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จุลนิติ

  * สยามรฐั สปัดาห์วจิารณ์ ปีที ่๖๔ ฉบบัที ่๒๓ ศกุร์ที ่๑๗ – พฤหสับดทีี ่๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ หน้า ๑๘ และปีที ่๖๔ ฉบบัท่ี ๒๔ 
ศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๗.

 ๑.	ค�ำน�ำ
   ตลอดปีที่ผ่านมาเรื่องราวการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติได้ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ
ประเภทต่าง ๆ มากมาย และตั้งแต่ปีใหม่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา เรื่อง “การปรองดอง”  
ได้มีการกล่าวถึงอย่างจริงจังในแวดวงการเมือง การบริหารระดับประเทศ และได้น�าไปสู่การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมแต่งตั้งอีก ๔ คณะกรรมการ 
เพือ่ช่วยปฏบิตังิาน คอื คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดนิเชงิยทุธศาสตร์ คณะกรรมการเตรยีมการ
ปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการสร้าง 
ความสามคัคปีรองดอง โดยมอบหมายรองนายกรฐัมนตรทีัง้ ๖ ท่าน แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่รฐับาล
ด�าเนินการอย่างรวดเร็วในการรวม “ยุทธศาสตร์ชาติ” “การปฏิรูปประเทศ” และ “การปรองดอง”  
อยู่ในคณะกรรมการหลักข้างต้น นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเร่ิมต้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผู้รับผิดชอบ
บริหารประเทศได้มีแนวคิดทางการเมืองการพัฒนาประเทศอย่างถูกทิศทาง เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 
การปฏิรูปประเทศ และการปรองดองมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสภาวการณ์ของประเทศไทยปัจจบุนัทีอ่ยูใ่นช่วงการเปลีย่นผ่านคร้ังส�าคญัของประเทศและการด�ารงอยู่
ของความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานกว่าทศวรรษอันเป็นมูลเหตุส�าคัญน�ามาซ่ึงความเปราะบาง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นความอ่อนแอภายในประเทศที่ท�าให้รัฐบาล
ไม่สามารถก�าหนดแนวทางการบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
   ดังนั้น การฟื้นฟูการบริหารการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมืองการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน จึงมีความส�าคัญเพื่อเป็นรากฐานของการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กล่าวคือ การบริหารการพัฒนาประเทศตามกรอบ

จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศ
ต้องเสริมใยเหล็กด้วยการปรองดอง*

ดร. เริงศักดิ์  สูทกวาทิน 
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ยุทธศาสตร์ชาติอย่างสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ย่อมท�าให้บงัเกดิผลตามวิสยัทศัน์ของประเทศในระยะยาว และน�าไปสูก่ารปฏิรปูประเทศได้อย่างแท้จรงิ 
การด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวอาจไม่สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของประเทศได้  
หากไม่มีการพิจารณาประเด็นการปรองดองหรือท�าให้เกิดการประนีประนอมในปัญหาความขัดแย้ง 
ดังกล่าวข้างต้น บทความนีจ้งึมคีวามมุง่หมายเพือ่เสนอแนวคดิประกอบการพจิารณาในการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  โดยจะกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ
และการปรองดอง พร้อมหลักการและสาระส�าคัญของยุทธศาสตร์ และอธิบายถึงสาระส�าคัญของ 
การปฏิรูปประเทศและการปรองดอง โดยเน้นหลักการส�าคัญของการปฏิรูปและเปรียบเทียบ 
การปรองดองเสมือนใยเหล็กเสริมความเข้มแข็งของการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศ  
พร้อมเสนอประเด็นส�าคญัของการปรองดองในระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนือ่ง (ระยะยาว) เพือ่ความส�าเรจ็
ในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน

   ๒.	หลักกำรและควำมส�ำคัญของยุทธศำสตร์
   ตามแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุทธศำสตร์	หมายถึง แบบแผนและวิธีการท่ีมี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การบรรลุวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในระยะยาว ดังนั้น แนวคิดทางการบริหารงานยุคใหม่ องค์การ
หรอืหน่วยงานจงึมกีารจดัท�ายทุธศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการ ๕ ขัน้ตอน คอื ส�ารวจสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ก�าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ก�าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ การน�าประเด็นยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

กระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์

ส�ำรวจสภำพแวดล้อม

ติดตำมประเมินผล
ยุทธศำสตร์

น�ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ ก�ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์

ก�ำหนดวิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยขององค์กำร
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   กระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ข้างต้น ขั้นตอนการก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอน
ส�าคัญที่สุดซึ่งเชื่อมโยงระหว่างการส�ารวจสภาพแวดล้อม ก�าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ขององค์การ และการน�ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผล และในขั้นตอนนี้มีวิธีการ
หลากหลายที่จะได้มาซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้รู ้  
การจัดประชุมประชาสังคม ส�ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม หรือเทคนิควิธีการสมัยใหม่  
เช่น Mind Mapping หรอื Balance Scorecards เป็นต้น เมือ่ได้ประเดน็ยทุธศาสตร์ทีส่ามารถตอบสนอง
วสิยัทศัน์ขององค์การ ยทุธศาสตร์ก็จะเป็นแบบแผนและวิธีการทีจ่ะน�าองค์การไปสูค่วามส�าเรจ็ในระยะยาว
   นอกจากนี ้การก�าหนดยทุธศาสตร์ทีส่ามารถตอบสนองวสิยัทัศน์ขององค์การยงัมคีวามส�าคัญ
ต่อองค์การ ๔ ประการ คือ
   ๑) ยุทธศาสตร์ช่วยก�าหนดทิศทางการบริหารขององค์การที่ชัดเจน
   ๒) ยทุธศาสตร์ช่วยสร้างความเป็นเอกภาพเกิดการบรูณาการทัง้แผนงาน แผนคน และแผน 
งบประมาณระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ
   ๓) ยุทธศาสตร์ช่วยเสริมสร้างภาพการด�าเนินงานขององค์การให้ชัดเจน
   เม่ือพิจารณาตามแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้างต้นการที่จะให้องค์การเป็นองค์การ 
เชิงยุทธศาสตร์อย่างเช่นคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า 
ร่างยุทธศาสตร์ซึ่งคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์รับผิดชอบและจัดท�าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ต่อไปนั้นจะสามารถตอบโจทย์หลักการและเหตุผลของการจัดท�ายุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
ได้หรือไม่ กล่าวคือ ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ก�าลังจัดท�ากันขณะนี้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ ๖ ด้าน  
เพือ่เป็นกรอบการพฒันาประเทศในระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า คอื (๑) ด้านความมัน่คง (๒) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั (๓) ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน (๔) ด้านการสร้างโอกาส  
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
   เมือ่พจิารณา ๖ ยทุธศาสตร์ในร่างยุทธศาสตร์ชาตซิึง่จะเป็นกรอบการพฒันาประเทศในระยะ 
๒๐ ปีข้างหน้าแล้ว ผูเ้ขยีนมคีวามเห็นว่า ๖ ยทุธศาสตร์น้ีมคีวามละม้ายคล้ายคลึงกับยทุธศาสตร์ท่ีปรากฏ
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติัง้แต่แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ (ฉบบัปัจจุบัน)  
เมื่อกล่าวถึงประเด็นนี้ ผู้เขียนขอเพ่ิมความเห็นว่า การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๐๔ เริม่แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) ของส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในปัจจุบัน 
เป็นการจดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระดบัมหภาค (Macroeconomic Planning) ซ่ึงเน้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศตามสภาวการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๓๙ ด้วยเหตุนี้ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเริ่ม
ประกาศใช้แผนพฒันาประเทศระยะ ๕ ปี ภายหลงัประเทศไทย ๑ ปี จึงมปีีสิน้สดุของแต่ละแผนพฒันาประเทศ
ตรงกับของประเทศไทย และเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประเทศเกาหลีใต้ 
ได้ยตุกิารจดัท�าแผนพฒันาประเทศซึง่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมหภาคตามรปูแบบทีเ่คยท�ามาเพือ่ให้
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สอดคล้องกบัสภาวการณ์เปลีย่นแปลงของโลกในกระแสโลกาภวิตัน์ทีเ่น้นระบบกลไกตลาด และก�าหนดให้ 
จัดท�าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Spatial Development Planning) ระยะ ๑๐ ปี แทนตามข้อเรียกร้องของ
ภาคเอกชนที่ขอให้รัฐบาลเป็นผู้น�าการก�าหนดโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นที่ภายในและภายนอก
ประเทศ ดังนัน้ ร่างยทุธศาสตร์ชาตซิึง่ประกอบด้วย ๖ ยทุธศาสตร์ข้างต้น จึงยงัมใิช่ประเดน็ยทุธศาสตร์ชาติ
ตามความหมายและกระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ข้างต้น
   ตามความเห็นของผู้เขียน ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศที่ก�าลัง
เผชิญปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตควรประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ เช่น 
   ด้ำนกำรเมือง
   - สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้เท่าเทียมกับอารยประเทศเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   ด้ำนควำมมั่นคง
   - ปรับโครงสร้างกองทัพตามรูปแบบจิ๋วแต่แจ๋วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
   - ปรับโครงสร้างและวิธีการบริหารงานต�ารวจเพื่อประชาชนให้ชัดเจน
   ด้ำนสังคม
   - เสริมสร้างความม่ันคงด้านศาสนาเชือ่มโยงกับระบบการศกึษาเพ่ือพฒันาคนอย่างมคีณุภาพ
มาตรฐานสากล
   - เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบทั้งแหล่งผลิต ผู้ค้าและผู้เสพ
   -  เร่งรัดการก�าจัดทุจริตคอร์รัปชันที่บั่นทอนความมั่นคงของประเทศ
   ด้ำนเศรษฐกิจ
   - ปรับโครงสร้างการผลิตของภาคอุตสาหกรรมบนหลักการพึ่งตนเอง
   - ปรับโครงสร้างการผลติของภาคการเกษตรตามหลกัการลดต้นทนุเพิม่ผลผลิตและปลอดสารพิษ
   - ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีคุณภาพ และมี
ความยั่งยืน
   ด้ำนสิ่งแวดล้อม
   - การฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างดิน น�้า ป่า
   - การบริหารการพัฒนาระบบการก�าจัดขยะและบ�าบัดน�้าเสียอย่างครบวงจร
   - เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์
   ประเดน็ยทุธศำสตร์เหล่ำนีค้วรปรำกฏอยู่ในร่ำงพระรำชบญัญัติยุทธศำสตร์ชำติ	พ.ศ.	....
ตำมข้อก�ำหนดของรัฐธรรมนูญภำยใน	 ๑๒๐	 วัน	 ภำยหลังรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ประกำศใช้	และภำยหลังพระรำชบัญญัติยุทธศำสตร์ชำติมีผลบังคับใช้ภำยใน	
๑	ปี	กำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำตต้ิองแล้วเสร็จ	ซึง่สัมพนัธ์กบักำรปฏริปูประเทศ	ซึง่ต้องเริม่ด�ำเนนิกำร
ภำยใน	๑	ปี	หลังกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ	และในทำงหลักกำร	ประเด็นยุทธศำสตร์คือแบบแผน
และวธิกีำรอนัน�ำไปสูก่ำรปฏริปูประเทศ	หรอืกล่ำวอกีนยัหนึง่คอืยุทธศำสตร์คอืต้นน�ำ้ของกำรก�ำหนด
วำระแห่งชำติในกำรปฏิรูปประเทศตำมแนวล�ำน�้ำต่อไป
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๓.	ท�ำไมต้องปฏิรูปประเทศ
   การปฏริปูประเทศ คอื การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างการบรหิารประเทศจากเดมิ ซึง่ล้าสมยั
ไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งภายนอกและภายในประเทศ อันเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการบรหิารการพฒันาประเทศทัง้ด้านการเมอืง การบริหารเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม
ไปสูร่ปูแบบหรอืโครงสร้างใหม่ซ่ึงท�าให้การบรหิารประเทศบงัเกิดประสทิธิภาพเพิม่ขึน้และมคีวามยัง่ยนื
   ดังนัน้ เม่ือพจิารณาการปฏริปูประเทศตามความหมายน้ี อาจกล่าวได้ว่า นับแต่การสถาปนา
กรงุรัตนโกสนิทร์เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้มกีารปฏริปูประเทศเพยีงครัง้เดยีวในรชัสมัยล้นเกล้าฯ รชักาลที ่๕ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยพระองค์ท่านได้ยกเลิกการปกครองรูปแบบจตุสดมภ์ในส่วนกลาง ประกอบด้วย 
เวียง วัง คลัง นา ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และได้
จดัตัง้กระทรวงต่าง ๆ  ขึน้แทน คล้ายคลงึกับรปูแบบของประเทศตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิง่กระทรวง
มหาดไทย โดยมอบหมายให้พระอนุชาคอืสมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เป็นเสนาบดพีระองค์แรก 
และได้ยกเลิกระบบการส่งขุนนางส่วนกลางไปเป็นเจ้าครองนครตามหัวเมืองต่าง ๆ ซึ่งไม่มีเงินเดือน  
แต่มีอ�านาจการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ เอง และมีไพร่พลเป็นกองก�าลังของตนเอง โดยเปลี่ยนเป็น	
การแต่งตัง้ผูว่้าราชการมณฑลและผูว่้าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นข้าราชการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
โครงสร้างดังกล่าวได้วิวัฒนาการมาตราบจนทุกวันนี้ ในเวลาต่อมา แม้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง จึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิรูป
   แนวคิดกำรปฏิรปูประเทศ ในปัจจุบนัก�าเนิดขึน้ภายหลงัรฐัประหารเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ควบคู่กับ 
สภาปฏิรปูแห่งชาต ิ(สปช.) ซึง่ได้เปลีย่นแปลงเป็นสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) ด�าเนินการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ สืบต่อจาก สปช. ประมาณช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙ สปท. ได้ประมวล
ประเด็นการปฏิรูปประเทศรวม ๑๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การเมือง (๒) การบริหารราชการแผ่นดิน  
(๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๔) การปกครอง (๕) การศึกษา (๖) เศรษฐกิจ (๗) การพลังงาน 
(๘) สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๙) สื่อสารมวลชน (๑๐) สังคม (๑๑) กีฬา  
(๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑๓) ความมั่นคง (๑๔) ผังเมือง  
(๑๕) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมจดัท�าร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศ
   เมื่อพิจารณาประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๑๕ ด้านข้างต้น ผู้เขียนมีความเห็น ดังนี้
   ๑) หลายประเด็นการปฏิรูปมิใช่วาระการปฏิรูปประเทศ แต่เป็นประเด็นทางการบริหาร 
การพัฒนาของประเทศลักษณะปกติ ซึ่งมีปัญหาข้อขัดข้องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงทางการบริหารหรือ
วธิกีารด�าเนนิงาน มใิช่ทางโครงสร้าง เช่น การปกครองท้องถิน่ พลงังาน สาธารณสขุ ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน กีฬา ผังเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
   ๒) ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๑๕ ด้าน มีความซ�้าซ้อนและไม่ชัดเจนในการจัดหมวดหมู่
ของประเด็นการปฏิรูป เช่น มีด้านการศึกษา สาธารณสุข และยังมีด้านสังคมหรือด้านสาธารณสุข 
รวมอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จุลนิติ

   ๓) การก�าหนดประเดน็การปฏริปูประเทศโดยใช้ค�ากว้าง ๆ เช่น การเมอืง การบรหิารราชการ
แผ่นดนิ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น ไม่สื่อความหมายที่จะน�าไปสู่ความรู้สึกร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในที่น้ีจึงควรระบุประเด็น 
การปฏิรูปให้ชัด เช่น ระบบพรรคการเมืองและผลการเลือกตั้งเน้นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนระดบัการศกึษาการวจัิย กระบวนการผลติสนิค้าและบรกิารเพือ่การพฒันาประเทศ เป็นต้น
   ดงันัน้ กำรก�ำหนดประเดน็กำรปฏริปูประเทศ จึงมคีวามส�าคญัต่อความส�าเร็จในการตอบสนอง
วิสัยทัศน์ของประเทศ ในการนี้ ผู้เขียนยังเห็นว่าประเด็นการปฏิรูปประเทศควรมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติดังที่กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้นน�้า ซึ่งน�้า (ประเด็นยุทธศาสตร์)  
ไหลไปเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป (แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ) ซึ่งมีการก�าหนดวาระ
การปฏิรูปสัมพันธ์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเน้นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างท้ังใน 
รูปแบบนโยบาย กฎหมาย แผนงาน และโครงการในทางปฏิบัติ
   การปฏริปูประเทศตามความหมายทีก่ล่าวมาข้างต้น นับว่ามคีวามเหมาะสมกบัจงัหวะเวลา
ของประเทศท่ีอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นจังหวะของประเทศที่ม ี
ความสุกงอมของปัญหาด้านต่าง ๆ ที่สะสมมายาวนาน เช่น 
   - ปัญหาทีต่กทอดมากบัประวตัศิาสตร์ วฒันธรรมดัง้เดมิ โดยเฉพาะความเป็นสงัคมอปุถัมภ์
ของสังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองการบริหารเศรษฐกิจและสังคม
   - ปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจน�าไปสูค่วามเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและการเมอืง อันเป็น 
ผลพวงจากแผนพฒันาประเทศ ๔ ทศวรรษท่ีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๐๔ – พ.ศ. ๒๕๔๔) ในรปูแบบทีไ่ม่สมดลุ
ตามอิทธิพลทางความคิดตะวันตก (Trickle Down Development Model)
   - ความล้มเหลวของระบบการศกึษาในการผลติคนทีม่ปัีญญา คณุธรรม และความรู ้โดยเฉพาะ
รู้ผิดชอบชั่วดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีสติปัญญาวิจารณญาณอย่างมีเหตุมีผล
   - ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันระบาดทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
   - ปัญหาทางกระบวนการยตุธิรรม การเลอืกปฏบิตักิารบงัคบัใช้กฎหมาย น�าไปสูก่ารเรยีกร้อง
หาความเป็นธรรม เกิดความไม่สงบสุขสันติในสังคม
   - ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา อันน�ามาซึ่งความถดถอย  
ในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ และเป็นแรงฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ ท�าให้ประเทศไทย 
เสียโอกาสการพัฒนา (เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน) อย่างน่าเสียดาย
   - การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างไม่รูค้ณุค่าและท�าลายสิง่แวดล้อมด้วยความโลภ ความไม่รู้
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ปรากฏให้เห็นทั่วไป
   ตวัอย่างปัญหาส�าคญัทีก่ล่าวข้างต้น ท�าให้สงัคมไทย ประเทศไทยมคีวามเปราะบาง เป็นจุดอ่อน
ที่น่าห่วงใยในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมิติทางการเมือง (ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ) เศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดล้อม (ระดบัโลกและระดบัประเทศ) ดงัน้ัน การปฏริปู
ประเทศจึงควรครอบคลุมมิติต่าง ๆ นอกเหนือจากความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งต้องได้รับการแก้ไข 
อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องด้วยมิติทางเศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ สังคม 
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อันน�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในอนาคต ระบบการศึกษาด้อยคุณภาพทั้งความรู้ คุณธรรมและ
ปัญญา การพินิจพิจารณา ความไม่เป็นธรรมในสังคมจากกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าทีร่ัฐ รวมถึงการไม่ยอมรับความเหน็ต่างทางการเมืองตามวัฒนธรรมประชาธปิไตย ย่อมน�าไปสู่
การต่อสู้และใช้ความรุนแรงทางการเมืองและสังคม ตลอดจนปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ดิน – น�้า – ป่า และสิ่งแวดล้อม ยังทับถมซ�้าเติมให้แก่ประเทศทางออกของปัญหาที่กล่าว
โดยสรุปนี้ ประเทศจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง หากประเทศไทยพลาดจังหวะเวลาการปฏริปู
ครัง้น้ี ประเทศไทยอาจตกรอบการพฒันา (เชงิเปรยีบเทยีบกับประเทศเพือ่นบ้าน) เป็นครัง้ที ่๔ กล่าวคือ 
ตกรอบที่ ๑ เปรียบเทยีบกบัประเทศญีปุ่่น (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๓) เมื่อ ๘๐ ปทีี่แล้ว ตกรอบที่ ๒  
เปรยีบเทยีบกบัประเทศเกาหลใีต้และไต้หวัน (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๓) เมือ่ ๔๐ ปีท่ีแล้ว และตกรอบที ่๓ 
เปรยีบเทยีบกบัประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนคอืมาเลเซียและสงิคโปร์ (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙) เมือ่ ๑๐ ปีทีแ่ล้ว 
และการตกรอบท่ี ๔ เปรยีบเทียบกบัประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซยีนคือเวยีดนามและลาว ในอกี ๒๐ ปี
ข้างหน้า

   ๔.	ยทุธศำสตร์ชำตสิูก่ำรปฏริปูประเทศเสรมิใยเหลก็ด้วยกำรปรองดอง
   การได้มาซึง่ยทุธศาสตร์ชาติตามหลกัการและแนวคดิทีก่ล่าวไว้ข้างต้นและการน�ายทุธศาสตร์
สู่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการปฏิรูปในสภาวการณ์ของประเทศไทยปัจจุบัน จะไม่บังเกิด 
ผลส�าเร็จหากไม่มี “กำรปรองดอง”
   “การปรองดอง” หมายถงึ การบรรลคุวามเข้าใจ เกดิการประนปีระนอม และยตุคิวามขัดแย้ง
พร้อมทางออกเพื่อแก้ไขความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งมิติทางการเมืองการบริหาร เศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจดังกล่าวหมายถึง การยอมรับความเห็นต่างของฝ่ายตรงข้าม การยอมรับนี้
สอดคล้องกบัวฒันธรรมประชาธปิไตยซึง่เคารพเสยีงข้างมาก รบัฟังพร้อมดแูลเสยีงข้างน้อย โดยยดึหลกั 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติเป็นส�าคัญ
   ส�าหรบัประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจบุนั	 “กำรปรองดอง” คอื การพจิารณาแนวทางการ
แก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองหรือการประนีประนอมเพื่อหาทางออกของความขัดแย้งทางการเมือง 
การบรหิารเป็นล�าดบัความส�าคญัเร่งด่วน พร้อมก�าหนดแนวทางระยะยาวเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจ สงัคม ความไม่เป็นธรรมทางกระบวนการ
ยตุธิรรมและการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีรั่ฐ ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถงึบรกิารขัน้พืน้ฐานทางการศึกษา 
การสาธารณสุข การใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิและการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของประเทศ ฯลฯ ซ่ึงเป็นปัญหา
ขั้นพื้นฐานที่สะสมมาเป็นเวลายาวนาน
   ดังนั้น ในท่ีนี้ “กำรปรองดอง” จึงมีความหมายครอบคลุมหลายมิติทั้งด้านการเมือง  
การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท�าให้การแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ยั่งยืนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว
   ระยะเร่งด่วน การปรองดองทีต้่องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนย่อมเป็นเรือ่งการประนีประนอม 
สร้างความเข้าใจ ค�านงึถงึผลประโยชน์ของสงัคมประเทศชาตเิป็นส�าคญั เพือ่น�าไปสูข้่อยตุ ิความขดัแย้ง
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ทางการเมืองทั้งปวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ อันน�าไปสู่การรัฐประหาร ตุลาคม ๒๕๔๙ และพฤษภาคม 
๒๕๕๗ เป็นล�าดับจนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวมีมูลเหตุส�าคัญจากความเห็นต่าง
ทางการเมืองแล้วน�าไปสู่การปลุกระดมมวลชนเพื่อการสนับสนุนแต่ละฝ่าย แม้ว่าแต่ละฝ่ายมีเจตนาดี
ต่อการพฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้าอย่างม่ันคงยัง่ยนื แต่ด้วยแนวคดิ (และผลประโยชน์) ทางการเมอืง
ที่แตกต่างกัน จึงเกิดการเผชิญหน้าถึงขั้นการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกัน เป็นการบั่นทอนพลังและ 
ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศเป็นเวลากว่าทศวรรษอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การพัฒนา
ของไทย และหากให้ความขัดแย้งนี้ด�ารงอยู่ ประเทศไทยจะเสียโอกาสการพัฒนาในจังหวะเวลาที่ 
เหมาะสมในช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านครัง้ส�าคญัและช่วงเวลาความพลกิผนั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโลกยุคปัจจุบัน
   การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือด�าเนินการปรองดอง
ควบคู่ไปกบัคณะกรรมการเตรยีมการยทุธศาสตร์ชาต ิและคณะกรรมการเตรยีมการปฏริปูประเทศนบัว่า
เป็นการตดัสนิใจระดบันโยบายทีถู่กทศิทางและได้รบัการแซ่ซ้องสนบัสนนุจากสาธารณชน ในขณะเดยีวกนั
ก็มีแนวคิดเชิงแนะน�าว่าการปรองดองครั้งนี้ควรรวมถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ซึง่เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืเพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งภายใน
ประเทศที่สะสมเรื้อรังมาเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อความมั่นคงและพลังขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศในระยะยาว ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงการปรองดองในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นการปรองดองระยะต่อเนื่องจากการปรองดอง ระยะเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น
   ระยะต่อเนื่อง	 (ระยะยำว) การปรองดองท่ีควรด�าเนินการต่อเนื่อง (ระยะยาว) จากการ
ปรองดองทางการเมือง อาจสรุปประเด็นส�าคัญ ดังนี้
   มิติด้ำนเศรษฐกิจ
   ความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิอันเน่ืองมาจากจุดอ่อนจุดบกพร่องของระบบเศรษฐกิจเสรนียิม 
(ทนุนยิม) สะท้อนจากนโยบายรัฐในรปูแบบกฎหมาย ข้อบงัคบั แผนพฒันาประเทศ ซึง่หลายกรณไีม่ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของสถานการณ์โลกและประเทศ ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและ
คนจน เมืองและชนบท คนมีโอกาสและคนด้อยโอกาส ฯลฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างชนชั้นในสังคม ดังที่นักวิชาการตะวันตกด้านการพัฒนาได้เขียนถึงปัญหานี้ในหนังสือช่ือ  
Why Poor Stay Poor เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ สรุปว่าปัญหาความขัดแย้งของมนุษยชาติเกี่ยวกับอุดมการณ์
ความเชื่อทางการเมือง ไม่น่าห่วงใยเท่ากับความขัดแย้งระหว่างชนชั้น คนได้เปรียบและคนเสียเปรียบ
หรือคนที่มีและคนที่ขาดแคลน ซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
   มิติด้ำนสังคม
   ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้
ประชาชนจ�านวนมากได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดี ท�าให้เกิดการเรียกร้อง 
ขอความเป็นธรรมหรอืรวมตวัเป็นมวลชนต่อต้านอ�านาจรฐั เช่น ปัญหาสทิธกิารถอืครองทีด่นิในพืน้ทีท่บัซ้อน
ระหว่างที่ดินของรัฐ (ตามกฎหมาย) และท่ีดินท�ากินของประชาชนซึ่งครอบครอง ตกทอดสืบต่อกัน 
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติ ปัญหาความไม่เสมอภาคในสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
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   มิติด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
   ระบบทุนนิยมครอบง�าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น�้า ป่า เพื่อประโยชน์
ทางธรุกจิของกลุ่มบุคคลมากกว่าเพือ่ชมุชนหรอืมวลชนส่วนรวม อนัมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เป็นมูลเหตุแห่งความขัดแย้งเกิดการใช้ความรุนแรงต่อสู้กันในพื้นที่ 
นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมและถูกท�าลายด้วยสาเหตุจากความไม่รู้ 
รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ของประชาชนและความโลภของบคุคล มผีลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
ในท้องถิ่นซึ่งควรได้รับการคุ้มครองป้องกันแก้ไขและพัฒนา
   ประเด็นปัญหาสรุปตามมิติด้านต่าง ๆ ข้างต้น เป็นแนวทางการปรองดองระยะต่อเนื่อง 
(ระยะยาว) ทีค่วรมกีารพิจารณาต่อเนือ่งจากการปรองดองระยะเร่งด่วนทางการเมอืงเพือ่ให้กระบวนการ
ปรองดองครัง้นีค้รอบคลุมมิติส�าคญัทีช่่วยสนับสนุนการบรหิารการพฒันาประเทศประสบผลส�าเรจ็ตาม
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

   ๕.	สรุป
   บทควำมนีม้คีวำมมุง่หมำยเพือ่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำรสำระส�ำคัญของ“ยุทธศำสตร์ชำติ”	
“กำรปฏิรูป”	 และ	 “ปรองดอง”	 ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญท่ีสำธำรณชนให้ควำมสนใจและก�ำลังจดจ่อ	
ต่อผลกำรบรหิำรของรฐับำล	ตลอดจนควำมสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนัทำงตรรกะและล�ำดับเวลำก่อนหลงั
ของท้ัง	๓	เรือ่งน้ี	ในกำรน้ีผูเ้ขยีนได้เสนอแนะแนวทำงกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ชำตแิละวำระกำรปฏรูิป
เพื่อให้กำรจัดท�ำ	“ยุทธศำสตร์ชำติ”	สำมำรถตอบสนองวิสัยทัศน์กำรพัฒนำประเทศในระยะเวลำ	
๒๐	 ปี	 ข้ำงหน้ำและเป็นแบบแผนน�ำไปสู่	 “กำรปฏิรูปประเทศ”	 ตรงประเด็นตำมสภำพปัญหำ	
ของประเทศ	 โดยเฉพำะปัญหำทำงโครงสร้ำงทั้งระยะเร่งด่วน	 และระยะต่อเนื่อง	 (ระยะยำว)		
และกำรปฏิรูปประเทศจะไม่อำจประสบผลส�ำเร็จได้หำกไม่มีกำรปรองดอง	 และกำรปรองดองน้ี	
ควรครอบคลุมมิติต่ำง	ๆ	ทั้งด้ำนควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน	และด้ำนเศรษฐกิจ	
สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะต่อเนื่อง	 (ระยะยำว)	 เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรกำรพัฒนำประเทศ	
ให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”
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