
การปฏิรูปประเทศช่วงแรก 
  ภายหลัง คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ในช่วงแรก  
ปี 2557-2558 ได้มกีารจดัตัง้ “สภาปฏริปูแห่งชาต”ิ (สปช.) 
ขึ้นมาท�าหน้าที่สภาที่ปรึกษาของรัฐบาล มีบทบาทส�าคัญใน
การวางแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 11 ด้าน อาทิ 
ด้านการเมือง ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านส่ือมวลชน 
และด้านพลังงาน เป็นต้น หลงั สปช. หมดวาระลง คสช. ได้ตัง้ 
“สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” (สปท.) มารับช่วงต่อ
การปฏริปูประเทศ ในช่วงปี 2558–2560 โดยมี ร.อ.ทนิพันธุ์  
นาคะตะ เป็นประธาน มีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน
แนวทางการปฏิรูปประเทศของ สปช. ให้รัฐบาลด�าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม โดย สปท. ได้จัดท�ารายงานการปฏิรูป
เสนอรัฐบาลแล้ว 188 ฉบับ ก่อนจะหมดวาระลงเมื่อวันท่ี  
3 สิงหาคม 2560 โดยนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
ออกเป็นค�าสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ด�าเนินการแล้ว 87 เรื่อง1 

ส่วนเรื่องท่ีรัฐบาลด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยการออก
เป็นกฎหมายและค�าสั่ง คสช. มีทั้งสิ้น 27 เรื่อง อาทิ 

• การจดัตัง้ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบเพือ่เอาผดิ
กบัข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรฐั และเอกชนทีร่่วมกนัทจุรติ

• การปรับปรุงกฎหมายการกระท�าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ เพิ่มโทษป้องกันการแฮ็กข้อมูล การโพสต์
ข้อมูลเท็จ

• การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
• การจดัระบบการศกึษาของชาตใิห้มมีาตรฐานทัง้ในด้าน

หลักสูตรการเรียน การสอน และบุคลากร
• จดัต้ังธนาคารทีดิ่นเพ่ือลดความเหล่ือมล�า้ของเกษตรกร 

ให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร 
ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

• ออกกฎหมายเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทที่รับผู ้สูงอายุ  
60 ปีขึ้นไปเข้าท�างาน

คสช. เดินหน้าปฏิรูปประเทศ 
วาดฝันก้าวพ้นวังวนปัญหา
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การปฏิรูปประเทศเป็นหนึ่งในเหตุผลส�าคัญท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ใช้อ�านาจทางทหาร 
เข ้ ามา กุมอ� านาจบริหารประ เทศตั้ ง แต ่ป ี  2557 ในยามที่ ปร ะ เทศประสบป ัญหาทางการ เ มืองจน
ไม ่สามารถ เดินหน ้ าต ่อ ไปได ้  อีกทั้ งมีป ัญหา เชิ ง โครงสร ้ างมากมาย ทั้ งการศึกษาที่ ด ้ อยคุณภาพ 
เศรษฐกิจฝ ืดเ คือง และกฎหมายที่ล ้ าสมัยและขาดการบังคับใช ้อย ่างจริงจัง จนน�ามาซึ่ งป ัญหาการ 
ทุจริตคอร ์ รัปชัน ขณะเดียวกันระบบราชการของไทยก็ขาดประสิทธิภาพ ไม ่ทันต ่อโลกที่ เป ล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว แม้ว ่ารัฐบาลในอดีตจะพยายามสร้างกลไกการปฏิรูป แต่ก็ติดกับดักทางการเมืองจากการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จนไม่สามารถขับเคล่ือนกลไกปฏิรูปประเทศให้ประสบความส�าเร็จ คสช. จึงใช ้โอกาสนี ้
เข ้ ามาวางกลไกการปฏิรูปประเทศ โดยการร ่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่และวางแนวทางการด�า เ นินงาน 
ให้หน่วยงานของรัฐต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
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รัฐธรรมนูญ 2560 กับการปฏิรูปประเทศ
 นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
25602 มีผลบังคับใช้ การปฏิรูปประเทศก็ด�าเนินการภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ก�าหนดให้มีหมวด
การปฏิรูปประเทศ บัญญัติเนื้อหาไว้ทั้งสิ้น 5 มาตรา โดยมี
เรื่องที่จะต้องปฏิรูปเร่งด่วน 7 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการเมือง มุ ่งเน้นสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในการปกครองแก่ประชาชนเพือ่ให้เข้ามามส่ีวนร่วม 
ทางการเมอืงอย่างถกูต้อง มกีลไกแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองและการคัดกรองให้ได้คนที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาท�าหน้าที่ในฐานะผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มุ ่งเน้นการน�า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน พัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มี
คุณภาพทั้งด้านความรู้และความสามารถพร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างการท�างานแต่ละหน่วยงานให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่

3. ด้านกฎหมาย  มุ่งเน้นปรับปรุงกฎหมายที่มีความ
ล้าสมัย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และพัฒนาระบบการสอน
วิชากฎหมายให้นักกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายได้อย่าง
สะดวก 

4. ด้านกระบวนการยุตธิรรม มุง่เน้นปรบัปรุงการท�างาน 
ของต�ารวจให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตลอดจนมี
กลไกให้ประชาชนเข้าถึงการต่อสู้ทางกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้า ลดค�าสบประมาท 
“คุกไทยมีไว้ขังคนจน” 

5. ด้านการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาให้เยาวชนไทยทุกคน
เข้าถึงการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับการ
ศึกษาตามความถนัด มีการพัฒนาครู อาจารย์ ให้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสทิธภิาพในการสอน
ที่แท้จริง

6. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้ประเทศมีความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน ปรับปรุงระบบ
ภาษี ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม เน้นเพิ่มพูนรายได้

ของรัฐ มีกลไกการจัดท�างบประมาณประจ�าปีอย่าง
มีประสิทธิภาพ

7. ด ้านอื่นๆ มุ ่งเน ้นพัฒนาระบบทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ มีมาตรการทางสิ่งแวดล้อมในการก�าจัด
ขยะ พัฒนาระบบทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นระบบ
สาธารณสขุระดบัต้นและให้ประชาชนมหีลกัประกนั
ในการรักษาสุขภาพอย่างเท่าเทียม

กระบวนการปฏิรูปประเทศ
 ในภาพใหญ่ รัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีกฎหมาย ก�าหนด
กระบวนการการปฏิรูปประเทศในระยะยาว คือ 
 1) พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร ์ชาติ  
พ.ศ. 25603 เป็นกฎหมายท่ีก�าหนดกระบวนการจดัท�ายทุธศาสตร์ 
ชาติเพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
มกีารก�าหนดนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิทีทุ่กรฐับาล
จะต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะการปฏริปูประเทศ 
ซึ่งมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด  
ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา และรองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน  
มีผู้บญัชาการเหล่าทพั และผู้น�าองค์กรต่างๆ อาท ิประธานสภา 
หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการ หน้าที่ส�าคัญคือการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ วางทิศทางของประเทศในระยะ 20 ปี และ
ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศจากคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ และมีอ�านาจก�ากับดูแลการด�าเนินการต่างๆ 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏริปูใดทีค่ณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้วหน่วยงานรฐัต้องด�าเนนิ
การตามแผนดังกล่าวมิฉะนั้นจะมีความผิดทางวินัย
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 2) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 25604 ที่ก�าหนดเป้าหมายการปฏิรูป
ให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สังคมมีความสามัคคี
ปรองดอง ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยการปฏริปูนัน้ต้องด�าเนนิการอย่างครอบคลมุทัง้หมด 11 ด้าน 
ได้แก่ 1. การเมอืง 2. การบรหิารราชการแผ่นดนิ 3. กฎหมาย 
4. กระบวนการยุติธรรม 5. การศึกษา 6. เศรษฐกิจ 
7. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 8. สาธารณสุข 9. ส่ือสาร 
มวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ 10. สงัคม และ 11. ด้านอืน่ตาม 
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด โดยแต่ละด้านจะมีคณะกรรมการ
ปฏิรปูทีค่ณะรฐัมนตรไีด้แต่งต้ัง เมือ่วันท่ี 15 สงิหาคม 2560 5 
เพือ่ท�าหน้าท่ีก�าหนดแผนการและข้ันตอนปฏริปูประเทศตาม
ทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น โดยรฐัธรรมนญูก�าหนดต้องเร่ิมด�าเนนิ
การปฏริปูภายใน 1 ปี นบัตัง้แต่รฐัธรรมนญูบังคบัใช้ และต้อง
เหน็ผลสมัฤทธิภ์ายใน 5 ปี รวมทัง้ให้ครม. แจ้งความคบืหน้า
การปฏริปูต่อรัฐสภาเพือ่ทราบทกุ 3 เดอืน
 นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีการตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปเฉพาะเรื่องตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด เพ่ือความเร่ง
ด่วนในการปฏริปู โดยเฉพาะการปฏริปูต�ารวจ มกีารต้ังคณะ
กรรมการปฏิรูปต�ารวจข้ึน6 ท�าหน้าที่ปรับปรุงกฎหมายที่
เกีย่วข้องกบับทบาทอ�านาจหน้าทีข่องต�ารวจ การแต่งต้ังโยก
ย้าย และการจัดสรรค่าตอบแทน รวมถึงการปรับโครงสร้าง
ภารกิจต�ารวจให้มีความชัดเจนไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
โดยให้ด�าเนินการควบคู่ไปกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ
 เพื่ อด� า เนินการปฏิรูปประเทศตามที่ ก� าหนดไว  ้
ในรัฐธรรมนูญ ได้มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่างๆ เพื่อจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ
เบือ้งต้นให้แล้วเสรจ็ภายใน 120 วนั รวมทัง้ให้คณะกรรมการ
จดัให้มกีารทบทวนทกุ 5 ปี หรอืในกรณทีีส่ถานการณ์โลกหรอื 
สถานการณ์ของประเทศเปลีย่นแปลงไปจนไม่เหมาะสมทีจ่ะ
ด�าเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้ โดยร่างยุทธศาสตร์
ชาติที่คณะกรรมการจัดท�าเสร็จแล้วจะถูกส่งต่อไปยัง 
คณะรัฐมนตรี เพ่ือส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน 60 วัน และให้วุฒิสภา
ลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน 60 วัน  

ในกรณีสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ 
ให้ร่างยทุธศาสตร์ชาตติกไป และให้คณะกรรมการจดัท�าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติใหม่ภายใน 180 วัน โดยกระบวนการจัดท�า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามา
มส่ีวนร่วม ทัง้การรบัฟังความคิดเหน็เบือ้งต้น และการรบัฟัง
ความเห็นเมื่อจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นแล้ว เพื่อน�า
มาแก้ไขปรับปรุง 
 ในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดให้มี
กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล โดยให้หน่วย
งานรัฐด�าเนินการประเมินผลและส่งผลกลับมาตามเวลาที่
ก�าหนด และส�านกังานกรรมการยทุธศาสตร์ชาตจิะท�ารายงาน
สรปุผลประจ�าปี ระบคุวามก้าวหน้า ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอ
แนะเสนอต่อคณะกรรมการ คณะรฐัมนตร ีและ หวัหน้าหน่วย
งานของรัฐ และให้รัฐสภาทราบ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาพิจารณารายงานแล้ว เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ด�าเนนิการตามทีก่�าหนดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ให้มมีติส่งเรือ่ง 
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) พิจารณาด�าเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
หาก ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ถูก
กล่าวหาสั่งพักราชการ พักงาน หรือ ส่ังให้ออกจากราชการ 
หรอืออกจากงานไว้ก่อน หรอืสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งต่อไป

แผนการปฏิรูปประเทศ
 พ.ร.บ. แผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ 
พ.ศ. 2560 มีสาระส�าคัญคือ การก�าหนดให้มีการจัดท�า 
แผนการปฏิรูปประเทศต่างๆ จ�านวน 11 ด้าน7

 มีขั้นตอนการจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศเริ่มจาก
การให้ทีป่ระชุมร่วมคณะปฏริปูทัง้ 11 ด้านก�าหนดหลกัเกณฑ์
วิธีการเงื่อนไขการจัดท�าร่างปฏิรูป จากนั้นให้คณะกรรมการ
แต่ละชุดไปจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน 90 
วนั ก่อนน�ากลบัมาให้ทีป่ระชมุร่วมพจิารณาให้ความเห็นชอบ
ภายใน 30 วนั จากนัน้เสนอให้คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิ
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใน  
30 วัน เสร็จแล้วให้ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิเสนอร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศต่อ ครม. ให้ความเห็นชอบภายใน 
30 วัน และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช ้
ต่อไป ทัง้นีใ้นการด�าเนนิการจดัท�าแผนปฏริปูก�าหนดให้ต้อง
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านนั้นๆ 
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เข้าชี้แจงแสดงความคิดเห็น และจัดให้มีการรับฟังความเห็น
ของประชาชน โดยวิธีการที่ประชาชนเข้าถึงและแสดงความ
เห็นได้โดยสะดวก 
 ในด้านการติดตามประเมินผลนั้น ก�าหนดให้ ครม.  
วางระเบยีบเกีย่วกับหลกัเกณฑ์และวิธีการติดตามการตรวจสอบ 
ประเมินผล การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และให้จัด
ท�ารายงานสรุปผลประจ�าปี เสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อให้
ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ครม. หวัหน้าหน่วยราชการ และรฐัสภาทราบภายใน 90 วนั 
ในกรณีที่พบการด�าเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่สอดคล้อง
กับแผนการปฏิรูป ให้คณะกรรมการประสานไปยังหน่วย
งานดังกล่าวหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อปรับปรุงความไม่
สอดคล้อง ในกรณีท่ีไม่อาจหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้คณะ
กรรมการปฏรูิปแจ้งเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการยทุธศาสตร์
ชาติเพื่อพิจารณา และหากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
มีมติประการใดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามนั้น

หลายมมุมองต่อการปฏริปูประเทศ ของ คสช.
 ขณะที่การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการปฏิรูป
ประเทศเริ่มเดินหน้า ก็มีเสียงสะท้อนเป็นสองด้าน ด้านหนึ่ง
เหน็ว่าเป็นเร่ืองดทีีจ่ะใช้โอกาสนีเ้ริม่ต้นวางเป้าหมายประเทศ

เพือ่เดนิไปข้างหน้าอย่างชัดเจนเป็นเอกภาพ ไม่ใช่ต่างคนต่าง
ท�าจนขัดแย้งกันเอง เกิดการใช้งบประมาณที่ซ�้าซ้อนอย่างที่
เคยเป็นมาในอดีต การปฏิรูปที่ขมวดรวมเข้ากับยุทธศาสตร์
ชาต ิซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นคนก�ากับดแูล จะท�าให้ทกุอย่างมี
ความชดัเจน ไม่ซ�า้ซ้อน และเป็นกลไกส�าคญัในการแก้ปัญหา
ประเทศได้อย่างรวดเร็วตามกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้ 
 แต่อกีด้านหนึง่ มเีสียงวพิากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะประเดน็ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการไว้ยาว
ถึง 20 ปี อาจไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็ และไม่ได้เปิดกว้างรบัฟังความเหน็จากประชาชน 
อย่างกว้างขวาง ตามมาด้วยข้อเรียกร้องว่า ควรปรับเปลี่ยน
หรือวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้สั้นลง รวมท้ังเปิดให้
มีการทบทวนยุทธศาสตร์เป็นรายปี เพ่ือให้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 แม้ว่า คสช. จะเปิดโอกาสให้บุคคลจากภาคส่วนต่างๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏริปูประเทศ นบัตัง้แต่การ
แต่งตัง้สมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาต ิและสมาชกิสภาขบัเคลือ่น
การปฏิรูปประเทศ ที่ประกอบด้วยบุคคลจากสาขาอาชีพ
ต่างๆ แต่หลายฝ่ายมองว่า บคุคลทีเ่ข้ามามกัเป็นผูท้รงคณุวฒุิ 
มากกว่าเป็นตัวแทนประชาชนซึ่งรับรู้ปัญหาอย่างแท้จริง 
ประกอบกับกระบวนปฏิรูปประเทศมีความซับซ้อนและใช้
เวลายาวนาน แต่รัฐบาลไม่เด็ดขาดเพียงพอในการตัดสินใจ

ภาพ : http://moziru.com/explore/Audience%20clipart%20community%20participation
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ให้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิการตามแผนทีม่กีารศกึษาไว้ในชัน้ 
สปช. และ สปท. ท�าให้ทีผ่่านมาเกดิกระแสวพิากษ์วจิารณ์ถงึ
ความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูปประเทศ 
 อย่างไรก็ดีเม่ือการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นภายใต้การ
บังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้านเป็นฝ่ายด�าเนนิการ โดยรฐัธรรมนญูก�าหนด
กรอบระยะเวลาไว้ชัดเจน ท�าให้การปฏิรูปประเทศในช่วงหลัง
เริ่มดูจริงจังและเกิดความหวังที่เป็นรูปธรรม ข้อดีของการ
ปฏิรูปประเทศตามแนวทางนี้คือมีการศึกษาถึงผลกระทบ 
อย่างรอบคอบ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้ฝ่ายปฏิบัติ  
โดยเฉพาะหน่วยงานของรฐั และมกีลไกการกลัน่กรองทีต้่องผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จะช่วย
ให้เกิดความย่ังยืนในการพัฒนาประเทศ และป้องกันปัญหา
รัฐบาลใหม่ล้มนโยบายรัฐบาลเก่า ท�าให้การด�าเนินนโยบาย
หรือโครงการต่างๆ เกิดความต่อเนื่อง
 แต่ในอีกด้านหนึ่ง การปฏิรูปประเทศตามแนวทาง 
คสช. ยังขาดกลไกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมวาง
ทิศทางการปฏิรูปประเทศ เพราะกลไกที่มีอยู่ท�าได้เพียงการ
แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาพิจารณ์ ท่ีไม่ครอบคลุม

ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง เน้นการรับฟังความเห็นตามภูมิภาค
ต่างๆ ทัง้ทีก่ารปฏริปูบางเรือ่งไม่ได้ส่งผลถงึคนในระดบัพืน้ที่
โดยตรง แต่ส่งผลถึงคนในกลุ่มสังคมบางกลุ่มเท่านั้น อีกทั้ง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร ขาดกลไก
ท�าความเข้าใจ ท�าให้เกิดข่าวลือ สร้างความเข้าใจผดิ จนมกีาร
ต่อต้านบ่อยครัง้ เช่น เรือ่งการปฏริปูองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่มีข้อสรุปบางส่วนให้ควบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ขนาดเล็กให้เป็นเทศบาล การปฏิรูปสื่อมวลชนท่ีให้มี 
คณะกรรมการขึน้มาตรวจสอบดูแล และการปฏรูิปเพือ่นริโทษ
กรรมทางการเมืองเพ่ือสร้างความปรองดองในสงัคม เป็นต้น 
เหล่านี้ยังเป็นเพียงข้อสรุปส่วนหนึ่งจากการศึกษาเท่านั้น 
แต่ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่ารัฐเตรียมด�าเนินการตาม 
ข้อเสนอดังกล่าว จนน�ามาซึ่งความขัดแย้งในสังคม
 นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์คณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) สะท้อนมุมมองทางวิชาการว่า แม้เนื้อหาหลายส่วน
ในกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาจจะดูดี แต่เมื่อไปดู
ในบทเฉพาะกาล เหมือนว่ามีการท�าพิมพ์เขียวไว้แล้ว และ
ไม่เคยขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ทั้งนี้กรอบ 
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6 ด้านเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ อาทิ เรื่องความม่ันคง ไม่มี
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศ แต่สะท้อนมุมมอง
ความมัน่คงทางทหารเป็นหลกั นบัเป็นกระบวนทัศน์เก่า และ
ในภาพรวมทั้ง 6 กรอบ ยังมองไม่เห็นว่าจะสร้างสังคมไทย 
ให้เป็นสังคมที่ดี ท�าให้คนมีสติปัญญา มีเหตุมีผล หลุดพ้น 
ความเชือ่ความงมงายได้ ขณะที ่ศ.เกรกิเกยีรติ พิพัฒน์เสรธีรรม 
อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และอดตีกรรมการ 
ป.ป.ช. มองว่าโจทย์แรกของการปฏิรูปคือปัญหาทางเศรษฐกจิ 
โดยกล่าวว่า หนึง่ในแนวทางการปฏริปูประเทศเพือ่ความอยูด่ี
กินดีของประชาชน เพราะดอกผลจากการปฏิรูป และการ
พัฒนาประเทศ จะตกถึงมือประชาชนทุกคนด้วยการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”8 และเห็นว่าการวางเป้าหมายพัฒนา
ประเทศระยะ 20 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี มีเจตนาท่ีดี แต่ควรใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็นจุดเริ่มต้น 
ระยะแรกของยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาว เพราะ
แม้จะมีประชาชนจ�านวนมากชื่นชมยินดีกับวิสัยทัศน ์
ของผู้น�า แต่ก็มีไม่น้อยที่เห็นต่างออกไปด้วยเหตุผลที่เกรง
ว่าผู้น�ารัฐบาลจะใช้แผนยุทธศาสตร์นี้เป็นเครื่องมือในการ
สืบทอดอ�านาจ
 นักการเมืองบางกลุ่มสะท้อนข้อห่วงใยว่า ความมุ่งหวัง
ที่จะให้การปฏิรูปประเทศน�าไปสู่ความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติน้ันน่าจะเป็นไปได้ยาก นายนิพิฏฐ์ อินทร
สมบัติ รองหวัหน้าพรรคประชาธิปตัย์ แสดงความกังวลเรือ่ง
ความเป็นกลางของคณะกรรมการปฏรูิปประเทศ โดยระบวุ่า 
“ผูแ้ทนทีม่าจากการเลอืกตัง้จะไม่ชอบผู้ทีม่าจากการแต่งต้ังและ 
ไม่ชอบให้ผูท้ีม่าจากการแต่งตัง้ท�าหน้าทีท่างการเมืองหรอืท�า
หน้าที่เกี่ยวข้องกัน เพราะถือว่ามีอ�านาจทับซ้อนกัน และถ้า
หากยิง่เป็นคนทีเ่ลอืกข้างมาแล้ว กจ็ะย่ิงเป็นการขดัแย้งกนั”9 
เช่นเดยีวกบั นายภมูธิรรม เวชยชยั เลขาธกิารพรรคเพือ่ไทย 
กล่าวว่า “ความพยายามของนักปฏิรูปต่างๆ ที่ก�าลังท�างาน
ภายใต้คณะกรรมการปฏรูิปดังกล่าวทีผู้่มอี�านาจต้ังขึน้ ยิง่มอง 
ยิ่งไม่เห็นความหวัง และเกรงว่าจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือ
หนึ่งของผู้มีอ�านาจ ที่พยายามท�าให้สังคมรับรู้ว่าตนไม่ได้นิ่ง
ดดูายกบัปัญหาการเมอืงทีเ่กดิขึ้น แต่แท้จรงิแล้วไม่ได้มีแก่น
สาร หรือความจริงใจในการด�าเนินการแต่อย่างใด อีกทั้งยัง
เป็นการปฎิรปูทีผ่ดิหลกัการเพราะการปฏิรปูทีไ่ม่เปิดให้มีการ
แสดงความคดิเห็นของคนในสงัคมอย่างกว้างขวางจะไม่มีทาง

ประสบความส�าเร็จได้”10 เครือข่ายภาคประชาสังคมในนาม
เครือข่ายนักพัฒนาองค์กรเอกชน ได้ออกแถลงการณ์พร้อม
แนบรายชื่อจ�านวน 72 รายชื่อ อาทิ นายเอกชัย อิสระทะ, 
นายสมบูรณ์ ค�าแหง, นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล, นายสุวิทย์ 
กุหลาบวงษ์, และนายเลิศศักดิ์ ค�าคงศักดิ์ ประกาศจุดยืนไม่
ขอเข้าร่วมกับกลไกที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาล
ทหาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สรุป
 การปฏิรูปประเทศเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นส�าคัญที่ คสช. 
พยายามเร่งด�าเนินการให้ทันก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร เพือ่ลบค�าสบประมาทว่าการปฏริปูประเทศของ 
คสช. เป็นเพยีงเร่ืองนามธรรม และไม่ประสบความส�าเรจ็ตาม
โรดแมประยะที ่2 ตามที ่คสช. ต้ังเป้าไว้ ดงันัน้ คสช. จงึต้อง
เร่งด�าเนินการในเรื่องส�าคัญ โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมือง 
การปฏิรูปกฎหมาย การปฏิรูปต�ารวจ และการสร้างความ
ปรองดอง จงึส่งผลให้การบริหารประเทศของ คสช. ในปี 2560- 
2561 มีความเข้มข้นขึ้น มีการผลักดันกฎหมายส�าคัญและ
เร่งจัดตั้งกลไกการปฏิรูปประเทศ แม้การปฏิรูปจะเป็นสิ่งที่
ทกุฝ่ายปรารถนาให้เกิดขึน้อย่างจรงิจงั แต่กอ็ดเป็นห่วงไม่ได้
ว่าการปฏริปูทีจ่ะเป็นผลงานชิน้ส�าคญัของ คสช. ครัง้นีจ้ะได้รบั
การยอมรบัจากสงัคมหรอืไม่ นอกจากนัน้กระบวนการปฏริปู
ประเทศที่เกิดขึ้นไม่ได้จ�ากัดเพียงกลไกการปฏิรูปประเทศ 
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัเชือ่มโยงกับยทุธศาสตร์ชาตทิีจ่ะวาง
ทิศทางการพัฒนาประเทศไปถึง 20 ปี จึงสร้างความกังวล 
เรือ่งการสบืทอดอ�านาจของ คสช. และถกูวพิากษ์วจิารณ์ว่า
มีข้อจ�ากัด เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการก�าหนด
อนาคตของประเทศ ดงันัน้กระบวนการปฏริปูทีเ่กดิขึน้จ�าเป็น
ต้องน�าเสียงสะท้อนเหล่านีม้าพิจารณาและปรบัปรงุ เพือ่ให้การ
ปฏริปูประเทศในระยะยาวประสบความส�าเรจ็อย่างแท้จรงิ
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