บทความทางวิชาการ
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บทนํา
นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตลอดระยะเวลา ๘๕ ป ทีผ่ า นมา เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองโดยการรัฐประหาร
ในประเทศไทยหลายครั้ง ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น คณะผูกระทํารัฐประหาร
ไดสถาปนาอํานาจตนเองเปนองครฎั ฐาธิปต ย ยกเลิก แกไข ปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลง
รัฐธรรมนูญที่มีอยูเดิม และยกรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือธรรมนูญการปกครอง
ตลอดถึงรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งเปนกติกาสูงสุดของประเทศขึ้นใหมตามแนวทาง
ของตน โดยใหเหตุผลวาตองการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยหรือ “ปฏิรูปการเมือง”

ความหมาย
การปฏิรปู การเมืองมาจากสองคํา คือ คําวา “การปฏิรปู ” กับคําวา “การเมือง”
การปฏิรูปตรงกับคําวา “Reform” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลตามพจนานุกรมตรง ๆ
วาปรับปรุงใหสมควร๒ ทั้งนี้ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขบางสิ่งบางอยางที่ผิดไป
จากที่ควร จึงตองปรับใหมและตองกระทําอยางเปนกระบวนการ ใชเวลาในการ
ดําเนินการ ตองมีความอดทน ไมสามารถไดมาโดยใชอํานาจ ใชกําลังเขาหักโคน คําวา
“การปฏิรูป” (Reform) จึงไมใช “การปฏิวัติ” (Revolution) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อยางสิ้นเชิง ทันทีทันใด เปลี่ยนอยางฉับพลัน รวดเร็ว เขาสูสิ่งที่เปนเปาหมายโดยใช
กําลังอํานาจและไมใช “การพัฒนา” (Development) ซึง่ หมายถึง การทําสิง่ ทีม่ อี ยูเ ดิม
ใหดยี งิ่ ขึน้ การเพิม่ ขึน้ ในทางที่ดี
๑
๒

วิทยากรชํานาญการพิเศษ, กลุมงานบริการวิชาการ ๓ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.
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สวนคําวา “การเมือง” ตรงกับคําวา “Politics” ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลตามพจนานุกรมวา
งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผนดิน การบริหารประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบาย กิจการอํานวยหรือ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การเมืองนั้นยังหมายถึงกระบวนการและวิธีการที่จะนําไปสู
การตัดสินใจของกลุมคนเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และสามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในทุกกลุมคน
ทีม่ ปี ฏิสมั พันธกนั ซึง่ รวมไปถึงในบริษทั แวดวงวิชาการ และในวงการศาสนา ดังนัน้ การเมือง จึงหมายถึง
ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับอํานาจ ในการทําใหจุดประสงครวมกันของสมาชิกในสังคมไดบังเกิดผลขึ้นมา
และมีอาํ นาจในการประนีประนอมความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกันของคนในสังคม การเมืองเปนการใชอาํ นาจ
หนาที่ในการจัดสรร แจกแจงสิ่งที่มีคุณคาตาง ๆ ใหแกสังคมอยางชอบธรรม
เมื่ อ รวมสองคํ า เข า ด ว ยกั น “การปฏิ รู ป
การเมือง” (Political Reform) จึงหมายความวา
การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารประเทศ
ในดานตาง ๆ ใหถกู ตองอยางทีค่ วรจะเปน เหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงในสังคม เชน การปรับเปลีย่ น
โครงสรางการจัดองคกรทางการเมืองเพื่อทําให
การพัฒนาทางการเมืองมีความเปนประชาธิปไตย
ชนิดที่ประชาชนสามารถเขาไปมีบทบาทไดมากขึ้น
มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะในการที่จะแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ไดอยางสันติวิธี
การปฏิรูปการเมือง มีเปาหมายทีจ่ ะทําใหโครงสรางการจัดองคกรทางการเมืองแบบใหม สามารถมีบทบาท
ในการพัฒนาประเทศเพือ่ ประโยชนสขุ ของคนสวนใหญในระยะยาวไดมากกวาทีแ่ ลวมา ซึง่ การปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงนัน้ เปนไปเพื่อผลประโยชนของคนทั้งประเทศ การปฏิรูปการเมืองจึงมีเปาหมายแนวทาง
และมาตรการที่เปนระบบชัดเจนเปนรูปธรรมที่จะแกไขสภาพทางการเมืองที่ดํารงอยู โดยที่หากไมมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณนั้นเสีย ก็จะกระทบถึงความชอบธรรมและประสิทธิภาพของสถาบัน
และกระบวนการทางการเมืองในอันที่จะเปนเครื่องมือในการลดและแกไขความขัดแยงภายในสังคม
ตลอดจนในการผลักดันใหมีการพัฒนาประเทศ

การปฏิรูปการเมืองไทย
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยตลอดระยะเวลา ๘๕ ป ทีผ่ า นมา ตัง้ แตยคุ เปลีย่ นแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เรื่อยมาจนปจจุบันเขาสูยุคปฏิรูปประชาธิปไตย โดยเฉพาะกวาสองทศวรรษ
ทีผ่ า นมาจะพบวา มีแนวคิดการผลักดันการปฏิรปู ทางการเมืองเกิดขึน้ ในเกือบทุกรัฐบาล โดยสมัยรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการปฏิรูปการเมืองครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘) โดยมี
นายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา จากพรรคประชาธิปตย ไดมีคําสั่งสภาผูแทนราษฎรแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ยกรางขอเสนอเพื่อปฏิรูปการเมือง โดยมีศาสตราจารย
นพ.ประเวศ วะสี เปนประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย ก็ไดสง มอบขอเสนอทีผ่ า นการระดม
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ความคิ ด เห็ น จากหลายกลุ  ม ผลประโยชน ใ นสั ง คม เพื่ อ การปฏิ รู ป การเมื อ งแก ป ระธานรั ฐ สภา
เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ โดยนําเสนอวา การปฏิรปู การเมืองทีส่ าํ คัญจะตองประกอบดวยหัวใจสําคัญ
๔ ขอ คือ ๑) สามารถแกไขปญหาของการเมืองทั้งระบบได ไมใชแคจุดใดจุดหนึ่ง และควรหามาตรการ
แกไขทั้งระบบใหสอดคลองกัน ไมใชแกไขที่จุดหนึ่ง แลวไปสรางปญหาอีกจุดหนึ่ง ๒) ตองมีจุดมุงหมาย
เพื่ อ สร า งความสุ จ ริ ต และประสิ ท ธิ ภ าพทางการเมื อ ง ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งปฏิ รู ป ระบบการเมื อ ง
โดยขจัดการทุจริตทุกรูปแบบ สรางเสถียรภาพทางการเมืองและสงเสริมประสิทธิภาพขององคกร
ทางการเมือง ๓) การยกรางรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) ใหเปน
การปฏิรปู การเมือง ตองทําใหแลวเสร็จในคราวเดียวกัน (Package) เพือ่ สรางความสุจริต และประสิทธิภาพ
ใหเกิดขึ้นแกระบบการเมือง หรือแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม และ ๔) การปฏิรูปการเมืองดังกลาว
ยึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนกรอบหลัก โดยมุงปรับปรุงระบบ
รัฐสภาแบบลาสมัยใหเปนระบบรัฐสภาแบบทันสมัยและมีเหตุผล (Rationalized Parliamentary
System) สําหรับปญหาของระบบการเมืองไทยนั้น เกิดจากสาเหตุ ๒ ประการหลัก คือ ความไมสุจริต
และความไมมีประสิทธิภาพของระบบการเมือง ซึ่งจะตองแกไขที่ตนเหตุดวยการปฏิรูปการเมือง
จนมาถึงสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙)
และในฐานะหัวหนาพรรคชาติไทย ไดนาํ นโยบายทีเ่ คยรณรงคหาเสียงโดยประกาศเปนสัญญาประชาคม
ในการเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ วาจะแกรฐั ธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ เพือ่ ปฏิรปู การเมือง
และไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๘/๒๕๓๘ แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.)
เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยแตงตัง้ นายชุมพล ศิลปอาชา เปนประธานขับเคลือ่ นนโยบายสําคัญ
ในการปฏิ รู ป การเมื อ งไทยและรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๖)
พุทธศักราช ๒๕๓๙ นี้เอง เปนที่มาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ฉบับประชาชนที่เปนที่ยอมรับกันวาดีที่สุดที่เคยมีรัฐธรรมนูญมา ทั้งในสวนที่มา รูปแบบ และเนื้อหา
คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองชุดดังกลาวไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการเมือง โดยคํานึงถึง
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไดพิจารณาประกอบกับสภาพโครงสรางและคานิยมของ
สังคมไทย รวมทั้งสภาพปญหาและลําดับความเรงดวนในเรื่องตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ปฏิรปู การเมือง และไดกาํ หนดเปนแนวทางการปฏิรปู การเมืองเรงดวน ๖ ประการ ดังนี้ ๑) ปฏิรปู แนวทาง
พัฒนาการเมือง โดยการจัดทําแผนพัฒนาการเมือง และมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเมือง
มาดําเนินการตามแผนพัฒนาการเมือง ๒) ปฏิรูปการจัดทําและแกไขรัฐธรรมนูญ ใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดทํารัฐธรรมนูญอยางเหมาะสม ๓) ปฏิรูประบบราชการและระบบตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมือง ขาราชการ พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เชน ระบบ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของผูดํารงตําแหนงระดับสูง ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
ผูตรวจการรัฐสภา ระบบตรวจสอบเงินแผนดิน ศาลคดีการเมือง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
๔) ปฏิรูประบบพรรคการเมือง ใหมีการแกไขกฎหมายพรรคการเมือง ใหเปนพรรคของมวลชนและ
มีการดําเนินการที่เปนประชาธิปไตย ๕) ปฏิรูประบบเลือกตั้ง และใหมีองคการควบคุมการเลือกตั้ง
ทุกระดับ เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
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และ ๖) ปฏิรูปการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ออกกฎหมายวาดวยประชาพิจารณ
ในนโยบายสาธารณะทีส่ าํ คัญ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนสามารถรวมกลุม เพือ่ พิทกั ษ
ผลประโยชนของตน ของสังคม และของประเทศ โดยใหหนวยงานของรัฐยอมรับและพิจารณา
ความคิดเห็นของกลุมดวย๓
ตอมาไดมีรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พรอมกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีพลเอก สุรยุทธ จุลานนท ขึน้ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑) ไดแถลงนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ๕ ประการ
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) วาจะปฏิรูปการเมือง
โดยใหประชาชนมีสวนรวม จะมุงสรางสังคมเขมแข็งที่คนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท
บนพืน้ ฐานคุณธรรม โดยตัง้ สภารางรัฐธรรมนูญใหมทงั้ ฉบับ โดยนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนฐานในการยกรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ นํามาซึ่งการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในที่สุด
ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๙ สิงหาคม
๒๕๕๔) นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ไดลงนามคําสัง่ รัฐสภาที่ ๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
แตงตั้งคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๙ คน
มีนายดิเรก ถึงฝง เปนประธานคณะกรรมการฯ ทําหนาที่ศึกษาและแกไขรางรัฐธรรมนูญเพื่อนํา
ไปสูความปรองดองของประเทศ คณะกรรมการสมานฉันทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวาปญหาสวนหนึ่ง
เกิดจากบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ และการนํารัฐธรรมนูญไปใชในทางปฏิบตั แิ ลวมีปญ
 หา ดังนัน้ คณะกรรมการ
สมานฉันท ฯ จึงเห็นสมควรใหแกไขรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ในบางประเด็นและบางมาตราเปนการเรงดวน
เฉพาะหน า เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แนวทางในการลดเงื่ อ นไขความขั ด แย ง เพื่ อ นํ า ไปสู  ก ารสร า ง
ความสมานฉันท และการปฏิรปู การเมืองในระยะตอไป รวม ๖ ประเด็น ไดแก ๑) ประเด็นยุบพรรคการเมือง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗)
ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเมือง ๒) ประเด็นที่มาของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
(มาตรา ๙๓ ถึงมาตรา ๙๘) ๓) ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๒๑)
๔) ประเด็นการทําหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐) ๕) ประเด็น
การดํารงตําแหนงทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (มาตรา ๒๖๕) และ ๖) ประเด็นการแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนของสมาชิกผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๒๖๖)
จากนัน้ คณะกรรมการสมานฉันทเพือ่ การปฏิรปู การเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญไดใหขอ เสนอแนะ
เกีย่ วกับการปฏิรปู การเมืองไว ๓ ขอ คือ ๑) การปฏิรปู การเมือง จะมุง เนนการแกไขตัวบทกฎหมายตาง ๆ
แตไมมีการมองไปที่การปฏิรูปตัวบุคคล ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ลวนเกิดจากตัวบุคคลทั้งสิ้น โดยเฉพาะบุคคลที่อยูในแวดวงการเมืองและเจาหนาที่ที่เขามาใชอํานาจ
คณะกรรมการปฏิรปู การเมือง. รายงานผลการทํางานของคณะกรรมการปฏิรปู การเมือง (คปก), (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,
๒๕๓๘), หนา ๕ - ๘.
๓
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บทความทางวิชาการ

ทางการเมือง หากไดบุคคลที่ไมมีคุณธรรมและเลนพรรคเลนพวก การแกไขปญหาก็เปนไปไดยาก
๒) การปฏิรูปการเมือง นอกจากจะพิจารณาถึงสถาบันและกฎหมายแลว ตองพิจารณาถึงเศรษฐกิจ
สังคม และจริยธรรมของนักการเมืองประกอบดวย โดยเฉพาะตองแกปญหาระบบอุปถัมภและระบบ
พวกพอง การผูกขาดระบบเศรษฐกิจ ๓) การสรางความสมานฉันททางการเมือง การปฏิรูปการเมือง
และการศึกษาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของถือเปนปญหาเรื่องเดียวกัน จึงควร
ดําเนินการทั้ง ๓ เรื่องตามลําดับ คือ การสรางความสมานฉันทการปฏิรูปการเมือง และการแกไข
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวของ๔ แมจะมีขอเสนอจากคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาว แตเมื่อมีการ
เปลี่ยนมาเปนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ก็ไมไดมีการหยิบยกขอเสนอดังกลาวมาดําเนินการ
ตอแตอยางใด
สมัยนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี (๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อเกิดวิกฤติทางการเมือง นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดพยายาม
ที่จะประนีประนอมกับกลุมการเมืองและพรรคฝายคาน โดยการแถลงเรื่อง “ขอเสนอทางออก
ประเทศไทย” ทางสถานีโทรทัศน เมื่อวันศุกรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
โดยมีใจความตอนหนึ่งวา
“...รัฐบาลพรอมที่จะเปดพื้นที่ใหกับทุกกลุมที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง
ทางการเมือง และรัฐบาลพรอมที่จะประนีประนอมกับทุกฝาย และพยายาม
ผลักดันใหมีการใชเวทีรัฐสภามากกวาทองถนนในการแกปญ
 หาความขัดแยง
รัฐบาลไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหา ตลอดจนยังดําเนินการที่จะรับฟงปญหาโดยตรงจากประชาชน
ทัว่ ประเทศ อยางเชนจากโครงการประชาเสวนาในการหาทางออกของประเทศ
ทั้งในประเด็นแนวทางการปรองดอง การแกไขรัฐธรรมนูญ หรือการเสนอ
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม การลดความเหลื่อมลํ้า สรางความเสมอภาค
และการรักษาไว ซึง่ หลักนิตริ ฐั นิตธิ รรม ทีส่ อดคลองกับระบอบประชาธิปไตย
ที่ เ ป น สากลทั่ ว โลกยอมรั บ … โดยรั ฐ บาลจะเชิ ญ ตั ว แทนกลุ  ม บุ ค คลที่ มี
สวนเกีย่ วของ และมีความเห็นทีห่ ลากหลายในมุมมอง ใหมาหารือรวมกันและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ทีจ่ ะนําไปสูก ารปฏิรปู การเมือง รวมกันคิดวาเรา
จะวางอนาคตบานเมืองอยางไร เพื่อไมใหเปนภาระของลูกหลาน อันจะเปน
พื้นฐานของความรวมมือในการพัฒนาชาติ สรางความไววางใจ และความ
เปลี่ยนแปลงที่ออกจากวงจรแหงความขัดแยง...” ๕
คณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ. รายงานคณะกรรมการสมานฉันท
เพือ่ การปฏิรปู การเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร, ๒๕๕๒)
หนา ๔๕ – ๔๘.
๕
สรุปจากคําแถลงของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร. (๒ ส.ค. ๕๖) ขอเสนอทางออกประเทศไทย. ตึกไทยคูฟา
ทําเนียบรัฐบาล สืบคน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จาก https://www.youtube.com/watch?v=JPAFzmFr2YI.
๔
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การปฏิรูปการเมือง

ตอมาในการประชุม “เดินหนาปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตยและประเทศรวมกัน”
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม โดยที่ประชุมไดวางกรอบการดําเนินงานในการวางเปาหมาย
การปฏิรูปและหาทางออกประเทศไทย ดังนี้ ๑) การทําใหระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีความมั่นคงแข็งแรง ๒) ตองมีความเทาเทียม เสมอภาค ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
ตามสิทธิที่แตละกลุมควรไดรับ ๓) มีกลไกการทํางานที่โปรงใสตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
๔) สรางกระบวนการใหเกิดความยุตธิ รรม ความเสมอภาคเทาเทียมในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีท่ กุ กลุม ในสังคม
ควรไดรับตามหลักนิติรัฐนิติธรรม ๕) มีประชาธิปไตยที่ผานการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ยึดเสียง
สวนใหญ รับฟงเสียงสวนนอย ๖) สรางความไวเนื้อเชื่อใจ และบรรยากาศที่ดีของการไววางใจกัน
และ ๗) ยึดผลประโยชนสว นรวมบนความถูกตอง และยังใหยดึ แนวทางการปฏิบตั โิ ดยใหรวบรวมผลงาน
การศึกษาจากทุกหนวยงานทีม่ กี ารเสนอมา สําหรับแนวทางการดําเนินงานจะทําในรูปคณะกรรมการ ๓ คณะ
คือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และแบงการทํางานออกมาเปน ๒ สวน คือ ปญหาเรงดวน
และปญหาระยะยาว โดยแนวทางในการพิจารณาศึกษานั้น ในเบื้องตนนี้มีขอเสนอแนะที่สภาปฏิรูป
การเมืองควรพิจารณา คือ ๑) สภาปฏิรปู การเมือง ควรประกอบดวยบุคคลทีเ่ กีย่ วของทุกฝาย เพือ่ ใหเกิด
การยอมรับในเบือ้ งตนอันจะนํามาสูค วามรวมมือในอนาคต ๒) รัฐบาลซึง่ เปนผูร เิ ริม่ สภาปฏิรปู การเมือง
ต อ งไม แ ทรกแซงการทํ า งานของสภาปฏิ รู ป การเมื อ ง โดยรั ฐ บาลเพี ย งแต ส นั บ สนุ น และอํ า นวย
ความสะดวกใหสภาปฏิรูปการเมืองทํางานอยางมีอิสระ ๓) เนื่องจากการแกไขรัฐธรรมนูญที่ผานมานั้น
ไมวาจะเปนการขอแกไขรายมาตราหรือแกไขทั้งฉบับตางประสบปญหาเสมอ ดังนั้น การเสนอแกไข
รัฐธรรมนูญเพื่อใชเปนเครื่องมือและกลไกของรัฐที่สําคัญในการปฏิรูปการเมือง ตองไดรับการแกไข
อยางเปนระบบบนพืน้ ฐานทางวิชาการ โดยผูท รงคุณวุฒแิ ละมีความเปนกลางทางการเมือง ๔) การปฏิรปู
การเมืองตองปฏิรูปในภาพกวาง กลาวคือ ตองปฏิรูปทุกภาคสวนอยางเปนระบบ เพราะทุกภาคสวน
มีความเกี่ยวเนื่องกัน และตางไดรับผลกระทบซึ่งกันและกัน และ ๕) การแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุง
โครงสรางทางการเมืองและโครงสรางทางสังคม ถึงแมจะไดรับเสียงขานรับจากพรรครวมรัฐบาล
ในขณะนั้นเปนอยางดี แตพรรคฝายคานและคูขัดแยงทางการเมืองกลุมตาง ๆ เมินเฉยและไมเขารวม
ดําเนินการ จึงทําใหการปฏิรูปการเมืองรอบนี้ลมเหลวอีกครั้ง

การปฏิรูปทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
หลังจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กระทํารัฐประหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ และไดออก
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่
๑/๒๕๕๗ เรื่อง การควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ จากเอกสารของกําลังทหารที่ดูแลความสงบ
เรียบรอยโดยรอบอนุสาวรียช ยั สมรภูมิ ไดแจกเอกสารหัวขอ “คณะรักษาความสงบแหงชาติ คืนความสุข
ใหประชาชน” ไดแจงเหตุผลของการยึดอํานาจไว ๑๐ ขอดวยกัน คือ ๑) มีความขัดแยงทางความคิด
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การเมืองอยางรุนแรงหยั่งลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย ๒) การใชอํานาจ
การปกครองทีก่ ระทําอยูเ ดิมไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยง ความแตกแยก และการกระทําผิดของ
กลุมตาง ๆ ไดอีกตอไป ๓) แนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมีการตอตานอยางกวางขวาง ถาเลือกตั้ง
ตอไปในสถานการณเชนนี้ อาจเกิดปญหาความวุนวายไมจบสิ้น ๔) การชุมนุมทางการเมืองที่มีตอเนื่อง
มาถึง ๖ เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางความคิด และการแกงแยงผลประโยชนทางการเมือง
ตลอดระยะเวลา ๙ ป ทีผ่ า นมา (วิกฤตการณการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗)
สงผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชนทุกหมูเหลา ทําใหประชาชนแตกความสามัคคี จนไมอาจ
ปรองดองกันได ๕) ปญหาทุจริต มีคดีความจํานวนมากอยูใ นชัน้ ศาล และยังรอกระบวนการยุตธิ รรมตัดสิน
๖) การบังคับใชกฎหมายปกติตอปญหาขางตน บังคับใชไมไดทุกกลุม ทําใหเกิดความหวาดระแวง
เกลียดชังกันในหมูประชาชนเปนวงกวาง ความเคลื่อนไหวของทุกฝายโดยเฉพาะแกนนําที่มีความผิด
ตามกระบวนการยุติธรรม นําไปสูการยุยงปลุกปนแนวรวมของฝายตน ใหพรอมที่จะกระทําใด ๆ
ตอฝายตรงขามดวยความรุนแรง ๗) การบริหารราชการแผนดินในหวงที่ผานมาไมสามารถกระทําได
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของชาติ และกอปญหาความเดือดรอนตอประชาชนทุกระดับจนถึงรากหญา
๘) มีการลวงละเมิดสถาบันกษัตริยตามมาตรา ๑๑๒ ทั้งทางลับและเปดเผย สรางความไมพอใจ
และเกลียดชังของประชาชนโดยรวมทีม่ คี วามจงรักภักดีตอ สถาบันฯ ๙) การปลุกระดมมวลชนทีม่ งุ เอาชนะ
ฝายตรงขามโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของคนสวนใหญทวีความรุนแรงและเปนไปอยางกวางขวาง
ทั่วประเทศ และ ๑๐) ปรากฏชัดวามีการจัดตั้งและใชกองกําลังติดอาวุธรวมถึงการจัดเตรียมอาวุธ
สงครามจํานวนมาก เพื่อปฏิบัติการอยางรุนแรงตอฝายตรงขามของตน โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนผูบริสุทธิ์ ซึ่งกองทัพจะยอมใหเกิดขึ้นในประเทศชาติไมไดโดยเด็ดขาด๖
หลังจากนัน้ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่
๕/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิน้ สุดลงชัว่ คราว เวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย และประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย สงผลใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สิ้นสุดลงนับแตนั้น ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะฯ
ได อ อกมาพู ด ในรายการ “คื น ความสุ ข ให แ ก ค นในชาติ ” ผ า นทางโทรทั ศ น ร วมการเฉพาะกิ จ
แหงประเทศไทย โดยไดประกาศโรดแมป (Road Map) ที่จะนําไปสูการเลือกตั้ง ๓ ระยะ คือ
๑) จะมีรฐั ธรรมนูญชัว่ คราวเพือ่ ใชในการบริหารประเทศ วัตถุประสงคเพือ่ ใหมสี ภาปฏิรปู แหงชาติ
ทําหนาที่ปฏิรปู ประเทศในทุก ๆ ดาน เมือ่ รางรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวเสร็จสิน้ แลว คณะรักษาความสงบ
แหงชาติจะตรวจทานแกไข เมือ่ เรียบรอยจะนํารางรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหมีผลบังคับใชภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้
คสช. แจกใบปลิว ๑๐ เหตุผลทํารัฐประหารทีอ่ นุสาวรียช ยั ฯ. (๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๗). ASTV ผูจ ดั การออนไลน. สืบคน ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ จาก http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx? NewsID=9570000061701.
๖
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๒) จัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติหนาที่ ภายในเดือนกันยายน
๒๕๕๗ สวนสภาปฏิรูปแหงชาติจะใชวิธีการสรรหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสวนในแตละ
จังหวัดเขามาเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ในสวนของการปฏิรูปในสภาปฏิรูปแหงชาตินั้น รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะกําหนดใหมีการปฏิรูป
ในทุกๆ ดาน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พลังงาน องคกรยุติธรรม และเรื่องอื่น ๆ
โดยสภาปฏิรปู แหงชาติจะจัดทําขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะตองจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหแลวเสร็จ ทั้งหมดจะใชระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือน นับจากวันประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๓) เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมีผลบังคับใชก็จะใชเวลาอีกประมาณ ๓ เดือน ในการจัดการ
เลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภา ซึ่งจะเกิดขึ้นชวงหลังเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ตอมาเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีเนือ้ หาทัง้ สิน้ ๔๘ มาตรา มีพลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ ไดบัญญัติเรื่องสภา
ปฏิรูปแหงชาติไวในมาตรา ๒๗ ใหมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพือ่ ใหเกิดการปฏิรปู ดานตาง ๆ ทัง้ สิน้
๑๑ ดาน คือ ๑) การเมือง ๒) การบริหารราชการแผนดิน ๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๔) การปกครองทองถิ่น ๕) การศึกษา ๖) เศรษฐกิจ ๗) พลังงาน ๘) สาธารณสุข ๙) สื่อมวลชน
๑๐) สังคม และ ๑๑) อื่น ๆ
ทั้งนี้ ไดบัญญัติอํานาจหนาที่สภาปฏิรูปแหงชาติไวในมาตรา ๓๑ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแนวทาง และขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู ดานตาง ๆ แลวเสนอ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
(๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
จัดทําขึ้น
หากเห็นวากรณีใดจําเปนตองตราพระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญขึน้
ใชบังคับ ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่ พิจารณาตอไป ในกรณีทเี่ ปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินหรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ใหจัดทําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป ใหสภาปฏิรปู แหงชาติเสนอความเห็น
หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญภายในหกสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมสภา
ปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก ใหนําความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่
ของสภาปฏิรูปแหงชาติดวยโดยอนุโลม พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ จึงแตงตัง้ สมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติ จํานวน ๒๕๐ คน มีนายเทียนฉาย กีระนันทน เปนประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดดาํ เนินการศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ จํานวน ๑๑ ดาน
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และแตงตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภา จํานวน ๑๘ คณะ ซึง่ มีคณะกรรมาธิการปฏิรปู การเมือง
ดวย ตามขอบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘๐ และไดแตงตัง้ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญตามขอบังคับการประชุมสภาปฏิรปู แหงชาติ ขอ ๘๔ เพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะหสถานการณ
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสถานการณภายในประเทศและสถานการณความเปลี่ยนแปลงในประชาคม
โลก เพื่อแสวงหาหนทางในการปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูอนาคตที่ดียิ่งขึ้น
โดยสภาปฏิรูปแหงชาติไดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น ๒๙ คณะ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
มี ศ าสตราจารย ส มบั ติ ธํ า รงธั ญ วงศ เป น ประธาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๔ คณะ คือ
๑) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสรางทางการเมืองและองคกรอิสระ
๒) คณะอนกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง
๓) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรปู กลไกและระบบการเลือกตัง้ และ
๔) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรปู การเรียนรู การปรองดองและการมีสว นรวมทางการเมืองของประชาชน
ซึ่งผลงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไดเสนอเปนเอกสาร ๑ เลม มี ๔ สวน ในวาระ
ปฏิรูปที่ ๒ : แผนปฏิรูปการเขาสูอํานาจ/ระบบพรรคการเมือง คือ สวนที่ ๑ แผนปฏิรูปพรรคการเมือง
ไมเปนของนายทุน สวนที่ ๒ แผนปฏิรูปการคัดเลือกคนดีเขาสูส ภา สวนที่ ๓ แผนปฏิรปู โครงสราง
องคกรอิสระ และสวนที่ ๔ แผนปฏิรปู การเรียนรูแ ละการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
นอกจากนี้ สภาปฏิรปู แหงชาติยงั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาชุดหนึง่ ชือ่ วา คณะกรรมการศึกษา
แนวทางการสรางความปรองดอง มีนายเอนก เหลาธรรมทัศน เปนประธาน และไดเสนอวาระปฏิรูป
พิเศษที่ ๑๕ เรื่อง แนวทางการสรางความปรองดอง โดยผานความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ
เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และไดนําสงคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาตอไป
เมือ่ สภาปฏิรปู แหงชาติสนิ้ สุดลง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๒ วรรคสอง บัญญัติใหมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพือ่ ดําเนินการใหเกิดการปฏิรปู ดานตาง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบตอจากสภาปฏิรปู แหงชาติ นายกรัฐมนตรี
จึงแตงตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จํานวน ๒๐๐ คน มีรอยเอก ทินพันธุ นาคะตะ
เปนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดําเนินการโดยใหคํานึงถึงความสําคัญเรงดวน และความ
สัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีอํานาจหนาที่
เกีย่ วกับการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศตอจากสภาปฏิรปู แหงชาติแตมรี ะยะเวลาเพียงแค ๑ ป ๙ เดือน
๑๙ วั น ก็ สิ้ น สุ ด วาระดํ า รงตํ า แหน ง เมื่ อ วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ หลั ง จากทํ า งานตั้ ง แต วั น ที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในดานการปฏิรปู การเมืองของคณะกรรมาธิการปฏิรปู
การเมืองของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ไดทาํ หนาทีเ่ สนอความเห็นและขอเสนอแนะเพือ่ ใหเกิด
การปฏิรูปตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑๘๘ เรื่อง โดยนําไปสูการผลักดันใหเปนผลงานที่เปน
รูปธรรมแลว ๒๗ เรื่อง เชน การจัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายยุทธศาสตรชาติ
กฎหมายกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และกฎหมายคุมสื่อ เปนตน
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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ตอมามีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง โดยใหมี
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความ
สามัคคีปรองดอง เรียกโดยยอวา “ป.ย.ป.” มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
เปนกรรมการ เพื่อนําขอเสนอจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจน
ภาคสวนตาง ๆ เชน กลุมสานพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ สื่อมวลชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูเคยมีบทบาททางการเมืองในอดีต และผูทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาอยางเปนระบบ กลั่นกรอง จัดลําดับ
ความสําคัญ ป.ย.ป. ไดมีการตั้งคณะกรรมการยอยเพื่อกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ ๔ คณะ ประกอบดวย
๑) คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร
๒) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
๓) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติ และ
๔) คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสรางความสามัคคีปรองดอง
โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานทุกคณะ และขณะนี้ ป.ย.ป. ก็ยังคงดําเนินงานอยู

การปฏิรปู ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ ๒๐ รางโดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน ภายหลัง
การรัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐธรรมนูญฉบับนี้
สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม พระราชวังดุสติ กรุงเทพมหานคร และมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระราชโองการ
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ปจจุบัน)
หลังจากประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐบาลก็ยงั คงเดินหนาภารกิจ
ปฏิรูปประเทศอีกครั้ง ตอมาวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานตาง ๆ โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ บัญญัตใิ หดาํ เนินการปฏิรปู ประเทศดานตาง ๆ ตามทีก่ าํ หนดในมาตรา ๒๕๘
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่น ๆ เชน กฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งไดมีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ตามที่
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กําหนด เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการใหไปเปนไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ ประกอบกับอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามความใน
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ จํานวน ๑๑ คณะ ซึ่งก็มีคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเมืองเปนคณะที่ ๑ คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง โดยมีนายเอนก เหลาธรรมทัศน
เปนประธานกรรมการ
นายเอนก เหลาธรรมทัศน เมือ่ ไดแตงตัง้ ใหเปนประธานกรรมการปฏิรปู ประเทศดานการเมือง
ก็ไดแถลงแผนการปฏิรูป เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ทําเนียบรัฐบาลวา คณะกรรมการไดกําหนด
ประเด็นในการปฏิรูปไว ๕ ประเด็น ประกอบดวย
๑) การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมี สวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยตองการทําใหการปฏิรูปเกิดการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองใหกับพลเมืองอยางจริงจัง อีกทั้งตองการใหเกิดการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของพลเมือง ตลอดจนเสริมสรางจิตสํานึกในทักษะและหนาที่ตาง ๆ ของพลเมืองดวย รวมถึงจะมีการ
เสนอรางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
๒) กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย
๓) การกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม
๔) การเลือกตัง้ ทีส่ จุ ริตและเทีย่ งธรรมเพือ่ การปฏิรปู ประเทศ โดยกําหนดใหมกี ารปฏิรปู โดยให
มีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตั้ง
ทั้งระดับชาติ และระดับทองถิ่น ใหมีมาตรการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ ขายเสียง
ที่มีประสิทธิภาพ ใหมีกระบวนการในการตรวจสอบการใชจายของพรรคการเมืองและผูลงสมัคร
ทัง้ นี้ ในระยะเรงดวน ไดกาํ หนดใหมกี ารปฏิรปู การเลือกตัง้ ครัง้ แรกนับจากนีใ้ หเปนการเลือกตัง้ ทีส่ จุ ริต
และเที่ยงธรรม โดยนําแผนดังกลาวเสนอ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหรัฐกําหนดใหประเด็นนี้เปนวาระแหงชาติเพื่อการปฏิรูปดาน
การเมืองดวย และ
๕) การสรางรัฐธรรมาธิปไตย มุง ใหเกิดกระบวนการปฏิรปู โดยการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการปฏิบัติหนาที่ โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การดําเนินการปฏิรปู การเมือง และการปฏิรปู ประเทศทัง้ ๑๑ ดานของรัฐบาลครัง้ ใหมนี้ ดําเนินการ
อยางรวดเร็วและมีระยะเวลากํากับการดําเนินงานชัดเจน เริ่มโดยการประชุมรวมกันของประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทํารางแผนการปฏิรูปประเทศ
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ทีแ่ ตงตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู แลวเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน จากนั้นใหคณะกรรมการปฏิรูปจัดทํารางแผนการปฏิรูป
ประเทศในดานที่รับผิดชอบใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน และใหที่ประชุมรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
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ภายใน ๓๐ วัน กอนเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพือ่ พิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายในกรอบ ๓๐ วัน ซึ่งจะตองนํารางแผนการปฏิรูปประเทศที่ผานการพิจารณาแลว
สงไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน เพื่อคณะกรรมการ ฯ จะไดนําไป
จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ
ตอมา พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประกาศแผน
ทีค่ ณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานตาง ๆ ไดดาํ เนินการจัดทํารางแผนการปฏิรปู ประเทศเปนทีเ่ รียบรอย
และไดเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบรางแผนการปฏิรปู ประเทศตามทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ในฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการประชุม
เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบแผนการปฏิรปู ประเทศเปนทีเ่ รียบรอยแลว จึงตองติดตามการปฏิรปู
ทั้ง ๑๑ ดานของคณะกรรมการทุกชุดอยางใกลชิด โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองของคณะกรรมการ
ปฏิรปู ดานการเมือง อันเปนเหตุผลหลักประการหนึง่ ในการรัฐประหารครัง้ นี้ คือตองการปฏิรปู การเมือง
จากการติดตามการปฏิรปู การเมืองจะเห็นไดวา กวาสองทศวรรษทีผ่ า นมาทุกรัฐบาลมีความเห็น
ตรงกันวา ประเทศไทยยังมีปญหาหลายประการที่ตองแกไข ปญหาการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ
และปญหาสังคม ปญหาความเหลือ่ มลํา้ ในสังคมยังคงมีอยู โดยเฉพาะปญหาการเมือง เปนปญหากับดัก
ประเทศไทยทีแ่ กไขยากทีส่ ดุ ทุกรัฐบาลจึงมีคณะกรรมการปฏิรปู การเมือง แตมขี อ นาสังเกตประการหนึง่
ถึงแมวาทุกรัฐบาลตางพยายามปฏิรูปการเมืองตามแนวทางของตนหรือตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมืองชุดตาง ๆ นําเสนอ แตทุกรัฐบาลที่ผานมายังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันเปนระบอบที่ทุกรัฐบาลเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกันวา
เปนระบอบที่ดีและเปนคุณตอประเทศชาติ.
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