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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ข้อมูลทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มเป้าหมายจาก ผู้แทนภาคีการพัฒนา ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา และภาค
ประชาชน จานวน ๔๐ คน
ประเด็นรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๑.๑ กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๑ การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเมื อ งในระบอบประ ชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยการใช้สื่อออนไลน์ (Social Network/Website/VDO) ที่มีลักษณะในเชิงโต้ตอบ
(Interactive) และมีเนื้อหา ความรู้ทรี่ ่วมสมัยตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็น
ประเด็นที่สาคัญและมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
(๒) ควรน าเสนอเนื้ อหาสาระที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่ว มสมัย ชัดเจน สร้างสรรค์ และใช้ภ าษาที่ไม่
ซับซ้อน และให้ความสาคัญกับวิธีการนาเสนอทีส่ ามารถสื่อสารให้ถึงคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้
(๓) การสื่ อสารแบบสองทาง (Interactive) ต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับผู้ที่ดาเนินการสื่ อสาร
แลกเปลี่ยน ต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่นาเสนออย่าง
ชัดเจน
(๔) สื่อ Social Media เป็นสื่อที่มีพลังอย่างมากในยุคปัจจุบัน สามารถสื่อไปถึงกลุ่มคนจานวนมากได้
อย่างรวดเร็ว จึงควรใช้ Social Media เป็นหนึ่งในการสื่อสาร
(๕) ถึงแม้ว่าประชากรใน Social Network จะมีจานวนมากและมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน
การดาเนินการต่าง ๆ ยังคงต้องให้ความสาคัญกับประชากรที่ไม่ได้อยู่ใน Social Network ด้วย
(๖) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การเมืองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ควรนาประเด็นดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาร่ ว มกั น ด าเนิ น การ นอกจากนี้ ควรบรรจุ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ในหลั กสู ตรการเรียนการสอนตั้งแต่เด็ก
และเพิ่มช่องทางการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น
(๗) ควรทบทวนการด าเนิ น การในประเด็น ดัง กล่ าวตั้ งแต่อ ดีต จนถึ งปั จจุ บัน ตลอดจนบริ บทของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีข้อจากัดในปัจจุบัน เพื่อนาข้อดีและ
ข้อเสียมาทบทวนปรับปรุงก่อนการดาเนินการต่าง ๆ ต่อไป
(๘) การสื่ อ สารสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรนาภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ NGO และภาคเอกชน เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการสื่ อ สาร มากกว่า การด าเนิน การโดยหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ งมายาคติค วามไม่เ ชื่อ มั่ น
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
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ในรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจะส่งผลให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพและผู้รับสารจะปฏิเสธการ
รับสารและการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น
(๙) ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง องค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ครบถ้วนและเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันก่อน
โดยควรมีการนิยาม “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ”
ให้ชัดเจนและทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน เพื่อให้การถกเถียงและการพูดคุยต่าง ๆ อยู่บนหลักข้อมูลชุด
เดียวกัน เนื่องจากปัจ จุบัน ความขัดแย้งมักมาจากการที่ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือมีชุด
ความรู้และข้อมูลที่แตกต่างกัน (Asymmetric Information)
(๑๐) สถาบั น พระปกเกล้ ามีความเหมาะสมกับการเป็นผู้ รับผิ ดชอบหลั กในกิจกรรมนี้ในแง่วิช าการ
อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสาคัญอย่างมิลเลนเนียลและเยาวชน Generation Z
สถาบันพระปกเกล้าอาจจาเป็นต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสื่อสาร
อาทิ ภาคเอกชนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และไมโครอินฟลูเอนเซอร์ เนื่องจากภาพลักษณ์ของสถาบัน
พระปกเกล้าที่มีความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการแต่ไม่ดึงดูดใจต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
๑.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ผลักดันให้มีการบังคับใช้ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และการเผยแพร่
ความรู้ และเพิ่มช่องทางในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยภาคประชาชน
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) ปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะคือการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชน ทั้งนี้ ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา
หรื อการนาบุคลากรที่มีความชานาญและเชี่ยวชาญมาบริห ารท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชน
ต่าง ๆ ด้วย
(๒) สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการทามาหากินเลี้ยงปาก
ท้องมากกว่าการสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ ซึ่งส่งผลให้ผู้นาหรือผู้มีอิทธิพลในภาค
ส่วนต่าง ๆ สามารถชี้นากลุ่มประชาชนได้ ดังนั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
ยั่งยืนจึงควรมุ่งเน้นให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอก่อน
(๓) การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการนานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว ควรให้ความสาคัญกับภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย อาทิ ภาคเอกชน
(๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ควรได้รับความคุ้มครอง
และป้องกัน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแสดงความคิดเห็น ที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มบางกลุ่มจะนาไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรง เช่น ใน Social Media ซึ่งมีการ Social Sanction
กันอย่างรุนแรง
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๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
การนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่กระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง
ของประชาชนอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) ควรมุ่ ง ศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ม า และเบื้ อ งหลั ง ของความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น
จึงจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างตรงจุด
(๒) การแก้ไขรั ฐ ธรรมนู ญฯ ต้องมุ่งแก้ไขเพื่อประโยชน์สู งสุ ดของประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่เพื่อ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ต้องมั่นใจได้ว่าการแก้ไขดังกล่าว
จะสามารถขจัดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองได้จริง
(๓) รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ
หาทางออกร่ว มกัน ในการแก้ไขความขัดแย้ง และต้องให้ ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่ าว
ตลอดจนการนาผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ
(๔) ปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมืองนอกจากจะเป็นการขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองแล้ว ยังขยาย
ไปสู่ความขัดแย้งในระดับครอบครัวด้วย ดังนั้น ควรเร่งดาเนินการสร้างความสามัคคีปรองดอง
อย่างรวดเร็ว
(๕) การนิรโทษกรรมทางการเมืองแก่ผู้ที่กระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมและการแสดงออกทาง
การเมื องต้อ งจ ากั ดกรอบของการนิ รโทษกรรมเฉพาะ มิ ให้ ร่ว มถึ งมิ ติท างแพ่ งและทางทุ จริ ต
โดยต้องเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศไทยในภาพรวมอย่างแท้จริง
(๖) ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดาเนินงานของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง
ในสั งคมไทยในปัจ จุบั นไม่ได้เกิดจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ แต่เกิดจากความเหลื่อมล้ า
ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นปัจจัยหลัก และจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่กฎหมายกากับการชุมนุม
ทางการเมืองมีผลบังคับใช้แล้ว (พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งการนิรโทษกรรม
จะส่งผลลบต่อสภาพการณ์ในสังคมคือ (๑) ยิ่งตอกย้าความเหลื่อมล้าในการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้กระทาความผิดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตน (๒) ส่งเสริม (Encourage) ให้เกิดการ
กระทาความผิดในลักษณะดังกล่าวมากขึ้นเนื่องจากบุคคลต่างคาดหวังว่าจะได้รับการนิรโทษกรรม
ในท้ายที่สดุ
(๗) ควรดาเนินการในสภาพการณ์ปัจจุบันคือส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย
และคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ กระทาความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้แล้ว อาทิ การจัดหาทนาย
การใช้หลักประกันจากกองทุนยุติธรรม
๑.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น
๑) การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ (Platform Online) เพื่อระดมความเห็นประชาชนระดับ
ท้องถิ่นต่อการดาเนินกิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่น ๒) การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
กิจ กรรมในรู ป แบบสภาพัฒ นาการเมืองท้องถิ่น ๓) การเลื อกตั้งท้องถิ่นทุกระดับโปร่งใสด้ว ย
นวัตกรรม และ ๔) การส่งเสริมเพิ่มเติมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น นอกจากประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว การสนับสนุนจาก
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งสาคัญ
อย่างยิ่ง
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

(๒) ควรจัดการผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
(๓) การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่ผ่านมา ด้วยการมอบอานาจการบริหาร
จั ด การให้ กับ ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ดและอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจาหมู่ บ้ าน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพในการดาเนินการต่าง ๆ โดยท้องถิ่นอย่างแท้จริง
(๔) ท้องถิ่น แต่ล ะแห่ งมีบ ริ บ ท ศักยภาพ และภูมิสั งคมที่แตกต่างกัน ดังนั้น รัฐ บาลควรสนับสนุน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมท้องถิ่นอย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น และยกเลิกการดาเนินนโยบายเดียวกันกับทุกกลุ่ม (One-size-fits-all
Policy)
(๕) ในปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มีอานาจมากกว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง
และสามารถแทรกแซงการดาเนินการของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งได้ ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญ
กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการกระจายอานาจอย่างแท้จริง
๑.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
ส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง และผลักดันให้
พรรคการเมืองจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) ในแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งจากสมาชิกพรรค ในแต่ละเขตเลือกตั้งอย่างแท้จริง
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) การเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) จะสาเร็จได้จะต้องให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจ
จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นก่อน
(๒) การส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมพรรคการเมืองเป็นประเด็นที่ดี แต่สิ่งที่
เกิดขึ้นในปั จจุบันคือนั กการเมืองและพรรคการเมืองอาจไม่ได้ต้องการการพัฒนา โดยปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญฯ ส่งผลให้พรรคการเมืองหลายพรรคต้องปรับตัว ดังนั้น จึงควรพิจารณาและศึกษาให้
รอบด้านว่า การแก้ไขรั ฐธรรมนูญอาจไม่ใช่สิ่ งจาเป็น แต่เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพรรค
การเมืองเอง
(๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองได้มีกฎหมายกาหนดไว้
แล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนการการเลือกตัวแทนพรรคเป็นประเด็นที่ควรได้รับความสาคัญและ
เข้าไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากตัวแทนพรรคอาจ
มาจากกลุ่มนายทุนมากกว่าประชาชน
(๔) ควรมีมาตรการ กฎหมาย หรือวิธีการที่จะส่งเสริมให้นักการเมืองมี Self-Esteem และมีความ
ละอายต่อการกระทาทุจริตหรือการดาเนินการต่าง ๆ แบบประเทศญี่ปุ่ นและเกาหลีใต้ และควรมี
มาตรการและกฎหมายที่ชัดเจนที่กาหนดบทลงโทษกับนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและ
ประพฤติชั่ว
(๕) ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความจริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี
และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ
(๖) ควรระบุข้อกาหนดการรับสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และการเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบาล หรือตาแหน่ง
อื่นใดที่ต้องมีการเลือกตั้งเป็น องค์ประกอบ โดยกาหนดว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีกิจการ
รับเหมา กิจการรับจ้าง การถือหุ้นต่าง ๆ การทาความผิดแพ่ง อาญา แม้แต่ลหุโทษก็ไม่ได้ รวมไป
ถึงภรรยาและบุตร ญาติพี่น้อง หากมีกิจการที่อาจแสวงหาประโยชน์ในอนาคตก็ไม่ได้
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

