมและมี

บุญสงค์ ทองอินทร์. น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
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ความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
และการคัดเลือกผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
		 (๓) มี ก ล ไ ก ที่ ก� ำ ห น ด ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
พรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุม้ ค่า และความเสีย่ งอย่างรอบด้าน
		 (๔) มีกลไกทีก่ ำ� หนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
		 (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
โดยสั น ติ วิ ธี ภ ายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
		 (๑) ให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�ำบริการสาธารณะ เพือ่
ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
		 (๒) ให้มกี ารบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เป็นระบบข้อมูลเพือ่ การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
		 (๓) ให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของรัฐและแผนก�ำลังคนภาครัฐให้ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด�ำเนินการให้เหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกัน
		 (๔) ให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามา
ท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้องโดยคิดถึง
ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว มีความคิดสร้างสรรค์
และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการและการ

บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ�ำนาจ
โดยไม่เป็นธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา
		 (๕) ให้มกี ารปรับปรุงระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐให้
มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกัน
การทุจริตทุกขัน้ ตอน
ค. ด้านกฎหมาย
		 (๑) มี ก ลไกให้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทีใ่ ช้บงั คับอยูก่ อ่ นวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗๒ และ
พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มกี ารใช้ระบบอนุญาต
และระบบการด�ำเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่
ให้การท�ำงานเกิดความคล่องตัว โดยมีผรู้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน และ
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�ำเป็น เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
		 (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษา
อบรมวิชากฎหมายเพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็น
ผูม้ คี วามรอบรู้ มีนติ ทิ ศั นะ และยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักกฎหมาย
		 (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก
และสามารถเข้าใจเนือ้ หาสาระของกฎหมายได้งา่ ย
		 (๔) จัดให้มกี ลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำและ
เสนอร่างกฎหมาย
ง. ด้านกระบวนการยุตธิ รรม
		 (๑) ให้ มี ก ารก� ำ หนดระยะเวลาด� ำ เนิ น งานในทุ ก
ขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชน
ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้ รวมตลอด
ทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และความไม่เป็นธรรมในสังคม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�ำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบท
กฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีทจี่ ำ� เป็น พึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและ
ระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�ำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง”
๒
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		 (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงาน
อัยการอย่างเหมาะสม ก�ำหนดระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายให้ชดั เจนเพือ่ มิให้คดีขาดอายุความ
และสร้างความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก�ำหนด
ให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และจัดให้
มีบริการทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มากกว่าหนึง่ หน่วยงานทีม่ อี สิ ระ
จากกันเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการในการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงอย่าง
มีทางเลือก
		 (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอ�ำนวยความ
ยุตธิ รรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
		 (๔) ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับหน้าที่ อ�ำนาจ และภารกิจ
ของต�ำรวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการต�ำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มี
หลักประกันว่าข้าราชการต�ำรวจจะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ได้รบั ความเป็นธรรมในการแต่งตัง้ และโยกย้าย และการพิจารณา
บ� ำ เหน็ จ ความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการ
พิจารณาแต่งตัง้ และโยกย้ายต้องค�ำนึงถึงอาวุโสและความรูค้ วาม
สามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการต�ำรวจสามารถปฏิบัติ
หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ ไม่ ต กอยู ่ ใ ต้ อ าณั ติ ข องบุ ค คลใด มี
ประสิทธิภาพและภาคภูมใิ จในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
จ. ด้านการศึกษา
		 (๑) ให้สามารถเริม่ ด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพือ่
ให้เด็กเล็กได้รบั การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคมและ
สติปญ
ั ญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
		 (๒) ให้ดำ� เนินการตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ กองทุนตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหก๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนบั แต่วนั ประกาศ
ใช้รฐั ธรรมนูญนี้
		 (๓) ให้มกี ลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผมู้ จี ติ วิญญาณของความ
เป็นครู มีความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริง ได้รบั ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน
รวมทัง้ มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
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		 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพือ่ ให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้อง
กันทัง้ ในระดับชาติและระดับพืน้ ที่
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
		 (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุม่ เศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยัง่ ยืน โดยมี
ภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี
		 (๒) สร้างกลไกเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ
		 (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มคี วามเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล�้ำ เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท�ำและการใช้จ่าย
งบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
		 (๔) สร้างกลไกเพือ่ ส่งเสริมสหกรณ์และผูป้ ระกอบการ
แต่ละขนาดให้มคี วามสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพือ่ สังคมและวิสาหกิจทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สร้างกลไกเพิม่ โอกาสในการท�ำงานและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ช. ด้านอืน่ ๆ
		 (๑) ให้ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงความต้องการ
ใช้น�้ำในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และสภาพภูมอิ ากาศประกอบกัน
		 (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น
ธรรม รวมทัง้ การตรวจสอบกรรมสิทธิแ์ ละการถือครองทีด่ นิ ทัง้
ประเทศเพือ่ แก้ไขปัญหากรรมสิทธิแ์ ละสิทธิครอบครองทีด่ นิ อย่าง
เป็นระบบ
		 (๓) จัดให้มีระบบจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสามารถน�ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ ได้
		 (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รบั
สิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
		 (๕) ให้มรี ะบบการแพทย์ปฐมภูมทิ มี่ แี พทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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• กลไกในการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๕๙)

		 (๑) การปฏิรูปประเทศ ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ๔
ซึง่ อย่างน้อยต้องมีวธิ กี ารจัดท�ำแผน การมีสว่ นร่วมของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด�ำเนินการปฏิรูป
ประเทศ การวัดผลการด�ำเนินการ และระยะเวลาด�ำเนินการ
ปฏิรปู ประเทศทุกด้าน ซึง่ ต้องก�ำหนดให้เริม่ ด�ำเนินการปฏิรปู ใน
แต่ละด้านภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวม
ตลอดทัง้ ผลสัมฤทธิท์ คี่ าดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี โดย
ให้ดำ� เนินการตรากฎหมายดังกล่าว และประกาศใช้บงั คับภายใน
๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และในระหว่างที่
กฎหมายดังกล่าวยังไม่มผี ลใช้บงั คับ ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนิน
การปฏิรปู โดยอาศัยหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีม่ อี ยูแ่ ล้วไปพลางก่อน
		 (๒) การปฏิรปู ต�ำรวจ โดยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่ วกับหน้าที่ อ�ำนาจ และภารกิจของต�ำรวจให้เหมาะสม และ
แก้ ไขปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการต�ำรวจ (มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุตธิ รรม (๔))
ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ ซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ประกอบด้วย
			 (๒.๑) ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีความรูค้ วามซือ่ สัตย์สจุ ริต
และเทีย่ งธรรมเป็นทีป่ ระจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต�ำรวจ
มาก่อน เป็นประธาน
			 (๒.๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต�ำรวจซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีผบู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติรวมอยูด่ ว้ ยมีจำ� นวน
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด เป็นกรรมการ
			 (๒.๓) ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีความรูค้ วามซือ่ สัตย์สจุ ริต
และเทีย่ งธรรมเป็นทีป่ ระจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต�ำรวจ
มาก่อน มีจำ� นวนเท่ากับกรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ
			 (๒.๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส�ำนักงานศาล
ยุตธิ รรม และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อครบ
ก�ำหนดเวลาแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้ว
เสร็จ ให้การแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการต�ำรวจด�ำเนินการตามหลัก
อาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๖๐)
		 (๓) การปฏิรปู ด้านการศึกษา ในการปฏิรปู ตามมาตรา
๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มคี ณะกรรมการทีม่ คี วามเป็นอิสระ
คณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด�ำเนินการศึกษาและจัดท�ำข้อ
เสนอแนะและร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการให้บรรลุ
๔
๕

เป้าหมายเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีด�ำเนินการต่อไป โดยให้คณะ
รัฐมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
ศึกษาและจัดท�ำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ปีนบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
(มาตรา ๒๖๑)

บทวิ เ คราะห์

บทบัญญัติในหมวดนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้
ริเริ่มให้บัญญัติเป็นหมวดใหม่ คือ “หมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ” ซึง่ ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน ซึง่ ถือเป็น
กลไกส�ำคัญเพือ่ ให้เกิดการปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ
และจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปได้อย่างมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สัมฤทธิผลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้นำ� รายงาน ข้อเสนอการปฏิรปู ในเรือ่ ง
ต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
แนวทางในการด�ำเนินงานของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มาเป็นแนวทางใน
การก�ำหนดกรอบการปฏิรปู ประเทศตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนี้
โดยแนวคิดการปฏิรปู ประเทศนัน้ มีทมี่ าจากเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
ทีโ่ ลกมีการเปลีย่ นแปลง ท�ำให้ประเทศไทยต้องเปลีย่ นแปลงไปสู่
สิง่ ทีด่ ขี นึ้ โดยเริม่ ต้นจากสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) ได้เสนอเรือ่ ง
ยุทธศาสตร์ชาติตอ่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และทาง
รัฐบาล ต่อมารัฐบาลได้ให้ความสนใจและเสนอเรือ่ งต่อ สปช. และ
ต่อมาเสนอต่อสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) โดยการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพือ่ เป็นวาระในการปฏิรปู ประเทศ
ซึง่ เหตุทตี่ อ้ งมีวาระการปฏิรปู ประเทศเช่นนีก้ เ็ นือ่ งจากทีผ่ า่ นมา
นโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดมีวาระในการพัฒนาประเทศแตกต่างกัน
และเป็นไปเพื่อเฉพาะกาลตามที่ได้มีการหาเสียงไว้ ขาดความ
ต่อเนือ่ งและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด ขาดการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนและที่ผ่านมาประเทศไทยมีแผนพัฒนาและ
แผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านทีห่ ลากหลาย และกระจัดกระจายไป
ตามแต่ละกระทรวง โดยแต่ละกระทรวงต่างจัดท�ำแผนและ
ยุทธศาสตร์ในระยะต่าง ๆ ของตนเองและเป็นเอกเทศจากแผน
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอืน่ โดยไม่มกี ารวางแผนในภาพ
รวม และไม่มกี ารบูรณาการยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ อย่างจริงจัง ท�ำให้
การจัดสรรงบประมาณก็ไม่สามารถบูรณาการเป็นองค์รวมด้วย
ประกอบกับประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกมียทุ ธศาสตร์ชาติมากกว่า ๖๐
ประเทศ ดังนัน้ เมือ่ เรามองเป้าหมายหลักของประเทศแล้ว คือ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นรูปธรรม และการจะไปสู่
เป้าหมายหลักของประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติได้นนั้ จ�ำเป็นต้อง
มีการปฏิรปู ประเทศ๕

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

มีนาคม ๒๕๖๓
March 2020
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ส�ำหรับบทบัญญัตใิ นหมวดนี้ มีการก�ำหนดสาระส�ำคัญ คือ
การก�ำหนดเป้าหมายการปฏิรปู การก�ำหนดประเด็นการปฏิรปู
จ�ำนวน ๗ ด้าน ก�ำหนดกลไกในการปฏิรูปในภาพรวม และ
ก�ำหนดการด�ำเนินการปฏิรปู เฉพาะเรือ่ ง ๒ เรือ่ ง ทีเ่ ป็นรากฐาน
ส�ำคัญ คือ การปฏิรปู การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิรปู การ
ศึกษา ผลของบทบัญญัตหิ มวดนี้ ได้มกี ารตรากฎหมายลูกหลาย
ฉบับ เช่น พระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งรายละเอียดในการด�ำเนินการด้านการปฏิรูป
ประเทศนั้น ถูกก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับดังกล่าว
ข้างต้น
จากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการด� ำเนินการตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจุบันได้มีการ
ด�ำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้หลาย
ประการ ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และมีทั้งผลการ
ด�ำเนินการที่ส�ำเร็จบางส่วนและยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
โดยขอวิเคราะห์เป็นรายประเด็น ดังนี้
๑. เป้าหมายในการปฏิรูปประเทศตามที่ก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ ทีก่ ำ� หนดว่า การปฏิรปู ประเทศตาม
หมวดนีต้ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมายหลัก ๓ ประการ คือ
ประเทศชาติมคี วามสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกบั การพัฒนาด้านจิตใจ
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพือ่
ขจัดความเหลือ่ มล�ำ้ และประชาชนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข นัน้ บางฝ่าย
มองว่า รัฐธรรมนูญก�ำหนดเป้าหมายในเชิงอุดมคติไม่อาจจะท�ำได้
จริงตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดได้ ส�ำหรับผูเ้ ขียนเห็นว่า เป็นหลักการ
ทีด่ ที จี่ ะต้องก�ำหนดไว้เป็นเป้าหมายในการปฏิรปู เนือ่ งจากทีผ่ า่ น
มาประเทศยังไม่ได้รบั การปฏิรปู เพือ่ เข้าสูเ่ ป้าหมายหลักดังกล่าว
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อย่างแท้จริง แม้ในนโยบายของทุกรัฐบาลทีผ่ า่ นมาจะมีเป้าหมาย
หลักในลักษณะท�ำนองเดียวกันนี้ อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่า หาก
เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมกันด�ำเนินการปฏิรปู เพือ่ บรรลุแล้ว ทุกภาคส่วน
ไม่วา่ ภาครัฐหรือภาคประชาชนก็ควรร่วมใจกันด�ำเนินการ มิฉะนัน้
แล้ว ก็ยากทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์ดงั กล่าวได้ ซึง่ ภาระ
หนักในเรือ่ งนีต้ อ้ งขึน้ อยูก่ บั ผูข้ บั เคลือ่ นแผนการปฏิรปู แต่ละด้าน
๒. เกีย่ วกับประเด็นในการปฏิรปู ประเทศและเป้าประสงค์
ของการปฏิรปู ในแต่ละด้าน ตามทีก่ ำ� หนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๕๘ จ�ำนวน ๗ ด้าน คือ (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุตธิ รรม
(๕) ด้านการศึกษา (๖) ด้านเศรษฐกิจ และ (๗) ด้านอืน่ ๆ นัน้
พบว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ได้เห็นความเปลีย่ นแปลงในด้าน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ อย่างมาก อาทิ ด้าน
กฎหมายทีม่ กี ารตรากฎหมายว่าด้วยการจัดท�ำกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ด้านการศึกษาที่มีการตรา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหลายฉบับ ด้านกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ กี าร
ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ แต่ด้านที่เสมือนมีความ
เคลือ่ นไหว คือ ด้านการเมือง ทีแ่ ม้จะมีการเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกีย่ วกับการออกกฎหมาย ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัตเิ สริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... และ
เสนอแนะเชิงของนโยบายให้มสี ถาบันหรือองค์กรกลางทางปัญญา
(Think Tank) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสร้างสรรค์สติปญ
ั ญาให้แก่
คนในชาติในเรือ่ งเกีย่ วกับการเมือง ซึง่ เสนอโดยคณะกรรมการ
ปฏิรปู ประเทศด้านการเมือง ขณะนีย้ งั ไม่ปรากฏผลความส�ำเร็จ
ทีเ่ ป็นรูปธรรมเท่าทีค่ วร นอกจากนี้ ยังพบว่า การขับเคลือ่ นการ
ปฏิรปู ประเทศด้านการเมืองยังไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
การสร้างให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดองอย่างแท้จริง เพราะยังพบว่า มีปัญหาทางการเมือง
เกิดขึน้ ตลอดเวลาของวาระการปฏิรปู นี้ ด้วยเหตุนเี้ อง หรือไม่
ทีค่ ณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้กำ� หนดประเด็นการปฏิรปู
ประเทศและเป้าประสงค์ของการปฏิรปู ในแต่ละด้าน โดยเริม่ จาก
ด้านการเมืองเป็นล�ำดับแรก นอกจากนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับ
การปฏิรปู ด้านการเมืองนี้ มีสงั เกตว่า ก�ำหนดเป้าหมายการปฏิรปู
ไว้วา่ “มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวธิ ี
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” แม้จะเป็นหลักการทีด่ แี ต่ในเชิงรูปธรรมแล้ว
จะมีวธิ กี ารด�ำเนินการอย่างไร ทีจ่ ะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
๓. เกี่ยวกับกลไกในการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๙ - มาตรา ๒๖๑ ทีก่ ำ� หนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนในการ
ด�ำเนินการปฏิรปู ผ่านกลไกต่าง ๆ โดยมีการเน้นการปฏิรปู ต�ำรวจ
และการปฏิรปู การศึกษานัน้ เมือ่ ถึงความคืบหน้าของการด�ำเนินการ

ปฏิรปู ในกลไกการปฏิรปู นี้ มีขอ้ มูลว่า ปัจจุบนั ได้มกี ารยกร่าง
พระราชบัญญัตติ ำ� รวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ส่วนของกลไกการปฏิรปู การ
ศึกษาก็ได้มกี ารขับเคลือ่ นและมีความก้าวหน้าดังได้กล่าวมาแล้ว
ซึ่งกลไกที่ท�ำให้ส�ำเร็จได้ก็เนื่องจากกลไกที่ก�ำหนดไว้ในส่วนนี้
อย่างไรก็ดี มีนกั วิชาการบางท่านให้ทศั นะไว้วา่ ในหมวดปฏิรปู ที่
ให้ความส�ำคัญกับการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมและการศึกษา
หากท�ำไม่สำ� เร็จ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั จะไม่มคี วามหมาย๖ แต่
นักวิชาการบางส่วนเห็นว่า ยังไม่คบื หน้าเท่าทีค่ วร
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เดิมประเทศไทยคุน้ เคยกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึง่ มีการประกาศใช้มาแล้วถึงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ นี้ เป็นแผนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพือ่ ใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และคุ้นกับนโยบายของรัฐบาล แต่ไม่คุ้นเคยกับแผนปฏิรูป
ประเทศเพราะไม่มกี ารก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน
ดั ง นั้ น นั บ แต่ มี ก ารก� ำ หนดหมวดการปฏิ รู ป ประเทศไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ หลายหน่วยงานได้มกี ารปรับตัวทัง้ การด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายว่าด้วยแผน
และขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ บางหน่วยงานยังมีการ
ปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจการปฏิรูป
ประเทศ อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทีก่ ำ� หนดให้มี
กองพัฒนากฎหมาย เพื่อรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนากฎหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี
ั หาเกีย่ วกับ
อ�ำนาจหน้าทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปญ
สภาพกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
ตามกฎหมาย ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมเพือ่ พัฒนากฎหมายให้ทนั สมัย
และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย รวมทั้งสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
๖

ในด้านของฝ่ายนิตบิ ญั ญัตนิ นั้ ได้มกี ารปรับตัวกันอย่างมาก
ดังจะเห็นได้จากสภาผูแ้ ทนราษฎรก�ำหนดให้มคี ณะกรรมาธิการ
ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรปู ประเทศ ส่วนวุฒสิ ภาทีม่ กี ารตราข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภาก�ำหนดให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำวุฒิสภา
ขึน้ นัน้ นอกจากจะมีหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำ
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง และเรือ่ งอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่เคยก�ำหนดไว้เดิมแล้ว ยังได้เพิ่มเติมหน้าที่เกี่ยวกับ
การติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ และการจัดท�ำ
และด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านทีเ่ กีย่ วข้องไว้ดว้ ยและ
ในแต่ละคณะกรรมาธิการ ก�ำหนดให้มกี ารตัง้ คณะอนุกรรมาธิการ
เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ
และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�ำและ
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ ประกอบด้วย รองประธาน
วุฒสิ ภาคนทีห่ นึง่ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะ
อนุกรรมาธิการ ซึง่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรปู ประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในคณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำวุฒสิ ภาทุกคณะ และสมาชิก
ทีท่ ปี่ ระชุมวุฒสิ ภาเลือกจ�ำนวน ๕ คน เป็นกรรมาธิการ เพือ่ ท�ำ
หน้าทีต่ ดิ ตาม เสนอแนะ เร่งรัด กระท�ำกิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งติดตาม เสนอแนะ
และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และที่
เกีย่ วข้อง แต่ในงานของหน่วยงานธุรการแม้จะยังไม่มกี ารปรับใน
เชิงโครงสร้างดังหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวมา ก็ได้มีการ
เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของวุ ฒิ ส ภาตาม
รัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี 

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