สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

“ก้าวต่อไป

		 ของประเทศไทย”

๑

หากจะกล่าวถึง “การพัฒนาประเทศไทย” นับตัง้ แต่มแี ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เป็นต้นมาแล้ว จะพบว่าประเทศไทยของเรานั้นได้มีการพัฒนา
บ้านเมืองในทุกมิตมิ าเป็นระยะ ทัง้ ใน “ด้านเศรษฐกิจ” ทีป่ ระเทศไทยได้รบั การยกระดับให้เป็นประเทศ
ในกลุม่ บนของกลุม่ ประเทศระดับรายได้ปานกลาง “ด้านสังคม” ทีม่ กี ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
จนหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และ “ด้านสิง่ แวดล้อม” ทีม่ ขี อ้ ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาประเทศทีส่ ำ� คัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังอยูใ่ นระดับทีร่ อ้ ยละ ๓.๙ ของ GDP ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าศักยภาพ
เมือ่ เปรียบเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษทีผ่ า่ นมา โดยมีสาเหตุหลักส่วนหนึง่ มาจาก
“การชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ” และ “สถานการณ์เศรษฐกิจโลก” ทีย่ งั ไม่ฟน้ื ตัวได้เต็มที่
“โครงสร้างเศรษฐกิจไทย” ทีย่ งั ไม่สามารถขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ “ภาคบริการ
และภาคเกษตร” ทีม่ ผี ลิตภาพการผลิตในระดับต�ำ่ ขาดการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
ประกอบกับ “แรงงานไทย” ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ๒
นอกจากนี้ “ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย” ทีแ่ ม้วา่ การเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะ การศึกษา การบริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ
จะมีความครอบคลุมเพิม่ มากขึน้ แต่กย็ งั คงมีปญั หาเรือ่ ง “คุณภาพการให้บริการ” ทีม่ มี าตรฐานแตกต่างกัน
ระหว่างพืน้ ที่ จึงเป็นหนึง่ ในสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ในหลายมิติ อีกทัง้ “ความยากจน”
ก็เป็นประเด็นท้าทายต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ อย่างยัง่ ยืน ในขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟืน้ ฟู ใช้ และรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของประเทศมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
จัดโดย คณะกรรมการสวัสดิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมดินเนอร์ทอล์ก (Dinner Talk) หัวข้อ
“ก้าวต่อไปของประเทศไทย” เมือ่ วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องเพลนารี ๒ - ๓ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร.
๒
โปรดดู ข้อมูล “สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ” ในพระราชโองการ ประกาศ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), หน้า ๑ - ๒.
๑
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จากสภาพปัญหาและความท้าทาย
ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในมิตติ า่ ง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ มีสาเหตุ
ส�ำคัญเกิดจาก “ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภาครัฐ” “การพัฒนาประเทศที่ขาด
ความต่อเนือ่ งและยืดหยุน่ ” ในการตอบสนอง
ต่อความต้องการและปั ญ หาของประชาชน
รวมทั้ ง “ความมั่ น คงภายในประเทศ”
ที่ ยั ง มี ห ลายประเด็ น ต้ อ งเสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด
ความเข้ ม แข็ ง และลดความขั ด แย้ ง ทาง
ความคิดหรืออุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล�้ำความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุตธิ รรม และการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ซึง่ นับวันจะยิง่ มีความซับซ้อนหลากหลายมิติ
และมีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันส่งผลต่อ “อนาคตการพัฒนาประเทศ” อย่างมาก
ดังนัน้ การพัฒนาประเทศจึงจ�ำเป็นต้องมียทุ ธศาสตร์การพัฒนาทีค่ รอบคลุมทุกมิตแิ ละทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม
อย่างไรก็ดี หลายประเด็นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในระยะยาวทีต่ อ้ งบรรลุ พร้อมทัง้
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
โดย “ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอืน่ ๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ ในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพืน้ ที่ ซึง่ รวมถึงพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
ต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศ
สามารถด�ำเนินการได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”๓ ตามคติพจน์ประจ�ำชาติ เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติที่ก�ำหนดไว้ต่อไป
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ในนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย คณะกรรมการ
สวัสดิการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จึงได้จดั ให้มกี จิ กรรมดินเนอร์ทอล์ก (Dinner Talk) ในหัวข้อเรือ่ ง
“ก้าวต่อไปของประเทศไทย” ขึน้ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมา โดยการจัดกิจกรรม
ในครัง้ นี้ ศาสตราจารย์พเิ ศษพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงาน
โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานจัดกิจกรรม
ดินเนอร์ทอล์ก เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกราบเรียนเชิญ จากนั้น มีการบรรยาย เรื่อง
“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
		 ๓

เพิ่งอ้าง, หน้า ๕.
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รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของประเทศไทย”
โดย ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ทัง้ นี้ โดยมี นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีห่ นึง่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
คนทีส่ อง และสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รวมทัง้ เลขาธิการวุฒสิ ภา ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ส�ำหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” นัน้ มีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงปาฐกถาว่า หัวข้อของ
กิจกรรมในวันนี้ คือ “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” เมื่อพิจารณาความหมายของค�ำว่า “ก้าว” แล้ว
หมายถึง “การก้าวเดิน การเคลื่อนไหว การขยับเขยื้อน การเคลื่อนที่” ซึ่งอาจจะเป็นการขยับเขยื้อน
หรือเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ แต่สว่ นใหญ่จะใช้ในความหมายทีเ่ ป็นการก้าวเดินหรือเคลือ่ นที่
ไปข้างหน้า เพราะถ้าเป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนที่ไปข้างหลังแล้วมักจะเรียกว่า “ถอยหลัง”
ทั้งนี้ การก้าวเดินของคน รวมถึงสัตว์ด้วยนั้น จะมีลักษณะหรือปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ
จะต้องเดินไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง และเดินอย่างมัน่ คง หรือไม่เซ ไม่ลม้ และไม่วา่ จะเป็น “ก้าวต่อไป”
หรือ “ก้าวทีผ่ า่ นมา” ของประเทศไทย ก็มคี วามจ�ำเป็นอยูแ่ ล้วทีต่ อ้ งก้าวอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะยุคปัจจุบนั
ที่เป็น “ยุคดิจิทัล” ความจ�ำเป็นในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจะมีความจ�ำเป็นสูงกว่าในอดีต
โดยส�ำนวนภาษาอังกฤษทีว่ า่ “แค่เราหยุดอยูก่ บั ทีไ่ ม่กา้ วเดินต่อไป ก็เท่ากับได้ถอยหลังเสียแล้ว” นัน้
เป็นการสะท้อนให้เห็นความจริงว่า “ในขณะทีโ่ ลกหมุน เวลาเปลีย่ น ความคิดคนผันแปร และการกระท�ำ
เปลี่ยนแปลงไป หากเราไม่เดินไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หรือเพียงแค่หยุดนิ่งอยู่กับที่
คนอื่นก็จะเดินแซงล�้ำหน้าเราไป ซึ่งเท่ากับเราได้ถอยหลังแล้วนั่นเอง” ฉะนั้น ประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
อนึง่ ดังได้กล่าวแล้วว่า ในอดีตทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยก็ได้กา้ วเดินมาโดยตลอดอยูแ่ ล้ว เหตุใด
จึงต้องกล่าวถึงการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอีก หรือจะแตกต่างจากปัจจุบนั อย่างไร เพราะสุดท้ายก็ตอ้ ง
ก้าวเดินทั้งสิ้น ประเด็นนี้เห็นว่ามีความแตกต่าง กล่าวคือ การก้าวเดินในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น
มีอาการเหมือนคนเดินสะเปะสะปะ แต่จากนีไ้ ปข้างหน้าควรจะต้องระมัดระวังมิให้เดินสะเปะสะปะ
เหมือนที่ผ่านมา โดยค�ำว่า “สะเปะสะปะ” ดังกล่าวมิใช่ค�ำแสลงหรือหยาบคาย เพราะพจนานุกรม
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ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้นิยามไว้อย่างชัดเจนว่าหมายถึง ไม่ตรงเป้า ขาดจุดหมาย ขาดเป้าประสงค์
หรือไม่แน่ชัดว่าจะไปไหน ไปอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ก้าวเดิน แต่เป็นการก้าวเดินที่สะเปะสะปะ
คือ ขาดจุดหมาย ขาดเป้าประสงค์ หรืออาจจะมีจุดหมาย มีเป้าประสงค์ แต่บอกไม่ได้หรืออธิบาย
ไม่ถูกว่ามันคืออะไร ไปทางไหน ไปท�ำไม ไปอย่างไร และไปเมื่อไร อุปมาเหมือนเวลาเราออกเดิน
หรือขับรถ ต้องรู้ว่าจะเดินหรือขับรถไปสะเปะสะปะไม่ได้ฉันใด การที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าในฐานะ
ที่เป็นประเทศไทย ก็จะก้าวต่อไปอย่างสะเปะสะปะไม่ได้ฉันนั้น๔
ส�ำหรับเหตุผลที่กล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเดินอย่างสะเปะสะปะ เพราะเมื่อประมาณ
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขาธิการองค์การเพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ “โออีซดี ”ี ๕
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในทวีปยุโรป
ในทวีปเอเชียจะมีเพียงประเทศเกาหลีใต้และญีป่ นุ่ เท่านัน้ ทีเ่ ป็นสมาชิก จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ภูมภิ าคยุโรปและโลก ได้เดินทางมาประเทศไทยและเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำเกีย่ วกับเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ เชิญประเทศไทยเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของโออีซีดีด้วย อันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลหลายชุด
ทีผ่ า่ นมาได้พยายามทีจ่ ะเข้าเป็นสมาชิกแต่ไม่สำ� เร็จ และในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามว่า “เหตุใด
ประเทศไทยจึงสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโออีซดี ไี ด้แล้ว” ซึง่ ได้รบั ค�ำตอบว่า “เมือ่ ก่อนพิจารณาแล้ว
ไม่เห็นว่าประเทศไทยมีเป้าหมาย แต่ปัจจุบันก�ำลังจะมีและก�ำลังจะเดินไปตามเป้าหมาย ซึ่งไม่ว่าจะ
ได้ท�ำตามเป้าหมายหรือไม่ ก็เพียงพอที่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอนาคตแล้ว” โดยค�ำว่า “ไม่เห็นว่า
มีเป้าหมาย” ดังกล่าว หากแปลความเสียใหม่ก็คือ “สะเปะสะปะ” นั่นเอง
ส�ำหรับ “อะไรทีแ่ สดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเป้าหมาย” ก็คอื “ยุทธศาสตร์ชาติ” โดยในขณะที่
เจรจากันนัน้ ยุทธศาสตร์ชาติยงั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการหรือยังไม่แล้วเสร็จ เพราะเพิง่ ประกาศใช้บงั คับ
เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมา๖ แต่กเ็ พียงพอแล้วว่านัน่ คือ “การเห็นอนาคต” ประกอบกับอัธยาศัย
ไมตรีทมี่ ใี ห้แก่กนั จึงได้รบั การทาบทามให้ประเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่ง “ประธานร่วม”(Co-Chairman)
กับประเทศเกาหลีใต้ ในการประชุมโออีซีดีที่ประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในอนาคตด้วย
นอกจากมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นสิง่ แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายแล้ว ยังมี “การปฏิรปู ประเทศ”
เป็นเป้าหมายของประเทศอีกด้วย โดยประมาณ ๔ เดือนต่อมานับจากการเจรจาดังกล่าว ได้มีโอกาส
เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสและเข้าพบเลขาธิการองค์การโออีซีดี ซึ่งท่านได้สอบถามถึงความคืบหน้า
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ได้รับค�ำชื่นชมว่า “การที่ประเทศไทย
คิดที่จะมีแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติพร้อม ๆ กันนั้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดี
เพราะ “ยุทธศาสตร์ชาติ” เปรียบเสมือนเป้าหมายของการเดินทางว่าออกจากตรงนีแ้ ล้วจะเดินต่อไป
ทางไหน แต่การจะไปทางไหน ไปโดยวิธีใดต้องใช้ “การปฏิรูป” ฉะนั้น เท่ากับประเทศไทยมีทั้ง
“means” คือ วิธีการ และ “the end” คือ จุดหมายปลายทาง
ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
นายอังเคล กูเรีย (Angel Gurría) คือ เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี
(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) คนปัจจุบัน.
๖
พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๘๒ ก หน้า ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑.
		 ๔

๕
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ทัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงการเดินหรือก้าวต่อไปของประเทศ ควรจะมีการเหลียวหลังหรือหันกลับ
ไปพิจารณาถึงการก้าวเดินที่ผ่านมาด้วยว่า เหตุใดประเทศไทยจึงเดินสะเปะสะปะหรือไม่มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ประเทศไทยก็ได้ก้าวเดินมาโดยตลอด แต่เหตุใดการก้าวเดินนั้น
ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับคนภายในประเทศและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
นักลงทุนได้เท่าทีค่ วร ซึง่ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสาเหตุอนั เนือ่ งมาจากปัจจัยหรือสภาพปัญหาทีส่ ำ� คัญ
๔ ประการ ดังนี้
๑. การยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศ
การยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศเมือ่ ๔ ปีทผี่ า่ นมา อาจจะท�ำให้คนเกิดความหวาดระแวง
และไม่เชือ่ มัน่ รวมทัง้ ท�ำให้รฐั ธรรมนูญและการเลือกตัง้ หรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสะดุด
หยุดลง จึงส่งผลให้เกิดการสะเปะสะปะอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม การยึดอ�ำนาจเป็นเพียงหนึ่งในหลาย
สาเหตุหลักของการสะเปะสะปะเท่านั้น อีกทั้งมิได้กระทบกระเทือนต่อประเทศมากมาย เพราะในช่วง
ระยะเวลา ๒ - ๓ ปีทผี่ า่ นไป ได้พสิ จู น์แล้วว่ามิได้ทำ� ให้ความเชือ่ มัน่ ในสายตาของนานาประเทศลดน้อยลง
เท่าใด โดยเรายังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูต คบค้าสมาคม และพบปะเยีย่ มเยือนกันตามปกติ จะถูกลด
ความช่วยเหลือหรือความสัมพันธ์ลงก็เฉพาะบางประเทศเท่านั้นซึ่งมิใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นปริมาณมาก
แต่อย่างใด นอกจากนี้ หลายประเทศก็ยอมรับว่า แม้ในขณะนีจ้ ะมีการยึดอ�ำนาจ แต่ในไม่ชา้ ก็มกี ารตรา
รัฐธรรมนูญขึน้ ใช้บงั คับในการปกครองประเทศ ประกอบกับมีการเดินหน้าปฏิรปู ประเทศ มียทุ ธศาสตร์ชาติ
และแผนงาน (Roadmap) ก�ำหนดอย่างชัดเจนว่าจะจัดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อใด ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้
๒. ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ในช่วงระยะเวลา ๖ - ๗ ปีทผี่ า่ นมา ได้เห็นเป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่าความไม่สงบเรียบร้อยได้เกิดขึน้
มาโดยตลอด หรือความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ และความเชือ่ มัน่ ในหลายเรือ่ งได้ลดน้อยถอยลง รวมทัง้
ต้องยอมรับว่าปัจจุบนั เราไม่สามารถพูดคุยกันได้ทกุ เรือ่ ง เพราะบางเรือ่ งจะคุยได้เฉพาะพวกเดียวกันเท่านัน้
ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ท�ำให้การลงทุน โดยเฉพาะต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทย
ต้องหยุดชะงัก
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๓. การไม่ตอบสนองต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้ผูกพันไว้
การไม่ตอบสนองต่อพันธกรณีระหว่างประเทศทีไ่ ด้ผกู พันไว้ อาจกล่าวให้เข้าใจได้โดยง่ายว่า
เป็น “การไม่ทำ� ตามสิง่ ทีไ่ ด้พดู ไว้” โดยประเทศไทยในฐานะทีเ่ ข้าเป็นภาคีสมาชิกในสังคมประชาชาติตา่ ง ๆ
ได้ไปท�ำความตกลงทั้งในลักษณะ “ทวิภาคี” คือ ประเทศต่อประเทศได้ตกลงกัน และ “พหุภาคี” คือ
หลายประเทศมาตกลงร่วมกัน แต่เมือ่ ไปท�ำความตกลงแล้วไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ โดยเฉพาะการออก
กฎหมายเพือ่ อนุวตั กิ ารหรือตอบสนองต่อพันธกรณีทไี่ ด้ผกู พันไว้ ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่สบื เนือ่ งมาจากรัฐบาล
ไม่มโี อกาสได้ดำ� เนินการ เพราะเมือ่ พิจารณาย้อนหลังไปในช่วง ๑๐ ปีทผี่ า่ นมาจะพบว่ารัฐบาลบางชุด
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญในขณะนั้นได้ก�ำหนดว่าหากยังมิได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาจะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ได้ โดยรัฐบาลชุดนัน้ เมือ่ จัดตัง้ ขึน้ แล้วได้ถกู ประชาชนปิดล้อมมิให้เดินทาง
เข้าอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ จนต้องไปใช้อาคารที่ท�ำการอื่นเป็น
ทีป่ ระชุมรัฐสภาฉุกเฉินชัว่ คราวเพือ่ แถลงนโยบายแทน ซึง่ ประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองของไทยทีผ่ า่ นมา
ไม่เคยมีการใช้อาคารหรือสถานที่อื่นเป็นที่ประชุมรัฐสภา นอกจากอาคารที่สถาปนาขึ้นเป็นรัฐสภา
และรัฐบาลอีกชุดหนึง่ ได้เข้าประชุมรัฐสภาแล้ว แต่ถกู ตัดน�ำ้ ตัดไฟ รวมทัง้ ปิดล้อมจนต้องพากันหนีขา้ ม
กระโดดก�ำแพงรั้วออกนอกรัฐสภา
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้รฐั บาลไม่มโี อกาสทีจ่ ะตอบสนองต่อพันธกรณี
ทีไ่ ด้ผกู พันไว้แล้ว ยังอาจจะถูกมองอย่างเหนือ่ ยหน่ายในสายตาของต่างประเทศว่าจะเป็นเช่นนีไ้ ปอีกนาน
เท่าไร หรือเมือ่ ไรจึงจะตอบสนองพันธกรณีได้ ในทีส่ ดุ “สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ” และ “รัฐบาล” ชุดนี้
ทีเ่ มือ่ เข้ามาท�ำหน้าที่ก็ได้พยายามผลักดันสิ่งที่เป็นพันธกรณีเก่า ๆ ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามเข้าสู่การพิจารณา
ของรัฐสภาจนเป็นผลส�ำเร็จและได้รับค�ำชมเชยจากนานาประเทศ อาทิ
- การตรา “พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘” ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุสญั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้สญู พันธุ์ (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) ซึง่ ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมี
มาตรการควบคุมการค้า การครอบครอง การน�ำเข้า การส่งออก และการน�ำผ่านซึง่ งาช้างหรือผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศมิให้ปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย๗
- การตรา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้น
เกีย่ วกับการละเมิดลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับสนธิสญ
ั ญามาร์ราเคช
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว ส�ำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น
หรือคนพิการทางสือ่ สิง่ พิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons
Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled) ซึง่ ก�ำหนดให้รฐั ภาคีบญั ญัตกิ ฎหมาย
ภายในเพื่อรองรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้คนพิการตามสนธิสัญญาดังกล่าวได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ๘์
ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘.
ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑.
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- การตรา “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘”
เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงการกระท�ำความผิดทีก่ ำ� หนดในอนุสญั ญาทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี ได้แก่ อนุสญั ญาว่าด้วย
ความผิดและการกระท�ำอืน่ ๆ บางประการทีก่ ระท�ำบนอากาศยาน ซึง่ ท�ำขึน้ ทีก่ รุงโตเกียว เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน
ค.ศ. ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ซึง่ ท�ำขึน้ ทีก่ รุงเฮก เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปราบปราม
การกระท�ำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ซึง่ ท�ำขึน้ ทีก่ รุงมอนตริออล เมือ่ วันที่
๒๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๑ (พ.ศ. ๒๕๑๔) พร้อมทัง้ พิธสี าร ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑)๙
- การตรา “พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘” และ “พระราชก�ำหนดการประมง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่างประเทศ และ
อนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์และบริหารจัดการการประมงทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกด้วย๑๐ รวมทัง้
“พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘” เพือ่ น�ำมาตรฐานสากล คือ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ (Maritime Labour Convention, ๒๐๐๖) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization : ILO) มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะ๑๑
๔. ความไม่เชื่อมั่นในทิศทางหรืออนาคตของประเทศไทย
ความไม่เชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจว่าในอนาคตข้างหน้าของประเทศไทยจะเดินต่อไปในทิศทางใด
ถือเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ประเทศไทยเดินสะเปะสะปะหรือไม่มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจน ทัง้ นี้ เพราะแม้จะมี
การยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศต่อไปก็ตอ้ งกลับสูภ่ าวะปกติ หรือความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สักวันก็ต้องสงบเรียบร้อย หรือการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในไม่ช้าก็ต้องปฏิบัติตามได้
ในที่สุด แต่ส�ำหรับ “อนาคตของประเทศไทย” จะเดินหน้าต่อไปทางไหน หรือก้าวเดินต่อไปอย่างไร
เรายังไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน และแม้จะพูดอย่างไรก็อาจจะไม่มีใครรับฟัง
ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘.
ราชกิจจานุเบกษา, มาตรา ๘ หมวด ๑ บททั่วไป แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘.
		 ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘.
๙
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ก้าวต่อไปของประเทศไทย

อย่างไรก็ดี วันนี้เรามียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ส�ำหรับก�ำหนดอนาคต
ของประเทศไทยแล้ว โดยค�ำว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น
“เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ” ในทิศทางใด อย่างไร๑๒ ส่วนค�ำว่า “๒๐ ปี” เป็นเพียงตัวเลขทีน่ ำ� มา
ประกอบว่ายุทธศาสตร์ฉบับนีจ้ ะมีอายุหรือผลใช้บงั คับนานเท่าไร โดย “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” ดังกล่าว
ได้กำ� หนดเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ ๆ ไว้ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมัน่ คง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ๑๓ โดยแต่ละเรือ่ งไม่เพียงแต่จะเป็นสิง่ ที่
สามารถบอกให้โลกรูไ้ ด้วา่ ภายใน ๒๐ ปี นับจากวันนีเ้ ป็นต้นไปประเทศไทยจะเดินต่อไปในทิศทางใดแล้ว
ยังช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศด้วย เพราะตราบใดทีย่ ทุ ธศาสตร์ชาติ
ยังไม่มกี ารแก้ไข รัฐบาลทุกชุดทีเ่ ข้ามาบริหารประเทศก็ตอ้ งเดินตามยุทธศาสตร์ชาติทวี่ างไว้ ซึง่ เปรียบเสมือน
“กฎหมาย” ที่ตราบใดยังเป็นกฎหมาย ทุกคนก็ต้องยึดถือหรือปฏิบัติตาม แต่หากกฎหมายนั้นไม่มี
ความเหมาะสมก็สามารถยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขได้ เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติที่หากเห็นสมควร
จะปรับปรุงแก้ไขก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้นั่นเอง
อนึง่ ส�ำหรับระยะเวลา ๒๐ ปี ทีย่ ทุ ธศาสตร์ชาติกำ� หนดไว้ นัน้ เป็นการพิจารณาตามแนวทางของ
หลายประเทศ อาทิ ฝรัง่ เศส จีน และมาเลเซีย ซึง่ ค่อนข้างยาวพอสมควร คือ ตัง้ แต่ ๑๕ - ๒๕ ปี และเป็น
การเทียบเคียงกับ “อายุของคน” โดยค�ำนึงว่า นับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติ เปรียบเสมือน
เด็กคนหนึง่ คลอดออกมา หากเด็กคนนัน้ เติบโตภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติแล้ว เขาควรได้รบั การเลีย้ งดู
ดูแลรักษาพยาบาล รับการศึกษา หรือมีคุณภาพชีวิตอย่างไร ประกอบกับ “ตัวเลข ๒๐ ปี” ดังกล่าว
ใน “ทางธรรมะ” หมายถึงวัยที่ท�ำให้คนเป็นผู้ใหญ่ ส่วน “ทางกฎหมาย” ถือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือ
พ้นจากการเป็นผู้เยาว์ซึ่งสามารถท�ำนิติกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่จ�ำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่านับจากวันที่ยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้
เป็นต้นไป เด็กคนหนึ่งที่เกิดมาจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร
ทัง้ นี้ หากจะลบค�ำว่า “สะเปะสะปะ” ออกไป ก็ตอ้ งท�ำให้ปจั จัยอันเป็นสาเหตุแห่งการสะเปะสะปะ
นัน้ หมดสิน้ ไป ซึง่ วันนีจ้ ะเห็นได้วา่ ปัญหาเกีย่ วกับ “การยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศ” ได้มกี ารประกาศ
เป็นทีแ่ น่ชดั แล้วว่าจะจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ขึน้ เมือ่ ไร “การรักษาความสงบเรียบร้อย” ก็ได้เห็นแล้วว่าใน ๔ ปี
ที่ผ่านมา บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยเพียงใด หรือการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่กระทบกระเทือนต่อ
ความเชือ่ มัน่ ในการลงทุนและความหวาดระแวงในบางเรือ่ งก็ได้ลดน้อยหรือหมดไปแล้ว “การปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีระหว่างประเทศ” ในหลายเรื่องก็ได้มีการตอบสนองจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศแล้ว
ส่วน “เป้าหมายหรืออนาคตของประเทศ” ก็มยี ทุ ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกาศใช้บงั คับแล้ว โดยเปรียบเสมือน
แบบพิมพ์เขียว (Blueprint) ซึง่ จะต้องมีการจัดท�ำ “แผนแม่บท” หรือทีเ่ รียกว่า “Master Plan” หรือ
“Action Plan” ก�ำหนดรายละเอียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
โปรดดู มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.
โปรดดู พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐).
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นอกจากนี้ การทีเ่ ราจะ “ก้าวต่อไปข้างหน้าได้” จ�ำเป็นต้องยืนอยูบ่ น “ฐานทีม่ นั่ คง” ซึง่ นอกจาก
จะได้รบั ความร่วมมือจาก “ประชาชน” เป็นแกนหลักทีส่ ำ� คัญอย่างดีแล้ว ยังมีจกั รกลหรือฟันเฟืองใหญ่
อีก ๕ ตัว ประหนึ่งเดียวกันกับ “แม่น�้ำ ๕ สาย” ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ สภาปฏิรปู แห่งชาติ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกันสร้างฐานต่าง ๆ
ให้มั่นคงเพื่อรองรับการก้าวต่อไปข้างหน้าด้วย ซึ่งฐานดังกล่าวประกอบด้วย
๑. การมีกฎหมายเพือ่ ใช้บงั คับอย่างเพียงพอ เมือ่ พิจารณากฎหมายทีต่ ราขึน้ ใช้บงั คับในสมัยนี้
แล้วจะพบว่ามีประมาณ ๓๐๐ ฉบับ ซึ่งเป็นจ�ำนวนค่อนข้างมาก โดยจ�ำนวนที่มากดังกล่าวมิได้ต้องการ
แสดงให้เห็นว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเก่งหรือมีความสามารถในการออกกฎหมายได้เป็นปริมาณมาก
แต่ต้องการจะอธิบายให้ทราบว่ากฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับนั้น ล้วนมีความส�ำคัญและส่วนใหญ่
เป็นกฎหมายทีร่ อกันมานาน รวมทัง้ สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาหรือให้อำ� นาจรองรับการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ได้จนเป็นผลส�ำเร็จ อันเพียงพอที่จะเป็นฐานที่มั่นคงในการท�ำให้เราก้าวต่อไปได้พอสมควร ทั้งนี้
กฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับดังกล่าว อาจจ�ำแนกออกได้เป็น ๕ ประเภท ดังนี้
(๑) กฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ ตอบสนองพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยประมง
ลิขสิทธิ์ การเดินอากาศ และแรงงานทางทะเล
(๒) กฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
ทางธุรกิจ และการแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกีย่ วกับเรือ่ งการค�ำ้ ประกันและจ�ำนอง
(๓) กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ทุพพลภาพ และคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์
(๔) กฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ จัดระเบียบราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคแก่ประชาชน
ในการยื่นค�ำขออนุญาตด�ำเนินการต่าง ๆ
(๕) กฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ และการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. การมีโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ทัง้ ระบบรถไฟทางเดีย่ ว รถไฟทางคู่ และรถไฟ
ความเร็วสูง ซึง่ รัฐบาลชุดนีไ้ ด้รเิ ริม่ ด�ำเนินโครงการดังกล่าวเพิม่ เติมไว้พอสมควร รวมทัง้ ยังมีโครงการเกีย่ วกับ
ถนน รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นฐานที่ส�ำคัญในการก้าวต่อไป
ข้างหน้าของประเทศ
๓. การมีเขตพัฒนาพิเศษ โดยเฉพาะ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”
หรือ “อีอซี ”ี (Eastern Economic Corridor : EEC) ในเขต ๓ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
ซึง่ เป็นการพัฒนาทีต่ อ่ ยอดความส�ำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard
ทีไ่ ด้ดำ� เนินมาตลอดกว่า ๓๐ ปีทผี่ า่ นมา อันเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามพร้อมอยูพ่ อสมควรแล้ว เช่น มีทา่ เรือน�ำ้ ลึก
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ก้าวต่อไปของประเทศไทย

แหลมฉบังรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ มีสนามบินอูต่ ะเภาเป็นท่าอากาศยาน
รองรับการด�ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ มีนิคมอุตสาหกรรมจ�ำนวนมากส�ำหรับ
อ�ำนวยความสะดวกและให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีจ่ ำ� เป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
รวมทัง้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพือ่ ผลิตบุคลากรหรือแรงงานออกมารองรับ ตลอดจน
มีเมืองพัทยาและสนามกอล์ฟเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจส�ำหรับนักลงทุนด้วย ฉะนัน้ การด�ำเนินโครงการ
อีอีซีดังกล่าวจะเป็นฐานที่มั่นคงในการเลี้ยงประเทศและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาด้วย
๔. การมีวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME โดยทีว่ สิ าหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise)
และวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise) เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ เี งินทุนค่อนข้างจ�ำกัด อันเป็นอุปสรรค
ต่อการผลิต ระบบบริหารจัดการ และการขยายกิจการหรือการตลาด แต่อย่างไรก็ตาม SME นัน้ ถือเป็น
ฐานทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ ดังนัน้
จึงต้องให้ความส�ำคัญและความช่วยเหลือทัง้ ในเรือ่ งเงินทุนและเงินกูส้ ำ� หรับซ่อมแซมเครือ่ งมือหรือเครือ่ งจักร
รวมทัง้ ให้สทิ ธิพเิ ศษด้านภาษีทงั้ ในเรือ่ งอัตราและการลดหย่อนต่าง ๆ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการประกอบการ
๕. การเมือง โดยทีฐ่ านทีก่ ล่าวมาดังกล่าวข้างต้น ทัง้ ในเรือ่ งกฎหมาย โครงสร้างพืน้ ฐาน เขตพัฒนา
พิเศษ และ SME นัน้ เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ แต่เรือ่ ง “การเมือง” แม้จะมีความแตกต่างแต่กเ็ ป็นฐานทีส่ ำ� คัญ
ซึง่ จ�ำเป็นต้องวางไว้ให้มนั่ คงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรือ่ ง “การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.)”
ซึ่งในเบื้องต้นได้ก�ำหนดแล้วว่าจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อันอยูภ่ ายในกรอบ
ระยะเวลาทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้๑๔ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดให้ดำ� เนินการเลือกตัง้ ส.ส. ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บงั คับ ซึง่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ จึงมีผลใช้บงั คับเป็นกฎหมายตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ อันเป็นวันที่
พ้นก�ำหนด ๙๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนัน้ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน จึงเริม่ นับ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครบก�ำหนด ๑๕๐ วัน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ดี
หากมีเหตุให้ตอ้ งเลือ่ นการเลือกตัง้ ออกไปก็สามารถกระท�ำได้ แต่ตอ้ งไม่เกินวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังกล่าว
ส�ำหรับเรือ่ ง “การด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง” หรือทีเ่ รียกโดยทัว่ ไปว่า “การปลดล็อค” นัน้
ปัจจุบนั ก็ได้มกี าร “คลายล็อค” หรือผ่อนคลายการห้ามท�ำกิจกรรมทางการเมืองบางอย่างแล้ว และต่อไป
จะได้มกี ารพิจารณา “ปลดล็อค” หรืออนุญาตให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�ำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองต่าง ๆ ได้๑๕ ซึง่ จะเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับการตราพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะการหาเสียงเลือกตั้งจะเริ่มกระท�ำได้ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๖๘ ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีผลใช้บังคับแล้ว”.
๑๕
ปัจจุบัน ได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมือง
ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อก�ำหนดให้ยกเลิกค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับต่าง ๆ เกี่ยวกับการห้ามการเคลื่อนไหวหรือประชุม
ทางการเมือง หรือการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองออกมาใช้บงั คับแล้ว.
๑๔

จุ ล นิิ ติ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ส่วนแนวทางใน “การเสนอและพิจารณากฎหมาย” ก็ได้ขอความร่วมมือให้มกี ารเสนอกฎหมาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันสุดท้าย
เพราะหลังจากวันดังกล่าวจะไม่สามารถพิจารณาได้ทนั อย่างไรก็ตาม ไม่จำ� เป็นทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต้องพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จทุกฉบับ โดยให้พิจารณาไปจนถึงก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า ๗ วัน
คือ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึง่ ส่วนทีพ่ จิ ารณาเสร็จแล้วก็ให้เสนอมายังนายกรัฐมนตรี
เพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป
เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันเลือกตั้ง๑๖ และเมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ล�ำดับต่อไปก็จะเป็นการนัดประชุมสภา
เลือกประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา และนายกรัฐมนตรี รวมทัง้ จะมีการจัดตัง้ คณะรัฐมนตรี
ซึ่งก่อนจะเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อน และคณะรัฐมนตรี
ทีจ่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้ตอ้ งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั เข้ารับหน้าที่๑๗
โดยในช่วงเวลานีห้ รือประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๒ “คณะรัฐมนตรี” ชุดปัจจุบนั และ “คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ” ยังอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่จะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว
ส่วน “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” แม้จะไม่มีกฎหมายให้ต้องพิจารณา ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๕ วรรคสี่ บัญญัติว่า
“ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องตรวจสอบเบือ้ งต้นและประกาศผลการเลือกตัง้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่าหกสิบวันนับแต่วนั เลือกตัง้ ทัง้ นี้ การประกาศผล
ดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด�ำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระท�ำการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ว่าจะได้ประกาศผล
การเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม”.
๑๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึง่ ต้องสอดคล้องกับหน้าทีข่ องรัฐ
แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชีแ้ จงแหล่งทีม่ าของรายได้ทจี่ ะน�ำมาใช้จา่ ยในการด�ำเนินนโยบาย โดยไม่มกี ารลงมติ
ความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส�ำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด�ำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�ำเป็นก็ได้”.
๑๖
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ก้าวต่อไปของประเทศไทย

ในกิจการอันเป็นหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งถึง
วันก่ อ นวั น เรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาครั้ ง แรก ๑๘ ดั ง นั้ น หากมี ก รณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น รี บ ด่ ว น
คณะรัฐมนตรียงั มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการตรา “พระราชก�ำหนด” เพือ่ ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัตไิ ด้
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ในขณะที่ “สมาชิกวุฒสิ ภา (ส.ว.)” ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือก โดยรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ ได้ ก� ำ หนดให้ ใ นวาระเริ่ ม แรกหรื อ
ช่วงระยะเวลา ๕ ปี นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ
ประกาศใช้ ให้ “วุ ฒิ ส ภาชุ ด แรก”
ตามบทเฉพาะกาล ประกอบด้วยสมาชิก
จ�ำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ถ วายค� ำ แนะน� ำ โดยมี ที่ ม า
จ�ำแนกออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกวุฒสิ ภาโดยต�ำแหน่ง
จ�ำนวน ๖ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
กลาโหม ผู ้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ และผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
(๒) สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกกันเองของบุคคลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จ�ำนวน ๕๐ คน
โดยปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งการรับสมัคร และจะจัดให้มีการเลือกกันเองต่อไปใน “ระดับอ� ำ เภอ”
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ “ระดับจังหวัด” วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ “ระดับประเทศ”
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑๑๙ ให้ได้จำ� นวน ๒๐๐ คน แล้วน�ำรายชือ่ ดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเพือ่ คัดเลือกให้เหลือ ๕๐ คน ทัง้ นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งแล้วว่าจะเสนอรายชื่อ
ผู้รับการเลือกกันเองดังกล่าวมายังคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�ำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
และให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติซงึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล�ำดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้”.
๑๙
โปรดดู ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรือ่ ง ก�ำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒสิ ภา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.
๑๘

จุ ล นิิ ติ

067-079_06_���������� ��-��62-4.indd 78

78

4/10/2562 BE 5:29 PM

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

(๓) สมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการสรรหาของคณะกรรมการ จ�ำนวน ๑๙๔ คน โดยคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน จะด�ำเนินการคัดเลือกบุคคลซึง่ มีความรู้
ความสามารถทีเ่ หมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องวุฒสิ ภาและการปฏิรปู ประเทศ
จ�ำนวนไม่เกิน ๔๐๐ คน แล้วน�ำรายชือ่ ดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพือ่ คัดเลือกให้ได้
จ�ำนวน ๑๙๔ คน โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภานัน้ ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ วัน ก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๒๐ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องน�ำรายชื่อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อได้รับรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกันเอง จ�ำนวน ๒๐๐ คน
และผูไ้ ด้รบั การสรรหาเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาของคณะกรรมการสรรหา จ�ำนวน ๔๐๐ คน แล้ว ต้องด�ำเนิน
การคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาเดียวกันกับวันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึง่ จะเป็นวันใดไม่แน่ชัด แต่แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
สรุป ประเทศไทยจะ “ก้าวต่อไปข้างหน้า” ได้หรือไม่ เพียงใด นอกจากจะต้องอาศัย “ฐานทีม่ นั่ คง”
ทัง้ ๕ ประการ ทีด่ ำ� เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมทัง้
นโยบายของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ยังขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของรัฐบาลทีจ่ ะเข้ามาบริหารประเทศ
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความไว้วางใจของประชาชนด้วย โดยหากเปรียบเทียบประเทศไทย
ในปัจจุบนั กับการแสดงโขน ชุด พิเภกสวามิภกั ดิ์ ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงขึ้นในขณะนี้แล้ว “ประเทศไทย” ก็เหมือนพระลักษณ์
ต้องหอกโมขศักดิ์ของกุมภกรรณ โดยจะถอนหอกโมกขศักดิ์ คือ ปัญหาต่าง ๆ ให้ออกไปได้
แล้วกลับฟื้นคืนหรือลุกขึ้นยืนเพื่อเดินต่อไปได้หรือไม่นั้น “ยา” ที่จะน�ำมารักษาให้หายก็คือ
ความสามัคคีปรองดอง ความสงบร่มเย็น และการประนีประนอมประสานประโยชน์ของคนในชาติ
ยาเหล่านีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะสมานแผล แล้วท�ำให้ทกุ อย่างสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึง่ แม่นำ�้ ๕ สายจะไม่มอี กี แล้ว
จึงคงเหลือเพียงตัวยาที่ส�ำคัญ คือ “พลังของประชาชน” เท่านั้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกัน
ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหมือนที่เราเคยร่วมกันมาได้หรือประสบความส�ำเร็จแล้วเหมือนในอดีตกาล
เพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืน๒๑.

โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙.
ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.

๒๐
๒๑
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