














กระบวนการยตุธิรรมเปน็คำทีส่ำคญัและมคีวามหมายมาก แตค่นสว่นใหญย่งัมคีวามรูส้กึวา่เปน็เรือ่งทีห่า่งไกลจากการ

ดำเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยทั่วไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ที่จริงคำว่ากระบวนการยุติธรรม

เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน  
 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน 

ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียมกัน  
 

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ  
 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ

ไม่มีวันลดน้อยลงได้ 
 

จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ

ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง 
 

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก แต่มีความมุ่งมั่น

และตัง้ใจจรงิทีจ่ะเขา้มามสีว่นในการเสรมิสรา้งกลไกกระบวนการยตุธิรรมในลกัษณะคูข่นานไปกบัสงัคม นบัวา่เปน็จดุ

รเิริม่ทีจ่ะเกดิประโยชนอ์ยา่งยิง่ หากในอนาคตองคก์รทีม่ผีูท้รงคณุวฒุหิลายสาขาอาชพีไดส้มคัรใจรว่มกนัดำเนนิงานนี ้

ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือร่วมใจ 

ชว่ยกนัแกป้ญัหาความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคมไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 
 

ที่สำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา เชื่อถือ 

เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล  
 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน  แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำรงความ

เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม  
 

มีนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ

กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย

บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย 
 

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน  

ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต 

 

*  ถอดเทปคำกล่าวอำนวยพรโดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย 



  ฯพณฯ ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี 
  ฯพณฯ พลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี 
  ท่านผู้หญิง บุตรี  วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ 
  ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 







คุณเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์   อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด“ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ  สัตย์สงวนอดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล  อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์   อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี)บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการคณบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์   อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ประเสรฐิ  บญุสมัพันธ์ อดตีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรษิทัปตท.จำกดั(มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม  วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)
พล.อ.พิศณุ  อุไรเลิศอดีตเจ้ากรมเสมียนตรากองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์ ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
คุณรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล  ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์  สหชาติ พิพิธกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
คุณอภิเษก  มณเฑียรวิเชียรฉายผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่(ModernHistory)
Professor Anthony Heathอดีตคณบดีคณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempseyอดีตอาจารย์ประจำสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


* เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่ทางกรรมการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับถัดไป
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คุณอานพวรรณคงวงวรรณ(หมุยเองแซ่โหงว)



ดรอมรฯบรรยายพิเศษ

ให้กับสโมสรโรตารี่กรุงเทพเบญจสิริ

ผู้อำนวยการฯร่วมงานรัฐศาสตร์จุฬาฯรุ่นที่37
ครบรอบ3ทศวรรษ

ดรอมรฯร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนมักกะสันพิทยา

และโรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์พ.ศ.2556

กรรมการผู้อำนวยการฯถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจำชั้นเรียนโรงเรียนมักกะสันพิทยา

ภาพการสังสรรค์ในงานเลี้ยงรัฐศาสตร์
จุฬาฯรุ่นที่37



กรรมการผู้อำนวยการฯรายงานตัวเข้ารับการศึกษา

อบรมณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ)

ประจำปี2556

ภาพขณะรายงานตัว(ต่อเนื่อง)

ภาพขณะรายงานตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ไอซีที)เป็นการเยี่ยมคำนับส่วนตัว

ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวปอ

กิจกรรม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอ2556



ถ่ายภาพร่วมกับพลเอกจรัลกุลวณิชย์ประธานคลัง

สมองวปอเพื่อสังคมในโอกาสบรรยายพิเศษให้กับนัก

ศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร2556

การศึกษาดูงานกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งถือเป็น
กิจกรรมส่วนหนึ่งของการสำรวจภูมิประเทศ

ในหลักสูตรวปอ

ถ่ายภาพกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอกธนะศักด์ิปฎิมาประกรในงานเล้ียงต้อนรับท่ีทาง

กองบัญชาการกองทัพไทยจัดเลี้ยงให้นักศึกษาวปอ

เดินทางศึกษาดูงานการปฎิบัติการยุทธวิธีของ
กองทัพอากาศณกองบิน6จังหวัดนครราชสีมา



ภาพถ่ายหน้าพระบรมราชานุสาวรย์ีสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชณกองบัญชาการกองทัพไทย

ถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์จอมพลปพิบูลสงครามผู้มีคุณูปการ
ในฐานะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรขึ้น

ในประเทศไทย

ขณะรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
ณค่ายอบรมลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรี
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วารสาร “ยตุธิรรมคูข่นาน (Thai Justice Watch)” เปน็วารสารราย6เดอืนมวีตัถปุระสงคส์ำคญัใน

การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็ธรรมทางสงัคม (Social Justice) ในเชงิ

สหวทิยาการ ดว้ยความเปน็กลางตรงไปตรงมาและผา่นการคดักรองการตพีมิพโ์ดยคณะผูท้รงคณุวฒุทิี่

มคีวามรูค้วามชำนาญเฉพาะดา้น



การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป

สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย www.thaijustice.org,

www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ

เขียนเชงิวชิาการและระบบการอา้งองิ(references)ทีเ่ปน็มาตรฐานสากลทัว่ไป



ทัง้นีห้ากทา่นผูใ้ดประสงคจ์ะใหก้ารสนบัสนนุการดำเนนิงานของศนูยศ์กึษาวจิยัฯ สามารถโอนเงินผ่าน

บัญชีธนาคารในนาม“คณะบุคคลศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”ธนาคารไทย

พาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่045-2-98700-2ซึ่งในนามของศูนยศึ์กษาวิจยัฯ

ขอให้สัตยาบันที่จะดำเนินกิจกรรมทุกประการบนพื้นฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเพื่อความเป็น

ธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง









ดร. อมร  วาณชิววิฒัน ์

กรรมการผูอ้ำนวยการ  ศนูยศ์กึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย 

บรรณาธกิาร 







ในนามของกองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดทำวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” มีความสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานพ

ระบรมราชานุญาตให้ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ในการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์

และภาพพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์  ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าจัดพิมพ์บนปก

วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับ ๒/๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นมงคลอย่างสูงต่อคณะผู้จัดทำและปวงชนชาว

ไทยที่จะมีโอกาสได้พบเห็น  

 

เนื้อหาสำคัญของการพิมพ์ฉบับนี้ทางกรรมการผู้อำนวยการของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่าง

สูงจาก ฯพณฯ นาย ธานินทร์  กรัยวิเชียน องคมนตรี ที่ได้กรุณาประทานผลงานเขียนทางวิชาการเรื่อง 

“การปฎิรูประบบงานศาลยุติธรรม” เพื่อจัดพิมพ์ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับนี้ และยังได้รับ

พิจารณาบทความที่สอดคล้องกับยุคสมัยเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตในแวดวงการเมือง

และราชการ โดย ท่าน อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ ดร พงษ์พิศิฎฐ์ วิเศษกุล จาก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)  ได้นำเสนอบทความเรื่อง “การ

เอาคนโกงออกจากระบบราชการ จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาของประเทศ” ยิ่งกว่านั้นยังได้รับ

พิจารณาลงพิมพ์บทความของ พันเอก ดร ธีรนันทน์ นันทขว้าง จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ที่

น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฎการณ์ “อาหรับสปริงค์” ในตะวันออกกลาง และ อีกบทความในเรื่อง “ธรรมาภิ

บาลในกิจการความมั่นคง” ซึ่งทั้งสองบทความได้เคยตีพิมพ์และทางผู้เขียนอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ซ้ำ

ได้  ด้วยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกสาธารณะในการร่วมกันแสวงหา

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังมีบทความอื่นๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ อาทิ 

บทความเรื่อง “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง” ของ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ 

กรรมการผู้อำนวยการฯ  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาและพิจารณาด้วยวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

เนื่องด้วยข้อเขียนใดๆ ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” จะถือหลักการสำคัญเสมอมาว่า ทางองค์กร 

สถาบัน ในสังกัดของผู้เขียนย่อมไม่มีส่วนรับรู้ หรือถือเป็นการสะท้อนการแสดงออกซึ่งทัศนคติ ความ

เห็นขององค์กร สถาบันเหล่านั้นแต่อย่างใด 



วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับนี้ เป็นฉบับที่  2  ของปีพุทธศักราช 2556  ซึ่งทางคณะผู้จัดทำและ

กองบรรณาธิการต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความล่าช้าอันเนื่องมาจากปัญหาในการประสานงาน

ด้านการจัดพิมพ์หลายๆ ประการ และวิกฤตการณ์ทางสังคมการเมือง ซึ่งทางคณะผู้จัดทำไม่อาจปฎิเสธ

ความรับผิดชอบใดๆ ได้ อย่างไรก็ดี ทางบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ยังคงให้ความกรุณากับทางศูนย์

ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยด้วยดีเสมอมา และต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งในความ

เข้าใจต่อปัญหาต่างๆ ที่คณะผู้จัดทำได้เรียนผ่านยังผู้ประสานงานของทางบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 

แม้ว่าจะเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ทางคณะผู้จัดทำได้พยายามรวบรวมบทความและดำเนินการจัดพิมพ์ใน

ทันทีที่การดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ทางกอง

บรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงในความกรุณาอย่างยิ่งต่อ

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ในการให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสาร 

“ยุติธรรมคู่ขนาน” อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ รวมไปถึง คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ท่านประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผู้จัดการในปัจจุบัน และ คุณสรัญ รังคสิริ ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน และท่าน

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของ บริษัทฯ  ในความกรุณาทั้งโดยตรงต่อบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้องเสมอมา 
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หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง

โดย  อมร  วาณิชวิวัฒน์ ๑ 

 มติคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าที่ออกในรูปคำสั่งทางปกครองหรือกฎ ก็เป็นการกระทำทาง

ปกครองอย่างหนึ่งที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล  จึงต้องออกภายใน

ขอบเขตหรือกรอบท่ีกฎหมายกำหนดตามหลักการท่ีว่า  “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”   

ที่วางหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการออกของคำสั่งทางปกครองหรือกฎไว้ด้วยว่าต้องทำอย่างไรจึงจะ

ชอบด้วยกฎหมาย 

 

  แนวคิดเกี่ยวกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง  

 ตามมาตรา ๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ 

ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นหลักที่มีความหมายทำนองเดียวกับหลักนิติรัฐนั่นเอง 

 ชาญชัย แสวงศักดิ์ ได้กล่าวถึงหลักนิติรัฐว่ามีสาระสำคัญอยู่ ๓ ประการด้วยกันคือ๒  

 ๑) บรรดากฎหมายทั้งหลายที่องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นจะต้องชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ให้อำนาจแก่องค์กรของรัฐ ฝ่ายบริหารล่วงล้ำเข้าไปใน

แดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรนั้น จะต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนพอสมควรว่าให้องค์กรของ

รัฐฝ่ายบริหารองค์กรใดมีอำนาจล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณีใด

และภายในขอบเขตอย่างใด และกฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่ให้อำนาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

ล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจำเป็น เพื่อธำรงรักษาไว้

ซึ่งผลประโยชน์สาธารณะ 

 ๒) บรรดาการกระทำทั้งหลายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะต้องชอบด้วยกฎหมาย

ที่ตราขึ้นโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะมีอำนาจสั่งการให้

ราษฎรกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดได้  ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้

อำนาจไว้อย่างชัดแจ้ง และจะต้องใช้อำนาจนั้นภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ 

๑  อมร  วาณิชวิวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายปกครอง: แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู,้ สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๔๕  หน้า ๓๕. 
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 ๓) การควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ดี  การควบคุมไม่ให้การกระทำ

ขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารขัดต่อกฎหมายก็ดี  จะต้องเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐ  ฝ่าย

ตุลาการซึ่งมีความเป็นอิสระจากองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร โดย

องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองค์กรของ

รัฐฝ่ายตุลาการซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำขององค์กรของรัฐฝ่าย

บริหารอาจจะเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการอีกองค์กรหนึ่งแยกต่างหากจากองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ

ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาก็ได้  

 หลัก “นิติรัฐ”  (Etat de droit หรือ Rechtsstat)๓  ซึ่งเป็นรัฐที่ต้องยอมตนอยู่ใต้ระบบ

กฎหมายในความสัมพันธ์กับปัจเจกชน และเพื่อคุ้มครองสถานะของปัจเจกชน โดยรัฐยอมตนอยู่ใต้

กฎเกณฑ์ที่กำหนด การกระทำของรัฐต่อปัจเจกชนในสองนัย คือ กฎเกณฑ์ประเภทแรก กำหนดสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน และกฎเกณฑ์ประเภทที่สอง กำหนดวิธีการและมาตรการซึ่งรัฐหรือหน่วย

งานสามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมเป็นกฎเกณฑ์สองชนิดที่มีผลร่วมกัน นั่นก็คือ 

การจำกัดอำนาจของรัฐ โดยการให้อำนาจนั้นอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่รัฐกำหนด ลักษณะเด่นที่สุด

ประการหนึ่งของนิติรัฐก็คือ  ฝ่ายปกครองไม่สามารถใช้วิธีการอื่นนอกไปจากที่ระบบกฎหมายที่ใช้

บังคับอยู่ในเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น กระทำการใดๆ  ต่อปัจเจกชน หลักนี้

ส่งผลโดยปริยายให้เกิดขึ้นสองประการ คือ ประการแรก เมื่อฝ่ายปกครองเข้าไปมีนิติสัมพันธ์กับ

ปัจเจกชน ฝ่ายปกครองหาอาจกระทำการฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ไม่  ประการ  

ที่สอง คือ ในนิติรัฐที่พัฒนาจนสมบูรณ์แบบแล้วนั้น ฝ่ายปกครองไม่อาจกระทำการใดเป็นการบังคับ

ปัจเจกชนโดยเขาไม่สมัครใจได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น (loi)  ให้อำนาจไว้เท่านั้น กล่าว

อีกนัยหนึ่งก็คือ ฝ่ายปกครองไม่สามารถใช้มาตรการใดๆ ต่อผู้อยู่ใต้ปกครองได้ เว้นแต่กฎหมายที่

รัฐสภาตราขึ้นจะให้อำนาจไว้โดยตรงหรือโดยปริยาย 

 ดังนั้น  นิติรัฐจึงเป็นรัฐที่ให้หลักประกันแก่ปัจเจกชนผู้อยู่ใต้ปกครองว่าเมื่อใดก็ตาม

ที่ฝ่ายปกครองละเมิดหลักนี้ และทำให้ปัจเจกชนเสียหาย ปัจเจกชนสามารถไปสู่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยคดี

เพื่อให้เพิกถอนการกระทำ หรือเปลี่ยนแปลง หรือให้เลิกใช้การกระทำนั้นๆ ของฝ่ายปกครองที่ละเมิด

กฎหมายได้  เพราะฉะนั้น  ระบบนิติรัฐจึงเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของพลเมือง  และมี

วัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและแก้ไขการใช้อำนาจตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ในแนวคิดเรื่องนิติรัฐประกอบด้วยหลักการที่สำคัญ ๒ ประการคือ หลักการแบ่งแยก

อำนาจ (separation of powers) และ หลักความชอบด้วยกฎหมาย (principle of legality) ตามหลักการ

๓  ฤทัย หงส์สิริ, “ความสมบูรณ์ของนิติกรรมทางปกครอง”, หน้า ๓๑๑. 
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แบ่งแยกอำนาจนั้น อำนาจรัฐต้องไม่รวมศูนย์อยู่ที่บุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ แต่

ให้มีการแยกใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรหลายองค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐตรวจสอบและถ่วงดุล

หรือคานอำนาจซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน จากหลักการดังกล่าว 

ทำให้มีการจัดโครงสร้างและองค์กรของรัฐให้มีการแยกใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรหลายองค์กร โดยให้

ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการบริหารและปกครองประเทศ ฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนมี

อำนาจในการออกกฎหมายและควบคุมการปฎิบัติหน้าที่ ของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารและฝ่าย

ปกครองมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารจะใช้อำนาจหรือกระทำ

การที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจ นั่นคือ เมื่อได้รับ

ความยินยอมของประชาชนหรือผู้แทนของประชาชน  การกระทำของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง  

จึงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ออก โดยฝ่ายนิติบัญญัติ อันได้แก่ พระราชบัญญัติ ซึ่งต่อมาก็

ขยายความรวมถึงกฎเกณฑ์อื่น หรือกฎหมายลำดับรองที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองเป็นผู้ออกด้วย 

ซึ่งเรียกรวมๆ กันว่า “หลักความชอบด้วยกฎหมาย” 

 ในเรื่องหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองนั้น ศาลฎีกาได้ใช้

หลักดังกล่าวในความหมายที่ว่า ฝ่ายปกครองจะกระทำการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ 

เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจและจะ

ต้องกระทำการดังกล่าวภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดบังคับแก่คดีพิพาทระหว่างเอกชนกับฝ่าย

ปกครองเสมอมา เช่น  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๐/๒๕๐๕  นาย ป. คนสัญชาติไทยและนางสาว ซ. คน

ต่างด้าวไม่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งการสมรสดังที่ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ครบถ้วนทุกประการ ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการ

อำเภอปากเกร็ดซึ่งเป็นนายทะเบียนมีหน้าที่รับจดทะเบียนสมรส  ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน

ครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้บอกปัดไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรสให้ตามที่ชายหญิงคู่นี้ร้องขอ โดยอ้าง

ว่า  กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ยับยั้งการจดทะเบียนสมรสให้แก่คนไทยที่สมรสกับคนต่างด้าว  

ที่ไม่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  และไม่มีสำมะโนครัวเป็นหลักฐาน  ศาลฎีกาพิพากษาว่า   

“คำสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนี้มิได้อาศัยอำนาจตามบทกฎหมายฉบับใด...  จึงเป็นเพียงระเบียบ

ภายในระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยด้วยกันเท่านั้น จะใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปเช่นกฎหมาย

หาได้ไม่... เมื่อคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยมิได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับใด และจะใช้

บังคับแก่บุคคลทั่วไปเช่นกฎหมายไม่ได้ จำเลย(นายอำเภอ) ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายให้รับจดทะเบียน

สมรส ก็ย่อมอ้างคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเป็นเหตุไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหาได้ไม่...” 
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 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๘๒/๒๕๒๖  โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  

การลงทุนและคอมโมดิตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ซื้อขายสินค้าล่วงหน้าและเล่นแชร์ 

ต่อจำเลย (กรมทะเบียนการค้า) แต่จำเลยยังไม่ยอมจดทะเบียนให้ โดยอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์สั่งให้รอการจดทะเบียนไว้ก่อนจนกว่า จะมีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจเช่นว่านี้ 

ศาลฎีกาพิพากษาว่า “การที่โจทก์มีความประสงค์จะจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการซื้อขายสินค้า

ล่วงหน้าและการเล่นแชร์ เป็นการประกอบอาชีพหรือจัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภาพที่จะกระทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การจำกัดสิทธิเช่นว่านี้จะกระทำได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย

บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ฉะนั้น เมื่อโจทก์ยื่นคำขอจด 

 การกระทำทางปกครอง” มีความหมายว่า ฝ่ายปกครองจะกระทำทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ต้องห้ามหรือควบคุมตามกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องพิจารณาว่า 

คำขอของโจทก์ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๙ 

บัญญัติไว้หรือไม่เท่านั้น การที่จำเลยสั่งให้รอการรับจดทะเบียนไว้ก่อนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะ

แก้ไขกฎหมายให้ควบคุมถึงการประกอบอาชีพของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการตัดสิทธิของโจทก์

ที่จะพึงมีพึงได้โดยไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้กระทำได้ 

 รศ. ดร. วรพจน์  วิศรุตพิชญ์  ให้ความเห็นว่า  “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ  

ใดๆ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเอกชนคนใดคนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย

ให้อำนาจและจะต้องกระทำการดังกล่าวโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแสดงให้เห็นว่ากฎหมายเป็น

ทั้งแหล่งที่มา (source) และข้อจำกัด (limitation) ของอำนาจกระทำการต่างๆ ของฝ่ายปกครอง  

 กฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาของอำนาจกระทำการของฝ่ายปกครอง  เนื่องจากกฎหมาย

ให้อำนาจฝ่ายปกครองกระทำการต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรซึ่ง

โดยปกติกฎหมายดังกล่าวจะได้แก่ พระราชบัญญัติ (ซึ่งหมายความรวมถึงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญด้วย)และกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชกำหนด เป็นต้น  

ส่วนกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติ หรือ “กฎ” (subordinate legalisation) ซึ่งได้แก่ พระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มี

ผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ก็ให้อำนาจ

ฝ่ายปกครองกระทำการที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของ

เอกชนได้เช่นกัน แต่กฎหมายลำดับรองเหล่านี้จะออกมาใช้บังคับได้ ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามพระ

ราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น ที่มีค่าเสมอกับพระราชบัญญัติเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมาย

ที่เป็นแหล่งที่มาของอำนาจกระทำการของฝ่ายปกครอง ได้แก่ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่มีค่า

เสมอกับพระราชบัญญัติ การท่ีกฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองกระทำการต่างๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อ
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สิทธิและเสรีภาพของราษฎรตามพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนดน้ันเป็นการตีความตาม “หลักการ

แบ่งแยกอำนาจ” (Separation of Powers) และ “หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทาง  

ผู้แทน” (Representative Democracy)  อันเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย

นั่นเอง  

 ในทางตรงกันข้าม กฎหมายก็เป็นข้อจำกัดอำนาจกระทำการของฝ่ายปกครอง เนื่องจาก

ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนบังคับว่า กฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพ

ของราษฎรหรือให้อำนาจองค์กรต่างๆ ของรัฐจำกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร จะต้องเป็นกฎหมาย

ที่ตราขึ้นโดยความยินยอมของ “ผู้แทนปวงชน” ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมของ

ราษฎร และตามมาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ “สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย...” กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยสอดคล้อง

กับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนจึงต้องเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย “ผู้แทนปวง

ชนชาวไทย” ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ๔  

 ในประเด็นนี้ มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวดังนี้ 

 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้เว้นแต่

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่ 

จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 

 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ

แก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ท้ังต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญท่ี

ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 

 

  ๒  ที่มาของกฎหมายปกครอง  

 กฎหมายที่ประกอบกันขึ้นเป็นหลักความชอบด้วยกฎหมายนั้น อาจเป็นหลักกฎหมาย

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ และอาจมีที่มาจากหลาย

แหล่ง ได้แก่ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จารีตประเพณี และหลักกฎหมายทั่วไป 

๔ วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ ,”หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง”, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, สำนักศึกษา
อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๗ หน้า ๑๙๔-๑๙๘ 
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 ๒.๑  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งเป็นที่มาที่สำคัญที่สุดของกฎหมายปกครอง ใน

ปัจจุบัน ซ่ึงอาจเป็นบทกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหารก็ได้  โดยกฎหมายลายลักษณ์

อักษรที่มีค่าบังคับสูงสุด ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและ

กฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศ

พระบรมราชโองการ กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ประกาศกระทรวง ข้อบังคับและข้อบัญญัติต่าง ๆ๕ 

 บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ที่ให้อำนาจฝ่ายปกครอง และใน

ขณะเดียวกันก็จำกัดอำนาจของฝ่ายปกครอง โดยบัญญัติให้ฝ่ายปกครองต้องเคารพต่อสิทธิของประชาชน 

และหลักความเสมอภาค ซึ่งหลักความเสมอภาคนี้เป็นหลักกฎหมายที่ได้มีการยกขึ้นอ้างบ่อยครั้งใน

การฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี 

 รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ให้ความเห็นว่า “หลักความเสมอภาค  เป็นสิทธิของ

ราษฎรที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน  โดยได้รับการบัญญัติรับรองไว้โดยชัดแจ้งใน

รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยแทบทุกรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐  ก็ได้บัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคไว้ในมาตรา ๕ ว่า “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่า

กำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน”  และในมาตรา ๓๐ 

วรรคหนึ่งว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” 

และวรรคสองว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”  ตามหลักรัฐธรรมนูญหลักนี้ องค์กรต่างๆ ของรัฐ

ซึ่งรวมทั้งฝ่ายปกครองด้วย ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติ

ต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติ

ต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญแตกต่างกันก็ดี การปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญ

อย่างเดียวกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค  

 จะเห็นได้ว่าหลักความเสมอภาคไม่ได้บังคับให้องค์กรต่างๆ ของรัฐต้องปฏิบัติต่อ

บุคคลทุกคนอย่างเดียวกัน ตรงกันข้าม กลับบังคับให้ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญ

แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เฉพาะแต่บุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญ

เท่านั้นที่องค์กรต่างๆ ของรัฐต้องปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นอย่างเดียวกัน ในทางปฏิบัติก็มีการแบ่งแยก

บุคคลออกเป็นประเภทๆ เช่น ผู้เยาว์ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ข้าราชการ ทนายความ วิศวกร 

เกษตรกร ฯลฯ  แล้วปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันอย่างเดียวกัน และต่อบุคคลต่างประเภทกัน

แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทๆ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลต่าง

ประเภทกันแตกต่างกันออกไปที่เรียกว่า “การปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกัน” (different treatment) นั้น

๕  ประยูร กาญจนดุล, คำบรรยายกฎหมายปกครอง, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้า ๗๑-๙๖. 
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ใช่ว่าจะกระทำได้เสมอไปในทุกกรณี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้

บัญญัติวางข้อจำกัดการกระทำดังกล่าวขององค์กรต่างๆ ของรัฐไว้ ๒ ประการ คือ 

 ประการแรก  ห้ามมิให้แบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทโดยคำนึงถึงศาสนานิกายของ

ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แล้วปฏิบัติต่อบุคคลที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยม

ในทางศาสนาต่างๆ แตกต่างกันออกไป ดังจะเห็นได้จากความในมาตรา ๓๗  “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ

บริบูรณ์ในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ

ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์

ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ใน

การใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใดๆ อันเป็นการรอน

สิทธิ หรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทาง

ศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจาก

จากบุคคลอื่น” 

 ประการที่สอง  ถึงแม้ว่าการแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทโดยพิจารณาจากเรื่อง  

อื่นๆ นอกจากความเชื่อทางศาสนา แล้วปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละประเภทแตกต่างกันจะกระทำได้และ

บางกรณีเป็นสิ่งที่จำต้องกระทำด้วยก็ตาม แต่การกระทำเช่นว่านี้ก็จะต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่า

แก่การรับฟังด้วย  การแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทแล้วปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละประเภทแตกต่างกัน

ออกไป โดยปราศจากเหตุผลที่ “ควรค่าแก่การรับฟัง” (raison objectivement plausible)  ถือว่าเป็น 

“เลือกท่ีรักมักท่ีชัง”  หรืออีกนัยหน่ึง “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล” (unfair discrimination)  

ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากความในมาตรา ๓๐ วรรคสามที่ว่า “การเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ  สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้”  อย่างไรก็ตาม วรรคสี่ของมาตราเดียวกันนี้ไม่ให้ถือว่า “มาตรการที่รัฐ

กำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคล

อื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม หรืออีกนัยหนึ่ง การแบ่งแยกบุคคล

ออกเป็นประเภทๆ โดยคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังกล่าว แล้วปฏิบัติต่อบุคคลต่างประเภทกันแตกต่างกัน

ออกไป จะชอบด้วยเหตุผลควรค่าแก่การรับฟัง ดังนั้น จึงไม่เป็น “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ

บุคคล”  ซึ่งกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ 

 (๑)  การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในกรณีนั้นมีความมุ่งหมายที่ชอบธรรม กล่าวคือ  

มีความมุ่งหมายเพื่อรักษาหรือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์สาธารณะดังกล่าวเป็น



8
ปีที่	8		ฉบับที่	2		เดือนกันยาคม	-	ธันวาคม	2556	

ประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจประสงค์จะให้ความคุ้มครองหรือจะให้เกิดขึ้น 

 (๒) การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในกรณีนั้นเป็นมาตรการที่สามารถดำเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมนั้นได้จริงในทางปฏิบัติ และ 

 (๓) การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในกรณีนั้นเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมนั้น๖ 

 ในเรื่องหลักความเสมอภาคนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยกรณีที่มีการอ้างว่ากฎหมาย

ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญไว้ในหลายกรณี เช่น 

 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๕/๒๕๔๒  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ให้บุคคลมีความเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความ

คุ้มครองกฎหมายเท่าเทียมกัน แต่พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓)   

พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้สถาบันการเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเงินทุน 

คิดดอกเบี้ยได้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ประกอบด้วยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้บริษัทเงินทุนปฏิบัติในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจาก

ประชาชนตามมาตรา ๒๗  และกำหนดดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัทเงินทุนอาจจ่ายได้ในการกู้ยืมเงิน

หรือรับเงินจากประชาชน หรือดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัทเงินทุนอาจเรียกได้ตามมาตรา ๓๐(๑) และ 

(๒) ฉะนั้น การที่สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้

จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน

การเงินฯ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ฯ 

ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่

มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุมดูแลการบริหารการคลังและการเงินของประเทศไทยให้

เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่ผู้ร้องจะยกความเท่าเทียมกัน

ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้มาใช้แก่คดีได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงิน

ให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ 

ต่อปี จึงไม่ขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ 

๖  วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, ”หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง”, หน้า ๒๑๑ - ๒๑๔. 
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 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๔๒  เมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแล้ว  กฎหมายดังกล่าว  

มีหลักการคล้ายคลึงกันโดยใช้บังคับแก่ลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งไม่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของคำนิยามว่า “ลูกจ้าง” ก็มีความหมายในทำนองเดียวกันว่า หมายถึงบุคคล

ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง ส่วนนิยามคำว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่

ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน  ข้อเท็จจริงตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. .... ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นหน่วยงานของ

รัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานได้รับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น

ตามที่ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกำหนด สำนักงานต้องเสนองบประมาณ

รายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของสำนักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ พนักงานและลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่น 

ตามนัยที่กล่าวนี้ แม้พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ยังคงมีหลักประกันตามที่กำหนดในร่างฯ โดยได้รับ

การคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ และการที่ไม่นำ

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานมาใช้บังคับจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาความใน

มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญประกอบแล้ว ความในมาตราดังกล่าวเป็นหลักคุ้มครองความ

เสมอภาคตามกฎหมายที่ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล ที่มีสถานะเดียวกัน

โดยไม่มีเหตุอันควร เมื่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีลักษณะพิเศษเฉพาะในฐานะที่เป็น

หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มิใช่ส่วนราชการ มิใช่รัฐวิสาหกิจ และมิได้เป็น

หน่วยงานเอกชนอันจะต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานแล้ว การปฏิบัติต่อกิจการของ

สำนักงานในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานจึงเป็นการสมเหตุสม

ผล เหมาะกับสถานะของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามที่มา

ตรา ๓๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ดังนั้น ข้อความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง ของร่างพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. .... ที่ว่า  “กิจการของ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน”   

จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ 

 นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดเองก็ได้เคยวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งโดยอาศัยหลัก

ความเสมอภาค เช่น  
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 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๔๒/๒๕๔๗  คดีนี้คณะกรรมการอัยการซึ่งเป็น

ผู้ถูกฟ้องคดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอาชีพทนายความได้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว ต่อ

มาผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปรากฏว่าไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงทำหนังสือถึง  

ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ในการสอบคัดเลือก ผู้ถูก

ฟ้องคดีชี้แจงว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกได้รับรายงานผล

การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ว่าผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ  จึงมีมติไม่รับสมัคร  เนื่องจาก  

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีบุคลิกภาพ และร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการตามมาตรา ๓๓ (๑๑) 

แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดี  

ดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

 ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้อำนาจดุลพินิจตามมาตรา ๓๓   

(๑๑) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฯ วินิจฉัยว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือก

เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ฯ รายใดมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็น

ข้าราชการอัยการ ต้องมีเหตุผลหนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังด้วยว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นมีกาย

หรือจิตใจที่ไม่เหมาะสมอย่างไร อันทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการอัยการได้ 

และการที่คณะกรรมการแพทย์ ฯ  รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ 

โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี

ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ (๑๑) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ นั้น  

ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นที่เสนอผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น การ

ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีโดยมิได้พิจารณาถึงความสามารถที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน

ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟัง มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้อง

คดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ฯ จึงเป็นการใช้

ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๓ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ฯ 

และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนมติของ 

ผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่มีมติไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการใน

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ฯ  

 ๒.๒  กฎหมายประเพณี  (Customary Law)  ได้แก่ แนวปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่ง

ได้รับการประพฤติและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอและติดต่อกันมาช้านาน ตกทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คน
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อีกรุ่นหนึ่งจนกลายมาเป็นอุปนิสัยร่วมของคนในสังคม และสาธารณชนเกิดความรู้สึกร่วมกันว่าเป็น

สิ่งที่ถูกต้องและจำต้องปฏิบัติตาม กฎหมายประเพณีนี้เป็นบ่อเกิดของกฎหมายทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายใน และไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอกชนภายในหรือกฎหมาย

มหาชนภายใน อย่างไรก็ตาม มีข้อควรสังเกตว่าในสาขากฎหมายมหาชนภายในนั้น กฎหมายประเพณี

อาจนำมาใช้บังคับในฐานที่เป็นข้อจำกัดอำนาจที่ฝ่ายปกครองมีอยู่ตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็น

ลายลักษณ์อักษรฉบับใดฉบับหนึ่งได้เท่านั้น แต่ไม่น่านำมาใช้บังคับในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของ

อำนาจกระทำการของฝ่ายปกครองหรือขยายอำนาจที่ฝ่ายปกครองมีอยู่ตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็น

ลายลักษณ์อักษรฉบับใดฉบับหนึ่งให้กว้างออกไปได้ 

 ตัวอย่างของกฎหมายประเพณีที่จำกัดอำนาจของฝ่ายปกครองได้แก่  การที่รัฐมนตรี  

ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง  จะต้องเสนอร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจ

ตามความในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติฉบับนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบก่อน ต่อ

เม่ือคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจึงจะลงนามประกาศใช้กฎกระทรวง

ได้ ความจริงแล้วไม่มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับใดบัญญัติไว้ว่ารัฐมนตรีต้องทำ

เช่นน้ัน การเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบจึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

ประเพณีโดยแท้ ๗ 

 ๒.๓  หลักกฎหมายทั่วไป  (General Principles of Law)  ได้แก่ บรรดาหลักการที่เป็น

รากฐานของระบบกฎหมายของประเทศทั้งระบบ  “หลักกฎหมายทั่วไป”  ในระบบกฎหมายของ

ตะวันตก ที่ได้มีอิทธิพลและนำมาใช้ในกฎหมายไทยหลายฉบับ เช่น หลักความเป็นกลาง (Le principe 

de l’impartialité)  หลักการฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง (audi alteram partem)  หลักความไม่มีผลใช้บังคับ

ย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs)  หลัก

ความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ(Le principe de continuité du service public) ฯลฯ  ดังนี้ 

  “ก. หลักความเป็นกลาง  ห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางปกครอง หรือกรรมการ

ในคณะกรรมการ พิจารณาและออกคำวินิจฉัยสั่งการหรือร่วมประชุมและลงมติในเรื่องใดๆ ที่ตนเองมี

ส่วนได้เสียอยู่ด้วย เช่น เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส หรือญาติสนิทของผู้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต

หรือผู้ที่จะถูกเพิกถอนใบอนุยาต ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางปกครองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะต้อง

พิจารณาและออกคำวินิจฉัยสั่งการต้องถือว่า ผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ดังนั้นจึงต้องให้ผู้รักษา

ราชการแทนเป็นผู้พิจารณาและออกคำวินิจฉัยสั่งการ ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการมีส่วน

ได้เสียในเรื่องที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาและลงมติกรรมการผู้นั้นจะต้องออกจากที่ประชุม คำ

๗  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๕ – ๒๑๖. 
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วินิจฉัยสั่งการที่ออกโดยผู้ดำรงตำแหน่งทางปกครองซึ่งมีส่วนได้เสียก็ดี มติที่ประชุมคณะกรรมการ

ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยก็ดี ในสายตาของกฎหมายแล้ว

ย่อมไม่สมบูรณ์” ๘ 

  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๔๖ มติของคณะกรรมการสรรหา

กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ  (กรรมการ กสช.) เป็นคำสั่งทางปกครองที่

มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อคดีนี้กรรมการสรรหากรรมการ กสช. สอง

คนมีส่วนได้เสียในทางธุรกิจร่วมกับผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ กสช. อันถือได้ว่าเป็นเหตุซึ่งมี

สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง  แต่กลับร่วมลงมติเพื่อคัดเลือกผู้สมัครเป็น

กรรมการ กสช. โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่งทาง

ปกครอง มติของคณะกรรมการสรรหา กสช. ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

  “ข. หลักการฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง ให้สิทธิแก่บุคคลในอันที่จะปกป้องนิติฐานะ

ของตนจากการใช้อำนาจออกคำวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครอง ผลบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปข้อ

นี้มีอยู่ว่า ก่อนที่จะตัดสินใจใช้อำนาจออกคำวินิจฉัยสั่งการที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือ

ประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลหากการออกคำวินิจฉัยสั่งการเช่นว่านี้มีมูลเหตุจูงใจมาจากการกระ

ทำหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น ฝ่ายปกครองจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่ตนจะใช้เป็นเหตุผลในการออก

คำวินิจฉัยส่ังการให้บุคคลน้ันทราบ  และให้เขามีโอกาสโต้แย้งข้อเท็จจริงน้ันและแสดงพยานหลักฐาน

สนับสนุนข้อโต้แย้งของตน อนึ่ง เพื่อให้บุคคลอยู่ในวิสัยที่จะปกป้องนิติฐานะของตนได้อย่างแท้จริง 

ฝ่ายปกครองจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่ตนจะใช้เป็นเหตุผลในการออกคำวินิจฉัยสั่งการให้บุคคลที่จะได้

รับความเสียหาย จากคำวินิจฉัยสั่งการนั้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลานานพอที่จะให้เขามีเวลาทำความ

เข้าใจข้อเท็จจริงนั้น และจัดเตรียมข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้งข้อเท็จจริงนั้นได้

อย่างเต็มที่ การใช้อำนาจออกคำวินิจฉัยสั่งการไปโดยไม่เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายทั่วไปข้อ

นี้ ย่อมทำให้คำวินิจฉัยสั่งการไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ๙ 

  “ค. หลักความไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง  ห้ามมิให้ฝ่าย

ปกครองออก “กฎหมายลำดับรอง” หรืออีกนัยหนึ่ง “กฎ” ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  พระราชกฤษฎีกา   

กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ และออก “คำวินิจฉัยสั่งการ” ที่มีผลบังคับแก่

กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ โดยให้ “กฎ” หรือคำวินิจฉัยสั่งการมีผลใช้บังคับแก่การกระทำ

๘  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๗ 
๙  เรื่องเดียวกัน , หน้า ๒๑๘. 
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หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วก่อนวันที่ประกาศโฆษณา “กฎ” หรือวันแจ้งคำวินิจฉัยสั่ง

การให้ผู้รับคำวินิจฉัยสั่งการนั้นทราบ” ๑๐ 

  ง. หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ  เป็นที่มาของกฎหมายหลายๆ เรื่อง

ด้วยกันเช่น กฎหมายที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางปกครองตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอยู่

แล้วไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอื่นอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราวในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

หลัง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (การรักษาราชการแทน)  กฎหมายที่ห้ามมิให้ข้าราชการ ลูกจ้าง

ของส่วนราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนัดหยุดงาน ฯลฯ  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์จะป้องกันมิ

ให้การบริการสาธารณะหรืออีกนัยหนึ่งกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองทำลง เพื่อตอบสนองความต้องการ

ส่วนรวมของประชาชนด้านต่างๆ ต้องหยุดชะงัก  

  นอกจากนั้น  เนื่องจากการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่จำเป็นอย่างยิ่งแก่

ประชาชน ถ้าบริการสาธารณะต้องหยุดชะงักไม่ว่าด้วยประการใดๆ ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหาย เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจหยุดให้บริการเกี่ยวกับไฟฟ้า น้ำประปา หรือการขนส่งมวลชน 

ย่อมจะก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน การให้บริการดังกล่าวจึงต้องทำให้ติดต่อกันโดยสม่ำเสมอ 

เพราะความต้องการของประชาชนย่อมมีอยู่ตลอดเวลา และฝ่ายปกครองก็ได้รับมอบหมายให้จัดการ

ให้บริการสาธารณะดำเนินไปได้ตามปกติ 

  สำหรับคู่สัญญากับฝ่ายปกครองนั้น หลักดังกล่าวย่อมมีผลบังคับอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เกี่ยวกับผู้รับสัมปทานบริการสาธารณะ ถ้ากิจการที่ให้สัมปทานต้องหยุดชะงักลงเพราะ

ความผิดของผู้รับสัมปทาน ฝ่ายปกครองอาจใช้อำนาจลงโทษผู้รับสัมปทานตามที่หลักเกณฑ์ที่กำหนด

ไว้ในเงื่อนไขของสัมปทาน  ส่วนเอกชนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะก็ย่อมมีสิทธิที่จะ

เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองดำเนินการให้บริการสาธารณะดำเนินการไปตามปกติอย่างสม่ำเสมอ๑๑ 

  ในกรณีที่ใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางกายภาพ ฝ่าย

ปกครองต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎที่ตนออกมาใช้บังคับด้วย ทั้งนี้แม้ว่าฝ่ายปกครองจะแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎเมื่อใดก็ได้ แต่ตราบใดที่กฎยังมีผลบังคับอยู่ ฝ่ายปกครองจะกระทำการใดๆ 

ที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหรือยกเว้นไม่ใช้กฎบังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่งไม่ได้ ซึ่ง

กรณีนี้ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่พึงตั้งข้อสังเกตไว้ ๓ ประการ คือ 

  ประการที่หนึ่ง  การออกคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางกายภาพ องค์กร

ของรัฐฝ่ายปกครองแต่ละองค์กรจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎที่ออกโดยองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง

๑๐  เรื่องเดียวกัน , หน้า ๒๑๙. 
๑๑  ประยูร  กาญจนดุล, คำบรรยายกฎหมายปกครอง, หน้า ๑๑๔ – ๑๑๕. 
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ที่อยู่ในตำแหน่งหรือมีฐานะเหนือตนขึ้นไป เช่น การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.

๒๕๐๙ ออกใบอนุญาตให้เอกชนจัดตั้งสถานบริการก็ดี ต่อใบอนุญาต สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบ

อนุญาตดักงล่าวก็ดี ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีจะต้องเคารพและ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตราต่างๆ ของพระ

ราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ 

  ประการที่สอง  การออกคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางกายภาพ  องค์กร

ของรัฐฝ่ายปกครองแต่ละองค์กรจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎที่ตนเป็นผู้ออกมาใช้บังคับ เช่น การ

ใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากรออกคำวินิจฉัยสั่งการต่างๆ อธิบดีกรมสรรพากรจะต้องเคารพและ

ปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพากรซึ่งตนเป็นผู้ออกตามความในมาตราต่างๆ ของประมวลรัษฎากร 

ทั้งนี้ตามสุภาษิตกฎหมายลาตินที่ว่า “patere legem quam ipse fecisti” (จงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เจ้าเอง

ได้ออกมาใช้บังคับ) และตามคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๐๑/๒๕๒๕ 

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๐๑/๒๕๒๕  เมื่อข้อบังคับการสื่อสาร แห่งประเทศ

ไทย ฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๘ วรรคสาม กำหนดให้การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นไป

ตามที่ผู้ว่าการกำหนด และผู้ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้อาศัยข้อบังคับดังกล่าววางระเบียบการ

สื่อสารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๔/๒๕๒๐ ไว้แล้วว่า บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้จนกว่าจะมีการ

สอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกในตำแหน่งใหม่นั้นแล้ว ดังนี้ 

การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกการสอบทุกคราวก็ต้องเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ ย่อมมิใช่ความ

มุ่งหมายของข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว ที่จะให้ผู้ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยอาศัยอำนาจตาม

ข้อบังคับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓ มากำหนดวิธีการยกเลิกบัญชีเฉพาะการสอบคัดเลือก

คราวใดคราวหนึ่งให้ผิดแผกไปจากระเบียบที่วางไว้แล้ว และยังใช้บังคับอยู่อีก ฉะนั้น การที่ผู้ว่าการ

สื่อสารแห่งประเทศไทยประกาศผลการสอบคัดเลือก ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ แล้วกำหนด

ว่า บัญชีผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้ให้ใช้ได้มีกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ข้อกำหนดนั้นจึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการสื่อสารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๔/๒๕๒๐ และไม่มี

อำนาจที่จะกำหนดได้ ดังนั้น จึงให้เพิกถอนข้อกำหนดตามประกาศการสื่อสารแห่งประเทศไทย เรื่อง 

ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานช่วยบริหารระดับ ๓ หรือ

เทียบเท่า สังกัดกองนิติการ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ เฉพาะข้อความที่ว่า “บัญชีผลการสอบ

คัดเลือกครั้งนี้ให้ใช้ได้มีกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นต้นไป” เสีย 

  ประการที่สาม  การออกคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางกายภาพ องค์กร

ของรัฐฝ่ายปกครองแต่ละองค์กรที่มีตำแหน่งหรือฐานะสูงกว่าจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎซึ่ง

องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่อยู่ในตำแหน่งหรือมีฐานะต่ำกว่าตนออกมาใช้บังคับ เช่น ในการถวายคำ
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แนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ข้าราชการฝ่ายพลเรือนดำรงตำแหน่ง

ปลัดกระทรวง  อธิบดี  หรือให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว  คณะรัฐมนตรีต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎ   

ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนออกตามความในมาตราต่างๆ ของ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ศาลปกครองสูงสุดแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เคยพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่สั่งให้ข้าราชการเทศบาลออก

จากราชการ เพราะเหตุที่คำสั่งดังกล่าวขัดต่อเทศบัญญัติ (C.E. ๓  juillet ๑๙๓๑, Cne de Clamart, Rec., 

p.๗๒๓)๑๒ 

 

  ดังนั้น การกระทำของคณะรัฐมนตรีในการออกมติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปคำ

สั่งทางปกครองหรือกฎต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย หรือตามหลักนิติธรรมที่บัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญด้วย๑๓ ทั้งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความสมบูรณ์ของคำสั่งทางปกครองหรือกฎ หากคณะ

รัฐมนตรีมีมติโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และทำให้เอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ

เดือดร้อนเสียหาย  บุคคลดังกล่าวสามารถฟ้องศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนมติดังกล่าวได้ 

๑๒  วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, ”หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง”, หน้า ๒๑๖ – ๒๒๓. 
๑๓  มาตรา ๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม. 
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การปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรม

โดย  นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  องคมนตรี 
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การปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรม๑

คำบรรยายพิเศษ ของ 
นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  องคมนตรี 

ท่านผู้ทำการแทนประธานศาลฎีกา  ท่านรองนายกรัฐมนตรี  Lord Justice Kennedy  และ

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ: 

 ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาบรรยาย  ณ  ที่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิรูป

ระบบงานศาลยุติธรรม  ดีใจที่สำนักวิชาการศาลยุติธรรมได้หยิบยกปัญหาที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของ

วงการศาลยุติธรรมขึ้นมาทำการสัมมนา  ทั้งยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิของเราเองและของต่างประเทศมา

ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการปฏิรูประบบงานศาลในประเทศของตน

ว่าเป็นอย่างไรด้วย. 

 โดยที่ในปัจจุบันหลายประเทศต่างก็ตื่นตัวในเรื่องที่จะปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรม  

นอกจากนั้น  ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ  อีกมากมายที่ได้นำมาใช้ในงานของศาลขณะนี้จึงเป็นเวลาที่

เหมาะสมแล้วที่จะมีการสัมมนาในเรื่องการปฏิรูประบบงานศาล  ซึ่งก็มีมากเรื่องด้วยกันที่ควรได้รับ

การพิจารณา. 

 

  การปฏิรูปกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

 ผมเองเคยมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรมบางสาขาอยู่เป็นเวลา

นานปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เคยเป็นกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง  ตั้งแต่ปี  ๒๕๐๖  เป็นต้นมา  ผมเป็นกรรมการอยู่ประมาณ  ๓๐  ปีเศษก็ลาออก  เนื่องจากมี

ราชการสำคัญอีกหลายด้านอยู่ด้วยจึงไม่สามารถจะปฏิบัติงานนี้ได้ดีเท่าที่ควร  ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่า  

ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น  เราได้ทำอะไรไปบ้าง  และ

มีอุปสรรคอย่างไร  และเราควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป. 

 ความจริงวงการศาลยุติธรรมของเราตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ของระบบงานศาลนี้มาแล้ว  แต่

เพิ่งจะมีการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงตั้งแต่ปี  ๒๕๐๖  เป็นต้นมา    ซึ่งในขณะนั้นพระยา  

อรรถการีย์นิพนธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ

๑ คำบรรยายพิเศษนี้  กำหนดเวลาให้เพียง  ๒๐  นาที  เพราะเวลาสัมมนาทั้งหมดก็มีไม่มากนัก  จึงบรรยายได้เพียงบางส่วนและโดย
สังเขปเท่านั้น  ผู้บรรยายจึงขอถือโอกาสนี้ขยายความในหลายตอนเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์มากขึ้นด้วย. 
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ขึ้น  ๒  ชุด  เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบงานศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา  คณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงประมวลกฎหมาย  วิธีพิจารณาความแพ่งมีศาสตราจารย์หลวงจำรูญเนติศาสตร์เป็นประธาน

คนแรก  และอีกคณะหนึ่งคือคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มีหลวงอรรถปรีชาชนูปการ  ซึ่งเป็นอธิบดีกรมอัยการ  เป็นประธาน  สาเหตุที่จะต้องมีการปฏิรูปตั้งแต่

ครั้งนั้นก็คงเหมือนปัญหาที่เรากำลังประสบอยู่ในตอนนี้  กล่าวคือ  การพิจารณาคดีทั้งหลายล่าช้ามาก  

คดีค้างศาล  กระบวนพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาสลับซับซ้อนและยุ่งยากมาก  อีกประการหนึ่ง  

ในระบบงานศาลนั้นยังมีข้อที่ไม่เป็นธรรมแก่คู่ความและผู้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยอีกหลายประการ. 

 ในคณะกรรมการ  ๒  ชุดดังกล่าว  มีการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ในแต่ละชุดเมื่อ

ประธานกรรมการคนก่อนล่วงลับไป   อุปสรรคสำคัญของการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายในตอนนั้น  

ก็คือ  เรามีการประชุมกันทุกสัปดาห์  คือทุก ๆ  วันจันทร์  วันละ  ๒  ชั่วโมงเท่านั้น  แม้กรรมการ  

ทุกคนใน  ๒  ชุดนี้จะขยันขันแข็ง  แต่ก็มีปัญหามากมายที่กรรมการได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  นำเข้ามา

สู่การพิจารณาในที่ประชุม    แต่เมื่อมีเวลาเพียง  ๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราก็ย่อมทำอะไรไม่ได้มาก    

ยิ่งกว่านั้น  บางครั้งคณะกรรมการต้องงดประชุมชั่วคราว  เพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่  ซึ่งคณะ

กรรมการ  ๒  ชุดนี้ก็ต้องรอจนกว่าจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาล  บางครั้งก็เสียเวลา

ไปเปล่าหลายสัปดาห์  ณ  ที่นี้ผมขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งซึ่งผมเคยเป็นประธานกรรมการอยู่ระยะหนึ่ง  ตอนแรกเราก็ใฝ่ฝันกันว่าเราจะสร้างประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับใหม่ขึ้น  เพื่อสนองความต้องการของวงการศาลและกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเร็วที่สุด  แต่ก็ทำไปไม่ได้ตลอด  เพราะมีเวลาไม่พอดังกล่าว  เราจึงต้องเปลี่ยนวิธีการ

พิจารณาร่างกฎหมายใหม่  โดยจัดแบ่งเป็น  ๒  ระบบ  ระบบแรก  คือในด้านการร่างประมวลกฎหมายก็

ร่างไป  อีกระบบหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่มีปัญหาเฉพาะหน้า  เราก็ทำเรื่องนั้น ๆ  ด้วย  โดยพิจารณาทั้ง

สองอย่างควบคู่กันไป  อีกประการหนึ่ง  ที่เราไม่สามารถทำได้มากกว่านี้ก็เพราะว่าไม่มีงบประมาณ  

และเราขาดบุคลากรที่จะมาทำงานนี้จำนวนหนึ่ง   ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและ  

มีประสบการณ์สูงในเรื่องวิธีพิจารณาความแพ่ง   ไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการ  ทนายความ  หรือ  

ผู้พิพากษาเอง  และจะต้องมาทำงานด้านนี้ด้านเดียวเต็มเวลา  ซึ่งก็หาไม่ได้. 

 จากตอนที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดแรกมาจนถึงเวลานี้ก็  ๓๘  ปีแล้ว  งานที่ทำสำเร็จไปก็ออก

มาในลักษณะคอนข้างกระท่อนกระแท่นเป็นเบี้ยหัวแตกอย่างที่เราเห็นอยู่ในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมมา  ๒๐  ครั้งแล้วนั้น  ในการแก้ไขครั้งแรก ๆ  เป็นผลงานของคณะ

กรรมการเรา  แต่ครั้งหลัง ๆ  กระทรวงยุติธรรมก็เสนอแก้ไขเองด้วย  จึงเป็นงานที่มีลักษณะที่คอนข้าง

จะซ้ำซ้อนกัน  เพราะคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ตั้งโดยคณะรัฐมนตรีก็ทำอยู่  และทางกระทรวงยุติธรรม
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ก็ทำด้วย  ต่างฝ่ายต่างให้ออกกฎหมายมาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยกัน. 

 ในปัจจุบันก็ยังคงมีคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชุดที่กล่าว

ถึงนี้อยู่  ซึ่งมีอาจารย์สมบูรณ์  บุญภินนท์  เป็นประธานกรรมการ  ส่วนคณะกรรมการปรับปรุง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มีศาสตราจารย์คนึง  ฦๅไชย  เป็นประธานกรรมการ  ซึ่งก็ยัง

ทำงานอยู่จนกระท่ังทุกวันน้ี  โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ

ของคณะกรรมการทั้ง  ๒  ชุดนี้  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต่างก็ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดียิ่งและเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา. 

 เรื่องการปฏิรูประบบกฎหมายวิธีสบัญญัตินี้  ผมขอเสนอแนะดังนี้  คือ  : 

 ๑.  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาส่วนหนึ่ง  เพื่อจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นใน

สำนักงานศาลยุติธรรม  เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระบบกฎหมายวิธีสบัญญัติทั้งระบบ  โดยแยกออก

เป็นกอง ๆ  ไป  คือ  กองประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง,  กองประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  และกองกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในศาลชำนัญพิเศษ  ซึ่งภายในกองสุดท้ายนี้ก็จะมีภารกิจ

พิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน,  ศาลภาษีอากร,  ศาลล้มละลาย  และ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ   ศาลเยาวชนและครอบครัวและกฎหมายวิธี

สบัญญัติอื่น ๆ  คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวควรมีชุดเดียวสำหรับกฎหมายฉบับใด

ฉบับหนึ่งเท่านั้น. 

 บุคลากรในแต่ละกอง  สมควรแต่งตั้งจากผู้พิพากษาที่ประจำการอยู่  และจากผู้พิพากษาที่รับ

บำนาญ  ซึ่งมีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องกฎหมายวิธีสบัญญัติ  และยืมตัวพนักงานอัยการ  

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางน้ี  มาช่วยงานด้านปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธี

สบัญญัติเหล่านี้  รวมทั้งขอแรงทนายความผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงจากสภาทนายความมาร่วม

งานสำคัญนี้ด้วย  นอกจากนี้ยังสมควรเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการปรับปรุงประมวล

กฎหมายวิธีสบัญญัติทั้ง  ๒  ชุด  ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎ

หมายวีธีสบัญญัติทั้ง  ๒  ชุด  ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมาร่วมในคณะกรรมการชุดใหม่นี้  

และยุบเลิกคณะกรรมการ  ๒  ชุดเดิมนั้นด้วย  เพื่อมิให้ทำงานซ้ำซ้อนกัน. 

 คณะกรรมการในกองต่าง ๆ  ดังกล่าวจะต้องทำงานเต็มเวลาราชการอย่างต่อเนื่อง  โดยมี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวกับการร่างกฎหมายอย่างครบครั้น  เช่น  ตำรา

กฎหมายของนานาประเทศและตำรากฎหมายไทยแนวบรรทัดฐานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา  

วรรณกรรม  และความคิดเห็นต่าง ๆ  เกี่ยวกับการกฏิรูประบบกฎหมายวิธีสบัญญัติ  ฯลฯ. 



22
ปีที่	8		ฉบับที่	2		เดือนกันยาคม	-	ธันวาคม	2556	

 ๒.  แนวนโยบายของการปฏิรูปกฎหมายวิธีสบัญญัติ  ควรมุ่งไปในแง่ที่จะทำให้กระบวน

พิจารณาอรรถคดีของศาลเป็นไปด้วยความเป็นธรรม  สะดวก  รวดเร็ว  และเสียค่าใช้จ่ายน้อย  ไม่ว่า

จะพิจารณาในแง่ของรัฐหรือคู่ความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจุกจิกต่างๆ ของศาล  

ตามตาราง  ๒  ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ที่นำมาซึ่งรายได้ของรัฐนั้น  ไม่คุ้มกับ

เวลาและแรงงานเรียกเก็บของเจ้าหน้าท่ีศาล  ย่ิงพิจารณาในแง่คู่ความซ่ึงต้องมาเข้าแถวรอเสียค่าธรรมเนียม

เหล่านี้ด้วยแล้ว  เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนผู้มีคดีความโดยไม่จำเป็น  หากจะมองในแง่ที่ว่า

ประชาชนควรต้องเสียค่าบริการให้รัฐ  ถ้าจะให้รัฐทำอะไรให้ก็ควรจะเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายที่

ไม่สูงนัก  เพราะส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้บริการแก่ผู้เสียภาษีอากรโดยรวมอยู่แล้ว. 

 ๓.  ถ้าหากมีกระบวนพิจารณาในขั้นตอนใด  หรือเรื่องใด  ที่สามารถจะโอนไปให้เป็นงาน

ของฝ่ายธุรการของศาลทำแทนผู้พิพากษาได้  ก็ควรกำหนดไว้ในตัวบทกฎหมาย  เพื่อประหยัดเวลา

และแรงงานของผู้พิพากษา  ดังที่ศาลอังกฤษทำอยู่ขณะนี้. 

 ๔.  ส่วนการร่างกฎหมายวิธีสบัญญัติโดยตรงนั้น  ควรเน้นในเรื่องให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น  

(flexibility)  และง่ายแก่การทำความเข้าใจและการใช้ทุกขั้นตอน  (simplicity). 

 ๕.  ควรมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ล่วงหน้าสำหรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีสบัญญัติ

แต่ละฉบับด้วย  ถ้าหากจะทำการพิจารณาปรับปรุงไปเรี่อย ๆ  โดยไม่มีกำหนดเวลากำกับไว้  จะมี

ปัญหาตามมาคือ  เมื่อร่างประมวลกฎหมายฉบับใหม่เสร็จบางเรื่องอาจจะล่วงสมัยไปแล้วก็เป็นได้  

เพราะใช้เวลาร่างนานเกินควร    อาจจะต้องเสียเวลาพิจารณาแก้ไขใหม่อีก   ผมได้เรียนถาม  

ท่านลอร์ดจัสตีสเคนเนดี้ซึ่งเป็นรองประธานศาลควีนส์เบ้นซ์ที่ได้มาร่วมประชุม  ณ  ที่นี้ด้วยว่า  การ

ปรับปรุงระบบงานศาลอังกฤษใช้เวลานานเท่าใด  ท่านลอร์ดตอบว่าใช้เวลา  ๓  ปีเศษ  แต่เมื่อรวมขั้น

ตอนต่างๆ  ของกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปด้วย  รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๕ ปีเศษ  

สำหรับการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเรา  อันเป็นกฎหมายที่

ค่อนข้างจะยุ่งยากมากกว่ากฎหมายวิธีสบัญญัติฉบับอื่น ๆ  นั้น  หากจะพิจารณาตามประสบการณ์ของ

ผมเอง  ถ้าเราร่างประมวลกฎหมายฉบับนี้ใหม่ทั้งฉบับ  โดยคณะกรรมการพิจารณาร่างเต็มเวลา  ถ้าใช้

เวลาประมาณ  ๕-๖  ปี  ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยได้ทุกขั้นตอน. 

 อนึ่ง   ทราบว่าทางสำนักงานศาลยุติธรรมก็มีความดำริว่าจะจัดทำการปรับปรุงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความเหล่าน้ีอยู่แล้ว  ท้ังยังดำริท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการใหม่ในประมวลกฎหมาย  

วิธีพิจารณาความด้วยว่า  ในการดำเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานน้ัน  ให้ประธาน

ศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) มีอำนาจออกข้อกำหนดได้  
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แต่ข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สิทธิในการต่อสู้คดีอาญาของจำเลยต้องลดน้อยกว่าที่บัญญัติไว้

ในกฎหมาย. 

 แนวความคิดดังกล่าวน่าจะทำให้การแก้ไขหลักเกณฑ์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล

ยุติธรรมต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อกาลสมัยที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา   ทั้งแนวความคิดดังกล่าวก็มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ  

การค้าระหว่างประเทศ  และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  พ.ศ. 

๒๕๓๙  มาตรา  ๓๐  อยู่แล้ว  ความเห็นของทางสำนักงานศาลยุติธรรมน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็น

อย่างยิ่ง. 

 นอกจากนี้  ทางสำนักงานศาลยุติธรรมยังมีแนวคิดที่สมควรได้รับการพิจารณาอีกแง่หนึ่ง

ด้วยว่า  สำนักวิชาการ  และสำนักแผนงานและนโยบาย  สำนักงานศาลยุติธรรม  ควรจะเพิ่มบทบาท

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดีในทางลึกทุกปี  เพื่อที่จะได้ทราบว่าในปีที่ผ่านมามีคดีประเภทใดเกิด

ขึ้นมากที่สุด  และคดีประเภทนั้น ๆ  มีปัญหาในการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใด  หรือมีปัญหา

เกี่ยวกับกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ก่อให้เกิดผลที่ไม่เป็นธรรมอย่างใด  เพื่อผู้พิพากษาจะได้รับทราบโดย

ทั่วกัน  นอกจากนั้นแล้ว  ข้อมูลและการวิเคราะห์ยังนำไปใช้ในการเสนอแก้ไขกฎหมายวิธีสบัญญัติได้

อีกทางหนึ่งด้วย. 

 

  ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

 อุปสรรคสำคัญของการปฏิรูประบบกฎหมายวิธีสบัญญัติไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายอย่างเดียว

เท่านั้น หากแต่อยู่ที่ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายด้วย ผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่

มักมีแนวความคิดในทางอนุรักษ์นิยม  ไม่ค่อยจะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ  เมื่อสักครู่มานี้  ผมได้คุยกับท่าน

ลอร์ดจัสตีสเคนเนดี้  ท่านลอร์ดก็ยืนยันว่าปัญหานี้ก็เกิดขึ้นในอังกฤษเหมือนกัน   คือว่าการแก้ไข

กฎหมายนั้นไม่ยาก  แต่การที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซึ่งอยู่ในวงการกระบวนการยุติธรรมนั้นยากมาก  

และเป็นปัญหาสำคัญ  ยกตัวอย่างในเรื่องที่ผมเกี่ยวข้องอยู่ด้วย  เช่น  การกำหนดวิธีชี้สองสถานแบบ

ใหม่ขึ้นเพื่อตัดความยุ่งยากทั้งหลายออกให้เหลือแต่กระบวนพิจารณาที่สั้นที่สุดที่จะสั้นได้  ถ้ายุติคดี

ไปได้ในตอนชี้สองสถานก็ให้ยุติไปเลย  ถ้ายุติไม่ได้  ประเด็นที่จะพิจารณาต่อไปต้องให้กระชับรัดกุม  

ตัดใหม่เหลือเฉพาะที่เป็นข้อพิพาทกันจริง ๆ  พยานหลักฐานทุกฝ่ายต้องจัดไว้ให้พร้อมเท่าที่จะทำได้  

เรื่องนี้ใกล้เคียงกับกระบวนพิจารณาคดีของอเมริกันที่เรียกว่า  “per-trial  conference”  คณะกรรมการ

คณะนี้ประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนศาล  ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดผู้แทน

สภาทนายความ  และนักวิชาการอื่น ๆ  ซึ่งต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าทำได้  แต่เมื่อออกกฎหมายมาแล้ว
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ศาลรับไปปฏิบัติ  ทุกฝ่ายกลับย้อนมาแจ้งว่าทำไม่ได้  ต้องแก้ไขกฎหมายใหม่อีกจนเกือบจะเหมือน

ของเดิม  ข้อนี้ขอฝากทุกท่านที่รับผิดชอบไว้ด้วยว่า  การปฏิรูปนั้นเราจะได้รับการต่อต้านอย่างมาก  

ไม่ใช่คนอื่นที่ต่อต้าน  หากแต่เป็นที่พวกเรากันเองนี้แหละจะยอมรับแค่ไหนเพียงไร  ปัญหาสำคัญ  

อยู่ท่ีว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกฝ่ายพร้อมท่ีจะรับการปฏิรูปหรือไม่  เราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์

และการสมัมนาทัง้วงการวชิาชพีกฎหมายทีอ่ยูใ่นกระบวนการยตุธิรรม รวมถงึสาธารณชนดว้ย จะตอ้ง  

ให้เห็นความสำคัญว่าเรามีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องแก้ไขเรื่องเหล่านี้ให้เสร็จไป  แล้วก็จะได้ผลดี

อย่างไรบ้าง. 

 

   การพัฒนาทัศนคติของผู้พิพากษา 

 ในการปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรมนี้  ถ้าหากเราไม่มีโครงการปฏิรูปทัศนคติของผู้พิพากษา

ด้วยก็คงจะไม่บริบูรณ์  และเท่าที่ผ่านมา  เรามักจะมุ่งฝึกอบรมหรือจัดการสัมมนาเฉพาะแต่ผู้พิพากษา

ศาลชั้นต้นหรือชั้นหัวหน้าศาล  นาน ๆ  จะมีการสัมมนาในระดับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์สักครั้งหนึ่ง  

แต่ดูจะไม่เคยมีการจัดสัมมนาโดยเฉพาะของผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นการทั่วไปเลย  นอกจากจะมีการ

ปรึกษาหารือกันเป็นการภายในเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องทางปฏิบัติของศาลเป็นครั้งคราวเท่านั้น  ทั้ง ๆ ที่  

ผู้พิพากษาศาลฎีกาย่อมจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาระบบกฎหมายในทางอรรถคดีและประสิทธิภาพ

ของกระบวนการยุติธรรมมากกว่าผู้อื่นใด  จึงสมควรจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการแบบที่จัดในครั้งนี้  

ในเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมกับกฎหมายในแง่ต่าง ๆ  ว่ามีแนวคิดอะไรใหม่ ๆ  ในวงการกฎหมายทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่อมีแนวความคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า

สิ่งใดยุติธรรมหรือไม่นั้น  มิใช่จะถือเอาความเห็นของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสำคัญ  (Subjective  test)  หากแต่

ควรถือตามความเห็นของบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้มีเหตุมีผล  มีความรับผิดชอบในสังคม  เห็นว่าเป็นสิ่ง

ที่ถูกต้องชอบธรรม  (objective  test)  ซึ่งความเห็นดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามโลก  ซึ่งเปลี่ยนแปลง

ไปอยู่ตลอดเวลา  ดังเช่นเรื่องที่ในยุคหนึ่งเห็นว่าสิ่งนั้นถูกต้องชอบธรรมแล้ว  แต่ในอีกยุคหนึ่งกลับ

เห็นว่าไม่ยุติธรรม  หรือเป็นกรณีกลับกัน. 

 หรือ  เช่น  แต่เดิม  การที่ทนายความเรียกค่าทนายความตามผลของคดี  (contingent fee)  หรือ

กล่าวง่าย ๆ  ว่า  “No  win,  no  fee.”  คือ  ถ้าไม่ชนะคดีก็ไม่เรียกค่าทนายความเลย  แต่ถ้าชนะก็ขอ

แบ่งส่วนทรัพย์สินที่พิพาทที่ได้จากการชนะคดี  อาจจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือมากน้อยกว่าตามแต่จะตกลง

กัน  นั้น  ต้องห้าม  เพราะเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้คนเป็นความกัน  แต่ปัจจุบันมีความคิดโน้มเอียง

ไปว่า  ถ้าเขาเป็นความกัน  เขาจะได้รับความยุติธรรมจากศาล  ก็ควรจะสนับสนุน  ดังนั้น  การเรียกค่า

ทนายความเฉพาะเมื่อชนะคดีเท่านั้นจึงควรจะทำได้โดยชอบ. 
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 มีปัญหาว่า  ในกรณีที่กฎหมายขัดแย้งกับความยุติธรรมนั้น  ควรที่ศาลจะวินิจฉัยตามกฎหมาย

หรือตามความยุติธรรม  และเพราะเหตุใด. 

 ในกรณีที่กฎหมายเคลือบคลุม  สมควรที่ศาลจะอ้างอิงรายงานการประชุมร่างกฎหมานั้น

ประกอบการพิจารณาใฝ่หาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้หรือไม่. 

 ในกรณีที่ตัวบทกฎหมายซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาผิดเพี้ยนไปจากที่รัฐสภาให้ความ

เห็นชอบ  และจากที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  ควรถือตามที่ผิดเพี้ยนนั้น  เพราะ

ราชกิจจานุเบกษาเป็น  “ประกาศิต”  หรือควรถือตามที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบและที่พระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธย  ในฐานะที่ท่าทุกขั้นตอนของการตรากฎหมายต้องถูกต้อง  (due  process  of  

the  law). 

 ควรจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างของศาลยุติธรรมใหม่ในด้านใดบ้างหรือไม่. 

 ในการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ในเชิงวิชาการอย่างเปิดกว้างเป็นการทั่วไปอาจเป็น

ดาบสองคมกระทบกระเทือนถึงหลายฝ่ายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ความในคดีที่ยังอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของศาลฎีกาเอง  หรือแม้แต่คดีที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้เป็นแนวบรรทัดฐานแล้ว  จึงมีข้อน่า

พิจารณาต่อไปว่า  ถ้าจะจัดการสัมมนาในเชิงวิชาการ  จะจัดอย่างไรจึงจะได้แต่ประโยชน์ทางเดียว

เท่านั้น  ถ้าเราลองพิจารณาความเห็นของลอร์ดเดนนิ่ง  อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของอังกฤษ

ประกอบ  ก็น่าจะได้ข้อคิดบางประการในประเด็นที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้คือ  ท่านได้กล่าวไว้ใน

คดีหนึ่ง๑   ว่าการที่บุคคลใดจะวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลนั้นย่อมทำได้โดยชอบและไม่มี

ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล  ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อสาธารณประโยชน์อย่าง

เที่ยงธรรมและสุภาพ  แต่ในขณะเดียวกัน  ทางด้านศาลเองนั้น  ในฐานะที่เป็นศาล  ศาลไม่อาจจะออก

มาตอบโต้หรืออภิปรายเกี่ยวกับคำพิพากษาของตนเองได้  ยิ่งเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยแล้ว  

ศาลไม่มีโอกาสจะกล่าวสิ่งใดได้เลย  นอกจากศาลเองต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าศาลได้ทำหน้าที่  

ของศาลอย่างดีที่สุดแล้ว  เรื่องที่ลอร์ดเดนนิ่งกล่าวนี้เป็นแนวจริยธรรมของศาลอังกฤษ  ซึ่งมิได้มี

บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  หากแต่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่  ซึ่งน่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่สมเหตุ

สมผลและน่าจะนำมาพิจารณาประกอบการจัดสัมมนาในเชิงวิชาการของเราได้ว่า  ถ้ามีการอภิปราย

กันโดยทั่วไปเพื่อขยายมิติของห้วงความคิดนึกทางกฎหมายของผู้ร่วมสัมมนาในความเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของโลกและของนักกฎหมายน่าจะกระทำได้โดยชอบ  แม้นักกฎหมายหรือบุคคลทั่วไปจะ

วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลฎีกาเรื่องใดอย่างเที่ยงธรรม  แต่เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างสุภาพ

๑  R.v. Commissioner  of  Police  of  the  Metropolis  [1968]  2QB  150  หน้า  ๑๕๔. 
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ย่อมทำได้เสมอ  อย่างไรก็ตาม  ถ้าคดีนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  ก็จะต้องภายใต้

บังคับแห่งบทบัญญัติเรื่องละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเราอยู่

นั่นเอง  ส่วนทางด้านผู้พิพากษาเองนั้น  ในฐานะที่เป็นศาลถูกวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของตนเอง    

ก็ไม่ควรโต้เถียงไม่ว่าทางใด ๆ  มิฉะนั้นจะมองกันไปได้ว่าศาลลงมาพิพากษากับคู่ความหรือบุคคล

ทั่วไปเสียเอง  ดังนั้นการจัดระเบียบวาระการสัมมนาและการดำเนินการอภิปราย  ถ้าหากผู้รับผิดชอบ

ระมัดระวังในข้อเหล่านี้แล้ว  ก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่น่าห่วงใยแต่ประการใด. 

 หากมีการอภิปรายในปัญหาเหล่านี้สักปีละ  ๑  ครั้ง  น่าจะช่วยให้ผู้พิพากษาศาลฎีกาได้มี

โอกาสพิจารณากฎหมาย  ความยุติธรรม  และกระบวนการยุติธรรมในอีกมิติหนึ่ง  และตามทันโลก  

ทั้งนี้เพื่อให้ศาลฎีกาสามารถรักษาความเป็นสถาบันสุดท้ายแห่งความยุติธรรมที่อยู่ในความเชื่อมั่นและ

ศรัทธาของประชาชนได้ตลอดไป  ไม่ว่าจะเป็นการประสาทความยุติธรรมเฉพาะคดี  หรือจะเป็นการ

วางหลักกฎหมายไว้ในคำพิพากษาอันเป็นแนวบรรทัดฐานที่ศาลล่างและวงการกฎหมายตลอดจน

ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ถือตามได้. 

 

  ความเป็นอิสระของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

 ความใฝ่ฝันของพวกเราชาวศาลยุติธรรม  ที่ต้องการความเป็นอิสระของศาลด้วยการแยกตัว

ออกมาจากกระทรวงยุติธรรม  เราก็ได้มาแล้วสมใจนึกตามรัฐธรรมนูญใหม่  เราต้องการให้ผู้พิพากษา

มีเงินเดือนอย่างเพียงพอ  เราก็ได้มาแล้ว  แต่เราก็ยังกังวลใจอยู่ในอีกหลายเรื่อง  ซึ่งบรรดาเรื่องเหล่านี้

มีที่สำคัญก็คือเรื่องงบประมาณของศาลยุติธรรม  เราจะได้รับเพียงพอกับการบริหารงานหรือไม่. 

 ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๗๕  วรรคสาม  บัญญัติว่า  :  “สำนักงานศาลยุติธรรมมีอิสระใน

การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดำเนินการอื่น  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  และพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๓๒  บัญญัติว่า  :  “ให้สำนักงาน

ศาลยุติธรรมเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนศาลยุติธรรมและ

สำนักงานศาลยุติธรรม  ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ในการนี้  คณะรัฐมนตรีอาจทำความเห็นเกี่ยวกับการ

จัดสรรงบประมาณของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือร่างพระราชบัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้  และ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  คณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะ

กรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง  อาจขอให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือผู้ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาล

ยุติธรรมมอบหมายเข้าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได้”. 
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 ขั้นตอนของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย  ๒  ฉบับนี้กำหนดไว้ชัดเจน  เรามีอำนาจอิสระในการใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาคดีก็จริง

อยู่  แต่เรื่องงบประมาณของศาลยุติธรรมนี้  แม้ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะไม่ต้องผ่านการกลั่น

กรองของสำนักงานงบประมาณ  สำนักนายกรัฐมนตรี  เหมือนกันกับงบประมาณของกระทรวง  

ทบวง  กรมอื่นก็ตาม  ก็ยังต้องผ่านการพิจารณาจากทั้งคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ

คณะกรรมาธิการของรัฐสภาด้วย  ซ่ึงจะต้องเป็นไปตามระบบงบประมาณองค์กรอิสระ  ตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๗๕  ซึ่งแยกออกได้เป็น  ๓  กลุ่ม  คือ  : 

 ๑.  งบประมาณสำหรับบุคคล  คือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร. 

 ๒.  งบประมาณด้านการดำเนินการ  คือค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารองค์กร. 

 ๓.  งบประมาณด้านการลงทุน  คือค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง. 

 เราเพิ่งแยกตัวออกมาจากกระทรวงยุติธรรม  เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับศาลยุติธรรมของ

เรา  เราอาจจะต้องคอยดูกันต่อไปก่อนอีกสักระยะหน่ึงว่าจะมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติในด้านมีงบประมาณ

ไม่เพียงพอกับการบริหารงานศาลยุติธรรมหรือไม่  อย่างไรก็ตาม  มีขอน่าสังเกตในเรื่องนี้อยู่บาง

ประการ  คือ  : 

 ๑.  การจัดระบบงบประมาณให้ศาลยุติธรรมแบบนี้ใกล้เคียงกับการจัดระบบงบประมาณให้

ศาลยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและของญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง  จะแตกต่างกันก็เพียงขั้นตอนและราย

ละเอียดต่าง ๆ  เท่านั้น  ดังนั้น  เราน่าจะได้เรียนรู้ด้วยว่าตามประสบการณ์ของศาลยุติธรรมของสหรัฐ

อเมริกาและของญี่ปุ่นในส่วนที่เกี่ยวกับระบบงบประมาณนี้มีอย่างไร. 

 ตามระบบงบประมาณของสหรัฐอเมริกานั้น  รัฐสภาเองเป็นผู้ควบคุมงบประมาณการบริหาร

งานศาลยุติธรรมโดยตรง  ฝ่ายบริหารงานศาลยุติธรรมต้องส่งรายงานด้านการบริหารงานและนโยบาย

เกี่ยวกับการบริหารงานศาลยุติธรรมให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายปี  และมีหน่วย

ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐสภากับศาลยุติธรรมซึ่งสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมด้วย๑   ใน

ทางปฏิบัติ  ตามที่ท่านผู้พิพากษาระดับสูงของเราท่านหนึ่งได้สนทนากับผู้พิพากษาระดับสูงของ

สหรัฐอเมริกา  มีข้อน่าสังเกตว่า  การจัดสรรงบประมาณให้ศาลยุติธรรมของรัฐสภาอเมริกามีปัญหา

มากอยู่เหมือนกัน  บางครั้งถูกตัดเงินอุดหนุนออกไปมิใช่น้อย  อันทำให้กระทบต่อการบริหารศาล

๑ จากบทความเรื่อง  Administrative  Structure  of  the  Federal  Courts  in  the  United  States  by  Honorable  Lloyd  D.  George   
พิมพ์เผยแพร่โดย  Administratrative  Office  of  the  U.S. Courts, Thurgood  Marshall  Federal  Judiciary  Building, Washington  D.C.  
20544. 
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ยุติธรรมอยู่ส่วนหนึ่งด้วย   ส่วนการจัดสรรงบประมาณให้ศาลยุติธรรมของญี่ปุ่นนั้นเป็นไปตามพระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรมของญี่ปุ่น  มาตรา  ๘๓  ซึ่งบัญญัติว่า  “งบประมาณของศาลยุติธรรมจะต้อง

จัดสรรให้อย่างเป็นองค์กรอิสระในงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน”  อดีตประธานศาลฎีกาไทยท่าน

หนึ่งได้ถามประธานศาลฎีกาญี่ปุ่นว่า  มีการจัดสรรงบประมาณจ่ายของศาลอย่างไร  และได้เพียงพอ

กับการบริหารงานศาลยุติธรรมหรือไม่  ประธานศาลฎีกาญี่ปุ่นกล่าวว่า  การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายของศาลยุติธรรมของญี่ปุ่นนั้น  จัดด้วยการร่วมพิจารณาระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับ

สำนักงบประมาณของรัฐบาล  และเท่าที่ผ่านมา  ไม่เคยมีอุปสรรคหรือปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรมาไม่เพียงพอ  ประธานศาลฎีกาของญี่ปุ่นชี้แจงเพิ่มเติมว่า  หากงบประมาณขาดจริง ๆ  ท่านก็

อาจจะติดต่อขอให้กระทรวงการคลังทบทวนการจัดสรรงบประมาณให้ใหม่เป็นกรณีพิเศษได้  แต่ใน

ทางปฏิบัติไม่เคยต้องร้องขอกระทรวงการคลังเป็นกรณีพิเศษเลย. 

 ๒.  ในกรณีของเราเองนั้นก็มีข้อคิดในเบื้องต้นว่า  ในยามที่เศรษฐกิจถดถอยนี้ก็น่าเห็นใจ

รัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณเป็นอย่างยิ่ง  ทุกหน่วยราชการต้องรับส่วนเฉลี่ยของความขาดแคลน

งบประมาณโดยท่ัวหน้ากันเหมือนกัน  อย่างไรก็ตาม  มีข้อท่ีน่าอุ่นใจอยู่ประการหน่ึงคือ  เรามีรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๗๕  วรรคสอง  เป็นหลักประกันว่า  :  “รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหาร

งานโดยอิสระของ...ศาลยุติธรรม...”. 

 

  การประสานประโยชน์ของทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรม 

 แต่เดิมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้  แต่ละฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมจะคิดและทำงานเฉพาะ

ในส่วนของฝ่ายตนเอง  และจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปเกี่ยวข้อง  หรือดูว่าฝ่ายอื่นในกระบวนการยุติธรรม

ด้วยกันทำอะไรบ้างและทำอย่างไร  ทางใครก็ทางของฝ่ายนั้น  โดยเฉพาะเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเห็น  

แก่ตัวก็ไม่ได้  ต่างฝ่ายต่างไม่ประสงค์จะก้าวก่ายงานของฝ่ายอื่นมากกว่า  และน่าจะถือว่าต่างฝ่ายต่าง

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน   แต่มีข้อน่าคิดว่า  แนวความคิดนี้น่าจะได้รับการพิจารณาทบทวนใหม่  

ว่าเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงรอบ ๆ  ตัวเราหรือไม่   ถ้าเราจะมองในแง่เล็งผลเลิศเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดแล้ว  น่าจะต้องร่วมมือประสานงานกันระหว่างฝ่าย

ต่าง ๆ  ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกัน  เช่นเดียวกันกับที่ฝ่ายอื่น ๆ  ประสานงานกัน  เช่น  ฝ่าย

เศรษฐกิจ  ฝ่ายความมั่นคงของประเทศ  ฝ่ายการศึกษา  ฝ่ายสาธารณสุข  ฯลฯ  การรวมตัวกันประสาน

งานเพื่อประโยชน์อันร่วมกันจะได้พลังมหาศาล  จะทำอะไรก็จะสำเร็จด้วยดี  แต่ทั้งนี้มิใช่ว่าเราจะทำ

เพื่อประโยชน์เฉพาะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หากแต่เราร่วมอุดมการณ์และร่วมปฏิบัติการด้วยกัน  ต้อง

เกาะเกี่ยวเกื้อกูลกัน  เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชน. 
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 เช่น  ขณะนี้พนักงานอัยการกำลังประสบปัญหาสมองไหลเพราะอัตราเงินเดือนที่ได้รับไม่

เทียบเท่าผู้พิพากษา  ถ้าคิดอย่างแต่ก่อน  เราคงเห็นกันว่าเรื่องของพนักงานอัยการ  พนักงานอัยการก็

ควรจัดการกันไปเอง  แต่ถ้าเราพิจารณาใหม่อีกมุมหนึ่ง  ถ้าเกิดปัญหาสมองไหลในวงการพนักงาน

อัยการ  ต่อไปคงจะหาพนักงานอัยการที่มีความรู้ความสามารถดียาก  เพราะต่างคนต่างก็ต้องสละ

วิชาชีพนี้ไปหาวิชาชีพอื่นที่สมบูรณ์พูนสุขกว่า  กระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานอัยการต้อง

กระทบกระเทือนอย่างแน่นอน  และจะกล่าวว่าเราผู้รับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรมร่วมกันไม่ควร

จะนำพาก็คงพูดไม่ได้  ฝ่ายที่คัดค้านการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานอัยการก็อ้างว่าควรชะลอ  

ไว้ก่อน  เพราะถ้าจะปรับอัตราเงินเดือนใหม่ก็ควรปรับทุกสาขาวิชาชีพ  เหตุผลดังกล่าวก็ฟังได้ระดับ

หน่ึง  แต่ถ้ามองให้ลึกซ้ึงลงไปกว่าน้ันอีกช้ันหน่ึงแล้วจะเห็นว่าจริงอยู่ท่ีทุกฝ่ายกำลังประสบวิกฤตการณ์

เรื่องอัตราเงินเดือนต่ำด้วยกันทั้งนั้น  แต่ความจำเป็นเร่งด่วนอยู่ที่พนักงานอัยการนี้  เมื่อทางศาลก็ได้

รับการปรับอัตราเงินเดือนและตำแหน่งใหม่แล้ว  ใครเล่าจะอยากเป็นพนักงานอัยการอยู่ไปถ้าสิทธิ

ประโยชน์และฐานะที่ได้รับสู้เพื่อนที่ร่วมวิชาชีพกฎหมายด้วยกันในอีกสาขาหนึ่งไม่ได้ความจริงเรื่อง

เงินไม่สำคัญเท่าใดนัก  แต่เรื่องสำคัญอยู่ที่ศักดิ์ศรีและสถานภาพของพนักงานอัยการซึ่งต้องถูก

กำหนดโดยอัตราเงินเดือนนี้ด้วย  ผลร้ายแรงที่ตามมาคือ  ต่อไปใครจะอยากสมัครเข้ามาเป็นพนักงาน

อัยการซึ่งมีศักดิ์และสถานภาพที่ไม่ทัดเทียมผู้พิพากษา  ต่างคนก็ต่างอยากจะมาเป็นผู้พิพากษากัน  

นอกจากมีเหตุผลพิเศษเฉพาะตัว  เรื่องนี้กระทบสถาบันพนักงานอัยการทั้งสถาบัน  ผู้ที่อยู่นอกวงการ

กระบวนการยุติธรรมอาจไม่ตระหนักในผลเสียที่รุนแรงนี้   ถ้าไม่เร่งพิจารณา   ผู้ที่จะได้รับความ

เสียหายในท้ายท่ีสุดก็คือประชาชน  งานของกระบวนการยุติธรรมต้องทำให้ควบวงจรและมีประสิทธิภาพ

ทุกขั้นตอนเหมือนการบริหารราชการแผ่นดินในสายอื่น ๆ  ด้วย. 

 ในทำนองเดียวกัน  ในขณะนี้ต้องยอมรับว่าข้าราชการตำรวจมีรายได้จากทางราชการตำรวจ

ไม่พอเพียงกับการครองชีพตามสมควรแก่อัตภาพ  เขาต้องหารายได้จากทางอื่นมาจุนเจือ  ซึ่งเป็น  

มูลเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนักในวงราชการนี้  การแก้ไขปัญหาเรื่อง

การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการตำรวจคงจะสำเร็จได้ยาก  นอกจากทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรม

ต้องช่วยกันคิดช่วยกันเสนอทางแก้ไข  ให้ข้าราชการตำรวจอยู่ได้ด้วยรายได้จากทางราชการตำรวจ  

เองนั้น  เราต้องช่วยกันดูแลให้ข้าราชการตำรวจมีพอกินพออยู่ก่อน  ถ้าข้าราชการตำรวจพูดเรื่องนี้เอง

ตามลำพัง  ย่อมจะมีน้ำหนักไม่มากเหมือนฝ่ายอื่น ๆ  ในกระบวนการยุติธรรมช่วยสนับสนุนด้วย. 

 อีกฝ่ายหนึ่งที่ควรได้รับการพิจารณาจากฝ่ายอื่น ๆ  ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันคือ  ฝ่าย

ราชทัณฑ์  ซึ่งขนะนี้กำลังเผชิญปัญหานักโทษล้นคุก  พูดแล้วไม่น่าเชื่อว่า  ตามมาตรฐานขั้นต่ำของ

องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด  พ.ศ. ๒๔๙๘  ที่ประเทศไทยมีพันธะ
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ต้องปฏิบัติตามนั้น  ผู้คุมคนหนึ่งจะคุมผู้ต้องขังได้ไม่เกิน  ๕  คน  แต่ขณะนี้ผู้คุมของเรา  ๑  คน  ต้อง

คุมผู้ต้องขังไว้ถึง  ๓๕  คน  เนื้อที่ในเรือนจำซึ่งควรบรรจุคนได้  ๑  คน  ปัจจุบันต้องรับผู้ต้องขังไว้  

ถึง  ๓  คน  สุขาก็มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ต้องขังซึ่งต้องอยู่กันอย่างแออัดยังเยียด  การนอนก็ต้อง

นอนเบียดกันหาที่ว่างไม่ได้. 

 เรื่องเหล่านี้ใครจะคิดใครจะพูดได้ดีกว่าทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมร่วมกันคิดร่วมกัน

อภิปราย  จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  ในกระบวนการยุติธรรมอย่าง

สม่ำเสมอ  ทำร่วมกันด้วยการวางแผนแม่บทในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนให้ครบวงจรทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว  และพยายามดูแลให้เป็นไปตามแผนแม่บทนั้น. 

 ข้อทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่ต้องเชื่อมโยงกันจนครบวงจร  

ที่น่าคิดประการหนึ่งคือ  ควรเปรียบเทียบ  “วงจร”  ที่ว่านี้กับ  “สายโซ่”  ความแข็งแกร่งของสายโซ่  

มีค่าเท่ากับโซ่ข้อที่อ่อนที่สุด  เพราะโซ่จะขาดก็เพราะโซ่ข้อท่ีอ่อนที่สุดนั้น  ฉันใด  กลับกันก็ฉันนั้น  

ฝ่ายใดในกระบวนการยุติธรรมที่อ่อนที่สุดย่อมล้มเหลวก่อน  แม้ฝ่ายอื่นจะแข็งแกร่งสักปานใดก็มิได้

ทำให้กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการไปรอด. 

 ศูนย์รวมแนวความคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมในทุกสาขา  ซึ่งขณะ

น้ีก็มีอยู่แล้วคือวิทยาลัยการยุติธรรมซ่ึงจึงต้ังข้ึนและดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการ

ยุติธรรมมาแล้ว  ๔  รุ่น  ควรจะมีบทบาทที่แข็งขันและต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้ด้วย. 

 

  การปรับปรุงนิตยสาร  “ดุลพาห”  ของศาลยุติธรรม 

 เป็นที่น่ายินดีที่นิตยสาร  “ดุลพาห”  ยังอยู่ในวงการศาลยุติธรรมต่อไป  ข้อทดสอบความเป็น

เลิศในทางวิชาการของสถาบันการศึกษาหรือของวิชาชีพแต่ละสาขาของนานาประเทศทางหนึ่ง  

ในหลายทางคือ  ประเมินค่าจากคุณภาพของวารสารทางวิชาการของสถาบันนั้น ๆ  ซึ่งทำได้ง่ายและ

แน่นอนด้วย  ดังนั้น  เพื่อความเป็นเลิศในทางวิชาการนี้  สถาบันต่าง ๆ  ไม่ว่าในด้านการศึกษาและ

ด้านวิชาชีพจึงให้ความเอาใจใส่และสนับสนุนวารสารทางวิชาการของตนเป็นพิเศษเสมอ  นิตยสาร  

ดุลพาหของเรามีอายุมาเกือบกึ่งศตวรรษแล้ว  เกรงว่าคุณภาพของวารสารฉบับนี้ค่อนข้างลุ่มๆ ดอนๆ 

อยู่  บางสมัยก็เข้มข้น  บางสมัยก็ซบเซา  และบางสมัยการพิมพ์ก็ไม่สม่ำเสมอมีบ้างไม่มีบ้าง  เพราะ

ขาดการสนับสนุนของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจังและเสมอต้นเสมอปลาย  เมื่อมีการเริ่มต้น

งานใหม่ของศาลยุติธรรมในทุกด้านเช่นน้ี  ทางสำนักงานศาลยุติธรรมน่าจะสนใจและให้ความสนับสนุน

เป็นพิเศษ  สมควรที่จะมีการพัฒนาคุณภาพของวารสารฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์ในด้านเป็นสื่อทาง
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วิชาการของวิชาชีพตุลาการที่สำคัญ  โดยพิจารณาจากวารสารประเภทเดียวกันของสถาบันอื่นและของ

ต่างประเทศ  และรวมทั้งนิตยสารดุลพาหที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมว่าทำกันมาอย่างไรมีอะไรเป็นจุดเด่น  

อะไรควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร  แต่ดั้งเดิม  นิตยสาร  “ดุลพาห”  เป็นวารสารรายเดือน  เพิ่งมาเปลี่ยน

เป็นวารสารราย  ๒  เดือน  ในภายหลัง  ความจริงควรจัดพิมพ์ให้ได้เป็นวารสารเดือนเพื่อจะได้ช่วยให้

ผู้พิพากษามีโอกาสได้รับบริการด้านวิชาการอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา  ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ  

ผู้รับผิดชอบในเรื่องวารสารนี้โดยเฉพาะได้แก่บรรณาธิการเอง  น่าเสียดายที่ดุลพาหก็เหมือนกับ

วารสารวิชาชีพกฎหมายฉบับอื่น ๆ  ที่นักบริหารให้ความสำคัญกับวารสารวิชาชีพนี้น้อยกว่าที่ควร  

วารสารเหล่านี้จึงเป็น  “งานฝาก”  และมิใช่  “งานหลัก”  ของบรรณาธิการซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นด้วย

ในขณะเดียวกัน  ดังน้ันจึงเป็นการยากท่ีผลงานจะออกมาได้สมบูรณ์  ในเม่ืองานด้านวารสารน้ีต้องการ  

ทั้งสมาธิ  ความแข็งขัน  ความสุขุม  ประณีต  และ  “แรงไฟ”  ของบรรณาธิการเองอย่างเต็มเวลาด้วย  

ดูเหมือนจะมีอยู่ระยะเดียวเท่านั้นที่นิตยสาร  “ดุลหพาห”  โชคดีมีบรรณาธิการซึ่งมีโอกาสทำงาน  

ด้านนี้ด้านเดียว  คือ  นางสาวดุษฎี  ลีห์ละเมียร  ซึ่งเธอก็ทำหน้าที่ของเธอได้อย่างน่าชื่นชมยิ่ง  สมควร

คัดเลือกบุคคลที่มีพรสวรรค์ทางวิชาการมาเป็นบรรณาธิการที่ทำงานด้านนี้ด้านเดียวสักคนละ  ๒  ปี  

และควรให้มีผู้ช่วยบรรณาธิการอีกสัก  ๒-๓  คน  มาช่วยงานด้านนี้เพียงด้านเดียวดุจกัน  เพื่อฝึกงาน

ไว้เป็นบรรณาธิการคนถัดไปด้วย  ถ้าทำได้เช่นนี้  คุณภาพของดุลพาหจะสูงเด่นขึ้นเป็นลำดับ. 

 

  ข้อน่าคิดเกี่ยวกับเรื่องของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้มาเกือบ  ๔  ปีแล้ว  ตามมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญ  

เปิดโอกาสให้มีการทบทวนการใช้รัฐธรรมนูญจากหลายฝ่ายว่าควรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

น้ีอย่างไรบ้าง  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.)  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  มีอำนาจทำรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรีในเรื่องเหล่านี้ได้  แต่ไม่มีการให้อำนาจศาลยุติธรรมไว้ด้วย  อย่างไรก็ดี  เราก็คง

เห็นพ้องต้องกันว่า  เป็นหน้าที่ของเราจากวงการศาลยุติธรรมเองที่จะต้องทบทวนดูว่าโครงสร้างใหม่

เกี่ยวกับศาลยุติธรรมดังที่ท่านทำการแทนประธานศาลฎีกาได้กล่าวมาแล้วตอนเปิดการประชุมในวันนี้

ว่า  ทำหน้าที่ดีแล้วหรือยัง  โครงสร้างใหม่ตามกฎหมายนี้ควรได้รับการวิเคราะห์จากประสบการณ์    

๓-๔  ปีที่ผ่านมาว่าเหมาะสมแล้ว  หรือควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอีก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง  

ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ : 

 ๑.  การนำเอาระบบการปกครองแบบการเมืองเข้ามาใช้ในศาลยุติธรรม  แทนระบบการ

ปกครองแบบวิชาชีพ  ซึ่งถือปฏิบัติกันมาแต่เก่าก่อนในศาลยุติธรรมทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
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จนเป็นหลักสากลนั้นเหมาะสมแล้วหรือยัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เด็กมาปกครองผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโส

กว่าในทุกทาง    การที่ไม่ยินยอมให้ข้าราชการตุลาการบำนาญผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการที่จะได้รับ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในศาลยุติธรรมและเป็นผู้อาวุโสที่บรรดาผู้พิพากษาทั่วไปให้ความเคารพ

และศรัทธามาเป็นกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างที่เคยปฏิบัติกันตลอดมา  และการคัดเลือกบุคคล

ภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการตุลาการ  เหล่านี้  ควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด  อนึ่ง  น่าพิจารณา

อีกแง่หนึ่งด้วยว่า  ที่เกิดวิกฤตการณ์ตุลาการเมื่อก่อนร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับนี้นั้น  มิใช่มีสาเหตุมาจาก

ระบบกรรมการตุลาการบกพร่อง  หากแต่บุคคลผู้เป็นกรรมการตุลาการต่างหากที่เป็นปัญหา  การ

แก้ไขที่ตัวระบบซึ่งไม่เคยมีปัญหาจึงมิใช่การแก้ไขต้นเหตุของปัญหา  แต่กลับทำให้มีปัญหาเพิ่มขึ้น

อีก  ในขณะที่ปัญหาที่มีอยู่แล้วก็แก้ไขไม่สำเร็จ. 

 ๒.  เรื่ององค์คณะในการนั่งพิจารณาคดีของศาลตามที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๖  บัญญัติ

ให้การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาครบองค์คณะ  และผู้พิพากษาซึ่งมิได้นั่งพิจารณาคดีใด

จะทำคำพิพากษาคดีนั้นมิได้  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้. 

 กรณีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ผู้พิพากษานั่งพิจารณาครบองค์คณะนี้เป็นหลักการที่ถูกต้อง  แต่ก็

ยังน่าเป็นห่วงอยู่เป็นอันมากว่าจะจัดให้มีผู้พิพากษาครบองค์คณะไม่เสร็จเรียบร้อยภายใน ๕ ปี  นับแต่

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  (มาตรา  ๓๓๕  (๕)  แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ทางสำนักงานศาล

ยุติธรรมจะได้พยายามเตรียมการทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญนี้  โดย

เฉพาะในเรื่องเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาให้ครบองค์คณะและให้เพียงพอกับจำนวนคดีที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ขณะนี้มีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมทั้งสิ้น  ๒,๙๕๙  คน  และมีผู้พิพากษาอาวุโสอีกเกือบ  ๑๐๐  คน  การที่

จะสอบคัดเลือกผู้สมัครสอบเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษานั้นจำเป็นต้องเข้มงวดมาก   มิฉะนั้นเราก็จะ  

ไม่ได้ผู้พิพากษาที่มีความรู้ความสามารถดีมาปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้  ต่อไปอาจจะต้องมีการพิจารณา

สอบคัดเลือกให้ได้จำนวนมากขึ้น  แม้จะค่อนข้างอ่อนทางความรู้  แต่ต้องมาขยายระยะเวลาการฝึก

อบรมและฝึกอบรมอย่างเข้มงวดในตอนเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษานั้นเอง  อนึ่ง  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๖  

บัญญัติไว้จำกัดมากในเรื่องการนั่งพิจารณาคดีที่ต้องให้มีผู้พิพากษาครบองค์คณะ  และผู้พิพากษา  

ที่มิได้นั่งพิจารณาคดีใดจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นมิได้  ซึ่งมีผลให้แต่ละคดีที่มีการนั่งพิจารณา  

ในศาลชั้นต้นต้องมีผู้พิพากษานั่งคู่กันโดยตลอด  หากผู้พิพากษาคนหนึ่งป่วยหรือลาคลอดบุตรเป็น

แรมเดือน  คดีนั้นก็จะต้องค้างศาลล่าช้าไปอีก  เพราะจะให้ผู้พิพากษาอื่นมานั่งพิจารณาแทนก็ไม่ได้  

ส่วนข้อยกเว้นที่จะเปลี่ยนองค์คณะได้  “เมื่อมีเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้”  

พระธรรมนูญศาลมาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  ก็บัญญัติให้ความหมายของวลีที่ว่า  “มีเหตุจำเป็นอื่น

อันมิอาจก้าวล่วงได้”  ไว้อย่างแคบมาก  เกรงว่าบทบัญญัติ  มาตรา  ๒๓๖  แห่งรัฐธรรมนูญจะขาด
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ความยืดหยุ่นอันจะทำให้คดีความล่าช้าก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมอีกทางหนึ่ง  น่าจะต้องแก้ไข

บทบัญญัติบทนี้ให้ศาลทำงานได้คล่องตัวกว่านี้  การที่มาตรา  ๒๓๖  แห่งรัฐธรรมนูญก่อให้เกิด

อุปสรรคในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมไม่คล่องตัวนี้  ทางสำนักงานศาลยุติธรรมก็ได้พยายามหา

หนทางอื่นช่วยแก้ไขอยู่อีกหลายทางด้วย  เช่น  ในขณะนี้ก็ได้ทดลองใช้วิธีพิจารณาความด้านอื่น ๆ  

ช่วยด้วย  เช่น  คดีใดที่ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาได้หรือนั่งพิจารณา

และพิพากษาได้  ก็จัดไว้ต่างหาก  ท้ังมีการเพ่ิมอำนาจศาลแขวงให้พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งท่ีมีทุนทรัพย์สูง

ขึ้น  เพื่อผลักภาระของศาลจังหวัดที่จะต้องมีผู้พิพากษานั่งพิจารณาคดี  ๒  คน  ให้ไปขึ้นศาลแขวงซึ่ง  

ผู้พิพากษาคนเดียวนั่งพิจารณาและพิพากษาได้ด้วย  มีข้อน่าคิดว่าจะเป็นการเพิ่มภาระและอำนาจให้  

ผู้พิพากษาศาลแขวงเกินกว่าที่ควรหรือไม่. 

 ๓.  การจัดให้ผู้พิพากษาอาวุโส   คือ  ผู้พิพากษาที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และยังมี

สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเคยดำรงตำแหน่งใดในศาลยุติธรรมมาก่อน  ไปดำรง

ตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้นได้  (รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๓๔  

(๒))  และมีหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรง

ตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  พ.ศ. ๒๕๔๒  นั้น  เป็นเรื่องใหม่  มีข้อน่าพิจารณาว่าผู้พิพากษาที่เคยดำรง

ตำแหน่งสูงสุดในศาลยุติธรรมคือประธานศาลฎีกาต้องมานั่งพิจารณาคดีทั่วไปในศาลชั้นต้นอย่าง  

ผู้พิพากษาชั้นผู้น้อยนั้น  เป็นการสมควรและสมศักดิ์ศรีกับตำแหน่งที่ท่านเคยดำรงอยู่แล้วหรือไม่  

เป็นการเหมาะสมแล้วหรือที่มอบหมายให้ท่านทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่ต้องอาศัยผู้ทรงความรู้  

ความชำนาญ  และมีประสบการณ์มากถึงเพียงนั้น. 

 เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอันกระทบถึงเกียรติภูมิของผู้พิพากษาและศาลยุติธรรมโดยรวม

ด้วย  จะไม่มีทางใดที่จะมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิและวัยวุฒิให้แก่ท่านเลยหรือ. 

 น่าคิดว่า  ท่านที่เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือสูงกว่านั้น  ควรจะให้เป็นผู้พิพากษา

อาวุโสช่วยงานด้านปรึกษาคดีและงานธุรการในชั้นศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์หรือทำงานด้านวิชาการ

ศาลยุติธรรมหรือไม่  ส่วนผู้พิพากษาอาวุโสที่ควรได้รับมอบหมายให้ประจำอยู่ที่ศาลชั้นต้นควรจะมี

ภารกิจดังต่อไปนี้หรือไม่  คือ  ประการแรกเป็นที่ปรึกษาของศาลชั้นต้นทั้งในทางอรรถคดีและงาน

ธุรการของศาล  ประการที่สองเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  

นั้น ๆ  ดังเช่นที่เป็นภารกิจหลักของกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์  และประการที่สาม

นั่งพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเฉพาะสำหรับคดีที่อธิบดีผู้พิพากษาหรือหัวหน้าศาลมอบหมายให้ใน

ฐานะเป็นคดีที่มีความสำคัญ  หรือมีเหตุผลพิเศษ. 
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 เกี่ยวกับเรื่องผู้พิพากษาอาวุโสนี้  ยังมีขอเสนอแนะอีกทางหนึ่งซึ่งสมควรได้รับการพิจารณา

ด้วยคือ  : 

 ในตอนร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  เหตุที่กำหนดให้มีผู้พิพากษาอาวุโสขึ้นประการหนึ่ง  

ก็คือ  เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้น  ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนัก  

แต่ในขณะเดียวกัน  ศาลสูงเองโดยเฉพาะศาลฎีกาก็ต้องการการเสริมประสิทธิภาพในการพิจารณา

พิพากษาของศาลฎีกาเองด้วยเหมือนกัน  ผู้พิพากษาที่ศาลฎีกาต้องการอย่างยิ่งก็ได้แก่  ผู้พิพากษา

ศาลฎีกาท่ีอายุครบ  ๖๐  ปี  น่ันเอง  โดยเหตุท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสบการณ์ในการพิจารณา

พิพากษาคดีที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน  ต้องการให้มาเป็นหลักของศาลฎีกา  และไม่ควรจะโยกย้ายท่าน

ไปในที่อื่นใดอีก  ท่านควรจะเป็นผู้พิพากษาอาวุโสปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ศาลฎีกาจนอายุครบ  

๗๐  ปีบริบูรณ์  หากท่านผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งในหลักการน่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ราชการศาล

ยุติธรรมเป็นส่วนรวมมากกว่าที่จะให้ท่านต้องลงไปเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้  

ส่วนประธานศาลฎีกานั้น  เมื่อดำรงตำแหน่งจนอายุครบ  ๖๐  ปี  แล้วก็ควรให้ดำรงตำแหน่งผู้พากษา

อาวุโสในศาลฎีกาโดยให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเช่นเดียวกับผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านอื่น ๆ. 

 โดยสรุป  หากจะถือตามแนวความคิดนี้  ก็จะทำให้มีการเสริมประสิทธิภาพของศาลในการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีได้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลฎีกาเองด้วย  ส่วนในชั้นศาลอุทธรณ์นั้น  ดูจะมี

ปัญหานี้น้อยกว่าศาลฎีกาและศาลชั้นต้น. 

 เรื่องเหล่านี้น่าจะได้รับการพิจารณาถึงทางได้และทางเสียโดยละเอียดก่อนเสนอแนะให้มีการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป. 

 

  ศาลกับประชาชน 

 ปัจจุบันศาลมีหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับงานด้านการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดี  ซึ่งก็มีบางเรื่องที่ประชาชนอยากทราบแต่ศาลก็แถลงหรือชี้แจงให้ประชาชนทราบ

ไม่ได้  โดยเฉพาะเรื่องผลแห่งคดีจะเป็นประการใด  เพราะเป็นการผิดจริยธรรมของผู้พิพากษาที่  

จะกล่าวถึงข้อเท็จจริง  หรือวิจารณ์  หรือให้ความเห็นแก่คู่ความหรือบุคคลอื่นใด  ดังที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการข้อ  ๖   ซึ่งเรื่องนี้น่าชื่นชมผู้พากษาศาลยุติธรรมมากที่ไม่เคย

ละเมิดจริยธรรมข้อนี้เลย  แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ศาลชั้นต้นบางศาลยินยอมให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์

เกี่ยวกับคดีที่กำลังพิจารณาอยู่ในศาล  ซึ่งต้องห้ามตามประมวลจริยธรรมฯ  ข้อ  ๗  เพราะศาลเป็น
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สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันพึงเคารพ  และการอนุญาตให้ถ่ายภาพในศาลดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนต่อ

คู่ความ  หรือผู้เกี่ยวข้อง  หรือบุคคลอื่น ๆ  โดยทำให้รูปคดีเสียไป  เพราะอาจมีการบิดเบือน  หรือเน้น

เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนพิจารณาของศาล  อันอาจทำให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ

ในเชิงคดีได้  เรื่องนี้น่าจะมีการทบทวนการปฏิบัติของศาลด้วยว่าควรจะเคร่งครัดในจริยธรรมข้อนี้. 

 ในภาพรวม  การประชาสัมพันธ์ของศาลเท่าที่เป็นมาเป็นไปใน  “เชิงรับ”  ด้วยการตอบ

คำถามต่าง ๆ  ท่ีผู้มีส่วนได้เสียทางอรรถคดี  หรือประชาชนสงสัย  เร่ืองน้ีน่าจะปรับปรุงการประชาสัมพันธ์

ของศาลไปใน  “เชิงรุก”  บ้าง  เพื่อความมีประสิทธิภาพอันสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมเพื่อ

ประชาชน  อาทิเช่น  : 

 การไปเป็นพยานศาลนั้น  ประชาชนควรถือเป็นหน้าที่สำคัญและต้องเบิกความตามเป็นจริง

ทุกประการ   การที่มีการซักซ้อมพยานนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้อยู่ในกรอบของความจริง    

มิฉะนั้นตัวพยานเองอาจมีโทษฐานเบิกความเท็จได้. 

 ในการเป็นความกันในโรงศาลอาจไม่คุ้มกับเงินทองและเวลาที่เสียไปในการดำเนินคดี  หาก

คู่ความหาทางรอมชอมประนีประนอมกันในศาลหรือนอกศาลได้  อาจจะดีกว่าที่จะเป็นความกัน  

ต่อไปจนกระทั่งหมดตัว  และยังไม่แน่นอนด้วยว่าจะชนะคดีในที่สุด  การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกัน  

๑๐๐,๐๐๐  บาท   ถ้าตกลงกันได้ในจำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท   หรือแม้น้อยกว่านั้น   อาจจะคุ้มค่ากว่า  

ด้วยซ้ำไป. 

 อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง   คือ   การที่  

ผู้ต้องโทษพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วสังคมไม่ยอมรับเขากลับคืนสู่สังคมถือว่าเขาเป็น  “คนขี้คุก”  

แม้กระทั่งญาติสนิทก็ยังตั้งข้อรังเกียจไม่ยอมรับเขากลับบ้าน  ผู้ต้องโทษที่พ้นโทษมาจึงอยู่ในฐานะ  

“จนตรอก”  เมื่อไม่มีทางออกก็ต้องกลับไปมั่วสุมเป็นผู้รับใช้อาชญากรผู้ที่เคยว่าจ้างและเลี้ยงดูเขามา

เพื่อประกอบอาชญากรรมต่อไปตามเดิม  ถ้าเขายังเคราะห์ดีอยู่ก็ลอยนวลอยู่นอกเรือนจำได้  ถ้าเขา

เคราะห์ร้ายพลั้งพลาดก็เข้าเรือนจำไป  และก็จะวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์นี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่  

ควรมีการประชาสัมพันธ์เตือนใจให้ประชาชนตระหลักในเรื่องที่เขาไม่เคยคิดนี้  เพื่อให้ครอบครัว  

ผู้พ้นโทษรับเขากลับคืนสู่เหย้าเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง   ให้อภัยและให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่ง    

คำเตือนใจย่อมจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่ง  พร้อมกันนั้นก็ต้องเสนอแนะด้วยว่า  ทางภาครัฐ

เองก็ดี  ทางภาคเอกชนก็ดี  ควรจะหันมาเอาใจใส่เรื่องที่เป็นต้นตอสำคัญอันหนึ่งของอาชญากรรม  

ท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังด้านปริมาณและความรุนแรง  ทางภาครัฐก็ต้องจัดให้มีการอุปถัมภ์ผู้พ้นโทษหลังปลดปล่อย    

(aftercare  service)  พร้อมกับการคุมความประพฤติ  (probation)  โดยพนักงานคุมประพฤติที่มี
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ประสิทธิภาพ    อันรวมทั้งพนักงานคุมประพฤติอาสาสมัครด้วย   แทนการให้เพียงค่าโดยสาร  

ยานพาหนะกับถุงยังชีพเพื่อให้ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเขาได้เท่านั้น  ซึ่งหลังจากนั้นผู้พ้นโทษก็

ยังอยู่ในฐานะผู้ถูก  “ตัดหางปล่อยวัด”  แม้ว่าเรื่องนี้จักต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมหาศาล

ก็คุ้มค่า  นอกจากนั้น  ภาครัฐก็น่าจะให้โอกาสผู้พ้นโทษเหล่านี้เข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงาน

ของรัฐวิสาหกิจได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าที่การงานที่ไม่ต้องการความรับผิดชองสูง  ทั้งนี้  ภาค

เอกชนก็ต้องช่วยรับบุคคลเหล่านี้เข้าทำงานที่พอจะจัดให้ได้ด้วย  ถ้าไม่มีการให้ความอนุเคราะห์  

ดังกล่าว  สังคมของเราก็จะต้องเผชิญปัญหาเรื่องผู้พ้นโทษ  “จนตรอก”  เหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกวัน  การ

ประชาสัมพันธ์  “เชิงรุก”  ดังกล่าวน่าจะเป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิงเพ่ือป้องสังคมปัจจุบันให้พ้นจากภยันตราย

จากผู้พ้นโทษเหล่านี้  โดยเฉพาะจากผู้พ้นโทษเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหาย  

ศาลยุติธรรมน่าจะมีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ด้านนี้ด้วย. 

 

 

  การให้บริการอันเป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่มาศาล 

 ส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรมนี้  ควรรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้มา

ติดต่อกับศาลด้วย  คงจะไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญ  แต่ในขณะเดียวกันก็คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธ  

ได้อีกดุจกันว่า  เรื่องให้บริการแก่ประชาชนของศาลยุติธรรมนี้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลน้อยกว่าด้านอื่น ๆ  

ทั้งหมด. 

 เรื่องนี้น่าจะหยิบยกมาพิจารณาในฐานะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูประบบงาน  

ศาลยุติธรรม  หลักเบื้องต้นของการบริหารงานธุรการที่ใช้กับอยู่ทั่วไปที่เรียกว่า  “๕  ส.”  (สะสาง, 

สะอาด, สะดวก, สุขลักษณะ, และสร้างนิสัย)  นั้นก็ดีอยู่  แต่ไม่พอเพียงที่จะทำให้หน่วยงานที่ใช้หลัก

เบื้องต้นนี้เป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานสากลในการให้บริการอันเป็นที่ประทับใจประชาชนผู้มา  

ศาลยุติธรรมได้. 

 หน่วยราชการต่าง ๆ  พยายามค้นหาแนวปฏิบัติที่จะให้บริการแก่ประชาชนมีคุณภาพที่ได้

มาตรฐานสากล  และขณะนี้ก็มีมากหน่วยด้วยกันที่จัดให้การให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยได้รับ

การรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐานสากลที่เรียกว่า  “ISO 9001 : 2000”  โดยมีหน่วยงานอิสระจาก  

ต่างประเทศหรือในประเทศที่มีสิทธิรับรองในเรื่องบริการเป็นที่ประทับใจนี้รับรองให้  โดยเสียค่า

ป่วยการในการตรวจและรับรองด้วยและที่สำคัญนั้น  คือเมื่อหน่วยงานใดได้รับการรับรองแล้วจักต้อง

ปรับปรุงคุณภาพดังกล่าวให้ดีขึ้นเป็นลำดับไป  หรืออย่างน้อยจักต้องรักษาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

สากลน้ันไว้ให้ได้  มิฉะน้ันก็จะถูกถอนใบรับรองไปในท่ีสุด  เท่าท่ีทราบ  ขณะน้ีมีศาลจังหวัดนครราชสีมา
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เพียงศาลเดียวเท่าน้ันท่ีได้ริเร่ิมและได้รับการรับรองคุณภาพของการให้บริการแก่ประชาชนได้มาตรฐาน

สากล  “ISO  9001 : 2000”  คุณภาพอันได้มาตรฐานสากลอีกประเภทหนึ่งคืน  “ISO  14001”  ซึ่งเป็น

มาตรฐานสากลในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี  ปัจจุบันนี้หน่วยราชการที่กำลัง

ปรับหน่วยงานของตนให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลทั้งด้านการให้บริการแก่ประชาชนจนเป็น  

ที่ประทับใจและในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม  มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  หากจะดูผลงานทางด้าน  

ISO  9001 : 2000  และ  ISO  14001  นี้จากหน่วยราชการที่ได้รับการรับรองคุณภาพได้มาตรฐาน

สากล  ก็อาจจะดูได้จากผลงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง  ๒๑  แห่ง  ใน  ๒๑  จังหวัด    

ซ่ึงได้รับการรับรองแล้ว  หรือกำลังจะได้รับการรับรองใน  ๒  เร่ืองน้ีอยู่  สมควรอย่างย่ิงท่ีศาลยุติธรรม  

จักต้องศึกษาในฐานะเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในเรื่องคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้ง  ๒  เรื่องนี้โดย  

ด่วนด้วย. 
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การเอาคนโกงออกจากระบบราชการ
จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาของประเทศ

โดย   อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

ดร.พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   
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การเอาคนโกงออกจากระบบราชการ
จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาของประเทศ

โดย   อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

ดร.พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งกันอยู่แล้วว่า ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบของประเทศไทยได้ทวีความ

รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ปัญหาร้ายแรงอื่นๆ ก็ไม่ได้รับการแก้ไข หรือแม้จะมีความพยายาม

ที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาร้ายแรงเหล่านั้นลุกลามใหญ่โตขึ้นไปอีก ทั้งนี้ก็เป็นเพราะประเทศของเรามี

หัวหน้ารัฐบาลและนักการเมืองที่ทุจริตประพฤติมิชอบ เห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้องมากกว่า

ประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ หรือที่จะเรียกพฤติกรรมเหล่านี้ว่า “โกง” นักการเมืองเหล่านี้

เมื่อได้รับอำนาจจากการเลือกตั้งเข้าบริหารประเทศแล้ว ก็ได้โยกย้ายข้าราชการประจำที่ยินดีที่จะเป็น

เครื่องมือในการโกงประเทศร่วมกับพวกตน มาเป็นหัวหน้าส่วนราชการเกือบทุกแห่ง หัวหน้าส่วน

ราชการเหล่าน้ีก็ได้เล่ือนข้ันเลือนตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ข้ึนมาช่วยตัวในการโกงชาติโกงบ้านเมือง  

อีกทีหนึ่ง  ดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาทั้งหลายของประเทศก็คือการเอาคนโกงทั้งหลายออกจากระบบ

ราชการ นั่นเอง 

 

  1. วงจรอุบาทว์ของการโกงในระบบราชการไทย 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2551 ได้วิเคราะห์สถานการณ์

การทุจริตภายในประเทศไว้ดังนี้ คือ 

 “….ประชาชนถูกชักนำให้ยึดติดกับการบริโภคเพื่อตอบสนองความพอใจเฉพาะตน ยึดติดกับ

ความสุขที่ได้รับจากการมีวัตถุปรนเปรอ….การเลือกตั้งมีการซื้อเสียงจึงจำเป็นจะต้องถอนทุนคืน….

ด้วยวิธีกำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย กฎระเบียบ และให้สัมปทาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการที่ตนจะ

ได้รับผลประโยชน์….ทำให้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันมีความรุนแรงมากเนื่องจากเป็นแบบครบวงจร 

เป็นความร่วมมือกันของกลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ….จากการที่กฎหมายอ่อนแอ ขาด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ เน้นการตัดสินแบบอิงหลักฐานที่จะเข้าถึงผู้กระทำผิดได้ยาก….ผู้เสียหาย

ส่วนใหญ่ไม่เข้าแจ้งความ….ผู้ทุจริตมักจะมีความคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความผิด….ประชาชน

และเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าการโกงไม่ใช่เรื่องแปลก และยังเห็นว่าความสุจริตจะทำให้ตนต้อง

เสียเปรียบคนอื่น…” 
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 เพื่อให้เห็นวงจรอุบาทของการโกงในระบบราชการของประเทศไทยได้ชัดเจนขึ้น  จึงได้นำ

ข้อมูลที่ได้จากยุทธศาสตร์ชาติ  มาแปลงให้อยู่ในรูปของ  Systems  Thinking  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 วงจรอุบาทว์ของการโกงในระบบราชการของไทย 

  

 จากรูปที่ 1  จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ที่มีความโลภอย่างร้ายแรงเข้าสู่อำนาจรัฐโดยการทุจริตซื้อเสียง

เลือกตั้ง  ก็จะทำการออกกฎหมาย  ระเบียบ  หรือใช้อำนาจรัฐอื่นๆ  เพื่อผลประโยชน์ของตนและ

พวกพ้อง โดยผ่านการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่มีข้าราชการประจำเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ 

หากการกระทำดังกล่าวไม่สามารถถูกยับยั้งได้ทั้งจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้งให้

เกิดการเลือกตั้งที่ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง  หรือจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมิชอบ  หรือ

จากการที่ระบบยุติธรรมไม่สามารถเอาผิดผู้ทุจริตในขั้นตอนต่างๆ ได้  ผู้ทำการทุจริตก็จะลอยนวล  นำ

ทรัพย์ที่ได้จากการทุจริตมาปรนเปรอความโลภของตนและพวกพ้อง  เพิ่มความโลภที่ต้องรักษาอำนาจ

รัฐไว้หรือเพิ่มพวกพ้องของตนให้มีอำนาจทางการเมืองและอำนาจรัฐให้มากขึ้นไปอีก  เป็นวงจร

อุบาทว์  ที่ไม่รู้จบ   

   

  2. วิธีกำจัดวงจรอุบาทว์ 

 วงจรอุบาทว์ที่ปรากฏในรูปที่  1   สามารถลดความรุนแรงและทำให้หมดสิ้นไปได้ด้วย

มาตรการต่างๆ  ตามที่ปรากฏในรูปที่  

2 ดังนี้ 
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รูปที่ 2  มาตรการกำจัดวงจรอุบาทว์ฯ 

 

 มาตรการที่ใช้ยับยั้งการโกงในระบบราชการที่ใช้อย่างเป็นปรกติในปัจจุบัน คือการตรวจสอบ

การใช้จ่ายของหน่วยราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ และการส่งฟ้องศาล

โดย ปปช. ซึ่งทั้งสองแนวทางมีข้อจำกัดสำคัญดังนี้ 

 กระบวนการยุติธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดอยู่ที่ผู้กล่าวหาจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ความผิด

ของผู้ถูกกล่าวหา ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล ก็จะใช้อิทธิพลทางการเมืองบังคับหรือทำให้

ข้าราชการหรือเอกชนที่มีข้อมูลหลักฐานในการกระทำผิดของตน ไม่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการ

ยุติธรรม จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มีนักการเมืองถูกศาลฎีกาตัดสินว่าผิดในกรณีทุจริตประพฤตมิ

ชอบเพียง 5 รายเท่านั้น ผลจึงทำให้คนโกงไม่เกรงกลัวต่อกระบวนการยุติธรรม ส่วนระเบียบพัสดุนั้น

เป็นมาตรการยับยั้งการโกงในระบบงบประมาณเท่านั้น แต่การโกงนอกระบบที่มีการจ่ายเงินและผล

ประโยชน์ให้นักการเมืองและข้าราชการโดยไม่ผ่านระบบงบประมาณก็มีอีกเป็นจำนวนมาก  

 มาตรการที่ได้ผลดีคือมาตรการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ที่บรรจุไว้ในหมวด  

ที่ 5 ส่วนที่ 10 ในรัฐธรรมนูญฯ ปี 50 ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการที่ศาลปกครองวินิจฉัยให้การดำเนิน

การภายใต้ พรบ. กู้เงิน 3.5 แสนล้านเพื่อการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ต้องผ่านการรับฟังความ
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คิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเสียก่อน ซึ่งทำให้ความพยายามที่จะกระทำการทุจริตโครงการ

บริหารจัดการน้ำนี้ทำไม่ได้ แต่ข้อจำกัดของการใช้มาตรการมีส่วนร่วมนี้คือ ประชาชนบางส่วนยังไม่

มีความตื่นตัวในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศหากผลกระทบของการกระทำของรัฐยังไม่มาถึง

ตัวโดยตรง เช่น โครงการรับจำนำข้าว โครงการรถคันแรก และมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็น

นโยบายที่นำความเสียหายมาสู่ประเทศอย่างยิ่งยวด ก็ไม่สามารถใช้มาตรการมีส่วนร่วมในการยับยั้ง

หรือลดความเสียหายจากโครงการได้ 

 จึงสรุปได้ว่า การคัดกรองผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการให้การศึกษาเยาวชนให้

มีจิตรสำนึกต่อส่วนรวมและลดความโลภลงนั้น เป็นมาตรการที่ยังมีใช้ไม่มากพอ และน่าจะนำมาใช้

เพื่อกำจัดวงจรอุบาทว์ ดังนี้ 

 2.1  มาตรการด้านภาษี 

 การศึกษาของท่านผู้พิพากษาอนุรักษ์ สง่าอารีกูล ที่ทำไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ วปอ. 2554 ได้นำ

ตัวอย่างความสำเร็จในต่างประเทศในการป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นมีอำนาจทางการเมืองโดยใช้

วิธีการตรวจสอบการเสียภาษี  เช่น  นายสไปโล่  แอ็กนิว  อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐสมัยริชาร์ด   

นิกสัน นายปั๋ว ซีไหล อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนีสต์ประจำเทศบาลนครฉงชิ่ง นายเฉิน สุ่นเปียน 

อดีตนายกฯ ไต้หวัน และนายซิลวิโอ แบร์ลุสโกนี อดีตนายกฯ อิตาลี ซึ่งการดำเนินการตรวจสอบภาษี

ของประเทศเหล่านี้ สามารถลดปัญหาทุจริตในวงราชการลงได้มาก ส่วนประเทศที่มีปัญหาทุจริตใน

วงราชการน้อย เช่น ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ ต่าง

ใช้มาตรการตรวจสอบด้านภาษีในการคัดกรองผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งสิ้น   

 สำหรับกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำ

นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมาลงโทษได้  แต่ในทางกลับกันการดำเนินการตรวจสอบภาษีของ

นักการเมืองสามารถยับยั้งไม่ให้นักการเมืองทุจริตกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองใหม่ได้ ยก

ตัวอย่างเช่น พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร นายสุบิน ปิ่นขยัน และนายภิญญา ช่วยปลอด ซึ่งทำสำเร็จ

ได้เนื่องจากการสนับสนุนของนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ในเวลานั้น  แต่การดำเนินการตรวจสอบภาษี  

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีความต่อเนื่อง   เนื่องจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องคือกรมสรรพากรยังอยู่  

ภายใต้การกำกับดูแลของนักการเมือง และ ปปช.  ยังไม่เห็นความสำคัญของการตรวจสอบภาษีเพื่อ  

คัดกรองนักการเมืองทุจริตออกจากอำนาจทางการเมือง 

 การศึกษาดังกล่าวได้เสนอให้ ปปช. กำหนดระเบียบให้ผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของรัฐท่ีต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินต่อ ปปช.ตามรัฐธรรมนูญฯ 
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มาตรา  259  ประกอบด้วย 

  - ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

  - เอกสารประกอบซึ่งเป็นสำเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและ 

    หนี้สิน 

  - สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา  

 หากปรากฏว่า  

  - เงินหรือทรัพย์สินและหนี้สิน 

  - รายจ่าย 

  - ฐานะความเป็นอยู่ 

  - พฤติการณ์ของผู้นั้น 

  - สถิติเงินได้ของผู้นั้นหรือของผู้อื่นที่ทำกิจการทำนองเดียวกัน 

 ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ไม่สอดคล้องกับรายได้  

ที่แสดงต่อปปช.ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ให้ ปปช.ใช้

เกณฑ์เงินได้ที่แสดงแบบรายการภาษีไว้เป็นมาตรฐานหลักเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  และความ  

มีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้น  และร่วมกับกรมสรรพากรทำการประเมินภาษีเงินได้ย้อน

หลังไปภายในเวลา 10 ปี ตามอายุความที่กฎหมายกำหนด 

 นอกจากนี้  ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพิ่มเติมใน

รัฐธรรมนูญฯ ว่า จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตและเคยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาแล้ว

ไม่น้อยกว่า  10  ปี  อีกด้วย  

 จากพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นในกรณีของการปิดบังที่มาของรายได้ โดยที่นักการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจแจ้งรายได้ส่วนบุคคลเพียงบางรายการที่มีการเสียภาษีถูกต้องแล้วเท่านั้น แต่ใน

ความเป็นจริงผู้นั้นมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และมีทรัพย์สินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ เช่น สำแดงต่อ

กรมสรรพากรว่ามีรายได้จากเงินเดือนเพียงแหล่งเดียวคือมีรายได้ประมาณเดือนละไม่เกินสองแสน

บาท แต่มีรถยนต์คันละหลายล้านบาทและอยู่บ้านที่มีราคาหลายสิบล้านบาท จึงต้องให้กรมสรรพากร

ตรวจสอบประเมินภาษีจากทรัพย์สินและหนี้สิน  รายจ่าย หรือฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่สอดคล้องกับ

รายได้ซึ่งผู้นั้นยื่นไว้ต่อกรมสรรพากรด้วย 
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 2.2  มาตรการสนับสนุนการศึกษาตามวัย 

 การให้การศึกษาตามวัย หรือ Brain-based Learning ที่ใช้กันในประเทศตะวันตกมาเป็นเวลา

นาน เป็นการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมองที่จะเปิดรับข้อมูล เรียนรู้ จดจำ และปรับ

พฤติกรรมจนฝังลึกเป็นนิสัยหรือสันดานได้ ตามช่วงอายุ การฝึกให้เด็กเป็นนักสังเกตหรือเป็นคนช่าง

สงสัยและแสวงหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ หรือการสอนให้เด็กเป็นคนมีนิสัยประหยัด สุจริต ไม่เห็น

แก่ตัวและคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอ สามารถทำได้ในช่วงอายุ 2-7 ปี เท่านั้น ซึ่งพ่อแม่และครูที่โรงเรียน

อนุบาลมีส่วนสำคัญที่จะอบรมบ่มนิสัยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของสังคมได้เป็นอย่างมาก  เช่น 

 - ความมีระเบียบวินัยและรักษาความสะอาด 

 - ความประหยัดมัธยัสถ์และอดออม 

 - ความซื่อสัตย์สุจริตและไม่พูดปด 

 - การไม่ใช้กำลังในการแก้ปัญหาและไม่ทำร้ายผู้อื่น 

 - การไม่เห็นแก่ตัวและช่วยเหลือผู้อื่น  

 - การใฝ่รู้  

 หากคุณสมบัติที่พึงประสงค์ข้างต้นไม่ถูกปลูกฝังในช่วงอายุนี้ของเด็กแล้ว จะเป็นการยากที่จะ

ปลูกฝังในช่วงชีวิตที่เหลือ ประเทศจะเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของเด็กที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี

คุณภาพได้  

 

  3.  สรุป 

 การที่ประเทศไม่ได้คัดกรองคนโกงออกจากระบบราชการ  และละเลยการพัฒนาเด็กในช่วง   

2 - 7 ปี  ให้มีลักษณะพึงประสงค์โดยเฉพาะการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นสันดาน อาจเป็น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเร่งออกระเบียบของ 

ปปช. ในการตรวจสอบมิให้ผู้ที่ได้รายได้โดยมิชอบและหลีกเลี่ยงภาษี ไม่ให้เข้ามามีอำนาจทางการ

เมืองและโยกย้ายข้าราชการชั่วเข้ามาเป็นเครื่องมือในการโกงกินประเทศชาติ และจำเป็นต้องเร่งลงทุน

ในการพัฒนาเด็กที่มีอายุ 2 - 7 ปี ให้มีนิสัยซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เด็กเหล่านี้โตขึ้นมาเป็นประชากรที่มี

คุณภาพและเป็นกำลังในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตมีอำนาจทางเมือง ได้อีกต่อไป 
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“อาหรับสปริงค์”
รูปแบบใหม่ของการก่อความไม่สงบที่นำไปสู่การปฏิวัติประชาชน

ArabSpring:
ANewKindofInsurgencythroughPeople’sRevolution

โดย     พันเอก ดร.ธีรนันท์  นันทขว้าง 

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคง  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
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“อาหรับสปริงค์”
รูปแบบใหม่ของการก่อความไม่สงบที่นำไปสู่การปฏิวัติประชาชน

ArabSpring:ANewKindofInsurgencythroughPeople’sRevolution

โดย   พันเอก ดร.ธีรนันท์  นันทขว้าง 
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคง  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

  Abstract 

 Arab Spring is a new phenomenon of a revolutionary wave of demonstrations, protests, and 

conflicts occurring in the Arab region. The Arabian demonstrations and protests have all been 

critical of the government in their own countries, though they have ranged from calls for the current 

government to make certain policy changes to attempts to bring down the present political system in 

its entirety. These impact concerns protests to organize growing protest movements that were 

inspired by or similar to the Arab-majority states. For this paper, the Arab Spring can be called an 

insurgency which is can be divided into 2 types: 1) unarmed insurgency and 2) armed insurgency. 

Furthermore, social media become acceleration tools for insurgency or revolution. Finally, as Arab 

Spring is complex and dynamic event it is difficult to anticipate if and how to evolve. Consequently, 

one of the main strategic issues that arose for the government concerned when and where to deploy 

resources and how would be required to control the disorder. 

 

  บทคัดย่อ 

 อาหรับสปริงค์เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง  มีลักษณะ คือ 

ประชาชนรวมตัวเป็นมวลชน  และมวลชนเหล่านี้ออกมาเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารประเทศของตนเอง

ลาออกจากตำแหน่ง รวมถึงล้มล้างระบอบการปกครอง ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถเรียกได้ว่าเป็นการ

ก่อความไม่สงบ (Insurgency) ในบทความนี้ ได้แบ่งลักษณะของการก่อความไม่สงบของอาหรับ

สปริงค์ออกเป็น 2 ลักษณะคือ  1) การก่อความไม่สงบโดยไม่ใช้อาวุธ และ  2) การก่อความไม่สงบ

โดยใช้อาวุธ  นอกจากนี้บทความนี้ยังได้กล่าวถึงการใช้โซเชี่ยลมีเดีย (Social Medias) ในฐานะเป็น

ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติ  นอกจากนี้ปรากฏการณ์อาหรับสปริงค์ยังเป็นเหตุการณ์ที่มีความสลับ

ซัอนและเป็นพลวัตรที่ยากที่จะคาดการณ์  ดังนั้นแนวทางในการดำเนินการต่อสถานการณ์อาหรับ

สปริงค์จึงอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมความวุ่นวายของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
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“อาหรับสปริงค์” รูปแบบใหม่ของการก่อความไม่สงบที่นำไปสู่การปฏิวัติประชาชน  

Arab Spring : A New Kind of Insurgency through People’s Revolution 

 

  1. กล่าวนำ 

 สถานการณ์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนั้น ยังคงลุกลาม บานปลายยากที่จะคาดเดา

ได้ว่าจะไปในทิศทางใด  ทั้งนี้เพราะความสลับซับซ้อนของปัญหาและ พลวัตรต่างๆ  ได้ส่งผลให้ 

สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มมาจากตูนีเซีย เพราะตูนีเซียเป็นประเทศแรกที่

ประชาชน  สามารถที่จะทำการล้มล้างการปกครองได้สำเร็จ  และตามมาด้วยประเทศอียิปต์ จนทำให้  

มีนักวิชาการหลายฝ่ายมีความเชื่อว่าความสำเร็จของการล้มล้างการปกครองโดยประชาชนจะแพร่

กระจายไปในลักษณะที่เรียกว่า เป็นโดมิโน (Domino Effect หรือ Domino Theory)  ครั้งใหม่ที่เกิดขึ้น 

ณ ตะวันออกกลาง 

 หลังจากสถานการณ์การล้มล้างการปกครองในตูนีเซียได้ยุติลง ตามมาด้วยความสำเร็จของ

มวลชนในอียิปต์ อีกทั้งใน เยเมน บาเรนห์ และซีเรียก็ได้มีการก่อตัวของมวลชนในลักษณะที่คล้ายกัน 

และยังรวมไปถึง ลิเบีย ซึ่งลิเบียจะมีความแตกต่างกันเพราะกลุ่มที่ลุกขึ้นมาทำการต่อต้านรัฐบาลของ 

พ.อ.กัดดาฟี่ กลับกลายเป็นมวลชน ผสมผสานกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ และนำไปสู่การแทรกแซง

โดยสหประชาชาติในที่สุด ทำให้สถานการณ์ในลิเบียจึงมีความแตกต่างจาก กลุ่มประเทศใน

ตะวันออกกลางและประเทศในแอฟริกาเหนือที่มี  

 นอกจากนี้ในปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศในแอฟริการ

เหนือยังคงอยู่ในสภาวะที่ยังเผชิญกับการเรียกร้องของมวลชน และในหลายประเทศยังคงมีการ

ปราบปรามที่มีความรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้น อย่างในซีเรีย ภายใต้การนำของประธานาธิบดี 

บาซาร์ อัล อัชชาด  ที่ตัดสินใจใช้กองกำลังทหารเข้าปราบปรามมวลชนที่เรียกร้องอย่างรุนแรงจนมี  

ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  

 ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ทั้งโลกให้ความสนใจ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการ

ลุกลามบานปลายไปจริง สิ่งที่ตามมาจะส่งผลกระทบกับ ภูมิรัฐศาสตร์โลก และที่สำคัญเมื่อประเทศ

ต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการที่ ภูมิรัฐศาสตร์โลก เปลี่ยนประเทศไทยย่อมต้องได้รับผลกระทบตาม

ไปด้วย 
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  2. การก่อความไม่สงบและการปฏิวัติประชาชนในปัจจุบัน 

 เมื่อกล่าวถึงคำว่าการก่อความความไม่สงบแล้ว ส่วนใหญ่มักจะนึกไปถึงการใช่ความรุนแรง

และกองกำลังติดอาวุธเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ แต่ความจริงแล้วการก่อความไม่สงบนั้นจะมี

การดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ คำว่าการก่อความไม่สงบนั้นมีความหมายในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

 พจนานุกรมศัพท์ทหาร ได้บัญญัติคำจำกัดความของสงครามก่อความไม่สงบ ไว้ดังนี้ เป็นการ

ต่อสู้ระหว่างรัฐบาลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กับพวกก่อการไม่สงบที่ได้จัดตั้งขึ้นและได้รับการ

สนับสนุนเป็นประจำจากวงภายนอกให้ก่อการอย่างรุนแรงจากวงใน  เพื่อต่อต้านกิจกรรมการเมือง 

การสังคม  การเศรษฐกิจ  การทหาร  และงานด้านพลเรือน  ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อก่อความพินาศให้

แก่ทุกระบบภายในประเทศหรือจนกว่าจะโค่นล้มลงในที่สุด (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก. 2541: 3)  

 โดยใน The Merriam-Webster Online Dictionary ได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้  “a condition of 

revolt against a government that is less than an organized revolution and that is not recognized as 

belligerency” ซึ่งสามารถถอดเป็นใจได้ดังต่อไปนี้ การก่อความไม่สงบหมายถึง เงื่อนไขที่กลุ่มต่อต้าน

รัฐบาลกระทำการต่อต้านรัฐบาล โดยมีการจัดการในระดับที่น้อยกว่าการปฏิวัติ และ ยังมีลักษณะไม่

เป็นภาวะสงคราม 

 ในเว็บ Army-Technology.com ได้ให้ความหมายไว้ว่า A Insurgency is an operation that 

aims to overthrow an existing regime, often using guerilla tactics. ซึ่งถอดใจความเป็นภาษาไทยได้ว่า 

การก่อความไม่สงบเป็นการปฏิบัติการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล้มล้างระบอบในปัจจุบัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

มักจะใช้ยุทธวิธีของกองโจร 

 ส่วน Mark Monday และ Gary Stubblefield ได้กล่าวถึงคำว่า Insurgency ในบทความชื่อ 

Insurgency--What’s in a Name? ดังนี้ An insurgency is usually directed at changing the policies   

of the governing authority, the personnel of the authority, or the governmental structure, by means 

not usually used in--or sanctioned by--the existing system. (Monday, M; Stubblefield, G. 2012)   

ซึ่งถอดใจความเป็นภาษาไทยได้ว่า  การก่อความไม่สงบโดยทั่วไปแล้วเป็นการกระทำที่มุ่งไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของอำนาจรัฐ  บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ของรัฐ หรือ โครงสร้างในการบริหาร

จัดการที่มีอยู่ของรัฐ  โดยใช้เครื่องมือที่ไม่นิยมใช้ปฏิบัติกัน 

 นอกจากความหมายของการก่อความไม่สงบแล้ว การกำหนดรูปแบบของการก่อความไม่สงบ

ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ก่อเกิดมุมมองและการพัฒนารูปแบบของการก่อ

ความไม่สงบ โดยขยายรูปแบบออกไปสู่การไม่ใช่ความรุนแรง และการไม่ใช้กองกำลังติดอาวุธหรือ
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กองโจร เข้าทำการก่อความไม่สงบ ดังเช่น ในบทความ Insurgency--What’s in a Name? ได้แบ่งรูป

แบบของการก่อความไม่สงบออกเป็น 6 ประเภท (Monday, M; Stubblefield, G. 2012) คือ 

  • การต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรง (Non – Violent Resistance) : เป็นการก่อความ

สงบโดยไม่ใช้ความรุนแรงเป็นหลัก  มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนและแสดงให้

เป็นถึงการปฏิเสธนโยบาย กฏหมาย หรืออำนาจรัฐ ในบทความ Insurgency--What’s in a Name?   

ได้แบ่งลักษณะของการต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรงออกเป็น 3 ลักษณะคือ (Monday, M; Stubblefield, G. 

2012) 1) การประท้วง – คือการออกมารวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง 2) การไม่ให้ความร่วมมือ – เป็นการดำเนินการของกลุ่มคนที่ปฏิเสธการร่วมมือ เช่น การนัดหยุด

งาน หรือ การทำงานให้ช้าลง เพื่อเรียกร้องให้เห็นความสนใจและนำไปสู่การต่อรองต่างๆ และ 3) การ

แทรกแซง – เป็นการดำเนินการของกลุ่มคนที่แสดงออกโดยการนั่งเฉยๆ การกีดขวางของกลุ่มคน การ

บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่ห้วงห้าม เป็นต้น 

  • การยึดอำนาจรัฐด้วยการทำ รัฐประหาร (Coup) : การทำรัฐประหารเป็นการใช้กำลัง

ทหารหรือตำรวจ เข้ายึดครองอำนาจ และทำการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ มีขั้นตอนการดำเนินการ 3 ขั้น 

ได้แก่   1) การยึดอำนาจจากกลุ่มเก่าโดยกำลังทหารหรือตำรวจ   2) ผู้ที่มีอำนาจแท้จริงแสดงตน  

ประกาศปลดอำนาจเก่าและก้าวเข้าสู่อำนาจ และ   3) สถาปนาความมั่นคงโดยการ จัดสรร แบ่งมอบ 

วางตัว ของกลุ่มอำนาจใหม่ และการทำรัฐประหารแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  1) การทำรัฐประหาร

โดยกลุ่มเล็กๆ ที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารประเทศ โดยเข้าควบคุมจับกุมตัวหรือสังหารผู้บริหารประเทศ 

และ  2) การทำรัฐประหารเมื่อ เกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของประชาชนอย่างรุนแรง และ

กองทัพตัดสินใจว่าถึงเวลาท่ีจะต้องเร่ิมต้นใหม่ จึงนำไปสู่การทำรัฐประหาร และเม่ือทำการรัฐประหารแล้ว

ก็จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศใหม่ ซึ่งอาจจะมาจากประชาชน หรือตัวแทนจากกลุ่มอำนาจใหม่ก็ได้ 

  • การทำสงครามกองโจร (Guerrilla Warfare) : เป็นการปฏิบัติทางทหารและอย่าง

เป็นทหาร ซึ่งกระทำในดินแดนของข้าศึก หรือในเขตที่ข้าศึกยึดครอง โดยกำลังรบนอกแบบหรือกำลัง

ไม่ตามแบบ (Irregular Forces) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำลังในท้องถิ่น โดยกองโจรจะควบคุมดินแดนได้

บางส่วน  สำหรับการทำสงครามกองโจร  ตามแนวคิดของ เหมาเจ๋อตุง  จะแบ่งการดำเนินการของเป็น   

3 ขั้น คือ   1) ขั้นรับ ในขณะที่มีกำลังน้อยกว่ากำลังของเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องดำเนินการแทรกซึมบ่อน 

ทำลาย และปลุกระดมทุกรูปแบบโดยดำเนินการทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้เกิดความแตก แยกใน

หมู่ประชาชนและข้าราชการ โดยชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอและความล้มเหลวของรัฐบาล สำหรับการ  

สู้รบใช้แบบ จรยุทธ์ (Mobile Warfare) ซุ่มยิง ซุ่มโจมตี หรือยิงรบกวน   2) ขั้นยัน ในขั้นตอนนี้ฝ่ายที่

ทำสงครามปฏิวัติ จะพยายามทำลายเศรษฐกิจของชาติทุก วิถีทาง และสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นใน

สังคม สำหรับในชนบทนั้นจะทำการสู้รบด้วยสงคราม จรยุทธ์เป็นหลัก ด้วยการต่อต้านกำลังป้องกัน
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และปราบปรามฝ่ายรัฐบาลรวมท้ังเข้าครอบครอง พ้ืนท่ีในชนบท บางแห่งเพ่ือประกาศเป็นเขตปลดปล่อย 

และฐานที่มั่น และ  3) ขั้นรุก ขั้นนี้เป็นขั้นที่ฝ่ายปฏิวัติจะทำการรุกทางทหารและดำเนินสงคราม

จิตวิทยาอย่าง  กว้างขวาง  การเปิดสงครามรบพุ่งจะเป็น  การใช้กำลังรบตามแบบ (Conventional 

Warfare) เพื่อให้ได้ชัยชนะในขั้นแตกหัก ยึดเมืองและทำการปฏิวัติล้มล้างการปกครองและยึดอำนาจ

รัฐ และบีบบังคับให้รัฐบาลต้อง ยอมจำนนในที่สุด 

  • การก่อการจลาจล และการปฏิวัติ (Riot / Revolution) : การจราจลและปฏิวัติ

เป็นการก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคลายกับสงครามกลางเมือง  คือมีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกัน

เคล่ือนไหววเพ่ือท่ีจะนำไปสู่การเปล่ียนแปลง  แต่มวลชนท่ีมารวมตัวกันน้ันอาจจะไม่สามารถท่ีทำการ

ควบคุมได้ และนำไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวาย สับสน และเสียหายได้ ในกรณีที่มลวชนมีขนาด

ใหญ่มาก เมื่อสถานการณ์พัฒนาไปสู่การจลาจลแล้ว ก็มีการปราบปรามจากเจ้าหนาที่ของรัฐ ซึ่งมี

ความเป็นไปได้ว่ามวลชนเจ้าหน้าที่รัฐเข้าปราบปรามโดยใช้ความรุนแรง ทำให้มวลชนมีเพิ่มมากขึ้น

และนำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบได้ 

  • การก่อการร้าย (Terrorism) : การก่อการร้ายเป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อความไม่

สงบโดยลักษณะของการก่อการร้ายมี 3 ลักษณะได้แก่  1) กลุ่มการก่อการร้ายใช้ความรุนแรงหรือ มี

แนวโน้มจะใช้ความรุนแรง   2) ผู้เสียหายถูกเลือกโดยโอก่าสในการกระทำมากกว่าที่จะถูกเลือกโดย

หลักเหตุผล และ   3) ผู้ก่อการร้ายมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความกลัวและความสับสน นอกจากนี้

ในบทความ Insurgency--What’s in a Name? ได้แบ่งรูปแบบของการก่อการร้ายออกเป็น 5 แบบ 

ได้แก่   1) การก่อการร้ายทางการเมือง (Political Terrorism) – ความกลัวถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุระสงค์

ทางการเมือง   2) การก่อการที่ไม่หวังผลทางการเมือง (Non-political Terrorism) – เป็นการก่อการร้าย

ที่มีวัตุประสงค์หลักที่ไม่ใช่ทางการเมือง   3) การกระทำที่คล้ายการก่อการร้าย (Quasi Terrorism) – 

เป็นกลุ่มที่ใช้เทคนิคของการก่อการร้าย เช่น การจับตัวประกันระหว่างการปล้นธนาคาร 4) การก่อการ

ร้ายทางการเมืองอย่างจำกัด (Limited Political Terrorism) – การก่อการร้ายลักษณะนี้เป็นการดำเนิน

การภายใต้ข้อจำกัดทางการเมือง ไม่ประสงค์จะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่กระทบต่ออำนาจรัฐในภาพ

รวมหรือโครงสร้างทางสังคม และ  5) รัฐก่อการร้าย (State Terrorism) – หมายถึงการควบคุมรัฐโดย

ใช้ความหวาดกลัว ตัวอย่างเช่น การใช้วิธีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของตนเองของ พลพต ในการควบคุมของ

กลุ่มเขนรแดง ในช่วงการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 

  • การทำสงครามการเมือง (Civil War) : เป็นสงครามภายในกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม 

สัญชาติ หรือสังคมแบบเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแย่งชิงอำนาจหรือดินแดน สงครามกลางเมือง

อาจนับเป็นการปฏิวัติ (Revolution) ได้ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ภายในสังคม

นั้นหลังจากสิ้นสุดสงคราม  
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        โดยแนวความคิดในในปัจจุบันสำหรับการก่อความไม่สงบเพื่อที่จะนำไปสู่การล้มล้างอำนาจ  

รัฐนั้น สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 1 และสามารถอธิบายได้พอสังเขปดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจำลองการก่อความไม่สงบในยุคหลังสงครามเย็น 

 

 ความขัดแย้งจะเป็นสิ่งที่พัฒนาสถานการณ์ให้ไปสู่สถานการณ์ขั้นการต่อต้านโดยไม่ใช้ความ

รุนแรง ซ่ึงถ้าการเคล่ือนไหวดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์สถานการณ์จะพัฒนาไปสู่ข้ันการยุติสถานการณ์ 

แต่ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์และกลุ่มที่เรียกร้องไม่มีกำลังและประชาชนสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

สถานการณ์อาจจะวนกลับมาสู่ขั้นเดิมคือขั้นการต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรง หรืออาจจะถูกพัฒนา

ไปสู่ขั้นการจราจลและอาจนำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงล้มล้างอำนาจรัฐได้ และจะพัฒนาไปสู่ขั้น

การยุติสถานการณ์ แต่ถ้าไม่บรรลุวัตุประสงค์ตามที่กลุ่มตัวเองต้องการและรัฐเข้ายุติปราบปรามจราจล

สถานการณ์อาจจะกลับไปสู่สถานการณ์ขั้นการต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือขั้นการจลาจลอีก

รอบ แต่ถ้าประชาชนยังให้การสนับสนุนสถานการณ์จะถูกพัฒนาไปสู่ขั้นการทำสงครามกลางเมือง

และจะเข้าสู่ขั้นการยุติสถานการณ์เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ หรือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะยุติ

สถานการณ์ ในทางกลับกันถ้าขาดการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเพียงพอและต่อเนื่องแล้วการจราจล

จะพัฒนาไปสู่ขั้นการยุติสถานการณ์ 
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 นอกเหนือจากสถานการณ์ขั้นจลาจลที่พัฒนามาจากสถานการณ์ขั้นการต่อต้านโดยไม่ใช้

ความรุนแรง แล้วสถานการณ์ยังสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นการทำรัฐประหารได้ถ้ากองทัพอยู่ข้างฝ่าย

ที่ทำการเรียกร้อง แต่หลังจากขั้นรัฐประหารแล้วสถานการณ์อาจจะพัฒนาไปสู่ขั้นสงครามกลางเมือง 

หรือ  ขั้นการต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรง  ได้ถ้ามีการต่อต้านจากประชาชน  แต่ถ้าไม่มีการต่อต้าน

ใดๆ  สถานการณ์จะไปสู่ขั้นยุติสถานการณ์ 

 

  3. การถอดรหัสการก่อความไม่สงบและการปฏิวัติประชาชนในอาหรับสปริงค์ 

 สถานการณ์ความวุ่นวายและมีการใช้ความรุนแรงในตะวันออกกลางนั้น  มีลักษณะเป็นทั้ง

การก่อความไม่สงบ (Insuregency)  และการปฏิวัติประชาชน (People Revolution)  สามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ดังนี้ 

 3.1 การถอดระหัสการปฏิวัติประชาชนในตะวันออกกลาง 

  สำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นในปัจจุบันมีรูปแบบอยู่ 2 รูปแบบคือ กลุ่ม

ก่อความไม่สงบไม่มีการใช้อาวุธ และมีใช้อาวุธ การใช้อาวุธที่เห็นได้ชัดคือ สถานการณ์ในลิเบีย ที่

กลุ่มต่อต้านมีการติดอาวุธ และทำการสู้รบเพื่อล้มล้างรัฐบาล และสถานการณ์ได้บานปลายไปสู่การ

เข้าแทรกแซงโดยมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ ที่ 1973 (UN security council resolution 

1973) ส่วนตูนิเซีย อียิปต์ บาเรน ซีเรีย และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ กลุ่มต่อต้านไม่ได้ใช้อาวุธ 

แต่ใช้การรวมตัวของประชาชน 

  3.1.1  การก่อความไม่สงบโดยมวลชนไม่ใช้อาวุธ  :  รูปแบบการก่อความไม่สงบนี้

เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันอออกกลางส่วนใหญ่ เริ่มจากประเทศตูนีเซีย ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่า

ว่าเป็น ปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution)  ที่สำเร็จขึ้นเมื่อ ม.ค. 54  ที่ผ่านมา และ ตามมาที่อียิปต์

ในห้วง ก.พ. - มี.ค. 54  ที่ผ่านมา และยังมีเหตุการณ์ในเยเมน บาเรนห์ ซีเรีย และอีกหลายประเทศ 

สำหรับแนวคิดในการก่อความไม่สงบโดยไม่ใช้อาวุธสามารถแสดงได้ในภาพที่ 2 โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่  2  การก่อความไม่สงบโดยมวลชนไม่ใช้อาวุธในตะวันออกกลาง 

 

  สถานการณ์ที่นำไปสู่การเรียกร้องทางสังคมนั้นเริ่มต้นมาจากเงื่อนไขต่างๆ ของกลุ่ม

แต่ละกลุ่ม โดยเง่ือนไขเหล่าน้ีจะถูกแปลงเป็นความต้องการ ของกลุ่มและแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการท่ี

ตรงกัน และเมื่อมีความต้องการที่เห็นพ้องต้องกันทั่งสังคม หรือส่วนใหญ่ของสังคม ซึ่งหากมีพลัง

เพียงพอก็จะนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงได้ 2 ลักษณะคือ 

   1) การปฏิรูป : แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรง และเกิดจากการ

ปรับตัวของผู้ปกครองที่มอง และรับรู้ถึงพลังอำนาจที่เกิดจากมวลชนที่ออกมาเรียกร้อง จึงได้ทำการ

ปรับ และเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะถูกล้มล้าง โดยการปฏิรูปนั้นจะส่งผลให้เกิด การปรับเปลี่ยน

โครงสร้างทางสังคม และ รวมถึงการปรับเปลี่ยนผู้นำอีกด้วย 

                  2) การปฏิวัติ : แนวทางนี้เป็นแนวทางที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรง มีความ

เป็นไปได้ 2 แนวทางคือ ปฏิวัติประสบความสำเร็จ ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองและ

ระบอบที่ใช้ปกครองอยู่ หากการปฏิวัติสำเร็จ ย่อมจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบใหม่ และ

รวมถึงการปรับเปลี่ยนผู้นำในการบริหารประเทศ 

 3.1.2 การก่อความไม่สงบโดยมวลชนใช้อาวุธ : การก่อความไม่สงบในลักษณะนี้สามารถ

แบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
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  3.1.2.1 กลุ่มก่อความไม่สงบกลุ่มเดียว : รูปแบบของการก่อความสงบนี้จะปรากฏ

ให้เห็นเด่นชัดได้แก่ สถานการณ์ในซีเรีย ที่กลุ่มต่อต้านมีการติดอาวุธ และทำการสู้รบกับกองกำลัง

ของรัฐบาล สถานการณ์ได้ลุกลามบานปลายจน มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 60,000 คน (Sterling, J; Abdelaziz, 

S. 2013) ปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังคงดำรงต่อไป ไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจน จากสหประชาชาติ 

และสันนิบาตอาหรับ สำหรับแนวคิดในการก่อความไม่สงบโดยใช้อาวุธโดยมีกลุ่มก่อความไม่สงบ

กลุ่มเดียว สามารถแสดงได้ในภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3  การก่อความไม่สงบโดยมวลชนใช้อาวุธมีกลุ่มเดียวในตะวันออกกลาง 

 

  การที่ฝ่ายรัฐยังคงเข้มแข็งไม่ยินยอมตามการเรียกร้องของมวลชน อีกทั้งยังใช้กำลัง

ของรัฐบาลเข้าจับกุมปราบปราม ทำให้มวลชนบางส่วนที่ออกมาเคลื่อนไหวตัดสินใจที่จะจับอาวุธขึ้น

ต่อสู้ เพื่อให้การเรียกร้องของกลุ่มตนเองสำเร็จ สถานการณ์ลักษณะนี้จะพัฒนาไปสู่ภาวะสงครามกอง

โจร ซึ่งความเป็นไปได้ของสถานการณ์ภายหลังจากภาวะสงครามกองโจรคือ หากฝ่ายมวลชนประสบ

ความสำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจนจากภายนอกประเทศ ระบอบ

การปกครองเดิมของประเทศจะถูกล้มล้างมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศ แต่หากฝ่ายมวลชนไม่

ประสบความสำเร็จ สถานการณ์ของประเทศจะตกอยู่ในภาวะของการก่อความไม่สงบ (Indurgency) 

ซึ่งจะมีลักษณะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนาน กลุ่มที่ติดอาวุธจะถูกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลตามล่าเพื่อ

สังหาร ทำลาย และจับกุม โดยผลสำคัญที่ตามมาคือ ประชาชนผู้บริสุทธิจจะได้รับผลกระทบจากภาวะ

การก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้น 
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  3.1.2.2 กลุ่มก่อความไม่สงบสองกลุ่มขึ้นไป : รูปแบบของการก่อความสงบนี้จะ

ปรากฏให้เห็นเด่นชัดได้แก่ สถานการณ์ในลิเบีย ที่กลุ่มต่อต้านมีอาวุธ และทำการสู้รบกับกองกำลัง

ของรัฐบาลลิเบีย สถานการณ์ได้บานปลายจน สหประชาชาติ ได้เข้ามาแทรกแซง โดยออกมาตร “การ

กำหนดเขตห้ามบิน” หรือ “No Fly Zone” (Security Council SC/10200. 2012) ปัจจุบันสถานการณ์  

ก็ยังคงดำรงต่อไป โดยกองกำลังฝ่ายรัฐบาลถูกโจมตีจากพันธมิตรประเทศตะวันตก ทำให้ขีดความ

สามารถทางทหารของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลลดลง นอกจากนี้กลุ่มพันธมิตรประเทศตะวันตกยังให้การ

สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ กับกลุ่มต่อต้านในลิเบีย สำหรับแนวคิดในการก่อความไม่สงบโดยใช้

อาวุธโดยมีกลุ่มก่อความไม่สงบสองกลุ่มขึ้นไป  สามารถแสดงได้ในภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดดัง  

ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4  การก่อความไม่สงบโดยมวลชนใช้อาวุธมีสองกลุ่มขึ้นไปในตะวันออกกลาง 

 

   1) สงครามกองโจร : แนวทางนี้เป็นแนวทางที่เกิดจากมวลชนกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งมีความด้อยกว่าหรือเสียเปรียบกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง ด้วยความเสียเปรียบนี้เองทำให้ต้องหาวิธีที่
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ชดเชยความเสียเปรียบที่เกิดขึ้น โดยการสร้างกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาต่อสู้ แนวทางนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ 

ต้องมีกลุ่มหรือประเทศที่ทำหน้าที่เป็น รัฐอุปถัมภ์ หรือ ผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) แนวทางนี้หากทำสำเร็จ  

ก็จะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้นำและรวมถึงล้มล้างการปกครองระบอบเดิมได้ แต่หากทำไม่สำเร็จ 

การปกครองก็ยังคงเป็นระบอบเดิม และมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่สถานการณ์สงครามกลางเมือง 

เนื่องจาก กลุ่มต่อต้านที่เสียเปรียบอาจะรวบรวมผู้ที่มีความต้องการคล้ายกันได้มากขื้น 

   2) รัฐประหาร : ในแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เกิดมาจาก มวลชนแต่ละกลุ่ม

อาจจะมีการรวมตัวกันแต่พลังไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดการปลี่ยนแปลง  ทำให้ผู้ที่กุมอำนาจรัฐใน

ปัจจุบัน  หรือกองทัพตัดสินใจยึดอำนาจ  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางนี้หากทำสำเร็จ  อาจ

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้นำและล้มล้างระบอบการปกครองเดิมได้ หากกระทำไม่สำเร็จ ก็จะกลับไป

ปกครองโดยระบอบเดิม  และสถานการณ์อาจจะพัฒนาไปสู่  แนวทางอื่นๆ  เช่น  การทำสงคราม  

กองโจร  หรือ  สงครามกลางเมืองได้ 

   3) สงครามกลางเมือง : แนวทางนี้เกิดจากมวลชนแต่ละกลุ่มมีความก้ำกึ่งกัน 

และกองทัพมีความแตกแยก ทำให้แต่ละกลุ่มตัดสินใจที่จะเคลื่อนมวลชน และกองทัพในส่วนของตน

เข้าร่วม  จนในที่สุดนำไปสู่การปะทะ  หากยุติสถานการณ์ได้ก็  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบหรือ 

มีการปรับโครงสร้างทางสังคมขนานใหญ่  แค่หากสถานการณ์ไม่ยุติแล้ว  มีความเป็นไปได้ว่าจะมี

สภาพเป็นอนาธิปไตย หรือประเทศถูกแบ่งแยก 

 

 3.2  มหากาพย์ แห่งการ ปฏิวัติประชาชนในตะวันออกกลาง 

  การพัฒนาของสถานการณ์ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจะไปในทิศทางใด

ย่อมที่จะส่งผลกระทบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพราะแต่ละประเทศมีเศรษฐกิจที่พึ่งพากัน หาก

พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ได้พัฒนาเป็นช่วง 2 ช่วง และหากพิจารณาต่อไปในอนาคตก็อาจ

จะทำให้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีชัดเจนและนำไปสู่การเตรียมการเผชิญกับสถานการณได้ โดยการ

พิจารณาจะใช้คำศัพท์จากภาพยนต์เรื่อง Star War มาอธิบายเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ดังแสดง

ในภาพที่ 5 และ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่  5  มหากาพย์ แห่งการ ปฏิวัติประชาชนในตะวันออกกลาง 

 

  3.2.1  ฉากที่ 1 ความหวังใหม่ (Episode I - A New Hope) : สถานการณ์เริ่มแรกจะ

เริ่มจาก เหตุการณ์ในตูนีเซีย ที่ได้ประทุขึ้น จากการเผาตัวตายของ โมฮัมเหม็ด บูอาซีซี (Mohamed 

Bouazizi)  (Ryan, Y. 2012)  ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer 

Science) แต่ตกงานอายุ 26 ปี เพราะอัตราการว่างงานของตูนีเซียนั้นสูงถึง 14% การตายเป็นชนวนให้

ชาวตูนิเซียลุกฮือประท้วงรัฐบาล และนำไปสู่ชัยชนะในที่สุด ในขณะที่สถานการณ์ในตูนีเซียกำลังจะ

สุกงอม  ทางอียิปต์ก็ได้มีมวลชนเริ่มออกมา  เพราะเห็นว่าทางสถานการณ์ในตูนีเซีย  มีแนวโน้มที่

ประชาชนจะชน ทำให้อียิปต์ประสบความสำเร็จตามตูนีเซีย จากสถานการณ์ทั้ง 2 ประเทศนั้น ได้ก่อ

ให้เกิดความหวังขึ้นใหม่ของประชาชนที่ต้องการจะล้มล้างการปกครอง  ความสำเร็จของประชาชนใน 

ตูนีเซีย และอียิปต์ จึงเปรียบเสมือน  กับ  “ความหวังใหม่ หรือ A New Hope”  สำหรับประชาชนใน

ประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ  

  3.2.2  ฉากที่ 2 จักรวรรดิโต้กลับ (Episode II- The Empire Strikes Back) : เมื่อความ

สำเร็จของมวลชนที่มีพลังจนสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เป็นจริง ในตูนีเซีย และอียิปต์ ทำให้

อีกหลายประเทศเริ่มมองและใช้เป็นตัวอย่าง  ไม่ว่าจะเป็น  เยเมน  ซีเรีย  บาเรนห์  ลิเบีย  และประเทศ

อื่นๆ  ในขณะเดียวกันผู้ที่มีอำนาจปกครองก็พยายามหาวิธีการที่จะหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของมวลชน

ที่ออกมาเคลื่อนไหว  ซึ่งทางผู้ที่มีอำนาจปกครองเริ่มลองใช้แนวทางที่รุนแรง  เช่นการยิงเข้าใส่ฝูงชน  
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ที่ประท้วงทำให้เสียชีวิต  หรืออย่างลิเบียใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่กลุ่มต่อต้าน  และด้วยการใช้ความ

รุนแรงเหล่าน้ีเองได้ทำให้ การเคล่ือนไหวโดยใช้มวลชนเป็นไปด้วยความลำบาก เพราะการเคล่ือนไหวโดย

มวลชนนั้นในหลายประเทศจึงอยู่ในภาวะชงักงัน ทำให้ผู้ที่ปกครองกลับมามีอำนาจเบ็ดเสร็จอีกครั้ง 

ด้วยความสำเร็จของผู้ท่ีปกครองประเทศในปัจจุบันน้ีเอง จึงเปรียบเสมือน กับสภาพท่ีเรียกว่า  “จักรวรรดิ

โต้กลับ  หรือ  The Empire Strikes Back”  ในประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ  

  3.2.3 ฉากที่ 3 การกลับมาของเจได (ประชาชน) (Episode III - Return of the Jedi   

(People)) : สำหรับสถานการณ์ในฉากที่ 3 นั้น เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น และที่สำคัญจะเป็นเรื่องที่จะ

เกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่สุดจะคาดเดา และในสายตาของคนทั่วโลกที่ไม่ใช่ผู้นำหรือชนชั้นปกครอง 

นั้นอยากจะให้การเรียกร้องของประชาชนโดยมวลชนเป็นผู้ชนะ แต่ภายหลังจากการตอบโต้อย่าง

รุนแรงของผู้นำหรือผู้บริหารประเทศต่างในตะวันออกกลางดังที่เป็นอยู่ในฉากที่ 2 นั้น ได้ส่งผล

ให้การเคลื่อนไหวของมวลชน ไม่ประสบความสำเร็จ ชงักงัน มวลชนที่เคลื่อนไหวก็จะเริ่มเรียนรู้และ

หาแนวทางที่จะไปบรรลุเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ซึ่งหากมวลชนที่เคลื่อนไหวสามารถหาแนวทางที่

จะเอาชนะ การดำเนินการปราบปรามของภาครัฐได้ ก็จะส่งผลให้สถานการณ์มีสภาพเป็น “การกลับ

มาของเจได (ประชาชน) หรือ Return of the Jedi (People)” โดยในที่นี่ Jedi หมายถึงประชาชน ที่ต่อสู้

เพื่อสันติภาพ ความยุติธรรม และความสงบเรียบร้อย และหากมวลชนเคลื่อนไหวไม่ประสบความ

สำเร็จ สถานการณ์ก็ยังคงดำรงอยู่ใน ฉากที่ 2 นั้น คือ The Empire Strikes Back  ดังนั้นสถานการณ์  

ในตะวันออกกลาง จะขยับมาอยู่ที่ Return of the Jedi (People) หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้อง

ติดตามกันต่อไป 

 

  4.  Social Media ตัวเร่งไปสู่การปฏิวัติประชาชนและการก่อความไม่สงบ 

 จากเหตุการณ์ที่เรียกว่า “การปฏิวัติดอกมะลิ” หรือ (Jasmine Revolution) ที่เกิดขึ้นในตูนีเซีย

ที่มีการปฏิวัติเพื่อล้มล้างการปกครองของ ประธานาธิบดี เบน อาลี (Ben Ali) และได้ขยายตัวไปยังการ

ล้มล้างการปกครองของประธานาธิบดี ฮุสนี มูบารัก (Hosni Mubarak) ของอียิปต์ และปัจจุบันสถานการณ์

ได้ลุกลามบานปลายไปสู่ประเทศอาหรับอีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ ลิเบีย บาห์เรน เยเมน 

และ อีกหลายประเทศ และสถานการณ์นั้นนักวิชาการหลายคนเชื่อว่า คงไม่ได้หยุดอยู่ที่ประเทศ

อาหรับ แต่กลับจะมีการกระเพื่อมไปยังประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา และ จีนนอกจากนี้มีนักวิชาการ

บางคนยังมีความเชื่อว่า สถานการณ์เหล่านี้อาจจะเลยมายังประเทศไทย 

  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายคน พยายามเชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่แพร่กระจายการ

ปฏิวัติประชาชน นี้ไว้กับ Social Network ผ่านบทความและข้อคิดเห็นหลายบทความ อย่างไรก็ตามก็มี
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ผู้วิพากษ์จำนวนมากที่กล่าวว่า สาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่ Social Network แต่กลับเป็นเรื่องของเงื่อนไข ใน

เรื่องของ ปัญหาการว่างงาน ความยากจน ปากท้องของประชาชน และที่สำคัญ คือการขาดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน ที่ทำการเรียกร้องต่อผู้ปกครองของตน 

 4.1  Social Media เครื่องมือในการรับรู้ของประชาชน 

  ส่วนหนึ่งของการกล่าวถึง Social Network กันมากเพราะการเพิ่มขึ้นของประชากร 

Social Network ต่างๆ ที่ใช้งานกันอยู่ มีอัตราการขยายตัวที่เร็วมาก มีประชาการโดยรวมแล้ว มากกว่า 

1,000 ล้านคน โดยคนกว่าพันล้านคนเหล่านี้ สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง  ตลอดเวลา 24 ชม. 7 วัน 

และที่สำคัญคือการสื่อสารเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือ พลเมืองประเทศใดประเทศ

หนึ่ง  แต่คนแต่ละคนสามารถที่จะสื่อสารอะไรกับใครก็ได้  หากเขาเหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อเข้า

อินเตอร์เน็ตหรือโลกไซเบอร์ได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากในอดีตที่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารมาเป็นทอดๆ ในขณะที่ปัจจุบันนั้นการรับรู้สามารถรับรู้ได้โดยตรง  แต่บุคคลทั่วไปก็ยังถูก

แบ่งโดยสังคมและความเป็นพลเมืองของประเทศ  และในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าเส้นแบ่งเขต  

ต่างๆ  จะมีความสำคัญน้อยลง  และเป็นไปได้ที่จะจางหายไป  ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6  การรับรู้ของปัจเจกบุคคล ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 

  ดังนั้นหากจะมาดูถึงปรากฏการณ์ต่างที่เกิดขึ้นนั้น การลุกฮือของประชาชนแล้ว

ทำการล้มล้างรัฐบาลของตนเองนั้น มีความเชื่อมโยงอย่างเด่นชัดของความไม่สมดุลย์ระหว่างปัญหา

ความเป็นจริงที่เป็นอยู่ กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่ผ่านมาทาง สื่อกระแสหลัก และ สื่อใหม่ อย่าง 
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Social Network  เช่น  Facebook  และ Twitter  หรือแม้กระทั่ง การใช้ search engine  ค้นหาข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ซึ่งความไม่สมดุลย์ฯ นี้เองสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 7 โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่

รวดเร็วจะก่อให้เกิดประชาคม  หรือ  Community  ที่รวบรวมคนที่มีความคิดเห็นเหมือนๆ กันเข้าด้วย

กัน การรวมตัวเหล่านี้จะกลายเป็นการแสดงความคิดเห็น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และในที่สุด

ได้กลายมาเป็นแรงกดที่ถาโถมเข้าสู่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  7  ความไม่สมดุลย์ระหว่างการรับรู้กับความเป็นจริงในสังคมตนเอง 

 

  ในขณะเดียวกันเมื่อการรับรู้ในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชาชน

เริ่มหันมามองบริบทของสังคมตนเองทำให้เห็นถึงความแตกต่างจนเกิดเป็นแรงดันในสังคมที่พยายาม

จะปรับฐานความเป็นจริงของตนเองให้มายังจุดที่คิดว่าพอใจ แต่ความพยายามนี้ก็จะเจอกับแรงต้าน

จากข้อจำกัดที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ  เช่น  การปกครองที่มีลักษณะเผด็จการ  ความต้องการรักษาอำนาจ

ของผู้ปกครอง  แรงต่างๆ  เหล่านี้จึงกลายมาเป็น  ช่องว่าระหว่างการรับรู้จากภายนอกกับความเป็น

จริง ที่นำไปสู่ความไม่สมดุลย์ของสังคมแต่ละสังคม 

  จากความไม่สมดุลย์ของสังคมนี้เองจะนำไปสู่ความพยายามในการปรับตัว  เพื่อให้

เกิดสภาวะที่สมดุลย์ขึ้นสังคม ช่วงเวลาที่ปรับตัวนี้เราจะเรียกว่า การเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) 

โดยการเปลี่ยนผ่านนี้  มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปอย่างราบรื่น ไม่มีความรุนแรง การ

เปลี่ยนผ่านลักษณะนี้จะเรียกว่า การปฏิรูป  (Reform)  แต่หากการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง 

จะถูกเรียกว่า  การปฏิวัติ  (Revolution)  
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  ดังนั้นการที่สังคมใดสังคมหนึ่งจะมี การเปลี่ยนผ่านที่เป็น การปฏิรูป หรือ การปฏิวัติ 

จะอยู่ที่ตัวแสดงที่มี นั่นคือ ประชาชน และ ผู้ที่มีอำนาจปกครอง เป็นผู้ที่จะเลือก ว่าต้องการผลเช่นไร 

แต่ที่แน่ๆ แม้ Social Network จะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่าน แต่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่

ช่วยให้เกิดการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกันเอง 

 

 4.2  การใช้ Social Media ในการปฏิวัติประชาชนและการก่อความไม่สงบ 

  ภายหลังจากประชาชนรวมพลังขับไล่ประธานาธิบดี เบน อาลี (Ben Ali) ในตูนิเซีย 

เป็นเรื่องสำคัญในมิติของความมั่นคงที่ทุกประเทศในโลกต้องให้ความสนใจ และจับตามอง เพราะ

การขยายตัวของสถานการณ์ได้ลุกลามบานปลายไปจนเป็นเรื่องยากที่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถควบคุม 

อีกทั้งยังเป็นเรื่องลำบากที่จะคาดการณ์ไปในอนาคตว่าจะไปในทิศทางใด และทีสำคัญได้มีการกล่าว

ถึงเว็บไซต์ที่ชื่อ วิกิลีกส์ (Wikileaks) ทำให้เวบไซต์แห่งนี้กลายมาเป็นตัวแสดงสำคัญจากโลกไซเบอร์ 

ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริง 

  ดังที่ปรากฏตามสื่อหลายแห่ง ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการยอมรับโดยทั่วไปว่า วิกิลีกส์ 

เป็นตัวแสดงที่เร่งให้เกิดสถานการณ์ในประเทศตูนีเซีย แต่ก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า วิกิลีกส์ ได้มี

การเผยแพร่ข้อความ วันที่ 7 ธ.ค. 53 ที่ปรากฏในโทรเลขส่งข่าวกลับไปยังสหรัฐฯ (Cablegate) วันที่ 

17 ก.ค. 52 ของ Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำตูนิเซีย ท่ีได้กล่าวถึง ประธานาธิบดี 

เบน อาลี และครอบครัว ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือย และความเกลียดชังของประชาชนที่มีต่อ สตรี

หมายเลขหนึ่ง ที่ได้ทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเทศชาติเป็นจำนวนมาก 

  นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง The First WikiLeaks Revolution? เขียนโดย อลิซาเบท 

ดิ๊คกินสัน (Elizabeth Dickinson) ที่ออกเผยแพร่วันที่ 13 ม.ค. 54 ในเวบของนิตยสาร Foreign Policy   

(Dickinson, E. 2012) โดยพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ความไม่สงบในตูนีเซีย ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ความพยายามปิดกั้นการเข้าถึงสื่อ โดยเฉพาะการ block วิกิลีกส์ ที่ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นของ

ประชาชน และนำไปสู่ความไม่พอใจในที่สุด 

  ความจริงแล้วปัญหาการก่อความไม่สงบในที่ต่างๆ ทั่วโลก  ที่มีประเด็นของโลก  

ไซเบอร์เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก  แต่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้  อย่างเช่น  การจราจลใน  

มอลโดวา  (Moldova)  เมื่อ เม.ย. 52  ที่ผ่านมามีการใช้  Twitter  และ  LiveJournal  รวมถึง  Facebook 

(CNN. 2012)  เข้าไปเกี่ยวข้อง  ความวุ่นวายภายหลังจากการเลือกตั้งในประเทศอิหร่านเมื่อ ก.ค. 52   

ที่ผ่านมาจะมี  Twitter  เข้ามาเกี่ยวข้อง  และในประเทศไทยที่มีการใช้ทั้ง  Facebook  และ  Twitter   
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ในช่วงความขัดแย้งในห้วงเดือน มี.ค.- พ.ค.53 ที่ผ่านมา 

  สำหรับตูนีเซียนนั้นไม่เพียงแต่ วิกิลีกส์ จากโลกไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก

ของชาวตูนีเซีย เท่านั้น แต่โลกไซเบอร์ยังมีอิทธิพลต่อชาวอาหรับอีกหลายประเทศ ด้วยการใช้ 

Twitter, Facebook และ Youtube ดังเช่น ในตูนีเซีย ประชาชนที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้มีการสื่อสาร ไม่ว่า

จะเป็น Twitter และ Facebook ในการพยายามตามเส้นทางการเดินทางและสกัดกั้นการออกนอก

ประเทศของประธานาธิบดี เบน อาลี และรวมไปถึงการ  เปลี่ยนโปรไฟล์รูปของตนเองใน Twitter 

และ  Facebook  เป็นรูปธงชาติตูนีเซียสีแดง  เพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการต่อสู้ 

  ส่วนในอียิปต์ ประชาชนใช้ Twitter และ Facebook แสดงความยินดีกับชาวตูนีเซีย 

และคาดหวังว่าชาวอียิปต์จะเป็นประเทศต่อไปที่มีลักษณะเหมือนชาวตูนีเซีย นอกจากนี้ยังมีชาวอียิปต์

ยืนฉลองหน้าสถานทูตตูนีเซีย  และตะโกนในลักษณะที่ว่า ให้ประธานธิบดี เบน อาลี  ของตูนีเซียมา

รับประธานาธิบดี มูบารัค  ของอียิปต์ ไปด้วย  ส่วนชาวอัลจีเลียและชาวโมรอคโค  ก็ได้แสดงความ

ยินดีกับชาวตูนีเซียผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นจำนวนมาก 

 

  4.3  Social Media กับการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ 

  ท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายหลายแห่งในโลก ความขัดแย้งต่างๆ ที่ดำรงอยู่นั้น จะ

พบว่าเครื่องมือสำคัญทีถูกนำมาใช้มากขึ้นคือ การสื่อสารผ่าน Social Network ทั้งระหว่าง การสื่อสาร

ภายในพวกหรือกลุ่มเดียวกัน และต่างพวกหรือต่างกลุ่มกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ การจราจลใน

มอลโดวา (Moldova) เมื่อ เม.ย.52 (CNN. 2012) ที่ผ่านมามีการใช้ Twitter และ LiveJournal รวมถึง 

Facebook เข้าไปเกี่ยวข้อง ความวุ่นวายภายหลังจากการเลือกตั้งในประเทศอิหร่านเมื่อ ก.ค. 52 ที่ผ่าน

มาจะมี Twitter เข้ามาเกี่ยวข้อง และทางรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ร้องขอให้ Twitter ชลอการปิดปรับปรุง

เวบไซต์ในห้วงวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนอิหร่าน สามารถใช้ Twitter สื่อสารกันได้ และใน

ประเทศไทยที่มีการใช้ทั้ง Facebook และ Twitter ในช่วงความขัดแย้งในห้วงเดือน มี.ค.- พ.ค. 53 

อย่างแพร่หลาย จนมีคนไทยหันมาใช้  Facebook  เพิ่มขึ้นเป็นในอัตราร้อยละ 10 ภายในหนึ่งสัปดาห์  

จนติดอันดับเติบโตเป็นอันดับ  2  ของโลกในขณะนั้น 

  นอกจากนี้ยังมีการใช้ Facebook และ Twitter ใน  “การปฏิวัติดอกมะลิ”  หรือ   

(Jasmine Revolution) ที่ตูนีเซีย ในห้วงเดือน ม.ค.54 ที่มีการสื่อสารกันอย่าง แพร่หลาย และลุกลาม

บานปลายไปที่ อียิปต์ ในกรณีโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดี ฮุสนี มูบารัก เมื่อ ก.พ. 54 ที่ผ่านมา 
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และที่สำคัญในอียิปต์ได้มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และการปิดอินเตอร์เน็ต ทำให้ Twitter ต้อง

ออก โปรแกรมพิเศษออกมารองรับที่ชื่อ Speak-2-Tweet ที่ชาวอียิปต์สามารถใช้โทรศัพท์บ้าน หรือ 

โทรศัพท์สาธารณะ โทรไปท่ีเบอร์เหล่าน้ี  +16504194196  หรือ  +390662207294  หรือ  +442033184514 

เพื่อทำการบันทึกเสียงได้  30  วินาที  แล้วเสียงที่บันทึกเหล่านี้จะถูกนำเสนอใน  Twitter 

  เมื่อกลางเดือน มี.ค.54 ทาง Facebook ได้ทำการปิด facebook ที่ชื่อ The Third 

Palestinian Intifada ซึ่งเป็นหน้าที่ถูกสร้างมาเพื่อต่อต้านอิสราเอล วันที่ถูกลบนั้นมีสมาชิกประมาณ 

350,000 คน สาเหตุที่ถูกลบหน้านี้ไปจาก Facebook เพราะว่า ภายในผู้ที่เป็นสมาชิกมาโพสต์ เรียกร้อง

ให้ชาวมุสลิมทุกคนฆ่าชาวยิวทุกคน และมีการเรียกร้องให้ประเทศรอบๆ ดินแดนปาเลสไตน์รวบรวม

มวลชนเข้ามาในดินแดนปาเลสไตน์ จากนั้นประเทศมุสลิมทั้งหมดจะรวบรวมมวลชนมายังดินแดน

ปาเลสไตน์ และในท่ีสุดดินแดนปาเลสไตน์จะได้รับการปลดปล่อย โดยการเรียกร้องได้เกิดข้ึนภายหลังจาก

การทำละหมาด ในวันที่ 15 พ.ค.53 

  จากข้อความที่ปรากฏในหน้า The Third Palestinian Intifada ทำให้ชาวอิสราเอล

หลายคนมีความกังวล และ สันนิบาตต่อต้านการหมิ่นประมาท (The Anti-Defamation League: ADL) 

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ในสหรัฐฯ และเป็นองค์กรที่มีชาวยิวสนับสนุน ได้เรียกร้องผ่าน

ทางตัวแทนในอิสราเอล ให้ทาง Facebook ทำการปิดหน้า The Third Palestinian Intifada ที่ปรากฏอยู่

ใน Facebook และจากการเรียกร้องดังกล่าว ได้ทำให้ รมว.กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผู้พลัดถิ่นและการ

ทูตสาธารณะ ของอิสราเอล ได้ส่งจดหมายถึงนาย มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้ง 

Facebook ให้ทำการปิดหน้าของ The Third Palestinian Intifada 

  จากจดหมายดังกล่าวได้ส่งผลให้ทาง  Facebook  พิจารณาปิดหน้าของ  The Third 

Palestinian Intifada ทำให้เกิดการวิพากษ์จากหลายๆ ฝ่าย  และมองว่าการปิดดังกล่าวเป็นการละเมิด 

เสรีภาพในการแสดงออก  และภายหลังจากการปิด  The  Third  Palestinian  Intifada  ก็ได้มีผู้ใช้ 

Facebook  สร้างหน้า  The  Third  Palestinian  Intifada  ขึ้นมาใหม่ หลายหน้า และที่สำคัญมีผู้ใช้ 

Facebook  ประมาณ  70,000  คน  (อ้างอิงจาก AFP)  เข้าเป็นสมาชิก The  Third  Palestinian  Intifada  

ที่สร้างขึ้นมาใหม่จำนวนมาก 

  ปรากฏการณ์ลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่า Social Network ได้เข้ามาสู่การดำรงอยู่ใน

ของสมาชิกในสังคมในภาวะปัจจุบัน เป็นการสื่อสารที่มีมากกว่าการคุยเล่นระหว่างเพื่อน แลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นกับบุคคลทั่วไป การเล่นเกม การฟังเพลง ดูคลิป และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ และที่สำคัญได้

เลยไปมากกว่าการคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติทางการเมือง  แต่กลับมีทิศทางที่นำไปสู่การเคลื่อนไหว

ทางการเมือง การต่อต้าน และการเมืองระหว่างประเทศ  
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  5. บทสรุป 

 ปรากฏการณ์อาหรับสปริงค์  เป็นปรากฏการณ์สำคัญสิ่งหนึ่งของโลกในยุคหลังสงครามเย็น

ที่หลายฝ่ายต้องให้ความสำคัญ  และติดตามอย่างใกล้ชิด  เพราะความขัดแย้ง  ความรุนแรง  และการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่มีเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นมีลักษณะเป็นพลวัตร   ที่สำคัญปัญหา  

เหล่านี้ยังคงไม่สามารถยุติลงได้อย่างในเวลาอันใกล้  และต้องยอมรับว่าปัญหาต่างๆ  ในภูมิภาค

ตะวันออกกลางนั้น  ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนั้นไม่สามารถจัดการปัญหาต่างๆ  ได้แต่เพียงลำพัง  ส่วน

หนึ่งนั้นจะมาจากความสลับซับซ้อนของปัญหาต่างๆ  ที่เกิด  และปัจจัยต่างๆ  ที่เป็นองค์ประกอบ

มากมาย  

 นอกจากนี้ความสำคัญของการเมืองระหว่างประเทศ  ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลให้

สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จะมีผลไปในทิศทางใด ดังตัวอย่างที่เปรียบเทียบกันของสถานการณ์

ในลิเบีย กับสถานการณ์ในซีเรีย ในลิเบียนั้น องค์การสหประชาชาติ นั้นเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการ

แทรกแซงปัญหาภายในลิเบียอย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีการเสียชีวิตของ

ประชาชนไปมากเท่าไหร่  แต่ในขณะปัญหาที่เกิดขึ้นในซีเรียนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลาย

หมื่นคน  สหประชาชาติยังไม่มีท่าทีใดๆ  ที่เป็นรูปธรรมในการจะยุติสถานการณ์ที่ยังคงดำรงอยู่ใน

ซีเรีย  

 การที่สหประชาติยังไม่ได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนต่อกรณีปัญหาในซีเรียนั้น  ทำให้หลายฝ่าย

เริ่มหันไปมองว่า  องค์เหนือชาติอย่างสหประชาชาติ  ยังไม่สามารถใช้กลไกที่มีของตนในการแก้

ปัญหาในที่ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นโดยลำพัง  แต่ต้องยึดโยงกับผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจต่างๆ ดัง

จะเห็นได้จาก ลิเบีย เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เป็นรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศ  

เมดิเตอร์เรเนียน อีกทั้งน้ำมันประมาณ 85% ของลิเบียได้ถูกส่งไปขายยังประเทศในสหภาพยุโรป ใน

ขณะที่ซีเรียนั้นมีประเทศรัสเซียและจีน  เข้าไปลงทุนในสาธารณูปโภค  เป็นจำนวนมาก  ทำให้การ

แสดงท่าทีของสหประชาติ  ผ่านคณะมนตรีความมั่นคงชาติถาวร  5  ชาติที่ประกอบไปด้วย  สหรัฐฯ 

สหราชอาณาจักร  รัสเซีย  จีน  และ  ฝรั่งเศส  ไม่สามารถลงมติได้ 

 นอกเหนือจากตัวแสดงที่เป็นรัฐต่างๆ ที่มีผลต่อปรากฏการณ์อาหรับสปริงค์แล้ว ตัวแสดงที่

ไม่ใช่รัฐ (Non-state Actor) ยังมีส่วนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองต่างๆ มวลชน และ ภาคเอกชน 

อย่างเช่น กลุ่มภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) หรือ บริษัทเอกชน อย่าง Twitter และ 

Facebook ต่างก็มีบทบาทสำคัญที่นำสู่พัฒนาการของสถาการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
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 ไม่เพียงแต่ตัวแสดงที่เป็นรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่ออาหรับ

สปริงค์ นวัตกรรมอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ กลับกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การรับรู้

เรื่องราวต่างๆ ของคนในสังคมได้อย่างรวดเร็ว จนหลายครั้งกลไกของรัฐไม่สามารถเข้าเผชิญกับ

สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพราะมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีกระบวนการใน

การตัดสินใจที่สั้นและเร็วกว่าทำให้มวลชนต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถพัฒนาสถาการณ์ความ

ขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว จนตัวแสดงที่เป็นรัฐไม่สามารถเข้าเผชิญสถานกาณ์ได้อย่างเหมาะสมทันเวลา  

 ปัจจุบันแม้หลายประเทศประชาชนสามารถโค่นล้มระบอบการปกครองเดิมไปได้แล้ว และมี

การเลือกตั้งใหม่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สถานการณ์ในประเทศเหล่านั้นกลับยังไม่มีความสงบ 

มีการแก่งแย่งกันเข้าไปสู่การมีอำนาจ ดังนั้นอาหรับสปริงค์ คงไม่ได้เป็นการไปสู่ฤดูใบไม้ผลิของ

ประเทศอาหรับ แต่น่าจะเป็นความไม่นิ่งของสถานการณ์เหมือนสปริงค์ยืดและหดตัวกลับไปกลับมา

อยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องใช้เวลาในทำให้สปริงค์หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว เปรียบเสมือนสันติภาพในภูมิภาค

ตะวันออกกลางยังคงต้องใช้เวลากว่าจะบรรลุผล แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ณ วันนี้ชีวิต

ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากได้เสียไปกับปรากฏการณ์อาหรับสปริงค์ และยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่

มีท่าทีจะหยุด  
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SecuritySectorGovernance
ธรรมาภิบาลในกิจการความมั่นคง–ภาวะเมื่อพลเรือนจะมาคุมทหาร

โดย   พันเอก ดร.ธีรนันท์  นันทขว้าง 

นักวิชาการด้านความมั่นคง 
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SecuritySectorGovernance
ธรรมาภิบาลในกิจการความมั่นคง-ภาวะเมื่อพลเรือนจะมาคุมทหาร

โดย   พันเอก ดร.ธีรนันท์  นันทขว้าง 
นักวิชาการด้านความมั่นคง 

  1. กล่าวนำ 

 คำว่า ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง หรือ Security Sector Governance (SSG) นั้นถือได้

ว่าเป็นประเด็นใหม่ที่เพิ่งมีการกล่าวถึงในประเทศไทย แต่บนความแปลกใหม่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่า

เป็นเร่ืองท่ียังไม่เกิดข้ึนเลยในประเทศไทย  ความจริงในช่วงท่ีผ่านมาไม่นานน้ี  ได้มีข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับ 

เรื่องของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงที่สำคัญอยู่ 2 เรื่อง โดยทั้ง 2 เรื่องเป็นประเด็นที่มีการ

กล่าวถึงไปทั่วโลก  เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศคือ  การที่รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารพลเรือน 

ได้สั่งใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการยุติสถานการความขัดแย้งในห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค. 

53  ที่ผ่านมา  ส่วนในเรื่องที่สองคือการปลด  พล.อ.สแตนเลย์  แมคคริสตัล  (Stanley A. McChrystal)   

ผู้บัญชาการทหารสหรัฐฯและกองกำลังนาโต้ในอัฟกานิสถาน  ในกรณีที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่

ระดับสูง ในนิตยสาร โรลลิ่งสโตน (Rolling Stone) รวมถึงประธานาธิบดีโอบามาด้วย  และการ

แต่งตั้ง พล.อ.เดวิด เพเทรอุส (David Howell Petraeus)  อดีตผู้บัญชาการทหารสหรัฐในอิรัก ไปดำรง

ตำแหน่งแทน  

 จากทั้ง 2 ประเด็นนี้เองได้ทำให้เกิดการวิพากษ์ไปในทำนองเชิงเปรียบเทียบ  ถึงระดับการ

พัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับระดับความเป็นทหารอาชีพ (Military Professionalism) 

ของกองทัพ และมีความเป็นไปได้ว่า เรื่องของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงจะกลายมาเป็น

ประเด็นสำคัญ ที่ถูกใช้เป็นดัชนีชี้วัดหนึ่ง ถึงระดับความเป็นทหารอาชีพของกองทัพในประเทศต่างๆ 

ทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความ

เข้าใจ เพื่อที่จะรองรับกับความท้าทายในอนาคต 

 

  2. ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง  

 เรื่องของธรรมภิบาลในงานด้านความมั่นคงนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ในทางสากล  และที่

สำคัญเป็นกระแสที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองหรือสร้างความได้

เปรียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา ควบคู่ไปกับกระแสประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 

โดยถูกหยิบยกเป็นประเด็นสำคัญ และบังคับให้ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาต้องทำตาม 
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สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้เข้ามาขับเคลื่อน ผลักดัน และดำเนินการ

ในเรื่องธรรมภิบาลในงานด้านความมั่นคง ในห้วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นหากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านความมั่นคงไม่มีองค์ความรู้และความรู้ความเข้าใจอย่างดีพอแล้ว อาจจะส่งผลให้ประเทศไทย

ต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนี้อย่างเสียเปรียบ  ดังนั้นการทำความเข้าใจในธรรมภิบาลในงาน

ด้านความมั่นคงจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องเตรียมการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

 2.1 ความหมายของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง  ในความหมายของธรรมาภิบาลใน

งานด้านความมั่นคงนั้น  โดยนัยยะแล้วความมั่นคงจะหมายถึงความมั่นคงแห่งชาติ  ดังนั้น จะต้อง

พิจารณาความหมายของคำสองคำคือ  คำว่า  Security  Sector  กับคำว่า  Governance  

  คำว่า Security Sector นั้นจะหมายถึง หน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งหาพิจารณาแล้วจะ

พบว่าเป็นการยากที่จะระบุว่าหน่วยงานใดบ้างเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง  เพราะภาคส่วนต่างๆ 

หากพิจารณาแล้วจะเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงเกือบทุกหน่วยงาน แต่ในเอกสารแนะนำข้อมูล

พ้ืนฐานของ ศูนย์เพ่ือประชาธิปไตยของกองทัพประจำกรุงเจนีวา (The Geneva Centre for the Democratic 

Control of Armed Forces: DCAF) ได้แบ่งลักษณะของหน่วยงานที่มีบทบาทในหน่วยงานด้านความ

มั่นคงออกเป็น 8 กลุ่มได้แก่  

   1) หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย  

   2) ผู้บริหาร  

   3) สภานิติบัญญัติ  

   4) ฝ่ายตุลาการ  

   5) องค์กรภาคประชาสังคม  

   6) หน่วยงานภาคเอกชนที่ทำงานด้านความมั่นคง  

   7) องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ และ  

   8) ตัวแสดงภายนอก [1] 

  ส่วน องค์กรสหประชาชาติ โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Development Program: UNDP) ได้แบ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงไว้ใน รายงานการพัฒนา

มนุษย์ 2002 (Human Development Report 2002) ออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่  

   1) หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานใช้กำลัง  

   2) หน่วยงานที่จัดการด้านพลเรือนและควบคุมดูแล  

   3) หน่วยงานด้านงานยุติธรรม  
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   4) กองกำลังต่างๆ ที่ไม่ใช่ของรัฐ และ  

   5) หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ [2] 

  แต่สำหรับประเทศไทยนั้นอาจจะพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาความมั่นคง

แห่งชาติ เป็นเร่ืองยากท่ีจะกำหนด เพราะด้วยบริบท และสถานกาณ์เฉพาะของประเทศไทย จะพิจารณา

พื้นฐานมาจาก  หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐ  

ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของรัฐ โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติมีองค์ประกอบหลักดังนี้   

   1) นายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน  

   2) รองนายกรัฐมนตรี เป็น รองประธาน  

   3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นสมาชิก  

   4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสมาชิก  

   5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นสมาชิก  

   6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสมาชิก  

   7) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสมาชิก  

   8) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นสมาชิก และ  

   9) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นสมาชิกและเลขานุการ [3]  

  นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตามที่ปรากฏใน  เอกสารแนะนำข้อมูลพื้นฐานของ  ศูนย์เพื่อ

ประชาธิปไตยของกองทัพประจำกรุงเจนีวา ที่กล่าวไว้ในข้างต้น คงจะไม่รวมถึงกองกำลังต่างๆ ที่ไม่ใช่

ของรัฐ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ตามที่ปรากฏใน รายงานการพัฒนามนุษย์ 2002 

  สำหรับคำว่า Governance นั้น The American Heritage® Dictionary ได้ให้ความหมาย

ไว้สองลักษณะ คือ The act, process, or power of governing; government. หรือ The state of being 

governed. [4]  สามารถถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ เป็นการปฏิบัติ หรือกระบวนการ หรือ อำนาจ

ในการปกครอง กับอีกความหมายหนึ่งคือ สถานะที่ถูกควบคุม 

  ส่วน Collins English Dictionary ได้ให้ความหมายไว้สองลักษณะ คือ government, 

control, or authority กับ the action, manner, or system of governing [5] สามารถถอดความเป็นภาษา

ไทยได้ดังน้ี การปกครอง การควบคุม หรือ ผู้มีอำนาจ กับอีกความหมายหน่ึงคือ การปฏิบัติ ธรรมเนียม 

หรือ ระบบในการปกครอง 

  นอกจากนี้ในความหมายโดยรวมของคำว่า  Security  Sector  Governance  ได้มีการ  

ให้ความหมายไว้ในเอกสารแนะนำข้อมูลพื้นฐานของ  ศูนย์เพื่อประชาธิปไตยของกองทัพประจำ  
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กรุงเจนีวา (The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces: DCAF) ดังนี้ 

  Security Sector Governance (SSG) refers to the structures, processes, values and 

attitudes that shape decisions about security and their implementation.[6]  

  สามารถถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังใจความต่อไปนี้ 

  ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง  นั้นจะมีความเชื่อมโยงกับโครงสร้าง กระบวนการ 

ค่านิยม และ ทัศนคติ ที่ช่วยใช้การตัดสินใจและการนำไปปฏิบัติในหน่วยงานด้านความมั่นคง  

  ส่วนในบทความ Security Sector Governnace and Oversight: A Note on Current 

Practice ของ Madeline L. England แห่งศูนย์สติมสันต์ (The Stimson Center: Pragmatic Steps for 

Global Security)ได้กล่าวไว้ดังนี้  

  “…democratic and civilian control of the security sector; transparency, oversight, 

and accountability for security policies, decisions, and practices; respect for human rights; compliance 

with international law; and legitimacy of the security sector in the eyes of the public…” [7] 

  สามารถถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังใจความต่อไปนี้ 

  “…การถูกควบคุมโดยพลเรือนและแนวคิดแบบประชาธิปไตยในหน่วยงานด้านความ

มั่นคง  ที่ประกอบไปด้วย ความโปร่งใส การตรวจสอบความผิดพลาด และภารระความรับผิดชอบใน

นโยบายด้านความมั่นคง การตัดสินใจและวิธีปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน การเคารพต่อ

กฏหมายระหว่างประเทศ และ การปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย ของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เผยแพร่  

ต่อสาธารณะ…” 

  ในบทความเอกสารคำนำกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

องค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development: 

USAID) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

  Security Sector Governance is the transparent, accountable, and legitimate 

management and oversight of security policy and practice. [8] 

  สามารถถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังใจความต่อไปนี้ 

  ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง คือ ความโปร่งใส ภาระความรับผิดชอบ และการ

จัดการความถูกต้อง และวิธีปฏิบัติและความผิดพลาดเพราะละเลยในนโยบายด้านความมั่นคง 
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  ดังนั้นคำว่า  Security  Sector  Governance  หรือในภาษาไทยมีผู้ที่กันอย่างหลากหลาย

คือ  ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง สามารถกล่าวโดยรวมได้ดังนี้  

  “ความโปร่งใสที่ครอบคลุมในเรื่องของ กระบวนการ การปฏิบัติ ทัศนคติ ค่านิยม 

ธรรมเนียม และรวมไปถึงความรับผิดชอบในด้านความั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ เป็นการ

ปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ”  

  โดยธรรมภิบาลในงานด้านความมั่นคงนั้นเป็นเรื่องที่มีความสลับซ้บซ้อน และที่สำคัญ

จะต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศหรือสังคมนั้นฯ และสิ่งที่สำคัญคือหากต้องการให้

แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ จะต้องดำเนินการโดยมีการยอมรับและมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วน

เสียในด้านต่างๆ ร่วมกัน 

 2.2  แนวคิดของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง  แนวความคิดในเรื่องของธรรมภิบาลใน

งานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องที่เริ่มมีการกล่าวถึงในช่วงหลังสงครามเย็น เป็นคำที่มีการใช้ควบคู่ไปกับ

คำว่า Security Sector Reform (SSR) และนิยมใช้ในภาษาไทยคือ “การปฏิรูปในงานด้านความมั่นคง” 

สาเหตุที่แนวความคิดนี้เริ่มมีการแพร่หลายนั้นเกิดจาก การที่ประเทศหรือรัฐที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังการ

ยุติลงของสงครามเย็นนั้น กำลังก่อร่างสร้างรัฐ ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถสร้างโดยตัวเองได้ง่าย เพราะ

รัฐยังไม่มีความเข้มแข็ง อาจถูกแทรกแซงจากภายนอก หรือปัญหาความขัดแย้งภายใน ทำให้ประเทศที่

มีพลังอำนาจสูงกว่าต้องเข้ามาช่วยจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติตนเอง ทำให้มีการผลักดัน

แนวความคิดเรื่อง ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง และ การปฏิรูปในงานด้านความมั่นคง เพื่อเข้า

มาช่วยจัดการหรือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในรัฐ  

  ในเวบวิกิพีเดียได้มีการรวบรวมและให้ลักษณะของรัฐหรือประเทศ 3 ลักษณะที่นำ

แนวคิดทั้งธรรมภิบาลในงานด้านคามมั่นคง และ การปฏิรูปในงานด้านความมั่นคง ได้แก่  

   1) ประเทศที่เพิ่งผ่านพ้นความขัดแย้ง  

   2) ประเทศที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน และ  

   3) ประเทศกำลังพัฒนา [9]  

  ซึ่งนั้นก็หมายความว่า ประเทศ 3 ลักษณะนี้คือประเทศคือประเทศที่ถูกเลือกให้เป็น

เป้าหมายของการนำแนวความคิดเรื่อง ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง และ การปฏิรูปในงานด้าน

ความมั่นคง จากประเทศที่มีกำลังอำนาจสูงกว่า 
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  นอกจากนี้นักวิชาการจำนวนมากได้มองว่าธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงมีความ

สัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดในเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ดังเช่น ไฮน์เนอร์ (Heiner Hänggi)   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เพื่อประชาธิปไตยของกองทัพประจำกรุงเจนีวา  และหัวหน้าการวิจัยของศูนย์ฯ 

ได้กล่าวไว้ในเอกสาร  Challenges  of  Security  Governance  ว่า  ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง

เป็นมิติหนึ่งแนวคิดธรรมาภิบาล [10] โดย Security Sector Governance นั้นจะเป็นแนวคิดในระดับ  

รัฐ-ชาติ  ส่วน  Security  Governance  จะเป็นแนวคิดในระดับโลก  หรือสากล  หรือระดับภูมิภาค [11]  

  ในเอกสาร  Challenges  of  Security  Governance  ยังได้กล่าวถึง  แนวคิดในเรื่อง

ธรรมาภิบาลในหน่วยงานความมั่นคงภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติที่

ดีสู่ความเป็นเลิศ  (Best Practice)  ควรจะประกอบไปด้วย  

   1) ขอบเขตของการแบ่งแยกอำนาจที่ชัดเจนในรัฐธรรมนูญและกฏหมาย  

   2) พลเรือนเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการหน่วยงานความมั่นคง  

   3) รัฐสภาพเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

   4) ควบคุมโดยศาลยุติธรรม เช่น ตุลาการทหารอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ  

ตุลาการฝ่ายพลเรือน และ  

   5) ควบคุมโดยสาธารณะ เช่น สื่อหรือภาคประชาสังคมสามารถวิพากษ์ประเด็น

ความมั่นคงได้ในฐานะประเด็นสาธารณะ [12] 

  ในเอกสาร Establishing Good Security Sector Governance in Southeast Asia ที่เขียน

โดย เฮอร์แมน โจเซฟ (Herman Joseph S. Kraft) แห่ง S. Rajaratnam School of International Studies   

(RSIS)  ของมหาวิทยาลัยนันยาง  ประเทศสิงค์โปร์  ได้กล่าวถึง  องค์ประกอบที่ใช้ศึกษาธรรมาภิบาล

ในหน่วยงานความมั่นคง  สามารถแบ่งได้ดังนี้  

   1) การป้องกันประเทศ  การข่าวกรอง  การกำหนดนโยบาย  การคุมขังและงาน

ยุติธรรม  

   2) บทบาทของบริษัทเอกชนที่ทำงานด้านความมั่นคง  

   3) การตรวจสอบข้อผิดพลาดของกองทัพโดยประชาชน  

   4) บทบาทของภาคประชาสังคม  

   5) การนำเพศภาวะเป็นกระแสหลักของการทำงาน (ความเท่าเทียมทางเพศ) และ 

   6)  การปลดอาวุธ การระดมพล  

   7) การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ [13] 
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  จากที่กล่าวมาจะพบว่า  ธรรมาภิบาลในหน่วยงานความมั่นคงนั้นเป็นแนวคิดที่มี

ขอบเขตการศึกษาที่กว้างขวาง คลอบคลุมหลายมิติ ดังนั้นหากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดใน

เรื่อง ธรรมภิบาลในหน่วยงานความมั่นคงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คงจะต้องทำความเข้าใจกับ ใน

เรื่อง ความสัมพันธ์พลเรือนกับทหารภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยที่พลเรือนจะ

มีบทบาท ในเรื่องการปกครอง ควบคุม การตรวจสอบ การบริหาร และจัดการ หน่วยงานความมั่นคง

และกองทัพ เพื่อให้เกิดธรรมภิบาล ส่วนจะเกิดธรรมภิบาลในหน่วยงานความมั่นคงขึ้นในลักษณใด

หรือแนวทางใด คงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาแนวทางความเหมาะสมตามบริบทของสังคมนั้นๆ เพราะ

คงไม่มีรูปแบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานความมั่นคงที่มีลักษณะสำเร็จรูปและใช้ได้ในทุกสังคม  

 2.3  วิวัฒนาการของกิจการด้านความมั่นคงในประเทศไทย  ในกิจการด้านความมั่นคงของ

ไทยนั้น หากจะพิจารณากิจการความมั่นคงในห้วงตั้งแต่ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามเย็น 

จะพบว่างานด้านกิจการความมั่นคงของไทยมีการดำเนินการในลักษณะต่างๆ ได้ 3 ยุค ดังแสดงใน

ภาพที่  1  และมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.3.1 ยุคการทำงานบนพื้นของภารกิจ (Mission-based) : เป็นยุคที่หน่วยงานความ

มั่นคงช่วงสงครามเย็น โดยเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ยุติลง  ชุดความคิดในกิจการด้านความมั่นคง 

ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมือง  และได้ส่งผลให้เกิดการทำ

สงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) มีการใช้สงครามตัวแทน (Proxy War) เป็นกิจกรรม

สำคัญ ทำให้เรื่องของ กลไลพิเศษเพิ่มเติมเข้ามารองรับเพื่อเป็นหลักประกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ การกำหนดชั้นความลับ (Classified) 

นอกจากนี้ยังการปฏิบัติการต่างๆ ที่มีลักษณะปิดลับ หรือที่เรียกว่า ปฏิบัติการลับ (Covert Operations) 

ทำให้ในยุคนี้มีการสร้างคำเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของความลับ โดยสร้างข้อความเพื่อปลูกฝังผู้ที่

เกี่ยวข้องว่า  “รู้เท่าที่จำเป็น”  (Need to Know Basis)  ซึ่งข้อความนี้จะช่วยให้การดำเนินการต่างมี

ลักษณะเป็นกล่องดำ (Black Box) ที่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดข้างใน ในยุคนี้

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และกลไกต่างๆ  ในบริบทของตนเองขึ้นมา  เพื่อเผชิญกับ  

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  เช่น  แนวคิดในเรื่องของสงครามต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ  (Total Warfare) 
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ภาพที่  1  พัฒนาการของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  2.3.2 ยุคการทำงานบนพื้นของกระบวนการ (Process-based) : เป็นยุคการทำงานของ

หน่วงานความมั่นคงภายหลังจากสงครามเย็นยุติ โดยภายหลังจากกําแพงเบอร์ลินที่แบ่งประเทศ

เยอรมันออกเป็น 2 ประเทศคือ เยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออก ได้ถูกทุบทำลายลงจนกล่าว

ได้ว่า  เป็นจุดเริ่มที่สำคัญของการยุติสงครามเย็นลงในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20  ซึ่งหลังจาก

นั้นไม่นานสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลง  ทำให้กระแสโลกาภิวัตน์แพร่กระจายไปรอบโลกอย่าง

รวดเร็ว แนวคิดจากข้อความเดิมที่ว่า “รู้เท่าที่จำเป็น” (Need to Know Basis) ไปสู่การ “รู้แล้วต้อง

แลกเปลี่ยน” (Need to Shere Basis) ด้วยเหตุนี้เองทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยต้องเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลง จนกระทั้งเกิดกรณีของความขัดแย้งใน พฤษภาคม พ.ศ.2535 ตามมาจนกระทั่ง

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  ฉบับ พ.ศ. 2540  การดำเนินการด้านความมั่นคงต้องมีการปรับเปลี่ยน 

เพราะมีการเพ่ิมอำนาจในการตรวจสอบ และหน่วยงานต่างๆ ต้องพร้อมถูกตรวจสอบ การเปล่ียนแปลง

เหล่านี้ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ  ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการ  (process)  ต้องมีกระบวนการ

ดำเนินการต่างๆ  ที่มีความชัดเจน  เพื่อรองรับการตรวจสอบ  การดำเนินการต่างๆ ยังไม่ได้ก้าวหน้าทั้ง
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กระบวนการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบ  และผู้ถูกตรวจสอบ และการตรวจสอบนี้เองได้เป็นเงื่อนไขหนึ่ง

ที่นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง และพัฒนาไปสู่การรัฐประหารใน กันยายน พ.ศ. 2549 ทำให้มีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งเนื้อหาโดยรวมมีความคล้ายกับรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 

2540  ที่ยังคงให้ความสำคัญกับการอำนาจการตรวจสอบ  อย่างไรก็ตามภายหลังจากรัฐประหาร 

กันยายน พ.ศ.2549  สถานการณ์ความขัดแย้งไม่ได้คลี่คลาย  แต่กลับพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งใหม่  

เมื่อเมษายน 2552 และ มีนาคม – พฤษภาคม 2553  ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่

อีกครั้ง  

   2.3.3 ยุคการทำงานบนพื้นของธรรมาภิบาล (Governance-based) : เป็นยุคที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ เพราะกระแสธรรมาภิบาลจากประเทศตะวันตกได้แพร่กระจายมายังประเทศไทย 

ทั้งในภาครัฐ ที่เรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และภาคเอกชน ที่เรียกว่า 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยสิ่งที่มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการตรา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อสอดรับกับ

กระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้  แต่ภายหลังจาก พ.ร.ก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  

ที่ดีฯ ได้นำมาใช้ปรากฏว่าภาคส่วนต่างๆ ไม่ค่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงนัก หรือมีการเปลี่ยนแปลงก็มี

การเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ช้า ทั้งนี้ส่วนหนึ่งการปฏิบัติตามกรอบ พ.ร.ก.ฯ นั้นอาจจะมีความขัดแย้งต่อ

วัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการท่ีเป็นมาต้ังแต่อดีต ทำให้มีการปรับเปล่ียนไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าธรรมาภิบาลในระบบราชการจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทศวรรษนี้  ทั้งนี้

เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนอกประเทศและภายในกดดันให้  ธรรมาภิบาลในระบบ

ราชการเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ธรรมาภิบาลในหน่วยงานความ

มั่นคง  กลายมาเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานความมั่นคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  และยังต้องนำมาใช้

ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการตรวจสอบ การปกครอง การควบคุม และ การจัดการ จากฝ่าย

บริหาร กลไกการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากภาคประชาชน ดังนั้นธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

ความมั่นคงจึงกลายมาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหน่วยงานความมั่นคงในจะต้องนำมาปฏิบัติให้เป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติงาน            

 2.4  ความท้าทายของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง  การยึดโยงกับอดีตและวัฒนธรรม

องค์กรเป็นสิ่งที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญ และยังอาจเป็นอุปสรรคในการเดินทาง

ไปสู่มิติของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง ในช่วงสงครามเย็นและก่อนหน้านั้น ตั้งแต่ยุคของ  

รัฐ-ชาติ (Nation-state) เป็นต้นมาจนถึงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือยุคสงครามเย็น จะพบว่าปัญหา  

ที่เผชิญนั้นจะเป็นภัยคุกคามแบบดั้งเดิม ที่มีลักษณะของภัยคุกคามทางทหาร การรุกรานรัฐ และการ
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ป้องกันรัฐ โดยในยุคดังกล่าวจะใช้ชุดความคิดในเรื่องความมั่นคงของชาติเป็นชุดความคิดในการ

อธิบายปรากฏการต่างๆ  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

  ต่อมาเมื่อสงครามเย็นยุติลงจะพบว่า  รูปแบบภัยคุกคามได้เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจะมี

ลักษณะเป็นภัยคุกคามที่มีความผสมผสานกันระหว่างภัยคุกคามทางทหาร และไม่ใช่ทางทหาร หรือที่

เรียกกันว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-traditional Threat) แต่ชุดความคิดในที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ของภาครัฐยังคงเป็นชุดความคิดเดิมคือ ความมั่นคงแห่งชาติ แทนที่จะเป็นชุดความคิดใหม่ที่มีความ

สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันที่ถูกถาโถมด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ นั่นคือ ชุคความคิดในเรื่องของ

ความมั่นคงมนุษย์ (Human Security) และเมื่อชุดความคิดเป็นแนวคิดในเรื่องของความมั่นคงมนุษย์

แล้ว กลไกที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ คือ การใช้ภาคประชาสังคม (Civil Society)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2  ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหา ชุดความคิด และ กลไกที่ใช้แก้ปัญหา 

 

 จากความท้าทายดังกล่าวจะพบว่า การแก้ปัญหาในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่นั้น ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาได้อย่างไม่มีประสิทธิมากนัก เพราะยังคงใช้

ชุดความคิดเดิม และกลไกเดิมในการแก้ปัญหาใหม่ ทำให้ไม่มีความสอดคล้องกับปัญหาทีกำลังเชิญ 

ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2  
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ภาพที่  3  แนวคิดในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม 

 

 ดังนั้นหากภาคส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หน่วยงานด้านความมั่นคงได้

ตระหนัก  และมีองค์ความรู้ที่ในเรื่องของภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างดีพอ  การเข้าเผชิญปัญหาย่อมจะ

ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปได้อย่างดีขึ้น 

นี่คือสิ่งท้าทาย ของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงที่ไม่เป็นแต่ของประเทศไทยเท่านั้น หากแต่

เป็นความท้าทายของทุกประเทศในโลกที่ต้องเผชิญ และที่สำคัญคือ  ต้องมีการกำหนดชุดความคิด  

ที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การรองรับกับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งแนว

ความคิดดังกล่าวคือ ชุดความคิด “ความมั่นคงสมบูรณ์แบบ (Comprehensive Security)” รายละเอียด

ตามภาพที่ 3 โดย ความมั่นคงสมบูรณ์แบบ จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากำลังอำนาจของชาติทุกด้านให้

ได้สมดุลย์ คือ ให้ความสำคัญกับกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ มิติไปพร้อม ๆ กัน  และเท่าเทียมกัน 

เพราะถ้ามุ่งเน้นไปในด้านใดด้านหนึ่ง  อย่างเช่น  การทหารเพียงด้านเดียวนอกเหนือพลังอำนาจของ

ชาติทางด้านอื่น  เช่น  เศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบให้ประเทศขาดความพร้อม  ในการป้องกันประเทศ

อันนำไปสู่การสูญเสียเอกราชในที่สุด  
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  3.  แนวทางการจัดการธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงของไทย  

 ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองที่มีการพัฒนาการตามบริบทที่ผ่านมาอันยาวนานของ

ตนเอง ความเกี่ยวพันของโครงสร้างในเชิงอำนาจนั้นจึงมีความสลับซับซ้อนมีลักษณะเฉพาะตน  การ

ใช้แนวคิดจากต่างประเทศมาใช้พิจารณาอาจทำให้ขาดมิติของความเป็นไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แนวคิดใหม่อย่างการจัดการธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงนั้น  สามารถกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิด

ใหม่ที่มีทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการดำเนินการกิจการความมั่นคงของไทยที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นแนวคิดใหม่ที่อาจจะส่งผลกระทบกิจการความมั่นคงก็ตาม  แต่แนวคิดเรื่อง

การจัดการธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงเป็นกระแสโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ 

ดังนั้นแนวคิดการจัดการธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงของไทยที่เหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับบทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการจัดการธรรมาภิบาลใน

งานด้านความมั่นคงของไทย ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอำนาจในรัฐ  เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยนั้นมีตัว

แสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state Actors) ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรค์อำนาจอยู่ 3 กลุ่มคือ กลุ่ม

การเมือง (Political Groups) กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) และ กลุ่มผู้นำทหาร (Military 

Leader Groups) ถึงแม้จะมีนักวิชาการหลายท่านอาจจะให้ความสำคัญกับ กลุ่มข้าราชการ (Bureaucracy 

Groups) กลุ่มภาคประชาสังคม (Civil Society Group) และ กลุ่มสื่อสารมวลชน (Mass Media Groups) 

จะมีบทบาทสำคัญก็ตาม แต่ในบทความนี้ได้พิจาณาให้กลุ่มข้าราชการเป็นกลุ่มที่มีบทบาทตามกลุ่ม

การเมืองตามสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ส่วนภาคประชาสังคมนั้นยังไม่ความเข้มแข็งเพียงพอที่จะก้าว

เข้ามามีบทบาทในเชิงอำนาจ และ กลุ่มสื่อสารมวลชนนั้นมีบทบาทตามกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจ

อยู่ในปัจจุบัน 

 ดังนั้นการจัดการอำนาจจึงตกอยู่ที่ 3 กลุ่มคือ กลุ่มการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และ กลุ่มผู้นำ

ทหาร และผลจากบทบาทสำคัญในเชิงอำนาจนี้เอง ได้นำไปสู่มุมมองที่สะท้อนภาวะของรัฐในเชิงการ

ใช้อำนาจ โดยความสัมพันธ์ของกลุ่มอำนาจทั้ง 3 มีลักษณะตามภาพที่ 4 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  3.1.1  ภาวะสมดุลย์ (Equilibrium State) : หากความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมือง กลุ่ม

ผลประโยชน์  และกลุ่มผู้นำทหารนั้น  มีความสัมพันธ์ในระดับที่เหมาะสม  แต่ละกลุ่มอำนาจมีความ

เข้มแข็ง  ย่อมจะส่งผลให้เกิดดุลยภาพขึ้นในประเทศ  การใช้อำนาจต่าง ๆ  ผ่านการกำหนดนะโยบาย

สาธารณะจะมีความเหมาะสมต่อประเทศโดยรวม  ในภาวะรัฐสมดุลย์นี้จะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพขึ้น

ในประเทศ และประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าไดอย่างมีทิศทาง 



85
ปีที่	8		ฉบับที่	2		เดือนกันยาคม	-	ธันวาคม	2556	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอำนาจในรูปแบบของภาวะของรัฐ 

 

  3.1.2  ภาวะอิทธิพล (Mafia State) : ในกรณีที่กลุ่มผลประโยชน์ กับกลุ่มผู้นำทหารมี

ความใกล้ชิดกันมาก และทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับกลุ่มการเมือง เพราะกลุ่มการเมืองไม่มี

ความเข้มแข็ง  ย่อมจะส่งผลให้กลุ่มผลประโยชน์  และกลุ่มผู้นำทหาร  กลายมาเป็นผู้กำหนดทิศทาง  

ต่างๆ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และจะสะท้อนออกมาในลักษณะของการมีอิทธิพลของกลุ่ม

อำนาจ  ในภาวะนี้จะเป็นภาวะที่ไม่มีเสถียรภาพ ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะเริ่มมีปฏิกริยา อาจจะ

นำไปสู่การมีปฏิกริยาต่อต้าน  ทำให้กลุ่มการเมืองได้รับการสนับสนุนเพื่อให้มีความเข้มแข็งขึ้น  และ

หากกลุ่มการเมืองมีความเข้มแข็งขึ้นได้ย่อมจะส่งผลให้กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผู้นำทหารลดความ

เข้มแข็งลง  

  3.1.3  ภาวะผูกขาด (Monopoly State) : ในกรณีที่กลุ่มการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 

และกลุ่มผู้นำทหาร มีความใกล้ชิดกันมากย่อมจะส่งผลให้การกำหนดนโยบายสาธารณะ นั้นมีลักษณะ

ผูกขาด  มีลักษณะของการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ  ในภาวะนี้จะส่งผลให้กลุ่มภาคประชาสังคมและกลุ่ม
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สื่อสารมวลชน  เริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นเพื่อต่อต้าน  และหากภาคประชาสังคม  และสื่อสารมวลชนมี

ความเข้มแข็งมากอาจนำไปสู่ การก่อความไม่สงบ (Insurgency)  หรือการก่อการร้าย (Terrorism)  เพื่อ

ต่อต้านการผูกขาดของการใช้อำนาจรัฐ  ส่วนใหญ่ในภาวะนี้  จะส่งผลให้ประมหาอำนาจหรือประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบอาจจะเข้าแทรกแซง  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  และอาจะนำไปสู่การสนับสนุนกลุ่ม

ก่อความไม่สงบหรือ  กลุ่มก่อการร้าย  เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ 

  3.1.4  ภาวะผลประโยชน์ (Interest Sate) : ในกรณีนี้จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ

ของกลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีเข้มแข็งและมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิด  ประกอบกับกลุ่ม

ผู้นำทหารไม่มีความเข้มแข็ง  ทำให้ทิศทางของการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้นมีทิศทางไปในรูป

แบบที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มการเมืองและผลประโยชน์  ในภาวะนี้จะส่งผลให้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะ

รวมตัวกันขึ้นเพื่อต่อต้าน พร้อมๆ กับให้การสนับสนุนให้กองทัพมีความเข้มแข็งขึ้น  ซึ่งหากกองทัพมี

ความเข้มแข็งขึ้นทำสำเร็จอาจนำไปสู่ภาวะของการทำรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจ  เพื่อเป็นการสลาย

อำนาจของกลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 

  3.1.5  ภาวะทหาร (Military State) : ในกรณีที่กลุ่มการเมืองและกลุ่มผู้นำทหารมี

ความเข้มแข็งมากและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก  ประกอบกับกลุ่มผลประโยชน์ยังมีความเข้มแข็ง  

ไม่เพียงพอ  จะทำให้ทิศทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะมีทิศทางไปสู่การควบคุมอำนาจแบบ

เบ็ดเสร็จ  ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกองทัพให้มีความเข้มแข็ง  และเพิ่มระดับการควบคุม

บริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศ  ผู้ที่ได้รับผลกระทบเริ่มรวมตัวกันต่อต้าน  และอาจนำไปสู่

การก่อความไม่สงบ  (Insurgency)  หรือการก่อการร้าย (Terrorism)  โดยกลุ่มผลประโยชน์อาจจะเป็น

ผู้สนับสนุนการต่อต้านโดยตรงหรือทางอ้อม  พร้อมๆ กับประมหาอำนาจหรือประเทศที่ได้รับผลกระทบ

อาจจะเข้าแทรกแซง  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมถึงอาจจะนำไปสู่การสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่

สงบหรือ  กลุ่มก่อการร้าย  เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ 

 3.2  แนวทางการจัดการธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงที่เหมาะสม  จากความสัมพันธ์

ของกลุ่มอำนาจในประเทศไทย  จะพบว่าภาวะสมดุลย์เป็นภาวะที่เหมาะสม  เพราะแต่ละกลุ่มอำนาจ  

มีความเข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ  และมีความสมดุลย์ในเชิงอำนาจ  ซึ่งการที่จะให้ประเทศไทยมีภาวะ  

ดังกล่าวได้นั้นจะต้องให้  ภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชน  มีความเข้มแข็ง  จนสามารถทำหน้าที่

ในการตรวจสอบกลุ่มอำนาจที่มีบทบาทในสังคมได้ 

  โดยความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ในลักษณะที่

ใกล้ชิดเกินไปและห่างเกินไป ของกลุ่มการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผู้นำทหาร เป็นสิ่งที่มี
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ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมีความห่างเหินกลับกลุ่มอื่นๆ หรือมีความอ่อนแอ

แล้ว ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดภาวะไม่สมดุลย์ทางอำนาจ เช่น กลุ่มการเมืองที่มีความสนิทสนมกับกลุ่มผล

ประโยชน์มากเกินไป ย่อมจะทำอะไรที่ให้ความสำคัญและเอื้อประโยชน์ให้กลับกลุ่มของตน จนส่ง

ผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆ ตามมา ในขณะเดียวกันหากแต่ละกลุ่มมีความใกล้ชิดกันจนเกินไป ย่อม

จะนำไปสู่ภาวะผูกขาดในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกริยาจากภาคส่วนอื่นๆ ตามมาอีกด้วยเช่นกัน  

  ดังนั้นภาวะสมดุลย์และการรักษาระยะความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มอำนาจจะสามารถ

เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น  ภาคประชาสังคม  และสื่อสารมวลชน  จะต้องมีความเข้มแข็งอย่าง

เพียงพอที่จะสามารถทำการตรวจสอบระยะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มได้  รายละเอียด

ตามภาพที่ 5 โดยภาคประชาสังคมต้องมีพลัง  มีการรวมตัวกัน  และมีอำนาจในการตรวจสอบ และ

ควบคุม  แต่ละกลุ่มอำนาจให้ทำหน้าที่ในภาคส่วนของตนอย่างโปร่งใส  กระทำตามขั้นตอน  และมี

ความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5  บทบาทของสื่อและภาคประชาสังคมในการตรวจสอบเพื่อเป็นภาวะสมดุลย์ 

 

  นอกจากนี้  สื่อสารมวลชนเองก็ต้องมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมในการตรวจสอบ 

ดังนั้นความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ  หรือการมีคุณธรรมและจริยธรรมของสื่อมวลชน  จึงถือได้ว่าเป็น

เรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ  จะช่วยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับภาคประชาสังคมใน

การตรวจสอบ ความสัมพันธ์ที่ผิดเพี้ยนไปของกลุ่มอำนาจแต่ละกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันบางพวก บางกลุ่ม 
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ในกลุ่มผลประโยชน์ มักจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นอย่างมากกับกลุ่มสื่อสารมวลชน ทำให้พลัง

อำนาจในการตรวจสอบมีน้ำหนักที่น้อยลง เรื่องเหล่านี้จะมีส่วนทำให้แนวในเรื่องของธรรมภิบาลใน

กิจการความมั่นคงยังคงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socailization) เป็น

สิ่งที่ช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีธรรมภิบาลในกิจการความมั่นคงในอนาคต 

 

  4.  ข้อเสนอแนะ 

 จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะพบว่าแนวคิดของธรรมาภิบาลในกิจการความมั่นคง  เป็นประเด็น

ท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ผลักดันให้เป็นเร่ืองท่ีนานาประเทศจะต้องมีภายหลังจากหลังสงครามเย็น

ยุติลง  ดังนั้นการที่กองทัพในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ทำงานด้านความมั่นคง  จึงมีความจำเป็นที่

ต้องศึกษา  ปรับเปลี่ยน  และพัฒนากิจกรรมต่างให้สามารถรองรับกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในอนาคต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยจะมีธรรมาภิบาลได้นั้นจะต้องมี

การดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 4.1 ยกระดับภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง : การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีความ

เข้มแข็งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ  ทั้งนี้เพราะภาคประชาสังคมนั้นเปรียบเสมือนกับผู้ที่คอยทำ

หน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ แม้กระทั่ง

ข้าราชการ หรือ แม้กระทั่งภาคเอกชน ต่างๆ  เพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง  โดยการที่

จะส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งได้  ประเทศไทยจะต้องการมีการส่งเสริมในประเด็น

ต่างๆ  ดังนี้ 

  4.1.1 มีการออกนโยบายสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมได้

มีบทบาท  หน้าที่  และรวมไปถึงการมีอำนาจในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ ใน

ระดับที่มีความเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 

  4.1.2 จัดให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ 

และให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนในประเทศ อีกทั้งยัง

เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและมีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ความเป็นไปของประเทศ 

 4.2 รณรงค์ส่งเสริมสื่อมวลชนสร้างสรรค์  ความสำคัญของสื่อนั้นมีความสำคัญยิ่งในสภาวะ

แวดล้อมปัจจุบัน  นอกจากนี้ความต้องการในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของปัจเจกบุคคลมีแนวโน้มที่

สูงมากขึ้นเป็นลำดับ  ดังนั้นการทำหน้าที่ของสื่อจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบการ

ดำเนินการต่างๆ ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม  เพื่อนำไปสู่ความโปร่งใสตรวจสอบได้  อันเป็นปัจจัย
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พื้นฐานของธรรมาภิบาล  การรณรงค์ส่งเสริมสื่อมวลชนสร้างสรรค์  ควรมีการดำเนินการดังนี้ 

  4.2.1 สร้างความเข้มแข็งของประชาคมเครื่อข่ายสื่อมวลชน ด้วยการเน้นการมีส่วนร่วม

ระหว่างสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกในการร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันเวลา และ

เป็นข่าวสารเชิงสร้างสรรต่อสังคมไทย โดยคำนึงถึงบทบาทในการเป็นเครื่องมือหนึ่งของสังคมในการ

ทำหน้าที่ตรวจสอบ นโยบายสาธารณะที่กำหนดใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

อำนาจที่อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน การตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นต้น 

  4.2.2 ส่งเสริมจรรยาวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

วิชาชีพและองค์ความรู้ในด้านอื่นๆ เพื่อให้มีลักษณะเป็นสหวิทยาการในมิติของการสื่อสารมวลชน 

อันนำไปสู่การยกระดับให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมีมาตรฐานในวิชาชีพที่สูง เป็นสากล คำนึงถึงผล

ประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

 4.3 ส่งเสริมให้กองทัพมีความเป็นทหารอาชีพ  ความเป็นทหารอาชีพของกองทัพนั้นจะช่วย

ให้การดำเนินการด้านต่างๆ ในกิจการความมั่นคงของประเทศเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเด็นทางการด้านการเมือง ที่กองทัพจะต้องรักษาระยะให้มีความเหมาะสม คือไม่

ห่างเหินหรือใกล้ชิดจนเกินไป เพราะความเหมาะสมของระยะของกองทัพกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

จะช่วยให้กองทัพมีความเป็นทหารอาชีพ โดยการดำเนินการที่มุ่งไปสู่ความเป็นทหารอาชีพมีประเด็น

สำคัญได้แก่ 

  4.3.1 ปรับโครงสร้างกองทัพให้มีความทันสมัยและเหมาะสม เพื่อให้มีกระบวนการ

ทำงานที่มีประสิทธิภาพ  มีความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่  รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับการควบคุม  ตรวจสอบ  บริหาร  และจัดการที่จะเกิดขึ้นโดยพลเรือนในอนาคต  นอกจากนี้ 

บทบาทของกองทัพในการเตรียมกำลัง และใช้กำลัง จะต้องมีลักษณะที่แยกออกจากกัน ปัจจุบัน

กองทัพเป็นหน่วยงานมีลักษณะรวมการใช้กำลังและเตรียมกำลังภายในตนเอง  ทำให้มีการใช้อำนาจ

แบบเบ็ดเสร็จผูกขาดที่บุคคลคนเดียว  ดังนั้นการที่กองทัพมีโครงสร้างที่เหมาะสม  โดยมีการแยกการ  

เตรียมกำลัง  และใช้กำลังออกจากกัน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้กองทัพมีความเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น   

  4.3.2 ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องอุดมการณ์ในการ

เป็นทหารอาชีพนั้น  เป็นสิ่งที่ทุกคนในกองทัพจะต้องได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องยาวนาน  เพื่อไม่

ให้ลืมจิตวิญญาณในการเป็นทหารอาชีพ  แต่ในสภาพความเป็นจริงที่ผ่านมานั้นกองทัพให้ปลูกฝัง

อุดมการณ์ในการเป็นทหารอาชีพให้เฉพาะ  โรงเรียนทหาร  และช่วงการฝึกบุคคลพลเรือนเข้ามาเป็น

ทหาร  แต่หลังจากจบการศึกษาหรือผ่านการฝึกจากหลักสูตรเหล่านั้นไปแล้ว  เมื่อเข้ามาประจำการใน
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กองทัพก็ไม่ได้โอกาสให้มีการปลูกฝังอุดมการณ์ในการเป็นอาชีพสักเท่าไหร่ อย่างไรก็ดีในปัจจุบันใน

สถาบันการศึกษาของทหารหลายแห่งเริ่มมีความตื่นตัวในการเป็นปลูกฝังอุดมการณ์ในการเป็นทหาร

อาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้ทหารในอนาคตมีทรรศนะในการ

เป็นทหารอาชีพที่เพิ่มมากขึ้น 

 4.4 เน้นกระบวนการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน  ในปัจจุบันการดำเนินการต่างที่จะสามารถ

ผ่านไปได้อย่างดีนั้น  เป็นที่ทราบกันดีว่าจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  ที่มีส่วนได้  

ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ  เพราะหากไม่ได้มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว  ย่อมมีแนวโน้มว่าการ

ดำเนินการนั้นยากที่จะประสบความสำเร็จ  เพราะปัจจุบันสังคมมีความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นและที่

สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในลักษณะที่เป็นพลวัตร  การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ    

จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้  ดังนั้นการดำเนินการใดๆ  จึงมี

ความจำเป็นที่ต้องมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ  ลักษณะดังนี้  

  4.4.1 จัดให้มีเวทีสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในวาระสำคัญๆ 

ของประเทศ  ด้านความมั่นคง  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการในด้านต่างๆ  ของกิจการ

ความมั่นคง  อันนำไปสู่การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  อีกทั้งยังนำไปสู่ฉันทามติในเรื่องต่าง ๆ  ที่

หน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการ  แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องมีดุลยภาพระหว่าง

ความมั่นคงแห่งชาติและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน  

  4.4.2 จัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในวาระสำคัญๆ ของประเทศ 

เพื่อเป็นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อันนำไปสู่การ

ขับเคลื่อนร่วมกันในมิติความมั่นคง  

 4.5 ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน  เยวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องเติบโตเป็นพลเมือง

ของประเทศในอนาคต  หากได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่เหมาะสมและดีแล้วย่อมที่จะเป็นหลักประกัน

สำคัญประการหนึ่งในอนาคต  ที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมมีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดี  ดังนั้นค่านิยม

จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะประคับประคองให้สังคมพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง 

  4.5.1 รณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึง สิทธิ และหน้าที่พลเมือง เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิ

ตนเองมีว่ามีขอบเขตเพียงไร และต้องไม่ลืมว่าอำนาจเป็นของปวงชน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญประการแรก

คือ สิทธิการเป็นเจ้าของอำนาจ ที่จะต้องหวงแหนและรักษาเอาไว้ นอกจากนี้หน้าที่พลเมืองก็ยังเป็น

สิ่งที่มีความสำคัญควบคู่ไปกับสิทธิ โดยหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบและสำคัญมากคือ หน้าที่ในการ

ตรวจสอบ เพราะหากไม่มีความสำนึกในเรื่องของการตรวจสอบแล้ว ทุกคนจะไม่ทำหน้าที่ในการ
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ติดตามว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทน หรือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคส่วนต่างๆ ได้ทำหน้าที่ของตนอย่าง

เต็มกำลังความสามารถหรือยัง  นอกจากนี้การไม่ให้ความสำคัญอาจจะนำไปสู่ความสะดวกในการ

คอร์รัปชั่นอีกด้วย  ดังนั้นการรณรงค์ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่

พลเมือง  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งสร้างในเกิดความคิดอย่างแพร่หลายในสังคมไทย  เพื่อที่เยาวชน

เหล่านั้นจะได้กลายไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต 

  4.5.2 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้เยาวชนมีคิดดีทำดี มีความคิดเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่  เอื้ออาทรต่อกัน  นอกจากนี้การมีคุณธรรมจริยธรรมจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้มีจิตสำนึกที่เป็น

จิตสาธารณะและจิตอาสา  ในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาหรือด้อยกว่าตน  อีกทั้งช่วยให้

แนวคิดในเรื่องของธรรมาภิบาลได้แพร่กระจายไปสู่สังคม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใส  และการ

ยินยอมให้ถูกตรวจสอบจากบุคคลอื่น  การเริ่มรณรงค์ที่เยาวชนจึงเป็นจุดเริ่มที่จะช่วยให้สังคมไทย

เปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตอย่างมีเสถียรภาพ  

 

  5.  บทสรุป 

 ธรรมาภิบาลในหน่วยงานความมั่นคงเป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น มีความ

สัมพันธ์และสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับ

ธรรมาภิบาล  ควบคู่กันไป  โดยหลักการสำคัญของธรรมภิบาลในหน่วยงานความมั่นคงนั้น  คือ  การ

ที่หน่วยงานด้านความมั่นคง  ซึ่งรวมถึงกองทัพ  นั้นสามารถที่จะถูกควบคุม  ปกครอง  จัดการ  และ 

ตรวจสอบ  โดยประชาชน  ในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงของประเทศ  อย่างไรก็ดี 

ถึงแม้แนวความคิดเรื่องธรรมาภิบาลในหน่วยงานความมั่นคงจะเป็นเรื่องที่ถูกขับเคลื่อนมาพร้อม

กระแสประชาธิปไตย  แต่การปรับปรุงและเปลี่ยนผ่านให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไปสู่จุดที่

มี ธรรมาภิบาลในทัศนะของประเทศตะวันตกนั้น  เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจ

ต่างๆ  ในสังคมไทย  

 การดำเนินการต่างๆ  ควรที่จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ใน

สังคมไทย  เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพัฒนาการมานานมีความสลับซับซ้อน  นอกจากนี้การ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องกระทบกับผลประโยชน์และอำนาจที่ผูกติดไว้

กับตำแหน่งต่างๆ ทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีก หากวันนี้หลายท่านที่อยู่ใน

อำนาจหรือกำลังจะขึ้นสู่อำนาจ ไม่เสียสละยอมที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ที่มีใน

ปัจจุบันให้มีความสอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้ว วันหนึ่งข้างหน้าสังคมและ
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ส่วนรวมจะกลายมาเป็นเป็นผู้ที่บีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเอง  ซึ่งหากวันนั้นมาถึงหลายคนที่

ไม่ได้เตรียมตัวไว้ย่อมจะต้องเสียใจ  การมีอำนาจในอนาคตจะตามมาด้วยการตรวจสอบจากภาคส่วน

ต่างๆ  เพราะยิ่งท่านยิ่งมีอำนาจท่านยิ่งต้องยิ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเท่านั้น  เหมือนกับคำ

พูดของลุงเบนที่สอน  ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์  ในภาพยนต์เรื่อง  สไปเดอร์แมน  ที่ว่า “With great power 

comes great responsibility.”  แล้วท่านล่ะครับ  มี  great  responsibility  กันรึยัง 
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