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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำที่สำคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจาก

การดำเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยทั่วไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ที่จริงคำว่ากระบวนการ

ยตุธิรรมเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน  
 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาค

ส่วน ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
 

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ  
 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน 

จะไม่มีวันลดน้อยลงได้ 
 

จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ

ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง 
 

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก แต่มีความ

มุง่มัน่และตัง้ใจจรงิทีจ่ะเขา้มามสีว่นในการเสรมิสรา้งกลไกกระบวนการยตุธิรรมในลกัษณะคูข่นานไปกบัสงัคม นบั

วา่เปน็จดุรเิริม่ทีจ่ะเกดิประโยชนอ์ยา่งยิง่ หากในอนาคตองคก์รทีม่ผีูท้รงคณุวฒุหิลายสาขาอาชพีไดส้มคัรใจรว่มกนั

ดำเนินงานนี ้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการ

รว่มมอืรว่มใจ ชว่ยกนัแกป้ญัหาความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคมไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 
 

ที่สำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา 

เชื่อถือ เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล  
 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำรงความ

เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม  
 

มีนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ

กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย

บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย 
 

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน

ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต 
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วารสาร “ยตุธิรรมคูข่นาน (Thai Justice Watch)” เปน็วารสารราย 6 เดอืน มวีตัถปุระสงคส์ำคญัใน
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การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป
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เขียนเชงิวชิาการและระบบการอา้งองิ (references) ทีเ่ปน็มาตรฐานสากลทัว่ไป 
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ในนามของกองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดทำวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” มีความสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรม  

ราชานุญาตให้ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ในการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์และ

ภาพพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าจัดพิมพ์บนปกและภายใน

วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับ ๒/๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นมงคลอย่างสูงต่อคณะผู้จัดทำและปวงชนชาวไทย  

ที่จะมีโอกาสได้พบเห็น  

เนื้อหาสำคัญของการพิมพ์ฉบับนี้ทางกรรมการผู้อำนวยการของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ได้รวบรวมบทความที่น่า

สนใจหลายบทความทั้งในบทความเกี่ยวกับการปฎิรูปการเมืองการปกครองของประเทศไทยซึ่งกรรมการ  

ผู้อำนวยการฯ ได้เขียนในเอกสารการวิจัยส่วนบุคคลในขณะเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

วปอ) และเป็นข้อเสนอที่ได้นำเสนอให้ช่วงเวลาในขณะดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ซึ่งได้รับ

การโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มาลงพิมพ์ ด้วยมีจุดมุ่งหมายในการให้

ความรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกสาธารณะในการร่วมกันแสวงหาแนวทางสนับสนุนพัฒนาชาติบ้านเมือง

ด้วยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันเสนอแนะทางเลือกต่างๆ ในการปฎิรูปประเทศด้านการเมือง รวม

ทั้งยังมีบทความอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกิจการยุติธรรมซึ่งมีประโยชน์และคุณค่าทาง

วิชาการ อาทิ บทความเรื่อง “การไต่สวนด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ ปปท” ของ คุณเอกรัฐ 

ลิขิตวิทยานิพนธ์ และ “การอำนวยความยุติธรรมด้วยยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน” ของ 

คุณยุพดี  สุขแสง  ซึ่งเป็นบทความที่ตรงกับสภาพปัญหาในสังคมโลกในปัจจุบันที่ประเทศไทยสามารถนำ

มาเป็นกรณีศึกษาและเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหา  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาและพิจารณาด้วย

วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเนื่องด้วยข้อเขียนใดๆ ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” จะถือหลักการสำคัญ

เสมอมาว่า ทางองค์กร สถาบัน ในสังกัดของผู้เขียนย่อมไม่มีส่วนรับรู้ หรือถือเป็นการสะท้อนการ

แสดงออกซึ่งทัศนคติ ความเห็นขององค์กร สถาบันเหล่านั้นแต่อย่างใด 

พร้อมกันนี้ ถือเป็นการแสดงความอาลัยรักและรำลึกถึงคุณงามความดีของ คุณเขตขัณฑ์ ดำรงไทย 

กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทางศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ที่ถึงแก่กรรมด้วย

โรคประจำตัว แต่คุณเขตขัณฑ์ฯ ได้เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและกัลยาณมิตรของพวกเราทุกคนที่จะไม่มี

วันลืมคุณงามความดีของคุณเขตขัณฑ์ฯ ที่มีต่อพวกเราและสังคมนี้ 



วารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน”  ฉบับนี้ เป็นฉบับที่  2  ของปีพุทธศักราช 2557  ซึ่งทางคณะผู้จัดทำและกอง

บรรณาธิการต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความล่าช้าอันเนื่องมาจากปัญหาในการประสานงานด้านการ  

จัดพิมพ์หลายๆ ประการ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำไม่อาจปฎิเสธความรับผิดชอบใดๆ ได้ อย่างไรก็ดี ทางบริษัท 

ปตท จำกัด (มหาชน) ยังคงให้ความกรุณากับทางศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ด้วยดีเสมอมา และต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งในความเข้าใจต่อปัญหาต่างๆ ที่คณะผู้จัดทำได้เรียน  

ผ่านยังผู้ประสานงานของทางบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) แม้ว่าจะเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ทางคณะผู้จัด

ทำได้พยายามรวบรวมบทความและดำเนินการจัดพิมพ์ในทันทีที่การดำเนินการประสานงานในส่วน  

ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์  ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณ บริษัท 

ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงในความกรุณาอย่างยิ่งต่อศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมไทย ในการให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ 

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมไปถึง  คุณไพรินทร์ 

ชูโชติถาวร ท่านประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน และ คุณสรัญ รังคสิริ ท่าน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน และท่านผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของ 

บริษัทฯ  ในความกรุณาทั้งโดยตรงต่อบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องเสมอมา 
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1
ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วย 
“แนวทางการพัฒนาและปฎิรูประบบการเมืองการปกครอง” 

โดย    ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ 

 “ประชาธิปไตย”  แม้จะเป็นรูปแบบการปกครองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น

ลักษณะของการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยึดถือ

หลักเสียงข้างมากด้วยความเคารพต่อเสียงส่วนน้อยของสังคม แต่ดูเหมือนว่าความเข้าใจในเรื่องดัง

กล่าวกระทั่งในหมู่นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายยังคงมีความเห็นต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย

มากมายหลายประการ หลายครั้งมุมมองของความเป็นประชาธิปไตยเมื่อหาจุดร่วมมิได้ก็อาจมีการ

เหมารวมว่ารูปแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมน่าจะยอมรับได้คือสิ่งที่เรียกกันว่า “ประชาธิปไตยแบบ

ไทยๆ” ซึ่งเป็นการพูดเชิงประชดประชันเสียดสีมากกว่าจะได้ประโยชน์ในการทำความเข้าใจสาระ

สำคัญของคำว่า “ประชาธิปไตย” ได้อย่างถ่องแท้ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวการเรียนรู้ถึงความหมายและคุณประโยชน์ของระบอบการปกครองแบบที่

เรียกว่าเป็น “ประชาธิปไตย (democratic rule)” สำหรับประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญอย่าง

ยิ่งยวดต่อแนวทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จของการส่งเสริมให้คนในชาติเคารพและ

หวงแหนสิทธิเสรีภาพตามหลักการของทฤษฎีสัญญาประชาคม (social contract theory) ซึ่งรัฐหรือผู้

ปกครองที่ประชาชนเลือกสรรเข้ามาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางอ้อมดังเช่นทุกวันนี้ 

เป็นเพียงการมอบหมายอำนาจให้เพียงเพื่อทำหน้าที่ให้สมดังเจตนารมณ์และความคาดหวังของคน 

ส่วนใหญ่ หากเมื่อใดก็ตามพฤติกรรมการบริหารการปกครองและพฤติกรรมส่วนตัวก็ดีรวมไปถึงการ

ดำเนินการใดๆ ที่ส่อไปในทางสร้างความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของชาติหรือคน

ส่วนใหญ่ของสังคม ย่อมเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะสามารถดำเนินการถอดถอนหรือ

กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารประเทศ เพื่อให้ได้บุคคลหรือคณะบุคคล

ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างแท้จริง 

 อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวยังคงถูกตีความและได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างไม่

เสมอเหมือนกันบนความรู้พื้นฐานที่ยังไม่เป็นระบบระเบียบ ต่างคนต่างเผยแพร่ให้ความรู้ไปตามความ

เชื่อแนวนโยบายหรือบนหลักความเชื่อส่วนบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ดำเนินการ

เผยแพร่ขององค์กรหรือสถาบันนั้นๆ อย่างขาดความเป็นเอกภาพในการบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจที่ถูก

ต้อง แม้จะต้องการให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมการเมืองการ

ปกครองและสังคมของไทยก็ตามที ทำให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการ
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เรียนรู้ด้านประชาธิปไตยให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามวิถีทางประชาธิปไตย เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการ

เมือง (Democratic value) และการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) แก่ประชาชน

นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากประชาชนเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง

ที่สุดเพราะประชาชนหรือพลเมืองของแต่ละสังคมจะเป็นกลไกหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง การพัฒนาทางการเมืองจึงต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมการเมือง (political 

culture) ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (socialization) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ

เป็นอันดับแรก 

 ในกระบวนการหรือความพยายามสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทาง

สังคมนั้น ส่วนหนึ่งที่สามารถศึกษาได้ก็คือ สังคมนั้นๆ ได้จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้  

หรือไม่ อย่างไรบ้าง ทั้งจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาปกติและการเรียนรู้ทางอื่นๆ นอกระบบ

การศึกษา ดังความคิดเห็นที่ รศ.ดร.พิษณุ  เสงี่ยมพงษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่า ไม่ต้องการเห็นการผูกขาด

ตัดตอนการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น แต่

ต้องการให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อไม่ให้มีฝ่ายใดเป็นผู้กำหนด

ทิศทางหรือครอบงำความคิดเห็นทางการเมืองและองค์ความรู้ในความเป็นประชาธิปไตยในจุดที่กลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งเชื่อถือหรือเห็นชอบเท่านั้น 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและสำรวจข้อมูลของสถาบันการศึกษา  และองค์กรต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการจัดการการศึกษาในระบบที่เป็นทางการ (formal education) พบว่า สถาบัน

อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุดมการณ์การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับปริญญาตรี อาทิ คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้ ได้ศึกษาตัวอย่างหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 นอกจากนั้น ยังมีสถาบันหรือองค์กรบางประเภท ซึ่งแม้ว่าจะมิได้มีลักษณะเป็นสถานศึกษาที่  

จัดหลักสูตรให้กลุ่มผู้รับที่เป็นนิสิตนักศึกษาในลักษณะดังกล่าวแล้ว แต่ก็ได้จัดกิจกรรมของตนเองใน
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การอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยด้วย กล่าวคือ เป็นสถาบันหรือองค์กรที่มีกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างและ

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้แก่กลุ่มผู้รับที่กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มี

บทบาทสำคัญในการเมืองเชิงปฏิบัติจริง คือ สมาชิกรัฐสภา (ทั้ง สส. และ สว.) ผู้ดำรงตำแหน่งใน

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ บุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน พรรคการเมือง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตัวอย่างหลักสูตรของสถาบันในลักษณะนี้

คือ หลักสูตรการอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพระปกเกล้าและหลักสูตรอบรมการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.๑) ของ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังปรากฏรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 

 สิ่งที่น่าสนใจและถือเป็นแนวโน้มใหม่ในการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย  คือ  บทบาทของ

สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในทุกวันนี้ทวีความสำคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางด้านการเมืองและ

ระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างยิ่ง 

 ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อแขนงใหม่ อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต ได้เข้ามาแทนที่รูปแบบ

การจัดการความรู้แบบเดิมที่มีความเป็นทางการและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล สิ่งเหล่านี้คือ 

แนวโน้มใหม่ตามความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกดังข้อคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่านที่ได้หยิบยก

มากล่าว ถึงในส่วนของบทนำ ซึ่งเป็นภารกิจหรือสิ่งที่นักจัดการศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในการวางแผน

จัดการหลักสูตรการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยจะต้องตระหนักรู้และปรับตัวให้ทันกับแนวโน้มความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ 

 

 

  การเปรียบเทียบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา  
 

 ในที่นี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรที่มีเนื้อหาส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยในสองมหาวิทยาลัยหลักที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ หรือการเมือง

การปกครอง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้แสดงตารางวิชาโดย

สังเขปที่คณะรัฐศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยดังกล่าวสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้และ

อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
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ตารางที่ ๒ - ๑ การเปรียบเทียบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 

๑. หลักสูตรการ

เสริมสร้างความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับ 

ประชาธิปไตย 

ประเภทของ 
หลักสูตร 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  

- ศึกษาถึงความคิดทางการเมือง  

 ระบบการเมืองลัทธิและอุดม  

 การณ์ทางการเมือง 

๒. ปรัชญาการเมือง 

- ศึกษาแนวความคิดของนักคิด  

 การเมืองในเชิงปรัชญาและ  

 ประวัติศาสตร์โดยเน้นที่นักคิด  

 และแนวความคิดทางการเมือง  

 ในประวัติศาสตร์  ความคิด  

 ทางการเมืองตะวันตก 

๓. ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 

- ศึกษาและเปรียบเทียบระบอบ  

 ประชาธิปไตยของประเทศ  

 ประชาธิปไตยที่สำคัญ โดย  

 เน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง  

 โครงสร้ างของสถาบันและ  

 กระบวนการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  

- ศึกษาถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์และ  

 หลักการต่าง ๆ  เกี่ยวกับความสัมพันธ์  

 ระหว่าง รัฐกับพลเมือง 

๒. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 

- ศึกษาแนวความคิดและปรัชญาการเมือง  

 ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 

 

 

 

 

๓. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 

- ศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงทฤษฎีการเมืองของ  

 นักปรัชญาทางการเมือง วิเคราะห์การ  

 นำความคิด เหล่ านี้ มาใช้กับรูปการ  

 ปกครองโครงสร้างและหน้าที่ของรัฐ  

 ในปัจจุบัน เช่น ในสหรัฐอเมริกาและ  

 อังกฤษ การปกครองภายใต้กฎหมาย  

 อุดมการณ์ประชาธิปไตย การรับผิดชอบ  

 ของรัฐต่อประชาชน ประโยชน์นิยม การ  

 ถ่วงดุลอำนาจ สิทธิประชากร เสรีภาพ   

 และศีลธรรม เป็นต้น ตลอดจนพิจารณา  

 ข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีดังกล่าว  

 ด้วย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประเภทของ 
หลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

๔. รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  

- พัฒนาการขบวนการและแนว   

 คิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความ  

 สัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับ  

 สถาบันการเมือง รูปแบบของ  

 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง  

 การเมืองในประเทศตะวันตก   

 ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ  

 สถาบันการเมืองในประเทศ  

 กำลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. พฤติกรรมทางการเมือง    

    ความเป็นมาของการศึกษาแบบ  

 พฤติกรรมในทางรัฐศาสตร์   

 และความแตกต่างระหว่างการ  

 ศึกษา รูปแบบธรรมดา หรือ  

 แบบปรัชญาการเมืองกับแบบ  

 พฤติกรรม ปัจจัยทางสังคมและ  

๔. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 

- ศึกษาวัตถุประสงค์ของกฎหมาย รธน.   

 ชนิดต่าง ๆ ของ รธน. กำเนิดหรือการ  

 สถาปนา รธน. อำนาจอธิปไตยและการ  

 ปกครองแบบประชาธิปไตย การมีสภา  

 นิติบัญญัติสภาเดียวหรือสองสภา การ  

 แบ่งอำนาจและรูปของรัฐบาลต่าง ๆ ที่  

 สืบเนื่องมาจากการแบ่งอำนาจ ความ  

 เป็นกฎหมายสูงสุดของ รธน. สิทธิและ  

 เสรีภาพของบุคคล นอกจากนั้นยังจะ  

 ศึกษาถึงการปกครองก่อนมี รธน. ใน  

 ประเทศไทยโดยย่อ ลักษณะทั่วไป และ  

 องค์การปกครองตาม รธน. ของประเทศ  

 ไทยที่มีมาแล้ว ลักษณะทั่วไปและ  

 หลักการสำคัญของกฎหมายการเลือกตั้ง  

 แห่งประเทศไทย พระมหากษัตริย์ ครม.   

 รัฐสภา การดำเนินและวิธีปฏิบัติของ  

 รัฐสภา การบัญญัติกฎหมาย ความ  

 เกี่ยวพันระหว่าง ครม. กับรัฐสภา ศาล  

 และตุลาการ รธน. ศาลพิเศษและ  

 องค์การอื่น ๆ และการปกครองท้องถิ่น 
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ประเภทของ 
หลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 วัฒนธร รมที่ มี ต่ อ กิ จ ก ร รม  

 ทางการเมือง  ความเกี่ยวข้อง  

 ระหว่างการอบรม  และการ  

 เรียนรู้ทางการเมือง บุคลิกภาพ  

 และวัฒนธรรมทางการเมือง  

 กับพฤติกรรมทางการเมือง โดย  

 จะเน้นเปรียบเทียบระหว่าง  

 พฤติกรรมในระบบประเพณี  

 ประชาธิป ไตยตะวันตกกับ  

 ประเทศไทยเป็นสำคัญ 

๑. การเมืองการปกครองท้องถิ่น

และภูมิภาค   

- การศึกษาเปรียบเทียบโครง   

 สร้างทางการเมืองการปกครอง  

 ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค   

 กระบวนการทางการปกครอง  

 ของไทยจากแง่มุมของกฎหมาย  

 และสถาบัน ความสัมพันธ์  

 ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล  

 ท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาใน  

 ระดับภูมิภาค  ข้อถกเถียงใน  

 เรื่องการรวมอำนาจและการ  

 กระจายอำนาจ 

๒. ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมตามวิถี

ทางประชาธิปไตย 

๑. การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

 

- ศึกษาถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ   

 สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ  

 และระดับท้องถิ่น อันนำไปสู่รูปแบบ  

 การปกครองท้องถิ่นที่ เป็นอยู่ โดย  

 ศึกษาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  

๑) กระบวนการขยายอำนาจของรัฐไทย  

 เข้าไปในสังคม “ชนบท” ผ่านการ  

 ขยายตัวของระบบราชการ ระบบ  

 เศรษฐกิจแบบตลาด ระบบอุดมการณ์  

 ของรัฐ และโครงการพัฒนาต่าง ๆ  

๒) กระบวนการดูดซับหรือต้านทานการ  

 ขยายอำนาจจากส่วนกลางของ สังคม   

 “ชนบท” และ ๓) การตกผลึกของ  

 ความสัมพันธ์ระหว่างสองกระบวนการ  

 ดังกล่าวในเชิงรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นรูป  

 แบบการเมืองการปกครองที่เป็นอยู่ใน  
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ประเภทของ 
หลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 ขณะนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน  

 เศรษฐกิจสังคม รวมตลอดถึงการคงอยู่  

 หรือการเกิดขึ้นใหม่ของความสัมพันธ์  

 เชิงอำนาจในท้องถิ่น 

๒. การเมืองภาคประชาชน 

- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของ  

 ขบวนการภาคประชาชนและขบวนการ  

 เคลื่อนไหวทางสังคมที่ เกิดขึ้นตั้งแต่  

 อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ขบวนการสตรี   

 ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ ง   

 แวดล้อม ขบวนการของคนพื้นเมือง  

 ดั้งเดิม ขบวนการสันติภาพ ขบวนการ  

 ประชาชนชายขอบ  ขบวนการของ  

 กลุ่มคนที่ถูกเก็บกดปิดกั้นอัตลักษณ์   

 ขบวนการเรียกร้องสิทธิประเภทต่างๆ   

 ตลอดจนถึงขบวนการต่อต้านกระแส  

 โลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ฯลฯ เพื่อให้เห็น  

 ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ขบวนการ  

 เหล่านี้ส่งผลกระทบถึงระบอบการเมือง   

 กระบวนการทางการเมือง และความ  

 สัมพันธ์ทางอำนาจในสังคม  โดยนำ  

 ขอบเขตและลักษณะของการศึกษา  

 ดังกล่าวของต่างประเทศมาประยุกต์ใน  

 เชิงเปรียบเทียบกับการเมืองไทยด้วย 

๒. ขบวนการทางการเมืองและ

สังคม  

- การรวมตัวและสร้างพลังทาง   

 การเมืองของประชาชน กลุ่ม  

 ผลประโยชน์ และกลุ่มผลักดัน  

 กระบวนการนโยบายสาธารณะ   

 ขบวนการทางสังคมและการ  

 เมือง และประชาสังคมในการ  

 เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ  

 การเมือง 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการการปกครองแบบประชาธิปไตย  ของ

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เหล่านี้  พบว่าเนื้อหาของหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เริ่มจากการให้ความรู้เบื้องต้นถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  ความหมาย  วิวัฒนาการของแนวคิด  หลักการ  อุดมการณ์ 

องค์ประกอบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ คุณธรรม และกลไกหรือ

เครื่องมือของรัฐซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเมืองการปกครอง เช่น รัฐธรรมนูญ ระบบ

พรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร รัฐสภา 

รัฐบาล ศาลยุติธรรม และพรรคการเมือง อำนาจอธิปไตย การปกครองของกฎหมาย กฎของเสียงข้าง

มาก สถาบันการเมือง หลักการปกครองโดยนิติรัฐ รวมไปถึงการศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการ

ปกครองของไทย การสร้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย สภาพการณ์ในปัจจุบันของการเมือง

ไทยและการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา การศึกษาเปรียบเทียบ

ระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่าง ๆ  ศึกษาการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น การศึกษา

วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งเนื้อหาวิชาเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

 ส่วนหลักสูตรที่จำแนกได้เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามวิถีทางประชาธิปไตยนั้น ได้แก่ 

การมุ่งเน้นให้พลเมืองเห็นความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพของตนตามระบอบประชาธิปไตย 

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งโดยการผ่านกลไกการมีส่วนร่วมใน

ระดับชาติในระบบรัฐสภา  (โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้ง)  การมีส่วนร่วมผ่านกลไกการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และการเมืองภาคประชาชนและการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องและผลักดันประเด็นเฉพาะ   

ต่างๆ เป็นต้น 

 

 กล่าวได้ว่าเนื้อหาของหลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความคล้ายคลึงกัน แต่สังเกตได้ว่า  

 ๑. ในส่วนของทฤษฎีการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุอย่างชัดเจนว่าจะให้นักศึกษาได้

เรียนรู้ปรัชญาการเมือง “ตะวันออก” ด้วย ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน้นแนวความคิดของ

ปรัชญาเมธีตะวันตก  

 ๒. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นการเฉพาะต่อการศึกษาพฤติกรรมการเมือง โดย

มีการระบุออกมาเป็นหัวข้อต่างหาก ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาเรื่องนี้โดยกลมกลืนไปกับ

ส่วนอื่นๆ ของหลักสูตร  
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 ๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความสนใจในการศึกษาเรื่อง “การเมืองภาคประชาชน” เป็น

พิเศษและมีการแยกหัวข้อออกมาเป็นการเฉพาะ ขณะที่หลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษา

เรื่องนี้ภายใต้หัวข้อขบวนการทางการเมืองและสังคม 

 

 
  การเปรียบเทียบหลักสูตรของสถาบันหรือองค์การที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษา  
 

 หลักสูตรวิชารัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้  

ยกมาเป็นตัวอย่างแล้วนั้น มุ่งให้การศึกษาต่อนักศึกษาที่มีภูมิรู้ระดับปริญญาตรี และมีลักษณะส่วนหนึ่ง

เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีแก่ผู้รับ ในขณะที่หลักสูตรการอบรมของสถาบัน

พระปกเกล้าและคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มีวัตถุประสงค์และธรรมชาติของการจัดหลักสูตร

แตกต่างจากการจัดของมหาวิทยาลัยอยู่บ้าง คือ เป็นการจัดการอบรมสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไปแล้วเป็นอย่างน้อย มีประสบการณ์ รวมทั้งกำลังทำงานเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและ

การเมืองการปกครองในทางปฏิบัติอยู่จริงๆ ทั้งในรัฐสภา องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ กลไกการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมือง ฯลฯ นอกจากนั้น หลักสูตรได้ตั้งเป้าประสงค์ที่จะให้ผู้รับการ

อบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ และยังตั้งความหวังที่จะสร้างผู้นำ

ทางการเมืองรุ่นใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์

การเมืองไทยที่เป็นอยู่จริง มีคุณธรรม ยอมรับและยึดถือในวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย ขึ้น

มาให้แก่สังคมไทยด้วย  

 

 เนื้อหาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความคล้ายคลึงกัน 

คือ กล่าวถึงปรัชญา แนวคิด ค่านิยม หลักการและกลไกของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยรวมทั้งพัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญ การวิเคราะห์สภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน การศึกษาถึงการทำงานของกลไกและเครื่องมือต่างๆ ใน

ระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ พรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ หลักจริยธรรมทางการ

เมืองและจิตสำนึกสาธารณะ หลักของกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยเฉพาะการตรวจสอบการ

ใช้อำนาจรัฐ ตัวแสดงต่างๆ ในระบบการเมืองและระบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงฝ่ายต่างๆ รวมถึง

ปัญหาในการทำงานของกลไกเหล่านี้ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและการเสริมสร้างให้

ระบบทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น 
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 ประการสำคัญ  หลักสูตรทั้งสองยังมุ่งที่จะสร้างภาวะผู้นำและเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม

ตระหนักว่า ตนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนโยบาย

และการลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย อันจะ

นำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล และ

มีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขันของประชาชนต่อไป 

 ข้อแตกต่างที่อาจมีบ้างระหว่างหลักสูตรทั้งสอง บางส่วนก็เป็นไปตามธรรมชาติและวัตถุ 

ประสงค์ขององค์กรเอง เช่น หลักสูตรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็จะเน้นไปในเรื่องระบบพรรค 

การเมือง การพัฒนาพรรคการเมือง ความสำคัญของระบบการเลือกตั้ง ปัญหาการเลือกตั้ง และการ

พัฒนาระบบการเลือกตั้ง ในขณะที่สถาบันพระปกเกล้าเน้นความสนใจในเรื่องการสร้างและพัฒนา

ภาวะผู้นำในระบอบประชาธิปไตย การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 

 ข้อที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่ง คือ ขณะที่หลักสูตรการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา  ได้เน้นไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีของระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญกับ 

“ประชาธิปไตยที่มีในตำรา” หลักสูตรการอบรมของสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีความน่าสนใจและให้ความสำคัญต่อการประยุกต์นำไปปฏิบัติจริง  โดยผู้ที่มีส่วนมีบทบาท  

อยู่ในระบบการเมืองการปกครอง  จึงอาจกล่าวได้ว่า  หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าและคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง เน้นไปที่ “ประชาธิปไตยที่มีชีวิต” หรือมีความเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ง่ายกว่า  

 

 

  การศึกษาประชาธิปไตยนอกห้องเรียน 
 

 ต้องยอมรับว่าการศึกษาประชาธิปไตยไม่อาจจำกัดอยู่ภายในห้องเรียนตามลำพังได้ นอกจากนี้

คณะผู้ศึกษาวิจัยยังมีความเชื่อจากประสบการณ์ตรงและผลแห่งการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่ม

ประชากรที่ได้รับข้อมูลมาว่า การศึกษาประชาธิปไตยภายนอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรงและการ

มีส่วนร่วมโดยตรงกับกระบวนการกรรมวิธีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นการเรียนรู้

ประชาธิปไตยที่ได้ผลและยั่งยืนมากกว่าการท่องจำหรือเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ อย่างมากมายแต่

อาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับการดำเนินชีวิตตามปกติทั่วไป 
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 ในเรื่องเดียวกันนี้ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล๑  ได้อ้างถึงแนวทางการให้การศึกษานอกห้อง

เรียนของนักเรียนนักศึกษาในยุโรป และสหรัฐอเมริกาไว้อย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้ 

 “เครื่องมือ หรือ วิธีการ ที่โรงเรียนในอเมริกาและในยุโรปใช้ในการสร้างจิตสำนึกของความเป็น

พลเมืองให้กับเด็กนักเรียนคือ การให้นักเรียนได้ออกไป สัมผัสกับปัญหาต่างๆ ของชุมชน ที่อยู่รอบๆ 

โรงเรียน และให้ตั้งคำถามว่าได้พบเห็นปัญหาอะไรบ้าง จากนั้นจะใช้ กระบวนการกลุ่ม ในการทำให้เกิด

การถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และเสนอ โครงงาน ของกลุ่มใน

การลงมือแก้ปัญหา โดยครูจะดูแล แนะนำ และให้คำปรึกษาในการทำโครงงานให้เหมาะสมกับระดับ

อายุและชั้นเรียน วิธีการนี้จะทำให้เด็กนักเรียนได้เริ่มมองออกไปจากตนเองไปสู่คนอื่น ได้สัมผัสความ

เป็นจริงที่อยู่รอบๆ ตัว เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และเชื่อมโยงตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

โดยกระบวนการกลุ่มจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิ และรู้จักที่จะทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น สำหรับการลงมือปฏิบัติจะทำให้เกิดจิตสำนึกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และพัฒนาไปสู่

การเป็น “พลเมือง” ที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการนี้ในอเมริกาและหลายๆ ประเทศใน

ยุโรปเริ่มต้นตั้งแต่ ชั้นประถมตอนปลาย และเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างประชาชนของเขา

ให้เป็น “พลเมือง” 

 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  ยังแสดงความเห็นต่อนิยามหรือความหมายของคำว่า 

“ประชาธิปไตย” คือการปกครองโดย “กติกา” ที่มาจากประชาชน และได้อธิบายถึงการเรียนรู้

ประชาธิปไตยว่าจะต้องดำเนินการโดยสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นพลเมือง” ให้เกิดขึ้นดังรายละเอียด

ในบทความเรื่องเดียวกันนี้ 

 ระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองโดยกติกา หรือ การปกครองโดยกฎหมาย (The 

Rule of Law) หรือที่เรียกว่า “นิติรัฐ” ซึ่งหมายถึงรัฐที่ปกครองโดยกติกา มิใช่ปกครองโดย อำเภอใจ 

หรือ ใช้กำลัง โดยทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือกฎหมายอย่างเสมอกัน รัฐบาลก็จะต้องอยู่ภายใต้

กฎหมาย และจะมีอำนาจกระทำการใดที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้

อำนาจไว้เท่านั้น และเนื่องจากประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน กฎหมายที่ใช้ในการ

ปกครองจึงต้องมาจากประชาชน และนี่เองคืออำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร “สภา” ของ 

“ผู้แทนราษฎร” ที่ “ราษฎร” ได้เลือกเข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนตนเอง 

๑ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education): พัฒนาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่ 
“คน” (บทความ). คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.fnfthailand.org/node/84   
(สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 
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 ในระบอบประชาธิปไตย อำนาจของรัฐบาลหรือ ฝ่ายบริหาร จึงมาจากกฎหมายที่ตราขึ้นมา

โดย ฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาจากประชาชน ถ้าหากรัฐบาลละเมิดกฎหมาย หรือใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ฝ่ายตุลาการ หรือศาลจะเป็นผู้ใช้อำนาจตีความกฎหมายในการตัดสิน เพื่อควบคุมการใช้

อำนาจให้เป็นไปตามกฎหมายที่มาจากประชาชน และนี่คือ หลักการแบ่งแยกอำนาจ ของระบอบ

ประชาธิปไตย ที่ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจออกเป็น อำนาจนิติบัญญัติ (ตรากฎหมาย) อำนาจบริหาร   

(ใช้กฎหมาย) และ อำนาจตุลาการ (ตีความกฎหมาย) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ   

(checks & balances) มิให้ผู้มีอำนาจใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ หากต้องใช้ภายใต้กฎหมายหรือกติกา

ที่มาจากประชาชน 

 ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะต้องนำหลักการทั้งหลายเหล่านี้มาบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญจึงเป็น กฎหมายสูงสุด เป็น กฎหมายของกฎหมาย ที่

กำหนดว่า กฎหมายหรือกติกาที่ใช้ในการปกครองจะบัญญัติออกมาโดยกระบวนการอย่างไร ทั้งจะต้อง

มีการกำหนดระบบและรูปแบบที่ใช้ในการปกครอง พร้อมกับมีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยจึงมีฐานะเป็น สัญญาประชาคม ของคนในชาติที่ตกลงกัน

ว่าจะปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยใช้กติกาตามที่ตกลงกันไว้ในรัฐธรรมนูญ และนี่คือ

ความหมายของ รัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตย 

 

  ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ ประชาชนจะต้องเป็น “พลเมือง” 

 การปกครองในระบอบ “ประชาธิปไตย” ไม่เพียงแต่จะต้องมีกติกา หรือรัฐธรรมนูญที่จะ

กำหนด ระบบ ที่ใช้ในการปกครองประเทศภายใต้หลักการดังที่ได้กล่าวมาเท่านั้น สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไป

กว่าก็คือ คน หรือประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้หลักสิทธิ

เสรีภาพและหลักความเสมอภาค จะต้องมีความเป็น “พลเมือง” ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการ

ปกครอง โดยประชาชน หรือการปกครองที่ ประชาชนปกครองตนเอง  จึงจะประสบความสำเร็จได้ 

 “พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตย ประกอบไปด้วยลักษณะหกประการดังต่อไปนี้คือ หนึ่ง 

มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ สอง เห็นคนเท่าเทียมกัน สาม ยอมรับความแตกต่าง สี่ เคารพสิทธิผู้อื่น ห้า 

รับผิดชอบต่อสังคม และ หก เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม ซึ่งจะได้กล่าวเป็นลำดับไปดังนี้ 

 ๑. มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ - ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ประชาชน

เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ เมื่อประชาชน

เป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิต และมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเอง ทำนอง
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เดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้านของตน ระบอบประชาธิปไตยจึงทำให้เกิด หลักสิทธิเสรีภาพ 

และทำให้ประชาชนมี อิสรภาพ คือเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็น 

ไท คือเป็น อิสระชน ที่พึ่งตนเองและสามารถรับผิดชอบตนเองได้ และไม่ยอมตนอยู่ภายใต้อิทธิพล

อำนาจ หรือภายใต้ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด เด็กจะเป็น “ผู้ใหญ่” และเป็น “พลเมือง” หรือสมาชิก

คนหนึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง เมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได้  

 ๒. เห็นคนเท่าเทียมกัน - ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็น

ของประชาชน ดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าประชาชนจะ แตกต่าง หรือ สูงต่ำ กันอย่างไร ไม่ว่า

จะร่ำรวยหรือยากจน ไม่ว่าจะจบดอกเตอร์หรือจบ ป.๔ ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไร ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือ

เป็นลูกน้อง ทุกคนล้วนแต่ เท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ “พลเมือง” จึงต้อง เคารพหลัก

ความเสมอภาค และจะต้อง เห็นคนเท่าเทียมกัน คือเห็นคนเป็น แนวระนาบ (horizontal) เห็นตน

เท่าเทียมกับคนอื่น และเห็นคนอื่นเท่าเทียมกับตน ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนล้วนมี ศักดิ์ศรีของความ

เป็นเจ้าของประเทศ อย่างเสมอกัน ถึงแม้จะมีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่าง เท่าเทียม ซึ่งจะ

แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสังคมแบบ  อำนาจนิยม  ในระบอบเผด็จการ หรือสังคม  ระบบอุปถัมภ์   

ซึ่งโครงสร้างสังคมจะเป็น แนวดิ่ง (vertical) ที่ประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระชน   

และมองเห็นคนเป็นแนวดิ่ง มีคนที่อยู่สูงกว่า และมีคนที่อยู่ต่ำกว่า โดยจะ ยอม คนที่อยู่สูงกว่า แต่จะ 

เหยียด คนที่อยู่ต่ำกว่า ซึ่งมิใช่ลักษณะของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย  

 ๓. ยอมรับความแตกต่าง - ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ

ประเทศ เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงมี เสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตยจึงให้

เสรีภาพ และยอมรับความหลากหลายของประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

เลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพื่อมิให้ ความแตกต่าง 

นำมาซึ่ง ความแตกแยก ในสังคม “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้อง ยอมรับ และ เคารพ 

ความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกันได้ ถึงแม้จะแตกต่างกัน และจะต้องไม่มีการใช้

ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง ถึงแม้จะไม่เห็นด้วย แต่จะต้องยอมรับว่า คนอื่นมีสิทธิที่

จะแตกต่างหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราได้ และต้องยอมรับ โดยไม่จำเป็นที่จะต้อง เข้าใจ   

ว่าทำไมเขาถึงเชื่อหรือเห็นแตกต่างไปจากเรา “พลเมือง” จึงคุยเรื่องการเมืองกันในบ้านได้ ถึงแม้จะ

เลือกพรรคการเมืองคนละพรรค หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละข้างกัน  

 ๔. เคารพสิทธิผู้อื่น - ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ ทุกคนจึงมี สิทธิ 

แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยคำนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โดย  

ไม่คำนึงถึงสิทธิผู้อื่น  หรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใด  ย่อมจะทำให้เกิดการใช้สิทธิที่  
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กระทบกระทั่งกันจนกระทั่งไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปได้ ประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็น

อนาธิปไตย เพราะทุกคนเอาแต่สิทธิของตนเองเป็นใหญ่ สุดท้ายประเทศชาติย่อมจะไปไม่รอด สิทธิใน

ระบอบประชาธิปไตยจึงจำเป็นต้องมี ขอบเขต คือมีสิทธิและใช้สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้อง เคารพ สิทธิผู้อื่น และจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตน  

ไป ละเมิด สิทธิของผู้อื่น  

 ๕. รับผิดชอบต่อสังคม - ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครอง ตามอำเภอใจ หรือใครอยาก

จะทำอะไรก็ทำ โดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม ดังนั้น นอกจากจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และ

รับผิดชอบต่อผู้อื่นแล้ว “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดย

รับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ ดีขึ้น หรือแย่ลง โดยตัวเอง หากสังคม  

จะดีขึ้นได้ก็ด้วยการกระทำของคนในสังคม และที่สังคมแย่ลงไป ก็เป็นเพราะการกระทำ ของคนใน

สังคม “พลเมือง” นั้นก็คือผู้ที่มีสำนึกของความเป็นเจ้าของประเทศ และเป็นเจ้าของสังคม “พลเมือง” 

จึงไม่ใช่คนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามอำเภอใจ แล้วทำให้สังคมเสื่อมลงไป หากเป็นผู้ที่ใช้สิทธิเสรีภาพ  

โดยรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้นกว่า  

ที่ผ่านมา 

แผนภาพที่ ๒ – ๑  “พลเมือง” ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการปกครอง โดยประชาชน หรือ 

                          การปกครองที่ ประชาชนปกครองตนเอง 

  ที่มา : ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  มปป  มปพ 
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 ๖. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม - ประชาธิปไตยคือการปกครอง  โดย 

ประชาชน โดยใช้กติกา หรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตย  

จะประสบความสำเร็จได้ ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยตามสมควร ทั้งในเรื่อง หลักประชาธิปไตย หรือ การปกครองโดยประชาชน และหลัก  

นิติรัฐ หรือการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจเรื่องการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

พลเมือง ทั้งติดตามความเป็นไป และมีส่วนร่วมในเรื่องการบ้านการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมในเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ถ้ามีความขัดแย้งก็เคารพ

กติกา และใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหา โดยไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรง  

 ทั้งนี้ความเห็นของปริญญา เทวานฤมิตรกุล มีความสอดคล้องกับความคิดและทัศนะของ 

อาจารย์ ชลธิศ ธีระฐิติ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ได้ให้ความเห็นผ่านการให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสังคมไทยว่า  ที่ผ่านมา  

เกิดจากความผิดพลาดของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เน้นการศึกษาด้านต่างๆ ตามกระแส และ  

นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ  จัดได้ว่าเป็น  “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง   

(change agent)” ที่สังคมทั่วไปยอมรับและให้ความเชื่อถือ ทำให้เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นเช่นใด

ออกไปมักได้รับการดำเนินรอยตามของผู้คนในสังคม 

 ชลธิศ ธีระฐิติ เห็นว่า กระแสสังคมของโลกในยุคที่ผ่านมาซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องต่างๆ นับแต่ยุคการ

สร้างความเป็นสังคมสมัยใหม่ (Modernism) ยุคที่สนใจพรรคการเมือง มาถึงยุคที่ให้ความสำคัญกับ

รัฐธรรมนูญและเมื่อต่างประเทศเน้นหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของประชาสังคม (Civil Society) แนว

ความคิดเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดออกไปในสังคมและทำให้สังคมหรือประชาชนเชื่อตามๆ กันว่าสิ่งที่ผ่าน

กระบวนการคิดและนำเสนอโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้จริง ทำให้เกิดภาวะหลงกระแสไปในทิศทางเดียวกัน  

 ส่วนในปัจจุบันจะว่าเป็น “กระแสใหม่” ก็คงไม่ผิดนัก เพราะนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์  

ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้หันมาให้ความสนใจกับสิ่งที่ ชลธิศฯ เรียกว่า เป็นการให้ความสำคัญกับ  

สิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นพลเมือง (Citizenship)” ซึ่งหากจะให้การศึกษาประชาธิปไตยหรือส่งเสริมการ

เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยให้ได้ผลสำเร็จจะต้องเข้าใจถึงลักษณะจำเพาะของความเป็นพลเมือง  

ที่ ชลธิศฯ เห็นว่าจะต้องมุ่งเน้นใน ๓ ด้านหลัก 

 ประการแรก จะต้องทำให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ทางการเมือง (Political Literacy)   

ในประเด็นนี้ ชลธิศฯ เห็นว่าความหมายที่แท้จริง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนหรือ “พลเมือง” 

สามารถรู้เท่าทันนักการเมือง  และสามารถเข้าใจกลเม็ดเด็ดพรายรวมทั้งกระบวนการทางการเมืองที่
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เป็นอยู่จริง ซึ่งการดำเนินการเช่นว่านี้จะมีส่วนสำคัญทำให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อหรือถูกตีราคา  

ในเชิงการเมืองที่ด้อยค่า หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองที่ไม่สุจริต  

เช่นที่ผ่านมา 

 ประการที่สอง ประชาชน หรือ “พลเมือง” จะต้องรับทราบถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่และ

ขอบเขตแห่งเสรีภาพที่ตนเองพึงมีพึงได้ และดำเนินการให้เป็นไปตามสิ่งที่ตนเองได้รับนั้นอย่างถูกต้อง

และเป็นธรรม 

 ประการที่สาม ประชาชน หรือ “พลเมือง” จะต้องสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการเมืองได้อย่างอิสระตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามบทบาท สิทธิหน้าที่ของความเป็น

พลเมืองแห่งรัฐนั้นๆ  

 ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า หากจะมีการกำหนด “หลักสูตรการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับ

ประชาชน” ขึ้นมาให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ผู้วางหลักสูตรหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องมีความ

เข้าใจและเห็นความสำคัญของ “ความเป็นพลเมือง” ให้ได้เป็นสิ่งแรก เพราะเมื่อสามารถเข้าใจถึงความ

เป็นพลเมือง ซึ่งจะทำให้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่เสรีภาพรวมทั้งขอบเขตอันเหมาะสมของสิ่งเหล่านี้ได้ครบ

ถ้วน ก็จะส่งผลให้การวางหลักสูตรการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องไม่หลง

ทิศหรือเบี่ยงเบนไปตามกระแสความนิยมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

 อย่างไรก็ดี  พัฒนาการทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตยของประเทศมีความลุ่มๆ ดอนๆ 

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนอกรูปแบบกติกาที่เป็นสากล โดยเฉพาะการเกิด

รัฐประหารบ่อยครั้งในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงน่าทบทวนและ

พิจารณาถึงกรณีการรัฐประหารที่มีผลกระทบและอาจนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยในด้านใดด้าน

หนึ่งดังปรากฏในเนื้อหาของข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

 

  รัฐประหาร ๑๙ กันยา กับ พัฒนาการประชาธิปไตยไทย 

 การรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อ ๑๙ กันยาน ๒๕๔๙ ปรากฏข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ดัง

กล่าวอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยเองและนานาชาติ๒  วัตถุประสงค์ในการนำเสนอบทความว่า

๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน (Asian Human Rights commission) ในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ได้กล่าวถึงการ
รัฐประหารของประเทศไทยเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ว่าได้ทำให้ประเทศไม่มีรัฐธรรมนูญและขาดหลักนิติธรรม (The Rule of 
Law) แหล่งที่มา Foreword, THAILAND: Military coup ๒๐๐๖: A collection of statements marking one month of 
renowned military rule in Thailand (Asian Human Rights Commision, Hong Kong) October ๒๐๐๖ 
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ด้วย “รัฐประหาร ๑๙ กันยา กับ พัฒนาการประชาธิปไตยไทย” มีหลักการและเหตุผลสำคัญเพื่อศึกษา

วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น (consequences) ภายหลังการรัฐประหารตามหลักวิชาการโดย

มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้นำหรือตำหนิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  อย่างไรก็ดีเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจภูมิหลังความเป็น

มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนให้เห็นถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุหรือมีส่วน

เหนี่ยวนำไปสู่การเกิดการรัฐประหารอันเป็นหน้าประวัติศาสตร์การเมืองที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการ

ให้เกิดขึ้น 

 

  ภูมิหลังความเป็นมาต่อเหตุการณ์รัฐประหาร ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙ 

 ประเทศไทยกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าท วงจรอุบาทว์ (Vicious cycle) กล่าวคือ นับเนื่อง

ตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ช่วงเวลาของการเป็นประชาธิปไตยที่มีพลเรือนเป็นผู้นำรัฐบาล   

(civilian government) มีอยู่เพียงระยะเวลาอันสั้นและมีโอกาสเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินน้อย  

ครั้งมาก๓ สิ่งที่พบเห็นเกือบเป็นเรื่องปกติ คือการเข้าสู่อำนาจของคณะรัฐบาลทหาร (military junta) 

ซึ่งมีที่มาจากการยึดอำนาจหรือการทำรัฐประหาร (coup d’etat)  อันถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ครั้งแล้วครั้งเล่ากระทั่งภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบมีการเสียเลือดเนื้อของประชาชน เมื่อวันที่   

๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕  ดังที่รู้จักกันดีในชื่อของเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ได้นำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อประชาชนคนชั้นกลางในสังคมจำนวนมากได้มีส่วนร่วมผลักดันการ

เคลื่อนไหวกดดันขับไล่รัฐบาลของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งมีพลเอกสุจินดา 

คราประยูร๔ เป็นนายกรัฐมนตรี  ให้พ้นจากอำนาจไป แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ.๒๕๑๖ หรือวันมหาวิปโยค ซึ่งเกิดการปะทะถึงขั้นแตกหักในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จะ

เคยมีประชาชนจำนวนมากออกมาบนท้องถนนร่วมกันขับไล่รัฐบาลเผด็จการทหารในเวลานั้นออกไป  

๓ ปิยะนาถ บุนนาค ได้กล่าวถึงคณะรัฐมนตรีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ว่าประกอบด้วย  ๕  ประเภท  
ประเภทแรกคือ คณะรัฐมนตรีที่เรียกว่า คณะกรรมการราษฎรแต่อำนาจอยู่กับผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเภทที่สอง คือ
คณะรัฐมนตรีที่มีส่วนผสมพลเรือนและทหาร แต่เน้นหนักอำนาจอยู่ที่ฝ่ายทหาร ประเภทที่สาม คือ คณะรัฐมนตรีที่ประกอบด้วย
สมาชิกคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนกับสภา ดังเช่นรัฐบาลพลเรือนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเภทที่สี่ คือ คณะรัฐมนตรี
เผด็จการทหาร และประเภทที่ห้า คือ คณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจคณะรัฐประหารอยู่เบื้องหลัง (ที่มา: ปิยนาถ บุนนาค และคณะ 
“พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙” 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒๕๔๙) หน้า ๒๖ 
๔ เอกสารวิจัยเชิงเสวนา “ชำระประวัติศาสตร์กรณี ๖ ตุลาและพฤษภาทมิฬ” ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยฯ (ไม่ปรากฏ  
ที่พิมพ์) 
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ในลักษณะคล้ายๆ กัน  แต่กำลังหลักสำคัญส่วนใหญ่ ในเวลานั้นได้แก่บรรดา นิสิต นักศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำ 

 เมื่อภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์เดือน

พฤษภาคม ๒๕๓๕ ได้เป็นผลสำเร็จ จึงนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการ

เลือกสรรบุคคลจากจังหวัดต่างๆ  รวมทั้งนักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิกระทั่งได้รัฐธรรมนูญฉบับ 

“ประชาชน” ดังที่มีการเรียกขานกัน เนื่องจากมองว่ามีที่มาจากการเรียกร้องต่อสู้ของภาคประชาชน 

ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยาวมากน่าจะที่สุด

ในโลก๕  และมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ มากมาย จำนวนมากถึง ๓๓๖ มาตรา๖ 

 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ได้ส่งผลให้เกิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)๗  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา๘  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)๑๐ ยิ่งกว่านั้นบทบัญญัติในหลาย

มาตราของรัฐธรรมนูญ ยังมีผลให้เกิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะ

เป็นสิทธิในการชุมนุม๑๑  สิทธิในการต่อต้านการรัฐประหารหรือการได้มาซึ่งอำนาจอันไม่ชอบธรรม๑๒  

และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ต่างๆ๑๓ 

 นั่นคือที่มาของความรู้สึกหรือสามัญสำนึกของประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่า นับแต่การที่

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีผลบังคับใช้ “วงจรอุบาทว์” ดังกล่าวที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในสังคมไทย

ตลอดระยะเวลากว่า ๗๖ ปี ของพัฒนาการแห่งความเป็นประชาธิปไตยนั้น “จะไม่เกิดขึ้นอีก” แต่

๕  หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับที่ ๗๗๓ ประจำวันที่ ๗-๓-๒๐๐๗ ถึง ๙-๓-๒๐๐๗ 
๖  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จัดพิมพ์โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗  มาตรา ๑๓๖-๑๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
๘  มาตรา ๑๙๖-๑๙๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
๙  มาตรา ๑๙๙-๒๐๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
๑๐  มาตรา ๒๙๗-๓๐๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
๑๑  มาตรา ๔๔  (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ” 
๑๒  มาตรา ๖๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระ
ทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” 
๑๓  ดังเช่นปรากฏในมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธได้รับทราบ
ข้อมูลหรือข่าวสารในความครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผย
ข้อมูลนั้นจะกระบทบาทต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้ส่วนเสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ความเชื่อดังกล่าวได้ถูกทำลายจากการรัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ภายหลังที่รัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชนได้มีผลใช้บังคับมายาวนานเกือบสิบปี 

 การรัฐประหารที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนตกตะลึง (shocked) และไม่อาจคาดคะเนต่อ

ไปได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและสังคมไทยในอนาคต ภายหลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน 

๒๕๔๙ นอกจากการแบ่งแยกกลุ่มของประชาชนทั้งที่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและกลุ่มที่คัดค้าน   

ยังปรากฏว่ามีแรงกดดันจากภายนอกต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ดังเช่นการเข้าพบผู้นำ

ทหารที่มีส่วนในการรัฐประหารหลายครั้งของทูตานุทูตต่างประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งการเข้าพบของ

ทูตานุทูตจากประเทศที่มีอิทธิพลอย่างสูงในภูมิภาคอาเซียนและของโลก ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร 

และสหรัฐอเมริกา๑๔ 

 การเข้าพบหารือแต่ละครั้งปรากฏทางสื่อมวลชนหลายแขนงว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งจะเป็นข้อหารือ

เกี่ยวกับกรอบเวลาในการคืนอำนาจให้ประชาชนและการเร่งฟื้นฟูระบอบการปกครองประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติดังเดิม๑๕  เนื่องด้วยเหตุผลหนึ่งซึ่งถือเป็นหลัก

หรือแนวนโยบายสำคัญของประเทศเหล่านั้นรวมทั้งของประชาคมโลกมีการตื่นตัวไม่ปรารถนาจะคบค้า

หรือมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศหรือรัฐที่ขาดความเป็นประชาธิปไตยอันชอบธรรม๑๖  

ซึ่งถือเป็นแรงกดดันต่อประเทศไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้๑๗ 

 ผลแห่งแรงกดดันของหลายฝ่ายที่มี่ต่อรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้เป็น “ตัวเร่ง (catalyst)” ให้

รัฐบาลต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนเร็วขึ้น ซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี พ.ศ. 

๒๕๔๙ได้กำหนดให้ความคุ้มครองบรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุม

อำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของหัวหน้าและคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำ

๑๔  ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
๑๕  ที่มา http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=๓๗๙๖๓ 
๑๖  ในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศมหาอำนาจเริ่มลังเลในการให้กำลังทหารเข้าจัดการกับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ได้หันมา
ใช้การบีบบังคับทางเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  (ที่มา: . DANIEL W. DREZNER, THE SANCTIONS PARADOX, 
ECONOMIC STATECRAFT AND INTERNATIONAL RELATIONS (Cambridge University Press ๑๙๙๙) ใน E. Michael 
Abler Retooling Economic Sanctions: Challenges of Legitimacy and Efficacy (final paper) ๓๐ August ๒๐๐๘   
หน้า ๑๑ 
๑๗  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การลดระดับความสัมพันธ์ในเชิงการทูตและการทหารของหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกากับการฝึก
ร่วมกองทัพไทยในโครงการฝึกผสม “คอบร้าโกลด์” ที่มีการดำเนินการเต็มรูปแบบได้มีการลดระดับลงมาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยน
ไป ซึ่งภายหลังที่รัฐบาลพลเรือนได้อำนาจรัฐกลับคืนมาแล้ว หลายอย่างที่ได้ลดทอนไป ได้มีการนำกลับคืนสู่สถานะเดิม 
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ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่ง๑๘ ดังทราบ  

กันดีว่าทาง คมช. และรัฐบาลในขณะนั้นได้มีความพยายามในการดำเนินคดีกับคณะรัฐบาลชุดก่อน

หน้าในข้อกล่าวหาต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฉ้อราษฎร์บังหลวง  

 แต่นักวิเคราะห์และนักวิชาการจำนวนไม่น้อยแม้แต่ฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

เองได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลสุรยุทธ์ฯ อย่างค่อนข้างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและประเด็นที่รุนแรงมากที่สุดคือการดำเนินการที่ล่าช้าไม่ทันท่วงทีต่อ

การดำเนินคดีต่างๆ กับบุคคลในคณะรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณฯ รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีและสมาชิก

บางคนในครอบครัว  

 แม้ว่าสิ่งที่รัฐบาลสุรยุทธ์ฯ  ร่วมกับทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ  จะมีความพยายาม  

อย่างสูงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อรัฐ (คตส.)๑๙  โดยมีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธานคณะกรรมการ ในช่วงแรกการดำเนินการ

เป็นไปอย่างล่าช้า ด้วยมีข้ออ้างถึงการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการบางหน่วย กระทั่ง

ต้องมีการต่ออายุของ คตส. ออกไปหลายครั้ง และในหลายกรณีทาง คตส. ต้องดำเนินการเรียกร้อง

เรื่องต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนเพื่อเป็นการกดดันหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสนองนโยบายของ

การตรวจสอบทรัพยสินและดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดตามที่ คตส. ค้นพบ๒๐  ยิ่งกว่านั้นพันธะ

สัญญาประการหนึ่งของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ให้ไว้ต่อประชาชนคือ 

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แม้ว่ากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จะเกิด

เหตุการณ์อื้อฉาวจากข้อกล่าวหาถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการที่ให้ “สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ” 

จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คนเลือกตั้งกันเอง แต่เมื่อทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) โดย 

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยันให้

กระบวนการต่างๆ เดินหน้าต่อไป การคัดค้านใดๆ จึงไม่เป็นผล ทำให้ได้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

จำนวน ๑๐๐ คน มาจากการสรรหาในส่วนของสมัชชาแห่งชาติ ร่วมกับการกำหนดตัวบุคคลเป็น  

๑๘  มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๙ ตั้งขึ้นตาม ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๐  ในที่สุดคดีที่ทาง คตส. ดำเนินการกระทั่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
เมือง ก็ได้มีคำพิพากษาในคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก เป็นคดีแรก สั่งลงโทษจำคุกเฉพาะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา ๒ ปี เพราะผิดกฎหมาย ป.ป.ช. ส่วนการซื้อที่ดินของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ถือว่าไม่ขัดกฎหมาย   
ไม่ต้องยึดค่าที่ดินกว่า ๗๐๐ ล้านบาท.  ที่มา: สำนักข่าวไทย  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีกจำนวน ๓๕ คน๒๑ โดย ๑๐ คนในจำนวนนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาง

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติให้ความเห็นชอบ โดยมี น.ต.ประสงค์  สุ่นสิริ ดำรงตำแหน่ง

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

 การร่างรัฐธรรมนูญใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน๒๒  จึงได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติต่อ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นครั้งแรก๒๓  ผลการลงมติประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ แม้จะมีการ

รณรงค์ให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยลงมติไม่รับร่าง ซึ่งผลที่ออกมายังคงมีการถกเถียงกันถึงจำนวนร้อยละ

ของการเห็นชอบและไม่เห็นชอบ อีกทั้งประเด็นบัตรเสียและเรื่องปลีกย่อยอื่นๆ แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี 

พ.ศ.๒๕๕๐ อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทยก็ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ 

กระทั่งมีผลบังคับใช้ 

 

 ผลพวงของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ต่อ ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยภายหลังการรัฐประหาร 

 ต้องยอมรับว่าการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีผล

ให้เกิดรัฐบาลผสมโดยการนำของพรรคพลังประชาชน (พปช.) ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจ

ในรัฐบาลเดิม ซึ่งเมื่อรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ประเด็นร้อนแรงว่าด้วย “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐” ที่ร่างโดยสมาชิก

สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้ถูก

หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในนโยบายของรัฐบาลแทนที่นโยบายและมาตรการเร่งด่วนที่มีการแถลง

ต่อรัฐสภาเมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งจำนวน ๑๙ ข้อ๒๔  ซึ่งอ้างว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร  

 ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สร้างความไม่พึงพอใจกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย (พธม.)  โดยเฉพาะนายสนธิ  ลิ้มทองกุล  ซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มพันธมิตรฯ  กระทั่งมี

การประกาศการต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะของประชาชนอย่างแท้จริง  และเน้นย้ำการขับไล่รัฐบาลของ  

นายสมัคร สุนทรเวช ออกจากกตำแหน่ง ด้วยความเชื่อว่า นายสมัครฯ มีสถานะเป็นเพียงตัวแทน   

(nominee) ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในการเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ 

๒๑  เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๐-๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
๒๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๔๙ ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง กำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ  
จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันเปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
๒๓  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๔๙ ในมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
๒๔  นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
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ให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการยกเลิกมาตรา ๓๐๙ ๒๕  ของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะทำให้การดำเนินการใดๆ ตามข้อหาหรือความผิดต่างๆ ต่อบุคคลใน

รัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งมีการเริ่มต้นมาในช่วงที่ คมช. และรัฐบาลจากการรัฐประหารนั้นตกไป 

 สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเคลื่อนไหวคัดค้านในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างกว้างขวาง

กระทั่งนำไปสู่การชุมนุมยึดถนนราชดำเนินนอก บริเวณสะพานมัฆวาณรังสรรค์ นานกว่า ๕ เดือนเต็ม

และมีการบุกเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยเมื่อปลายเดือน

สิงหาคม ซึ่งในขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ การชุมนุมเรียกร้องและการยึดทำเนียบของกลุ่มดังกล่าวก็

ยังไม่มีที่ท่าที่จะยุติลงได้ 

 ในขณะที่ประชาชนบางฝ่ายเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเครื่องมือและผลผลิตของ

คณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารและกลุ่มอำนาจที่สนับสนุนการรัฐประหาร จึงเกิดกลุ่มต่อต้านการ

รัฐประหารที่เชื่อกันว่าอาจได้รับการสนับสนุนจากบุคคลผู้เสียผลประโยชน์ในสังกัดของรัฐบาลที่ถูกโค่น

ล้มอำนาจไป มีการเรียกชื่อกลุ่มดังกล่าวว่า “นปก. (แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ) ซึ่งเวลา

ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น นปช. (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ)”  มีแกนนำคน

สำคัญ ประกอบด้วย นายวีระ มุสิกพงษ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายจตุพร พรหมพันธ์ และ นายจักรภพ 

เพ็ญแข โดยที่บุคคลเหล่านี้เคยถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันก่อความไม่สงบและยังมีคดีความต่างๆ อยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม 

 การต่อสู้และความเห็นขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ความคิดระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ

การรัฐประหารไม่ว่าจะมีปัจจัยเคลือบแฝงซ่อนเร้น (hidden agenda) อยู่เบื้องหลังประการใดก็ตาม 

ต้องยอมรับว่า ผลแห่งการรัฐประหารในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีส่วนสร้างรอยปริแยกทางสังคมระหว่าง

กลุ่มคนที่เห็นต่างกันอย่างน้อย ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ต้านการปฎิวัติรัฐประหาร กับ ฝ่ายที่ต้านสิ่งที่เรียกว่า 

ระบอบทุนนิยมแบบทักษิณ (Thaksinocracy or Thanksinomics)๒๖  หรืออาจนับรวมฝ่ายที่เป็น 

“กลุ่มพลังเงียบ (silent majority)” ซึ่งมิได้ผสมผสานไปกับกระแสความเชื่อของบุคคลในสองกลุ่มแรก

เข้าไปอีกกลุ่มหนึ่ง 

๒๕  มาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ว่า “บรรดาการใดที่ได้รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการก
ระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้” 
๒๖  ที่มา: เอกสารเรื่อง “ระบอบทักษิณ” โดย แก้วสรร อติโพธิ และคณะ 
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 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้  ได้นำไปสู่ความรุนแรงถึงขีดสุดในกลางดึกของวันที่ ๒ กันยายน 

๒๕๕๑ เป็นเหตุให้นายณรงค์ศักดิ์  กอบไธสงค์ ซึ่งเป็นฝ่ายของ นปช. ถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย และ

นำไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินที่แทบไม่มีผลบังคับใดๆ ได้เลย เมื่อในเวลาต่อมา “กลุ่มพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม)” ได้ตัดสินใจบุกเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลและถนนราชดำเนินนอก

เป็นการตอบโต้ ทำให้ในที่สุดรัฐบาลรักษาการณ์ภายใต้การนำของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็น

น้องเขยของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต้องตัดสินใจยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน   

๑๒ วันถัดมา๒๗  ภายหลังที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเมื่อ ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๕๐ ต้องพ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการจัดรายการโทรทัศน์ “ชิมไป 

บ่นไป” ซึ่งเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ๒๘ 

 หากพิจารณาในด้านบวกต่อการรัฐประหารที่ผ่านมา มีความพยายามจะทำการจัดระบบสังคม

และการเมืองในแนวทางที่ต้องการยับยั้งรูปแบบการเข้าสู่การเมืองของนายทุนผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นต่างฯ 

ที่มีเครือข่ายและเครือญาติสืบทอดอำนาจกันต่อๆ มา สิ่งที่เป็นผลพวงสำคัญประการหนึ่งซึ่งได้มาจาก

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ การตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการ

ชุมนุมเรียกร้องความต้องการตามระบอบประชาธิปไตยปรากฏอยู่ในมาตรา ๖๓๒๙  ที่อนุญาตให้

ประชาชนสามารถดำเนินการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ได้ในขอบเขตของกฎหมาย แม้จะมีหลายประเด็นเป็น

สิ่งที่ยังคงถกเถียงถึงความหมายของคำว่า “ขอบเขต” ในหลักปฏิบัตินั้นพึงมีอยู่ในระดับปริมาณเท่าใด

จึงจะเหมาะสม 

 ความตื่นตัวเกี่ยวกับประชาธิปไตยของประชาชนภายหลังการรัฐประหาร ๒๕๔๙ เป็นสิ่งที่น่า

ยินดี การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่านเครือข่ายและสื่อต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังจะเห็นได้

จากยอดขององค์กรคณะบุคคลต่างๆ ที่จดแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ในความ

ดูแลของสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ รวมแล้วมากเกือบ ๑,๐๐๐ องค์กร๓๐ 

๒๗  รัฐบาลประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ 
๒๘  ปรากฏอยู่ในมาตรา ๒๖๕-๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะในมาตรา ๒๖๗ ที่ว่า   
“... จะดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งกัน หรือเป็นลูกจ้าง  
ของบุคคลใดก็มิได้ด้วย” 
๒๙  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๖๓ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุม
สาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลา  
ที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก” 
๓๐  ที่มา: เว็บไซต์สภาพัฒนาการเมือง www.pdc.go.th 



24
ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

 สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ย่อมมีส่วนไม่มากก็น้อยต่อพัฒนาการประชาธิปไตยในส่วนของภาคประชาชนที่

สามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนกลไกการเมืองภาคประชาสังคม (civil society) ซึ่งถือเป็นหัวใจ

สำคัญประการหนึ่งของระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับ  

 ประการสำคัญภาคราชการรวมตลอดถึงนักการเมืองเริ่มตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็นแห่ง

การบริหารจัดการที่ดี (good governance) ว่าเป็นสิ่งที่พวกตนสามารถถูกตรวจสอบและซักถามใน

วาระโอกาสต่างๆ ได้ตลอดเวลา อันเป็นผลของการมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเข้ามาทำหน้าที่

โดยตรงทั้งในส่วนของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กระทั่งทำให้ฉายาที่เคยมีการเรียกขานในอดีตต่อ สำนักงานคณะกรรมการ

ป้องการและปราบปรามการทุจริตในแวดวงราชการ หรือ ปปป. ว่า “เป็นเสือกระดาษ” ได้กลายเป็นสิ่ง

ที่นักการเมืองและข้าราชการที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงพากันเกรงกลัว ดังจะเห็นได้จากหลายคดีที่ทาง ปปช. 

สามารถดำเนินการกระทั่งศาลมีคำสั่งลงโทษได้อย่างเฉียบขาด๓๑ 

 ในแง่ความเคลื่อนไหวของกองทัพภายหลังการรัฐประหาร จาการได้มีโอกาสสอบถามพูดคุย

อย่างไม่เป็นทางการกับนายทหารระดับสูงที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบปะทั้งในการบรรยายในสถาบัน  

การศึกษาชั้นสูงของกองทัพและในการร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎร พบว่า 

ทางกองทัพมีแนวโน้มในทางที่ไม่เห็นด้วยและไม่ประสงค์จะเห็นการกระทำรัฐประหารดังที่แล้วๆ มาอีก 

ด้วยเหตุผลของความต้องการเป็น “ทหารอาชีพ (professionalism)” ที่ไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

สิ่งที่ตนเองเห็นว่ามิใช่ความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะ  และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทาง  

อันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้างทั้งในและต่างประเทศเช่นที่แล้วๆ มา 

 นอกจากนั้นภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ บรรดานายทหาร

ของกองทัพที่มีบทบาทนำในการทำรัฐประหารหลายคนพยายามไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะ  ทั้ง  

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และพลเอกสะพรั่ง กัลยาณมิตร มีเพียงแกนนำของคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งชาติ (คมช.) บางคน เช่น พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนในจุดยืนต่อ  

การกระทำที่ผ่านมาและได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบ่อยครั้งเมื่อมีสถานการณ์เผชิญหน้าระหว่างฝ่าย  

๓๑  นับแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ปปช. ได้มีการดำเนินการเรื่องการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รวมทั่งได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ทางอาญา และร่ำรวยผิดปกติ
จำนวน ๑๓๑ เรื่อง อาทิ กรณีการกล่าวหานายวัฒนา อัศวเหม กับพวกใช้อำนาจหน้าที่ในขณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย บังคับ ข่มขืนใจหรือจูงใจให้ราษฎรขายที่ดิน ตำบล คลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ให้โดยมิชอบ 
(ที่มา: เอกสารผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในรอบ ๒ ปี (๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑) สำนักงาน ป.ป.ช.ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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ที่มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ่มแนวร่วม

เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและ

การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า นายทหารที่ถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนและทางกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่อนข้างมากอีกท่านหนึ่งคือ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชา 

การทหารบกคนปัจจุบัน  ด้วยมีการตั้งข้อสังเกตถึงการเดินทางไปต่างประเทศร่วมกับคณะของอดีต

นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช บ่อยครั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่ง และยังมีท่าทียึดถือ “ความ

เป็นกลาง” ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากการปะทะกันของกลุ่มประชาชนที่มีความเห็นขัดแย้ง

ทางการเมืองระหว่างกลุ่ม นปช. และกลุ่มพันธมิตรฯ โดยเฉพาะความรุนแรงครั้งล่าสุดอันเกิดจากการ

สลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ บริเวณหน้ารัฐสภากระทั่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์  

ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  

 สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีการคาดการณ์ถึงความไม่เป็นเอกภาพในกองทัพ ซึ่งมักเป็นปัญหาทุกครั้ง

ในการโยกย้ายแต่งตั้งนายทหารระดับสูง แม้แต่การโยกย้ายนายทหารก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๑   

ก็ยังคงมีข้อกล่าวหาเชื่อมโยงไปถึง อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอลี้ภัย

ทางการเมืองอยู่ที่ประเทศอังกฤษในขณะนี้ว่า มีส่วนสำคัญต่อการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการและ

กำหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ ของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ตลอดทั้ง

รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

 ทั้งนี้สื่อมวลชนได้เปิดเผยรายชื่อนายทหารที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นโรงเรียนเตรียมทหารในรุ่นเดียว

กับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (เตรียมทหารรุ่น ๑๐) ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ได้เป็นผู้นำเหล่าทัพและ  

มีความก้าวหน้าในการโยกย้ายแต่งตั้งหลายนาย๓๒ 

 สิ่งเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการในทุกองคาพยพต่างไม่มั่นใจต่อการตัดสินใจ

เข้าผสมกลมกลืนกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างชัดเจน ในด้านหนึ่งแม้จะมองว่ากองทัพได้ถอนตัวออกไปจาก

การปกครองไปแล้วเมื่อส่งคืนอำนาจกลับคืนสู่ประชาชน แต่บทบาทของกองทัพที่ค่อนข้างสงบและ

ยืนยันในการไม่ปฎิวัติรัฐประหารจากผู้บัญชาการทหารบกแทบทุกครั้งที่มีการถูกตั้งคำถามก็ยังไม่ได้รับ

ความเชื่อถือของประชาชน ทั้งนี้อาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีต รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของ  

๓๒  ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ 
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นายทหารทั้งในและนอกราชการที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล  

อย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนไม่มั่นใจว่ากองทัพ หรือเหล่าทหารได้ถอยออกไปจากระบบการเมืองจริง

หรือไม่๓๓ 

 

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นผลพวงของการรัฐประหารกับประเด็นข้อถกเถียง 

 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ ได้เริ่มมีข้อวิพากษ์วิจารณ์

หลายประการ โดยเฉพาะความพยายามของฝ่ายรัฐบาลในแก้ไขรัฐธรรมนูญในหลายมาตราที่เป็นชนวน

นำไปสู่ความขัดแย้งในทุกวันนี้ระหว่างฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับฝ่ายแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งมีการมองกันว่าเป็นความพยายามในการแก้ไขเพื่อ

ช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร กับพวก ตามข้อกล่าวหาของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย อย่างไรก็ดียังคงมีประเด็นอื่นที่ควรพิจารณาโดยเฉพาะกรรมวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งยังคงมีข้อโต้แย้งกันอยู่หลายประการ 

 การย้อนกลับไปสู่ระบบการเลือกตั้งแบบ “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคนสามารถเลือกผู้สมัครได้

หลายคน” ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นการสร้างกลไกให้เกิดระบบการเมืองแบบหลายพรรค (multi-party 

system) เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักการเมืองและนักวิชาการจำนวนไม่น้อยว่า ระบบ

การเมืองที่ถูกออกแบบด้วยข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญเช่นนี้  อาจนำประเทศกลับไปสู่ระบบการปกครอง

ในวิถีทางที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่มีการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่

คำนึงถึงประเทศชาติของบุคคลทางการเมืองในการซื้อขายตำแหน่ง และเป็นการสร้างความอ่อนแอ  

ต่อการเจริญเติบโตของระบบพรรคการเมือง  

 นอกจากนั้นการกำหนดขนาดพื้นที่ของเขตเลือกตั้งซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและการกำหนด

จำนวนผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกอย่างคงที่ไว้ในรัฐธรรมนูญ  อาจเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพในการดูแลปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของ

วุฒิสมาชิกอาจเป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของวุฒิสมาชิกมิใช่การนำงบประมาณที่ได้จาก

๓๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตัวแทนกองทัพทุกเหล่าทัพและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย พล.อ.ทรงกิตติ 
จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก 
พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วม
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง ๓ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่าทีของกองทัพในการเข้ามากดดันให้รัฐบาลนายสมชาย 
วงศ์สวัสดื รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ บริเวณหน้ารัฐสภา 
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การแปรญัตติไปใช้จ่ายในพื้นที่เขตเลือกตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเลือกตั้ง  

ดังเช่นวิธีการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการ 

 การเลือกตั้งในระบบใหม่มีข้อวิจารณ์ถึงผู้เกี่ยวข้องในการร่างรัฐธรรมนูญว่า เป็นไปโดยพื้นฐาน

ของความไม่เชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งแบบเดิมที่ทำให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งมากเกินไป 

โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีฐานสนับสนุนทางการเงินที่เข้มแข็ง นอกจากนี้การได้มาซึ่ง สส.  ในระบบ

สัดส่วน และ สว. ในระบบการสรรหา ปรากฏภาพสะท้อนของการแบ่งแยกขั้วของสองฝักฝ่ายอย่างเห็น

ได้ชัดในการประชุมรัฐสภาหลายครั้งนับแต่ได้จำนวน สส. และ สว. ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ

รัฐธรรมนูญ 

 ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองที่อดีตพรรคไทยรักไทย (ทรท.) ต้องพบกับ

จุดจบและทำให้กรรมการบริหารพรรคจำนวน ๑๑๑ คน มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นเวลานาน ๕ ปี๓๔  เป็นอีกหนึ่งในข้อวิจารณ์เกี่ยว

กับข้อกำหนดที่ถูกตั้งคำถามค่อนข้างมากทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นขัดแย้งออกไป ซึ่งในส่วนของฝ่าย

สนับสนุนนั้นมองว่าการยุบพรรคการเมืองพร้อมด้วยการสั่งห้ามกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวข้องกับ

การเมืองเช่นนี้ คือ วิธีการที่เฉียบขาดรวดเร็วและได้ผลอย่างยิ่งที่จะสามารถสร้างสรรค์การเมืองให้เกิด

ความโปร่งใสได้แบบ “ก้าวกระโดด” บนสมมติฐานที่เชื่อว่า ตำแหน่งทางการเมืองเท่าที่ผ่านมายังคง

วนเวียนอยู่เพียงญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของนักการเมือง ไม่ต่างกับการดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวของ  

คนไม่กี่ตระกูล๓๕ 

 ซึ่งผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่า การออกแบบระบบที่ดี

เลิศเพียงใด แต่ในที่สุดแล้วนักการเมืองยังคงอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ว่าจะมีความพยายามอุด

ช่องโหว่อย่างไร นักการเมืองและนักกฎหมายที่ช่ำชองก็ยังคงสามารถเล็ดรอดหรือสามารถแหวกหา

จุดอ่อนที่ทำให้ตนเองงและพวกพ้องได้ประโยชน์อยู่เสมอ โดยการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดยังคงพบว่ามี

ตัวแทนของนักการเมืองที่เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองทดแทนบุคคลที่ต้องห้ามทางการเมืองอยู่เป็น

จำนวนมาก มีทั้งภรรยา บุตร หรือเครือญาติ๓๖ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงมีความพยายามในการนำเสนอ

แนวคิดว่าด้วย “การเมืองใหม่” ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ

อัตราส่วนของ สส. ที่มาจากการแต่งตั้งในปริมาณที่มากกว่า สส. จากการเลือกตั้งถึงกว่า ๒ เท่าตัว ดังที่

เรียกกันว่า ระบบ ๗๐/๓๐ กระทั่งทางแกนนำพันธมิตรต้องใช้เวทีปราศรัยในการระดมสมองและ

๓๖  คอลัมน์ “กล้าได้กล้าเสีย” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
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เชิญชวนผู้ร่วมชุมนุมตลอดทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลหรือปรับแก้ให้แนวคิด 

“การเมืองใหม่” สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 

 ถือได้ว่าผลพลอยได้ในทางบวกจากการรัฐประหารอีกประการหนึ่งคือ ความตื่นตัวทางการ

เมืองของประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนอย่างไม่เคย  

มีมาก่อน แต่ภายใต้ความตื่นตัวเช่นนี้ ย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ที่อาจมองได้ถึงการข้ามขั้นตอนในการ

ก้าวเดินที่ไกลเกินจุดแห่งความสมดุลที่ควรจะเป็นหรือไม่ อาทิ กรณีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยเดินขบวนประท้วงและบุกรุกเข้าไปยังสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ทำเนียบรัฐบาล ตลอดทั้ง

การเข้าไปในพื้นที่สนามบินของท่าอากาศยานหลายแห่ง ได้ทำให้ภาพลักษณ์แห่งการเคลื่อนไหวชุมนุม

โดยสงบปราศจากอาวุธของพันธมิตรฯ ถูกตำหนิและมีกลุ่มประชาชนจำนวนไม่น้อยแสดงความไม่เห็น

ด้วยผ่านสื่อมวลชนและในกระดานสนทนาตามเว๊บไซต์ต่างๆ อยู่พอสมควร 

 นอกจากนั้นแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญต่อกรณีการขาดคุณสมบัติ

ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช ดังคำตัดสินวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ๓๗  เป็นอีกข้อ

ถกเถียงที่ได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างกว้างขวางไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาล

รัฐธรรมนูญย่อมผูกพันทุกองค์กร๓๘  อย่างไรก็ตามภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผล

บังคับใช้ และได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ครบองค์คณะ ก็อาจกล่าวได้ว่าการพิพากษาคดีที่

ส่งผลให้นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติกระทั่งต้องพ้นจากตำแหน่งไป เป็นสิ่งที่

ทำให้สังคมเพิ่มความสนใจต่อบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น และ ณ ปัจจุบันยังคงมีคดีเกี่ยวกับ

การวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่ง

หลายฝ่ายเชื่อกันว่า พรรคพลังประชาชน (พปช.) ที่ถูกมองเป็นพรรคสาขาหรือเป็นตัวแทนของพรรค

ไทยรักไทยดั้งเดิมนั้น มีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะถูกตัดสินให้ยุบพรรค หากยึดมาตรฐานในการพิจารณา

ยุบพรรคไทยรักไทยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ 

๓๗  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติเอกฉันท์ว่า นายสมัคร มีความผิดตาม มาตรา ๒๖๗ และ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)   
จึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ เฉพาะตัว และเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๒ จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๐ วรรค ๑ (๑) แต่ด้วยความ  
เป็นรัฐมนตรีของนายกฯ เป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ารัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๑ ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ 
๓๘  ในมาตรา ๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ความตอนหนึ่งว่า “ ... คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
ให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ” 
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  ระบบตรวจสอบทางการเมืองที่เข้มแข็ง 

 แน่นอนว่าในทรรศนะของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืออยู่ในสถานะที่ต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๒๙-๒๕๔๓๙  เฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  และคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มีผลให้นักการเมืองจำนวนไม่น้อยเกิด

ความระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติและให้ความเคารพยำเกรงต่อกฎหมายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

เนื่องด้วยนักการเมืองจำนวนไม่น้อยต้องพ้นตำแหน่งหรือถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นผลจาก

การกระทำความผิดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งก็ดี รวมทั้งการกระ

ทำผิดต่อการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่างๆ ในกฎหมายของ ป.ป.ช. ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์หลาย

ต่อหลายรายด้วยกัน 

 ทั้งนี้การตรวจสอบทางการเมืองที่เข้มแข็งอย่างเป็นทางการ อาทิ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่

กล่าวถึงข้างต้นจะไม่สามารถสัมฤทธิผลได้หากปราศจากความร่วมมือหรือได้รับความไว้วางใจจาก

ประชาชนทุกภาคส่วน ความสำเร็จในวันนี้ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น กกต. หรือ ป.ป.ช. ก็ดี พบว่าภาค

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนและเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีกแรงหนึ่ง ดัง

เช่นในกรณีของ ป.ป.ช. นอกจากการมี ป.ป.ท. หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ เข้ามาเสริมงานปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว ยังมีองค์กร

ภาคประชาสังคมที่เรียกตนเองว่า ป.ป.ช. ภาคประชาชนเกิดขึ้น เป็นส่วนเสริมที่ทำให้ศักยภาพในการ

ตรวจสอบการประพฤติมิชอบของทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้มข้นและน่าจะมีผล  

ในทางเพิ่มพูนศักยภาพต่อกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเด่นชัด 

๓๙  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปรากฏในหมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วน  
ที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
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  สรุป 

 จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพัฒนาการภายหลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน มีส่วน

ในการสร้างเสริมความสามารถในการตรวจสอบทางการเมืองและทำให้การเมืองภาคประชาชนมีความ

เข้มแข็งอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้การสนับสนุนและมุ่งหวังที่จะได้เห็นการเมืองสามารถดำเนินได้

หลากหลายนอกเหนือจากการถูกจำกัดวงแคบอยู่เพียงบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองในรัฐสภา

เท่านั้น 

 อย่างไรก็ตาม การรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ในภาพรวมต้องยอมรับว่าได้

สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความต่อเนื่องของบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยและความเชื่อมั่น

ต่อการเมืองการปกครองของประเทศไทยในสายตาชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง ความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ แต่ความเสียหายอันเปรียบเสมือนต้นทุนในการล้มล้าง

ระบอบความเชื่อที่เรียกกันว่า “ระบอบทักษิณ (Thaksinocracy)” ยังคงมีการถกเถียงกันอย่าง

กว้างขวางแม้ในทุกวันนี้ว่า มีผลคุ้มค่าต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในเวลาต่อๆ มาหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่า  

ผู้ให้การสนับสนุนความคิดดังกล่าวย่อมเชื่อมั่นว่า หากปล่อยให้การบริหารภายใต้อดีตนายกรัฐมนตรี 

ทักษิณ ชินวัตร ดำเนินต่อไป มูลค่าความเสียหายที่อาจไม่สามารถประเมินค่าได้อาจมีมากกว่านี้  

หลายเท่า ในขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวนี้ ย่อมให้เหตุผลที่รับฟังได้ในอีกด้าน

หนึ่งว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในความเชื่อที่วาดฝันถึงอัศวินม้าขาว (man on horse back)   

ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ได้เคยสอนบทเรียนให้กับประเทศไทยและชาวไทย

มาครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งหากภาคประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีความเข้มแข็งและขาดศักยภาพใน

การเข้ามาทัดทานอำนาจของฝ่ายการเมืองและผู้นำทหารในอดีต ความเป็นประชาธิปไตยเช่นทุกวันนี้

คงไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย   

 ยิ่งกว่านั้นการรัฐประหารไม่มีหลักประกันใดๆ ว่า ในที่สุดผู้มีอำนาจจะมีความจริงใจหรือพร้อม

จะคืนอำนาจให้กับประชาชนได้เมื่อใด การตรวจสอบอำนาจรัฐในช่วงเวลารัฐประหารก็ไม่สามารถ

กระทำได้ เพราะสื่อมวลชนและการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ ย่อมจะถูกสั่งห้ามและถูกยับยั้งด้วย

มาตรการทางกฎหมายที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจในขณะนั้น จึงจำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องพิจารณาและวินิจฉัย

ด้วยตนเองว่า ผลพวงในทางบวกของการรัฐประหารกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหาร 

สิ่งใดจะให้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและสังคมไทยมากกว่ากัน 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการเมือง 
อมร วาณิชวิวัฒน์ วปอ 2556 

โดย    ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการเมือง 
อมร วาณิชวิวัฒน์  วปอ 2556 

โดย    ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ 

  ภาพรวม 

 ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การเมือง

การปกครองในความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า politics และ public administration ซึ่งมีความ

เกี่ยวพันกับกระบวนการวิธีการทางการเมืองการปกครองมากกว่าเน้นไปที่ผู้ซึ่งมีอำนาจในการบริหาร

จัดการรัฐหรือผู้นำที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกองคาพยพทางสังคมต่างๆ อาจเป็นผู้นำ  

คนเดียวหรือคณะบุคคลในลักษณะของ คณะรัฐมนตรี อย่างที่คุ้นเคยกันดี ทำให้ภาษาอังกฤษอีก  

คำหนึ่งที่มักมีการเข้าใจไขว้เขวหรืออาจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นั่นคือ คำว่า Polity เป็นอีกคำ

สำคัญหนึ่งที่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จะต้องให้ความสนใจและนำเอาเนื้อหาสาระมาปรับ

ใช้กับการบริหารจัดการสร้างความผาสุกให้กับสังคมส่วนรวม โดย Anja Bodenmuller ได้กล่าวไว้ใน 

The Military Coup d’etat ๒๐๐๖ Regiospectra Germany ๒๐๐๙ p ๑๗ ว่า ศาสนาพุทธ และ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทย ในมุมมองของเขา กล่าวคือ พระมหากษัตริย์

ในสังคมไทย เปรียบเสมือน good polity หรือผู้มากด้วยความรู้ความสามารถปรีชาญาน มีคุณธรรม

อย่างสูง สามารถนำพาประเทศและสังคมให้เจริญก้าวหน้ามีความผาสุกได้  

 ดังนั้นในแนวทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองที่มุ่งเน้นแต่การแสวงหาหลักการวิธีการ  

ซึ่งอาจใช้ได้ผลในที่หนึ่งแต่กับสังคมไทยและบริบทสภาพแวดล้อมของสังคมอื่นๆ ในโลกอาจไม่สามารถ

ปรับใช้เข้ากันได้ จึงน่าจะหันมาศึกษากันว่า แท้จริงแล้วการปฏิรูปการเมืองการปกครองเนื้อแท้สำคัญ

สำหรับในบริบทของสังคมไทย น่าจะมุ่งเน้นไปที่ การแสวงหาบุคคลที่จะสามารถมีลักษณะของการเป็น 

good polity ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าผู้นำธรรมดา

สามัญทั่วไป 

           ทั้งนี้องค์พระมหากษัตริย์ในฐานะ “องค์รัฐาธิปัตย์” หรือผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ ได้ทรง

จัดสรรหรือมอบอำนาจหน้าที่หลักซึ่งมีความสำคัญในการปกครองชาติบ้านเมืองให้กับบุคคลหรือคณะ

บุคคลสามฝ่ายดังปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองมาในปี พ ศ ๒๔๗๕ ทำให้ Good Polity ที่จะต้องแสวงหาจะเน้นหนักเพียงเฉพาะผู้นำรัฐบาล

คงไม่ถูกต้อง เพราะไม่ว่าจะเป็นอำนาจการบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และ อำนาจตุลาการ ล้วนแต่จะ

ต้องได้รับการเลือกสรรคัดกรองให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ และ เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมความดี  



34
ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

ที่สังคมให้การยอมรับ จึงจะได้ชื่อว่าเป็น “ผู้นำคุณลักษณะพิเศษ” ดังกล่าวได้ 

 อย่างไรก็ดี แผนภาพที่จะนำเสนอต่อไป ซึ่งบ่งชี้ถึง ๓ อำนาจหลักแห่งรัฐ ในวันนี้ได้มีความ

เกี่ยวพันกับข้อเรียกร้องในเรื่องของ “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (governance)” อยู่ในเกือบทุก

บริบทของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ ทำให้สมการหรือรูปแบบความสัมพันธ์เชิง

อำนาจและบริบทต่างๆ จะไม่อยู่ในรูปเส้นตรง (linear diagram) ในแบบเดิมที่เคยยึดถือกันมา แต่

สภาวะแวดล้อมของการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปรวมทั้งความเกี่ยวเนื่องกับกลไกการตรวจสอบ 

ถ่วงดุล และความพยายามให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ ได้ส่งผลให้เกิดรูปแบบวิธีการในเชิง

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งผลท้ายสุดคือความต้องการให้ สังคมส่วนรวมและระบบเศรษฐกิจมีการ

พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนมั่นคงควบคู่กันไปนั่นเอง ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงมีเสถียรภาพ

กับสังคมที่มีความผาสุกอย่างยั่งยืนเป็นความปรารถนาของผู้คนในโลกอย่างแยกกันไม่ออก 

 

แผนภาพที่  ๕ – ๑  กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (governance) 

กระบวนการส่งเสริมสบับสนุนซึ่ง

กันและกันทั้งระบบ

Metagovernance 

 

กระบวนการที่ผ่านการ 

คัดกรองแปลงโฉม 

กลไกอำนาจรัฐทั้งสาม ได้แก่ 

อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ 

และ อำนาจตุลาการ 

กระบวนการบริหารจัดการ

บ้านเมืองทีดีที่จะต้องสอดรับกัน

ตลอดเวลาของทุกอำนาจ 

ส่งผลต่อสังคมเศรษฐกิจโดยรวม 

ของชาติ Society / 

การส่งผลในการบริหาร 

ปกครองทางตรง 

การส่งผลในการบริหาร 

ปกครองทางอ้อม 

ที่มา: ดัดแปลงและเพิ่มเติมจาก Interactive Governance Jacob Torfing, B. Guy Peters, Jon Pierre, and   
 Eva Sorensen (p.๕) 
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แผนภาพที่  ๕ – ๒  กระบวนการของกลไกอำนาจรัฐ 

ในสถานการณ์ทางการเมืองของแต่ละรัฐ 

มักพบเหตุการณ์หรืออยู่ในสภาวะที่เหนือความ 

คาดหมายได้ตลอดเวลา The polictical  

life of a country always includes 

exceptional circumstances. 

ในสถานการณ์ทางการเมืองของแต่ละรัฐ 

มักพบเหตุการณ์หรืออยู่ในสภาวะที่เหนือความ 

คาดหมายได้ตลอดเวลา The polictical  

life of a country always includes 

exceptional circumstances. 

เมื่อเกิดสภาวการณ์หรือเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น When an exceptional situation occurs... 

บุคคลใดที่สามารถกระทำการใดๆ อยู่นอกเหนือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกระทั่งกระทำการยุติการใช้ 

กฎหมายเดิมเพื่อปกป้องคุ้มครองให้รัฐอยู่รอดปลอดภัยได้ ...one person must be able to operate  

above the law. 

Suspending it and taking all steps necessary to save the state. 

บุคคลผู้นั้นจะได้รับการยกย่องให้มีสถานะเป็น “องค์รัฐาธิปัตย์”  กล่าวคือ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ 

อย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องที่เหนือความคาดหมายนั้น The only person capable of this is the sovereign. 

Sovereign is he who decides on the exception. 

  หากจะอธิบายแผนภาพข้างต้นนี้ จะสามารถกล่าวได้ว่า กลไกอำนาจรัฐทั้งสาม ได้แก่ อำนาจ

บริหาร อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการ ยังคงเป็นอำนาจแห่งองค์รัฐาธิปัตย์ ( sovereign) ซึ่งถือ

เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจสูงสุดในการบริหารปกครองรัฐ (sovereignty) อยู่เช่นเดิม แต่ได้มีลูกศรชี้ไป  

และกลับปรากฏขึ้น ระหว่างอำนาจทั้งสาม กับ กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (interactive 

governance) ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นและมีส่วนสัมผัสอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีเสียงเรียกร้องหรือ

การร้องขอให้เกิดการตรวจสอบ ถ่วงดุล จัดเป็นกลไกอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในทุกขณะเวลาของการบริหาร



36
ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

ปกครอง (interactive) ซึ่งจะส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในการบริหารจัดการปกครองต่อประชาชน

พลเมืองซึ่งคือสังคมส่วนร่วม 

  ทั้งนี้ ความหมายของ “องค์รัฐาธิปัตย์ (sovereign)” ยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจ  

ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างถ่องแท้  เพราะในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงของการเคลื่อนไหวภาค

ประชาชน ที่มีกลุ่ม กปปส หรือ “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ได้มีการกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวค่อนข้าง

มากในช่วงเวลาที่มีการประท้วงขับไล่รัฐบาลของ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  รวมทั้งมีผู้เห็นด้วยว่า

อำนาจในการสถาปนาขึ้นเป็น  องค์รัฐาธิปัตย์นั้น  สามารถกระทำได้โดยกลไกวิธีการซึ่งไม่เป็นไปตาม

ข้อกำหนดของกฎหมายที่มีอยู่ โดยเชื่อว่าหากมีมวลชนสนับสนุนหรือกระทำการล้มล้างรัฐบาลหรือ  

ผู้มีอำนาจเดิมแล้วจะทำให้ตนเองมีอำนาจรัฐาธิปัตย์ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเป็นดังนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจ

ต่อความหมายของคำว่า “องค์รัฐาธิปัตย์” ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงได้นำเสนอกรอบแนวคิดว่าด้วย “องค์

รัฐาธิปัตย์” ในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ  

           การดำเนินการใดๆ ในภาวะปกติที่ทั้งองคาพยพของทั้งสามอำนาจหลัก ได้แก่อำนาจของคณะ

รัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศ อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายบังคับใช้กับคนส่วนใหญ่

ในสังคม และอำนาจตุลาการในการตัดสินระงับข้อพิพาทความขัดแย้งต่างๆ แต่เมื่อกลไกในสภาวะปกติ

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือกระทั่งไม่สามารถกระทำการใดๆ ได้เลย เมื่อปรากฏ

ว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สามารถทำให้สภาวะไม่ปกติเช่นนั้นกลับคืนหรือเสมือนหนึ่งกระทำได้  

ดังสภาวการณ์ปกติ โดยที่ได้ปรากฏบุคคลผู้ใดบุคคลหนึ่งที่มีอำนาจเต็มในการตัดสินแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ได้ เขาจะถูกเรียกได้ว่าเป็น “องค์รัฐาธิปัตย์” ซึ่งแนวคิดนี้น่าจะตรงกับความเชื่อของหลายฝ่ายที่มีการ

เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลพลเรือนที่นำโดย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วง

เวลาที่ผ่านมา จึงได้มีการเรียกร้องให้มีทั้งการปฏิรูปการเมือง การใช้กลไกทางรัฐธรรมนูญในการได้มา

ซึ่ง นายกรัฐมนตรีที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง กระทั่ง นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ประกาศชัดเจนว่า 

หากการเคลื่อนไหวด้วยหมู่มวลประชาชนผู้ให้การสนับสนุนตนและกลุ่ม กปปส กระทำการล้มล้าง

รัฐบาลได้สำเร็จ ตนเองจะทำหน้าที่ องค์รัฐาธิปัตย์ ด้วยการปฏิวัติของประชาชน ซึ่งคล้ายคลึงกับการ  

กระทำการรัฐประหารโดยคณะทหาร แต่ก็ถือได้ว่า ยังมีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกมิได้ และในเวลาที่มีการกล่าวถึงองค์รัฐาธิปัตย์ในลักษณะนี้ ประเทศ

ไทยยังคงมีรัฐบาลโดยชอบด้วยกฎหมาย  ยังไม่เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองโดยคณะ  

นายทหารที่นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  จึงเกิดการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามกลุ่ม กปปส ว่า   

การประกาศท่าทีดังกล่าวอาจเข้าข่ายการละเมิดพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ได้ 
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  ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความหมายของ “พระราชอำนาจ” นี้ ประมวล รุจนเสรี ได้กล่าวไว้ใน

หนังสือเรื่อง “พระราชอำนาจ” (สุเมธ รุจนเสรี พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๔๘ : ๒๗) ได้กล่าวอย่างชัดเจนถึง 

วัฒนธรรมการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ว่ามีความสมบูรณ์เด็ดขาด แต่ก็มีพระธรรมศาสตร์   

พระราชสาสตร์  คอยเป็นเครื่องกำกับป้องกันการดำเนินการที่กระทบกระเทือนต่าง ๆ  นอกจากนี้ 

“ธรรมราชา” เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกที่ทรง

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดวาอารามต่างๆ ทรงสังคายนาพระไตรปิฎก มีการยกย่องพระมหากษัตริย์

ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ มีการสร้างพระราชวังกับวัดอยู่ใกล้กัน เช่น พระบรมมหาราชวัง  ประมวล รุจนเสรี 

ยังได้กล่าวต่ออีกว่า “อเนกชนนิกรสโมสรสมติ” คือ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนทั้งปวง

ให้การยอมรับ เริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  

ได้ปราบปรามจลาจลในกรุงธนบุรีแล้ว บรรดาข้าราชการ และราษฎรทั้งปวงก็พร้อมกันกราบทูลวิงวอน

อัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นเสวยสวรรยาธิปัตย์ดำรงแผ่นดิน  (หน้า ๒๘ เรื่องเดียวกัน) 

  จะเห็นได้ว่า คุณสมบัติประการหนึ่งขององค์พระมหากษัตริย์และพึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของ 

ผู้นำที่มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาวิจัยให้การสนับสนุนและเสนอเป็น “ตัวแบบ” ให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศ จะต้องประกอบด้วย “ทศพิธราชธรรม” 

ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “ธรรม ข้อปฏิบัติ” สำหรับ “ผู้นำ” หรือบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่บริหารจัดการ

ปกครองประเทศให้เกิดความผาสุกโดยถ้วนหน้ากันและเสมอภาคกัน  

  “ทศพิธราชธรรม” ซึ่งเป็นธรรมสำหรับผู้ปกครองซึ่งในอดีตคือองค์พระมหากษัตริย์มาใช้  

กับการบริหารการปกครองประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ทศพิธราชธรรม  ประกอบด้วย  ทาน   

(alms giving) ศีล(morality) การบริจาคหรือจาคะ (charity) ความเป็นธรรม (Justice) ความซื่อตรง 

(Penitence) ความสงบ (peace) ความอ่อนโยน (mildness) ความเมตตา (Mercy) ความมัธยัสถ์   

(Meekness) และ อาชวะ คือ ความอดทน (Patience) ซึ่งบางครั้ง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับการเมืองมักใช้ประโยชน์หรือนำข้ออ้างความชอบธรรมเชิญชวนให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเองมีอยู่เพื่อใช้ใน

การเข้าปกครองหรือยึดครองอำนาจ (อ้างใน (Thinapan Nakata) The problems of Democracy 

in Thailand: A study of political and socialisation of college students PRAEPITTAYA 

Bangkok ๑๙๗๕) 

  สิ่งดังกล่าวอาจเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้มีผู้กล่าวถึงคำว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย   

(Thai style democracy)” ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยไม่มองว่าเป็นเรื่องสร้างความเสียหายหรือผิดปกติไปจาก

ระบบของสากลหรือนานาอารยะประเทศแต่ประการใด เพราะแท้จริงแล้ว “ประชาธิปไตยแบบไทย” 

หากมีอยู่จริง  นั่นอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่มีความปรารถนา
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ต้องการให้เกิดขึ้นในรูปแบบเฉพาะของการเมืองการปกครองของไทย  ที่ในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่า   

ตัวแบบของไทย อาจได้รับการยอมรับ เหมือนกับรูปแบบวิธีการของต่างประเทศที่ยอมรับนับถือแนวคิด

ของชนชาติตะวันตกสืบต่อกันมาช้านาน 

  โดยมีความเห็นสอดคล้องตรงกับแนวคิดความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ในแขนงวิชา

รัฐศาสตร์ยุคปัจจุบันว่า ตัวแบบของการเมืองการปกครองในโลกนี้มีทั้งที่น่ายึดถือปฏิบัติมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ และ ควรพิจารณาไตร่ตรองถึงผลกระทบในด้านไม่พึงประสงค์อยู่ ๖ รูปแบบ เป็นแนวคิด  

ที่ก่อที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยของ “อริสโตเติล (Aristotle)”  นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวไว้ ดัง

แผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่  ๕ – ๓  รูปแบบวิธีการวิชารัฐศาสตร์ 

รูปแบบของรัฐบาลลักษณะต่างๆ TYPES OF REGIME 

น้อย 

 

 

 

 

 

 

มาก 

เพื่อ 

ประโยชน์ 

ของคน 

ส่วนใหญ่ 

การปกครอง 

แบบเที่ยงธรรม  

Just Regimes 

๑ ราชาธิปไตย  

(Kingship)  

๒ อภิชนาธิปไตย 

(Aristrocracy) 

๓ การปกครอง 

เพื่อประโยชน์ 

ของคนหมู่มาก 

(polity) 

 

การปกครองแบบ 

ฉ้อฉล 

Corrupt Regimes 

๑ การปกครองแบบ

ทรราชย์ (Tyranny) 

๒ การปกครองโดย 

ผู้ร่ำรวยมั่งคั่ง  

(Oligarchy) 

๓ การปกครอง 

แบบประชาธิปไตย 

(Democracy) 

มาก 

 

 

 

 

 

 

น้อย 

แนวคิดของอริสโตเติล  

(Aristotle) 

 

อริสโตเติลได้แบ่งคอลัมน์

การปกครองแบบเที่ยงธรรม

จากน้อยไปมาก และ การ

ปกครองแบบฉ้อฉล จากมาก

สุดในรูปแบบการปกครอง

แบบทรราชย์ ไปสู่การฉ้อฉล

ที่น้อยที่สุดในรูปแบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย 

ที่มา:  POLITICS Larry Johnston (p.๙๓) 
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  ในความเชื่อของ อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ เห็นว่ารูปแบบการเมืองการปกครอง  

ที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปจะมีด้วยกัน ๖ รูปแบบ ได้แก่ การปกครองแบบ ราชาธิปไตย การปกครองแบบ

อภิชนาธิปไตย หรือ โดยกลุ่มขุนนาง ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามมาด้วย การปกครองเพื่อประโยชน์

ของคนหมู่มาก ที่เรียกกันว่า polity ซึ่ง คือ ความหมายของผู้นำอันมีคุณลักษณะพิเศษที่การปฏิรูป

การเมืองการปกครองในแนวความคิดข้อเสนอแนะของผู้เขียน จำเป็นต้องได้บุคคลในลักษณะด้งกล่าว

เข้ามาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่  โดยอริสโตเติล  มองว่ารูปแบบการปกครองในลักษณะ

ดังกล่าวจะมีความเที่ยงธรรมมากที่สุด (just government or regime) ส่วนการปกครองที่มีความ

เกี่ยวพันกับการฉ้อฉลคดโกงไม่เคารพระเบียบกติกาของกฎหมาย  เรียงจากที่มีปัญหามากที่สุด  คือ   

การปกครองโดยทรราชย์  ตามมาด้วย  การปกครองโดยกลุ่มบุคคลผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวย  และ   

การปกครองในทัศนะของอริสโตเติลที่เห็นว่า  มีการฉ้อฉลคดโกงน้อยที่สุด  คือ  การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย  นั่นเอง   

  ดูเหมือนว่าแนวคิดของอริสโตเติลที่มีอายุยาวนานกว่า  สองพันปีมาแล้ว  ยังคงเป็นสิ่งที่คน  

ส่วนใหญ่ในสังคมทุกวันนี้ยังมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน ทำให้แนวทางการปฏิรูปการเมืองการ

ปกครองไม่อาจหลีกพ้นแนวทางการพัฒนาเข้าสู่รูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการในเชิงประเพณีวัฒนธรรมของ

ความเป็นไทย ซึ่งอาจมีการกล่าวว่าเป็นการปกครองในรูปแบบลักษณะเฉพาะของประเทศไทยก็จะต้อง

เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับและเชื่อถือศรัทธา  มีความยินยอมพร้อมใจในการถูก 

ปกครอง (policed by consent)  ดังได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้  จึงจะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองที่

จะสามารถขับเคลื่อนผลักดันกลไกต่างๆ ของสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้ 

  ปัญหาหนึ่งในหลายประการของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านๆ มา 

ได้แก่ การรณรงค์ชักจูงให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในแง่มุมของ

การมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชนนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคมวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับ

กระบวนการขัดเกลาเรียนรู้บ่มเพาะ (socialization) ของแต่ละสังคมเป็นหลักใหญ่ หากจะพิจารณา  

ในเชิงเปรียบเทียบปรากฏอยู่ในแผนภาพที่ ๕ - ๔ จะช่วยให้เข้าใจถึงระดับความเข้มข้นที่แต่ละสังคม  

มีแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญประการใดบ้าง 
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แผนภาพที่  ๕ - ๔  รูปแบบรูปแบบการเมืองการปกครองในเชิงเปรียบเทียบ 

เปรียบเทียบความเขมขนในเชิงการบมเพาะขัดเกลาและวัฒนธรรมทางการเมือง POLITICAL SOCIALIZATION AND POLITICAL CULTURE 
๑๐๐    การมีสวนรวม 

Participants 
 การมีสวนรวม 

Participants 
 Participants  

๙๐     
๘๐ การมีสวนรวม 

Participants 
  ผูยอมตาม 

Subjects 
๗๐   ผูยอมตาม 

Subjects 
 

๖๐     
๕๐  ผูยอมตาม 

Subjects 
  

๔๐     
๓๐ ผูยอมตาม 

Subjects 
  ผูบงการ 

Parochials 
๒๐   ผูบงการ 

Parochials 
 

๑๐     
๐ ผูบงการ 

Parochials 
ผูบงการ 

Parochials 
  

  DEMOCRATIC 
INDUSTRIAL 

 AUTHORITARIAN 
INDUSTRIAL 

 AUTHORITARIAN 
TRANSITIONAL 

 DEMOCRATIC 
PREINDUSTRIAL 

 
 
 

 ที่มา:  COMPARATIVE  POLITICS (p.๕๗) 

 

           แผนภาพข้างต้นมีความน่าสนใจในจุดที่ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงความเข้มข้นของการเข้ามามีส่วนร่วม

ของประชาชนในการเมืองการปกครองในหลายยุคสมัยและหลากหลายรูปแบบ  เช่น  ยุคสังคม

อุตสาหกรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย (democratic industrial) ผู้คนผู้ทำการปกครองจะมีการ

ชี้นำบงการคนกลุ่มอื่นอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่าสังคมในช่วงการส่งผ่านแนวคิดทั้งเชิงอำนาจนิยม   

(Authoritarian transitional)  หรือแม้แต่สังคมอุตสาหกรรมแบบประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่าน   

(Democratic preindustrial)  อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในสังคมอุตสาหกรรม

ประชาธิปไตยจะมีปริมาณสูงมากกว่าสังคมรูปแบบอื่น ๆ  

 

           ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ยิ่งสังคมพัฒนาในทิศทางที่เจริญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและมีความเป็น

ประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าใด ตัวบ่งชี้ หรือ “ตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย” ที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่
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การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง จะมีค่าในเชิงปริมาณมาก

ยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองในรูปแบบอื่นๆ  

 ทั้งนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนดังได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้  ปรากฏว่ายังมีปัญหา

อุปสรรคหลายประการทั้งในแง่ของช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ และกระบวนการในการ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งประชาชนจะมี

ความผูกพันและใกล้ชิดกับสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์

วิทยุกระจายเสียง ที่ใช้ประโยชน์ในการรับชมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็น  

หลักใหญ่มากกว่าการเข้าศึกษาในชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ  ดังมีผลการศึกษาวิจัยของผู้เขียนได้ค้นพบ

ความจริงดังกล่าว 

           การปฏิรูปการเมืองจะสำเร็จได้ยากหากความรู้สึกของคนในสังคมส่วนใหญ่ยังคงมีความเข้าใจ

ว่าตนเองยังไม่ได้รับการอำนวยความยุติธรรมจากภาครัฐอย่างเสมอหน้ากัน หรือเห็นว่ากระบวนการ

ยุติธรรมเป็นเรื่องของผู้มีฐานะตำแหน่งทางสังคมจะมีโอกาสหรือได้เปรียบมากกว่าผู้ที่ด้อยฐานะกว่า   

จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะต้องแก้ไขฟื้นฟูระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศให้อยู่ในสภาวะที่คน

ส่วนใหญ่สามารถยอมรับได้ และต้องให้คนส่วนใหญ่เชื่อถือศรัทธากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบว่า  

ยังคงสามารถพึ่งพาได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ มีข้อสรุปจากการศึกษาวิจัยของผู้เขียนว่ามีปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับ

ความยุติธรรม หรือถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้มีอำนาจ โดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐในอดีต  

           หลักการว่าด้วย “นิติรัฐ” หรือ “นิติธรรม” ที่มีการกล่าวถึงในช่วงต้นของงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ 

และยังคงมีการกล่าวถึงอยู่ตลอดเวลาในสังคมไทย  เป็นสิ่งที่ส่งผลในทางตรงหรือทางอ้อมต่อ

ปรากฏการณ์ “ความขัดแย้งในสังคมไทย” ที่ผ่านมา โดยหลักการปกครองโดยยึดหลักกฎหมาย ให้

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสังคมอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมให้ สมาชิก

ในสังคมมีความยำเกรงให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และยอมตนเป็นผู้ถูกปกครองภายใต้

กฎหมายอันชอบธรรม  เช่นเดียวกับหลายประเทศที่เจริญแล้วที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร

ประเทศ และฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอดทั้งฝ่ายตุลาการมีความมุ่งมั่น พัฒนาแก้ไข ระบบต่างๆ ในสังคม  

ให้ถูกขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประการสำคัญยิ่งกว่าคือ  ประชาชนพลเมือง  ไม่นิ่งดูดาย   

ให้ความร่วมมือรักษาสิทธิของตนเองและสังคมคนรอบข้าง 

 

           ประเด็นว่าด้วย ความล้าสมัยของกฎหมาย กติกาของสังคมอาจเป็นปัจจัยที่ต้องได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไข แต่หากฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ทำหน้าที่ บ่ายเบี่ยงขาดความรับผิดชอบ หรือให้คุณ  
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ให้โทษกับคนในสังคมอย่างเหลื่อมล้ำไม่เสมอหน้ากัน ประชาชนส่วนหนึ่งจะเสื่อมศรัทธาต่อกฎหมาย

บ้านเมืองและกระบวนการยุติธรรม และจะหันไปพึ่งการแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยละทิ้งกฎกติกาของ

สังคม ทำให้เกิดสังคมไร้ระเบียบ (anomie) มีความปั่นป่วนวุ่นวายโกลาหลไปทั้งสังคมนั้นๆ   

           หลักแห่งความยุติธรรมทางอาญา ตั้งแต่ยุคของ Cesare Beccaria ได้กล่าวไว้เมื่อราวสามร้อย

กว่าปีก่อน (ค ศ ๑๗๖๔) คือ การลงโทษจะต้องให้เหมาะควรแก่พฤติกรรมในการกระทำความผิด   

(inflicting of penalties upon men according to their  deserts) อ้างใน Graeme R Newman 

and Pietro Marongiu  “On Crimes and Punishments” Transaction Publishers New Jersey 

๒๐๐๙ p xvi การลงโทษต้องให้เหมาะสมกับการกระทำความผิด) ในยุคสมัยใหม่จะต้องพิจารณาถึง

องค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  หากผู้บังคับใช้

กฎหมายสามารถพิจารณาสภาพปัญหาได้อย่างรอบด้านและถี่ถ้วนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่และไม่สร้าง

ความขัดแย้งหรือความเสียหายเพิ่มพูนขึ้นโดยไม่จำเป็น 

           ตัวอย่างที่เห็นเป็นปกติในสังคมไทย คือ การกระทำผิดในข้อหาลหุโทษ เช่น เรื่องของการ

ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือกฎจราจร จะต้องมีการชำระค่าปรับ ซึ่งถือเป็นอำนาจและจัดเป็นดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ยังคงปรากฏการฝ่าผืนกฎกติกาให้เห็นกันอย่างคุ้นชิน เพราะค่าปรับที่อาจไม่มาก

พอจะทำให้เกิดความเกรงกลัวกฎหมาย หรือ กระทั่งการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งด้วยเกรงกลัว  

ผู้มีอิทธิพลอำนาจบารมี ซึ่งจะให้การปฏิบัติแตกต่างจากประชาชนอื่นๆ ทั่วไป รวมทั้งอาจจะต้องเพิ่ม

โทษกับผู้กระทำความผิด หากพิสูจน์ได้ว่า บุคคลนั้น ๆ มีภูมิหลังเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ซึ่งสมควรเป็น

ตัวอย่างของสังคมเมื่อกระทำผิดเสียเอง จะต้องได้รับโทษหนักกว่าราษฎรทั่วๆ ไป  ถ้าหากเคยกระทำ

ความผิดมาด้วยแล้ว ยิ่งต้องเพิ่มโทษให้สูงขึ้น ที่กล่าวถึงเช่นนี้ เพื่อต้องการให้นักกฎหมายสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มภาคภูมิ ไม่ทำงานเหมือนเครื่องจักรอย่างเถรตรงตลอดเวลา 

สามารถแก้ไขเยียวยา  หาทางเลือกซึ่งกฎหมายมีมาใช้ให้เป็นคุณกับสังคมส่วนรวมได้ 

          พอกล่าวถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ได้มีตัวอย่างให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายหลายคดี 

ซึ่งจำนวนไม่น้อยเกิดจากการ “ขาดอายุความ” ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ ทั้งในคดีเล็กน้อยกระทั่งถึง

คดีใหญ่รัฐเป็นผู้เสียหายมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท แล้วในที่สุดผู้ต้องหายังสามารถเดินทางกลับสู่

ประเทศไทยได้อย่างลอยนวลเพราะเมื่อขาดอายุความการบังคับลงโทษย่อมสิ้นสุดลงด้วย ยิ่งไปกว่านั้น 

การได้รับการประกันตัว หรือ การได้รับสิทธิในการมีผู้แทนหรือทนายความร่วมรับฟังการสอบสวนของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ  หากเป็นชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่ขาดความรู้ความเข้าใจระบบกฎหมายที่สลับ

ซับซ้อน  มักจะถูกละเลยและอาจไม่ได้รับการแจ้งถึงสิทธิต่าง ๆ  อย่างที่ควรจะเป็น  
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 การจะปล่อยปละละเลยให้เรื่องไม่เหมาะสมเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปย่อมไม่ถูกต้อง จำเป็นอย่างยิ่ง

ที่หน่วยงานและบุคลากรด้านกระบวนการยุติธรรมจะต้องคิดค้นหาทางแก้ไขเยียวยา  มุมมองในกฎ

หมายแองโกลแซกซอน ในลักษณะที่มักเรียกกันว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณี (Anglo-Saxon /

Common law) เช่นในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา หลักการพิจารณาคดีความต่างๆ ใช้ความ

ละเอียดรอบด้านในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ มีทั้งระบบลูกขุนเข้ามาเสริมการทำหน้าที่ของผู้พิพากษา   

มีกระบวนการตรวจสอบ ถ่วงดุลต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่ให้อำนาจสิทธิขาดแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างมาก

เกินขอบเขตอันสมควร การไต่สวนเพื่อพิพากษาคดีของระบบกฎหมายในลักษณะนี้ จะเน้นหนักในการ

แสวงหาพยานหลักฐานของทุกฝ่ายมาชั่งน้ำหนักและใช้กระบวนการเสริม เช่น นิติวิทยาศาสตร์ และ 

การพิสูจน์ทราบต่างๆ  รวมทั้งการสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อจะเอาผิดบุคคลผู้ถูกกล่าวหาได้อย่างชัดเจน

ปราศจากข้อสงสัยใดๆ (beyond reasonable doubt) นั่นคือ ทุกฝ่ายจะทำหน้าที่ของตนอย่าง

เข้มงวดรัดกุมและมีความเป็นมืออาชีพ (professional) ที่มีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการทำงาน  

 

  ข้อเสนอแนะ 

 แนวทาง “การปฏิรูปการเมืองเพื่อความเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน” สามารถดำเนินการ  

ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทางผู้ศึกษาวิจัยจึงขอนำเสนอแนวทางการปฏิรูปการเมือง  การบริหารจัดการ

ประเทศในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

 ประการแรก  ไม่ว่าจะมีวิธีการ ยุทธศาสตร์ หรือแผนดำเนินงานอย่างไรก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญของแผนโครงการต่างๆ  ให้ชัดเจน  นั่นคือ  หากเปรียบเทียบในเชิง

ยุทธศาสตร์การรุกรบจะต้องไม่ทำการรบแบบ “สามร้อยหกสิบ องศา” หรือ การกระทำการแบบไร้

ทิศทาง ด้วยปัญหาหนึ่งที่นักยุทธศาสตร์และผู้นำองค์กรต่างๆ มักประสบอยู่เสมอในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์หรือโครงการต่างๆ คือ ความปรารถนาต้องการทำให้สำเร็จในทุกเรื่องในเวลาเดียวกัน 

แทนที่จะมุ่งเน้นเรื่องสำคัญหรือเรื่องเร่งด่วนที่จำเป็นก่อนหน้าสิ่งไม่สำคัญหรือเรื่องที่สามารถรอคอยได้  

เช่นเดียวกับการร่างรัฐธรรมนูญบางฉบับในอดีตที่ผ่านมา ในกรณีของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ที่มีบุคคล

ต่างๆ แสดงความชื่นชมว่าสมบูรณ์แบบมีความเป็นประชาธิปไตยสูงยิ่ง แต่เนื้อหาได้สอดแทรกหลาย

เรื่องราวซึ่งหยิบยกผนวกเข้ามาจากกระบวนทัศน์และวิธีการปฏิบัติของนานาอารยประเทศ บางเรื่อง

เอามาผสมผสานกันโดยไม่สอดประสานกันกระทั่งทำให้เกิดความขัดแย้งกันมีปรากฏให้เห็น อาทิ การ

กำหนดให้องค์คณะผู้สรรหากรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบางแห่งให้มีตัวแทนพรรคการเมือง
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แบบกำหนดตัวเลขชัดเจน เช่น ต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองที่มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภารวม  

๔ พรรคการเมือง แต่ในความเป็นจริง พรรคการเมืองที่มี สส ในรัฐสภาในทางปฏิบัติจริงๆ อาจมี

พรรคการเมืองได้รับเลือกเข้ามาไม่ถึง ๔ พรรค พรรคการเมือง ทำให้อาจเกิดปัญหาการตีความในการ

ดำเนินการหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น 

 ประการที่สอง  การวางมาตรการให้ได้มาซึ่งที่มาของผู้นำรัฐบาลซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและ

แบบอย่างที่ต้องมีลักษณะของ “บุคคลต้นแบบ” จะต้องเฟ้นหาให้ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ  จากการ

ได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำ  จึงได้มีดำริที่จะนำเสนอแนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำ  ด้วย

คุณลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ ผู้นำประชาธิปไตย ผู้นำธรรมาภิบาล และ ผู้นำโลกาภิวัตน์ นั่นคือ 

คุณลักษณะที่ผู้นำทุกคนจะต้องมีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ โดยพวกเราต่างตระหนักดี

ว่า สังคมไทยเป็นสังคม “อำนาจนิยม (power oriented)” สังคมทั่วไปมักไม่นำพาต่อการที่ผู้นำเช่น

หัวหน้าคณะรัฐบาลจะเลือกบุคคลผู้ใดเข้ามาทำหน้าที่สำคัญทางการเมือง  ที่พึงมีมาตรการตรวจสอบ  

ทั้งคุณสมบัติของบุคคลและภูมิหลังต่างๆ แต่มักจะยอมรับการคัดสรรหรือที่มาของบุคคลเหล่านั้นกัน

โดยดุษณี  ต่างกับประเทศมหาอำนาจส่วนใหญ่  แม้จะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากแทบไม่มีฝ่ายค้านใน

รัฐสภา (strong government)  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มีลักษณะของรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีอำนาจ

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่  ก็ยังมักจะให้มีกระบวนการประชาพิจารณ์  (public hearing) 

บุคคลที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะแม้สังคมอารยะประเทศส่วนใหญ่

จะมองว่าบุคคลผู้ที่อาสามาทำงานให้สังคมส่วนรวมจะเชื่อได้ในเบื้องต้นว่า บุคคลเหล่านั้นต้องตรวจ

สอบตนเอง (self censorship) มาชั้นหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ยังจะต้องผ่านกระบวนการดังได้นำเสนอเพื่อ

ให้สังคมได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถให้ความไว้วางใจได้อย่างเต็มที่กับ

บุคคลที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่ตัวแทนปวงชน  

 ประการที่สาม  จะต้องเปิดโอกาสให้ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” สามารถ

กระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลักษณะโครงสร้างสังคมแต่ดั้งเดิมของประเทศไทย คือ 

ลักษณะของครอบครัวขยาย (extended family) ประชาชนพลเมืองอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุข มัก

จะมีพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ในขอบเขตของหมู่บ้านที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมชุมชนได้มี

โอกาสแสดงความมีน้ำใจไมตรีต่อกัน การมีผู้คนต่างช่วงเพศวัยอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นเป็น

ข้อดีและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซึมซับลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ตัวตน

ความเป็นสังคมไทยได้อย่างเหนียวแน่น  แต่ในสังคมเมืองสมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะการอยู่ร่วมกันในแบบ  

ที่เรียกกันว่าการเป็น “ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family)” ซึ่งมักจะมีช่วงชั้นของอายุในขอบเขตที่  
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ใกล้ชิดอย่างยิ่ง เช่น พ่อ แม่ ลูก เท่านั้น จะไม่ขยายขอบเขตไปถึงบุคคลที่อาวุโสถัดไปหรือมีความ

อาวุโสที่อ่อนกว่าช่วงชั้นความใกล้ชิดของตนและครอบครัว ทำให้ไม่มีเวทีหรือพื้นที่สาธารณะให้เด็ก

เยาวชนและผู้คนในสังคมได้แสดงออกดังเช่นที่เคยมีมาในอดีต  

 อย่างไรก็ตามในบางสังคมเช่น สหรัฐอเมริกา จากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษาวิจัยที่ได้

พบเห็นด้วยตนเอง  แม้จะมีลักษณะความเป็นเมืองสมัยใหม่และมีการอยู่ร่วมกันในลักษณะของ

ครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ แต่แนวทางการบ่มเพาะอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนจะสอนให้เด็กกระทำ

การหรือให้ตระหนักถึงสิ่งสำคัญสามประการ ได้แก่ 

  ๑. ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเป็นนิสัย 

  ๒. สอนให้เข้าใจและรู้จักคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยกุศโลบาย “ห้ามแตะต้องผู้อื่น (กายสัมผัส) 

โดยไม่ได้รับอนุญาต” 

 ๓. ต้องพูด คิด และทำแต่สิ่งดีงาม (มีทัศนคติเชิงบวก) เป็นการสอนให้เด็กสามารถฝึกฝน

ตนเองมองโลกในแง่ดีและบำเพ็ญตนเพื่อสังคมส่วนร่วมได้ 

           จึงจะสังเกตได้ว่า ผู้คนในสังคมที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ จะมีวินัยในตนเอง เข้าใจและเคารพสิทธิ

ของผู้อื่นและสังคมส่วนรวมอย่างยิ่งยวด  ทำให้สิ่งใดที่จัดเป็น  “ผลประโยชน์แห่งชาติ (national 

interests)” ของประเทศเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่คนในชาติให้ความสำคัญและยึดเป็นหลักการ จะต้องให้

ความสำคัญมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน (put the nation first)  หรือกระทั่งมีนักวิชาการบางท่าน 

เช่น James Ockey ใน Making Demnocracy: Leadership, Class, Gender, and Political 

Participation in Thailand University of Hawaii Press ๒๐๐๔ p ๑ - ๒ ได้กล่าวไว้อย่างกังวลว่า 

กระบวนการทำให้มีประชาธิปไตย (democratization) ในกลุ่มประเทศแถบเอเซีย เป็นเรื่องที่ไม่

เหมาะสมไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้น นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ชื่อดังอย่าง 

Sammuel Huntington อดีตนายกรัฐมนตรี สฤษฎดิ์ ธนะรัชต์ ของประเทศไทย นาย ลี กวน ยู   

อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์และ ดร มะหาเดห์ มูฮัมหมัด แห่งประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวถึงปัญหา

ในการบริหารจัดการประเทศแบบประชาธิปไตยในเชิงไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอเซีย 

ประชาธิปไตยจึงอาจมิใช่รูปแบบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดสำหรับหลายประเทศในแถบเอเซียรวมทั้ง

ประเทศไทยในทัศนะของชนชั้นนำหลายคนที่ได้กล่าวถึงนี้ 

 แต่หากจะยึด “ตัวแบบของชนชาติที่ประสบความสำเร็จ (best practice)” ทั้งในด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ยังมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของชนชาติในยุโรป  

ที่ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม สามารถก้าวกระโดดทำให้ตนเองพัฒนาในเชิงวัตถุได้อย่างรวดเร็ว   

ได้มีศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Dr Niall Ferguson ได้ทำการ
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สืบค้นหาข้อมูลหลายๆ อย่างที่เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศพัฒนาแล้ว

ทั้งหลายในยุโรป ที่ทำให้สามารถมีบทบาทนำในสังคมโลกกระทั่งทุกวันนี้ได้ 

           Ferguson เป็นนักประวัติศาสตร์ แต่เขามีความสนใจ ตั้งประเด็นในการวิจัยค้นหาความจริงว่า 

ทำไมชนชาติเอเชียซึ่งมีมีอารยะธรรมเก่าแก่ มาช้านานกว่าชาติใดๆ ในโลก เริ่มตั้งแต่ชาวสุเมเรียนมี

อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำในดินแดนที่ตั้งของประเทศอิรักในปัจจุบัน  เรื่อยมาถึงอารยะธรรมจีน  เขมร 

สุวรรณภูมิของไทยเป็นตัวอย่าง แต่เพียงระยะเวลาประมาณไม่เกินสองร้อยปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ที่

เราอาจเรียกว่า  “ชนชาติยุโรป อเมริกา ในปัจจุบัน”  กลับสามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้ถึงขั้น

สามารถส่งยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเดินทางไปดวงจันทร์และกำลังจะไปสร้างอาณานิคมในไม่ช้านี้

ได้อย่างไร 

 แม้ว่าในแง่มุมของนักวิชาการและผู้สนใจการพัฒนาของเอเชีย อาจกล่าวกันว่า “ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐเกาหลี” เป็นความหวังใหม่ของชาวเอเชีย หรือคนทางทิศ

ตะวันออก แต่เทคโนโลยีอะไรหลายๆ อย่าง ยังคงล้าหลังกว่าชาติตะวันตกทั้งหลายอยู่อีกมาก เพราะ  

ที่ผ่านๆ มา สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ มักเป็นการลอกเลียนแบบซีกโลกทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา ขาด

นวัตกรรมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีของตนเอง  ซึ่งมีความสามารถในการลอกเลียนแบบได้ใกล้เคียง

กระทั่งเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น ต้องดำเนินการทางกฎหมายและมักจะผนวก

เข้าเป็นเงื่อนไขในการคบค้าสมาคมระหว่างประเทศของเหล่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลาย

ประเทศด้วยกัน 

 แต่พึงที่จะตั้งคำถามว่า “เกิดปัญหาอะไร จึงเป็นสาเหตุทำให้ชนชาติยุโรป สามารถมีก้าวย่าง

แห่งการพัฒนาเหนือชนชาติทางเอเชียไปได้อย่างเห็นได้ชัด  ในเรื่องดังกล่าวนี้  Ferguson  ได้เขียน

บรรยายไว้ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า Civilisation หรือ “อารยธรรม” (ที่มา Niall Ferguson 

Civilisation: The West and the Rest Penguin New York ๒๐๑๑) โดยเขาชี้ให้เห็นว่า เหตุผล

สำคัญที่ทำให้ยุโรปเอาชนะเอเชียได้นั้นมีอยู่ด้วยกัน ๖ ประการสำคัญ ได้แก่ 

 ๑. การแข่งขันกันสร้างผลงานและความเจริญงอกงามของประชากรในยุคบุกเบิกได้ส่งผลทำให้

เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมชาวเอเชีย ที่เชื่อกันว่ายังมี

คนจำนวนมาก อาจมองว่าการแข่งขันกลายเป็นเรื่องในเชิง “ทำลายล้าง” ผู้มีความสามารถมักเป็น

เป้าหมายในการถูกโจมตี หรือ พยายามหาข้อติติงมากกว่าการส่งเสริมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ

พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป นี่คือปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่สามารถเห็นได้ในหลายบริบทของสังคมไทย จัดเป็น

แบบอย่างของ ทัศนคติที่ควรเลิกลดละให้ได้ 

 ๒. การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ต้องยอมรับความจริงว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นพบ
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หรือพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์บุคคลสำคัญจำนวนมากในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาทั้งในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จะกระจุกตัวอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา ดังจะเห็นได้จากผู้เข้ารับ

รางวัลโนเบลในสาขาสำคัญทางวิทยาศาสตร์มาจากสองทวีปข้างต้น มีนักวิทยาศาสตร์จากเอเชียอยู่บ้าง

แต่ในปริมาณไม่มากเท่ากับทวีปยุโรปแบบอเมริกา  

 ๓. การยึดหลักนิติธรรมในการปกครอง  เหตุผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้

ประชาชนพลเมืองจะต้องปกป้องทรัพย์สมบัติของตน จึงมีการวางกฎระเบียบโดยรัฐซึ่งเสมือนเป็น

คนกลางทำหน้าที่ปกครอง จัดระเบียบกฎเกณฑ์สร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน ให้กับทุกฝ่าย 

กระตุ้นให้ประชาชนมีระเบียบวินัย มีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต นำไปสู่การเลือกสรรผู้ปกครอง

ที่จะสามารถให้ความเสมอภาคกับทุกคนในสังคมได้ด้วยการยึดหลักกฎหมายในการบริหารจัดการ

ปกครองประเทศ 

 ๔. ความเจริญทางการแพทย์สาธารณสุข ต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์และการ

สาธารณสุข ได้ทำให้ประชากรโลกมีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล

ทำให้ความคิดความอ่านมีความเจริญงอกงามตามไปด้วย 

 ๕. สังคมแห่งการบริโภค ผลแห่งพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม ได้ทำให้การผลิตสินค้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคทางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องค้นคิดวิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อย่างไม่หยุดยั้ง เท่ากับเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มพูน  

เข้ามาอยู่เสมอๆ 

 ๖. ประเด็นว่าด้วย “แนวทางในการทำงานของคนยุโรป” ระบอบทุนนิยม (Capitalism) เป็น

ตัวเร่งและกดดันให้ต้องมีการปรับตัว คิดหาวิธีการที่ทำให้ได้กำไรผลตอบแทนสูงสุด แนวคิดวิธีการ

ทางการบริหารต่างๆ ที่ให้เกิดประสิทธิภาพจึงถูกค้นพบอย่างมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของ

คนส่วนใหญ่ 

           แม้ว่าชาวยุโรปจะสามารถค้นพบสาเหตุของสิ่งที่ทำให้เขามีชัยชนะเหนือขาวเอเชียได้ แต่มิได้

ตั้งตนอยู่บนความประมาท โดย Ferguson เห็นว่าโอกาสที่ “เอเชีย” จะพลิกฟื้นกลับมาชนะเหนือ

ชนชาติยุโรป หรือประเทศอื่นๆที่ล้ำหน้าไปกว่าตนเองยังมีอยู่ และถ้าเมื่อใดที่ชนชาติทางเอเชียสามารถ

เอาชนะยุโรปได้ จะเป็นขัยชนะที่เรียกได้ว่าจะมีความมั่นคงยั่งยืน (sustainable) และยากที่ชนชาติ  

ในยุโรปจะสามารถกลับมาเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ  ได้เช่นในอดีตที่ผ่านมาในขณะเดียวกันประเทศ

เพื่อนบ้านของประเทศไทยในกลุ่มประชาคมอาเซียน  ได้มีประเด็นแห่งกรณีศึกษาเพื่อการปฏิรูป

การเมืองการปกครอง ที่น่าสนใจมากมาย เห็นควรนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อปรับใช้กับบริบท

ของประเทศไทยได้อยู่หลายประเทศ 
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  กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย 
 

 อินโดนีเซีย จัดเป็น “ตัวแบบ” หนึ่งที่น่าสนใจศึกษา เพราะนับตั้งแต่ นาย “ยุดโยโน บัมบัง   

(Bambang)”  ขึ้นมาสู่อำนาจผู้นำทางการเมือง เขาสร้างระบบในช่วงต้นของการเข้าสู่อำนาจด้วยการ

เป็นตัวแบบ “ผู้นำมีอุดมการณ์เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ “ คือ เข้ามาทำงานเพื่อชาติอย่างแท้จริง บวก

กับความซื้อสัตย์ได้รับการยอมรับจากประชาชน ทำให้ อินโดนีเซีย เดิมมีดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่  

ต่ำกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว  แต่วันนี้สามารถทำให้ดัชนีมีมูลค่าเกินกว่าสองพันกว่าจุดได้อย่าง

รวดเร็ว ยังไม่นับรวมการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมาสะท้อนถึงแนวทาง

การปฏิรูปทางการเมืองของประเทศมุลสิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มี

ประชากรมากเป็นหมายเลขสามของโลกได้ดำเนินการให้ได้ศึกษาเป็นเยี่ยงอย่าง 

 ในที่นี้จะขอเริ่มทบทวนในแนวทางวิธีการของประเทศรอบบ้านของไทยที่นำเอารูปแบบวิธีการ 

(Best Practices) บางอย่างนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการประเทศ กระทั่งสามารถพัฒนาและนำ

ประเทศไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ หลายประเทศอย่างกรณีของ “อินโดนีเซีย” ที่จะ

ได้กล่าวถึงต่อไปนี้ ถือได้ว่ามีความน่าสนใจตรงที่รูปแบบการปกครองในลักษณะของ “เผด็จการทหาร” 

ที่ครอบงำประเทศมาอย่างยาวนานคล้ายคลึงกับประเทศไทยในอดีต และยังมีแนวทางของศาสนา 

“อิสลาม” ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิม ได้นำความเปลี่ยนแปลง

มาสู่ “อินโดนีเซีย” อย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่แนวนโยบายต่าง ๆ ไปกระทั่งถึงการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเข้า

กับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนไป  จึงเห็นควรนำเอาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ของประเทศอินโดนีเซีย นำมาเป็นกรณีศึกษาในเบื้องต้น (สรุปสาระสำคัญจาก Bambang P S 

Brodjonegoro and Sugiharso Safuan Industrial policy and economic growth in 

Indonesia: an analysis of state roles in Indonesian manufacturing development in 

Suthiphand Chirathivat abd Ng Chee Tuen (eds) Emerging Asia’s Growth Practices The 

Sasakawa Peace Foundation Chulalongkorn University ๒๐๐๙ p ๑๑๒ – ๑๘๓ 

 ประธานาธิบดี บี เจ ฮาบีบี (B J Habibie) ของอินโดนีเซีย เป็นผู้ริเริ่มในการวางแผนการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจภายหลังการเข้าสู่อำนาจหลังการครองอำนาจของประธานาธิบดีอย่างยาวนานของ 

ซูฮาร์โต (Soehato) ที่แต่เดิมมาเน้นการลดการพึ่งพานำเข้าจากต่างประเทศ ให้เป็นเศรษฐกิจที่อุปโภค

บริโภคใช้กันในประเทศเป็นหลัก  เพราะอินโดนีเซียจัดได้ว่ามีประชากรสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ทำให้การผลิตสินค้าใดๆ จะไม่มีความยากลำบากมากนักในการมีกลุ่ม

เป้าหมายรองรับการกระจายสินค้าต่างๆ  แต่เมื่อ ฮาบิบี ขึ้นมามีอำนาจ เขาได้เน้นนโยบายชนิด
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เปลี่ยนแปลงพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด กระทั่งได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น Habibienomics 

หรือระบอบเศรษฐกิจแบบฮาบีบี ปรากฏให้เห็นดังแนวทางการพัฒนาซึ่งอยู่ใน 

 

แผนภาพที่ ๕ – ๕ แนวทางการพัฒนาวิธีการของประเทศรอบบ้าน 

รูปแบบเศรษฐกิจดั้งเดิม 

อุตสาหกรรมพึ่งพา 
ทรัพยากรทาง 

ธรรมชาติท้องถิ่น 

อุตสาหกรรมเน้นการ 
พึ่งพาแรงงานขนาดใหญ่ 

(labour intensive) 

อุตสาหกรรมที่เน้นการ
เพิ่มขนาดโครงสร้าง 
ของทุนอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยี 

ชั้นสูง 

แผนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ ฮาบิบี 

 จากแผนภาพที่ ๕ – ๕ สามารถอธิบายได้ว่า ความสำเร็จของแผนการดำเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมีการวางแผนระยะยาว มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองซึ่งใช้มา

อย่างยาวนาน ตั้งแต่ในสมัยการมีอำนาจในยุคของอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โต เมื่อฮาบิบีได้เข้าสู่อำนาจ

การบริหารสูงสุดของประเทศเขามีความคิดในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบเศรษฐกิจไปสู่แนวคิด

สมัยใหม่ จากการพัฒนาด้วยระบบอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานจำนวนมาก คล้ายคลึงกับ

ลักษณะของประเทศไทยในช่วงปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรม

จำนวนมาก เนื่องจากต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ โดยในเวลาต่อมา ฮาบิบี 

ได้พัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการลงทุนและเพิ่มทุน  เพื่อสร้างศักยภาพในแง่ของความ

แข็งแกร่งทางด้านการเงินการธนาคาร  ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการดำเนินมาตรการกระตุ้น  

และพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ก่อนจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนำประเทศอินโดนีเซียไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

อิเลคทรอนิคส์ เครื่องอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยต่างๆ ด้วยการมองถึงศักยภาพแห่งความได้

เปรียบในเชิงการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ให้กับสินค้าของ

ตนอีกด้วย สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย คือ 

เรื่องของการวางแผนที่ชัดเจนยั่งยืน และการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ ร่วมกับการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี (good governance) การสร้างกลไกทางกฎหมายที่แน่นอนมั่นคง แน่นอนว่าผลของ

ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจย่อมมีผลโดยตรงมาจากสภาวะแวดล้อมทางการเมืองที่มีความต่อเนื่อง 

  ที่มา :  Suthiphand Chirathivat Ibid 2009 
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เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของคนในชาติและประเทศที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมทางการค้าและติดต่อ

สัมพันธ์กันในทางหนึ่ง 

 ในแง่ของระบบการเมืองและสังคมของอินโดนีเซียจัดเป็นพหุสังคม (phural society) ที่แม้  

คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม แต่มีคนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์รวมทั้ง “อุดมการณ์ทางการ

เมือง(political ideology)”  ที่แตกต่างกันอีกด้วย  (ที่มา John R Bowen Islam, Law and 

Equality in Indonesia: an anthropology of public reasoning John R Bowen ๒๐๐๓   

p ๓-๑๓) การยอมรับวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงกับสังคมอื่นในลักษณะที่เรียกว่า outward looking 

ของชนเผ่าต่างๆ ในอินโดนีเซีย ทำให้เกิดการผสมผสานตอบรับวัฒนธรรมอื่นในสังคมได้อยู่ในขั้นหนึ่ง 

เพราะตัวตนความเป็นเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมของแต่ละชุมชนกลุ่มหรือพวกของตนยังมีความรู้สึกเกาะเกี่ยว  

ต่อกันอย่างเหนียวแน่น  แม้กระทั่งการระงับข้อพิพาทระหว่างความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่างกัน

ใน Ambon and Kalimantan ยังคงใช้ขนบประเพณีวิธีการท้องถิ่นของอินโดนีเซียที่เรียกว่า Adat   

(หมายถึง  การใช้ความเข้าใจความคิดอ่านและความเป็นคนในพื้นที่จัดการกับปัญหาด้วยวิธีการของ

ตนเอง) แม้บางทีการจัดการอาจขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายของประเทศ คือ กฎหมายอิสลาม ก็ตาม 

โดยเฉพาะหลักกฎหมายอิสลามที่อินโดนีเซีย มีหลากหลาย แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง Shalia law หรือ 

ชอรีอะห์ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับแนวทางการดำเนินชีวิตซึ่งพระเจ้าในศาสนาอิสลามได้ให้คำสอนแนะนำ 

รวมทั้งบรรดาสาวกของพระองค์ผู้มีส่วนในการร่วมประกาศศาสนา  (Ibid  p ๑๔-๑๕) 

 หากเปรียบเทียบปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และการสู้รบของคนหลากหลายเชื้อชาติ  

ที่มีความแตกต่างกันในอินโดนีเซียกับปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย น่าจะมองได้ว่า 

เหตุผลสำคัญมาจากเรื่องของ adat หรือความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นต่างๆ ที่มีความ

เข้มงวดและยึดถือความเป็นตัวตนของกลุ่มพวกของตนเป็นหลักใหญ่ ทั้งนี้มีความพยายามของศาลและ

บรรดาตุลาการนักกฎหมายที่พยายามหาทางเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องชาติพันธ์ (adat) ของกลุ่มต่างๆ 

ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งมักให้ข้อคิดหรือแนวทางคำพิพากษาโดยกล่าวถึงความ

เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งย่อมส่งผลให้เหล่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ต้องพัฒนาปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ตนเองให้ทันตามกระแสโลก  โดยเฉพาะแนวคิดว่าด้วยความเป็นประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพต่างๆ   

(Ibid p ๕๕)  

 แนวคิดของ John Locke ได้เคยกล่าวไว้ว่า ความผาสุกของประชาชนในรัฐจะเกิดขึ้นได้จาก

หลายปัจจัย แต่มุ่งเน้นไปที่ เรื่องของการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกต้อง มีรูปบบการนับถือ

ศาสนาและการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของตน รวมทั้งจะต้องให้ความเคารพเชื่อฟังองค์รัฐาธิปัตย์ เชื่อถือ

ในพระผู้เป็นเจ้า  และจะต้องมีความสมบูรณ์เพรียบพร้อมด้วยความเจริญทางการเงินอย่างมาก หรือใน
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แนวคิดของนักวิชาการด้านงานยุติธรรมที่มีชื่อเสียงอย่าง John Rawls ได้กล่าวยอมรับความแตกต่าง

ทางสังคมของผู้คนว่า สิ่งที่มีการซ้อนทับกันอยู่ (overlapping) ของความเชื่อ แนวทางวิธีการต่างๆ 

ของคนในสังคม ในมุมมองที่เกี่ยวกับการมีอิสระเสรีภาพ การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (good life) โดย

พึงให้อิสระกับคนเหล่านั้น ด้วยการยอมรับซึ่งความแตกต่าง (Ibid p ๒๕๓-๒๖๘)  พัฒนาการทางการ

เมืองของอินโดนีเซียในฐานะประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นแบบธรรมเนียมการดำเนินชีวิตและใช้เป็น

กฎหมายในบางเรื่อง รวมทั้งพัฒนาการของโลกที่เข้ากดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังได้นำเรียนมาแล้ว

ข้างต้น ทำให้เกิดกลุ่มก้อนทางการเมืองและกลุ่มภาคประชาสังคม (civil society) ในการทำหน้าที่

ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถกระจายทรัพยากร  

ต่างๆ  ได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน  เพราะคงทราบกันดีว่า  แหล่งรายได้สำคัญประการหนึ่งของ

ประเทศ อินโดนีเซียนอกเหนือจากการพัฒนาไปสู่การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีชั้น 

สูงแล้ว ยังมีเรื่องของทรัพยากรน้ำมันที่ทำให้อินโดนีเซียมีสถานภาพทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งใน

หลายวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านๆ มา ซึ่งในงานเขียนของ Olle Tornquist Rent, Capitalism, 

State, and Democracy : A Theoretical Proposition in Arief Budiman (ed) State and Civil 

Society in Indonesia Monash University ๑๙๙๔ p ๓๐ – ๔๕ ได้กล่าวถึงบทบาทที่เพิ่มมากขึ้น

ของกลุ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคม แต่ยังคงพบปัญหาสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทุจริต

คอรัปชั่นของกลุ่มคณะผู้บริหารประเทศ รวมทั้งผู้ทรงอิทธิพลชนชั้นนำ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ของ

ประเทศอินโดนีเซีย 

 อย่างไรก็ดีในแนวทางการบริหารประเทศของนายยุดโยโน บัมบัง ที่แล้วมาในการมุ่งเน้นความ

สำนึกในชาติ (nationalism) ปรากฏในการแถลงนโยบายต่อรัฐหลายครั้ง และการแสดงตนเป็น

แบบอย่างที่ดีของผู้นำ ซึ่งหากจะเปรียบเทียบคือการนำเอาหลัก “ทศพิธราชธรรม” ของไทยมาเป็น  

ตัวแบบเปรียบเทียบก็น่าจะเชื่อได้ว่ามีผลกระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังในการดำเนินการทางการเมือง

ต่างๆ ที่ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้มีการตรวจสอบอำนาจรัฐในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น มีการเปิด

โอกาสให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากกว่าที่แล้วๆ มา  อย่างไรก็ตามนิตยสาร The Economist   

ฉบับพิเศษ The World in ๒๐๑๔ p ๔๘ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของอินโดนีเซีย ด้วยการตอกย้ำ

ประเด็นว่าด้วยการมีทรัพยากรน้ำมันรวมทั้งแรงกระตุ้นความเจริญเติบโตที่มาจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนที่มีการขยายความเจริญอย่างรวดเร็วในช่วงระยะปี ๒๐๐๗-๒๐๐๘ อย่างไรก็ดี ในปี 

๒๐๑๓ อินโดนีเซียได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับหลายประเทศในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการ

ย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนที่มีแหล่งตลาดแรงงานและฐานการผลิตใหม่เกิดขึ้นที่น่าสนใจในการ  

ลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า  ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อความนิยมในตัวประธานาธิบดีและ  
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การบริหารงานของ ยุดโยโน บัมบัง Yudhoyono Bambang อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  เพราะแนว

นโยบายที่ทางผู้วิจัยเห็นว่าเป็นแบบอย่างที่น่าสนใจ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามคอรัปชั่น  การไร้

ประสิทธิภาพของระบบราชการในอินโดนีเซีย รวมถึง ปัญหาในเรื่องของ “การกระจายอำนาจการ

บริหารจัดการให้แก่ท้องถิ่น” ยังคงมีปัญหาที่ยังต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา ประชาชนชาวอินโดนีเซียใน

ขณะนี้มีทางเลือกที่เห็นได้ชัดสองทางเลือกใหญ่ คือ การกลับไปสู่รูปแบบการปกครองแบบ strong 

government คือ มีผู้นำที่ใช้ “กฎเหล็ก” เหมือนผู้นำทางทหารในอดีต หรือ จะเลือกแนวทางเสรี

ประชาธิปไตยที่มีตัวเลือกที่น่าสนใจคือ นาย โจโก วิโดโด (Joko Widodo) หรือ Jokowi ซึ่งการที่  

เขาได้รับความนิยมอย่างมากเพราะ  อายุค่อนข้างน้อย  (๕๒ ปี)  มีประสบการณ์  และมีวิสัยทัศน์  

แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังอย่างเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นค่อนข้างชัดเจน  ไม่มีส่วน

เกี่ยวพันใดๆ  กับอดีตรัฐบาลทหารโดยการนำของอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โต  เหมือนคู่แข่งขันคนอื่นๆ 

  

 กรณีศึกษานโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 วาทะสำคัญของอดีตผู้นำจีน ประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยว ผิง (Deng Xiao Ping) ที่กล่าวไว้ว่า 

“แมวจะสีไหนไม่สำคัญ ขอให้จับหนูได้” ถือเป็นแนวคิดที่อาจเรียกได้ว่าสอดคล้องกับแนวทาง หรือ 

กุศโลบายทางการเมืองของ Nicoli Machiavelli ผู้ประพันธ์หนังสือที่มีชื่อว่า The Prince เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวางของ  ผู้ทำการศึกษาประเด็นความรู้เกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง 

เพราะวิธีการคิดดังกล่าวตรงกับประโยคในภาษาอังกฤษที่พูดกันอย่างแพร่หลายว่า “End justifies 

the means”  กล่าวคือ  การดำเนินการในเรื่องใดก็ตามจะไม่กังวลต่อกระบวนวิธีการในการเข้าถึง

เป้าหมายหรือความสำเร็จ แต่จะทำอย่างไรก็ได้ให้สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวดเร็วและเด็ดขาด 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แม้จะมีรูปแบบการปกครองต่างกับของประเทศไทยอย่าง

มาก เพราะใช้ระบบการเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  (Communism)  ในขณะที่

ประเทศไทยใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitu- 

tional Monarchy) ทำให้มุมมองการพิจารณาระหว่างตัวแบบของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีความเป็น

รัฐบาลที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยกลุ่มเผด็จการทหารอย่างยาวนานมีส่วนสัมผัสหรือใกล้เคียงกับรูป

แบบของไทยมากกว่า  

 อย่างไรก็ตามพัฒนาการทางการเมืองตามกระแสโลก( globalization) ที่ทำให้รัฐบาลจีน

ภายหลังการรับคืนเกาะฮ่องกงคืนจากประเทศอังกฤษภายหลังการสิ้นสุดข้อตกลงเงื่อนไขการเช่าเป็น

ระยะเวลา ๙๙ ปี (ครบในปี ๑๙๙๗) ตามสนธิสัญญาที่จีนกับอังกฤษได้ทำไว้ในยุคการล่าอาณานิคม  
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ในอดีต  และการรับคืนเกาะมาเก๊า (Macao) จากประเทศโปรตุเกส ในปี ๑๙๙๙ ทำให้ประเทศจีน  

ได้เข้าควบคุมจัดการบริหารหมู่เกาะฮ่องกงและมาเก๊า ด้วยนโยบายผ่อนปรน (Soft policies) เช่นเดียว

กับการดำเนินแนวนโยบายต่างประเทศของประเทศจีนในระยะหลัง  (ที่มา Merriden Varrall 

WDebunking the Myth of China’s Soft Power” in Hongyi Lai and Yiyi Lu (eds) China’s 

Soft Power and International Relations Rouledge ๒๐๑๒ p ๑๕๑  

 หากจะสรุปแนวทางที่ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวด้วยการใช้

กฎเหล็กแบบเดียวกับหลายรัฐชาติที่ผ่านมา ซึ่งเคยเชื่อกันว่าเป็นแนวทางที่สามารถประสบความสำเร็จ

ได้ มาสู่การนำเอานโยบาย “ผ่อนปรน (Soft policies)” มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งภายในและ

ต่างประเทศของตนอย่างได้ผล สมควรเป็นตัวแบบหรือ best practice อีกประเทศหนึ่งที่น่าจะนำมา

ศึกษาเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปแนวทางของประเทศจีนได้ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ประเทศจีนเน้นหนักการใช้การเจรจาพูดคุยหารือในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน (political 

discourse) ยึดถือแนวทางสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังเช่นในอดีตที่ผ่านมา 

 ๒. ประเทศจีน ใช้นโยบายอดกลั้นประนีประนอมในเรื่องต่างๆ (self-restraint)  

 ๓. ประเทศจีน  นำเอาแนวทางว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมและนโยบายสาธารณะที่  

เอื้อประโยชน์ให้ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคกันมาใช้อย่างได้ผล 

 ๔. ประเทศจีน ยึดหลักการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ใช้ทั้ง

ภายในประเทศ  ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศจีนที่ยึดถือมาช้านานไม่เปลี่ยนแปลง และ

เพิ่มพูนความสัมพันธ์กับนานาชาติด้วยแนวนโยบาย “ผูกสัมพันธ์ฉันท์มิตรเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน   

(good  neighbor)”  

           อย่างไรก็ดี นักวิชาการเช่น Joseph Nye Jr ได้ให้ความเห็นว่า “การใช้อำนาจหรือแนว

นโยบายแบบแข็งกร้าว (Hard power) อาจไม่ใช่ข้อเสียเสมอไป เพราะสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือ APAE 

อันประกอบด้วย Attraction, Persuasion, Appeal and Emulation สามารถกระทำโดยผ่านการ  

ใช้นโยบายแข็งกร้าวได้ด้วยเช่นเดียวกัน (ที่มา Miangjiang Li “Soft Power in China Discourse: 

Popularity and Prospect” in Miangjiang Li (Ed) Soft Power: China’s Emerging Strategy in 

International Policies (Lanham and Plymouth: Lexiton Books ๒๐๐๙ p ๒๒-๒๔) ในขณะ

เดียวกันหลายฝ่ายที่เห็นตรงข้าม  เกิดความกังวลต่อคำว่า “ผงาดหรือพุ่งทยานขึ้น (rising)” ของ

ประเทศจีน เนื่องจากอาจเป็นภัยคุกคามในความรู้สึกของประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าจะส่งผลดี   

(Ibid p ๗๓)  จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีนนั้นมีการ  

รุกคืบหน้าไปไกลกว่าแนวคิดของหลายประเทศ ซึ่งอาจรวมประเทศไทยของเราด้วย ที่อาจยังจำเป็น
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ต้องมองถึงการแก้ปัญหานโยบายต่างๆ ภายในประเทศเป็นหลัก แม้จะมีความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกับ

มิตรประเทศต่างๆ อยู่รอบด้าน แต่การจัดความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ คง

ยังจำเป็นต้องนำเอาแนวทางของจีนมาปรับใช้กับวิธีการออกแบบแผนโครงการต่างๆ ทั้งเรื่องขบวนการ

ส่งเสริมถ่ายทอดทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกของสื่อของรัฐที่สำคัญ เช่น CCTV (China Central 

Television การใช้แนวทางสันติวิธี เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในประเทศหลายๆ เรื่องให้บรรลุ

เป้าหมายในระยะยาวอย่างยั่งยืนและสามารถพลิกโฉมหน้า (transformation) ของประเทศได้อย่าง

ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในทัศนะของผู้วิจัย ยังคงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาปฏิรูป

การเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยสื่อสารมวลชนที่มีอยู่ในมือของรัฐเช่นเดียวกับหลายรัฐชาติ   

ดังตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งของจีน จากการที่ประเทศจีนสามารถมีช่องสถานีที่เผยแพร่

เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมด้วยช่องภาษาอาหรับ และให้

ความสนใจกับดินแดนใหม่ที่ยังคงมีทรัพยากรต่างๆ อยู่อีกมากมาย คือ ในทวีปอาฟริกา เช่นเดียวกับ 

พัฒนาการทางการเมืองของโลกอาหรับที่เกิดปรากฎการณ์สำคัญ คือ Arab Spring หรือ การตื่นตัว

เคลื่อนไหวทางการเมืองของโลกอาหรับ  ซึ่งโดยข้อเท็จจริงในข้อเขียนของ Abdulkarim Al-Eryani   

เห็นว่ามีมานับร้อยปีแล้ว  ตั้งแต่ยุคการเรียกร้องเอกราชจากชาวออตโตมันและภายใต้การยึดครอง  

ของ อังกฤษ และ ฝรั่งเศส (ที่มา Abdulkarim Al-Eryani “ Democracy in the Arab World” in 

Democracy Rising Lynne Rienner London ๒๐๐๖ p ๖๗) 

 ทั้งนี้ปรากฏการณ์อาหรับสปริง หรือ การรุกคืบหน้าของแนวทางประชาธิปไตยในโลกอาหรับ 

มีผลส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลข่าวสารในทุกด้านที่บ่าท้นเข้ามา ผ่านสื่อต่างๆ และสำนักข่าว Aljazeera   

ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาอาหรับที่ปกติมักไม่มี

การได้รับข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันนี้จากโลกภายนอก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ในทุกด้านอย่างกว้างขวาง แม้ว่าที่มาของปรากฏการณ์อาหรับสปริงนั้นทราบกันดีว่ามาจาก

เหตุการณ์ที่ปะทุขึ้นบนความไม่พอใจจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐต่อพลเมืองของตน แต่ก็ได้แพร่

กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผ่านขบวนการการสื่อสารทางโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆ ผนวกเข้ากับ

การเผยแพร่และเกาะติดสถานการณ์อย่างเข้มข้นของสำนักข่าวต่างๆ  

 

 แนวทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทย 
 ภายหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “ตัวแบบ แนวทางแห่งความสำเร็จ (best practices)” ของบาง

ประเทศที่นำไปสู่การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของบางรัฐชาติพร้อมด้วยปรัชญา

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงที่ได้นำเสนอมาโดยตลอดตั้งแต่บทนำกระทั่งถึงบทสรุป
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และข้อเสนอแนะนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสังเคราะห์สิ่งต่างๆ ซึ่งได้นำเสนอมาทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเกิด

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อแนวทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทย 

 

 ธรรมาภิบาลกับการเมืองการปกครอง 
 เหตุผลหนึ่งของการทำรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นอกเหนือจากปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า ๗ เดือนเต็ม ยังคงมีปัญหาดั้งเดิม

ที่รัฐบาลเกือบทุกยุคทุกสมัยแสดงออกถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของการทุจริตฉ้อราษฎร์   

บังหลวง หรือ การคอรัปชั่น ที่คนส่วนใหญ่รับรู้และเข้าใจได้ดีแม้จะเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้กัน

กระทั่งคุ้นชินในสังคมไทย ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวนำให้มีการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว

อย่างเร่งด่วนโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ดังปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ อย่าง

กว้างขวาง 

 สำนึกความเป็นพลเมือง (citizenship) ถือว่าเป็นแนวโน้มใหม่ของการกระตุ้นให้เกิดการ  

มีส่วนร่วมของประชาชนในหลายประเทศที่เจริญแล้ว โดยเฉพาะประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร 

ได้ให้ความสำคัญกับจิตสำนึกความเป็นพลเมืองอย่างยิ่ง แม้ว่าความหมายของคำว่า “ความเป็น

พลเมืองหรือจิตสำนึกความเป็นพลเมือง” จะมีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่หากยึดตามแนวคิดและ  

สิ่งที่นักวิจัยชาวอังกฤษชื่อ Charles Patties และเพื่อนร่วมงาน (ที่มา Charles Pattie et al 

Citizenship in Britain: Values , Participation and Democracy United Kingdom ๒๐๐๔   

p ๒๖๔ - ๒๖๕)  ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองจะได้แนวทางที่พอสรุปได้  คือ 

 ๑. ความเป็นพลเมืองหรือจิตสำนึกความเป็นพลเมือง จะบ่งบอกชี้วัดได้จาก ความรู้สึกเป็น

เจ้าของต่อรัฐชาติที่ ตนสังกัดหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ 

 ๒. จะต้องมีความไว้วางใจต่อสถาบันทางสังคมที่รัฐจัดให้มีขึ้น รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อ

พลเมืองคนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน 

 นอกจากนี้จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการข้างต้น (Ibid p ๒๖๕) ได้ค้นพบปัจจัยหลายๆ 

ประการที่มีทั้งส่งเสริมและเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยปรากฏให้เห็น

ได้เด่นชัด เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ (civil society) เช่น การอาสาสมัคร

ช่วยเหลือสังคม การร่วมเป็นหูเป็นตาในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเอง การเสียภาษี 

หรือพัฒนาการมีส่วนร่วมไปกระทั่งถึง การสมัครเข้าเป็นตัวแทนของชุมชน ท้องถิ่น ในกิจกรรมทาง  

การเมืองเพื่อส่วนร่วมต่างๆ  
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การไต่สวนด้วยหลักธรรมาภิบาลของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

โดย    นายเอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์ 
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การไต่สวนด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

โดย    นายเอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์*** 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท. 

กระทรวงยุติธรรม  

เอกสารบทความทางวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๕๘   
หลักสูตร หลักนิติธรรม : การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  
การไต่สวนด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 

 การทุจริตในภาครัฐ (Corruption in Public Sector) เป็นภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่ต่อการ

พัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศในทุกทาง ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ บ่อนทำลาย

คุณค่าแห่งประชาธิปไตย คุณค่าทางจริยธรรม และความยุติธรรม และเป็นอันตรายต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและหลักนิติธรรม ภัยคุกคามดังกล่าวทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกขณะ ตามสภาพ

แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และเชื่อมโยงกับอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆ เช่น 

การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีที่มาจาก

ความล่าช้า การขาดความโปร่งใสในการให้บริการของรัฐ การละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดการทุจริตที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม มีรูป

แบบที่หลากหลาย เช่น ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริต ในการจัดซื้อ  

จัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน เป็นต้น ปัญหาการทุจริตในภาครัฐ จึงถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้อง

ปราบปราม อย่างจริงจังและเด็ดขาด 

 แต่ด้วยคดีทุจริตในภาครัฐ มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว มีโครงสร้างการกระทำผิดที่สลับ

ซับซ้อน เกี่ยวพันกับกฎหมายหลายด้าน แตกต่างจากคดีอาญาทั่วไป คือ เป็นอาชญากรรมซ่อนเร้น 

(Hidden Crime) คู่กรณี มักไม่ยอมแสดงตัว เนื่องจากเป็นเรื่องที่รู้เห็นกันเฉพาะผู้ให้และผู้รับ 

เป็นความร่วมมือของผู้ที่ต่างสมประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

***นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 
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และประชาชนได้เป็นเงินจำนวนอันมหาศาล การดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดลักษณะนี้ 

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสำคัญ 

กล่าวคือ นอกจากจะต้องระมัดระวังไม่ให้มีการล่วงละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลแล้ว การ

ดำเนินการใดๆ  กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา หากขาดความรอบคอบหรือระมัดระวังตาม

สมควร อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความรู้สึกขาดความมั่นคงในหน้าที่ราชการ ขาด

ขวัญหรือกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกกล่าวหา การ

ถูกสอบสวนทางวินัย การถูกจับกุมหรือดำเนินการทางอาญา ดังนั้น จำเป็นต้องดำเนินคดีให้สอดคล้อง

กับลักษณะเฉพาะตัวของการกระทำผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำถามในเชิงวิกฤติศรัทธาในหลัก

นิติธรรมที่มีต่อองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป ว่า องค์กรวินิจฉัยชี้ขาดนั้นๆ มีส่วนได้เสียกับการ

ดำเนินคดีหรือไม่? ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหามากน้อยเพียงใด? วินิจฉัย

ชี้ขาดอย่างเที่ยงธรรมหรือทำแบบเลือกข้างกันแน่? มีเหตุผลประกอบ   คำวินิจฉัยหรือไม่? และเป็น

เพียงแค่การทำตามกระแสสังคม กระนั้นหรือ? 

 โดยที่ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต   

ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC 2003) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จึงก่อให้เกิดหน้าที่ในการปฏิบัติตาม

พันธกรณีของอนุสัญญาหลายประการ ตามอนุสัญญาฯ ข้อ ๕  กำหนดว่า  “รัฐภาคีแต่ละรัฐ  

ต้องพัฒนาและปฏิบัติตาม  หรือคงไว้ซึ่งนโยบายการประสานงาน  ในการต่อต้านการทุจริตอย่างมี

ประสิทธิผลซึ่งส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของสังคมและสะท้อนหลักการของหลักนิติธรรม การบริหาร

จัดการกิจการบ้านเมืองและทรัพย์สินของรัฐอย่างเหมาะสมความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และตรวจ

สอบได้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน” และข้อ ๓๐ “รัฐภาคีแต่ละ

รัฐต้องพยายามที่จะประกันว่า อำนาจทางกฎหมายในการใช้ดุลพินิจภายใต้กฎหมายภายในของตน

เกี่ยวกับการฟ้องคดีบุคคลสำหรับการกระทำความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ จะนำไปใช้ในทางที่ก่อ

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่มาตรการบังคับทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเหล่านั้น 

และโดยคำนึงถึงตามควรต่อความจำเป็นในการยับยั้งการกระทำความผิดเช่นว่านั้น”  ข้อบทของ

อนุสัญญานี้ ได้สะท้อนแนวคิดของหลักนิติธรรมที่ถือว่า การปกครองที่ดีเลิศนั้น ต้องเป็นการ

ปกครองโดยกฎหมาย ดังที่ศาสตราจารย์ Albert Venn Dicey (พ.ศ.๒๓๗๘-๒๔๖๕) 

 นักนิติศาสตร์ผู้เลื่องชื่อชาวอังกฤษ ได้อธิบายลักษณะของหลักนิติธรรมไว้ว่า บุคคลทุกคน

เสมอภาคกันตามกฎหมาย ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย หรือมีอภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าบุคคลนั้น 

จะเป็นเจ้าพนักงาน ข้าราชการ หรือราษฎรสามัญชนก็ตาม และสิทธิเสรีภาพแห่งมนุษยชนต้องได้
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รับการยอมรับนับถือ บุคคลทุกคนจะมีความผิดต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ และจักต้องได้รับการ

พิจารณาพิพากษาจากศาลสถิตยุติธรรมที่มีอำนาจอิสระและเด็ดขาดในการชี้ขาดตัดสินตาม

กฎหมายบ้านเมือง  

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) เป็น

องค์กรหลักของ  ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เพื่อเป็นเครื่องมือ

หรือกลไกของฝ่ายบริหารที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และทำหน้าที่แบ่งเบาภาระเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ

รัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราช

บัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการเสนอ

นโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี ให้

คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ เสนอแนะต่อคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ในการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ซึ่งต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการปราบปราม 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำทุจริตใน  

ภาครัฐ  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่ดำรง

ตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง และสรุปสำนวนพร้อมความเห็นส่งพนักงานอัยการต่อไป และ

หากเป็นกรณีความผิดทางวินัยก็จะส่งรายงานและเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาพิจารณาลงโทษทางวินัยด้วย  

 การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจวินิจฉัยที่มีลักษณะกึ่งตุลาการ                  

(Quasi-Judicial) ในระบบไต่สวน (Inquisitorial System) มีรูปแบบและวิธีการในการดำเนินการ

ทำนองเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นการแสวงหา รวบรวมและดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มา

ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต  

ในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และชี้มูลความผิดทางอาญาหรือทางวินัย แม้จะเป็นการแสวงหา 

รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันกับการ

สืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งใช้ระบบกล่าวหา (Accusatorial System) แต่ระบบการ

ไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า 

เนื่องจากจะให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาสามารถคัดค้าน สืบแก้ข้อกล่าวหา และนำพยานหลักฐาน  
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มาแก้ข้อกล่าวหา  และพิสูจน์ความสุจริตของตนได้  และในการไต่สวนข้อเท็จจริง  หากคณะ

กรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลว่า ไม่มีความผิด ผู้ถูกกล่าวหาก็พ้นจากข้อกล่าวหาที่เป็นอันตกไป ซึ่งช่วยลด

การนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ 

 หลักคิดและปรัชญาในการไต่สวนคดีทุจริตในภาครัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายโสภณ 

จันเทรมะ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ*** อธิบายว่า “คณะ

กรรมการ ป.ป.ท. มีหลักการในการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่ง

เป็นเจ้าหน้ารัฐที่มีระดับตำแหน่งดังกล่าว  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้ถูกกล่าวหา  คือ ประการแรก 

ถูกต้องตามหลักนิติธรรม คือ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ออกใช้บังคับ ประการที่ ๒   

ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม คือ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ความเหมาะสมและถูกต้อง

กับกาลเทศะ สุภาพ ไม่เหยียดหยาม ดูหมิ่น ดูแคลน ผู้ถูกกล่าวหา ประการที่ ๓ ถูกต้องตามหลักความ

โปร่งใส ยุติธรรม คือ ความสุจริตโปร่งใส ไม่เลือกข้าง ไม่ลำเอียง เสมอต้นเสมอปลาย และสามารถ

ตอบปัญหาแก่สังคมได้ทุกปัญหา ประการที่ ๔ ถูกต้องตามหลักการมีส่วนร่วม คือ สร้างความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน และจะต้องปราศจากอคติใดๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ และเสนอความคิดเห็น

นั้นได้ ประการที่ ๕ ถูกต้องตามหลักความรับผิดชอบ  และตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่  ความรับ   

ผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องต่อสังคม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบเวลา และมีความกล้าที่จะ

ยอมรับผิดในผลการกระทำของตน และประการสุดท้าย คือ ถูกต้องตามหลักความคุ้มค่า ในการ

บริหารจัดการ ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของแผ่นดินที่ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง

ราชการ” 

    “มีหลักเกณฑ์  รับเรื่องไว้  ไปตรวจสอบ 

    ให้รอบคอบ  ทุกอย่างไป  ไม่หลีกเลี่ยง 

    หาหลักฐาน  เป็นพยานไว้  ให้พร้อมเพรียง 

    แม้จะเสี่ยง  ต้องทำได้  ทุกรายไป” 

โสภณ จันเทรมะ ประพันธ์ 

 

 การใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีทุจริต  

ในภาครัฐ จะต้องทราบถึงการกระทำความผิดฐาน “ทุจริตในภาครัฐ” ตามที่บัญญัติไว้ในพระราช

*** โสภณ จันเทรมะ, สัมภาษณ์พิเศษ, ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
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บัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓   

เสียก่อน มีความหมายว่า ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ อาจแยกออกได้เป็น ๒ นัย 

ดังนี้ 

 นัยแรก ทุจริตต่อหน้าที่ ได้แก่กรณี (๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง

หรือหน้าที่ (๒) กรณีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามี

ตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่นั้น (๓) กรณีการใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น 

เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น (๔) กรณีการกระทำอันเป็นความผิด

ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา   

(๕) กรณีการทุจริตต่อหน้าที่ในความผิดต่อกฎหมายอื่น อันได้แก่ ความผิดต่างๆ ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ พระ

ราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นต้น ความผิดทั้ง ๕ กรณีดังกล่าว จะต้องเป็นการ

กระทำความผิดที่อยู่ในลักษณะอันเป็นองค์ประกอบความผิดและมีโทษทางอาญา ตามประมวล

กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่บัญญัติไว้ 

 นัยที่ ๒ ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแล การเก็บ รักษา หรือการ

ใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

 การไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีทุจริตในภาครัฐ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.จะดำเนินการได้

นั้น จะต้องมีเหตุที่มา ก่อนที่จะเริ่มต้นการไต่สวนข้อเท็จจริง ดังนี้  

 ๑. ต้องมีการกล่าวหา โดยผู้กล่าวหาจะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำที่ทุจริต

ในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นผู้ได้พบเห็นการกระทำทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ได้กล่าวหาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คำกล่าวหาที่เป็นข้อกล่าวหา จะต้องกล่าวถึงพฤติการณ์ให้

ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตในภาครัฐ อันเป็นมูลที่จะนำไปสู่

การไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ๒. ต้องมีเหตุสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำการทุจริตในภาครัฐ หรือ 

 ๓. เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๓๐ หรือ 

 ๔. เมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
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 ๕. การปฏิบัติการอื่น ตามพระราชบัญญัตินี้   หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต    ในภาครัฐ อันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กระบวนการเริ่มแรกของการไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. จะต้องดำเนินการ            

“ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น” เสียก่อน เพื่อต้องการทราบว่า  

 ๑. คดีที่ตรวจสอบขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ 

หรือไม่ 

 ๒. เป็นคดีที่ต้องห้ามมิให้รับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือจะใช้ดุลยพินิจไม่รับไว้หรือ

สั่งจำหน่ายเรื่องที่มีลักษณะที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ และ ๒๗ หรือไม่ 

 ๓. สถานภาพของผู้ถูกกล่าวหา อยู่ในระดับที่สมควรจะตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงให้

เหมาะสมกับฐานะและตำแหน่งตามมาตรา ๓๒ ตลอดจนความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน ยากลำบากต่อการ ไต่สวนข้อเท็จจริงที่ต้องให้อนุกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ 

และในคดี มีบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระทำผิดที่ต้องทำการตรวจสอบด้วย ตาม

มาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๒๔ วรรค ๒ หรือไม่ 

 ๔. ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดตามมาตรา ๓ อยู่ในอำนาจของ

สำนักงาน ป.ป.ท.หรือไม่ หากไม่อยู่ จะต้องส่งพนักงานสอบสวน หรือ ป.ป.ช. หรือไม่ 

 ๕. ข้อเท็จจริงและหลักฐานมีมูลเพียงพอ ที่จะนำไปสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงหรือไม่ 

 ๖. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำการ

ทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา ๒๓ (๒) ในกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสื่อสารมวลชน หรือมีการวิพากษ์ 

วิจารณ์กันในชุมชน 

 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น จะต้องปกปิดเป็นความลับและต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิ

ส่วนบุคคลของ ผู้ถูกกล่าวหา หากต้องการจะใช้วิธีการตามมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติมาตรการ

ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ

หรือให้ส่งคำชี้แจง หรือส่งหลักฐานใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการใด 

จะต้องมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือพนักงาน ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงดำเนินการแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำหนด  

 อนึ่ง การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น อาจไม่ต้องกระทำก่อนดำเนินการตั้งอนุกรรมการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้ ในกรณีเมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๒๓ (๓) หรือเมื่อได้รับ
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เรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา ๒๓ (๔) หรือเมื่อได้รับเรื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไข ตามกระบวนการ ดังนี้  

 ๑. คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะต้องพิจารณาลงมติรับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อ 

เท็จจริงเป็นประการแรกเสียก่อน แล้วจึงดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงแทน โดย

แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่นั้น หรือ

มอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ดำเนินการแสวงหาข้อมูลและรวมรวมพยาน

หลักฐาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและระดับและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา และเพื่อให้เกิดความ

บริสุทธิ์และยุติธรรม รวมทั้งความโปร่งใสในการไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหา 

กฎหมายได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลเป็นอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 

ว่า จะต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ (๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่

กล่าวหามาก่อน (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าว

หา (๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือ      ผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วม

บิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา (๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะ

ญาติ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าว

หา ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดอคติหรือมีเหตุจูงใจในการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง    ที่อาจเกิดความไม่

ยุติธรรมแก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ 

 ๒. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจะต้อง

ดำเนินการ ดังนี้ 

  (๑) คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจะต้องแจ้งรายชื่ออนุกรรมการไต่สวนข้อ 

เท็จจริงตามคำสั่งของประธานกรรมการ ป.ป.ท. ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูก  

กล่าวหาสามารถคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนั้นได้ และใระหว่าง

ที่รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน 

  (๒) คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา ตามที่ถูกกล่าวหา

ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบทุกข้อกล่าวหาที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

  (๓) คณะอนุกรรมการไต่สวน จะต้องแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ให้แก่ผู้กล่าวหา

ทราบว่า มีสิทธิทำการชี้แจงแสดงหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ 
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มาพิสูจน์แก้ข้อกล่าวหา หรือแสดงความสุจริตตามที่ถูกกล่าวหาได้ และในการชี้แจงข้อกล่าวหาและ

การให้ถ้อยคำ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจง

หรือให้ถ้อยคำของตนได้ 

  (๔) คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง จะกระทำการใดๆ อันเป็นการล่อลวง 

หรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยคำใดๆ ในเรื่องที่

ไต่สวนข้อ เท็จจริงไม่ได้ หากกระทำการฝ่าฝืน   ถ้อยคำดังกล่าว ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ 

  (๕) การไต่สวนข้อเท็จจริงจะต้องกระทำในรูปคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ซึ่งมีประธานอนุกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบในการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงทุก  

ขั้นตอน อนุกรรมการคนใดคนหนึ่งจะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยลำพังไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

มอบหมายจากประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อน ทั้งจะให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการ

แต่งตั้งเข้าร่วมการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ได้ 

  (๖) เมื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้จัดทำสำนวนการไต่สวนข้อ 

เท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

จะสั่งให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้ 

 ๓. ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูล

ความผิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐแล้ว จะมีอำนาจในการดำเนินการได้ดังนี้ 

  (๑) กรณีมีมูลความผิดทางวินัย จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูก

กล่าวหานั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่มีมติ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาโทษทาง

วินัยภายใน ๓๐ วัน หากละเลยไม่ดำเนินการจะถือเป็นความผิดทางวินัย และหากผู้บังคับบัญชาไม่

ดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการไม่เหมาะสม คณะกรรมการจะเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

  (๒) กรณีที่มีมูลความผิดทางอาญา จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีต่อไป 

  (๓) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให้สิทธิ

ประโยชน์หรือสั่งการใดๆ แก่บุคคลโดยมิชอบ หรืออาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ จะแจ้งให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนได้ด้วย 

 นับแต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อมูลรายปีล่าสุด   

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่

ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๒๐๘ เรื่อง วินิจฉัยชี้มูลความผิด
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เจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว จำนวน ๒๓๙ เรื่อง กรณีเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัยชี้มูลว่า ผู้ถูก

กล่าวหามีความผิดทางอาญา จำนวน ๑๕๐ เรื่อง ได้มีการทยอยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา

ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และกรณีศาลมีคำพิพากษานั้น ศาลได้พิพากษา

เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.วินิจฉัยชี้มูลว่า มีความผิดแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง 

สถิติผลการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๘) 

ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ท. กลุ่มงานคณะกรรมการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน, ๒๕๕๘. 

เรื่องร้องเรียน 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

สำนักงาน ป.ป.ท. 

คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

พิจารณา 

รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง การดำเนินพิจารณา  
ชี้มูล 

ความผิด 
 

ตั้งอนุฯ 
มอบหมาย 
พนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

 
ส่ง ป.ป.ช. 

ส่งคืน
พนักงาน
สอบสวน 

ไม่รับไว้
ไต่สวน 

ถอนเรื่อง 
ตรวจสอบ
เพิ่มเติม 

 
อื่นๆ 

ยกมา =
๑๖,๒๒๐ 

รับปี 
๒๕๕๘ = 
๒,๙๙๐ 

รวมทั้งสิ้น 

 
 

๑๙,๒๑๐ 
 
 

๑๙,๒๑๐ 

๗,๕๗๘ 
 

๒,๖๓๐ 
 
 

๑๐,๒๐๘ 

๘๙๙ 
 

๗๑๒ 
 
 

๑,๖๑๑ 

๑๖ 
 

- 
 
 

๑๖ 

๓,๔๙๐ 
 

๗๔๖ 
 
 

๔,๒๓๖ 

๓๘๔ 
 

๔๑ 
 
 

๔๒๕ 

๒,๔๔๒ 
 

๙๓๘ 
 
 

๓,๓๘๐ 

๓๐๗ 
 

๑๙๓ 
 
 

๕๐๐ 

๔๐ 
 

- 
 
 

๔๐ 

๑๑๑ 
 

๑๒๘ 
 
 

๒๓๙ 

 กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดังที่กล่าวมานั้น ผู้เขียนเห็นว่า การแสวงหา

ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน การที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า การกระ

ทำของตนเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหา รวมทั้งนำ

พยานมาประกอบการชี้แจง เพื่อพิสูจน์ว่า การกระทำของตนเป็นความผิดหรือไม่ เพียงใด อีกทั้งการ

เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง

นั้นได้ การให้สิทธินำทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจง หรือให้ถ้อยคำของตนได้ การ

ห้ามคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน เพื่อจูงใจ  

ให้ผู้นั้นให้ถ้อยคำใดๆ ในเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสั่งให้มีการ     

ไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้ เพื่อประโยชน์แห่ง

ความเป็นธรรมนั้น ถือได้ว่า เป็นกระบวนการที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ที่จะชี้แจงแก้ข้อ

กล่าวหา รวมทั้งนำพยานมาให้ไต่สวนพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้เพียงพอเป็นอย่างมากแล้ว  
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 แต่ด้วยกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับการ

สืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งใช้ระบบกล่าวหาแล้ว เห็นว่า มีขั้นตอนและกระบวนการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงมากกว่าขั้นตอนและกระบวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทำให้ถูกมองว่า การไต่สวนมีวิธีการและขั้นตอนที่ล่าช้า 

ทำให้เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีน้อยกว่าเรื่องร้องเรียนที่รับเข้ามา  ซึ่งเป็นปัญหาในทาง

ปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และรูปแบบของการทุจริตที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการไต่สวนมีวิธีการและขั้นตอนที่ล่าช้านั้น   

ผู้เขียนเสนอว่า   ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และ

สำนักงาน ป.ป.ท. ให้รวดเร็วขึ้น เช่น กรณีการรับเรื่องไว้พิจารณา ต้องกำหนดระยะเวลาในการ

พิจารณารับหรือไม่รับเรื่องให้ชัดเจน โดยต้องพิจารณาสั่งให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

การกล่าวหา และแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.   

มีอำนาจฟ้องคดีได้เอง หากพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้องหรือพนักงานอัยการยังมิได้มีคำสั่ง  

เกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายใน

กำหนดระยะเวลา  ๖  เดือน  นับแต่วันที่ได้รับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นต้น 

 การปราบปรามการทุจริตให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ผู้เขียนขออัญเชิญ

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๗ สิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ความว่า “.....กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้น

เพื่อใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความยุติธรรม กล่าวโดยสรุปคือ ให้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติ

ปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่ง กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤตินั้นๆ ให้เป็นไป

โดยถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง...โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรม  

ดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่า มีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่า ความ

ยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคำนึงถึง

แต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำต้องคำนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็น

จุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้ผลที่ควรจะได้.....” ปรัชญาที่

เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและกฎหมายที่ทรงรับสั่งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้น้อมนำพระราช

ดำรัส เป็นแนวทางในการกำหนดเป็นหลักคิดและปรัชญาในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความ

ผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ถูกต้อง
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ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมถูกต้องตามหลักความโปร่งใส ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักการมี

ส่วนร่วม ถูกต้องตามหลักความรับผิดชอบ และถูกต้องตามหลักความคุ้มค่า ผู้เขียนเห็นว่า กระบวน 

การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดังที่กล่าวมานั้น สามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่จะ

ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งนำพยานมาให้ไต่สวนพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้ แต่ด้วยกระบวนการ

ไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ มีขั้นตอนและกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงค่อนข้างมาก หากได้  

มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท. ในบางขั้นตอน       

ให้รวดเร็วขึ้น ก็จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมาย สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น สมเจตนารมณ์ของกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเป็นที่ยอมรับ 

เชื่อมั่น ศรัทธาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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บรรณานุกรม 
บทความ 
 โสภณ จันเทรมะ, “การไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท.,” นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์, 

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘, หน้า ๓. 

 โสภณ จันเทรมะ, “ความสัมพันธ์ในอำนาจหน้าที่ระหว่าง ป.ป.ท.กับพนักงานสอบสวน  
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การอำนวยความยุติธรรมด้วยยุติธรรมชุมชน 
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

โดย    นางสาวยุพดี  สุขแสง 
ตำแหน่ง  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ 

สังกัด  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 การอำนวยความยุติธรรม หมายถึง การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมตามกรอบ

ของกฎหมายด้วยการปฏิบัติในลักษณะที่ได้รับความเสมอภาคทั้งฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

การอำนวยความยุติธรรมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมเพราะสามารถ

ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกัน  ลดภาพพจน์ที่ไม่ดี  ซึ่งประชาชนอาจจะมีต่อราชการ   

ทั้งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจาการเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไม่จำเป็นแต่

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมภายใต้กระบวนทัศน์เดิมหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถอำนวยความ

ยุติธรรมคุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแต่บ่อยครั้งมีตำรวจมีส่วน

ในการกระทำผิดเสียเองอัยการมีหน้าที่คัดกรองคดีที่ส่งผ่านมาจากพนักงานสอบสวนก็ดูเหมือนจะทำ

หน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นตรายางส่งผ่านคดีเข้าไปสู่ความแออัดที่บัลลังก์ศาลศาลเองก็พบตัวเองคดีล้นมือ

จึงเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละ

รายเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเพื่อป้องกันมิให้ไปกระทำผิดซ้ำอีกศาลจึงเลือกใช้ทางออกโดยคำ

พิพากษาให้จำคุกเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากทางเลือกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูมีจำกัดในขณะที่เรือนจำเองก็

แออัดไปด้วยนักโทษและผู้ต้องขังเรือนจำที่มีหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดีไม่หวน

กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกก็กลายเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชญากรรม (The Nation: 

25 มิถุนายน 2544) การอำนวยความยุติธรรมตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมในลักษณะดังกล่าวมี

ลักษณะแบ่งกันรับผิดชอบเป็นตอนๆ (processor) จึงทำให้แต่ละองค์กรมีเป้าหมายของตนเองและเมื่อ

คดีเข้าสู่กระบวนการจนไหลออกนอกสายพานจึงไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบต่อการที่ผู้กระทำผิดกลับ

ไปกระทำผิดซ้ำอีกจึงทำให้เกิดการโยนความรับผิดชอบและสร้างอาณาจักรเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ให้

กับสังคม 

 “ยุติธรรมชุมชน” หรือ Community Justice เกิดขึ้นเนื่องจากทฤษฎีการศึกษาถึงอิทธิพล

ของสภาพแวดล้อมหรือ Ecology ในช่วงปี 1950-1960 ที่เห็นความสำคัญของชุมชนว่าเป็นปัจจัย

สำคัญในการควบคุมอาชญากรรมและควบคุมสังคมได้ดีที่สุดและนำไปสู่การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน  
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หรือ Community Based  โดยปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมตามปกติว่าไม่ใช่กระบวนการแก้ปัญหา

อาชญากรรมได้โดยลำพังทั้งหมดชุมชนอยู่ใกล้ชิดกับปัญหารู้ปัญหาได้รับผลกระทบจากปัญหาชุมชนจึง

น่าจะเป็นผู้ที่ชี้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดตรงกับปรัชญาของ “ยุติธรรมชุมชน”   

ในส่วน Problem Solving 

 “ยุติธรรมชุมชนเป็นรูปแบบวิธีการเชิงกลยุทธ์(Strategic method) ในการลดอาชญากรรม 

ป้องกันอาชญากรรมด้วยการสร้างและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนภายในชุมชน

ทั้งหลายนโยบายของรัฐทั้งหลายที่มุ่งต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมเมื่อเดินตามวิธีการของยุติธรรมชุมชน

จะเน้นการทำงานในเชิงรุก (proactive) และเน้นความสามารถในการแก้ปัญหา (problem-solving) 

มุ่งไปที่การป้องกัน, ควบคุมอาชญากรรมลดปัญหาอาชญากรรมและเยียวยาความเสียหายที่เกิดจาก

อาชญากรรมและ “เป้าหมายโดยรวม” ของ Community justice คือการสร้าง (create) ) และ

ช่วยเหลือส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งความเป็นธรรม,, ปลอดภัย,, และสงบเรียบร้อยและพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่แนวความคิด ยุติธรรมชุมชน เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศ

ไทยซึ่งคุ้นเคยกับระบบการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยรัฐฝ่ายเดียวมาเป็นเวลานานกว่า

ร้อยปีนับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนระบบกฎหมายจากระบบกฎหมายพระธรรมศาสตร์ซึ่งใช้มาแต่เดิมตั้งแต่

สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาหรือที่เรียกกันจนติดปากว่ากฎหมายตราสามดวงในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็น

ระบบกฎหมายแบบยุโรปที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแนวความคิดหนึ่งที่ติดมากับระบบกฎหมายยุโรปด้วยก็คือ

ความคิดที่ว่ากฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญาเป็นเรื่องของการใช้อำนาจรัฐต่อประชาชนและ

เป็นเรื่องที่รัฐเป็นผู้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนฝ่ายเดียวประชาชนเป็นเพียงผู้มาร้องขอ รอรับ 

หรือได้รับผลจากกระบวนการยุติธรรมที่รัฐเป็นผู้จัดการและจัดให้เท่านั้นโดยไม่มีส่วนร่วมในกระบวน 

การยุติธรรมแต่อย่างใดซึ่งผลจากการดำเนินกระบวนทัศน์ดังกล่าวที่ใช้กันมานานนับร้อยปีแต่ปัญหา

อาชญากรรมไม่ได้ลดลงประชาชนยังไม่อาจคาดหวังคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าได้ การขาดการ

เรียนรู้และการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องความไม่มีประสิทธิภาพของ

ระบบยุติธรรมปกติหลายประการ เช่น ความล่าช้า ขาดความยืดหยุ่นการจัดการกับผู้กระทำผิดไม่

เหมาะสมใช้เรือนจำมากเกินไป จนเกิดปัญหาคนล้นคุก คดีล้นศาล เป็นภาระต่องบประมาณอย่าง

ต่อเนื่องการละเลยเหยื่ออาชญากรรมที่มีสิทธิจะได้รับการคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม คนป่วยเจ็บ 

หรือคนชราโดยรัฐใช้เงินภาษีอากรชดใช้ผู้ได้รับความเสียหาย มิใช่การชดใช้เยียวยา หรือรับผิดชอบ

ระหว่างผู้กระทำ กับ ผู้ได้รับความเสียหายปัญหาความเสื่อมสลายของชุมชนชุมชนไม่มีส่วนร่วมใน

กระบวนการยุติธรรมคิดว่าหน้าที่สำคัญของพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม คือ การเป็นพยานศาล
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เท่านั้นเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการป้องกัน  แก้ไขปัญหาอาชญากรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ

ประชาชนอย่างชัดเจน  ไม่เห็นความสำคัญของการรวมพลังต่อต้านอาชญากรรมข้อพิพาทหรือ

พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาทุกเรื่องถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือใช้วิธีการนอกระบบทำให้ทุก

ฝ่ายต้องยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปนั้นอาจไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

แท้จริง จึงอาจเป็นที่มาของการกำหนดกฎหมาย และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 40(๑) จึงกล่าวถึงสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่ง

สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2555 - 2558 ข้อ 8.2.2 เกี่ยวกับการกระจาย

โอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชน

และหมู่บ้าน กระทรวงยุติธรรม จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พุทธศักราช 2555 - 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบงานยุติธรรม ซึ่งการดำเนินการใน

เรื่องดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีสำนักงาน

ยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงานในระดับจังหวัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำแผน

ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด 4 ปี พุทธศักราช 2556 - 2559 ไว้สอดคล้องกับ

กฎหมายและนโยบายดังกล่าวโดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพื่ออำนวยความ

ยุติธรรมตามมาตรฐานสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก

อย่างหลากหลาย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน

รูปแบบเครือข่ายเพื่อนำไปสู่มาตรฐานสากล“ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม” (Justice for all, 

All for justice) ถือเป็นยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่ต้องการให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความ

ยุติธรรมได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจะเห็นได้ว่า กระทรวงยุติธรรมและ

หน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการนำแนวคิดยุติธรรมชุมชน (Community 

Justice) และแนวคิดต่างๆที่เป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวมาบูรณาการเข้าด้วยกันโดยมีหลักการสำคัญๆ

ดังต่อไปนี้ 

 1. การทำงานในลักษณะเครือข่าย ( Networking) หลักการดังกล่าวต้องการที่จะทำให้ส่วน

ต่างๆของกระบวนการยุติธรรมรวมถึงภาคประชาชนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและ

ที่สำคัญก็คือ จะทำให้ทุกฝ่ายเห็นเป้าหมายกระบวนการทำงานวิธีการแนวปฏิบัติข้อจำกัดฯลฯของ

แต่ละฝ่าย 
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 2. การประสานระบบการทำงาน( Coordinating) เนื่องจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

ความขัดแย้งในแต่ละหน่วยงานต่างมีเป้าหมายมีระบบวิธีการทำงานและมีแนวทางปฏิบัติของตนเอง

ดังนั้นหากมีการประสานการทำงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือก็จะสามารถที่จะทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง การทำงานได้ซึ่งในขั้นนี้ก็คือการออกแบบระบบการทำงานแบบใหม่ที่มีหลายๆฝ่าย

เข้ามามีส่วนร่วมและต่างก็มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. การปฏิบัติงานร่วมกัน( Cooperating) จากการจัดระบบใหม่ซึ่งเดิมมีลักษณะที่ต่างๆคนต่าง

อยู่ต่างมีอาณาจักรของตนเองแล้วมีการจัดระบบใหม่ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือมี

กระบวนการออกแบบระบบการทำงานใหม่แล้วยังไม่เป็นการเพียงพอและยังจะต้องดำเนินการในอีก

ขั้นตอนหนึ่งคือ“การปฏิบัติงานร่วมกัน” ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่การนำเอาทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งบุคลากรงบประมาณความรู้ในการปฏิบัติมาแบ่งปันกันเพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน 

 “เป้าหมายโดยรวม” ของCommunity  justiceคือการสร้าง(create) ) และช่วยเหลือส่งเสริม

ให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งความเป็นธรรม,, ปลอดภัย,, และสงบเรียบร้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ 

 กระทรวงยุติธรรมได้กำหนด ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการ           

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานรูปแบบเครือข่ายเพื่อนำไปสู่มาตรฐานสากลโดยได้สร้างค่านิยม 

“ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม” (Justice for all, All for justice) จึงเป็นที่มาของการเกิด 

“เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจ สามารถร่วมกับกระทรวงยุติธรรมใน

การดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง

ยุติธรรมและความสงบสุขให้กับชุมชน โดยกระทรวงยุติธรรมได้ จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดเวทีในการ

แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ได้รับทราบถึงภารกิจและแนวทาง ในการรวมตัวกันเป็น “เครือข่าย” โดย

สมาชิกของเครือข่ายที่มีความสนใจและมีความพร้อมจะสามารถร่วมกับภาครัฐในการจัดตั้ง “ศูนย์

ยุติธรรมชุมชน” อันจะเป็นกลไกที่เป็นรูปธรรมในการทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในชุมชน และ

สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้าน ร่วมกับหน่วยงาน

ในกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ  อาทิ  อาสาสมัครคุมประพฤติ  อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ สายลับ ปปง. และเคือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

กระทรวงยุติธรรมได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และได้มีการทำบันทึกข้อตกลง

ร่วมกันในการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พัฒนาเครือข่ายยุติธรรม
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มาจากคณะกรรมการหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชนเป็น  

อย่างดี และมีบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกันในด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถึงใน

ระดับพื้นที่ และได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมตำบลขึ้น ในที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีนิติกร

หรือเจ้าหน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ศูน์ฯ ซึ่งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ดังกล่าวมีบทบาทในการเป็นแนวร่วมของกระทรวงยุติธรรมในการ

ดำเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขใน

ชุมชน ช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำและแก้ปัญหาในเบื้องต้นกับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ หรือ

ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแจังข่าว แจังเบาะแสและให้

ความร่วมมือในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และส่งต่อผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ใช้บริการงานยุติธรรม จาก

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง ปัจจุบันกระทรวง

ยุติธรรมได้แบ่งบทบาทภารกิจของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ 

 ๑. บทบาทในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 

 ๒. บทบาทในการรับแจ้งเบาะแสทางคดีความหรือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 ๓. บทบาทในการลดข้อพิพาทขจัดความขัดแย้งในชุมชน 

 ๔. บทบาทในการเยียวยาและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม 

 ๕. บทบาทในการรับผู้กระทำผิดกลับคืนสู่ชุมชน (reintegration) 

 จากบทบาทภารกิจดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วน

กับชุมชนในการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างกว้างขวาง  ครอบคลุมในทุกด้านซึ่งหากเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานยุติธรรมและเข้าใจการทำงานตามบทบาท และก็จะสามารถ

ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันภายใต้รูปแบบศูนย์ยุติธรรมชุมชน  อันจะส่งผลให้การอำนวยความ

ยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนและในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สามารถลดปัญหาต่างๆในชุมชนได้ทั้งยัง

เป็นการสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมอีกด้วย 

 นอกจากนี้หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินภารกิจดังกล่าวจึงอยู่ที่คนในชุมชนและ

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัส มีส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรม ความเป็น

ธรรม และความสงบสุขในชุมชนนั้นๆ  ได้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ

แก้ปัญหาของชุมชน ด้วยตนเองร่วมกัน  โดยมีโอกาสในการร่วมคิด  ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมรับ

ประโยชน์จากการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกัน  แม้ยุติธรรม
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ชุมชนจะเป็นแนวคิดใหม่ แต่ก็เป็นแนวคิดที่ใช้กันอยู่ในหลายประเทศ เพราะแต่ละประเทศล้วนประสบ 

ปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากในชีวิตประจำวันในสังคมทุกวันนี้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย และเกิดขึ้น

ตลอดในทุกๆ วัน ซึ่งเกินกำลังกว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของ

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างภายใต้ระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อดำเนินการ

ป้องกันอาชญากรรม จัดการกับเหตุขัดแย้งที่เกิดในชุมชนด้วยความสมานฉันท์ เป็นการแสดงความ  

เอื้ออาทรต่อกัน ทำให้ไม่มีลักษณะของการเผชิญหน้าเช่นการดำเนินคดีอย่างเป็นทางการ หากมีการนำ

มาใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยมียุติธรรมชุมชนเป็นตัวช่วยหรือกระบวนการเสริม 

(complimentarily role) จะทำให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักน้อยลง ทั้งยังเป็นช่วยให้

ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างง่าย และทั่วถึงและเป็นการแบ่งเบาภาระ ของเจ้าหน้าที่

ในกระบวนการยุติธรรมที่ประสบปัญหาคดีล้นมือ นอกจากนั้นยังจะทำให้ชุมชนมีความสงบ ปลอดภัย 

สังคมโดยรวมจะมีมวลรวมแห่งความสุข (Gross NationalHappiness- GNH) เพิ่มขึ้น 
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การปฎิรูปกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
ในฐานะองค์กรฝ่ายบริหาร  

 

โดย    อมร วาณิชวิวัฒน์ วปอ 2556 



82
ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 



83
ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

การปฎิรูปกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
ในฐานะองค์กรฝ่ายบริหาร  

โดย    อมร วาณิชวิวัฒน์ วปอ 2556 
 

 แม้ว่าในขณะที่ดำเนินการศึกษาวิจัยนี้ ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการปกครอง  

โดยคณะบุคคลที่เรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่เชื่อว่าในอีกไม่นานนัก คณะ  

ผู้บริหารประเทศในรูปแบบการยอมรับของสากลที่เรียกว่า “คณะรัฐมนตรี” ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญ  

ในการขับเคลื่อนแนวนโยบายต่างๆ จะต้องเข้ารับหน้าที่และบริหารจัดการประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

แทนคณะบุคคลข้างต้นตามแนวทางประชาธิปไตยซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาของ คสช. ที่เสมือนสัญญา

ประชาคมต่อประชาชนเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายของ

รัฐบาลในอดีตอย่างมีกรอบเวลาที่ชัดเจน 

 รวมทั้งการจัดร่างธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่คาดว่าจะมีขึ้นหลังจากนี้ 

จะเป็นแม่แบบในการกำหนดทิศทางวิธีการและการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและด้วยทำนอง

คลองธรรมดังความคาดหวังของสังคม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การเข้าสู่ตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีในอนาคต

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการถูกวิพากษ์ตรวจสอบโดยสาธารณะในลักษณะเดียวกับวิธีการที่

เรียกว่า public hearing ซึ่งใช้ในการรับฟังความคิดเห็นในโครงการในทุกขนาดและงบประมาณที่มี

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้ภาคประชาชนและสาธารณะได้มีส่วนในการตรวจ

สอบบุคคลและคณะบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ  

 อย่างไรก็ดีผลจากคำสั่งของ คสช. ตามประกาศฉบับที่ ๑๑ ให้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐ 

สิ้นสุดลงและ มีการแก้ไขให้คงบางมาตราในเวลาต่อมากระทั่งมีคำสั่งให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว 

และให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับยังคงมีผลบังคับใช้ ปรากฎอยู่ในประกาศฉบับที่ ๕๗ นั้น 

ทำให้หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ก่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยประกาศและคำสั่งดังกล่าวอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.

๒๕๕๐ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้การศึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ จะยังคงอ้างอิงรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว

เป็นพื้นฐานในการแนะนำเสนอความคิดเห็น ซึ่งเชื่อว่าธรรมนูญฉบับชั่วคราวไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

ที่จะดำเนินการให้มีขึ้นในอนาคต  น่าจะยังคงเนื้อหาสาระและบทบัญญัติสำคัญๆ  ส่วนใหญ่ของ

รัฐธรรมนูญฉบับเดิมไว้เช่นเดิม  ดังนั้นข้อวินิจฉัยต่อไปนี้จึงอาจยังมีข้อจำกัดในแง่ของการวิเคราะห์  

ไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเดิมก่อนการเข้ายึดอำนาจของ  คสช.  
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 ตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อำนาจอธิปไตย

เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  คณะรัฐมนตรี  

เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยในทางบริหาร คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมี ๒ ฐานะ 

กล่าวคือ เป็น “ฝ่ายบริหาร” ซึ่งใช้อำนาจบริหารตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น มีมติ

อนุมัติเห็นชอบนโยบาย  โครงการ  แผนงานต่างๆ  ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลง

ต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดิน  เสนอร่างพระราชบัญญัติ  ร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ  เสนอให้ตราพระราชกำหนดและพระราชกฤษฎีกา  กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติ   

ทำสนธิสัญญา และดำเนินการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และ ในฐานะเป็น

องค์กรสูงสุดใน “ฝ่ายปกครอง” มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน การใช้อำนาจดังกล่าวมีสภาพเป็นการ

ใช้อำนาจทางปกครอง  และการมีมติดังกล่าวในหลายกรณีก็อาจเกิดผลกระทบสิทธิและเสรีภาพของ  

ต่อประชาชนได้ด้วย   

 นี่คือที่มาของเหตุผลที่กระบวนการตัดสินใจหรือการมีมติในเรื่องใดๆ ของคณะรัฐมนตรีจำเป็น

ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบอย่างยิ่ง จึงมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมากมายด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการตัดสินใจจะเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบนพื้นฐานความถูกต้องชอบธรรม อย่างไรก็ดีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใน

ฐานะองค์กรหลักซึ่งทำหน้าที่ดูแลกระบวนการต่างๆ ให้ดำเนินไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่วางไว้นั้น 

กำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนกำลังคน 

ทรัพยากรด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการไม่เพียงพอขาดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น ทำให้

เกือบเรียกได้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้บุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถปฏิบัติ

งานได้เต็มประสิทธิภาพภายใต้ภาระงานที่หนักมากดังที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ 

           นอกจากนี้การตัดสินใจหรือการมีมติใดๆ  ของคณะรัฐมนตรีแม้จะเป็นการดำเนินการในฐานะ

ขององค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารก็จำเป็นต้องดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  

กฎกติกาที่มีอยู่  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีบทบาทในการทำหน้าที่สนับสนุนให้กระบวนการ

ตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องรอบคอบ เพราะการผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือขาดเจตนาอาจถูก

ดำเนินคดีที่นำไปสู่การเพิกถอนมติ หรือกระทั่งการถอดถอนการดำรงตำแหน่งอันเนื่องมาจากการกระ

ทำผิดต่อกฎหมายได้ตลอดเวลา เพราะปัจจุบันภาคประชาชนตื่นตัวมีความรู้เท่าทันต่อการดำเนินการ

ทางการเมืองของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะรัฐมนตรีคือตัวแทนปวงชนที่ได้รับฉันทานุมัติให้เข้า
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มาบริหารจัดการประเทศโดยตรง ย่อมต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและสถาบันพระมหา

กษัตริย์ที่รับมอบอำนาจจากองค์พระประมุขสูงสุด (sovereign) ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์

เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ดังที่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีทุกคนมีหน้าที่ต้องถวายสัตย์

ปฏิญาณตนก่อนทุกครั้ง (มาตรา ๑๗๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) ซึ่งรวม

ไปถึงองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติหน้าที่เสมือนผู้แทนพระองค์ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ

อธิปไตยทั้งสามด้าน (บริหาร นิติบัญญัติ (มาตรา ๑๒๓) และ ตุลาการ (มาตรา ๒๐๑)) จะต้องถือ

ปฏิบัติเช่นเดียวกัน  

 แต่เท่าที่ผ่านมาการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติหรือตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับองค์กรที่  

เรียกว่า “คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องฯ” ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายโดยเฉพาะข้าราชการ

พนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีรวมทั้งข้าราชการ

การเมืองที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็น

ไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 สำหรับปัญหาหลักที่พบเห็นจากคดีปกครองที่มีการฟ้องร้องเพื่อให้มีการเพิกถอนมติของคณะ

รัฐมนตรีนั้นมีที่มาจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญซึ่ง

เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ ซึ่งมีประเด็นใหม่ที่ไม่อาจมองข้ามได้ อาทิ หลักการว่าด้วยความเป็นนิติรัฐ หลักแห่งความเป็น

ธรรม และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมักถูกละเลยหรือถูกละเมิดอยู่บ่อยครั้ง 

 ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒  และหากเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา

หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ก็อาจฟ้องโดยตรงต่อศาล

ปกครองสูงสุดได้ โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อน ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการที่ดำเนิน

การในศาลปกครองฝรั่งเศส กฎหมายปกครองฝรั่งเศสให้สิทธิผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ได้

ผ่านการพิจารณาหรือลงมติของคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมุ่งขอให้ศาลปกครองเพิกถอนนิติกรรม

ทางปกครอง  เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากละเมิดที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว  มิได้มีเจตนา  

ที่จะเป็นการดำเนินคดีต่อคณะรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจโดยตรง 

 สำหรับคดีที่ฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีในประเทศไทยนั้น  จากการรวบรวมคดีปกครอง  

ที่ฟ้องคณะรัฐมนตรีนับแต่มีการเปิดดำเนินการของศาลปกครองตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึง
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เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑  พบว่า มีการฟ้องคณะรัฐมนตรีรวม ๓๘ คดี โดยคดีส่วนใหญ่ที่ฟ้องนั้นมักจะ

อ้างว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวออกโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ

ตามที่กฎหมายกำหนด  เนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือมีลักษณะเป็นการ

เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือออกโดยขัดต่อหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และที่น่าสังเกต

ในเบื้องต้นคือ  ในคดีดังกล่าวไม่ได้ฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีโดยอ้างว่า  การเสนอเรื่องต่อ  

คณะรัฐมนตรีกระทำโดยไม่ถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.

๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งเป็น  

ขั้นตอนการกลั่นกรองเรื่องภายในของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่จะ

ทำให้มติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนได้  

 แม้กระนั้นอาจพอสรุปผลแห่งการฟ้องร้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีได้ ดังนี้ 

 ๑. จากคดีทั้งหมดจำนวน ๓๘ คดีที่ฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองนั้น ศาลมีคำ

สั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพียง ๑๓ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของคดีทั้งหมดที่ฟ้องเท่านั้น  

 ๒. คดีที่ศาลมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณานั้นเป็นคดีฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่มี

ลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง จำนวน ๔ คดี และมติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นกฎ จำนวน ๙ คดี  

 ๓. จากคดีที่ฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นคำสั่งทางปกครองทั้ง ๔ เรื่องนั้น ศาลเห็นว่า

มติคณะรัฐมนตรีนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายชนะคดีทุกเรื่อง 

 ๔.  จากคดีที่ฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นคำสั่งทางปกครองที่กล่าวมาในข้อ ๓. นั้น จะ

เห็นได้ว่า การฟ้องคดีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าคดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง และผู้ฟ้อง

คดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟ้องคดีหรือไม่เท่านั้น ส่วนมติคณะรัฐมนตรีนั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ก็เป็นเรื่องที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาต่อไปในเนื้อหาของคดีแต่ละเรื่อง 

 ๕. การฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นกฎ มีจำนวน ๙ คดี  โดยศาลมีคำ

พิพากษาไม่เพิกถอนกฎเนื่องจากเห็นว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือคณะ

รัฐมนตรีชนะคดี มีจำนวน ๔ คดี ส่วนคดีที่เหลืออีก ๕ คดีนั้น  ศาลพิพากษาให้เพิกถอนมติคณะ

รัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นกฎ โดยเห็นว่าออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ๖. เหตุที่ศาลเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายใน ๕ คดีนั้น  นอกจากจะมีการ  

กระทำที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเฉพาะต่างๆ กำหนดไว้แล้ว ยังมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่มติ

คณะรัฐมนตรีนั้นมีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไปและดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนและ

วิธีการที่เป็นสาระสำคัญ 
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 ทั้งนี้จากผลการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า ทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม

คณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ มีสาระสำคัญ  

ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 

 ประเด็นว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีฯ  และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

พุทธศักราช  ๒๕๔๘  

 

 โดยหลักแล้ว คณะรัฐมนตรีต้องใช้อำนาจและปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยตนเอง 

แต่อาจมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทำแทนได้  เมื่อกฎหมายให้อำนาจไว้  

และไม่ใช่เรื่องที่คณะรัฐมนตรีต้องทำเองเฉพาะตัว และการมอบอำนาจนั้นไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้มาตรา ๗ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ เรื่องการมอบอำนาจของคณะรัฐมนตรี เป็นบทบัญญัติที่ออก

โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายระดับพระราช

บัญญัติ การมอบอำนาจเป็นการทั่วไปของคณะรัฐมนตรีภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ ของพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าวจึงสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย แต่การมอบอำนาจเป็นการทั่วไป

ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ ถือเป็นข้อยกเว้นจากหลักทั่วไปที่คณะรัฐมนตรีต้องใช้อำนาจด้วย

ตนเอง การพิจารณาว่าเรื่องใดมอบอำนาจได้หรือไม่นั้น จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด หากไม่ใช่เรื่องที่

เป็นภารกิจประจำหรือมีการวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ก็ต้องกลับไปใช้หลักเกณฑ์

ปกติที่ว่าคณะรัฐมนตรีต้องใช้อำนาจดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจไม่ได้ และเนื่องจากรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้แก้ไขบทบัญญัติบางมาตราที่ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ทำให้บางกรณีในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไม่อาจจะใช้

แนวทางปฏิบัติเดิมมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า เรื่องที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็น

รายกรณีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะ

รัฐมนตรีฯ สามารถแยกพิจารณาได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ  เรื่องที่คณะรัฐมนตรีสามารถมอบอำนาจได้  และ

เรื่องที่ไม่สมควรกำหนดให้คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจ  ประกอบด้วย กรณีตามมาตรา ๔ (๙) และ (๗) 

เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รัฐธรรมนูญบัญญัติจำกัดอำนาจของคณะรัฐมนตรีไว้ เช่น 

มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    
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 ขณะเดียวกันมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะ

รัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘  เปิดช่องไว้รองรับสิ่งที่เรียกว่า “วาระจร”  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอยู่บ้าง แต่

ปัญหานี้มิได้อยู่ที่กฎเกณฑ์ เพราะหากคณะรัฐมนตรียังไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ ก็ควร

ชะลอหรือเลื่อนการตัดสินใจออกไปก่อน  มิฉะนั้นหากมีการร้องขอให้มีการตรวจสอบและศาลมีคำ

พิพากษาว่ามติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบตามสมควร  

แก่กรณี ทั้งในทางการเมืองหรือในทางกฎหมาย แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีเพียงคดีปกครองที่ถูกฟ้องร้อง

เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี   โดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกิดจากการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาเป็น   

“วาระจร” อยู่หนึ่งคดี (ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ กรณีฟ้องเพิกถอน  

พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิประโยชน์ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นเรื่อง

ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำมาเสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรี) แต่ศาลปกครองมิได้นำเอาประเด็นว่า

ด้วย “วาระจร” มากล่าวอ้างในคำพิพากษาให้คณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายแพ้คดีแต่อย่างใด  นอกจากนี้  

ยังมีประเด็นว่าด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐  ที่ยังมีผลบังคับใช้ในกรณีที่  

ไม่ใช่นโยบายหรือไม่ใช่เรื่องสำคัญ  และมีระเบียบปฏิบัติปกติอยู่แล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีหรือรอง

นายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้สั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็น

ชอบหรืออนุมัติไปได้ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดจำเป็นต้องใช้ความ

ระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องด้วยได้ทำการศึกษาพบว่าในหลายคดีมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยเหตุที่มติของคณะ

รัฐมนตรีมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ซึ่งการฟ้องคดีนั้นเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองแก่

บุคคล จะห้ามบุคคลฟ้องคดีไม่ได้ แม้มติคณะรัฐมนตรีจะเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่หาก

บุคคลที่ได้รับผลกระทบเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเข้าหลักเกณฑ์ที่จะฟ้องคดีได้ บุคคล

นั้นก็ย่อมมีสิทธิฟ้องคณะรัฐมนตรีต่อศาล ดังนั้น “การตัดสินใจ” ใดๆ ของคณะรัฐมนตรีจะเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ประการหนึ่ง 

ก็โดยที่มติดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอย่างเพียงพอและครบถ้วน คำนึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ควบคู่ไปกับการพิจารณาประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

 

  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงมีข้อเสนอแนะในแง่ของกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใน

ประเด็นที่เชื่อว่าหากมีการปรับปรุงพัฒนาจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถส่งผลให้การตัดสินใจของ

คณะรัฐมนตรีในอนาคตต่อจากนี้ สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมส่วนรวมดังต่อไปนี้ 
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 ประการแรก หลักแห่งความรับผิดชอบร่วมกัน 

 ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคณะรัฐมนตรี คือ คณะบุคคลที่ร่วมกันดำเนินการบริหารราชการแผ่นดิน

และจะต้องร่วมกันตัดสินใจให้ความเห็น ตลอดทั้งรับผิดชอบในผลการกระทำที่ออกมาเป็นมติ คำสั่ง 

หรือกฎที่ใช้บังคับหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลต่างๆ ในสังคม 

 ประการที่สอง ประสิทธิภาพของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง

 สืบเนื่องจากปัญหาที่ภาระความรับผิดชอบและจากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญในอดีตได้

ยืนยันสถิติตัวเลขเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างน่าสนใจว่าในช่วงระยะเวลานับแต่เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนับจำนวนมติคณะรัฐมนตรีได้มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เรื่อง  ย่อมเป็นเรื่อง

ยากที่คณะรัฐมนตรีจะสามารถใช้เวลาในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมด  ทำการพิจารณาเรื่องที่เ  

ข้าสู่การพิจารณาทุกเรื่องอย่างละเอียดได้  ความจำเป็นในการมอบหมายตัวแทนหรือผู้ที่รับผิดชอบ  

ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเข้ามากลั่นกรองเรื่องที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด 

 ประการที่สาม การเร่งแก้ปัญหากรอบเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการเสนอเรื่อง

แต่ทำไม่ได้จริงในทางปฏิบัติ

 ปัญหาประการหนึ่งที่นำไปสู่ข้อบกพร่องในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี คือ เรื่อง

ของกรอบเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน แม้ว่า

ในระเบียบขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจะมีการกำหนดกรอบเวลา

ต่างๆ ไว้เป็นขั้นเป็นตอน และพยายามสร้างมาตรฐานและเผื่อเหลือเวลาให้กับคณะรัฐมนตรีได้มีเวลา

เพียงพอในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ 

 ประการที่สี่ การยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (good governance) เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ช่วย

ให้การตัดสินใจจะต้องมีการคำนึงถึงหลักสำคัญหลักใหญ่ อันได้แก่ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หลักแห่งจิตสำนึกสาธารณะ (public accountability) หลักคุณธรรม/

จริยธรรม หลักประสิทธิภาพ หลักความคุ้มค่า ประหยัด และเสมอภาค เพื่อลดปัญหาการที่คณะ

รัฐมนตรีอาจถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี อย่างไม่จำเป็น ซึ่งหากมีผลร้ายจะนำไปสู่การดำเนินการทางการ

เมือง และอาจไปถึงขั้นถอดถอนตำแหน่งหรือยุบพรรคการเมืองได้ในที่สุด 
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 ประการที่ห้า ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาและระเบียบ

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติรองรับสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนให้เกิดขึ้นทันทีตามรัฐธรรมนูญ  ทำให้หน่วยงานรัฐเจ้าของเรื่องที่นำเสนอเข้าสู่การ

พิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  จะต้องปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไป และหลายเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งใหม่ที่การพิจารณา

ตัดสินใจหรือการมีมติใดๆ จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบอย่างยิ่ง เช่น กรณีมาตรา ๑๙๐ 

เกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา สนธิสัญญา กฎบัตร หรือบันทึกความเข้าใจ 

และในมาตรา ๕๗ รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นในการเข้ามามี

ส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล (public hearing) กำหนดให้ต้องมีกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนก่อน

ดำเนินการหรือต้องทำการศึกษาและประเมินผลกระทบก่อนดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดหรือดำเนิน

การอื่นใด เป็นต้น  

 ขณะเดียวกันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เข้าข่ายไม่เข้ากับสถานการณ์

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อาทิ ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ

ไทยมีอายุยาวนานกว่าห้าทศวรรษ มีการใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นฐานในการพิจารณาโทษานุโทษของผู้

กระทำความผิดทางอาญามาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๙  แต่ที่เก่าแก่ยิ่งกว่ากฎหมายฉบับดังกล่าว คือ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่มีมาก่อนร่วมๆ ยี่สิบปีเต็ม (ฉบับต้นทาง คือ มีการประกาศ

ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๗) แน่นอนว่าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่ง

ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

คณะกรรมการกฤษฎีกาและอื่นๆ ต่างได้นำเสนอการแก้ไขชำระข้อกฎหมายให้ทันสมัย ก็ยังคงมีจุดอ่อน

ข้อบกพร่องอยู่หลายเรื่อง บางครั้งได้กลายเป็นปัญหาสร้างความเหลื่อมล้ำในการอำนวยความยุติธรรม

ให้แก่ประชาชนอยู่เนืองๆ ทำให้บางคนมองว่ากฎหมายมีช่องโหว่และผู้ซึ่งสามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมทั้งด้วยความรู้ความสามารถและทรัพยากรต่างๆ  จะได้เปรียบมากกว่า 

 ทำให้คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องมาคิดพิจารณาว่า  ในท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการยก 

เครื่องปฏิรูปประเทศอย่างขนานใหญ่โดยประชาชนทุกหมู่เหล่า ในวันที่โอกาสสำคัญอยู่ในการควบคุม

ดูแลของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นควรจะต้องพิจารณาให้ชัดเจนเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  

ให้ได้ว่า จะทำอย่างไรกับกฎเกณฑ์กติกาหลายๆ อย่าง ตั้งแต่บทลงโทษ ทั้งที่เป็นค่าปรับ การลงทัณฑ์

ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึง กระบวนกรรมวิธีทางการดำเนินคดีอาญาซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนทุกเพศวัย 
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ให้ได้เห็นร่องรอยของข้อกฎหมายที่ชำรุดบกพร่องก่อเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในทางยุติธรรม 

เพื่อหาทางกำจัดจุดอ่อนเหล่านั้นให้จงได้ 

 ตัวอย่างล่าสุด ซึ่งเป็นอุทาหรณ์สำคัญ และน่าจะเป็นข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่กฎหมายอาจตามหลังความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่กระบวนการตัดสินหรือ

กำหนดโทษยังไม่ครอบคลุมหรือแยกแยะระหว่างคนป่วย คนปกติ ได้ค่อนข้างยาก คือ กรณีผู้อำนวย

การโรงเรียนแห่งหนึ่งปรากฏตามข่าวในสื่อต่างๆ มีข้ออ้างว่า “เป็นลมชัก” ในขณะขับรถยนต์ของตน 

แต่ได้มีอาการป่วยกะทันหันในขณะขับรถก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กนักเรียนบาดเจ็บล้มตายนับสิบคน 

ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก  หากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศที่มีกฎหมายเข้มแข็งครอบคลุมและมี

บทบัญญัติให้มีการตรวจสอบพิสูจน์ถึงสภาวะจิตและร่างกายของผู้ป่วยในขณะกระทำความผิดได้อย่าง

ชัดแจ้งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้มากกว่านี้ แต่

ด้วยในวันนี้ยังไม่ชัดเจนนักว่า นอกจากการเยี่ยมปลอบขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว 

กระบวนการรับผิดทางสังคมของผู้กระทำความผิดที่ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายใดๆ เขียนบัญญัติไว้ ได้มี

การตระหนักถึงตัวแบบของสังคมนานาชาติบ้างหรือไม่ เช่น เคยเห็นการแสดงความรับผิดชอบของ

บุคคลสาธารณะต่างๆ ขอลาออกจากตำแหน่ง บางคนที่มีฐานะและสถานภาพทางสังคมสูงบางรายใน

ต่างประเทศ หาทางเยียวยาด้วยการตั้งกองทุนหรือหาช่องทางส่งเสริมให้ความรู้ เตือนสติผู้คนทั่วๆ ไป 

ขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาว่าเราจะดำเนินการประการใดกับ “ข้อบัญญัติในกฎหมายอาญาและวิธี

พิจารณาความอาญาในกรณีกระทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” คล้ายๆ กันนี้บ้างหรือไม่อย่างไร เนื่องด้วย

เคยมีเหตุการณ์กระทำการด้วยประมาทก็ดี หรือ การมีข้ออ้างเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางกายทางใจเข้า

สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาค่อนข้างบ่อยครั้งมากขึ้น  สังเกตได้จากการนำเสนอข่าวสารทาง

สื่อสารมวลชนในระยะหลัง 

 โดยที่หลักกฎหมายของบ้านเราถือเอา “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” เพราะระบบกฎหมายอยู่ใน

ลักษณะของการกล่าวหากัน (accusatorial system)  ซึ่งใครเป็นผู้กล่าวหา บุคคลนั้นจะต้องรับภาระ

ในการพิสูจน์การกระทำความผิดของบุคคลที่ตนกล่าวหา ทำให้มีเรื่องที่น่าจะยากยิ่งสำหรับผู้ซึ่งไม่

สามารถมีทุนรอนหรือทรัพยากรมาก 

 ตัวอย่างในประเด็น “ผู้กระทำความผิดอ้างความเจ็บป่วย” ถือเป็นเรื่องน่าเห็นอกเห็นใจ  หาก

ข้ออ้างนั้นๆ มีมูลความจริง เพราะกระบวนการในการพิสูจน์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสามารถ

ศึกษาวิเคราะห์  ทั้งเจตนา (intent)  รวมไปถึงมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิด (motive)  ได้ด้วย  

หลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ  แต่ ภาระการพิสูจน์เป็นสิ่งที่ทางฝ่าย  
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ผู้กล่าวหา (หรือฝ่ายโจทก์) จะต้องดำเนินการให้ศาลเห็นพ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดจริง” ซึ่งใน

ส่วนของ “เจตนาในการกระทำความผิด” ยังไม่ยากเท่ากับการหามูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิด   

(motive) ที่อาจต้องมีกระบวนการสืบค้นพิสูจน์ทราบทั้งใช้เวลาและถึงท้ายสุดกระบวนการยุติธรรม

อาจไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าจำเลยมีมูลเหตุจูงใจใดๆ อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดหรือไม่   

แต่ที่ได้เห็นกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลได้นำเอาวิธีการ “คุมประพฤติ (probation)” มาใช้ และให้

มีการสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินวินิจฉัยของศาล  ถือเป็นความก้าวหน้าแต่อาจยังมี  

ข้อจำกัดอยู่ในคดีที่โทษค่อนข้างไม่รุนแรงอยู่ในขอบอำนาจที่ศาลจะสามารถสั่งคุมประพฤติได้ ทั้งนี้ 

อาจด้วยขาดปัจจัยงบประมาณ บุคลากร และกระบวนการทางเทคนิคสมัยใหม่ ทำให้มาตรการในการ 

“สืบเสาะหาข้อมูลในเชิงลึกเพื่อให้ได้รับทราบและเข้าถึงแรงจูงใจของจำเลย” ในคดีสำคัญต่างๆ หรือ

คดีที่มีอัตราโทษสูงกว่านี้ ยังไม่ค่อยได้รับการดำเนินการในทางปฏิบัติเด่นชัดเท่ากับในบางคดีที่มูลฐาน

ความผิดและอัตราโทษที่ได้รับอยู่ในข่ายที่สามารถวางมาตรการ “คุมประพฤติผู้กระทำความผิด” ได้ 
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