




ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพทุธเจา ในนามของศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย

(อนิทรวเิชยีรฉนัท ๑๑ ประพนัธโดย ดร.อมร วาณชิววิฒัน กรรมการผอูำนวยการศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย)











กระบวนการยตุธิรรมเปนคำทีส่ำคญัและมคีวามหมายมาก แตคนสวนใหญยงัมคีวามรสูกึวาเปนเรือ่งทีห่างไกลจากการ
ดำเนินชีวิตตามปกติของผูคนโดยทั่วไป จึงไมใครใหความสำคัญและไมใครใหความสนใจ ที่จริงคำวากระบวนการ
ยตุธิรรมเปนคำทีม่คีวามหมายลกึซึง้และเกีย่วของกบัชวิีตประจำวนัของคนไทยทกุคน

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยูรวมกันในทุกภาคสวน
ปญหาของสงัคมเกอืบทกุดานมทีีม่าจากปญหาความไมสามารถในการอำนวยความยตุธิรรมใหเกดิขึน้อยางทัว่ถึงและเทา
เทยีมกนั

การแกไขปญหาเหลานี ้จงึเปนภาระของผเูกีย่วของทกุฝาย จะตองรวมกนัแสวงหาแนวทาง ความคดิ ในการแกไขปญหา
อยางรอบดาน และเปนองครวม เพือ่ใหทกุสวนตระหนกัและเขาใจ

ตราบใดทีก่ระบวนการยตุธิรรมไมสามารถดำรงความยตุธิรรมไวได ตราบนัน้ผลกระทบจะยงัเกดิขึน้กบัประชาชน จะไม
มวีนัลดนอยลงได

จึงเห็นไดวา กระบวนการยุติธรรมไมใชเรื่องไกลตัว แตเปนเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเขาใจวากระบวนการ
ยตุธิรรมเปนกระบวนการทีจ่ะนำไปสกูารสรางความเปนธรรมในสงัคมไดอยางแทจรงิ

ศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย แมจะเปนองคกรอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้ไดไมนานนกั แตมคีวามมงุมัน่และ

ตัง้ใจจรงิทีจ่ะเขามามสีวนในการเสรมิสรางกลไกกระบวนการยตุธิรรมในลกัษณะคขูนานไปกบัสงัคม นบัวาเปนจดุรเิริม่

ทีจ่ะเกดิประโยชนอยางยิง่ หากในอนาคตองคกรทีม่ผีทูรงคณุวฒุหิลายสาขาอาชพีไดสมคัรใจรวมกนัดำเนนิงานนี ้กจ็ะ

สามารถพฒันาดานศกัยภาพในการดำเนนิกจิกรรมตางๆ ใหเจรญิกาวหนา และตอบสนองตอการรวมมอืรวมใจ ชวยกนั

แกปญหาความไมเปนธรรมในสงัคมไดอยางเปนรปูธรรม

ทีส่ำคญัมากๆ คอื ศนูยฯ นีจ้ะตองมงุมัน่และแนวแนในวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวอยางมัน่คง เพือ่กอใหเกดิศรทัธา เชือ่ถือ เปน
ทีส่นใจและยอมรบัของคนไทยทัง้มวล

กระบวนการยตุธิรรมมหีลายสวนของรฐัรวมกนัเขาเปนกระบวน แตละสวนตัง้แตตนจนสดุทาย จะตองดำรงความเปน
ธรรมและความยตุธิรรมโดยพรอมเพรยีงกนั ไมเชนนัน้ทัง้กระบวนกจ็ะไมยตุธิรรม

มีนักกฎหมายจำนวนไมนอยพูดวา ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไมสามารถจะดำรงความยุติธรรมไวได เพราะ

กฎหมายไมเปนธรรม ผมจำไดวา ผมเคยไดยนิพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัไดมพีระราชกระแสรบัสัง่วา กฎหมายบาง

ฉบบัของเราไมเปนธรรม ศนูยฯ นีน้าจะใหความสนใจในเรือ่งนีด้วย

ณ โอกาสนีผ้มใครขออำนวยพรใหผมูสีวนเกีย่วของของศนูยศกึษาฯ ประสบผลสำเรจ็ในดานการจดังานเปดตวัในครัง้นี้

และมคีวามเจรญิกาวหนาในการดำเนนิงานยิง่ๆ ขึน้ไปในอนาคต

*  ถอดเทปคำกลาวอำนวยพรโดย ดร.อมร  วาณิชวิวัฒน กรรมการผูอำนวยการศูนยศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย



ฯพณฯ ธานนิทร  กรยัวเิชยีร องคมนตรี

ฯพณฯ พลากร  สวุรรณรฐั องคมนตรี

ทานผหูญงิ บตุร ี วรีะไวทยะ รองราชเลขาธกิาร

ดร. สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา

รศ.ดร.งามพศิ  สตัยสงวน อดตีหวัหนาภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะรฐัศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

คณุจรยิา อศัวรกัษ  ผอูำนวยการสำนกัเทคโนโลยแีละขอมลูสารสนเทศ สำนกังานศาลรฐัธรรมนญู
รศ.ดร.นเิทศ ตนิณะกลุ  อดตีอาจารยประจำภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ฯพณฯ ดร. ปยสวสัดิ ์ อมัระนนัทน  อดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน
รศ. ดร.ประพจน อศัววริฬุหการ  คณบดคีณะอกัษรศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
คณุประเสรฐิ บญุสมัพนัธ  ประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผจูดัการใหญ บรษิทั  ปตท. จำกดั  (มหาชน)
คณุปรีชา วชัราภยั เลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (ก.พ.) และอดตีสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
คณุพงศโพยม  วาศภตู ิ ปลดักระทรวงมหาดไทย และอดตีสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
พล.อ.พศิณ ุ อไุรเลศิ  เจากรมเสมยีนตรา กองทพับก
คณุมารสิา รฐัปตย  ผพูพิากษาศาลแพง
คณุรศัม ีวศิทเวทย  อดตีเลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการคมุครองผบูริโภค (สคบ.)
พล.ต.ท.ดร.วชัรพล  ประสารราชกจิ ผชูวยผบูญัชาการตำรวจแหงชาต ิ โฆษกสำนกังานตำรวจแหงชาติ

และอดตีสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
คณุวัชรี ไพศาลเจรญิ  ผเูชีย่วชาญดานเศรษฐศาสตรการเงนิและระบบบญัชี
พล.ท.นายแพทย  สหชาต ิพพิธิกลุ  ผอูำนวยการศนูยอำนวยการแพทยพระมงกฎุเกลา
คณุอภเิษก  มณเฑยีรวเิชียรฉาย  ผเูชีย่วชาญดานประวตัศิาสตรสมยัใหม (Modern History)
Professor Anthony Heath  คณบดคีณะสงัคมวทิยา มหาวทิยาลยัออกซฟอรด
Mr. Kelvin Dempsey  อดตีอาจารยประจำสถาบนัภาษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

* เรยีงรายชือ่ตามลำดบัอักษรและภาษาไทยองักฤษ โดยผทูรงคณุวฒุจิะมบีทบาทสำคญัในการใหคำปรกึษาแนะนำในเรือ่งทีท่างกรรมการของ ศนูย
ศกึษาฯ เรยีนหารอืเพือ่เปนวทิยาทาน รวมทัง้ใหความชวยเหลอืทางวชิาการในลกัษณะ  peer review ชวยประเมนิคณุคาเกีย่วกบับทความ ขอ
เขยีนของ ผใูหความสนใจทีป่ระสงคจะนำขอเขยีนลงตพีมิพในวารสาร  “ยตุธิรรมคขูนาน“  ในกรณทีีข่อเขยีนนัน้ๆ สอดคลองกบัความรคูวาม ชำนาญ
โดยตรงของผทูรงคณุวฒุแิตละทาน หากไมตรงหรอืไมเกีย่วของทางศนูยศกึษาฯ จงึจะตดิตอประสานงานกบัผทูรงคณุวฒุภิายนอกทีเ่กีย่วของเปน
ลำดบัถดัไป



ดร. อมร  วาณชิววิฒัน
ปริญญาเอกสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยออกซฟอรด

ร.บ. (จฬุาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAID Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย ตลุย สทิธสิมวงศ
แพทยศาสตรบัญฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ดร. จริวรรณ เดชานพินธ
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Diplome d Etudes approfondies University

d Aix-Marseille III, France.
Docteur de Troisime Cycle University de

Droit, d Economie et des Sciences
d Aix-Marseille, France.

ศ.ดร. ธวชัชัย ตนัฑลุานิ
Ph.D. (Chemistry),

Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),

Chiang Mai University

ดร. ปารีณา ศรวีนชิย (ศภุจรยิาวตัร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาฯ)

LL.M. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)

S.J.D. (Wisconsin)

อาจารยนพพล  วทิยวรพงษ
P.P.E. (University of Oxford)

M. Phil. (Economic Development)
University of Bath

Ph.D.candidate in Economic
(University of North Carolina, Chapel Hill)

คณุเขตขณัฑ  ดำรงไทย
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,

M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

ผศ.ดร. พษิณ ุ เสง่ียมพงษ
B.A. (International Studies),

The American University
MPA (Public Policy and Management),

The Ohio State University
Ph.D. (Public Policy Analysis and

Administration), Saint Louis University



   ดร. อมร วาณชิววิฒัน กรรมการผอูำนวยการศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย
ถายภาพรวมกบัทานผหูญิงจรงุจติต ทขีะระ

เนือ่งในโอกาสเขาสมัภาษณเพ่ือเรยีบเรยีงบทความ “ราชนิแีหงธรรม”

ดร.อมร วาณชิววิฒัน  ลงนาม ถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
และสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยานวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร

เพือ่ขอใหทรงหายจากอาการพระประชวร
ณ โรงพยาบาลศริริาช



ดร.อมร วาณชิววิฒัน พรอมดวยคณุเขตขณัฑ ดำรงไทย กรรมการบรหิารศนูยศกึษาวจิยัและพฒันา
กระบวนการยตุธิรรมไทย รวมกนัแถลงขาวผลการสำรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัอนัดบั

ความนาเชือ่ถอืและปญหาการทจุรติคอรปัชัน่ของประเทศไทย
โดยสถาบนัความโปรงใสนานาชาต ิ(TI) และ PERC



ดร. อมร  วาณชิววิฒัน เปนผดูำเนนิการอภปิรายใหกบันกับรหิาร ปปช ระดบัสงู (นบปส.)  ณ สำนกังาน
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ปปช.)  โดยมผีทูรงคณุวฒุปิระกอบดวยคณุประเสรฐิ บญุสมัพันธ
ประธานเจาหนาที่ผูบริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  คุณประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการ
ผจูดัการใหญ ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (เคทแีบงค) คณุพาท ีสารสนิ จากบรษิทั นกแอร จำกดั และ
คณุกติตพิงษ กติยารกัษ ปลดักระทรวงยตุธิรรม





ดร. อมร วาณชิววิฒัน  รบัเชญิเปน  Keynote Speaker  ในการเปดงานสมัมนาระดบัภมูภิาค
วาดวยเรือ่ง transnational crime ของ กรมสอบสวนคดพีเิศษ หรอื ดเีอสไอ

ณ  โบนนัซารสีอรท เขาใหญ จงัหวดันครราชสมีา มผีบูรหิารระดบัสงูของกรมสอบสวนคดพีเิศษ
และหนวยงานทีเ่ก่ียวของ พรอมดวยตวัแทนดานองคกรยุตธิรรมจากนานาชาตใินภมูภิาคอาเซยีน

เขารวมประชมุสมัมนาดงักลาวกวา 100 คน





ดร. อมร วาณชิววิฒัน  และ  คณุอภเิษก
มณเฑยีรวเิชยีรฉาย ในโอกาสเรยีนเชญิ
คุณอภิเษกฯ  ผูทรงคุณวุฒิทางดาน
ประวัติศาสตรสมัยใหมไดกรุณาให
เกียรติมาบรรยายพิเศษแกนิสิตในวิชา
สงัคมและวฒันธรรมของ จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั



ขอแสดงความยนิดตีอ รศ.ดร.ประพจน อศัววริฬุหการ ผทูรงคณุวฒุขิองศนูยศกึษาวจิยั
และพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย ไดรบัการแตงตัง้ใหเปนคณบดคีณะอกัษรศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ขอแสดงความยินดีตอ พล.ต.ท. วัชรพล  ประสารราชกิจ ผูชวยผูบัญชาการตำรวจ
แหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิของศูนยศึกษาวิจัยฯ ไดรับการแตงตั้งเปนโฆษกสำนักงาน
ตำรวจแหงชาต ิ(ตร.)

ขอแสดงความยินดีตอ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ผูทรงคุณวุฒิของศูนยศึกษาวิจัยฯ
ในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผจูดัการ
ใหญของ บรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) เปนสมยัทีส่อง

ศ.ดร.ธวชัชยั  ตณัฑลุาน ิกรรมการบรหิารของศนูยศกึษา
วจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย ไดรบัรางวลั
เชดิชเูกยีรต ินกัวจิยัดเีดนแหงชาตสิาขาเคม ีของสภา
วจิยัแหงชาต ิ(วช.)และรางวลัเมธวีจิยัอาวโุสของสำนกั
งานการวิจัยแหงชาติ (สกว.) ทางศูนยศึกษาวิจัยฯ
ขอรวมแสดงความยนิดมีา ณ ทีน่ี้

ขอแสดงความยนิดตีอ ดร.ปารณีา ศภุจรยิาวตัร (ศรวีนชิย) กรรมการบรหิารของศนูยศกึษา
วจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย ไดรบัแตงต้ังเปนผชูวยอธกิารบด ี จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั
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วารสาร “ยตุธิรรมคขูนาน (Thai Justice Watch)” เปนวารสารราย 6 เดอืน มวีตัถปุระสงคสำคญัในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารทางวชิาการทีเ่กีย่วของกบัความเปนธรรมทางสงัคม (Social Justice) ในเชงิสหวทิยา
การ ดวยความเปนกลางตรงไปตรงมาและผานการคดักรองการตพีมิพโดยคณะผทูรงคณุวฒุทิีม่คีวามรู
ความชำนาญเฉพาะดาน

การพจิารณาตพีมิพบทความขอเขยีนตางๆ ในวารสารยตุธิรรมคขูนานเปดกวางใหผสูนใจโดยทัว่ไปสามารถ
สงบทความขอเขียนของทานไดโดยตรงผานเว็ปไซตของศูนยศึกษาวิจัย    www.thaijustice.org,
www.thaijusticecenter.com หรอื email: a.wanichwiwatana@gmail.com ไดตลอดเวลา ในรปูแบบการ
เขยีนเชงิวชิาการและระบบการอางองิ (references) ทีเ่ปนมาตรฐานสากลทัว่ไป

ทัง้นีห้ากทานผใูดประสงคจะบรจิาคหรอืใหการสนบัสนนุการดำเนนิงานของศนูยศกึษาวจิยัฯ สามารถโอน
เงินผานบัญชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศูนยศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”
ธนาคารไทยพาณชิย สาขาสภากาชาดไทย  บญัชอีอมทรพัยเลขที ่ 045-2-98700-2  ซึง่ในนามของศนูย
ศกึษาวจิยัฯ ขอใหสตัยาบนัทีจ่ะดำเนนิกจิกรรมทกุประการบนพืน้ฐานแหงประโยชนของสงัคมสวนรวมเพือ่
ความเปนธรรมของสงัคมเปนทีต่ัง้

ดร. อมร  วาณชิววิฒัน
กรรมการผอูำนวยการศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย
บรรณาธกิาร



ในนามของกรรมการผอูำนวยการศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทยตองขออภยัทานผอูาน
เปนอยางยิง่สำหรบัความลาชาในการจดัพมิพวารสาร “ยตุธิรรมคขูนาน ฉบบัที ่1/2551” ดวยเหตผุลหลาย
ประการ แตประการสำคญัทีส่ดุเกดิจากภาระงานของผอูำนวยการฯ ในฐานะบรรณาธกิารของวารสารทีม่ี
ปรมิาณงานเพิม่มากขึน้ทัง้ในงานประจำและงานทีไ่ดรบัมอบหมายจากภายนอกมหาวทิยาลยั โดยการเขาไป
เปนทีป่รกึษาอนกุรรมาธกิารทหาร สภาผแูทนราษฎร ในสวนของการอำนวยความยตุธิรรม 3 จงัหวดัภาค
ใต และยงัเปนอนกุรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรชาตแิละยทุธศาสตรสำนกังาน ปปช. วาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ รวมทัง้ดำรงตำแหนงอนกุรรมการวชิาการของสำนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
(กกต.) ทำใหตองขยบัเวลาในการจดัพมิพวารสารออกไปจากเดมิเปนเวลานานพอสมควร

อยางไรกต็าม ทางคณะผจูดัทำวารสารมคีวามมงุมัน่ทีจ่ะดำเนนิการจดัพมิพวารสารฉบบัตอๆ ไปใหตรงเวลา
มากทีส่ดุ พรอมทัง้จะไดดำเนนิการปรบัปรงุเวป็ไซต www.thaijustice.org ทีเ่กดิปญหาขอขดัของทางเทคนคิ
กระทัง่ทำใหศนูยศกึษาวจิยัฯ ตองเปดเวป็ไซตเพิม่เตมิในนาม www.thaijusticecenter.com ขึน้มาทดแทน
ซึง่ทานผอูานทีส่ะดวกในการคนหาขอมลูทางอนิเตอรเนต สามารถเขาถงึขอมลูพ้ืนฐานตางๆ ในเวป็ไซตของ
เราไดตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป

ยิง่กวานัน้เนือ้หาสำคญัของวารสารยตุธิรรมคขูนานในฉบบันี ้คณะทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์คณะกรรมการบรหิาร

ศนูยศกึษาวจิยัฯ พรอมดวยผทูรงคณุวฒุปิระจำศนูยศกึษาวจิยัฯ ตางมคีวามซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ

ของสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ เปนลนพน ในการพระราชทานพระราชานญุาตใหศนูยศกึษา

วจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทยอญัเชญิพระฉายาลกัษณ และเชญิอกัษรพระนามาภไิธย “ส.ก.” ขึน้

ประดบับนหนาปกของวารสารฉบบันี้

ทัง้นีก้รรมการผอูำนวยการศนูยศกึษาวจิยัฯ ยงัไดรบัเกยีรตเิปนอยางสงูจาก ทานผหูญงิจรงุจติต ทขีะระ รอง
ราชเลขานกุารในพระองคสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ทีก่รณุาใหสมัภาษณเรือ่งราวสวนพระองคอันมคีาหาที่
สดุมไิด ซึง่ปรากฏเปนขอเขยีนในบทความเรือ่ง “ราชนิแีหงธรรม” เปนเรือ่งเดนประจำฉบบัของวารสาร

โดยในฉบบัหนาทางศนูยศกึษาวจิยัฯ ไดใหโอกาสทางวชิาการแกนกัเขยีนรนุใหมทีไ่ดนำเสนอผลงานผาน
มาทางกรรมการผอูำนวยการฯ ซึง่สวนใหญเปนนสิตินกัศกึษาทางดานอาชญาวทิยาและกระบวนการยตุธิรรม
เฉพาะอยางยิง่บทความทีม่าจากนสิติระดบัมหาบณัฑติจำนวนหนึง่ทีก่รรมการผอูำนวยการฯ มสีวนในการ
เปนผนูำบรรยายหรอืจดัสมัมนา ทำใหไดคดัเลอืกบทความทีน่าสนใจ มคีณุภาพพอเพยีงตอการตพีมิพทีม่กีาร
ประเมนิรวมกบัคณะผทูรงคณุวฒุขิองทางศนูยศกึษาวจิยัฯ



จึงใครเชิญชวนทานผูสนใจไดนำเสนอบทความมายังศูนยศึกษาวิจัยฯ  เพื่อจะไดมอบหมายใหทาง
คณะกรรมการผทูรงคณุวฒุ ิ(peer review board) ไดทำการพจิารณา หากบทความใดไดรบัการตพีมิพทางศนูย
ศกึษาวจิยัฯ จะมคีาสมนาคณุในการเขยีนบทความใหจำนวนหนึง่

ศนูยศกึษาวจิยัฯ ขอขอบคณุทานผมูสีวนเกีย่วของในการจดัทำวารสารฉบบันีท้กุทาน รวมทัง้ผทูรงคณุวฒุทิี่
ไดอนเุคราะหบทความในการตพีมิพ อาท ิรศ.ดร.ไชยรตัน เจรญิสนิโอฬาร  รศ.ดร.กำชยั จงจกัรพนัธ  อาจารย

ภาสนนัทน อศัวรกัษ นอกจากนัน้ดวยเหตทุีม่กีารตพีมิพผดิพลาดหลายจดุในบทความฉบบักอนของคณุเขต
ขณัฑ ดำรงไทย ทางศนูยศกึษาวจิยัฯ จงึไดตดัสนิใจตพีมิพซ้ำบทความเดมิของคณุเขตขณัฑฯ ทีไ่ดปรบัแก
ในสวนทีบ่กพรองแลว รวมทัง้ตองขอขอบคณุสำหรบัความเอือ้เฟอดวยดเีสมอมาของ คณุฐานสิร วชัโรทยั
วทิยากร 8 สำนกัราชเลขาธกิาร ชวยราชการรองเลขาธกิารพระราชวงัและคณุหญงิสรอยระยา  เรอืงวเิศษ
จากกองราชเลขานกุารในพระองคสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ

พรอมกนันีศ้นูยศกึษาวจิยัฯ ขอแสดงความยนิดตีอความสำเรจ็และความกาวหนาทัง้ในสวนคณะกรรมการ
บรหิารและผทูรงคณุวฒุปิระจำศนูยศกึษา ไดแก ศ.ดร.ธวัชชัย ตนัฑลุาน ิไดรบัรางวลันกัวจิยัดเีดนแหงชาติ
(วช.) พรอมทัง้รางวลัเมธวีจิยัจากสภาวจิยัแหงชาต ิ(สกว.) ซึง่ถอืไดวาเปนความสำเรจ็ทีน่าภาคภมูใิจยิง่ นอก
จากนัน้ ดร.ปารณีา  ศรวีนชิย (ศภุจรยิาวตัร) กรรมการบรหิารของศนูยศกึษาวจิยัฯ ยงัไดรบัแตงตัง้เปนผชูวย
อธกิารบด ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั โดยบรรณาธกิารบรหิาร (ดร. อมร  วาณชิววิฒัน) ไดรบัการสรรหาเปน
“สมาชกิสภาพฒันาการเมอืงรายชือ่สำรองอนัดบัหนึง่” ซึง่คาดวาจะไดรบัการเลือ่นอนัดบัขึน้เปนสมาชกิสภา
พฒันาการเมอืงในอนาคตอนัใกลนี ้ขณะเดยีวกนัในสวนของผทูรงคณุวฒุ ิรศ.ดร.ประพจน อศัววริฬุหการ

ไดรับการแตงตั้งเปนคณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับ คุณประเสริฐ บุญ

สมัพนัธ ไดรบัการแตงตัง้ใหเปนประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผจูดัการใหญของบรษิทั ปตท. จำกดั
(มหาชน) ตดิตอกนัเปนสมยัทีส่อง และทายทีส่ดุ พล.ต.ท.ดร.วชัรพล ประสารราชกจิ ผชูวยผบูญัชาการตำรวจ
แหงชาต ิ(ตร.) ไดรบัการแตงตัง้ใหเปนโฆษกสำนกังานตำรวจแหงชาตคินปจจบุนั
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โดย ดร.อมร  วาณชิวิวฒัน

กรรมการผอูำนวยการศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย

หากความเชือ่วาการทีม่นษุยทกุคนถอืกำเนดิขึน้มาบนความแตกตางทัง้ชนชัน้วรรณะเชือ้ชาตเิผาพนัธเุปน
ไปตามผลบญุและกรรมตามความเชือ่ทางพทุธศาสนาทีแ่ตละบคุคลไดกระทำมาในอดตีชาตกิาลแลว การ
ที่พสกนกิรชาวไทยไดมโีอกาสดำรงอยภูายใตรมพระบรมโพธสิมภารของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถยอมถือเสมอเหมือนการที่พวกเราทุกคนไดเคยรวมกัน
ประกอบคณุงามความดสีัง่สมสบืเนือ่งกนัมาเปนเวลายาวนาน ดวยประจกัษชดัวาในความเปนชาตไิทยและ
ความเปนคนไทยของพวกเราทกุคนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเพือ่นบานหรอืชาตอิืน่ๆ ในหลากหลายภมูภิาคทัว่
โลก ทัง้ความอดุมสมบรูณในทรพัยากรและความเอือ้อารตีอกนันัน้คนไทยมเีหนอืชาตอิืน่ใด  แมสงัคมไทย
ปจจบุนันีอ้าจมปีญหาความวนุวายขดัแยงทางสงัคมรวมทัง้ปรากฎภยัคกุคามทัง้จากภายในและภายนอกอยู
เนอืงๆ แตไมเคยมคีรัง้ใดทีป่ระชาชนคนไทยตองมคีวามรสูกึโดดเดีย่วหรือเสมอืนหนึง่ตองตอสกูบัปญหา
ตางๆ ตามลำพงั เนือ่งดวยสถาบนัพระมหากษตัรยิอนัเปนทีร่กัยิง่ตลอดทัง้พระบรมวงศานวุงศทกุพระองค
ไมเคยทอดทิง้คนไทย

บนความโชคดหีรือความพเิศษทีช่าตอิืน่ใดในโลกไมมเีสมอเหมอืนคนไทยและชาตไิทยของเราทีเ่หน็เปน
ประจกัษชดัทีส่ดุคอื ความใกลชดิและความเสยีสละทีส่ถาบนัพระมหากษตัรยิกบัประชาชนคนไทย แทบ
ไมมีระยะหางขีดขวางกางกั้นอยูเลย ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคเสด็จพระราชดำเนินไปในทองถิ่นตางๆ
จะปรากฎแตความมพีระเมตตาคอยโอบอมุชวยเหลอืพสกนกิรทกุคนประหนึง่วาเหลาพสกนกิรเปนบตุร
หลานในครอบครัว ที่ทุกพระองคตางทรงใหทั้งความรักความอบอุนชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให
ประดจุดงัแสงสวางทางปญญา สามารถคลีค่ลายเยยีวยาแกปญหาทีบ่างครัง้เกดิขึน้ดวยความไมเขาใจหรอื
การเหน็ผดิเปนชอบของคนในชาตดิวยกนัเอง ทีห่ากไมมผีซูึง่ประชาชนทกุฝกฝายใหความเคารพยำเกรง
และมีฤทธานุภาพแหงอำนาจพิเศษที่อยูเหนือคำอธิบายใดๆ แลว ก็เชื่อวาปญหาที่สลับซับซอนเกินกวา
ศกัยภาพของฝายบรหิารราชการแผนดนิทีจ่ะแกไขในหลายๆ ปญหาทีผ่านมา  จะไมสามารถบรรเทาเบา
บางหรอืถูกปดเปาใหพนไปไดโดยงาย

แมวาในทางสถานะของสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ โดยฐานนัดรศกัดิต์ามขตัตยิะโบราณราช
ประเพณทีีถ่อืสบืตอกนัมานัน้ไดกำหนดใหพระองคทานอยใูนทีซ่ึง่เปนเกยีรตยิศอยางสงูเพือ่เปนทีก่ราบ
ไหวถวายสักการะของประชาชนซึ่งพระองคฯ มิไดทรงมีความหวาดหวั่นตอพระภาระกิจตางๆ ที่ทำให
พระองคตองทรงงานหนกัดวยความเหนด็เหนือ่ยอยเูคยีงขางพระวรกายของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
แตพระองคฯ ทรงถอืเปนพระกรณยีกจิทีจ่ะทรงละเลยมไิด กระทัง่อาจกลาวไดวาพระบาทสมเดจ็พระเจา
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อยหูวัเสดจ็พระราชดำเนนิเยีย่มเยยีนราษฎรไมวาจะเปนถิน่ทรุกนัดารเพยีงใด  พสกนกิรชาวไทยจะตอง
มโีอกาสไดชืน่ชมพระบญุญาบารมขีองสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถผทูรงอยเูคยีงขางพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวเปนดั่งมิ่งขวัญและศรีสงาคูพระราชบัลลังคตลอดเวลา แมแตในงานเสด็จพระราช
ดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ หากผูใดมีญาติมิตรซึ่งสำเร็จการ
ศึกษาเมื่อประมาณยี่สิบปกอนก็จะพบวาในภาพอันเปนมงคลสูงสุดนั้นจะปรากฎพระรูปของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถฉายอยเูคยีงขางพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัอนันำมาซึง่ความปลาบปลืม้
ปตแิกผไูดพบเหน็เปนลนพน

สิ่งที่ปวงชนชาวไทยไดเห็นเปนประจักษตลอดระยะเวลานับเนื่องจากพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสจวบ
กระทัง่กาลปจจบุนั พสกนกิรชาวไทยตางตระหนกัดวีาพระองคทานไมเคยทรงเปลีย่นเจตจำนงและความ
ตัง้พระทยัอยางสงูในการสรางความเจรญิกาวหนารวมทัง้ยงัมพีระประสงคใหเกดิความเปนธรรมและสราง
ความเทาเทียมกันของคนไทยทุกหมูเหลาใหเกิดขึ้นในสังคม กระทั่งไมอาจมีใครปฎิเสธไดเลยวาหาก
ประชาชนจะไดขนานพระสมัญญานามของพระองคทานวาทรงเปน “ราชินีแหงธรรม” นั้น เปนผลที่
พระองคทรงยดึหลกัแหง “ธรรม” ในการชวยเหลอืเกือ้หนนุสรางอาชพีสรางความอยดูมีสีขุใหกบัประชาชน
ของพระองคซึง่ถอืเปนหนึง่ในพระจรยิาวตัรอนังดงามทีพ่ระองคทรงยดึถอืปฎบิตัสิบืเนือ่งมามไิดขาด

เมือ่ไมนานมานี ้ ผเูขยีนไดมโีอกาสเขาพบและเรยีนสมัภาษณทานผหูญงิจรงุจติต  ทขีะระ  รองราชเลขานกุาร
ในพระองคสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ซึง่มคีวามใกลชดิและปฎบิตัริาชการสนองพระเดชพระคณุภายใต
พระราชดำรติามโครงการตางๆ  เปนระยะเวลายาวนานหลายสบิป  ซึง่จากคำใหสมัภาษณและคำบอกเลา
ของทานผหูญงิพรอมทัง้รายละเอยีดตางๆ ทีป่รากฎอยใูนหนงัสอืรวมพระราชดำรสัในวโรกาสตางๆ ของ
พระองค ทีท่านผหูญงิจรงุจติตฯ ไดกรณุามอบใหในวนันัน้ ทำใหไมสามารถเกบ็ขอมลูอนัทรงคณุคาและ
มคีวามสำคญัจดัเปนมรดกทางประวตัศิาสตรชาตไิทยไวตามลำพงัได จงึเหน็ควรทีจ่ะอาศยัชองทางการจดั
พมิพวารสาร “ยตุธิรรมคขูนาน” ทีด่ำเนนิการอยางตอเนือ่งนีเ้ปนสวนหนึง่ในการเผยแผพระปรชีาความ
สามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระองคในฐานะปูชนียบุคคลที่ทรงมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการ
สรางสรรอำนวยความเปนธรรมใหแกพสกนกิรชาวไทยอยางทีค่นจำนวนมากอาจไมเคยรบัทราบมากอน

“ทรงใหความเปนธรรมโดยไมถอืชนชัน้เชือ้ชาตเิผาพนัธแุละศาสนา”

สิง่ทีพ่บเหน็อยางเจนตาของคนไทยและขาราชบรพิารทีโ่ดยเสดจ็พระดำเนนิพระองคทานไปในพระกรณยีกจิ
ตางๆ เพือ่ชวยเหลอืปดเปาความทกุขยากของพสกนกิร เปนประจกัษพยานอยางดยีิง่ถงึน้ำพระทยัอนังดงาม
ทีท่รงหวงใยทกุขสขุของราษฎรไมวายากดมีจีนหรอืจะยดึมัน่อยใูนศาสนาความเชือ่ใด พระองคฯ ทรงให
ความรกัความเมตตาแกประชาชนทกุคนทีเ่ฝารอรบัเสดจ็อยางไมเลอืกเชือ้ชาตวิรรณะ หรอืจะนบัถอืลทัธิ
ความเชือ่ศาสนาใด
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หลายตอหลายครัง้ทีท่รงมโีอกาสไดพบคนเจบ็ไขไดปวย ผพูกิารทพุพลภาพ หรือมปีญหาทกุขรอน ตาม
ทางเสด็จพระดำเนิน พระองคจะทรงมอบหมายใหแพทยอาสาและคณะผูติดตามบันทึกประวัติเรื่องราว
ความเดอืดรอนไมวาจะเปนปญหาทีท่ำกนิ ปญหาโรคภยัไขเจบ็ หรือแมในบางครัง้จะเปนการถวายฎกีาใน
เรื่องอื่นๆ ที่เปนความเดือดรอนของประชาชนก็ตาม พระองคไมเคยทรงปฎิเสธที่จะรับรูถึงความ
ทกุขยากของราษฎรดจุเดยีวกบัผเูปนมารดาทีเ่มือ่ลกูมทีกุขผเูปนแมยอมมคีวามทกุขไมยิง่หยอนไปกวากนั
อันเปนสวนหนึ่งของการที่พระองคทรงไดรับการถวายสมัญญานามประดุจดัง “แมแหงชาติ” ของปวง
พสกนกิรชาวไทยทัง้ชาต ิอกีพระนามหนึง่

อยางไรกต็าม จะพบวาบางครัง้การสือ่สารหรอืการนำเสนอขาวสารของสือ่มวลชนภายในกรอบเวลาการ
นำเสนอทีค่อนขางจำกดัทำใหขอมลูทีน่ำเสนอไปนัน้ขาดความถกูตองครบถวนในสาระสำคญั ซึง่อาจกอ
ใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในสิ่งที่พระองคทรงมีพระราชวินิจฉัยตอปญหาวิกฤตการณตางๆ ไมวา
จะเปนการแกปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต หรือแมแตภัยสังคมทางดานอาชญากรรมที่มีการ
ประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน พระองคจะทรงมีความเปนหวงและมักจะเรงรัดใหเจา
หนาทีผ่เูกีย่วของเรงดำเนนิการจบักมุตวัผกูระทำผดิมาลงโทษตามกฎหมายบานเมอืง เพือ่ใหสงัคมกลบัคนื
สูสันติสุขดังเดิมใหเร็วที่สุดเทาที่จะกระทำได หรือแมแตการที่พระองคทรงมีพระราชวินิจฉัยใหคำแนะ
นำตอทางราชการในการเสรมิสรางศกัยภาพการปองกนัตนเองใหแกประชาชนเพือ่จะสามารถตอสปูองกนั
ตนเองได ไมวาจะเปนการฝกหัดอาวุธหรือเรียนรูการปองกันตนเองในรูปแบบตางๆ ลวนเกิดขึ้นจาก
ประสบการณสวนพระองคทีท่รงพบเหน็จากการโดยเสดจ็พระราชดำเนนิพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัไป
ในทองที่ตางๆ จึงทรงคิดหาทางแกปญหาดวยการคำนึงถึงขอจำกัดจากความไมทั่วถึงในการดูแลความ
ปลอดภยัของเจาหนาทีร่ฐั หาไดเปนการผลกัดนัใหเกดิความขดัแยงหรอืเปนการแกปญหาอยางเฉยีบขาด
รนุแรงดงัทีอ่าจมผีตูคีวามและแปรเจตนารมณของพระองคทานออกไปอยางผดิพลาดแตประการใด

แมแตการบรจิาคพระราชทรพัยสวนพระองคใหแกตวัแทนหรอืกลมุผนูำชมุชนศาสนาตางๆ จากคำบอก
เลาของทานผหูญงิจรงุจติตฯ ไดกลาวไวอยางชดัเจนวา หากพระองคมอบใหศาสนาใดเปนจำนวนเทาใด
ศาสนาอื่นๆ ที่รวมอยูในที่ชุมนุมนั้นก็จะไดรับพระราชทานอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
อนัเปนการดำเนนิตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทีท่รงมพีระเมตตาเกือ้หนนุ
ประชาชนทุกหมูเหลาอยางเสมอหนากัน และเปนการชวยแบงเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวัในการดำเนนิการแกปญหาทกุขยากของราษฎรไดอยางดยีิง่
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“การสรางมลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพี และโครงการในพระราชดำร ิโดยมวีตัถปุระสงคสำคญั คอื ชวยเขา เพือ่

ใหเขาชวยเหลอืตนเองได”

สิ่งที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดำเนินการเปนโครงการสรางงานสรางอาชีพให
ประชาชนทีไ่ดรบัการฝกหดัมฝีมอืในงานศลิปะหตัถกรรม และดานอืน่ๆ ใหมรีายไดสามารถเลีย้งตวัเอง
และครอบครัวไดสมกับพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดแกการ
รเิริม่ดำเนนิการมลูนธิ ิ“สงเสรมิศลิปาชพี “ ทีเ่ขามาชวยเหลอือุปการะผไูดรบัความเดอืดรอนใหสามารถ
เริม่ตนชวีิตใหมไดอยางมัน่คงและยัง่ยนื

การดำเนินกิจการมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ มีความเจริญกาวหนาและไดรับการยอมรับจากนานาชาติ
อยางกวางขวาง ดวยงานฝมอืทีผ่ลติขึน้มาแตละชิน้นัน้มคีวามประณตีเปนเอกลกัษณมคีณุคาทางงานศลิป
ซึง่ไมสามารถหาไดจากการผลติในเชงิอตุสาหกรรมทีอ่าศยัเครือ่งจกัรในการผลติคราวละมากๆ

พระองคยงัทรงมโีครงการภายใตพระราชดำรอิกีหลายโครงการ ไมวาจะเปนโครงการปารกัน้ำ ทีเ่ปนแบบ
อยางใหประชาชนในชนบทใสใจในสภาพแวดลอมเกีย่วกบัผนืปาซึง่เปนตนน้ำลำธารและสรางความอดุม
สมบรูณใหกบัพืน้ทีโ่ดยรอบ จากโครงการเลก็ๆ ตอมาไดกระจายขยายตวัไปยังจงัหวดัตางๆ ทัว่ประเทศ

โครงการบานเล็กในปาใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงพยายามลดการทำไรเลื่อนลอยของ
ประชาชนใหนอยลง ดวยความพยายามสงเสรมิใหราษฎรหนัมาฟนฟสูภาพแวดลอมทีถ่กูทำลายใหกลบั
ดีดังเดิม โดยเฉพาะผืนปาตามธรรมชาติ  และพยายามสรางเสริมอาชีพใหเกิดความกินดีอยูดีเปนการให
ราษฎรเรยีนรทูีจ่ะชวยเหลอืตนเองไดอยางยัง่ยนือยคูกูบัธรรมชาต ิทัง้นีพ้ระองคทรงใหความสนใจกบัพนัธ
ไมนานาชนดิทีม่อียอูยางดาษดืน่ในผนืแผนดนิไทย และมพีระราชประสงคใหหนวยงานทีเ่กีย่วของดาน
การเกษตรและปาไมดแูลรกัษาสงเสรมิใหประชาชนไดเหน็คณุคาของพชืพรรณไมและความสำคญัของปา
ทีม่ตีอคณุภาพชวีติของประชาชนในทองถิน่อกีดวย

“ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุแกพสกนกิรของพระองคประดจุดงัสายฝนอนัชืน่ใจ”

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงมสีายพระเนตรทีย่าวไกลในการสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม
ของเดก็และเยาวชน จะเหน็ไดวาใครทีม่ทีกุขยาก หากทราบถงึพระเนตรพระกรรณกจ็ะทรงยืน่พระหตัถ
เขาชวยเหลอื ดวยมพีระประสงคตองการให “มคีนดเีปนเยีย่งอยางแกสงัคม” ดงัเชน กรณ ีพล.ต.ต.นพดล
เผือกโสมณ  นายตำรวจที่ปฎิบัติราชการตอสูกับผูกอการรายกระทั่งเสียขาและแขน  เมื่อพระองค
ทรงทราบถงึความทกุขยาก ไดทรงรบัเปนคนไขในพระบรมราชานเุคราะหใหการอปุการะกระทัง่ปจจบุนั
พล.ต.ต.นพดลฯ มแีขนและขาเทยีมทำใหสามารถดำรงชวีติไดใกลเคยีงกบัปกตสิขุเกอืบทกุประการ สำคญั
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อืน่ใด เมือ่มผีสูือ่ขาวไดสมัภาษณ พล.ต.ต.นพดลฯ ตอเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีเ่ขาไดกลาวใหสงัคมไดรบั
ทราบคือความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานเปนลนพนที่ไดแกไขเยียวยา สรางขวัญ
กำลังใจให พล.ต.ต.นพดลฯ สามารถยืนหยัดขึ้นรับใชชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยอันเปน
ทีร่กัยิง่ไดอกีครัง้หนึง่

ในกรณคีลายกนันี ้ไดเกดิขึน้กบั คณุครสิ หรอืครสิโตเฟอร เบญจกลุ ดารานกัแสดงซึง่มจีติใจงดงามเสยี
สละชวยเหลอืสวนรวม เมือ่พบผปูระสบอบุตัเิหตรุะหวางทางไดเขาชวยเหลอืกระทัง่เกดิเหตซุ้ำซอนทำให
ตวัของคณุครสิเกอืบตองพกิารตลอดชวีติ แตเมือ่สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ไดทราบความ
เปนไปตางๆ กไ็ดใหความชวยเหลอืและอปุการะครอบครวัของคณุครสิ ซึง่มคีณุพอช่ือ คณุจกัรพนัธฯ เปน
ครูสอนภาษาอังกฤษ ที่พรอมจะตอสูทุกวิถีทางเพื่อใหลูกของตนหายดีดังเดิม กระทั่งวันนี้ดวยพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองคอีกเชนกันไดทำใหคุณคริสฯ หายเปนปกติกระทั่งสามารถเปนหนึ่งในผูถือไฟ
คบเพลงิกฬีาโอลมิปคฤดรูอนทีม่กีารวิง่รณรงคเพือ่การแขงขนัผานมายงัประเทศไทยเมือ่ไมนานมานี้

สำหรบัอกีกรณทีีค่นไทยยงัคงจดจำไดด ีคอื กรณคีรจูหูลงิ  ปงกนัมลู ขาราชการครใูนอำเภอระแงะ จงัหวดั
นราธวิาส ทีถ่กูจบัเปนตวัประกนัและถกูทำรายบาดเจบ็สาหสั สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถกไ็ด
ทรงรบัไวเปนคนไขในพระบรมราชานเุคราะห ทัง้ทรงพระกรณุาใหขาราชบรพิารในพระองคนำสิง่ของ
พรอมพระราชทานกำลงัใจไปยงัครจูหูลงิกระทัง่วนัทีค่รจูหูลงิถงึแกกรรมดวยอาการสงบ แมจะเปนสิง่ที่
สรางความโคกเศราใหกบัครอบครวัของครจูหูลงิฯ แตในปถดัมา มารดาของครจูหูลงิฯ คอื นางคำม ีปงกนัมลู
ไดรบัการเชดิชเูกยีรตเิปนกรณพีเิศษใหเปนแมดเีดนแหงชาตใินป พทุธศกัราช 2549 นบัวาพระมหากรณุาธคิณุ
ทีพ่ระองคทรงพระราชทานใหพสกนกิรของพระองคนัน้เปนสิง่ทรงคณุคาหาทีส่ดุมไิด

“พระปรชีาญาณในการใหการศกึษาและถายทอดความรผูานสือ่ตางๆ”

ทรงเนนใหพสกนกิรและเยาวชนหนัมาใหความสนใจประวตัศิาสตร ตวัอยางของภาพยนตรสรุโิยทยั และ
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนตัวอยางที่ดีที่เกิดขึ้นไดดวยพระราชดำริของพระองคทานที่ทรง
ตระหนกัถงึความสำคญัของพืน้ฐานทางประวตัศิาสตรทีเ่ปนรากฐานสำคญัของการสรางความภาคภมูใิจ
ในความเปนคนไทย การมใีจรกัชาต ิรกัเผาพนัธขุองตน ซึง่มผีลเปรยีบดงั “เกราะปองกนั” การลกุล้ำหรอื
คบืคลานเขามาของวฒันธรรมตางถิน่ ทีจ่ำเปนตองใชความระมดัระวงัการหลัง่ไหลเขาสสูงัคมไทยอยาง
ไมขาดสาย

แมแตในการที่พระองคไดเสด็จแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเยือนประเทศราชอาคันตุกะ
ตางๆ กท็รงมพีระราชจรยิาวตัรงดงามเสมอืนการทำหนาทีข่องทตูสนัธวไมตร ีถือเปนศกัดิศ์รแีละความ
ภาคภมูใิจของคนไทยทัง้ชาต ินอกจากนัน้พระองคยงัทรงใหความสนพระทยัในศลิปวฒันธรรมของชาติ
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อื่นอยางดียิ่ง ซึ่งในเรื่องนี้ทางทานผูหญิงจรุงจิตตฯ ไดยกตัวอยางการเสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อ
ประมาณหนึง่ปทีผ่านมา ซึง่พระองคทรงใหความสำคญักบัรายละเอยีดขอมลูหลกัฐานบนัทกึทางประวตัิ
ศาสตรตางๆ และทรงชืน่ชมคนรสัเซยีทีแ่มแตผนงัไมแกะสลกัขนาดใหญทีต่วัอาคารถกูทำลายลงจากการ
เกดิสงครามกลางเมอืงสมยัพระเจาซารนโิคลสั กย็งัมกีารเกบ็รกัษาไวในพพิธิภณัฑอยางด ีสะทอนใหเหน็
ถึงการใหความสำคัญกับคุณคาทางประวัติศาสตรของสิ่งตางๆ  ที่คนไทยควรนำไปเปนเยี่ยงอยาง  ซึ่ง
พระองคทรงมีพระราชประสงคอยางแนวแนที่ตองการใหคนไทยรูรัก สามัคคี  เพื่อความสมานฉันท
ปรองดองภายในชาตเิปนทีส่ดุ

จากการใหสมัภาษณของทานผหูญงิจรงุจติตฯ ทำใหไดทราบดวยวาพระองคทานทรงสนพระทยัตดิตาม
ขาวสารของบานเมอืงอยตูลอดเวลา ไมวาจะเปนประเดน็ปญหาทางเศรษฐกจิการเมอืง สงัคม และสภาพ
แวดลอม นับเปนบุญของพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลที่นอกจากพวกเราจะมีพระมหากษัตริยที่ยิง่ใหญเปน
กษตัรยิแหงกษตัรยิาธริาช (King of Kings) แลว ประเทศไทยของเรายงัมอีงคสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ
คูบุญบารมีแหงจอมกษัตริยที่ทรงเมตตาไพรฟาประชาราษฎรของพระองคประดุจดังบุตรหลานของ
พระองคเอง

ในฐานะทีพ่วกเราคนไทยทัง้หลายอยเูยน็เปนสขุจวบกระทัง่ทกุวนันีไ้ด จะตองสำนกึไวเหนอืเกลาในพระ
มหากรณุาธคิณุอยางใหญหลวงของทัง้สองพระองคตลอดทัง้พระบรมวงศานวุงศทกุพระองค ทีท่รงเปน

หลกัชยัใหบานเมอืงรมเยน็เปนสขุตลอดเวลาดวยทศพธิราชธรรม ทรงผอนทกุขหนกัใหคลาย ขจดัภยัราย

ใหมลายสญูสิน้ไป ทกุสิง่ทีป่วงชนชาวไทยทกุคนไดรบัในการเปนราษฎรภายใตรมพระบรมโพธสิมภาร

ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัและสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ถอืเปนมงคลสงูสดุแหง

ชีวิตที่คนไทยทุกคนจะตองหวงแหนและเทิดทูนตอบแทนคุณแผนดินดวยการตั้งมั่นเสียสละเพื่อชาติ
ศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัรยิอยางไมเสือ่มคลาย
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(Governance  in  the  Post-Cold  War  World)
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   1.  สภาวการณของโลกยคุหลงัสงครามเยน็

โลกปจจบุนัทีเ่ราอยมูชีือ่เรยีกแตกตางกนัไปมากมายในทางวชิาการ เชน โลกยคุโลกาภวิตัน (the globalized
world), โลกยคุหลงัสมยัใหม (the postmodern world), โลกยคุหลงัสงครามเยน็ (the post-Cold War world),
โลกยคุหลงัอาณานคิม (the post colonial world), โลกยคุทนุนยิมดอท.คอม (dot.com capitalism), และโลก
ยคุหลงัเหตกุารณ 11 กนัยายน พ.ศ. 2544 (the post-September 11 world)  ชือ่ทีเ่รยีกแตกตางกนัเหลานี ้ใน
ระดบัหนึง่บงบอกถงึสภาวะและลกัษณะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในโลกยคุนี ้เปนการเปลีย่นแปลงทีย่งัหา
ขอยตุลิงตวัไมได ทำใหมคีวามพยายามในเชงิวชิาการทีจ่ะทำความเขาใจสภาวการณของโลกปจจบุนันีแ้ตก
ตางกนัไปตามชือ่เรยีกทีแ่ตกตางกนัขางตน อยางไรกต็าม ภายใตความแตกตางหลากหลายนี ้กลบัมลีกัษณะ
ซอนทบักนัทีส่ำคญัและนาสนใจหลายประการ กลาวคอื

   ประการแรก โลกปจจุบันของเราเปนโลกของการกระชับแนนระหวางเวลากับสถานที่ (time-space
compression; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Harvey, 1989: Part III) ความแตกตางระหวางเวลากบัสถานที ่ที่
เคยเปนปญหาใหญของโลกยคุกอนหนา ถกูลดทอนลงจนแทบไมมคีวามรสูกึของความแตกตางในเชงิระยะ
หาง อนัเปนผลมาจากพฒันาการของเทคโนโลยกีารคมนาคมสือ่สารสมยัใหม ปจจบุนัไมวาเราจะอยทูีใ่ดใน
โลก เราสามารถตดิตอสือ่สารถงึกนัไดในเวลาอนัรวดเรว็ และในราคาทีถ่กูมาก ผานโทรศพัทไรสาย หรอื
ผาน internet ในรปูของ e-mail เปนตน e-mail และ internet จงึกลายเปนพืน้ทีส่าธารณะ (public space)
ในระดบัโลก ทีค่นตางวฒันธรรม ตางเชือ้ชาต ิและตางพืน้ทีส่ามารถตดิตอสือ่สารถงึกนัได โดยไมมปีญหา
เรือ่งระยะหางเปนอปุสรรคอกีตอไป ในโลกแบบนี ้ขอมลู ขาวสาร ความร ูมกีารเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยาง
รวดเรว็และฉบัพลนั ทำใหการเปลีย่นแปลงตาง ๆ  สามารถเกดิขึน้ไดในชัว่พริบตา ทัง้ในทางสรางสรรคและ
ในดานของการทำลายลาง เหตกุารณการกอวนิาศกรรมตกึศนูยกลางการคาโลกในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่
วนัที ่ 11 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2544 ทีผ่านมา คอืตวัอยางรปูธรรมของการทำลายลางทีร่วดเรว็และฉบัพลนั
ในโลกยคุปจจบุนัของเรา ทีส่ามารถรบัรไูดพรอมกนัทัว่โลก

   ประการทีส่อง     ดวยเทคโนโลยกีารคมนาคมสือ่สารทีท่นัสมยั สะดวก รวดเรว็และประหยดั ทำให
โลกยคุปจจบุนัของเรา เปนโลกทีบ่รรดาเสนแบงตาง ๆ ทีเ่คยมัน่คงชดัเจน เกดิความไมมัน่คง พรอม ๆ
กับการทำใหบรรดาเสนแบงเหลานี้ถูกตั้งคำถาม และนำไปสูการลากเสนแบงใหม ๆ เพิ่มมากขึ้นดวย
(de-territorialization and re-territorialization; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Appadurai, 1996 และ Rosenau,
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1997) ดงัตวัอยางของเสนแบงระหวางเมอืงกบัชนบท, เรือ่งสวนตวักบัเรือ่งสาธารณะ, ในประเทศกบัตาง
ประเทศ, การเมอืงกบัการบรหิาร, รฐักบัประชาสงัคม ฯลฯ ทีเ่คยมัน่คงชดัเจนในอดตีเกดิความพรามวัขึน้ นัน่
คอื การลมสลายของระยะหางในระดบัโลกอนัเปนผลมาจากระบบเครอืขายการเชือ่มโยงแบบตาง ๆ  ทัง้ดาน
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอม ทำใหบรรดาเสนแบงเดมิ ๆ ทีด่ำรงอยเูกดิความพรา
มวัขึน้  การเกดิขึน้ของคนกลมุใหม ทีภ่าษาวชิาการเรยีกวา “คนพลดัถิน่” (diaspora) คอืตวัอยางรปูธรรมหนึง่
ของการยดืและการหดตวัของบรรดาเสนแบงตาง ๆ  ของโลกยคุปจจบุนั คนกลมุนีค้อืบรรดาผอูพยพโยกยาย
ไปอยตูางถิน่ อนัเปนผลมาจากการคมนาคมสือ่สารทีส่ะดวก รวดเรว็ และประหยดั แตกลบัมคีวามรสูกึผกูพนั
เหนียวแนน และสลับซับซอนกับวัฒนธรรม และสังคมของบานเกิดตัวเอง แทนการกลืนกลายเขากับ
วฒันธรรม สงัคมของประเทศทีต่วัเองเขาไปพำนกัอาศยั หรือทำมาหากนิดงัทีเ่คยเปนมาในอดตี อยางความ
คดิเรือ่ง “หมอหลอมละลาย” (melting pot) ในสงัคมอเมรกินัในยคุสมยัหนึง่ แตทีส่ำคญัยิง่ไปกวานัน้กค็อื
วาบคุคลกลมุนี ้มบีทบาทสำคญัตอการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในประเทศของตวัเอง แตเคลือ่นไหวอยนูอก
ประเทศในรปูแบบตาง ๆ  เชน การใหเงนิสนบัสนนุขบวนการตอสเูรยีกรองแบบตาง ๆ  ภายในประเทศบาน
เกดิของตน หรือไมกต็ัง้ขบวนการเคลือ่นไหวเรยีกรองของตนเองในตางประเทศ บคุคลกลมุนีบ้างครัง้ถกูเรยีก
วาเปน “นกัชาตนิยิมทางไกล” (ดรูายละเอยีดใน Anderson, 1998) บางครัง้กถ็กูมองวาเปนพวกสนบัสนนุผู
กอการราย

   ประการทีส่าม    โลกยคุปจจบุนัของเราเปนโลกของสงัคมยคุความร ูขอมลู ขาวสาร (knowledge-based
society; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Lyotard, 1984 และ Al-Hawamdeh and Hart, 2002) เปนโลกทีม่คีวามรู
ขอมลู ขาวสารเผยแพรอยางมากมาย หลากหลาย และกวางขวาง พรอม ๆ กบัการมอีสิระเสรใีนการเขาถงึ
สิง่เหลานี ้ในโลกแบบนีใ้ครมคีวามร ูขอมลู ขาวสาร กส็ามารถเผยแพรในวงกวางไดงาย สะดวก และรวด
เรว็ผานการใช internet  แมกระทัง่การใหขอมลู/ความรใูนการทำยาพษิจากสารเคมตีาง ๆ กอ็ยใูนวสิยัที่
จะกระทำได ดงัทีเ่คยปรากฎเปนขาวมากอนหนานีแ้ลว ตวัอยางรปูธรรมของสงัคมแบบนีด้ไูดจากความนยิม
ในรายการโทรทศันประเภทเกมตอบคำถามตาง ๆ   ซึง่เปนรายการโทรทศันทีไ่ดรบัความนยิมแพรหลายทัว่
โลก มใิชแตในประเทศไทย แมแตมหาวทิยาลยัซึง่เปนสถาบนัการศกึษาระดบัสงูของชาต ิกท็ำหนาทีอ่ยาง
แขง็ขนัในการโหมกระพอืและตอกย้ำสงัคมแบบนี ้ผานการเสนอหลกัสตูรพเิศษตาง ๆ ทีซ่อยยอยจนแทบ
จะครอบคลมุทกุเรือ่งทีค่ดิวาเปนทีต่องการของ “ตลาด” ผลทำใหสงัคมไทยขณะนีม้กีารพฒันาเปลีย่นแปลง
ไปอกีแบบ กลาวคอื เรามบีคุคลประเภทใหมทีต่องออกจากบานเจด็วนัในหนึง่สปัดาห ไมมวีนัหยดุ คอื ทำงาน
หาวนั และศกึษาหาความรเูพิม่เตมิในวนัเสารและวนัอาทติย เสนแบงระหวางการทำงานกบัการพกัผอนเกดิ
ความพรามวัยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนัการแยกระหวางความร ูขอมลู ขาวสารและสนิคา กเ็ปนสิง่ทีก่ระทำไดยาก
ยิง่ขึน้ ความสำคญัของสงัคมแบบนีม้ไิดอยทูีต่วัความร ูขอมลู ขาวสารอยางทีม่กันยิมเขาใจกนั แตความสำคญั
กลบัอยทูีค่วามสามารถในการแยกแยะและคดัสรรบรรดาความร ูขอมลู ขาวสาร ทีม่อียอูยางมากมายและดาด
ดืน่ เพือ่ทีจ่ะทำใหไมเกดิอาการทองอดื แนนเฟอ อนัเปนผลมาจากการอดัแนนของความร ูขอมลู ขาวสารใน
ระดบัทีไ่มสามารถยอยสลายไดทนั นัน่คอื ยิง่โลกมคีวามร ูขอมลู ขาวสารมากเทาใด เรายิง่มคีวามจำเปน
จะตองพฒันาความสามารถในการแยกแยะ คดัสรรและสงัเคราะหสิง่เหลานีม้าใชใหเกดิประโยชนในทาง
สรางสรรค มากกวาการลอกเลยีนและเลยีนแบบอยางผวิเผนิ การทีจ่ะมคีวามสามารถในทำนองนีไ้ด เรามี
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ความจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองสรางสิง่ทีภ่าษาวชิาการเรยีกวา “การคดิแบบวพิากษทาทาย” (critical thinking)
ใหเกดิขึน้ เพือ่ใหสามารถรเูทาทนัโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็และฉบัพลนั และสามารถคดิไปไกลกวา
สิง่ทีเ่ราคนุเคย เคยชนิ และยอมรบั

   ประการทีส่ี่ การคมนาคมสือ่สารทีส่ะดวก รวดเรว็และประหยดั, การมคีวามร ูขอมลู ขาวสารเผยแพร
อยางมากมายและกวางขวาง ทำใหคนในสงัคมปจจบุนัตืน่ตวัทีจ่ะหาความรเูพิม่มากขึน้ ประกอบกบับรรดา
เสนแบงตาง ๆ ในสงัคมเกดิความพรามวั ไมชดัเจน สงผลใหโลกยคุปจจบุนัของเราเกดิปญหาและความขดั
แยงแบบใหม ๆ ขึน้มากมาย เปนความขดัแยงทีบ่รรดาสถาบนัหลกัทางการเมอืงและสงัคมทีด่ำรงอยไูมเขา
ใจ และไมมคีวามสามารถในการแกไขโดยลำพงั จงึอาจหนัไปใชวธิกีารแกปญหาดวยความรนุแรง และทำให
ความขดัแยงในสงัคมรนุแรงเพิม่มากขึน้ จนถงึขัน้นำไปสกูารลมสลายของสงัคมหรอืของโลกโดยรวมได
ตวัอยางรปูธรรมของความขดัแยงแบบใหม ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในโลกยคุปจจบุนั ไดแก ความขดัแยงบนฐานของเชือ้
ชาต ิความขดัแยงบนฐานของเพศ ศาสนา วฒันธรรม และความขดัแยงในเรือ่งสิง่แวดลอม เปนตน ความขดั
แยงแบบใหมเหลานี ้แสดงออกในรปูของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบตาง ๆ  ทีภ่าษาวชิาการเรยีกวา
“ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม” (new social movements; ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน
ไชยรตัน, 2545) ดงักรณขีองขบวนการสตร ีขบวนการศาสนายคุใหม ขบวนการสิง่แวดลอม และขบวนการ
เรยีกรองสทิธขิองคนพืน้เมอืงดัง้เดมิในประเทศตาง ๆ ในขณะนี ้เปนตน ดงันัน้ ในโลกยคุหลงัสงครามเยน็
ทีน่ยิมเชือ่กนัวาความขดัแยงรนุแรงแบบตาง ๆ ในโลกจะหมดสิน้ไป เพราะการตอสทูางอดุมการณในโลก
ยคุสงครามเยน็ไดยตุลิงแลว โลกจะกลายเปนเนือ้เดยีวกนั เปน “หมบูานโลก” หรอืเปนโลกของ “การสิน้สดุ
ของประวตัศิาสตร” กไ็มเปนจรงิ ในทางกลบักนั โลกยคุหลงัสงครามเยน็กลบัยิง่รอนระอแุละมคีวามรนุแรง
เพิ่มมากขึ้น แตในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ดังตัวอยางของขบวนการตอตานกระแสโลกาภิวัตน
(the anti-globalization movement) ทีเ่ริม่ทีเ่มอืงซแีอตเทลิ มลรฐัวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในปลายป
ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) จนถงึปจจบุนั รวมตลอดถงึความขดัแยงและความรนุแรงในรปูของการกอการราย
และการทำสงครามตอตานการกอการรายทีก่ำลงัดำเนนิอยใูนขณะนี้

   ประการทีห่า   เหตกุารณการกอวินาศกรรมเมือ่วันที ่11 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2544 ทีผ่านมา บงบอกถงึ
สภาวการณของโลกทีเ่ราอยไูดคมชดัยิง่ องคประกอบตาง ๆ ของโลกยคุหลงัสงครามเยน็ทีก่ลาวถงึขางตน
เผยตวัใหเหน็อยางเดนชดั โศกนาฎกรรมครัง้นีป้ระกอบไปดวยเรือ่งของเทคโนโลยกีารคมนาคมสือ่สาร.
ขอมลูขาวสาร, การเคลือ่นยายของคน, ความขดัแยงทีเ่ขมขนและรนุแรง เหตกุารณครัง้นีแ้สดงใหเหน็ถงึความ
เปราะบางทางการเมอืง ทีไ่มแตกตางไปจากความเปราะบางทางเศรษฐกจิในโลกยคุทนุนยิมดอท.คอม เราอยู
ในโลกทีท่ัง้ฟองสบทูางเศรษฐกจิและฟองสบทูางการเมอืงพรอมจะระเบดิและแตกออกเปนเสีย่ง ๆ ไดทกุ
เมือ่ ในทางการเมอืง ความมัน่คงปลอดภยั (security) และการจดัระเบยีบโลกใหม ไดกลบักลายมาเปนประเดน็
ปญหาสำคัญอีกครั้งที่ตองไดรับการบริหาร/จัดการ จนอาจนำไปสูการคุกคาม ควบคุมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน จนถงึขัน้เปนอนัตรายตอระบอบประชาธปิไตยโดยรวมได  การตรวจตราอยางเขมงวดกวดขนัที่
สนามบนิ หรอืการออกกฎหมายเพือ่ใหอำนาจรฐัแทรกแซงสทิธเิสรภีาพสวนบคุคลของประชาชนอเมรกินั
ภายใตเงือ่นไขของการตอตานการกอการรายในประเทศสหรฐัอเมรกิาขณะนีค้อืตวัอยางของอนัตรายทีค่กุ
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คามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น อำนาจรัฐที่คาดกันวาจะออนกำลังลงอันเปนผลมาจากการ
สิน้สดุของยคุสงครามเยน็ และการเกดิขึน้ของกระแสโลกาภวิตัน กลบัไดรบัการตอกย้ำใหกลบัมาแขง็แกรง
อกีครัง้ในรปูของการทำสงครามตอตานการกอการราย (war on terrorism) ทีม่ปีระเทศสหรฐัอเมรกิาเปน
ผนูำในขณะนี ้ในนยันี ้สงครามตอตานการกอการรายในขณะเดยีวกนักค็อืสงครามตอตานเสรภีาพ (war on
freedom) ไปพรอม ๆ กันดวย เนื่องจากเปดโอกาสใหรัฐสามารถประกาศภาวะฉุกเฉินไดงายขึ้น ลัทธิ
เชือ้ชาตนิยิม การรงัเกยีจเดยีดฉนัทบนฐานของชาตพินัธเุริม่รนุแรงมากขึน้ มกีารจดัขัว้ประเทศใหมเปนกลมุ
ประเทศ “อกัษะแหงความชัว่ราย” (an axis of evils)` ซึง่หมายถงึประเทศอริกั อหิราน และเกาหลเีหนอื,
มกีารพดูถงึการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของประเทศอืน่ (regime change) โดยใชแสนยานภุาพทาง
ทหาร โดยไมคำนงึถงึเรือ่งของอำนาจอธปิไตยอกีตอไป ประธานาธบิดบีชุ ถงึกบัประกาศกราวในทีป่ระชมุ
สภาคองเกรสภายหลงัเหตกุารณโศกนาฎกรรมเมือ่วันที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2544 วา “ทกุชาต ิทกุภมูภิาค ขณะนี้
ตองตดัสนิใจวาจะเลอืกอยขูางเรา หรืออยขูางผกูอการราย” (“Every nation, in every region, now has a decision
to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.”) ทางเลอืกของคนในโลกยคุหลงัสงคราม
เยน็ดไูมแตกตางไปจากโลกยคุสงครามเยน็เทาใดนกั ถาในโลกยคุสงครามเยน็เราจำเปนตองเลอืกระหวาง
ประชาธไิตยหรอืคอมมวินสิต ในโลกยคุหลงัสงครามเยน็เรากถ็กูบงัคบัใหตองเลอืกระหวางสหรฐัอเมรกิา
หรือผกูอการราย โศกนาฎกรรมเมือ่วันที ่11 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2544 ชีใ้หเหน็ลกัษณะสำคญัของโลกยคุ
หลงัสงครามเยน็ทีส่รรพสิง่สามารถแปรเปลีย่นและเสือ่มสลายไปไดอยางรวดเรว็ ไมเวนแมแตความเปนเจา
โลกทีท่าทายไมไดของประเทศสหรฐัอเมรกิา กถ็กูสลายสัน่คลอน ไมแตกตางไปจากความผนัผวนของระบบ
ทนุนยิมแบบดอท.คอมแตอยางใด

ในทางกลบักนั เครอืขายการกอการรายอยางขบวนการอลั กออดิะฮ ในระดบัหนึง่กค็อืผลพวงของความลม
เหลวของการพฒันาแบบทนุนยิมในรอบ 50 กวาปทีผ่านมา ทีส่รางความแตกตาง ความไมเสมอภาคและความ
ไมเทาเทยีมกนัในระดบัโลกใหเพิม่มากขึน้ และเปดโอกาสใหกลมุพวกหวัรุนแรงในประเทศตาง ๆ  ฉกฉวย
โอกาสใชประโยชนจากความแตกตางนี ้ความแตกตางในระดบัโลก เมือ่ผนวกรวมกบัสภาวการณของโลก
ปจจบุนั ทีเ่ปนโลกของเครอืขายทีเ่ชือ่มโยงกนัอยางเหนยีวแนนและซบัซอนผานเทคโนโลยกีารสือ่สารสมยั
ใหม กน็ำไปสผูลเสยีหายทีร่นุแรงอยางทีไ่มมใีครกลาคาดคดิมากอน (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Arquilla
and Ronfeldt, eds. 2001) เปนระบบเครอืขายทีท่ัง้ทนุนยิมดอท.คอม และกลมุผกูอการรายสามารถเขาถงึและ
ใชประโยชนไดไมแตกตางกนั ในโลกแบบนีท้กุอยางสามารถถกูนำมาดดัแปลงใชเปนอาวธุในการกอการราย
ไดทัง้สิน้ ไมวาจะเปนรถเชา เครือ่งบนิโดยสาร ปยุเคม ีตลาดหนุ หรือเครอืขายคอมพวิเตอร  ดงักรณขีอง
โศกนาฎกรรมเมือ่วันที ่ 11 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2544 ทีเ่ครือ่งบนิโดยสารถกูแปรเปลีย่นใหเปนขปีนาวธุที่
รายแรงไดในชัว่พรบิตา พรอมทำลายระบบเครอืขายการเงนิ การธนาคารและระบบขนสงทางอากาศของ
สหรฐัอเมรกิาไปไดพรอม ๆ  กนั  ในสภาวการณเชนนี ้การปองกนัการกอการรายอยางสมบรูณ ดแูทบจะเปน
สิง่ทีเ่ปนไปไมไดเลย ดงัตวัอยางของระเบดิพลชีพีในหมชูาวปาเลสไตนขณะนี ้ความเปราะบางทางการเมอืง
ในมติขิองความมัน่คงปลอดภยัจงึเหน็ไดเดนชดัขึน้ ภมูศิาสตรการเมอืงแบบใหมในโลกยคุหลงัสงครามเยน็
จงึแตกตางไปจากภมูศิาสตรการเมอืงของโลกยคุสงครามเยน็โดยสิน้เชงิ เกดิสภาวะของสงครามแบบใหมที่
รฐั-ชาต ิทีม่ปีระเทศสหรฐัอเมรกิาเปนแกนนำและเปนผเูสยีหาย กบักลมุผกูอการรายทีม่ฐีานะเปนนกัรบที่

ปที่ 3 ฉบับที่ 1  เดือนกรกฎาคม 2551
12



ปราศจากรฐั เปนสงครามทีเ่รยีกรองความเสยีสละแบบใหม ความรกัชาตใินรปูแบบใหม ทีแ่ตกตางกนัอยาง
สิน้เชงิระหวางประเทศสหรฐัอเมรกิากบักลมุผกูอการราย สำหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิา สงครามแบบใหม
นีเ้รยีกรองในเรือ่งของการเพิม่งบประมาณทางทหาร และความรกัชาตจิากประชาชนชาวอเมรกินัในรปูของ
ความกลาหาญทีจ่ะดำเนนิชวีติไปตามปกตธิรรมดามากกวาการหลบซอนเพราะเกรงกลวัภยัจากการกอการ
ราย เชน กลาทีจ่ะโดยสารเครือ่งบนิ กลาทีจ่ะออกไปจบัจายใชสอยตามปกต ิแทนการเรยีกรองใหประชาชน
ชาวอเมรกินัสมคัรเปนทหารเพือ่ออกไปสนามรบอยางในอดตี (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน Skocpol, 2002)
ในสวนของขบวนการกอการรายกลบัเรยีกรองใหสมาชกิของตนเสยีสละชวีติ เพือ่กลายเปนนกับญุในชวีติ
หนา จงึเปนสงครามทีแ่ตกตางกนัอยางสิน้เชงิทัง้ในเรือ่งของคณุคา ความเชือ่ และวธิคีดิ โลกยคุหลงัสงคราม
เยน็จงึเปนสภาวการณทีโ่ลกแบบสมยัใหมทีม่ปีระเทศสหรฐัอเมรกิาเปนตวัแทน กบัโลกกอนสมยัใหมทีม่ี
ขบวนการกอการรายเปนตวัแทนมาบรรจบกนั

ในเชงิของการบรหิาร/จดัการ กลมุกอการรายอยางอลั กออดิะฮ คอืตวัอยางของการจดัองคการแบบหลงัสมยั
ใหม (postmodern organization) ในรูปของเครือขายที่สลับซับซอนและตัดตอน เปนการจัดองคการใน
ลกัษณะทีเ่รยีกวา virtual organization ไมแตกตางไปจากการจดัองคการของระบบทนุนยิมดอท.คอม และ
ระบบเครอืขายนีเ้อง ทีท่ำใหหาตวัผบูงการในเหตกุารณเมือ่วนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2544 ไมได ไดแตผตูอง
สงสยั นอกจากนีก้ลมุอลั กออดิะฮ คอืตวัอยางของการบรหิาร/จดัการทีม่ปีระสทิธผิล เปนการบรหิาร/จดัการ
ทีเ่นนผลงาน (results-based management)ทีก่ำลงัพดูถงึกนัในวงวชิาการปจจบุนั แตมวีธิกีารและเปาหมาย
ทีไ่ปไมไดกบัมาตรฐานของสงัคมโลก กลมุอลั กออดิะฮใชงบประมาณในการกอการรายไมถงึ U.S.$500,000
แตสรางความเสยีหายใหกบัสหรฐัและโลกโดยรวมประมาณ U.S.$60,000 ลาน สหรฐัฯตองใชงบประมาณ
ในการฟนฟเูศรษฐกจิของตวัเองถงึ U.S.$140,000 ลาน และยงัตองใชงบประมาณในการทำสงครามในอา
ฟกานสิถานอกีจำนวนมหาศาล (ดรูายละเอยีดใน Luke, 2001) หากสหรฐัอเมรกิาตดัสนิใจโจมตอีริกัเพือ่โคน
ลมระบอบเผดจ็การของประธานาธบิดซีดัดมั ฮสุเซน็ ภายในเดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2546 ดงัทีเ่ปนขาวอยใูน
ขณะนี ้สภาวะสงครามกจ็ะขยายเพิม่มากขึน้ ความเปราะบางทัง้ทางเศรษฐกจิและทางการเมอืงในระดบัโลก
กจ็ะทวเีพิม่มากขึน้

   ประการสดุทาย      ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิมในโลกปจจบุนั ไดพฒันาเปลีย่นแปลงไปอกีขัน้สทูนุนยิม
ดอท.คอม ทีท่ำธรุกรรมบนสิง่จอมปลอม สิง่สมมตุ ิการเกง็กำไรทีไ่มมภีาคเศรษฐกจิจรงิรองรบั ทนุนยิมใน
โลกยคุหลงัสงครามเยน็จงึมคีวามเปราะบางมาก พรอมจะลมสลายไดทกุเมือ่ ดงัตวัอยางของวกิฤตเศรษฐกจิ
เปนระยะ ๆ  ความไมมัน่คงของระบบทนุนยิมแบบดอท.คอม ทำใหเกดิการผนวกควบรวมกจิการกนัมาก
เพื่อหนีการแขงขัน และเพื่อสรางกำไรจำนวนมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น ความฉอฉลที่เพิ่มมากขึ้นใน
บรรษทัธรุกจิใหญ ๆ  ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในปจจบุนั ไมวาจะเปนทีบ่รษิทั Enron หรอืบรษิทั WorldCom
ทีม่กีารตบแตงตวัเลขบญัชขีองบรษิทั เพือ่ใหดมูกีำไรมากขึน้ อนัจะทำใหราคาหนุของบรษิทัสงูขึน้ จากนัน้
ผบูรหิารบรษิทัทีม่หีนุอยจูำนวนมาก และรขูอมลูในระดบัลกึกจ็ะเทขายหนุของตวัเองซึง่เปนทีต่องการของ
ตลาดที่ตัวเองสรางขึ้นมา สรางกำไรใหกับตัวเองอยางมหาศาลในระยะเวลาสั้น ๆ เปนการหลอกลวง
ประชาชนอยางยอกยอน และนีค่อืลกัษณะสำคญัของระบบเศรษฐกจิทนุนยิมแบบฟองสบ ูการทจุรติฉอฉล
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ในภาคเอกชนดงักลาวขางตน ทำใหวธิกีารบรหิารจดัการแบบภาคธรุกจิเอกชนลดความขลงัลง และนำไปสู
ขอควรพจิารณาวาการบรหิารงานภาครฐัหรอืภาคสาธารณะ อาจไมจำเปนตองนำเอาวธิกีารบรหิารของภาค
ธรุกจิเอกชนมาเปนตวัแบบในการบรหิารจดัการภาคสาธารณะ นัน่คอื อาจไมมสีิง่ทีเ่รยีกวา “good corporate
governance” อยางทีน่ยิมเชือ่กนัในโลกยคุโลกาภวิตันกไ็ด

สภาวการณของโลกยคุหลงัสงครามเยน็ดงักลาวขางตน ทาทายทัง้มโนทศันและมโนธรรมของนกั
วชิาการทางดานรฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตรหรือการบรหิารรฐักจิอยางมาก การรบัรปูญหาตาง ๆ ที่
เกดิขึน้ทกุมมุโลก ทำใหเรามคีวามจำเปนตองขบคดิและทบทวนเพือ่หาทางชวยเหลอืในฐานะทีเ่ปนสวนหนึง่
ของประชาคมโลก ขณะเดยีวกนักช็วยใหเรามจีติสำนกึในระดบัโลก มากกวาในระดบัขององคการอยางที่
ผานมา โลกยคุหลงัสงครามเยน็มไิดยตุบิทบาทของรฐั แตกลบัเพิม่ความทาทายแบบใหมใหกบัรฐั และการ
บรหิารจดัการภาคสาธารณะ หรือ Governance ใหมมีติใินระดบัโลกมากขึน้กวาทีผ่านมา

สำหรับในบริบทของสังคมไทย สภาวการณของโลกยุคหลังสงครามเย็นที่กลาวถึงขางตน ก็
ปรากฎใหเหน็อยางเดนชดัในรปูของความขดัแยงแบบใหม ๆ  ทีเ่กดิขึน้ และหากผเูกีย่วของไมวาจะเปนรฐับาล
ขาราชการ หรอืภาคประชาชนขาดความเขาใจในสภาวการณนี ้กอ็าจนำไปสคูวามรนุแรงแตกหกัในสงัคม
ไทยในทีส่ดุได ลกัษณะความขดัแยงในสงัคมไทยปจจบุนั มอีงคประกอบทีส่ำคญั ๆ  ดงัตอไปนี ้(ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิใน ชยัวฒัน, 2544 และดเูปรยีบเทยีบกบั ไชยรตัน, 2545) ประการแรก ความขดัแยงในสงัคมไทย
ปจจบุนัมใิชความขดัแยงในหมชูนชัน้ปกครองเพือ่แยงชงิอำนาจกนัอยางในอดตี แตเปนความขดัแยงทีผ่กู
โยงอยกูบัวถิชีวีติของชาวบานธรรมดา เปนความขดัแยงบนฐานของทีด่นิทำกนิ แหลงน้ำ ปาไม สภาพแวด
ลอม และมกัเปนบคุคลกลมุเดยีวกนัทีถู่กกระทบโดยหลายปญหาพรอม ๆ กนั เนือ่งจากเปนบคุคลชายขอบ
ในสงัคมไทย, ประการทีส่อง ความขดัแยงในสงัคมไทยปจจบุนั เปนการรวมตวัเรยีกรองของชาวบานเอง แต
รฐัไทยไมคนุเคยกบัสิง่เหลานี ้ทำใหมองประชาชนกลมุนีว้าถกูชกัจงูหรอืมผีชูกัใยอยเูบือ้งหลงั ไมวาจะเปน
ผชูกัใยในประเทศหรอืตางประเทศกต็าม นัน่คอื รฐั กลไกของรฐั ยงัคงมองขบวนการประชาชนในวธิคีดิของ
โลกยคุสงครามเยน็ เมือ่รฐัยงัมทีศันคตทิีไ่มไววางใจประชาชน  การแกปญหาความขดัแยงทีด่ำรงอยกูก็ระทำ
ไดยาก, ประการทีส่าม รฐัไทยในปจจบุนัยนือยทูามกลางความขดัแยงทีห่ลากหลาย รอบดานและหลายมติิ
เปนความขดัแยงแบบใหม ๆ  ทีใ่นอดตีไมม ีเชน ปญหาเรือ่งสิง่แวดลอม ปญหาสทิธสิตร ียิง่ไปกวานัน้ ความ
ขดัแยงใหม ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยในขณะนี ้มคีวามยงุยากและสลบัซบัซอนมากกวาเปนความขดัแยงใน
เชงิผลประโยชนเฉพาะหนาแคบ ๆ  แตเปนความขดัแยงในเชงิคณุคา วธิคีดิมากกวา ดงัตวัอยางของความขดั
แยงในเรือ่งสิง่แวดลอม หรือเรือ่งปาชมุชน ทีฝ่ายราชการกบัฝายประชาชน มวีธิกีารมองปญหาคนละแบบ
มคีณุคาคนละชดุ, ประการทีส่ี ่รฐัและราชการไทย มลีกัษณะของการมองปญหาเขาขางตวัเอง มากกวายนื
อยขูางผลประโยชนของประชาชน ดวยการอางกฎหมายเปนสำคญั ในขณะทีป่ญหาความขดัแยงใหม ๆ ที่
เกดิขึน้ ไมอาจแกไขไดดวยการอางกฎหมายแตโดยลำพงั เพราะกฎหมายทีม่อียกูาวไมทนัการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้อยางรวดเรว็และฉบัพลนัในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ดงักลาวมาแลวขางตน แตจำเปนจะตองมกีาร
ปรบัเปลีย่นวธิคีดิ และวธิมีองปญหาความขดัแยงใหม หากรฐัและระบบราชการยงัยดึมัน่ในกฎหมายและใน
ระบบทีด่ำรงอยโูดยไมคดิทีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง ความขดัแยงในสงัคมไทยนอกจากจะแกไขไมไดแลว
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ความรนุแรงในสงัคมไทยกจ็ะเพิม่มากขึน้ดวย การปกครองภายใตกฎหมาย (the rule of law) เปนวธิคีดิแบบ
ตะวนัตก ซึง่แตกตางไปจากการปกครองโดยผปูกครองทีท่รงคณุธรรมอยางในวธิคีดิแบบขงจือ๊ ซึง่มองวายิง่
มกีฎหมายมากเทาใด ยิง่แสดงใหเหน็วาสงัคมนัน้มคีวามเสือ่มถอยทางศลีธรรมมาก เพราะกฎหมายเปนเรือ่ง
ของการหาม การบงัคบัไมใหทำสิง่นัน้ สิง่นีเ้ปนสำคญั (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน Frederickson, 2002), และ
ประการสดุทาย ในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ ความขดัแยงเกดิขึน้ไดทัว่ไปและในแทบจะทกุเรือ่ง มใิชจำกดั
อยูแตเรื่องของความขัดแยงทางอุดมการณอยางในโลกยุคสงครามเย็น ความขัดแยงกลายเปนเรื่อง
ปกตธิรรมดาในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ เนือ่งจากสภาวการณของโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงพลกิผนัอยางรวด
เรว็ ฉะนัน้ทัง้รฐัและระบบราชการ จงึไมควรรงัเกยีจเดยีดฉนัทความขดัแยง การแกปญหาความขดัแยงในโลก
ยคุหลงัสงครามเยน็ จงึเปนเรือ่งของการปรบัเปลีย่นวธิคีดิ เพราะหากมองความขดัแยงวาเปนเรือ่งปกตธิรรมดา
ของสงัคมและของโลก เรากส็ามารถอยกูบัความขดัแยงได ไมตางจากวธิคีดิของการแพทยทางเลอืก ทีอ่ยกูบั
กอนเนือ้รายทีเ่รยีกวามะเรง็ได ตราบเทาทีไ่มมกีารขยายตวัจนเปนอนัตรายตอชีวติ นัน่คอื วธิคีดิทีจ่ะเผชญิ
กบัการทาทายของโลกยคุหลงัสงครามเยน็ อาจไมใชความพยายามทีจ่ะขจดัความขดัแยงใหหมดสิน้ไป ซึง่
เปนสิง่ทีเ่ปนไปไมได แตนาจะเปนเรือ่งของการอยกูบัความขดัแยงไดอยางไรมากกวาเพือ่ทีจ่ะทำใหสงัคม
ดำรงอยไูด โดยไมเกดิความรนุแรงไมวาจะในรปูของสงคราม หรอืการกอการรายอยางทีโ่ลกเรากำลงัเผชญิ
อยใูนขณะนี้

ในเรือ่งของการเปลีย่นวธิคีดิหรอืมมุมองนัน้ ผเูขยีนใครขอยก 2 ตวัอยางรปูธรรม เพือ่สนบัสนนุ
ความคดิทีว่าความขดัแยงสามารถแกไขไดอยางสนัตวิธิหีากเราเปลีย่นวธิคีดิหรอืมมุมองในเรือ่งนัน้ ๆ  ตวัอยาง
แรกไดแกการแกปญหาความขดัแยงในสงัคมไทยในคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตรทีี ่66/2523 ทีใ่ชแกปญหาอยาง
ไดผลมาแลว (ดรูายละเอยีดใน ชยัวฒัน, 2543) ดวยการเปลีย่นวธิมีองบคุคลทีจ่บัอาวธุตอสกูบัรฐับาลไทย
วาไมใชผกูอการรายคอมมวินสิต แตเปนคนไทยทีห่ลงผดิอนัเปนผลมาจากความอยตุธิรรมในสงัคมไทยเอง
เพราะหากมองบคุคลกลมุนีว้าเปนผกูอการรายคอมมวินสิต กห็มายความวาบคุคลกลมุนีเ้ปนภยัคกุคามจาก
ตางประเทศทีต่องการเปลีย่นระบอบการปกครองของไทยใหเปนระบอบคอมมวินสิต แตถามองบคุคลกลมุ
นีว้าเปนคนไทยทีห่ลงผดิเพราะถกูระบบทีไ่มยตุธิรรมรงัแก การแกปญหากเ็ปลีย่นจากการปราบโดยใชอาวธุ
สกูารรกุทางการเมอืงดวยการเนนการพฒันาประชาธปิไตย และการใหอภัยเพือ่ใหสามารถกลบัมาอยแูละใช
ชวีติในสงัคมไทยไดอยางปกตติอไป เปนการปฏบิตักิบัคนกลมุนีใ้นฐานะ “เพือ่นรวมชาต”ิ มากกวาศตัรขูอง
ชาต ินัน่คอื ปญหาความขดัแยงแกไมไดดวยการใชความรนุแรงแตเพยีงอยางเดยีว ตรงกนัขามความรนุแรง
ยิง่จะทำใหความขดัแยงทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ ดงัตวัอยางของความขดัแยงระลอกใหมระหวางอสิราเอล
กบัปาเลสไตน และปญหาผกูอการรายในขณะนี้

ตวัอยางทีส่องไดแกวธิคีดิเกีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยัทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัโลก วธิคีดิ
หลักชดุนีใ้หความสำคญักบัการดวูามัน่คงปลอดภยั (seeing secure; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน Falk, 1987) ผาน
การสะสมอาวุธอานุภาพรายแรง การมีกองกำลังจำนวนมาก รวมตลอดถึงระบบการรักษาความมั่น
คงปลอดภยัแบบตาง ๆ  โดยมคีวามเชือ่มัน่วาหากมสีิง่เหลานีป้รากฏใหเหน็หรอืดำรงอย ูกจ็ะดมูัน่คงปลอดภยั
เชนมกีำลงัตำรวจอารกัขา มเีจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยัคอยคมุกนั แตวธิคีดิแบบ “ดมูัน่คง” นีเ้ปนวธิคีดิ
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ทีว่างอยบูนฐานของการขมขฝูายตรงขาม (deterrence) ซึง่เปนวธิคีดิในแบบของโลกยคุสงครามเยน็ เปนการ
สรางความหวาดกลวัใหฝายตรงขามจะไดไมกลาทำอะไร ขณะเดยีวกนัถาหากจะกระทำกต็องกระทำใน
ลกัษณะทีร่นุแรงกวาและคาดการณไมถงึ ดงัตวัอยางของการกอการรายในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่วนัที ่11
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2544 ทีผ่านมา ในวธิคีดิแบบ “ดมูัน่คงปลอดภยั” นี ้คนในสงัคมจะไมม ี“ความรสูกึม่ัน
คงปลอดภยั” (feeling secure) เลย เพราะเกดิความรสูกึวาอยใูนสภาวะสงครามตลอดเวลา ไมวาจะไปทีไ่หน
กเ็หน็แตกองกำลงัตดิอาวธุรกัษาความปลอดภยัเตม็ไปหมด ประเทศตาง ๆ กเ็รงสะสมอาวธุรายแรงไวขมขู
ประเทศอืน่ ฉะนัน้ ถาหากเราเปลีย่นวธิคีดิจาก “ดมูัน่คงปลอดภยั” อยางทีด่ำรงอยสูวูธิคีดิแบบ “รสูกึมัน่
คงปลอดภยั” ความขดัแยงรนุแรงในโลกอาจจะเปลีย่นโฉมไปกไ็ด กลาวคอื ถาหากเราไมมทีทีาคกุคามผอูืน่
คนอืน่กไ็มตองหาทางตอบโตเรา โลกอาจจะสงบและรมเยน็กวาทีเ่ปนอยกูไ็ด เพราะความรนุแรงไมสามารถ
แกปญหาความรนุแรงได ทำไดเพยีงหยดุความรนุแรงไวชัว่ขณะหนึง่เทานัน้ แตตองแกไขดวยมาตรการทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรมมากกวา เชน การเปดพืน้ทีก่ารมสีวนรวมใหภาคประชาชนเพิม่มาก
ขึน้ในรปูของภาคประชาสงัคมเปนตน กองกำลงัตดิอาวธุ เจาหนาทีต่ำรวจ และเจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั
ในระดบัหนึง่กไ็มตางไปจากระบบกฎหมายทีย่งุยาก สลบัซบัซอน ตางกเ็ปนเพยีงดรรชนทีีบ่งบอกถงึอาการ
ปวยของสงัคม กองกำลงัตดิอาวธุบอกกบัเราวาสงัคมสมยัใหมของเรา กไ็มแตกตางไปจากสงัคมในอดตีทีม่ี
แตความรนุแรง เพยีงแตเปลีย่นฐานของการใชความรนุแรงจากบคุคลสรูฐั-ชาต ิยงัคงแกปญหาดวยการใช
ความรนุแรง ระบบกฎหมาย ระเบยีบ คำสัง่มากมายในสงัคมสมยัใหมของเรากบ็งบอกถงึอาการปวยทาง
ศลีธรรมและทางจรยิธรรมของเราอยางมาก ยิง่มกีฎหมาย ระเบยีบมากเทาใด ยิง่แสดงถงึการปวยในดาน
ศลีธรรม คณุธรรมมากขึน้เพยีงนัน้

ดงันัน้ ถาจะแกปญหาความขดัแยง อาจจะตองเริม่ตนจากการเปลีย่นวธิคีดิเกีย่วกบัความขดัแยงกอน
วามใิชสิง่ทีต่องถกูขจดัใหหมดสิน้ไป แตเปนสิง่ปกตธิรรมดาในสงัคม เมือ่วธิคีดิ วธิมีองความขดัแยงเปลีย่น
วธิกีารแกปญหาความขดัแยงในเรือ่งนัน้ ๆ กจ็ะเปลีย่นไปดวย ดงัตวัอยางของการเจรจาเพือ่สรางสนัตภิาพ
ระหวางรฐับาลศรลีงักากบักลมุกบฎพยคัฆทมฬิอิลามทีใ่ชประเทศไทยเปนสถานทีป่ระชมุในขณะนี ้ในกรณี
ของการบรหิารจดัการภาคสาธารณะ ผเูขยีนมคีวามเหน็วามปีระเดน็ทีส่ำคญัประการหนึง่ทีค่วรไดรบัการ
ขบคดิและทบทวนอยางจรงิจงั นัน่คอื ทรรศนะขององคการสาธารณะทีม่ตีอ “ประชาชน” วาเปนอยางไร เชน
มองประชาชนวาเปนกลมุลกูคา กลมุเปาหมาย ฐานเสยีง ผรูบับรกิาร หรอืมองวาเปนเพือ่นมนษุยทีม่เีกยีรติ
ศกัดิศ์ร ีเทาเทยีมกนัในฐานะทีเ่ปนมนษุย การมองประชาชนแบบหนึง่ กน็ำไปสกูารบรหิารจดัการและการ
ใหบรกิารรปูแบบหนึง่ทีแ่ตกตางกนัไปดวย

    2.  ความเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงในแวดวงการศกึษาการบรหิารจดัการภาคสาธารณะ

จากสภาพการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ ทำใหเรามคีวามจำเปนตอง
หนักลบัมาขบคดิและทบทวน (rethinking) ในประเดน็ปญหาตาง ๆ  ทีก่ลาวถงึขางตนอยางจรงิจงั เพือ่ทีจ่ะชวย
ใหเราเขาใจ กาวทนั และพรอมเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยางรวดเรว็และฉบัพลนัในโลก
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ยคุนีไ้ด สำหรบัวตัถปุระสงคหลกัของบทนี ้ผเูขยีนตองการศกึษาและสำรวจในเชงิกรอบความคดิวาเทาทีผ่าน
มาในแวดวงการศกึษารฐัศาสตร และรฐัประศาสนศาสตรหรือการบรหิารรฐักจิ มกีารเคลือ่นไหว ตืน่ตวัตอ
การเปลีย่นแปลงของโลกในยคุหลงัสงครามเยน็เหลานีอ้ยางไร มกีารนำเสนอหรอืออกแบบระบบการบรหิาร
จดัการภาคสาธารณะทีแ่ตกตางไปจากโลกยคุสงครามเยน็อยางไรบาง เพือ่ใหสาธารณชนและผทูำงานใน
องคการสาธารณะ สามารถอยรูวมกนัไดอยางสนัตสิขุ หลกีหนไีปจากการบงัคบัควบคมุ ความแตกหกัขดัแยง
และความรนุแรงแบบตาง ๆ ทีเ่ปนประเดน็ปญหาหลกัของโลกยคุหลงัสงครามเยน็

จากการสำรวจเบือ้งตนพบวางานวชิาการทางดานรฐัศาสตร และรฐัประศาสนศาสตร มกีารเคลือ่น
ไหวเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก ดงันัน้ เวลาทีเ่ราพดูถงึ “การบรหิาร” เราจำเปนจะตองเขาใจความเปนมา
ทางประวตัศิาสตรของสิง่นีพ้อสมควร ตวัอยางเชนในอดตี “การบรหิาร” หรือ administration ในภาษาองักฤษ
มกัหมายถงึการบรหิารภาครฐัหรอืภาคสาธารณะเปนการเฉพาะ สวน “ภาคสาธารณะ” หรือ public ในอดตี
ก็มีความหมายเพียงแคบ ๆ ถึงการบริหารงานของรัฐบาล แตปจจุบันความหมายของสิ่งที่เรียกวา “ภาค
สาธารณะ” ไดขยายออกไปโดยรวมเอาภาคประชาชนและภาคสงัคมเขาไวดวย  เฟรด็เดอรกิสนั นกัวชิาการ
คนสำคัญทางดานรัฐประศาสนศาสตรถึงกับเรียกรองใหมีการแยกระหวาง public administration กับ
government administration เพือ่ช้ีใหเหน็วาการบรหิารงานภาครฐั เปนเพยีงสวนหนึง่ของการบรหิารงาน
ภาคสาธารณะโดยรวม รัฐบาลมิใชภาคสาธารณะแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
Frederickson, 1997) สวนการบรหิารในภาคเอกชนมกันยิมเรยีกวา “การจดัการ” (management) แตปจจบุนั
เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็และมคีวามสลบัซบัซอนมากขึน้ ทำใหเสนแบงระหวางภาครฐั
กบัภาคเอกชนไมคมชดัเหมอืนในอดตี ผลทำใหมกีารนำเอาการบรหิารจดัการแบบภาคธรุกจิเอกชนมาใชกบั
การบรหิารภาคราชการมากขึน้ และแสดงออกมาในรปูของกรอบความคดิ ทฤษฎทีางการบรหิารจดัการภาค
สาธารณะมากมาย เชน ความคดิเรือ่ง “การสรางสรรคระบบราชการใหม” (Reinventing Government; ดรูาย
ละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Osborne and Gaebler, 1992), “การจดัการภาคสาธารณะแนวใหม” (New Public
Management หรือ NPM; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน Araujo, 2001; Peters and Pierre, 1998 และ Hood, 1991)
รวมตลอดถงึมโนทศันเรือ่ง Governance ซึง่เปนสาระสำคญัของงานวชิาการในขณะนี ้และเปนสิง่ทีย่งัหาขอ
ยตุลิงตวัไมไดวาจะแปลเปนภาษาไทยวาอะไรด ีแตโดยสาระสำคญัของ Governance แลวกค็อืการบรหิาร
จดัการภาคสาธารณะ ดวยการผสมผสานการบรหิารจดัการแบบภาคธรุกจิเอกชนเขากบัการบรหิารงานภาค
รฐั (ดตูวัอยางงานศกึษาเหลานีไ้ดใน Rhodes, 1996 และ Pierre, ed., 2000) ควบคกูบัการพยายามลดทอน
บทบาท และอำนาจของระบบราชการผานมโนทศันเรือ่งการลดขนาดของระบบราชการ (Downsizing), การ
แปรรปูรฐัวสิาหกจิ (Privatization), การจางเหมาภาคเอกชน (Contracting Out) และ การกระจายงานใหผทูี่
เชีย่วชาญทำ (Outsourcing) เปนตน การเปลีย่นแปลงเหลานีเ้ริม่เปนทีร่จูกักนัในเชงิทฤษฎบีรหิารมากขึน้ใน
รปูของทฤษฎวีาดวย “รฐักลวง” หรอื “รฐัสมัปทาน”  (the hollow state; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Milward
and Provan, 2000 และ Rhodes, 1994) ตวัอยาง “ความกลวง” ของรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดแกการ
แทนทีน่โยบายการเกณฑทหารดวยการเปดรบัอาสาสมคัรเขามาเปนทหาร ทำใหในปจจบุนักองทพัสหรฐั
อเมรกิา นอกจากจะหมดปญหาเรือ่งการหนทีหารแลว ยงัไดบคุลากรทีม่ทีัง้ความร ูความสามารถสงูขึน้ และ
มขีวญักำลงัใจดขีึน้ดวย (ดรูายละเอยีดใน Bandow, 2003)
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อยางไรกต็าม จดุออนสำคญัประการหนึง่ของการนำเอาวธิกีารบรหิารแบบภาคธรุกจิเอกชนมาใชกบั
การบรหิารงานภาครฐัอยทูีก่ารมองขามความคดิในเรือ่งของผลประโยชนสาธารณะ (public interest) ไป และ
เปนความคิดที่ทำใหองคกรภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง การดูแลปกปอง
ผลประโยชนสาธารณะคอืฐานรากสำคญัของการบรหิารงานภาคสาธารณะ เปนแหลงทีม่าของเกยีรตยิศ
ศกัดิศ์รแีละความภาคภมูใิจในฐานะ “ขาราชการ” (public servants) ซึง่กำลงัถกูทำใหหมดสิน้ไปภายใตการ
บรหิารจดัการแบบภาคธรุกจิเอกชนทีม่องประชาชนวาเปนเพยีงลกูคาและตวัขาราชการในฐานะผใูหบรกิาร
สนิคา ความพยายามจะฟนฟเูกยีรตภิมูแิละศกัดิศ์รขีองขาราชการประจำ โดยเฉพาะอยางยิง่การอางถงึความ
ชอบธรรมในการเปนตวัแทนเพือ่ดแูลปกปองผลประโยชนสาธารณะ กลายเปนแนวคดิหลกัของสำนกัคดิ
หนึ่งในแวดวงการศึกษาการบริหารจัดการภาคสาธารณะในปจจุบัน ซึ่งรูจักกันในนามของสำนักแบ
ลก็สเบอรก (the Blacksburg School; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดในภาคผนวก) ในทำนองเดยีวกนั โศกนาฎกรรม
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่วนัที ่11 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2544 ไดแสดงใหประชาชนชาวอเมรกินัประจกัษ
ชดัวาในยามวกิฤตแลว ระบบราชการของรฐัยงัเปนทีพ่ึง่ของประชาชนได แตทีส่ำคญัยิง่ไปกวานัน้กค็อืวาเหตุ
การณครัง้นีท้ำใหเราเหน็ถงึขดีจำกดัของทฤษฎรีะบบราชการทีผ่านมา ทีม่แีตประนามหยามเหยยีดระบบ
ราชการ มองไมเหน็คณุคา ศกัดิศ์รแีละพลงัของระบบราชการในชวงเวลาวกิฤตเลย นกัการเมอืงเองกน็ยิมพดู
ถงึแตการปฎริปูระบบราชการทกุครัง้ทีร่ณรงคหาเสยีงเลอืกตัง้ แตโศกนาฎกรรมในประเทศสหรฐัอเมรกิาครัง้
นี ้พสิจูนใหประชาชนชาวอเมรกินัเหน็วาขาราชการประจำยงัมคีณุคาตอสงัคม ยงัเปนกลมุคนทีท่ำงานหนกั
อทุศิทัง้แรงกายและชวีติ เพือ่สรางสรรคสิง่ทีด่งีามใหกบัสงัคม เปนการทำงานเพือ่สาธารณะ ในฐานะบคุคล
สาธารณะประเภทหนึง่ ไมดอยไปกวาบรรดานกัการเมอืงทัง้หลายทีน่ยิมอางถงึผลประโยชนสาธารณะเปน
ทีต่ัง้เชนกนั (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Shariff, 2002) จะตางกนักเ็พยีงวานกัการเมอืงมแีนวโนมทีจ่ะรบัผดิ
ชอบตอฐานเสยีงของตน (constituency) ในขณะทีข่าราชการประจำจำเปนจะตองรบัผดิชอบตอสาธารณะ
(accountability)

นอกจากนีก้ารศกึษาการบรหิารรฐักจิในปจจบุนั ยงัหนักลบัมาตัง้คำถามกบัสิง่ทีเ่รยีกวา “การบริ
หาร” และ “การจดัการ” มากขึน้ โดยมองวาทัง้คตูางกส็ือ่นยัถงึการบงัคบัควบคมุ การเขาไปจดัระบบระเบยีบ
เพือ่ใหสิง่ทีเ่ราตองการบรหิารหรอืจดัการเปนไปในทศิทางทีเ่ราตองการ เมือ่เปนเชนนีท้ัง้การบรหิารและการ
จดัการ จงึมใิชคำทีเ่ปนกลางหรอืไรเดยีงสา แตอดัแนนไปดวยระบบคณุคาและวธิคีดิชดุหนึง่ นัน่คอื การควบ
คมุ (control) ปจจบุนันกัวชิาการทางดานรฐัประศาสนศาสตร เริม่หนัมาใหความสนใจศกึษาบทบาทของ
ภาษาในการสรางองคความรแูละสรางความชอบธรรมใหกบัความรทูีผ่ลติขึน้มาอยางจรงิจงัในรปูของวาท
กรรม (discourse) มากกวาการตดิยดึกบัญาณวทิยาแบบปฏฐิานนยิม (positivism) ทีม่องไมเหน็ความสำคญั
ของภาษา ดงัตวัอยางงานศกึษาของ Farmer (1995), Fox and Miller (1996), McSwite (1997), และ White
(1999) เปนตน ความคดิเรือ่งประสทิธภิาพ (efficiency) ซึง่นยิมใชกนัมากในแวดวงการบรหิารและการจดัการ
ในอดตี คอืตวัอยางรปูธรรมทีเ่ดนชดัทีส่ดุของคณุคาและวธิคีดิแบบการควบคมุ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน
Fligstein, 1990) เพือ่ใหเกดิผลลพัธอยางทีต่องการ และดวยฐานคดินีเ้องทีน่ำไปสกูารจดัรปูแบบและโครง
สรางขององคการสาธารณะในแบบขัน้บนัไดเพือ่ผลในการควบคมุสัง่การ ในทางเศรษฐกจิ ประสทิธภิาพผกู
โยงอยกูบักลไกตลาด การแขงขนักนัในตลาด โดยมคีวามเชือ่วาใครแขงขนัไดดกีวากถ็อืวามปีระสทิธภิาพ
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มากกวา ถาเปนภาคธรุกจิ ประสทิธภิาพกจ็ะวดักนัทีก่ำไร สวนภาคสาธารณะยงัมปีญหาวาจะวดัความมี
ประสทิธภิาพกนัทีใ่ด เชน ความพงึพอใจของประชาชน หรอืความอยดูกีนิดขีองประชาชน ซึง่เปนเปนเรือ่ง
ทีย่งุยากในการวดัมาก อยางไรกต็าม สิง่ทีเ่รยีกวา “การแขงขนัในตลาด” กม็คีวามยงุยากสลบัซบัซอนมาก
มไิดถกูกำหนดโดยปจจยัทางเศรษฐกจิแตเพยีงอยางเดยีวอยางหลกัอปุสงคและอปุทาน แตยงัเปนเรือ่งของ
สงัคม วฒันธรรม การเมอืงเขามาเกีย่วของอยางมากดวย เชน เกีย่วของกบัเรือ่งของเทคโนโลย ีความร ูขอมลู
ขาวสาร วสิยัทศัน  เมือ่เปนเชนนี ้แทนทีเ่ราจะพบเหน็การตอสแูขงขนัอยางเสรใีนตลาด เรากลบัพบเหน็แต
ความพยายามจะควบคมุการแขงขนัในรปูของการพยายามเขาไปแทรกแซงตลาด เนือ่งจากทัง้กลไกตลาด
และความคดิเรือ่งประสทิธภิาพ ตางกเ็ปนเพยีงประดษิฐกรรมทางสงัคมแบบหนึง่เทานัน้ ดงันัน้ หากวธิคีดิ
และคณุคาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการของเราเปลีย่น การบรหิารจดัการภาคสาธารณะกอ็าจเกดิการเปลีย่น
แปลงอยางสำคญั ไมแตกตางไปจากการเปลีย่นวธิคีดิเกีย่วกบัความขดัแยงทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน หากเรา
เปลีย่นจากคณุคาการควบคมุในรปูของประสทิธภิาพสคูณุคาแบบอืน่ เชนความเสมอภาค ความยตุธิรรม
จรยิธรรม ความเปนพลเมอืงและประชาธปิไตย โฉมหนาการบรหิารจดัการภาคสาธารณะกจ็ะเปลีย่นแปลง
ไปอยางสิน้เชงิ ภาพลกัษณ (image) ของตวัวิชารฐัประศาสนศาสตรเองกจ็ะเปลีย่นจากสาขาวชิาทีเ่นนการ
กระทำ (action discipline) สกูารเปนสาขาวชิาทีเ่นนศลิปในการรวมมอืประสานงาน และการเปนนกัฟงที่
ดขีองนกับรหิารมากกวาการเปนนกัปฏบิตัอิยางทีผ่านมา

นอกจากนี ้หากเราสงัเกต ตดิตามความเปนไปตาง ๆ ทัง้ในหนาหนงัสอืพมิพรายวนั และโทรทศัน
ในระยะหลงั ๆ เราจะเริม่เหน็วามปีระเดน็ปญหาบางอยางซึง่ในอดตีไมถอืวาเปนปญหา แตในปจจบุนักลบั
กลายเปนประเดน็ปญหาทีต่องใหความระมดัระวงั และพถิพีถินัมากขึน้ เชน โฆษณาประชาสมัพนัธของ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีเ่คยออกอากาศทางสถานโีทรทศันเพือ่รณรงคใหประชาชนไปใชสทิธเิลอืกตัง้ แต
เนือ้หาของโฆษณาเปนการเพาะคานยิมแบบผชูายเจาช ูมหีลายบาน ทำใหนกัเคลือ่นไหวในแวดวงขบวนการ
สตร ีหรอืทีเ่รยีกในภาษาองักฤษวา feminist movement ออกมาประทวงตอตานจนคณะกรรมการการเลอืก
ตัง้ตองถอนโฆษณาประชาสมัพนัธชิน้นีอ้อกไปอยางรวดเรว็ นอกจากโฆษณาของคณะกรรมการการเลอืก
ตัง้แลว ยงัมโีฆษณาสนิคา โฆษณาของโรงแรมทีต่องหยดุการประชาสมัพนัธลง เนือ่งจากถกูมองวาไปลบ
หล ูดหูมิน่ศกัดิศ์รขีองผหูญงิไทย กลาวคอืไมมคีวามระมดัระวงัหรอืไวตอความละเอยีดออนในเรือ่งเกีย่วกบั
เพศ (gender-insensitive) ประเดน็เหลานีใ้นอดตีไมเปนปญหา ผชูายสามารถทำอะไรกไ็ด แตในปจจบุนัตอง
ระมดัระวงัและพถิพีถินัมากขึน้ การพดูจาแทะโลม การพดูสองแงสองงามทีแ่สดงออกซึง่ความเปนเพศชาย
ในสงัคมไทย ไมอาจกระทำไดอยางสะดวกเหมอืนอยางในอดตีทีผ่านมา เพราะอาจถกูฟองขอหากดขีข่มเหง
และระรานทางเพศ (sexual harassment) ได แมแตคำพพิากษาของศาลสถติยตุธิรรมตอกรณขีองอาจารยชาย
ทานหนึง่ทีถ่กูขอหาทำรายรางกายภรรยาของตวัเองจนถงึแกชวีติ และศาลตดัสนิใหรอลงอาญา กถ็กูตัง้คำถาม
โดยขบวนการสตรวีามลีกัษณะของความลำเอยีงทางเพศ จนตองมกีารพจิารณาคดกีนัใหม เปนตน

นอกเหนือไปจากการตองระมัดระวังในเรื่องของการจาบจวง ลบหลูทางเพศแลว ปจจุบันยังมี
มติอิืน่ ๆ  ทางวฒันธรรมทีบ่คุคลในภาคสาธารณะตองใหความระมดัระวงั และพถิพีถินัมากไมวาจะเปนเรือ่ง
ของเชือ้ชาต ิศาสนา หรอืวฒันธรรม ดงักรณขีองชือ่แผนปฏบิตักิารไลลาผกูอการรายของประธานาธบิดบีชุ
ทีใ่ชชือ่วา “Operation Infinite Justice” หรอื “ปฏบิตักิารความยตุธิรรมนรินัดร” ตองถกูเปลีย่นเปน “Operation
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Enduring Freedom” หรอื “ปฏบิตักิารเสรภีาพถาวร” ในเวลาอนัรวดเรว็เนือ่งจากถกูประทวงจากกลมุศาสนา
วาคำวา “Infinite” ไมเหมาะสมทีจ่ะนำมาใชในปฏบิตักิารทางทหาร เพราะคำคำนีม้นียัหมายถงึพระผเูปนเจา
การนำคำนี้มาใชถือเปนการลบหลูศาสนา นั่นคือ ไมมีความละเอียดออนในเรื่องของศาสนา (religious-
insensitive) ในทำนองเดยีวกนั กรณขีองอดตีสมาชกิสภาผแูทนราษฎรประเภทบญัชรีายชือ่ทานหนึง่ ทีเ่สนอ
ใหรฐับาลไทยสงน้ำมนัหมไูปปราบขบวนการกอการรายอลั กออดิะฮ เนือ่งจากชาวมสุลมิไมบรโิภคหมนูัน้
กถ็กูกดดนัจนตองลาออกจากการเปนสมาชกิสภาผแูทนราษฎรไป หรอืกรณขีองรองประธานาธบิดสีหรฐั
อเมรกิา นายดกิ เชเนย (Dick Cheney) กถ็กูวพิากษวจิารณอยางมากทีใ่ชคำเรยีกชาวปากสีถานอยางสัน้ ๆ  วา
Paks แมจะใชอยางชืน่ชมเพราะประเทศปากสีถานใหความรวมมอืกบัสหรฐัอเมรกิาในสงครามตอตานการ
กอการรายกต็าม คำเรยีกชือ่เชือ้ชาตอิยางชาวปากสีถานวา Paks, ชาวญีป่นุวา Jabs, คนอเมรกินัวา Yank หรือ
ชาวไทยเชือ้สายจนีวา “เจก” ตางสือ่นยัถงึการดถูกูดแูคลน และสรางความไมพอใจใหกบัผทูีถ่กูเรยีก สวนผู
ทีใ่ชคำเหลานีแ้สดงถงึการขาดความละเอยีดออน ไมพถิพีถินัในเรือ่งของเชือ้ชาต ิ(racial-insensitive)  นัน่คอื
การบรหิารจดัการภาคสาธารณะในปจจบุนั นอกจากจะตองมคีวามร ูความเขาใจในเรือ่งของทฤษฎทีางดาน
การบรหิารจดัการแลว ยงัจำเปนจะตองระมดัระวงัและพถิพีถินัตอประเดน็ปญหาเฉพาะของกลมุคน สงัคม
และวฒันธรรมอยางมากดวย

   3.  สาระสำคญัของการบรหิารจดัการในโลกยคุหลงัสงครามเยน็

หากกลาวโดยสรปุแลว ตวัแบบการบรหิารจดัการภาคสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ทีป่รากฎในงาน
วชิาการทางดานรฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตรเทาทีผ่านมา นาจะมคีณุสมบตัทิีส่ำคญั ๆ ดงัตอไปนี้

  ประการแรก องคการสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ จะมลีกัษณะถอยหางจากการจดัองคการแบบ
ยคุสมยัใหมทีเ่นนการจดัลำดบัชัน้สงูต่ำ การตรวจสอบควบคมุ และการแขงขนั และแทนทีด่วยการจดัองคการ
ในแบบหลงัสมยัใหม ทีใ่หความสำคญักบัเรือ่งของระบบเครอืขาย เปนการบรหิารจดัการในแนวราบมากกวา
การบรหิารจดัการในแนวตัง้ทีแ่ขง็ทือ่ การบรหิารจดัการในแนวราบจะมคีวามยดืหยนุสงู สามารถปรบัเปลีย่น
เขากบัสภาวการณของโลกปจจบุนัทีก่ารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อยางรวดเรว็, รอบดาน และฉบัพลนัได เปนเรือ่ง
ของการบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงเปนสำคญั (managing change; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน Rosenau,
2000:167-200)

  ประการทีส่อง   การบรหิารจดัการภาคสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ ดจูะถอยหางออกจากคณุคา
เรือ่งประสทิธภิาพ ดวยเหน็วาคณุคาชดุนีเ้ปนเพยีงประดษิฐกรรมของสงัคมอตุสาหกรรม ทีส่รางขึน้มาเพือ่
ตองการเพิม่ผลผลติและการควบคมุ จงึมใิชคณุคาทีเ่ปนธรรมชาตหิรือสากล พบไดเฉพาะในสงัคมอตุสาห
กรรมเทานัน้ การบรหิารจดัการภาคสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ ควรใหความสำคญักบัคณุคาอยาง
อืน่ เชนความเสมอภาค ความยตุธิรรม ผลประโยชนสาธารณะ รวมตลอดถงึคณุธรรม จรยิธรรมในการบรหิาร
จดัการภาคสาธารณะ ขณะเดยีวกนักห็นัมาใหความสำคญักบักลมุคนทีถ่กูเกบ็กดปดกัน้ในสงัคม กลมุคนที่
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ไมมสีทิธ ิไมมเีสยีง หรอืทีเ่รยีกวาคนชายขอบ ใหเขามามบีทบาทและมสีวนรวมมากขึน้ จงึเปนการเคลือ่น
จากการบรหิารจดัการทีใ่หความสำคญักบัประสทิธภิาพ (managing efficiency) สกูารบรหิารจดัการความแตก
ตางหลากหลาย (managing diversity; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Selden and Selden, 2001) กลาวอกีนยัหนึง่
การบรหิารจดัการภาคสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็จะตองใหความสำคญัและพถิพีถินักบัความแตก
ตางหลากหลายในองคการและในสงัคม ไมวาจะเปนเรือ่งของเชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา วฒันธรรม ความเชือ่ อายุ
หรือแมแตสงัขารดงักรณขีองคนพกิาร เพือ่ใหความแตกตางเหลานีอ้ยดูวยกนัได โดยไมนำไปสกูารเกบ็กดปด
กัน้ อนัจะเปนสาเหตขุองความขดัแยงและความรนุแรงในทีส่ดุ นัน่คอื คณุภาพของการบรหิารจดัการภาค
สาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ วดักนัทีค่วามสามารถในการดำรงรกัษา และดงึเอาความแตกตางหลาก
หลายทัง้ในองคการและในสงัคมมาใชใหเกดิประโยชนกบัสวนรวม ผานการจดัโครงสรางและรปูแบบภาย
ในองคการทีม่พีืน้ทีใ่หกบักลมุคนตาง ๆ อยางเสมอภาคและอยางเทาเทยีมกนั ความแตกตางหลากหลายจงึ
เปนทัง้คณุคาและสมบตัลิ้ำคาขององคการในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ ไมใชสิง่ทีจ่ะตองถกูขจดัใหหมดสิน้ไป
อยางการบรหิารจดัการทีผ่านมาในอดตี

กลาวอีกนัยหนึ่ง ประเด็นเรื่องความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม กลายเปนปญหาใหญที่
ทาทายการบรหิารจดัการภาคสาธารณะในปจจบุนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศทีก่ารเมอืงเรือ่งเอกลกัษณ
หรือการเมอืงเรือ่งความแตกตางหลากหลายไดรบัการยอมรบัอยางกวางขวาง องคการในแบบหลงัสมยัใหม
(postmodern organization) จะตองเลกิมองความแตกตางหลากหลายในฐานะทีเ่ปนปญหา หรือเปนภยัคกุคาม
ทีต่องขจดัใหหมดสิน้ไปอยางวธิคีดิในแบบสมยัใหม แตควรใหความเคารพ ยอมรบัและดงึศกัยภาพของ
ความแตกตางหลากหลายนีม้าใชในการพฒันาองคการ นัน่คอื องคการแบบหลงัสมยัใหมเปนองคการทีต่อ
ตานการบรหิาร (anti-administration) ในความหมายของการตอตานการบรหิารแบบทีเ่นนการควบคมุ การ
จดัลำดบัสงูต่ำ และการแขงขนั ดงัทีอ่เลน็ เวบ็เบอรไดตัง้ขอสงัเกตไววา “องคการทีด่ทีีส่ดุคอืไมตองมอีงคการ”
(ดรูายละเอยีดใน Webber, 1997)

  ประการทีส่าม    คณุคาทีส่ำคญัประการหนึง่ทีม่กีารพดูถงึกนัมากในงานวชิาการปจจบุนั ไดแกความคดิใน
เรือ่งความไววางใจกนั (trust) ซึง่ถอืเปนทนุสงัคม (social capital) ทีส่ำคญัประการหนึง่ตอการพฒันาการ
ปกครองแบบประชาธปิไตย (ดรูายละเอยีดใน Putnam, 1993) ฉะนัน้ ภารกจิหลกัประการหนึง่ของการบรหิาร
จดัการภาคสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ คอืการสรางความไววางใจทางสงัคม (social trust) ใหกลบั
แขง็แกรงขึน้มาอกีครัง้หลงัจากถกูทำใหสญูหายไปในโลกยคุสงครามเยน็ ถาหากการบรหิารจดัการแบบจดั
ลำดบัชัน้สงูต่ำ (hierarchy) เปนการบรหิารตามคำสัง่ ตามระเบยีบและตามกฎหมาย, สวนการบรหิารแบบ
ตลาด (market) เปนการบรหิารบนฐานของการแขงขนั การเอารดัเอาเปรยีบกนัแลว, การบรหิารจดัการในรปู
ของเครอืขาย (network) ทีถ่อืเปนสาระสำคญัของการบรหิารจดัการภาคสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็
จะเปนการบรหิารบนฐานของความไววางใจและการปรบัตวัเขาหากนั ใชหลกัถอยทถีอยอาศยั รวมมอืรวม
ใจกนัมากกวาการสัง่การ หรือการแขงขนั และจะสามารถลดทอนความขดัแยงและความรนุแรงทีม่อียอูยาง
ดาดดืน่ในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ลงได
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สาระสำคญัของการบรหิารจดัการในรปูของเครอืขายคอืความคดิในเรือ่งของการกำกบัดแูล ตนเอง
(self-steering) ไมใชการควบคมุ (control) จากเบือ้งบน ผานการมวีตัถปุระสงคและเปาหมายรวมกนั จงึเปน
การบรหิารจดัการทีร่อบดาน โดยการประสานรวมมอืระหวางภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปน
การกำกับดูแลใหเปาหมายรวมที่มีอยูบรรลุผลสำเร็จ ผานสายสัมพันธในรูปของเครือขายทั้งภายในและ
ระหวางองคการ จงึเปนการบรหิารจดัการทีป่ระสบความสำเรจ็ผานหนวยงาน องคการอืน่มากกวาการทำงาน
โดยลำพงั กลาวอกีนยัหนึง่ การบรหิารจดัการภาคสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ เปนการบรหิารจดัการ
เครอืขายความรวมมอืทีข่ึน้กบัความไววางใจ ชือ่เสยีง ความนาเชือ่ถือและหลกัถอยทถีอยอาศยักนั การบรหิาร
จดัการแบบเครอืขาย จงึอาจเปนทางเลอืกใหมทีแ่ตกตางไปจากการบรหิารแบบกลไกตลาด หรอืแบบสัง่การ
ตามสายการบงัคบับญัชา ในการบรหิารแบบนี ้รฐับาลกเ็ปนเพยีงสวนหนึง่ของระบบเครอืขาย ไมใชศนูยกลาง
อยางการบรหิารจดัการในแบบของการควบคมุสัง่การ ขณะเดยีวกนักท็ำใหรฐับาลตองรบัผดิชอบตอสงัคม
และตอสวนรวมมากขึน้ในฐานะทีเ่ปนสวนหนึง่ของระบบเครอืขาย เมือ่เปนเชนนีก้ารสรางความสมัพนัธ
ระหวางเครอืขาย (relationship building) ในรปูของพนัธมติร, ภาคหีรือหนุสวน (partnerships; ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิใน Pierre, ed., 1998) แบบตาง ๆ  จงึเปนสิง่ทีส่ำคญัและจำเปนมากสำหรบัการบรหิารจดัการภาค
สาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ นัน่คอื เปน “การบรหิารจดัการทีไ่มใชการปกครอง” (governance
without government หรือ GWG) อยางการบรหิารจดัการในอดตีทีเ่นนการจดัองคการแบบขัน้บนัไดหรอืปรา
มดิ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใน Rosenau and Czempiel, eds., 1992 และ Peters and Pierre, 1998) แตองคการ
ในศตวรรษที ่21 จะมลีกัษณะของการบรหิารจดัการระบบเครอืขายของการตดิตอสือ่สารกนัมากกวา ดงักรณี
ของบรษิทัธรุกจิสมยัใหมในปจจบุนัทีป่ระสบความสำเรจ็อยางสงูอยางบรษิทั Oticon, Sun Microsystems,
และ VISA เปนตน เปนการจดัองคการเพือ่เปดพืน้ทีห่รือสรางบรรยากาศใหกบัการมคีวามรเิริม่สรางสรรค
มากขึน้ John Gage หนึง่ในผบูรหิารของบรษิทั Sun Microsystems ตัง้ขอสงัเกตเกีย่วกบัองคการในยคุหลงั
สมยัใหมไวอยางนารบัฟงยิง่วา “จดหมายอเิลค็โทรนคิทีม่มีาถงึทานเปนตวักำหนดทีช่ีช้ดัวาทานเปนสวนหนึง่
ขององคการ” (“Your e-mail flow determines whether you’re really part of the organization,” ด ูWebber,
1997: 13A) บคุคลทีไ่ดรบัจดหมายมากและมสีวนรวมในการแลกเปลีย่นในเรือ่งสำคญั จะเปนบคุคลทีม่ี
อำนาจมากในองคการแบบหลงัสมยัใหมนี ้โดยไมตองสนใจกบัโครงสรางทีเ่ปนทางการขององคการแตอยาง
ใด  เมือ่เปนเชนนี ้การบรหิารจดัการในโลกยคุปจจบุนัจงึมกัถกูเรยีกวาเปน “การบรหิารในยคุของการตอตาน
รฐับาล/ตอตานการปกครอง” (“Public Administration in an Anti-Government Era,” ดรูายละเอยีดไดใน
King and Stivers, 1998)

ในระบบเครอืขาย ผบูรหิารไมใชผคูวบคมุ สัง่การอกีตอไป แตทำหนาทีเ่ปนผสูนบัสนนุ
สงเสรมิ ประสานงาน อำนวยความสะดวก และหวานลอมชกัจงู เพือ่ใหเปาหมายรวมประสบความสำเรจ็ ผาน
การสรางความรวมมอืรวมใจระหวางหนวยงานตาง ๆ มากกวาการมงุเนนใหเปาหมายของตวัเองประสบ
ความสำเรจ็แตลำพงั นัน่คอื ผบูรหิารจดัการภาคสาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ตองการทกัษะแบบใหม
คณุคาและวธิคีดิแบบใหม ทีแ่ตกตางไปจากการบรหิารจดัการในโลกยคุสงครามเยน็ และสดุทายการบรหิาร
จัดการในแบบของเครือขาย ยังจะเปนหนทางไปสูการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบไรพรมแดน
(democracy without borders) ทีเ่ชือ่มโยงผานระบบเครอืขายทีถ่กัทอขามเสนแบงเดมิ ๆ เชน อาณาเขตของ
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รฐั อนัเปนผลมาจากเทคโนโลยกีารคมนาคมสือ่สารทีส่ะดวก, รวดเรว็และประหยดั หรอืทีอ่พัพาดไูรเรยีก
วา “ประชาธปิไตยอยางลกึ” (deep democracy; ดรูายละเอยีดไดใน Appadurai, 2002) ในการศกึษาการสราง
พนัธมติรเครอืขายของกลมุคนยากจนในเมอืงมมัไบ (หรอืเมอืงบอมเบยในอดตี) ทีเ่ชือ่มโยงกบัเครอืขายตาง ๆ
ทัง้ในประเทศอนิเดยีเองและทัว่โลกเพือ่เคลือ่นไหวเรยีกรองชวีติความเปนอยทูีด่ขีึน้ เปนตน

  ประการสดุทาย      การบริหารจัดการภาคสาธารณะในโลกยุคหลังสงครามเย็น เริ่มหันกลับมาพูดถึง
จรยิธรรมของระบบราชการ (bureaucratic virtue; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน Frederickson, 2002) อยางจรงิจงั
ดวยเหน็วาวธิคีดิเกีย่วกบัระบบราชการในแบบตะวนัตกตัง้แต Max Weber เปนตนมาไมมทีีว่างใหกบัเรือ่ง
ของมาตรฐานทางศีลธรรม ที่จะนำมาสรางความชอบธรรมใหกับระบบราชการ กลาวคือ ไมมี moral
justification เพราะวฒันธรรมของระบบราชการในวธิคีดิแบบตะวนัตก สวนใหญจะเนนเรือ่งของกฎหมาย
ระเบยีบ ความเปนวชิาชพี เศรษฐกจิและการเมอืงเปนสำคญั สวนวธิคีดิแบบตะวนัออกอยางวธิคีดิของขงจือ๊
จะใหความสำคญักบัเรือ่งของมาตรฐานทางศลีธรรมอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรือ่งของการบรหิาร
จดัการภาคสาธารณะ ในวธิคีดิแบบขงจือ๊ ผนูำหรอืผปูกครองมพีนัธกรณทีางศลีธรรมทีจ่ะตองดแูลรกัษา
ความสงบสขุ ความมัง่คัง่และความยตุธิรรมในสงัคม เพือ่ใหประชาชนมชีีวติอยดูวยความสขุ ประชาชนเอง
กม็พีนัธกรณทีางศลีธรรมตอผปูกครองดวยการใหการสนบัสนนุ เชือ่ฟงผปูกครองตราบเทาทีผ่ปูกครอง
กระทำตามหนาทีข่างตนอยางไมบกพรอง จงึเปนวธิคีดิแบบถอยทถีอยอาศยักนัระหวางผปูกครองกบัผอูยใูต
การปกครอง (reciprocity) คลายกบัความคดิเรือ่งเครอืขาย หรือความคดิเรือ่งทนุสงัคมในแวดวงวชิาการ
ปจจบุนักระแสหนึง่

ดวยวิธคีดิทีแ่ตกตางกนั ทำใหรปูแบบและวธิกีารบรหิารจดัการภาคสาธารณะแตกตางกนัไประหวาง
ตะวนัตกกบัลทัธขิงจือ๊ ในขณะทีว่ธิคีดิแบบตะวนัตกจะเนนการปกครองโดยกฎหมาย การบงัคบัใชกฎหมาย
วธิคีดิแบบขงจือ๊จะเนนการปกครองโดยผปูกครองทีใ่หความสำคญักบัจารตีชมุชน เพราะกฎหมายในความ
เหน็ของขงจือ๊ทำใหคนเจาเลหเพทบุาย ทำใหคนไมมศีลีธรรม เนือ่งจากการกระทำทีถ่กูตองตามกฎหมายไม
จำเปนเสมอไปวาจะตองถูกศีลธรรม สังคมสูญเสียคุณคาพื้นฐานของความเปนคนไปเนื่องจากหันไปใช
กฎหมายในการแกปญหา ยิง่มกีฎหมายมากเทาใด ยิง่แสดงใหเหน็ถงึอาการปวยหรอืความตกต่ำทางศลีธรรม
ของสงัคมนัน้เพิม่มากขึน้ เพราะกฎหมายมแีตการหามไมใหกระทำเปนสำคญั; ในวธิคีดิแบบตะวนัตก ขา
ราชการทีด่ ีผปูกครองทีด่ ีตองมคีวามชอบธรรมตามกฎหมาย และมคีวามรคูวามสามารถในการบรหิาร สวน
ในวธิคีดิแบบขงจือ๊ ผปูกครองทีด่ตีองมคีณุธรรม เปนการปกครองโดยปราชญ (scholar-rulers) เพราะแหลง
ทีม่าของความชอบธรรมในการปกครองสำหรบัขงจือ๊ไมใชกฎหมาย แตเปนคณุธรรมของตวัผปูกครองเอง
และคณุธรรมนีเ้องทีท่ำใหผปูกครองไดรบัความไววางใจและเชือ่มัน่จากประชาชน และผใูตการปกครอง ไม
ใชคะแนนเสยีงการเลอืกตัง้อยางในสงัคมสมยัใหม ขาราชการทีด่ไีดรบัความเคารพจากประชาชนเพราะทำตวั
เปนตวัอยาง ไมเหน็แกลาภยศ สรรเสรญิและเงนิทอง การบรหิารงานภาคสาธารณะสำหรบัขงจือ๊จงึไมใชเรือ่ง
ของกฎหมาย แตเปนเรือ่งของกฎศลีธรรม การกระทำทีถ่กูตองคอืการกระทำทีช่อบดวยกฎศลีธรรมไมใช
กฎหมาย การปกครองโดยกฎหมายในโลกตะวนัตก ทำใหประชาชนขาดความเชือ่มัน่และไววางใจในรฐับาล
เพราะกฎหมายมขีดีจำกดัอยางมากในการแกปญหาทีท่วคีวามยงุยากและสลบัซบัซอนมากขึน้ในโลกปจจบุนั
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การฟนฟคูณุธรรมและศลีธรรมของขาราชการ อาจดงึความเชือ่มัน่ศรทัธาของประชาชนกลบัคนืมาไดในรปู
ของการสรางขาราชการทีด่ ีมคีณุธรรมในแบบของขงจือ๊

คณุธรรมของขาราชการนาจะเปนประเดน็สำคญัในการปฏริปูระบบราชการทีก่ำลงัพดูถงึกนัใน
ปจจบุนั เพราะคณุสมบตัทิีส่ำคญัประการหนึง่ของขาราชการทีด่ใีนทรรศนะของขงจือ๊คอืความกลาทีจ่ะพดู
ความจรงิกบัผมูอีำนาจ (courage to dissent) กลาทีจ่ะเหน็แยง เปนความกลาหาญทางจรยิธรรม ทีก่ลาตอสู
กบัความชัว่ราย  เพือ่ความถกูตอง กลาทีจ่ะพดูความจรงิกบัผปูกครองแมจะไมถกูใจ หรือสรางความไมพอใจ
ใหกบัผปูกครองกต็าม หากขาราชการมคีวามกลาหาญทางจรยิธรรม กลาพดูความจรงิกบัผมูอีำนาจ การ
สงัหารหมชูาวยวิในสงครามโลกครัง้ทีส่องกอ็าจไมเกดิขึน้ แตเนือ่งจากขาราชการเยอรมนัขาดคณุธรรม
ขอนี ้ทำใหมดืบอดกบัคำสัง่ของผปูกครอง คนมปีญญาหรอืมคีวามรใูนทรรศนะของขงจือ๊คอืรจูกัแยกแยะผดิ
ชอบชัว่ด ีไมใชรเูทคนคิวชิาการและใชความรไูปเพือ่หาผลประโยชนใหกบัตวัเองเปนทีต่ัง้อยางคนในสงัคม
สมยัใหม ไมวาจะเปนความรใูนกฎหมายหรอืกฎเกณฑสงัคม การรวูาการฆาคนตายเปนสิง่ทีผ่ดิแสดงวามี
ปญญา แตถาหากรวูาจะไมฆาคน ไมคดิจะทำแสดงวาเปนคนมคีณุธรรม มคีวามรกัและความเมตตาในเพือ่น
มนษุย สวนดรรชนทีีบ่งบอกถงึมาตรฐานทางศลีธรรมทีต่กต่ำของขาราชการ ไดแกปญหาการฉอราษฎร
บงัหลวง ฉะนัน้ จะเหน็ไดวาในโลกปจจบุนั เราขาดขาราชการทีด่ใีนความหมายแบบขงจือ๊ และเรามคีวาม
จำเปนตองสรางขาราชการในแบบนีข้ึน้มา หวัใจของการปกครองแบบขงจือ๊ไมใชกฎหมาย แตอยทูีก่ารมขีา
ราชการทีด่ ี  สวนแหลงทีม่าของอำนาจการปกครองคอืศลีธรรม  คณุธรรมของผปูกครองไมใชกฎหมาย
เปาหมายของการบรหิารคอืความถกูตองดงีาม ไมใชประสทิธภิาพและประสทิธผิล เปนเรือ่งของความรบัผดิ
ชอบ เปนจรยิธรรมของผบูรหิาร

การหยบิยกเอาความคดิแบบขงจือ๊มาอภปิรายในทีน่ี ้เปนเพยีงการแสดงใหเหน็ถงึตวัอยางของความ
พยายามหนึ่งในการแสวงหาทางเลือกแบบอื่น คุณคาแบบอื่นในแวดวงการศึกษาการบริหารจัดการภาค
สาธารณะในโลกยคุหลงัสงครามเยน็

   4.  สรปุ
ในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ทีก่ารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อยางรวดเรว็ ฉบัพลนั และรอบดาน รฐัศาสตร และรฐั
ประศาสนศาสตรตองเผชญิกบัการทาทายครัง้ใหมในการออกแบบระบบการบรหิารจดัการภาคสาธารณะ ที่
สามารถเผชญิกบัการทาทายครัง้ใหมนีใ้หได ยิง่โลกพึง่พาอาศยักนัมากขึน้เทาใด เรายิง่มคีวามจำเปนตองคดิ
คนรปูแบบการบรหิารจดัการภาคสาธารณะทีม่ทีัง้ประสทิธผิลและความถกูตองเหมาะสมมากขึน้ มฉิะนัน้
ปญหาความขดัแยงตาง ๆ  จะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ เพราะยิง่โลกกระชบัแนนขึน้เทาใด ความเปราะบาง
กย็ิง่เพิม่มากขึน้เพยีงนัน้ ดงัตวัอยางของการกอการรายในปจจบุนัเปนตน ในโลกยคุหลงัสงครามเยน็ เรา
จำเปนตองไปไกลกวาเทคนคิการบรหิารแคบ ๆ ระบบคณุคาทีค่บัแคบ สกูารคดิคนคณุคาแบบอืน่ เทคนคิ
การบรหิารแบบอืน่ วธิคีดิเกีย่วกบัการบรหิารจดัการภาคสาธารณะแบบอืน่ เพือ่สรางสรรคความรวมมอื
ระหวางองคการ และระหวางชาต ิอนัจะนำไปสกูารสรางระบบการแกปญหาความขดัแยงรวมกนัโดยสนัติ
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วธิ ีเมือ่เปนเชนนี ้การศกึษาการบรหิารจดัการภาคสาธารณะ นาจะมสีวนชวยอยางสำคญัในการรวมเผชญิกบั
การทาทายครัง้ใหมนี ้นัน่คอื ถาหากเราสามารถออกแบบการจดัองคการ และการบรหิารจดัการภาคสาธารณะ
ทีเ่นนการประสานรวมมอืในรปูของเครอืขายทีม่ทีีว่างใหกบัความแตกตางหลากหลายแลว ในระดบัโลกเรา
กอ็าจจะสามารถสรางพนัธมติรทีห่ลากหลายเชือ้ชาต,ิ ศาสนา และวฒันธรรมเพือ่รวมกนับรหิารจดัการความ
ขดัแยงในระดบัโลกไดเชนกนั ภายใตสภาวการณทีเ่ปราะบางของโลกยคุหลงัสงครามเยน็ ทีค่วามไมมัน่
คงปลอดภยัและความไรระเบยีบคอืระเบยีบของโลกยคุนี ้เรามคีวามจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองรวมกนัคดิคนรปู
แบบการบรหิารจดัการภาคสาธารณะเพือ่นำไปสโูลกทีด่กีวาและมัน่คงปลอดภยักวาทีเ่ปนอยโูดยยงัคงยดึมัน่
ในคณุคาพืน้ฐานของประชาธปิไตยและศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยไวอยางไมสัน่คลอน
*จากไชยรตัน เจรญิสนิโอฬาร, การบรหิารรฐักจิเปรยีบเทยีบ: การบรหิารจดัการในโลกยคุหลงัสงครามเยน็

ฉบบัพมิพครัง้ที ่3 กรงุเทพมหานคร: สำนกัพมิพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2546: 117-136.
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   ความนำ

มีคำกลาวหรือคำถามที่เรามักไดยินไดฟงกันอยูเสมอเมื่อมีปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นและมี
ประเดน็เกีย่วของกบักฎหมาย คอื “ทำไมกฎหมายถงึไมด ีไมยตุธิรรม ? 1  “ทำไมกฎหมายใชจดัการคนเลว
ไมได? บางครัง้ยิง่ไปกวานัน้ คนดแีตกฎหมายเลนงาน ?”

บทความนีม้งุประสงคทีจ่ะทำความเขาใจตอคำถามหรอืปญหาดงักลาว

   กฎหมายคอือะไร : กฎหมายเปนกตกิาทีท่ำใหสงัคมอยรูวมกนัอยางสงบสขุ

กฎหมายคอือะไรนัน้ สามารถใหคำตอบไดหลากหลายแลวแตจดุเนนทีแ่ตกตางกนัไป2 เพือ่ความเขา
ใจปญหาหรอืคำถามดงักลาว ในแงมมุหนึง่กฎหมายเปนกตกิาทีท่ำใหสงัคมอยรูวมกนัอยางสงบสขุ อาทเิชน

กฎหมายอาญาบญัญตัหิามไมใหทำรายรางกายคนอืน่ ไมใหลกัทรพัย ไมใหดาทอกนั3

 ไมใชกำลงัแกแคนกนัเอง กฎหมายจราจรทางบกบญัญตัหิามขบัรถฝาไฟแดง ใหขบัรถชดิซาย4 ไมขบัรถไป
พูดโทรศพัทไปโดยไมมอีุปกรณชวยฟง5 ฯลฯ กฎหมายเหลานี้ชวยทำใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยาง
ปกตสิขุ หากปราศจากกฎหมายเหลานีค้วามวนุวายโกลาหล ความไมสงบเรยีบรอยจะเกดิขึน้และนำไปสู
ความจลาจลในทีส่ดุ
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ครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
8  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๙ - ๒๔๑  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
9  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
10  ประมวลรัษฎากร  มาตรา ๔๗ (๑) (ญ)
11  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๙๑๑
12  ธานินทร กรัยวิเชียร, กฎหมายกับความยุติธรรม, (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๗) หนา ๕.
13  ทานอาจารยธานินทร กรัยวิเชียร ไดกลาวไววา “สิ่งใดยุติธรรม สิ่งใดไมยุติธรรม ปญหานี้เปนปญหาที่ยากที่สุด ดังไดกลาวมาแลววา บุคคลยอม
เห็นวาสิ่งใดยุติธรรมแตกตางกัน แมในหมูผูพิพากษาดวยกันเองก็เถียงกันไดไมจบสิ้น เพื่อแกปญหานี้ ผูเขียนเห็นวาในกรณีปกติทั่วไป ควรถือวาความ
ยุติธรรมเปนไปตามที่ฝายนิติบัญญัติบัญญัติไวในกฎหมาย” โปรดดูรายละเอียดใน ธานินทร กรัยวิเชียร, กฎหมายกับความยุติธรรม, (สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๗) หนา ๔๓.

   กฎหมายเปนเครือ่งมอืทีท่ำใหประเทศมคีวามเจรญิ มปีระสทิธภิาพ
ในอกีบรบิทหนึง่ กฎหมายเปนเครือ่งมอืทีใ่ชในการบรหิารประเทศเพือ่ทำใหประเทศมคีวามเจรญิ

กาวหนา มปีระสทิธภิาพ มรีะบบตาง ๆ ทีด่ ีอาทเิชน
กฎหมายรฐัธรรมนญูบญัญตัใิหมคีณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.)

เพือ่ปองกนัและปราบปรามการทจุรติ6 บญัญตัใิหมศีาลปกครองแยกตางหากจากศาลยตุธิรรม7 เพือ่จะทำให
ระบบอำนวยความยตุธิรรมทางปกครองดขีึน้ บญัญตัใิหมคีณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ก.ก.ต.) ขึน้มาโดย
เฉพาะ8โดยเชือ่วาจะทำใหไดสมาชกิสภาผแูทนราษฎรทีด่แีละรฐับาลทีด่ ีบญัญตัใิหสมาชกิวฒุสิภามาจากการ
เลอืกตัง้และสรรหาผสมกนั9โดยเชือ่วาจะทำใหระบบการควบคมุตรวจสอบและการออกกฎหมายดขีึน้ มปีระ
สทิธภิาพมากขึน้ หรอืกฎหมายภาษอีากร กำหนดใหผมูรีายไดมหีนาทีต่องเสยีภาษ ีผใูดมรีายไดมากกค็วรตอง
เสยีภาษมีากกวาผมูรีายไดนอย ในบางกรณแีมจะมรีายไดแตกใ็หยกเวนหรอืลดหยอนไมตองเสยีภาษเีพราะ
รฐัตองการกระตนุใหมกีจิกรรมในเรือ่งนัน้ ๆ  ใหมากขึน้ อาทริฐักำหนดใหผทูีเ่ลีย้งดบูดิามารดาไดรบัหกัคา
ลดหยอนเพือ่สนบัสนนุสงเสรมิผทูีก่ตญักูตเวทตีอบดิามารดา10 ฯลฯ

   กฎหมายมจีดุหมายปลายทางอยทูีค่วามถกูตองและความยตุธิรรม

ไมวาจะพจิารณาในแงทีว่ากฎหมายเปนกตกิาทีช่วยทำใหคนในสงัคมไดอยรูวมกนัอยางปกตสิขุ
หรอืเปนเครือ่งมอืทีท่ำใหประเทศมปีระสทิธภิาพมคีวามเจรญิกาวหนา จดุมงุหมายในทีส่ดุกต็องอยบูนหลกั
ของความถกูตองและความยตุธิรรม

กฎหมายตองมขีึน้เพือ่อำนวยความยตุธิรรมเสมอ ดงันัน้กฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้จงึตองยตุธิรรม ความ
ยตุธิรรมคอือะไร? ความยตุธิรรมคอืความเทีย่งธรรม ความชอบธรรม และความชอบดวยเหตผุล11 หรอืกลาว
อกีนยัหนึง่ ความยตุธิรรมคอืสิง่ทีบ่คุคลซึง่มเีหตมุผีลและมคีวามรสูกึผดิชอบเหน็วาเปนสิง่ทีถ่กูตองชอบ
ธรรม12

ความถกูตองและความยตุธิรรมเปนสภาพนามธรรมทีบ่างครัง้ไมใชเรือ่งงายทีค่นทกุคนทกุหมเูหลา
จะพจิารณาเหน็ถกูตองตรงกนัทัง้หมด13 ในแตละเรือ่งแตละบคุคลกอ็าจจะเหน็วาสิง่ทีเ่ปนความถกูตองและ
ยตุธิรรมแตกตางกนัไป ทัง้นีเ้พราะบคุคลแตละคนมเีหตมุผีลและมคีวามรสูกึผดิชอบไมเสมอกนั
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14  หยุด  แสงอุทัย, คำอธิบาย หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๙, สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๓๘, หนา  ๑๒๓ – ๑๒๔.15  การแกไข เยียวยาใหเกิดความยุติธรรมโดยศาลจะกระทำไดก็ตอเมื่อเปนที่เห็นไดโดยชัดเจนวาเปนเรื่อง
อยตุธิรรมโดยแนแทโดยปราศจากขอสงสยั หรอืทีท่านอาจารยธานนิทร กรยัวิเชยีร ใชคำวา “ ความอยตุธิรรมขัน้อกุฤต “ โปรดดรูายละเอยีดใน ธานนิทร
กรัยวิเชียร, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๓, หนา ๔๓.16  หลักการนีเ้ปนหลกัทัว่ไปทีใ่ชและมบีญัญตัอิยใูนรฐัธรรมนญูเสมอ โปรดด ูสมยศ  เชือ้ไทย, คำอธบิายหลกัรฐัธรรมนญูทัว่ไป, พมิพครัง้ที ่๒, โครงการ
ตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา ๑๓๖ – ๑๔๒

นอกจากนี้ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๒๓
“ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน “

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  มาตรา ๒๕
“ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน “

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
“ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ  อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ
ธรรมนูญ จะกระทำมิได

มาตรการทีร่ฐักำหนดขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสงเสรมิใหบคุคลสามารถใชสทิธแิละเสรภีาพไดเชนเดยีวกบับคุคลอืน่ ยอมไมถอืเปนการเลอืก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม “

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
“ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ   อายุ ความพิการ สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได

มาตรการทีร่ฐักำหนดขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสงเสรมิใหบคุคลสามารถใชสทิธแิละเสรภีาพไดเชนเดยีวกบับคุคลอืน่ ยอมไมถอืเปนการเลอืก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม “

ดงันัน้ความถกูตองและความยตุธิรรมจงึตองเปนความถกูตองและความยตุธิรรมตามกฎหมายทีไ่ด
บญัญตัขิึน้ ไมใชความถกูตองหรอืความยตุธิรรมตามความเหน็ของคนใดคนหนึง่

โดยเหตนุีก้ฎหมายจงึตองออกโดยรฐัสภาซึง่ถอืวาเปนผแูทนของปวงชนโดยชอบธรรม แตกไ็มใช
วารฐัสภาจะออกกฎหมายมเีนือ้หาสาระอยางไรกไ็ด จะออกกฎหมายใหผชูายกลายเปนผหูญงิไมได การ
ปกครองโดยกฎหมาย ไมใช Rule by law แตเปน Rule of law กฎหมายทีร่ฐัสภาออกจงึตองอยภูายใตหลกั
“นติธิรรม”  ซึง่เปนหลกัของกฎหมายทีใ่หหลกัประกนัวากฎหมายจะมคีวามยตุธิรรม14 เชนจะออกกฎหมาย
ที่มุงใชบังคับยอนหลังเพื่อลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงไมได ออกกฎหมายรองรับการ
กระทำของบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลมุบคุคลใดบคุคลหนึง่ทีก่ระทำในอดตีและจะกระทำในอนาคตเปน
การทัว่ไปวาไมเปนการผดิกฎหมายไมได

อยางไรกต็าม ถากฎหมายทีร่ฐัสภาตราออกมาแลวไมด ีไมชวยทำใหสงัคมสงบสขุ ไมชวยทำให
ประเทศชาตมิปีระสทิธภิาพ มคีวามเจรญิมากขึน้ ไมชวยทำใหเกดิความถกูตองและความยตุธิรรมกต็องแกไข
ทีร่ฐัสภาดวยการแกไขปรบัปรงุหรอืบญัญตักิฎหมายใหดขีึน้15

   กฎหมายใชบงัคบักบัทกุคนเสมอหนากนั

กฎหมายที่มีไวเพื่อลงโทษผูกระทำความผิด ถามีการกระทำหนึ่งเกิดขึ้นและเมื่อพิจารณาตาม
กฎหมายแลว เปนความผดิ นกักฎหมายจกัตองวนิจิฉยัวาเปนความผดิ โดยไมตองพจิารณาวาผกูระทำผดิเปน
ใคร จะร่ำรวยหรอืยากจน จะนบัถอืศาสนาพทุธหรอืศาสนาอืน่ จะผวิขาวผวิดำหรอืผวิเหลอืง และไมวาจะเปน
คนดหีรอืคนเลว กฎหมายตองใชบงัคบักบัทกุคนโดยเสมอภาค16 ในทางตรงกนัขามถามกีารกระทำหนึง่เกดิ
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17  โปรดดู อาทิเชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก  และ มาตรา ๗๘
มาตรา ๕๖ วรรคแรก   “ ผูใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกินสองป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุก

มากอน หรือ ปรากฏวาไดรบัโทษจำคกุมากอนแตเปนโทษสำหรบัความผดิทีไ่ดกระทำโดยประมาท หรือความผดิลหโุทษ เมือ่ศาลไดคำนงึถงึอาย ุประวตัิ
ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดลอม ของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปราณี
แลวเห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกำหนดโทษไวหรือการกำหนดโทษ แตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพื่อให
โอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะ เวลาที่ศาลจะไดกำหนด แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะ กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของ
ผูนั้นดวยหรือไมก็ได “

มาตรา ๗๘  “ เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่ม หรือการลดโทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแลว
หรือไม ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทำความผิดนั้นก็ได

เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแกผูกระทำความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญา ตกอยูในความทุกขอยางสาหัส มีคุณความดีมาแตกอน รูสึกความผิดและ
พยายาม บรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจาพนักงานหรือใหความรูแกศาล อันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นวามี
ลักษณะทำนอง เดียวกัน”

ขึน้และเมือ่พจิารณาตามกฎหมายแลวไมเปนความผดิ นกักฎหมายกต็องวนิจิฉยัวาการกระทำนัน้ไมเปนความ
ผดิไมวาผกูระทำจะเปนคนประเภทใด จะเปนคนดหีรอืคนเลว

   กฎหมายไมใสใจกบัความด ีความเลว ?
กฎหมายมจีดุหมายปลายทางทีค่วามถกูตองและความยตุธิรรม ความดยีอมเปนความถกูตอง แตไม

ไดหมายความวา ถาเปนคนดแีลวจะกระทำผดิไมได ถาเปนคนเลวแลวจะไมมทีางทำถกูตองเลย
สมมตวิาเปนคนดรีอยเปอรเซน็ต  ถาบงัเอญิทำผดิ  ถาบงัเอญิยัง้ใจไมได  ใชกำลงัทำรายรางกาย

คนอืน่(ซึง่เปนคนเลว) คนดถีาตกอยใูนสถานการณคบัขนัลกัขโมยนมหนึง่กระปองเพือ่ไปเลีย้งบตุรทีก่ำลงั
จะอดตาย คนดทีีบ่งัเอญิไมรอบคอบ พลัง้เผลอประมาทขบัรถชนคนตาย คนดทีีอ่าจไมไดดใูนรายละเอยีดได
กระทำผดิกฎหมายเทคนคิตาง  ๆ  คนดใีนทกุสถานการณนีไ้ดกระทำสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย นกักฎหมายตอง
วนิจิฉยัวาผดิ ในทางตรงกนัขามคนเลวทีก่ระทำอยางใดอยางหนึง่ทีก่ฎหมายเรือ่งนัน้ ๆ  ไมไดบญัญตัวิาเปน
ความผดิ กค็อืไมผดิ นกักฎหมายไมพงึทำลายหลกักฎหมายเพยีงเพราะ ตองการผลเฉพาะหนา เพราะการ
ทำลายหลกักฎหมายคอืการทำลายความยตุธิรรม ซึง่จะสงผลรายตอสงัคมในระยะยาว

ความด ีความเลวของบคุคลนัน้ไมใชสิง่ทีจ่ะสามารถเปลีย่นผดิใหเปนถกูหรอืทำถกูใหเปนผดิได แต
ความด ีความเลวของบคุคลนัน้เปนเรือ่งทีก่ฎหมายจะพจิารณาในชัน้ถดัไป อาทศิาลสามารถใชดลุยพนิจิ
รอการกำหนดโทษ รอการลงโทษ หรือแมกระทัง่ลงโทษในสถานเบาหรอืหนกัไดโดยชอบดวยกฎหมาย17
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   ความสงทาย

การปกครองโดยกฎหมายเปนการปกครองทีม่งุไปสคูวามสงบสขุเรยีบรอยของสงัคม ความเจรญิ
กาวหนา ความมปีระสทิธภิาพของประเทศชาตโิดยมคีวามถกูตองและความยตุธิรรมเปนจดุหมายปลายทาง

อยางไรกต็ามความยตุธิรรมตามกฎหมาย อาจมขีอบกพรองตัง้แตชัน้รฐัสภาในขัน้ตอนการออก
กฎหมาย เพราะมนษุยเปนผบูญัญตักิฎหมาย  ถามนษุยผนูัน้เปนผไูมมคีวามร ู ขาดประสบการณ  เรงรบี ไม
รอบคอบหรือแมกระทั่งเปนคนไมดี กฎหมายก็อาจบิดเบี้ยว บกพรอง ไมมีประสิทธิภาพ ไมถูกตอง
ไมยตุธิรรมได

ความยตุธิรรมตามกฎหมาย อาจมขีอบกพรองในชัน้กระบวนการยตุธิรรมในขัน้ตอนของการบงัคบั
ใชกฎหมายทีไ่มเสมอภาค เลอืกปฏบิตั ิขาดความรแูละมอีคต ิกฎหมายกอ็าจกลายเปนเครือ่งมอืสำหรบัใช
ทำลายกนั

แมกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายอาจมีขอบกพรอง แตการอำนวยความ
ยตุธิรรมภายใตกฎหมายยอมมคีวามยตุธิรรมมากกวาการอำนวยความยตุธิรรมตามอำเภอใจของบคุคลแน
นอน มิฉะนั้นแลวประเทศที่พัฒนาและสงบสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็คงจะลมระบบกฎหมายหันไปสูการ
อำนวยความยตุธิรรมทีข่ึน้กบับคุคลกนัทัง้หมดซึง่กม็ไิดเปนเชนนัน้

ทางเลอืกเดยีวทีเ่หลอือยคูอืการหาหนทางปองกนั แกไข ไมใหขอบกพรองตาง ๆ เกดิขึน้ หรือเกดิ
ขึน้นอยทีส่ดุนัน่เอง
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ภาสนนัทน  อศัวรกัษ





1 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภาสนนัทน อศัวรกัษ1

   สถานการณความรนุแรงในครอบครวัและตนตอแหงปญหา

จากการสำรวจเกีย่วกบัความรนุแรงในครอบครวัขององคการอนามยัโลก (WHO) ป2549 พบวา
ประเทศไทยมีการทำรายรางกาย (physical violence) โดยเฉพาะทางเพศ (sexual violence) มากที่สุด
ประเทศหนึง่ในโลก (Claudia Garcia-Moreno, 2006) อกีทัง้ขอมลูศนูยพึง่ไดหรอืศนูยชวยเหลอืเดก็และ
สตรใีนภาวะวกิฤต ิ(One Stop Crisis Centers: OSCC) รายงานวา ในป 2547 มเีดก็และสตรถีกูกระทำความ
รนุแรงจากสถาบนัครอบครวัเฉลีย่สูงถงึ 19 รายตอวนั ในขณะทีป่ 2548 เฉลีย่ 32 รายตอวนั และ ป 2549
เฉลีย่ 39 รายตอวนั   จากสถติดิงักลาวสะทอนใหเหน็ถงึความรนุแรงในครอบครวั (domestic violence) ที่
ยงัคงปรากฎอยใูนสงัคมตัง้แตอดตี  ผานปจจบุนั  และมแีนวโนมจะรนุแรงมากยิง่ขึน้ในอนาคต

ความรนุแรงในครอบครวั : ความรนุแรงทางวฒันธรรม

ตนตอหลักที่เปนรากของปญหาหยั่งลึกอยูในสังคมไทยคือ  โครงสรางอำนาจแบบปตาธิปไตย
หรือชายเปนใหญ (patriarchy)ทีส่บืทอดมาตัง้แตอดตี  ดงัปรากฎในกฎหมายตราสามดวงทีใ่หอำนาจผชูาย
ในการขายหรอืควบคมุชวีติของภรรยาและลกูสาวได  ซึง่การมองเชนนีเ้พศหญงิจงึเปรยีบเสมอืนสิง่ของ
หรอืทรพัยสนิเทานัน้    จวบจนในปจจบุนัโครงสรางอำนาจปตาธปิไตยกย็งัคงปรากฏอย ูทัง้ในแงมมุทาง
กฎหมายและมมุมองทางคานยิม บรรทดัฐานทางสงัคมทีม่องวาเพศหญงิควรมหีนาทีเ่ลีย้งลกู  ทำงานบาน
ในขณะทีเ่พศชายควรออกไปทำงานนอกบานเพือ่หาเงนิมาเลีย้งครอบครวั  นอกจากนีย้งัมคีวามเชือ่ทีว่า
ความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องสวนตัว(private) ภรรยาไมควรนำเรื่องสวนตัวไปบอกแก
สาธารณะ(public) หากภรรยาพยายามแจงความ หรือนำเรื่องไปบอกผูอื่น จะถูกมองวาไมมีความอด
ทนและไมใชภรรยาทีด่ ี อกีทัง้คานยิม  บรรทดัฐานทีเ่กดิจากกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (socialization)
ที่สั่งสอนและสั่งสมวา เพศหญิงตองสุภาพเรียบรอย  ทำงานบาน ทำอาหาร  เลี้ยงดูลูก รักเดียวใจเดียว
อดทน  ซือ่สตัยและเชือ่ฟงสาม ี หากไมประพฤตติวัเชนนีจ้ะถกูมองวาเปนผหูญงิทีไ่มด ี  นอกจากนีส้ิง่ที่
ตอกย้ำใหผหูญงิแสดงบทบาททีส่งัคมอยากจะใหเปน นัน่คอืสือ่ ดงัจะพบวาในละคร  นางเอกแสดงความ
เปนคนด ี โดยตองทำตวัออนแอ  วานอนสอนงาย  และอดทน  ในขณะทีบ่ทบาทของผหูญงิทีไ่มดถีกูให
ภาพ (stereotype) วา ตองเสยีงดงั  กาวราว  ชางประจบ  และแตงตวัโป

คำสัง่สอนกเ็ปนหนึง่ในกระบวนการขดัเกลาทีท่ำใหผหูญงิตองรกันวลสงวนตวั  หากประพฤติ
ตนไมเหมาะสม เชน ตั้งครรภกอนแตงงาน  สังคมก็พรอมที่จะซ้ำเติมทันที  ในขณะเดียวกันสังคมนั้น
มทีาทผีอนปรนใหกบัผชูาย  ดงัเชนกรณสีามมีภีรรยานอยนัน้ถกูมองวาเปนเรือ่งปกต ิ  เปนผชูายมเีสนห
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มากดวยความสามารถ  เปรยีบเสมอืนขนุแผน พระเอกในวรรณคด ี ในขณะทีผ่หูญงิเจาชจูะเปรยีบเสมอืน
นางกาก ี ซึง่สือ่ถงึการดหูมิน่  การรงัเกยีจ  สิง่เหลานีส้ะทอนถงึการปฏบิตัโิดยใชสองมาตรฐาน (double
standard) ไดอยางชดัเจน อกีทัง้ประเดน็ดงักลาวยงัสะทอนใหเหน็จากประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
มาตรา 1516 ทีก่ำหนดวา หากภรรยารวมประเวณกีบัชายอืน่เพยีงครัง้เดยีวถอืวามชี ูสามสีามารถอางเหตุ
ฟองหยาได แตเหตเุดยีวกนันีภ้รรยาฟองหยาไมได เวนแตพสิจูนไดวาสามอีปุการะเลีย้งดหูรอืยกยองหญงิ
อืน่ฉนัภรรยา

ความรนุแรงในครอบครวั : กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

ปญหาความไมเสมอภาคทางเพศไมเพียงแตปรากฎในเชิงวัฒนธรรมเทานั้น  หากแตปรากฎใน
กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมอกีดวย  ซึง่สวนหนึง่ของปญหาเกดิจากผพูพิากษา เจาหนาทีข่องศาล
สวนใหญเปนผชูาย  ทำใหมแีนวโนมการปฏบิตัติามบรรทดัฐานเพศชาย (Vivienne H. Ullrich, 1986) แม
วากฎหมายจะมกีารพฒันาตวับทใหสอดคลองกบัยคุสมยั  ทวายงัมกีฎหมายจำนวนไมนอยทีย่งัคงลาหลงั
อย ูเชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1516   ในประเดน็กระบวนการยตุธิรรม   ความรนุแรง
ในครอบครวัชวงแรกระหวางป 2503 -2523 ตำรวจและระบบกฎหมายยงัขาดการตอบสนองตอปญหาที่
ดพีอ (Klein,1990-1991) จวบจนปจจบุนัเจาหนาทีย่งัคงพยายามทีจ่ะประนปีระนอมเหตคุวามรนุแรงใน
ครอบครวั หลกีเลีย่งการจบักมุผกูระทำผดิดำเนนิคดทีางกฎหมาย สงผลใหเกดิการกระทำความรนุแรงซ้ำ
ในครอบครวั ซึง่อาจกลาวไดวากฎหมายไมสามารถแกปญหาไดและบางครัง้อาจกอปญหาเสยีเอง (Brenda
Sims Blackwell and Michael S. Vaughn, 2003)

จากปญหาและรากเหงาความรนุแรงเชงิโครงสรางทีก่ลาวมานำไปสกูารเรยีกรองเชงินโยบายเพือ่
ความเสมอภาคระหวางชาย-หญงิ อาท ิการวางแนวนโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาสถาบนัครอบครวั
พ.ศ.2547-2556  โดยสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่
คงของมนษุยและพระราชบญัญตัคิมุครองผถูกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวัพ.ศ. 2550 เปนตน

พระราชบญัญตัคิมุครองผถูกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวัพ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550 มีนัยยะแสดงถึง
ความรนุแรงในครอบครวัวามใิชแคเรือ่งภายในบานอกีตอไป  หากแตเปนเรือ่งสาธารณะทีค่นในสงัคมตอง
รวมกันแกไขปญหา  โดยพระราชบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อคุมครองผูถูกกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยมีการกำหนดสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เอื้อตอการลดความรุนแรงและเพิ่มอำนาจให
ผหูญงิในการตอส ูตอรอง และปกปองตวัเอง ดงัเชนมาตราตอไปนี้

มาตรา 5  ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทำดวย
ความรนุแรงในครอบครวั มหีนาทีแ่จงตอเจาหนาที ่เพือ่ดำเนนิการตามพระราชบัญญตันิี้

การแจงตอพนกังานเจาหนาทีต่ามวรรคหนึง่ เมือ่ไดกระทำโดยสจุรติ ยอมไดรบัความคมุครองและ
ไมตองรบัผดิชอบทัง้ทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง

มาตรา 6  การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 5 อาจกระทำโดยวาจา เปนหนังสือ ทาง
โทรศพัท วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส หรือวิธกีารอืน่ใด ...จดัใหผถูกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวั
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เขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคำปรึกษาแนะนำจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคม
สงเคราะห ในกรณีที่ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดำเนินคดี ใหจัดใหผูนั้นรอง
ทกุขตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา แตถาผนูัน้ไมอยใูนวสิยัหรอืมโีอกาสทีจ่ะรองทกุขได
ดวยตนเองใหพนกังานเจาหนาทีเ่ปนผรูองทกุขแทนได

มาตรา 9  เมือ่มกีารแจงตามมาตรา 5 หรือมกีารรองทกุขตามมาตรา 6 แลว หามมใิหผใูดลงพมิพ
โฆษณา หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธใีดๆ ซึง่ภาพ เรือ่งราว หรือขอมลูใดๆ อนันาทำใหเกดิความ
เสยีหายแกผกูระทำความรนุแรงในครอบครวัหรอืผถูกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวัในคดตีามพระ
ราชบญัญตันิี้

ผใูดฝาฝนบทบญัญตัใินวรรคหนึง่ ตองระวางโทษจำคกุไมเกนิหกเดอืนหรอืปรบัไมเกนิหกหมืน่
บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั

มาตรา 10  ในการดำเนนิการตามมาตรา 8 ใหพนกังานเจาหนาทีซ่ึง่มฐีานะเทยีบไดไมต่ำกวาพนกั
งานฝายปกครองหรอืตำรวจชัน้ผใูหญตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและไดรบัมอบหมาย
จากรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดมาตราการหรือวิธีกการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทำ
ดวยความรนุแรงในครอบครวัเปนการชัว่คราว ไมวาจะมคีำรองของจากบคุคลดงักลาวหรอืไม โดยใหมี
อำนาจออกคำสัง่ใดๆ ไดเทาทีจ่ำเปนและสมควร ซึง่รวมถงึการใหผกูระทำความรนุแรงในครอบครวัเขา
รับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
เบือ้งตนตามสมควรแกฐานะ การออกคำสัง่หามผกูระทำความรนุแรงในครอบครวัเขาไปในทีพ่ำนกัของ
ครอบครวัหรือเขาใกลตัวบคุคลใดในครอบครวั ตลอดจนการกำหนดวธิกีารดแูลบตุร

มาตรา 12  ในกรณทีีศ่าลพพิากษาวา ผกูระทำความรนุแรงในครอบครวัมคีวามผดิตามมาตรา 4
ศาลมอีำนาจกำหนดใหใชวธิกีารฟนฟ ูบำบดัรกัษา คมุความประพฤตผิกูระทำความผดิใหผกูระทำความ
ผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทำงานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทำอันเปนเหตุใหเกิดการใช
ความรนุแรงในครอบครวั หรอืทำทณัฑบนไว ตามวธิกีารและระยะเวลาทีศ่าลกำหนดแทนการลงโทษผู
กระทำความผดิกไ็ด

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550 นั้นจะเกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุควรพจิารณาถงึกฎหมายรองรบัทีต่องมหีลกัเกณฑวธิกีารทีเ่หมาะสม  อกีทัง้เจาพนกั
งานจำเปนตองมคีวามร ู  ความเขาใจ ทัง้ตวับทพระราชบญัญตัแิละการปฏบิตัทิี่สอดคลอง ตลอดจนการ
ประชาสมัพนัธใหประชาชนไดรบัรแูละตระหนกัในสทิธ ิหนาที ่ตามพระราชบญัญตัิ

แนวทางการแกปญหาความรนุแรงในครอบครวั

การแกไขปญหาตองมาจากทัง้ภาครฐัและประชาชน  โดยภาครฐัตองมมีาตรการตางๆ เพือ่วางแนว
ทางในการปองกนั แกไขและชวยเหลอืผทูีถ่กูทำราย ในขณะทีภ่าคประชาชนตองพยายามสรางความเขาใจ
ความเหน็อกเหน็ใจ  โดยมองวาความรนุแรงในครอบครวัมใิชเปนเรือ่งสวนตวัหรือเรือ่งธรรมดาทีร่บัได
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(Veronica Magar, 2003) หากแตเปนเรือ่งสาธารณะทีต่องรวมกนัคดิรวมกนัทำ จากทีก่ลาวมาสามารถวาง
แนวทางการแกปญหาความรนุแรงในครอบครวัไดดงัตอไปนี้

1. การอบรมตำรวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหเขาใจสถานการณความรุนแรง  รวมทั้งตอง
สามารถใหขอมลูความชวยเหลอืเบือ้งตนและขอมลูทางกฎหมายแกผทูีถู่กทำรายได

2. นักกฎหมายตองทำงานรวมกับนักสังคมศาสตรเพื่อที่จะพัฒนาระบบความชวยเหลือที่มีประ
สทิธภิาพมากขึน้ตอไป (Sharon G. Portwood and Julia Finkel Heany, 2007)

3. ความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาที่ซับซอน จึงควรพิจารณาในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา
ชนชัน้ และเพศสภาพประกอบดวย

4.  สรางเครอืขายทัง้ภาครฐั  เอกชน ประชาชน และสือ่มวลชน ในการรวมกนัจดัการแกไขปญหา
ความรนุแรงในครอบครวั

5.  ควรบรรจเุนือ้หาเกีย่วกบัความรนุแรงในสงัคมดานตางๆ และสทิธมินษุยชนในเนือ้หาการเรยีน
ทัง้ในระดบัโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั

ความรุนแรงในครอบครัวจัดไดวาเปนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่ฝงรากลึกมากับบทบาท
บรรทดัฐาน และคานยิมของคนในสงัคม  ผานการใชกฎหมาย  ระเบยีบ ขอบงัคบั เพือ่สรางความชอบ
ธรรมในการใชอำนาจกดทับผูที่ดอยกวา (subordinated subject) ทวาในปจจุบันการตระหนักในสิทธิ
เสรภีาพนัน้มเีพิม่ขึน้  เสยีงเงยีบกลบักลายเปนเสยีงทีข่บัขานผานเรือ่งเลาของความเจบ็ปวด เพือ่ใหสงัคม
ไดรบัร ู สงผลใหมกีารสรางความเขาใจเรือ่งความรนุแรงในครอบครวัในมติดิานเวลา (ศกึษาอดตี  ปจจบุนั
และแนวโนมในอนาคต) และสถานที ่(ศกึษาความเหมอืนและความแตกตางของปญหาโดยใชบรบิทของ
สถานที)่ อกีทัง้ศกึษาความซบัซอนในมติติางๆ เพิม่มากขึน้  เพือ่นำไปสกูารวางแนวนโยบาย กฎหมาย และ
สวสัดกิารทีเ่อือ้ตอผทูีต่กเปนเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครวัตอไป
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เขตขณัฑ  ดำรงไทย





ในปจจบุนันีก้ารสือ่สารไดมบีทบาทในชวีติประจำวนัของมนษุยเปนอยางมาก เมือ่สงัคมมคีวามเจรญิกาว
หนาในดานตางๆ ทัง้ในดานเศรษฐกจิ ธรุกจิ การคา การลงทนุ การพฒันาในดานคมนาคม ขนสง การขยาย
ตวัของชมุชน ยิง่ทำใหมคีวามตองการในการตดิตอส่ือสารมากขึน้ มคีวามซบัซอนและขยายตวัมากขึน้อกี
ดวย  อกีทัง้การกาวเขามามบีทบาทของคอมพวิเตอรอยางกวางขวางในทกุวงการ ยิง่ชวยเรงใหเกดิความ
ตองการ เกดิการพฒันา และเกดิความซบัซอนในดานการสือ่สารมากขึน้เปนลำดบั ทำใหเกดิเปนเครอืขาย
การสือ่สารทางอเิลคทรอนกิสขนาดใหญมากมาย ทัง้ทีเ่ปนเครอืขายสาธารณะทีใ่หบรกิารการสือ่สารแก
ประชาชนทัว่ไป  หรอืเปนเครอืขายเฉพาะสำหรบัหนวยงาน  เชน  เครอืขายสือ่สารเฉพาะสำหรบัการทำ
ธรุกรรมภายในองคกรของธนาคาร

ในประเทศไทยหากมองยอนหลงัไปประมาณ 20 ปกอน การสือ่สารนัน้ถอืเปนเรือ่งของความมัน่คง ทีม่ี
ความละเอียดออน มีหนวยงานทางราชการเฉพาะทำหนาที่ใหบริการดานการสื่อสาร และควบคุมความ
ปลอดภยั มัน่คงของประเทศทางดานการสือ่สาร แตเนือ่งดวยความทีเ่ปนหนวยงานราชการ มขีัน้ตอนที่
ตองปฏิบัติตามระเบียบราชการมาก ทำใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของการสื่อสาร และ
ความคลองตัวของการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น ทำใหทางราชการเริ่มมีการใหสัมปทาน มีการผอนคลาย
กฎระเบยีบทางดานการสือ่สารลง ทำใหเอกชนเริม่เขามามบีทบาทในการขยายเครอืขายใหบรกิารการสือ่
สาร ซึง่การผอนคลายกฎระเบยีบตางๆ ลงแมวาจะมขีอดอียมูากมาย เชนชวยใหการพฒันาดานการสือ่สาร
ของประเทศมีการเจริญกาวหนา มีความซับซอน และทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเปนไปได
อยางรวดเรว็มากขึน้ ประชาชนสามารถเขาถงึอปุกรณสือ่สารทนัสมยัไดสะดวก รวดเรว็ และราคาถกูได
มากขึน้ แตกม็ขีอเสยีทีต่ามหลายประการดวยกนั เชน อปุกรณสือ่สารบางประเภททีใ่นอดตีเคยเปนอปุกรณ
สื่อสารที่จำกัดใหใชเฉพาะในหนวยราชการบางหนวย ปจจุบันเปนที่แพรหลายโดยทั่วไปในทองตลาด
สามารถหาซือ้มาเปนเจาของไดโดยไมมกีฎระเบยีบใดๆ ควบคมุอกีตอไป

นี่จึงเปนเหตุใหบรรดาอาชญากรที่หาผลประโยชนจากการขยายตัวการสื่อสารที่มีความเจริญกาวหนา มี
ความซบัซอน ประกอบอาชญากรรมตอระบบเครอืขายคอมพวิเตอรมมีากขึน้เปนเงาตามตวัไปดวย ซึง่การ
กออาชญากรรมนีม้ตีัง้แตอาชญากรรมแบบธรรมดาทีส่ดุ เชน การขโมยโทรศพัทเคลือ่นที ่หรอืการขโมย
เครือ่งคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook Computer) หรือเปนการกออาชญากรรมทีม่คีวามซบัซอน และ
ไมใชการกระทำซึง่หนา อาทเิชน กรณกีารลกัลอบดกัจบัขอมลูการใชบตัรเครดติผานทางการสือ่สาร แลว
นำขอมลูนัน้มาสรางบตัรเครดติปลอมเพือ่นำไปใชในการจบัจายซือ้สนิคาจากหางรานตางๆ หรอื การเจาะ
ระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยัเพือ่ขโมยฐานขอมลูของบคุลากรของมหาวทิยาลยัเพือ่นำขอมลูนัน้ไปใช
แสวงหาผลประโยชนอื่นตอไป ที่ซ้ำรายยิ่งไปกวานั้นโอกาสที่อาชญากรที่กออาชญากรรมคอมพิวเตอร
จะถูกจับมาดำเนินคดี  และลงโทษแทบไมมีเลย  อวิวาล  ลิธานจากบริษัทวิจัยในกลุมบริษัทการเนอร
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ประมาณนอยกวา 1 ใน 700 ของอาชญากรรมทีเ่กีย่วของกบัอาชญากรรมเอกลกัษณบคุคลจะถกูตดัสนิลง
โทษ1

ดังนั้นบทความนี้จึงมุงอธิบายเพื่อสรางความรูความเขาใจในหลักการเบื้องตนของการสื่อสาร และ
มาตรการการรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สาร โดยจะเริม่ดวยการทำความรจูกัเทคโนโลยทีีเ่ปนรากฐาน
ของการสือ่สารทางอเิลคทรอนกิส คอื โทรศพัท และวทิย ุการขยายขอบเขตของการเชือ่มตอสือ่สารเปน
เครือขาย และกลายเปนเครือขายที่สามารถสื่อสารไดทั้งเสียง และขอมูล และสุดทายจะไดกลาวถึง
มาตรการรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สารในอนัทีจ่ะปองกนัอาชญากรรมคอมพวิเตอร

   การสือ่สาร

ระบบโทรศพัท

หลักการในการสือ่สารดวยโทรศพัทมหีลักการพืน้ฐานทีง่ายมาก หลายทานอาจจะเคยทดลองเลนเมือ่ครัง้
ยงัเปนเดก็ดวยการทำโทรศพัทถวยกระดาษ คอื การนำถวยกระดาษสองถวยเชือ่มตอกนัโดยมเีสนดาย หรอื
เสนลวดเปนสือ่นำเสยีงพดู แลวผลดักนัพดูกรอกลงไปในถวยกระดาษขณะทีอ่กีฝายแนบหกูบัถวยอีกใบ
เพือ่ฟงเสยีงทีว่ิง่ผานตามเสนดาย หรอืเสนลวด ซึง่โทรศพัทกม็วีธิกีารทำงานทีค่ลายกนั คอื การเปลีย่นเสยีง
พูดใหเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อสงไปตามสายจนไปถึงปลายทางที่ซึ่งจะทำหนาที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาให
กลบัเปนเสยีงดงัเดมิ วธินีีม้ขีอดกีวาการทำของเลนแบบถวยกระดาษ คอื มรีะยะความผดิเพีย้นของสญัญาณ
นอยกวา และระยะทางทีส่ามารถตดิตอสือ่สารไดไกลกวา

รปูที ่1 การสือ่สารทางโทรศพัท

ระบบวทิยุ

หลักการสือ่สารในระบบวทิยนุัน้จะเปลีย่นเสยีงเปนคลืน่แมเหลก็ไฟฟาแลวนำคลืน่แมเหลก็ไฟฟาทีไ่ดไป
ผสมกบัคลืน่แมเหลก็ไฟฟาทีเ่ปนคลืน่ความถีเ่ฉพาะเพือ่ทำหนาทีเ่ปนคลืน่พาหะแลวสงกระจายแพรไปใน
อากาศเมื่อเครื่องรับหมุนไปรับคลื่นพาหะที่ความถี่เฉพาะนั้นก็จะไดคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั้งหมดที่อยูใน
ความถีน่ัน้แลวจงึเขาสกูระบวนการแยกคลืน่พาหะออกจากคลืน่แมเหลก็ไฟฟาแลวจงึแปลงคลืน่แมเหลก็
ไฟฟาใหกลบัเปนคลืน่เสยีงอกีครัง้หนึง่

1 Grand Theft Identity, Steven Levy and Brad Stone, Newsweek, Page 45, 5 Sep. 2005.
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รปูที ่2 การสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

คลืน่/ขาวสาร คลืน่พาหะ

คลื่นที่เขา....

คลื่นที่เขา....

สถานีสง

เสาอากาศ

คลืน่พาหะ คลืน่/ขาวสาร

คลื่นที่เขา....

คลื่นที่เขา....
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จากทีไ่ดอธบิายใหเหน็ทีร่ะบบการสือ่สารทัง้แบบโทรศพัท และแบบวทิยจุะเหน็ไดวาทัง้สองระบบมขีอ
ด ีและขอเสยีแตกตางกนัไป  กลาวคอืระบบวทิย ุหรือทีเ่รยีกวาระบบสือ่สารแบบไรสายนัน้มขีอดกีวาระบบ
โทรศพัท คอื การทีไ่มจำเปนตองการเดนิสายเชือ่มตอการสือ่สารระหวางจดุ แตจะมขีอเสยี คอื ขอบเขต
ของการติดตอสื่อสารจะคอนขางใกล ถาตองการใหติดตอสื่อสารไดไกลๆ จำเปนตองสรางสถานีสงที่
สามารถสงคลืน่ไดแรงๆ ซึง่สิน้เปลอืงพลงังานมากดวย (ซึง่มกัจะทำใหการสือ่สารเปนแบบทางเดยีวเสยี
เปนสวนใหญ เชน สถานวีทิยกุระจายเสยีง หรอืสถานโีทรทศัน) นอกจากนีก้ารจะตดิตอสือ่สารระหวาง
จุดสื่อสารนั้นจำเปนตองอยูในแนวสายตา นั้นหมายความวาถึงแมจะสรางสถานีสงที่สามารถสงคลื่นได
แรงมาก แตคลืน่อาจเดนิทางไปไมถงึจดุหมายกไ็ดหากถกูความโคงของผวิโลกบงั หรอืถกูกำแพงหนาๆ
กัน้คลืน่สญัญาณไมใหผานไปได ดงันัน้จงึมกัจะสงัเกตเหน็วาสถานวีทิย ุหรอืสถานโีทรทศันมกัจะสราง
หอสงูเพือ่ตดิตัง้เครือ่งสงสญัญาณ หรือตดิตัง้เครือ่งสงสญัญาณบนตกึสงูๆ ถาจะเปนการตดิตอขามประเทศ
หรอืขามทวปีแบบไรสายจะเปนการตดิตอสือ่สารผานดาวเทยีม สวนกรณกีารสือ่สารแบบโทรศพัท หรอื
การสือ่สารทีอ่าศยัสารสือ่สารนัน้มขีอด ีคอื อตัราการสญูเสยีความเขมของสญัญาณในสงเชือ่มตอการสือ่
สารต่ำกวาแบบไรสาย การถกูรบกวนจากสภาพอากาศนอยกวาจงึรศัมกีารสือ่สารทีไ่กลกวา แตมขีอเสีย
คอื จำเปนตองการเดนิสายเชือ่มตอไปถงึจงึสือ่สารได ดงันัน้ จงึไมคอยจะเหมาะสมหากตองมกีารเคลือ่น
ยายจดุสือ่สารอยเูสมอ หรอื พืน้ทีท่ีต่องการสือ่สารอยใูนพืน้ทีท่รุกนัดาร

ระบบเครอืขาย

การเกดิขึน้ของเครอืขายกเ็นือ่งมาจากความตองการการตดิตอสือ่สารทีม่ากขึน้ ในทีน่ีจ้ะขออธบิายโดยการ
สมมุติใหระบบมีความซับซอนนอยโดยจะใชระบบโทรศัพทเอเปนตัวแทนในการอธิบาย ในกรณีที่มีคู
สนทนาเพยีง 2 ฝาย กจ็ะมคีำจำเปนตองการสายเชือ่มตอกนัเพยีง 1 สาย หากมคีสูนทนาเพิม่ขึน้อกี 1 คน
สายการเชือ่มตอกจ็ะตองเพิม่อกี 2 เสน หากเพิม่การใหบรกิารเปน 4 กจ็ะมคีวามตองการเพิม่สายการเชือ่ม
ตอจากเดมิจากทัง้ 3 จดุเดมิไปหาคสูนทนาทีเ่พิม่ขึน้อกี 1

ดงันัน้หากเปนดงันีเ้รากจ็ะสามารถคำนวณไดวามคีวามจำเปนตองวางสายเพิม่ขึน้ตามจำนวนหมายเลขให
บรกิารดงันี้

2 หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร 1 สาย หรอื (2-1)
3 หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร 3 สาย หรอื (3-1) + (2-1)
4 หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร 6 สาย หรอื (4-1) + (3-1) + (2-1)
5 หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร 10 สาย หรอื (5-1) + (4-1) + (3-1) + (2-1)
6 หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร 15 สาย หรอื (6-1) + (5-1) + (4-1) + (3-1) + (2-1)
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ซึง่หากจำนวนหมายเลขใหบรกิารเปนจำนวน N จำนวนสายการเชือ่มตอทีต่องการก ็คอื จำนวน  (N-1) +
จำนวน (N-1-1) + จำนวน (N-1-1-1)  +  จำนวนทีน่อยลงไปเรือ่ยๆ จนถงึคา (3-1) + (2-1)  ในทีส่ดุ หรือ
เขยีนใหอยใูนรปูสมการ

CL = (N-1) + (N-1-1) + (N-1-1-1) + .... + (6-1) + (5-1) + (4-1) + (3-1) + (2-1)
= ((N-1) + (2-1)) + ((N-1-1) + (3-1)) + ((N-1-1-1) + (4-1)) + ....
= N + N + N + ... (จำนวนพจนทีบ่วกจะหายเหลอืเพยีงครึง่หนึง่)
= N x (N-1)/2

CL คอื จำนวนสายการสือ่สารทีจ่ำเปนสำหรบัการสือ่สารสำหรบัทกุเลขหมายในระบบ
N คอื จำนวนเลขหมายในระบบบรกิาร

รปูที ่3 ลกัษณะการเชือ่มตอการสือ่สารทางโทรศพัท 5 เลขหมาย

จากทีก่ลาวไปจะเหน็วาในกรณทีีม่หีมายเลขใหบรกิารในระบบมาก เชน มากกวา 10 หมายเลขการวางสาย
เชื่อมตอก็จะเริ่มเปนปญหาจึงไดมีการพัฒนาระบบการสลับคูสายสัญญาณ ซึ่งการใชระบบสลับคูสาย
สญัญาณอาจจะใชพนกังานสลบัสายสญัญาณ (Operator) หรอืระบบสวติชสลบัคสูายสญัญาณ (Switching
Device) ทัง้นีเ้พราะวาโดยทัว่ไปความตองการทีจ่ะใชสายเชือ่มตอสือ่สารพรอมๆ กนั ในเวลาเดยีวกนัทัง้
หมดเปนไปไดยากมาก ซึง่การใชระบบสลบัคสูายสญัญาณนัน้เปนการประหยดั และเพิม่ประสทิธภิาพใน
การใหบรกิารของเครอืขายดวย
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  เลขหมายบรกิารชมุสายที ่1 เลขหมายบรกิารชมุสายที ่2
รปูที ่4 ลกัษณะการเชือ่มตอการสือ่สารทางโทรศพัทโดยผานชมุสาย

ในกรณทีีม่เีครอืขายหลายเครอืขายเชือ่มตอกนั และหมายเลขบรกิารในแตละชมุสายมาก อาจจะเปนไปได
วามกีารคบัคัง่ของการสือ่สารในเครอืขายบางขาย แตในขณะเดยีวกนัทีเ่ครอืขายอืน่ๆ อาจจะไมมกีารตดิตอ
สือ่สารมากนกั เชน สมมตุวิาในขณะทีป่ระเทศไทยเปนเวลา 18.00 นาฬกิา ทีป่ระเทศมาเลเซยีจะเปนเวลา
20.00 นาฬกิา เครอืขายในประเทศไทยจะมกีารคบัคัง่ของการสือ่สารมาก ขณะทีป่ระเทศมาเลเซยีจะมคีวาม
คบัคัง่ของการสือ่สารนอยกวา จงึเปนไปไดทีจ่ะสามารถใชการสือ่สารผานไปยงัเครอืขายประเทศมาเลเซยี
กอนทีจ่ะวิง่กลบัมายงัเครอืขายในประเทศไทย โดยจะใชอปุกรณจำพวกเราทเตอร (Router) เราทเตอรจะมี
เสนทางการเชื่อมโยงระหวางแตละเครือขายเก็บไวเปนตารางเสนทาง (Routing Table) ทำใหเราทเตอร
สามารถหนาที่จัดหาเสนทาง และเลือกเสนทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการติดตอชวยใหการติดตอระหวาง
เครอืขายไดอยางมปีระสทิธภิาพ2 ซึง่กรณแีบบนีจ้ะมกัจะทำกนัเปนกรณปีกตใินการสือ่สารขอมลูระหวาง
คอมพวิเตอร และในระบบอนิเตอรเนต็

รปูที ่5 ตวัอยางการเชือ่มตอการสือ่สารผานชมุสาย
เสนทางการสือ่สารจากชมุสายที ่1 ไป ชมุสายที ่7 อาจจะเปน 1 – 3 – 7 , 1 – 3 – 5 -7, 1 – 4 – 6 -7, ฯลฯ

2 http://www.skn.ac.th/a_cd/syllabus/router.html, เราทเตอร, 30 Apr. 2007.
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  การรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สาร

ในปจจบุนัปญหาอาชญากรรมคอมพวิเตอรทัว่โลกมแีนวโนมเพิม่มากขึน้ทกุป ทัง้นีเ้พราะความแพรหลาย
มากขึน้ของเครอืขายสือ่สารทางคอมพวิเตอรขนาดใหญ ขอมลูทีถ่ายโอนในเครอืขายสือ่สารกม็เีพิม่มากขึน้
อีกทั้งอัตราการเขาไปใชงานอินเตอรเน็ตของประชากรในทุกประเทศทั่วโลกก็เพิ่มขึ้น ทำใหการกอ
อาชญากรรมคอมพวิเตอรมมีากขึน้เปนเงาตามตวั ดงัเชนตวัเลขทีร่ายงาน ในเวบ็ของศนูยฝกอบรมระบบ
คอมพวิเตอรเครอืขายและความปลอดภยัขอมลู (ACIS Professional Center)  วาจำนวนคดดีานอาชญากรรม
ในประเทศเกาหลใีตมจีำนวนทัง้หมด 77,099 คด ีในป 2547 และเพิม่เปน 88,731 คด ีในป 25483 ดงันัน้
ความสำคญัในการออกแบบ หรอืสรางมาตรการสำหรบัการรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สารจงึมมีากขึน้
เปนลำดบั

มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร4  ตามที่คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยในระดับ
อตุสาหกรรมเพือ่คานาดาและนานาชาต ิ (Canadian and International Industrial Security Directorate -
CIISD) นัน้จะเกีย่วของกบัการปองกนัความลบั และความถกูตองของขาวสารทีไ่ดรบัการจดัลำดบัชัน้ความ
ลบั หรอืถกูปองกนัในขณะทีถ่กูสงไปในชองทางการสือ่สาร โดยทีใ่นขณะเดยีวกนัจะตองประกนัวาผทูี่
ไดรบัอนญุาตใหสามารถเขาถงึขาวสารนัน้จะไมถกูกดีกนัออกไป มาตรการการรกัษาความปลอดภยัในการ
สือ่สารนีจ้ะตองถกูบงัคบัใชใหครอบคลมุทัง้ระบบการสือ่สาร การเชือ่มตอ และอปุกรณทีเ่กีย่วของตางๆ
โดยมวีธิกีาร และเครือ่งมอืทีใ่ชในการรกัษาความปลอดภยั เชน การปองกนัการเขาถงึตวัทรพัยากร หรอื
อปุกรณในระบบ, การเขารหสัขาวสาร ระเบยีบวธิรีกัษาความปลอดภยัในการขัน้ตอนการสงขาวสาร และ
การแพรกระจายขาวสาร

เพื่อใหเขาใจโดยกระจางจะขออธิบายโดยใชรูปดังที่แสดงในขางลางเพื่อแสดงถึงแนวคิดในเรื่องของ
มาตรการการรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สาร

รปูที ่6 การลกัลอบดกัฟงการสนทนา

3 http://acisonline.net/article_prinya_eweek_150749.htm, กรณีศึกษาเกี่ยวกับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร และ การใชกฎหมายการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเกาหลีใต (Case Study : Cyber Crime and IT Law  in South Korea),
ปรญิญา หอมเอนก, 27 Apr. 2007.
4 http://www.ciisd.gc.ca/text/os/csc-e.asp, Communication Security (COMSEC),  Canadian and International Industrial Security Directorate
(CIISD), 27 Apr. 2007.

สายที่ลักลอบดักฟง
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จากรปูจะเหน็วาในการสือ่สารหากมบีคุคล หรอืฝายทีไ่มอยใูนขายทีจ่ะไดรบัขอมลู หรอืขาวสารสามารถ
เขาถงึชองทางการสือ่สารกจ็ะทำใหการสือ่สารนัน้ไมมคีวามปลอดภยั ดงันัน้การสือ่สารทมีคีวามปลอดภยั
จะตองมคีณุสมบตัใิน 3 ประการ คอื

การสือ่สารนัน้ตองเปนความลบั (Confidentiality) หมายถงึ ขอมลู หรอืขาวสารระหวางกนัของ
ผสูง และผรูบัจะตองไมถกูรบัรโูดยบคุคลทีไ่มเกีย่วของ แมขอมลู และขาวสารนัน้จะถกูดกัจบัโดย
ผทูีไ่มประสงคด ีแตผทูีไ่มประสงคดนีัน้จะตองไมรถูงึความหมาย หรอืขอความสำคญัของเนือ้หา
ในตวัสารทีไ่ดไป

 ความถกูตองนาเชือ่ถอืของขาวสาร (Data Integrity) หมายถงึ ขอมลู และขาวสารทีส่ือ่สารระหวาง
กนัของทัง้สองฝายนัน้จะตองมคีวามถกูตอง นาเชือ่ถอืสามารถยนืยนัไดวาเปนขอความทีท่ัง้สองฝาย
ตองการสื่อถึงกันจริง มิไดถูกดัดแปลง แกไข หรือตกหลน สูญหาย ไปบางสวน หรือทั้งหมดใน
ระหวางการสือ่สารถงึกนั

 การยนืยนัตวัตนทีแ่ทจรงิของผสูงสารและผรูบัสาร (Authentication) หมายถงึ การรบัรองยนืยนั
ทีร่ะบวุาทัง้ผสูงสาร และผรูับสารทีเ่ปนบคุคลทีถ่กูตองตามทีก่ลาวอางวาเปนผสูง และผรูับสาร ไม
ใชผสูง หรอืผรูบัถกูแอบอางเอาชือ่มาดำเนนิการ เชนในกรณทีีม่ ีอาชญากรขโมยขอมลูบตัรเครดติ แลว
ใชขอมลูนัน้ทำรายการซือ้สนิคาทางอนิเตอรทัง้ทีต่วัเจาของบตัรเครดติจรงิไมรเูรือ่งเลย

จากที่กลาวในขางตนในเรื่องคุณสมบัติของการสื่อสารที่ปลอดภัย ตอไปผูเขียนอยากอธิบายถึงวิธีการที่
นยิมใชกันในเพือ่สรางความปลอดภยัใหกับการสือ่สาร

   การทำใหการสือ่สารเปนความลบั

การที่จะทำใหขอมูล และขาวสารที่จะสื่อถึงกันนั้นเปนความลับนั้นสามารถทำไดโดยอาศัยการเขารหัส
ขอมลู (Cryptography) กระบวนการเขารหสัจะทำงานในลกัษณะการแปลงขอมลู ขอความ หรอืขาวสาร
จากขอความขาวสารทีบ่คุคลโดยทัว่ไปสามารถเขาใจไดใหกลายเปนขอความขาวสารทีบ่คุคลธรรมดาไม
สามารถเขาใจได หรือไมมคีวามหมายแมจะไดรบัขอความขาวสารนัน้มา เวนแตจะถกูถอดรหสัใหกลบั
คืนมาเปนขอความขาวสารกอนจะถูกเขารหัส ซึ่งหลักการทำงานจะมีองคประกอบสำคัญ 2 สวน คือ
1) กรรมวธิใีนการเขารหสั/ถอดรหสั  และ 2) กญุแจสำหรบักรรมวธิใีนการเขารหสั/ถอดรหสั ในทีน่ีจ้ะ
ขอยกตวัอยางแบบงายๆ  เชน  การเขารหสัโดยวธิกีารแทนทีอ่กัษรในลำดบัสลบั โดยมกีญุแจในการเขา
รหัสเปนลำดบัอกัษรถดัไป  6  ลำดบั  ดงันัน้จงึสามารถสรางเปนตารางสำหรบัใชในการแปลงเปนรหสั
ไดดงัตารางขางลางนี้
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อกัขระปกติ อกัขระเขารหสั อกัขระปกติ อกัขระเขารหสั อกัขระปกติ อกัขระเขารหสั
ก ง ข จ ค ฉ
ค ช ฅ ซ ฆ ฌ
ง ญ จ ฎ ฉ ฏ
ช ฐ ซ ฑ ฌ ฒ
ญ ณ ฎ ด ฏ ต
ฐ ถ ฑ ท ฒ ธ
ณ น ด บ ต ป
ถ ผ ท ฝ ธ พ
น ฟ บ ภ ป ม
ผ ย ฝ ร พ ล
ฟ ว ภ ศ ม ษ
ย ส ร ห ล ฬ
ว อ ศ ฮ ษ ก
ส ข ห ค ฬ ค
อ ฅ ฮ ฆ

ตารางที ่1 ตารางตวัอยางการเขารหสัดวยกญุแจรหสั “ง”

เมือ่นำขอความทีต่องการจะเขารหสั เชน “ทดสอบ” ผานการเขารหสักจ็ะไดขอความวา “ฝบขฅภ” เมือ่ผู
ทีไ่ดรบัขอความทราบกญุแจรหสัวา คอื “ง” กจ็ะสามารถถอดรหสัไดเปนขอความทีถ่กูตอง ในกรณภีาษา
ไทยทีม่สีระ และวรรณยกุตอาจจะใชกรรมวธิใีนการเขารหสั/ถอดรหสั และกญุแจสรางเปนตารางแยกขึน้
มาตางหากสำหรบัสระและวรรณยกุต หรอืจะนำสระและวรรณยกุตมาประมวลผลรวมในกลมุเดยีวกนักบั
พยญัชนะทัง้ 44 ตวักไ็ด ทัง้นีข้ึน้กบัการออกแบบ และระดบัของความตองการความปลอดภยัในการรกัษา
ความลับ

อยางไรก็ดีจะเห็นวาในกรณีที่เราใชกุญแจโดยการแทนที่อักษรดวยอักษรที่สลับลำดับเพียงครั้งเดียวอาจ
จะมีความปลอดภัยไมมากนัก เนื่องจากหากมีผูตองการจะทำลายการการเขารหัส มีความอดทนมากพอ
ก็จะสามารถทดลองทำลายการเขารหัสโดยการสลับลำดับของอักษรเริ่มตนจากสลับ 1 ลำดับ, 2 ลำดับ,
3 ลำดับ ตอไปเรื่อยๆ จนสามารถทำลายรหัสได ซึ่งโอกาสในการสลับลำดับมีเพียง 43 ลำดับเทานั้น
ในกรณตีวัอยางนี ้วธิทีีจ่ะเพิม่ความปลอดภยัในการรกัษาความลบันัน่คอืการเพิม่ขัน้ตอนในการสลบัลำดบั
หรอืเพิม่จำนวนครัง้ในการสลบัลำดบั เชนเมือ่ไดขอความทีเ่ขารหสัในขัน้แรกแลวใหนำไปเขารหสัซ้ำอกี
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ครัง้ โดยในครัง้นีจ้ะสลบัลำดบัใหม ซึง่อาจจะเปนลำดบัที ่ 3 ดงันัน้หากผทูีต่องการจะถอดรหสัตองการ
จะทำลายรหสัโดยใชวธิกีารแบบทือ่ๆ (Brute force) นกัเจาะทำลายรหสัจะตองทดลองพยายามถงึ 1849
รปูแบบ (43 x 43) ดงันัน้ทานผอูานจงึจะพอมองเหน็วายิง่ความเปนไปไดในการสลบัทีข่องอกัขระ และ
ความยาวของกุญแจเพิ่มมากขึ้นเทาใด โอกาสที่รหัสจะถูกทำลายไดก็จะมีนอยลงเทานั้น5 แตขอจำกัดที่
จะจำกดัไมใหกญุแจยาวไมมทีีส่ิน้สดุ คอื เวลาทีใ่ชในการประมวลผลเพือ่ทีจ่ะเขารหสั และถอดรหสัเมือ่
มกีญุแจรหสัทีถ่กูตอง

แตทวาปญหาเรือ่งการทำใหการสือ่สารนัน้เปนความลบันัน้ยงัมปีญหาอยอูกีหนึง่เรือ่ง คอื การทีจ่ะทำให
บคุคลภายนอกไมสามารถทราบไดวากญุแจรหสัคอือะไร ในกรณทีีก่รรมวธิกีารเขารหสัและถอดรหสัเปน
แบบสมมาตร (Symmetrical algorithms)  หมายความวากญุแจการเขารหสั และกญุแจถอดรหสัเปนกญุแจ
อนัเดยีวกนั ทำใหตองมคีวามเสีย่งเมือ่ตองการสงขอมลูใหทัง้สองฝายทราบเกีย่วกบักญุแจรหสั ซึง่สามารถ
แกไขโดยใชกรรมวิธีการเขารหัสและถอดรหัสเปนแบบอสมมาตร (Asymmetrical algorithms) โดย
กรรมวธิใีนการเขารหสัและถอดรหสัใชกญุแจสองดอก คอืกญุแจเขารหสั และ กญุแจถอดรหสั สำหรบั
กญุแจเขารหสัทีเ่ปนคกูบักญุแจถอดรหสันัน้สามารถเปดเผยใหทราบไดโดยทัว่ไป ดงันัน้ในจงึมช่ืีอเรยีก
วา กญุแจสาธารณะ (Public key) สวนกญุแจถอดรหสันัน้จะไมเปนทีเ่ปดเผย ดงันัน้จงึเรยีกวา กญุแจสวน
บคุคล (Private key) ฉะนัน้ใครกต็ามทีท่ราบกญุแจสาธารณะจะสามารถเขารหสัโดยกญุแจสาธารณะแลว
สงขอความเขารหสัไปแตเฉพาะผรูบัทีม่กีญุแจสวนบคุคลเทานัน้จงึจะสามารถถอดรหสัได

กญุแจสาธารณะ (ผรูบั) กุญแจสวนบุคคล(ผูรับ)

  กรรมวธิเีขารหสั           กรรมวธิถีอดรหสั

ขอความปกติ     ขอความเขารหสั ขอความปกติ

รปูที ่7 กระบวนการเขารหสัแบบอสมมาตรา

1 ปจจุบันความยาวของกุญแจที่ไดรับการยอมรับวามีความปลอดภัยสูงมีความยาวรหัส 1024 บิต หรือ128 ตัวอักขระ
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  การปกปองและรกัษาความถกูตองของการสือ่สาร

สำหรับกรณีการพิสูจนยืนยันความถูกตอง  นาเชื่อถือวาเปนขอความที่ทั้งสองฝายตองการสื่อถึงกันจริง
มไิดถกูดดัแปลง แกไข หรอืตกหลน สญูหาย ไปบางสวน หรอืทัง้หมดในระหวางการสือ่สารถงึกนันัน้
สามารถทำไดโดยการใชกรรมวธิเีพือ่ประมวลเปนผลสรปุรวมของขาวสาร (Hash function)ไดออกมาเปน
ขอมลู หรอืขาวสารชดุหนึง่ (Checksum หรอื Digital summary) ถาจะอธบิายใหงายๆ ใหทานผอูานลอง
นกึดวูาคลายกบัการสงโทรสารทีม่กัจะมใีบปะหนาสรปุวาเอกสารทีส่งมทีัง้หมดกีห่นา และทีเ่อกสารแต
ละหนาจะเขียนวาเปนหนาที่เทาไรจากทั้งหมด เชน 1/4, 2/4, ..., 4/4 และที่ปลายเอกสารในแตละหนา
จะแสดงขอความสัน้ๆ ทีข่ึน้ตนในหนาถดัไป  สำหรบัในกรณขีองกรรมวธิกีารประมวลผลสรปุรวมขาว
สาร เมือ่ผรูบัไดรบัขาวสารนัน้ แลวนำขาวสารนัน้ไปประมวลผลดวยกรรมวธิเีดยีวกนักจ็ะทราบวาผลสรปุ
รวมขาวสารคอือะไร และหากคาทีไ่ดนัน้แตกตางจากคาทีก่ำกบัมาจากทางฝงผสูง ผรูบักจ็ะทราบไดทนัที
วาขาวสารทีไ่ดรบัมคีวามผดิปกต ิไมถกูตอง ผรูบักเ็พยีงตดิตอผสูงใหสงขาวสารเดมิซ้ำอกีครัง้หนึง่

ขอความ   ............................> กรรมวิธปีระมวลผลสรปุ ............................> ขอความ + ผลสรปุรวมขาวสาร

ขอความ + ผลสรปุรวมขาวสาร(ผูสง)                                              เปรยีบเทยีบ

       ......................................> กรรมวธิปีระมวลผลสรปุ ....................................> ผลสรปุรวมขาวสาร(ผูรับ)

   การยนืยนัตวัตนทีแ่ทจรงิของผสูงสารและผรูบัสาร

ในหวัขอสดุทายทีเ่ราจะตองคำนงึถงึในมาตรการการรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สาร คอื การยนืยนัตวั
ตนทแีทจรงิของผสูงสาร และรบัสาร ซึง่วธิกีารนีก้ค็อืการใชลายมอืชือ่ดจิติอล (Digital Signature) ซึง่วธิี
การสือ่สารจะคลายกบัการเขารหสัโดยทัว่ไปเพยีงแตในขัน้ตอนการเขารหสัจะใชกญุแจรหสัสวนบคุคล
ของผสูงเพือ่ทำกรรมวธิกีารเขารหสั เมือ่ขอมลู ขาวสารไปถงึยงัผรูบั สวนผรูบัจะใชกญุแจสาธารณะของ
ผสูงถอดรหสัหากผลสรปุรวมขาวสารทีไ่ดหลักการถอดรหสัไดออกมาอยางถกูตองกจ็ะเปนการยนืยนัวา
ผูสงเปนผูสงขาวสารที่แทจริง
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             กญุแจสวนบคุคล (ผสูง)       กญุแจสาธารณะ (ผสูง)

       กรรมวธิเีขารหสั + ลงลายมอืชือ่       กรรมวธิถีอดรหสั + การรบัรองลายมอืช่ือ

ขอความตนฉบับ ขอความเขารหัสพรอมลงลายมือชื่อกำกับ       ขอความทีผ่านการรบัรอง

รปูที ่8 กระบวนการสรางและตรวจสอบการลงลายมอืชือ่ดจิติอล

   การวางมาตรการการรกัษาความปลอดภยัในองครวม

จากทีก่ลาวมาในขางตนเปนเพยีงมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัในกระบวนการสือ่สารเทานัน้ แต
วาการโจมตตีอระบบรกัษาความปลอดภยันัน้อาชญากรจะใชวธิกีารหลายรปูแบบ เชน การวางกบัดกั การ
ลกัลอบดกัจบัขอมลู การใชโปรแกรมเพือ่ควบคมุเครือ่งคอมพวิเตอรอืน่ (Bot and Drone) ฯลฯ ดงันัน้จงึ
จำเปนทีผ่ทูีว่างระบบรกัษาความปลอดภยัจะตองระลกึไวเสมอระบบรกัษาความปลอดภยัจะแขง็แกรงทีส่ดุ
เทากับจุดที่ออนแอที่สุดในระบบ ฉะนั้นการวางนโยบายเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในเครือขาย
คอมพวิเตอร การใหความรแูกผปูฏบิตังิาน ผใูชงาน และผทูีเ่กีย่วของ การตรวจสอบอปุกรณเครือ่งใช การ
ควบคมุการเขาถงึและการใชงานอปุกรณตางๆ โดยรอบคอบ และการตรวจสอบโปรแกรมทีใ่ชงานตางๆ
จึงตองไดรับการพิจารณา และมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งโดยหลักแลวจะสามารถแบงไดเปน
3 สวน คอื6

การควบคมุการบรหิารจดัการ (Administrative controls)
การควบคมุการพฒันาโปรแกรม (System development controls)
การควบคมุการปฏบิตักิาร (Processing controls)

การควบคมุในระดบัการบรหิารจดัการจะเปนการควบคมุในเชงิการวางกรอบนโยบาย ตลอดจนถงึกรอบ
วธิปีฏบิตังิานทีเ่กีย่วของในระบบคอมพวิเตอร ซึง่ไดแก

6โปรดศึกษารายละเอียดจากวารสารยุติธรรมคูขนานฉบับที่ 1, 1 พ.ย. 2549
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การวางมาตรการรกัษาความปลอดภยัของทรพัยสนิ และการเขาใชงานระบบคอมพวิเตอรและ
ขอมลู
การกำหนดกรอบวิธีปฏิบัติและนโยบายในการใชงานระบบคอมพิวเตอรขององคกรสำหรับ
พนกังาน การควบคมุการกระจาย  การแจกจายผลลพัธ และรายงาน การกำหนดชวงเวลาใน
ปฏบิตังิานเพือ่จะไดพบสิง่ผดิสงัเกตไดงายขึน้ในกรณทีีม่กีารปฏบิตังิานนอกเหนอืจากชวงเวลา
ทีก่ำหนด
การกำหนดขอบเขต และแบงแยกอำนาจ การตรวจสอบซึง่กนัและกนัระหวางหนวยงาน หรอื
ผทูี่ปฏบิตัิงาน
การควบคมุการใชงานในระบบเครอืขาย และในระบบอนิเตอรเนต็

การควบคุมการพัฒนาโปแกรม การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรไมวาจะเปนการเขียนโปรแกรมขึ้นมา
สำหรับการทำงานโดยเฉพาะสำหรับองคกร หรือการซื้อโปแกรมสำเร็จรูปมาเพื่อปรับใชกับงานของ
องคกร สิง่ทีอ่งคกรตองสนใจควบคมุดแูล คอื

เอกสารประกอบของการพฒันาระบบ และคมูอืการการใชงานของระบบ
การทดสอบโปรแกรม และระบบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วโยง

การควบคุมในการปฏิบัตกิาร การควบคุมในการปฏิบัติการเพื่อเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานของ
ระบบจะมีความถูกตอง ครบถวน โดยผูที่มีอำนาจในการสั่งการเทานั้น ซึ่งการควบคุมในจะควบคุมใน
ทกุกระบวนการของการปฏบิตังิานตัง้แตการปอนขอมลูเขา การปฏบิตังิานตามชดุคำสัง่ การแสดงผลและ
รายงาน ตลอดจนรวมถงึการควบคมุการปรบัปรงุขอมลูทีก่ระทำกบัแฟมขอมลูและฐานขอมลู ตวัอยางใน
การตรวจสอบทีเ่ปนไปได อาทเิชน

ในขัน้ตอนของการปอนขอมลูเขาจะตองมกีารควบคมุทีส่ำคญั คอื การปอนขอมลูใหครบถวน
การตรวจสอบความถกูตองของขอมลูทีป่อนเขาไป
ในขั้นการปฏิบัติ ในบางครั้งกอนที่ระบบจะดำเนินการประมวลผลตอ ระบบจะถามถึงรหัส
พนกังาน และรหสัอนมุตัิ
ในขั้นของการรายงานผล ระบบจะตองมีการควบคุมเพื่อใหแนใจวาผลลัพธจากการประมวล
ผลจะถูกสงไปยังผูที่มีสิทธิ์ไดรับขอมูลนั้นอยางแทจริง

การตรวจสอบ คอื วธิปีฏบิตัเิพือ่ใหเกดิความมัน่ใจวาการวางมาตรการนโยบายในการใชงานระบบ การใช
งานระบบ ระบบทีป่ฏบิตังิานอย ูและมาตรฐานในการควบคมุเปนไปอยางถกูตอง เหมาะสมและรดักมุตาม
สมควร เครือ่งมอืและวธิกีารเพือ่การตรวจสอบสามารถแยกเปนประเภทตางๆ ไดดงันี้

การตรวจสอบโดยใชขอมลูทดสอบ
การตรวจสอบคำสัง่ปฏบิตังิานในขัน้ตอนตางๆ
การตรวจสอบการปฏบิตังิานใหหนวยงานสมมตุ ิหรอืลกูคาสมมตุิ
การใชโปรแกรมเพือ่ชวยในการตรวจสอบ
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   แหลงขอมลูเพือ่การอางองิและศกึษาเพิม่เตมิ

http://electronics.howstuffworks.com/question250.htm, Is it possible to detect if someone is illegally
using my phone line?, 27 Apr. 2007.
http://www.pgpi.org/doc/pgpintro/, How PGP works, 17 May 2007.
http://www.skn.ac.th/a_cd/syllabus/router.html, เราทเตอร, 30 Apr. 2007.
http://www2.cs.science.cmu.ac.th/cs202/document/cs202_2.pdf, การสือ่สารขอมลูเบือ้งตน
 (Data Communication), 6 May 2007.
Axis Communications AB, http://www.axis.com/documentation/whitepaper/security.pdf,
Communication Security. - available techniques., 24 Feb. 2003.
Canadian and International Industrial Security Directorate (CIISD), http://www.ciisd.gc.ca/text/os/
csc-e.asp, Communication Security (COMSEC), 27 Apr. 2007.
Computer Science and Telecommunication Board, Division on Engineering and Physical Sciences,
National Research Council, Cybersecurity Today and Tomorrow: Pay Now or Pay Later,  National
Academy Press, Washington, D.C. 2002.
Marshall Brain, http://electronics.howstuffworks.com/telephone.htm, How Telephones Work, 27 Apr.
2007.
Ross J. Anderson, Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, John
Wiley & Sons Inc., 2001.
Steven Levy and Brad Stone, Newsweek, Grand Theft Identity,  Page 42 – 48, 5 Sep. 2005.
Tom Harris, http://electronics.howstuffworks.com/wiretapping.htm, How Wiretapping Works, 27 Apr.
2007.
จตชุยั  แพงจนัทร, Master in Security,  อรรณพ ขนัธกิลุ (บรรณาธกิาร), อนิโฟเพรส (Infopress),
บรษิทั ไอดซีี อนิโฟ ดสิ- ทรบิิวเตอร เซน็เตอร จำกดั, นนทบรุี, มนีาคม 2550.
ปริญญา หอมเอนก, http://acisonline.net/article_prinya_eweek_150749.htm, กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
อาชญากรรมคอมพวิเตอร และ การใชกฎหมายการกระทำผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรในกระบวนการยตุธิรรม
ของประเทศเกาหลใีต (Case Study : Cyber Crime and IT Law  in South Korea), 27 Apr. 2007.
ศริวิรรณ อภสิริเิดช, http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/encryption/pgp.php, การเขารหสัอ-ีเมลและ
เซน็รบัรองดวย PGP, 17 May 2007.
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ดร.อมร  วาณชิววิฒัน





1 ที่มา  JUDY Pearsall (ed) The Concise Oxford Dictionary 10th edition (Oxford University Press Oxford 2001) 1141
2 Samuel P Huntington ไดเขียนหนังสือ Soldier and the State (Harvard University Press) ในป 1957 หรือ 12 ป หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่ง
โลกกำลังเผชิญกับภัยจากสงครามรูปแบบใหมที่เรียกวา “สงครามเย็น (Cold War) อันเปนความขัดแยงระหวางคายประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเปน
แกนนำ กับสหภาพโซเวียตรัสเซีย (ชื่อในขณะนั้น) ที่มีการปกครองดวยลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่งสหรัฐอเมริกาประเทศที่ Huntington เปนพลเมืองอยูนั้น
บทบาทของทหารกับการเมืองมีมากอยางนาเปนหวงวาจะมีผลกระทบตอความเปนประเทศเสรีนิยมที่นาจะถึงคราวแหงการพิจารณาจำกัดบทบาทของ
กองทัพใหอยูในขอบเขตที่สมควร
3 ที่มา http://kingsofwar.wordpress.com/2007/10/17/the-paucity-of-professionalism/
4 Gordon Marshall ไดใหนิยามคำวา corporate society คือ การที่สังคมหนึ่งๆ ไดใหโอกาสกลุมผลประโยชนที่เปนองคกรขนาดใหญและมีอิทธิพลสูง
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อสาธารณะทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (ที่มา Gordon Marshall Dictionary of Sociology
(Oxford University Press Oxford 1998) 122

ดร.อมร  วาณชิวิวฒัน

     บทนำ

คำวา “ทหารอาชพี” เปนคำกลาวทีต่องอาศยัการตคีวามทัง้อยางกวางและอยางแคบตามบรบิทของสงัคมและ
วฒันธรรม (social and cultural context) ของแตละประเทศและระบอบการเมอืงการปกครองทีแ่ตกตางกนั
ดังจะเห็นไดชัดเจนระหวางประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสตและประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยรวมไปถงึประเทศทีอ่ยภูายใตการปกครองโดยคณะผนูำของกองทพัทีท่ำใหบทบาทภารกจิ
ของทหารในความหมายของประเทศทีม่กีารบรหิารปกครองแตกตางกนัเหลานีม้รีายละเอยีดภารกจิหนาที่
หลกัและปลกียอยแตกตางกนัออกไปตามเปาประสงคและพนัธกจิกองทพัของประเทศนัน้ๆ

อยางไรกด็โีดยเนือ้หาขอบขายความหมายทางวชิาการทัว่ไปแลว คำวา “ความเปนอาชพีหรอืทำอยางมอือาชพี
(professionalism)” มคีวามหมายอนัเปนทืย่อมรบัทัว่กนัวา หมายถงึ ความสามารถในการทำกจิการงานให
สำเร็จบรรลุเปาประสงคตามลักษณะอาชีพที่เปนมาตรฐาน ซึ่งเปนคำที่ตรงขามกับคำวา “มือสมัครเลน
(amateurs)”1 ทีข่าดความจรงิจงัหรอืมคีวามยัง่ยนืถาวรนอยกวา

หากพจิารณาถงึแนวความคดิที ่ Samuel P Huntington 2 ศาสตราจารยแหงมหาวทิยาลยัฮารวารด ผเูคยเปน
หนึง่ในคณะทำงานดานความมัน่คงของอดตีประธานาธบิด ีLyndon B Johnson ผลูวงลบั ไดกลาวถงึ “ความ
เปนมอือาชพีของทหารหรอืกองทพั” ไวในผลงานทีไ่ดรบัการยกยองใหเปนงานเขยีนทรงคณุคา (classic
work) ในชือ่ Soldier and the State ถงึความหมายของการบรรลคุวามเปนทหารอาชพีวา จะตองประกอบ
ดวย3 ความชำนาญการ (expertise) ความรบัผดิชอบ (responsibility) และการมสีวนรวมในการตดัสนิใจตอ
สาธารณะ (corporate)4

คำกลาวของ Huntington เทากบัยนืยนัไดวาในระบอบประชาธปิไตย ความเปนทหารอาชพีจะไมถกูตดัขาด
จากโลกภายนอกอยางสิน้เชงิ หรอืแมแตจะมคีวามพยายามใดๆ ทีเ่ปนไปเพือ่จำกดับทบาทขอบเขตของกอง

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2551
63



5 L W Pye ไดกลาวถึงสวนดีที่กองทัพไดเขามามีบทบาทนำในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบางสังคม (change agent) วา บางครั้งประโยชนของรัฐบาล
ทหารคือการสรางแรงกดดันใหสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไปในทิศทางที่เปนความคาดหวังของสังคมสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพกวารัฐบาล
พลเรือน ดวยเหตุปจจัยทางความพรอมดานการจัดระบบระเบียบองคกร เทคโนโลยีตางๆ ที่มีอยูแลว (ที่มา M Janowitz The Military in the Political
development of the New Nations (University of Chicago Press Chicago 1964) pp 75-83

ทพัใหเปนองคกรเอกเทศ (autonomy) โดยมกีารควบคมุดวยระเบยีบกฎหมายทีเ่ขมงวดอยางทีเ่ขาใจกนัผดิๆ
เพราะนอกจากการกระทำทีก่ลาวถงึจะเปนสิง่ทีเ่ปนไปไดยากในทางปฎบิตัแิลว ในฐานะทีท่หารและกองทพั
รวมถงึภาคประชาชนและองคกรเครอืขายสถาบนัตางๆ จะตองอยรูวมกนัในโครงสรางใหญของระบบสงัคม
สิง่ทีร่ฐับาลซึง่มาจากการเลอืกตัง้หรอืทีเ่รยีกกนัวา “รฐับาลพลเรอืน” จะตองกระทำใหได คอื การจดัวาง
ตำแหนง “ทีเ่หมาะสม” ในกรอบของการดำเนนิกจิกรรมตางๆ ใหทกุภาคสวนไดเขามามสีวนรวมอยางเปน
ธรรม ตามความรคูวามชำนาญและความสามารถทีม่อียแูตกตางกนัออกไปเพือ่ความมปีระสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการ ซึง่จะเปนกระบวนการหนึง่ทีจ่ะลดทอนโอกาสทีท่หารหรอืกองทพัจะเขามากาวกายหรอืยงุ
เกีย่วกบัการเมอืงหรอืในทางกลบักนัยอมจะเปนการยากที ่“การเมอืง” จะเขาไปแทรกแซงหรอืทำลายความ
เปนเอกภาพของกองทพัไดอยางทีแ่ลวๆ มา5

สำหรบัการศกึษาประเดน็วาดวย “ทหารอาชพีกบัประชาธปิไตย” นี ้นอกจากจะดำเนนิการศกึษาวจิยัผานการ
คนควาเกบ็รวบรวมขอมลูจากเอกสารอางองิและหนงัสอืตำราทีเ่กีย่วของแลว ยงัไดรบัความกรณุาจากผแูทน
ของสถานเอกอคัรราชทตูตางประเทศบางแหงในประเทศไทย ทีม่บีทบาททางดานการทหารในระดบัแนว
หนาในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ไดกรุณาใหขอคิดเห็นตอการปรับปรุงพัฒนากองทัพของ
ไทยอยางไมเปนทางการ เนือ่งดวยทศันะความคดิเหน็สวนบคุคลทีไ่ดรบัมานี ้ผใูหขอมลูไมประสงคจะให
มกีารเปดเผยชือ่และสงักดั เพราะสภาวการณทางการเมอืงการปกครองไทยในปจจบุนั (ขณะเขยีนบทความ
พ.ย. 2550) ทางผใูหขอมลูเหน็วายงัมคีวามลอแหลมและเกรงวาจะมผีลกระทบตอความสมัพนัธระหวาง
ประเทศ   ทำใหการนำเสนอในสวนนีจ้ะกลาวถงึประเดน็ตางๆ ทีไ่ดรบัมาจากผใูหขอมลูในลกัษณะเปน
ภาพรวมของความคดิเหน็ทีไ่ดรบัจากการสมัภาษณผสมผสานเขากบัขอเสนอแนะทางวชิาการจากแหลงคน
ควาอืน่ๆ ไปพรอมๆ กนั

   กองทพักบัระบบการเมอืง และกลมุผลประโยชน

ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความเขาใจเกีย่วกบัการดำเนนิการไปสกูารพฒันากองทพัใหเปนทหารอาชพีภายใตการเมอืง
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเปนพระประมขุ สิง่ทีจ่ะตองใหความสำคญัและ
ทำความเขาใจตรงกนัในเบือ้งตน คอื เรือ่งวาดวยระบบการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยทีม่คีวามซบัซอน
ในแงความตองการทีแ่อบแฝง (Hidden agenda) ไมตองตรงกนัของกลมุผลประโยชนตางๆ ในสงัคม (vested
interest groups) ซึง่กองทพัเองดงัไดนยิามไวขางตนจดัวาเปนกลมุผลประโยชนในเชงิ “อำนาจ” และยงัมี
บทบาทเปรยีบไดกบัเปนตวัแสดงหนึง่ (actor) ในฐานะผปูกปองรกัษาความมัน่คงแหงรฐั จงึเกดิภาพซอน
ของภารกจิหนาทีแ่ละพนัธกจิสำคญัทีม่รีปูแบบเฉพาะ และไมอาจหลกีเลีย่งการนำเสนอใหเหน็ถงึความเกีย่ว
เนือ่งสมัพนัธกบักลมุผลประโยชนอืน่ๆ ในสงัคมรวมทัง้ระบบการเมอืงทีค่รอบทกุภาคสวนของสงัคมอยู
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6 Aristotle นักปราชญชาวกรีกไดกลาวไวและแปลความเปนภาษาอังกฤษไดวา Man is by nature a political animal (ที่มา Antony Jay (ed) The
Oxford Dictionary of Political Quotations (Oxford University Press 2001)  13
7 ที่มา : โดย William C Mitchell & Randy T Simmons “Unromantic Side of  Democracy” in Beyond Politics (Westview Press Oxford 1994) 41

ทัง้นีร้ะบบการเมอืงของประเทศไทยหรอืประเทศใดๆ ในโลกหากใชแนวคดิของ William C Mitchell และ
Randy T Simmons นกัรฐัศาสตรชาวอเมรกินั จะเหน็ไดวา เปนเรือ่งทีส่ามารถพจิารณาไดดวยการประยกุต
หลัก “ทฤษฎทีางเลอืกทีเ่ตม็ไปดวยเหตผุล (Rational Choice theory)” มาเปนแนวทางในการศกึษาปญหา
อปุสรรคและรปูแบบการกำหนดทศิทางนโยบายหรอืความเปนไปตางๆ ในสงัคม (โปรดดภูาพแสดงระบบ
การเมอืงถดัจากนีไ้ปเพือ่ประกอบการพจิารณาดวย)

ดวยเหตผุลความเชือ่ทีว่ามนษุยในฐานะสตัวสงัคมและเปนสตัวการเมอืงในขณะเดยีวกนั  (political animal)6

ทีม่คีวามสามารถในการคดิพจิารณาและตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะกระทำหรอืไมกระทำสิง่ใดโดยยดึถอืเปาหมายวธิี
การ (Means Ends Approach) คอื เครือ่งบงชีป้ระการหนึง่วา มนษุยใชเหตใุชผลในการตดัสนิใจดำเนนิกจิการ
ทัง้หลายทัง้ปวง

ในขณะทีส่งัคมมนษุยเตม็ไปดวยกลมุผลประโยชนมากมาย และหากมองในระบบการเมอืง ทัง้ Mitchell และ
Simmons แสดงทัศนะตามแผนภูมิตอไปนี้วามีองคประกอบของกลุมผลประโยชนหลักๆ ที่เกี่ยวของ
ปฎสิมัพนัธกนัอยปูระกอบไปดวย

Security Maximization
BUREAUCRATS

      Utility Maximization Profit Maximization
CONSUMERS              ?         PRODUCERS

POLITICTICANS
Vote Maximization

  ภาพแสดงระบบการเมอืง ( The Political System)7

(ก) ขาราชการประจำพนกังานของรฐั รวมทัง้กองทพั (ข) ผผูลติซึง่กค็อืบรรดาพอคานกัธรุกจิ ตามมาดวย

(ค) นกัการเมอืง และ (ง)ประชาชนในฐานะผบูรโิภค

ตามแผนภมูขิางตนจะเหน็ไดวา ทัง้ Mitchell และ Simmons เปรยีบเทยีบระบบการเมอืงเฉกเชนเดยีวกบั
“ระบบตลาด” ในแขนงความรทูางเศรษฐศาสตร นัน่คอื หนวยยอยๆ ของระบบตางมเีปาหมายคอืการไดรบั
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ประโยชนสงูสดุในสิง่ทีต่นเองตองการ โดยเครือ่งหมายคำถามในภาพหมายถงึการทีแ่ตละฝายมจีดุหมายหรอื
วตัถปุระสงคสวนตนแอบแฝงซอนเรนอย ู(Hidden agenda)

(ก). ในทีน่ีข้าราชการพนกังานของรฐั (Bureaucrats) รวมทัง้กองทพั ซึง่เปนองคประกอบสำคญัในการขบั
เคลื่อนกลไกตางๆ ของสังคมและถือเปนเครื่องมือของนักการเมืองในการบรรลุวัตถุประสงคตามแนว
นโยบายมหภาคทีจ่ะตองทำงานคขูนานกนัไป กม็คีวามตองการสวนตนอนัเปนทีร่บัรโูดยทัว่ไปวาอยใูนแง
ของความมัน่คงปลอดภยัในอาชพีหนาทีก่ารงาน จงึไมนาประหลาดใจทีม่กัไดยนิคำกลาวถงึขาราชการหรอื
พนกังานของรฐัทีห่ากสามารถตอบสนองนโยบายนกัการเมอืงในทศิทางทีต่องการไดกจ็ะมคีวามเจรญิกาว
หนาในอาชพีการงาน สวนผทูีอ่ยฝูายตรงขามหรอืเปนปรปกษตอนกัการเมอืงทีเ่ขามามอีำนาจกม็กัไดรบั
ผลกระทบในทางไมพงึปรารถนา

สิง่เหลานีค้อืบรบิททีไ่มเพยีงเฉพาะขาราชการหรอืพนกังานของรฐัของไทยจะตองประสบพบเจอ แตเปน
ปรากฏการณทางสังคมทั่วโลกกระทั่งทำให Mitchell และ Simmons กลาวเปนสำนวนภาษาอังกฤษวา
มนัคอืดานมดืของระบอบประชาธปิไตย หรือ Unromantic Side of Democracy

คงไมจำเปนตองอธิบายความประการใดใหเกินความจำเปน  เพราะเปนที่ทราบกันดีวาการปรับตัวของ
ขาราชการไมวาจะเปนพลเรอืน ตำรวจ ทหาร หรอืพนกังานของรฐัอืน่ๆ จะตองมทีกุครัง้ทีเ่กดิการผลดัเปลีย่น
อำนาจทางการบรหิารของประเทศ เชน การปฎวิตัริฐัประหาร หรือหากอยใูนยามปกตกิค็อื การไดมาซึง่
รฐับาลใหมหลังการเลอืกตัง้ทัว่ไปเชนทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ในเดอืนธนัวาคม 2550 ทีจ่ะถงึนี้

เหลาขาราชการและพนักงานของรัฐมีสิ่งที่กังวลใจอยูกับตนเองเสมอนั่นคือ ความมั่นคงปลอดภัยใน
สถานภาพและตำแหนงงานทีต่นเองครอบครองอย ูกระทัง่มคีำกลาวตดิปากเปนสำนวนทางการบรหิารของ
ไทยประการหนึง่วา “เมือ่ใครมาดวยการเมอืง กต็องไปดวยการเมอืง” อนัเปนการสะทอนใหเหน็ถงึกรรมวธิี
ในการสรางความกาวหนาในอาชีพของขาราชการบางประเภทบางจำพวกที่นอกจากความสามารถแลว
ปญหาในการเลนพรรคเลนพวก (cronyism) รวมไปถงึการแอบองิฝกใฝอำนาจทางการเมอืงถอืเปนปจจยัหลกั
แหงความสำเรจ็ทีไ่ดรบัความนยิมยดึถอืปฎบิตักินัในหลายหนวยงานและองคกร แมแตกระแสขาวความขดั
แยงและการขาดเอกภาพในกองทัพภายหลังการรัฐประหารครั้งลาสุดก็ปรากฎใหไดรับทราบกันทั้งใน
กรณกีารเผยแพรเอกสารลบัของทางราชการทีม่อียอูยางตอเนือ่ง8 และยงัมกีระแสขาววาดวยความไมพงึพอใจ
ตอการแตงตัง้โยกยายนายทหารประจำปผานสือ่ตางๆ เปนระยะๆ9 เปนตน

นีค่อืสาเหตหุลักหรอืทีม่าของความตองการของคนสวนใหญในฝายขาราชการประจำพนกังานของรฐัและ
กองทพัทีต่องการจะธำรงรกัษาเสถยีรภาพความมัน่คงในหนาทีก่ารงานหรอือกีนยัหนึง่คอื “อำนาจ” ไวกบั

8 ที่มา หนังสือพิมพบานเมือง ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550
9 “การจัดทัพใหมของ พล.อ.อนุพงษครั้งนี้ ถือเปนการตระเตรียมกำลังรับศึกภายในที่อาจจะเกิด ‘คลื่นใตน้ำ’ ได โดยเฉพาะเมื่อ ‘ความขัดแยง’ ใน
กองทัพมีสูงขึ้น ภายหลัง ‘โผทหาร’ ประจำป 2550 คลอดออกมา” (ที่มา หนังสือพิมพมติชน ฉบับ วันอังคารที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พศ. 2550)
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ตนเองหรอืหนวยงานของตนใหยาวนานทีส่ดุ ดงัอกีหนึง่ตวัอยางทีป่รากฎใหเหน็จากแรงคดัคานหรอืกระแส
ตอตานทกุครัง้ในการมแีนวความคดิยบุรวมโยกยายหนวยงานหรอืการแปรรปูรฐัวสิาหกจิและองคกรของรฐั
ทัง้หลาย อนัเปนธรรมชาตขิองมนษุยตามทฤษฎเีกม (game theory)10 ทีม่นษุยตางมคีวามมงุหวงัทำการตดัสนิ
ใจในสิง่ทีใ่หตนเองไดรบัประโยชนสงูสดุ ภายใตเงือ่นไขทีก่ำหนดไวหรือในกรอบของสภาวะแวดลอม
องคกรขณะนัน้ๆ ซึง่ Mitchell และ Simmons ใหความเหน็ตอสิง่ทีบ่รรดาขาราชการและพนกังานของรฐัตาง
มคีาดหวงั ตรงกบัคำในภาษาองักฤษทีเ่รยีกวา Security Maximization หรอืการไดรบัความมัน่คงปลอดภยั
ในสถานภาพและความมัน่คงในอาชพีการงานของตนนัน่เอง เมือ่คนเหลานีเ้ขาไปพวัพันกบัระบบการเมอืง
จงึทำใหเมือ่พจิารณาเขาไปในกลองดำ (black box) หรอืในแผนภมูติรงกบัเครือ่งหมายคำถาม เทากบัแสดง
ใหเหน็วาตางฝายตางซอนเรนสิง่ทีต่วัเองตองการไวภายใน

(ข). ทางดานพอคาผผูลิตหรอืนกัธุรกจิตางๆ ซึง่กมุอำนาจทนุในสงัคม (Producers) จะมบีทบาทสงูมากใน
การเกีย่วของกบัการเปลยีนแปลงทางการเมอืง ดงัเคยไดยนิการวพิากษวจิารณของสือ่มวลชนและนกัวเิคราะห
การเมอืงตางๆ อยเูสมอวา นกัการเมอืงรวมทัง้ชนชัน้นำทางสงัคมซึง่จำเปนตองรวมบคุคลในกองทพักบัพอ
คานกัธรุกจิทีม่กีารกลาวกนัวา มสีายสมัพนัธตอกนัประดจุดงัภาษติไทยทีว่า “น้ำพึง่เรอื เสอืพึง่ปา”

ดวยเหตผุลของผลประโยชนทีน่กัการเมอืงและชนชัน้นำทีต่องการเขามามอีำนาจรฐั แตบางสวนยงัคงขาด
แคลนทนุทรพัยคาใชจายในการดำเนนิกจิกรรมทางเมอืง จงึทำใหสอดรบักบัเปาหมายของพอคานกัธรุกจิที่
ตองการรักษาผลประโยชนทางการคาหรือสรางกำไรสูงสุดใหอยูกับตนเองหรือกลุมธุรกิจใหมากที่สุด
ดงัจะเหน็ไดจากขอเรยีกรองตางๆ ของกลมุธรุกจิอตุสาหกรรม การรวมตวัเปนหอการคาทัง้ของนกัธรุกจิไทย
และตางประเทศ อกีทัง้ขาวสารทีเ่กีย่วของกบัการยืน่ขอเสนอขึน้ราคาสนิคาประเภทตางๆ ทามกลางภาวะ
เศรษฐกจิทีผ่นัผวน11 ยอมเปนเครือ่งยนืยนัความจรงินีไ้ดเปนอยางดี

หากจะมองวาพอคานกัธรุกจิในฐานะพลเมอืงทีด่จีะตองแสดงความเสยีสละใหสงัคมใหมากทีส่ดุ ยอมขดักบั
หลักปรชัญาทางการดำเนนิธรุกจิทีจ่ะตองแสวงหาผลประโยชนหรือกำไรสงูสดุ (Profit Maximization) ซึง่
ทำใหหลายครัง้กลมุคนเหลานีม้กัถกูคนสวนใหญในสงัคมมองวาเอารดัเอาเปรยีบคนกลมุอืน่ๆ ในสงัคมอยู
ตลอดเวลา และหลายครัง้ปญหา “ขาวยากหมากแพง” อนัสบืเนือ่งจากการประกอบธรุกจิทีไ่มมกีารเสยีสละ
เทาทีค่วรนี ้รวมทัง้การทจุรติประพฤตมิชิอบของนกัการเมอืงและพวกพองมกัเปนหนึง่ในขออางของคณะ
ปฎวิตัริฐัประหารทีน่ำมาใชเปนเหตผุลของการลมลางอำนาจเดมิอยเูสมอ12

(ค). สำหรบัในสวนของนกัการเมอืง (Politicians) ซึง่ไดกลาวไวแลววามคีวามใกลชดิและมคีวามสมัพนัธใน
ลกัษณะเกือ้กลูกบับรรดาพอคานกัธรุกจิตามกรอบแนวคดิ (paradigm) ของนกัวชิาการสหรฐัทัง้สองทาน
(Mitchell และ Simmons ) ทีไ่ดยกมาเปนอทุาหรณ พบวาบรรดานกัการเมอืงตางมคีวามมงุหวงัสงูสดุ คอื

10 ที่มา Martin J Osborne ‘Nash Equilibrium theory’ in An Introduction to Game Theory (Oxford University Press 2003) 11-12
11 ดังเชนขาวการขอขึ้นราคาสินคาในหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ความตอนหนึ่งที่วา “นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการคาภาย
ใน เปดเผยวา ขณะนี้ มีผูผลิตสินคาอีก 10 รายยื่นเรื่องขอปรับขึ้นราคามายังกรมการคาภายใน”
12 ที่มา คอลัมน ดุลยภาพดุลยพินิจ  โดย นวลนอย ตรีรัตน หนังสือพิมพ มติชน  วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
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การไดรบัการเลอืกตัง้กลบัเขามาทกุครัง้ ดวยคะแนนเลอืกตัง้ทีม่ัน่ใจวาจะสามารถทำใหตนเองไดรบัเลอืก
อยางแนนอน (vote maximization) ซึง่มกัเปนปญหาใหทางปฎบิตัทิีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ก.ก.ต.) ทัง้
ของประเทศไทยเองและประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก จะตองคอยสอดสองดแูลการกระทำการทจุรติหรอืประพฤติ
มชิอบในการเลอืกตัง้ของนกัการเมอืงทีม่มีากมายหลายรปูแบบ และมแีตจะพฒันาวธิกีารรวมไปถงึกลเมด็
เดด็พรายทีก่าวหนาลกึซึง้ขึน้ไปเรือ่ยๆ

อนัเปนสิง่สำคญัทีท่างสำนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้และผเูกีย่วของไมอาจนิง่นอนใจหรอืใชการแก
ปญหาเฉพาะหนาในการเลอืกตัง้เปนคราวๆ ไปได แตจะตองมกีารศกึษาวจิยัหาความรถูงึเลหเหลีย่มกลโกง
ตางๆ พรอมทัง้พฒันาแนวทางวธิกีารทีจ่ะสามารถนำมาปรบัใชกบัสิง่แวดลอมทางสงัคมและวฒันธรรม
เฉพาะของประเทศไทยใหไดมากทีส่ดุ โดยปราศจากการแทรกแซงจากผมูอีทิธพิลทัง้ทางการเมอืงชนชัน้นำ
ในสังคมและกองทัพ13 ที่มักมีขอกลาวหาใหไดรับทราบทางสื่อมวลชนแขนงตางๆ อยูเสมอเมื่อฤดูกาล
การเลอืกตัง้มาถงึ

แมวาจะยงัไมมขีอสรปุแนชดัวาจะมกีารทจุรติการเลอืกตัง้เกดิขึน้ แตสิง่ทีท่างคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได
วางกรอบแนวทางปองกนัไวดงัปรากฏเปนขาวสารในหนาหนงัสอืพิมพและสือ่หลากหลายแขนง เปนสิง่ที่
ยนืยนัไดดวีา การเลอืกตัง้ในวนัที ่ 23 ธนัวาคมนี ้มแีนวโนมของความเปนไปไดในการทจุรติการเลอืกตัง้
คอนขางสงูจากปรมิาณพรรคการเมอืงทีท่ราบตวัเลขอยางเปนทางการวา จะมพีรรคการเมอืงสงสมาชกิเขารบั
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสูงถึงเกือบ 70 พรรคการเมือง และยังมีกฎกติกาตางๆ รวมทั้ง
กรรมวิธีการแบงเขตเลือกตั้งใหมของทาง ก.ก.ต. ที่ทำใหมีกระแสขาวถึงการรอมชอมกันระหวางพรรค
การเมอืงทีเ่ปนพนัธมติรรวมกนั ในภาษาตลาดทีร่จูกักนัในนามของคำวา “ฮัว้” นัน่เอง14

ทำใหความยากลำบากในการปฎบิตังิานของเจาหนาทีค่วบคมุดแูลการเลอืกตัง้และสวนงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
ทัง้ขาราชพลเรอืน ตำรวจและทหารในทองถิน่จะตองเปนไปดวยความรอบคอบและบรสิทุธิย์ตุธิรรม ไม
แทรกแซงหรอืรเูหน็เปนใจกบัฝายหนึง่ฝายใด เพือ่ลดเงือ่นไขการบรรลผุลการดำเนนิการในทางการเมอืงของ
ผไูมหวงัด ีและมใิหเปนอกีเงือ่นไขในการลมลางระบอบประชาธปิไตยไมวาจะมาจากฝายใดกต็าม

(ง) กลมุสดุทายคอืกลมุประชาชนหรอืผบูรโิภค (Consumers) ซึง่มกัถกูมองเปนกลมุทีจ่ะไดรบัผลกระทบ
จากความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงมากทีส่ดุ เนือ่งจากอำนาจตอรองเทาทีผ่านมาในบรบิทของสงัคมไทยแม
จะมอีงคกรคมุครองสทิธเิสรภีาพ และองคกรคมุครองผบูรโิภคแขนงตางๆ จดัตัง้ขึน้มา แตในการทำหนาที่
ตรวจสอบและบงัคบัใชกฎหมายใหเปนไปตามระเบยีบกฎเกณฑทีก่ำหนดไวเปนไปดวยความยากลำบาก
ดวยขออางทีม่กัไดยนิอยเูสมอถงึ การขาดแคลนงบประมาณ กำลงัคน และเครือ่งมอืวัสดอุปุกรณ กระทัง่กลาย
เปนขออางทีม่กัลอเลยีนกนัวา “เปนการทองจำจนขึน้ใจ”

13 กองทัพปฎิเสธขอกลาวหาที่มีกระแสขาวการสงกองกำลังปฎิบัติการพิเศษลงพื้นที่บางจังหวัดในแถบภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อควบคุม
หรือขมขูฝายตรงขาม (หนังสือพิมพ บางกอกทูเดย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2550)
14 ที่มาจากคอลัมน หลีกพื้นที่เลือกตั้ง เกมฮั้วการเมือง ในหนังสือพิมพบางกอกทูเดย ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550
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อยางไรกต็ามกลมุประชาชนผบูรโิภคซึง่เปนคนสวนใหญของสงัคม และมสีวนทบัซอน (overlap) กนักบั
สมาชกิของระบบการเมอืงทัง้สามกลมุทีก่ลาวถงึแลวขางตน เพราะไมวาจะเปนขาราชการ พนกังานของรฐั
บคุลากรในกองทพั พอคานกัธรุกจิ นกัการเมอืง ตางเปนสมาชกิสวนหนึง่ของสงัคมเชนเดยีวกนั

จงึถอืไดวา กลมุประชาชนผบูรโิภคมคีวามสำคญัและเปนกลไกขบัเคลือ่นทางการเมอืงทดัเทยีมกบัภาคสวน
อืน่ๆ เพราะในระบบจดัการบรหิารสมยัใหมทีใ่หความสำคญัตอลกูคา (client) ตามหลกัการแหงธรรมาภบิาล
(good governance) เปนสิง่ทีไ่ดรบัการนำมาใชปฎบิตักินัอยางแพรหลาย กระทัง่ในบางสงัคมถงึกบัมกีารตรา
กฎระเบยีบขอบงัคบัเปรยีบเสมอืนพนัธะสญัญาของขาราชการหรอืพนกังานของรฐัทีจ่ะตองใหบรกิารตอ
ประชาชนหรอืลูกคาทีม่าตดิตอสมัพนัธดวย เพือ่เปนหลกัประกนัของคณุภาพการใหบรกิาร เชน การกำหนด
มาตรการของการรองทกุข ตลอดทัง้มาตรฐานและความคมุคาทัง้เวลาและคาใชจายทีผ่เูขามาตดิตอสมัพนัธ
กบัองคกรตองเสยีไป ดงัตวัอยาง The Citizen Charter ของประเทศสหราชอาณาจกัร15 ซึง่หากจะพจิารณา
ถงึสวนทีจ่ะสามารถนำมาปรบัใชกบักองทพัได นาจะเปนเรือ่งของการพฒันาไปสปูระมวลจรยิธรรม (code
of conduct) ที่กองทัพเองก็มีวิสัยทัศนและมุมมองตอการทำหนาที่เพื่อสังคมและประชาชนอยูกอนแลว
ดงัปรากฎเปนคำขวญัของกองทพับกไทยทีว่า “เพือ่ชาต ิศาสน กษตัรย และประชาชน”16

ยิง่กวานัน้ การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการบรหิารจดัการตามระบบวธิกีาร “กระจาย
อำนาจ” เพือ่ใหองคกรภาครฐัสามารถตอบสนองความตองการของภาคประชาชนใหมากทีส่ดุ จดัเปนอกีหนึง่
หลกัประกนัของการเนนย้ำถงึรการรเพิม่พนูะบบตรวจสอบและคานอำนาจให ประชาชนไดเขามามสีวนใน
การปกปองพทิกัษสทิธขิองตนเองมากขึน้ รวมทัง้การเรยีกรองทีจ่ะสามารถเขาไปมสีวนรวมในการตรวจ
สอบการบรหิารจดัการของกองทพัในสวนทีไ่มกระทบตอความมัน่คงของชาตดิงัเชนปญหาขอสงสยัในเรือ่ง
การจดัซือ้อาวธุยทุโธปกรณตางๆ ทีม่กัเกดิปญหาขอถกเถยีงถงึเรือ่งของความโปรงใสและผลประโยชนตาง
ตอบแทนทีย่ากตอการพสิจูนตรวจสอบถงึทีม่าทีไ่ปหากทางกองทพัไมใหความรวมมอืหรอืยอมรบัใหมกีาร
ตรวจสอบเกดิขึน้ ดวยเหตผุลในแงสถานะทางสงัคมและขออางวาดวยความมัน่คงทีม่กัไดรบัทราบกนัอยู
เสมอมา

มาตรการ เชน การทำประชาพจิารณ (Public Hearing) หรอืการเปดใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน
ในหลากหลายสาขาอาชพี รวมทัง้จากผทูีเ่กีย่วของทงัในภาคประชาชน แวดวงวชิาการและระดบันโยบาย
เปนสิง่ทีป่ระเทศไทยไดเริม่นำมาใชจากขอกำหนดทีป่รากฏอยใูนรฐัธรรมนญูฉบบัป พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญของรฐั (Mega Projects) ทีส่งผลกระทบตอชวีติความเปนอยขูองชมุชนหรอืสงัคม แม
จะยงัไมเปนทีย่อมรบัถงึประสทิธภิาพจากการดำเนนิการดงักลาวมากนกักต็าม กต็องถอืเปนจดุเริม่ตนทีเ่ชือ่
วาจะมีการทบทวนพัฒนาใหเกิดผลเปนที่นาพึงพอใจในทางปฎิบัติตอไป ที่อาจกินความไปถึงประเด็น
นโยบายดานความมัน่คงทีน่าจะเปนโอกาสสำคญัทีจ่ะนำพาใหกองทพัและภาคประชาชนไดมสีวนในการ

15 ที่มา Howard Elock “What Price Citizenship? Public Management and the Citizen’s Charter” in J.A. Chandler (ed) The Citizen’s Charter
(Darmouth, Sydney) 1996: 25
16 ที่มา http://www.rta.mi.th/index1.asp
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17 ที่มา อมร  วาณิชวิวัฒน ‘สภาพการณและปญหาอุปสรรคในการปฎิรูประบบราชการ เพื่อวิวัฒนสู ธรรมาภิบาล’ ใน วารสารยุติธรรมคูขนาน ปที่ 2
ฉบับที่ 1   เดือนกรกฎาคม 2550 หนา 74
18  ผูบัญชาการทหารสูงสุดมอบนโยบาย ผบ.เหลาทัพประจำป 2551 “อนุพงษ” ย้ำทหารอาชีพ ไมยุงเกี่ยวการเมือง ตอไปจะทุมเทสรรพกำลังและ
ทรัพยากรทั้งหมดลงไปแกปญหาชายแดนใตอยางบูรณาการ ยืนยันการเขาไปเกี่ยวของเลือกตั้งตามคำรองขอจาก กกต.และคำสั่งรัฐบาลเทานั้น (ที่มา
http://parcy.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=102100 )
19 ที่มา http://www.bangkokbizweek.com/20060905/localbiz/index.php?news=column_21694806.html

ปฎสิมัพนัธกนัอยางใกลชดิมากยิง่ขึน้ และหากกองทพัมคีวามพรอมในการใหรายละเอยีดขอมลูตางๆ อยาง
ครบถวนและชดัเจน ยอมทำใหปญหาความหวาดระแวงสงสยัในเรือ่งมบิงัควรตางๆ ลดนอยลงไปได17

จากกรอบการมองโดยอาศยัตวัแสดงสำคญั (Actors) ในระบบการเมอืงทัง้ 4 กลมุ อนัประกอบดวย ภาค
ประชาชน ภาคธรุกจิ นกัการเมอืง และระบบราชการรวมไปถงึกองทพั ดงัไดกลาวมาแลวขางตน จงึพอจะ
นำมาเปนพืน้ฐานในการคาดการณและวเิคราะหไดดถีงึ “บทบาทของทหารหรอืกองทพัในภาพรวม” ทีท่ัง้
สงัคมและผนูำเหลาทพัตางคาดหวงัใหเกดิ “ความเปนวชิาชพี”18 อนัเปนสิง่ทีท่กุฝายเชือ่มัน่วาจะตองเกดิขึน้
ภายหลงัการจดัตัง้รฐับาลใหม ภายหลงัการเลอืกตัง้ในเดอืนธนัวาคม 2550 โดยมจีดุเนนการสรางความเปน
มอือาชพีใหกบักองทพัในหลากหลายประเดน็ทีจ่ะตองนำมาพจิารณา ทัง้ประเดน็ทางดาน สงัคม เศรษฐกจิ
และการเมอืง ดงันีค้อื

   ประการแรก กองทพักบัระบบสงัคม

หากพจิารณาในภาพรวมของระบบสงัคม เชือ่วาการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงทีจ่ะเกดิขึน้จะไมสงผลถงึ
ขนาดขุดรากถอนโคน (upheaval) ระบบสังคมสวนรวมที่มีรากฐานความเปนมาทางประวัติศาสตรและ
พฒันาการอยางยาวนานได แมตลอดเวลาในชวงของการบรหิารภายใตรฐับาลปจจบุนัของ พลเอกสรุยทุธ จลุา
นนท จะมกีารรณรงคในแงของคณุธรรม จรยิธรรมใหเกดิขึน้อยางกวางขวางในหมเูยาวชนและประชาชน
โดยทัว่ไป อนัเปนเงือ่นไขหนึง่ของการทีค่ณะรฐัประหารไดใหเหตผุลไว ถงึความจำเปนทีจ่ะตองเขามาแกไข
ปญหาทีเ่กีย่วของกนันีอ้ยางเรงดวน19 แตกรอบระยะเวลาประมาณหนึง่ปเศษของการอยใูนวาระดำรงตำแหนง
กอนจดัใหมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไป ในวนัที ่23 ธนัวาคมทีก่ำลงัจะมาถงึ ยอมไมเพยีงพอทีจ่ะดำเนนิการงานใดๆ
ไดอยางเปนรปูธรรมทีช่ดัเจนนกั

อยางไรกต็ามตองถอืวาการรเิริม่ในหลายสวนทีเ่กดิขึน้จะตองมกีารสานตอดำเนนิการจากรฐับาลใหมทีจ่ะเขา
มาบรหิารประเทศตอไป มฉิะนัน้แลวการแกปญหาและความคดิรเิริม่ตางๆ ทีผ่านมาอาจตองสะดดุหยดุยัง้ เสยี
หายทัง้ในแงงบประมาณแผนดนิทีถ่กูจดัสรรลงไปกอนหนานัน้ อกีทัง้กำลงัทรพัยากรบคุคลทีม่กีารยกัยาย
ถายโอนตามความรคูวามชำนาญทีอ่าจสญูเปลาอยางนาเสยีดาย

สำหรบัรฐับาลทีเ่ขามาหลงัการเลอืกตัง้ซึง่คาดการณกนัลวงหนาวาจะเปนรฐับาลผสม คงจะเกดิปญหาในการ
ปรบัแนวนโยบายทีพ่รรคการเมอืงแตละพรรคมจีดุยดึโยงของตวัเองกบัคำมัน่สญัญาและแนวนโยบายทีไ่ดให
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ไวกบัประชาชนในการหาเสยีงเลอืกตัง้เขามาของพรรคตนทีม่ตีอประชาชนในพืน้ที ่แมวาจากการพจิารณา
ภาพรวมของการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีป่รากฎจะไมมพีรรคการเมอืงใดพดูถงึการปฎริปูหรอืดำเนนิการสรางความ
เปนวชิาชพีใหแกกองทพัอยางชดัเจน แตกเ็ชือ่วาจะไมมคีวามยากลำบากนกัในการยบุรวมนโยบายหรอืผสาน
ความคดิทีอ่าจมขีอแตกตางเขาดวยกนั เนือ่งจากวตัถปุระสงคของกลมุการเมอืงและพรรคการเมอืงตางๆ แม
จะมุงเนนการแกปญหาความไมเทาเทียมกันทางสังคม นโยบายที่เนนหนักใหความสำคัญดานการศึกษา
อาชีพ และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมความสมัครสมานฉันทภายในสังคม แตเชื่อวากลุมการเมืองภาค
ประชาชน (civil society) จำนวนหลายกลุมจะตองมีความพยายามเรียกรองและกดดันใหรัฐบาลใหม
หนัมาทบทวนกจิกรรมภารกจิของกองทพัเพือ่ใหอยใูนกรอบทีส่งัคมยอมรบัได และเพือ่หลกีเลีย่งการปฎวิตัิ
รฐัประหารมใิหเกดิขึน้อกีเทาทีจ่ะกระทำได

    ประการทีส่อง ภาพรวมปจจยัทางดานเศรษฐกจิทีจ่ะสงผลตอกองทพั

เปนทีย่อมรบัและมกีารวพิากษวจิารณกนัคอนขางมากถงึปญหาวาดวยเศรษฐกจิทีเ่ชือ่กนัวาอาจมกีารถดถอย
ลงจากที่เปนอยูในปจจุบัน จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและปญหาการถดถอยในระดับภูมิภาค
ทำใหหลายฝายคาดการณลวงหนาถงึการทำงานของรฐับาลชดุใหมทีจ่ะเขามารบัหนาทีก่ารบรหิารปกครอง
ตอจากรฐับาลปจจบุนัวา เปนไปไดอยางสงูทีจ่ะตองพบกบัมรสมุทางเศรษฐกจิรอบใหมทีอ่าจเปนไปไดทัง้
ในแงของความรนุแรงและผลกระทบทีจ่ะตามมาในแงของปญหาเงนิเฟอ ราคาน้ำมนัทีถ่บีตวัสงูขึน้  และคา
เงนิบาททีม่องวามกีารเขามาโจมตจีากผไูมประสงค ด ีดงัทีม่กีารวเิคราะหกนัตลอดระยะเวลาหนึง่ปเตม็ที่
ผานมา กระทัง่ธนาคารแหงประเทศไทยจำเปนตองเขามาแทรกแซงและดแูลความเคลือ่นไหวของคาเงนิ
เมือ่เทยีบกบัสกลุหลกัเชน ดอลลารสหรฐัอเมรกิา ปอนดสเตอรงิ ยโูรและเงนิหลกัอืน่ๆ ดวยมาตรการทางการ
เงนิการคลงัทีเ่ขมงวด

แมวามาตรการทีท่างกระทรวงการคลงัและธนาคารแหงประเทศไทยมคีวามเชือ่มัน่วามคีวามรดักมุแตได
ปรากฎเปนขาวรบัทราบกนัวาในทางปฎบิตักิอใหเกดิการขาดทนุจากการปองกนัคาเงนิบาทเปนจำนวนหลาย
แสนลานบาท เชือ่แนวารฐับาลและคณะทำงานทางดานเศรษฐกจิของรฐับาลทีเ่ขามาใหมคงตองพจิารณา
ไตรตรองอยางถีถ่วนรอบคอบกอนทีจ่ะกำหนดแนวนโยบายใหมไมวาจะคงไวหรอืยกเลกิมาตรการตางๆ ที่
รฐับาลเดมิไดวางกรอบเอาไว เพราะความลมเหลวในระบบเศรษฐกจิรอบใหมไมเพยีงแตจะสงผลตอการ
พฒันาประเทศในภาพรวมแตจะมผีลทำใหการพฒันาปรบัเปลีย่นกองทพัทีต่องอาศยังบประมาณรายจาย
ประจำปสงูมากพลอยจะไดรบัผลกระทบไปดวย

สิง่สำคญัคอื การขึน้ราคาสนิคาและบรกิารทีเ่ปนปจจยัแปรผนัตรงตอคาครองชพีของประชาชนในสงัคม
จะเปนสิง่ทีส่ะทอนศกัยภาพของรฐับาลใหมไดเปนอยางดวีาจะสามารถแกปญหาในระยะยาวไดดเีพยีงใด
เนือ่งจากการเรยีกรองขึน้ราคาสนิคาและบรกิารของกลมุผผูลติและธรุกจิดานตางๆ ไดมมีาอยางตอเนือ่ง โดย
ในสถานะของรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ เปนทีร่กูนัดถีงึการพึง่พาทนุในการจดัการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีม่กีลมุ
ธรุกจิตางๆ เขาชวยเหลอืดแูลพรรคการเมอืงตางๆ ทัง้ทางตรงดวยการสงคนของตนเขามาเปนนกัการเมอืง
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20 การกลาวหานักการเมืองที่เปนแกนนำพรรคใหญๆ ในขณะนั้นวา ร่ำรวยผิดปกติและตองยึดทรัพย ทำใหนักการเมืองเหลานั้นยอมถอนตนจากวง
การเมือง หรือยอมใหพรรคการเมืองของตนตกอยูใตอาณัติ รสช.ทำใหแกนนำ รสช. หลายคนร่ำรวยขึ้นอยางมหาศาล ซึ่งตอมาศาลไดพิพากษายก
ฟองนักการเมือง
การเลือกตั้งไดผลตามที่ รสช.วางไว โดยพรรคสามัคคีธรรมและพรรคใตอาณัติ รสช.ได ส.ส.สวนใหญหลังพิธีกรรมหลอกลวงประชาชนวา จะใหหัว
หนาพรรคสามัคคีธรรม นายณรงค วงศวรรณ เปนนายกรัฐมนตรี แตในนาทีสุดทายประธานสภา รสช. พล.อ.สุนทร คงสมพงษ กลับนำชื่อ
พล.อ.สุจินดา (รองประธานสภา รสช.) ขึ้นทูลเกลาฯ เปนนายกรัฐมนตรี ที่มา หนังสือพิมพมติชน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
21 ภาพแหงการที่ประชาชนจำนวนมากนำดอกไมอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบใหกับทหารที่รักษาการณอยูในจุดตางๆ ภายหลังเหตุการณ
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 แมมีผูที่อาจไมประสงคดีกลาวหาวา เปนยุทธวิธีในการดึงมวลชนจากการจัดตั้งขึ้นมาของกลุมรัฐประหารและผูใหการ
สนับสนุนที่อยูเบื้องหลัง แตเชื่อวากระแสความไมพึงพอใจตอการบริหารและกระแสสังคมที่มีการรุกเราจากฝายตรงขามรัฐบาลในขณะนั้น ยอมมี
สวนสงผลใหประชาชนจำนวนไมนอยแสดงออกเชนนั้น ซึ่งเทากับเปนการยอมรับและเชื่อมั่นที่จะใหทหารหรือกองทัพเขามามีบทบาทนำในการ
สรางความเปลียนแปลงในทุกดานของสังคม

หรอืเขาสกูารเลอืกตัง้ดวยตนเอง หรอืแมแตการใหการสนบัสนนุทางออมดงัเชนทีผ่านมาทกุยคุทกุสมยั ใน
แงทนุรอนคาใชจายตางๆ ในการหาเสยีงหรอืดำเนนิกจิกรรมตางๆ ของพรรคการเมอืงทัง้หลาย ยอมเปนสิง่
ทีม่อีทิธพิลอยางยิง่ตอการดำเนนินโยบายดานตางๆ ของรฐับาลใหมอยางหลกีเลีย่งไดยาก ซึง่รฐับาลทีเ่ขามา
จะตองลดประเดน็เงือ่นไขเหลานีล้งใหเหลอืนอยทีส่ดุ มฉินัน้แลวหากการดำเนนิการบรหิารจดัการผดิพลาด
หรอืทำใหเกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิเชนทีเ่คยเกดิขึน้ในป พ.ศ. 2540 ยอมมโีอกาสทีจ่ะทำใหเกดิการ
แทรกแซงทางการเมอืงจากผทูีม่ศีกัยภาพในการนำการเปลีย่นแปลง (change agent) เชน กองทพั ในการเขา
มาจดัระบบระเบยีบเศรษฐกจิสงัคมการเมอืงใหมอกีครัง้ ซึง่ไมมหีลกัประกนัไดวาจะสรางความเปลีย่นแปลง
ในทางทีด่ขีึน้ไดอยางมปีระสทิธภิาพมากนอยเพยีงใด

   ประการสดุทาย ในแงของระบบการเมอืงไทยกบักองทพั

ระบบการเมอืงหลายพรรค หรือในรปูแบบของรฐับาลผสม (coalition government) จะเปนปญหาสำคญัตอ
เสถยีรภาพของรฐับาล เพราะความไมมัน่คงและการตอรองทางการเมอืงทีห่ากมพีรรคเลก็พรรคนอยรวมตวั
กนัจดัตัง้เปนรฐับาลเปนจำนวนมากเทาใด กจ็ะยิง่ทำใหเกดิความแปรปรวนตอเสถยีรภาพความมัน่คงของ
รฐับาลมากขึน้เทานัน้ และจะมผีลทำใหการปรบัเปลีย่นแนวนโยบายรวมทัง้ความรเิริม่ทีจ่ะปรบัปรงุกองทพั
ใหเปนทหารอาชพีมคีวามเปนไปไดคอนขางจำกดั เชนเดยีวกบัปญหาทีต่อเนือ่งมาจากการดำเนนินโยบายทาง
เศรษฐกจิทีอ่าจมคีวามผดิพลาดดงัปรากฎในสวนของระบบเศรษฐกจิกบักองทพัทีไ่ดกลาวแลวขางตน เพราะ
นอกจากการปรบัปรงุพฒันากองทพัจะถกูมองวาเปนเรือ่งสำคญัรองลงมาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปญหาเศรษฐกจิ
ทีม่แีนวโนมความรนุแรงทางดานวกิฤตการณรอบใหมจากปญหาทีล่กุลามมาจากภมูภิาคอืน่และปญหาการ
บรหิารจดัการภายในประเทศเอง ยอมมผีลทำใหความคดิตอการเขาไปดำเนนิการใดๆ ทีอ่าจกระทบตอการ
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสรางกองทพัยงัคงเปนสิง่ทีน่กัการเมอืงไมประสงคทีจ่ะใหบงัเกดิขึน้ เพราะอาจ
เกรงจะไดรบัผลสะทอนกลบัในทางทีไ่มพงึปรารถนา ดวยความสมัพนัธกบักองทพัในระบบอปุถมัภเชงิ
อำนาจ ( patron-client system) ทีร่จูกักนัดแีละยดึถอืยอมรบักนัอยางยิง่ยวดในชวงกอนการเปลีย่นแปลงทาง
การเมอืงกอนเหตกุารณเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2516 และกอนเหตกุารณเดอืน พฤษภาคม 253520 ไดกลบัมามคีวาม
ชดัเจนและเปนทีย่อมรบัอกีครัง้ภายหลงัเหตกุารรฐัประหาร 19 กนัยายน 254921
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22 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)วันพุธที่  6 มิ.ย. มีวาระพิจารณา รางพ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.)ฉบับที่ 30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.)  ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ โดยรางพร.บ.ดังกลาวมีหลักการใหขยายเวลาการดำเนินการของคตส.เพื่อตรวจสอบเรื่องที่คางพิจารณา กำหนดให
คณะกรรมการฯ กรรมการ และบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไมตองรับผิดทั้งในทางแพงและทางอาญาในการกระทำที่ได
กระทำไปโดยสุจริตและอำนาจหนาที่  โดยแกไขเรื่องกำหนดเวลาวา  ใหคตส.ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ยังไมแลวเสร็จตอไป แตตองไมชากวาวันที่
31 ธ.ค. 2550 ทั้งนี้หากตรวจสอบไมแลวเสร็จใหมีการสงมอบสำนวนเรื่องที่ยังคางอยูใหกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหง
ชาติ(ป.ป.ช.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือหนวยงานอื่น เพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่
ของตนแลวแตกรณี (ที่มา http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=68117 )
23 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณีปฏิวัติ 19 กันยายน 2549 โดยสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนทกุสาขาอาชพีทัว่ประเทศ จำนวน 2,019 คน แบงเปนคนกรงุเทพฯ 875 คน รอยละ 43.34 คน ตางจงัหวดั 1,144 คน รอยละ 56.66 ผลสำรวจ
ดังกลาวพบวา มีถึงรอยละ 83.98 เห็นดวยที่จะใหมีการปฏิวัติ โดยแบงเปนคนกรุงเทพฯ รอยละ 81.60 คนตางจังหวัดรอยละ 86.36 โดยใหเหตุผลวา
เพราะความวุนวายตางๆ จะไดยุติลง ลดความตึงเครียดทางการเมือง มีเพียงรอยละ 16.02 เทานั้นที่ไมเห็นดวยกับการปฏิวัติครั้งนี้ เพราะจะทำใหภาพ
ลักษณของประเทศแยลง ความเชื่อมั่นลดลง เมื่อถามวาการปฏิวัติครั้งนี้จะทำใหประเทศไทยเปนอยางไร รอยละ 75.04 ระบุวาการเมืองไทยดีขึ้น รอย
ละ 20.22 ระบุวาการเมืองไทยเหมือนเดิม และมีเพียงรอยละ 4.74 เทานั้นที่ระบุวาการเมืองไทยแยลง (ที่มา http://www.matichon.co.th/matichon/
matichon_detail.php?s_tag=01p0114210949&day=2006/09/21)
24 แนวคดิทฤษฎชีนชัน้นำเริม่ตนจากความคดิของนกัสงัคมวทิยาอติาเลยีนสองทานในชวงครสิตศรรตวรรษที ่19 อนัไดแก Vilfredo Pareto และ Gaetano
Mosca ที่พิจารณาจากหนาประวัติศาสตรจะพบวาสังคมมักถูกปกครองดวยคนเพียงกลุมเดียว (the few) คือ กลุมชนชั้นนำของสังคมเสมอมา ซึ่ง Mosca
มีหนังสือที่เขียนขึ้นเปนภาษาอิตาเลียนตั้งแตป ค.ศ. 1896 แตไดรับการพิมพขึ้นใหมเปนภาษาอังกฤษในป ค.ศ. 1939 ในชื่อวา The Ruling Class (ที่มา
Gordon Marshall Oxford Dictionary of Sociology (Oxford University Press Oxford 1998) 187

ทัง้นีร้ปูแบบการอปุถมัภในเชงิอำนาจดงักลาวเปนผลมาจากความออนแอทางการเมอืงทีม่กีารมองกนัวา สวน
หนึง่นกัการเมอืงเองเปนผสูรางเงือ่นไขหรอืเปดชองโหวใหเกดิการรฐัประหารขึน้ แมแตการรฐัประหารครัง้
ลาสดุ ลวนมเีหตผุลจากขอกลาวหาเกีย่วกบัการประพฤตมิชิอบดานตางๆ ทีก่ำลงัอยใูนระหวางขัน้ตอนชีม้ลู
ดำเนนิคดขีอง คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำทีก่อใหเกดิความเสยีหายแกรฐั (ค.ต.ส.)22 หรอืแมแตหลาย
สำนวนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของกับขาราชการพนักงานของรัฐและผูดำรง
ตำแหนงทางการเมืองโดยตรง เชน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.)  รวมไปถงึความเชือ่มัน่ของประชาชนจำนวนไมนอยตอสถาบนัทหารทีอ่ยคูกูบัสงัคมไทยมาตลอด
ประวตัศิาสตรแหงการกอกำเนดิรฐัชาต ิ (nation state) เปนเหตผุลหนึง่ทีท่ำใหการรฐัประหารทีเ่กดิขึน้ได
รบัการสนบัสนนุมากกวาการตอตานดวยความหวงัของประชาชนทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้23

เหตผุลหลกัเหลานีม้สีวนทำใหบทบาทและสถานภาพของกองทพัทีอ่ยภูายใตกรอบการควบคมุของรฐับาล
ทีม่าจากพลเรอืนไดถกูยกฐานะใหมคีวามโดดเดนในฐานะผเูขามาจดัระบบระเบยีบของสงัคมใหมตามความ
เชือ่ของทฤษฎชีนชัน้นำ (elite theory)24 ทีเ่ชือ่กนัวาการเขามาปกครองคนสวนใหญของชนชัน้นำในสงัคม
ดวยเพราะเหตผุลของความสามารถในการจดัระเบยีบองคกรทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวาทัง้ในแงของความรู
ความสามารถและศกัยภาพในเชงิเศรษฐกจิ และเปนไปตามความคาดหวงัของสงัคมทีเ่ชือ่มัน่ในศกัยภาพดาน
อืน่ๆ ของกลมุคนเหลานี ้ซึง่การปกครองโดยชนชัน้นำจะคงอยไูดนานเทานานตราบเทาทีส่ามารถสนองตอบ
ตอความตองการ หรอืคานยิมความเชือ่ (values and beliefs) ของคนสวนใหญในสงัคมได มฉินัน้กจ็ะถกูเขา
มาแทนทีโ่ดยผนูำอืน่ทีส่ามารถสนองตอบหรอืใหในสิง่ทีค่นสวนใหญในสงัคมมคีวามตองการใหเกดิขึน้ได
มากกวา
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25 คอลัมน แทบลอยด หนังสือพิมพไทยโพสต ประจำวันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2550
26 พลเอกบุญสราง เนียมประดิษฐ ผูบัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) และสมาชิก คมช. ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 13 พ.ย. ถึงเสียงวิพากษวิจารณรางพระ
ราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ....... ที่ใหอำนาจ ผอ.รมน. มากเกินไป และอาจขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิเสรีภาพวา เปนเรื่อง
หลายมุมมอง คนทำเรื่องความมั่นคงมองอยาง คนทำเรื่องสิทธิมนุษชนมองอีกอยาง
ที่มา หนังสือพิมพบางกอกทูเดย ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2550

แมวาจากการวเิคราะหและคาดการณลวงหนาจะมคีวามเปนไปไดทีก่ารจดัตัง้รฐับาลนาจะมพีรรคการเมอืง
ระดบักลางถงึใหญรวมตวักนัประมาณ 4 พรรคการเมอืง แตรปูแบบการยบุรวมพรรคหรอืการยายกลมุการ
เมอืงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลาตัง้แตกอนมพีระราชกฤษฎกีาจดัใหมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไป กระทัง่ถงึวันรบัสมคัรเลอืก
ตัง้ ไดเปนบทเรยีนและเปนภาพสะทอนอยางชดัเจนถงึ การตอรองผลประโยชนทางการเมอืงทีห่วัหนาพรรค
การเมอืงพรรคหนึง่ถงึกบักลาวตอผสูือ่ขาวทีส่มัภาษณตนในทำนองวา “ความขดัแยงทีเ่กดิขึน้หาไดเกดิจาก
ปญหาในเรือ่งของอดุมการณแนวความคดิ แตเปนเรือ่งของผลประโยชนดานการเงนิมากกวา” 25

โดยหากมองถงึความสำคญัของระบบการเมอืงตอภาพรวมของการบรหิารประเทศ ยอมเปนภาระหนกัของ
ผูดูแลการจัดการเลือกตั้งในการดูแลจัดการเลือกตั้งใหเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ที่สำคัญอำนาจเชิง
สญัลกัษณของกองทพัทีย่งัคงมอียใูนฐานคตทิีว่าเปนทีพ่ึง่สดุทายของการแกปญหาการเมอืง และอำนาจทีเ่ปน
รปูธรรมชดัเจนในแงของการดำเนนิการควบคมุจดัระเบยีบสงัคมตามประกาศกฎอยัการศกึทีย่งัคงอยใูนอกี
หลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศและตามรางพระราชบญัญตัคิวามมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ......26 ทีอ่ยใูนขัน้การ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทำใหภาคประชาชนเองที่จะตองมีความรูเทาทัน
นกัการเมอืงและกลมุผลประโยชนตางๆ ในสงัคม เพือ่ทีก่ารตดัสนิใจเลอืกผแูทนราษฎรจะเปนไปดวยเหตผุล
ทีม่องการณไกลไปถงึอนาคตขางหนามากกวาผลตอบแทนระยะสัน้จากการซือ้สทิธขิายเสยีงทีเ่ชือ่กนัวาจะมี
กนัอยางหนกัในการเลอืกตัง้ครัง้ทีจ่ะถงึนี ้เพือ่จะเปนทางหนึง่ทีจ่ะชวยจำกดัวงของกองทพัทีจ่ะเขามาเกีย่วของ
กบัการเมอืงไดอกีทางหนึง่

   กระบวนทศันขอเสนอแนะในการปรบัเปลีย่นกองทพัใหเปนทหารอาชพี

ภายใตการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยทรงเปนประมขุ และในฐานะ
ที่กองทัพเปนองคกรหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตรและจากภารกิจหนาที่ในปจจุบันที่ภัย
คุกคามดังเคยมีจากการสูรบในรูปแบบดั้งเดิมไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสูการดำเนินกิจกรรมที่เปนภัยตอ
ความมัน่คงในรปูแบบใหมทีเ่รยีกกนัวาเปนลกัษณะของการกอการราย (Terrorism)  ยอมเปนไปไมไดที่
กองทพัเองจะสถติยอยนูิง่ไมมกีารพฒันาปรบัเปลีย่นตวัเอง (dynamic) ไปตามกระแสความเปลีย่นแปลง
ทีก่ำลงัเกดิขึน้นีไ้ด

ทัง้นีไ้มเพยีงแรงกดดนัภายในประเทศเทานัน้ทีม่อีทิธพิลตอการเรงเราใหเกดิการเปลีย่นแปลงหรอืการปรบั
ตวัขององคกรตางๆ ในสงัคมรวมทัง้กองทพั แตในระดบันานาชาตถิอืไดวาอทิธพิลของคำวา “ธรรมรฐัแหง
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27 มคีวามพยายามมาเปนเวลานานถงึการทำใหโลกมรีปูแบบธรรมรฐัหรอืธรรมาภบิาลกระจายตวัออกไปในรปูแบบลกัษณธตางๆ เชน ความคดิเหน็แบบ
สุดขั้วที่จะใหมีรัฐบาลแหงโลกเกิดขึ้น (world government) หรือในตัวแบบที่ไมสุดโตงนักอยางขอคิดเห็นของ Stephen D Krasner (1983) ที่ตองการ
ใหมอีงคกรระหวางประเทศเขามาดแูลควบคมุการดำเนนิกจิการภายในของประเทศตางๆ ใหเปนไปเพือ่ความเปนธรรมและประโยชนของคนสวนใหญ
อยางแทจรงิ แมแตความคดิทีต่องการใหเกดิประชาคมแหงโลกทีไ่มมขีอผกูมดัแตเปนองคกรทีค่นในโลกมคีวามผกูพนัรวมกนั (Epistemic community)
ดังเชนความคิดของ Ann Florini (2000, 2003) ที่มา Peter Dombrowski (ed) Guns and Butter: The Political Economy of International Security (Lynne
Rienner Publishers London 2005) 4
28 นาย อันโตนิโอ เดอ เฟเรีย อี มายา เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ในฐานะประธานกลุมประเทศสหภาพยุโรป หรือ อียู เปดเผยภายหลังหารือรวมกับตัว
แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ในการเขามาสังเกตการณการเลือกตั้งของไทยวา อียูไดมอบหมายใหคณะทำงานมาสังเกตการณ
ไมใช ตรวจสอบ หรือควบคุมการเลือกตั้ง และจะไมมีการชี้แนะใดๆ ทั้งนี้ ตั้งแตป 2543 เปนตนมาอียูก็เคยสังเกตการณการเลือกตั้งในที่ตางๆ ทั่วโลก
มากกวา 60 ครั้ง ซึ่งเปนไปตามกติกาขององคการวาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperate in Europe -
OSCE) ที่ประเทศไทยเปนสมาชิกสมทบดวย ที่มา  หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2550
29 เทาทีต่รวจสอบพบจากงานวจิยัสวนใหญของทัง้ทางกองทพัเองและนกัวชิาการทัว่ไป มกันำเอาแนวคดิของตางประเทศทัง้ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา
มาเปนแนวทางหรอืขอเสนอแนะ อาท ิเชน ทฤษฎวีาดวยการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ระบบการบรหิารงานบคุคลสมยัใหม และการนำเทคโนโลยทีีก่าวหนา
เขามาปรับปรุงการปฎิบัติงาน เปนตน
30 ที่มา คอลัมนจิปาถะวัฒนธรรม ใน หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2550

โลก” (global governance)27 เปนสิง่ทีน่านาชาตซิึง่ตดิตอดำเนนิความความสมัพนัธในฐานะมติรประเทศกบั
ประเทศไทยของเราเองใหความสำคญัอยางยิง่ แมประเทศเหลานีจ้ะไมแทรกแซงกจิการภายในของประเทศ
ไทยโดยตรง แตไดมกีระแสเรยีกรองใหประเทศไทยดำเนนิการเปลีย่นแปลงไปในทางซึง่เปนทีย่อมรบัของ
สากลในทกุดานไมวาจะเปนระบบเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ดงัเชนการเขาพบผู
นำทางการทหารในชวงเวลาที่ผานมาของบรรดาทูตานุทูตตางประเทศสำคัญๆ หลายประเทศ ซึ่งมักมี
ขอคำถามถึงกรอบเวลาและการสังเกตการณการเลือกตั้งทั่วไปที่ตองการเห็นการนำประเทศไทยเขาสู
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอยางเตม็รปูแบบในเรว็วนั28

ในแงของการแสวงหาตวัแบบเฉพาะ (model) ทีเ่ชือ่วามคีวามพยายามจากทัง้นกัวชิาการทางดานการทหาร
และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของตางตองการใหมีขึ้นเพื่อเปนเสมือนเสนทางเดิน (roadmap)ไปสูการพัฒนาให
กองทพัมคีวามเปนวชิาชพีนัน้ หรอือกีนยัหนึง่เพือ่วางกรอบจำกดับทบาทขอบเขตอำนาจของกองทพัหรอื
ทหารใหมคีวามถกูตองเหมาะสม ภายใตรฐับาลพลเรอืนทีม่าจากการเลอืกตัง้ทัว่ไปของประชาชน แตพบวา
ในหลายๆ ตวัแบบ29ยงัคงมคีวามเปนอดุมคตคิอนขางสงูและมกัเปนการลอกแบบหรอือาศยัการดำเนนิแนว
ทางตามกรรมวธิขีองประเทศทีพ่ฒันาแลวเปนหลกั ในทีน่ีจ้งึจะเนนการนำเสนอขอแนะนำในประเดน็ทีเ่หน็
ควรปรบัปรงุเพือ่พฒันาการเปนทหารอาชพีจากมมุมองทีไ่ดรบัจากการคนควายงัแหลงขอมลูทีเ่กีย่วของ
พรอมทัง้ขอมลูเชงิประจกัษทีไ่ดจากการสมัภาษณบคุคลทีม่ปีระสบการณตรงกบัการพฒันาปรบัปรงุกองทพั
ทีป่ระสบความสำเรจ็ซึง่ขอมลูทีไ่ดรบัในสวนนีม้ขีอจำกดัทางดานการศกึษาวจิยับางประการดงัไดกลาวถงึ
กอนหนานี้

เชือ่แนวาไมมผีใูดปฎเิสธถงึความสำคญัของกองทพัและเหน็ดวยวากองทพัเปนสวนหนึง่ทีจ่ะตองพฒันา
กาวหนาไปพรอมๆ กับทุกองคาพยพของสังคม ดังเนื้อหาที่ปรากฏอยูในเนื้อเพลงที่ไดยินคุนหูกันดีวา
“เมอืงกงัวล” ซึง่แมยงัมขีอถกเถยีงกนัถงึผแูตงเพลงวาแทจรงิแลวเปนพระราชนพินธของพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกลาเจาอยหูวัหรอืเปนการประพนัธโดยคณุถนอม อคัรเศรณี30 แตเนือ้หาของเพลงดงักลาวได
สะทอนใหเหน็ถงึความสำคญัของกองทพัรวมกบัองคาพยพอืน่ๆ ดงัทอนรองตอนหนึง่ทีว่า
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                                               “เมอืงใดไมมทีหารเมอืงนัน้ ไมนานเปนขา
                                               เมอืงใด ไรจอมพาราเมอืงนัน้ ไมชาอบัจน
                                               เมอืงใด ไมมพีาณชิยเลศิเมอืงนัน้ ยอมเกดิขดัสน
                                               เมอืงใด ไรศลิปโสภณเมอืงนัน้ ไมพนเสือ่มทราม”

การหยบิยกประเดน็ “ความสำคญัของกองทพั” มากลาวนำ มไิดมเีจตนาเพือ่ใหผคูดิจะปรบัเปลีย่นพฒันา
ความเปนมอือาชพีใหกบักองทพับงัเกดิความยำเกรงหรอืเสมอืนเปนการสรางเกราะปองกนั ใหกบักองทพั
สำหรบัใชเปนขออางตอตานการเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้

ในทางตรงขามการกลาวถงึนีม้เีหตผุลเพือ่ใหผทูีจ่ะรเิริม่นำความเปลีย่นแปลงไปสกูองทพัจะตองมัน่ใจวาได
มกีารสือ่สารอยางถกูตองครบถวนกบับคุลากรของกองทพัในฐานะองคกรระบบราชการขนาดใหญทีม่คีวาม
สลบัซบัซอน มวีฒันธรรมองคกรเกีย่วของทัง้ผลประโยชนและอำนาจเปนรปูแบบเฉพาะ เพือ่ใหบคุลากรทัง้
หมดเกดิความเขาใจทีถ่กูตองวา “การพฒันาเปลีย่นแปลงกองทพั” ใหเปนทหารอาชพี มใิชการรดิรอนสทิธิ
อำนาจหนาทีห่รือทำใหกองทพัตองดอยสถานภาพเมือ่เทยีบกบัหนวยงานหรอืองคกรอืน่ ดงัทีม่กีารกลาวหา
กนัในหลายเวปไซตและหองสนทนาทางอนิเตอรเนต31ภายหลงัเหตกุารณรฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 ของ
บรรดาผมูคีวามไมพงึพอใจตอการรฐัประหาร ดงัมคีวามเหน็บางสวนเขาใจวา เหตผุลของการรฐัประหาร
ประการหนึง่เปนเพราะองคกรตำรวจในฐานะคแูขงเรือ่งอำนาจและการยอมรบัทางสงัคมกบักองทพัเสมอมา
นัน้  ไดทวคีวามสำคญัเปนอยางมากในรฐับาลภายใตการบรหิารของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร  ในขณะที่
กองทพั กลบัถกูลดความสำคญัลง ดงัเหน็ไดจากการแตงตัง้นายตำรวจเขาดำรงตำแหนงสำคญัของรฐับาล
และหนวยงานราชการองคกรอสิระตางๆ ทัง้ชวงรฐับาลทกัษณิสมยัแรก (คณะที ่54) และสมยัทีส่อง (คณะที่
55) อกีทัง้ยงัมกีารกลาวหาไปถงึอำนาจนอกรปูแบบจากการทีท่หารบางสวนเขาไปมสีวนเกีย่วของกบัสิง่ผดิ
กฎหมาย ซมุมอืปน หรอือาชพีพเิศษตามสถานบนัเทงิ บอนการพนนัตางๆ โดยเฉพาะกบัองคกรอาชญากรรม
(organised crimes) กระทัง่เคยมกีรณเีปนขาวอยใูนความสนใจของสงัคมอยางมาก เมือ่มกีารเขาจบักมุนาย
ทหารบางนายทีถ่กูพาดพงิวาเขาไปเกีย่วของพวัพนักบัธรุกจิไมชอบดวยกฎหมาย แตไดกลายเปนประเดน็
ถกเถยีงทางสงัคม เมือ่ทางฝายผตูองหาไดกลาวหาวาทหารไมไดรบัการปฎบิตัอิยางสมเกยีรตขิองความเปน
ทหาร ถงึกบัเปนบอเกดิความขดัแยงระหวางกองทพักบัองคกรตำรวจทีม่นีายทหารชัน้ผใูหญตองเขามาไกล
เกลี่ยยุติปญหา กระทั่งตองมีการวางระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีความเหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น ดังเชน
“ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการปฏบิตัแิละประสานงานกรณทีหารถกูกลาวหาวากระทำความผดิ
อาญา พ.ศ. ๒๕๔๔” ทามกลางเสยีงวพิากษวจิารณของสงัคมถงึสทิธพิเิศษทีก่องทพัอาจมอียเูหนอืองคกร
อืน่ๆ และประชาชนทัว่ไป

สิง่เหลานีไ้ดกอใหเกดิความหวาดระแวงและไมไววางใจระหวางกองทพักบัองคาพยพอืน่ๆ ของสงัคม ซึง่ถอื
วาเปนเรือ่งละเอยีดออนและโดยธรรมชาตขิองทหารในทกุเหลาทพัซึง่มรีะเบยีบวนิยั มกีารอบรมเรยีนรใูน

31 ผเูขยีนมโีอกาสไดคนหาขอมลูและพบขอความการสนทนาทีค่ลายคลงึกนันีภ้ายหลงัการรฐัประหารจากหองสนทนาทางคอมพวิเตอรหรืออินเตอรเนต
หลายแหง เชน หองราชดำเนินในเวปไซตพันธุทิพ เปนตน
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เรือ่งของเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองการเปนนกัรบ การเปนผปูกปองรกัษาแผนดนิมาตภุมู ิตลอดทัง้การดแูลรกัษา
ความสงบเรยีบรอยภายในประเทศเมือ่มเีหตจุำเปนในสถานการณฉกุเฉนิตางๆ อาจกอเกดิความรสูกึนอยเนือ้
ต่ำใจขึน้ดงัทีม่กีารวพิากษวจิารณปรากฎในชวงเวลาทีผ่านมา

ซึง่ถอืเปนประเดน็ปญหาเกีย่วของโดยตรงกบั “วฒันธรรมองคกร” ทีจ่ะตองมกีารทบทวนและหากมสีิง่ทีพ่งึ
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลง จดุเริม่ตนจะตองขึน้อยกูบัเหลา “ผนูำ” ของกองทพัเปนสำคญั เพราะมฉินัน้แลวใน
องคกรทีม่สีายการบงัคบับญัชาเปนชวงชัน้ และการมแีบบธรรมเนยีมเฉพาะดงัเชนกองทพั การจะกำหนดให
ผใูตบงัคบับญัชาเปนผรูเิริม่ในเรือ่งละเอยีดออนเชนนีข้ึน้มาคงเปนไปไมได ซึง่แมจากบทเรยีนในอดตีกองทพั
เองเคยมกีลมุนายทหารทีเ่รยีกวา “คณะนายทหารประชาธปิไตย (democratic soldier)” ทีต่อมาไดแสดงความ
ชดัเจนตอการแยกการเมอืงออกจากกองทพั นายทหารเหลานีจ้งึไดทำการตัง้พรรคการเมอืงของตนเองในนาม
ของ “พรรคปวงชนชาวไทย”32 แตกพ็บวาไมไดรบัการสนบัสนนุจากกลมุอำนาจหลกัในกองทพัและถกูมอง
ในทางลบกระทัง่ทำใหพรรคการเมอืงดงักลาวตองสลายตวัไปในทีส่ดุ

อยางไรกต็ามการทีจ่ะใหมพีรรคการเมอืงของทหารขึน้มาโดยเฉพาะ ยงัคงมขีอนาสงัเกตถงึบทบาทภารกจิ
วาทหารหรอืกองทพันัน้บนความเปนประชาธปิไตยจำเปนหรอืไมทีท่หารจะตองลงมาเปนผแูสดงบทบาท
นำตางๆ ในสงัคม ในขณะทีห่ากพจิารณาดวยหลักการแบงงานตามหนาทีห่รือแมแตหลักการบรหิารงาน
บุคคลของการกำหนดหนาที่ของบุคคลตางๆ ใหสอดคลองตองกันกับภารกิจการงานที่พึงรับผิดชอบ
กจ็ะพบไดวา การจะใหทหารหรอืกองทพัเขามาเปนผแูสดงบทบาทนีไ้มไดรบัการยอมรบัเปนสวนใหญของ
สงัคมโลก

สำหรบักองทพัเองในแงของศกัยภาพและขดีความสามารถทางดานการเรยีนรแูละวทิยาการตางๆ นัน้จดัได
วาอยใูนระดบัแนวหนาเมือ่เทยีบกบัองคกรอืน่ๆ ในสงัคม ดวยระบบระเบยีบ ความมวีนิยัเปนแนวทางการ
บรหิารจดัการ ประกอบกบัคณุภาพของบคุลากรทีม่กีารศกึษาอบรมพฒันาอยางเปนขัน้เปนตอน ยอมไมเปน
ทีน่าหนกัใจสำหรบัการรเิริม่สิง่ใหมๆ  หาก ผนูำองคกรสามารถเขาใจและยอมรบัการเปลีย่นแปลงนัน้มาเปน
แนวทางปฎิบัติ ซึ่งในปจจุบันพบวากองทัพมีความพยายามอยางสูงตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคกร
ใหเปนองคกรมอือาชพีภายใตการปกครองแบบประชาธปิไตยเชนเดยีวกบัทีเ่กดิขึน้กบักองทพัทัว่โลก ดงั
จะเหน็ไดจากการนำองคความรใูหมๆ  เขามาปรบัปรงุพฒันากองทพัอยตูลอดเวลา

แมในความคดิเหน็สวนตวัของผเูขยีนจะเหน็วาองคความรทูัง้หลายมปีระโยชน แตดเูหมอืนวา “ผนูำองคกร”
ยงัขาดการเลอืกสรรองคความรสูมยัใหมเขามาแกไขปรบัปรงุองคกรอยางดพีอ แตความพยายามหลายหนวย
งานของกองทพัในการจดัทำแผนยทุธศาสตรซึง่ถอืเปนหวัใจสำคญัขององคกร เทาทีส่ำรวจพบจากกระบวน
การวางแผนยุทธศาสตรของเหลาทัพตางๆ  ยังขาดความหลากหลายและยังคงนำรูปแบบกรรมวิธีของ
ตางประเทศมาใชอยางเถรตรง ซึง่มคีวามสลบัซบัซอนเตม็ไปดวยคำศพัทเฉพาะทาง (jargons) ทีย่ากตอ

32 Chai-AnanSamudavanija & Suchit Bunbongkarn in Zakaria Ahmad & Harold crouch Military-Civilian Relations in South-East
Asia (Oxford University Press Oxford 1985) 103
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กระบวนการเรยีนร ูไมวาจะเปนการวเิคราะหจดุเดนจดุดอยปญหาอปุสรรคและโอกาสในความสำเรจ็ของ
องคกรทีเ่รยีกวา SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) หรือแนวความคดิวาดวย Balance Score
Card (BSC) และดัชนีชี้วัด (Index) ตางๆ ในการประเมินผลการปฎิบัติงานของทั้งบุคลากรและองคกร
ซึง่ยงัคงมลีกัษณะดำเนนิการกนัเปนประเพณหีรอืแบบธรรมเนยีม (ritualistic) เรยีกวาเหมอืนเปนแฟชัน่นยิม
ทีห่ากไมทำเหมอืนๆ กนั จะกลายเปนสิง่ลาสมยั ซึง่เขาใจดวีาแนวความคดิทีเ่กดิขึน้นีท้างรฐับาลทีผ่านๆ มา
ตองการสรางมาตรฐาน (standardisation) โดยผานหนวยงานของรฐัทีด่แูลประเมนิการปฎบิตังิานขององค
กรตางๆ เชน สำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทีอ่าจสงผลเปนแรงจงูใจหรอืกดดนัให
กองทพัตองมกีารปรบัตวัไปพรอมๆ กบัหนวยงานอืน่ๆ

แตตองยอมรบัวาการรบัเอาแนวความคดิของตะวนัตกเขามาและไมสามารถประยกุตใชไดอยางมปีระสทิธิ
ภาพยอมไมตางกับการตำน้ำพริกละลายแมน้ำ เพราะนอกจากคาใชจายในการวาจางบุคคลภายนอกหรือ
คณะทำงานเขามาจดัระบบวางแผนงานตางๆ จะสงูมากแลว หลายหนวยงานจากขอมลูทีไ่ดสอบถามบคุลากร
บางหนวยงานของกองทพัเมือ่จดัทำแผนยทุธศาสตรออกมาแลวกลบัไมสามารถนำไปใชปฎบิตัจิรงิได เพราะ
ผูปฎิบัติยังขาดความรูความเขาใจและสับสนในสาระสำคัญตางๆ อยูมาก ทำใหผลงานการวางแผน
ยทุธศาสตรเพือ่การเปลีย่นแปลงพฒันาองคกรมคีณุคาเปนเพยีงหนงัสอืหรอืเอกสารทีเ่กบ็ไวเปนอนสุรณไม
กอเกดิผลในทางปฎบิตัจิรงิไดเลย

ความจริงแลวในแงความรูความคิดเชิงยุทธศาสตรนั้น เปนที่ยอมรับวาทางกองทัพเองมีทั้งบุคลากรและ
ศกัยภาพทีพ่รรคพรอมในการวมกนัระดมสมองคดิคนศาสตรในการบรหิารจดัการทัง้ในยามศกึสงครามและ
ยามสงบเพือ่ใหสอดคลองกบัสงัคมวฒันธรรมองคกรอยางเปนรปูธรรมไดพอสมควร ดงัจะเหน็จากหนา
ประวตัศิาสตรทีป่รากฎเปนตำราพชิยัสงคราม หรอืเทคนคิการบรหิารจดัระบบรปูแบบองคกรทีเ่ปนตนแบบ
ของภาคสวนอืน่ๆ ในสงัคมอยบูาง ปญหาหลกัหรอืหัวใจสำคญัจงึอยทูี ่ “ผนูำองคกร”ในการรเิริม่นำความ
เปลีย่นแปลง ทีจ่ะตองสรางวฒันธรรมใหมในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ชิาชพีบางสาขา เชน ตลุาการ สามารถสราง
เปนแบบธรรมเนยีมเปนเอกลกัษณเฉพาะของตนทีจ่ะหลกีเลีย่งหรอืไมนำพาตนเองไปมสีวนสมัผสักบัการ
เมอืงหรอืการแทรกแซงใดๆ เทาทีจ่ะกระทำได

แมวากองทพัจะมใิชองคกรแบบปดทบึ หรืออีกนยัหนึง่มไิดลองลอยอยใูนสญุญากาศยงัตองมสีวนสมัผสักบั
สงัคมชมุชนและสภาพแวดลอมขององคกรเหมอืนองคกรอืน่ๆ ทัว่ไป แตมองเหน็วาดวยระบบวนิยัและ
ระบบรางวลัแหงเกยีรตยิศ (Honours system)33 จะเปนตวักำกบัพฤตกิรรมขององคกรไดทางหนึง่ ซึง่จะตอง
มีการพิจารณาถึงการปรับปรุงแกไขระเบียบการขอพระราชทาน เครี่องราชอิสริยาภรณใหมีหลักเกณฑ
เงือ่นไขนอกจากการปฎบิตัหินาทีค่รบกำหนดตามระยะเวลาแลว ควรทำใหระบบรางวลัแหงเกยีรตยิศทีว่านี้
เปนไปอยางมคีณุคาสงูสดุดวยการกำหนดใหมคีณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานอยางเปน

33 ในคำวา Honours system แตกตางจากคำวา Honour (ไมมีอักษรอารบิคเอส) System ที่หมายถึงการใหเกียรติยกยอง หรือไววางใจ ซึ่งถือเปนความ
สำคญัสิง่หนึง่ทีก่องทพัไดรบัการยอมรบัแลว โดยสรปุคำวา Honours System คอืการมอบรางวลัแหงเกยีรตยิศใหกบับคุคลผรูบัใชประกอบคณุงามความ
ดีใหแกประเทศชาติ เชน ในสหราชอาณาจักรจะมีระบบดังกลาวเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ ตั้งแตสามัญชนไปกระทั่งถึงขุนนางชั้นสูงที่อยูในรัฐสภา คลาย
คลึงกับ การไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของประเทศไทย โปรดดูเพิ่มเติมจาก http://www.honours.gov.uk/
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ระบบและมมีาตรฐานดงัเชนตางประเทศทีม่ขีอบเขตกำหนดไปตามความรคูวามชำนาญและการอทุศิตนเพือ่
สาธารณะและชาตบิานเมอืง ซึง่ประเดน็ในการสงเสรมิและสนบัสนนุการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนั
มพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุพงึจะไดรบัการพจิารณาบรรจเุพิม่เตมิขึน้เปนหลกัเกณฑสำคญัสำหรบั
ประเมนิผลการปฎบิตังิานของบคุลากรขาราชการของรฐัอยางถวนทัว่ไมจำกดัเพยีงเฉพาะกองทพัเทานัน้ โดย
แนวทางดงักลาวนีเ้พือ่ความเปนธรรมเหน็ควรทีจ่ะใหกองทพัไดมโีอกาสเขาไปมสีวนในการแสดงความคดิ
เหน็หรอืเรยีกรองในสิง่ทีต่นพงึมพีงึไดในขอบเขตทีส่มควร โดยทีผ่เูขยีนมองไกลไปถงึขัน้ทีจ่ะใชระบบ
รางวลัแหงเกยีรตยิศดงักลาวเปนสิง่จงูใจใหทหารอาชพีเขามามสีวนสมัผสักบัการ เมอืงไดในฐานะบคุลากร
ของกองทพัหรือทหารถอืเสมอืนเปนประชาชนกลมุหนึง่ โดยถอืหลักเกณฑการคดัเลอืกบคุคลโดยประเมนิ
จาก “ผลหรอืคาคะแนนทีไ่ดรบัจากการประเมนิในระบบเกยีรตยิศดงักลาว” เปนสวนทีส่ำคญัในการพจิารณา

นอกจากนัน้ยงัมแีนวคดิใหมตีำแหนงคณะทีป่รกึษาถาวรเกีย่วกบักจิกรรมทางการทหารและความมัน่คงของ
รฐับาลขึน้เปนการเฉพาะ ซึง่จะไมใชหนวยงานหลกัทีม่คีวามรบัผดิชอบตามปกต ิเชน กองอำนวยการรกัษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือสภาความมั่นคงแหงชาติ แตจะกำหนดใหเปนองคกรเอกเทศตาม
รฐัธรรมนญูทำหนาทีเ่สมอืนมนัสมองดานความมัน่คง (think tank) ทำหนาทีศ่กึษาวจิยัใหคำแนะนำกบั
คณะรฐับาลในเชงินโยบายดานความมัน่คงทีม่คีวามเปนกลาง เปนการใชวชิาชพีทางการทหารเขามาพฒันา
ประเทศโดยตรง ซึง่จะไมใชองคกรตดิอาวธุหรอืเปนการสรางกองทพัพเิศษใหกบัคณะรฐับาลพลเรอืน แม
วาโดยสถานะแลวผนูำหนวยสงูสดุจะมสีถานะเทยีบเทากบัผนูำสงูสดุของเหลาทพัตางๆ เนือ่งจากตองการให
บคุลากรทีเ่ขามาดำรงตำแหนงในองคกรดงักลาวยงัคงมรีะบบเกยีรตยิศรวมทัง้ชัน้ยศไมต่ำไปกวาเดมิและ
สามารถเลือ่นไหลขึน้ไปตาม “ตำแหนงงานขององคกร” เปนตวักำหนด ถอืเปนการเขามาโดยความสมคัรใจ
ดวยผลตอบแทนการทำงานและสวสัดกิารทีจ่งูใจสงู ซึง่จะเปนตำแหนงทีข่าดจากตนสงักดัเดมิของกองทพั
เพือ่มใิหเกดิความซ้ำซอนและสบัสนในบทบาทหนาที ่จะมสีายการบงัคบับญัชาและโอกาสในการกาวหนา
ทางสายอาชพีทีช่ดัเจน ถอืเปนการยกระดบัฐานะความนาเชือ่ถอืของผลผลติจากกองทพัใหเปนทีย่อมรบัของ
สงัคมมากยิง่ขึน้ รวมไปถงึการใชองคกรดงักลาวเปรยีบเสมอืนแหลงบมเพาะแนวความคดิประชาธปิไตยที่
บคุลากรของกองทพัผมูโีอกาสจะเขาไปดำรงตำแหนงทางการเมอืง เชน การสรรหาวฒุสิมาชกิในสดัสวน
ของกองทพั กอนจะไดรบัการเสนอชือ่เขาดำรงตำแหนงจะตองมเีงือ่นไขการผานการศกึษาอบรมยงัสถาบนั
หรืองคกรทีว่านี ้ในลกัษณะเดยีวกบัการทีน่ายทหารระดบัสงูตองผานสถาบนัการทหารชัน้สงูตางๆ ของกอง
ทพั เชน วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัของเหลาทพัตางๆ เปนตน ซึง่ในระยะแรกหรอืดวยเหตผุล
เพือ่เปนการประหยดังบประมาณรายจายในการจดัตัง้หนวยงานใหมขึน้มา อาจมคีวามจำเปนตองยกสถานะ
หรอืออกกฎหมายกำหนดใหหนวยงานทีม่คีวามพรอมทางดานทรพัยากรบคุคลและสถานทีอ่ปุกรณตางๆ อยู
แลว เชน วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร รวมทัง้ยบุรวมหนวยงานสนบัสนนุดานการศกึษาวจิยัของกองทพั
เขาไวเปนหนวยงานเดยีวกนัขึน้มา

โดยสถาบนัทีจ่ดัตัง้ขึน้นีจ้ะตองมกีารแขงขนัทีส่งู มหีนวยงานกลางเขามาตรวจสอบควบคมุมาตรฐานคณุภาพ
การดำเนนิงานในทกุดาน อกีทัง้ในการคดัเลอืกบคุลากรของกองทพัใหเขารบัการศกึษาอบรม รวมทัง้กรรมวธิี
ประเมนิผลตางๆ จะตองเปนไปโดยอาศยัระบบคณุธรรม (merit system) อยางแทจรงิ ไมวาจะเปนการจดั
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ใหมคีณะกรรมการนโยบายขององคกรทีเ่ปนอสิระหรอืมกีระบวนการรองทกุขเมือ่มปีญหาไมไดรบัความ
เปนธรรมอยางชดัเจน เพือ่เปนหลกัประกนัวาบคุลากรของกองทพัเมือ่กาวหนาถงึจดุหนึง่แลวจะมโีอกาส
ไมตางกันตามความสมัครใจในการเขามาปฎิบัติหนาที่เพื่อสังคมในสวนที่เกี่ยวของกับการเมืองในเชิง
นโยบาย ดวยผลตอบแทนและแรงจงูใจอยางนาพงึพอใจไดอกีทางหนึง่ ถอืเปนการสรางสายอาชพี (career
path) อกีชองทางหนึง่ใหกบักองทพัอยางชดัเจน

ซึง่มองวาระบบจดักรอบบทบาทหนาทีข่องกองทพัในลกัษณะนีจ้ะเปนการขดีวงจำกดัของกองทพัใหเขามา
มีสวนสัมผัสกับการเมืองเทาที่จำเปนและเปนไปโดยวิชาชีพตามความรูความชำนาญอยางแทจริง อีกทั้ง
จะเปนการสรางเอกภาพใหกบักองทพัไมใหเกดิความแตกแยกตอการชวงชงิอำนาจทางการเมอืงทีห่ลายครัง้
ปรากฎเปนเรือ่งของรนุของเหลาทีส่งักดัเขามาเกีย่วของ34 มากกวาเปนปญหาทีเ่กดิจากการขดัแยงในการดแูล
รกัษาผลประโยชนของสวนรวมเปนสำคญั

อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาในปจจุบันรูปแบบการควบคุมตรวจสอบองคกรทหารภายใตการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นในทางปฎิบัติไดมีอยูแลว เพียงแตไมไดรับการใหความสำคัญดังมีการยึดถือ
ปฎบิตัใินบางประเทศ เชน กรณขีองประเทศสหรฐัอเมรกิาทีค่ณะกรรมาธกิารกจิการทหารสามารถเรยีก
บคุคลในทกุระดบัของกองทพัเขาใหถอยคำอยางเปดเผยตอสาธารณะไดตลอดเวลา35 อนัเปนการสะทอนแนว
ความคดิวฒันธรรมแหงการแบงแยกอำนาจอธปิไตยทัง้อำนาจบรหิาร นติบิญัญตัแิละตลุาการออกจากกนัได
อยางเบด็เสรจ็เดด็ขาด ทีร่ะบอบประชาธปิไตยของไทยพงึศกึษากำหนดแนวทางทีจ่ะสามารถสงผลใหเกดิ
การเปลีย่นแปลงเชนเดยีวกนันีข้ึน้มาใหได นาเสยีดายอยพูอสมควรทีภ่ายหลงัการรฐัประหารครัง้ลาสดุมเีสยีง
เรยีกรองใหมกีารแกไขพฒันากองทพัใหเปนทหารอาชพีเชนกนั แตอาจดวยขอจำกดัเรือ่งของระยะเวลาและ
ปจจยัอืน่ๆ ทำใหเรือ่งดงักลาวไมไดรบัความสนใจมากนกั ทัง้ๆ ทีก่ารเปลีย่นแปลงในชวงเวลาเชนนีจ้ะไม
ยงุยากหรอืสรางความขดัแยงระหวางกลมุการเมอืงตางๆ มากเทากบัในยามปกติ

นอกจากนัน้สิง่ทีจ่ะตองกระทำและนาจะเปนสิง่ทีไ่มเกนิความเปนไปไดในระยะเวลาอนัสัน้ ไดแกการที่
กองทพัจะตองปรบับทบาทยทุธศาสตรขององคกร จากการเปนองคกรระบบราชการ (Bureaucracy) ให
พฒันาเปนองคกรผผูลติหรอืเสมอืนหนึง่เปนผปูระกอบการ (Entrepreneurship) ใหได ซึง่ตองทำความเขาใจ
วามไิดหมายถงึการทำธรุกจิการคา แตในปรชัญาการเปนผปูระกอบการทีเ่นนหนกั คอื การทีก่องทพัจะตอง
ปรบัตวัเขากบัการเปลีย่นแปลงไดในทกุสถานะ เฉพาะอยางยิง่ในยามไมมศีกึสงครามการสรูบเตม็รปูแบบ
เชนทกุวนันี ้และยงัเปนชวงเวลาทีโ่ลกกำลงัเขาสรูะบบการสรูบดวยเทคโนโลยหีรอืทีเ่รยีกกนัวาเปนระบบ

34 มีการวิเคราะหกันวาปญหาอันเปนที่มาของเหตุการณความไมสงบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 สืบเนื่องมาจากความขัดแยงสวนบุคคลรวมไปถึงความ
ขัดแยงระหวางรุนของนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารุนที่ 5 กับรุนที่ 7
(ที่มา http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=21161)
35 ตัวอยางที่เห็นไดดังเชนเมื่อไมนานมานี้จากกรณีนายพล David Pretaeus ผูบัญชาการกองกำลังนานาชาติในอิรัก ถูกเรียกตัวจากรัฐสภาเพื่อมาใหถอย
คำถงึปญหาเกีย่วกบักองกำลงัสหรฐัอเมรกิาทีก่ำลงัปฎบิตัภิารกจิในประเทศอริกั ซึง่ตางจากกรณขีองประเทศไทยทีห่ลายครัง้ไมไดรบัความรวมมอื และ
การกระทำใดๆ ในลักษณะเชนนี้อาจถูกมองไดวาเปนการทาทายหรือสรางความขัดแยงระหวางฝายบริหารกับกองทัพขึ้นได (อานประกอบเพิ่มเติมได
จากเวปไซตหนังสือพิมพ Washingtonpost ที่ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/06/AR2007010601185.html)
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การทำสงครามแหงอนาคต (Future Combat System; FCS)36ดวยการรเิริม่นำความคดิใหมๆ  อยางรเูทาทนั
การเปลีย่นแปลงของโลกภายนอก ทีไ่ดรบัการพฒันาขึน้จากบคุลากรและทรพัยากรทีม่อียใูหเกดิการยอมรบั
ใหไดวาภายใตขอบเขตศกัยภาพทีม่อียขูองกองทพัสามารถชีน้ำตอบสนองความตองการของสงัคมดวยการ
ใหความรใูนเชงิเทคนคิและทฤษฎ ีรวมทัง้สามารถพฒันาสรางสรรวทิยาการตางๆ จากการศกึษาคนควาวจิยั
และพฒันา (Research and Development) เปนหลกั ทีก่องทพัจะตองมคีวามสามารถผนัตวัเองมาเปนองคกร
ผผูลิต (New Change Agent) แทนทีจ่ะเปนองคกรทีค่อยรอรบังบประมาณในทกุๆ เรือ่ง ทัง้เพือ่การบรหิาร
จดัการ การจดัซือ้จดัหาอาวธุยทุโธปกรณตางๆ แตจะเนนการสรางผลติพฒันาสิง่ตางๆ ขึน้จากงบประมาณ
แผนดนิและการสนบัสนนุจากแหลงทนุอืน่ๆ ซึง่แนนอนวาในระดบัการพฒันาปจจบุนักองทพัอาจยงัมขีอ
จำกดัอยมูาก แตเชือ่วาหากรฐับาลพลเรอืนเลง็เหน็ความสำคญัและใหการสนบัสนนุอยางจรงิจงั จะเปนชอง
ทางหนึง่ทีจ่ะจำกดับทบาทของกองทพัใหมจีดุเนนไปในเรือ่งทีเ่ปนวชิาชพีเฉพาะ ทีไ่มจำเปนตองเขามาเปน
ตวัแสดงในการเปลีย่นแปลงทางภาคการเมอืงดวยตนเองอกีตอไป

ซึง่แนวคดิดงักลาวคงตองอาศยัความเสยีสละเปนอยางสงูของผนูำในกองทพั เพราะยอมหมายถงึการลดทอน
บทบาทเชงิอำนาจ ซึง่วฒันธรรมองคกรทีท่หารหรอืกองทพัมผีบูงัคบับญัชาเปนพลเรอืนอาจเปนสิง่ทีย่งัไม
ไดรบัการยอมรบัจากบคุลากรของกองทพัเทาทีค่วร ดงัจะเหน็ไดจากการทีร่ฐับาลพลเรอืนซึง่มาจากการเลอืก
ตัง้ หลายครัง้บคุคลทีด่ำรงตำแหนงนายกรฐัมนตรจีะตองควบตำแหนงรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหมดวย
ตนเองอกีหนึง่ตำแหนงเพือ่เปนการใหเกยีรตกิองทพั หรือมฉินัน้จะตองเลอืกบคุคลทีเ่ปนนายทหารระดบัสงู
ซึง่เปนทีย่อมรบัของกองทพัเขามาดำรงตำแหนงแทน เชน ในสมยัของนายชวน หลีกภยั และ พลเอกชวลติ
ยงใจยทุธ ดำรงตำแหนงนายกรฐัมนตร3ี7 แตหากความเชือ่หรือคานยิมของกองทพัยงัเปนอยเูชนนี ้กค็งยาก
ทีจ่ะสรางวฒันธรรมองคกรใหมขึน้มาภายในกองทพัได

อยางไรกต็ามนอกเหนอืจากการปรบัวฒันธรรมในระดบัองคกรแลว สิง่ทีต่องกระทำควบคกูนัไปพรอมๆ กนั
คอืการใหการศกึษาอบรมตามแนวคดิทศันคตดิงักลาวตอ “เลอืดใหม (young blood)” หรอืบรรดานกัเรยีน
การทหารของกองทพัทกุเหลาทพัตัง้แตระดบัเริม่ตน รวมทัง้บคุลากรทีส่ำเรจ็การศกึษาจากภายนอกแตไดเขา
มารบัราชการกบักองทพัทกุๆ คน ใหเขาใจบทบาทภารกจิ “ทีค่วรจะเปน” ของกองทพั

ซึง่รฐับาลพลเรอืนยอมไมอาจกระทำการอยางเบด็เสรจ็เดด็ขาดดวยการปรบัเปลีย่นสิง่ตางๆ ในลกัษณะทีเ่รยีก
วาขดุรากถอนโคนในคราวเดยีวได แตการทำความเขาใจและการหารอืถงึการเปลีย่นแปลงรวมกนัของทกุๆ
ฝาย เพือ่ใหกองทพัและบคุลากรมคีวามเขาใจกระทัง่สามารถกำหนดขึน้มาใหเปนภารกจิหลกั หรอือาจเรยีก
ตามสมยันยิมใหเปนวาระแหงชาต ิ (national agenda) ทีป่ระชาชนทกุคนในชาตมิคีวามตระหนกัและรบัรู
รวมกนั นาจะเปนทางออกทีด่ทีีส่ดุ

36 ดูเพิ่มเติมจาก http://www.army.mil/fcs/
37 ที่มา เวปไซตสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main11.htm
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ทัง้นีก้ารดำเนนิการปรบัเปลีย่นตางๆ ในรายละเอยีดทีม่คีวามสำคญัและอาจกระทบตอการรดิรอนสทิธอิำนาจ
ทีเ่คยมอียขูองกองทพันัน้ เพือ่ใหเกดิความชอบธรรมและเปนทีย่อมรบัโดยทัว่กนั อาจจำเปนตองจดัใหมกีาร
ลงประชามต ิ(Referendum) ในขอบญัญตัใิหมๆ  รวมไปถงึประมวลจรยิธรรมทีอ่าจเรยีกไดวาเปน “สตัยาบนั
(Charter)” ดงัตวัอยางในสงัคมของบางประเทศยดึถอืปฎบิตัริวมกนั เชนเดยีวกบัการดำเนนิการลงประชามติ
ตอรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ทีผ่านมา

ซึง่การดำเนนิการดงักลาวยอมไมสามารถกระทำไดอยางทนัททีนัใด เพราะในบางสวนอาจมคีวามสำคญั
ทีต่องมกีารบรรจไุวหรอืแกไขเพิม่เตมิในรฐัธรรมนญูเพือ่ใหกองทพัตระหนกัถงึความสำคญัในบทบาทหนาที่
ใหมนี ้แทนทีจ่ะคอยบญัญตัเิปนขอหามหรอืกดีกนักองทพัออกจากการเมอืงอยางปราศจากเหตผุล ทีร่งัแต
จะทำใหกองทพัดเูหมอืนจะเปนสิง่ทีเ่ขากนัไมไดกบัระบอบประชาธปิไตยดงัเชนทีเ่คยคดิกนัเชนนีม้าแตใน
อดตี

จงึจำเปนทีก่ระบวนการเปลีย่นแปลงจะตองผานกระบวนการใหขอมลูขาวสารทีถ่กูตอง มกีารระดมสมองรบั
ฟงความคดิเหน็จากทกุภาคสวนของสงัคมอยางถวนทัว่และเปนไปอยางรอบคอบ ซึง่เชือ่วากระบวนการ
เปลีย่นแปลงในระบอบประชาธปิไตยเชนนีน้อกจากจะเปนการปรบัทศันคตขิองบคุลากรของกองทพัใหเกดิ
การเรยีนรวูถิทีางประชาธปิไตยอยางตรงไปตรงมาแลว ยงัเปนการสรางเสรมิความเขาใจระหวางกองทพักบั
ประชาชนไดเปนอยางด ีและนาจะมกีารตอตานการเปลีย่นแปลงนอยลง เนือ่งจากเปนการกระทำอยางเปด
เผยและจะตองใหโอกาสกองทพัไดเขามามสีวนรวมในทกุกระบวนการขัน้ตอนอยางมอีสิระ

รฐับาลพลเรอืนเองจะตองเขามาดแูลประสานความชวยเหลอืในเชงิวชิาการและสนบัสนนุทางดานทรพัยากร
อยางพอเพยีงเพือ่ใหกองทพัสามารถเลีย้งตวัไดเองนอกเหนอืจากงบประมาณทีจ่ะไดรบั38 ซึง่ทางเลอืกอกีสวน
หนึง่ทีจ่ะขาดไมไดเลย คอืจะตองดำเนนิการความรวมมอืในโครงการคนควาวจิยัตางๆ ทีต่องพฒันาหรอืรวม
มอืกบันานาชาต ิ(International cooperation) โดยเฉพาะกลมุประเทศในภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN) รวมทัง้
กลมุพนัธมติรอืน่ๆ39 และองคกรของรฐัทีเ่กีย่วของไมวาจะเปนหนวยงานระดบัมหาวทิยาลยั ทีน่กัเรยีนการ
ทหารในอนาคตนาจะสามารถลงทะเบยีนศกึษาอบรมรวมกบันกัเรยีนนสิตินกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา
อืน่ๆ ทกุสถาบนัตามความรคูวามสนใจทีไ่รพรมแดน และในขณะเดยีวกนันสิตินกัศกึษาจากสถาบนัตางๆ
ทีม่คีวามสนใจกย็อมสามารถดำเนนิการในวธิกีารเดยีวกนันีไ้ด รวมไปถงึการรเิริม่ดำเนนิงานในโครงการ

38 โดยวิธีการดังกลาวนี้จะแตกตางกับกระบวนการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยหลายแหงของรัฐ ในความหมายของการเลี้ยงตัวเองไดของกองทัพ
คงเปนไปไดยากที่งบประมาณทางความมั่นคงหรืองบดำเนินการในแงเงินเดือนสวัสดิการที่เคยมีเคยไดจะถูกตัดทอนลง แตสิ่งที่กองทัพพึงมีพึงไดหรือ
เคยไดอยูแลวจำเปนจะตองคงไวเชนเดิมเพื่อเปนขวัญกำลังใจ (morale) แตการเลี้ยงตัวเองไดจะเปรียบไดกับการพอกพูนทรัพยากรและผลตอบแทนที่
ทำใหกองทพัสามารถมอีตัราคาตอบแทนและรางวลัเกยีรตยิศเพิม่เตมิ ทีค่วบคไูปกบัผลการปฎบิตังิานทีม่กีารปรบัเปลีย่นขึน้ ซึง่บทความนีเ้ปนเพยีงการ
ใหขอเสนอแนะเบื้องตน ในทางปฎิบัติจริงจะมีรายละเอียดที่จะตองดำเนินการในเชิงลึกและเขมขนทั้งในประเด็นวาดวย ระบบประเมินผลการปฎิบัต
ิงาน การจัดการพัฒนาองคกรและบุคคากร รวมไปถึงระบบการบริหารงานบุคคลอื่นๆ
39 การรวมมือกับนานาชาติไมวาจะเปนการฝกรวมไทย สหรัฐ สิงคโปร เชน การฝกรวมผสมในนาม Cobra Gold นอกจากเปนการฝกยุทธวิธีแลวเปน
อีกทางหนึ่งของการสรางเครือขายในการปองกันประเทศรวมกันระหวางประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งแรงกดดันจากนานา
ชาตใินปจจบุนัมอีทิธพิลอยางสงู จะเหน็ไดวาบนความสมัพนัธปกตแิลว ประเทศประชาธปิไตยจะมแีนวนบายคลายคลงึกนัทัว่โลกคอืจะตอตานรฐับาล
ทีม่าจากการรฐัประหารหรอืไมชอบดวยกฎหมาย การทีจ่ะปองกนัหรอืปองปรามการเปลีย่นแปลงการปกครองนอกรปูแบบโดยอาศยัแรงกดดนัจากนานา
ชาติอาจเปนทางหนึ่งที่จะเปนขอยับยั้งหรือเปนปจจัยสำคัญที่ผูคิดกอการรัฐประหารในอนาคตจำเปนตองตระหนักถึง
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ความรวมมอืในเชงิบรูณาการรวมกบั หนวยงานตางๆ ของรฐั อาท ิกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรม
วทิยาศาสตรการแพทย อกีทัง้สถาบนัศกึษาวจิยัของรฐัทีม่อียมูากมาย ไมวาจะเปนสำนกังานปรมาณเูพือ่สนัติ
ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาต ิ (MTEC) ศนูยเทคโนโลยอีเิลคทรอนคิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ
(NECTEC) เปนตน แทนทีจ่ะปลอยใหตางคนตางทำกระจดักระจายเนือ้งานออกไปมากมายในเรือ่งทีค่ลาย
คลงึกนั ซึง่นอกจากจะสิน้เปลอืงทัง้งบประมาณ เวลา และทรพัยากรแลว ยงัไมกอเกดิผลงานทีส่ามารถนำมา
ใชประโยชนตอบสนองตอสิง่ทีส่งัคมมคีวามตองการอยางเปนรปูธรรมชดัเจน

ดวยวิธกีารเชนนีจ้ะทำใหวฒันธรรมมมุมองของบคุลากรในองคกร (personal culture) ไมอาจอนรุกัษหรอืตาน
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกไดอีกตอไป เพราะในที่สุดแลวไมวาจะเปนระบบประเมินผลการ
ปฎบิตังิาน ระบบการบรหิารงานบคุคลทีจ่ะตองมกีารใหรางวลัและการลงโทษในรปูแบบใหม จะทำให
บคุลากรของกองทพัตองมกีารปรบัตวัแปรเปลีย่นไปตามวฒันธรรมองคกรทีถ่กูสรางขึน้ใหมนีไ้ปโดยปรยิาย
โดยเฉพาะแรงกดดนัจากนานาชาตทิีไ่มยอมรบัรฐับาลทีม่าจากวถิทีางนอกรปูแบบ จะเปนปจจยัหนึง่ทีท่ำให
การกอการรฐัประหารอยางไมสมเหตสุมผลเปนไปไดยากยิง่ขึน้ ซึง่แมการเปลีย่นแปลงในเชงิวฒันธรรม
องคกรทีว่านี ้จะตองใชชวงระยะเวลาหนึง่ แตถอืเปนความคมุคาตอการวางรากฐานวฒันธรรมองคกรของกอง
ทพัใหเปน “ผนูำในรปูแบบใหม” เปนกองทพัหรือเปน “ทหารอาชพี” ทีจ่ะสามารถสมัพนัธเชือ่มโยงเขากบั
ระบบอื่นๆ ของโครงสรางสังคมสวนรวมในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไดอยางราบรื่น
และยัง่ยนื
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The latest arrest of former British policeman involving sex trade by the RTP was not
something we should feel pride. Judging the so-called haven for organised as well as
many other transnational crimes still at large in Thai society. Recently, the RTP just
nade arrest Russian fugitive who mainly dealt with arms smuggling and we were praised
by the world community about the cooperative between the Thai authority and the
INTERPOL (International Police Organisation). But this does not mean we did success
in curbing these hideous crimes.

In the latter half of the twentieth century, we have all witnessed countless innovations that
have transformed our lives.  Some of these have made our lives easier and more prosperous,
while others provide opportunities for individuals and countries to develop at an
unprecedented rate.

At the same time, while society has acknowledged and lavished praise on the innovators
who have been instrumental in the transformation of our daily lives, society often gives less
time to examine the “dark innovators.”

What do I mean by this?  What I mean is that along with the many innovators and
developments that have given new life and light to our lives, there are also many who seek
new ways of exploiting new technologies, laws, and regulations to selfish and even destructive
ends.  In the past, most crimes could be restricted inside the borders of nation states, but in
present twenty-first century society, crimes can often be easily committed across borders.  It
is the novelty of these crimes, where it only takes a few people to cause terrifying damage,
as well as the complications arising from their cross-border nature that makes these crimes
particularly threatening to the well-being of modern nation-states.

I will attempt to address the major concerns as it presently stands in the ASEAN region.
Naturally, it’s impossible to provide an accurate overview of all major concerns within an
hour, but I hope that you will be able to gain some insight from a broader perspective.

1 Keynote  speech  for  ‘Transnational  Crime  Workshop’  organised  by  Department  of  Special  Investigation  (DSI)  between  30th

January - 2  February  2008  at  Bonunza  Hotal  and  Resort,  Khaoyai,  Nakorn  Rajasrima  province
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Before we go any further, we need to clarify the term “transnational crime.”  For convenience,
I think it can be used interchangeably with “transnational organised crime” simply because,
in most cases, it is extremely difficult for a single individual to commit a crime that would
plunge the entire world into chaos.  In fact, despite the media’s fixation on finding the
“mastermind” to plots and conspiracies, these crimes usually require an elaborate and
extensive support network, in terms of both logistics and finances, comprising of a whole
variety of groups and personalities.

As I have already mentioned, transnational crimes are an imminent and constant threat to
many countries.  Never before have we witnessed problems such as human smuggling, drug
trafficking, illegal arms trade, as well as many other problems on such a scale.  What makes
these crimes so sinister and what makes them a major concern of the superpowers is the link
of these crimes to terrorism.  For example, money from illicit drugs has often been used to
finance various terrorist activities and weapons acquisition.

However, when transnational crimes do occur, they by their very nature harm more than one
country.  Major cases may even lead to unforeseen fallout including market, political, and
social instability.  In this present age where the economy is run primarily on confidence,
such chaos could bring untold damage to many countries.

Transnational crime has thus become a global agenda, since it poses a major threat to
the economies and societies of countries across the world and no individual agency has the
competence, resources, or ability to fight this threat alone.  The United Nations’ involvement,
through the passage of several resolutions and protocols, has been instrumental in encouraging
global co-operation on dealing with this new threat.

In 1997, the former UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali commented that criminals
and major businesses often exploited the weaknesses and loopholes in the law in poor or
developing countries to get away from justice.  While I do agree with the statement to a
certain extent, it is often too easy to point fingers at poor nations or criminals and their
gangs.  Indeed, looking at the point of origin, many criminal organisations were born out of
conflicts between government authorities and/or among the ethnic minorities.

More importantly, we have to accept that the policies of some superpower nations are currently
more orientated towards “pushing” rather than “pulling” the threats out of the world.  I do
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not mean to single out any countries in particular, but I think the events in today’s world can
speak for themselves as to the folly of this policy.  It is through global
co-operation and not through the unilateral actions of individual nations that this world will
be kept stable and safe from the acts of criminals and terrorists.

Thus, the way Asian countries have been drawn together to share ideas, as well as increase
transnational co-operation is a step forward in the right direction.  This ASIA Transnational
Crime Conference will be another opportunity for us to learn about the nature of the various
threats within our region, and perhaps also, their solutions.  However, even if ASEAN were
to stand as a united bloc, it may still not be enough, as eventually we will need to increase
our co-operation with other nations and agencies outside our region.  As crimes are no
longer restricted within a single nation’s border, they also cannot be restricted to one region.

Although Thailand has its unique problems, I believe that it also shares the same problems
that are common across the region.  Nevertheless, we may already run into trouble with
what constitutes a “transnational crime.”  For example, several people in Thailand may
comment that the invasion of multinational superstores, such as Macro, Tesco-Lotus, or
Carrefour can be considered a sort of transnational crime!  Naturally, there are many interests
behind such accusations.  More seriously, in some cases, crimes in one country may not
necessarily be constituted as crimes in another.

Nevertheless, as long as the petroleum continues to flow and ease of global travel and
communications remains the norm, we must learn to accept and deal with both the sweetness
of the world; that is, it’s conveniences, luxuries, and progress as well as its bitterness; that
is, transnational crime.

Of course, we will never be able to get rid of every criminal in the world.  Dealing with
transnational crimes, therefore, should be considered an “ongoing project” as opposed to a
project that has a definite, defined goal.  If we considered it as such, we would also be less
prone to dogma and be more adept at adapting to the up and coming new generation of
global criminals.

It is therefore imperative for nations to co-operate in the exchange of information, resources,
training, and education of our law enforcement personnel so that they can remain up to
speed with the methods of these new criminals, rather than left behind as in the past.
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The UN should form a centre for this endeavour, and should utilise it to encourage and
reinforce transnational co-operation through its resolutions, agreements, and conventions.
Already, with regards to transnational crime, the UN has held conferences and its conventions
have been agreed to by many member states, although the co-operation of other organisation
such as the ICPO or the International Police Organisation (INTERPOL) and several other
law enforcement would still be instrumental to success.

However, in practice, the convention left some things to be desired.  Many conferences
were held and much resource has been committed, but we have yet to see the fruits of co-
operation.  Indeed, there remain many obstacles in combating the transnational crime.  Of
particular relevance to this region is the over-insistence on national sovereignty.  Once this
issue raises its head in criminal cases, it is often the case that criminals would escape
prosecution.  These cases are made worse and needlessly political if they are coupled with
serious accusations, and co-operation in these cases is usually non-existent.

Aside from terrorism, some territories remain well-known as safe havens for money
laundering because they have no stringent rules or regulations concerning finances.  Thus,
drug lords, mafia bosses, terrorists, as well as corrupt politicians can happily exploit this
loophole to hide and safeguard their assets.

Thus, one of the major ways in which a decisive blow could be dealt to transnational crime
is the regulation of the flow of money.  Without financial resources, most criminal syndicates
would be vulnerable to collapse or at the very least be unable to operate effectively.  Regional
and global co-operation is therefore vital in order to pressure these countries to tighten up
their regulations so that they can no longer be the criminals’ bankers.

In tackling these cases, we should always keep in mind the concept of how people could be
judged as a criminal.  There are at least six elements, which I think is familiar to most
people here, such as mens rea, actus reus, and so on.  Also, the important idea that our
pioneer criminologists have put forward: ‘nullum crimen, nullum poena sine praevia lege
poenavi’ that is, no crime (can be committed), no punishment (can be imposed), without
(having been proscribed by) a previous penal law.

The question is, which countries’ penal laws should form the benchmark?  Is there any
country that could provide it?  It is unlikely, and there will have to be a consensus, regionally
or otherwise.
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Furthermore apart from this, the differences in terms of judicial process, criminal law, and
cultures are also difficult issues that impede the prosecution of transnational criminals.  In
many cases where bribes are offered and taken to protect criminal individuals or organisations,
it is not because of individual greed but fear that their own life and the lives of their family
members would be under threat if they did not comply.
To curb these unprecedented transnational crimes, I suggest that the following elements be
focused and worked on:

1. The building of regional networks that are focused on combating transnational crimes.
This measure will at least guarantee the co-operation between neighbouring and
closely linked countries.

2. The Education and training of law enforcement personnel to enhance their capabilities
of combating the new generation of criminals as well as various advanced organised
crimes.

3. Mutual funding for fighting these crimes must be established because it is almost
impossible to cope with the high technology and complexities of crimes without
huge investments on government personnel and equipment.

4. Improving the criminal justice system on the basis that the “delay of justice is justice
denied.”

5. The imposition of sanctions on countries that refuse to co-operate without reasonable
cause.  However, this is a controversial issue, and consensus should be reached
before it is imposed.
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