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หากจะกล่าวถงึ “การพฒันาประเทศไทย” นบัตัง้แต่มแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เป็นต้นมาแล้ว จะพบว่าประเทศไทยของเรานั้นได้มีการพัฒนา 
บ้านเมอืงในทกุมติมิาเป็นระยะ ทัง้ใน “ด้านเศรษฐกิจ” ทีป่ระเทศไทยได้รบัการยกระดบัให้เป็นประเทศ
ในกลุม่บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง “ด้านสงัคม” ทีม่กีารพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน 
จนหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และ “ด้านสิง่แวดล้อม” ทีม่ข้ีอได้เปรยีบในความหลากหลายเชงินเิวศ  
แต่อย่างไรกต็าม ยงัมีความท้าทายอ่ืน ๆ  ทีส่่งผลต่อการพฒันาประเทศทีส่�าคญั อาท ิอตัราการขยายตวั 
ทางเศรษฐกจิในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยงัอยูใ่นระดบัทีร้่อยละ ๓.๙ ของ GDP ซึง่ถอืว่าอยูใ่นระดบัต�า่กว่าศกัยภาพ  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษทีผ่่านมา โดยมสีาเหตุหลกัส่วนหนึง่มาจาก 
“การชะลอตวัของการลงทนุภายในประเทศ” และ “สถานการณ์เศรษฐกิจโลก” ทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัได้เตม็ที ่
“โครงสร้างเศรษฐกจิไทย” ทีย่งัไม่สามารถขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรมได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ “ภาคบรกิาร 
และภาคเกษตร” ทีม่ผีลิตภาพการผลติในระดบัต�า่ ขาดการน�าเทคโนโลยเีข้ามาเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ 
ประกอบกับ “แรงงานไทย” ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ๒

นอกจากนี ้“ศกัยภาพและคณุภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย” ทีแ่ม้ว่าการเข้าถงึระบบบรกิาร
สาธารณะ การศึกษา การบริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ   
จะมีความครอบคลมุเพิม่มากขึน้ แต่ก็ยงัคงมปัีญหาเรือ่ง “คณุภาพการให้บรกิาร” ทีม่มีาตรฐานแตกต่างกนั
ระหว่างพืน้ที ่ จงึเป็นหน่ึงในสาเหตหุลักทีท่�าให้เกิดปัญหาความเหลือ่มล�า้ในหลายมติ ิ อีกท้ัง “ความยากจน”  
ก็เป็นประเด็นท้าทายต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา 
ความเหลือ่มล�า้อย่างยัง่ยนื ในขณะเดยีวกนัการวางกลยทุธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟ ู ใช้ และรกัษาทรพัยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมของประเทศมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

๑จัดโดย คณะกรรมการสวัสดิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมดินเนอร์ทอล์ก (Dinner Talk) หัวข้อ  
“ก้าวต่อไปของประเทศไทย” เมือ่วนัจนัทร์ที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องเพลนาร ี๒ - ๓ ศนูย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร.

๒โปรดดู ข้อมูล “สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ” ในพระราชโองการ ประกาศ  
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), หน้า ๑ - ๒.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑ก้าวต่อไป
   ของประเทศไทย 

“
”
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จากสภาพปัญหาและความท้าทาย 
ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ในมติิต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้นจะเหน็ได้ว่ามสีาเหตุ
ส�าคัญเกิดจาก “ประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการภาครัฐ” “การพัฒนาประเทศที่ขาด 
ความต่อเน่ืองและยดืหยุน่” ในการตอบสนอง 
ต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
รวมทั้ ง  “ความมั่นคงภายในประเทศ” 
ที่ยังมีหลายประเด็นต้องเสริมสร้างให้เกิด 
ความเข ้มแข็ง และลดความขัดแย้งทาง 

ความคิดหรืออุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล�้าความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยตุธิรรม และการขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง ซึง่นบัวนัจะยิง่มคีวามซบัซ้อนหลากหลายมติิ 
และมแีนวโน้มทีจ่ะเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ อนัส่งผลต่อ “อนาคตการพฒันาประเทศ” อย่างมาก  
ดงันัน้ การพฒันาประเทศจึงจ�าเป็นต้องมยีทุธศาสตร์การพฒันาทีค่รอบคลมุทกุมติแิละทุกด้านทีเ่กีย่วข้อง  
หรือต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม 

อย่างไรก็ดี หลายประเด็นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัว 
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้
ประเทศเจรญิก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดวสิยัทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรล ุพร้อมทัง้
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างบูรณาการ  
โดย “ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน 
ในระดบัอืน่ ๆ เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิติั ทัง้ในระดับยทุธศาสตร์ ภารกิจ และพืน้ท่ี ซึง่รวมถงึพืน้ทีพิ่เศษ 
ต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศ 
สามารถด�าเนินการได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”๓ ตามคติพจน์ประจ�าชาติ เพื่อสนองตอบต่อ 
ผลประโยชน์แห่งชาติที่ก�าหนดไว้ต่อไป

ดงันัน้ เพือ่เป็นการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ให้ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องได้มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย คณะกรรมการ
สวสัดกิารของสภานติิบญัญติัแห่งชาติ จึงได้จัดให้มกิีจกรรมดนิเนอร์ทอล์ก (Dinner Talk) ในหวัข้อเรือ่ง  
“ก้าวต่อไปของประเทศไทย” ขึน้ เม่ือวนัจนัทร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีผ่่านมา โดยการจดักิจกรรม 
ในครัง้นี ้ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร  วชิติชลชยั ประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้กล่าวเปิดงาน 
โดยมี นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานจัดกิจกรรม
ดินเนอร์ทอล์ก เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกราบเรียนเชิญ จากน้ัน มีการบรรยาย เรื่อง 
“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดย นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  

     ๓เพิ่งอ้าง, หน้า ๕.
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รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของประเทศไทย”  
โดย ศาสตราจารย์กิตตคิณุ ดร.วษิณ ุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีทัง้นี ้โดยม ีนายสรุชัย  เลีย้งบญุเลิศชยั 
รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ คนทีห่น่ึง นายพรีะศกัดิ ์ พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
คนทีส่อง และสมาชิกสภานติิบัญญตัแิห่งชาต ิรวมทัง้เลขาธกิารวฒิุสภา ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ส�าหรบัการแสดงปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” นัน้ มสีาระส�าคญัสรปุได้ ดังนี้

ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.วษิณ ุ เครอืงาม  รองนายกรฐัมนตร ีได้แสดงปาฐกถาว่า หัวข้อของ
กิจกรรมในวันนี้ คือ “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” เมื่อพิจารณาความหมายของค�าว่า “ก้าว” แล้ว 
หมายถึง “การก้าวเดิน การเคลื่อนไหว การขยับเขยื้อน การเคลื่อนที่” ซึ่งอาจจะเป็นการขยับเขยื้อน
หรอืเคลือ่นทีไ่ปข้างหน้าหรอืข้างหลงัก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายทีเ่ป็นการก้าวเดินหรอืเคลือ่นที่ 
ไปข้างหน้า เพราะถ้าเป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนที่ไปข้างหลังแล้วมักจะเรียกว่า “ถอยหลัง” 

ทั้งนี้ การก้าวเดินของคน รวมถึงสัตว์ด้วยนั้น จะมีลักษณะหรือปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ 
จะต้องเดนิไปสูจ่ดุหมายปลายทาง และเดนิอย่างมัน่คง หรอืไม่เซ ไม่ล้ม และไม่ว่าจะเป็น “ก้าวต่อไป” 
หรอื “ก้าวทีผ่่านมา” ของประเทศไทย ก็มคีวามจ�าเป็นอยูแ่ล้วทีต้่องก้าวอยู่เสมอ โดยเฉพาะยคุปัจจบุนั
ที่เป็น “ยุคดิจิทัล” ความจ�าเป็นในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจะมีความจ�าเป็นสูงกว่าในอดีต 
โดยส�านวนภาษาองักฤษท่ีว่า “แค่เราหยดุอยูก่บัทีไ่ม่ก้าวเดนิต่อไป กเ็ท่ากบัได้ถอยหลังเสยีแล้ว” นัน้ 
เป็นการสะท้อนให้เหน็ความจรงิว่า “ในขณะทีโ่ลกหมนุ เวลาเปลีย่น ความคดิคนผนัแปร และการกระท�า
เปลี่ยนแปลงไป หากเราไม่เดินไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หรือเพียงแค่หยุดนิ่งอยู่กับที่  
คนอื่นก็จะเดินแซงล�้าหน้าเราไป ซึ่งเท่ากับเราได้ถอยหลังแล้วนั่นเอง” ฉะนั้น ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง
ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

อนึง่ ดังได้กล่าวแล้วว่า ในอดตีทีผ่่านมา ประเทศไทยก็ได้ก้าวเดนิมาโดยตลอดอยูแ่ล้ว เหตใุด
จงึต้องกล่าวถงึการก้าวเดนิต่อไปข้างหน้าอกี หรอืจะแตกต่างจากปัจจบุนัอย่างไร เพราะสดุท้ายกต้็อง
ก้าวเดินทั้งสิ้น ประเด็นนี้เห็นว่ามีความแตกต่าง กล่าวคือ การก้าวเดินในช่วงเวลาท่ีผ่านมาน้ัน  
มอีาการเหมอืนคนเดนิสะเปะสะปะ แต่จากนีไ้ปข้างหน้าควรจะต้องระมัดระวงัมใิห้เดนิสะเปะสะปะ
เหมือนที่ผ่านมา โดยค�าว่า “สะเปะสะปะ” ดังกล่าวมิใช่ค�าแสลงหรือหยาบคาย เพราะพจนานุกรม
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ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้นิยามไว้อย่างชัดเจนว่าหมายถึง ไม่ตรงเป้า ขาดจุดหมาย ขาดเป้าประสงค์ 
หรือไม่แน่ชัดว่าจะไปไหน ไปอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ก้าวเดิน แต่เป็นการก้าวเดินที่สะเปะสะปะ 
คือ ขาดจุดหมาย ขาดเป้าประสงค์ หรืออาจจะมีจุดหมาย มีเป้าประสงค์ แต่บอกไม่ได้หรืออธิบาย
ไม่ถูกว่ามันคืออะไร ไปทางไหน ไปท�าไม ไปอย่างไร และไปเมื่อไร อุปมาเหมือนเวลาเราออกเดิน 
หรือขับรถ ต้องรู้ว่าจะเดินหรือขับรถไปสะเปะสะปะไม่ได้ฉันใด การที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าในฐานะ
ที่เป็นประเทศไทย ก็จะก้าวต่อไปอย่างสะเปะสะปะไม่ได้ฉันนั้น๔ 

ส�าหรับเหตุผลที่กล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเดินอย่างสะเปะสะปะ เพราะเมื่อประมาณ
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขาธิการองค์การเพือ่ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ หรอื “โออซีีด”ี๕  
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในทวีปยุโรป  
ในทวปีเอเชยีจะมเีพยีงประเทศเกาหลใีต้และญีปุ่น่เท่านัน้ทีเ่ป็นสมาชกิ จดัตัง้ขึน้เพือ่พฒันาเศรษฐกจิของ
ภมิูภาคยโุรปและโลก ได้เดนิทางมาประเทศไทยและเข้าพบ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
เพือ่ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกีย่วกบัเศรษฐกจิและการพฒันาประเทศ รวมท้ังเชญิประเทศไทยเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของโออีซีดีด้วย อันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลหลายชุด 
ทีผ่่านมาได้พยายามทีจ่ะเข้าเป็นสมาชิกแต่ไม่ส�าเรจ็ และในโอกาสนี ้นายกรฐัมนตรไีด้สอบถามว่า “เหตใุด
ประเทศไทยจงึสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชกิของโออซีดีีได้แล้ว” ซึง่ได้รบัค�าตอบว่า “เม่ือก่อนพจิารณาแล้ว
ไม่เห็นว่าประเทศไทยมีเป้าหมาย แต่ปัจจุบันก�าลังจะมีและก�าลังจะเดินไปตามเป้าหมาย ซึ่งไม่ว่าจะ 
ได้ท�าตามเป้าหมายหรือไม่ ก็เพียงพอท่ีจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอนาคตแล้ว” โดยค�าว่า “ไม่เห็นว่า 
มีเป้าหมาย” ดังกล่าว หากแปลความเสียใหม่ก็คือ “สะเปะสะปะ” นั่นเอง

ส�าหรบั “อะไรทีแ่สดงให้เห็นว่าประเทศไทยมเีป้าหมาย” กค็อื “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ โดยในขณะที่ 
เจรจากนันัน้ ยทุธศาสตร์ชาติยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการหรอืยงัไม่แล้วเสรจ็ เพราะเพิง่ประกาศใช้บังคบั
เมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมา๖ แต่กเ็พยีงพอแล้วว่านัน่คอื “การเหน็อนาคต” ประกอบกับอัธยาศัย 
ไมตรทีีมี่ให้แก่กัน จงึได้รบัการทาบทามให้ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่ง “ประธานร่วม”(Co-Chairman)  
กับประเทศเกาหลีใต้ ในการประชุมโออีซีดีที่ประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในอนาคตด้วย

นอกจากม ี“ยทุธศาสตร์ชาต”ิ เป็นสิง่แสดงให้เหน็ถงึเป้าหมายแล้ว ยงัม ี“การปฏริปูประเทศ” 
เป็นเป้าหมายของประเทศอีกด้วย โดยประมาณ ๔ เดือนต่อมานับจากการเจรจาดังกล่าว ได้มีโอกาส
เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสและเข้าพบเลขาธิการองค์การโออีซีดี ซึ่งท่านได้สอบถามถึงความคืบหน้า
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ได้รับค�าชื่นชมว่า “การท่ีประเทศไทย 
คิดที่จะมีแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติพร้อม ๆ กันนั้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดี  
เพราะ “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ เปรียบเสมอืนเป้าหมายของการเดนิทางว่าออกจากตรงนีแ้ล้วจะเดนิต่อไป 
ทางไหน แต่การจะไปทางไหน ไปโดยวิธีใดต้องใช้ “การปฏิรูป” ฉะน้ัน เท่ากับประเทศไทยมีทั้ง 
“means” คือ วิธีการ และ “the end” คือ จุดหมายปลายทาง

     ๔ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
๕นายอังเคล กูเรีย (Angel Gurría) คือ เลขาธิการองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี  

(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) คนปัจจุบัน.
    ๖พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕  
ตอนที่ ๘๒ ก  หน้า ๑  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑.
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ทัง้นี ้ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึการเดนิหรอืก้าวต่อไปของประเทศ ควรจะมกีารเหลยีวหลงัหรอืหนักลบั
ไปพิจารณาถึงการก้าวเดินที่ผ่านมาด้วยว่า เหตุใดประเทศไทยจึงเดินสะเปะสะปะหรือไม่มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ประเทศไทยก็ได้ก้าวเดินมาโดยตลอด แต่เหตุใดการก้าวเดินนั้น
ไม่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจให้กับคนภายในประเทศและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 
นกัลงทนุได้เท่าทีค่วร ซึง่พจิารณาแล้วเหน็ว่ามสีาเหตอุนัเนือ่งมาจากปัจจยัหรอืสภาพปัญหาท่ีส�าคญั 
๔ ประการ ดังนี้

๑. การยึดอ�านาจการปกครองประเทศ 
การยดึอ�านาจการปกครองประเทศเมือ่ ๔ ปีทีผ่่านมา อาจจะท�าให้คนเกิดความหวาดระแวง

และไม่เช่ือม่ัน รวมทัง้ท�าให้รัฐธรรมนูญและการเลือกตัง้หรอืการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสะดดุ 
หยุดลง จึงส่งผลให้เกิดการสะเปะสะปะอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม การยึดอ�านาจเป็นเพียงหนึ่งในหลาย
สาเหตุหลักของการสะเปะสะปะเท่านั้น อีกทั้งมิได้กระทบกระเทือนต่อประเทศมากมาย เพราะในช่วง
ระยะเวลา ๒ - ๓ ปีท่ีผ่านไป ได้พสิจูน์แล้วว่ามิได้ท�าให้ความเช่ือมัน่ในสายตาของนานาประเทศลดน้อยลง
เท่าใด โดยเรายงัคงมคีวามสมัพนัธ์ทางการทตู คบค้าสมาคม และพบปะเยีย่มเยอืนกนัตามปกต ิจะถูกลด
ความช่วยเหลือหรือความสัมพันธ์ลงก็เฉพาะบางประเทศเท่านั้นซึ่งมิใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นปริมาณมาก 
แต่อย่างใด นอกจากนี ้หลายประเทศก็ยอมรบัว่า แม้ในขณะน้ีจะมกีารยดึอ�านาจ แต่ในไม่ช้าก็มกีารตรา
รฐัธรรมนญูขึน้ใช้บงัคับในการปกครองประเทศ ประกอบกบัมกีารเดนิหน้าปฏริปูประเทศ มยีทุธศาสตร์ชาติ  
และแผนงาน (Roadmap) ก�าหนดอย่างชัดเจนว่าจะจัดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อใด ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้

๒. ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ในช่วงระยะเวลา ๖ - ๗ ปีทีผ่่านมา ได้เห็นเป็นทีป่ระจักษ์แล้วว่าความไม่สงบเรยีบร้อยได้เกดิขึน้  

มาโดยตลอด หรอืความปลอดภัยในชวีติ ทรัพย์สนิ และความเชือ่มัน่ในหลายเรือ่งได้ลดน้อยถอยลง รวมทัง้ 
ต้องยอมรบัว่าปัจจบุนัเราไม่สามารถพดูคยุกนัได้ทกุเรือ่ง เพราะบางเรือ่งจะคยุได้เฉพาะพวกเดยีวกนัเท่าน้ัน 
ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ท�าให้การลงทุน โดยเฉพาะต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทย 
ต้องหยุดชะงัก
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๓. การไม่ตอบสนองต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้ผูกพันไว้ 
การไม่ตอบสนองต่อพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีไ่ด้ผกูพนัไว้ อาจกล่าวให้เข้าใจได้โดยง่ายว่า

เป็น “การไม่ท�าตามส่ิงทีไ่ด้พดูไว้” โดยประเทศไทยในฐานะท่ีเข้าเป็นภาคสีมาชกิในสงัคมประชาชาตต่ิาง ๆ    
ได้ไปท�าความตกลงทั้งในลักษณะ “ทวิภาคี” คือ ประเทศต่อประเทศได้ตกลงกัน และ “พหุภาคี” คือ 
หลายประเทศมาตกลงร่วมกนั แต่เมือ่ไปท�าความตกลงแล้วไม่สามารถปฏบิตัติามได้ โดยเฉพาะการออก
กฎหมายเพือ่อนวัุติการหรอืตอบสนองต่อพนัธกรณทีีไ่ด้ผูกพันไว้ ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่สบืเนือ่งมาจากรัฐบาล
ไม่มโีอกาสได้ด�าเนนิการ เพราะเม่ือพจิารณาย้อนหลงัไปในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมาจะพบว่ารัฐบาลบางชดุ 
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญในขณะนั้นได้ก�าหนดว่าหากยังมิได้แถลงนโยบาย 
ต่อรฐัสภาจะปฏิบตัหิน้าทีไ่ม่ได้ โดยรฐับาลชุดน้ันเมือ่จัดต้ังขึน้แล้วได้ถกูประชาชนปิดล้อมมใิห้เดนิทาง 
เข้าอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ จนต้องไปใช้อาคารที่ท�าการอื่นเป็น 
ทีป่ระชมุรฐัสภาฉกุเฉนิช่ัวคราวเพือ่แถลงนโยบายแทน ซึง่ประวตัศิาสตร์ทางการเมอืงของไทยทีผ่่านมา 
ไม่เคยมีการใช้อาคารหรือสถานที่อื่นเป็นที่ประชุมรัฐสภา นอกจากอาคารที่สถาปนาขึ้นเป็นรัฐสภา 
และรฐับาลอกีชดุหนึง่ได้เข้าประชมุรฐัสภาแล้ว แต่ถกูตัดน�า้ ตัดไฟ รวมทัง้ปิดล้อมจนต้องพากันหนข้ีาม 
กระโดดก�าแพงรั้วออกนอกรัฐสภา 

สถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนดงักล่าว นอกจากจะส่งผลให้รฐับาลไม่มโีอกาสทีจ่ะตอบสนองต่อพนัธกรณี
ทีไ่ด้ผกูพนัไว้แล้ว ยงัอาจจะถกูมองอย่างเหนือ่ยหน่ายในสายตาของต่างประเทศว่าจะเป็นเช่นนีไ้ปอกีนาน 
เท่าไร หรอืเมือ่ไรจงึจะตอบสนองพันธกรณไีด้ ในทีส่ดุ “สภานติิบญัญตัแิห่งชาต”ิ และ “รฐับาล” ชุดน้ี 
ทีเ่มือ่เข้ามาท�าหน้าที่ก็ได้พยายามผลักดันสิ่งที่เป็นพันธกรณีเก่า ๆ ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามเข้าสู่การพิจารณา
ของรัฐสภาจนเป็นผลส�าเร็จและได้รับค�าชมเชยจากนานาประเทศ อาทิ 

- การตรา “พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘” ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนดิสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สญูพันธุ ์(Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) ซึง่ก�าหนดให้ประเทศสมาชกิต้องมี
มาตรการควบคมุการค้า การครอบครอง การน�าเข้า การส่งออก และการน�าผ่านซ่ึงงาช้างหรอืผลติภัณฑ์
ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศมิให้ปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย๗

- การตรา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้น
เกีย่วกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกบัสนธสิญัญามาร์ราเคช 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว ส�าหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น  
หรอืคนพิการทางส่ือส่ิงพมิพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled) ซึง่ก�าหนดให้รฐัภาคบีญัญตักิฎหมาย
ภายในเพ่ือรองรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้คนพิการตามสนธิสัญญาดังกล่าวได้รับโอกาส 
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์๘

     ๗ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘.
๘ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑.
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- การตรา “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
เพือ่ให้ครอบคลมุถงึการกระท�าความผดิทีก่�าหนดในอนุสญัญาท่ีประเทศไทยเป็นภาค ี ได้แก่ อนุสญัญาว่าด้วย 
ความผดิและการกระท�าอืน่ ๆ  บางประการทีก่ระท�าบนอากาศยาน ซึง่ท�าขึน้ทีก่รงุโตเกยีว เมือ่วนัท่ี ๑๔ กนัยายน 
ค.ศ. ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ซึง่ท�าขึน้ทีก่รงุเฮก เมือ่วันที ่๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) และอนสุญัญาว่าด้วยการปราบปราม 
การกระท�าอนัมชิอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบนิพลเรอืน ซึง่ท�าข้ึนทีก่รงุมอนตรอิอล เมือ่วันที่  
๒๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๑ (พ.ศ. ๒๕๑๔) พร้อมทัง้พธิสีาร ลงวนัที ่๒๔ กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑)๙

- การตรา “พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘” และ “พระราชก�าหนดการประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่างประเทศ และ
อนสุญัญาเก่ียวกบัการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการการประมงทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชกิด้วย๑๐ รวมทัง้ 
“พระราชบญัญตัแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘” เพือ่น�ามาตรฐานสากล คอื อนุสญัญาว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ (Maritime Labour Convention, ๒๐๐๖) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization : ILO) มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะ๑๑  

๔. ความไม่เชื่อมั่นในทิศทางหรืออนาคตของประเทศไทย
ความไม่เชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจว่าในอนาคตข้างหน้าของประเทศไทยจะเดินต่อไปในทิศทางใด  

ถอืเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ประเทศไทยเดนิสะเปะสะปะหรอืไม่มเีป้าหมายทีช่ดัเจน ทัง้นี ้ เพราะแม้จะมี 
การยดึอ�านาจการปกครองประเทศต่อไปกต้็องกลบัสูภ่าวะปกต ิหรอืความไม่สงบเรยีบร้อยภายในประเทศ
สักวันก็ต้องสงบเรียบร้อย หรือการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในไม่ช้าก็ต้องปฏิบัติตามได้
ในที่สุด แต่ส�าหรับ “อนาคตของประเทศไทย” จะเดินหน้าต่อไปทางไหน หรือก้าวเดินต่อไปอย่างไร 
เรายังไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน และแม้จะพูดอย่างไรก็อาจจะไม่มีใครรับฟัง

๙ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘.
   ๑๐ราชกิจจานุเบกษา, มาตรา ๘ หมวด ๑ บททั่วไป แห่งพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘.
  ๑๑ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘.
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อย่างไรก็ดี วันนี้เรามียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ส�าหรับก�าหนดอนาคต
ของประเทศไทยแล้ว โดยค�าว่า “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ รฐัธรรมนญูได้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนแล้วว่าเป็น 
“เป้าหมายในการพฒันาประเทศ” ในทศิทางใด อย่างไร๑๒ ส่วนค�าว่า “๒๐ ปี” เป็นเพยีงตวัเลขทีน่�ามา 
ประกอบว่ายทุธศาสตร์ฉบบันีจ้ะมอีายหุรอืผลใช้บงัคบันานเท่าไร โดย “ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี” ดงักล่าว 
ได้ก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะพฒันาในเร่ืองทีส่�าคัญ ๆ ไว้ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมัน่คง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั๑๓ โดยแต่ละเรือ่งไม่เพียงแต่จะเป็นสิง่ท่ี 
สามารถบอกให้โลกรูไ้ด้ว่าภายใน ๒๐ ปี นบัจากวนันีเ้ป็นต้นไปประเทศไทยจะเดินต่อไปในทิศทางใดแล้ว 
ยังช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศด้วย เพราะตราบใดทีย่ทุธศาสตร์ชาติ 
ยงัไม่มีการแก้ไข รฐับาลทกุชุดทีเ่ข้ามาบริหารประเทศก็ต้องเดนิตามยทุธศาสตร์ชาตทิีว่างไว้ ซึง่เปรยีบเสมอืน 
“กฎหมาย” ที่ตราบใดยังเป็นกฎหมาย ทุกคนก็ต้องยึดถือหรือปฏิบัติตาม แต่หากกฎหมายน้ันไม่มี
ความเหมาะสมก็สามารถยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขได้ เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติที่หากเห็นสมควร 
จะปรับปรุงแก้ไขก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้นั่นเอง 

อนึง่ ส�าหรบัระยะเวลา ๒๐ ปี ทีย่ทุธศาสตร์ชาติก�าหนดไว้ น้ัน เป็นการพจิารณาตามแนวทางของ
หลายประเทศ อาท ิฝรัง่เศส จนี และมาเลเซีย ซึง่ค่อนข้างยาวพอสมควร คอื ตัง้แต่ ๑๕ - ๒๕ ปี และเป็น 
การเทยีบเคยีงกบั “อายขุองคน” โดยค�านึงว่า นบัต้ังแต่วนัท่ีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ เปรยีบเสมอืน
เด็กคนหน่ึงคลอดออกมา หากเดก็คนนัน้เติบโตภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตแิล้ว เขาควรได้รบัการเลีย้งดู 
ดูแลรักษาพยาบาล รับการศึกษา หรือมีคุณภาพชีวิตอย่างไร ประกอบกับ “ตัวเลข ๒๐ ปี” ดังกล่าว 
ใน “ทางธรรมะ” หมายถึงวัยที่ท�าให้คนเป็นผู้ใหญ่ ส่วน “ทางกฎหมาย” ถือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือ
พ้นจากการเป็นผู้เยาว์ซึ่งสามารถท�านิติกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่จ�าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่านับจากวันที่ยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้
เป็นต้นไป เด็กคนหนึ่งที่เกิดมาจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร

ทัง้นี ้หากจะลบค�าว่า “สะเปะสะปะ” ออกไป กต้็องท�าให้ปัจจยัอนัเป็นสาเหตแุห่งการสะเปะสะปะ 
นัน้หมดส้ินไป ซึง่วันนีจ้ะเห็นได้ว่า ปัญหาเก่ียวกับ “การยดึอ�านาจการปกครองประเทศ” ได้มกีารประกาศ
เป็นทีแ่น่ชัดแล้วว่าจะจัดให้มีการเลือกต้ังขึน้เมือ่ไร “การรกัษาความสงบเรยีบร้อย” กไ็ด้เหน็แล้วว่าใน ๔ ปี
ที่ผ่านมา บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยเพียงใด หรือการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่กระทบกระเทือนต่อ
ความเชือ่มัน่ในการลงทนุและความหวาดระแวงในบางเรือ่งก็ได้ลดน้อยหรอืหมดไปแล้ว “การปฏิบตัติาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ” ในหลายเรื่องก็ได้มีการตอบสนองจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศแล้ว 
ส่วน “เป้าหมายหรอือนาคตของประเทศ” ก็มยีทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกาศใช้บงัคบัแล้ว โดยเปรยีบเสมอืน
แบบพมิพ์เขยีว (Blueprint) ซึง่จะต้องมกีารจดัท�า “แผนแม่บท” หรือทีเ่รยีกว่า “Master Plan” หรอื 
 “Action Plan” ก�าหนดรายละเอียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

    ๑๒โปรดดู มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.
    ๑๓โปรดดู พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐).
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นอกจากนี ้การทีเ่ราจะ “ก้าวต่อไปข้างหน้าได้” จ�าเป็นต้องยนือยู่บน “ฐานท่ีมัน่คง” ซึง่นอกจาก
จะได้รบัความร่วมมอืจาก “ประชาชน” เป็นแกนหลักทีส่�าคญัอย่างดแีล้ว ยงัมจีกัรกลหรอืฟันเฟืองใหญ่
อีก ๕ ตัว ประหนึ่งเดียวกันกับ “แม่น�้า ๕ สาย” ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิสภาปฏิรปูแห่งชาต ิและคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู ร่วมกนัสร้างฐานต่าง ๆ 
ให้มั่นคงเพื่อรองรับการก้าวต่อไปข้างหน้าด้วย ซึ่งฐานดังกล่าวประกอบด้วย

๑. การมกีฎหมายเพือ่ใช้บังคบัอย่างเพยีงพอ เมือ่พจิารณากฎหมายทีต่ราขึน้ใช้บงัคับในสมยัน้ี
แล้วจะพบว่ามีประมาณ ๓๐๐ ฉบับ ซึ่งเป็นจ�านวนค่อนข้างมาก โดยจ�านวนที่มากดังกล่าวมิได้ต้องการ
แสดงให้เห็นว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเก่งหรือมีความสามารถในการออกกฎหมายได้เป็นปริมาณมาก 
แต่ต้องการจะอธิบายให้ทราบว่ากฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับนั้น ล้วนมีความส�าคัญและส่วนใหญ่ 
เป็นกฎหมายทีร่อกนัมานาน รวมทัง้สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาหรอืให้อ�านาจรองรบัการด�าเนนิการ
ต่าง ๆ  ได้จนเป็นผลส�าเร็จ อันเพียงพอที่จะเป็นฐานที่มั่นคงในการท�าให้เราก้าวต่อไปได้พอสมควร ทั้งนี้ 
กฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับดังกล่าว อาจจ�าแนกออกได้เป็น ๕ ประเภท ดังนี้

(๑)  กฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่ตอบสนองพนัธกรณรีะหว่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยประมง 
ลิขสิทธิ์ การเดินอากาศ และแรงงานทางทะเล

(๒)   กฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยหลกัประกัน
ทางธรุกจิ และการแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เกีย่วกบัเรือ่งการค�า้ประกนัและจ�านอง

(๓) กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ทุพพลภาพ และคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์

(๔)  กฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่จัดระเบยีบราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอ�านวยความสะดวกและลดอุปสรรคแก่ประชาชน
ในการยื่นค�าขออนุญาตด�าเนินการต่าง ๆ

(๕)   กฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติหรือประพฤตมิชิอบ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยการจดัตัง้ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤติมชิอบ และการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒. การมีโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ทัง้ระบบรถไฟทางเดีย่ว รถไฟทางคู ่ และรถไฟ
ความเรว็สงู ซึง่รฐับาลชดุนีไ้ด้รเิริม่ด�าเนินโครงการดงักล่าวเพ่ิมเตมิไว้พอสมควร รวมทัง้ยงัมโีครงการเกีย่วกบั
ถนน รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ีจะเป็นฐานที่ส�าคัญในการก้าวต่อไป 
ข้างหน้าของประเทศ

๓. การมเีขตพฒันาพเิศษ โดยเฉพาะ “โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก” 
หรอื “ออีซี”ี (Eastern Economic Corridor : EEC) ในเขต ๓ จงัหวดั คอื ชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทรา 
ซึง่เป็นการพฒันาทีต่่อยอดความส�าเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัออกหรอื Eastern Seaboard  
ทีไ่ด้ด�าเนนิมาตลอดกว่า ๓๐ ปีทีผ่่านมา อนัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามพร้อมอยูพ่อสมควรแล้ว เช่น มท่ีาเรอืน�า้ลกึ 
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แหลมฉบงัรองรบัความต้องการขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศ มสีนามบนิอูต่ะเภาเป็นท่าอากาศยาน 
รองรับการด�าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ มีนิคมอุตสาหกรรมจ�านวนมากส�าหรับ
อ�านวยความสะดวกและให้บรกิารระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการทีจ่�าเป็นแก่การประกอบอตุสาหกรรม 
รวมทัง้มหาวิทยาลัยและสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  เพือ่ผลติบคุลากรหรอืแรงงานออกมารองรบั ตลอดจน 
มีเมืองพทัยาและสนามกอล์ฟเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจส�าหรับนกัลงทนุด้วย ฉะนัน้ การด�าเนนิโครงการ
อีอีซีดังกล่าวจะเป็นฐานที่มั่นคงในการเลี้ยงประเทศและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาด้วย

๔.  การมวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื SME โดยทีว่สิาหกจิขนาดย่อม (Small Enterprise) 
และวสิาหกจิขนาดกลาง (Medium Enterprise) เป็นผูป้ระกอบการทีม่เีงนิทนุค่อนข้างจ�ากัด อันเป็นอุปสรรค
ต่อการผลิต ระบบบรหิารจดัการ และการขยายกจิการหรอืการตลาด แต่อย่างไรก็ตาม SME น้ัน ถอืเป็น
ฐานทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและพฒันาประเทศได้เช่นเดียวกบัผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ดงัน้ัน  
จงึต้องให้ความส�าคญัและความช่วยเหลอืทัง้ในเรือ่งเงนิทนุและเงนิกู้ส�าหรบัซ่อมแซมเครือ่งมอืหรอืเครือ่งจกัร 
รวมทัง้ให้สทิธพิเิศษด้านภาษทีัง้ในเรือ่งอตัราและการลดหย่อนต่าง ๆ  เพือ่สร้างแรงจงูใจในการประกอบการ

๕. การเมอืง โดยทีฐ่านทีก่ล่าวมาดงักล่าวข้างต้น ทัง้ในเรือ่งกฎหมาย โครงสร้างพืน้ฐาน เขตพัฒนา
พเิศษ และ SME นัน้เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ แต่เรือ่ง “การเมอืง” แม้จะมคีวามแตกต่างแต่ก็เป็นฐานทีส่�าคญั 
ซึง่จ�าเป็นต้องวางไว้ให้มัน่คงเช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะเรือ่ง “การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.)” 
ซึ่งในเบื้องต้นได้ก�าหนดแล้วว่าจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อนัอยูภ่ายในกรอบ
ระยะเวลาทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนดไว้๑๔ กล่าวคอื รฐัธรรมนญูได้ก�าหนดให้ด�าเนนิการเลือกตัง้ ส.ส. ให้แล้วเสรจ็ 
ภายใน ๑๕๐ วนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มผีลใช้บงัคบั ซึง่พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๖๑ จงึมผีลใช้บงัคับเป็นกฎหมายตัง้แต่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ อนัเป็นวนัที ่
พ้นก�าหนด ๙๐ วนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป ดงันัน้ ระยะเวลา ๑๕๐ วนั จงึเร่ิมนบั 
ต้ังแต่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ และครบก�าหนด ๑๕๐ วนั ในวนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ดี  
หากมเีหตใุห้ต้องเล่ือนการเลอืกตัง้ออกไปก็สามารถกระท�าได้ แต่ต้องไม่เกินวันที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังกล่าว 

ส�าหรับเรือ่ง “การด�าเนนิกจิกรรมทางการเมือง” หรอืทีเ่รยีกโดยทัว่ไปว่า “การปลดลอ็ค” น้ัน 
ปัจจุบนักไ็ด้มีการ “คลายลอ็ค” หรอืผ่อนคลายการห้ามท�ากจิกรรมทางการเมอืงบางอย่างแล้ว และต่อไป 
จะได้มกีารพจิารณา “ปลดลอ็ค” หรอือนุญาตให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�าเนินกิจกรรม
ทางการเมอืงต่าง ๆ ได้๑๕ ซึง่จะเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เคยีงกบัการตราพระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลอืกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะการหาเสียงเลือกตั้งจะเริ่มกระท�าได้ต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ

                  ๑๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๖๘ ให้ด�าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีผลใช้บังคับแล้ว”.
๑๕ปัจจุบัน ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เร่ือง การให้ประชาชนและพรรคการเมือง

ด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อก�าหนดให้ยกเลิกค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิและค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับต่าง ๆ  เกี่ยวกับการห้ามการเคลื่อนไหวหรือประชุม 
ทางการเมอืง หรอืการด�าเนนิกิจกรรมทางการเมืองออกมาใช้บงัคบัแล้ว.
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ส่วนแนวทางใน “การเสนอและพิจารณากฎหมาย” กไ็ด้ขอความร่วมมอืให้มกีารเสนอกฎหมาย 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันสุดท้าย 
เพราะหลังจากวันดังกล่าวจะไม่สามารถพจิารณาได้ทนั อย่างไรก็ตาม ไม่จ�าเป็นทีส่ภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ต้องพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จทุกฉบับ โดยให้พิจารณาไปจนถึงก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า ๗ วัน 
คือ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ซึง่ส่วนทีพ่จิารณาเสรจ็แล้วก็ให้เสนอมายังนายกรัฐมนตร ี
เพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป 

เม่ือมีการเลือกตั้งแล้ว รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันเลือกต้ัง๑๖ และเม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ล�าดับต่อไปก็จะเป็นการนัดประชุมสภา 
เลอืกประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวฒุสิภา และนายกรฐัมนตร ี รวมทัง้จะมกีารจดัตัง้คณะรฐัมนตรี 
ซึ่งก่อนจะเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อน และคณะรัฐมนตร ี
ทีจ่ะเข้าบรหิารราชการแผ่นดนิได้ต้องแถลงนโยบายต่อรฐัสภาภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัเข้ารับหน้าที่๑๗  

โดยในช่วงเวลาน้ีหรือประมาณเดอืนเมษายน ๒๕๖๒ “คณะรฐัมนตร”ี ชดุปัจจบุนั และ “คณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาต”ิ ยงัอยู่ปฏบิตัหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรฐัมนตรชีดุใหม่จะได้ถวายสัตย์ปฏญิาณแล้ว 
ส่วน “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” แม้จะไม่มีกฎหมายให้ต้องพิจารณา ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

๑๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๕ วรรคสี่ บัญญัติว่า
“ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังเม่ือตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง 

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกต้ังทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ต้องตรวจสอบเบือ้งต้นและประกาศผลการเลอืกตัง้ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสบิวันนบัแต่วนัเลอืกตัง้ ทัง้นี ้การประกาศผล
ดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่จะด�าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่ามีการกระท�าการทุจริตในการเลือกต้ัง หรือการเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ว่าจะได้ประกาศผล 
การเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม”.

๑๗รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖๒ คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเข้าบรหิารราชการแผ่นดนิต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึง่ต้องสอดคล้องกบัหน้าทีข่องรฐั 

แนวนโยบายแห่งรัฐ และยทุธศาสตร์ชาต ิและต้องชีแ้จงแหล่งทีม่าของรายได้ทีจ่ะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนินโยบาย โดยไม่มกีารลงมติ
ความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด�าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�าเป็นก็ได้”.
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ในกิจการอันเป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระท่ังถึง 
วันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก๑๘ ดังนั้น หากมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วน  
คณะรฐัมนตรยีงัมหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการตรา “พระราชก�าหนด” เพือ่ใช้บงัคบัดังเช่นพระราชบญัญัตไิด้  
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอ�านาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ในขณะที ่“สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.)” ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือก โดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ ได้ก�าหนดให้ในวาระเริ่มแรกหรือ 
ช่วงระยะเวลา ๕ ปี นบัต้ังแต่รฐัธรรมนญู
ประกาศใช้ ให้ “วุฒิสภาชุดแรก” 
ตามบทเฉพาะกาล ประกอบด้วยสมาชกิ 
จ�านวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย ์
ทรงแต่งต้ังตามที่คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติถวายค�าแนะน�า โดยมีที่มา 
จ�าแนกออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

(๑) สมาชกิวฒิุสภาโดยต�าแหน่ง 
จ�านวน ๖ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง 
กลาโหม ผู ้บัญชาการทหารสู งสุด 
ผูบ้ญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ และผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ

(๒) สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกกันเองของบุคคลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จ�านวน ๕๐ คน 
โดยปัจจุบันอยู ่ระหว่างการรับสมัคร และจะจัดให้มีการเลือกกันเองต่อไปใน “ระดับอ�าเภอ”  
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ “ระดับจังหวัด” วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ “ระดับประเทศ”  
วนัที ่๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑๑๙  ให้ได้จ�านวน ๒๐๐ คน แล้วน�ารายชือ่ดงักล่าวเสนอต่อคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาติเพือ่คดัเลอืกให้เหลอื ๕๐ คน ท้ังน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้แจ้งแล้วว่าจะเสนอรายช่ือ 
ผู้รับการเลือกกันเองดังกล่าวมายังคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

๑๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป 
และให้สมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาตซิึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้ท�าหน้าทีเ่ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล�าดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้”.

๑๙โปรดด ูประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรือ่ง ก�าหนดวนัเลอืกและวนัรบัสมคัรสมาชกิวฒุสิภา ลงวนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑.
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(๓)   สมาชกิวฒุสิภาท่ีมาจากการสรรหาของคณะกรรมการ จ�านวน ๑๙๔ คน โดยคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึง่มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน จะด�าเนนิการคดัเลอืกบคุคลซ่ึงมคีวามรู้ 
ความสามารถทีเ่หมาะสมในอนัจะเป็นประโยชน์แก่การปฏบิตัหิน้าทีข่องวุฒสิภาและการปฏริปูประเทศ
จ�านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน แล้วน�ารายชือ่ดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพือ่คัดเลือกให้ได้ 
จ�านวน ๑๙๔ คน โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภานัน้ต้องด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ไม่น้อยกว่า  
๑๕ วนั ก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๒๐ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องน�ารายชื่อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อได้รับรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกันเอง จ�านวน ๒๐๐ คน 
และผูไ้ด้รบัการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒสิภาของคณะกรรมการสรรหา จ�านวน ๔๐๐ คน แล้ว ต้องด�าเนิน
การคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาเดียวกันกับวันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ซึง่จะเป็นวันใดไม่แน่ชัด แต่แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

สรุป    ประเทศไทยจะ “ก้าวต่อไปข้างหน้า” ได้หรอืไม่ เพยีงใด นอกจากจะต้องอาศยั “ฐานทีม่ัน่คง” 
ทัง้ ๕ ประการ ทีด่�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏริปูประเทศ รฐัธรรมนญู และกฎหมาย รวมทัง้ 
นโยบายของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ยงัขึน้อยูกั่บความสามารถของรัฐบาลทีจ่ะเข้ามาบรหิารประเทศ 
ความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง และความไว้วางใจของประชาชนด้วย โดยหากเปรยีบเทยีบประเทศไทย
ในปัจจบุนักบัการแสดงโขน ชดุ พเิภกสวามภิกัดิ ์ทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงขึ้นในขณะนี้แล้ว “ประเทศไทย” ก็เหมือนพระลักษณ์ 
ต้องหอกโมขศักดิ์ของกุมภกรรณ โดยจะถอนหอกโมกขศักดิ์ คือ ปัญหาต่าง ๆ ให้ออกไปได้  
แล้วกลับฟื้นคืนหรือลุกขึ้นยืนเพื่อเดินต่อไปได้หรือไม่นั้น “ยา” ที่จะน�ามารักษาให้หายก็คือ  
ความสามัคคีปรองดอง ความสงบร่มเย็น และการประนปีระนอมประสานประโยชน์ของคนในชาติ  
ยาเหล่านีเ้ท่านัน้ทีจ่ะสมานแผล แล้วท�าให้ทกุอย่างสามารถเดนิหน้าต่อไปได้ ซ่ึงแม่น�า้ ๕ สายจะไม่มอีกีแล้ว  
จึงคงเหลือเพียงตัวยาที่ส�าคัญ คือ “พลังของประชาชน” เท่านั้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกัน 
ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหมือนที่เราเคยร่วมกันมาได้หรือประสบความส�าเร็จแล้วเหมือนในอดีตกาล  
เพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืน๒๑.

๒๐โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙.
๒๑ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
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