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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๔๙จุลนิติ

 บบททนนํําา

นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธิราชย เปนระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ
ตลอดระยะเวลา ๘๕ ป ทีผ่านมา เกดิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงโดยการรฐัประหาร
ในประเทศไทยหลายคร้ัง ซึ่งภายหลังการเปล่ียนแปลงนั้น คณะผูกระทํารัฐประหาร
ไดสถาปนาอาํนาจตนเองเปนองครฎัฐาธปิตย ยกเลกิ แกไข ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลง
รัฐธรรมนูญที่มีอยูเดิม และยกรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือธรรมนูญการปกครอง
ตลอดถึงรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซ่ึงเปนกติกาสูงสุดของประเทศข้ึนใหมตามแนวทาง
ของตน โดยใหเหตุผลวาตองการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยหรือ “ปฏิรูปการเมือง”

 ความหมาย

 การปฏิรูปการเมืองมาจากสองคาํ คือ คาํวา “การปฏรูิป” กบัคาํวา “การเมือง”
การปฏิรูปตรงกับคําวา “Reform” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลตามพจนานุกรมตรง ๆ
วาปรับปรุงใหสมควร๒ ทั้งน้ี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขบางสิ่งบางอยางที่ผิดไป
จากที่ควร จึงตองปรับใหมและตองกระทําอยางเปนกระบวนการ ใชเวลาในการ
ดําเนินการ ตองมีความอดทน ไมสามารถไดมาโดยใชอํานาจ ใชกําลังเขาหักโคน คําวา
“การปฏิรูป” (Reform) จึงไมใช “การปฏิวัติ” (Revolution) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
อยางสิ้นเชิง ทันทีทันใด เปลี่ยนอยางฉับพลัน รวดเร็ว เขาสูสิ่งที่เปนเปาหมายโดยใช
กําลังอาํนาจและไมใช “การพฒันา” (Development) ซึง่หมายถงึ การทาํสิง่ท่ีมอียูเดมิ
ใหดยีิง่ข้ึน การเพิม่ข้ึนในทางที่ด ี

¹ÒÂÇÔªÒÞ ·ÃÒÂÍ‹Í¹ñ 

 ๑ วิทยากรชํานาญการพิเศษ, กลุมงานบริการวิชาการ ๓ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
  ๒ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๕๐ จุลนิติ

 สวนคําวา “การเมือง” ตรงกับคําวา “Politics” ในภาษาอังกฤษซ่ึงแปลตามพจนานุกรมวา                     
งานท่ีเกี่ยวกับรัฐหรือแผนดิน การบริหารประเทศโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับนโยบาย กิจการอํานวยหรือ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การเมืองนั้นยังหมายถึงกระบวนการและวิธีการท่ีจะนําไปสู
การตัดสินใจของกลุมคนเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และสามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในทุกกลุมคน
ทีม่ปีฏสิมัพนัธกนั ซึง่รวมไปถึงในบรษิทั แวดวงวชิาการ และในวงการศาสนา ดงัน้ัน การเมอืง จงึหมายถึง
ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับอํานาจ ในการทําใหจุดประสงครวมกันของสมาชิกในสังคมไดบังเกิดผลขึ้นมา 
และมอีาํนาจในการประนปีระนอมความคดิเหน็ทีแ่ตกตางกนัของคนในสงัคม การเมอืงเปนการใชอาํนาจ
หนาที่ในการจัดสรร แจกแจงสิ่งที่มีคุณคาตาง ๆ ใหแกสังคมอยางชอบธรรม
 เมื่อรวมสองคําเขาดวยกัน “การปฏิรูป
การเมือง” (Political Reform) จึงหมายความวา                    
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ
ในดานตาง ๆ  ใหถกูตองอยางทีค่วรจะเปน เหมาะสม
กบัสภาพความเปนจรงิในสงัคม เชน การปรบัเปลีย่น
โครงสรางการจัดองคกรทางการเมืองเพื่อทําให
การพัฒนาทางการเมืองมีความเปนประชาธิปไตย
ชนิดที่ประชาชนสามารถเขาไปมีบทบาทไดมากข้ึน 
มคีวามเปนธรรม มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะในการท่ีจะแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ไดอยางสันติวิธี 
การปฏิรูปการเมือง มเีปาหมายท่ีจะทาํใหโครงสรางการจัดองคกรทางการเมืองแบบใหม สามารถมบีทบาท
ในการพัฒนาประเทศเพ่ือประโยชนสขุของคนสวนใหญในระยะยาวไดมากกวาทีแ่ลวมา ซึง่การปรับปรงุ
เปลีย่นแปลงน้ัน เปนไปเพื่อผลประโยชนของคนทั้งประเทศ การปฏิรูปการเมืองจึงมีเปาหมายแนวทาง
และมาตรการท่ีเปนระบบชัดเจนเปนรูปธรรมท่ีจะแกไขสภาพทางการเมืองท่ีดํารงอยู โดยท่ีหากไมมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณนั้นเสีย ก็จะกระทบถึงความชอบธรรมและประสิทธิภาพของสถาบัน
และกระบวนการทางการเมืองในอันที่จะเปนเคร่ืองมือในการลดและแกไขความขัดแยงภายในสังคม 
ตลอดจนในการผลักดนัใหมีการพัฒนาประเทศ 

 การปฏิรูปการเมืองไทย

 การพฒันาประชาธปิไตยของประเทศไทยตลอดระยะเวลา ๘๕ ป ทีผ่านมา ตัง้แตยคุเปลีย่นแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เรื่อยมาจนปจจุบันเขาสูยุคปฏิรูปประชาธิปไตย โดยเฉพาะกวาสองทศวรรษ                
ทีผ่านมาจะพบวา มแีนวคดิการผลกัดนัการปฏริปูทางการเมอืงเกดิขึน้ในเกอืบทกุรฐับาล โดยสมยัรฐับาล                
นายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการปฏิรูปการเมืองครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘) โดยมี                 
นายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา จากพรรคประชาธิปตย ไดมีคําสั่งสภาผูแทนราษฎรแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ยกรางขอเสนอเพื่อปฏิรูปการเมือง โดยมีศาสตราจารย                   
นพ.ประเวศ วะสี เปนประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย กไ็ดสงมอบขอเสนอท่ีผานการระดม
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ความคิดเห็นจากหลายกลุมผลประโยชนในสังคม เพื่อการปฏิรูปการเมืองแกประธานรัฐสภา 
เม่ือวนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ โดยนาํเสนอวา การปฏริปูการเมอืงทีส่าํคญัจะตองประกอบดวยหวัใจสาํคญั 
๔ ขอ คือ ๑) สามารถแกไขปญหาของการเมืองทั้งระบบได ไมใชแคจุดใดจุดหนึ่ง และควรหามาตรการ
แกไขทั้งระบบใหสอดคลองกัน ไมใชแกไขที่จุดหนึ่ง แลวไปสรางปญหาอีกจุดหนึ่ง ๒) ตองมีจุดมุงหมาย
เพื่อสร างความสุจริตและประสิทธิภาพทางการเมือง ดังนั้น จึงต องปฏิรูประบบการเมือง
โดยขจัดการทุจริตทุกรูปแบบ สรางเสถียรภาพทางการเมืองและสงเสริมประสิทธิภาพขององคกร
ทางการเมือง ๓) การยกรางรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) ใหเปน
การปฏริปูการเมอืง ตองทาํใหแลวเสรจ็ในคราวเดยีวกนั (Package) เพือ่สรางความสจุรติ และประสทิธภิาพ
ใหเกิดข้ึนแกระบบการเมือง 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 ไดนาํนโยบายท่ีเคยรณรงคหาเสียงโดยประกาศเปนสญัญาประชาคม                
ในการเลอืกตัง้ เมือ่วนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ วาจะแกรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๑๑ เพือ่ปฏริปูการเมอืง 
และไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๘/๒๕๓๘ แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.) 
เม่ือวันที ่๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยแตงต้ัง นายชุมพล  ศลิปอาชา เปนประธานขับเคล่ือนนโยบายสําคัญ 
ในการปฏิรูปการเมืองไทยและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ นี้เอง เปนที่มาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐                         
ฉบับประชาชนที่เปนท่ียอมรับกันวาดีที่สุดที่เคยมีรัฐธรรมนูญมา ทั้งในสวนท่ีมา รูปแบบ และเนื้อหา 
คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองชุดดังกลาวไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการเมือง โดยคํานึงถึง
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไดพิจารณาประกอบกับสภาพโครงสรางและคานิยมของ
สังคมไทย รวมทั้งสภาพปญหาและลําดับความเรงดวนในเรื่องตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ปฏริปูการเมือง และไดกาํหนดเปนแนวทางการปฏิรปูการเมืองเรงดวน ๖ ประการ ดงันี ้๑) ปฏริปูแนวทาง
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
มีการดําเนินการท่ีเปนประชาธิปไตย ๕) ปฏิรูประบบเลือกต้ัง และใหมีองคการควบคุมการเลือกต้ัง
ทุกระดับ เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ 
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และ ๖) ปฏิรูปการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ออกกฎหมายวาดวยประชาพิจารณ
ในนโยบายสาธารณะทีส่าํคญั สงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนและชมุชนสามารถรวมกลุมเพือ่พทิกัษ
ผลประโยชนของตน ของสังคม และของประเทศ โดยใหหนวยงานของรัฐยอมรับและพิจารณา
ความคิดเห็นของกลุมดวย๓ 
 ตอมาไดมีรัฐประหารเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พรอมกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ                     
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มพีลเอก สรุยทุธ  จลุานนท ขึน้ดาํรงตําแหนงนายกรัฐมนตรี    
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑) ไดแถลงนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ๕ ประการ                     
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) วาจะปฏิรูปการเมือง
โดยใหประชาชนมีสวนรวม จะมุงสรางสังคมเขมแข็งที่คนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท
บนพ้ืนฐานคณุธรรม โดยตัง้สภารางรฐัธรรมนูญใหมทัง้ฉบบั โดยนาํเอารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนฐานในการยกรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ นํามาซึ่งการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในที่สุด
 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔) นายชยั  ชดิชอบ ประธานรฐัสภา ไดลงนามคาํสัง่รฐัสภาที ่๑๗/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
แตงตั้งคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๙ คน
มีนายดิเรก ถึงฝง เปนประธานคณะกรรมการฯ ทําหนาที่ศึกษาและแกไขรางรัฐธรรมนูญเพื่อนํา
ไปสูความปรองดองของประเทศ คณะกรรมการสมานฉันทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวาปญหาสวนหนึ่ง
เกดิจากบทบญัญตัริฐัธรรมนญู และการนาํรฐัธรรมนญูไปใชในทางปฏบิตัแิลวมปีญหา ดงันัน้ คณะกรรมการ
สมานฉนัท ฯ จงึเห็นสมควรใหแกไขรฐัธรรมนญูป ๒๕๕๐ ในบางประเด็นและบางมาตราเปนการเรงดวน
เฉพาะหนา เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางในการลดเง่ือนไขความขัดแยงเพ่ือนําไปสู การสราง
ความสมานฉันท และการปฏิรปูการเมืองในระยะตอไป รวม ๖ ประเด็น ไดแก ๑) ประเด็นยบุพรรคการเมือง 
และการเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗)
ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเมือง ๒) ประเด็นที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(มาตรา ๙๓ ถึงมาตรา ๙๘) ๓) ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๒๑) 
๔) ประเด็นการทําหนังสือสัญญาท่ีตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐) ๕) ประเด็น
การดาํรงตาํแหนงทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๒๖๕) และ ๖) ประเดน็การแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนของสมาชิกผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๒๖๖) 
จากนัน้คณะกรรมการสมานฉนัทเพือ่การปฏริปูการเมอืงและศกึษาการแกไขรฐัธรรมนญูไดใหขอเสนอแนะ
เกีย่วกับการปฏิรปูการเมืองไว ๓ ขอ คอื ๑) การปฏริปูการเมือง จะมุงเนนการแกไขตวับทกฎหมายตาง ๆ  
แตไมมีการมองไปที่การปฏิรูปตัวบุคคล  ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ลวนเกิดจากตัวบุคคลทั้งส้ิน โดยเฉพาะบุคคลที่อยูในแวดวงการเมืองและเจาหนาที่ที่เขามาใชอํานาจ

 ๓ คณะกรรมการปฏิรปูการเมือง. รายงานผลการทํางานของคณะกรรมการปฏิรปูการเมอืง (คปก), (กรงุเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
๒๕๓๘), หนา ๕ - ๘.
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บทความทางวิชาการ 

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๕๓จุลนิติ

ทางการเมือง หากไดบุคคลที่ไมมีคุณธรรมและเลนพรรคเลนพวก การแกไขปญหาก็เปนไปไดยาก 
๒) การปฏิรูปการเมือง นอกจากจะพิจารณาถึงสถาบันและกฎหมายแลว ตองพิจารณาถึงเศรษฐกิจ 
สังคม และจริยธรรมของนักการเมืองประกอบดวย โดยเฉพาะตองแกปญหาระบบอุปถัมภและระบบ
พวกพอง การผูกขาดระบบเศรษฐกิจ ๓) การสรางความสมานฉันททางการเมือง การปฏิรูปการเมือง
และการศึกษาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวของถือเปนปญหาเร่ืองเดียวกัน จึงควร
ดาํเนนิการทั้ง ๓ เรื่องตามลําดับ คือ การสรางความสมานฉันทการปฏิรูปการเมือง และการแกไข
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวของ๔ แมจะมีขอเสนอจากคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาว แตเมื่อมีการ
เปลี่ยนมาเปนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ก็ไมไดมีการหยิบยกขอเสนอดังกลาวมาดําเนินการ
ตอแตอยางใด 
  สมัยนางสาวยิง่ลักษณ  ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตร ี(๙ สงิหาคม ๒๕๕๔ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)          
ขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อเกิดวิกฤติทางการเมือง นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ไดพยายาม
ที่จะประนีประนอมกับกลุมการเมืองและพรรคฝายคาน โดยการแถลงเร่ือง “ขอเสนอทางออก
ประเทศไทย” ทางสถานีโทรทัศน เมื่อวันศุกรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล 
โดยมีใจความตอนหนึ่งวา

  “...รัฐบาลพรอมที่จะเปดพื้นที่ใหกับทุกกลุมที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง
ทางการเมือง และรัฐบาลพรอมที่จะประนีประนอมกับทุกฝาย และพยายาม
ผลักดันใหมีการใชเวทีรัฐสภามากกวาทองถนนในการแกปญหาความขัดแยง 
รัฐบาลไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง และขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหา ตลอดจนยังดําเนินการที่จะรับฟงปญหาโดยตรงจากประชาชน
ทัว่ประเทศ อยางเชนจากโครงการประชาเสวนาในการหาทางออกของประเทศ 
ทั้งในประเด็นแนวทางการปรองดอง การแกไขรฐัธรรมนญู หรอืการเสนอ
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม การลดความเหล่ือมล้ํา สรางความเสมอภาค 
และการรักษาไว   ซึง่หลักนติริฐั นติธิรรม ทีส่อดคลองกับระบอบประชาธิปไตย
ที่เปนสากลทั่วโลกยอมรับ… โดยรัฐบาลจะเชิญตัวแทนกลุ มบุคคลที่มี
สวนเก่ียวของ และมคีวามเห็นทีห่ลากหลายในมุมมอง ใหมาหารือรวมกันและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือทีจ่ะนําไปสูการปฏิรปูการเมือง รวมกันคดิวาเรา
จะวางอนาคตบานเมอืงอยางไร เพื่อไมใหเปนภาระของลูกหลาน อันจะเปน
พื้นฐานของความรวมมือในการพัฒนาชาติ สรางความไววางใจ และความ
เปลี่ยนแปลงที่ออกจากวงจรแหงความขัดแยง...” ๕   

 ๔ คณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ. รายงานคณะกรรมการสมานฉันท
เพ่ือการปฏริปูการเมอืงและศึกษาการแกไขรฐัธรรมนญู รฐัสภา, (กรงุเทพมหานคร : สาํนกัการพมิพ สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร, 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.
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การปฏิรูปการเมือง

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๕๔ จุลนิติ

 ตอมาในการประชุม “เดินหนาปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตยและประเทศรวมกัน”                    
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม โดยที่ประชุมไดวางกรอบการดําเนินงานในการวางเปาหมาย
การปฏิรูปและหาทางออกประเทศไทย ดังนี้ ๑) การทําใหระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มคีวามมั่นคงแข็งแรง ๒) ตองมีความเทาเทียม เสมอภาค ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 
ตามสิทธิที่แตละกลุมควรไดรับ ๓) มีกลไกการทํางานท่ีโปรงใสตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
๔) สรางกระบวนการใหเกดิความยตุธิรรม ความเสมอภาคเทาเทยีมในสทิธขิัน้พืน้ฐานทีท่กุกลุมในสงัคม
ควรไดรับตามหลักนิติรัฐนิติธรรม ๕) มีประชาธิปไตยที่ผานการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ยึดเสียง
สวนใหญ รับฟงเสียงสวนนอย ๖) สรางความไวเนื้อเชื่อใจ และบรรยากาศที่ดีของการไววางใจกัน 
และ ๗) ยดึผลประโยชนสวนรวมบนความถูกตอง และยงัใหยดึแนวทางการปฏิบตัโิดยใหรวบรวมผลงาน
การศึกษาจากทุกหนวยงานท่ีมกีารเสนอมา สาํหรับแนวทางการดําเนินงานจะทําในรูปคณะกรรมการ ๓ คณะ 
คือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และแบงการทํางานออกมาเปน ๒ สวน คือ ปญหาเรงดวน 
และปญหาระยะยาว โดยแนวทางในการพิจารณาศึกษานั้น ในเบื้องตนนี้มีขอเสนอแนะที่สภาปฏิรูป
การเมอืงควรพิจารณา คอื ๑) สภาปฏิรปูการเมือง ควรประกอบดวยบคุคลทีเ่ก่ียวของทกุฝาย เพือ่ใหเกดิ
การยอมรบัในเบือ้งตนอนัจะนาํมาสูความรวมมอืในอนาคต ๒) รฐับาลซึง่เปนผูรเิริม่สภาปฏริปูการเมอืง 
ตองไมแทรกแซงการทํางานของสภาปฏิรูปการเมือง โดยรัฐบาลเพียงแตสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหสภาปฏิรูปการเมืองทํางานอยางมีอิสระ ๓) เนื่องจากการแกไขรัฐธรรมนูญที่ผานมานั้น 
ไมวาจะเปนการขอแกไขรายมาตราหรือแกไขท้ังฉบับตางประสบปญหาเสมอ ดังนั้น การเสนอแกไข
รัฐธรรมนูญเพื่อใชเปนเครื่องมือและกลไกของรัฐที่สําคัญในการปฏิรูปการเมือง ตองไดรับการแกไข
อยางเปนระบบบนพืน้ฐานทางวิชาการ โดยผูทรงคณุวฒุแิละมคีวามเปนกลางทางการเมือง ๔) การปฏริปู
การเมืองตองปฏิรูปในภาพกวาง กลาวคือ ตองปฏิรูปทุกภาคสวนอยางเปนระบบ เพราะทุกภาคสวน
มีความเกี่ยวเนื่องกัน และตางไดรับผลกระทบซึ่งกันและกัน และ ๕) การแกไขรฐัธรรมนูญเพื่อปรับปรุง
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
เรยีบรอยโดยรอบอนสุาวรยีชยัสมรภูม ิไดแจกเอกสารหัวขอ “คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิคนืความสขุ
ใหประชาชน” ไดแจงเหตุผลของการยึดอํานาจไว ๑๐ ขอดวยกัน คือ ๑) มีความขัดแยงทางความคิด
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การเมืองอยางรุนแรงหยั่งลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย ๒) การใชอํานาจ
การปกครองทีก่ระทาํอยูเดิมไมสามารถแกไขปญหาความขดัแยง ความแตกแยก และการกระทาํผดิของ
กลุมตาง ๆ  ไดอีกตอไป ๓) แนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมีการตอตานอยางกวางขวาง ถาเลือกตั้ง
ตอไปในสถานการณเชนนี้ อาจเกิดปญหาความวุนวายไมจบสิ้น ๔) การชุมนุมทางการเมอืงที่มีตอเนื่อง
มาถึง ๖ เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางความคิด และการแกงแยงผลประโยชนทางการเมือง 
ตลอดระยะเวลา ๙ ป ทีผ่านมา (วกิฤตการณการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) 
สงผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชนทุกหมูเหลา ทําใหประชาชนแตกความสามัคคี จนไมอาจ
ปรองดองกนัได ๕) ปญหาทจุรติ มคีดคีวามจาํนวนมากอยูในชัน้ศาล และยงัรอกระบวนการยตุธิรรมตดัสนิ 
๖) การบังคับใชกฎหมายปกติตอปญหาขางตน บังคับใชไมไดทุกกลุม ทําใหเกิดความหวาดระแวง 
เกลียดชังกันในหมูประชาชนเปนวงกวาง ความเคล่ือนไหวของทุกฝายโดยเฉพาะแกนนําที่มีความผิด
ตามกระบวนการยุติธรรม นําไปสูการยุยงปลุกปนแนวรวมของฝายตน ใหพรอมที่จะกระทําใด ๆ 
ตอฝายตรงขามดวยความรุนแรง ๗) การบริหารราชการแผนดินในหวงที่ผานมาไมสามารถกระทําได 
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของชาติ และกอปญหาความเดือดรอนตอประชาชนทุกระดับจนถึงรากหญา 
๘) มีการลวงละเมิดสถาบันกษัตริยตามมาตรา ๑๑๒ ทั้งทางลับและเปดเผย สรางความไมพอใจ
และเกลยีดชงัของประชาชนโดยรวมท่ีมคีวามจงรักภักดีตอสถาบันฯ ๙) การปลกุระดมมวลชนท่ีมุงเอาชนะ
ฝายตรงขามโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของคนสวนใหญทวีความรุนแรงและเปนไปอยางกวางขวาง
ทั่วประเทศ และ ๑๐) ปรากฏชัดวามีการจัดตั้งและใชกองกําลังติดอาวุธรวมถึงการจัดเตรียมอาวุธ
สงครามจํานวนมาก เพื่อปฏิบัติการอยางรุนแรงตอฝายตรงขามของตน โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนผูบริสุทธิ์ ซึ่งกองทัพจะยอมใหเกิดขึ้นในประเทศชาติไมไดโดยเด็ดขาด๖ 
 หลงัจากนัน้คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ ไดออกประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิฉบับที ่
๕/๒๕๕๗ เร่ือง การส้ินสุดช่ัวคราวของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยใหรัฐธรรมนูญ                                   
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ สิน้สดุลงช่ัวคราว เวนหมวด ๒ พระมหากษัตรยิ และประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย สงผลใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
สิ้นสุดลงนับแตนั้น ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา หัวหนาคณะฯ 
ไดออกมาพูดในรายการ “คืนความสุขใหแกคนในชาติ” ผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย โดยไดประกาศโรดแมป (Road Map) ที่จะนําไปสูการเลือกตั้ง ๓ ระยะ คือ 
 ๑) จะมรีฐัธรรมนญูช่ัวคราวเพือ่ใชในการบรหิารประเทศ วตัถปุระสงคเพือ่ใหมสีภาปฏริปูแหงชาติ 
ทําหนาที่ปฏิรปูประเทศในทุก ๆ ดาน เมือ่รางรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราวเสร็จสิน้แลว คณะรกัษาความสงบ
แหงชาตจิะตรวจทานแกไข เมือ่เรยีบรอยจะนาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราวขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหมีผลบังคับใชภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ 

 ๖ คสช. แจกใบปลิว ๑๐ เหตุผลทํารฐัประหารท่ีอนสุาวรียชยัฯ. (๒ มถินุายน ๒๕๕๗). ASTV ผูจดัการออนไลน. สบืคน ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ จาก http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx? NewsID=9570000061701.   
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 ๒) จัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติหนาที่ ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ สวนสภาปฏิรูปแหงชาติจะใชวิธีการสรรหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสวนในแตละ
จังหวัดเขามาเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และเร่ิมปฏิบัติหนาที่ไดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
ในสวนของการปฏิรูปในสภาปฏิรูปแหงชาตินั้น รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะกําหนดใหมีการปฏิรูป
ในทุกๆ ดาน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พลังงาน องคกรยุติธรรม และเร่ืองอื่น ๆ 
โดยสภาปฏริปูแหงชาตจิะจัดทาํขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะตองจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหแลวเสร็จ ทั้งหมดจะใชระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือน นับจากวันประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๓)  เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมีผลบังคับใชก็จะใชเวลาอีกประมาณ ๓ เดือน ในการจัดการ
เลอืกตัง้สมาชิกรัฐสภา ซึ่งจะเกิดขึ้นชวงหลังเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  
 ตอมาเม่ือวันอังคารท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ โดยมเีนือ้หาทัง้สิน้ ๔๘ มาตรา มพีลเอก ประยทุธ 
จนัทรโอชา หวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ ไดบัญญัติเรื่องสภา
ปฏิรูปแหงชาติไวในมาตรา ๒๗ ใหมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพือ่ใหเกดิการปฏริปูดานตาง ๆ ทัง้สิน้ 
๑๑ ดาน คอื ๑) การเมอืง ๒) การบรหิารราชการแผนดนิ ๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๔) การปกครองทองถิ่น ๕) การศึกษา ๖) เศรษฐกิจ ๗) พลังงาน ๘) สาธารณสุข ๙) สื่อมวลชน 
๑๐) สังคม และ ๑๑) อื่น ๆ 
 ทั้งนี้ ไดบัญญัติอํานาจหนาที่สภาปฏิรูปแหงชาติไวในมาตรา ๓๑ ดงันี้ 
 (๑) ศกึษา วเิคราะห และจดัทําแนวทาง และขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรปูดานตาง ๆ แลวเสนอ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 (๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
 (๓)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
จัดทําขึ้น 
 หากเหน็วากรณีใดจําเปนตองตราพระราชบัญญตัหิรือพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญข้ึน
ใชบังคับ ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่พจิารณาตอไป ในกรณทีีเ่ปนรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิหรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ ใหจัดทําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป ใหสภาปฏริปูแหงชาตเิสนอความเห็น
หรอืขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญภายในหกสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมสภา
ปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก ใหนําความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่
ของสภาปฏิรูปแหงชาติดวยโดยอนุโลม พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ จงึแตงต้ังสมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาติ จาํนวน ๒๕๐ คน มนีายเทียนฉาย กรีะนนัทน เปนประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดดาํเนินการศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ จํานวน ๑๑ ดาน 
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และแตงตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัประจาํสภา จาํนวน ๑๘ คณะ ซึง่มคีณะกรรมาธกิารปฏริปูการเมอืง
ดวย ตามขอบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘๐ และไดแตงตัง้คณะกรรมาธิการ
วสิามญัตามขอบงัคบัการประชุมสภาปฏริปูแหงชาต ิขอ ๘๔ เพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะหสถานการณ
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสถานการณภายในประเทศและสถานการณความเปล่ียนแปลงในประชาคม
โลก เพื่อแสวงหาหนทางในการปฏิรูปประเทศและขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูอนาคตท่ีดียิ่งขึ้น 
โดยสภาปฏิรูปแหงชาติไดตั้งคณะกรรมาธิการข้ึน ๒๙ คณะ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง 
มีศาสตราจารยสมบัติ ธํารงธัญวงศ เปนประธาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไดแตงตั้ง
คณะอนกุรรมาธิการ จาํนวน ๔ คณะ คอื 
 ๑) คณะอนกุรรมาธิการปฏิรูปโครงสรางทางการเมืองและองคกรอิสระ 
 ๒) คณะอนกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง 
 ๓) คณะอนกุรรมาธิการปฏริปูกลไกและระบบการเลือกตัง้ และ 
 ๔) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรปูการเรียนรู การปรองดองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 ซึ่งผลงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไดเสนอเปนเอกสาร ๑ เลม มี ๔ สวน ในวาระ
ปฏิรูปที่ ๒ : แผนปฏิรูปการเขาสูอํานาจ/ระบบพรรคการเมือง คือ สวนที่ ๑ แผนปฏิรูปพรรคการเมือง
ไมเปนของนายทุน สวนที่ ๒ แผนปฏิรูปการคดัเลอืกคนดเีขาสูสภา สวนที ่๓ แผนปฏริปูโครงสราง
องคกรอสิระ และสวนที ่๔ แผนปฏิรปูการเรยีนรูและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 นอกจากนี ้สภาปฏริปูแหงชาตยิงัไดแตงตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุหน่ึงชือ่วา คณะกรรมการศกึษา 
แนวทางการสรางความปรองดอง มีนายเอนก  เหลาธรรมทัศน เปนประธาน และไดเสนอวาระปฏิรูป
พิเศษท่ี ๑๕ เร่ือง แนวทางการสรางความปรองดอง โดยผานความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ                            
เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และไดนําสงคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาตอไป
เมือ่สภาปฏิรปูแหงชาติสิน้สดุลง รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๒ วรรคสอง บัญญัติใหมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพือ่ดาํเนนิการใหเกดิการปฏริปูดานตาง ๆ  ตามมาตรา ๒๗ สบืตอจากสภาปฏริปูแหงชาต ินายกรฐัมนตรี
จึงแตงตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จํานวน ๒๐๐ คน มีรอยเอก ทินพันธุ  นาคะตะ 
เปนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดําเนินการโดยใหคํานึงถึงความสําคัญเรงดวน และความ
สมัฤทธผิลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีอํานาจหนาที่
เก่ียวกบัการขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศตอจากสภาปฏิรปูแหงชาตแิตมรีะยะเวลาเพียงแค ๑ ป ๙ เดอืน 
๑๙ วัน ก็สิ้นสุดวาระดํารงตําแหนงเม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลังจากทํางานต้ังแตวันที่                       
๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๘ ถงึ วนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๖๐ ในดานการปฏริปูการเมอืงของคณะกรรมาธกิารปฏริปู
การเมืองของสภาขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ ไดทาํหนาทีเ่สนอความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือใหเกดิ
การปฏิรูปตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑๘๘ เร่ือง โดยนําไปสูการผลักดันใหเปนผลงานท่ีเปน
รูปธรรมแลว ๒๗ เรื่อง เชน การจัดต้ังศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายยุทธศาสตรชาติ 
กฎหมายกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และกฎหมายคุมสื่อ เปนตน 
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การปฏิรูปการเมือง

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๕๘ จุลนิติ

 ตอมามีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐                     
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง โดยใหมี
คณะกรรมการบรหิารราชการแผนดนิตามกรอบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรชาต ิและการสรางความ
สามัคคีปรองดอง เรียกโดยยอวา “ป.ย.ป.” มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และรองนายกรัฐมนตรี 
รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั และรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย
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) คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง 
 โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานทุกคณะ และขณะนี้ ป.ย.ป. ก็ยังคงดําเนินงานอยู

 การปฏริปูทางการเมืองตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
 พทุธศกัราช ๒๕๖๐

 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เปนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับที่ ๒๐ รางโดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ มีนายมีชัย ฤชุพันธุ  เปนประธาน ภายหลัง
การรฐัประหาร โดยคณะรักษาความสงบแหงชาต ิเมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รฐัธรรมนูญฉบบันี้ 
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมือ่วนัที ่๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม พระราชวังดสุติ กรงุเทพมหานคร และมพีลเอก ประยทุธ  จนัทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระราชโองการ 
 รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ปจจุบัน) 
หลงัจากประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ รฐับาลกย็งัคงเดนิหนาภารกจิ
ปฏิรูปประเทศอีกคร้ัง ตอมาวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ  โดยอาศัยอาํนาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
หมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ บญัญตัใิหดาํเนนิการปฏริปูประเทศดานตาง ๆ  ตามทีก่าํหนดในมาตรา ๒๕๘                    
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่น ๆ เชน กฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอน              
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งไดมีการตราพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๘ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ตามที่
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บทความทางวิชาการ 

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๕๙จุลนิติ

กําหนด เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการใหไปเปนไปตามท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 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  เหลาธรรมทศัน เมือ่ไดแตงตัง้ใหเปนประธานกรรมการปฏริปูประเทศดานการเมอืง                  
ก็ไดแถลงแผนการปฏิรูป เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ทําเนียบรัฐบาลวา คณะกรรมการไดกําหนด
ประเด็นในการปฏิรูปไว ๕ ประเด็น ประกอบดวย 
 ๑) การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมี สวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยตองการทําใหการปฏิรูปเกิดการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองใหกับพลเมืองอยางจริงจัง อีกทั้งตองการใหเกิดการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของพลเมือง ตลอดจนเสริมสรางจิตสํานึกในทักษะและหนาที่ตาง ๆ ของพลเมืองดวย รวมถึงจะมีการ
เสนอรางพระราชบัญญตัวิาดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
 ๒) กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย 
 ๓) การกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม                         
 ๔) การเลือกต้ังทีสุ่จรติและเท่ียงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ โดยกําหนดใหมกีารปฏิรูปโดยให
มีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตั้ง
ทั้งระดับชาติ และระดับทองถิ่น ใหมีมาตรการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ ขายเสียง
ที่มีประสิทธิภาพ ใหมีกระบวนการในการตรวจสอบการใชจายของพรรคการเมืองและผูลงสมัคร 
ทัง้นี ้ ในระยะเรงดวน ไดกาํหนดใหมกีารปฏิรปูการเลือกตัง้ครัง้แรกนับจากน้ีใหเปนการเลือกตัง้ทีส่จุรติ
และเท่ียงธรรม โดยนําแผนดังกลาวเสนอ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหรัฐกําหนดใหประเด็นนี้เปนวาระแหงชาติเพื่อการปฏิรูปดาน
การเมอืงดวย และ 
 ๕) การสรางรัฐธรรมาธิปไตย มุงใหเกดิกระบวนการปฏิรปู โดยการเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรม 
และการปฏิบัติหนาที่ โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 การดาํเนนิการปฏิรปูการเมือง และการปฏิรปูประเทศท้ัง ๑๑ ดานของรฐับาลครัง้ใหมนี ้ดาํเนนิการ
อยางรวดเร็วและมีระยะเวลากํากับการดําเนินงานชัดเจน เริ่มโดยการประชุมรวมกันของประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทํารางแผนการปฏิรูปประเทศ
ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัทีแ่ตงตัง้คณะกรรมการปฏิรปู แลวเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน จากนั้นใหคณะกรรมการปฏิรูปจัดทํารางแผนการปฏิรูป
ประเทศในดานที่รับผิดชอบใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน และใหที่ประชุมรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
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ภายใน ๓๐ วนั กอนเสนอคณะกรรมการยทุธศาสตรชาตเิพือ่พจิารณาความสอดคลองกบัยทุธศาสตรชาติ
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
ทีค่ณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ  ไดดาํเนินการจัดทาํรางแผนการปฏิรปูประเทศเปนทีเ่รยีบรอย         
และไดเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๑ เหน็ชอบรางแผนการปฏิรปูประเทศตามท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการประชุม
เม่ือวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑ รบัทราบแผนการปฏิรปูประเทศเปนทีเ่รยีบรอยแลว จงึตองติดตามการปฏิรปู
ทั้ง ๑๑ ดานของคณะกรรมการทุกชุดอยางใกลชิด โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองของคณะกรรมการ
ปฏริปูดานการเมอืง อนัเปนเหตผุลหลกัประการหนึง่ในการรฐัประหารครัง้นี ้คอืตองการปฏริปูการเมอืง
 จากการตดิตามการปฏริปูการเมอืงจะเหน็ไดวา กวาสองทศวรรษทีผ่านมาทกุรฐับาลมคีวามเหน็
ตรงกันวา ประเทศไทยยังมีปญหาหลายประการท่ีตองแกไข ปญหาการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ 
และปญหาสงัคม ปญหาความเหลือ่มลํา้ในสงัคมยงัคงมอียู โดยเฉพาะปญหาการเมอืง เปนปญหากบัดกั
ประเทศไทยท่ีแกไขยากทีส่ดุ ทกุรฐับาลจงึมคีณะกรรมการปฏิรปูการเมือง แตมขีอนาสงัเกตประการหน่ึง 
ถึงแมวาทุกรัฐบาลตางพยายามปฏิรูปการเมืองตามแนวทางของตนหรือตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมืองชุดตาง ๆ นําเสนอ แตทุกรัฐบาลที่ผานมายังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันเปนระบอบที่ทุกรัฐบาลเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกันวา 
เปนระบอบที่ดีและเปนคุณตอประเทศชาติ. 
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