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 เปรียบเทียบกับประเทศไทย”  
  ดร.สุรพล ศรีวิทยา      
 บทความในกลุ่มย่อยที่ 4 สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการ 550 
 ยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม? 
 เรื่อง “ความยุติธรรมในสิทธิชุมชน: มองผ่านนิติสำนึกของกลุ่มอนุรักษ ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด – บางสะพาน  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  
  นางสาวภิรัชญา วีระสุโข       

 บทความที่ได้รับผลการประเมินในระดับผ่านให้ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบ 571 
 การประชุมวิชาการของสถาบัน 
 “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและการสนับสนุนการสร้าง 573 
 หลักนิติธรรมในสังคมไทย”  
  รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร กาญจนการุณ      
 “หลักการและแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญ”  589 
  นายธนัย เกตวงกต      
 “มาตรการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ  609 
 ยกระดับสิทธิมนุษยชนในเวทีโลก”  
  ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา     
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1.  หลักการและเหตุผล 

ในบริบทต่างประเทศ หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็น

คำที่มีการนิยามแตกต่างกันไป และหนึ่งในคำนิยามที่มีความ

ชัดเจนมากที่สุดคือ คำนิยามของ Justice Tom Bingham ซึ่งได้

ให้ความหมายว่า หลักนิติธรรม หมายถึง “[หลักที่กำหนดให้] 

บุคคลทุกคน และองค์กรทุกองค์กรในรัฐ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค

รัฐ หรือภาคเอกชน จะต้องอยู่ ใต้กฎหมายของรัฐ และเป็น

กฎหมายที่ถูกบั งคับใช้ โดยศาล” 1 ส่วนในประเทศไทยนั้น   

มีแนวความคิดว่า หลักนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้กฎหมาย 

ซึ่งเป็นหลักที่อยู่เหนือกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง โดยหลักนิติธรรมนี้ จะ

เป็นสิ่งที่กำหนดระเบียบแบบแผนแห่งกฎหมาย เพื่อป้องกันการ

ตรากฎหมายมาใช้บังคับตามอำเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่

เป็นธรรม2 และเป็นแนวความคิดที่ได้รับการพัฒนาจากประเทศ

อังกฤษ ซึ่ ง เป็นประเทศที่ ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

 1 Justice Tom Bingham, 2010, The Rule of Law 
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(Common Law หรือระบบกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์) ต่อมา ในภาคพื้นยุโรป 

ซึ่งใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) และในสหรัฐอเมริกา ก็ได้มี

การพัฒนาหลักการที่คล้ายคลึงกับหลักนิติธรรมนี ้คือ หลักนิติรัฐ (Legal State) 

และหลักนิติกระบวน (Due Process of Law) ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่

ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม นิติรัฐ หรือนิติกระบวน ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์

เหมือนกัน คือ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และจำกัดอำนาจของรัฐ3 

ปัจจุบัน หลักนิติธรรม ถือเป็นหลักที่มีความสำคัญต่อการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก4 อย่างน้อยในสามมิติ ดังนี้  

ประการที่หนึ่ง มิติในการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย กำหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างเสมอ

ภาคภายใต้กฎหมาย แต่ถ้าหากต่างคนต่างใช้อำนาจและอ้างสิทธิของตนเองโดย

ไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นแล้ว หรือใช้เสียงข้างมากโดยไม่เคารพ

กติกา ก็อาจเกิดความวุ่นวายในสังคมได้   

ประการที่สอง มิติในการตรากฎหมาย กล่าวคือ การตรากฎหมายจำเป็น

ต้องเคารพหลักนิติธรรม โดยกฎหมายนั้นต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

และมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถ้าหากกฎหมายไม่

เป็นธรรม และไม่มีการบังคับใช้กับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ประชาชน

ก็จะไม่มีศรัทธาต่อกฎหมาย เป็นการทำลายคุณค่าของหลักนิติธรรม และเป็นการ

ขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ประการที่สาม มิติการใช้อำนาจ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นั้น สิ่งที่สำคัญคือ องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ จะใช้อำนาจตาม

 2 วิสิฐ ญาณภิรัต. (2557). บริบทหลักนิติธรรมในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม หน้า 111 

 3 เรื่องเดียวกัน 

 4 การแสดงปาฐกถาเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม” โดย ศาสตราจารย์ 

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 

2557 สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 จาก www.isranews.org/thaireform-data-politics/  
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อำเภอใจไปละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ เพราะถ้าหากมี

การใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้ว ก็ไม่อาจเรียกการปกครองในระบอบนั้นว่าเป็นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อีกต่อไป ทั้งนี้ หลักนิติธรรมเป็นหลักที่

กำหนดให้อย่ างน้อย ต้องมีการแบ่ งแยกการใช้อำนาจ และกำหนดให้  

เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้อำนาจโดยเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ

สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว 

จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรมเปรียบเสมือนเสาหลักของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย หากองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

ตลอดจนประชาชนผู้ เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็เคารพกฎหมาย สังคม

ประชาธิปไตยก็จะมีความสงบเรียบร้อย และสามารถได้รับการพัฒนาอย่าง  

ต่อเนื่อง   

ประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า   

มีการบัญญัติคำว่า “หลักนิติธรรม” อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 25505 อีกทั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยังกำหนดให้หลัก

นิติธรรมเป็นหลักการสำคัญ นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ก็ได้มีการส่งเสริมให้

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเคารพหลักนิติธรรมซึ่งสอดแทรกอยู่ใน

หลักการต่างๆ เช่น การกำหนดให้การดำเนินกิจการขององค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีองค์ประกอบข้อหนึ่งคือหลัก

นิติธรรม หรือแม้กระทั่งการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งก็มีหลักการหลายประการที่เป็นไป

ตามหลักนิติธรรมเช่นกัน   

อย่างไรก็ตาม หลักนิติธรรมก็เป็นหลักที่มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก 

และไม่มีการกำหนดความหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้ที่ผ่านมา บุคคลหลายฝ่ายตั้ง

แต่องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ จนถึงประชาชนยกคำวา่ “หลกันติธิรรม” ขึน้กลา่วอา้งเพือ่

ประโยชนข์องตนเอง แตก่ไ็มเ่ปน็ทีป่ระจกัษว์า่ คำวา่นติธิรรมหมายความวา่อยา่งไร 

และยังมีปัญหาเรื่องการเคารพหลักนิติธรรมขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง 
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องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการ   

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ การทุจริตคอรัปชัน ตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้

อำนาจขององค์กรต่างๆ ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกินขอบเขตหรือไม่เคารพหลัก

นิติธรรม จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง จนเกิดวิกฤตทางการเมือง

อย่างที่ผ่านมา นอกจากนั้น หลักนิติธรรมยังถูกตั้งคำถามจากประชาชนในแง่

ความเสมอภาคและการเข้าถึงความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ทั้งความเป็นธรรมใน

มิติของเศรษฐกิจและสังคม   

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจ

สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของ  

ประชาชนอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรม ในฐานะที่เป็น

หลักการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบัน  

พระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลก

เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของ

การศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การ

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการปฏิรูปประเทศไทยในด้าน

การเมืองการปกครอง และการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มั่นคงต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

  1)  เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นที่เกี่ยว

กับหลักนิติธรรมและประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่

เกี่ยวกับความหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคคลทั่วไป และการ

กำหนดกรอบของหลักนิติธรรม ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำหลักนิติ

ธรรมมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เห็นความสำคัญของหลักนิติธรรม และเคารพหลักนิติธรรม 

 2)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการตีความและบังคับใช้หลัก

นิติธรรม ทั้งในเชิงทฤษฎี และปรัชญา และในเชิงความเป็นจริงจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ 
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 3)  เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการต่อการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมหลัก

นิติธรรมในประเทศไทย และเป็นหลักที่เกื้อหนุนส่งเสริมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

3. กรอบแนวคิด  

การจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ

ต้องการเสริมสร้างหลักนิติธรรมในสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้  

ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของหลักนิติธรรม และเคารพหลักนิติธรรมซึ่งแม้จะ

กำหนดนิยามอย่างชัดเจนได้ยาก แต่ก็สามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ โดยจะ

เป็นการกล่าวถึงหลักนิติธรรมในสามมุมมอง ได้แก่ 

หลักนิติธรรมเชิงปรัชญา ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงที่มา และความหมายของ

หลักนิติธรรมที่มีการตีความแตกต่างกันไปในหลายแง่มุม เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน

กันในเชิงวิชาการทั้งมุมมองของหลักนิติธรรมจากนักนิติศาสตร์ นักรัฐศาสตร์   

นักสังคมศาสตร์ และภาคประชาชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องข้อจำกัด

ในการบังคับใช้หลักนิติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดแนวทางในการนำ

หลักนิติธรรมที่มีความเป็นปรัชญา มาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักนิติธรรมเชิงสถาบัน ได้แก่ การบังคับใช้หลักนิติธรรมกับองค์กรที่ใช้

อำนาจรัฐ องค์กรทางการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ในประเด็นที่เกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ ในฐานะที่องค์กรตุลาการ   

(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ) เป็นองค์กรที่ตีความคำว่า “หลักนิติธรรม” 

เพื่อพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน  

หลักนิติธรรมกับภาคพลเมือง ซึ่งจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ

หลักนิติธรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้

ให้ประชาชนได้ทราบว่าประชาชนเอง ก็เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาหลัก

นิติธรรมในสังคม เพื่อประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้หลักนิติธรรม
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สามารถใช้บังคับได้จริงในสังคม ตลอดจนเป็นเวทีที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุม

มองในเชิงวิชาการถึงความแตกต่างระหว่างหลักนิติธรรมในเชิงทฤษฎี และความ

เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสังคม  

4. กิจกรรมหลัก 

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17 ประกอบด้วยกิจกรรม   

3 ส่วน ได้แก่ 

	 	4.1	การแสดงปาฐกถา	

 การจัดให้มีการแสดงปาฐกถามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม  

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ถ่ายทอดประสบการณ ์มุมมอง และทัศนคต ิ  

ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัการประชมุวชิาการ  

 1.  การแสดงปาฐกถานำ หัวข้อ “Rule of Law and Democracy: 

How rule of law can strengthen democracy” โดยนกัวชิาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร ์(National 

University of Singapore) ในประเด็นที่ว่า หลักนิติธรรมจะส่ง

เสริมและสร้างความเข้มเข็งให้กับประชาธิปไตยอย่างไร เพื่อชี้ให้

เห็นถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมในการส่งเสริมประชาธิปไตย  

 2.  การแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในประเทศไทย” โดยนักวิชาการผู้ทรง  

คุณวุฒิของประเทศไทย ในประเด็นการพัฒนาหลักนิติธรรมเพื่อ

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อชี้ให้เห็นถึง

ความจำเป็นในการทำให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

บังคับใช้หลักนิติธรรม และช่วยกันส่งเสริมให้สังคมมีความเป็น

ธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 
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 3.  การแสดงปาฐกถาปิด สรุปผลการประชุมวิชาการและขับเคลื่อน

เชิงนโยบาย โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า  

 

	 	4.2	การสัมมนาทางวิชาการ	

 การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และระดมความคิดเห็นในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม ทั้งในเรื่องการตกผลึก

ความหมายของคำว่าหลักนิติธรรม พัฒนาการของหลักนิติธรรมในประเทศไทย 

และประเด็นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หลักนิติธรรมของประเทศไทย   

โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวิชาการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1. การประชุมอภิปรายร่วม (Panel discussion) เพื่อนำเสนอ  

มุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามประเด็นหัวข้อ  

การสัมมนา ระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 1.1  การประชุมอภิปรายร่วมระหว่างนักวิชาการของไทยและ  

ต่างประเทศ (International Panel discussion) หัวข้อ 

“Challenges and Prospects for the Development of 

Democ r a c y : Ru l e o f L aw , Con s t i t u t i o n , a n d 

Democracy” 

 1.2  การประชุมอภิปรายร่วมระหว่างนักวิชาการของไทย หัวข้อ 

“หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย : ต่างมุมมอง 

ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน” 

 2. การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (Group discussion) เป็นการนำ

เสนอบทความ เอกสารทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการนำ

เสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 5 กลุ่ม 
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  กลุ่มย่อยที่ 1 

  นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม 

  กลุ่มย่อยที่ 2  

  วัฒนธรรมการเมืองไทย กับการใช้หลักนิติธรรม     

  กลุ่มย่อยที่ 3   

  หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ: การตีความ ขอบเขต

อำนาจ และการถว่งดลุ?  

  กลุ่มย่อยที่ 4   

  สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม: เท่า

เทยีม ทัว่ถงึ เปน็ธรรม?  

  กลุ่มย่อยที่ 5   

   คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม: ความย้อนแย้งและ  

 ดุลยภาพที่เหมาะสม?  

	 	4.3	การจัดนิทรรศการ	

 จัดนิทรรศการในหัวข้อ “หลักนิติธรรมนำความเป็นธรรมสู่สังคม”   

นำเสนอในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ บอร์ดเส้นทางนิติกระบวน ภาพยนตร์

การ์ตูนแบบ Infographic เวทีกิจกรรมสำหรับแสดงละครใบ้และการเล่นเกม และ 

Guide book โดยครอบคลุมเนื้อหาสามส่วน ได้แก่ 

 1.  ความหมายและพัฒนาการของหลักนิติธรรม 

 2.  การตีความเรื่องหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

 3.  หลักนิติธรรมในทางปฏิบัติ: กรณีศึกษาและแนวทางการนำมาใช้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
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5.  กลุ่มเป้าหมาย 

สถาบันพระปกเกล้ากำหนดผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน ประกอบด้วย  

 1)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 2)  บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 3)  เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 4)  นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 5)  องค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 

 6)  ตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน 

 7)  สื่อมวลชน  

 8)  นักเรียน นิสิต นักศึกษา  

 9)  ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

6. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน 

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  

ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ระหว่างวันที่   

6 - 8 พฤศจิกายน 2558 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1)  ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของ

รัฐบาล องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชน และประชาชน

ทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความ

คิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม ทั้งในด้านความหมายของ

หลักนิติธรรม การเสริมสร้างหลักนิติธรรมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ และ

กรณีศึกษาในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หลักนิติธรรม 
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 2)  ได้รับข้อเสนอเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างหลัก

นิติธรรมในสังคมไทย เพื่อให้หลักนิติธรรมเป็นกลไกที่สำคัญในการ

เสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 
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Principles and reasons  

The term “Rule of Law” has been def ined by 
several authors. One excellent definition is, “all persons 
and authorities within the state, whether public or private, 
should be bound by and entitled to the benefits of laws 
publicly made… and publicly administered in the Courts.”1 
In Thailand, “Rule of Law” is seen as a principle above 
the written law, in other words, the law passed by the 
Parliament; every authority within the state has to be 
compliant to the principle of Rule of Law.2 The Rule of 
Law determines the organization of the law in order to 
prevent arbitrary application of law without fair criteria. 
This concept was developed in England, where Common 
Law, or unwritten law, is used. Later, on the European 
continent where Civil Law is used, and in America, similar 
principles called the “Legal State” and “Due Process of 

 1 Justice Tom Bingham 2010, The Rule of Law. 

 2 Thanin Kraivichien 2009, Lak Nittitham. 
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Law” were developed. These concepts share the same objective, that 
is, to protect the rights and liberties of the people and to limit the 
power of the state. 

At present, Rule of Law is a principle that is significant for 
democracy in at least three dimensions.   

The first dimension is the people’s use of sovereignty. In 
democracy, people are owners of sovereignty equally under the law. 
However, if each individual uses his/her power and claims his/her own 
rights without respecting laws or the rights of others, or if people 
depend on majority vote and ignore rules, there may be chaos in the 
society.  

The second dimension is the enactment of laws. That is, the 
enactment of laws must be in accordance with Rule of Law. The law 
must respect the rights and liberties of the people. The use of state 
power must be checked to ensure transparency. If the law is arbitrary 
and does not apply to everyone, respect for the law will decay and this 
important pillar of democracy will have no meaning. Besides, it also 
contradicts the principle of governance in democracy. 

The third dimension is the use of power. In a democracy, it is 
important that government officials and organizations that wield state 
power must not use that power arbitrarily to violate the rights and 
liberties of the people. If there is arbitrary use of power, the system of 
governance cannot be called democracy. At minimum, Rule of Law 
requires the separation of powers. Besides, the use of power by 
government officials must be subject to the law. This is among the 
important principles of democracy.   

Therefore , i t can be sa id that Ru le of Law is a p i l l a r of 
democracy. If the individuals and organizations exercising state power 
are under the law, and the people, who are the owners of sovereignty, 
obey the law, the democratic society will be in order and can develop. 
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Thailand also emphasizes Rule of Law, as indicated in the 
provision concerning Rule of Law in Thailand’s 2007 Constitution.3 The 
draft Thai Constitution also stipulates that Rule of Law is a major 
principle. In addition, in recent years, many public and private sector 
organizations have been encouraged to respect Rule of Law. For 
example, the operation of both public and private sectors must comply 
with the principle of good governance, a component of which is Rule of 
Law. Moreover, the enactment of the Royal Decree on Criteria and 
Procedure on Good Governance, B.E. 2546 (2003) also includes several 
criteria that are in accordance with Rule of Law. 

The Thai term translated as Rule of Law, laknittitham, is rather 
abstract and there is no clear definition. As a result, many individuals 
from various parties, ranging from organizations exercising state power 
to the general public, cite the phrase “Rule of Law” just to serve their 
own ends without realizing its true meaning. Besides, there are also 
problems concerning respect for Rule of Law from various organizations, 
particularly those with state power. Such problems include transparency, 
conflicts of interest, and corruption. The arbitrary exercise of state 
power and violation of Rule of Law can cause serious conflicts, even 
political crisis. In addition, abuses can prompt the people to question 
Rule of Law in terms of equality and access to various types of 
fairness, including in economic and social terms.  

King Prajadhipok’s Institute, as an academic institute with the 
mission to develop democracy and good governance for the sustainable 
benefit of the people, is aware of the importance of Rule of Law, which 
is a key principle to promote the development of democracy in a stable 
and sustainable way. Therefore, the 17th KPI Congress is held as a 
public forum to exchange academic knowledge and experience, as well 
as to present information based on research concerning various issues 
related to Rule of Law. This will lead to the accumulation of information 

 3 The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550, Article 3, Paragraph 
2. 
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with academic benefit for political reform in Thailand and for further 
enhancement of stable democratic society.    

Objective 

 1)  To serve as a public forum for presentation of academic 
works relating to Rule of Law and democracy, particularly the 
definition of these concepts to create better understanding 
among the general publ ic , as wel l as to establ ish the 
framework of Rule of Law and identify concrete enforcement 
of Rule of Law. This will result in awareness among all 
sectors, public and private, of the importance of Rule of Law.   

 2)  To exchange knowledge and experience in interpreting and 
enforcing Rule of Law in theoretical, philosophical and realistic 
terms among knowledgeable persons both domestically and 
internationally.   

 3)  To propose academic recommendations setting the direction of 
Thai political reform so that the principle of Rule of Law, as a 
principle important to promoting democracy, is completely 

respected by all political institutions.   

Conceptual Framework 

The objective of the 17th KPI Congress is to strengthen Rule of 
Law in Thailand so that all sectors will appreciate and respect Rule of 
Law. Although it is difficult to define this concept, it is possible to 
make concrete use of it. Rule of Law will be addressed in the following 
three dimensions.  

The philosophical dimension of Rule of Law: This refers to the 
background and mean ing of Ru le o f Law, wh ich has va r ious 
interpretations. Such interpretation encourages academic exchange from 
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the perspectives of law, political science, social science, and public 
administration. There will also be an exchange of ideas concerning the 
limitations of Rule of Law in terms of enforcement, in order to create 
understanding and to find approaches to apply the philosophy of Rule of 
Law in a concrete manner.   

The institutional dimension of Rule of Law: This refers to the 
enforcement of Rule of Law with organizations that exercise state 
power, political institutions, government officials, and, particularly, 
organizations relevant to the juristic process. There will be an exchange 
of ideas regarding organizations that exercise juristic power since those 
organizations, particularly the Constitutional Court, interpret the term, 
“Rule of Law” to protect the Constitution as the highest law and to 
protect the rights and liberties of the people.  

Rule of Law and the civi l sector: This wi l l highl ight the 
importance of Rule of Law with relevance to daily life of the people in 
order to create awareness among the people that they are an important 
part of developing Rule of Law in the society. Such knowledge and 
understanding will enable the actual enforcement of Rule of Law in 
society. It will also encourage the exchange of academic ideas on the 
difference between the academic and realistic use of Rule of Law in 
Thai society.  

Keynote Speeches 

Keynote speeches are presented to allow knowledgeable Thai and 
foreign persons with expertise and experience regarding Rule of Law to 
share their experience, perceptions, and opinions. There will be three 
keynote speeches.  

 1.  The opening speech on “Rule of Law and Democracy: How 
Rule of Law can Strengthen Democracy” by a knowledgeable 
academician from the National University of Singapore.    
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 2.  The special speech by a knowledgeable Thai academician on 
“Rule of Law and Development of Democracy in Thailand”. 
The speech will indicate the need to build social awareness 
regarding enforcement of Rule of Law, and to enhance 
fairness in society, which will lead to the development of a 
sustainable democratic society. 

 3.  The closing speech by Associate Professor Woothisarn 
Tanchai, Secretary General of King Prajadhipok’s Institute, to 
summarize the conclusions and policy ideas arrived at during 
the Congress.  

Academic seminar 

The academic seminar aims to be a forum for the exchange of 
knowledge, and to mobilize ideas about Rule of Law, including the true 
understanding of the term, the development of Rule of Law in Thailand, 
and problematic issues regarding the enforcement of Rule of Law in 
Thailand. The seminar is divided into two sections:     

 1.  Panel discussions. This section allows the presentation of 

ideas and exchange of experience among Thai and foreign 

knowledgeable persons and academicians. 

     1.1  International panel discussion on “Challenges and 

Prospects for the Development of Democracy: Rule of 

Law, Constitution, and Democracy”.   

     1.2  Thai panel discussion on “Rule of Law, Constitution, and 

Democracy: Different Perspectives and Understanding 

towards a Single Purpose”. 

 2.  Group discussions. This section is the forum for presentation 
of academic articles and research results, and discussion of 
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the presentations. Summary conclusions of the five group 
discussions will be presented in a plenary session.  

Group discussions will be conducted for five separate topics. 

 1) Rule of Law in Public Policy and the Creation of Fair Society 

 2) Thai Political Culture and the Application of the Principles of 

Rule of Law 

 3) The Rule of Law for Organizations Exercising State Power: 

Interpretation, Scope of Power, and Balancing? 

 4) Human Rights and Civil Rights in the Process of Judgment: 

Equal, Universal, and Fair? 

 5) Corruption and the Rule of Law:  Paradox and Balance? 

Exhibition 

An exhibition will be arranged around the theme of “Rule of Law 
Bringing Justice to Society”. Emphasis will be on case studies and daily 
life situations that reflect Rule of Law in society. The exhibition also 
aims to disseminate knowledge and understanding concerning Rule of 
Law in various contexts in which the term “Rule of Law” is usually 
cited. This will enable the audience to consider whether each citation is 
reasonable. The exhibition wil l be based on media that is easily 
understood by school students, university students, and the general 
public.  

Target groups 

 1) Members of the National Legislative Assembly  

 2) Government officers  

 3) International organization officers 

 4) Academics in relevant fields 
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 5) Community leaders  

 6) Journalists 

 7) University students  

 8) General people who are interested in the topic 

Expected benefits 

 1) Executives from the public and private sectors, as well as 
a c a d em i c s , k n ow l e d g e a b l e p e r s o n s , g o v e r nm e n t 
representatives, representatives of independent organizations, 
local administrative organization officials, educational institute 
staff, non-government organization staff, members of the mass 
media, civil organization members, and the general public will 
be given opportunities to present their academic works, as 
well as to learn and to exchange ideas about several issues 
regarding Rule of Law. The scope of learning and exchange 
of ideas will cover the meaning of Rule of Law, enhancement 
of Rule of Law in various sectors, and case studies on 
problematic issues concerning enforcement of Rule of Law.   

 2)  Academic recommendations beneficial for enhancement of 
Rule of Law in Thailand will be obtained, and Rule of Law 
wil l become an important mechanism in strengthening 
sustainable democratic society. 
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การประชุมกลุ่มย่อย แบ่งออกเป็น 5 ห้อง ดังนี้ 

	 1.	นิติธรรมในนโยบายสาธารณะกับการสร้าง
สังคมที่เป็นธรรม		

เป้าหมายประการสำคัญของประชาธิปไตยและการใช้หลัก

นิติธรรมคือการสร้างสังคมที่เป็นธรรมผ่านการมีรัฐบาลและ

กระบวนการเชิงนโยบายที่สามารถจัดสรรทรัพยากรและการ

บริการภาครัฐให้แก่ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Equity 

and Inclusiveness) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการดำเนิน

นโยบายสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์ในการกระจายทรัพยากรจาก

ภาครัฐทั้งในรูปงบประมาณ การบริการสาธารณะ และสวัสดิการ

สังคมไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคน  

ที่มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสและเข้าถึงการบริการภาครัฐได้ยาก

ลำบาก แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังปรากฏปัญหาในการดำเนิน

นโยบายลักษณะดังกล่าวในแง่มุมของความไม่เท่าเทียมกันในการ

เข้าถึงโครงการของภาครัฐ ในขณะที่ปัญหาความยากจนที่กระจุก

สาระสำคัญและประเด็นหลักในการประชุมกลุ่มย่อย  
KPI Congress ครั้งที่ 17 

“หลกันติธิรรม กบั ประชาธปิไตย” 
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ตัวอยู่ในภาคเกษตรกรรมและแรงงานนอกระบบ และปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง

เศรษฐกิจที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากมีโอกาสที่จำกัดในการเข้าถึงสวัสดิการ

สังคมที่รัฐจัดให้ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาทุกครั้ง  

เมื่อมีการริเริ่มกระบวนการปฏิรูปประเทศ สภาพปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า 

เป้าหมายของการพัฒนาประชาธิปไตยและการใช้หลักนิติธรรมเพื่อสร้างสังคมที่

เป็นธรรมในประเทศไทยยังไม่บรรลุผลอย่างแท้จริง 

ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

 1) ปัญหาการนำหลักนิติธรรมสู่การปฏิบัติในสังคมไทย โดยเฉพาะ  

อย่างยิ่ง การสร้างนโยบายสาธารณะ 

 2) กลไกและกระบวนการในการแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคมโดยใช้

หลักนิติธรรม 

 3) นวัตกรรมในการปฏิรูปเพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนการสร้างหลัก

นิติธรรมในสังคมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 

	 2.	วัฒนธรรมการเมืองไทยกับการใช้หลักนิติธรรม	

การบังคับใช้หลักนิติธรรมในสังคมไทยที่ผ่านมา มักเป็นการใช้อำนาจทาง

กฎหมายบนฐานของวัฒนธรรมการเมืองไทย ซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกับหลัก

นิติธรรมเท่าใดนัก เช่น การใช้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งโยกย้าย

ตำแหน่ง การคอร์รัปชั่นโดยอาศัยระบบอุปถัมภ์ การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม 

(abuse of power) ในทางการเมือง การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ทางการเมืองโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง และการเกรงกลัวผู้มีอำนาจ 

เป็นต้น  วัฒนธรรมการเมืองไทยในลักษณะอำนาจนิยม ไพร่ฟ้า และระบบ

อุปถัมภ์เช่นนี้ได้สืบทอดต่อกันมาในสังคมไทยด้วยความเคยชินจนกลายเป็น

จิตสำนึกและพฤติกรรมของคนไทย  

ดังนั้นการสำรวจและทบทวนวัฒนธรรมการเมืองไทยที่ส่งเสริมและลดทอน

การบังคับใช้หลักนิติธรรมจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังควรพิจารณา
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ถึงผลกระทบอันเกิดจากการขาดหลักนิติธรรมในสังคมประชาธิปไตยว่า ส่งผลต่อ

ความน่าเชื่อถือในการใช้อำนาจทางกฎหมายและทางปกครองเพียงใด ตลอดจน

ควรพิจารณาถึงแนวทางการส่งเสริมการบังคับใช้หลักนิติธรรมในบริบทวัฒนธรรม

การเมืองไทย เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยต่อไป    

ประเด็นห้องย่อย  

 1. วัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมหรือลดทอนการบังคับใช้หลักนิติธรรมอันส่ง

ผลโดยตรงต่อคุณค่าของประชาธิปไตยในสังคมไทย เช่น ระบบ

อุปถัมภ์กับการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม หลักนิติธรรมกับการเปิดพื้นที่

ให้กับการเมืองภาคประชาชน  

 2. แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมบนฐานของวัฒนธรรมไทย 

	 3.	หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ	:	ตีความ	ขอบเขต
อำนาจ	และการถว่งดลุ?	

องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่รัฐ มีอำนาจตีความคำว่าหลักนิติธรรมได้ 

ศาลรัฐธรรมนูญเองก็มีอำนาจในการตีความหลักนิติธรรมเช่นกัน และการตีความ

ของศาลรัฐธรรมนูญก็มีผลผูกพันทุกองค์กร ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำ

วินิจฉัยหลายประการที่เป็นการตีความคำว่า “นิติธรรม” และไม่ว่าจะเป็นไปใน

ทางหักล้างสิทธิ หรือรับรองสิทธิ ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรต่างๆ และ

สังคมทั้งสิ้น แม้ว่าการตีความนั้นจะแตกต่างจากการตีความขององค์กรอื่นๆ   

ก็ต้องถือเป็นที่ยุติ และในหลายกรณีก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจาก

ขัดและแย้งกับองค์กรอื่น   

อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็ล้วน

แล้วแต่เป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ดังนั้น การใช้อำนาจของ

องค์กรเหล่านี้จึงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนด และต้องเคารพ  

หลักนิติธรรม ด้วยเหตุนี้ การใช้อำนาจขององค์กรต่างๆ จึงต้องมีการตรวจสอบ
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ถ่วงดุลกัน ตั้ งแต่ที่มาซึ่ งต้องมีความชอบธรรม การใช้อำนาจ และการ  

ตรวจสอบการใช้อำนาจ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งผูกขาดการใช้อำนาจ

ตีความหลักนิติธรรมจนกลายเป็นการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ และเมื่อร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้กำหนดให้องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐต่างๆมีเขตอำนาจที่  

แตกต่างไป เช่น การเพิ่มอำนาจสมาชิกวุฒิสภา การเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ 

ฯลฯ อีกทั้งได้มีแนวโน้มกำหนดกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรฐัใหม ่จงึควรมกีาร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการใช้อำนาจขององค์กรต่างๆ ในแง่การ

ตรวจสอบถ่วงดุล ทั้งในเรื่องการเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ และการตรวจสอบ

การใช้อำนาจ ทั้งการตรวจสอบภายในองค์กรเอง ตรวจสอบโดยองค์กรอื่น และ

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

 1. การตีความคำว่า “หลักนิติธรรม” โดยองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ และผลของการตีความ

ดังกล่าว 

 2. ผลกระทบของการตีความหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญต่อสังคม

และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในด้านผลผูกพัน และการบังคับการตามคำ

วินิจฉัย ตลอดจนความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญอัน

เนื่องมาจากคำวินิจฉัย  

 3. กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้เป็นไปตามกติกาที่

รัฐธรรมนูญกำหนด และอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม ตั้งแต่การเข้าสู่

อำนาจ การใชอ้ำนาจ และการตรวจสอบการใชอ้ำนาจ ทัง้การตรวจสอบ 

โดยองค์กรเอง ตรวจสอบโดยองค์กรอื่น และตรวจสอบโดยภาค

ประชาชน  
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	 4.	สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม	:	
เท่าเทียม	ทั่วถึง	เป็นธรรม	?		

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ ได้บัญญัติถึงหลักนิติธรรม 

และกำหนดหลักการพื้นฐานสำคัญอย่างน้อยของหลักนิติธรรมไว้ ซึ่งหนึ่งใน  

หลักการพื้นฐานสำคัญดังกล่าวก็คือ “การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความยุติธรรมที่ทั่วถึงและ

เป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายรวมไปถึงสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ระหว่างประชาชนด้วยกัน หรือระหว่างประชาชนกับรัฐ  อย่างไรก็ตาม ในความ

เป็นจริงยังเกิดปัญหาในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตั้งแต่

กระบวนการก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล จนกระทั่งกระบวนการพิจารณา

คดีในชั้นศาล เช่น ความไม่เสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คู่ความอยู่ในฐานะยากจนและมีข้อจำกัด  

ในการมีทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมที่มีความ

ล่าช้าเกินสมควรทำให้คู่กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม  

ดังนั้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการต่อกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันจะส่งผลให้การรับรองสิทธิในการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในฐานะที่เป็น

หนึ่งในสิทธิมนุษยชน ให้มีผลบังคับใช้ได้ในความเป็นจริงนั้น จึงมีความสำคัญ  

ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

 1. รากเหง้าของปัญหาที่ทำให้สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ

บุคคลไม่ได้รับความคุ้มครอง 

 2. กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคคล

ในประเทศไทย และกรณีศึกษาเกี่ ยวกับปัญหาที่ เกิดขึ้ นของ

กระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนการพิจารณาคด ี
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 3. แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บุคคลได้รับการ

คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

	 5.	คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม	:	ความย้อนแย้งและ
ดลุยภาพทีเ่หมาะสม?	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ กำหนดรับรองสิทธิของ  

ผู้ต้องหา โดยมีหลักการสำคัญ คือ การสันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่า

จะถูกพิสูจน์ว่ากระทำความผิด การคุ้มครองสิทธิในลักษณะนี้รวมกันเรียกว่า   

“นิติกระบวน” (Due process of law) ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญของ

หลักนิติธรรม และหลักการดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นในกฎหมายฉบับต่างๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี และแม้จะมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อ

พิจารณาคดีลักษณะพิเศษ แต่การกำหนดกลไกต่าง ๆ ในการใช้อำนาจของ

องค์กรเหล่านั้น ก็จะเป็นไปอย่างจำกัดเพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักนิติกระบวนนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม การยึดถือหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อาจทำให้เกิดอุปสรรค

ในการพิจารณาคดีบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีการทุจริตทางการเมืองซึ่ง

เป็นคดีที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศและส่งผลให้การพัฒนาประชาธิปไตย

เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ในการพิจารณาคดีลักษณะนี้ ถ้าหากใช้กระบวนการดำเนิน

คดีแบบปกติ ก็อาจเป็นอุปสรรคในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ หรือแม้

จะมีการตั้งองค์กรพิเศษหลายองค์กรเพื่อพิจารณาคดีดังกล่าว แต่ก็มีการใช้กรอบ

อำนาจอย่างจำกัด และมีการกำหนดกลไกที่ทับซ้อนกันจนทำให้การพิจารณาคดี

ต้องล่าช้า 

ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เพื่อหา

จุดสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา และความมีประสิทธิภาพในการ

พิจารณาคดีทุจริตทางการเมืองซึ่งต้องการทั้งความรวดเร็วและถูกต้อง และอาจ

ต้องมีกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานหรือหลักในการรับฟังพยานหลักฐานที่

แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในเรื่องกลไกของการพิจารณาคดีทุจริต

ทางการเมือง ตลอดจนกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

คดีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
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ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

 1. การสืบสวนสอบสวน การแสวงหาพยานหลักฐาน และกระบวนการ

พิจารณาคดีทุจริตทางการเมืองตามหลักนิติกระบวน ทั้งหลักนิติ

กระบวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ตลอดจนการ

ตีความของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา 

 2.  ปัญหาในทางปฏิบัติขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตทางการ

เมือง  

 3. กลไกในการวางระบบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตทางการเมือง 

และในการสืบสวนสอบสวน การแสวงหาพยานหลักฐาน และ

กระบวนการพิจารณาคดีทุจริตทางการเมืองในต่างประเทศ 

 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างองค์กร และกระบวนการพิจารณาคดี

ทุจริตทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพและชอบด้วยหลักนิติธรรม 
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Five separate group discussions will be conducted. 

	 1.	Ru le	of	Law	in	Publ ic	Po l icy	and	the	
Creation	of	Fair	Society	

The main objective of democracy and Rule of Law is 
to create a fair society through the government and policy 
process that enables the allocation of resources and public 
services to the people with equity and inclusiveness. In 
Thailand, public policy has the objective of allocating 
resources from the state sector in the forms of budget, 
public services, and social welfare to various sectors in the 
country, particularly to marginal people with low income 
and limited access to government services. However, in 
t h e p a s t , t h e r e h a v e b e e n man y p r o b l ems w i t h 
implementation of such policy due to inequity in access to 
the government projects. Besides, there are also problems 
from poverty, especially among the agricultural sector and 
illegal labor, as well as economic inequality that results in 

Group Discussions Topics for the 17th KPI Congress. 

“Rule of Law and Democracy” 
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limited access to social welfare provided by the government for a large 
number of people. These problems are addressed every time there is an 
attempt to initiate national reform. These problematic conditions reflect 
that Thailand is still unable to achieve its objectives in development of 
democracy and in using Rule of Law to create fair society. 

Issues for group discussion 

 1) Problems concerning the implementation of Rule of Law in 
Thai society, particularly in the determination of public policy. 

 2) Mechanisms and processes for solving social injustice by the 
use of Rule of Law. 

 3) Innovation in reform to strengthen and promote Rule of Law 

in a sustainable democratic society. 

	 2.	Thai	Political	Culture	and	the	Application	of	the	
Principles	of	Rule	of	Law	

In the past, application of Rule of Law seemed to be on basis of 
Thai political culture rather than relying upon the principles of Rule of 
Law itself. Examples of this include the use of patronage relationships 
in appointments or transfers, corruption through the patronage system, 
the abuse of political power, lack of people’s participation by allowing 
rulers to wield absolute authority, and the fear of rulers. This kind of 
authoritar ianism, pol it ical culture, and patronage has long been 
entrenched in Thai society until it has become part of the thinking and 
behavior of Thai people. 

Therefore, it is interesting to study and review the elements of 
Thai political culture that reinforce or undermine the application of Rule 
of Law. In addition, it is necessary to consider the impact from the 
absence of the Rule of Law in a democrat ic society on publ ic 
confidence in the use of legal and administrative power. We should also 
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take into account approaches to promoting application of the principles 
of Rule of Law in the Thai political context for further development of 
democracy in Thailand. 

Issues for group discussion 

 1) Thai polit ical culture that reinforces or undermines the 
application of Rule of Law and has direct effects on the 
quality of democracy in Thai society, including the patronage 
system and unfair use of power. Other issues include the 
Rule of Law and the opportunities for people’s politics. 

 2) Approaches to promote the Rule of Law based on Thai 

culture. 

	 3.	The	Rule	of	Law	for	Organizations	Exercising	State	
Power:	Interpretation,	Scope	of	Power	and	Balancing?		

Al l organizat ions that exerc ise state power , such as the 
Parliament, the Cabinet, courts, constitutional organizations, as well as 
government officials, are authorized to determine what is compliant with 
or against the principles of the Rule of Law. The Constitutional Court 
also has authority to make this determination, and its interpretation is 
binding on all organizations. In the past, many decisions from the 
Constitutional Court were derived from the interpretation of “the Rule of 
Law”. Whether such decisions were to reject or confirm rights, they 
also had impacts on various organizations and the society. Although the 
Constitutional Court’s interpretation may be different from that of other 
organization, it is considered the final decision. In several cases, such 
dec is ions have been st rong ly cr i t i c i zed for cont rad ic t ing the 
interpretation of other organizations.  

However, organizations exercising state power, including the 
Constitutional Court, were established by the Constitution. Therefore, 
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these organizations’ exercise of power must be within the scope 
stipulated in the Constitution and must be in accordance with the Rule 
of Law. That is, the use of power by various organizations needs a 
variety of checks and balances ranging from legitimate background, to 
the method of exercising power, and the method of checking. This is to 
avoid manipulation by any particular organization in interpreting the Rule 
of Law to such an extent that it seems there is some different 
constitution. According to the draft Constitution (April 2015), regarding 
the scope of competence of political institutions, the Senate’s power will 
be increased, the Constitutional Court’s jurisdiction will be extended, and 
existing mechanisms for inspecting the exercise of state power will be 
redesigned, with new mechanisms added. Therefore, it is vital to have a 
discussion concerning the use of power by various organizations in 
terms of checks and balances, starting from the access to power, the 
use of power, and the monitoring of the use of power, either through 
the internal audit, audit by other organizations, or the people. 

Issues for group discussion 

 1)  The interpretation of “the Rule of Law” by organizations using 
various kinds of state power, particularly interpretation by the 
Constitutional Court and the outcomes of such interpretation. 

 2) The impact of the interpretation of the Rule of Law by the 
Constitutional Court on society and various organizations in 
terms of binding effects, the directives based on the Court’s 
decisions, and social confidence in the Constitutional Court 
due to its decisions. 

 3) Mechanisms for checking and balancing of the use of state 
power so that it will comply with the criteria set by the 
Constitution and will be under Rule of Law. This includes 
access to power, the use of power, and the checking of 
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power by the organization itself, by other organizations, and 
by the people’s sector. 

	 4.		Human	Rights	and	Civil	Rights	in	the	Process	of	
Judgment:	Equal,	Universal	and	Fair?		

Many of Thailand’s constitutions have had provisions relating to 
the Rule of Law and stipulate the minimum basic principles for the Rule 
of Law. One of the basic principles is “The protection of human 

dignity, rights, liberty, and equality.” This reflects universal and fair 
justice in accordance with democracy. It includes the right to access 
the judicial system in the case of conflict, both between people and 
between people and the state. However, in reality, there are still some 
problems concerning unequal access to the justice system. This is 
particularly true when a party in dispute is poor and has limitations in 
securing the help of capable lawyers, as well as the overly slow 
process of judgment, which may bring about injustice. Therefore,   
it is important to have a discussion about various problems concerning 
the people’s access to the justice system to find solutions for these 
problems. This will result in the recognition of the people’s right to have 
access to the judicial process in accordance with the Rule of Law 
provided in the Constitution as a part of human rights. 

Issues for group discussion 

 1) Root causes of the problems that prevent people from getting 
rights protection and access to the judicial process. 

 2) Case study of problems regarding access to the judicial 
process for people in Thailand, with a case study on problems 
arising during trials in any process of judgement. 

 3) Solutions and recommendations for problem solving so that 
the people’s rights will be protected in the judicial system. 
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	 5.	Corruption	and	the	Rule	of	Law:	Paradox	and	
Balance?		

All constitutions of the Kingdom of Thailand have provisions to 
ensure the rights of the accused, under the principle that a person is 
presumed innocent until proven otherwise. This kind of rights protection 
is called “Due Process of Law”. This is a fundamental principle of the 
Rule of Law, reflected in various laws concerning court trial processes. 
Although several organizations exist to deal with special legal cases, 
their mechanisms for using power are limited in order not to violate due 
process of law.  

However, strict adherence to this principle may be an obstacle to 
court proceedings in certain cases, particularly in cases of political 
corruption, which cause serious damage to the country and to the 
development of democracy. The use of normal court procedures in such 
cases may not result in the penalization of offenders. Besides, despite 
the establishment of several special organizations for the purpose of 
specific cases, their power is rather limited. To make matters worse, 
redundant mechanisms among such organizations may result in cases 
being delayed.  

For this reason, exchange of ideas concerning this issue is vital to 
find a balance between protecting the rights of the accused and 
efficiency of court proceedings in cases of political corruption, which 
require speed and accuracy, and may call for different processes for 
acquiring and admitting evidence. This will lead to recommendations 
regarding appropriate mechanisms for court proceedings in political 
cor rupt ion cases , as we l l as the scope of power of re levant 
organizations in order to increase efficiency of the justice process while 
being in compliance with the Rule of Law. 
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

Issues for group discussion  

 1) Investigation, acquisition of evidence, and the court procedure 
for political corruption cases in accordance with Due Process 
of Law as stipulated in the constitution and the laws, as well 
as the interpretation of the Constitutional Court to protect the 
rights of the accused.  

 2) There are problems arising from activities conducted by 
various organizations that are relevant to political corruption 
cases.  

 3) Mechanisms and structures of the organizations involved in 
investigation, acquisition of evidence, and court procedures in 
political corruption cases as found in various foreign countries.  

 4) Recommendations on establishment of efficient and legitimate 
organizations and judicial process for political corruption cases 
in accordance with the Rule of Law. 
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“หลักนิติธรรม กับ ประชาธิปไตย” 
(Rule of Law and Democracy) 

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

 

 

วันศุกร์ที่	6	พฤศจิกายน	2558	

11.00-13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.30-14.30 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ แทน
พระองค ์มาทรงเปน็ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 

14.30-14.40 น.  ชมวิดีทัศน์เรื่อง หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย 

14.40-15.30 น.  Opening keynote address on “Rule of Law and 
Democracy: How rule of law can strengthen 
democracy”  

  By  Professor Andrew James Harding,  
    National University of Singapore 

15.30-15.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.45-17.45 น.  International panel discussion on “Challenges and 
Prospects for the Development of Democracy: Rule 
of Law, Constitution, and Democracy” 

  By  Professor Thierry Renoux 
    Université d’Aix-Marseille, France        

    Associate Professor Dr. Jörg Menzel  
    Turkish-German University Istanbul, Turkey 
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  Dr. Kittipong Kittayarak 
  Thailand Institute of Justice (Public Organization) 

  Mr.Andrew Hood  
  Head of International and EU Law, Attorney General’s 

Office, UK 

  Moderator:  
  Dr. Jingjai Hanchanlash  
  Chairman, 17

th
 KPI Congress Organizing Committee 

วันเสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	2558	

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-09.40 น.  การแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในประเทศไทย” 

  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต  มันตาภรณ์ 

10.00-12.00 น.  การประชมุอภปิรายรว่ม หวัขอ้ “หลกันติธิรรม รฐัธรรมนญู 
ประชาธิปไตย : ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมาย
เดียวกัน” 

  โดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล  
    ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวณิชย์ 
    ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
    ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
  ผู้ดำเนินการอภิปราย   
    ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.00 น.  ลงทะเบียนเข้ากลุ่มย่อย (แยกลงทะเบียนในแต่ละกลุ่ม) 

  กลุ่มย่อยที่ 1 นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ กับการสร้าง
สังคมที่เป็นธรรม 

  โดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ 
    ดร.ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์ 
    ดร.สมชัย  จิตสุชน 
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  ผู้ดำเนินการอภิปราย   
    ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 
  ผู้สรุป  
    ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ 

  กลุ่มย่อยที่ 2 วัฒนธรรมการเมืองไทย กับการใช้หลัก
นิติธรรม  

  โดย นายกฤษฎา บุณยสมิต  
    ศาสตราจารย์ ดร.สายชล  สัตยานุรักษ์ 
    ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 
  ผู้ดำเนินการอภิปราย 
    นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 
  ผู้สรุป 
    นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ 

  กลุ่มย่อยที่ 3 หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ :   
การตีความ ขอบเขตอำนาจ และการถ่วงดุล? 

  โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา  
    รองศาสตราจารย์ ยุทธพร อิสรชัย     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 
  ผู้ดำเนินการอภิปราย    
    ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ 
  ผู้สรุป  
    นางสาวปัทมา สูบกำปัง 

  กลุ่ มย่ อยที่ 4 สิ ทธิ มนุ ษยชนและสิ ทธิ พล เมื อ ง ใน
กระบวนการยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม? 

  โดย นายธวัชชัย ไทยเขียว 
    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย  
    ดร.ศรีประภา  เพชรมีศรี  
    นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 
  ผู้ดำเนินการอภิปราย   
    นายชลัท ประเทืองรัตนา 
  ผู้สรุป  
    พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 
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  กลุ่มย่อยที่ 5 คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม : 
ความย้อนแย้งและดุลยภาพที่เหมาะสม? 

  โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 
    นายชัยวัฒน์ อนันต์ศาล 
    นายวรวิทย์ สุขบุญ  
    นายวีระ สมความคิด 
  ผู้ดำเนินการอภิปราย   
    นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร 
  ผู้สรุป  
    ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

วันอาทิตย์ที่	8	พฤศจิกายน		2558	

08.45-09.15 น.  ลงทะเบียน 

09.15-11.15 น.  นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม 

11.15-11.45 น.  ชมวิดีทัศน์รางวัลพระปกเกล้าและพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 

11.45-12.30 น.  แสดงปาฐกถาปิดและกล่าวปิดการประชุม 

  โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย    

    เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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Seventeenth Annual KPI Congress XVII 

Rule of Law and Democracy   

6	–	8	November	2015		

The	United	Nations	Conference	Centre,	Rajdamnoen	Avenue,	

Bangkok		

 

 

Friday	6	November	2018	

11.00-13.00   Registration 

13.30-14.30   Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha will 
preside over the opening ceremony of the 17th KPI 
Congress and Exhibition on behalf of His Royal 
Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn    

14.30-14.40   Video presentation on “Rule of Law and Democracy” 

14.40-15.30   Opening keynote address on “Rule of Law and 
Democracy: How Rule of Law can Strengthen 
Democracy”  

  by Professor Andrew James Harding,  
   National University of Singapore 

15.30-15.45   Coffee break 

15.45-17.45   International panel discussion on “Challenges and 
Prospects for the Development of Democracy: Rule 
of Law, Constitution, and Democracy” 

  by Professor Thierry Renoux 
   Université d’Aix-Marseille, France           
   Associate Professor Dr. Jörg Menzel  
   Turkish-German University Istanbul, Turkey 
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   Dr. Kittipong Kittayarak 
   Thailand Institute of Justice (Public Organization) 

   Mr. Andrew Hood  
   Head of International and EU Law,  

   Attorney General’s Office, UK 

  Moderator:  
   Dr. Jingjai Hanchanlash  
   Chairman, 17

th
 KPI Congress Organizing Committee  

Saturday	7	November	2015	

08.00-09.00   Registration 
09.00-09.40   Special keynote address on “Rule of Law and 

Sustainable Development of Democracy in Thailand”   
  by  Professor Vitit Muntrabhorn,  
   Chulalongkorn University 

09.40-10.00   Coffee break 

10.00-12.00  Thai Panel discussion on “Rule of Law, Constitution, 
and Democracy: Different Perspectives and Understanding 
towards a Single Purpose”  

  by Professor Charan Pakdithanakul  
   Dr. Somkiat Tangkitvanich 
   Professor Dr. Banjerd Singkaneti 
   Dr. Thawilwadee Bureekul 
  Moderator:   
   Dr. Wit  Sittivaekin 

12.00-13.00   Lunch 

13.00-17.00   Group Discussions (separate rooms) 
  Group 1 Rule of Law in Public Policy and the Creation 

of Fair Society 
  by Dr. Buntoon Sethasiroj 
   Dr. Thanapan Laiprakobsup 
   Dr. Somchai Jitsuchon 
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  Moderator:  
   Dr. Lertporn Udompong 
  Rapporteur:  
   Dr. Stithorn Thananithichot 

  Group 2 Thai Political Culture and the Application of 
the Principles of Rule of Law  

  by Professor Dr. Saichol Sattayanurak  
   Professor Dr. Chaiyand Chaiyaporn 
   Mr. Krisda Punyasmita 
  Moderator:  
   Mrs. Natchapat Amornkul 
  Rapporteur:  
   Mr. Supanat Permpoonwiwat 

  Group 3 The Rule of Law for Organizations Exercising 
State Power: Interpretation, Scope of Power and 
Balancing? 

  by Associate Professor Yuttaporn Issarachai  
   Associate Professor Dr. Manit Jumpa 
   Assistant Professor Dr. Pornson Liengboonlertchai  
  Moderator:  
   Dr. Puli Fuwongcharoen 
  Rapporteur:   
   Ms. Pattama Subkhampang 

  Group 4 Human Rights and Civil Rights in the Process 
of Judgment: Equal, Universal and Fair? 

  by Associate Professor Dr. Jutharat  Uaamnoey  
   Dr. Sriprapha  Petcharamesree 
   Mr. Tawatchai  Thaikyo 
   Ms. Pornpen  Khongkachonkiet 
  Moderator:  
   Mr. Chalat  Pratheuangrattana 
  Rapporteur:   
   Gen. Ekkachai  Srivilas 
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

  Group 5 Corruption and the Rule of Law: Paradox 
and Balance? 

  by Professor Dr. Udom Rathamarit 
   Mr. Chaiwat Anuntasan    
   Mr. Warawit Sukboon  
   Mr. Veera Somkwamkid 
  Moderator:  
   Ms. Chompunoot Tangthavorn 
  Rapporteur:  
   Dr. Thawilwadee Bureekul 

Sunday	8	November	2015	

08.45-09.15   Registration 

09.15-11.15   Presentation and discussion of the results of the 
group discussions 

11.15-11.45   KPI Award video presentation (to local government 
organizations for excellence in transparency and public 
participation)    

11.45-12.30   Closing address  
  by  Assoc. Professor Woothisarn Tanchai,  
   Secretary General, King Prajadhipok’s Institute 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

กำหนดการพิธีเปิด 
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กำหนดการ	
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	

พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	

เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๗ 

ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย”  

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

j w i 

เวลา ๑๓.๒๐ น. - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทับรถยนต์ที่
นัง่เสดจ็ออกจากวงัศโุขทยั ไปยงัศนูยก์ารประชมุสหประชาชาต ิ
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. - เสด็จฯ ถึงศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  
 - เสด็จลงจากรถยนต์ที่นั่ง 
 - ประทับยืน 
          	 	(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)	

 - ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติ
บัญัติแห่งชาติในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า   
รองศาสตราจารยว์ฒุสิาร ตนัไชย เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้ 
พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า, คณะกรรมการ
จัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหาร
สถาบันพระปกเกล้า เฝ้ารับเสด็จ 

 - เสด็จไปยังห้องประชุมชั้น ๒ (โดยบันไดเลื่อน) 
 - เสด็จเข้าสู่ห้องประชุมเอสแคป ฮอลล์ 

 - เสด็จขึ้นสู่เวที 
 - ประทับยืน 
 	(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)	

 - ประทับพระเก้าอี้ 
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 - รองศาสตราจารยว์ฒุสิาร ตนัไชย เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้ 
  ทูลถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก 
 - ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้าครั้ งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๘, ขอประทาน  
พระดำรัสเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๗ 
ประจำปี ๒๕๕๘ และกราบทู ล เชิญ เปิ ดนิทรรศการ  
หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย  

 - ประทานพระดำรัสเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๘ 

 	(เมื่อประทานพระดำรัสจบ	ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญ	 

พระบารมี)	

 - เสด็จออกจากห้องประชุม ๒ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการหลัก
นิติธรรมกับประชาธิปไตย 

 - เสด็จถึงบริเวณจัดนิทรรศการหลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย 
 - ทรงตดัแถบแพรเปดินทิรรศการหลกันติธิรรมกบัประชาธปิไตย 
 	(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)	

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการ ตามพระอัธยาศัย 
 - ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกของสถาบันพระปกเกล้า 
 - เสด็จออกจากบริเวณจัดนิทรรศการ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง  
 - เสด็จถึงรถยนต์ที่นั่ง 
 - ประทับยืน 
          	(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)	

 - ประทบัรถยนตท์ีน่ัง่ เสดจ็ออกจากศนูยป์ระชมุสหประชาชาต ิ
ถนนราชดำเนนินอก กรุงเทพมหานคร กลับวังศุโขทัย 

 - เสด็จฯ ถึงวังศุโขทัย 
 

การแต่งกาย -	ราชองครักษ์	เครื่องแบบชุดปกติขาว	

	 -	ข้าราชการในพระองค์	เครื่องแบบชุดปกติขาว	

	 -	ข้าราชการในพื้นที่	เครื่องแบบชุดปกติขาว	

	 -	ผู้บริหาร	พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า	ชุดสูท

สถาบันฯ 
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พระราชดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ในการเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	17	ประจำปี	2558	
เรื่อง	“หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย”	

วันที่	6	-	8	พฤศจิกายน	2558	
ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	ถนนราชดำเนินนอก	กรุงเทพมหานคร	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า                        

โปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเปิด  

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ในวันนี้ ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้

มาร่วมงานและได้พบกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งจากในประเทศและ  

ต่างประเทศที่จะมาร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น และปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่อง  

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย  

หลักนิติธรรมนั้นนับได้ว่าเป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย หากกฎหมาย กระบวนการใช้อำนาจรัฐหรือการกระทำใดๆ ก็ตาม

ฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับหลักนิติธรรมแล้ว ย่อมจะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา

ประชาธิปไตยให้มั่นคงก้าวหน้า แต่โดยที่แนวความคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรม  

ในประเทศไทยยังขาดความชัดเจนอยู่บ้างทั้งในด้านคำนิยาม ขอบเขต และการนำ

ไปใช้ ทำให้เกิดปัญหาในการนำหลักนิติธรรมไปยึดถือปฏิบัติให้บังเกิดผล  

เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหมายได้มา

ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน เหมาะสมและ  

ถูกต้อง เกี่ยวกับความหมายและสาระสำคัญของหลักนิติธรรม ทำให้ได้หวังว่า  

การประชุมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักนิติธรรม และ

ช่วยให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปฏิบัติใช้ ให้ส่งเสริมเกื้อกูลการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อันจะอำนวยประโยชน์กว้างขวางยั่งยืน   

ทั้งแก่ประชาชนและประเทศชาติ 
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ในพระนามมาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร

ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ณ บัดนี้   

ขออำนวยพรให้การประชุมดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี มีผลสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้

ทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ประสบแต่ความผาสุขสวัสดิ์

โดยทั่วกัน 
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กำหนดการ 

นิทรรศการเรื่อง “หลักนิติธรรม กับ ประชาธิปไตย” 
ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 

ระหว่างวันที่ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 

ณ ศนูยป์ระชมุสหประชาชาต ิถนนราชดำเนนินอก กรงุเทพมหานคร 

 

 

วันที่	6	พฤศจิกายน	2558		

14.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ แทน

พระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบัน  

พระปกเกล้า และเปิดงานนิทรรศการ 

วันที่	7-8	พฤศจิกายน	2557	

09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าชมส่วนนิทรรศการ และรับ Guide book  

09.30-16.00 น. - ชมบอร์ดแสดงผลงานพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ า  

พัชรกิติยาภา 

 - ชมบอร์ดแนะนำสถาบันพระปกเกล้า 

 - ชมบอร์ดนิยามความหมายของ นิติธรรม นิติรัฐ นิติกระบวน 

 - ชมบอร์ดศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับนิติธรรม 

 - ชมบอร์ดกรณีศึกษาหลักนิติธรรมในทางปฏิบัติ 

 - ชมบอร์ดเส้นทางนิติกระบวน : ทำอย่างไร เมื่อคุณถูกละเมิด

สิทธิ??? 

 - ชมการ์ตูน InfoGraphic เรื่องหลักนิติธรรม และกรณีศึกษา

ใกล้ตัว 

 - ชมการแสดงละครใบ้ เรื่อง “นิติธรรมนำความเป็นธรรมสู่

สังคม” และร่วมกิจกรรมบนเวที 

 - ร่วมกิจกรรม crossword 

กำหนดการงานนิทรรศการ
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RULE OF LAW AND DEMOCRACY:  
HOW RULE OF LAW CAN STRENGTHEN DEMOCRACY 

Professor Andrew Harding*

WHAT IS THE RULE OF LAW? 

The Agenda for this Congress states: ‘Although 
it is difficult to define this concept [the rule of law],   
it is possible to make concrete use of it.’ 

I agree. We should not be too troubled by the 
lack of total clarity in the term ‘the rule of law’. Most 
abstract terms have a core meaning and a penumbra 
or shadow of possible meaning. Terms even change 
meaning substantially over time. ‘Rule of law’ is no 
worse and no better than other concepts in this 
respect. For example, it is now widely accepted that 
‘thin’ rule of law in the sense of legal certainty and 
due process is inadequate, and we need to include 
human rights within its meaning. We can use the rule 
of law as a tool because its core meaning is obvious, 
even though it is also true that it has many potential 
implications which might be seen as part of its 
meaning. These implications are the source of the 

 * Director, Centre for Asian Legal Studies, National University of 

Singapore 
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idea that rule of law has no clear meaning. Just consider what 
would be the case without the rule of law. We would have the rule 
of mere power, flowing, as Mao said, f rom the barrel of a gun. 
Although rule of law has its critics, I doubt that anyone really 
prefers to live in a society based on the rule of anything else, and 
history provides conclusive evidence as to why this is so. Even 
benevolent dictatorship is still dictatorship. All attempts to create 
something like Plato’s Republic or the perfect Confucian state 
have in practice failed to embody benevolence.  

The core meaning of rule of law is that regular law is 
supreme. From this can be derived every other proposition we 
associate with rule of law. 

For	example:	

 i) No power is above the law. Officials and citizens alike   
   are equally accountable before it. 

 ii) The law alone provides a basis for all exercise of state   
   power - with no exceptions. 

 iii) Law is ‘regular’, ie is settled and is not invented on an   
   ad hoc basis, not changed according to the person to   
   whom it is applied. 

 iv) Law is not to be retrospective; changes in the law must   
   be prospective. 

 v) Law should be clear and not vague, and its content   
   should be available to everybody. 

 vi) Nobody should be penalised except for a clear breach   
   of settled law. 

 vii) Law is enforced through the ordinary courts. 

 viii) Those courts are independent of political power. 

 ix) People should have equal access to the courts. 



��

ปาฐกถานำ

Most of this was set out by Dicey in the 19th Century. 
Although this is a common law definition its  

Dicey’s original concept (he changed his mind later on) 
precludes the development of a separate administrative law, which 
is designed to control administrative action. He thought that 
administrative discretion and administrative law provided special 
laws for officials. Later he saw that it was necessary to control the 
exercise of official power by special means. Officials exercise 
statutory powers and therefore have powers beyond those of 
private citizens. One could add that law must be made via proper 
law-making process; these days that would include opportunities 
for public participation and political debate. 

Dicey’s definition was criticised as making no allowance for 
the evil law. For example, does the rule of law allow us to punish 
someone for acting in accordance with an evil law which was 
nonetheless validly made? If not, then the rule of law sanctions 
evil laws provided they are applied in accordance with the 
principles stated above. Nazi Germany was invoked as an example 
of an evil but rule of law based system. Actually this is nonsense. 
Hitler’s Germany routinely broke all of the principles stated 
above, and it was not a rule of law state in any sense of the term. 
This objection therefore looks highly theoretical. What we more 
of ten see is states whose adherence to rule of law is itself 
theoretical not practical, or where rule of law is seen as one option 
but not binding, or where there are institutions designed to carry 
rule of law into effect but they do not work well. 

RULE OF LAW: THICK OR THIN? 

The critique of Dicey leads to a dilemma. If we adopt a ‘thin’ 
notion of ‘due process’ rule of law, we open the door to bad laws, 
provided they are applied through proper process. However, if we 
adopt a ‘thick’ conception of rule of law, it may become unwieldy 
and subjective, or, as one scholar has put it, ‘a meaningless slogan 
devoid of any determinative content’. For example, does the rule 
of law imply and inc lude a par t icular pol i t ical economy, 
international human rights, or substantive fairness? Can we expect 
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the rule of law to solve all our problems? Clearly not - but which 
of our problems is it actually designed to solve? 

So in considering rule of law reforms we need to decide 
exactly what the purpose is and how best to achieve it. This is not 
done as often as you may think. Look at any website of an 
organisation that promotes the rule of law. It will just assume the 
rule of law is good and provide some indication what it means. 
But they do not tell you how to achieve it. There is no road map, 
but rather you are just instructed to get to the destination. For this 
reason it is right to look at the relationship between rule of law 
and democracy. 

The rule of law has been set out as an important means for 
achieving economic development. It has also criticized as a bastion 
of privilege and an obstacle to development in the broader sense. 
In the practical development context these days more attention is 
given to matters that are not addressed or are even contradicted by 
Dicey, such as constitution-building; persistent extra-legal actions 
of the state; the democratic processes of legitimate parliamentary 
law-making; the system of judicial review of administrative 
actions; the setting up of special courts and enforcement agencies; 
public participation; and inf rastructural problems such as 
capacity-building, security, corruption, legal education, judicial 
independence, the separation of powers/ functions, and the danger 
of  ‘elite capture’. Through this connection of rule of law and 
development rule of law itself has become an industry not just a 
concept. Hence its extensive penumbra or shadow of meaning. 
Rule of law means one thing to a legal scholar (constraint of 
power); another to a policeman (rigorous law enforcement); 
another to an activist (access to justice); and another to an 
economist (good governance and sound institutions). But in 
essence they are contemplating the same thing. 

IS RULE OF LAW A DEMOCRATIC CONCEPT? 

Thomas Carothers defined rule of law in the development 
context as ‘a system in which the laws are public knowledge, are 
clear in meaning, and apply equally to everyone. They enshrine 
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and uphold the political and civil liberties that have gained status 
as universal human rights over the last half-century. In particular, 
anyone accused of a crime has the right to a fair, prompt hearing 
and is presumed innocent until proved guilty … the relationship 
between the rule of law and democracy is profound …’ 

This poses the question whether you can have one without 
the other? And whether one implies the existence of the other. 

Unfortunately ‘democracy’ too is a concept with a penumbra 
of meaning. There is hardly a state on earth which does not 
proclaim to be a democracy in some sense of the word. Given that 
there many ways of defining democracy, we should proceed from 
the assumption that there is no such thing as perfect democracy. It 
is in the nature of democracy that it does not function as a system 
in the same way as other ‘systems’ of government. Churchill 
famously said that democracy was the worst form of government 
with the exception of all the others that have ever been tried! 

My own rough definition, given democracy’s many different 
forms, is one that depends on having parliamentary representation 
via an electoral system. Electoral systems being imperfect, 
debateable as to their respective merits, and capable of being 
subverted by corruption and other malpractices, and the right to 
vote itself being subject to restrictions, here is my definition. A 
democracy is a system in which both government and opposition 
have to compete seriously for votes in a broad f ranchise, and 
voting determines who forms the government. This is not as 
broad a definition as it might seem, although it is purposely 
designed to include imperfect democracies. Before 1928 the 
United Kingdom did not have votes for women on the same basis 
as men. In the 19th century only male property owners were 
allowed to vote. On my criterion no country was a democracy 
until the late 19th century. A criticism of my definition might be 
t h a t i t i n c l u d e s s p u r i o u s s y s t e m s i n w h i c h v o t i n g i s 
gerrymandered, or where for other reasons there is no level 
electoral playing field. But if you are looking for complete fairness 
then no system is democratic. Even in the United States the two 
main parties compete with unequal funding and the voters do not 
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directly elect their President. Democracy – to repeat – is never 
perfect. We can also debate how democratic society can or should 
be. 

The rule of law can of course exist without a developed or 
even any democratic system. Britain before the Great Reform Act 
of 1832, although still not genuinely democratic on my definition, 
was a rule of law state and had been so since the ear ly 18th 
century. Modern Hong Kong is also a rule of law state, as it was 
since the mid-19th century, without being a democracy. So has 
Northern Ireland been a rule of law during periods of non-
parliamentary direct rule from Westminster. 

The question is therefore whether a democracy can exist 
without the rule of law. The answer is clearly not. 

In order to have the most rudimentary democracy there have 
to be electoral laws which are implemented carefully, universally, 
and rigorously, with malpractices kept to a minimal level. If not 
there is no parliamentary representation. Democracy also depends 
on the existence of the civil liberties of freedom of expression, 
assembly and association, otherwise voters cannot be informed 
and there is no genuine debate about the issues which determine 
their choice of candidates. Similarly if there is no recourse to law 
then these rights cannot be enforced. Recourse to law involves 
settled constitutional laws and an independent judiciary. Once 
voters exercise their choice, and officials are in office, there has to 
be accountab i l i t y. Here i t i s po s s ib l e to have po l i t i c a l 
accountability without a strict rule of law; however it si not 
advisable. Not every decision can be tested via political process, 
and democratic societies have seen the need to have administrative 
law to check the most arbitrary and unfair decisions. As you will 
now see, all of the principles I associated earlier with the rule of 
law are more or less necessary in order to have even a rudimentary 
democracy. Even beyond  this, if you do not have a sense of equal 
citizenship and a sense that all citizens have recourse to law, it is 
hard to see that democracy would have any meaning. It would 
merely be system in which the powerful falsely proclaim they 
govern in the interests and with the consent of the majority. 
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I t i s h a r d l y s u r p r i s i n g t h e n t h a t d e m o c r a c y a n d 
constitutionalism go together and require the rule of law to be 
effective. 

The more interesting question is how to get the rule of law. 
This i s par t i cu la r l y per t inent I As ia which has anc ient 
civilisations, deep cultural understanding, religious ethnic 
pluralism, and dynamic economic and political development. 

ASIAN PERSPECTIVES ON RULE OF LAW AND DEMOCRACY 

M a n y A s i a n l e g a l t r a d i t i o n s t e n d t o e m p h a s i s e 
communitarian approaches and the need for good rulers rather 
than the supremacy of good laws. Nation-building, stability, and 
economic growth have been achieved either without assistance 
from ‘rule of law’, or else via ‘rule BY law’, in which the rule of law 
is not seen as binding the rulers but only the ruled.  

The dominance of market forces and liberal-democratic 
versions of the rule of law have challenged this position, posing 
the problem whether an Asian, ‘thick’ version of the rule of law, 
incorporating substantive ideology (political economy, form of 
government, social norms?), is more suitable for Asian conditions 
and thinking than the ‘thin’ - traditional and formalistic Diceyan 
conception. Thus Randy Peerenboom offers additional rule of law 
components, such rules for determining which entities can make 
law and how; publicity, predictability and accessibility of law; 
clarity, consistency, stability and general acceptability of law; 
narrowing of the gap between the law in books and the law in 
practice; and development of legal aid. 

However, a fundamental problem in Asia is that the law that 
rules in rule of law thinking is mainly law that was transplanted 
f rom Europe in the 19th or 20th century. Every single Asian 
country has a common law system or one based on the civil law. 
Their constitutions are more varied, with several different models 
in evidence, all of which are not indigenous to Asia in their 
origins. England on the other hand developed its laws out of 
common elements in its various regional customs and has had   



��

ปาฐกถานำ

900 years of the common law. It has also had 800 years since 
Magna Car t a , and 300 yea r s s ince c i v i l wa r and ma jo r 
constitutional realignments, to adjust, adapt and modernise its 
democratic institutions, a task with never stops. Asian countries 
have had less than 130 years in which to absorb foreign imposed 
or radically transplanted law, and even less time to develop 
democracy. These decades have seen, moreover, immense changes 
of every kind, social, economic, political. 

The Asian response to this has been to superimpose on this 
basic structure of foreign-derived law and political structures a 
developmental state. A developmental state takes different forms 
if we compare Japan, Taiwan, Korea, Singapore, Malaysia, 
Indonesia , and Thai land, for example. I f we inc lude the 
communist party-states of China and Vietnam the differences are 
even more obvious. What this has meant, albeit within different 
political structures, is that the state has been obliged to render 
itself more and more powerful in order to achieve the rapid 
industrial development it needed to catch up with the West, avoid 
colonisation or its effects, and sometimes to build or rebuild its 
societies. In the process they have tended to marginalise the rule 
of law and democracy. However, having built these strong states 
development itself has dictated that Asian states dismantle the 
developmental state, and move towards more democracy, 
accountability and rule of law. 

In the context of development we therefore find a similar 
conundrum to that regarding democracy and rule of law. Is the 
rule of law necessary to create development? 

Again we need to decide what we mean by ‘development’. 
Economists are convinced that rule of law is necessary because 
only rule of law can provide the entrenchment of property rights, 
the secur i t y o f t ransact ions , and the guarantee of good 
governance. Others may see development as a broader concept 
including all aspects of improvement of the human condition. 

Here it seems to be there is no sequence of events. No 
society in history seems to me to have perfected the rule of law 
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and developed as a consequence. There is evidence that some have 
developed rule of law democracy in rudimentary forms and 
developed as a consequence. Many have developed, at least 
economically, before adopting the rule of law. Some on the other 
hand have developed rule of law, economic development and 
democracy almost simultaneously. It is endlessly debated what is 
the relationship between these three elements.  

This was pointed up for me when in 2013 the Singapore 
Academy of Law organised a seminar entitled ‘The Importance of 
the Rule of Law in Promoting Development’. The Chief Justice 
of Singapore proposed in his address an amendment to the title to 
read, ‘The Importance of Development in Promoting the Rule of 
Law’. I suggested in the question and answer session that it should 
be further amended to read, ‘The Importance of Promoting the 
Rule of Law in Development’. 

CONCLUSION 

By way of conclusion let me be clear. 

I believe that the rule of law in the thin procedural sense 
does promote economic development. Economic development in 
turn promotes democracy and the per fec t ing of a th ick 
comprehensive rule of law. A thick comprehensive rule of law 
promotes development in i t s broader sense and a better 
democracy. These in turn promote better economic sustainability. 
Accordingly, rule of law, development and democracy can form a 
positively effective virtuous circle – if the conditions are right. 

If only it were easy to achieve this virtuous circle. It isn’t. 
Even to move in the general direction of the virtuous circle, basic 
political stability is needed, not to mention the absence of 
disasters such as war and famine. Development of everything is 
needed at some level before development of anything can be 
sustained. Law, education, agriculture, infrastructure, basic health 
care … the list goes on and on.  
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 As a legal scholar, much as I appreciate the economists’ 

perspective on the rule of law, I do sympathise with the Chief 
Justice of Singapore’s point. In the final analysis, the rule of law is 
good irrespective of its economic benefits. We want the rule of law 
because we believe that way alone can we achieve a just society.   
A just society should be democratic and should believe in 
development in its broadest sense for the benefit of all its citizens. 
The rule of law is an extremely complex and f ragile thing in 
practice. It is elusive in many ways but is also an immensely useful 
tool. It is hard to get and it involves high maintenance to keep it. 
But we should never forget that its purpose is nothing less than 
the achievement of justice. I wish you all a great Congress and 
fruitful discussion. 
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ปาฐกถาพิเศษ 

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย  
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หลักนิติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตราภรณ์*

หลักนิติธรรมและการพัฒนานิติธรรมที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่

เกี่ยวกับผลกระทบในประเทศเราอย่างยิ่ง คำว่า “นิติธรรม” เป็น

คำทีส่วยมาก ซึง่หมายความถงึความสงูสดุของกฎหมาย แตป่ระเดน็ 

ที่ตามมาคือสูงสุดของกฎหมายอะไร กฎหมายภายในอย่างเดียว

หรือไม่   

หลักประกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ปกครองและ  

ผู้ที่ถูกปกครองอยู่ตรงไหน? เรื่องนี้คงจะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า  

เราต้องการเห็นความสัมพันธ์ในหลายมิติ ซึ่งเชื่อมโยงกับทั้ง

ประชาธิปไตย สันติภาพ สิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และ

ธรรมาภิบาล ซึ่งจะเกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่น การจัดการที่มี

คุณภาพและโปร่งใส 

เมื่อผมเรียนอยู่ คำว่า “นิติธรรม” เป็นคำแรกที่ผมเจอ   

ก็เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักเขียน นักคิด เรื่องรัฐธรรมนูญของ  

สหราชอาณาจักรซึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร แต่มี  

 * ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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หลักประกันที่ไดซี่ (Dicey) ได้พูดถึงมาหลายศตวรรษแล้ว รวมถึงความเท่าเทียม

กันต่อกฎหมายในการขึ้นศาล อิสรภาพ และเสรีภาพของฝ่ายตุลาการ มีหลัก

ประกันบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหลักประกันของผู้ต้องหา ผู้ต้องโทษ 

แต่สิ่งที่อยากจะเน้นวันนี้ คือ ปัจจุบัน เราพัฒนาการและวิวัฒนาการเกิดขึ้น  

ที่ทำให้หลักนิติธรรม (rule of law) และ ประชาธิปไตย (democracy) ซึ่ง

นิติธรรมและประชาธิปไตยในความคิดสากลก็พัฒนาและมีวิวัฒนาการมากขึ้น 

และมีประเด็น 3 ประเด็นที่อยากจะฝากไว้ คือ 

1. มติขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับหลักนิติธรรมซึ่งมีการกำหนด  

ตั้งแต่ปี 2012 ทำให้หลักนิติธรรมมีความเป็นรูปธรรมและกำหนดว่าความหมาย

คืออะไร   

2. ดชันขีองหลกันติธิรรมเพือ่เปน็ตวัชีว้ดัวา่หลกันติธิรรมของเราอยูข่ัน้ไหน 

3. การตกลงกันใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา ณ กรุงนิวยอร์ก (New York) 

ซึ่งประเทศไทยก็ไปร่วมตกลงด้วย และมีการกำหนดเกณฑ์ใหม่สำหรับ 15 ปี   

ที่เราเรียกว่า sustainable development goals ซึ่งมีเรื่องหลักนิติธรรม และมี

เรื่องประชาธิปไตยทางอ้อมแทรกด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะมองถึงพลวัต 

(dynamic) สำหรับอนาคต  

ในประเด็นแรก ถ้ากล่าวว่าหลักนิติธรรมเชื่อมกับประชาธิปไตย และให้

ถือว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งสูงสุด  คำถามที่ตามมาก็คือ ประชาธิปไตยรูปแบบไหน 

รูปแบบบางหรือรูปแบบหนา และสิ่งที่ตามมาก็มีข้อคิดคือ ถ้าเป็นรูปแบบบางก็คง 

จะหมายความว่ามีหลักประกันความยุติธรรม มีศาล มีนักกฎหมายที่เข้ามา

เกี่ยวข้อง แต่เท่านั้นเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องวัดว่าต้องมีคุณภาพ ต้องมีนัย  

ในเรื่องสังคมและเศรษฐกิจด้วยนอกเหนือจากนัยทางการเมืองเท่านั้น และหรือจะ

เกี่ยวกับศาลอย่างเดียวหรือไม่ หรือมากกว่านั้น และปัจจุบันจะเห็นว่า พลวัตของ

หลักนิติธรรมนั้นไกลกว่าเรื่องกฎหมาย ศาล แต่ครอบคลุมถึงความโปร่งใส 

ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอรัปชั่น 

ดังนั้นความเข้าใจในรัฐคือ รูปแบบบางหรือหนา หรือจะบางขึ้นหรือหนาขึ้น 

ประเทศเผด็จการบางประเทศอ้างว่ามีนิติธรรมถึงแม้ไม่มีประชาธิปไตย แล้วเราจะ
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รับรูปแบบนั้นหรือไม่ หรือเราต้องการอะไรที่มากกว่านั้น ผมคิดว่าในใจของเรานั้น 

เรามีคำตอบอยู่แล้ว เราไม่ต้องการรูปแบบบาง แต่เราต้องการรูปแบบหนาขึ้น แต่

เราก็เดินสายกลางได้เหมือนกัน สายกลางคือ ความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์  

ที่ต้องช่วยกันทำในเรื่องหลักนิติธรรม โดยมีมิติสากลเข้ามาด้วยเพื่อมีมาตรฐาน

เป็นฐานบวกกับพัฒนาประชาธิปไตย  

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับซึ่งทุกท่านคงทราบดี และเกือบจะมาก

ที่สุดในโลกคือเกือบจะ 20 ฉบับ และฉบับที่ 18 ก็ใช้คำว่านิติธรรมเพราะมีอะไร  

ที่ต้องแทรกเข้าไปและบัญญัติอยู่ในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 แต่คำถามคือ ความหมายของนิติธรรมในช่วงนั้น 

หมายความว่าอย่างไร หมายถึงนิติธรรมที่คลุมถึงระบอบประชาธิปไตยด้วยหรือ

ไม่?หรือว่านิติธรรมที่ไม่มีประชาธิปไตยนัก?  

ในประเด็นนี้ หลักเกณฑ์สากลเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์ของ

องค์การสหประชาชาติ และสิ่งที่ต้องระวังมากในการใช้ศัพท์เรื่องหลักนิติธรรม

ควบคู่กับศัพท์ประชาธิปไตย คือ ในบางครั้งบางฝ่ายให้ความหมายหลักนิติธรรม

ว่า การครอบงำโดยกฎหมายแต่ไม่ใช่ความสูงสุดของกฎหมายที่ประกันสิทธิของ

ประชาชนและความเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่ถูกครอบโดยอำนาจ 

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่ฝากคิดสำหรับอนาคตก็คือเรื่องของหลัก

นิติธรรม และในส่วนที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยคงจะต้องมีมิติระหว่างประเทศ 

พลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมด้วย รวมถึงการเคารพศาลที่เรา

ต้องการที่จะต้องมีอิสรภาพ และคุณภาพและไปไกลกว่าศาลด้วย เพราะตอนนี้  

เราจะพูดมากขึ้นในเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งอาจจะต้องหมายถึง

กระบวนการที่หลากหลายของศาลเอง รวมถึงในท้องถิ่น เช่น เรื่องการระงับ  

ข้อพิพาท รวมถึงคณะกรรมการสิทธิ และอื่นๆ ด้วยแล้วสถานการณ์ของเรา  

ก็เปลี่ยนแปลงไป จริงๆแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ได้ฝากฝังหลักประกันหลายอย่างที่เป็น

สะพานที่ เชื่อมระหว่างหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยมากมาย รวมทั้ ง  

การประกันสิทธิหลายอย่าง ได้รับการชื่นชมในหลายส่วนซึ่งมาจากรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ดูได้   
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ส่วนในเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้น รัฐธรรมนูญไทยและรัฐธรรมนูญสากลก็มีการ

ประกันสิทธิที่เป็นสิทธิเด็ดขาดส่วนหนึ่ง คือ ไม่สามารถยกเว้นได้ แต่ก็มีสิทธิ  

ไม่เด็ดขาดซึ่งควรคำนึงถึง เช่น สิทธิในการแสดงออก สิทธิในการชุมนุม ที่แม้จะ

ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดแต่ต้องมีหลักประกัน อันนี้เราก็ฝากไว้ในรับธรรมนูญที่เพิ่ง

เปลี่ยนไป และที่ได้ชื่นชมมากก็คือหลักเกณฑ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับสิทธิชุมชน

ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัการปกปอ้งสิง่แวดลอ้มมาก และเรยีกรอ้งใหม้กีารประชาพจิารณ ์

ส่วนมาตราที่ฝากไว้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะปรากฏในรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ หรือ

มาตรา 69 ซึ่งกำหนดเรื่องสันติวิธีในการดูแลประชาชนจะปรากฏหรือไม่ ซึ่งเรื่อง

นี้จะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่าง หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยที่ต้องคำนึงถึง  

ทั้งนี้ ในมิติสากลหรือสหประชาชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีอยู่ 3 มิติ คือ 

1. สนธิสัญญา หรืข้อตกลงที่ไทยเป็นสมาชิกหรือภาคีที่ตั้งหลักไว้เป็นตัว

เชื่อมระหว่างหลักนิติธรรมและประชาธิปไตย และเชิญให้เรายกมาตรฐานให้ดีขึ้น 

2.  ระบบการตรวจสอบ โดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งไทยก็เข้าร่วมแล้ว 

ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบอ่อนๆ เป็นเพื่อนมิตรที่เรียกว่า UPR หรือ Universal 

Periodic Review 

3.  ผู้ตรวจสอบจากสหประชาชาติ เช่น ผู้รายงานพิเศษตรวจสอบประเทศ

ไทยที่จะดำเนินการตรวจสอบและมีข้อเสนอมา  

ซึ่งหลายมิตินี้เกี่ยวข้องกับการเสนอให้เรายกมาตรฐานให้ดีขึ้นในบางส่วน 

และชื่นชมด้วยถ้าเราทำได้ดีอยู่แล้ว 

ข้อตกลงที่เราเป็นสมาชิกภาคีที่เรามีอยู่แล้วถึง 7 ฉบับซึ่งจะเกี่ยวข้องมาก

ในเรื่องประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม กติกา สนธิสัญญาในเรื่องสิทธิพลเมือง

และการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิสตรี อนุสัญญาสิทธิเด็ก อนุสัญญาการต่อต้านการเลือก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของ

คนพิการ นอกจากนั้นเราไปลงนามแล้วถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นสมาชิก อนุสัญญา
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เพื่อปราบการอุ้มหรือบังคับให้สูญหาย สนธิสัญญา 9 ฉบับทั้งหมด เราไม่ได้เป็น

ภาคี 1 ฉบับ ไม่ได้ลงนาม 1 ฉบับ คือ สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  

ของสหประชาชาติ แต่ตรงนี้ 7 ฉบับเราเป็นสมาชิกและสัญญากับองค์การ

สหประชาชาติว่าเราจะทำให้ดีขึ้นถ้าหากยังดีไม่พอ 

เรื่องสิทธิทางพลเมืองที่สำคัญมากที่เชื่อมโยงระหว่างหลักประชาธิปไตย

และหลักนิติธรรม ซึ่งในหลักสากลภายใต้สหประชาชาติ และกติกาทางสิทธิทาง

พลเรือนและการเมืองมีข้อฝากฝังไว้กับเราในฐานที่เราเป็นสมาชิก คือบางสิทธิ

จำกัดไม่ได้เป็นสิทธิเด็ดขาด เช่น ห้ามทรมาน อ้างอะไรก็ไม่ได้ ถ้ามีเหตุฉุกเฉิน  

กต็อ้งแจง้องคก์ารสหประชาชาต ิและบางสทิธทิีจ่ำกดัได ้เชน่ สทิธใินการรวมกลุม่ 

และสิทธิในการแสดงออกต้องมีข้อจำกัด แต่ข้อจำกัดก็ต้องมีขอบเขตซึ่งเป็น  

ข้อจำกัดของข้อจำกัดไม่ใช่จำกัดตามอำเภอใจ ทั้งนี้ ข้อจำกัดของข้อจำกัดที่

องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ ได้แก่ 

1.  หากจะอ้างข้อจำกัดเช่น การแสดงออกหรือรวมกลุ่มก็ต้องเป็นข้อจำกัด

ที่มีฐานทางกฎหมายซึ่งต้องวัดโดยกฎหมายของประเทศด้วย โดยเฉพาะเราเป็น

สมาชิกสหประชาชาติหรือภาคี หลักนี้เรารวบเป็นคำภาษาอังกฤษอย่างสวยคือ 

“Legality” ซึ่งหมายถึงการมีฐานทางกฎหมาย ไม่ใช่ทำตามอำเภอใจ  

2.  ต้องมีความจำเป็น (necessity)  

3.  ต้องมีความได้สัดส่วน คือต้องชั่งน้ำหนักว่าสิ่งที่จะจำกัดสิทธิของ

ประชาชนนั้นได้สัดส่วนกับภัยที่เกิดขึ้นหรือไม่ สมมติว่าจะรวมกลุ่มไม่กี่คนก็ไม่

จำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นพันคน ก็ถือว่าไม่สมสัดส่วน 

4.  ต้องมีความชอบธรรมซึ่งวัดโดยสังคมประชาธิปไตยทั่วไปว่าทำอย่างไร 

มิติเรื่องหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติก็เน้นหลายอย่าง เช่น 

ความแน่ชัดจากกฎหมายไม่ใช่อำเภอใจ ความชอบธรรมตามสังคมประชาธิปไตย 

กฎหมายจะต้องยุติธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งหมายความว่าการเชื่อม

ระหว่างนิติธรรมและประชาธิปไตยต้องเอื้อกันได้โดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นคุณต่อ  

คนไทยและคนที่ไม่ใช่คนไทยด้วย รวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วย ในหลักพื้นฐาน 
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แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็มีสิทธิขึ้นศาล และต้องไม่

ถูกเลือกปฏิบัติ ยิ่งกว่านั้น มติของสหประชาชาติได้คำนึงถึงความเชื่อมโยง

ระหว่างสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม และได้กล่าวถึงการได้เป็น

เจ้าของด้วยกันในเรื่องหลักนี้ รวมถึงการสร้างสถาบันทั้งหลายที่เข้าถึงประชาชน

และปกป้องสิทธิของทุกฝ่าย เน้นอิสรภาพของศาล ปัจจุบันเราเน้นคุณภาพมาก

ขึ้นด้วย โดยจะต้องมีความโปร่งใสและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึง

ความเป็นธรรม รวมถึงการเข้าถึงความช่วยเหลือที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

เช่น การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เงินสนับสนุน ชาวบ้านที่อยากจะไปศาล 

หรือการใช้กระบวนการท้องถิ่น เป็นต้น  

สิ่งที่น่าพิจารณา คือ องค์การสหประชาชาติเน้นถึงการระงับข้อพิพาทอย่าง

ไม่เป็นทางการด้วย  เช่นเดียวกับที่เดิมประเทศไทยก็มีตุลาการหมู่บ้าน แต่เราก็

ต้องการคุณภาพในท้องถิ่นก็ต้องช่วยกัน เน้นเรื่องสตรีมากขึ้นด้วย ความรุนแรง

ต่อสตรี การสร้างสันติภาพ โดยเฉพาะออกมาจากสงครามและการเยียวยา

สำหรับเหยื่อ เน้นการต่อต้านการลอยนวล โดยเฉพาะมีการละเมิดทั้งในและ  

นอกประเทศ และถ้าไม่ เยียวยาในประเทศก็อาจจะต้องดูว่าการเยียวยา  

นอกประเทศมีอะไรบ้าง องค์การสหประชาชาติเชิญชวนให้ประเทศเป็นภาคี  

ศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่ ง เรายังไม่ได้ เป็นภาคี นอกจากนี้ องค์การ

สหประชาชาติเองก็ต้องพัฒนาตนเอง ไม่ใช่แค่รัฐเท่านั้นที่ต้องพัฒนา สถาบันการ

เงินที่อยู่ในองค์การสหประชาชาติก็ต้องพยายามให้มีความโปร่งใส ความรับผิด

ชอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการตรวจตราโดยเลขาธิการสหประชาชาติ และที่

สำคัญจะต้องมีการเชื่อมกันระหว่างหลักนิติธรรม สันติภาพความมั่นคง   

สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาซึ่งมีการแทรกเรื่องประชาธิปไตย นี่คือพลวัตรใหม่ที่

พูดถึงความหลากหลายมากและไม่ได้ลืมกลไกและกระบวนการในท้องถิ่น  

ประเด็นที่สอง คือ เรื่องการมีตัววิชาการ ก็มีกลุ่มนักวิชาการองค์กรพัฒนา

เอกชน หรือ NGO และอื่นๆ ได้สร้างดัชนีวัดเรื่องหลักนิติธรรมเพื่อวัดว่าเราได้ทำ

ตามหลักนิติธรรมมากน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์ 8 เกณฑ์  ได้แก่ 1. จำกัด

อำนาจของรัฐบาล 2. ต่อต้านคอรัปชั่น 3. รัฐบาลที่เปิด 4. การรับประกันสิทธิ 

5 . ความมั่ นคง 6 . การบั งคั บ ใช้ 7 . กระบวนการทางแพ่ ง พล เรื อน   

8. กระบวนการทางอาญา 
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จากการวัดเรื่องหลักนิติธรรมในประเทศไทยใน ค.ศ. 2015 นั้น พบว่า

ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 56 ซึ่งเป็นระดับกลางๆ จาก 100 ประเทศ ประเทศ

อันดับหนึ่ง คือ ประเทศเดนมาร์ก เราอยู่ระหว่างประเทศโมรอคโคและประเทศ

เอกวาดอร์ ส่วนสุดท้ายคือประเทศเวเนซูเอลา ซึ่งต่ำกว่าประเทศกัมพูชา แต่เรา

ต้องการพัฒนาต่อไป 

ประเด็นที่สาม เรื่องความตกลงที่กรุงนิวยอร์ก ซึ่งมีการวางแผนไว้ใน   

15 ปีต่อไปว่าจะทำอะไรบ้าง เกณฑ์ในการพัฒนาครั้งนี้สำคัญมาก เพราะมีการ

กล่าวถึงเรื่องเกณฑ์การพัฒนามนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 

เกณฑ์ที่จะเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุด คือ เกณฑ์ที่เกี่ยวกับ “สังคมที่มีส่วนร่วม” 

(inclusive society) อันเป็นการกล่าวถึง “ประชาธิปไตย” แบบอ้อมๆ และเมื่อ

พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ แล้ว จะเห็นความหมายของคำว่านิติธรรมและ

ประชาธปิไตยในรปูแบบทีค่อ่นขา้งหนา โดยเฉพาะเรือ่งของหลกันติธิรรม ทีมุ่ง่เนน้ 

ไปที่การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่

เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

นอกจากนี้ คำว่า ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่พูดถึงนี้ ไม่ใช่มีเพียงมิติ

หรือระดับในประเทศเท่านั้น แต่เราต้องการมิติและมาตรฐานในระดับโลกด้วย 

หรือแม้แต่องค์การสหประชาชาติเองก็ต้องพัฒนาด้วย เช่น เรื่องการจดทะเบียน

เกิดให้กับทุกคน ซึ่งประเทศไทยก็มีแนวปฏิบัติและหลักการที่ดีมาก แต่ขอว่าอย่า

ปรับคนที่มาจดทะเบียนสาย ที่สำคัญ ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งประเทศไทย  

ได้เข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้จึงเป็น

หน้าที่ที่ต้องเคารพข้อตกลง ยิ่งกว่านั้น ในเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติก็มีความ

สำคัญ กล่าวคือ หลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม จะต้องเอื้อต่อทุกคน

และมีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลความแตกต่างทางเพศ หรือความ

แตกต่างทางเรื่องเชื้อชาติ เป็นต้น 

สุ ดท้ าย ต้ อ งพิ จ า รณาตั ว แปร ว่ า ถ้ าห ากจะมี ตั ว เ ชื่ อมระหว่ า ง 

ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมซึ่งเป็นการท้าทายและเป็นทางออก ที่สำคัญมี   

5 ประการ ได้แก่ 
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1.  มาตรฐานสากลโดยไม่ลืมภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายความว่า สนธิ

สัญญาที่เราเป็นภาคีก็จะต้องปฏิบัติตามเพราะสัญญาไว้ ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญา

ทั้งหลายของสากล สิทธิเด็ก สิทธิสตรี เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุด อย่าต่ำกว่านี้   

แต่ในบางกรณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจจะสูงกว่าหลักสากล ก็ต้องไม่ลืมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เช่น มาตรฐานสากล อนุสัญญาสิทธิเด็ก กติกาห้ามลงโทษผู้ที่อายุต่ำกว่า 

18 ปี ประเทศไทยเคยมีกฎหมายที่ต่ำกว่านั้น แต่ปัจจุบันเรายกมาตรฐานโดยการ

แก้ไขกฎหมายแล้ว ไม่มีการลงโทษผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในกฎหมายยกเลิกแล้ว 

แล้วส่วนที่จะยกเลิกสำหรับผู้ใหญ่คุยกันอีกที  

 สำหรับเรื่องมาตรฐานสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย มี   

4 ประเด็นที่สำคัญมาก ดังนี ้

 ประเด็นที่หนึ่ง การใช้กฎหมายความมั่นคงซึ่งประเทศไทยมีหลายฉบับ 

เช่น พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชกำหนดสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงกฎหมายอาญาบางมาตรา ที่เราจะต้องพิจารณาว่ามี

การบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นได้อย่างสอดคล้องกับหลักนิติธรรมและหลัก

ประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด ถ้าหากสถานการณ์ทางภาคใต้ จะพบว่ามีการนำ

พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฯมาประกาศใช้ร่วมกับพระราชบัญญัติ  

กฎอัยการศึกฯ ทำให้สามารถควบคุมตัวได้โดยไม่ปรากฏในศาลนานถึง 37 วัน 

ซึ่งไม่เป็นผลดีสำหรับเจ้าหน้าที่ เพราะจะถูกกล่าวหาว่ามีการทรมานนักโทษ   

ด้วยเหตุนี้ การรีบนำตัวนักโทษขึ้นสู่ศาลโดยเร็วอาจจะเป็นการดีเสียกว่า จึงได้มี  

คำชี้แนะจากประธานศาลฎีกาที่พยายามยึดหลักนิติธรรมว่าให้พาผู้ต้องหาเข้าสู่

การพิจารณาของศาลโดยเร็วไม่จำเป็นต้องรอ 37 วัน โดยคำนึงถึงหลักทีว่า   

ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรม  

 ประเด็นที่สอง การจำกัดต่อสิทธิในการแสดงออกในการรวมกลุ่ม   

ซึ่งอาจจะกระทบถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และการใช้กฎหมายที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประเด็นดังกล่าวนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเนื่องจาก

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการรวมกลุ่ม ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด แต่

เป็นสิทธิที่อาจถูกจำกัดได้ตามหลักเกณฑ์ ที่สำคัญคือ จะต้องคำนึงถึงความจำเป็น 

ความได้สัดส่วน และความชอบด้วยกฎหมาย  
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 ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่ได้มีเพียงในกฎหมาย

ไทยอย่างเดียว หากแต่ในหลายๆประเทศก็มีกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้ แต่สิ่งที่

สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ซึ่งก็มีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

3 ข้อ ได้แก่ 

  1. ใครเป็นฝ่ายมีอำนาจฟ้องภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

112 ซึ่งในประเทศไทยนั้น ใครฟ้องก็ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายหน่วย

ก็กำลังพิจารณาว่าน่าจะมีวิธีกรองก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล 

 2.  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นการลงโทษจำคุก 3-12 

ปี ซึ่งมีท่านผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าเดิมที ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 ไม่ได้ลงโทษแบบนี้ แต่เริ่มนับการจำคุกจาก 0 ปี1 

ดังนั้น การลงโทษโดยเริ่มจาก 3 – 12 ปี จึงเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์

วิจารณ์ จึงเป็นประเด็นที่น่าพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะ  

ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเริ่มนับจาก 3 ปี โดยอาจเริ่มจาก 0 ปี  

 3.  การกำหนดให้การกระทำที่ถือเป็นการหมิ่นประมาทเป็นความผิด

ทางอาญานั้น ถือเป็นหลักข้อยกเว้นต่อสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงออก และการแสดงความคิดเห็น มีข้อยกเว้น แต่แนวโน้ม

ที่โลกปัจจุบันเน้นคือ การหมิ่นประมาทควรจะเป็นความรับผิด

ทางแพ่งมากกว่าความรับผิดทางอาญา เรื่องความผิดในกรณีนี้ 

จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจาณาเช่นกัน 

 ประเด็นที่สาม การใช้ศาล ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้ศาล

อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และอะไร

ย่อมดีขึ้นหากมองความหลากหลายที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและประชาธิปไตย   

ซึ่งมีข้อสังเกต ดังนี้ 

 1  เช่น  กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 กำหนดให้ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษจำคุก

ไม่เกินกว่า 3 ปี และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 7 ให้เป็นโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี แต่ไม่

ได้กำหนดว่าอย่างน้อยต้องจำคุกกี่ปี  
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 1.  ศาลยุติธรรมตั้งแผนกพิเศษขึ้นเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ 

เพื่อให้การพิจารณาคดีเร็วขึ้น กล่าวคือ ให้พิจารณาคดีให้เสร็จ

ภายใน 6 เดือน 

 2.  การใช้กฎหมาย ซึ่งควรจะมีการเคารพหลักกฎหมายในเรื่องการ

ถูกกักตัวในศาลไม่ว่าจะเป็นศาลใดก็ตาม หรือการถูกคุมขังก่อน

ขึ้นศาลซึ่งควรจะต้องมีการแจ้งครอบครัว และทนายของผู้ต้องหา   

 3.  ถ้าผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เยาวชน ก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนไม่ใช่ศาลทหาร 

 4.  ถ้าพลเรือนถูกกล่าวว่ากระทำผิดในคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคง 

โดยทั่วไปแล้ว พลเรือนก็จะต้องขึ้นศาลพลเรือน แต่ในบางกรณี

ที่จะต้องขึ้นศาลทหาร ก็อาจขอให้ผู้พิพากษาในศาลทหารมีความ

เป็นกลาง และมีอิสระในการพิจารณาคดีเพื่อให้ใกล้สภาพของ

ศาลพลเรือนให้มากที่สุด และถ้าจะขึ้นศาลทหารก็ขอให้เป็นศาล

ชั้นต้นเท่านั้น แต่ถ้าหากต้องมีการอุทธรณ์หรือฎีกา ก็ควรให้

เป็นการอุทธรณ์หรือฎีกาในศาลพลเรือน  

 5.  ถ้ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เช่น การทรมาน 

หรือการบังคับให้สาบสูญ ไม่ว่าผู้ต้องหาจะเป็นพลเรือนหรือฝ่าย

ใดก็ตาม ก็ควรขึ้นศาลพลเรือน   

 ทั้งหมดนี้ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมด้วยที่ไม่ต้องไปรับภาระการโอนคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีความเชี่ยวชาญ  

อยู่แล้วก็อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกับทุกฝ่าย และนี่คือการเคารพหลัก

สากลในเรื่องประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม 

 ประเด็นสุดท้าย เรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการประหาร

ชีวิต ปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน 

และในเรื่องการตรวจขานักโทษซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มานาน และเป็นสิ่งที่

องค์การสหประชาชาติถือว่าเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่วนใน
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เรื่องโทษประหารชีวิตนั้น ก็มีแผนสิทธิมนุษยชนที่จะมุ่งยกเลิกการลงโทษประหาร

ชีวิตเช่นกัน  

2. คานของดุลอำนาจ (check and balance) เนื่องจากเรามักจะเข้าใจ

ว่าการใช้อำนาจจะใช้เป็นคุณและไม่ละเมิด แต่ในเรื่องระหว่างองค์กรก็เป็นคาน

อำนาจต่อกัน ถ้าเราทำงานที่ยึดหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย การมี

องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐหลายองค์กรเป็นสิ่งที่ดี แต่จะต้องมีการแยกบริบทเรื่องของ

การใช้อำนาจให้ชัดเจน  

 ส่วนในเรื่องของศาลนั้น การมีศาลหลายศาลก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมุ่งสู่

คุณภาพและความโปร่งใส อีกทั้งเรื่องความหลากหลายขององค์กรที่ช่วยเยียวยา

ประชาชนที่ได้รับความเสียหายนั้น นอกจากองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการแล้ว ก็ยังมี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดิน สื่อมวลชน องค์กรพัฒนา

เอกชน (NGO) ภาคประชาสังคม และภาคส่วนธุรกิจ  

3.  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ถ้าหากตีความแบบกว้าง จะพบว่า

เรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมปรากฏอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาที่  

ยั่งยืน 17 เป้าหมายเช่นกัน ซึ่งประเทศไทยก็มุ่งสู่ความหลากหลายของการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม และการช่วยให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วย ซึ่งการเข้า

ถึง หมายถึง การเข้าถึงกันและกันทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่แค่ประชาชนสามารถเข้าถึง

กระบวนการหรือเจ้าหน้าที่เท่านั้น หากแต่หมายถึงการที่กระบวนการและ  

เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ด้วย  

 ที่สำคัญ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าถึงบุคคลที่จะสามารถช่วยให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน

สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต่างๆได้ เช่น ทนายความ ที่สำคัญ จะต้องไม่

ลืมกระบวนการในท้องถิ่นซึ่งผู้นำท้องถิ่นทั้งหลายจะต้องช่วยเหลือ ไม่ว่าจะ

เป็นการช่วยเหลือโดยเงินทุนและอื่นๆ ตลอดจนต้องไม่ลืมการสร้างจิตสำนึก   

การศึกษา และค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชน  

 ทั้งนี้ ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐ แต่เป็นเรื่องที่จะต้องเริ่มที่

บ้าน เริ่มที่การเคารพสตรี การแสดงออกของเด็กในโรงเรียนด้วย แต่ว่าถ้าพูดถึง
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ลำดับสูงในรัฐ คงหมายถึงเลือกตั้งแบบเสรี ยุติธรรม ต้องฟังเสียงข้างมากโดยไม่

ลืมเสียงข้างน้อย และต้องเคารพความหลากหลาย การปราบปรามต้องใช้วิธีที่ไม่

รุนแรง นำกระบวนการโดยพลเรือน ฝ่ายอื่นก็อาจมีบทบาทด้วยในกรอบของ

มาตรฐานสากล 

4.  มิ ติ ใ ห ม่ ข อ งหลั ก นิ ติ ธ ร ร ม ที่ เ น้ น เ รื่ อ ง ส ำนึ ก รั บ ผิ ด ช อบ 

(accountability) ถ้ากลไกในรัฐดีก็ดี แต่ถ้ากลไกในรัฐไม่เพียงพอก็อาจต้องเสริม

ในหลักสากล ที่สำคัญคือ ต้องต่อต้านการลอยนวล (impunity)  

 ทั้งนี้ ความรับผิดชอบที่กล่าวถึงนี้ อาจจะเป็นความรับผิดชอบทางแพ่ง 

หรือทางการเมืองก็ได้ หากเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องโทษทางอาญา แต่ก็ยัง  

พบว่าในหลายกรณียังไม่มีความรับผิดทางอาญา และถ้าหากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่

ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนใหญ่นโยบายจะเน้นไปทางการโยกย้ายมากกว่า

แต่ไม่ใช่การลงโทษจากศาล หากแต่ถ้าหากเป็นกรณีการกระทำความผิดของ  

เจ้าหน้าที่รัฐนี้ องค์การสหประชาชาติกล่าวไว้ว่าต้องลงโทษบ้าง และการเยียวยา  

ผู้เสียหายต้องกว้างขวาง รวมถึงชดเชยให้เหยื่อ นอกจากนี้ เรามีพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 

2544 ซึ่งเป็นการชดใช้ให้เหยื่อจากคดีเชอรี่แอนด์ที่ถูกจำคุกโดยผิดพลาด แต่จะ

ต้องมีการเยียวยาต้องมากกว่าการชดใช้ ซึ่งการเยียวยาคือต้องทำให้มีการเข้าถึง

ความจริงด้วย มีการขอโทษ และต้องมีกระบวนการการเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดการ

กระทำดังกล่าวซ้ำอีก 

5.  ไม่ให้มีช่องโหว่ในการปกป้องคุ้มครองมนุษย์ และถ้าหากมีช่องโหว่   

ก็ต้องอุดช่องโหว่ให้ได้ ตัวเชื่อมระหว่างนิติธรรมกับประชาธิปไตยหมายความว่า

เราต้องเคารพรัฐบาลในการอุดช่องโหว่ แต่บางประเทศรัฐบาลไม่สามารถทำได้ 

ในหลักสากลเราไม่สามารถให้มีสุญญากาศทางการปกป้องมนุษย์ได้ ที่สำคัญ   

เราไม่ลืมกลไกท้องถิ่น แต่ถ้าหากกลไกในประเทศไม่พอคงต้องเสริมด้วย  

กลไกอื่นๆ คือกลไกขององค์การสหประชาชาติ เช่น กลไกที่เกี่ยวกับการพัฒนา

สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล 
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สุดท้าย อนาคตของมิติใหม่ของหลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย สรุปได้ 

ออกเป็นกิจกรรม 5P 

 1. Prevent: การป้องกันดีกว่าการแก้ไข และการเคารพสิทธิมนุษยชน 

ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมก็ถือเป็นการป้องกัน  

 2.  Protect: การปกป้องคุ้มครองสิทธิ ซึ่งเรามีมาตรฐานสากลให้แล้ว 

ส่วนที่ทำดีก็มี เช่น ไม่ลงโทษเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีด้วยวิธีการ

ประหารชีวิต  

 3.  Provide: เพื่อให้เข้าถึงเยียวยา และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 4.  Promotion:  การส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ทำงาน

ให้ดีขึ้นให้แรงกระตุ้นที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

 5.  Part ic ipat ion: ให้มีการมีส่วนร่วมอย่างยิ่ ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ประชาธิปไตย การออกกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และอื่นๆ  

ทุกท่านมีเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอยู่ในมือของเรา ประเด็นคือ

เราจะทำมากน้อยเพียงใด  

 1.  การมีกฎหมายที่ดีหรือปฏิรูปให้ดีขึ้น หรือขจัดสิ่งที่ไม่ค่อยดี 

 2.  การมีนโยบายที่ดี เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน

พัฒนาสิทธิมนุษยชน 

 3. การมีโครงการที่ดี  

ประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรม ถ้ามองอย่างยั่งยืนก็คงจะเหมือนกับ  

ลูกแฝดสยาม แต่งงานแต่ไม่แยกคู่ ประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรมก็ไม่สามารถ

แยกจากกันได้ ถ้าเราต้องการแนวทางที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ก็ขอให้เข้มข้น

มากขึ้นทีละขั้น ในเรื่องประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเปรียบเสมือนจิตใจที่ไม่

สามารถแยกได้ นั่นคือปริศนาที่เชิญให้เราทำร่วมกันให้ดีขึ้น และเป็นปริศนาที่เป็น

แรงบันดาลใจอันถือเป็นสัจจะที่ยั่งยืนจนนิรันดร์  
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International Panel Discussion on 
“Challenges and Prospects for the Development of 
Democracy: Rule of Law, Constitution and Democracy”  

 

Professor Thierry Renoux,  
Université d’Aix-Marseille, France: 

The aritcle 5 of the Declaration of Human and 
Civic Rights of 26 August 1789 states, “The Law has 
the right to forbid only those actions that are injurious to 
society. Nothing that is not forbidden by Law may be 
hindered, and no one may be compelled to do what   
the Law does not ordain”, and the article 6 prescribes, 
“The law is the expression of the general will. All citizens 
have the right to take part, personally or through their 
representatives, in its making. It must be the same for all, 
whether it protects or punishes. All citizens, being equal 
in its eyes, shall be equally eligible to all high off ices, 
public positions and employments, according to their 
ability, and without other distinction than that of their 
virtues and talents.”1 

 1  Conseil constitutionnel, Declaration of Human and Civic 
Rights of 26 August 1789, retrieved January 28, 2016, from http://
www.conseil-constitutionnel.f r/conseil-constitutionnel/root/
bank_mm/anglais/cst2.pdf  
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I will explain exactly what it means as a judge because this 
declaration is incorporated in our constitution. This declaration is 
applied by the judges: all citizen has the right to take part 
personally in the role and representative in its making. 

Furthermore, article 15 says that society has the right to ask a 
public off icial for an accounting of his administration2 and article 16, 
the most important to see the spirit of Montesquieu, states that 
any society in which no provision is made for guaranteeing rights or for 
the separation of powers, has no Constitution3.  

In the Article 6 you see the spirit of Jean Jacque Rousseau;   
law is the expression of general will, and in Article 16, the spirit of 
Montesquieu. Both of them has inspired the writer of this 
declaration. In France, we began from the first stage or first point 
which I call “Legal State” (Etat Légal). This is not exactly rule of 
law. There is a movement as we go into constitutional state 
between the mid-19th century to mid-20th century. At this stage, 
the system corresponds to voluntary restraint, self-limitation of 
the state. This declaration is purely formal when submitting to law 
as law passed by parliament and the State considers and observes 
rule of law in all its proceedings. In this concept for us, non-
government actions can’t exist without being prescribed by law 
passed by parliament. You see only legal state law. The second 
stage is that the State cannot exist without compliance with the 
constitution and this stage is what I call constitutional state law. 

We begin by first law, legal state. There is one principle and 
one limit. One principle is the principle of share of norm. In early 
1930, Hans Kelsen, writer of “Pure Theory of Law” (1934), spoke 
of Rechtsstaat, Max Weber, as early, highlighted what he called 
“Legal Domination”; legal domination characteristic of the legal 
state in his book “Economy and Society”. You know the word, in 
this legal state, legal state refers to purely formal notion in which 
law is only intended to provide a set of norm and thus, social 
norm as the principle. Legal state is bound to applied law and it 
also bound to apply a standard as seem as a neutral standard. 

 2  Ibid 

 3  Ibid 
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Consider especially, a precise and sole purpose is common good. 
The first system, therefore, serves only to describe what we have 
called “Etat de droit”, the situation in which the State has only 
responsibility in the principle of legality. According to writer 
inspired by this conception, French writer in 1922, Carré de   
Malberg, this system of legal state is the most complete; not only 
that the State must respect law but it also allows to decide in order 
to implement law based by the parliament or other authorization. 
This is the range of sovereignty of the law. There is no need to 
point out that this situation involves many problems, the system 
of legal state has led to exist. Carr? de Malberg has described the 
use as absolute parliamentalism; a kind of easy monitor tends to 
become diverse from society.  

So, confiscate trade is the sole will of the parliament. Legal 
state frame let to the worst time of our history which has ever 
known. This context explains that in contrast and to prevent such 
consequences, the French’s declaration of human rights guarantees 
citizen’s rights, the right to selection, the right to resistance to 
oppression. So, in fact, this legal state system reaches the first 
issue; the first limit which is encountered by any parliament in the 
world. In any country, the institution of parliament has never been 
by itself, which means sufficient to establish a state that respect 
freedom.  

While no national parliament opposes to that system, all 
national parliaments fight against fascism.  In addition, and above 
all, legal state doctrine could tell the limit even in democratic 
system. Law passed by parliament may not express only the 
general will. The parliament may no longer express the general 
will but review the domination of this decision of political 
majority on the minority. The situation where the political 
majority crushed political minority was what happened to French 
constitution council, French constitutional court in 1985 when it 
was ruled that law expressed the general will but only in respect 
for the constitution. It was a real change. 

Therefore, we have passed to the second level; the level of 
Constitutional State with the principle and limit. The principle is 
usually the separation of power. This constitutional state 
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f ramework is based on this classic principle of separation of 
power. The question is not whether the state shall respect the law 
that the state has created but the question is whether in each field, 
each state body shall respect the rule of law. To take some 
examples in criminal law, this concept of constitutional state leads 
to the c lassic divis ion between 3 powers; the par l iament 
determines the penalties and the role of judges is to pass sentences 
and the role of government is to enforce its ruling.  As the result, a 
law can’t oppose the court’s decision and the result is based on the 
collaboration of power according the framework theory of check 
and balances. However, law passed by parliament is not the rule, it 
does not determine the right of each individual, in particular, law 
passed can intervene only in specific field. It is clearly shown in 
Article 5 we saw two minutes ago. Article 5 is also French’s 
declaration of human right also the right to forbid all the legal 
actions that endanger to society.  

The constitutional state framework which seems a very good 
system; however, encounters dangerous limits. The limit is 
government of judges (le gouvernement des juges); an expression 
and explanation used by a French lawyer, Edouard Lambert: 
These limits are the real risk is government of judge. This is a 
situation in which a judge decide what is or what is not consistent 
or even compatible with the goal of the constitution. The judge is 
the sole of batter in the conflict between the rest of single citizen 
and the respective public interest. It is easy to understand such a 
French doctrine or German doctrine that we could say the notion 
that the word “Etat de droit” is a myth. If the rule of law means 
that each state shall be bounded by legal order of the state itself, 
this determination is a tautology. And if “Etat de droit” means the 
state shall be subject to the supreme national order, in this case,   
is it still a state? since it completely abandons its sovereignty.   
This context explains that in the 18th century in France was born 
new sense of the concept of Etat de droit. According to this view, 
this Etat de droit is, to put it simple, the rule of law referring to 
not only system in which all state bodies are bound by law and 
constitutional law but this should also be completely implemented 
by mechanism; in other words, the State also respects the 
requirement of the primary participatory democracy. 
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This is second point of where we are going, we are going 
from constitutional state to participatory democracy, multi-level 
democracy. In this final level, Etat de droit and democracy are far 
from being contradictory; two complementary concepts equally 
increase human right. Here is to avoid any arbitrary power from 
the State. So, the system needs to set up a monitor and control 
mechani sm of the S ta te . Thi s change i s not fo rmal but 
substantive, Etat de droit is not only an act within the law passed 
by the parliament and the constitution but also enact sufficient 
rules, on one hand to guarantee the citizen rights and on the other 
hand to ensure on effective official accountability.  

On one hand, democracy, we see the democracy and the 
guarantee of citizen right are closely linked. In France, article 16 
of the declaration of human right stressing that the concept of 
constitution implying the separation of powers is always 
associated with a guarantee of citizen rights. It is the separation of 
powers which guarantees of citizen rights. Firstly, the guarantee 
involves the state to respect role in democracy, for example, legal 
certainty, clarity of standard, legitimate expedition and the 
pr inciple of non-react iv i t y of law. Here, rule of law and 
Rechtsstaat are gathering together. It is useless to proclaim right 
to independent cult if it is difficult to ensure that justice is done or 
if the decision is not made public because it is the judgement by 
emergence cult or if finally, simply said, the law is known or 
understood by each citizen.  

Second, this guarantee requires efforts by al l public 
authorities to adapt continuously the freedom of human right as it 
goes down of whatever be ing ru le s o f in te rna l and a l so 
international standard. This linked with international law showing 
such a notion of Etat de droit in France changed. This notion 
goes beyond framework or procedural remedy. This notion needs 
to include compliance with the concrete right from international 
commitment to which stated as freely chosen to consent. Citizens 
can, therefore, involve in international commitment in all the 
contents. Why do I speak about external or international standard? 
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In the last level, democracy needs accountability. It is also 
linked. The concept of rule of law does not guarantee democracy 
if it does not comply with these requirements: - I write it by two 
terminal requirements on which we assist, particularly, in France. 

The first one is transparency and control; in other words, 
public accountabil i ty. Al l State powers assume in return 
accountability of officials before citizen or representatives. As 
under l ined in French’s dec larat ion of human r ight , this 
accountability is necessary for what it means today by good 
governance. Public accountability must be efficient; it concerns 
both administration and ministerial responsibility.  

The second requirement resulted f rom the emergence of 
what is called positive obligation of the state in Europe- not only 
in Europe, international law. Obviously, it is not to complete the 
rule of law with kind of welfare state, but increasingly in France, 
the notion of democracy includes full legal recognition of 
economic and social rights. In other words, recognition of rights 
not only belong to individual but also to groups, unions, 
associations.  

Finally, to conclude driven by these forces and influence of 
globalization of constitution and democracy, the concept of Etat 
de droit in our country gradually gives way to the notion of only a 
form of good governance. In France, we do not speak so much of 
state law but more and more of law of French Republic. In this 
regard of systematic to show ambiguous in this concept of Etat de 
droit, all these concepts were transformed over time. In this last 
sense, it may be certainly variable to quote the first provision of 
the current French constitution. Our first Article, first provision of 
constitution, states that France shall be an indivisible circular 
democratic and social republic. I have never said socialist but 
social republic. It is important- Social Republic.  

Thank you very much for your attention. If you want to keep 
in touch, all my research, there is a small bibliography in the last 
line. Thank you very much for attention 

 



�1

การอภิปรายร่วมระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศ

Associate Professor Dr. Jörg Menzel,  
Turkish University, Istanbul, Turkey:   

Thank you very much Mr. Chairman. Thank you very much 
for the organizer for inviting me to this important and interesting 
conference. However, this task is usually quite difficult actually to 
speak about this fundamental but very difficult terms. I think the 
title of our panel includes the term “democracy” “rule of law” 
“constitution” and “development”. 

I think we use “development” in a slightly different term. 
Only a single term of  “human right” could be added to complete 
the kind of spectrum we are talking about. I will only try to make 
a few remarks on those pr inc ip les and how I th ink they 
interconnected. 

A couple of years ago, I wrote a smal l ar t ic le ca l led 
“Constitutionalism as Development” I would like to keep that in 
that kind of motto, probably for today. What do I mean by 
constitutionalism? We can start to have good discussion about. 
The previous speaker mentioned about the state with written 
constitution, even the State without written constitution which 
would be New Zealand but we have to see, obviously, that both of 
those States are the exception to the rule. Nowadays, every other 
States are inspiring to have constitution as soon as it is dependent. 
If it is not having constitution, it is probably because it is just after 
some difficult situation, but it is only interim period. So, having a 
written constitution at least as the main text, maybe not as a 
complete text but a main text of constitutional law, is the 
international standard nowadays.  

What is development? I think this question is quite 
interesting and Professor Harding has mentioned that topic also 
at that point in his opening keynote speech. I would also agree 
with him and emphasize on very much that I do also think that 
the development has to be seen in a broader sense. My thesis 
would be that development, that constitution as such is a part of 
development and can be a goal of development.  
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Development is not only a tool, when we are speaking of the 
rule of law and democracy and human rights and combine all 
these things together to a constitutionalism concept. We are not 
thinking that only because some wil l promote economic 
prosperity that might be the case. A lot of researches are arguing 
for that. It might be better to have all these concepts accepted in 
the principle for the long term basis. The Richest countries of the 
world typically have, and most of them kind, of embraces. It is not 
only about economic development but also the liberty, safety and 
security of people. I think it is a goal in itself. These are the value 
a n d w h a t i t i s a b o u t . T h e r e f o r e , I w o u l d a r g u e t h a t 
constitutionalism and those terms that I would make a part in 
constitutional concept, which is democracy, rule of law and human 
right, are the development goal in itself. That is why it is so 
important to talk about these issues here today. Finally, I would 
like to make a few remarks of international dimension and on 
probably the scope of these topics in the early 21st century in 
variation to what has been discussed hundred years ago.  

First of all, I would like to speak a bit about rule of law.   
I think that everybody can have their own understanding of what 
it actually means in detail. And also, the term is controversial. It is 
controversy because it only started when you try to make a 
definition and become more precise on that. I remember when   
I was working in Cambodia for a few years, the political situation 
was a little bit sensitive at that time. When we wanted to do a 
conference on human right, that was also considered too sensitive. 
So, we called in the rule of law conference and it was no problem 
to organize it and we could talk about the same issue and same 
topic under that headline. 

There are thin concept and thick concept which were 
illustrated by the slide presentation early on. There were formal 
and more substantive concepts, so there are a lot of varieties and 
even in Western democracy, there was a huge controversy on what 
the concept should be most appropriate one; most substantive one 
or formalistic one. The German “Rechtsstaat” or the State of law as 
it is often translated, and identified of synonymous to rule by law. 
I would argue that it is wrong, actually, in the current German law 
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and it has also been wrong most of the time in the German 
understanding. Actually, the development of rule of law in 
Germany probably came very much from the natural law concept 
and this natural law concept were not only formalistic but also 
quite substantive in their main contents. We then had, in the 19 
century, started this period of very positivistic view which you 
could argue that it is more formalist approach.  

I am reminded of this quote of the famous author of legal 
philosopher in Germany, Gustav Radbruch (1878-1949). He was 
the Minister of Justice in Germany during 1920’s and a Social 
Democrat. He made a lot of reforms in criminal law system in 
Germany. He was also a legal philosopher and he was one of the 
positivist. He was convinced of the idea that the law is the law 
because it is the law. The approach behind is that it takes 
legitimacy f rom the process of law making f rom that was a 
democratic process of law making. Since they are democrat, they 
say we have no alternative, we cannot say we do not respect the 
law and stand above the parliament who is the elected body and 
who made that law. In light of what happen, then, with the 
national socialist in Germany that crimes during 1933-1945, it 
was obvious that the formalist approach got in a very big pressure 
because we learn the consequences that at least the understanding 
of that time was that even democracy can demolish itself and you 
can elect a kind of tool to have direct dictatorship which commit 
all kind of crimes. So, the pure formalist approach was then under 
criticism and has to be revisited.  

Radbruch famously wrote an article from 1946 which called 
“Five Minutes of Legal Philosophy”. I think it was one of the 
nicest texts of legal philosophy because it was only 5 minutes long. 
It was so substantive and it started with those words “An order is 
an order, the soldier is told, a law is a law save the jurist.” And 
then, he discussed this point and at the end he said that we still 
had this concept of legitimacy because the law is made by 
parliament. It has the assumption of being legitimate source of 
law, but law can be so unjust that we cannot accept as law at all in 
the end. So, there has to be an exception to the rule of this 
assumption.  I think that important thing is the standard of our 



��

การอภิปรายร่วมระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศ

constitution. When the German Constitution was made in 1949, 
the current one, they put clauses in the constitution which were 
made eternal of some of the basic principles. One of that is human 
dignity which is Article 1 of the constitution and the others are 
rule of law, democracy and so on. Those are the eternal principle 
of law, which means that you cannot legally abolish them even by 
constitutional amendment.  

I think it was an achievement that was made after the 
horrible lessons that we had to experienced or that Germany had 
experienced with the time of national socialist. To come back to 
rule of law, I think the German concept of that point of view now 
is more comprehensive anyway. It has substantive elements, again, 
more than under formalistic terms. We are not discussing many 
topics under term rule of law, this is probably, we can also discuss 
them under human right. We have a complete cut of human right 
and many topics you could also put under the term rule of law 
which can be discussed specifically under those terms, or even the 
democracy. So that is why there is some limit discussions in the 
scope. It is also interesting even in the civil law system.  

The civil law system is based on statue and not on “judge 
made law” and other developments. Our constitution in Article 20 
prescribes, “The legislature shall be bound by the constitutional order, 
the executive and the judiciary by law and justice”4. So, there is more 
than a statue law, in Germany the terminology is a little bit 
different from that sense. Because in English it is called law, in 
Germany it can either be law as a statue or law as a general 
complete concept. So, sometimes, things got lost in translation 
and misunderstanding probably are born. One example I want to 
give for substantive understanding which was already born and 
created in 19th century and until now worldwide success is that the 
principle of proportionality. The principle of proportionality is 
now mostly seen as a human right concept. In Germany, it was 
used as the human right concept which actually born concept of 
Rechtsstaat in the police law regulation in the 19th century.   

 4  Basic law of Germany, article 20 (3)  
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Democracy is the term that most people agreed on. Again, 
there is a different understanding that Professor Harding already 
mentioned. There are different understandings of what democracy 
means around the world. In Western ideology, democracy is the 
majoritarian concept in essence. Majority decides but we still have 
a variety of more consensus oriented models and more conflict 
oriented models. There are a lot of things to choose and discussed. 
Therefore, can rule of law be without democracy? I think in our 
modern understanding; it cannot be anymore. We think it was 
possible in the 19th century. At least Germany would think that 
we have elements of strong element of rule of law in 19th century 
but we still were not democracy and we were one of the latest 
States to become democracy in Europe. Today, I think, things are 
seen quite differently. I would argue that democracy it quite 
difficult to imagine the one lives without the other in both 
directions. We need rule of law to be a proper democracy I think it 
was mentioned. 

In Germany, one of the main focused points in the current 
German constitutional clause is the decision about elections and 
democratic principle; especially, in respect to European integration 
process. The questions were how sovereignty has to be, where 
democratic accountability in the end lies in this integration 
process. And in election, there is also election law and how 
election law are decided to be fair and balanced. That is the huge 
priority at the moment and it is controversial in our country.   
I think in that sense, it is obvious that rule of law and democracy 
are quite connected. And what is connected is human rights. 
Obviously, it was the term that is probably still missing in the long 
list of difficult term mentioned in this panel. Obviously, many 
aspects we consider to be rule of law and what is consider to be 
part of the democracy principles can also be discussed under the 
subject of human right. It starts with the subject of the right of 
democracy; is there a right to rule of law in general? I think we 
would find a good starting point in discussion of many aspects of 
those principles which also covered by human rights and basic 
rights catalogue.  
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Because time is obviously limited. Let me say a few words on 
the international dimension. The first written constitution was 
written in North America in the late 18th century and swept over 
to Europe from France to Germany. Step by step, the whole world 
took the concept by learning. In Germany, f rom the ver y 
beginning in the first constitution, there were foreign influences. 
When we tried first time for democratic constitution in 1948 -
1949 which failed. American concept and French concept were 
heavily discussed; it was even compared to which was the best 
concept for Germany to adopt. So, learning by other is inherent.   
I think of the discord of constitutionalism from the very outset.  

The notion to the constitution that so deeply imbedded in 
national specific culture that they cannot be transplanted and they 
cannot be a migration of concept. What cannot be done on the 
other hand is transplanting of complete concept and say okay I 
adopt the German model of constitution and just take article 1 to 
146 and take them. The only State I would think has token this 
approach is Timor in current time where they took very much of 
the constitution of Portugal and Mozambique obviously to my 
knowledge but I am not too precise of the next stage of that 
country. So, that cannot be done. I think one theory is called 
curiosity of institutional law which is prevailing in Ikea furniture 
shop where you can shop pieces of furniture and then assemble 
them at home for yourself. I think that is quite nice comparison 
where you can try to look to other country to their experience and 
you try to find out what could work under your own condition, 
what could work under specific national circumstances and there 
you can probably have a good chance of result.  

In 1949, when our German current constitution was made, 
there was obviously of looking to the USA and other countries 
when we discussed about introducing constitution into court 
which is the biggest innovation that we have in our constitution. 
There was intense discussion whether American supreme court 
would not be the better one; unfortunately, they decided 
otherwise, they choose Austrian model in 1920 which had not 
proven that much of its quality until that time.  So, I think 
migration of idea is a good thing but should be done, obviously 
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carefully and with great respect also for your own traditional 
country.  

In the last word, two main topics of rule of law and 
democracy, I would also like to mention in international law. We 
obviously have a strong tendency to favor those principles. There 
is not only to the international standard to have a constitution in 
our days but there is also strong argument that international law 
supports many important elements of rule of law, at least to 
human rights and basic rights. Also, there is indication that 
democracy, at least, prefers standard model nowadays, although, 
there may be a discussion more in the stage of development in 
that field until nowadays. So, I do think that international 
comparison is always and important thing to do. Therefore, I am 
happy to be here to join this discussion and learn also more from 
the discussion going on here. I think I kept the time.  

Thank you very much. 

 
Mr. Andrew Hood,  
Head of International and EU Law,    
Attorney General’s Off ice, UK:  

Thank you very much, Dr. Jingjai and the organizer for 
inviting me.  Unlike some of other participants, it is my first time 
here and I very much hope, not the last time, given the quality of 
the debate we had already seen.  So a huge ‘thank you’ to you and 
for other distinguished colleagues, I hope it will be fascinating and 
unusually on this occasion.  These are very useful two days. 

As I said, my role as a juror at the moment, I am the legal 
advisor number 10 down the street to our Prime Minister.  I am 
also the head of International and EU Law at the Attorney 
General’s Office who is the chief legal advisor to our government. 

On this occasion, as always, it is a very much personal 
comments, not ones of the government, but I do hope I can bring 
a little bit of my practical experience.  I am not a professor.  I am 
not even an academic.  But I am someone who works with 
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colleagues.  I am at the very top of the government who faces real 
life problems and decision makers today.  So I hope I can do that.  
With that caveat, I have also been asked to talk about the Magna 
Carta which is reheard from Professor Harding at eight hundred 
years old this year.  So it is rather an old juxtaposition for someone 
who ever sorted out practical real life problems by looking back 
eight hundred years.  I hope we will hear about today. I think we 
can learn a lot nowadays by looking back on this occasion. 

Jus t br ie f l y on th i s Magna Car ta .  I f , l ike me, your 
knowledge about it is rather limited, before we start this year 
celebration for the 800th anniversary, you may know a few things 
about it.  You probably know that it is eight hundred years old, not 
least, because we have just been talking about it.  The great charter 
was sealed in 1215.  You may also beware with, as we talk about, 
the establishment of core principles, what these principles were 
and have evolved over the time.  We haven’t heard back to the 
Magna Carta when we talk about the rule of law as an established 
concept , the l ibe r t y o f ind iv idua l , no taxa t ion wi thout 
representation and so forth. 

Thirdly, you may be conscious of the change I think, 
fundamentally, the relationship of the King and eventually the 
go ve r n m e n t w i t h h i s p e o p l e .  S o, i t s t a r t e d t o c h a n ge 
fundamentally that relationship between the governor and 
governed.  Lord Denning, as we called Tom Bingham, and 
Professor Dicey and I will give you another great prestige jurist, 
Lord Denning, who describes it as the greatest constitutional 
document of all times, a foundation of the freedom of individuals 
against the arbitrary authority of dead spots.  It ’s also being 
encapsulated as the foundation, perhaps, of our nation’s 
parliamentary supremacy.  And we’ve talked about how democracy 
and the rule of law have emerged in different times.  In UK, it ’s 
pretty much found in the notion of parliament and the same 
supremacy in the UK. 

The Magna Carta was also being relied on by those fighting 
an absolute monarchy in England in the seventeenth century.   
It was carried across the Atlantic by the pilgrims with the 
foundation some say of the civil liberty set out of the constitution 
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of the United States of America.  Recently, it brings out to date to 
the century the progenitor of the universal declaration of human 
rights, Eleanor Roosevelt, described the declaration as the Magna 
Carta for all humanity. 

That is sort of a snap shot, a very common view to pertain.  
But, if you’d permit me, I’d just pour a little bit look at the history 
in a bit more details.  So I think, actually, this is not the document 
just emerged.  It ’s something preformed that is universally 
welcome.  It was, in fact, anything about that and the plot out 
with lots of disagreement and development.  And, I think, it 
shows just how messy and difficult the democracy and statehood 
f rankly can be.  But it also, I hope, where it has led us is very 
important. It is how to go through that process and how valuable 
the principles that laid down eight hundred years ago remain 
today. 

So Magna Carta itself is not one document, in fact, but four.  
The first Great Charter was sealed in 1215.  The next charter was 
sealed by the Regent, William Marshal, the person who stood the 
authority of the young King who followed King John, and that 
document was sealed in 1216.  We had the third document in 
1217.  And we had the fourth document in 1225 which was sealed 
by King Henry III, noting that was in return for him to the grant 
of raising taxes.  So four documents, in fact, not one. 

The Great Charter itself was sealed in 1215, and it was 
created, in fact, at the start of the civil war and in the attempt to 
prevent it and for the King to protect his position.  It was, at the 
time, when the pope in Europe had a huge control over the 
kingdoms there.  He and King John had not gone on particularly 
well.  He excommunicated King John.  And, then, he threatened 
to support a French invasion at the time.  King John finally 
submitted to the authority of the Pope in 1213.  What does that 
mean when the Pope had the power to raise taxes.  As were many 
things, it all came back to money and particular interest. 

So the pope had the power to raise taxes, and he did so, to 
the great consternation of many landowners in the UK.  Fast 
forward, then, another year, King John took many battles and 
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suffered many losses in 1214.   And the absence of resources came 
back and asked for more money.  Again, the landowners were not 
too happy.  And this, to some extent, destroyed and broke the 
camouflage.  And we carried this back and forth toward the 
possibilities of Civil War.  That led to the Great Charter of 1215 
which you have just heard.  You can go and visit in Singapore, as it 
is well talked and it is a rather fabulous document in many 
respects, what it does with particular equity and interest of people 
of the time.  But it also lays down to what we are now which is a 
bit more familiar with justice; justice being delayed or denied and 
no-taxation point we have talked about.  It also set down the 
fabulous subject for the first time. No longer owe absolute law to 
the King.  He had to live up to his part of the bargain.  Otherwise, 
they didn’t have responsibilities to live up to theirs, either. 

May not be a revolution nowadays, but, actually, at the time 
in 1215 it was a huge change in that relationship between those 
who governed and those who were governed.  And that was a 
huge draw of the landowners in drafting and negotiating that 
document themselves.  As I said in the beginning, not one of us 
with an easy conversation to have, I think, particular ly, in 
diplomatic terms. 

Now the Pope, if you remember, wasn’t particularly too 
happy with this because, again, the Charter deluded him from 
some of the tax rights he wanted.  He knew the Charter will end 
up in the Civil War.  French has invaded, and part of that invasion 
was to keep the loyalty of the landowning classes at the time 
among other reasons.  The Second Charter was issued by the 
Regent.  The Third Charter was, then, issued the following year, 
after the French was defeated, to try to keep the support of those 
landowning classes after the defeat.  And, then, eight years later, in 
1225, we had the Fourth Charter.  King Henry III sealed it in 
order to raise further taxes. 

So I want to get across the point that we are celebrating the 
eight hundred anniversaries of Magna Carta.  In fact, this is the 
crisis that took 10 years, four documents to settle. It also was 
reformed for the next two hundred years over fifty times by the 
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Kings of England.  So this is not the praise that simply comes 
fully formed.  It is a difficult one.  But I think it is important for 
us to look back as we have the ability to do from this distance. 

And, look at the comments of the Jurist Glanvill in 1190, 
who said at that point, “What pleases the Prince has the force of 
law.”  And, fast-forward to Henry Bracton in 1230, who said, 
“The King is subject to go under law because it is the law that 
makes him King.”  It was an obvious and clear shift, I think, that 
really set the tone for what followed after. 

So, that takes us to what actually the Magna Carta says.  We 
have talked a lot about some of the principles, and I were not 
going to get into an academic debate which, I think, was much 
more learned and denied and has already showed how difficult it 
is.  But it takes three of the examples or three of the key passages 
we got from Magna Carta that make famous Chapter 39 and, if 
you and the translators will forgive me, I will read from it. 

“No f ree man needs to be arrested or imprisoned or 
dispossessed the properties or outlawed or exiled or, in anyway, 
destroyed.  Nor will we go against him, nor will we send 
against him, saved by law of judgment to his peers by the law of 
the land.” 

So, the most famous chapter on justice still appears nostalgic 
but, today, you have heard of embodied and trimmed principles 
that rulers are subject to the law and the citizens are protected by 
the law.  So said others today over the course of the conference, we 
talk about what the rule of law means in practice.  As Professor 
Harding made clear, it was not settled at least by his definition in 
the UK until in the late eighteenth century.  So it took out some 
time to bed down as well.  And from a practitioner’s point of view 
when I said in the Prime Minister’s Office or in the Attorney’s 
Office.  Let’s be clear, it can be very frustrating for governments.  
And, certainly, there is no part of the law that makes the life of the 
government an easy one.  It affected the constitutional and 
unconstrained government entire action. That is what it is that 
established in our constitution.   And it is set out very clear in our 
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ministerial code that all ministers must operate strictly within the 
rule, within the law.  Big question to what the law is, of course, but 
not so far we are going to find that and look at this.  It is very 
clear, I think, from the principles of Magna Carta for government 
to work through the law and not in spite of it. 

The second principle I would like to just flag out, which 
goes to the Greater Magna Carta, “What is the liberty of the 
individual?”  I will just pause again to note another thing to 
celebrate, which is the cases we have talked about the difference 
and later are our legal systems and common law cases in the UK. 
which are presently important and have a hugely significant role 
in our legal system.  But in case of Carrington which is 250 years 
old this year as well.  And that concerned the delicate balance 
again between the needs of an affected government and the 
freedom of individuals to oppose such government and to reserve 
their rights before the courts.  That case involves Mr. Carrington 
who was the King’s messenger.   

He had broken in to the home of Mr. Entick, a writer with, 
as quoted, force and arms.  And over the course of 4 hours, he 
opened locks, he broke down doors, he searched all rooms before 
removing pamphlets, papers and researches and causing thousands 
of Pound (Sterling) worth of damage.5 

The King’s messengers were not acting arbitrarily, they were 
acting on the orders of the Government Minister, Lord Halifax.  
But Mr. Entick challenged that on the court.  That was the first 
time made very clear that such action was illegal.  As recognized, 
there could be limits placed on liberty but on dry constitutional 
place of parliament to democracy, if parliament wanted to admit 
the arrest or detention, it had to legislate to do so. For us, the 
principal legality started to retake form and shape and power. 

But it is also recognition, I think personally, that government 
power must be exercised in accordance to the law.  But the object 
of the law is also to void the arbitrary use of that power.  And how 
do we do that?  I think, there we come to one of the third 

 5  Entick V. Carrinton, 1765 
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pr incip les at tached f rom the Magna Car ta which i s the 
requirement for property due to safeguard as it ’s the answer to 
justice. 

The closing words of Chapter 29 of the Magna Carta 
embody an individual’s right to access to justice before the 
incorruptible decision maker will be judged according to the law, 
not according to the size of the bribe or the particular threat.       

And, then, 1234, the Great Council decided the case against 
the King who had admitted he dispossessed an individual, one of 
his subjects, over land without lawful judgment to this peers or by 
the law of the land; the court ordered the King return the land to 
him.  So, it shows, I think, the huge importance, if it needed 
demonstrating, the strong and independent courts remain as an 
element or a part of our legal system 800 years later. 

W hat I do not think I have heard so far today is the 
importance of an independent legal profession.  In the UK, 
someone accused of a crime has the right to be represented by an 
independent advocate as of a duty to justice, and not just to his or 
her c lient and advocated his trained regulated abound by 
professional code of ethics.  Are prosecutors independent of 
government as are our regulators of the legal professions and, of 
course, judges?  Is this the guarantor, we would say, of the 
fundamental rights to have an independent court adjudicate on 
the issues before it? 

In this context, it is the courts themselves to say their role is 
to enforce the will of parliament and its legislation the parliament 
sets down, not the governments, not the particular will of the 
government to the day or how the government perceives law 
enforces that better that legislation but how the court says 
parliament intended to have it enforced. 

They are f rustrating to the government, but they are not 
there simply to irritate it.  And nor what I say it is altruistic to the 
population at large, but, I think, how genuinely utilitarian 
purposes behind this approach, which serve our own interest 
collectively. Just take some practical example of criminal matters.  
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It is a fair process. It is about reassuring the law body as much as 
anything else.  If they obey the law, they will not be punished. It is 
that fear of a risk, fear of an arbitrary on that punishment.    
The more incentive to the question is that to obey the law.  
Similarly, in commercial matters or civil disputes, people and 
business need to know about how to operate and be able to 
enforce their claims or their failed obligations will be a remedy 
against them. 

Does that ratio keep business and commerce going?  Those 
who do business in the UK neither be on the base of trying to test 
of legal foundation.  In turn, foreign companies come to Britain, 
brings in jobs and investments because we are stable place to do 
business, amongst, I hope, other reasons. 

And I think it is also how these principles are 800 years old, 
the rule of law helps us define liberty, individual, access, justice 
and asked the relevance today. They didn’t emerge fully formed 
but took a long time to get there.  They were difficult and have 
been a struggle.  They caused war and took a lot of time to come 
up to be a part of our constitution. 

But I think they also survived because they fundamentally 
struck a good balance between those who were governed and 
those who governed.  And I think their reflected the process that 
had brought two sides together.  They give us opportunities, 
sometimes a difficult one, sometimes a difficult conversation on 
behalf, but opportunities for the government to express their views 
and to set down where the country as a whole should lead and go. 
That’s why I think the Magna Carta has probably been used in 
our own context and in many other contexts as well.  I think it’s 
probably quite appropriate to draw an example given the room 
where hosted today of the UN Secretary-General and high-level 
panel on the post 2015 development agenda which identify the 
rule of law as a key part in tackling causes of poverty. 

It causes me to think that we should always be cautious of 
statistics.  But it was a fascinating and a strong correlation 
between the World Bank and the Rule of Law Index in the GDP 
per capita across the world.  The higher the rule of law ranking, 
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generally, the higher the GDP per capita.  So, there are real world 
consequences or this ver y high, ver y important academic 
discussion. That is why I said it is not an important discussion 
but, I think, it is a genuinely useful one today.  As I said, I am not 
an academic, but if you are with the decision makers at the top of 
our government, and if, sometimes, law can be there and can be 
seen to be difficult.  But they recognize as we all do, I think.  I’m 
in this room, and 800 years in the UK has taught us really tough 
lessons and longer term interest.  But, in our longer term interest 
and, then, our collective interest to work within the rule of law as 
broadly defined.  As a Deputy President to the Supreme Court in 
the UK said on this finish, “A government constrained by law is 
only a great guarding principle of humanity.”  That probably sums 
these up very well. 

Thank you. 

 
Dr. Kittipong Kittiyarak,  
Thailand Institute of Justice (Public Organization):   
Secretary-General and the Chairman of the conference, 

Firstly, I would like to speak English because the legal terms 
are so difficult to be translated, so as to make it easier to understand, 
I would like to give my presentation in English.   

The topic is quite challenging in terms of the scope and in 
terms of the topic itself.  And, also, I think, even though it’s quite 
challenging, it’s highly relevant and significant to Thailand at this 
stage, where we are during our transformation period. 

I think, in time like this, even though there are a lot of 
problems facing Thailand because we have lots of conflicts. And I 
would say that it is a result from weak democracy and, probably, 
weak rule of law. So the challenges present here are not only to 
find solutions for those conflicts, but also to make sure that, as we 
are going through the process, democracy will be strengthened 
and the rule of law will be enhanced so that we can keep moving 
and keep developing in the sustainable manner towards future 
prosperity. 
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Coming here as a practitioner who has been in the area of 
Justice from conflict resolutions to peace building over 30 years 
and as the only Thai Representative in this panel, I wish to share 
my observation mainly on how the rule of law is important for 
enhancing democracy, especially in Thailand, and also its 
challenges and prospects.  Above all, on how we might be able to 
get through the transition by using the principle of the rule of law. 

Let me start off with a brief discussion about democracy and 
the rule of law.  The term democracy, as we al l know, was 
originated from the Greek. It was found with two words: ‘demos’ 
which means people, and ‘cretos’ power or rule.  As one word, 
democracy means ‘rule of people’ or ‘government by the people’, 
especial ly, rule of the majority.  As the previous speakers 
mentioned, there is no consensus existed on how to define the 
character of ‘Democracy,’ but legal equality, political freedom and 
the rule of law have identified our important characteristics.  
These principles are all reflected in all eligible citizens being equal 
before the law and having equal access to legislative processes. 

Also, ruled by the majority, listed as characteristics of 
democracy.  At this point, it has to be noted that, while the 
majority rules, the minority must also be protected. 

Furthermore, freedom of political expression, freedom of 
speech and freedom of press are considered to be essentialized 
that allow eligible citizens to be aggregately informed and able to 
vote according to their own interest. 

As a practitioner, I have long believed that the ultimate aim 
of any social governing system used to ensure that human beings 
as members of society live safely and happily.  Democratic system 
as well, even if it is not perfect, and there is a lot of criticism that 
the system with least human rights violation.  The majority rules, 
and the majority benefits.  The story will go in the opposite 
direction, if the ruler is minority. 

Speaking of democracy, there are, in my opinion, two key 
elements that I see as the most essential: public participation and 
human rights protection.  Without these two, we might find only 
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democracy in its form but without substance.  And democracy like 
that hardly could be called ‘democracy.’  Without these two 
elements, it’s not only democracy that hardly exists but also peace 
in the society would also be hard to find. 

So, how or what can ensure that democracy wi l l be 
established, not only in form but also with substances?  What 
really makes democracy truly ruled by majority?  What can make 
sure that under the safe democratic regime, voice of people will be 
heard, needs of people fulfilled, and lives of people protected? 

I be l ieve, the answer to those quest ions , ladies and 
gentlemen, is the principle of the rule of law. 

The rule of law has a vast definition, as Prof. Harding 
mentioned, ranging f rom the thin definition to the thick 
definition.  The thin definition refers to the former rule of law 
where a list of specific criteria of the law or the legal system is set 
out and determined whether the rule of law is present.  Common 
criteria include a formerly independent and impartial judiciary, 
law set up public, the absence of law that applies to only particular 
individuals or classes, the absence of interactive law and provision 
for judicial review of government actions. 

On the other hand, the thick definition of substantive rule of 
law looks further to substantive outcome such as justice or 
fairness.  Moreover, of ten addressed, the rule of law and 
democracy nexus fundamental distinction has to be drawn, as 
mentioned earlier also, between rule by law and the rule of law. 

Rule by law is when law is an instrument of the government 
and government is considered above the law.  While the rule of 
law implies that everyone in the society, including the government 
is bound by the law, essentially, constitution limit on power, a key 
feature of democracy requires adherence to the rule of law. 

T h e m e a n i n g o f t h e r u l e o f l a w a l s o d i f f e r s f r o m 
international institutions led by the UN to the World Justice 
Projects’ various domestic understandings.  After the adoption of 
the Sustainable Development Goal or SDG, where in goal 16 
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access of justice that the rule of law was mentioned, I think the 
debate on the meaning of the rule of law, and how to measure it 
will be more dynamic in the coming years. 

Despite all the differences observed by leading academia, as a 
practitioner, I would say that the rule of law, just like its name, 
should be the rule for the good law; the rule sets out what good 
law has to be. In my opinion, first, law must come from a rightful 
source and has to be publicly propagated.  This also implies the 
idea of public participation and decision making, which means 
that the law must come from the people. 

Second, law must be in accordance with human rights and 
national standard.  In other words, the content of law must be for 
the common good neither for the benefit of individuals nor 
particular groups of people. 

Third, law must be enforced and applied fairly and equally to 
everybody: all persons, institutions, entities both public and 
private, including the state alike, everyone on this accountable 
under the law.  This is very important, especially for Thailand, as 
the rule of law is known in Thai as ‘Lak Nithidhamma’: ‘Lak’ 
means principle; ‘Nithi’ means law; ‘dhamma’ means fairness.  
Therefore, the rule of law in Thai connotes fairness as part of the 
rule of law principle. 

Fourth, law must be independently adjudicated which means 
that institutions like court and justice need to be independent and 
not to be under any power or able to be influenced by politics and 
power. 

From this definition, we might be able to see it a little more 
clearly on how the rule of law is a key principle in keeping the 
democratic system going.  To draw such relationship, the rule of 
law supports that the law comes f rom the public needs with 
reason, with the core value of democracy, with these people’s 
participation.  The law must aim to protect human rights, which 
are one of the key elements of democracy.  The law shall be 
enforced to everybody equally.  This is what makes law be for the 
majority. 
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And, lastly, the independent adjudication will keep the 
functions of the law in check, given that the definition of the rule 
of law is at the heart of democracy.  Also the principle of the rule 
of law is instrumental for all societies to sustainably develop. 

Earlier, all of you must have been well informed about the 
nexus between the rule of law and democracy, so, here, I want to 
wrap up shortly that, in my view, given democracy as a governing 
regime, as a system, the rule of law in this context is the principle 
that keeps this democratic system function, and, in turn, 
democracy provides an environment where the rule of law can 
perpetually thrive.  In short, the rule of law and democracy are 
mutually reinforcing. 

Speaking in terms of the rule of law in constitution, the 
principle could be known as legal state (Rechtsstaat) which means 
constitutional States in which the exercise of governmental power 
is constrained by the law.  In other words, the constitution, as the 
Supreme Law of the Land, has an important role in upholding the 
rule of law.  And, in the meantime, the adherence of the principles 
of the rule of law in the making of the constitution will ensure the 
limitation of governmental power and the protection of citizens 
and human rights. 

That being said, I also believe that, by investing in the rule of 
law, we’re investing in a long-term human rights protection and 
advancing inclusiveness which, in turn, enhances democracy. 

In my profession, I often dealt with issues like inequality in 
the access of justice, right protection for offenders and victims in 
juridical process.  But not only that, the word ‘justice’ as a part of 
my profession had unexpectedly got me involved with various 
types of conflicts in Thailand, ranging from conflicts in the south 
of Thailand to the bloodshed political conflicts in 2010. 

Having observed the relations between individuals, business 
entities, government authorities and stakeholders in the conflicts, 
I found out that what these people long for the most is that justice 
is served.  And this is so real for them, so when we’re talking about 
the rule of law as a not so clear concept, but when you talk to the 
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people who’ve been in conflicts, the needs for justice to be served 
is so real.  And, I think, they need to have better rule of law … the 
law they can believe that it’s just for them is very important. 

Even though conflicts are normal phenomenon in any 
society, when conflicts arise, we need an institution or mechanism 
accepted by all to settle them peacefully.  And that is the role of 
the justice system. So, I can obviously see that trust in the justice 
system is the key element to peaceful society and the key to this 
ultimate lies in the principle of the rule of law. 

However, looking back to reality in Thailand, there are many 
challenges in relations to the rule of law that we are facing.  The 
lack thereof causes newer problems beyond imagine.  And, today, 
I’d like to share with you my humble observation about the 
situation of the rule of law in Thailand through the courses of my 
work, both from the field of criminal justice and conflict. 

The past political impacts in Thailand demonstrate the 
damaging effects that a weak rule of law can have on the quality 
of democracy and on the relationship between citizens and 
government. 

In 2010 to 2012, I was assigned to join the Truth and 
Reconciliation Commission of Thailand or TRCT and, to seek 
truth and solutions for a political bloodshed in 2010.  And one 
thing we have found f rom long series of meeting is that all 
stakeholders, ranging f rom victims through society, business 
sectors, students, NGOs and government officials … was that, out 
of many factors contributed to the problems, the conflicts that we 
have, the rule of law plays a part in escalating the severity of the 
situation.  That was because the rule of law was a common claim 
from all sides of the conflicts.  One side demanded the other side 
to abide by the judicial decision f rom the court of justice or 
independent judicial institutions or in their view, to act in 
accordance with the rule of law. 

The other side argued that decision in question or the 
process of investigation and judication did not come from the 
impartial, non-bias judication process.  And, as a result, the 
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decision was considered unfair and did not ally with the rule of 
law. 

From this situation, we can understand that both parties 
were calling for the act in accordance with the rule of law. The 
problem, probably the first and foremost challenge for rule of law 
in Thailand, is the mutual understanding of the meaning, the true 
meaning of the rule of law. 

From those contexts, maybe we should take a look again at 
the definition of the rule of law I had mentioned earlier.  And, 
from that, we can try to identify where we are in the scale. 

First, law must come from a rightful source and has to be 
publ ic ly promulgated.  I t a lso implies the idea of publ ic 
participation and decision making which means that the law must 
come from the people.  The point to be discussed here is what the 
rightful source is. 

For Thailand, even though we can speak without reservation 
that law passes through legislation process where representatives 
who are elected by people presided and supervised by the Senate, 
which might come from election or appointment or the system.  
On the surface, we can see that the law comes from the rightful 
source.  But when we take a closer look into that system, you will 
see there are often some flaws, as long as money can buy votes and 
the weak appointing process exists to filter a certain group of 
people into the positions. 

Then, what do we get?  I suppose it might be hard to say 
that the formation comprised of the true representatives of 
majority of the people.  That, being said, even if the law passes 
legally through the process, they could have hardly considered to 
be in accordance with the rule of law.  And, as a result, law has 
favored certain groups of people.  To go about fixing this and 
making sure that the constitution addresses the rightful source of 
law is the first challenge. 

Second, law must be in accordance with human rights and 
international standard.  Working in the area of criminal justice as 
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both an attorney and a reformer, I have seen many forms of 
human rights violation.  The worst aspect of that is the law that 
affirms and legalizes such violation.  From the day I started 
working until now, more than thirty years have passed, and we see 
some big improvement, of course, right protection for victims and 
offenders as human beings have been significantly upgraded.  We 
went f rom ‘no rights for the arrested person’ to ‘have a lawyer’ to 
‘imposing obligation of the government to f ind lawyers for the accused 
in certain cases.’ 

Despite all improvements, there are still laws that go against 
the principle of human rights protection and international 
standard. Laws that deviate benefits from the underprivileged.  As 
long as these kinds of law are widespread, the rule of law cannot 
be fully realized. 

Third, law must be enforced and applied fairly and equally to 
everybody.  All persons, institutions and entities, public and 
private, including the state alike, everyone is accountable under 
the law.  It is very paramount, very important rule.  We are very 
concerned of the enforcement of law in Thailand.  As we all 
know, it’s been alleged, for the same conduct or the same crime, 
that law sometimes is enforced only upon some groups and not 
the others.  This discrimination or double standard in law 
enforcement causes anger among people.  And it really discredits 
the trust in justice system. 

Fourth, law must be independently adjudicated.  This means 
the institutions like court and judges need to be independent, not 
to be under any kind of power nor to be influenced by politics. 

In the light of keeping check and balance, institutions with 
adjudicators are very important.  The process of selection of 
adjudicators and the image of the adjudicating institutions is very 
important in terms of building and keeping people’s trust in the 
law and governing system. 

As long as there is still a doubt in mind about impartiality of 
judicators, law, losses and supremacy.  And when law lost the 
power to set to this agreement, peace and security and society are 
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at threat.  The mounting feeling of distrust, frustration with bias 
legal institution and genuine anger about justice which have not 
been regressed creates the atmosphere of mistrust and, ultimately, 
may lead to a crisis in governance. 

From this, it is obvious that the absence of the rule of law 
and the weak democracy can lead to conflicts.  And, in the 
conflict, it is even harder to reestablish the rule of law which, in 
turn, helps facilitate functional democracy.  This is very a 
challenging task.  Perhaps, the main challenge in the face of the 
rule of law and democracy that we are facing today. 

However, on the other side of the coin, the rule of law and 
democracy also are opportunities, especially in time of conflicts.  
When I joined the TRCT, we tried to compare our work with the 
counterparts in South Africa about the truth for the reconciliation.  
But the situations are different because, in South Africa, conflicts 
already subsides, lots of casualties happened or seized have the 
intention to try to settle the past conflicts.  Whereas, in Thailand, 
when we talk about the past, when we talk about the conflicts, the 
situation is not the time that we can settle the conflicts because 
every parties that have conflicts have certain thoughts about the 
way conflicts should be settled.  So it’s very difficult, indeed, to try 
and settle the past. 

So, in my humble opinion, the only way we can get out off 
the conflicts is try to find future framework within which all sides 
believed we can work together.  And, I think, as the rule of law is 
one of the common denominators when we ta lk with a l l 
conflicting parties, perhaps the rule of law and democracy should 
be ones of the common topics that all sides should try very hard to 
focus on and, then, build the framework of it, within which we all 
agree to work. 

I think we strongly believe there is one thing that could 
make all sides try common denominators together and that one 
thing is the love that we have for our country and the hopeful 
heart to see a better tomorrow. We all want to see our country 
prosper. We want to see real democracy and the rule of law.  Even 
when we look back to the subjects mattered to the conflicts, we 
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see the rule of law and democracy are actually real, common 
denominators.  Therefore, we can leverage.  It’s now time to join 
hands in building the rule of law and democracy and take it as our 
future goal. Not only for the sake of having true and firm 
establishment of democracy and the presence of the rule of law 
but also for the actual human rights protection, peace and 
prosperity of Thailand as a whole. 

This task is, of course, easier said than done.  So, our next 
step is to move forward to establish strong rule of law and true 
democracy in Thailand, especially in the time of conflicts like this.  
This is the question on which we should be putting our hearts.  
We should think about it carefully and deliberately. And if we 
think hard enough, we will see that it all comes back to people, to 
each of us individually. 

In my three decades of working to mainstream the rule of 
law, I have come to realize that it takes more than just well written 
law and good understanding of the rule of law and democracy to 
cause them to be truly established.  Instead, it requires people and 
society to see and value the importance and act in accordance with 
the principle of the rule of law and democracy. 

It requires a culture that is suitable and enabled to be known 
as the culture of lawfulness.  Why is the culture of lawfulness 
important?  Because the culture of lawfulness would make all 
members of the society see the importance of the law.  It’s when 
all people take the issues of the rule of law as their own issues and 
not leave them to just lawyers and policy makers. 

In order for the rule of law and democracy to be fully 
realized, we need all people, we need everyone including all of 
you. 

I wish to end my speech with a little note to ensure all of us 
that even there are still problems and difficulties lie ahead on our 
road toward the reform, at least, we have come toward the right 
part, on the right direction.  We heard from the previous speakers 
about 800 years of Magna Carta.  I hope we don’t have to wait 
800 years.  Also, we heard from Dr. Jingjai about Johnny Welch 



11�

การอภิปรายร่วมระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศ

mentioning the top of the mountain.  It may not take that long, 
but I think, along the slope that we are on now, we can enjoy good 
view and good weather, we might stumble or fall sometimes, but I 
think it’s okay because it’s through those stumbles and falls that 
we learn, that we improve ourselves and that we grow stronger. 

There is a familiar saying that I think all of you might have 
heard, “Rome cannot be built in a day.”  This saying also applies to 
building democracy and the rule of law.  The most important 
thing is that all of us need to be in this together as important parts 
to help lift Thailand up.  And, together, I believe, Thailand will 
come back stronger. 

Thank you very much. 
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หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย:   
ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน 

ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	จรัญ		ภักดีธนากุล	

ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจิด		สิงคะเนติ	

ดร.สมเกียรติ		ตั้งกิจวานิชย์	

	 ดร.ถวิลวดี		บุรีกุล	
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“นิติธรรม รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย:   
ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน”  

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
ดำเนินการอภิปรายโดย
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน

 

ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	จรัญ	ภักดีธนากุล	

ผมอยากจะกล่าวถึงอีกมิติหนึ่งให้ต่างออกไปจากที่ท่าน  

องค์ปาฐกถาได้นำเสนอไว้ ในประเด็นเรื่องความหมายของ  

หลักนิติธรรมในแง่ของทั้งความหมายอย่างหนาและความหมาย

อย่างบาง ซึ่งผมอยากจะขยายไปในแนวราบว่า หลักนิติธรรม  

ต้องกว้างกว่าที่เราคิดเพียงว่าใช้เฉพาะกำกับระบบกฎหมายหรือ

ระบบงานยุติธรรมเท่านั้น แต่ต้องขยายให้กว้างครอบคลุมระบอบ

การปกครอง ระบบการเมือง และระบบราชการ รวมถึงระบบ  

การใช้อำนาจทุกชนิด อย่างไรก็ดี แม้แต่ในระบอบการปกครอง

หลกันติธิรรมกไ็มไ่ดม้คีวามสำคญัเฉพาะตอ่ระบอบเสรปีระชาธปิไตย 

เท่านั้น หลักนิติธรรมควรจะกว้างกว่านั้นและให้ครอบคลุมระบอบ

การปกครองทุกระบอบ ระบบการเมืองทุกระบบ และการใช้

อำนาจทุกรูปแบบ ซึ่งถ้าเราสามารถทำหลักนิติธรรมให้กว้าง

ครอบคลุมในขั้นแรกก่อน ก่อนที่จะลงไปที่ความเข้มข้นว่าจะให้

หนาขึ้นหรือบางลง   
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ผมคิดว่าจุดนี้ต้องทำกันให้ชัดเจนเพราะว่าในความคิดของนักกฎหมายไทย

จำนวนหนึ่งเข้าใจว่าหลักนิติธรรมเป็นหลักของกฎหมาย เป็นธรรมะของกฎหมาย 

เป็นกฎของกฎหมาย เป็น Rule of all Laws แต่ว่าจริงๆ แล้วถ้าเราวิเคราะห์แล้ว

ศึกษาตามแนวทางที่ท่านศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ท่านองค์ปาฐกถาที่ได้  

นำเสนอให้เราเห็นในช่วงเช้า เราจะพบว่าหลักนิติธรรมไม่ได้ใช้เฉพาะการยก

สถานะหรือคุณภาพ หรือเป็นระบบขั้นต่ำของระบบกฎหมาย หรือระบบงาน

ยุติธรรมเท่านั้น ท่านชี้ให้เห็นอย่างกว้างๆ ไปถึงระดับการบริหารจัดการโลก 

ระดับอารยธรรม หรือวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศแต่ละหน่วย  

ในสังคมโลกต้องให้ความเคารพ และร่วมมือร่วมใจที่จะไม่ฝ่าฝืนไปให้ต่ำกว่า

มาตรฐานขั้นต่ำของโลก 

หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างนั้นในระดับระหว่างประเทศ ท่านได้

คิดล่วงหน้ามาก่อนแล้วโดยใช้คำว่า “good governance” ซึ่งภาษาไทยเราใช้คำ

ว่า “หลักธรรมาภิบาล” หรือ “การปกครองโดยธรรม” การปกครองโดยธรรม

หรือหลักธรรมาภิบาลไม่จำกัดรูปแบบของระบบการเมือง ระบบอำนาจ หรือแมแ้ต่

ระบอบการปกครองต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในหลักธรรมาภิบาล  

ก็จะต้องมีหลักนิติธรรมเป็นแกนสำคัญแกนหนึ่งใน 7-8 แกนในหลักธรรมาภิบาล

ของสหประชาชาติ ประเทศไทยเรามีอารยธรรมของไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่าในการ

ปกครองสยามประเทศนั้น จะต้องเป็นการปกครองโดยธรรมมิใช่ปกครองด้วย

กฎหมายหรือปกครองด้วยอำนาจหรืออำเภอใจ เพราะฉะนั้นบุคคลใดที่จะเข้ามา

ครองอำนาจในการปกครองประเทศไทย เนื้อแท้ของบุคคลนั้นต้องอย่าให้ต่ำต้อย

ด้อยไปกว่าหลักธรรมาธิปไตย ซึ่งเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเป็นอุดมการณ์หรือเป็น

คุณภาพของสังคม  

ทั้งนี้ ประเด็นแรก ผมอยากจะให้ความหมายของหลักนิติธรรมในทางที่

กว้างขึ้น แล้วจึงค่อยลงมาในทางลึกหรือทางแนวตั้ง แล้วเราจะใช้มันมากน้อยแค่

ไหนผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ปีพุทธศักราช 2550 ได้จัดวางหลักนิติธรรม

เอาไว้ ณ จุดที่สูงมาก โดยบัญญัติใน มาตรา 3 วรรคสอง ซึ่งมาตรา 3 วรรค

หนึ่ง กล่าวถึงหลักการใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย แล้ววางหลักนิติธรรม

ไว้ในวรรคสองว่า “การใช้อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี	รัฐสภา	ศาลต่างๆ	รวม

ตลอดไปถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กร	และหน่วยงานของรัฐทั้งหมด	ไม่ว่า
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อยู่ ในระดับใดต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” เป็นหลักการที่ ชัด เจนว่ า  

หลักนิติธรรมในความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่หลักทั่วไป ไม่ใช่

เพียงแค่ปรัชญาแต่เป็นหลักกฎหมายสูงสุดโดยได้รับการยืนยันจากรัฐธรรมนูญไว้ 

ณ จุดที่เด่นชัดมาก  

ผมขอสรปุวา่ “หลกันติธิรรม” ในความหมายของกฎหมายไทยเปน็หลกัการ 

พื้นฐานของระบอบการปกครอง ระบบการเมือง ระบบกฎหมาย ระบบงาน

ยุติธรรม และการใช้อำนาจใช้ดุลพินิจ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจ

หน้าที่ทุกรูปแบบ ผู้ที่เข้ามาใช้อำนาจและรับภารกิจของสังคมจะฝ่าฝืนหรือขัดแย้ง

ต่อหลักนิติธรรมไม่ได้ นี่ก็คือแนวคิดของรัฐธรรมนูญของไทยที่ปรากฏในมาตรา 3 

วรรคสอง แต่ว่าบทบัญญัติดังกล่าวยังเป็นเพียงกรอบความคิดของนักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ยังไม่ได้กว้างออกไปเหมือนอย่างที่ท่านองค์ปาฐกนำเสนอไว้   

หลักนิติธรรมจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานขั้นต่ำในสังคมโลก ไม่ว่า

จะเกิดจากพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ หรือเกิดจากจารีตประเพณี

ระหว่างประเทศ ถ้าหลักนิติธรรมของประเทศไหนแคบไปกว่านี้ประเทศนั้นเสี่ยง

ต่อการที่จะไปขัดแย้งกับมาตรฐานขั้นต่ำของโลก แล้วก็จะกลายเป็นตัวร้าย   

คนเกเร ในสังคมโลก เราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยไปตกอยู่ในสภาวะเช่นนั้น  

เด็ดขาด ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะเป็นคนดีคนดัง แต่เพราะประเทศไทย  

เป็นประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งในโลก เราไม่ใช่มหาอำนาจที่จะปักธงยืนหยัด

ความคิดเห็นของเราโดยไม่คำนึงถึงมาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติจารีตประเพณี

ในสังคมโลก ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประเทศไทยในมิติของความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ คือ เราต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ นั่นคือ

ความปลอดภัยของประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมก็ชื่นใจมากเลย ที่เมื่อเช้าได้ฟัง

อาจารย์วิทิต มันตาภรณ์ นำเสนอให้เห็นมิติสำคัญมิตินี้ ซึ่งยังไม่ได้ปรากฏชัด  

ในรัฐธรรมนูญฉบับใดของเรา  

จุดที่สองท่านอาจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ก็แตะไว้ให้เห็นเช่นกัน แต่ผมนั้น  

ได้รับข้อมูลนี้มาจากงานวิจัยหรือข้อเสนอของ Lord Bingham ที่นำเสนอศัพท์ของ

หลักนิติธรรมเอาไว้ 8 ประการ หนึ่งในนั้นที่น่าสนใจมาก คือ หลักนิติธรรม   

ไม่ว่าในระดับระหว่างประเทศ หรือในระดับแต่ละประเทศจะต้องเกื้อกูล 

ครอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชน และความจริงมันต้องครอบคลุมถึงหลัก
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มนุษยธรรมในสังคมโลกด้วยอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย  เพราะหลักสิทธิ

มนุษยชนและโดยเฉพาะหลักมนุษยธรรมนั้นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของสังคมอารยะ

ในโลกปัจจุบันไปแล้ว ถ้าประเทศไทยยืนหยัดและยืนกรานว่าหลักนิติธรรมของ

ไทยไม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวกับหลักมนุษยธรรม เมื่อนั้นหลักนิติธรรม

ของไทยจะกลายเป็นกฎหมายป่าเถื่อนไปทันที ด้วยเหตุนี้ ก็ขอเดินตามแนวทาง

ของท่านอาจารย์วิทิต มันตาภรณ์ อีกจุดหนึ่งครับ  

หลักนิติธรรมของไทยต้องครอบคลุมและคุ้มครองถึงหลักสิทธิมนุษยชน  

ในความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถ 

หรือที่เราจะพร้อมทำได้ ดังนั้น ถ้าตั้งหลักไว้อย่างนี้แล้วประโยชน์จะเกิดแก่

ประเทศชาติและประชาชนชาวสยามแน่นอน ขอยกตัวอย่างที่เราพยายามพัฒนา

อย่างนี้ในศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่หรือแพร่หลายออกไปข้างนอก   

ขอถือโอกาสเล่าเรื่องงานในศาลรัฐธรรมนูญซักตัวอย่างหรือสองตัวอย่าง   

ตัวอย่างแรก เมื่อมีคดีมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญคดีหนึ่งในมิติในประเด็นว่ากฎหมาย  

ในการกำหนดคุณสมบัติของคนที่จะเข้ารับราชการหลายแห่งบัญญัติว่าบุคคลที่จะ

เข้ามาสู่ตำแหน่งนั้นได้จะต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจเหมาะสมที่จะดำรง

ตำแหน่งนั้น มีประเด็นว่ากฎหมายบทนี้ขัดรัฐธรรมนูญหลักใด บทใด หรือไม่  

ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้เมื่อปี 2545 – 25461 ว่า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

และไม่ขัดต่อหลักการพื้นฐานใดๆ ในระบบกฎหมาย ระบบงานยุติธรรมของไทย

เลยใช้บังคับได้ เหตุที่ทำให้มีคดีนี้เกิดขึ้น เพราะคณะกรรมการคณะหนึ่งใช้

กฎหมายบทนี้ตัดสิทธิ์คนพิการที่มีสภาพร่างกายกะโพกกะเพลกเพราะเป็นโรค

โปลโิอ แขนลบี ขาลบี ไมใ่หเ้ขา้รบัการคดัเลอืกเขา้ดำรงตำแหนง่ในทางราชการนัน้ 

แล้วเขาก็นำเสนอเรื่องผ่านท่านผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้ง

หนึ่งในปี พ.ศ.2556 ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นเป็น 2 ด้าน ด้านที่หนึ่งเห็นว่า

ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่ากฎหมายบทนี้ ไม่ได้ขัดแย้งอะไรต่อ

รฐัธรรมนญูเพราะมนัมคีวามชอบธรรม สนบัสนนุวา่เราจะรบัคนเขา้ดำรงตำแหนง่ใด 

เขาควรจะต้องมีสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเหมาะสมกับตำแหน่ง นั้นไม่เห็นจะ

ขัดแย้งอะไรเลย และก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติ (discriminate) กับใคร หลังจากที่ได้มี

 1 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2545 
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การวิเคราะห์ศึกษาลึกเข้าไปถึงมาตรฐานในระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชน  

ก็พบว่าในอนุสัญญาระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนฉบับหนึ่ง คือ เรื่องสิทธิ

ของคนพิการได้บัญญัติมาตรฐานไว้ชัดเจนว่าเราจะต้องส่งเสริมให้คนพิการได้

สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตัวเองผลิตหรือทำผลประโยชน์ให้แก่สังคมให้

มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ ต้องไม่กีดกันคนพิการไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ที่จะ

ทำให้เขาใช้ศักยภาพ หรือความสามารถที่ถูกจำกัดอยู่แล้วโดยธรรมชาติได้น้อยลง 

ก็ด้วยเหตุนี้เสียงคัดค้านความเห็นดั้งเดิมก็เริ่มเกิดขึ้นจากฐานข้อมูลในเชิง

กฎหมายระหว่างประเทศ แล้วก็นำเสนอให้เห็นว่าประเทศไทยได้เข้าไปเป็นภาคี

มีหน้าที่พันธกรณีผูกพันตามอนุสัญญาสหประชาชาติฉบับนั้นแล้ว และเรากำลัง

จะตัดสินเป็นรูปธรรมในคดีแบบนี้มันทั้งขัดแย้งต่อพันธกรณีของเรา ขัดแย้งต่อ

มาตรฐานของโลก แล้วเราจะอ้างได้ไหมว่ากรณีมันไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมของไทย  

หลังจากศึกษา เสียงสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามก็เพิ่มมากขึ้นอีกจุดหนึ่ง เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญ 2550 ได้บัญญัติหลักห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเอา

ไว้เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งคำวินิจฉัยเดิมใช้เป็น

ฐานในการวินิจฉัย คือเพิ่มห้ามการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม   

เพราะเหตุแท้แห่งความพิการเพิ่มขึ้นด้วย เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยปี 

พ.ศ. 2550 แตกต่างจากรัฐธรรมนูญในปี 2540 ในจุดนี้ เสียงของฝ่ายที่เห็นด้วย

กับความเห็นที่สองก็มากขึ้นแล้วก็สนับสนุนด้วยหลักสิทธิมนุษยชน หลายท่าน  

ที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากสายของนักกฎหมายระหว่างประเทศ  

ได้นำเสนอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะฉะนั้นมันต้องรวมอยู่ใน  

ความหมายของหลักนิติธรรม กฎหมายเขียนอย่างนั้นแม้ตัวกฎหมายจะไม่ได้ดู  

ผิดปรกติแต่มันเปิดช่องให้คนที่ใช้กฎหมายบทนั้นเลือกปฏิบัติกดขี่ข่มเหงคนพิการ

ได้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม เพราะฉะนั้นเสียงข้างมากลงคะแนน 6 ต่อ 3   

ใหก้ฎหมายบทนัน้ขดัแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูตามหลกัหา้มเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรม 

เพราะเหตุแห่งความพิการประกอบหลักนิติธรรมตามมาตรา 3 วรรคสอง   

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมคิดว่าสมควรที่จะได้รับการศึกษา วิจัย 

และเผยแพร่ให้เห็นว่ามันมีมาตรฐาน มันมีตัวใหม่ที่เป็นรูปธรรมของการใช้หลัก

นิติธรรมที่เชื่อมโยงกับหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานของสากลประเทศเอาไว้2  

 2 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2555 
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ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจิด	สิงคะเนติ	

ประเด็นเรื่อง “หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย ต่างมุมมอง 

ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน” ผมว่าเป็นประเด็นของสังคมไทย เพราะว่า

สังคมไทยนั้นได้เดินมาสู่จุดที่หลักนิติธรรมกับหลักประชาธิปไตยนั้นเผชิญหน้ากัน 

และตรงนี้คือประเด็นสำคัญที่สังคมไทยซึ่งขณะนี้เรากำลังร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่ซึ่ง

จะต้องหาดุลยภาพ และต้องเรียนว่าสังคมแต่ละสังคมนั้นเกิดการเผชิญหน้ากันทั้ง

สิ้นระหว่างหลักประชาธิปไตยกับหลักนิติรัฐ แต่ว่าถึงจุดหนึ่งจะสร้างดุลยภาพ

อย่างไร นี่คือประเด็นสำคัญของหัวข้อในวันนี้ จะพูดถึง 3 ประเด็น ประเด็นแรก

คือพัฒนาการของหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยเป็นอย่างไร ประเด็นที่สอง

ความสัมพันธ์ของหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยเป็นอย่างไร และประเด็น

สุดท้ายความขัดแย้งและการสร้างดุลยภาพ 

ประเด็นแรก การพัฒนาการของหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย   

แน่นอนว่านิติธรรมไม่จำเป็นต้องอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย แต่ว่าเวลาพูดถึง

หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย จะสะท้อนให้เห็นรากความคิดของ

รั ฐ ธรรมนูญ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย โดย เฉพาะแนวคิ ด รั ฐ ธ รรมนูญนิ ยม 

(Constitutionalism) ซึ่งวันนี้เราก็กำลังใช้แนวความคิดดังกล่าวร่างรัฐธรรมนูญ

เพื่อวางโครงสร้างของสถาบันการเมืองและวางดุลยภาพของสองหลักการนี้   

ซึ่งหากพิจารณาหลักนิติธรรมกับหลักประชาธิปไตยในแง่ของการต่อสู้ทาง  

การเมืองนั้น พบว่าหลักประชาธิปไตยจะอยู่ก่อนเพราะประชาธิปไตยจะไปสู้กับ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อเคลื่อนไปถึงจุดหนึ่งหลักประชาธิปไตยอย่าง

เดียวไม่พอแล้ว ดังนั้น หลักนิติธรรมจะต้องเข้ามาสร้างดุลยภาพ ด้วยเหตุนี้   

ทั้งสองหลักก็จะเกิดความขัดแย้งกันเองและท้ายที่สุดสังคมแต่ละสังคมจะหา

ดุลยภาพของความสัมพันธ์ของสองอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปซึ่งเป็น

พัฒนาการทางการเมืองทั่วโลก โดยปัจจุบันประเทศไทยก็มาถึงจุดที่ว่าจะดุลยภาพ

ระหว่างประชาธิปไตยกับนิติธรรมอย่างไร ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 

22 พฤษภาคม 2557 โดยฝ่ายหนึ่งอ้างหลัก supremacy of constitution ในการ

แก้รัฐธรรมนูญ แต่ฝ่ายการเมืองอ้างความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย   

จึงเป็นการเผชิญหน้าระหว่างหลักประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรม ในท้ายที่สุด
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เหตุการณ์นั้นก็ได้ผ่านพ้นบนความไม่ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญไทยในอนาคตจะเป็น

อย่างไร 

ประเด็นที่สอง ความสัมพันธ์ของหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยเป็น

อย่างไร ผมคิดว่าทั้งหลักนิติธรรมกับหลักประชาธิปไตยนั้นมีความเชื่อมโยงกัน

อย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้  

1. หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยมีความเชื่อมโยงกับประชาชน 

กล่าวคือ หลักประชาธิปไตยมีรากฐานมาจากประชาชน โดยการใช้อำนาจรัฐต้อง

เชื่อมโยงมาสู่ประชาชน ดังนี้ จะเห็นได้ว่าหลักประชาธิปไตยเป็นวิธีการหนึ่งของ

การเข้าสู่อำนาจรัฐ และหลักนิติธรรมก็เชื่อมโยงประชาชนในฐานะที่หลักนิติธรรม

มีความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

2. หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กันในแง่ของการ

จัดการองค์กรของรัฐ หลักประชาธิปไตยเรียกร้องว่าองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลาย

ต้องมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย

บริหาร ส่วนฝ่ายตุลาการจะเข้มข้นแค่ไหนขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละองค์กร   

ส่วนหลักนิติรัฐเรียกร้องว่าจะต้องมีการแบ่งแยกอำนาจ และแต่ละอำนาจสามารถ

ควบคุมตรวจสอบกันได้ เพราะฉะนั้นในแง่ของการจัดองค์กร หลักนิติรัฐเรียกร้อง

หลักการแบ่งแยกอำนาจ  

3. ความสัมพันธ์ที่แสดงผ่านศูนย์กลางของอำนาจ คือ อำนาจนิติบัญญัติ 

หลักประชาธิปไตยนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมขององค์กรนิติบัญญัติในการที่จะตรา

กฎหมาย ในการที่จะจำกัดสิทธิประชาชน องค์กรนี้มีความชอบธรรมมากที่สุด

เพราะเชื่อมโยงกับประชาชน ซึ่งหลักนิติธรรมเรียกร้องว่าการตรากฎหมายของ

องค์กรนิติบัญญัติจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ กล่าวโดย

สรุปคือ ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจตรากฎหมายจำกัดสิทธิของประชาชนแต่ต้องอยู่

ภายใต้หลักความถูกต้องของกฎหมาย 

4. ความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ถ้าเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย   

หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยต้องถือว่าเป็นหลักในระดับของรัฐธรรมนูญ

ทั้งสองขั้ว 
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5. ความสัมพันธ์ในกรณีที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือ หากหลักนิติธรรมและ  

หลักประชาธิปไตยขัดแย้งกันจะถือตามหลักใด ต้องพิจารณาว่าเวลาขัดแย้งกันนั้น 

point ของประเด็นนั้นอยู่ตรงไหน ถ้า point ของประเด็นอยู่ที่การคุ้มครองสิทธิ

ของประชาชนต้องถือว่าหลักนิติธรรมเหนือกว่าหลักประชาธิปไตย   

ประเด็นที่สาม คือ การจัดการความขัดแย้งและการจัดให้มีดุลยภาพของ

หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย  

1.  การจดัการความขดัแยง้ระหวา่งหลกันติธิรรมและหลกัประชาธปิไตย 

 ขอยกตัวอย่างกรณีที่นำมาสู่ระบบสากล 3 กรณี ได้แก่ กรณีของ

ออสเตรีย กรณีของสหรัฐอเมริกา และกรณีของเยอรมัน  

 กรณขีองออสเตรยีเกดิความขดัแยง้เมือ่ ฮาน เคลเซน่ (Hans Kensen) 

ซึ่งเป็นนักทฤษฎีสำคัญของออสเตรียกล่าวว่า กระบวนการทางการเมืองควรจะถูก

ควบคุมตรวจสอบได้โดยองค์กรตุลาการ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่าง

ใหญ่หลวงมากในยุโรปในช่วงปีก่อน 1920 ฝ่ายหนึ่งบอกว่าองค์กรตุลาการจะมา

ตรวจสอบกระบวนการทางการเมืองที่เป็นผลิตผลขององค์กรทางการเมือง  

ได้อย่างไร โดยเฉพาะคาร์ล ชมิทท์ (Carl Schmitt) กล่าวว่าศาลไม่มีอำนาจ  

มาตรวจสอบวัตถุแห่งคดีที่เป็นเรื่องทางการเมือง แต่ฮาน เคลเซ่น โต้แย้งบอกว่า

องค์กรนิติบัญญัติไม่ใช่องค์กรที่ผูกขาดอำนาจอธิปไตยทั้งหมดของรัฐรัฐหนึ่ง 

องค์กรนิติบัญญัติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยเท่านั้น เพราะฉะนั้น

องค์กรนี้จึงต้องถูกผูกพันกับรัฐธรรมนูญด้วย ด้วยเหตุนี้เององค์กรนิติบัญญัติ  

จึงถูกควบคุมตรวจสอบได้ภายใต้เกณฑ์ของรัฐธรรมนูญและฮาน เคลเซ่น จึงตั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญครั้งแรกของโลกในปี ค.ศ. 1920 ที่เรียกว่า “ออสเตรียโมเดล” 

ขึ้นมา เพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญครั้งแรกของออสเตรียเกิดจาก

ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายตุลาการ อีกทั้งฝ่ายที่โจมตีศาล

รัฐธรรมนูญในตอนนั้นโจมตีว่าการดำรงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญขัดแย้งกับ  

หลักประชาธิปไตย เพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คนจะมาทำลายเจตจำนง

ขององค์กรที่มาจากนิติบัญญัติได้อย่างไร ตัวแทนประชาชน 400-500 คนได้ออก

กฎหมายฉบับหนึ่งแต่องค์กรนี้มี 9 คนจะมาทำลายเจตจำนงขององค์กรที่มาจาก
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ประชาชนได้อย่างไร นี่คือข้อถกเถียงในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1920 ซึ่งเป็นความขัด

แย้งระหว่างหลักประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรม ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญของ

ออสเตรียก็ตั้งขึ้นมาได้และก็ทำหน้าที่เรื่องเดียว คือสรุปตรวจสอบความชอบ

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย  

 ส่วนกรณีรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 รัฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกาประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะ  

เรียกว่าฉบับแรกของโลกก็ได้ที่เป็นเอกสาร เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วไม่ได้

คิดว่าจะมีองค์กรใดมาตรวจสอบฝ่ายการเมืองแต่ท้ายที่สุดในปี ค.ศ. 1803   

เกิดคดีบาบาลี เมดิสัน ท้ายที่สุดศาลสูงสุดของอเมริกาเข้าไปตรวจสอบฝ่าย

การเมือง เพราะฉะนั้นกว่าจะพัฒนาการให้องค์กรศาลสูงสุดของอเมริกาจะเข้าไป

ตรวจสอบการทำงานขององค์การฝ่ายการเมืองได้ ใช้ เวลาเกือบ 20 ปี   

อีกเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดในช่วงของประธานาธิบดีรูสเวลท์ปี ค.ศ. 1933-1945 

หลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 ทางประธานาธิบดีรูสเวล นั้นมีโครงการที่เป็นนิวดรีน 

หมายความว่าจะต้องเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งหลาย ซึ่งมีการตรากฎหมาย แต่

กฎหมายนั้นไม่ผ่านศาลสูงสุดเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ทำให้การบริหาร

ของประธานาธิบดีรูสเวลท์เป็นไปได้อย่างยากลำบากมาก ประธานาธิบดีรูสเวลท์ 

จึงมีแนวคิดที่จะไปเพิ่มเติมศาลสูงสุดของอเมริกาจากเดิม 9 คนให้เป็น 15 คน 

เพื่อที่จะเอาแนวความคิดใหม่เข้าไป แต่ท้ายที่สุดตอนหลังศาลก็เริ่มเปลี่ยนแนว

ความคิด เหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นการเผชิญหน้าระหว่างนิติธรรมกับฝ่ายการเมือง 

ท้ายที่สุดของอเมริกานำมาสู่ข้อสรุปว่าศาลจะจำกัดตนเองไม่เข้าไปในตรวจสอบ

เรื่องของนโยบาย ถือว่าเป็นเรื่องทางการเมือง อันนำมาสู่พัฒนาการที่ทำให้เกิด

ดุลยภาพของสหรัฐอเมริกาว่าศาลสูงสุดจะเข้าไปตรวจสอบได้แค่ไหน เพียงใด 

และอย่างไร  

 ส่วนกรณีของเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดมา

จากการที่รัฐสภาของเยอรมันมอบอำนาจให้กับฮิตเลอร์ แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา

เดียวก็คือว่าให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการตรากฎหมายได้ เมื่อแก้รัฐธรรมนูญ

มาตราเดียวตรงนี้ก็หมายความว่าฮิตเลอร์ได้อำนาจขึ้นสู่เผด็จการอำนาจโดยอาศัย

บันไดประชาธิปไตย คือการมอบอำนาจของรัฐสภานำมาสู่การเกิดอำนาจ
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เผด็จการสูงสุด ทำให้เยอรมันจะต้องมาปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบรัฐสภา โดย

ประโยคแรกที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเยอรมันสรุปได้ คือ “เราไม่อาจปล่อยให้ประเทศ

ถูกปกครองโดยระบบเสียงข้างมากโดยลำพัง” เพราะระบบรัฐสภาสมัยใหม่นั้น

มันเป็นระบบที่ไม่สามารถดุลอำนาจได้ เนื่องจากฝ่ายข้างมากของสภาก็คือรัฐบาล 

เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเยอรมันจึงต้องปฏิรูปรัฐสภาใหม่ ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือ

ว่าจะให้องค์กรใดถ่วงดุลกับอำนาจฝ่ายข้างมากของรัฐสภา ด้วยเหตุนี้ เยอรมัน  

จึงสร้างศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมา โดยศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันมีหน้าที่หลัก   

3 ประการ ได้แก่ 

 1. พิทักษ์กติกาประชาธิปไตยนิติรัฐ 

 2. คุ้มครองฝ่ายข้างน้อย 

 3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 ในประเด็นพิทักษ์กติกาประชาธิปไตยนิติรัฐ เมื่อปี ค.ศ. 1920 เป็น

ประเด็นถกเถียงมากว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าไปคุมฝ่ายการเมืองได้อย่างไร   

แต่พอมากรณีของเยอรมันไม่มีคำถามว่าการดำรงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญจะขัดกับ

หลักประชาธิปไตยหรือไม่ เพราะประชาธิปไตยรัฐสภานำไปสู่การกินตัวเอง   

กล่าวคือการใช้เสียงข้างมากขยายอำนาจตนเองและพวกพ้อง จึงมีความชอบธรรม

อย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์กรหนึ่งเข้ามาถ่วงดุลเพื่อพิทักษ์กติกา เพราะฉะนั้นกรณี

ของเยอรมันจึงกลายเป็นการปฏิรูประบบการเมืองในระบบรัฐสภาให้สมเหตุสมผล

ที่จะมีองค์กรเข้ามาถ่วงดุลได้  

2. การสร้างดุลยภาพของหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย 

 การจัดดุลยภาพทั้งสองหลักมันกลายมาเป็นประเด็นเรื่องรูปแบบของ

รัฐบาลโดยเฉพาะกรณีของระบบรัฐสภา จะสร้างดุลยภาพได้อย่างไรในขณะที่

ระบบรฐัสภานัน้โดยลกัษณะสากลเปน็ระบบทีเ่ปน็อำนาจเดีย่ว เพราะเสยีงขา้งมาก 

ของฝ่ายสภาก็คือฝ่ายรัฐบาลที่ใช้อำนาจบริหารนั้นเอง เพราะฉะนั้นการจะใช้กลไก

ฝ่ายข้างน้อยในการถ่วงดุลตรวจสอบจึงเป็นปัญหาของระบบรัฐสภาโดยทั่วไป  

ด้วยเหตุนี้ การให้การเมืองฝ่ายข้างน้อยถ่วงดุลจึงไม่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มา

ของระบบเยอรมันที่ต้องสร้างองค์กรหนึ่งขึ้นมาถ่วงดุลซึ่งไม่เหมือนกับของ

สหรัฐอเมริกา ของสหรัฐอเมริกาใช้หลักที่ว่าศาลจะจำกัดตนเองในเรื่องทาง  
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การเมือง แต่ของเยอรมันศาลจะจำกัดตนเองในเรื่องทางการเมืองเพียงใดขึ้นอยู่

กบัอำนาจทีร่ฐัธรรมนญูให ้เพราะฉะนัน้หลกัของเยอรมนักบัอเมรกิาจะไมเ่หมอืนกนั 

ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปเพียงใด สำหรับประเทศไทย 

ที่ใช้ระบบรัฐสภานั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการถ่วงดุลโดยฝ่ายข้างน้อยยังคงเป็นปัญหา  

เพราะฉะนั้นดุลยภาพของการที่จะทำให้สองหลักนั้นดุลยภาพกันอย่างไร จึงเป็น

ประเด็นที่มีความสำคัญที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องดุลยภาพนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่ง  

ประเด็นที่สองคือประเด็นเรื่อง Supremacy of Parliament กับ Supremacy of 

Constitution ซึ่งเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันในช่วงก่อน 22 พฤษภาคม 2557 ฝ่าย

การเมืองบอกว่าตนมีอำนาจในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญได้ และก็อ้าง

หลัก Supremacy of Parliament เพราะฉะนั้นองค์กรอื่นไม่สามารถที่จะเข้าไป

ตรวจสอบอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเผชิญหน้า  

ในเชิงโครงสร้างของหลักการ แต่ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญไทยก็ถ่วงหลักนี้  

โดยอ้างอิงหลักนิติธรรม โดยการอ้างอิงหลักนิติธรรมในเจตนารมณ์ในคำปรารภ

ของรัฐธรรมนูญเป็นเหตุผลหลักของการวินิจฉัยในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ

ดุลยภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาประเทศไทยไม่เคยถือหลัก Supremacy 

of Parliament แต่ถือหลัก Supremacy of Constitution มาโดยตลอด  

 แต่อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญไม่เคยบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามา

ตรวจสอบในเรื่องของการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงร่าง  

พระราชบัญญัติ ที่ให้เข้ามาควบคุมตรวจสอบกระบวนการตรากฎหมายก่อนการ

ประกาศใช้ได้ ดังนั้น ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน  

ในรัฐธรรมนูญ  

 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยกับปัญหา

ขององค์กรตรวจสอบ กล่าวคือ ฝ่ายนโยบายอ้างว่าการที่ตนทำนโยบายในเรื่องนั้น 

เพราะผ่านกระบวนการหาเสียงมาแล้ว ผ่านความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย

มาแล้ว จึงน่าพิจารณาว่าองค์กรตรวจสอบจะเข้าไปตรวจสอบได้เพียงใด กรณีของ

นโยบายประชานิยมกระบวนการจัดการควรจะมีข้อจำกัดหรือไม่เพียงใด เพราะ

นโยบายเหล่านี้จะนำมาสู่ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยและนำไปสู่การ

บังคับใช้ ประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาของดุลยภาพ โดยเฉพาะในสังคมไทย การร่าง
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รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ควรจะเขียนให้ชัดเจนว่ากระบวนการในการก่อตั้งของนโยบาย

ประชานิยมสามารถทำได้หรือไม่ และมันจะมีเกณฑ์อย่างไร เมื่อผ่านกระบวนการ

ประชาธิปไตยมาแล้ว กระบวนการบังคับใช้รัฐสภาควรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร   

มีกระบวนการตรวจสอบอย่างไร รวมไปถึงปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย เช่น   

คดีหวย 2 ตัว 3 ตัว ปัญหาเหล่านี้ เป็นเผชิญหน้าของหลักนิติธรรมและ  

หลักประชาธิปไตยในสังคมไทย ซึ่งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัด

ดุลยภาพที่ชัดเจนระหว่างสองหลักนี้  

 

ดร.สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์	

ในส่วนนี้จะเป็นการมองวิกฤติประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านเลนส์ของ

วิกฤติประชาธิปไตยโลก แล้วพยายามจะดูว่าสิ่งเหล่านั้นบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่อง

ความสมดุลของนิติธรรม รัฐธรรมนูญ และก็ประชาธิปไตยของประเทศไทย   

ประการแรกอยากให้ดูวิกฤติประชาธิปไตยทั่วโลกก่อน นิตยสารเมื่อปีที่แล้ว

ได้เอารูปประชาธิปไตยแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีอะไรที่ประชาธิปไตยมันตัดต่อไม่ได้ 

เพราะว่าเกิดวิกฤติการณ์ประชาธิปไตยทั่วโลกตั้งแต่ประเทศประชาธิปไตยต้นแบบ 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ซึ่งประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ต้นแบบจริงๆ อย่าง

กรีซก็ประสบภาวะวิกฤติมากกว่าใคร หรือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่

อย่าง ยูเครน อียิปต์ โลกอาหรับที่เกิดอาหรับสปริง เมื่อเกิดประชาธิปไตยแล้ว  

ไม่สามารถที่จะรักษาประชาธิปไตยไว้ได้กลับมีความรุนแรงในวงกว้างตามมานะ  

ในช่วงนั้น ประเทศไทย บังกลาเทศ กัมพูชา ก็คว่ำบาตรการเลือกตั้ง ในเวลา

เดียวกันก็มีประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างจีนแต่ว่าสามารถพัฒนาประเทศ

มาได้ครบโครงสร้างพื้นฐานดีกว่าและเติบโตเร็วกว่าประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศ

ที่มีประชาธิปไตย  จึงเกิดคำถามว่าประชาธิปไตยให้ในสิ่งที่ประชาชนต้องการได้

จริงหรือไม่  

ในประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้าทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ ฝรั่งเศส และประเทศในทวีปยุโรป ล้วนมีอัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งลดลง 

การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองลดลงในระยะยาว อันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนถึงความไม่
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พอใจต่อประชาธิปไตย ปัญหารัฐบาลของเสียงข้างมากปรากฏอยู่ทั่วไป ในตุรกี

รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีรัฐบาลคนผิวดำก็จริงแต่สนใจ

กลุ่มผลประโยชน์ไม่สนับสนุนกลุ่มประชาชน ของประเทศไทยตอนนั้นก็มีการออก

กฎหมายนิรโทษกรรมใช้นโยบายประชานิยมที่อาจารย์บรรเจิดกล่าวไว้ คำถาม  

ก็คือเราจะตรวจสอบ ถ่วงดุล เสียงข้างมากตามระบบรัฐสภาได้อย่างไร ซึ่งใน

ประเทศไทยใช้องค์กรอิสระ ใช้ฝ่ายตุลาการ และทั้งสองวิธีไม่สำเร็จจึงใช้เสริมกัน 

แล้วก็ใช้มวลชนท้องถนน ในสหรัฐอเมริกา นายเจมส์ เมดิสัน ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่

ยกร่างรัฐธรรมนูญได้พูดประโยคที่สำคัญว่า หัวใจของรัฐบาลคืออำนาจ อำนาจ  

ในมือของมนุษย์ย่อมเสี่ยงต่อการใช้ในทางที่ผิด โดยรวมก็คือแนวความคิด

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดี แต่การออกแบบต้องระมัดระวัง ต้องปรับแต่งอยู่เสมอ 

การตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเข้มแข็งสำคัญไม่น้อยกว่าการเลือกตั้ง ต้องมีการกำกับ

การใช้อำนาจรัฐ และรับประกันสิทธิเสรีภาพประชาชน ลดการคอรัปชั่น   

ในต่างประเทศมีการทดลองกันหลายเรื่อง เช่น ลดขนาดบทบาทของรัฐ ให้อิสระ

บางเรื่องเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง เช่น ธนาคารกลางซึ่งอย่างน้อยมี 160 แห่ง

ทั่วโลก มีการสร้างวินัยการคลังโดยการกำหนดให้ต้องทำงบประมาณสมดุล  

ในสวีเดน ในชิลี ใช้ ICT ทำให้เกิดประชาธิปไตยทางตรงคือ bypass ในระบบ

รัฐสภา  

ส่วนในกรณีของประเทศไทยนั้น ความขัดแย้งหลักที่เราถกเถียงกันคือความ

ขัดแย้งของคนอย่างน้อย 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นคนเสื้อแดงและ

กลุ่มคนเสื้อเหลือง แม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่ได้แสดงออกทางการเมืองกันมากแต่ผม

เชื่อว่ารากเหง้าของความคิดหรือตัวความขัดแย้งยังคงมีอยู่ ประเด็นที่ประเทศไทย

จะต้องตระหนักก็คือถึงอย่างไรทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ด้วยกันในประเทศไทย   

ไม่สามารถกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งออกไปได้แต่ข้อดีก็คือรากของความขัดแย้งของคน

ไทยไม่ใช่สีผิว ไม่ใช่ศาสนา ซึ่งมันเปลี่ยนได้ยาก หากแต่เป็นเรื่องของความคิด

ทางการเมือง เราจะหาทางออกได้ เราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าความคับข้องใจของ

คนแต่ละฝ่ายคืออะไร ฝ่ายเสื้อแดงคือการไม่ได้รับความยุติธรรมถูกปฏิบัติ  

สองมาตรฐาน ในฝ่ายเสื้อเหลืองมวลมหาประชาชนก็คือการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ

ของเสียงข้างมาก ซึ่งก็เป็นประเด็นคล้ายกับที่อาจารย์บรรเจิดยกไว้ว่าเป็นความ  

ขัดแย้งใหญ่ระหว่างประชาธิปไตยเสียงข้างมากกับสิ่งที่เรียกว่านิติรัฐก็ได้  
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ทั้งนี้ ท่านอาจารย์วิทิตได้พูดถึงรูปแบบเต็มของหลักนิติรัฐ นิติธรรม ผมขอ

พูดถึงแนวคิดหนึ่งที่สัมพันธ์กันคือซึ่งไม่ใช่แนวความคิดผมเองเป็นแนวความคิด

ของ ศาสตราจารย์ Larry Diamond ซึ่งท่านเขียนหนังสือไว้ว่า ประชาธิปไตยอยู่

สองรูปแบบ คือ รูปแบบพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบบาง (Thin 

Democracy) ซึ่งตามรูปแบบนี้กำหนดว่าขอให้มีการเลือกตั้งเสรีเป็นธรรมนั้นคือ

แปลว่ามีประชาธิปไตย กับอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบเต็ม หรือที่ เรียกว่า

ประชาธิปไตยแบบหนา (Thick Democracy) ซึ่งจะมีมิติที่กว้างขวางเยอะและ  

รวมเอาสิ่งที่เราคุยกันก็คือนิติธรรมในวันนี้เข้าไปด้วย คือมีเรื่องของกลไกการ

ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จะว่าไปแล้วส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สะท้อนความคับข้องใจ

ของคนเสื้อเหลืองนะครับ ว่าจะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐกันได้อย่างไร เรื่องของ

การที่มีศาลที่มีอิสระและเป็นกลางซึ่งผมคิดว่าสะท้อนความคับข้องใจของทั้ง  

สองฝ่าย เรื่องของสิทธิการเลือกตั้งซึ่งคนเสื้อแดงต้องการมาก ต้องการความ  

เท่าเทียมทางด้านกฎหมาย ต้องการควบคุมทหารโดยพลเรือน เรื่องของการที่ทุก

ฝ่ายในสังคมต้องการไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพปัจเจกชน เสรีภาพคนกลุ่มน้อย 

เสรีภาพสื่อและประชาสังคม ผมคิดว่าวิธีการทางออกของประเทศไทยออกจาก

ความขัดแย้งทางการเมืองและไปสู่จุดที่มันร่วมกันได้ คือ ต้องไปสู่ประชาธิปไตย

สมบูรณ์ หรือว่าประชาธิปไตยแบบหนา  

ในประเทศไทย เรามีความจำเป็นที่จะต้องอยู่บนเส้นทางประชาธิปไตย   

การอยู่บนเส้นทางประชาธิปไตยนั้นมีโจทย์ใหญ่ก็คือจะตรวจสอบรัฐบาลเสียง  

ข้างมากได้อย่างไร ซึ่งเป็นการออกแบบความสมดุลของการมีนิติรัฐ ผมมีความ

เห็นว่าเราควรต้องเพิ่มบทบาทของบางเรื่อง ลดบทบาทบางเรื่อง และปรับบทบาท

บางเรื่อง ในส่วนที่ต้องเพิ่มบทบาทก็คือเรื่องของบทบาทของราชการในเรื่องของ

วินัยการเงินการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยควรเป็นอิสระเพื่อให้มีวินัยการเงิน 

วินัยการคลังควรจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในองค์กรที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น  

ส่วนรัฐสภานั้น ก็ควรมีบทบาทมากขึ้น ปัญหาที่สำคัญของรัฐสภาไทย  

ซึ่งทำให้เกิดกรณีอย่างจำนำข้าวขึ้นมานั้น ก่อนที่จะไปใช้วิธีอื่นในการควบคุม  

การจำนำข้าวเราพยายามใช้กลไกที่มีอยู่ที่เป็นประชาธิปไตยที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

กค็อื รฐัสภา ปญัหาของโครงการอยา่งการจำนำขา้วกค็อืการใชเ้งนินอกงบประมาณ 
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โดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาสภา นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะ  

การใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) หรือการใช้ธนาคารออมสิน 

อะไรก็ดี การใช้สถาบันการเงินของรัฐโดยไม่ตั้งงบประมาณโครงการจำนำข้าว

ทำให้เกิดการทำนโยบายที่มีข้อผิดพลาด ถ้ามีการกำหนดนโยบายและตั้ง  

งบประมาณตั้งแต่แรกในโครงการจำนำข้าวว่าทั้งโครงการต้องใช้เงินปีละกี่  

แสนล้านบาท ผมคิดว่ากระบวนการความเสียหายมันจะลดลงและเป็น

กระบวนการกลั่นกรองที่เป็นประชาธิปไตยที่ใช้กลไกรัฐสภา ดังนั้น ก่อนที่

ประเทศไทยจะหันไปใช้เครื่องมือตัวอื่นควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามกลไกก่อน  

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้มีประชาธิปไตยโดยตรงมากขึ้น ที่สำคัญคือ 

เรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้นซึ่งจะลดความขัดแย้งในตัวรัฐบาล

กลางเสียงข้างมาก ส่วนเรื่องการลดบทบาทขององค์กรอิสระและตุลาการ ผมเห็น

ว่าควรตรวจสอบเฉพาะการละเมิดกฎหมาย ไม่ควรไปตรวจสอบในประเด็นทาง

ด้านการเมือง อันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่จะต่างกับอาจารย์บรรเจิดนะครับ   

การปรับบทบาทของสื่อและประชาสังคมต้องมีกติกาที่เปิดพื้นที่ให้สื่อและประชา

สังคมช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลด้วย ถ้าเราคิดว่าเรามีตัวเล่นหรือวิธีการตรวจสอบ

รัฐบาลเอาเฉพาะองค์กรอิสระ องค์กรอิสระจะเสียความชอบธรรมทางการเมืองไป

อย่างเร็วมากเพราะกลายเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

เพราะฉะนั้นควรต้องเปิดให้มีตัวเลือกมากขึ้น สื่อ ประชาสังคม ราชการ และ  

ที่สำคัญที่สุดคือรัฐสภา และตัวหนึ่งจะต้องเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็คือให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยโดยตรงมากขึ้น เช่น การเสนอกฎหมายโดย

ประชาชนต้องทำอย่างไรให้เข้มแข็ง ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาพอ

สมควร อีกเรื่องหนึ่งที่สถาบันพระปกเกล้าก็ทำมาเยอะคือเรื่องของการกระจาย

อำนาจ ถ้าเอาเรื่องพวกนี้กลับมา ไม่ใช่เอาทุกอย่างให้ไปอยู่ในการเผชิญหน้าของ

การเลือกตั้งรัฐบาลกลางกับการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ ผมคิดว่าโอกาสที่เรา

จะมีอิสระในการที่จะออกแบบระบบการเมืองที่จะไปสู่จุดสมดุลมันจะทำได้ง่ายขึ้น   

ช่วงนี้ เป็นช่วงที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญกันผมมีพื้นฐานเป็นวิศวกรนะครับ   

ถ้าเราเปรียบการร่างรัฐธรรมนูญเป็นรถยนต์ ก็ต้องพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญของเรา

ทุกวันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรและควรเป็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่ผมให้เพื่อนร่วมงาน  
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ไปลองทำข้อมูลมาดูก็คือสัมภาระที่รถของเรา นั่นก็คือ สิ่ งที่รัฐธรรมนูญ  

จะต้องแบกหามไปขนส่งไปถึงปลายทางมันหนักขึ้นทุกวัน เรามีจำนวนถ้อยคำ  

ในรัฐธรรมนูญตั้ งแต่ฉบับแรกใน พ.ศ. 2475 ประมาณ 3700 ถ้อยคำ   

ร่างรัฐธรรมนูญของ ดร.ถวิลวดี มี 43000 ถ้อยคำ ซึ่งจะเห็นว่ามากขึ้นเรื่อยๆ 

มากขึ้นเกิน 10 เท่า เพราะว่าเราเอาความหวังทุกอย่างไปฝากไว้ในรัฐธรรมนูญ

หมด ไม่ว่าเรื่องประชาธิปไตย นิติธรรม นิติรัฐ เรื่องเด็ก เรื่องผู้หญิง สิทธิชุมชน 

เรื่องอะไรต่าง ๆ แล้วเราก็จะพบว่าความขัดแย้งมันก็จะสูงมาก เช่นเดียวกันอีก 

ประเทศไทย ผมมีความรู้สึกว่าโจทย์ใหญ่ในการออกแบบสถาบันทางการเมืองก็คือ

ในทางกฎหมายเอาทุกเรื่องไปฝากกับรัฐธรรมนูญ และในทางการเมืองก็เอาทุก

เรื่องไปฝากไว้กับองค์กรอิสระ เพื่อให้ไปคานกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

ความขัดแย้งเดิมพันก็จะสูงแล้วมันก็มีโอกาสเสียความชอบธรรมได้ง่าย 

ผมคิดว่าถ้าจะออกแบบรถยนต์คันหนึ่งต้องมีส่วนประกอบสามส่วน   

ส่วนหนึ่ง คือ คันเร่ง ส่วนหนึ่ง คือ เบรก และส่วนหนึ่ง คือ พวงมาลัย ซึ่งก็คือ

สามเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้  คันเร่ง คือ ต้องมีรัฐที่เข้มแข็ง ถ้ารัฐไม่เข้มแข็งจะไม่

สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ ยกตัวอย่าง เราคนไทยเรามีรัฐที่เข้มแข็งพอสมควรเรา

จึงไม่รู้สึกว่าการไม่มีรัฐเข้มแข็งเป็นปัญหา แต่ถ้าเราไปดูหลายประเทศที่  

ท่านอาจารย์วิทิต ท่านเดินทางไปดูมานะครับ ซีเรีย ก็ดี อัฟกานิสถาน ก็ดี เป็น

ประเทศที่รัฐล้มเหลวและประเทศเหล่านั้นก็ไปไหนไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นการมีรัฐ

ที่เข้มแข็งเป็นเรื่องที่จำเป็นพื้นฐาน แต่นอกจากการมีรัฐเข้มแข็งแล้วต้องมีเบรก 

คือ มีนิติรัฐด้วย เพราะการที่มีรัฐบาลเสียงข้างมากรัฐบาลเข้มแข็งอาจจะพารถ  

คันนี้ไปไหนก็ได้ ด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นการที่มีเบรกที่เหมาะสม

เป็นเรื่องที่สำคัญ ส่วนเรื่องของการที่ต้องมีพวงมาลัย ก็คือ รัฐบาลที่จะต้อง

สะท้อนกับความต้องการของประชาชน ซึ่งการเลือกตั้งหรือว่าประชาธิปไตย  

ในความหมายแคบนั้นก็คือตัวพวงมาลัย ทำให้รัฐบาลตอบสนองกับประชาชนอันนี้

ก็คือเรื่องที่มีความจำเป็น   

ถ้ามาดูโมเดลรถรัฐธรรมนูญไทยดูว่ามันมีอะไรบ้าง เบรก ก็คือ รัฐสภา กับ 

องค์กรอิสระ  ผมคิดว่าเรายังใช้เบรกที่เป็นรัฐสภาน้อยเกินไปในกระบวนการ

การเมืองไทย แต่เราใช้องค์กรอิสระเยอะเกินไป ส่วนคันเร่ง คือ ตัวระบบเลือกตั้ง 
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กับ พรรคการเมือง ระบบเลือกตั้งจะทำให้ได้รัฐบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบ 

(Accountability) ต่อประชาชน ส่วนจะมากหรือน้อยก็เกี่ยวกับตัวพวงมาลัยด้วย

นะครับ แล้วก็ตัวพรรคการเมือง ประเด็นที่ถกเถียงกันในรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์

มีชัย ก็คือเรื่องตัวระบบเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวที่บอกว่า จะได้รัฐบาลเสียงข้างมาก  

ที่มีความรับผิดชอบหรือไม่ ถ้าเป็นศูนย์เลือกตั้งที่ทำให้รัฐบาลผสมนะครับ   

การตรวจสอบรัฐบาลทำได้ง่าย แต่รัฐบาลสุดท้ายจะดำเนินการต่างๆ ได้ลำบาก 

แล้วประชาชนก็จะผิดหวังกับประชาธิปไตย  

ถ้าเรามาดูการออกแบบรถยนต์รถรัฐธรรมนูญของไทย ก่อนปี 2540   

เราจะพบปัญหาว่ามีคันเร่งอ่อนและเบรกก็อ่อน การเมืองไทยจึงไม่ไปไหน คนก็

เบื่อมาก จึงเกิดการปฏิรูปรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ ในปี 2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญ  

ฉบับนั้นทำให้คันเร่งแรงขึ้นนะครับ ทำให้เกิดพรรคการเมืองเสียงข้างมาก   

นายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำสูงขึ้น แต่เบรกที่ออกแบบมาแรงไม่พอจึงทำให้เกิด

ปัญหา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่

ออกแบบให้คันเร่งแรง แต่ว่าเบรกแรงกว่าคันเร่ง ก็เกิดปัญหาว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้น

หลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นั้น ขยับอะไรไม่ออก ไม่มีนโยบายที่จับต้องได้ให้

 

 ถาเรามาดูการออกแบบรถยนตรถรัฐธรรมนูญของไทย กอนป 2540 เราจะพบปญหาวามีคันเรงออน

และเบรกก็ออน การเมืองไทยจึงไมไปไหน คนก็เบื่อมาก  จึงเกิดการปฏิรูปรัฐธรรมนูญครั้งใหญ ในป 2540 ซึ่ง

รัฐธรรมนูญฉบับน้ันทําใหคันเรงแรงข้ึนนะครับ ทําใหเกิดพรรคการเมืองเสียงขางมาก นายกรัฐมนตรีมีภาวะ

ผูนําสูงข้ึน แตเบรกที่ออกแบบมาแรงไมพอจึงทําใหเกิดปญหา ตอมาเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  

2550 ก็เปนรัฐธรรมนูญที่ออกแบบใหคันเรงแรง แตวาเบรกแรงกวาคันเรง ก็เกิดปญหาวารัฐบาลที่เกิดข้ึนหลัง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 น้ัน ขยับอะไรไมออก ไมมีนโยบายที่จับตองไดใหประชาชนออกมา ก็เปนปญหาอีก

แบบหน่ึง รางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ผมสงสัยวาจะทําใหคันเรงย่ิงออนลงจากระบบเลือกต้ัง และเบรกย่ิงแรง

ข้ึน ซึ่งจะเปนปญหาสําคัญ เพราะวาประเทศไทยกําลังจะเจอปญหาใหญๆ ถาไมมีรัฐบาลที่มีขีดความสามารถ

สูงพอ เราจะแกไขปญหาเหลาน้ีไมได เชน ความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ตกลง การลงทุนโครงสราง

พื้นฐานที่ทําไมไดในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง ตองใชอํานาจพิเศษจากรัฐบาลปจจุบันเทาน้ัน ซึ่งอํานาจ

พิเศษอยางน้ีจะอยูไดไมนาน ก็ตองเขาสูรัฐบาลเลือกต้ัง รัฐบาลเลือกต้ังถาลงทุนโครงสรางพื้นฐานไมได ก็ไป

เจรจาการคากับตางประเทศไมได ซึ่งเขาเจรจากันไปแลว เชน ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย-

แปซิฟก (TPP) ถารัฐบาลออนแอก็จะเจรจาสําเร็จไมได หรืออยางการศึกษาที่ตองปฏิรูป การเตรียมพรอมเขาสู

สังคมผูสูงอายุ และแมกระทั่งเรื่องเล็กๆ การลดอุบัติเหตุบนทองถนนที่คนไทยเสียชีวิตกันมากมาย ซึ่งถาหาก

รัฐบาลออนแอ ก็จะแกไขปญหาเหลาน้ีไมได 

  ตัวอยางเหลาน้ีสะทอนใหเห็นวา ถารัฐบาลไมมีความเขมแข็งก็จะแกไขปญหาไมได แตถาเราไป

ออกแบบรัฐธรรมนูญใหรัฐบาลย่ิงออนแอลงไปอีก คนไทยก็จะไมพอใจกับประชาธิปไตยแบบไทยมากย่ิงข้ึน 

เพราะรัฐบาลแกไขปญหาไมได  
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ประชาชนออกมา ก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่ง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   

ผมสงสัยว่าจะทำให้คันเร่งยิ่งอ่อนลงจากระบบเลือกตั้ง และเบรกยิ่งแรงขึ้น ซึ่งจะ

เป็นปัญหาสำคัญ เพราะว่าประเทศไทยกำลังจะเจอปัญหาใหญ่ๆ ถ้าไม่มีรัฐบาล  

ที่มีขีดความสามารถสูงพอ เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ เช่น ความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศที่ตกลง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำไม่ได้ในสมัย

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องใช้อำนาจพิเศษจากรัฐบาลปัจจุบันเท่านั้น   

ซึ่งอำนาจพิเศษอย่างนี้จะอยู่ได้ไม่นาน ก็ต้องเข้าสู่รัฐบาลเลือกตั้ง รัฐบาลเลือกตั้ง

ถ้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ ก็ไปเจรจาการค้ากับต่างประเทศไม่ได้ ซึ่งเขา

เจรจากันไปแล้ว เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 

(TPP) ถ้ารัฐบาลอ่อนแอก็จะเจรจาสำเร็จไม่ได้ หรืออย่างการศึกษาที่ต้องปฏิรูป 

การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ การลดอุบัติเหตุ  

บนท้องถนนที่คนไทยเสียชีวิตกันมากมาย ซึ่งถ้าหากรัฐบาลอ่อนแอ ก็จะแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ 

ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ถ้ารัฐบาลไม่มีความเข้มแข็งก็จะแก้ไข

ปัญหาไม่ได้ แต่ถ้าเราไปออกแบบรัฐธรรมนูญให้รัฐบาลยิ่งอ่อนแอลงไปอีก   

คนไทยก็จะไม่พอใจกับประชาธิปไตยแบบไทยมากยิ่งขึ้น เพราะรัฐบาลแก้ไข

ปัญหาไม่ได้  

ดังนั้น สิ่งที่เราควรจะทำอย่างแรก คือ อย่าให้รัฐธรรมนูญทำหน้าที่หลาย

อย่างเกินไป กรุณาอย่าให้คำในรัฐธรรมนูญมันเฟ้อมากกว่าที่เป็นอยู่ อย่าให้มันไป

ถึง 50,000 – 60,000 คำ ควรจะลดลง และรัฐธรรมนูญควรจะมีหลักการสำคัญ 

อย่าเอาทุกอย่างไปใส่ในรัฐธรรมนูญ และอย่าไปเชื่อว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมาย  

ที่สำคัญที่สุด ผมเชื่อว่าเผลอๆ ในการเมืองแบบไทย กฎกระทรวงมีความสำคัญ

มากกว่ารัฐธรรมนูญด้วยซ้ำ เพราะรัฐธรรมนูญแก้ไปแล้วกี่รอบ มีกฎกระทรวง  

กี่ฉบับ ประกาศกระทรวงกี่ฉบับที่ไม่ถูกแก้และมีผลใช้จริงๆ และมีรายละเอียด

ด้วย มีพระราชบัญญัติที่เอาคนติดคุกได้เยอะแยะกี่พันพระราชบัญญัติ ในขณะที่

รัฐธรรมนูญเอาคนติดคุกก็แทบไม่ได้ อย่าไปคิดว่ารัฐธรรมนูญสำคัญที่สุดแล้วต้อง

เอาทุกอย่างไปใส่ในรัฐธรรมนูญ อย่าไปออกแบบรถคันนี้ให้คันเร่งอ่อน แล้วเบรก

แรง เพราะจะแก้ไขปัญหาใหญ่ไม่ได้  
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โจทย์ที่สำคัญคือต้องปรับคันเร่งปรับเบรกให้มันสมดุลกัน ใช้คันเร่งให้

รัฐบาลเข้มแข็ง ใช้เบรกมาตรฐานให้มากที่สุดก่อน ก่อนที่จะไปใช้เบรกพิสดาร 

เบรกมาตรฐานก็คือเบรกโดยรัฐสภา ยกตัวอย่างเช่น เอาเรื่องของการใช้เงินนอก

งบประมาณ ก็ควรให้กลับไปใช้กลไกทางรัฐสภา ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของการ

เกิดนิติธรรม การเกิดนิติรัฐ หรือการเกิดรัฐบาลประชาธิปไตยในต่างประเทศ   

ไม่ว่าดูประวัติศาสตร์ในอังกฤษที่เกิด Magna Carta หรือเกิดอะไรต่างๆ ขึ้นมา   

ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลจะเอาเงินไปทำสงครามแล้วไม่ขออนุญาต

จากรัฐสภา แล้วรัฐสภาตอนนั้นแม้ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่ก็คือพวกสภาขุนนาง 

ก็ขัดขวางรัฐบาล ประชาธิปไตยจึงค่อยๆ เกิดขึ้น แล้วก็เกิดการควบคุมการใช้

อำนาจของรัฐ ประเทศไทยควรใช้เบรกมาตรฐานตามกลไกรัฐสภา โดยทำรัฐสภา

ให้เข้มแข็ง  

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าควรจะเป็นคลังสมองให้รัฐสภาทำงานให้เข้มแข็ง

มากที่สุด ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ก็ร่วมมือกับ

สถาบันพระปกเกล้า อยากจะช่วยทำให้รัฐสภาเข้มแข็ง เช่น ให้รัฐสภาตรวจสอบ

งบประมาณให้ดีขึ้น โดยการมีกลไกสำนักงบประมาณของรัฐสภา หรือที่เรียกว่า 

Parliamentary Budget Office ถ้ากลไกตามรัฐสภาที่มีอยู่กลไกมาตรฐานไม่ตอบ

โจทย์จึงค่อยไปคิดกลไกอื่น ไม่ใช้กระโดดไปหากลไกอื่นตั้งแต่เริ่มต้น และที่สำคัญ 

อย่าให้มีรัฐธรรมนูญซึ่งใหญ่ เทอะทะ แก้ยากเกินไป สุดท้ายจะไม่มีช่องทางให้

ปรับแต่ง เพราะระบบการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องปรับแต่งตลอดเวลา ถ้ารัฐธรรมนูญ

วิจิตรเกินไป ปรับแต่งไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องมีการปฏิวัติ รัฐประหารเกิดขึ้นอีกเพื่อ

แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนไทยคงไม่อยากเห็น  

โดยสรุป มันมีความขัดแย้งโดยเนื้อแท้ในตัวมันเอง ระหว่างการเป็น

ประชาธิปไตย นิติธรรม อย่าไปคิดฝันสวยๆ ว่าของพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกัน

ได้โดยง่าย ผมไม่เชื่อว่าไปด้วยกันได้โดยง่าย เพราะว่าการที่มีประชาธิปไตยเสียง

ข้างมาก การสร้างรัฐให้เข้มแข็งก็จะมีโอกาสที่รัฐเข้มแข็งนั้นมาละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน จึงมีความขัดแย้งโดยเนื้อแท้ แต่ความขัดแย้งนี้ไม่ใช่แปลว่า

ไม่มีโอกาสในการประสานความขัดแย้งได้ มีโอกาสประสานความขัดแย้งได้   

มีโอกาสประสานความขัดแย้ง ถ้าประสานความขัดแย้งได้ดีไปสู่ประชาธิปไตย  
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ในรูปแบบสมบูรณ์ก็จะมีทางออก แต่ถ้าเป็นการพยายามจะหักกัน เอาชนะ

คะคานกัน โดยไม่เอาความคับข้องใจของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปด้วย เราจะไม่ได้อะไร

ซักอย่าง ขอขอบคุณครับ 

 

ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	

ท่านผู้มีเกียรติ ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงาน

กับสถาบันพระปกเกล้าในวันนี้ สิ่งที่ดิฉันจะพูดนี้ มาจากประสบการณ์การทำการ

ศึกษาวิจัยของทางสถาบันพระปกเกล้าและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนอื่น เริ่มต้นจากการให้ท่านลองทบทวนที่ผ่านมาว่าท่านเคยรู้สึกว่าใน

สังคมของเรานี้ ระบบนิติธรรมทำงานได้ดีหรือไม่? หลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่า

นิติธรรมคืออะไร นิติรัฐคืออะไร และต่างจากระบบอื่นๆอย่างไร ท่านเคยเห็นหรือ

ไม่ว่า เมื่อคนหนึ่งๆ ตกเป็นจำเลยแล้ว เขาไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป ไม่รู้แม้กระทั่ง

จะโต้แย้งเพื่อตนเองได้อย่างไร หรือเมื่อถูกนายจ้างโกงแล้ว จะต้องทำอย่างไร 

หรือบางครั้งถูกเวนคืนที่ดิน แล้วเขาได้รับการชดเชยที่รู้สึกว่ายังไม่เพียงพอหรือว่า

ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเมื่อเดือดร้อน แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงกระบวนการที่รัฐ

เข้ามาดูแลได้อย่างไร หรือในบางครั้งก็เหมือนกับการมองว่าเขาไม่มีตัวตน ไม่มี

สวัสดิการ ไม่สามารถที่จะหาสิ่งที่ดีให้แก่ครอบครัวได้ คนจนยิ่งเดือดร้อน เมื่อ

เป็นความแล้วก็จะยิ่งจนมากขึ้น นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป และ  

บางครั้งก็รู้สึกว่า สาธารณสมบัติไม่ได้มีไว้สำหรับประชาชน แต่มีไว้สำหรับบางคน 

แม้กระทั่ งอากาศ น้ำ คลื่น ก็ไม่ได้มี ไว้สำหรับประชาชน จนมีผู้กล่าวว่า   

การประท้วงเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น คำว่า   

“ค่านิยมร่วม” กลายเป็นคำที่ทำให้คนฟังมีความรู้สึกแปลกขึ้นมา เพราะคำว่า 

“ยุติธรรม” กลายเป็นการยอมรับเพื่อความโลภของคนส่วนน้อย ทั้งที่มีความรู้สึก

ที่เป็นธรรม แต่ก็ต้องบอกว่ายุติธรรมแล้วสำหรับทุกคน จนทำให้คำว่ายุติธรรม

กลายเป็นคำที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกทรยศ หรือถูกทำให้ผิดหวัง  และเกิด

คำถามว่าเหตุใดเราต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อความโลภของบางคน แล้วยิ่งพัฒนา  

ก็เหมือนกับยิ่งจนลง 
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ดิฉันจะไม่อธิบายว่านิติธรรมคืออะไร แต่องค์การสหประชาชาติเองก็ให้

ความสำคัญกับเรื่องหลักนิติธรรม ทั้งในความหมายแบบบาง (Thin) และในความ

หมายแบบหนา (Thick) เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็คงต้องหันมาพิจารณาว่าจะทำ

อย่างไรให้เราหันมายึดมั่นในหลักนิติธรรมได้ จะต้องทำอย่างไรให้การสร้างสมดุล

ใหม่เกิดขึ้น และจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร เหตุใด  

เราจึงต้องเป็นประเทศที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาอย่างไร ซึ่งถ้าหากประเทศปกครองโดยไม่ยึดหลักนิติธรรมแล้ว   

นักลงทุนต่างประเทศก็อาจไม่กล้ามาลงทุน หรือประเทศอื่นก็คงไม่กล้ามาติดต่อ

ค้าขายด้วย และถ้าหากพลเมืองในประเทศนั้นไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้ว 

เหตุการณ์ในบ้านเมืองก็คงเลวร้ายลงเรื่อยๆเช่นกัน เพราะประชาชนไม่มีสำนึกรับ

ผิดชอบต่อธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะไม่

เป็นธรรม 

ด้วยเหตุนี้ พอถามว่าหลักนิติธรรมอยู่ตรงไหนนกระบวนการประชาธิปไตย 

ก็เป็นการหาคำตอบที่ยาก เพราะนิติธรรม กับประชาธิปไตยนั้นแยกกันไม่ออก 

ซึ่งในงานวิจัยที่ดิฉันทำนั้น ก็ถือว่านิติธรรมเป็นส่วนหนี่งของหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ซึ่งเน้นไปที่การใช้อำนาจจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม   

และจะต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส สำนักรับผิดชอบ 

ความคุ้มค่า และคุณธรรม เราเชื่อว่าเมื่อมีธรรมาภิบาลแล้วสังคมก็จะเป็นสุข และ

เป็นธรรม และความยุติธรรมในสังคม (Social Justice) ก็จะเกิดขึ้น 

ที่จริงแล้ว เรื่องหลักนิติธรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ก็มีตำรา

เรื่อง Our Common Future3 ซึ่งกล่าวว่า การดำเนินการอะไรก็ตามต้องมอง

ไกลๆ และมีการประชุมที่เมืองริโอ ดิ จานเนโร ซึ่งกำหนดเป็นปฏิญญาเรื่องของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดเมื่อประชาชนมีควาสุข มีคุณภาพ

ทางสังคมที่ดี (Social Quality) ศาสตร์ตรงนี้ก็เกิดมาเรื่อยๆ แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้   

ก็จะนำไปสู่สังคมสันติภาพ 

 3 Word Commission on Environment and Development. 1987. Our Common 

Future. Oxford University Press: New York.  
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ดิฉันมองประชาธิปไตยว่าเป็นทั้งกระบวนการ และสาระ และสาระของ

ประชาธิปไตยก็ครอบคลุมถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

การเคารพสิทธิ การยอมรับเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อย เป็นต้น   

ส่วนเรื่องกระบวนการก็คือการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆ และ  

นำสังคมไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพทางเศรษฐกิจ ความสามัคคี 

และสุดท้ายคือมีการสร้างพลังขึ้นในสังคม ซึ่งกระบวนการประชาธิปไตยจะเกิดขึ้น

ไม่ได้เลยถ้าหากหลักธรรมาภิบาลไม่ทำงาน 

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียด แต่ว่าองค์ประกอบที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อน

ได้ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายนอก ได้แก่ สังคมโลกที่

บีบบังคับให้ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่เป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย 

และยึดหลักนิติธรรม  

จากภาพ จะเห็นว่าประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลจะต้องขับเคลื่อนไป  

ด้วยกัน ไม่เช่นนั้นก็จะกลับไปมาระหว่างการเป็นประชาธิปไตยกับการไม่เป็น

ประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้จึ งถือว่าธรรมาภิบาลซึ่ งมีองค์ประกอบหนึ่ งคือ  

หลักนิติธรรมเป็นรากฐานของประชาธิปไตย 

ดิฉันขอสรุปสั้นๆ สำหรับสถานการณ์นิติธรรมในประเทศไทย 3 มิติ คือ 

มิติเชิงสถาบัน มิติแนวคิด และมิติทางพฤติกรรมและการปฏิบัต ิ

 ที่จริงแลว เรื่องหลักนิติธรรมไมใชเรื่องใหม ต้ังแต ค.ศ. 1987 ก็มีตําราเรื่อง Our Common Future3 

ซึ่งกลาววา การดําเนินการอะไรก็ตามตองมองไกลๆ และมีการประชุมที่เมืองริโอ ดิ จานเนโร ซึ่งกําหนดเปน

ปฏิญญาเรื่องของการพัฒนาที่ย่ังยืน แตการพัฒนาที่ย่ังยืนจะเกิดเมื่อประชาชนมีควาสุข มีคุณภาพทางสังคมที่ดี 

(Social Quality) ศาสตรตรงน้ีก็เกิดมาเรื่อยๆ แลวเมื่อเปนเชนน้ี ก็จะนําไปสูสังคมสันติภาพ 

 ดิฉันมองประชาธิปไตยวาเปนทั้งกระบวนการ และสาระ และสาระของประชาธิปไตยก็ครอบคลุมถึง

เรื่องสิทธิเสรีภาพ ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย การเคารพสิทธิ การยอมรับเสียงขางมากและเคารพเสียงขาง

นอย เปนตน สวนเรื่องกระบวนการก็คือการเลือกต้ัง  การมีสวนรวมในรูปแบบอื่นๆ  และนําสังคมไปสูสังคมที่มี

คุณภาพ ไมวาจะเปนคุณภาพทางเศรษฐกิจ ความสามัคคี และสุดทายคือมีการสรางพลังข้ึนในสังคม ซึ่ง

กระบวนการประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไมไดเลยถาหากหลักธรรมาภิบาลไมทํางาน 

 ทั้งหมดน้ีคือรายละเอียด แตวาองคประกอบที่จะทําใหสิ่งเหลาน้ีขับเคลื่อนได คือ ปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายนอก ไดแก สังคมโลกที่บีบบังคับใหประเทศไทยตองขับเคลื่อนไปสูสังคมที่เปน

ธรรม เปนประชาธิปไตย และยึดหลักนิติธรรม  

 

 จากภาพ จะเห็นวาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลจะตองขับเคลื่อนไปดวยกัน ไมเชนน้ันก็จะกลับไป

มาระหวางการเปนประชาธิปไตยกับการไมเปนประชาธิปไตย ดวยเหตุน้ีจึงถือวาธรรมาภิบาลซึ่งมีองคประกอบ

หน่ึงคือหลักนิติธรรมเปนรากฐานของประชาธิปไตย 

 ดิฉันขอสรุปสั้นๆ สําหรับสถานการณนิติธรรมในประเทศไทย 3 มิติ คือ มิติเชิงสถาบัน มิติแนวคิด 

และมิติทางพฤติกรรมและการปฏิบัติ 

                                                
3
 Word Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford University Press: New York.  
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มิติเชิงสถาบันเป็นสิ่งที่มีความคาดหวังเยอะ เช่น มาตรฐานในการออก

กฎหมายต้องมีการติดตามและต้องมีการตรวจสอบ แต่ก็มีประเด็นที่ท้าทายเยอะ 

โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งแยกการใช้อำนาจ เรื่องการเข้าสู่อำนาจ แล้วทางออกคือ

อะไร? ดิฉันคิดว่า ควรจะต้องมีการปรับโครงสร้าง ดังนั้น รัฐธรรมนูญจะต้อง

เขียนโครงสร้างนี้ให้ชัด  

ส่วนมิติของแนวความคิด ก็มีสิ่งที่คาดหวังกันอยู่ คือ เรื่องของความถูกต้อง

ตามทำนองครองธรรม มิฉะนั้น พระ 1 รูป กับ โจร 9 คน จะมาออกเสียงกันได้

อย่างไร เพราะไม่ว่าอย่างไรโจรก็จะชนะพระ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องมีเรื่องของความ

ถูกต้องว่าอะไรถูก อะไรควร มิฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายที่เกิดขึ้นก็คือต่างคิดต่างความ

เข้าใจ ความแตกต่าง แตกแยก แตกหัก ก็จะเกิดในสังคมนั้น ที่สำคัญคือ ต้องมี

การวิศวกรรมสังคมขึ้นมา เพื่อออกแบบว่าควรจะเป็นอย่างไร เพื่อให้จิตวิญญาณ

ประชาธิปไตยยเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของคำถามว่าเหตุใดสื่อจึงมีความ

สำคัญ เหตุใดภาคประชาสังคมจึงสำคัญ   

ส่วนในมิติของการปฏิบัตินั้น สิ่งที่เราคาดหวังคือเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ต้องเคารพกติกาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นตรงกันข้ามหรือไม่ และ

ควรต้องทำอย่างไร? ดิฉันคิดว่าควรจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนที่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย คนที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบ ตลอดจนกำหนด

ให้มีบทลงโทษ 

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากถามประชาชนชาวไทยว่าครั้งหนึ่งเคยถูกเลือกปฏิบัติ

หรือไม่ ก็จะพบว่าแทบทุกคนเคยถูกเลือกปฏิบัติ แต่ถ้าหากถามว่าเรื่องใดที่ทำให้

คนถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุด ก็ได้แก่ ความทุพพลภาพเพราะความอ่อนด้อยทาง

กายภาพของเขา แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังมองคนที่รูปร่างหน้าตา รองลงมาคือ

ความด้อยทางการศึกษา ซึ่งสวนทางกับหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การศึกษาเรื่อง

สิทธิมนุษยชนจึงมีความสำคัญมาก ซึ่งผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายก็จะต้องเข้ามา

เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา ข้าราชการ 

หน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆ ส่วนสิ่งที่ท้าทายหลักนิติธรรมในประเทศไทยมาก

ที่สุด คือ เรื่องของ “โจราธิปไตย” หรือ Kleptocracy 
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ปัจจุบัน ในเวทีวิชาการส่วนใหญ่นักประชาธิปไตยจะมาพูดถึงเรื่อง

โจราธิปไตย ซึ่งหมายถึงรัฐที่มีผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจร ปล้นสมบัติชาติ 

สมบัติสาธารณะ และสมบัติของประชาชนไปเป็นของพวกตนด้วยกระบวนการ

ทางการเมือง และนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เปรียบเสมือนรัฐที่ขโมย

เงินจำนวนมากเพื่อประโยชน์ของตน และใช้เงินนั้นเพื่อสืบทอดอำนาจอีกทั้งยังใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งหาเงินและไม่สามารถตรวจสอบได้ 

จากภาพแรกที่ดิฉันให้ดู จะเห็นได้ว่า ถ้าหากมีโจราธิปไตยแล้วก็จะไม่

สามารถเกิดสังคมที่เป็นสุขได้ และธรรมาภิบาลก็จะไม่เกิด 

สังคมที่ประชาชนมีความสุข จะต้องเริ่มจากการมีผู้นำที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) และเมื่อสังคมเป็น

เช่นนี้ก็จะมีการเปิดช่องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และไม่มี

ค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรคของประชาชนส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็น

ธรรมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ สังคมก็จะมีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และมีหลักนิติธรรม 

คำถามที่ตามมาคือ จะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจว่าโจราธิปไตยเป็น

อาชญากรรม ซึ่งก็ต้องใช้สื่อและภาคประชาสังคมเป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน

ว่าการกระทำนี้เป็นอาชญากรรม และจะต้องอาศัยความร่วมมือของรัฐสภา  

นานาชาติ ตลอดจนบริษัทเอกชนที่จะต้องมีสำนึกรับผิดชอบ อีกทั้งควรจะมีการ

สร้างระบบงบประมาณที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นต้น 

 

 จากภาพแรกที่ดิฉันใหดู จะเห็นไดวา ถาหากมีโจราธิปไตยแลวก็จะไมสามารถเกิดสังคมที่เปนสุขได 

และธรรมาภิบาลก็จะไมเกิด 

 สังคมที่ประชาชนมีความสุข จะตองเริ่มจากการมีผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งจะสงผลตอสํานึก

รับผิดชอบ (Accountability) และเมื่อสังคมเปนเชนน้ีก็จะมีการเปดชองใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดงาย และไมมีคาใชจายมาเปนอุปสรรคของประชาชนสงผลใหประชาชนสามารถเขาถึงความเปน

ธรรมได เมื่อเปนเชนน้ี สังคมก็จะมีความโปรงใส มีสวนรวม และมีหลักนิติธรรม 

 คําถามที่ตามมาคือ จะทําอยางไรใหประชาชนเขาใจวาโจราธิปไตยเปนอาชญากรรม ซึ่งก็ตองใชสื่อ

และภาคประชาสังคมเปนผูใหความรูแกประชาชนวาการกระทําน้ีเปนอาชญากรรม และจะตองอาศัยความ

รวมมือของรัฐสภานานชาติ ตลอดจนบริษัทเอกชนที่จะตองมีสํานึกรับผิดชอบ อีกทั้งควรจะมีการสรางระบบ

งบประมาณที่ใหประชาชนมีสวนรวม เปนตน 

 ทั้งหมดน้ีเปนเรื่ององหลักนิติธรรมทั้งสิ้น และเปนการมองหลักนิติธรรมในลักษณะที่กาวหนามาก แต

ไมไดหมายความวาประเทศไทยจะตองทําตามใหไดทั้งหมดในขณะน้ี เพียงแตประเทศไทยจะตองกาวหนาไปให

ถึงมาตรฐานสากลเพื่อใหสังคมมีสันติสุขอยางแทจริง ทั้งน้ี ปจจุบันก็มีการพยายามวัดหลักนิติธรรมในประเทศ

ตางๆ เชน World Justice Project ก็ไดกําหนดตัวข้ีวัดที่สามารถวัดหลักนิติธรรมได 
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ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของหลักนิติธรรมทั้งสิ้น และเป็นการมองหลักนิติธรรม  

ในลักษณะที่ก้าวหน้ามาก แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะต้องทำตามให้ได้

ทั้งหมดในขณะนี้ เพียงแต่ประเทศไทยจะต้องก้าวหน้าไปให้ถึงมาตรฐานสากลเพื่อ

ให้สังคมมีสันติสุขอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ปัจจุบันก็มีการพยายามวัดหลักนิติธรรม  

ในประเทศต่างๆ เช่น World Justice Project ก็ได้กำหนดตัวขี้วัดที่สามารถวัด

หลักนิติธรรมได้ 

ส่วนภาพต่อไป เป็นภาพที่แสดงให้เห็นลำดับในเรื่องความเคารพหลัก

นิติธรรมของประเทศไทยในด้านต่างๆ  

 

 สวนภาพตอไป เปนภาพที่แสดงใหเห็นลําดับในเรื่องความเคารพหลักนิติธรรมของประเทศไทยในดาน

ตางๆ  

 

 จะเห็นวาหลักนิติธรรมในบางเรื่องของประเทศไทยก็ดีกวามาตรฐานของเอเชียแปซิฟก เชน 

กระบวนการยุติธรรมทางแพง สวนที่ประเทศไทยไดรับการประเมินและไดคะแนนนอย ไดแก สิทธิในความเปฯ

สวนตัว สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา เปนตน 

 

 สวนภาพตอไป เปนภาพที่แสดงใหเห็นลําดับในเรื่องความเคารพหลักนิติธรรมของประเทศไทยในดาน

ตางๆ  

 

 จะเห็นวาหลักนิติธรรมในบางเรื่องของประเทศไทยก็ดีกวามาตรฐานของเอเชียแปซิฟก เชน 

กระบวนการยุติธรรมทางแพง สวนที่ประเทศไทยไดรับการประเมินและไดคะแนนนอย ไดแก สิทธิในความเปฯ

สวนตัว สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา เปนตน 
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จะเห็นว่าหลักนิติธรรมในบางเรื่องของประเทศไทยก็ดีกว่ามาตรฐานของ

เอเชียแปซิฟิก เช่น กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ส่วนที่ประเทศไทยได้รับการ

ประเมินและได้คะแนนน้อย ได้แก่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเลือก

นับถือศาสนา เป็นต้น 

สถาบันพระปกเกล้าทำการศึกษาติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ   

มานับ 10 กว่าปีแล้ว และทำการศึกษาด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กร

ต่างๆ รวมทั้งศึกษาเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

 สถาบันพระปกเกลาทําการศึกษาติดตามการทํางานของหนวยงานตางๆมานับ 10 กวาปแลว และ

ทําการศึกษาดานความเช่ือมั่นของประชาชนตอองคกรตางๆ รวมทั้งศึกษาเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

 

 แผนภาพดังกลาวแสดงใหเห็นความเช่ือมั่นตอนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และพรรคการเมือง จากภาพแลว

จะเห็นไดวารัฐบาลของพลเอกประยุทธ ก็ไดรับความเช่ือมั่นคอนขางมาก และความเช่ือมั่นของประชาชนตอ

พรรคการเมืองก็ดีข้ึน สวนความเช่ือมั่นของประชาชนตอศาลซึ่งเปนเสมือนผูคุมกฎและกติกาในประเทศน้ัน ผล

จากการวิจัยสามารถสรุปได ดังน้ี  

แผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และ

พรรคการเมือง จากภาพแล้วจะเห็นได้ว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ก็ได้รับความ

เชื่อมั่นค่อนข้างมาก และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคการเมืองก็ดีขึ้น   

ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อศาลซึ่งเป็นเสมือนผู้คุมกฎและกติกาในประเทศ

นั้น ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้  
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 จะเห็นไดวา ในชวงที่ดําเนินการวิจัยดังกลาว ความเช่ือมั่นของประชาชนตอศาลรัฐธรรมนูญก็เพิ่มมาก

ข้ึนกวาเดิมและมีความใกลเคียงกับความเช่ือมั่นตอศาลปกครอง 

 สุดทายน้ี ดิฉันตองขอฝากทุกทาน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม เพราะถาหากเกิดโจราธิปไตยข้ึนจะทํา

ใหเกิดการตรวจสอบโดยระบบไมได แตตองอาศัยการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม ซึ่งสุดทายแลวไมใชวา 

“เธอทํา” หรือ “ฉันทํา” แตจะตอง “ทั้งเธอและฉัน” ที่จะตองขับเคลื่อนประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมให

เกิดข้ึนและทุกคนจะตองอยูรวมกันเพราะการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปนสังคมที่จะตองเรียนรู อยาภูมิใจ

ในประชาธิปไตยที่เต็มไปดวยคาบของโจราธิปไตย แตจะตองสรางประชาธิปไตยจากรากฐานของประชาชน 
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่ดำเนินการวิจัยดังกล่าว ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและมีความใกล้เคียงกับความเชื่อมั่นต่อ  

ศาลปกครอง 

สุดท้ายนี้ ดิฉันต้องขอฝากทุกท่าน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม เพราะถ้า

หากเกิดโจราธิปไตยขึ้นจะทำให้เกิดการตรวจสอบโดยระบบไม่ได้ แต่ต้องอาศัย

การตรวจสอบจากภาคประชาสังคม ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่า “เธอทำ” หรือ   

“ฉันทำ” แต่จะต้อง “ทั้งเธอและฉัน” ที่จะต้องขับเคลื่อนประชาธิปไตยและ  

หลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นและทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันเพราะการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นสังคมที่จะต้องเรียนรู้ อย่าภูมิใจในประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วย

คาบของโจราธิปไตย แต่จะต้องสร้างประชาธิปไตยจากรากฐานของประชาชน 
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การประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 

นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ   
กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม 
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นิติธรรมในนโยบายสาธารณะกับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม 

ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์*

ในหัวข้อนี้ม ี3 คำที่สำคัญ คือ นิติธรรม นโยบายสาธารณะ 

และความเป็นธรรมทางสังคม โดยจะนำเอาแง่มุมจากการปฏิบัติ

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมมาชี้ให้เห็นว่ามี 

5 โจทย์สำคัญที่ในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เกี่ยวโยงกับโจทย์ด้านการสร้างสังคมที่เป็นธรรม ในประเด็น  

ตั้งแต่เครื่องมือการตัดสินใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

องค์กร ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวโยงกับกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ โดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและฐานคิด  

ที่เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

เมื่อพูดถึงหลักนิติธรรม กรอบนิติธรรมที่นำมาใช้จะมีทั้ง

ความหมายเฉพาะ คือเรื่องศาล กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็น  

ความหมายในเชิงแคบ กับความหมายในเชิงกว้างที่มองถึงหลัก

นิติธรรมที่เกี่ยวโยงกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ การถ่วงดุล การตัดสินใจ การคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน ชุมชน ซึ่งเป็นแนวหลักที่จะนำเสนอต่อไป 

 * ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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1.  เครื่องมือการตัดสินใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะ  
 เรื่องสิ่งแวดล้อม 

ตัวหลักสำคัญนโยบายสาธารณะ จะยกตัวอย่างโครงการพัฒนาที่มีผล  

เกี่ยวโยงกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสิทธิชุมชนกับโจทย์ในหัวข้อหลักว่า  

มีผลเกี่ยวโยงกับการสร้างความเป็นธรรมอย่างไร 

เราเห็นปรากฏการณ์ความขัดแย้งในเรื่องนี้มากขึ้นๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค 

เช่น กรณีท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล เครื่องมือสำคัญในประเทศไทย

สำหรับนโยบายสาธารณะ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา คือ รายงานวิเคราะห์ผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA1) เป็นเครื่องมือการตัดสินใจที่ใช้อยู่กับ 

36 ประเภทโครงการ2 ไม่ว่าจะเป็นการถมทะเล สนามบินโรงไฟฟ้า โรงงาน

อุตสาหกรรม ที่พักอาศัย ทั้งหมดนี้เกี่ยวโยงกับชีวิตมนุษย์ทุกคน ซึ่งวันหนึ่ง  

เราอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ 

สำหรับ EHIA เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขมาก

เป็นอย่างมาก ทำให้เราคาดการณ์ตามหลักวิชาการว่าเมื่อมีโครงการพัฒนาเกิด

ขึ้นจะผลกระทบเป็นอย่างไรบ้าง และที่สำคัญคือมีมาตรการลดผลกระทบ มีการ

ป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้การพัฒนาสามารถอยู่ร่วมกันได้กับการรักษา

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ กติกาสำคัญที่มีอยู่ตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ จากปี 2540 ที่วาง

หลักการไว้ต่อเนื่องถึงปี 2550 และพยายามให้ต่อเนื่องจนถึงปี 2558 โดย  

หลักการสำคัญ ได้แก่ หลักนิติธรรมที่มุ่งเน้นการรับฟังความเห็นจากประชาชน  

 1  Environmental Health Impact Assessment (EHIA) เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตาม

มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติว่า 

“โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ  

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิน  

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน จัดให้มีกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน” 
 2  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ 

วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย การให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ให้ความเห็นประกอบ ดังนั้น ถ้ามี

โครงการที่อาจจะมีผลกระทบรุนแรง สิ่งที่ต้องทำ 3 เงื่อนไข ได้แก่ 1) จัดทำ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 2) การจัดให้มีการรับฟังความเห็นของ

ประชาชน 3) การให้องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบ สำหรับการรับฟังความ

เห็นของประชาชนและการให้องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบเพื่อถ่วงดุล  

การตัดสินใจของรัฐก็คือหลักนิติธรรมที่ถูกแทรกเข้าไปอยู่ในมาตรานี้  

จากผลกระทบของโครงการต่างๆ ที่ศาลปกครองสั่งระงับอันเนื่องมาจาก  

ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข แม้จะพยายามปรับปรุงทำให้เกิดการปฏิบัติตามเงื่อนไข

หรือทำตามกฎหมาย จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้จริงหรือไม่ 

โดยสรุปแง่มุมปัญหานี ้คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 นี้อยู่ภายใต้เรื่องหลักการคุ้มครองสิทธิชุมชน 

โครงการที่อาจมีผลกระทบรุนแรงไม่อาจกระทำได้ ยกเว้นได้ดำเนินการตาม

เงื่อนไข 3 ประการ ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น สิ่งที่เป็นปมปัญหาเรื่องนี้ คือ ชุมชน

เคยใช้ทะเลเป็นวิถีชีวิต การประมง ท่องเที่ยว ชุมชนใช้ป่าในวิถีชีวิตของการทำให้

ชุมชนอยู่คู่กับป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนกับการพึ่งพาอาศัยน้ำ แต่เมื่อมี

การจัดทำโครงการและทำตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัด กลับทำให้

ชุมชนถูกละเมิด แนวโน้มความขัดแย้งแบบนี้มีปรากฏให้เห็นตามสื่อสารธารณะ 

เช่น โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดสงขลา ก็กำลังเป็นประเด็นปัญหา เขื่อน  

แก่งเสือเต้น ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเขื่อนยมบนยมล่าง สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นของ

โจทย์ความซับซ้อนระหว่างการปฏิบัติตามกฎหมาย ทำตามหลักที่เรียกว่า เราจะ

พยายามทำให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ความเป็นธรรมทาง

สังคมไม่ได้ปรากฏขึ้น สิ่งเหล่านี้คือปมปัญหาที่เกิดขึ้น 

2.  กระบวนการมีส่วนร่วม  

ในแง่มุมนี้ พูดถึงหลักนิติธรรมที่กว้างกว่ามุมของกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม สิ่งที่อยากจะยกขึ้นมา คือ สิ่งที่อยู่ในรายงานที่นำเสนอต่อเลขาธิการ

สหประชาชาติ (United Nations หรือUN) ที่พูดถึงหลักนิติธรรมในความหมาย

ของหลักการปกครอง หลักการนี้มีมาตรการเพื่อเป็นหลักประกัน เคารพและ
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ปฏิบัติต่อหลักสูงสุดของกฎหมาย อย่างเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ” ซึ่งเป็นแง่มุมสำคัญที่ โยงกับกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ 

ระดับของการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะในขั้นพื้นฐานคือ 

การให้ข้อมูล การรับฟังความเห็น การปรึกษาหารือ นี่คือสิ่งที่เราพยายามดำเนิน

การ หน่วยงานราชการหลายแห่งพยายามดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ 

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ก้าวไม่พ้นกับการมีส่วนร่วมในระดับนี้ ส่วนการมีส่วนร่วม

ในระดับที่เรียกว่าการวางแผนร่วม การร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และไปถึง

การควบคุมหรือแม้แต่การร่วมรับผิดชอบในกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้น

เกิดขึ้นน้อยมากในสังคมไทย สิ่งนี้เองก็ทำให้เกิดปมปัญหา ในขณะที่ภาคพลเมือง

มีความตื่นตัวและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะใน

ระดับร่วมดำเนินการ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องแนวคิด ความเข้าใจ กฎระเบียบ  

ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

ไม่สามารถทำได้ นำมาสู่ปัญหาความขัดแย้งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ   

ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม และเรื่องการเมือง และเรื่องอื่นๆ 

ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ โครงการน้ำ 3.5 แสนล้านที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล  

ที่ผ่านมา ศาลปกครองต้องสั่งให้ไปจัดเวทีรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แม้จะมีการจัดการตามคำสั่ งศาลก็ยั ง เห็น

ปรากฏการณ์ความขัดแย้ง ซึ่งยังสะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีว่าผลที่

เกิดขึ้นเป็นอย่างไร หากได้ดำเนินการไปจนจบครบทุกจังหวัดคงมีการ

เปลี่ยนแปลงตามมา แต่เมื่อมีปรากฏการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นก่อน จึงทำให้

โครงการหยุดไป อย่างไรก็ดี ความพยายามของการแก้ไขปัญหานี้อยู่ ใน

กระบวนการปฏิรูปในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงในร่างรัฐธรรมนูญที่พยายามออกแบบ

ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนก้าวพ้นระดับพื้นฐาน 

ความพยายามในการวางกติกาการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นหลักการ

หนึ่งในหลักนิติธรรม ตั้งแต่ระดับการบริหารท้องถิ่น อาจมีผลกระทบการมี  

ส่วนร่วมในการร่างกฎหมายต่างๆ กฎต่างๆ นโยบายสาธารณะระดับชาติ   

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมทุกระดับ แต่ท้ายที่สุดร่างรัฐธรรมนูญที่เราพยายามทำขึ้นมา

ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนถึงขั้นร่วมตัดสินใจยังไม่สามารถสำเร็จได้ อีกทั้ง

ร่างรัฐธรรมนูญที่ตกไปกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับ

นโยบายสาธารณะท้องถิ่นเท่านั้น หากเป็นระดับที่สูงขึ้นมาจะเป็นการแสดงความ

คิดเห็นและนำความเห็นที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจ แต่เจ้าของอำนาจอธิปไตย

โดยตรงไม่สามารถใช้การมีส่วนร่วมตัดสินใจโดยตรงมากไปกว่าที่ผ่านมาได้เหล่านี้

คือปมปัญหา 

3.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

ประเด็นนี้กล่าวถึงหลักนิติธรรมที่จะเป็นข้อวิเคราะห์ 2 ประเด็นคือ  

1. หลักนิติธรรม: ในความหมายที่พูดถึง กฎหมายต้องไม่ขัดแย้งกันเอง 

กฎหมายต้องทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เราเผชิญกับโครงสร้างความขัดแย้งในระบบกฎหมาย   

ซึ่งเปรียบได้กับปิรามิดของความขัดแย้ง  

 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ  

ไม่สามารถใช้บังคับได้ นี่คือหลักการที่เรายึดถือปฏิบัติในทางทฤษฏี แต่ในทาง

ปฏิบัติ ข้อยกพระราชบัญญัติเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่าง เรามีมากกว่า   

50 ฉบับ กฎหมายป่าไม้ ทะเล น้ำ พลังงาน เหมืองแร่ ที่ดิน กฎหมายจำนวน

มากเกิดขึ้นในช่วงปี 2484 – 2500 ต้นๆ การร่างกฎหมายในช่วงนั้นกับ

รัฐธรรมนูญที่ออกมา 50 ปีหลังจากนั้น มีความแตกต่างในเรื่องสถานการณ์และ

ความคิดที่เป็นพื้นฐานความจำเป็นของการทำกฎหมายที่ต่างกันในช่วงเวลา จึงนำ

มาสู่ปัญหาความขัดแย้งที่เรียกว่า “โครงสร้างความขัดแย้งในระบบกฎหมาย” 

ชุมชนอ้างถึงสิทธิชุมชน ในมาตรา 66 และ 67 ในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ยึดถือ

มาตรา 67 วรรคสอง เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้เครื่องมือ 

EHIA ขณะที่หน่วยงานราชการก็ยึดถือกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นคดีความขัดแย้งเรื่องสิ่งแวดล้อม

มากมาย ศาลปกครองต้องตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมขึ้น ศาลยุติธรรมก็ต้องมีแผนก

สิ่งแวดล้อม ในงานปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติก็มีข้อเสนอว่า เราจำเป็นต้องมี



1��

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 1

ศาลสิ่งแวดล้อม เพราะความขัดแย้งในเรื่องโครงสร้างในระบบกฎหมายและ

รัฐธรรมนูญยังไม่ถูกคลี่คลายไป ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่นำไปสู่ข้อพิพาทต่างๆ 

ทวีคูณมากขึ้น 

 แนวคิดการพัฒนาในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการ

ตอบโจทย์เรื่องการสร้างความเป็นธรรม  

 เมื่อทบทวนเอกสารของ UN ที่มีการเตรียมวาระการพัฒนาหลังปี 

2015 ซึ่งเป็นช่วงที่เรากำหนดเรื่อง millennium development goals และออกมา

เป็น sustainable development goals เอกสารของ UN กล่าวถึงหลักนิติธรรม

ทั้งในเชิงที่เป็นเครื่องมือและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในเอกสาร  

กล่าวถึงประเด็นสำคัญว่า การพัฒนาที่ขาดหลักนิติธรรมจะนำไปสู่ความขัดแย้ง 

ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมทางสังคม นี่คือวาระการพัฒนาในระดับ

สากล ที่ท่านนายกไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ และได้นำเรื่องนี้เข้ามา

สู่ความตื่นตัวอีกครั้ง 

 ภายใต้แนวคิดกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านมา ยังเป็น  

ปมปัญหาที่เราต้องทำความเข้าใจ โดยทำนโยบายให้ชัดเจนมากขึ้นในการวาง

กระบวนการนโยบายสาธารณะ ปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยแต่ยังเป็นปัญหา  

ในเวทีระดับโลก ผมไปร่วมเวที Rio+ twenty ปี 2012 ตอนที่เราหยิบเรื่องนี้  

มาคุยกันเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ในปี 1992 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ

พัฒนาที่ยั่งยืนครั้งแรก ที่ Rio de Janeiro กลายเป็นแนวคิดที่ขานรับไปทั่วโลก 

แนวคิดหลัก คือ ความพยายามให้เสาหลักของการพัฒนา ทั้ง 3 มิติ คือ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดความยั่งยืน สัญลักษณ์ที่สะท้อนภายใต้

แนวคิดนี้คือ 3 วงกลมที่มีส่วนเหลื่อมซ้อนกัน รูปธรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น 

ปัญหาโลกร้อน เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ภายใต้หลักการดังกล่าว ซึ่งหากเราพัฒนาตามแนวคิดนี้จริงเราก็คงแก้ปัญหา  

โลกร้อนได้ เพราะเรากำลังเผชิญหน้ากับบรรยากาศโลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกมาก จึงนำมาสู่โจทย์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าควรจะวางหลักการจากเดิม

อย่างไร และการพัฒนาควรมองภายใต้ขีดจำกัดของระบบนิเวศน์อย่างแท้จริง  

หรือไม่ ลองปรับรูปวงกลม มองกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้
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ระบบสังคม และทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของระบบนิเวศน์ 

เป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งสิ่งแวดล้อมและเรื่อง

อื่นๆ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการถกเถียงกันในสังคม 

 กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจก็มีปัญหา อาจหนักหนา

กว่าในบางแง่มุม ส่วนที่นำเสนอก็อาจมีทั้งมุม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม  

2. เครื่องมือ: แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ EIA EHIA เป็นเครื่องมือที่มี

ประโยชน์ใช้มาตั้งแต่ 2518 รวมเป็นเวลา 40 ปี ดังนั้น มีความจำเป็นที่ต้อง

เปลี่ยนแปลง ต้องปรับปรุงของเก่าแล้วสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

เปลี่ยนแปลง หากพิจารณาประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมจะแบ่งออกได้ 4 ส่วน คือ  

 2.1 การขจัดความทับซ้อนของผลประโยชน์ ผู้เป็นเจ้าของโครงการ   

ผู้ว่าจ้างทำสัญญากับผู้มีสิทธิทำ EIA ในลักษณะผู้ว่าจ้างกับลูกจ้าง จึงเกิดความ  

ไม่น่าเชื่อถือในหลายกรณีว่าผู้ทำรายงาน EIA ทำได้อย่างเป็นอิสระทางวิชาการ 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีหรือไม่  

 2.2 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 

EIA ที่เรียกว่า การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (meaningful participation) 

ตัวอย่าง ในนโยบายเศรษฐกิจพอจะไปได้หรือไม่ แต่ในทางสิ่งแวดล้อมเราผลักดัน

จนสำเร็จ คือ กรณีมาบตาพุด เราผลักดันจนเกิดเป็นสิ่งที่ เรียกว่า public 

scoping มี public review โดยมีการทำ EIA มี template แต่พอมี public 

scoping หมายความว่าเมื่อจะมีโครงการโรงไฟฟ้าไปที่จังหวัดที่ติดชายทะเล   

การทำประเด็นการศึกษาต้องเป็นแบบนี้ แต่หากการสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ในเขตติด

ภูเขา scoping  ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ประเด็นการศึกษาต้องสอดรับกับ

พื้นที่ บุคคลที่มาร่วมทำต้องเป็นชุมชนในพื้นที่ ต้องเป็นการออกแบบประเด็น  

การศึกษาต้องตอบโจทย์ความเป็นห่วงของชุมชน ที่เรียกว่า public review สิ่งที่

ทำมาเป็นการทำเพื่อให้ครบตามกฎเกณฑ์ จึงกลายเป็นพิธีกรรมเท่านั้น การมี

ส่วนร่วมที่มีความหมายคือ การเข้าถึงข้อมูลตั้งแต่ตัวร่างก่อนจะเป็นฉบับสมบูรณ์ 

เป็นปัญหาในส่วนกระบวนการสิ่งแวดล้อมไทย 
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 2.3 หลักการการถ่วงดุลในกระบวนการ EIA วันนี้เห็นเป็นรูปธรรมที่

มีการผลักดันทำเป็น community health impact assessment (CHIA) โดย

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันทำสิ่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้

ชุมชนได้เรียนรู้ ประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนตัวเองบนพื้นฐานหลักวิชาการ 

แล้วนำข้อมูลนี้ไปถ่วงดุลกับบริษัทที่ปรึกษาอันทำให้โครงการรอบคอบรอบด้าน

มากขึ้น  

 2.4 การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด EIA เป็นเครื่องมือในการ

ตัดสินใจ ประเมินตามหลักวิชาการว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง มีโอกาสจะเกิด

ผลกระทบอะไรบา้ง แลว้เสนอเครือ่งมอืลดผลกระทบ สรา้ง buffer zone เครือ่งมอื 

ป้องกัน ติดเครื่องดักจับฝุ่น หัวใจคือต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ  

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่ผ่านมาจากรายงานของสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่มี รายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินชี้ให้เห็นว่า

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีโครงการเพียง 30% เท่านั้นที่มีเอกสาร

รายงาน หมายความว่า การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เกิดขึ้น รายงาน 

EIA วันนี้เป็นเพียงแค่การทำเอกสารให้ผ่าน แต่การปฏิบัติตามมาตรการลดผล

กระทบสิ่งแวดล้อมไม่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ เห็นว่า ต้องมีการสร้างเครื่องมือใหม่ มีเพียงแค่ EIA ไม่เพียงพอ   

สิ่งที่ต่างประเทศใช้เพื่อเดินไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การสร้างสังคมที่

เป็นธรรม เรียกว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic 

environmental assessment: SEA) ซึ่งพิจารณาทั้งมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

สังคมและเทคโนโลยี ดูว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสอดคล้องนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ใน 4 มิติหรือไม่ หากจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่า “การประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในระดับยุทธศาสตร์” เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง แก่งเสือเต้นสร้างไม่สร้าง นำมาสู่

ความขัดแย้งในสังคม ดังนั้น EIA จึงเป็นเครื่องมือตัดสินใจระดับโครงการ แต่

ที่มาของปัญหาความขัดแย้งต้องถอยไปพิจารณาถึงแนวคิดนโยบาย ด้วยเหตุนี้ 

SEA จะเป็นเครื่องมือตอบโจทย์ใน โดย SEA จะตั้งคำถามว่า เรามีทางเลือกหรือ

ทางแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำยมกี่ทาง เอาทุกทางเลือกมาพิจารณา 

พิจารณาถึงศักยภาพ ขีดจำกัด และการยอมรับทางสังคม หากพิจารณาดูทาง

เลือกทั้งหมดก่อนจะทำให้เราไม่ตกไปอยู่ในกับดักความขัดแย้งว่าอยู่ฝ่ายหนุนหรือ
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ฝ่ายค้าน  

การมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะพูดทั้งแง่ตัวโครงการ รวมถึงการออก

กฎหมาย นโยบายและโครงการ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรี กรรมการแห่งชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม มีทั้ง น้ำแห่งชาติ ประมง  

แห่งชาติ ป่าไม้แห่งชาติ ที่ดินแห่งชาติ พลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีกรรมการจำนวน

มาก แต่จะทำอย่างไรให้เกิดความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาลตั้งอยู่บนพื้นฐาน  

หลักนิติธรรมซึ่งมี 2 ส่วน คือ การมีส่วนร่วมทางตรง เช่น การออกเสียง

ประชามติให้เจ้าของอำนาจอธิปไตยใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงในการร่วมตัดสินใจ 

การทำประชามติมีทั้งปรึกษาหารือและการทำประชามติแบบผูกพัน โจทย์สำคัญ

ของสังคมไทยคือ มีต้นทุนสูงจากปัญหาความไม่ไว้วางใจในการออกเสียงต้องแก้

ปัญหาตรงนี้ ทั้งนี้ ต่างประเทศได้ก้าวพ้นปัญหานี้แล้ว การออกเสียงประชามติ  

ในประเทศเคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ การลงประชมติรับหรือไม่รับร่าง

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 

การตัดสินใจทางตรงโดยการมีตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการระดับชาติ 

โดยต้องมีกระบวนการคัดเลือกอย่างประณีตมากขึ้นซึ่งเป็นทางออกอีกทางหนึ่ง   

ที่ผ่านมากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลือกโดยรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับ

รัฐมนตรี ควรมีการเปลี่ยนแปลงให้การมีส่วนร่วมทางตรงโดยการส่งผู้แทนเข้าไป

ไม่ได้มาจากการคัดโดยฝ่ายการเมือง เช่น เสนอโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ   

โดยสภาพัฒนาการเมืองโดยสภาองค์กรชุมชน ขณะนี้เรามีตัวแทนองค์กรของ  

ภาคประชาชนเกิดขึ้นจำนวนมาก และสามารถทำหน้าที่คัดเลือกผู้จะเป็นตัวแทน

เข้าไปนั่งในตัวแทนระดับชาติทำหน้าที่ตัดสินใจทางตรงแบบนี้ได้มากกว่าที่จะ

ให้การเมืองเป็นคนเลือกทางเดียว สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งได้ 

กรณีการมีส่วนร่วมทางอ้อม เช่น การให้ข้อมูลที่เข้าไปสู่คณะกรรมการ

ระดับชาติไม่ได้มาจากฝ่ายเลขาของคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว แต่มาจาก 

TDRI สถาบันพระปกเกล้า หรือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่จะพิจารณาตัดสินใจ

เกี่ยวกับด้านเกษตรก็นำข้อมูลมาจากสภาเกษตรกรซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเกษตร

โดยตรง โดยนำข้อมูลนี้มาประกอบกับฝ่ายเลขาของคณะกรรมการระดับชาติที่

ต้องทำหน้าที่ตัดสินใจนโยบายระดับชาติ เป็นต้น  
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การดำเนนินโยบายสาธารณะนัน้ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุทีโ่ปรง่ใส ถา่ยทอดสด 

เช่น กรรมการที่จะพิจารณาตัดสินใจเรื่องแก่งเสือเต้น ก็ต้องการถ่ายทอดสดให้

เห็นว่าตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานข้อมูลแบบใด ใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจ กรรมการ

ก็จะมีความเข้มข้น รอบด้าน และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 50 ฉบับ หากจะต้องถูกแก้ไขอาจต้องใช้ระยะเวลา

นานมาก แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ กฎหมายสิทธิชุมชน

เป็นหนึ่งในมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นกฎหมายมาตรฐานกลางขั้นต่ำที่จะไป

ยดึโยงกบักฎหมายทีด่นิ ปา่ไม ้เหมอืงแร ่พลงังาน ประมง และนำ้ การใชก้ฎหมาย 

สิทธิมมนุษยชนเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ แต่หากมีกฎหมายอื่นที่มาตรฐานสูงกว่าก็ให้

ใช้กฎหมายนั้นแทน แต่ถ้ามีกฎหมายอื่นที่มีมาตรฐานต่ำกว่าก็ยึดกฎหมาย  

สิทธิมนุษยชนแทน ตรงนี้จะไปยึดโยงกับกฎหมายอีก 50 ฉบับได้ สำหรับ  

พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะเป็นกฎหมายใหม่ ซึ่งถูกร่างไว้

แล้วโดยหลายองค์กร หลายสถาบัน ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าก็ช่วยในกฎหมาย

การมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ก็เคยช่วยทำกฎหมายทั้งสองฉบับ ถ้ากฎหมายทั้งสองฉบับนี้ประกาศใช้ จะทำให้

เกิดธรรมาภิบาล สร้างความเป็นธรรม และเชื่อมโยงกับการลดความเหลื่อมล้ำได้  

สดุทา้ยนี ้เรามคีวามเขา้ใจทีต่า่งกนัอยูม่ากสำหรบัแนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ  

สิ่งแวดล้อม ต่างก็มีคณะกรรมการระดับชาติมากมาย ซึ่งทุกคณะอยากได้การ

ตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จจึงให้นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ทั้งสามมิติจึงต้องทำงาน

แบบบูรณาการ ควรจะมีตัวชี้วัดหรือเครื่องมือในประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

ทำเป็น checklist ง่ายๆ ไม่ต้องซับซ้อน ทุกคณะกรรมการสามารถนำเครื่องมือนี้

มาเป็นตัวคัดกรองเวลาที่จะกำหนดนโยบาย เช่น คณะกรรมการจะกำหนด

นโยบาย จะต้องพิจารณาผลของนโยบาย กฎหมาย โครงการเหล่านั้นว่าจะสร้าง

ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นลดลงเพียงใด จะทำให้เกิดการกระจายรายได้เพียงใด   

จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร ทำ checklist แบบนี้เพื่อให้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจแก่คณะกรรมการและให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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นิติธรรมในนโยบายสาธารณะกับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม 

ดร.สมชัย จิตสุชน*

การกำหนดนโยบายสาธารณะในทางเศรษฐศาสตร์   

อาจมองไม่เห็นถึงกระบวนการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนว่าเกิด  

ตรงไหน ใครเป็นคนมีส่วนร่วม ใครเป็นผู้กำหนดนโยบาย บางครั้ง

ปรึกษาหารือกันในห้องเล็กๆ แต่กลับออกมาเป็นนโยบาย

สาธารณะที่กระทบคนทุกคนในประเทศ กระทบการใช้งบประมาณ

แผ่นดิน กระบวนการมีส่ วนร่วมมีปัญหามาก ปัญหาก็คือ  

ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งมักไม่มีความเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ

หมายความว่า บุคคลแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน แต่ก็มีคำถามว่าแล้ว

บุคคลต้องเท่ากันหรือไม่ คำตอบที่ถูกต้องคือไม่จำเป็น แต่อยู่ที่ว่า

จ ะพิ จ า รณา ในมองมุ ม ใด หากพิ จ า รณา ในมองมุ มท า ง

เศรษฐศาสตร์แล้วคิดว่าคนต้องมีรายได้เท่ากันซึ่งเป็นไปไม่ได้   

แต่ควรจะตีความเพิ่มว่าความเท่าเทียมกันควรจะเป็นความ  

เท่าเทียมกันในเรื่องของโอกาส ต่อไปจึงค่อยพิจารณาว่ามีนิติธรรม

หรือไม่ และมีความเป็นธรรมในสังคมหรือไม่ 

 * ผู้อำนวยการวิจัย ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจาย

รายได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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จากการศึกษาพบว่า ความเหลื่อมล้ำหากวัดกันด้วยตัวเลข สังคมไทย  

มีความเหลื่อมล้ำสูงติดอันดับโลก ความเหลื่อมล้ำที่สูงชวนให้สงสัยว่าคงไม่ใช่

ความเหลื่อมล้ำที่เป็นปกติ แต่หากเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากความไม่ชอบ

ธรรมในสังคมด้วย หากเราไปประเทศสิงคโปร์และได้คุยกับคนขับแท็กซี่เกี่ยวกับ

เรื่องนี้ เขาบอกว่าในประเทศนี้มีคนรวยกว่าเขามาก แต่หากถามว่ารู้สึกว่ามีความ

ไม่ชอบธรรมในสังคมหรือไม่ เขาตอบว่าไม่แย่ขนาดนั้น เพราะคนรวยๆ ด้วยความ

ขยัน เอาใจใส่ แต่หากถามคำถามแบบนี้กับคนไทย จะได้คำตอบว่า มีคนรวยขึ้น

มาจากความไม่ชอบธรรมจากพวกพ้อง เส้นสาย ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่านโยบาย

สาธารณะด้านเศรษฐกิจมีปัญหาที่โยงไปถึงเรื่องสำคัญคือความเหลื่อมล้ำ ปัจจุบัน

ยังมีความเหลื่อมล้ำสูง แสดงว่าที่ผ่านมาน่าจะมีปัญหามาก  

ถ้าหากพิจารณาไปถึงปัญหาในอนาคต จะพบว่ามีปัญหาความเหลื่อมล้ำ  

ขึ้นเรื่อยๆ จาก 2 สาเหตุ ได้แก่  

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   

2. การเปลี่ยนแปลงหรือการเร่งตัวของโลกาภิวัตน์ 

ทั้ง 2 สาเหตุนี้ เป็นข้อได้เปรียบของคนรวย ช่วงหลังๆ คนที่ได้เปรียบคือ

คนที่มีการศึกษาดีและพร้อมใช้เทคโนโลยีนั้น ซึ่งสามารถนำไปทำให้ตนเองร่ำรวย

มากขึ้นโลกาภิวัตน์เปิดโอกาสทำธุรกิจขนาดใหญ่ข้ามชาติ คนที่พร้อมคือคนที่รวย

เป็นนายทุน  

อีกประเด็นคือการเปลี่ยนแปลงของทุนทางสังคม ทุนทางสังคมในสังคมไทย

กำลังจะเปลี่ยนหน้าตาไป โดยทุนทางสังคมที่เป็น informal จะลดความสำคัญ  

ลงเรื่อยๆ เนื่องจากเราเป็นสังคมผู้สูงอายุ การลดขนาดครอบครัวลง ทำให้ระบบ

เครือญาติลดลง การช่วยเหลือในระบบเก่าๆ เริ่มน้อยลง ในประเทศอื่นเมื่อการ

ช่วยเหลือแบบ informal ลดลง การช่วยเหลือแบบ formal ต้องเข้ามาทดแทน 

เช่น กลไกภาครัฐ ชุมชนระดับกลางๆ แต่ตัวละครสำคัญคือรัฐที่ต้องเข้ามาเสริม 

ปัญหาของสังคมไทยคือไม่แน่ใจว่าตอนที่การช่วยเหลือแบบ informal หายไป   

การช่วยเหลือแบบ formal เข้ามาทันหรือไม่ จึงนำมาซึ่งวิกฤตที่คนแก่และ  

คนพิการไร้ที่พึ่งพิง และซ้ำเติมเรื่องความเหลื่อมล้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆ รัฐต้องเข้ามา

ดำเนินการแก้ปัญหาซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น นโยบายการคลัง ภาครัฐเก็บเงินจาก
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เรา แล้วนำมาคืนเราในรูปของการใช้จ่ายภาครัฐ คำถามคือภาครัฐที่ใช้นโยบาย

การคลังทำหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำหรือไม่ ทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำ

มากเท่าใด ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยเรื่องนี้ 

เราต้องตั้งคำถามว่า ทำไมนโยบายภาษีของไทยที่ผ่านมาไม่เก็บเงินจาก

คนรวยให้มากขึ้น? นโยบายภาษีและนโยบายการคลังของไทยควรต้องพิจารณาใน

ด้านใด? เคยมีการรับฟังความคิดเห็นว่าด้วยเรื่องภาษีหรือไม่? การขึ้นภาษีต่างๆ 

เคยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่? ทั้งที่แต่ละนโยบายที่ออกมา

กระทบเงินหลายแสนล้านและกระทบคนทั่วทั้งประเทศ การขึ้นภาษีดำเนินการที่

กระทรวงการคลังแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วไปที่สภาผู้แทนราษฎร เราก็ได้

หวังว่าสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน แต่ตามที่เรา

ทราบหลายเรื่องสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ทำหน้าที่ อีกทั้งบางนโยบายก็ไม่ต้องไป

สภาผู้แทนราษฎร เพียงแต่อาศัยมติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายที่รองลงมา   

ก็กระทบเงินหลายล้านๆ เช่นกัน ดังนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นโยบายการคลัง

ยังไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำ 

นโยบายด้านการใช้จ่ายก็คล้ายกัน เช่นว่า รัฐบาลจะตัดถนนคนที่ได้

ประโยชน์คือคนที่มีรถหรือคนรวย นโยบายการศึกษาต้องพิจารณาว่ารายจ่าย  

ต่อหัวที่รัฐอุดหนุนสูงสุดที่ระดับอุดมศึกษา คนที่จะเรียนระดับอุดมศึกษาก็ไม่ใช่

คนจน ดังนั้น นโยบายการคลังยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมที่เพียงพอ ซึ่งเราคง

ต้องเริ่มนำมาปรับใช้อาจดูจากกระบวนการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบ  

ในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น สิ่งที่เราต้องการลำดับแรก คือ คนที่เข้ามามี

ส่วนร่วม ลำดับต่อมาคือ มีส่วนร่วมอย่างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ไม่ใช่เข้ามาแบบไม่รู้เรื่องอะไร คนที่เข้าไปมีส่วนร่วมต่อให้ห้องกว้างเพียงใดก็ไม่ได้

เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมด ดังนั้นจะพิจารณาว่าแต่ละคนต้องการอะไร ก็ไม่

น่าจะเป็นตัวแทนได้ ดังนั้นอาจจะต้องคัดเลือกคนที่ต้องเข้ามาแบบมีความรู้ในเรื่อง

ที่พูดคุยกัน และต้องไม่คิดเฉพาะเรื่องที่กระทบต่อตัวเองเท่านั้นแต่ต้องสามารถ

คิดเรื่องที่กระทบต่อผู้อื่นได้ด้วย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่ NGO ลุกขึ้นมา

คัดค้านเสมอซึ่งเป็นการแสดงความเห็นอย่างรู้ไม่ครบ เหตุผลที่ใช้มาคัดค้าน

เนื่องจากภาษีนี้เป็นภาษีที่เป็นภาระต่อคนจน หากต้องซื้อน้ำ 1 แก้วจ่ายเท่ากัน  
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ไม่ว่าจะจนหรือรวย และหากเอาเม็ดเงินไปหารด้วยรายได้ของคนที่ซื้อ คนจนเมื่อ

หารแล้วสัดส่วนสูงกว่า ถ้าคิดให้ครบทุกด้าน หากขึ้นภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม และ  

เงินที่เพิ่มขึ้นมานั้นนำไปใช้กับคนจน เช่น หากขึ้นจาก 7 เป็น 10 จะจ่ายเพิ่มอีก

ประมาณแสนล้าน เงินนี้มาช่วยคนจนได้เยอะมาก แต่สังคมเสียโอกาสมากเพราะ 

NGO ต่อต้าน การมีส่วนร่วมอยากให้คิดอย่างรอบด้านเพราะการมีส่วนร่วมจะมี

คุณภาพมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมเรื่องการศึกษา เราวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการศึกษาเราไปไม่ถึง

ไหน เราจะเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องการศึกษาอย่างไร ทางสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ TDRI เคยศึกษาและเสนอว่า เพิ่มระบบความสำนึก

รับผิดชอบ (Accountability system) จะต้องมีใครที่รับผิดชอบถ้าผลการศึกษา

ออกมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี และที่ผ่านมาผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในเรื่องการศึกษา

มากนัก ถ้าจะมีก็อยู่ในกลุ่มที่รวยเช่นกัน 

ทางออกสำหรับนโยบายการคลังที่ไม่ลดความเหลื่อมล้ำ หากมาจากภาษี  

ก็ต้องแก้ที่ภาษี ถ้ามาจากการใช้จ่ายต้องแก้ด้านการใช้จ่าย ปัญหามาจากทั้ง  

สองฝั่ง แต่ฝั่งรายจ่ายหนักกว่า ฝั่งภาษีแม้จะมีคนรวยที่ยังเสียภาษีน้อยอยู่ แต่

ภาษีต่างๆ คนรวยก็ยังเป็นคนรับภาระอยู่ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) หากจะต้อง

เพิ่มก็อาจจะมีภาษีมรดก ซึ่งบังคับใช้แล้ว แต่ยังเก็บแบบเกรงใจมาก รวมถึงภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีศักยภาพลดความเหลื่อมล้ำได้มาก แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ถูกต่อต้านมาก เป็นตัวอย่างของความบิดเบี้ยวของการมีส่วนร่วมในการกำหนด

นโยบายสาธารณะ คือไม่ว่าจะอย่างไรช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้แน่นอน แต่เมื่อมี

การผลักดันก็จะมีข่าวออกมาว่าภาษีนี้กระทบคนจนและคนชั้นกลาง มีข้อสังเกตว่า

ปัจจุบันนี้ จะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการสาธารณะโดย

คนรวยหรือไม่ เป็นเรื่องที่สังคมต้องเรียนรู้  

ฝั่งรายจ่ายมีปัญหามากกว่า หากไปดูเรื่องรายจ่ายรัฐบาลหลักๆ แล้ว  

ก็ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำมากนัก หากไปดูตัวอย่างประเทศอื่นลดความ  

เหลื่อมล้ำได้มาก หากเป็นเรื่องของสวัสดิการแบบที่เรียกว่า social protection 

ประเทศเหล่านี้ใช้จ่ายเรื่องนี้เยอะมาก ไทยใช้จ่ายเรื่องนี้น้อยมาก แม้จะเทียบ
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ประเทศในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ จีน เป็นต้น แล้วทำไมเราไม่ใช้จ่ายเรื่องนี้ 

ซึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องโครงสร้างอำนาจ 

ส่วนเรื่องการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย มีเรื่องประชานิยม  

แพร่หลายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนโยบาย

ประชานิยมมากว่าใช้เพื่อคะแนนเสียง แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการใช้จ่ายของ  

ภาครัฐที่ไปสู่รากหญ้ามากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนหน้านั้น นโยบายประชานิยมจึง

เป็นเรื่องที่ไม่เลวร้ายมากนัก ดังนั้น สิ่งที่ไม่ควรทำ คือ การปฏิเสธสิทธิและความ

ต้องการของรากหญ้าเพียงเพราะไม่ชอบประชานิยม และไม่ควรไปเรียกร้องให้

รากหญ้าปรับตัวหรือรับผิดชอบ แต่ควรเสนอทางเลือกที่ดีกว่าซึ่งตอบโจทย์  

รากหญ้าได้เหมือนกัน  

การออกแบบ สวัสดิการแบบ social protection หากออกแบบดีๆ จะตอบ

โจทย์สังคมและรากหญ้าได้ และไม่เข้าสู่วงจรประชานิยม มีปัญหาว่าจะทำ

สวัสดิการสังคมให้ดีเพื่อทดแทนประชานิยมได้อย่างไร 

แนวคิดแรก ต้องทำฐานเสียงที่เป็น right base ประชานิยม ไม่ใช่ right 

base เป้าหมายที่ควรทำสำหรับสังคมไทยตอนนี้คือออกแบบเพื่อตัดขาดวงจร

ความยากจน ความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่น หากระบบเหลื่อมล้ำก็จะส่งทอดความ

จนจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง เช่น มีคำกล่าวว่าระบบการศึกษาของไทยเป็นระบบที่

ส่งผ่านความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่น หากออกแบบให้ดี เช่น ก่อนอื่นควรมุ่งไปที่เด็ก 

ดูแลเด็ก เด็กมีศักยภาพมาก เราต้องเชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาเท่ากัน ดังนั้นต้องไม่

ปฏิเสธสิทธิในการพัฒนาตนเองของเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเกิดเป็นลูกของใครจะช่วย

ตัดขาดความยากจนได้ เมื่อพูดถึงคำว่าสวัสดิการสังคมคนจะกลัวคำว่า   

“รัฐสวัสดิการ” หลายคนกังวลเพราะมีราคาแพงและอาจแพงกว่าประชานิยม   

คิดว่าต้องผสมผสานจากแนวคิดจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนของอาจารย์ป๋วย   

อึ้งภากรณ์ เป็นแนวคิดเริ่มต้น ซึ่งมีหลายประเทศทำตามแต่ต้องระวังมิฉะนั้น  

จะนำไปสู่ปัญหา  

แนวคิดที่สองคือ เน้นการลงทุนทางสังคม เช่น การดูแลเด็กและเยาวชน 

จะช่วยตัดขาดความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นได้ โดยแบ่งบทบาทให้ทุกภาคส่วน ดังนั้น 
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แนวคิดรัฐสวัสดิการคือรัฐทำคนเดียวโดยให้รัฐเก็บภาษีเยอะและเป็นเจ้าของคน

เดียวควรเลิกทำ และเน้นการมีส่วนการให้เข้ามาร่วมกันทำ ร่วมกันใช้จ่ายเงิน 

และร่วมกันบริหารจัดการ อีกประเด็นคือ การให้แบบถ้วนหน้ากับการให้แบบ

เฉพาะกลุ่ม เป็นประเด็นที่เถียงกันมานานแล้ว เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุก

โรค บางคนเห็นว่าควรให้แบบถ้วนหน้าแต่บางคนไม่เห็นด้วย เป็นต้น อย่างไรก็ดี 

เราควรให้แบบถ้วนหน้าในสวัสดิการที่สำคัญ ซึ่งหากไม่ทำจะทำให้เกิดการตกหล่น

ของคนจน แต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญรองลงมาก็อาจให้แบบเฉพาะกลุ่มได้ ไม่จำเป็น

ต้องให้ทุกคน เช่น การให้เงินคนแก่ทุกคนไม่จำเป็น ควรให้เป็นเฉพาะกลุ่ม และ

การที่ให้เงินเด็กเล็กที่เป็นแบบเฉพาะกลุ่มควรสลับไปเป็นการให้แบบถ้วนหน้า 

เป็นต้น 

สุดท้าย รากเหง้าของปัญหาหลายอย่างมาจากโครงสร้างอำนาจ ส่วนตัว  

เชื่อเรื่องแนวทางการลดการกระจุกตัวของอำนาจ โดยต้องดูที่สาระไม่ใช่รูปแบบ 

ไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยจะช่วยลดการกระจุกตัวของอำนาจ 

กรณีนี้หลายประเทศได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ สิ่งหนึ่งที่ทำง่ายมากคือกระจายไปสู่  

ท้องถิ่น หากไปอยู่ที่ท้องถิ่นประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ประชาชนเข้าร่วมโดย

รู้ว่าร่วมทำอะไรจะเริ่มเป็นประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

การตัดสินใจใช้เงินของรัฐบาลเรื่องนโยบายการคลัง ขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนแม้บางอย่างจะมีการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหากสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหานี้คงไม่เกิดขึ้น แต่ปัญหาคือ

สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง ทางผมและหลายๆ คน

กำลังผลักดันเรื่องสถาบันวิเคราะห์งบประมาณการคลังประจำรัฐสภา หรือ   

Thai PBO และมีร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ

รัฐมนตรี Thai PBO จะทำหน้าที่ช่วยเป็นตัวแทนของประชาชนที่ต้องทำหน้าที่

กลั่นกรองเม็ดเงินของรัฐบาล และรัฐบาลสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพมาก

ขึ้นคู่ขนานไปกับการปฏิรูปการเมือง นอกจากนี้ Thai PBO ยังทำหน้าที่เป็นผู้ให้

องค์ความรู้ให้กับสมาชิกรัฐสภา เราหวังว่า หาก Thai PBO ทำหน้าที่แล้วการ  

ลุกขึ้นอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาจะอภิปราย ตรงประเด็นมีคุณภาพมากขึ้น 
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ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือ 

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์*

วิชุดา สาธิตพร**

สุนิสา ช่อแก้ว***
 

บทนำ 

หนึ่งในหน้าที่หลักของรัฐบาลคือการส่งเสริมความเท่าเทียม

ในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะ (Equality of Access to 

Public Services) แม้ว่าทุกรัฐบาลพยายามส่งเสริมความเท่าเทียม

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ แต่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง  

ก า ร ให้ บ ริ ก า รส า ธ า รณะยั ง ค งมี ใ ห้ เ ห็ น บทคว ามชิ้ น นี้  

มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการ

ช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างเป็นระบบโดยตรวจสอบโครงการ  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้วิจัย  

มองว่าความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะ  

มาจากไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ความ

ใกล้ชิดกับกระบวนการการนำนโยบายมาปฏิบัติ (Proximity of 

Policy Implementation) และความสลับซับซ้อนของการดำเนิน

 *  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ** สำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

 *** คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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โครงการ (Complexity of Program Implementation) ผู้วิจัยลงพื้นที่ทำสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) ใน 4 หมู่บ้านในจังหวัดพะเยา 

คำสำคัญ: ความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงการให้บริการสาธารณะ ความใกล้ชิดกับ

กระบวนการการนำนโยบายมาปฏิบัติ ความสลับซับซ้อนของการดำเนินโครงการ 

จังหวัดพะเยา 

 

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐบาล:   
ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือ 

1. บทนำ 

หนึ่งในหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล (Good 

Governance) คือ การมีรัฐบาลและกระบวนการเชิงนโยบายที่สามารถจัดสรร

ทรัพยากรและการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนได้อย่างยุติธรรมและทั่วถึง 

(Equity and Inclusiveness) (UNESCAP, 2009) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง

ที่มีการดำเนินนโยบายสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์ในการกระจายความช่วยเหลือ

จากภาครัฐ (ซึ่งได้แก่ งบประมาณและการบริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ

สังคม) ไปยังภาคส่วนต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย   

ดอ้ยโอกาสและเขา้ถงึการบรกิารภาครฐัไดย้ากลำบากเพือ่บรรลหุลกัความเสมอภาค 

และความทั่วถึง เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบกับ

ปัญหาความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ การกระจายทรัพยากรด้าน

สาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ

สาธารณะ มีเพียงร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วประเทศที่ได้รับการวินิฉัย

โรคอย่างจริงจัง (ถาวร สกุลพาณิชย์, 2554) 

ดังนั้นรัฐบาลหลายสมัยกำหนดนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการอุดหนุนและ

ช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าว เช่น โครงการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรหรือโครงการ

สวัสดิการสังคมที่เน้นการช่วยเหลือด้านการเงิน โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร

และโครงการเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้
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น้อย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2014) และผู้สูงอายุที่มีฐานะ

ยากจน (รัฐสภา, ม.ป.ป.)  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อสร้าง

ความยุติธรรมและทั่วถึงมาหลายสิบปี ยังมีปัญหาในการดำเนินนโยบายลักษณะ

ดังกล่าวในแง่มุมของความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของ  

ภาครัฐ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกและโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น  

สองโครงการที่สะท้อนปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโครงการและ  

การช่วยเหลือของรัฐบาลประเทศไทยยังมีปัญหาความยากจนที่กระจุกตัวอยู่ใน

ภาคเกษตรกรรม แรงงานนอกระบบ และกลุ่มคนใกล้จน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.3 

ของประชากรทั้ งประเทศ (สุวิทย์ เมษินทรีย์ , 2556: 60) นอกจากนี้   

การกระจายรายได้ของประเทศไทยกลับไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดย

ประชากรกลุ่มที่ยากจนที่สุดร้อยละ 20 ยังมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 

4.6 ของรายได้ทั้งหมดของคนทั้งประเทศ ขณะที่ประชากรกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุด  

ร้อยละ 20 มีสัดส่วนของรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 54 ของรายได้ทั้งหมด หรือ

มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งประเทศ (กอบศักดิ์ ภูตระกุล, 2556: 6) ความ

ยากจนและความเหลือ่มลำ้ทางเศรษฐกจิดงักลา่ว นำไปสูป่ญัหาความไมเ่ทา่เทยีมกนั 

ในโอกาสของการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะประชากรกลุ่มใหญ่

ที่สุดของประเทศสองกลุ่มคือ เกษตรกรและแรงงานนอกระบบนั้นยังไม่ได้รับสิทธิ

ประกันสังคมอย่างครบถ้วน ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรีในระบบเบิก

จ่ายตรง ไม่สามารถมีหลักประกันรายได้หากถูกเลิกจ้างหรือตั้งครรภ์ (ผาสุก 

พงศ์ไพจิตร, 2551) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้นำไปสู่ความ

รู้สึกว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในด้านสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆ   

ที่ชัดเจนมากขึ้น จนกระทั่งคำบางคำ เช่น “ไพร่-อำมาตย์” ซึ่งแต่เดิมไม่ได้ก่อให้

เกิดความขัดแย้งในสังคมมากเท่ากับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ถูกนำไปเป็น  

วาทกรรมเพื่อสร้างแนวร่วมทางการเมือง (สถาบันพระปกเกล้า, 2556) 

การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและแบบแผนของความไม่เท่าเทียมและ

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือภาครัฐมีความสำคัญต่อ

กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและความ  
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ช่วยเหลือจากภาครัฐในแง่มุมของการปรับปรุงและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำเชิง

นโยบายและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐที่เป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนาประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ

ของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 

 1)  เพื่อวิเคราะห์และอธิบายปัจจัยและแบบแผนของความไม่เท่าเทียมและ

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและ

โครงการเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ 

 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางสำหรับการปรับปรุงกระบวนการกำหนดและ  

นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อการลดความไม่เท่าเทียมและความ

เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการดังกล่าว 

3. คำถามการวิจัย 

 1) ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและ

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีลักษณะอย่างไร? 

 2) ปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนโยบายการช่วย

เหลือเกษตรกรและโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 3) ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและ

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน

อย่างไร? 

4. ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

	 	4.1	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออก

เป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง ทำการศึกษาถึงความสำคัญของโครงการเบี้ยยังชีพ
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ผู้สูงอายุและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ผลการศึกษาของ   

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2551) ในการศึกษาเรื่อง “หลักประกันด้าน

รายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย” พบว่า หลักประกันรายได้ในไทยแก่คนชรา มี   

2 ลักษณะ คือ แบบมีระบบ มีกฎหมายรองรับ เช่น ระบบบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และระบบการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพคนชรา และแบบบริหารจัดการเองภายในชุมชุน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 

โดยที่ทั้ง 2 แบบมีข้อดี คือ ผู้สูงมีอายุมีหลักประกันรายได้ และข้อเสีย คือ   

การไม่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุที่ยากจน และด้อยโอกาสอย่างแท้จริง ผู้สูงอายุ  

บางกลุ่มได้รับผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน ขณะที่งานวิจัยของธมนวรรณ รอดเข็ม 

(2554) ในเรื่อง “การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดตรัง” ซึ่งเป็นการศึกษาเครื่องมือ

วัดคุณภาพชีวิตชุดย่อขององค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาอังกฤษ (WHOQOL-

BREF, 1996) ใน 4 ด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ภายหลังผู้สูงอายุ  

ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในด้านความสัมพันธ์ในสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ

ดีมาก ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ อยู่ในระดับดีปานกลาง นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ  

มีความต้องการในสวัสดิการสังคมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การประกอบอาชีพ   

การสาธารณสุข และจำนวนเงินเบี้ยที่สูงขึ้น เช่น 1,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนัตถ์นันท์ เอียดพวง (2554) ในการศึกษาเรื่อง 

“การประเมินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน 

จังหวัดนครนายก” พบว่า เบี้ยยังชีพคนชรามีความสำคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุที่มี

ฐานะยากจน และไม่มีแหล่งรายได้อื่นๆ อย่างไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจ และ

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น อัตราเบี้ยยังชีพคนชราควรปรับเพิ่มขึ้นตามสภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง   

 กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่เน้นการศึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยพิจารณาปัจจัยกระบวนการทำงาน   

ผลการดำเนินงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาของกลุ่มนี้ส่วน

ใหญ่ค้นพบค่อนข้างจะสอดคล้องกันว่า กระบวนการทำงานโครงการเบี้ยยังชีพ  

มีความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา เช่น พิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย 
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(2558) ทำการศึกษา เรื่อง “ผลการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา 

เทศบาลนครระยอง” พบว่า นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ 

แต่มีปัญหาในด้านความล่าช้าในการจ่ายเงิน มีปัญหาการโอนเงินไม่ตรงกับยอด  

ผู้สูงอายุ ขณะที่ผู้สูงอายุมีความเห็นว่าควรกำหนดอัตราเบี้ยยังชีพเป็นอัตราเดียว 

คือ 1,000 บาทต่อเดือน สอดคล้องกับผลการศึกษาของระพีพรรณ คำหอมและ

คณะ (2546 อ้างใน วรพงษ์ บุญเคลือบ, 2549, หน้า 35) ซึ่งได้ทำการศึกษา  

ในหัวข้อ “การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ผู้สูงอายุไทย” และมีข้อค้นพบว่า การบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์กลาง 

กระบวนการสั่งการจากบนลงล่าง (Top-Down) และการรวมงบประมาณไว้ที่  

ส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความล่าช้าและ

ไม่ทั่วถึง นำไปสู่ปัญหาการทำงานระหว่างหน่วยงานจากส่วนกลางและท้องถิ่น 

ปัญหาความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ  

ผู้สูงอายุ และไม่สามารถตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของผู้สูงอายุได้ 

เพราะไม่ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ดี และมีความสุข   

 อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจต่อผลการศึกษาในการประเมินผล

การดำเนินงานโครงการ เช่น สายทิพย์ ภู่ไหมพรหม (2553) ในการศึกษาเรื่อง 

“การประเมินผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์” พบว่าผู้สูงอายุมีความ

พึงพอใจอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา   

โดยเฉพาะการบริการการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และ  

การติดตามตรวจสอบสิทธิ ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุมีความเห็นว่าจำนวนเงินเบี้ยยังชีพ  

ยังไม่เหมาะสม ขณะที่งานวิจัยของภัทรวดี ซอกดุลย์ (2557) ซึ่งได้ทำการศึกษา

เรื่อง “การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร

สว่นตำบลพระแกว้ อำเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรอียธุยา” โดยใชว้ธิกีารประเมนิผล 

โครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP) ด้านกระบวนการ ผลการดำเนินงาน และด้าน

สภาพแวดล้อม เช่น อาคาร สถานที่ พบว่า ทั้งสามด้านมีผลการประเมินในระดับ

มากที่สุด และเมื่อทำการประเมินผลของโครงการโดยการสอบถามกับผู้สูงอายุ 

พบว่า ผู้สูงอายุมีความเห็นว่าโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถ  

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของผู้สูงอายุได้   
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 กลุ่มที่สาม เป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาถึงความเข้าใจของผู้สูงอายุต่อ

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งค้นพบผลการศึกษาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 

เช่น งานวิจัยของอภิชัย บวรโมทย์ (2553) เรื่อง “ปัญหาการจัดการสวัสดิการ

สังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจโครงการเบี้ยยังชีพคนชรา 

และอัตราเบี้ยที่กำหนด รวมทั้งรู้ถึงสิทธิของตนเอง โดยผู้สูงอายุจะมารับเงินเบี้ย

ยังชีพด้วยตนเอง และส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พึ่ง และอาศัยอยู่

เพียงลำพังควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิก่อนเป็นลำดับแรก ในขณะที่งาน

วิจัยของทองปาน โตอ่อน (2552) เรื่อง “การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และ

ความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี” พบว่า ผู้สูงอายุที่

มีฐานะยากจนในเขตพื้นที่ห่างไกล และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่เข้าใจ

ในเรื่องเบี้ยยังชีพคนชรา และไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนชรา จึงมี

ความต้องการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ

โครงการเบี้ยยังชีพซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ อภิชัย บวรโมทย์ (2553)   

ทีค่น้พบวา่ ปญัหาของโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุคอืเรือ่งการประชาสมัพนัธท์ีไ่มด่ ี

และไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนห่างไกล ส่งผลให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล 

และไม่มีผู้ดูแลไม่ทราบสิทธิของตนเอง นอกจากนี้ การศึกษาของ ณัฐธยาน์ ระโส 

(2554) เรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดนคร สววรค์” ค้นพบเพิ่มเติมว่า นโยบาย 

และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบี้ยยังชีพ  

ผูส้งูอายทุีแ่ตกตา่งกนั เชน่ การแจง้วนั และเวลาในการรบัเบีย้ยงัชพี ความเหมาะสม 

ของสถานที่ ความเข้าใจโครงการเบี้ยยังชีพของบุคลกรที่ให้ความรู้ มีผลทำให้  

ผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่

แตกต่างกัน  

	 	4.2	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกร	

 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรเน้นการ  

วิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก (ในฐานะที่เป็น
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โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ) โดยเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนิน

โครงการต่อผลประโยชน์ที่เกษตรกรพึงจะได้รับ ประเด็นสำคัญของงานวิจัย  

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรับจำนำข้าวสามารถแบ่งได้เเป็นสามประเด็น (ขวัญตา 

เบ็ญจะขันธ์และคณะ, 2557, หน้า 401-402) 

 ๏	ประเด็นแรก ในเรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบของ

นโยบายการรับจำนำต่อเกษตรกร พบว่า โครงการรับจำนำข้าว

เปลือกไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร กล่าวคือ

แม้ว่าโครงการรับจำนำไม่ได้ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง แต่ก็ไม่ได้

สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตของ

ตนเอง  

 ๏	ประเด็นที่สอง ในเรื่องการตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

นโยบายรับจำนำข้าวเปลือก พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมด

สนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเพราะโครงการรับจำนำ

ทำให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น 

 ๏	ประเด็นที่สาม ในเรื่องการตรวจสอบผลกระทบของนโยบายการ

รับจำนำข้าวเปลือกต่อต้นทุนการผลิตของชาวนานั้น เกษตรกร

ให้ความเห็นว่า ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ

ของโลก นโยบายรับจำนำมีผลกระทบเพียงทางอ้อมต่อต้นทุน  

ที่เพิ่มขึ้น 

 จากการทำสนทนากลุ่มกับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคกลาง ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์และคณะ (2557) พบว่าการดำเนินโครงการ  

รับจำนำข้าวนำไปสู่ลักษณะของ “ความไม่เท่าเทียมเชิงนโยบาย (Policy 

Inequality)” ในลักษณะที่เกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกน้อย (ชาวนา

จน) มักจะไม่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เพราะค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวข้าว 

นวดข้าวและขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำสูง เกษตรกร  

ที่มีผลผลิตน้อยมองว่าไม่คุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ จึงขายผลผลิตให้กับ

เกษตรกรที่มีทุนทรัพย์มากกว่า ในขณะที่เกษตรกรที่มีปริมาณข้าวเปลือกมาก 
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(ชาวนารวย) สามารถเข้าถึงโครงการได้มากกว่าชาวนาจนเพราะมีทุนทรัพย์ใน

การเข้าถึงโครงการ สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง

เกษตรกรที่มีฐานะดีมีโอกาสได้เข้าถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐได้มากกว่า

เกษตรกรที่มีฐานะยากจน ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของ

เกษตรกรฐานะดีกับยากจนยังสะท้อนในงานวิจัยของ อัมมาร์ สยามวาลาและ

นิพนธ์ พัวพงศกร (2550 อ้างใน ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, 2556) ที่ว่า 

โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรให้ประโยชน์แก่เกษตรกรร้อยละ 31 เท่านั้น ทั้งที่

เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงสุด 

 นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ยังมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร หน่วยงานรัฐอาจจะ

ประชาสัมพันธ์โครงการในระดับที่ต่ำหรืออาจจะไม่ได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกร

ในรายละเอียด นงณพร ทับทิมทวีโชคและเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (2556)   

ได้ทำการศึกษาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร ผู้วิจัยทำการสำรวจความคิดเห็นได้เกษตรกรกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ (อีสานใต้) ผู้วิจัยพบว่าเกษตรกรขาดความ

ชัดเจนในข้อมูลวัตถุประสงค์ กฎระเบียบของโครงการ สิทิของตนเองที่พึงมีใน

โครงการดังกล่าวและวันสำคัญที่เกษตรกรต้องมาดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

ผู้วิจัยเน้นย้ำว่าหน่วยงานรัฐควรจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้มากกว่านี้และเจ้าหน้าที่

ของรัฐจะเป็นกลไกสำคัญในการให้ข้อมูลแก่เกษตรกร 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาการดำเนินโครงการทั้งสอง ได้แก่  

 ๏	ความห่างไกลจากกระบวนการดำเนินโครงการ: กล่าวคือ 

ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงโครงการได้อย่างสะดวกเนื่องจากอยู่

ห่างไกลจากระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 

 ๏	กระบวนการดำเนินโครงการมีความสลับซับซ้อน: กล่าวคือ   

การดำเนินการมีความสลับซับซ้อนในแง่มุมของกฎระเบียบและ

ขั้นตอนที่ไม่มีความชัดเจน 
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 ผู้วิจัยจึงกำหนดกรอบการวิจัยโดยเน้นประเด็นการตรวจสอบว่าความ

ห่างไกลจากกระบวนการดำเนินการโครงการและความซับซ้อนของการดำเนิน

โครงการมีอิทธิพลต่อระดับการเข้าถึงโครงการสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของประชาชนหรือไม่และอย่างไร ผู้วิจัยมองว่า  

ชาวบ้านที่ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสารและกระบวนการดำเนินโครงการมีโอกาสที่จะ

เข้าถึงการบริการน้อยกว่าชาวบ้านที่อยู่ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม ระดับ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อองค์กรหรือหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้นระดับ  

การเข้าถึงโครงการทั้งสองจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผู้วิจัยมองว่าความซับซ้อนของ

โครงการมีอิทธิพลต่อระดับการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐน้อยลง อย่างไร

ก็ตาม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดระดับความซับซ้อนของการเข้าถึงโครงการลง 

ประชาชนก็สามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณะสูงขึ้น  

5. ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา 

ผู้วิจัยทำการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงเดือน ตุลาคม 2558   

ผู้วิจัยเลือกทำสนทนากลุ่มโดยมีการกำหนดโครงสร้างของคำถาม (Structured 

Focus Group) เพื่อแปลงกรอบการวิจัยไปสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านและ

เกษตรกรที่ เกี่ยวกับโครงการทั้งสอง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการทำสนทนากลุ่ม   

ด้วยเหตุผลสองประการด้วยกัน ประการแรก การทำสนทนากลุ่มสามารถ  

ดึงความคิดเห็นของชาวบ้านและเกษตรกรอย่างลึกซึ้งมากกว่าเพราะบางครั้ง  

ชาวบ้านและเกษตรกรอาจจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้มากกว่าการทำแบบ

สำรวจความคดิเหน็ ประการทีส่อง ชาวบา้นและเกษตรกรสว่นหนึง่ไมส่ามารถอา่น 

หนังสือเข้าใจอย่างเต็มที่ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการทำสนทนากลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึง

ความเห็นของชาวบ้านและเกษตรกรได้มากกว่าการสอบถามด้วยแบบสำรวจ  

โครงสร้างคำถามแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยคำถามทั่วไป

เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายทั่วไปของรัฐบาล ส่วนที่สองประกอบด้วย

คำถามเกี่ยวกับนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและนโยบายช่วยเหลือเกษตกร1   

 1 ผู้วิจัยเน้นโครงการรับจำนำข้าว โครงการชดเชยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทและโครงการ

ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต 



1��

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 1

คำถามเน้นการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย 

ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินโครงการ ส่วนที่สามเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ

ความพึงพอใจต่อนโยบายและข้อเสนอแนะของชาวบ้านและเกษตรกรในการ

ปรับปรุงนโยบาย  

ผู้วิจัยใช้สองวิธีการในการทำสนทนากลุ่ม วิธีการที่หนึ่งเป็นคำถามเชิงทดลอง 

(Experimental Question) โดยผู้วิจัยถามในลักษณะที่ผู้จัยเสนอทางเลือก  

เชิงนโยบายหลายทางแล้วให้ชาวบ้านและเกษตรกรเลือกทางเลือกดังกล่าว   

ยกตัวอย่างเช่น  

ผู้วิจัย:   หากรัฐบาลยกเลิกโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วให้เป็นคูปองอาหาร

แทน พี่ ป้า นา อา โอเคไหมครับ? 

วิธีการที่สองเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบระหว่างนโยบายของรัฐบาลในอดีตกับ

นโยบายของรฐับาลปจัจบุนัหรอื “วธิกีารสบืเสาะกระบวนการ (Process-Tracing)” 

(George & Bennett, 2003) ซึ่งเป็นเทคนิคการถามที่ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ระลึกย้อน

ไปว่าความรู้สึกของตนต่อนโยบายนั้นเป็นอย่างไร หากเทียบกับนโยบายปัจจุบัน 

ยกตัวอย่างเช่น 

ผู้วิจัย:   หากเปรียบเทียบนโยบายประกันราคา2 กับนโยบายไร่ละ 1,000 บาท 

พี่ป้าน้าอาเลือกอะไรครับ? 

ผู้วิจัยทำสนทนากลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรใน 4 หมู่ ใน 3 อำเภอ จังหวัด

พะเยา จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดขนาดเล็กและมีรายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ย  

ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้ ประชาชนยังประสบปัญหา

อื่นๆ เช่น สิทธิด้านแรงงานและสาธารณสุข3 อย่างไรก็ตาม จังหวัดพะเยาเป็น

พื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำพื้นที่หนึ่งของภาคเหนือ4 ข้าวเป็นพืชเกษตรกรรมหลักของทั้ง  

สี่หมู่บ้าน แต่เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชไร่ประเภทอื่นๆ เช่น ข้าวโพด พืชสวน 

 2 ชาวบ้านเรียกโครงการรับจำนำข้าวว่า “โครงการประกันราคา” 

 3 จากการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 

 4 จากการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาด้านสื่อสารมวลชน 
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เช่น ลำไย และยางพารา ผู้วิจัยจึงเลือกทำสนทนากลุ่มในจังหวัดพะเยาเนื่องจาก

ลักษณะของสังคมเศรษฐกิจของประชากร ปัญหาที่ประชาชนประสบและการเป็น

พื้นที่เกษตรกรรม   

ทั้งสี่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล (เขตเมือง)และนอกเขต

เทศบาล (เขตชนบท) เป็นพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ชาวบ้านทั้ง  

สี่หมู่บ้านมีความหลากหลายในอาชีพตั้งแต่ทำเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป 

ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีความหลากหลาย กล่าวคือ 

ชาวบ้านบางกลุ่มมาจากภูมิภาคอื่นๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกว่า 

“อีสานล้านนา” ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษอยู่ 

ตารางที่ 1: หมู่บ้าน ตำบลและอำเภอที่ผู้วิจัยทำสนทนากลุ่ม 

หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

1 บ้านทราย เชียงคำ 

2  เชียงคำ 

3 ดงเจน ภูกามยาว 

4 เทศบาลเมือง เมืองพะเยา 

ที่มา: ผู้วิจัย 

หมายเหตุ: ผู้วิจัยไม่เปิดเผยรายชื่อหมู่บ้านเพื่อสิทธิส่วนบุคคลของชาวบ้านและเกษตรกร 

 

ผู้วิจัยทำสนทนากลุ่มกับชาวบ้านและเกษตรกรจำนวน 55 ราย ใน  

สี่หมู่บ้าน เพศชายกับเพศหญิงมีปริมาณเท่ากัน (ดูตารางที่ 2) ในแง่มุมของอายุ 

ผู้ วิ จัยพบว่าชาวบ้านและเกษตรกรอยู่ ในช่วงอายุ 41 -60 ปี (ประมาณ   

58 เปอร์เซ็นต์) ชางบ้านและเกษตรกรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก 

อย่างไรก็ดี รายได้จากการรับเบี้ยยังชีพเป็นรายได้หลักของชาวบ้านและเกษตรกร

บางส่วนเช่นกัน (ประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์) รายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกร

ค่อนข้างต่ำ ในส่วนของระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา 

รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2: ข้อมูลเชิงสังคมเศรษฐกิจของกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกร 

ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ จำนวน เปอร์เซ็นต์ หมายเหตุ 

เพศ 

  

  

ชาย 27 49.091   

หญิง 27 49.091   

ไม่ระบุ 1 1.818 หมู่บ้าน 3 

อายุ 

  

  

  

  

  

  

ต่ำกว่า 20 ปี   0.000   

20-30 ปี   0.000   

31-40 ปี 3 5.455   

41-50 ปี 11 20.000   

51-60 ปี 21 38.182   

มากกว่า 60 ปี 19 34.545   

ไม่ระบุ 1 1.818 หมู่บ้าน 4 

แหล่งรายได้หลัก 

  

  

  

  

  

  

  

เกษตรกรรม 36 65.455  

ปลูกผักสวนครัว 2 3.636   

ปศุสัตว์ 3 5.455   

รับจ้างทั่วไป 10 18.182   

เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ 18 32.727   

ลูกหลานส่งมาให้ 6 10.909   

อื่นๆ 2 3.636 ค้าขาย 

ไม่ระบุ   0.000   

ระดับรายได้ 

  

  

  

ต่ำกว่า 5000 22 40.000   

5,000-10,000 18 32.727   

10,001-15,000 7 12.727   

15,001-20,000 5 9.091   
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ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ จำนวน เปอร์เซ็นต์ หมายเหตุ 

  

  

  

  

  

20,001-25,000 2 3.636   

25,001-30,000 1 1.818   

30,001-35,000   0.000   

สูงกว่า 35,000   0.000   

ไม่ระบุ   0.000   

ระดับการศึกษา 

  

  

  

  

ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 31 56.364   

มัธยมศึกษา 19 34.545   

ปริญญาตรี 5 9.091   

สูงกว่าปริญญาตรี   0.000   

ไม่ระบุ   0.000   

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

 

6. ผลการศึกษา 

จากการทำสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านและเกษตรกรรับทราบข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลเป็นอย่างดีทั้งจากสื่อสารมวลชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้วิจัยสังเกตว่า  

ชาวบ้านและเกษตรกรจะได้รับข่าวสารจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มากเป็นพิเศษ (โดยเฉพาะโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ในขณะที่ ชาวบ้านและ

เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านทางโทรทัศน์และ

เกษตรอำเภอ ชาวบ้านและเกษตรกรทราบว่าตนเองได้รับได้รับสวัสดิการใดบ้าง

และทราบว่ารัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้าง ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารจึงมีระดับสูง 

ผูว้จิยัขอแบง่การรายงานผลการวจิยัออกเปน็สองสว่นตามนโยบายเบีย้ยงัชพี 

และนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร 
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	 6.1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	(และสวัสดิการสังคมอื่นๆ)	

ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านและเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ

และสวัสดิการสังคมอื่นๆ ที่ตนเองมีสิทธิได้รับเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น   

ชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) รู้ว่าตนเองได้สิทธิสำหรับ   

อสม. ชาวบ้านที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทราบว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นแบบขั้นบันได

และสามารถไปรับเบี้ยยังชีพได้ที่ไหนและอย่างไร ชาวบ้านทราบขั้นตอนและ

กระบวนการดำเนินโครงการเบี้ยยังชีพจากเทศบาลโดยผ่านการประชาสัมพันธ์  

ในชุมชน เช่น เสียงตามสายหรือประชาคม 

ผู้วิจัย:  รู้ข่าวเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพได้อย่างไรครับ? ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือพ่อ

หลวง? 

ชาวบ้าน:  เทศบาล พ่อหลวงประกาศผ่านวิทยุเสียงตามสายจ้า (น้ำเสียงมั่นใจ)  

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าเทศบาลและผู้นำชุมชนมีบทบาทสำคัญต่อระดับการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ชาวบ้านรับเบี้ยยังชีพสองทางคือไปรับด้วยตนเองกับการโอนผ่านบัญชี 

อย่างไรก็ดี ชาวบ้านส่วนใหญ่ไปรับเบี้ยยังชีพเองที่เทศบาลผ่านการนัดหมาย  

ในระยะเวลาที่กำหนด จากการสอบถามชาวบ้าน ยังไม่มีกรณีที่เทศบาลติดค้าง

เบี้ยยังชีพและจ่ายเบี้ยยังชีพล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ 

กระบวนการรับเบี้ยยังชีพไม่ยุ่งยากและไม่สลับซับซ้อน ทำให้ชาวบ้านพึงพอใจใน

กระบวนการดำเนินโครงการเบี้ยยังชีพในระดับที่สูงมากหากเปรียบเทียบกับ

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านต้องการให้เพิ่มการจ่ายเบี้ยยังชีพจากรูปแบบ   

“ขั้นบันได” เป็นการจ่ายแบบ “เท่าเทียมกันทุกระดับอายุและทุกพื้นที่” เนื่องจาก

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและเพื่อความเท่าเทียมกันทุกคน สะท้อนค่านิยมของชาวบ้าน

ในเรื่องความเท่าเทียมกันในสิทธิการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ชาวบ้าน

เสนอว่ารัฐควรเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาท5 ทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นอายุขัย  

 5 ชาวบ้านบางรายเสนอ 2,400 บาทต่อเดือน 
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ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ความแตกต่างในการจ่ายเบี้ยสวัสดิการสังคม  

ในโครงการเบี้ยสนับสนุน อสม. กับเบี้ยยังชีพในโครงการอาสาสมัครอื่นๆ เช่น 

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อพปร.) ชาวบ้านมองว่ารัฐควรจะ

จ่ายเบี้ยสวัสดิการสำหรับอาสาสมัครอื่นๆ ด้วยเพื่อความเท่าเทียมกัน  

	 6.2	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร	

จากการพูดคุยกับเกษตรกร ผู้วิจัยพบว่าเกษตรกรทราบข่าวการช่วยเหลือ

เกษตรกรจากสื่อสารมวลชนและเกษตรอำเภอ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นไม่ค่อยมีบทบาทในโครงการนี้เท่าไหร่ เกษตรกรมองว่าการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรค่อนข้างยากเพราะต้องไปหาเกษตร

อำเภอเอง 

เกษตรกรไม่ค่อยพึงพอใจโครงการชดเชยเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท  

เท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการประกันราคา (รับจำนำ) เพราะไม่คุ้มค่ากับ

ต้นทุนการผลิตที่ลงไปกับขั้นตอนการเพาะปลูก นอกจากนี้ โครงการไร่ละ   

1,000 บาท ไม่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเพราะเกษตรกรที่มีที่ดินน้อยได้ค่า

ชดเชยน้อย ส่วนเกษตรกรที่มีที่ดินมากได้ค่าชดเชยมาก6 นอกจากนี้ เกษตรกร

เห็นว่าโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลประเภทอื่นๆ เช่น มาตรการควบคุมราคาการ

ผลติ (คา่เชา่นา คา่ปุย๋) ไมไ่ดผ้ลเพราะหนว่ยงานรฐัไมไ่ดเ้อาจรงิเอาจงั นอกจากนี ้

รัฐไม่สามารถควบคุมเรื่องราคาได้เพราะเป็นกลไกตลาดและเป็นการตกลงกัน

ระหว่างชาวนากับเจ้าของปัจจัยการผลิต เจ้าของนาและแรงงาน 

ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรสามประการ 

ประการแรก โครงการชดเชยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ไม่ได้ช่วยลดความ

เหลื่อมล้ำระหว่างชาวนาที่เป็นเจ้าของนากับชาวนาที่เช่านา เมื่อรัฐกำหนดว่าการ

จ่ายค่าชดเชยต้องจ่ายให้กับเกษตรกรเจ้าของนา ชาวนาที่เป็นเจ้าของนาจะได้รับ

 6 ในด้านกลับกัน จากการพูดคุยกับเกษตรกรในหมู่บ้านหนึ่ง เกษตรกรชี้ว่าเกษตรกรที่มีที่

นามากอาจจะได้ค่าชดเชยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในการเพาะปลูก ในขณะที่เกษตรกรที่มีที่นาน้อย

อาจจะได้ค่าชดเชยมากกว่าเพราะลงทุนน้อยหรือไม่ได้ลงทุนเลย 
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ค่าชดเชยแม้ว่าตนเองไม่ได้เพาะปลูกข้าวแต่ให้เขาเช่านา จากการสัมภาษณ์

เกษตรกรในหมู่บ้านหนึ่ง ผู้วิจัยพบว่ารัฐไม่ได้จำแนกว่าใครปลูกข้าวจริงหรือใคร

เพียงแค่ให้เช่านา ดังนั้นโอกาสการเข้าถึงโครงการชดเชยไร่ละ 1,000 บาท ของ

ชาวนาที่เช่านาจึงน้อยกว่าเกษตรกรที่เป็นเจ้าของนา7  

ประการที่สอง หน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ

ช่วยเหลือเกษตรกรเท่าที่ควร จากการสัมภาษณ์เกษตรกรหมู่บ้านหนึ่ง เกษตรกร

ชี้ว่าเกษตรอำเภอน่าจะลงมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเกษตรอินทรีย์  

ซึ่งเกษตรกรสนใจและรัฐก็ริ่ เริ่มแต่หน่วยงานรัฐก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลเท่าที่ควร 

เกษตรกรสนใจการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีแต่เกษตรกรต้อง

เข้าไปหาเกษตรอำเภอเพื่อขอซื้อสารอินทรีย์ 

ผู้วิจัย:   พี่ป้าน้าอาเข้าถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไหมครับ? 

ชาวบ้าน:  เรื่องโครงการช่วยเหลือ เช่น ประกันราคาหรือชดเชย เราเข้าถึง แต่

เราอยากให้เกษตรอำเภอลงมาดูแลชาวนาบ้าง เช่น เราอยากให้มา

ดูแลเกษตรอินทรีย์ของเราบ้าง ไม่ใช่ว่าพอเราใช้สารอินทรีย์หมด เราก็

ต้องเข้าไปซื้อที่เกษตรอำเภอ 

ประการที่สาม เกษตรกรอยากให้รัฐเปิดโอกาสให้ชาวนาเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการช่วยเหลือเกษตรกรให้มากกว่านี้ เช่น เปิดโอกาสให้ชาวนาเข้าไปอยู่

ขั้นตอนการรับซื้อข้าวเปลือกในโครงการประกันราคา ชาวนามองว่าระดับการมี

ส่วนร่วมที่น้อยของเกษตรกรทำให้เกษตรกรเข้าไม่ถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่สำคัญ ชาวนามองว่าตนเองได้รับการเอาเปรียบจากภาครัฐและพ่อค้าคนกลาง 

(น่าจะเป็นโรงสี) ในขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นรัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเข้าไปมี

ส่วนร่วมในกระบวนการรับซื้อข้าวเปลือก เช่น การวัดความชื้นหรือการจัดตั้ง  

โรงสีข้าวและลานตากข้าวให้เกษตรกรเข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการ 

 7 นอกจากว่าเกษตรกรเจ้าของนาแบ่งค่าชดเชยให้ 
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ผู้วิจัย:   สุดท้าย อยากให้รัฐบาลดูแลอะไรครับ? 

ชาวบ้าน:  รัฐบาลน่าจะจัดตั้งโรงสีข้าวและลานตากข้าวขึ้นมาแข่งกับพ่อค้า

คนกลางและให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตรงนี้ (น้ำเสียง

เอาจริงเอาจัง) 

ผู้วิจัยสังเกตว่าเกษตรกรมีความแข็งขันมากในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการรับซื้อข้าวเปลือกเพราะมองว่าการมีส่วนร่วมของเกษตรกรจะช่วย

แก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการช่วยเหลือของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิผล

ครับ  

8. สรุป 

ผู้วิจัยมองว่าระดับการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐและการช่วยเหลือ

เกษตรกรนั้นขึ้นอยู่กับสองปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยที่หนึ่ง ระดับการเข้าถึงการ  

ช่วยเหลือของรัฐขึ้นอยู่กับระดับการเอาใจใส่ของหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับประชาชน 

ในกรณีของโครงการเบี้ยยังชีพสวัสดิการสังคม ชาวบ้าไม่มีปัญหาในเรื่องการเข้า

ถึงโครงการและข้อมูลข่าวสารเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญ 

ในขณะที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีบทบาทมากนักในโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกร ส่วนหน่วงานภาครัฐมีระดับการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและ

ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือค่อนข้างน้อย  

ปัจจัยที่สอง ลักษณะของโครงการของภาครัฐมีผลต่อการเข้าถึงการช่วย

เหลือชาวบ้านและเกษตรกร กล่าวคือ หากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

สังคมที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนและชาวบ้านยอมรับ ระดับการเข้าถึงโครงการจะมีมาก

และความเหลื่อมล้ำจะมีจำกัด หากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนระยะ

สั้นที่มีกฎเกณฑ์ซับซ้อนและมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับการเข้าถึง

โครงการจะมีน้อยและความเหลื่อมล้ำจะมีมาก 
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แผนภาพที่ 1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าถึงการให้บริการภาครัฐ 

การดำเนินโครงการ  

เบี้ยยังชีพสวัสดิการ

สังคมของรัฐบาล 

- การนำโครงการเบี้ยยังชีพ

สวัสดิการสังคมของรัฐบาล  

ไปปฏิบัติโดยองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   

(ผู้นำชุมชน) 

- การเข้าถึงของชาวบ้าน

และเกษตรกร 
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วัฒนธรรมการเมืองไทยกับการใช้หลักนิติธรรม 

กฤษฎา  บุณยสมิต*

วัฒนธรรมการเมืองไทยกับการใช้หลักนิติธรรม ในมุมมอง

ของผู้เขียนซึ่งเป็นพนักงานอัยการที่มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้

กฎหมาย และในฐานะเป็นผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย

ไทยตลอดมา มีความเชื่อมั่นเสมอว่าเมืองไทยแต่โบราณมามีความ

เจริญทางนิติศาสตร์และมีหลักนิติธรรมที่ปรากฏในกฎหมายไม่แพ้

ชาติใดในโลกเมื่อเทียบตามยุคสมัยเดียวกัน และได้นำเสนอเปรียบ

เทียบอดีตและปัจจุบันโดยพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คนไทยคุ้นเคยกับคำว่า “วัฒนธรรม” “การเมือง” และ 

“หลักนิติธรรม” มาเป็นเวลานานแล้ว แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบ

ที่มาและความหมายของคำเหล่านี้ที่มาใช้แพร่หลายกันในสังคม

ไทย 

 *  อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด, ประธาน

กรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ และกรรมการชำระพจนานุกรม 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
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คำว่า “วัฒนธรรม” พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์-  

ประพันธ์ ปราชญ์คนสำคัญท่านหนึ่งของไทย ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ เช่น ประธานสมัชชาในสมัยประชุมครั้งที่ 11 สหประชาชาติ, 

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน นายกราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ เป็นผู้ทรง

บัญญัติศัพท์คำนี้ โดยทรงอธิบายไว้ว่า “วัฒนธรรม คำว่า	วัฒนธรรม	นี้ได้ผูกขึ้น

เพื่อให้มีความหมายตรงกับคำว่า	culture	ตรงมูลศัพท์หมายความว่า	‘เพาะปลูก

ได้งอกงาม’	เป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงาม	ซึ่งเปรียบได้กับการเพาะปลูก

พันธุ์ไม้ให้งอกงาม	ผลิดอกออกผลเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ในอันจะใช้ให้เป็น

ประโยชน์แก่ตน”
1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความ

หมายไว้ว่า “วัฒนธรรม	น.	สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ	เช่น	

วัฒนธรรมไทย	วัฒนธรรมในการแต่งกาย,	วิถีชีวิตของหมู่คณะ	เช่น	วัฒนธรรม

พื้นบ้าน	วัฒนธรรมชาวเขา.”	

คำว่าการเมืองนี้ มีความเป็นมาที่น่าสนใจว่าได้ปรากฏหลักฐานคำดังกล่าว

ในอดีตอย่างไร ตามกฎมณเฑียรบาลโบราณ ที่ปรากฏหลักฐานว่าได้ตราขึ้นเมื่อ

จุลศักราช 720 วันเสาร์เดือนห้าขึ้นหกค่ำ ปีชวด2 มีคำนี้อยู่สองแห่ง คือ ใน  

พระราชกิจของพระมหากษัตริย์ มีความว่า 

 1  วิทยทัศน์พระองค์วรรณฯ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธินราธิปประพันธ์พงศ์-วรวรรณ, 2544),  

น. 287. 

 2  คณะวิจัยกฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก ในความ

สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมี ดร.วินัย  พงศ์ศรีเพียร เป็นหัวหน้า  

โครงการฯ เคยให้ความเห็นว่าปีจุลศักราช 720 ตามหลักฐานไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะตกในปี

พุทธศักราช 1901 ในรัชกาลสมเด็จ พระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) แต่ในบานแผนกได้ระบุว่า   

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้ตั้งกฎมณเทียรบาลในที่นี้คือ สมเด็จพระรามาธิบดีบรมไตรโลกนาถฯ   

อีกประการหนึ่ง จุลศักราช 720 มิได้ตรงกับปีชวด แต่ตรงกับปีจอ สำหรับปีที่น่าจะถูกต้อง 

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร สันนิษฐานว่า ควรเป็นปีจุลศักราช 830 เพราะเป็นปีชวด

เดียวในรัชกาลนี้ที่สอดคล้องกับลูกวันที่ให้ไว้ คือ วันเสาร์ เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ำ ตรงกับวันเสาร์ที่ 

18 มีนาคม พุทธศักราช 2011 
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	 “...ค่ำแล้วทุ่ม	1	เบีกนอกพิภากษาการศึก	2	ทุ่มพิภากษาการเมือง		

สามทุ่มพิภากษาเนื้อคดีโบราณ	4	ทุ่มเรียกพระกยาเสวย	5	ทุ่ม	

เบีกโหรราชบัณฑิตยสนทนาธรรม	6	ทุ่มเบีกเสภาดนตรี	7	ทุ่ม	

เบีกนิยาย	8	ทุ่ม	9	ทุ่มเข้าพระบันทมหาประถมตีนม่าน…”		

คำว่า “พิภากษา” ในที่นี้หมายความว่า พิจารณา จึงอธิบายความได้ว่าใน

การประกอบพระราชกิจประจำวันของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งโบราณ กำหนดไว้

ในกฎมณเฑียรบาลซึ่งเป็นระเบียบการปกครองในราชสำนัก กล่าวคือในแต่ละช่วง

เวลาของวัน พระมหากษัตริย์จะทรงพิจารณาเรื่องใดบ้าง โดยกำหนดว่า ในเวลา

ระหว่าง 20 – 21 นาฬิกาของทุกวัน เป็นช่วงเวลาของการพิจารณา “การเมือง” 

ซึ่งหมายถึงกิจการบ้านเมือง 

การใช้คำว่า การเมือง ที่ปรากฏเป็นตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

การถวายการอภิบาลพระราชโอรสพระราชธิดาและพระเจ้าหลานเธอ อันเป็น

กิจการภายในราชสำนัก ดังความว่า   

“อนึ่งพระผู้เปนเจ้าดำเนีรพระราชโองการ	จัดแจงพระราชทานชแม่			

ให้พยาบาลเลี้ยงพระราชกุมารพระราชบุตรีพระราชนัดดา	ให้พระราชบุตร	

ท่านรู้โดยสุภาพจึ่งชอบโดยการเมืองท่าน	ถ้าชแม่เหนว่าพระราชกุมาร	

พระราชบุตรีพระราชนัดดา	ชแม่พระสนมทำผิดในพระราชถาน	ให้ชแม่	

กราบบังคมทูลแก่พระเจ้าอยู่หัว	...”
3 

คำว่า โดยสุภาพ ในความตอนนี้ หมายความว่า กระทำหน้าที่ด้วยดีหรือ

ด้วยความเรียบร้อย ส่วนคำว่า การเมือง ผู้เขียนเห็นว่า เป็นความหมายเดียวกัน

กับตัวอย่างแรก คือ หมายถึงกิจการบ้านเมือง 

สำหรับคำว่า “การเมือง” ในปัจจุบัน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า “การเมือง	น.	(1)	งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน	

เช่น	วิชาการเมือง	ได้แก่	วิชาว่าด้วยรัฐ	การจัดส่วนแห่งรัฐ	และการดําเนินการ

 3 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 2, (กรุงเทพฯ: 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2550), น. 147.  
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แห่งรัฐ.	(2)	การบริหารประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศ		

เช่น	การเมืองระหว่างประเทศได้แก่การดําเนินนโยบายระหว่างประเทศ.		 

(3)	กิจการอํานวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	เช่น	ตําแหน่ง	 

การเมือง	ได้แก่ตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่อํานวย	(คณะรัฐมนตรี)	หรือควบคุม	(สภา	 

ผู้แทนราษฎร)	การบริหารแผ่นดิน.”		

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ปรากฏคำว่า การเมืองอยู่ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

ชั่วคราว พุทธศักราช 24754 ซึ่งมีคำว่า การเมือง อยู่ 2 มาตรา ความว่า 

“มาตรา	11  คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้แทนประเภทที่	1	

คือ	

1. สอบไล่วิชาการเมืองได้ตามหลักสูตรซึ่งสภาจะได้ตั้งขึ้นไว้	

..... 

มาตรา	36  การเจรจาการเมืองกับต่างประเทศเป็นหน้าที่ของ

กรรมการผู้แทนราษฎร	และกรรมการอาจตั้งผู้แทนเพื่อการนี้ได้	

การเจรจาได้ดำเนินไปประการใดให้กรรมการรายงานกราบบังคม

ทูลกษัตริย์ทรงทราบ	

การให้สัตยาบันสัญญาทางพระราชไมตรีเป็นพระราชอำนาจของ

กษัตริย์	แต่จะทรงใช้พระราชอำนาจนี้ตามคำแนะนำของกรรมการ

ราษฎร”		

ต่อมาเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วเสร็จ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 24755 คำว่า การเมือง ปรากฏอยู่ในหมวด 1 

พระมหากษัตริย์ มาตรา 11 ความว่า “มาตรา	11  พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้น

หม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือโดยแต่งตั้งก็ตาม	ย่อมดำรงอยู่ในฐานะเหนือ

การเมือง”	

 4 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 166 วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 

 5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 529 วันที่ 10 ธันวาคม 2475 
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มีการกำหนดอย่างชัดเจนใน หมวด 4 คณะรัฐมนตรี ว่าตำแหน่งนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นตำแหน่งทางการเมือง ในมาตรา 47 ความว่า 

“มาตรา	47  นายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีอีกสิบสี่นายต้องเลือก

จากสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร	นอกนั้นจะเลือกจากผู้ที่เห็นว่ามีความรู้

ความชำนาญเป็นพิเศษ	แม้มิได้เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้	

แต่ต้องเป็นผู้ที่อาจดำรงตำแหน่งการเมืองได้” 

คำว่า “การเมือง” ในระยะเริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงการเมืองการ

ปกครองให้เป็นแบบสมัยใหม่นี้ มีการบัญญัติศัพท์การเมืองและการทูตขึ้น โดย

พระองค์วรรณฯ ทรงอธิบายศัพท์เกี่ยวกับรัฐและรูปของรัฐ ไว้ว่า “การเมือง	

Politics	ได้แก่วิชาและศิลปะการปกครองแห่งรัฐ	ถ้าเป็นวิชาก็เรียกว่า	รัฐศาสตร์	

Political	Science	ฉะนั้น	ศัพท์การเมืองจึงย่อมขึ้นต้นด้วยคำว่ารัฐ	State”
6 

ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่ม

ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวง มหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2476 ด้วยเหตุผลว่าการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาขณะนั้น มีเพียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ประเทศชาติมีความจำเป็นต้อง

มีบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย การปกครอง และสังคม มารับใช้ประเทศชาติ   

จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองต่อสภา  

ผู้แทนราษฎร โดยใช้ชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง” (มธก.) เมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว ได้มีพิธี เปิด

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกและ  

คนเดียวของมหาวิทยาลัย เพราะตำแหน่งผู้ประศาสน์การต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ

ตำแหน่งเป็นอธิการบดี  

คำว่า “การเมือง” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองใน พ.ศ. 

2475 นี้ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และนักปราชญ์  

 6 วิทยทัศน์พระองค์วรรณฯ น. 197. 
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คนสำคัญอีกท่านหนึ่งเคยอธิบายไว้อย่างน่าฟังในนวนิยายอมตะเรื่องสี่แผ่นดิน  

ซึ่งท่านเป็นผู้แต่งและผูกเรื่องว่าเมื่อเกิดเหตุความเห็นขัดแย้งกันทำให้มีความ

บาดหมางครั้งใหญ่ในครอบครัวของแม่พลอยตัวเอกของเรื่อง ระหว่างลูกชายคนโต

กับคนที่สองอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลูกชายคนที่สามซึ่งจบ

การศึกษาจากประเทศอังกฤษได้พยายามอธิบายให้แม่ฟังว่า  

“...แต่ก่อนนี้	เมืองไทยเราไม่มีการเมือง	ทุกคนก็ได้แต่ตั้งหน้า

ทำงานโดยเฉพาะของตน	ใครมีหน้าที่อะไรใครก็ทำไป	ความคิดความเห็น

ที่จะมี	ก็มีเพียงในกรอบของการงาน...ทั้งสองคนไม่มีวันที่จะขัดกันได้	

เพราะทางที่จะใช้ความคิดเห็นเป็นคนละแนวกัน	แต่เดี๋ยวนี้...มีทางที่จะใช้

ความคิดเห็นกว้างขวางกว่าแต่ก่อนมาก	คือใช้ความเห็นเกี่ยวกับการเมือง

ได้	เมื่อทั้งสองคนใช้ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน	มิใช่คนละแนวอย่าง	 

แต่ก่อน	ถ้าความคิดนั้นตรงกันก็ดีไป	ถ้าไม่ตรงกันก็เกิดเรื่อง...ถ้าจะให้ลูก

บอกให้รวบรัดได้ความว่า	การเมืองคืออะไร	ลูกก็บอกไม่ถูกเพราะ

การเมือง	เป็นของกว้างขวางเสียเกินกว่าจะจะรวบรัดให้เข้ามาอยู่ในขอบ

ของถ้อยคำเพียงสองสามคำได้...ถ้าจะพูดในแง่ดี	การเมืองก็ทำให้คนได้มี

ความคิดความเห็นกว้างขวาง	ทำให้คนได้มีจิตใจสูง	มีมานะบากบั่น	

อดทนต่อความทุกข์	และเสียสละความสุขส่วนตัว	เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางที่ตนเห็นว่าถูก	การเมืองจะทำให้ตนได้พอใจว่า	ตนได้เกิดมา

แล้วไม่เสียชาติเกิด	ทำให้รู้สึกว่าตนได้เกิดมาเป็นคนโดยสมบูรณ์เป็น	 

นายตัวเอง	บังคับตัวเอง	ไม่มีเจ้านายอื่นมาคอยบังคับ	มองทางด้านดี	

การเมืองก็เป็นของที่ดีหนักดีหนาทีเดียว	แต่ถ้าจะมองแง่ร้าย	การเมือง	 

ก็น่ากลัวอยู่	เพราะการเมืองต้องทำให้คนรบราฆ่าฟันกัน	ทำให้พ่อทะเลาะ

กับลูก	ผัววิวาทกับเมีย	พี่ทะเลาะกับน้อง	การเมืองทำให้เกิดการต่อสู้

ระหว่างคนกับคน	อาจทำให้เกิดบาดหมาง	อาฆาตพยาบาทกันไปตลอด

ชีวิต	บางเวลาการเมืองก็หามิตรให้ได้มาก	แต่บางครั้ง	การเมืองก็อาจ

ทำให้เราเสียมิตรไปจนหมด	ตลอดตนทำให้ต้องเสียทรัพย์สมบัติ	คิดคุก

ติดตะรางสิ้นเนื้อประดาตัว...”
7
  

 7 ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปราโมช, สี่แผ่นดิน แผ่นดินที ่3, พิมพ์ครั้งที ่3 (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ ์

สยามรัฐ, 2531), น. 873-874. 
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ผู้เขียนเห็นว่าเป็นคำอธิบายความหมายของการเมืองแบบไทยๆ ได้ดีและ

อ่านเมื่อใดก็รู้สึกว่ายังทันสมัย 

ถัดมาคือคำว่า “หลักนิติธรรม” ซึ่งนักกฎหมายทั่วไปทราบดีว่ามาจากภาษา

อังกฤษว่า “The Rule of Law” มีการถกเถียงและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง

และหลากหลายมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า “หลักนิติธรรม” คำนี้ควรให้  

ความหมายเช่นไร มีบทความและตำราจำนวนมากทั้งของไทยและต่างประเทศ  

ได้กล่าวถึงและอธิบายความหมายของคำนี้ ซึ่งตามความเข้าใจของผู้ เขียน   

หลักนิติธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการเมืองการปกครองของทุกรัฐหรือประเทศ 

ที่ต้องดำเนินการทุกสิ่งทางการเมืองการปกครองภายใต้กฎหมายของประเทศ 

รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้จริงตาม

กฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง  

ผู้พิพากษาตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ และ  

พนักงานอื่นใดในกระบวนการยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมาย  

ให้บังเกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั้นๆ ภายใต้หลักนิติธรรมโดย

ปราศจากอคติทั้งปวงโดยไม่ต้องเกรงกลัว หรือโดยปราศจากความลำเอียงเข้าข้าง

รัฐบาลหรือพรรคการเมืองใด และท้ายที่สุดนักกฎหมายทั้งปวงต้องยืนหยัดรักษา

วิชาชีพของตนไว้ภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิของประชาชน  

ทั้งหลายไว้ให้จงได้ 

หลกัการนีจ้ะแปลวา่ หลกัธรรมของนติศิาสตรก์ว็า่ได ้และผูเ้ขยีนขอกลา่วถงึ 

ความหมายของคำวา่ นติศิาสตร ์ตามที ่พระพรหมคณุาภรณ ์(ประยทุธ ์ปยตุโฺต)  

หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา “ป.อ. ปยุตฺโต”  เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็น 

พระธรรมปิฎก ได้เคยอธิบาย ถึงความสำคัญและความหมายในรากศัพท์ของคำว่า 

“นิติศาสตร์” ไว้ในหนังสือเรื่อง “นิติศาสตร์แนวพุทธ” ว่า  

“นิติศาสตร์	แปลว่า	ศาสตร์แห่งการนำ	หรือจัดดำเนินการ	ซึ่งอาจ

ขยายความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งการนำคน	หรือการนำกิจการของรัฐ	

หรือการทำหน้าที่ของผู้นำ...การที่จะทำการปกครองหรือเป็นผู้นำประเทศ

ชาติได้นั้น	แน่นอนว่าจะต้องมีระเบียบแบบแผน	คือเราต้องมีเครื่องมือ	 

ที่ใช้เป็นกติกาสังคม	การปกครองจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์กติกา	
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อย่างน้อยต้องรู้ว่าทำอไรได้หรือไม่ได้ในขอบเขตแค่ไหน	การปกครอง	 

จึงเรียกร้องให้มีกฎเกณฑ์กติกาเกิดขึ้น	เพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายกับ

เรื่องของการปกครองจึงแยกกันแทบไม่ได้จนกลายเป็นว่า	เมื่อมีการ

ปกครอง	ก็ต้องมีกฎหมาย	คือมีกฎเกณฑ์กติกาของสังคมหรือของ

ประเทศชาติ	ที่พลเมืองจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม...หลักการพื้นฐาน	

กฎหมายต้องมาจากธรรม		ต้องชอบธรรม	และต้องเพื่อธรรม”
8	

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำนี้ไว้ว่า  

“นิติธรรม	(กฎ)	น.	หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับ

แห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน	(อ.	rule	of	law)”	 

ในสังคมประชาธิปไตยนั้น หากจะรักษาความสงบเรียบร้อยไปพร้อมๆ กับ

การอำนวยความยุติธรรมในหมู่ประชาชนอย่างเสมอภาคกัน และทำให้บังเกิดผล  

อย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่อาจกระทำได้โดยการใช้หรือคุกคามที่จะใช้กำลังโดย  

เจ้าหน้าที่เพียงประการเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความเชื่อมั่นของ

ประชาชนว่า สถาบันการเมืองผู้สร้างกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อให้บุคคลเคารพ

และปฏิบัติตาม และยอมรับการลงโทษผู้ฝ่าฝืน มีสิทธิอัน “ชอบธรรม” ที่จะสร้าง

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้ปกครองนั้น 

ผู้เขียนได้อ่านทัศนะของ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้

กล่าวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง “บริบทใหม่ของ

ประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย” ภายในงานสัมมนาวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 โดยมีเนื้อหาน่าสนใจที่สรุปรายงานโดย

ทีมข่าวการเงินหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งท่านได้เสนอ	“องค์ประกอบ	4 ประการ

ที่ขาดไม่ได้ในบริบทหรือบรรทัดฐานใหม่ของเส้นทางการพัฒนาประเทศไทย ที่นำ

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและทรงพลังองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อม

 8 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ พิมพ์ครั้งที่ 4, โครงการพัฒนา

ระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิสถาบันกฎหมาย

อาญา พิมพ์เป็นธรรมทาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2542), น. 2-3 

และ 12.  
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รับบริบทใหม่” ในการนี้ท่านได้กล่าวถึง หลักนิติธรรม ในองค์ประกอบที่ 3   

ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง กล่าวคือ   

“องค์ประกอบที่	3 การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปกครองโดย

หลักนิติธรรม ไม่ใช่คำนึงถึงแต่ตัวบทกฎหมาย แต่ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์

แห่งกฎหมายและความเป็นธรรมด้วย จริงอยู่หลักนิติธรรมต้องอาศัย	 

กฎกติกาที่รัดกุมและมีหลักการ แต่กฎกติกาเหล่านั้นต้องบังคับใช้อย่าง

ตรงไปตรงมากับทุกๆ คนโดยไม่มีกรณียกเว้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ

องค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งตัวรัฐบาลเอง ก็ต้องอยู่ภายใต้

กฎหมาย			

นอกจากนี้  กระบวนการร่างและบังคับใช้กฎหมายต้องมีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม กระบวนการยุติธรรมซึ่งรวมทั้งกระบวนการ

ตุลาการ ต้องมีอิสระ มีคุณภาพไม่ลำเอียง มีความเที่ยงธรรม และ	 

ไม่ชักช้า ที่สำคัญ กฎหมายไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุ

เป้าหมายทางการเมือง รัฐบาลไม่ควรดำเนินการตามอำเภอใจ จับกุมผู้คน

ที่คัดค้านนโยบายของตน และลิดรอนสิทธิเสรีภาพที่บุคคลเหล่านั้นพึงมี

ตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชนของราษฎรทุกคนควรได้รับการปกป้องอย่าง

เคร่งครัดและเท่าเทียมกัน ซึ่งการปกครองด้วยหลักนิติธรรมนั้นต่างจาก

การปกครองด้วยกฎหมาย คือ ต้องมี 	rule	of	law ไม่ใช่ rule	by	law	

ตรงนี้มีความละเอียดอ่อนที่สำคัญ	

หากพิจารณาตัวเลขวัดความสมบูรณ์ของหลักนิติธรรมของประเทศ

ทั่วโลก โดย World	Justice	Project ล่าสุดใน 2558 พบว่า 4 อันดับต้น

ได้แก่	กลุ่มประเทศนอร์ดิก	คือ   เดนมาร์ก  นอร์ เวย์  สวี เดน และ	

ฟินแลนด์ ส่วนประเทศไทยได้คะแนนเพียง 0.52 จากคะแนนเต็ม 1 	 

นับเป็นลำดับที่  56 จาก 102 ประเทศ และลำดับที่  11 จาก 15 ใน

ภูมิภาค เราต่ำกว่าประเทศฟิลิปปินส์ กรีซ และกานา จะเห็นได้ว่าหนทางสู่

การพัฒนาหลักนิติธรรมของเรายังอีกยาวไกลและเมื่อการบังคับใช้หลัก

นิติธรรมอ่อนแอ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ทุจริตคอรัปชั่นก็เฟื่องฟู  	 
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ประชาธิปไตยจะผิดเพี้ยนไม่ทำงาน เมื่อนักการเมือง ข้าราชการ 	 

ภาคเอกชนตำรวจ และทหารล้วนใช้อำนาจที่ตนมีอยู่ เพื่อสร้างความร่ำรวย

ให้กับตนเอง  และเอื้ อประโยชน์ส่ วนตั วบนความทุกข์ ยากของ	 

ประชาสังคม ซึ่งหลักยุติธรรมที่ตกต่ำเสื่อมเสีย จะเซาะกร่อนความ	 

ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล”
9	

ประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และมีรูปแบบการ

ปกครองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย อาณาจักรไทยโบราณ หากเริ่มจาก

อาณาจักรสุโขทัย  อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1792-1981 อาณาจักรอยุธยา  

อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1893-2310 ส่วนกรุงธนบุรี อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 

พ.ศ. 2310-2325 ส่วนรัตนโกสินทร์ อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน 

ความยาวนานแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยนับถึงวันนี้ก็ 700 กว่าปี ไม่ว่าชาติใด

ก็ตามที่มีความเป็นมายาวนานขนาดนี้หากกฎกติกาที่ใช้บังคับแก่ชนทั้งหลายใน

ชาตินั้นขาดความเป็นธรรม ชาตินั้นคงไม่อาจดำรงอยู่ยาวนานได้เป็นเวลาหลาย

ร้อยปีเช่นนี้ได้  ดังนั้นกฎหมายเก่าของชาติไทยเราต้องเป็นบทกฎหมายที่มีความ

เป็นธรรมทั้งในเชิงวิชาการนิติศาสตร์และความเหมาะสมกับประชาชาติไทย  

กฎหมายไทยโบราณที่ว่านี้คือกฎหมายตราสามดวง  

กฎหมายตราสามดวงเป็น เอกสารสำคัญของชาติที่ เกี่ ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์ไทยและไทยศึกษาในเกือบทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง 

สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และอื่นๆ หลักกฎหมายส่วนใหญ่  

ในกฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายต่างๆ ที่สืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 

และได้ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศมายาวนาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเกิดปัญหา  

เกี่ยวกับการวินิจฉัยคดีหย่าร้างเรื่องหนึ่งเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น มีสาเหตุอันเกิด

มาจากตัวบทกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งผู้ชำระกฎหมายซึ่งประกอบด้วยราชบัณฑิต 

อาลักษณ์ และลูกขุนทำการชำระตัวบทกฎหมายทั้งหมดให้มีความยุติธรรมและ

เหมาะสมกับยุคสมัยยิ่งขึ้น เมื่อชำระเสร็จนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและทรงตรวจ

 9 ทีมข่าวการเงินหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ online วันที่ 17 

กันยายน 2558, m.posttoday.com. 



20�

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

ชำระขั้นสุดท้ายด้วยพระองค์เอง ให้พนักงานอาลักษณ์จารึกเขียนไว้ เป็น   

3 ฉบับ หรือ 3 ชุด ชุดละ 41 เล่มประกอบด้วยพระอัยการฉบับต่าง ๆ เริ่มต้น

จาก พระธรรมศาสตร์ หลักอินทภาษ พระธรรมนูญ พระอัยการลักษณะรับฟ้อง 

ฯลฯ เขียนด้วยหมึกบนสมุดข่อยสีขาว 3 ชุดแรกนี้เป็นต้นฉบับแท้ เรียกว่า  

ฉบับหลวง ตรวจชำระแล้วเสร็จเมื่อ จ.ศ. 1166 หรือ พ.ศ. 2347 เก็บไว้ใกล้ชิด

พระองค์คือห้องเครื่อง 1 ชุดไว้ที่หอหลวง 1 ชุดและไว้ที่ศาลหลวงอีก 1 ชุด 

กฎหมายที่ชำระจัดทำใหม่นี้ ทรงให้ปิดดวงตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และ  

บัวแก้ว ไว้บนปกทุกเล่มเป็นสำคัญ ทรงกำชับว่าต่อไปหากมีการอ้างใช้ตัวบท  

กฎหมายใดๆ ในการพจิารณาพพิากษาคด ีหากกฎหมายทีอ่า้งไมม่ตีราทัง้สามดวงนี ้

อย่าให้ผู้ใดเชื่อฟังเป็นอันขาด จึงเป็นที่มาของชื่อกฎหมายนี้ที่เรียกกันว่า กฎหมาย

ตราสามดวง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น ประมวลกฎหมายฉบับแรกแห่งสมัย

รัตนโกสินทร์ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ 1”  

ดวงตราทั้งสามที่ประทับไว้ในกฎหมายตราสามดวงคือ ตราพระราชสีห์ของ

เจ้าพญาจักรี ผู้เป็นใหญ่ในฝ่ายมหาดไทย ปัจจุบันยังเป็นดวงตราประจำกระทรวง

มหาดไทย ตราพระคชสีห์ของเจ้าพระยามหาเสนา ผู้เป็นใหญ่ในฝ่ายกลาโหม 

ปัจจุบันยังเป็นดวงตราประจำกระทรวงกลาโหม ส่วนตราบัวแก้วของเจ้าพญา  

พระคลังผู้เป็นใหญ่ในกรมท่ารับผิดชอบทั้งการคลัง การค้าขายและการติดต่อกับ

การต่างประเทศ ปัจจุบันตราบัวแก้วเป็นตราประจำกระทรวงการต่างประเทศ 

ความเชื่อมั่นของผู้เขียนในเรื่องความดีมีคุณค่าของกฎหมายไทยโบราณนี้

มิได้เป็นความเชื่อแบบเลื่อนลอย หรือคิดไปเองโดยปราศจากหลักฐาน และ  

ขออ้างอิงหลักฐานที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุของชาวต่างชาติในอดีตในช่วงเวลา

ต่างๆ ที่ได้เข้ามาติดต่อค้าขาย หรือติดต่อทางการทูต หรือเพื่อเผยแผ่ศาสนา ซึ่ง

บันทึกนักจดหมายเหตุชาวตะวันตกหลายต่อหลายคน ต่างบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ต้องตรงกันโดยกล่าวชมกฎหมายของไทยและตำหนิผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไว้

ทั้งสิ้น เช่น เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vliet) ชาวฮอลันดาที่เข้ามาใน

พระนครศรีอยุธยาระหว่าง พ.ศ. 2176 ถึง พ.ศ. 2185 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า

ปราสาททอง เขียนบรรยายไว้ในจดหมายเหตุที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายรู้จักดี  

ในชื่อ หนังสือจดหมายเหตุฟาน ฟลีต ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้หลายเรื่อง   

ในเรื่อง พรรณนาเรื่องอาณาจักรกรุงสยาม มีความตอนหนึ่งที่ ใช้หัวข้อว่า 
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“กฎหมายที่เขียนไว้มิได้รับการปฏิบัติตามและใช้ในทางที่ผิด”	บรรยายไว้ ดังนี้  

“...กฎหมายที่เขียนไว้แต่โบราณเป็นสิ่งที่ดีมากและมีคุณค่าสูงยิ่ง	

พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายควรจะรักษากฎหมายเหล่านี้	เพราะกฎหมาย

เหล่านี้ได้รับการตราขึ้นมาเพื่อเป็นพระเกียรติยศและชื่อเสียงของ	 

พระเจ้าแผ่นดิน	แต่ก็มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่ไม่กี่ฉบับ	...	

ความไม่ซื่อสัตย์ของข้าราชการผู้ใหญ่	ทำให้การบริหารงานด้านความ

ยุติธรรมทั้งอาญาและแพ่งเป็นไปอย่างเลวมาก	(แม้ว่าจะมีการวาง	 

กฎเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมและได้รับการวางเงื่อนไขบทบัญญัติไว้อย่างตรงดีแล้ว

ในทุกกรณีก็ตาม)	พวกคนที่มีอำนาจที่สุด	พวกที่รวยที่สุดมักชนะคดี

เสมอ	ทั้งนี้ก็ด้วยการติดสินบนหรือด้วยวิธีที่ทุจริตอื่นๆ	และคนจนเท่านั้น

ต้องได้รับความทุกข์ยาก...”
10	

นักจดหมายเหตุชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งคือ นิโคลาส์ แชร์แวส (Nicolas 

Gervaise) ซึ่งเดินทางเข้ามาในสยามเมื่อราว พ.ศ. 2224 พร้อมคณะมิชชันนารี 

ซึ่งเป็นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อกลับไปฝรั่งเศสเขาได้เขียนหนังสือ 

เล่มหนึ่งใช้ชื่อว่า ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม 

และได้วิจารณ์กฎหมายไทยและการบังคับใช้กฎหมายไว้ในหนังสือดังกล่าวว่า  

	“....แม้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตของบรรดาผู้พิพากษาตุลาการในศาล

ยุติธรรม	จะสอดคล้องด้วยทำนองคลองธรรมตามตัวบทกฎหมายอัน

บัญญัติขึ้นใช้ในประเทศสยาม	และนับได้เป็นเอกกว่าทุกแห่งในมัธยม

ประเทศก็ตาม	แต่ความโลภอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะสั่งสมความมั่งคั่งให้แก่

ตนเอง	อันเป็นอกุศลจิตที่ครอบงำไปทั่วประเทศ	ก็ได้ทำให้ตัวบท

กฎหมายในปัจจุบันไร้ความหมายไปไดแหมือนกัน...”
11
  

 10 กรมศิลปากร (จัดพิมพ์ในวาระ 400 ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2547), 

รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟานฟลีต(วันวลิต), (กรุงเทพฯ : หจก. โชติวงศ์ปริ้นติ้ง, 

2546), น. 13-14. 
 11 นิโกลาส์ แชรแวส, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมือง

แห่งราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) (พระนคร: สำนักพิมพ์

ก้าวหน้า, 2506), น. 80.  



20�

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

ต่อมามีความเห็นของชาวตะวันที่ตกที่เข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ คือ   

สังฆราชปาลเลกัวซ์ ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า  

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ท่านผู้นี้ดำรงตำแหน่งสังฆราชซึ่งเป็นประมุขมิสซังสยาม 

และประจำอยู่ที่วัดคอนเซ็ปชัญซึ่งอยู่เหนือวัดราชาธิวาส อันเป็นวัดที่พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงอยู่ในเพศบรรพชิตทรงจำพรรษาอยู่   

นักปราชญ์ฝ่ายตะวันตก และฝ่ายตะวันออกทั้งสองท่านนี้ ได้สนทนาและแลก

เปลี่ยนความรู้กันและกันตลอดมา สังฆราชปาลเลกัวซ์เป็นชาวตะวันตกอีกท่าน

หนึ่งที่ทำการศึกษากฎหมายตราสามดวงโดยละเอียด และให้ความเห็นไว้ใน

หนังสือชื่อ “เล่าเรื่องกรุงสยาม” มีความตอนหนึ่งว่า  

“ข้าพเจ้าได้อ่านประมวลกฎหมายทั้งหมดแล้ว	เห็นว่าส่วนใหญ่มี

ความเหมาะสมมาก	สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและปรับเข้าได้กับอุปนิสัย	

และขนบประเพณีของประชาชาติที่สร้างกฎหมายนี้ขึ้น...พระเจ้าแผ่นดิน

ทรงมีประมวลกฎหมายไว้ในห้องพระบรรทมเสมอเพื่อรับสั่งให้มหาดเล็ก

อ่านถวายให้ฟังทุกวันๆ	ละ	2-3	หน้า	ตุลาการผู้ใหญ่กับเจ้าเมืองทุกคน	 

จะต้องมีประมวลกฎหมายไปประจำชุดหนึ่ง	แต่ไม่ค่อยได้พิจารณาคดีกัน

ตามตัวบทกฎหมายเท่าใดนัก	ดังจะพิเคราะห์ได้จากอุทาหรณ์ต่อไปนี้		 

คดีทุกคดี	พึงพิจารณาพิพากษาให้สำเร็จลุล่วงไปภายในสามวัน	แต่สภา

ตระลาการก็มักปล่อยคดีให้ยืดเยื้อไปตั้งสองปีหรือสามปี”
12	

ตามที่สังฆราชปาลเลกัวซ์บันทึกไว้ข้างต้น เป็นที่เห็นได้ว่าปัญหาของ  

บ้านเมืองเราตั้งอดีตถึงปัจจุบัน มิได้เกิดจากกฎกติกาของบ้านเมืองไม่ได้ แต่เกิด

จากผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้

อย่างดีแล้วต่างหาก โดยเฉพาะความที่ว่า “คดีทุกคดี	พึงพิจารณาพิพากษาให้

สำเร็จลุล่วงไปภายในสามวัน” นั้น ชวนสงสัยว่ามีที่มาจากหลักกฎหมายหรือไม่   

ผู้เขียนจึงได้สืบค้นในพระอัยการสำคัญอีกฉบับหนึ่งในกฎหมายตราสามดวง คือ 

พระอัยการลักษณะตระลาการ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

 12 มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล, เล่าเรื่องกรุงสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(นนทบุรี : สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, 2549), น. 235-236.  
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ปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาตุลาการให้มีความเที่ยงตรง ไม่ลำเอียงไปโดยอคติทั้งสี่ 

ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

ข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อกำหนดต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา   

เจ้าพนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อปฏิบัติของคู่ความในระหว่างพิจารณาคดี   

พบในมาตรา 61 กำหนดไว้ว่า 

“61	มาตราหนึ่ง	ราษฎรจะร้องฟ้องหากกล่าวโทษแก่กันหนักก็ดี

เบาก็ดี	ถ้าแลความนะครบาลไซ้	กระลาการจะพิจารณาให้สำเรจ์แต่ใน

กำหนด	15	วัน	ถ้าแลมิสำเรจ์แต่ใน	15	วัน	จึ่งให้คู่ความกล่าวหาอาชญา

อุธรแก่กระลาการว่าอำยวนเนื้อความไว้ให้ช้าพ้นพระราชกำหนด	ถ้าแล

เนื้อความแพ่งในกระลาการพิจารณาให้สำเรจ์แต่ในสามเดือน	

ถ้าแลมิพ้นพระราชกำหนด	แลคู่ความเหนตัวพิรุทแล้วแลหา

อาชญาอุธรกล่าวโทษกระลาการไซ้ให้ไหมผู้นั้นเปนเลมิดกระลาการถ้าแล

หาว่าฉกลักทรัพยสิ่งใดๆ	ให้เอาสิ่งนั้นตั้งไหมผู้เลมิดนั้นแล”
13 

ความนครบาล ความอาชญา และความแพ่งในมาตรานี้เป็นการแบ่ง

ประเภทคดีของระบบกฎหมายเก่าของสยาม ซึ่งแตกต่างไปจากการแบ่งแยกเป็น

คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองในปัจจุบัน 

ในอดีต ความนครบาล หมายความว่า คดีอุกฉกรรจ์มหันต์โทษทั้งหลาย 

เช่นฆ่ากันตาย ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ ใช้กฤติยามนต์วางยาพิษทำร้ายกันถึงตาย  

เรียกว่าความนครบาล ศาลหลักที่มีอำนาจชำระคือศาลนครบาล มีพระยายมราช 

เป็นขุนศาล  

ความอาชญา ตามกฎหมายตราสามดวงยังแบ่งเป็น “ความอาชญาราษฎร์”  

คือคดีความที่มีโทษราษฎร์ ส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดตามบทบัญญัติต่างๆ 

ในพระไอยการอาชญาราษฎร์ เช่น ทำข่มเหงจองจำผู้อื่นโดยมิชอบ ศาลหลักที่มี

อำนาจชำระไดแ้ก ่ศาลอาชญาราษฎรและศาลอาชญาจกัร และ “ความอาชญาหลวง” 

 13  ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, น. 486. 
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คือคดีความที่มีโทษหลวง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดตามบทบัญญัติ

ต่างๆ ในพระไอยการอาชญาหลวง เช่น ยักยอกทรัพย์ของพระเจ้าอยู่หัว 

ความแพ่ง ตามกฎหมายตราสามดวงเป็นคนละ คดีในอดีตที่พิพาทเกี่ยวกับ

เรื่องด่าสบประมาทกัน ทำร้ายร่างกายกันไม่ถึงเป็นอันตรายสาหัส การกระทำ

อนาจาร ลักทรัพย์ กู้หนี้ ฟ้องหย่าขอแบ่งทรัพย์สิน ต่างถือเป็นคดีแพ่งทั้งสิ้น   

ส่วนศาลหลักที่มีอำนาจชำระคดีในกรณีเกิดเหตุในราชธานี ได้แก่ ศาลแพ่งเกษม 

ศาลแพ่งกลาง ศาลแพ่งวัง ซึ่งแตกต่างกับความหมายของคดีแพ่งปัจจุบัน ที่หมาย

ถึงคดีที่พิพาทกันเรื่องทรัพย์สินหรือสิทธิต่างๆ ที่เป็นของส่วนเอกชน และไม่มีโทษ

ทางอาญาใดๆ มาเกี่ยวข้อง  

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเก่า เน้นการอำนวยความยุติธรรมโดย

รวดเร็ว คดีความที่มีโทษสูงยิ่งต้องพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว คดีนครบาลซึ่งเป็นคดี

อุกฉกรรจ์ กฎหมายกำหนดให้ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ถ้าเป็นคดี

อาชญาซึ่งมีโทษรองลงมาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 15 วัน และ

คดีแพ่งซึ่งมีโทษน้อยกว่าคดีสองประเภทแรก กลับให้เวลาพิจารณามากกว่าคือ 

ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน   

ผู้ที่อ่านบทความนี้ คงทราบดีว่าสภาพการณ์ในการอำนวยความยุติธรรม  

ในปัจจุบัน ยังมีความล่าช้า ไม่ทันการ และบางคดีทำให้เสียความยุติธรรมไป

เพราะเหตุล่าช้า จะเห็นว่าปัญหาอุปสรรคใหญ่ในประเด็นนี้ที่มีมาตั้งแต่สมัย

อยุธยาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหรือขาดมาตรการที่เพียงพอและเหมาะสมในการ

แก้ไข ผู้เขียนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอๆ กับการรักษาหลักนิติธรรมให้คงไว้

ในการเมืองการปกครอง การอำนวยความยุติธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

ปกครอง หลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคงเป็นเสมือนยารักษาโรค  

ที่หมดอายุ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

ให้ได้โดยเร็ว 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาในกฎหมายตราสามดวงต่อไป พบว่าบทบัญญัติ  

ส่วนใหญ่เป็นตัวบทกฎหมายที่ใช้บังคับมาตั้งแต่สมัยต้นอยุธยา เมื่อมีการชำระ

ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ใช้บังคับ
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ตลอดมาและมีการการเพิ่มเติมกฎหมายบางฉบับบ้าง เช่นกฎหมายที่ตราขึ้นใน

รัชกาลที่ 2-5 นับได้ว่าชาติสยามเราใช้กฎหมายตราสามดวงมาร่วมสี่ร้อยปีเศษ 

โดยมีกฎหมายอื่นๆ ประกอบด้วย จนกระทั่งไทยต้องเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยม

ตะวันตก ประเทศอังกฤษและประเทศตะวันตกอื่นๆ มีระบบกฎหมายที่แตกต่าง

กับไทย จึงเห็นว่ากฎหมายของไทยป่าเถื่อน จึงเรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

จากไทยเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยและศาลไทย จนต้องทำ

สนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring‘s Treaty) กับอังกฤษใน พ.ศ.2398 และทำ  

สนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันกับชาติตะวันตกอื่นๆ ทำให้ไทยเสียสิทธิสภาพ 

นอกอาณาเขต และในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 

จำต้องเร่งรีบปฏิรูปกฎหมายและการศาลไทยจากเก่ามาสู่กฎหมายสมัยใหม่เพื่อให้

เป็นที่ยอมรับของประเทศตะวันตกพื่อไทยจะได้เอกราชทางกฎหมายและการศาล

คืนมา ในที่สุดกฎหมายตราสามดวงได้ถูกยกเลิกไป  

ผู้เขียนได้สืบค้นและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายบนหลักนิติธรรมตามที่

ปรากฏหลักฐานจากกฎหมายตราสามดวง ในพระอัยการทุกฉบับที่ประกอบอยู่ใน

กฎหมายตราสามดวง จะเริ่มต้นด้วยประกาศพระราชปรารภก่อน เพื่อเป็นการ

กล่าวถึงสาเหตุของการที่ต้องชำระกฎหมายครั้งใหญ่ สรุปความได้ว่า มีการตัดสิน

คดีหย่าร้างเรื่องหนึ่ง ระหว่างอำแดงป้อม ผู้เป็นภรรยาฟ้องหย่านายบุญศรี 

ช่างเหล็กหลวงผู้เป็นสามี ซึ่งทางพิจารณาได้ความว่านายบุญศรี สามีมิได้มีความ

ผิดอะไร อำแดงป้อมต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดโดยเป็นชู้กับนายราชาอรรถ แต่มี  

ข้อกฎหมายขณะนั้นกำหนดไว้ว่าเมื่อหญิงภรรยาฟ้องหย่าชายสามี แม้ชายผู้เป็น

สามีไม่มีความผิดก็ให้หย่าได้  พระเกษมผู้เป็นตุลาการจึงตัดสินคดีให้หย่าได้   

นายบุญศรี จึงทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรมต่อพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเมื่อทรงรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว   

จงึโปรดเกลา้ฯ ใหต้รวจสอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัความวา่ “....จึง่ทรงพระกรรณุา 

ตรัสว่า	หญิงนอกใจชายแล้วมาฟ้องหย่าชาย	ลูกขุนปฤกษาให้หย่ากันนั้นหาเปน

ยุติหาเป็นธรรมไม่	จึ่งมีพระราชโองการตรัสสั่ง	ให้เจ้าพญาพระคลังเอากฎหมาย	

ณสานหลวงมาสอบกับฉบับหอหลวง	ฉบับข้างที่	ได้ความว่า	“ชายหาผิดมิได้หญิง

ขอหย่า	ท่านว่าเปนหญิงหย่าชายหย่าได้...” เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อ

กฎหมายที่ว่า แม้ชายสามีไม่มีความผิด ก็ให้สิทธิหญิงผู้เป็นภรรยาฟ้องหย่าได้ 



20�

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

อันเป็นบทบัญญัติที่ไม่เป็นธรรมอยู่เช่นนั้นจริง ในการนี้พระองค์ทรงตำหนิผู้ที่ตรา

บทกฎหมายที่ขาดความเป็นธรรมนี้ไว้ว่า “พระราชกำหนดบทพระอายการนั้นก็

ฟั่นเฟือนวิปริตผิดซ้ำต่างกันไปเปนอันมาก	ด้วยคนอันโลภหลงหาความลอายแก่

บาปมิได้	ดัดแปลงแต่งตามชอบใจไว้พิภากษาภาให้เสียยุติธรรมสำหรับแผ่นดินไป

ก็มีบ้าง...” จากนั้นจึงทรงสั่งให้ชำระกฎหมายทั้งหมดในภาพรวมและทรงตรวจขั้น

สุดท้ายด้วยพระองค์เองดังปรากฏความว่า “...	จึงทรงพระกรรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อม	จัดข้าทูลลอองทุลีพระบาท	ที่มีสะติปัญญาได้...11	คน	ชำระ	พระราช

กำหนดบทพระอายการอันมีอยู่ในหอหลวงตั้งแต่พระธรรมสาตรไปให้ถูกถ้วน....	

ทรงพระอุตสาหทรงชำระดัดแปลงซึ่งบทอันวิปลาดนั้นให้ชอบโดยยุติธรรมไว้	ด้วย

พระไทยทรงพระมหากรรุณาคุณจให้เปนประโยชน์แก่กระษัตรอันจดำรงแผ่นดิน

ไปในภายหน้า” 

แต่ไม่ปรากฏหลักฐานตอนใดเลยว่า พระองค์ได้ทรงสั่งเปลี่ยนแปลง  

คำพิพากษา หรือทรงตำหนิโทษผู้พิพากษาตุลาการผู้ตัดสิน ทั้งนี้เนื่องจากการ  

พิจารณาพิพากษาคดีนี้ผู้พิพากษาตุลาการได้กระทำตามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ขณะนั้น แต่ทรงตำหนิผู้ตราบทกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมนั้น และทรงสั่งให้แก้ไข  

โดยเร็วคือการชำระกฎหมายครั้งใหญ่ในภาพรวมดังกล่าวมาแล้วเพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรม  

การที่พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีพระราชอำนาจ

เป็นล้นพ้น พระบรมราชโองการใดย่อมถือว่ามีผลบังคับเป็นกฎหมาย จะกลับแก้

เพิกถอนเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ย่อมกระทำได้ แต่พระองค์ก็ไม่ทรงกระทำในสิ่งที่

มิได้ถูกบัญญัติไว้ตามกฎหมายในขณะพิจารณาและพิพากษาคดี เหตุการณ์นี้คือ

สิ่งแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงยึดมั่นใน  

“การปกครองที่ถือกฎหมายเป็นใหญ่	หรือการปกครองที่ถือหลักนิติธรรม (The 

Rule of Law)”  

ในการปกครองไม่ว่าที่ใด ประการแรกตัวบทกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้

ต้องมีความเป็นธรรม เสมอภาค มุ่งประสงค์ใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ไม่ว่าผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนั้นจะแตกต่างกันที่เหล่ากำเนิด เพศ หรือ

ศาสนา ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งกฎหมายเสมอกัน ประการถัดไปการบังคับ
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ใช้กฎหมายต้องอยู่บนหลักนิติธรรม ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือ “คน”   

ผู้มีอำนาจรักษาและบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมทั้งในการตรากฎหมาย   

การควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย การลงโทษ

ผู้ที่ฝ่าฝืน ในอดีตคือพระมหากษัตริย์คือซึ่งทรงกุมอำนาจสูงสุดในทางบริหาร  

ราชการแผ่นดินซึ่งทรงกระทำผ่านทางขุนนางน้อยใหญ่ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ทำ

หน้าที่ ในปัจุบันของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีระบบการเลือกตั้งที่

สมบูรณ์ แบ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ผู้มี

บทบาทสำคัญยิ่งคือนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง และ

ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้

บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ การเลอืก การสรรหา หรอืจะเปน็วธิกีารใดๆ กต็ามแตจ่ะเรยีก 

จำเป็นที่ต้องได้ “คนดี” เพื่อมาทำหน้าที่ดังกล่าว 

ในปัจจุบัน เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในฝ่ายการเมืองและ

ฝ่ายข้าราชการประจำ มักปรากฏข้อร้องเรียน ข้อครหา หรือกล่าวหาว่าเป็นการ

แต่งตั้งโดยใช้ระบบอุปถัมภ์บ้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อนบ้าง มีอคติส่วนตัวระหว่าง

ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกับผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาบ้าง ในภาพรวมของการ  

แต่งตั้งมีข้อสงสัยว่าได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่

กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับการใช้หลักนิติธรรมใน

กฎหมายหรือไม่ ผู้เขียนจึงใคร่ขอกล่าวถึง หลักในการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ในอดีต ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญมีผลต่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร 

ที่กำหนดไว้ตามตามกฎหมายมีหลักการเช่นไร ซึ่งพบหลักการที่เป็นธรรมและ

สามารถนำหลักการบางประการมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยได้ คือ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่น่าสนใจ ดังปรากฏใน

พระราชกำหนดเก่า ฉบับที่ 50  ตามหลักฐานประกาศใช้เมื่อจุลศักราช 1102 ปี

วอกโทศกตรงกับ พ.ศ. 2283 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ซึ่ง  

ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2275-230114 มีความว่า 

 14 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 2, น. 914-

915. 
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“...อนึ่งขนบทำเนียมผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่นผู้รักษาเมืองผู้รั้ง

กรมการ	ย่อมมีความชอบตามคุนนานุรูปสมควรแลกอปด้วยวุธิสี่ประการ	

คือชาติวุธิ	ไวยะวุทธิ	คุณวุทธิ	ปัญาวุทธิ	ชาติวุทธินั้นกระกูลเปนอัคมหา-

เสนาๆ	บดีสืบๆ	กันมา	ไวยวุทธินั้นคืออายุศมควรตั้งแต่สามสิบเบดปี	 

ขึ้นไป	คุณวุทธินั้นคือมีความรู้ฝ่ายทหารพลเรือนชำนิชำนาน	ปัญาวุทธินั้น

คือจำเริญด้วยปัญาฉลาดในที่จะตอบแทนแก้ไข	อัถปฤษหนาประเทษกรุง

อื่น	แลคิดอ่านให้ชอบด้วยโลกียะราชกิจธรรมทังปวง	ควรสมุหะกระลา

โหมสมุหะนายกจัตุสดมปฤกษาพร้อมกัน	จึ่งนำเอากราบทูลพระกรุณา

เอาผู้กอปด้วยวุทธิสี่ประการนั้นเปนที่พระหลวงขุนหมื่น	แม้นแต่	 

สองประการสามประการก็ภอจะเอาเปนที่พระหลวงขุนหมื่นตามสมควร	

อนึ่งผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่น	ย่อมประกอปด้วยอะธิบดีสี่ประการ	

คือฉันทาธิบดี	คือวิริยาธิบดี	คือจิตาธิบดีคือวิมังสาธิบดี	ฉันทาธิบดีนั้นคือ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมต้องพระราชประสงค์สิ่งใด	ผู้นั้นนำซึ่งสิ่งนั้นมาทูล

เกล้าทูลกระหม่อมถวาย	วิริยาธิบดีนั้นคือกอปรด้วยความเพียรในราชการ

มไิดข้าด	จติาธบิดนีัน้คอืมนีำ้ใจกลา้แขงในการณะรงคส์งคราม	วสิงัสาธบิด	ี

นัน้คอืฉลาดในทีพ่ภิากษาความแลอบุายในราชการตา่งๆ	ถา้ผูใ้ดมปิระกอปร	

ด้วยวุทธิสี่ประการแลอะธิบดีสี่ประการแต่ประการใดประการหนึ่งไซ้ถึง

คุณานุรูปสมควรก็ดี	อย่าให้สมุหกลาโหมสมุกะนายกจัตุสดมกราบทูล

พระกรุณาตั้งแต่งผู้นั้นเปนพระหลวงขุนหมื่นเปนอันขาดทีเดียว...”	

วุฒิ 4 ประการ นั้นสามารถอธิบายได้ว่า การกำหนดชาติวุฒิ คือถือกำเนิด

ในตระกูลขุนนางนั้น เนื่องมาจากในอดีตไม่มีสถานศึกษาในระบบเช่นปัจจุบัน   

การศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะการปกครอง อักษรศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระภิกษุผู้ทรงคุณความรู้ในวัดต่างๆ 

และจากครอบครัวทั้งสิ้น วัยวุฒิที่กำหนดไว้ว่าต้องมีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไปจึงจะได้

รบัการแตง่ตัง้เปน็ขนุนางผูใ้หญไ่ดก้เ็ปน็เกณฑท์ีเ่หมาะสม เพราะผูท้ีม่วียัประมาณนี ้

จะมีทั้งความรู้และประสบการณ์ตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ คุณวุฒินั้นหากจะ

เปรียบกับปัจจุบันคือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ จากสถานศึกษาใน
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ระดับต่างๆ นั่นเอง สิ่งที่น่าสนใจมากคือการกำหนดให้เป็นผู้ที่มี “ปัญญาวุฒิ”  

คือมีความฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งปัญหาภายในและปัญหาที่เกิดจาก  

ต่างประเทศ ส่วนอธิบดี 4 ประการนั้นซึ่งตรงกับหลักธรรมเรื่องอิทธิบาท 4 ใน

พระพุทธศาสนา วุฒิ 4 และอธิบดี 4 ดังกล่าวมาในตัวบทกฎหมายเก่านี้ ใช้ใน

การพิจารณาประกอบการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญของชาติบ้านเมืองได้โดยไม่มีล้า

สมัย 

 ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามประการหนึ่งไว้ในกลุ่มประเด็นห้องย่อยเพื่อ

ระดมความคิดเห็นกลุ่มนี้ ได้ตั้งสมมติฐานว่า การบังคับใช้หลักนิติธรรมในสังคม

ไทยที่ผ่านมา มักเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายบนฐานของวัฒนธรรมการเมือง

ไทย ซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเท่าใดนัก เช่น การใช้ความสัมพันธ์

แบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง การคอร์รัปชั่นโดยอาศัยระบบอุปถัมภ์ 

การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม (abuse of power) ในทางการเมือง การขาดการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง และ

การเกรงกลัวผู้มีอำนาจ เป็นต้น วัฒนธรรมการเมืองไทยในลักษณะอำนาจนิยม 

ไพร่ฟ้า และระบบอุปถัมภ์เช่นนี้ได้สืบทอดต่อกันมาในสังคมไทยด้วยความเคยชิน

จนกลายเป็นจิตสำนึกและพฤติกรรมของคนไทย  

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเกี่ยวกับการพยายามป้องกันมิให้

มีการใช้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้ง ดังปรากฏในกฎหมายที่ตราขึ้น

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เรียกว่า ประชุมประกาศ

รัชกาลที่ 4 ได้แก่ ประกาศฉบับที่ 237 ประกาศว่าด้วยการเดินเป็นเจ้าเมือง  

ณ วันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น 14 ค่ำ ปีกุน เบญจศก ผู้เขียนขอคัดเนื้อความ

ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจ ตามต้นฉบับ ดังนี้ 

“มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท	ให้ประกาศแก่

ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในให้ทราบทั่วกันว่า	อ้ายพระ		 

อ้ายจมื่น	อ้ายหลวง	อ้ายขุน	หรืออ้ายหมื่นเจ๋อเจอะกล้าๆ	เป็นคนในกรุง

บ้าง	คนในหัวเมืองบ้าง	ที่อยากจะเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองใน	หัวเมือง

นั้นๆ	หานายหน้าเที่ยวเดินขอเสียสินบนถวายพระองค์เจ้า	เจ้าจอมข้างใน
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บ้าง	หรือเดินขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยตามพนักงานบ้าง	หรือเดินในท่านผู้หญิง 

หรือเมียน้อยตัวโปรดของขุนนางบ้าง	หรือเดินตามบุตรหลานชายหญิง

ของขุนนางก็มีบ้าง	เสียสินบนแรงๆ	ขอให้ช่วยเพ็ดทูลว่ากล่าวให้ได้ตั้ง

ออกไปเป็นผู้สำเร็จราชการที่เรียกว่า	เจ้าเมือง	ในหัวเมือง	เอก	โท	ตรี	

จัตวา	นั้นๆ	ฝ่ายผู้ที่เห็นแก่สินบน	ก็ต่างคนต่างรับแล้วก็ต่างคนต่างหา

อุบายเพ็ดทูลเย่อหยิ่งกันไปต่างๆ	ตามสติปัญญา	ผู้ที่อยากจะเป็นผู้สำเร็จ

ราชการหัวเมือง	สู้เป็นหนี้สินกู้ยืมท่านผู้อื่นสู้เสียดอกเบี้ยมาเสียสินบนไป

ได้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองเหล่านี้นั้น	ขอให้ท่านทั้งปวงตั้งแต่ผู้ดีตลอดไป

จนไพร่รู้จักเถิด	ว่าใจมันมิใช่คน	เป็นผีโหง	ผีห่า	สู้เสียเงินเสียทองเป็นหนี้

เป็นสินผูกดอกท่านผู้อื่นไป	ด้วยคิดว่าจะไปกินเลือดเนื้อมนุษย์	เถือเนื้อ

มนุษย์	หรือเอาเลือดมนุษย์ในเมืองนั้นมาใช้หนี้ได้ทันประสงค์	จึงคิดการ

ดังนั้นก็เพราะการในหัวเมืองเป็นการไกลพระเนตรพระกรรณ	ไกลหูไกล

ตาท่านผู้หลักผู้ใหญ่	จะพูดจะทำบังคับบัญชาอะไรไปคดๆ	โกงๆ	ก็อาจจะ

ทำไปได้ทุกอย่าง	เพราะตัวไปนั่งซังเป็นที่สูง	ไม่มีผู้ขัดขวางได้	จะ

พรรณนากิริยาของผู้สำเร็จราชการเมืองหัวเมืองที่ทำผิดๆ	ไปนั้น	จะรำพัน

ไปเล่มสมุดหนึ่งก็ไม่พอ	

	ก็ตามธรรมเนียมที่ผู้สำเร็จราชการเมืองจะได้นั้น	ก็มีแต่ค่าที่นั่ง	 

ค่าประทับแลส่วนพินัยที่แบ่งกันในปีหนึ่งแทนเบี้ยหวัด	ประตูที่จะได้โดย

ธรรมเนียมนั้นก็คล้ายๆ	กับข้าราชการในกรุงดอก	กับผู้ที่จะเดินไปเป็นที่

ผู้สำเร็จราชการ	ณ	หัวเมืองนั้น	โดยอย่างต่ำก็	30	ชั่งขึ้นไป	โดยอย่าง

ใหญ่ก็เพียง	300	ชั่งลงมา	จึงเห็นแท้ว่าคนที่อยากจะไปด้วยสินบนดังนี้	

คือเป็นใจผีโหงผีห่าตั้งใจแต่จะคิดกินเลือดกันเนื้อมนุษย์ในเมืองนั้น	ไม่มี

เมตตากรุณา	ยิ่งแรงสินบนมากเสียดอกเบี้ยเจ้าหนี้มาเสียสินบนมาก	 

ก็ร้อนมาก	จะเปลื้องหนี้อยากจะผ่อนดอกเบี้ย	หรืออยากจะเอาทุนคืน	

คงจะไปทำผิดๆ	ถูกๆ	บังหลวงฉ้อราษฎร์กะเกณฑ์เกินราชการ	เอาผู้ร้าย

มาผูกให้ซัดผิดๆ	หรือคิดเอาสินบนปล่อยผู้ร้ายเสีย	หรืออื่นๆ	อะไรไป	 

ไม่หยุดหย่อนเป็นแน่	
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ผู้ใดที่เห็นแก่สินบนรับสินบน	ช่วยเดินเหินว่ากล่าวเพ็ดทูลแคะไค้

ให้ผู้นั้น	ๆ	ได้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองนั้น	ถ้าได้เงินสินบนด้วยเหตุนั้น	 

ก็คือว่าผู้นั้นหากรุณาแก่มนุษย์มิได้	ชื่อว่าคิดเอาเลือดเนื้อของราษฎร	 

คนยากคนไร้	ที่อยู่บ้านห่างเมืองไกลมาขายให้อ้ายยักษ์	อ้ายผี	เป็น	ผีโหง	

ผีห่า	ผู้ที่หากินอย่างนี้จะได้บาปมากนักหนาทีเดียว	ที่ว่าดังนี้ผู้ที่ซื่อๆ	อยู่

ในสัตย์ในธรรมคงเห็นจริงด้วยหมด…”	
15	

ความในประกาศรัชกาลที่ 4 ฉบับนี้ชัดเจนและทันสมัยตลอดกาล คือผู้ที่ใช้

สินบนซื้อขายตำแหน่ง เมื่อได้ดำรงตำแหน่งนั้น ย่อมใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง

โดยทุจริตหรือโดยมิชอบเสมอ เพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาเป็นการเอาทุนคืน พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ถ้อยคำตำหนิผู้ที่กระทำเช่นนี้รุนแรงมาก  

ว่าเป็น “อ้ายยักษ์	อ้ายผี	เป็น	ผีโหง	ผีห่า” เพราะได้คิดมาแต่ต้นว่าจะไปเป็น  

เจ้าเมืองหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอันเป็นหน้าที่ของผู้นำในการ

บำบัดทุกข์และบำรุงสุขของประชาชนในเมืองนั้นว่าต้องการตำแหน่งเพื่อ “จะไป

กินเลือดเนื้อมนุษย์	เถือเนื้อมนุษย์	หรือเอาเลือดมนุษย์ในเมืองนั้น”	

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพยายามที่จะทดลองใช้วิธีการ

ใหม่ๆ ในการพิจารณาแต่งตั้งขุนนางตำแหน่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรมสมัย

นั้น คือ พระมหาราชครูปโรหิตาจารย์ และพระมหาราชครูมหิธร ข้าราชการ

ผู้ใหญ่ระดับศักดินา 10,000 ในคณะลูกขุน ณ ศาลหลวง หากจะเปรียบเทียบให้

ใกล้เคียงกับปัจจุบันคือ ประมุขของศาลต่างๆ ด้วยการทรงเปิดโอกาสให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องมีสิทธิเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกขุน ณ ศาลหลวง 

ตามที่ปรากฏใน ประกาศฉบับที่ 146 ประกาศให้เลือกพระราชครูลูกขุน   

พระมหาราชครูปโรหิต พระมหาราชครูมหิธร (คัดจากหมายรับสั่ง เดือน 8 ปี

มะเมีย สัมฤทธิศก) มีความบางตอนว่า 

 15 รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศ

รัชกาลที่ 4, กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, น.348. 
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“ด้วยเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี	ศรีสุวิรมหามัตวงศ	ราชพงศ-	 

นิกรานุรักษ	มหาสวามิภักดิบรมราโชปการาภิรมย์	สระโพดมกิจวิจารณ-

มหามณเฑียรบาลบดินทร	ราชนิเวศนินทรามาตย์	อันเตปุริกนาถ

เสนาบดี	อภัยพิริยปรากรมพาหุ	เป็นประธานาธิบดี	ในกรมวังรับ

พระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท	ดำรัสเหนือเกล้าฯ	สั่งว่า	

ให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์	ที่ตั้งกรมแล้วแลยังไม่ได้ตั้งกรม	

ข้าราชการเจ้าพระยาแลพระยา	พระหลวงในพระบรมมหาราชวัง	แลใน

พระบวรราชวังจงทั่วกันว่า	พระมหาราชครูปโรหิตาจารย์	(ทองดี)		 

พระมหาราชครูมหิธร	(อู่)	ถึงแก่กรรมแล้ว	ที่พระราชครูทั้ง	2	จะต้องตั้ง

ขึ้นใหม่	เมื่อว่าจะทรงปรึกษากับพระราชวงศานุวงศ์องค์หนึ่ง	สององค์		 

แลท่านเสนาบดีสามคนสี่คน	เลือกสรรข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นก็จะได้	

แลทรงพระราชดำริเห็นว่า	ที่พระมหาราชครูปโรหิตาจารย์	พระมหาราช

ครูมหิธร	พระครูพิเชต	พระครูพิราม	4	ตำแหน่งนี้	เป็นผู้พิพากษาตัดสิน

ผิดแลชอบ	สุขทุกข์ความของท่านทั้งหลายทั่วกัน	ต่อออกไปจนราษฎร	 

ซึ่งเป็นบ่าวไพร่ในสังกัด	แล้วได้ทรงทราบว่าในประเทศอื่นๆ	เมื่อผู้ครอง

แผ่นดินจะตั้งผู้สำหรับตัดสินความ	ก็ย่อมให้คนทั้งปวงเลือกแล้วจดหมาย

ชื่อเข้ามาส่งต่อเจ้าพนักงาน	เจ้าพนักงานสอบดู	ถ้ามีชอบใจท่านผู้ใดมาก	

ก็ให้ผู้นั้นเป็นผู้ตัดสินคดีของราษฎร	ครั้งนี้จะทรงทะนุบำรุงบ้านเมืองให้

สมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขทั่วกัน	โดยอย่างธรรมเนียมแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นกว่า

เก่า	จึงโปรดเกล้าฯ	ขอให้พระราชวงศานุวงศ์ที่ตั้งกรมแล้ว	แลยังไม่ได้ตั้ง

กรม	ข้าราชการเจ้าพระยา	แลพระยาพระหลวงในพระบรมมหาราชวัง	

แลพระบวรราชวัง	คิดตรึงตรองเลือกดูที่ชอบใจ	อย่าให้ปรึกษากันว่า		 

จะชอบใจให้ผู้ใดเป็นที่พระมหาราชครูปโรหิตาจารย์	พระมหาราชครู

มหิธร	ก็ให้จดหมายลงว่า	ข้าพระพุทธเจ้าคนนั้นเห็นด้วยเกล้าด้วย

กระหม่อม	ว่าคนชื่อนั้นสมควรที่จะเป็นพระมหาราชครูปโรหิตาจารย์	คน

ชื่อนั้นสมควรที่จะเป็นพระมหาราชครูมหิธร	มิได้บังคับว่าให้เลือกเอาแต่

ข้าราชการในพระบรมมหาราชวัง	แลพระบวรราชวัง	ถึงข้าเจ้าบ่าว

ข้าราชการ	ถ้าเห็นว่ามีสติปัญญาควรจะเป็นที่ตัดสินความโดยสัตย์โดย

ธรรม	ตามพระราชกำหนดกฎหมายให้สิ้นสงสัยชอบใจแก่คนทั้งปวงได้		 
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ก็ให้เขียนชื่อส่งมอบให้อาลักษณ์ผู้เอาโครงจดหมายไปถามหารือพระบรม

วงศานุวงศ์	ก็ให้เขียนถวายเข้ามาองค์ละฉบับทุกๆ	องค์	ข้าราชการก็ให้

เขียนเข้ามาถวายคนละฉบับๆ	จงทุกๆ	คน	โปรดเกล้าฯ	ว่าอย่าให้รังเกียจ

สงสัยว่าจะทรงล่อล่วงล้อเลียนอย่างใดอย่างหนึ่งเลย...”
	16	

แนวพระราชดำริตามประกาศฉบับนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นไปตามแนวทาง

เดียวกับการสดับตรับฟังเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย อันนำไปสู่การ

เลือกตั้ง การกลั่นกรองโดยรัฐสภาเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ใหญ่ในสถาบันหรือ

องค์กรหลักต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามที่เราทราบเป็นการ

ทั่วไป 

การสำรวจและทบทวนวัฒนธรรมทางการปกครองของไทยในอดีตตามที่ยก

เพียงบางตัวอย่างข้างต้น จะเห็นภาพชัดเจนว่า การที่จะส่งเสริมให้มีการบังคับใช้

หลักนิติธรรมในการเมืองการปกครองของเมืองไทย อย่างจริงจังได้ เพื่อการ

พัฒนาประชาธิปไตยไทยต่อไปนั้น ประเด็นแรกสุดคือจะเปลี่ยนทัศนคติของ  

ชาวไทยอย่างไรให้คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน ประเด็นถัด

ไปคือจะออกแบบหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเช่นไรให้บรรดาผู้มีอำนาจทั้งใน

การเมือง การเศรษฐกิจ ไม่สามารถลดทอนการบังคับใช้หลักนิติธรรมในบริบท

วัฒนธรรมการเมืองไทยได้สะดวกหรือให้ทำไม่ได้เลย ประเด็นที่ท้าทายทั้ง   

2 ประเด็นนี้คงไม่ใช่เรื่องใหม่ นักปฏิรูปการเมืองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

ต่างพยายามค้นคิด ค้นหาเพื่อแสวงหาแนวทางดำเนินการนานาประการ  

การเปลี่ยนทัศนคติของชาวไทยจะทำอย่างไร ทำกับคนรุ่นใดจึงจะได้ผล 

เมื่อถามความเห็นกันไปมาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะตอบว่าต้องสร้างคน

รุ่นใหม่ วิธีการสร้างคนรุ่นใหม่นั้น หลายๆ ท่านคงเห็นด้วยว่าต้องใช้การศึกษา

เป็นเครื่องมือสำคัญ เมืองไทยวนอยู่กับคำถามคำตอบนี้มาตั้งแต่เปลี่ยนแปลง  

การปกครอง จนปัจจุบันยังไม่ทราบว่าได้รับคำตอบว่าจะตรากฎหมายเกี่ยวกับ  

การให้การศึกษาแก่บุตรหลานไทยอย่างไรให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมที่สุด  

ผู้เขียนได้ติดตามการดำเนินงานในช่วงต้นของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา

 16 ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, น. 175.  
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และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งสภาที่ว่านี้ก็ได้สิ้นสภาพ

ไปหลังจากไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมฉบับล่าสุดดังเป็นที่ทราบกันดี ได้เห็น

แนวคิดหลักในแผนยุทธศาสตร์ที่ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกรรมาธิการ 

ได้แถลงข่าวไว้ตอนหนึ่งว่า 

“แผนยุทธศาสตร์ที่นำเสนอจะเน้นการกระจายอำนาจเป็นหัวใจ

ควบคู่การปฏิรูปที่เป็นคานงัดสำคัญสามเรื่องคือ	1)	การปฏิรูประบบการ

บริหารจัดการที่มุ่งกระจายอำนาจสู่ฐานพื้นที่จังหวัด	ท้องถิ่น	และสถาน

ศึกษา	โดยจะผลักดันให้มีเครือข่ายสมัชชาพลเมืองทุกพื้นที่ร่วมสนับสนุน

และตรวจสอบธรรมาภิบาลการจัดการศึกษาทุกระดับ	2)	การปฏิรูป

ระบบการเงินการคลัง	ที่มุ่งกระจายงบประมาณการศึกษาลงสู่ผู้เรียน	 

และสถานศึกษาโดยตรงที่จะปูทางไปสู่ระบบการประกันโอกาสการศึกษา	 

เช่นเดียวกับระบบประกันสุขภาพของประเทศ	และ	3)	การปฏิรูประบบ

การเรียนรู้ที่เน้นทั้งการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้จากชีวิตจริง

เพื่อการเรียนที่มีความหมายใช้ประโยชน์ได้ในการใช้ชีวิตและการทำงาน

ตามบริบทของพื้นที่	โดยเน้นเรื่องการปฏิรูประบบการผลิตพัฒนาครู

คุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ...”
17 

เมื่อได้อ่านแผนยุทธศาสตร์ที่ว่าแล้วก็ดูดีทั้ งหมดและก็ดี เหมือนกับ

แผนก่อนๆ หน้านี้ในสาระสำคัญหลักๆ ที่เกี่ยวข้อง และแม้แผนนี้ยังอาจไม่

แน่นอนอันเนื่องมาจากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ผ่านความเห็น

ชอบสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้สิ้นสภาพไปตาม รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 1) พุทธศักราช 2558 ตามมาตรา 38 และ มาตรา 39/218 ให้มีสภาขับ

 17 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2558  

 18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558  

  มาตรา 38  ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นอันสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
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เคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อดำเนินการให้เกิดการ

ปฏิรูปด้านต่างๆ ตามมาตรา 2719 ซึ่งรวมถึงด้านการศึกษาด้วยสืบต่อจากสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ ก็น่าจะเกิดมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีอีกเช่นกัน ปัญหาใหญ่ในทัศนะ

ของผูเ้ขยีนคอืจะทำฝนัตามแผนใหเ้ปน็จรงิอยา่งไร จะระดมสรรพกำลงัสรรพปญัญา 

และสรรพทรัพยากรของชาติที่เกี่ยวข้องมาสานฝันนี้ให้สำเร็จอย่างไร ผู้เขียน  

ตอบไม่ได้เพราะมิใช่นักการศึกษา แต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะบอกว่า

  (2) สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จตามมาตรา 37 ไม่ว่าจะมีมติ

เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม 

  เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ตามมาตรา 34 หรือเมื่อมีกรณีตาม (1) หรือเมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่ให้ความเห็นชอบร่าง

รัฐธรรมนูญให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลงด้วย แต่มิให้นำมาตรา 33 

วรรคสอง มาใช้บังคับแก่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว 

  มาตรา 39/2  เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 มิให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ตามรัฐธรรมนูญนี้อีก และให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อ

ดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา 27 สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้

คำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ และให้นำ

มาตรา 31 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

... 
 19 มาตรา 27  ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูป  

ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

          (1) การเมือง 

          (2) การบริหารราชการแผ่นดิน 

          (3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

          (4) การปกครองท้องถิ่น 

          (5) การศึกษา 

... 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกัน

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็น

ธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 
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เห็นด้วยทุกอย่างกับแผน และอยากให้ความฝันตามแผนกลายเป็นความจริงใน

อนาคตที่ไม่ไกลนัก ข้อความตอนท้ายสุดของมาตรา 27 นี้หากพิเคราะห์ให้

ถ่องแท้ ความที่ผู้เขียนขีดเส้นใต้เน้นไว้ 

	“เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย	มีระบบการเลือกตั้ง

ที่สุจริตและเป็นธรรม	มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบที่มีประสิทธิภาพ	ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทำให้กลไกของรัฐสามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง	สะดวก	รวดเร็ว	และมีการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม”		

จะเห็นว่าสาระสำคัญมิได้แตกต่างกับความเห็นที่สังฆราชปาลเลกัวซ์ได้เคย

กล่าวชมกฎหมายตราสามดวงไว้ ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและขอกล่าว

ซ้ำอีกครั้งที่ว่า “...ข้าพเจ้าได้อ่านประมวลกฎหมายทั้งหมดแล้ว	เห็นว่าส่วนใหญ่มี

ความเหมาะสมมาก	สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและปรับเข้าได้กับอุปนิสัย	และ

ขนบประเพณีของประชาชาติที่สร้างกฎหมายนี้ขึ้น...” ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่าง

ยิ่งว่ากฎหมายที่ดีสำหรับสังคมใดต้องเป็นกฎหมายที่เหมาะสมกับทุกมิติทางสังคม 

ทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองของประชาชนทั้งปวงในสังคมนั้น และต้องมีกลไก

ที่สามารถสั่งการ รวมทั้งกำกับ ติดตามให้ผลทางปฏิบัติให้มีการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง 

ผู้เขียนใคร่ขอเล่าเรื่องราวเก่าเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาตามพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้

ฟังสักเล็กน้อยกล่าวคือ เดิมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่

จะพระราชทานรัฐธรรมนูญในพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2475 โดยทรงมอบหมายให้นายเรย์มอนด์ บี . สตี เวนส์ 

(Raymond B. Stevens) ที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศ กับพระยา

ศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) ปลัดทูลฉลอง ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์

ต่างๆ ของร่างรัฐธรรมนูญโดยจัดทำเป็น ร่างภาษาอังกฤษในชื่อว่า An Outline of 

Changes in the Form of Government ซึ่งผู้ร่างทั้งสองได้มีบันทึกความเห็นของ
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ตนกราบบังคมทูลประกอบร่างด้วยว่ายังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมที่จะมีการประกาศ

ใช้จนกว่าประชาชนจะมีการศึกษาและประสบการณ์ในการปกครองตนเองอย่าง

เพียงพอเสียก่อน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งร่างรัฐธรรมนูญ

ประกอบความเห็นดังกล่าวให้อภิรัฐมนตรีพิจารณาและเป็นที่เข้าใจว่าอภิรัฐมนตรี

ยังไม่เห็นชอบด้วยเช่นกัน  จึงไม่มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญในพระราชพิธี

ฉลองพระนครครบ 150 ปีดังมีพระราชดำริไว้ได้  

ตามหลักฐานเกี่ยวกับการที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะปรับปรุงการศึกษา

ของชาติใหม่เพื่อสอนประชาชนรู้จักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่าง  

ถกูตอ้งนั้น พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ให ้พระวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยลาภพฤฒิยากร 

(พระองค์เจ้าธานีนิวัต) เสนาบดีกระทรวงธรรมการดำเนินงาน นอกจากพระองค์

เจ้าธานีนิวัตทรงนำบันทึกโครงการศึกษาของชาติถวายแล้วยังได้นำความเห็นและ

กรณีศึกษาของมุสโสลินีในประเทศอิตาลีทูลเกล้า ฯ ถวายด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแส ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 

พระราชทานไว้ว่า  

“interesting	มาก.	เขาสอนให้เด็กของเขานิยมการปกครองอย่าง

วิธีของ	Fascism	ได้	แต่เราจะสอนคนไทยให้นิยมการปกครองอย่าง	

Absolute	Monarchy	ได้หรือ?	ฉันสงสัยมาก	เพราะถ้าทำเดี๋ยวนี้	มันช้า

เกินไปเสียแล้ว....	เมืองเราใช้วิธีการปกครองอย่าง	Dictator	แต่ไม่ใช้วิธี

การอื่นๆ	ของ	Dictator	กลับใช้ลักษณะการของ	Democracy	หลายอย่าง	

จึงเป็นการครึ่งๆ	กลางๆ	และยังไม่ตกลงใจกันจริงๆ	ว่าจะเอาอย่างไรด้วย.	

ถ้าจะไม่ใช้แบบ	Democracy	ก็กลัวฝรั่งจะติเตียนว่า	uncivilized.	Italy	

เขาไม่ต้องกลัว	ใครจะด่าก็ช่าง.	เมืองเราจะต้องตก	between	to	stools	

เพราะลงัเลใจ...	ถา้ทำไมไ่ดก้ค็วรเตรยีมการนีจ้ะเปลีย่นเปน็	Constitutional 

Monarchy	โดยเร็วที่สุดที่จะทำได้	และต้องให้การศึกษาไปทางนั้น	 

ละกระมัง?	”
20	

 20 สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, เอกสารรัชกาลที่ 7 ศ.1(1-26)/1 เล่ม 1  
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ประเด็นที่ท้าทายถัดไป ที่กล่าวไว้แล้วว่า จะออกแบบหลักเกณฑ์ตาม

กฎหมายเช่นไรให้บรรดาผู้มีอำนาจทั้งในการเมือง การเศรษฐกิจ ไม่สามารถลด

ทอนการบังคับใช้หลักนิติธรรมในบริบทวัฒนธรรมการเมืองไทยได้สะดวกหรือให้

ทำไม่ได้เลยอย่างไร ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขของเมืองไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถือเป็นกฎหมาย

ที่มีลำดับศักดิ์สูงสุด กฎหมายใดในแผ่นดินนี้จะขัดกับรัฐธรรมนูญมิได้ ทุกครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน เมืองไทยจะ

จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสมอ และปวงชนชาวไทยล้วนมีความคาดหวังว่า

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นเสมือนยารักษาโรคขนานวิเศษสำหรับสังคมไทย   

ผู้เขียนใคร่ขอเสนอความเป็นมาของเมืองไทยกับรัฐธรรมนูญในอดีตกับจำนวนของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันอาจจะเป็นภาพสะท้อนบางอย่างในอนาคต

ได้บ้าง ดังนี้   

นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2475 มาจนถึง

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญไทยรวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมีจำนวนมาก แต่

ถ้านับเฉพาะฉบับที่สำคัญตามความเห็นผู้เขียน จะมีดังนี ้

 1.  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่ วคราว   

พุทธศักราช 2475 ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 

2475 

 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ประกาศและ

ใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  

 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 

 4. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 

ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490       

 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2492   
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 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม 

พทุธศกัราช 2495 ประกาศและบงัคบัใช ้วนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 2495 

 7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502 

        8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 

        9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 

        10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517  

        11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

        12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

        13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 

 14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ประกาศ

และบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 

 15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

 16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

       17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 

ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549  
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 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

 19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 

ก่อนที่จะพิจารณาว่าควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอย่างไรที่จะทำให้เกิด

การสง่เสรมิการบงัคบัใชห้ลกันติธิรรมอนัสง่ผลโดยตรงตอ่คณุคา่ของประชาธปิไตย 

บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับสังคมไทย รัฐธรรมนูญจำนวนมากดังที่

กล่าวมาแล้วคงเป็นพยานหลักฐานสำคัญประการหนึ่งในการชี้ให้เห็นถึงสภาพ

การเมืองการปกครองของเมืองไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีเหตุล้ม

ล้างรัฐธรรมนูญฉบับก่อน คนไทยส่วนใหญ่ต่างพากันคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่คงจะทำให้เกิดความมั่นคง มีความเจริญรุ่งเรืองและความสุจริตในการบริหาร

รัฐกิจนานาประการ และมีการบังคับใช้หลักนิติธรรมในสังคมไทย แต่ผลที่ปรากฏ

ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่คนส่วน

ใหญ่นับถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่ง กลับมีอายุการใช้บังคับ

น้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช 2475 เสียอีก สาเหตุที่ถูกล้มล้างก็เป็นเหตุผลเดิมๆ คือ รัฐบาลที่ถูก

ล้มล้างและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองที่ส่อไปในทางทุจริตก่อให้เกิดความ  

อยุติธรรมนานาประการ ขาดหลักนิติธรรม เมื่อมีการแก้ไขโดยมีการยึดอำนาจ

การปกครองใน พ.ศ. 2549 และใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ มีการตราบทบัญญัติ

ใหม่ๆ เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาจากอดีตอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในที่สุดเกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่

สามารถหาทางออกได ้และนำไปสูก่ารยดึอำนาจการปกครองในครัง้ลา่สดุทีผ่า่นมา 

และใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  

รัฐบาลปัจจุบันพยายามที่จะให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้บรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
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พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 ตามที่กล่าวไว้แล้ว เพื่อนำไปสู่การเกิดบทบัญญัติ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล่าสุด ที่อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่าง  

ผู้เขียนเห็นว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดจะเป็นเครื่องมือ

สำคัญที่สุดในการปกครองประเทศ แต่ถ้าขาดผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามา

ทำหน้าที่สำคัญต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐธรรมนูญที่ว่าดีนั้น

ก็คงหมดความหมาย เช่นเดียวกับบทเรียนที่ผ่านมาในอดีต ดังนั้น การกำหนด

องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเหมาะสมตามความจำเป็นจริงๆ และการกำหนด

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต่าง ๆ ของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นเป็น

ปัจจัยสำคัญหนึ่งซึ่งเป็นภาระอันหนักของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน. 



22�

วัฒนธรรมการเมืองไทยกับหลักนิติธรรม 

สายชล สัตยานุรักษ์*
 

ความนำ 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหลักนิติธรรมมีความสำคัญ

อย่างยิ่งต่อสังคมการเมืองที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เพราะหลักนิติธรรมเป็นรากฐานของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ช่วย

ให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสต่อรองกันอย่างเสมอภาคมากขึ้น ซึ่งจะ  

ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ในกรณีที่การใช้หลักนิติธรรม

ยังขาดประสิทธิภาพด้วยข้อจำกัดที่มาจากเงื่อนไขแวดล้อมต่างๆ 

เช่น วัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจและอำนาจรัฐ 

ฯลฯ ก็จำเป็นจะต้อง “ปฏิรูป” เงื่อนไขแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้เพื่อ

ให้เอื้อต่อการใช้หลักนิติธรรม ซึ่งเมื่อคนทุกกลุ่มในสังคมการเมือง

หันมายึดหลักนิติธรรมมากขึ้นแล้วก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำใน

ด้านสิทธิและอำนาจ นำไปสู่การกระจายทรัพยากรและการจัดการ

ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้

ความตึงเครียดและความขัดแย้งในสังคมลดลงได้มาก และเกิด

 * ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภราดรภาพขึ้นมาในสังคมแทน ดังนั้น จึงควรหาทางทำให้หลักนิติธรรมกลายเป็น

หลักการพื้นฐานของสังคมการเมืองไทยโดยเร็วที่สุด   

อย่างไรก็ตาม การที่สังคมการเมืองไทยจะหันมายึดในหลักนิติธรรมอย่าง

แท้จริงนั้น มิได้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย เพราะการละเมิดหลักนิติธรรม

ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายซึ่งมีอิทธิพลและอำนาจ  

ไม่เท่าเทียมกัน อันเป็นผลมาจากโครงสร้างการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและ

โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างมากในระหว่างคนที่อยู่ใน

ภาคการผลิตต่างๆ รวมทั้งการที่แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มมีโอกาสครอบครองและ

เข้าถึงทรัพยากรไม่เท่ากัน  และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การที่คนทุกกลุ่มใน

สังคมไทยจะยอมรับหลักนิติธรรมมากหรือน้อยเพียงใดนั้นยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม

ทางการเมืองของไทยอีกด้วย  

วัฒนธรรมทางการเมืองมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมได้ในทันที

ทันใดโดยอาศัยคำสั่งของบุคคลหรือสถาบันที่ทรงอำนาจ เพราะวัฒนธรรมทาง  

การเมืองมีรากฐานอยู่บนโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองในยุคหนึ่งๆ และ  

บางส่วนยังเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีตอีกด้วย นอกจากนี้วัฒนธรรมการเมือง  

ยังสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่คนทั้งหลายในสังคม

ยึดถือ ซึ่งระบบคุณค่าและอุดมการณ์ของคนทั้งหลายในสังคมไทยมิได้มีความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อย่างใด1 ดังนั้น หากต้องการให้คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายใน

อนาคตยึดมั่นในหลักนิติธรรม ก็จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสำคัญของ

วัฒนธรรมการเมืองในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่เป็นมรดกตกทอดจากอดีตและส่วนที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อพิจารณาว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยส่วนใด

บ้างที่เอื้อต่อการใช้หลักนิติธรรมซึ่งสมควรจะได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่ง  

ยิ่งขึ้น และวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยส่วนใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้

 1  โปรดดูการถกเถียงระหว่างผู้มีจุดยืนทางการเมือง ระบบคุณค่า และอุดมการณ์ต่างกันใน

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในหนังสือ แสงสว่างกลางอุโมงค์: หลากหลายความคิด

วิเคราะห์อนาคตสังคมการเมืองไทย, โครงการสัมมนาระดมความคิดนักคิดนักวิชาการเพื่อ

วิเคราะห์อนาคตสังคมการเมืองไทย ณ รวีวารีรีสอร์ท เมื่อวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556 จัดโดย

มูลนิธิเอเชียและมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, เชียงใหม่: โรงพิมพ์เกวลีพรินติ้ง, 2557. 
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หลักนิติธรรมที่สมควรจะได้รับการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูป ทั้งนี้โดยการพิจารณา

วัฒนธรรมทางการเมืองอย่างสัมพันธ์กับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อหา

ทางปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างรอบด้านไปพร้อมกัน เพื่อให้สังคมการเมืองไทย

พัฒนาไปสู่สังคมที่ยึดหลักนิติธรรมโดยเร็วที่สุด 

ความหมายของ “วัฒนธรรมทางการเมือง” และ “หลักนิติธรรม”  

เนื่องจากคำว่า “หลักนิติธรรม” และ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ได้รับ

การใหค้วามหมายทีแ่ตกตา่งกนัในหมูน่กัคดิ นกัวชิาการ นกัการเมอืง นกักฎหมาย 

ฯลฯ จึงสมควรนิยามความหมายของคำทั้งสองที่ใช้ในบทความนี้เสียก่อน 

“วัฒนธรรมการเมือง” หมายถึงระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่คลี่คลาย

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนระบบคุณค่าและ

อุดมการณ์  และเนื่องจากสังคมไทยประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายที่ดำเนิน

ชีวิตอยู่ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้มี

วัฒนธรรมการเมืองที่แตกต่างหลากหลาย โดยที่คนทุกกลุ่มล้วนแต่ดำรงชีวิตอยู่

ภายใต้อำนาจอธิปไตยเดียวกันแต่มีสิทธิ อำนาจ และอิทธิพลไม่เท่าเทียมกัน และ

ต่างก็ต้องการเข้าถึงหรือได้ประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐให้มากที่สุด จึงเกิดการ

ต่อสู้และต่อรองทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการสร้างความหมาย

ของมโนทัศน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบอบการเมือง บุคคล และสถาบันที่สำคัญๆ จาก

จุดยืนหรือมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของความแตกต่างทาง

ความคิดเท่านั้น ยังเป็นการสร้างความหมายเพื่อมุ่งใช้ประโยชน์ในการต่อสู้

ทางการเมืองอีกด้วย  

สภาวการณ์ดังกล่าวมานี้ ทำให้ระเบียบแบบแผนทางการเมืองหรือ 

“วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” ในระยะหลายปีที่ผ่านมามีพลวัตสูงมากและมีความ

สลับซับซ้อนมาก ในบางกรณีก็มีความกำกวมไม่ชัดเจนเพราะมีความเข้าใจหรือ

ความคิดที่ขัดแย้งกันในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆ รวมทั้งในเรื่องระบบคุณค่า

และทัศนะเกี่ยวกับความชอบธรรมทางการเมือง เช่น การเปลี่ยนไปยึดถือระบบ

คุณค่าใหม่ในขณะที่ยังไม่สามารถละทิ้งระบบคุณค่าเดิม และการยอมรับ



22�

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

อุดมการณ์ทางการเมืองใหม่แต่ยังมีบางส่วนของอุดมการณ์เดิมหลงเหลืออยู่ใน

ความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบันมิได้มีเอกภาพ เพราะมี

รากฐานอยู่บนระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างหลายฝ่าย (หรือ

แม้แต่ในคนกลุ่มเดียวกันหรือในบุคคลเดียวกัน) ส่งผลให้มองปัญหาและทางออก

ของปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกัน  โดยแต่ละฝ่ายต่างก็สื่อสารผ่านสื่อนานา

ชนิด ทำให้สังคมประสบกับสภาวะสับสนและตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ  

คู่ขัดแย้งทางการเมืองเลือกที่จะยึดโยงตนเองเข้ากับระบอบประชาธิปไตยที่มีความ

หมายแตกต่างกัน นับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการใช้หลักนิติธรรม   

ซึ่งจะได้วิเคราะห์ต่อไปข้างหน้า 

“หลักนิติธรรม” (Rule of law)2 หมายถึงการจัดความสัมพันธ์เชิง

อำนาจในระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลักกฎหมาย ซึ่งกฎหมายทุกประเภทจะ

ต้องมีความชอบธรรมจากความยินยอมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจ

อธิปไตย และทุกคนจะต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย โดยกลุ่มบุคคลที่เป็น  

ผู้ใช้อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการแทนประชาชนจะต้อง  

ยึดโยงกับประชาชนทั้งในแง่ของความชอบธรรมในการครอบครองอำนาจ การใช้

อำนาจ และการมีความรับผิด (accountability) จากการใช้อำนาจ ทั้งนี้ จะต้อง

 2  มีนักรัฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันการใช้คำว่า “นิติธรรม” และ “นิติรัฐ” ของไทย

นั้นยังคงสับสน และมักใช้ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมาย 

และหลักการทางกฎหมายมหาชนของคำทั้งสอง เพราะหากเรายึดตามหลักการตามทฤษฎีแล้ว 

ประเทศไทยซึ่งใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (civil law) ตามแบบอย่างประเทศในภาค

พื้นทวีปยุโรป เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส ย่อมจะต้องยืนอยู่บนหลักการความสูงสุดของกฎหมายที่

เป็น “นิติรัฐ” มากกว่าหลักความสูงสุดของกฎหมายในแบบ “นิติธรรม” ที่ใช้ในระบบกฎหมาย

จารีตประเพณี (common law) โดยมีอังกฤษเป็นต้นแบบ เพราะหลัก “นิติรัฐ” นั้นจะเน้นไปที่รูป

แบบ-โครงสร้าง (form-structure) และวิธีการในการไปให้ถึงเป้าประสงค์ คือการจำกัดอำนาจรัฐ 

ในขณะที่หลัก “นิติธรรม” นั้นจะเน้นที่เนื้อหา (substance) และกระบวนการ (procedure)   

ในการสร้างเสริมสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน (โปรดดู สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, 

คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่, กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท สำนักงานประเทศ

ไทย, 2557, หน้า 140.) 
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เป็นการใช้อำนาจอย่างจำกัดภายใต้กรอบของกฎหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการกำกับ

ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ขณะเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิ เสรีภาพ โอกาส และ

ความสะดวกที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวางทั้ง

ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ปาฐกถาของอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน กล่าวถึงบรรทัดฐาน

ใหม่ หรือ New Normal ที่ประเทศไทยพึงบรรลุถึงโดยเร็ว ซึ่งบรรทัดฐานใหม่ที่

สำคัญยิ่งประการหนึ่ง “คือการทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปกครองโดยหลัก

นิติธรรม” นั่นเอง ทั้งนี้อานันท์ ปันยารชุน ได้นิยามความหมาย “การปกครอง

โดยหลักนิติธรรม” ไว้ดังต่อไปนี ้

...สังคมที่ปกครองโดยหลักนิติธรรม ไม่ใช่คำนึงถึงแต่ตัวบท

กฎหมาย แต่ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและความเป็นธรรม

ด้วย จริงอยู่หลักนิติธรรมต้องอาศัยกฎกติกาที่รัดกุมและมีหลักการ	แต่

กฎกติกาเหล่านั้นต้องบังคับใช้อย่างตรงไปตรงมากับทุกๆ	คนโดยไม่มี

กรณียกเว้น	ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

แม้กระทั่งตัวรัฐบาลเอง ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กระบวนการร่างและ

บังคับใช้กฎหมายต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรม กระบวนการ

ยุติธรรม ซึ่งรวมทั้งกระบวนการตุลาการ ต้องมีอิสระ มีคุณภาพ   

ไม่ลำเอียง มีความเที่ยงธรรม และไม่ชักช้า ที่สำคัญ กฎหมายไม่ควร

ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทางการเมือง	ลำดับ	 

ขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐบาลต้องคงเส้นคงวา	รัฐบาลไม่ควรดำเนิน

การตามอำเภอใจ	จับกุมผู้คนที่คัดค้านนโยบายของตน	และลิดรอน	 

สิทธิเสรีภาพที่บุคคลเหล่านั้นพึงมีตามกฎหมาย	สิทธิมนุษยชนของ

ราษฎรทุกคนควรได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน
3 

 3  อานันท์ ปันยารชุน, “สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย” 

ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 จัดโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์, (วันที่ 17 กันยายน 2558), สืบค้น

เมื่อ 18 กันยายน 2558, จาก http://thaipublica.org/2015/09/anan-17-9-2558/.   
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อานันท์ ปันยารชุน ระบุด้วยว่า “ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของภาค

ตุลาการเป็นฐานหลักอย่างหนึ่งของหลักนิติธรรม หากผู้พิพากษาใช้กฎเกณฑ์

ชุดหนึ่งสำหรับผู้ที่มีอำนาจวาสนา	และใช้อีกชุดหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้น	

ระบบการเมืองและยุติธรรมทั้งหมดก็จะตกต่ำเสื่อมเสีย	และเซาะกร่อนความ	 

ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการให้ความยุติธรรม”
4 

หลักนิติธรรมนี้จะต้องอยู่เคียงคู่กับหลักความสูงสุดของกฎหมาย (the 

supremacy of law) เสมอ เนื่องจากเมื่อรัฐใดใช้กฎหมายเป็นหลักเกณฑ์สูงสุด

ในการปกครองแล้ว ก็จะเป็นการรับประกันว่าพลเมืองทุกๆ คน แม้แต่เจ้าหน้าที่

ของรัฐหรือผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการบริหารราชการแผ่นดินนั้น

ก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งสูงสุด นอกจากนี้ชุดคุณค่าหรือ

บรรทัดฐานหลายอย่างในทางการเมือง เช่น ความเท่าเทียม ความเที่ยงธรรม   

ก็ถูกนำมาสร้างให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมผ่านการออกกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมายที่วางอยู่บนชุดคุณค่าเหล่านั้น จนกลายเป็นสถาบันทางสังคม (social 

institution) ที่เป็นผลจากการยอมรับและการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม5 

อย่างไรก็ตาม อานันท์ ปันยารชุน ได้เตือนไว้ด้วยว่า “หลักความสูงสุดของ

กฎหมาย” นี้มีความแตกต่างอย่างละเอียดอ่อนกับ	“กฎหมายที่เข้มงวด” ที่บีบ

บังคับให้คนต้องทำตาม ดังความว่า 

การปกครองด้วยหลักนิติธรรมนั้นต่างจากการปกครองด้วย

กฎหมาย เราต้องมี	rule	of	law	ไม่ใช่	rule	by	law	ตรงนี้มีความ

ละเอียดอ่อนที่สำคัญ...ในประเทศไทยเราเอง	ขณะนี้เหตุการณ์สงบ	แต่

เป็นเพียงผิวเผิน	สังคมจะอยู่ไม่ได้ในอนาคตหากความสงบนั้นเกิดจาก

กฎหมายที่เข้มงวด	มีมาตรการทำให้คนพูดไม่ออกหรือพูดไม่ได้	เป็นการ

กำหนดให้มีความสงบ	มากกว่าการเกื้อกูลให้ความสงบเกิดขึ้นเองภายใต้

 4 เรื่องเดียวกัน. 
 5 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่,   

(อ้างแล้ว), หน้า 140. 



2�1

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

ครรลองของกฎระเบียบและหลักปฏิบัติในสังคม
6 

นอกจากนี้ อานันท์ ปันยารชุน ยังกล่าวด้วยว่า “หลักนิติธรรมย่อมเกิด

ขึ้นควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และความโปร่งใสของสถาบันรัฐ

และบุคคลในสถาบันเหล่านั้น” และขยายความเพิ่มเติมว่า 

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความโปร่งใสในแก่นแท้แล้ว	 

มีวัตถุประสงค์เดียวกัน	คือเพื่อคุ้มครองพลเมืองจากนโยบายที่หลงทาง	

หรือการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คนกลุ่มน้อย...	ประชาชนต้อง

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับนโยบายและโครงการ

สาธารณะ	และทันกับเหตุการณ์	การถ่วงดุลและคานอำนาจเช่นนี้	 

เป็นหัวใจของความรับผิดชอบที่รัฐจะพึงมีต่อสังคม	

การปกครองด้วยหลักนิติธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส

และรับผิดชอบของภาครัฐ	เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่รัฐบาลที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชน	หรือ	responsive	government
7 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบันกับการใช้หลักนิติธรรม  

แนวคิดที่สอดคล้องกับ “หลักนิติธรรม” ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยมานานเกือบสองทศวรรษแล้ว ดังข้อความในรัฐธรรมนูญฯ 

พ.ศ. 2540 มาตรา 29 ที่ระบุว่า  

“การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะ

กระทำมิได้	เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ

เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น	และจะกระทบ

กระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้		

 6 อานันท์ ปันยารชุน , “สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบ

ประชาธิปไตย” (อ้างแล้ว).   

 7 เรื่องเดียวกัน. 
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและ	 

ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เป็นการเจาะจง...”
8
  

ส่วนการใช้คำว่า “นิติธรรม” โดยตรง ปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ 

พ.ศ.2550 มาตรา 3 วรรค 2 ความว่า “การปฏิบัติหน้าที่ ของรัฐสภา		 

คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ	ต้องเป็น

ไปตามหลักนิติธรรม”
9  

การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับเช่นนี้ นับเป็นการประกาศหลักการ

ของรัฐต่อสาธารณชนว่าผู้ใช้อำนาจปกครองทั้งสามอำนาจ (ตามหลักการแบ่งแยก

อำนาจ) รวมถึงองค์กรของรัฐอื่นๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนได้นั้น ล้วนแล้วแต่จะต้องกระทำการอยู่ภายใต้กรอบของ

กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม10  

เห็นได้ชัดว่าตราบจนถึงปัจจุบันสังคมการเมืองไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายดัง

กล่าวนี้อย่างแท้จริง11 เพราะมีอุปสรรคอันเกิดจากโครงสร้างรัฐและวัฒนธรรม

ทางการเมือง (ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า) อย่างไรก็ตาม การนำเอาคำว่า “นิติรัฐ”	

และ “นิติธรรม” มาใช้กว้างขวางขึ้นในระยะหลัง ก็แสดงให้เห็นว่า หลักนิติรัฐและ

นิติธรรมได้กลายเป็นอุดมคติที่สังคมการเมืองไทยต้องการจะบรรลุถึง แต่ปัญหา

 8 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 55 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2540, หน้า 6-7.  

 9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม 2550, หน้า 3.  

 10 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่,   

(อ้างแล้ว), หน้า 140. 
 11  อานันท์ ปันยารชุน กล่าวว่า “จะเห็นได้ว่าหนทางสู่การพัฒนาหลักนิติธรรมของเรายังอีก

ยาวไกล” โดยอ้างตัวเลขวัดความสมบูรณ์ของหลักนิติธรรมของประเทศทั่วโลกที่จัดทำโดย World 

Justice Project ใน พ.ศ. 2558 พบว่าสี่อันดับต้นได้แก่กลุ่มประเทศนอร์ดิกคือ เดนมาร์ก 

นอร์เวย์ สวีเดน และ ฟินแลนด์ ส่วนประเทศไทยได้คะแนนเพียง 0.52 จากคะแนนเต็ม 1 นับ

เป็นลำดับที่ 56 จาก 102 ประเทศ อันดับของประเทศไทยนี้ต่ำกว่าประเทศฟิลิปปินส์ กรีซ และ

กานา โปรดดู อานันท์ ปันยารชุน, “สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบ

ประชาธิปไตย” (อ้างแล้ว).   
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สำคัญที่คนไทยทุกกลุ่มจำเป็นต้องร่วมกันหาคำตอบก็คือ สังคมการเมืองไทย  

จะบรรลุถึงหลักนิติธรรมได้อย่างไร และคำตอบที่ได้มาควรจะเป็นไปได้จริงในทาง

ปฏิบัติด้วย กล่าวคือมีความเป็นไปได้ที่คนไทยจะร่วมกันทำให้เกิดขึ้นในเงื่อนไข  

ที่เป็นจริงทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น ก่อนอื่นจึงควรวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักนิติธรรมโดย

สังเขป   

ความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบัน      

ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยได้เกิดปัญหาทางการเมือง

และความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่เกี่ยวเนื่องและส่งผลต่อวัฒนธรรมการเมือง

ไทย ซึ่งมีทั้งด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักนิติธรรม และด้านที่เกื้อหนุนการใช้

หลักนิติธรรม  

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา

ได้ทำให้โครงสร้างทางชนชั้นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก นอกจากนักศึกษา

รุ่น 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งกลายมาเป็นนักวิชาการ ปัญญาชน หรือที่ปรึกษา

ของนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต่างๆ แล้ว ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่มีบทบาท

ทางการเมือง ทั้งกลุ่มชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเดิมที่ต้องการรักษาอำนาจและ  

ผลประโยชน์ซึ่งมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งพยายามทำให้สังคมยอมรับในความชอบ

ธรรมที่จะมีอำนาจและสถานภาพสูงในสังคมสืบไป เช่น ทหาร ข้าราชการ 

นายทนุ นกัการเมอืงในพรรคการเมอืงเกา่บางพรรค เทคโนแครต และนกักฎหมาย 

ที่เป็นเนติบริกร และกลุ่มคนใหม่ๆ บางกลุ่มที่ต้องการเลื่อนสถานภาพ เพิ่มพูน

อำนาจและผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง เช่น กลุ่มทุนใหญ่หรือกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์

กับกลุ่มทุนพวกพ้องที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการแข่งขันเสรีอย่างแท้จริง แต่ยังคง

อาศัยอำนาจรัฐไทยในการแสวงหาผลประโยชน์ และชนชั้นกลางระดับล่างซึ่ง  

ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและมีรายได้หลักจากภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ นอกจาก

นี้ยังมีกลุ่มที่เคยอยู่เหนือหรืออยู่นอกพื้นที่ทางการเมือง ซึ่งได้ขยายบทบาท

ทางการเมืองมากขึ้นใน “ยุคเปลี่ยนผ่าน” ที่การจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ยัง

ไม่ลงตัวจนเกิดความขัดแย้งทางการเมืองสูงขึ้น เช่น ผู้พิพากษาระดับสูง เป็นต้น 
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ในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา คนกลุ่มใหม่ที่มีบทบาททางการเมืองอย่าง

โดดเด่นแทนข้าราชการ ได้แก่ ชนชั้นกลาง โดยที่ชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มทุนระดับ

ชาติและกลุ่มทุนท้องถิ่น กลายเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจผ่านการเลือกตั้งหรือ

ระบบรัฐสภา และกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มหนึ่งได้เข้ามาเป็นเจ้าของพรรคการเมืองที่มี

อิทธิพลเหนือนักการเมืองส่วนใหญ่ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังมี

อิทธิพลเหนือชนชั้นล่างในชนบทในครึ่งหลังของทศวรรษ 2540 โดยกลุ่มทุนใหญ่

ดังกล่าวนี้มีแนวโน้มว่าจะสืบทอดอำนาจอย่างยาวนานจากการตอบสนองความ

ต้องการของชนชั้นกลางระดับล่างด้วยนโยบายประชานิยม ส่งผลให้ชนชั้นกลาง

ระดับกลางและระดับสูงจำนวนหลายล้านคนซึ่งเรียกกันว่า “คนเสื้อเหลือง” พากัน 

ปฏิเสธระบบการเมืองที่เป็นทางการที่ให้ความสำคัญแก่รัฐบาลที่จากการเลือกตั้ง 

โดยที่ชนชั้นกลางระดับกลางและระดับสูงเหล่านี้ได้อาศัยพระราชอำนาจนำ 

(hegemony) ของพระมหากษัตริย์และ “อุดมการณ์ราชาชาตินิยมแบบพ่อแห่ง

ชาติ” ในการเคลื่อนไหวต่อต้านเครือข่ายอำนาจของกลุ่มทุนใหญ่ที่เรียกกันว่า 

“ระบอบทักษิณ”
12 ในขณะเดียวกัน คนชนบทส่วนใหญ่ที่กลายเป็นชนชั้นกลาง

ระดับล่าง ซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของ “คนเสื้อแดง” ก็ต้องการระบอบ

ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเพราะได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลที่เอาใจ  

คนชนบทเพื่อคะแนนเสียง รวมทั้งต้องการที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่บริหารจัดการ

โดยรัฐอย่างเสมอภาคมากขึ้นด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการเมืองดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่คนในสังคมไทย

เกือบทั้งหมดยอมรับการแบ่งคนออกเป็นลำดับชั้น ซึ่งหมายถึงการยอมรับในความ

สัมพันธ์เชิงอำนาจในระบอบ “การปกครองแบบไทย”	หรือ “ประชาธิปไตยแบบ

ไทย” ที่อำนาจอยู่ในมือของผู้นำกองทัพหรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร รวมทั้งการ

ยอมรับในเรื่อง “หลายมาตรฐาน” โดยดุษณี เปลี่ยนมาสู่ยุคที่มีคนหลายล้านคน

ลุกขึ้นเรียกร้องระบอบเสรีประชาธิปไตยและความเสมอภาค โดยผู้เคลื่อนไหว

 12  สายชล สัตยานุรักษ์ , “อุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ  

ชนชั้นกลางไทย” ใน ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน 

ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์, เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, 

หน้า 255-284. 
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เรียกร้องเช่นนี้ เป็นกลุ่มคนที่ เห็นว่าสภาพที่คนจำนวนน้อยมีอำนาจและ  

“สองมาตรฐาน” นั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม   

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนกลุ่มนี้ขยายตัวและมีพลังสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว เพราะมีพรรคการเมืองของกลุ่มทุนใหญ่ให้การสนับสนุน เนื่องจาก  

กลุ่มทุนดังกล่าวนี้สามารถก้าวขึ้นสู่อำนาจโดยอาศัยประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง13   

ในขณะเดียวกันชนชั้นกลางระดับกลางและชนชั้นกลางระดับสูง(ซึ่งคับข้องใจกับ

นโยบายประชานิยมที่พวกเขาเห็นว่าไร้วินัยทางการคลังหรือขาดความรับผิดชอบ

ต่อปัญหาทางการคลังที่จะตามมา อีกทั้งไม่พอใจการรวบอำนาจและผลประโยชน์

มหาศาลไว้ในมือของกลุ่มทุนใหญ่ที่มีอำนาจทั้งในรัฐบาลและรัฐสภา) ก็หวังพึ่ง

สถาบันพระมหากษัตริย์และอำนาจการเมือง (หรือ “อำนาจอธิปไตย”) ของฝ่าย

ตุลาการในการถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำนาจทางการเมืองของกลุ่มทุนใหญ่ 

โดยเห็นว่าระบบรัฐสภาและนักการเมืองไม่อาจทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้ การ

เคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นกลางระดับกลางและชนชั้นกลางระดับสูงเหล่านี้ขยาย

ตัวและมีพลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เพราะได้รับการสนับสนุนจากคน

หลายกลุ่มในหมู่ชนชั้นนำเดิม รวมทั้งนายทหารและนายทุนบางส่วนที่ไม่พอใจการ

ผูกขาดอำนาจและการสืบทอดอำนาจของกลุ่มทุนใหญ่ที่เป็นเจ้าของพรรคการเมือง

เนื่องจากกระทบต่ออำนาจและผลประโยชน์ของตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เห็นได้ชัดว่าในปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ได้เกิดมวลชนที่มีความ

กระตือรือร้นทางการเมืองจำนวนหลายล้านคนที่ให้การสนับสนุนกลุ่มการเมือง

แต่ละฝ่าย เพราะทุกฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองล้วนแล้วแต่อาศัย

วัฒนธรรมการสื่อสารแบบใหม่ในยุคดิจิตอลเป็นกลไกในการปลุกเร้าสำนึกทาง  

การเมืองภายใต้อุดมการณ์ “ประชาธิปไตย” (ในความหมายที่แต่ละฝ่ายนิยาม)  

กลุ่มการเมืองฝ่าย “คนเสื้อเหลือง” เลือกใช้อุดมการณ์เดิมเพื่อให้ได้รับการ

สนับสนุนจากมวลชนที่อยู่ภายใต้พลังของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเก่า ซึ่งให้

ความสำคัญแก่การปกครองโดย “คนดี” ที่ ไม่ ใช้อำนาจในการแสวงหา  

 13 เพราะเสนอนโยบายประชานิยมที่ตอบสนองความต้องการของชนชั้นกลางระดับล่าง  

ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ. 
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ผลประโยชน์ส่วนตัว และหวังพึ่งพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหา

กษัตริย์ในการดูแลสังคมการเมืองไทยให้เกิดความสงบสุขและความเจริญ

ก้าวหน้า14 รวมทั้งต้องการพึ่งพระบารมีในยามที่พวกตนไม่อาจดึงเอา “คนดี” ที่ถึง

พร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรมมาเป็นผู้นำได้15 ประกอบกับหวั่น

เกรงผลร้ายอันเกิดจากเผด็จการในระบอบรัฐสภา ซึ่งพวกตนมีกลไกในระบบ

การเมืองหรือมีเครื่องมือในการต่อสู้หรือต่อรองไม่เพียงพอที่จะต่อกรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ16  

อาจเรียกอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ชนชั้นกลางเดิมเหล่านี้ยึดถือว่า

อุดมการณ์ “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพราะหวังพึ่ง

พระบารมีของพระมหากษัตริย์ในการถ่วงดุลผู้นำกองทัพและนักการเมืองในบริบท

เชิงโครงสร้างที่กลุ่มดังกล่าวนี้ขาดกลไกในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล 

ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลทั้งที่มาจากกองทัพและมาจากการเลือกตั้ง  

 14 ชัยอนันต์ สมุทวณิช ซึ่งเป็นปัญญาชนสำคัญของฝ่าย “คนเสื้อเหลือง” กล่าวเมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2556 ว่า “ดังจะเห็นได้จากจากการมีโครงการพระราชดำริมากมาย...ประชาชนมีที่พึ่ง

ที่มิได้หวังผลในแง่ที่นักการเมืองหวัง...พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้นำมวลชน	ทรงเป็นแรง

บันดาลใจของประชาชน	และทรงเป็นขวัญกำลังใจของประชาชน...เป็นบารมี” ที่มีแต่พระคุณ  

มากกว่าพระเดช” (โปรดดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย”, (22 

กันยายน 2556), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.manager.co.th/Daily/

ViewNews.aspx?NewsID=9560000119524.) 
 15 ชัยอนันต์ สมุทวณิช กล่าวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ว่า “ในสมัยนี้	เราขาดผู้นำ	 

ทั้งในกองทัพและในวงการเมือง	เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้	ผมเห็นว่าคนที่เข้ามาเป็นผู้นำทางการเมือง

นั้น	ก็อาศัยเงินเป็นฐาน	ไม่มีความสามารถ	และไม่มีอะไรที่จะทำให้คนยอมรับนับถือมาก่อน		 

การไร้ผู้นำนี้เองที่ในที่สุดเราก็ต้องหันไปพึ่งพระบารมี” (โปรดดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “สังคม

ไทยขาดผู้นำ”, (18 พฤษภาคม 2557), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www. 

manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000054985.)  
 16 ชัยอนันต์ สมุทวณิช กล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ว่า “ในปัจจุบัน	สถาบันพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนได้	ในยุคที่การเมืองเป็นการเมืองที่มีอำนาจเด็ดขาด	บทบาท

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เห็นได้ชัดคือ	เป็นสถาบันที่ป้องกันอำนาจทางการเมืองที่เป็น

เผด็จการเบ็ดเสร็จ” (โปรดดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “วิจารณ์สถาบันไปทำไม”, (31 มีนาคม 

2556), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.manager.co.th/Dai ly/

ViewNews.aspx?NewsID=9560000038876) 
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มีแนวโน้มสืบทอดอำนาจ หรือผูกขาดอำนาจ หรือใช้อำนาจเพื่อแสวงหา  

ผลประโยชน์มากจนเกินไป ชนชั้นกลางก็จะหันไปพึ่งพระบารมีพระมหากษัตริย์ใน

การแก้ไขปัญหา  

ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา เมื่อกลุ่มทุนใหญ่เถลิงอำนาจ 

มวลชนที่สมาทานอุดมการณ์ “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข” ก็หวังพึ่ง “อำนาจการเมือง” ของพระมหากษัตริย์ ศาล (ตุลาการ

ภิวัตน์) และกองทัพ เพื่อขจัดอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

วัฒนธรรมของนักการเมืองที่พวกเขาเรียกว่า “ระบอบทักษิณ” ดังจะเห็นได้

ชัดเจนว่าเมื่อ “คนเสื้อเหลือง” เห็นว่า “การเมืองถึงทางตัน” ก็พร้อมที่จะยอมรับ

การใช้อำนาจทางการเมืองของตุลาการ17 และการใช้อำนาจของกองทัพในการ

รัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ18 ทั้งๆ ที่เป็นวิถีทางที่ขัดแย้งกับการยึดหลัก

นิติธรรมอย่างยิ่ง “คนเสื้อเหลือง” เหล่านี้ไม่ได้มุ่งมั่นต่อสู้ตามครรลองของระบอบ

ประชาธิปไตยที่จะต้องให้ความสำคัญทั้งการเลือกตั้งและการตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐ ซึ่งแม้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่กินเวลายาวนานกว่า แต่ก็จะช่วยรักษา

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเอาไว้ 

สำหรับชนชั้นกลางระดับล่างซึ่งเรียกกันว่า “คนเสื้อแดง” นั้น ดิ้นรนออก

จากความเสียเปรียบและความเหลื่อมล้ำของสิทธิและอำนาจ โดยอาศัยจำนวนคน

ที่มากกว่า จึงโน้มเอียงเข้าหาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่คือประชาธิปไตยที่

 17 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “จะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคม” โดยเขียนไว้เมื่อวันที่ 4 

มิถุนายน พ.ศ.2549 ว่า “การที่สถาบันศาลต้องเข้ามาจัดการปัญหาทางการเมือง	เพราะเป็น

สถาบันหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตย	แสดงว่าการเมืองไทยพบทางตันจริงๆ”	(ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 

“จะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคม”, (4 มิถุนายน 2549), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 

จาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000073233.) 
 18 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “วันรัฐประหารหรือวันเด็กกันแน่” โดยเขียนไว้เมื่อวันที่ 24 

กันยายน พ.ศ.2549 ว่า “รัฐประหารครั้งนี้	คนส่วนใหญ่โล่งอก...บ้านเมืองจะวิบัติเกิดกลียุค	

หลายคนจึงโล่งใจที่ทหารชิงทำเสียก่อน...” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “วันรัฐประหารหรือวันเด็ก  

กันแน่” , (24 กันยายน พ.ศ.2549), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ ์2558, จาก http://

www.manager. co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=94900001119858). และ “เราหมด

หนทางที่จะอาศัยกระบวนการทางการเมืองปกติเปลี่ยนตัวผู้นำ จึงเกิดรัฐประหาร”  
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ยึดหลักเสียงข้างมาก โดยเห็นว่าความชอบธรรมในการครองอำนาจและใช้อำนาจ

จะต้องมาจากการเลือกตั้ง และให้ความสำคัญแก่ความเสมอภาคทางสังคมและ

การเมืองเพื่อลดความเสียเปรียบที่พวกตนต้องเผชิญตลอดมา รวมทั้งเน้นเรื่อง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในความสัมพันธ์กับรัฐภายใต้ “มาตรฐานเดียว”		

และต่อต้านการปกครองที่เน้นศีลธรรมและอำนาจนอกระบบของ “อำมาตย์” อาจ

เรียกอุดมการณ์ที่คนกลุ่มนี้ยึดถือว่า “เสรีประชาธิปไตย” 

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าระบบการเมืองไทยมีทั้งการต่อสู้  

ช่วงชิงอำนาจกันในระบบการเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กล่าวคือ   

ในระบบเลือกตั้ง พรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรคต่างก็สร้างฐานมวลชนโดยใช้

นโยบายประชานิยม ส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกรัฐสภานั้น ได้กล่าว

แล้วว่าฝ่าย “คนเสื้อแดง” อาศัยพลังทางอุดมการณ์ที่เน้นประชาธิปไตยแบบ  

เลือกตั้งและหลักความเสมอภาค พร้อมกับโจมตี “อำมาตย์” ที่ใช้อำนาจนอก

ระบบ เพื่อสร้างความชอบธรรมและปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก ในขณะที่ฝ่าย   

“คนเสื้อเหลือง” อาศัยพลังทางอุดมการณ์ที่เน้น “ระบอบประชาธิปไตยอันมี	 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และโจมตี “ระบอบทักษิณ” ในแง่ของการใช้

อำนาจเพื่อแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจและความไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา

กษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 

นอกจากนี้ในระบบการเมืองที่ไม่เป็นทางการยังมีการเคลื่อนไหวของคนอีก

หลายกลุ่ม เช่น การต่อรองกันในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายใน

ลักษณะใหม่ๆ ทำให้เกิดเครือข่ายหลายรูปแบบที่ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม  

มีลักษณะเสมอภาคมากขึ้น แตกต่างจากความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์แบบเดิมเป็น

อันมากแม้ว่าเครือข่ายแบบอุปถัมภ์แบบเดิมจะยังเหลืออยู่ในหลายวงการก็ตาม 

เป็นต้นว่าเครือข่ายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและข้าราชการชั้นสูงที่อาศัยหลักสูตร

การศึกษาพิเศษของสถาบันต่างๆ ในการสร้างกลุ่มที่ร่วมมือกันในระยะยาว19 

 19 ดู นวลน้อย ตรีรัตน์ ภาคภูมิ วาณิชกะ, “เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงผ่านเครือข่าย

ทางการศึกษาพิเศษ” ใน สู่สังคมไทยเสมอหน้า, กรุงเทพฯ: มติชน, 2558. 
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เครือข่ายของชาวบ้านที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ20 และประชาสังคมหลากหลายรูปแบบ

ของชาวบ้านและชนชั้นกลาง21 แสดงว่าคนหลากหลายกลุ่มในสังคมไทยได้เข้าสู่

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจ

ต่อรอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างมากในระหว่าง  

กลุ่มต่างๆ เพราะอำนาจต่อรองที่คนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละเครือข่ายมีไม่เท่ากัน   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ยังขาดการใช้หลักนิติธรรมที่จะทำให้คนทุกกลุ่ม  

ได้รับหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน  

อนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมที่คนกลุ่มต่างๆ มีทัศนะหรือ

อุดมการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์แตกต่างกัน ทำให้เกิดสภาวะ “วิกฤต

ความชอบธรรม” ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยใน

ปัจจุบัน ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 - 

2558) เป็นตัวอย่างที่ดีของการปะทะกันระหว่างวิกฤติความชอบธรรมของอำนาจ

ทางการเมืองที่มีฐานที่มาแตกต่างกัน โดยฝ่าย “คนเสื้อแดง” มุ่งเน้นความชอบ

ธรรมของอำนาจทางการเมืองตามกฎหมายและหลักการของระบอบประชาธิปไตย

แบบเลือกตั้งหรือเสียงข้าง กับฝ่าย “คนเสื้อเหลือง” ที่เน้นความชอบธรรมของ

อำนาจทางการเมืองตามหลักศีลธรรม คือเน้นให้เลือก “คนดี” เป็นผู้ปกครอง  

ถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่าย จะมิได้ปฏิเสธความชอบธรรมของอีกฝ่ายอย่างสิ้นเชิง คือฝ่าย

ที่สนับสนุนกฎหมายก็ไม่ได้ปฏิเสธศีลธรรมไปเสียทีเดียว และฝ่ายที่สนับสนุน  

ศีลธรรมก็หาได้ปฏิเสธหลักนิติธรรมอย่างสิ้นเชิง แต่ในหลายครั้งก็เกิดการละเลย

ที่จะพิจารณาประเด็นปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบยกขึ้นมา เช่น ฝ่ายที่อ้างกฎหมาย

 20 โปรดดูการสร้างเครือข่ายของชาวบ้านในตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย (ซึ่งสะท้อน

เครือข่ายในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในเขตชนบทของจังหวัดอื่นๆ) ใน ปฐมพงศ์ มโนหาญ 

“การเมืองเรื่องการเลือกตั้งบนวิถีการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท (2520-2554) : กรณีศึกษา

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 

 21 โปรดดู โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, “ประชาสังคม: มิติใหม่ของการเมืองสาธารณะ” ใน   

สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (บรรณาธิการ), ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ, กรุงเทพฯ: 

โครงการสำนกัพมิพส์ถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ, 2540. และทศพล สมพงษ,์ พฒันาการและการ

พฒันาประชาสงัคม, กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.  
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และเสียงส่วนใหญ่บางครั้งก็ยอมหลับตาลงข้างหนึ่งให้กับการกระทำที่ผิดศีลธรรม 

เช่น การฆ่าตัดตอนในคดียาเสพติด หรือการคอร์รัปชั่น (เชิงนโยบาย) ในขณะที่

ฝ่ายที่สนับสนุนศีลธรรมบางครั้งก็หันหลังให้กับรัฐธรรมนูญ เช่น การสนับสนุน

การรัฐประหาร หรือการปฏิเสธการเลือกตั้ง22 แม้แต่ในเรื่องจำนำข้าว ก็มีฝ่ายที่

เห็นว่ารัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจต่อไปเพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการ

เลือกตั้งและดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวตามที่เคยหาเสียงเอาไว้เพื่อช่วยเหลือ

คนจน แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าความเสียหายมูลค่ามหาศาลอันเกิดจากนโยบาย

ประชานิยมเพื่อแลกกับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งโดยขาดความรับผิดชอบต่อ

ปัญหาทางการคลังที่จะตามมา ทำให้รัฐบาลสูญเสียความชอบธรรมและควรแสดง

ความรับผิดชอบด้วยการลาออก พฤติกรรมและทัศนะของทั้งสองฝ่ายล้วนแต่

แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังขาดความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัด  

ความชอบธรรมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยึดหลักนิติธรรมใน

ประเทศไทยยังคงอ่อนแอ 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยมีการ “เลือกข้าง” ดังกล่าวข้างต้น

นี้ ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันสำคัญๆ ในระบอบประชาธิปไตย

อยู่ในระดับต่ำมาก ผลการสำรวจของ “มูลนิธิเอเชีย” ใน พ.ศ. 2553 พบว่า   

มผีูต้อบแบบสอบถามเพยีงรอ้ยละ 14 และรอ้ยละ 11 (ตามลำดบั) เทา่นัน้ ทีเ่ชือ่วา่ 

สถาบันสื่อและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีความซื่อตรง “สูง” แต่มีถึง  

ร้อยละ 85 และร้อยละ 88 (ตามลำดับ) ที่แสดงความไม่เชื่อมั่น สถาบันตำรวจ

ก็ได้รับคะแนนความซื่อตรงต่ำมากเช่นกัน คือร้อยละ 17 ส่วนศาลหรือตุลาการ

นั้น แม้ว่าผลการสำรวจจะแสดงว่ายังคงได้รับความเชื่อถือในความซื่อตรงสูงที่สุด 

แต่ก็ได้รับความเชื่อถือเพียงร้อยละ 59 เท่านั้น อีกทั้งความน่าเชื่อถือของศาลยัง

ลดต่ำลงมากเมื่อเทียบกับผลการสำรวจในปี พ.ศ.2552 ซึ่งศาลได้รับความน่าเชื่อ

ถือถึงร้อยละ 6423 การที่ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นในสถาบันสำคัญใน

 22 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คำและแนวคิดในประชำธิปไตยสมัยใหม่,   

(อ้างแล้ว), หน้า 110. 
 23 ผลสำรวจชี้คนส่วนใหญ่ไม่ใส่ “เสื้อสี” แต่ “เหลือง-แดง” อาจถึง 10 ล้านคน อึ้ง 

ประชาชนไม่เชื่อใจ “สื่อ”, (28 มีนาคม 2554), จาก http://www.matichon.co.th/news_ 

detail.php?newsid=1301316008&grpid=01&catid=01. 
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ระบอบประชาธิปไตยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ศาล ตำรวจ และสื่อ เช่นนี้ นับเป็น

ปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่สำคัญยิ่ง เพราะสถาบันทั้งสามนี้ล้วนแล้วแต่มีบทบาท

โดยตรงต่อการใช้หลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย   

อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งของวัฒนธรรมความคิดและวัฒนธรรมทาง  

การเมืองระหว่าง “คนเสื้อเหลือง” กับ “คนเสื้อแดง” ซึ่งนิยามความหมาย

ประชาธิปไตยและมีเกณฑ์ความชอบธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละ

ฝ่ายต่างก็หันไปใช้วิธีการที่ขัดต่อหลักนิติธรรมมากบ้างน้อยบ้าง และขณะเดียวกัน

ก็ไม่สนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมของฝ่าย

ตรงกันข้าม ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในการใช้หลักนิติธรรมใน

สังคมการเมืองไทย และตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน “คนเสื้อเหลือง” หรือชนชั้น

กลางเดิมในสังคมไทยก็ยังคงต้องการการปกครองโดย “คนดี” ซึ่งเป็นโลกทัศน์

แบบจารีตของไทย24 มากกว่าจะยอมรับการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ เพราะเห็น

ว่าเสียงส่วนใหญ่ทำให้นักการเมืองมีโอกาสครอบครองอำนาจแบบเผด็จการและ  

ใช้อำนาจอย่างฉ้อฉล ซึ่งวิธีคิดของ “คนเสื้อเหลือง” เช่นนี้ฝ่าย “คนเสื้อแดง”   

ไม่สามารถยอมรับได้ ปัญญาชนของ “คนเสื้อแดง” คนหนึ่งเน้นว่า หลักนิติรัฐ

และนิติธรรมนั้น “ไม่ต้องการให้มนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเอง แต่ต้องการ

ให้กฎหมายเป็นผู้ปกครองมนุษย์”25 ความชอบธรรมที่มาจากการเป็น “คนดี”	

จึงไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมในทัศนะของ “คนเสื้อแดง” ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหา

วิกฤตความชอบธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การใช้หลักนิติธรรม (ในความหมาย  

ที่กว้างกว่าการปกครองด้วยกฎหมายที่เข้มงวด - โปรดดูนิยามของอานันท์   

ปันยารชุน ที่กล่าวแล้วข้างต้น) จึงเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยให้คนทุกกลุ่มใน

สังคมไทยมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความชอบธรรมได้ในที่สุด  

 24 โปรดดูลักษณะของ “การปกครองแบบไทย” ใน สายชล สัตยานุรักษ์, คึกฤทธิ์กับ

ประดิษฐกรรม “ความเป็นไทย”, กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. 
 25 วรเจตน ์ภาครีตัน,์, “หลกันติริฐัและหลกันติธิรรม”, (31 มกราคม 2553), จาก http:// 

www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431). 
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วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักนิติธรรม 

แม้ว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมทางการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

แล้ว แต่การที่คนไทยแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ขัดกับ

หลักนิติธรรมอยู่ไม่น้อยดังได้กล่าวมาแล้ว จึงเห็นควรวิเคราะห์วัฒนธรรมทาง  

การเมืองไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักนิติธรรมโดยสังเขป เพื่อเป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยให้เอื้อต่อการใช้

หลักนิติธรรมในอนาคต  

	 1.	ปัญหาวัฒนธรรมทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย		

วัฒนธรรมทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยมีปัญหาหลาย

ประการที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่เอื้อต่อการยึดมั่นในหลัก

นิติธรรม ปัญหาเหล่านี้เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากอดีตและยังไม่ได้รับการปรับ

เปลี่ยนเท่าที่ควร 

ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของไทยยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 

ที่สำคัญก็คือการที่รัฐธรรมนูญซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นยังไม่มีผลบังคับ

ใช้อย่างแท้จริง เป็นต้นว่าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมารัฐธรรมนูญได้รับการ  

ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมรวมทั้งกระแสภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมใหม่ๆ  ในหลายเรือ่งดว้ยกนั แตใ่นทางปฏบิตัแิลว้กลบัปรากฏวา่กฎหมาย 

ที่มีสถานะเป็นรอง เช่น พระราชบัญญัติ มีผลบังคับใช้จริงเหนือรัฐธรรมนูญ 

กรณีที่ เห็นได้ชัดก็คือ การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญภายใต้หลักการ   

“สิทธิชุมชน” ในการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตเมือง

อุตสาหกรรม (หรือที่เรียกว่าภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม)  ปรากฏว่าการ

ปฏิบัติการของประชาชนโดยอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำได้เนื่องจากมี

การใช้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  

สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ที่ทำให้แกนนำการคัดค้านการทำลายสิ่งแวดล้อมต้องถูก

จับกุมโดยกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา ส่งผลให้ขบวนการอนุรักษ์ฯ ขาด  

แนวร่วมและอ่อนแรงลงในที่สุด  
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การที่กฎหมายในลำดับชั้นที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ คือพระราชบัญญัติได้กลาย

เป็นอุปสรรคขัดขวางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

เช่นนี้ นับเป็นการทำลายหลักการ “สิทธิชุมชน” อันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ

ในการมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยกฎหมายมิได้ทำหน้าที่คุ้มครองผล

ประโยชน์ของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการ

กระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากรให้ชาวบ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏการณ์นี้ยืนยันว่ากฎหมายตาม

ตัวอักษรและกฎหมายในทางปฏิบัติมีความแตกต่างกัน เจตนารมณ์และนิติธรรม

อันสวยหรูจึงเป็นเพียงมายาภาพในกฎหมายเท่านั้น26 

การที่วัฒนธรรมทางกฎหมายของสังคมไทยมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ทำให้

เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือ “สองมาตรฐาน” ดังมีนักวิชาการวิจารณ์ไว้ดังนี้  

“ระบบกฎหมายที่อ้างกฎหมายรองมาละเมิดลบล้างรัฐธรรมนูญ	 

ในนามหลักนิติธรรม,	ใช้กลไกกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่มาบังคับใช้

กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ร่วมออก

อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่กลับปล่อยกฎหมายที่เป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่

ให้เป็นเศษกระดาษไม่มีผลบังคับใช้เพราะอิทธิพลของคนส่วนน้อย	 

ผู้เสียประโยชน์	หรือความขาดประสิทธิภาพเฉื่อยแฉะซ้ำซ้อนกระทั่ง

สมคบฉ้อฉลของกลไกข้าราชการคอยขัดขวาง”
27	 

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือวัฒนธรรมในการ “อ่าน” หรือการ

ตีความกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของไทย ในปัจจุบันการอ่านกฎหมาย  

ยังคงเป็นการอ่านตามตัวอักษร โดยมิได้ยึดหลักการพื้นฐานเรื่องความเป็นธรรม 

ดังที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ วิเคราะห์ว่า นักกฎหมายไทยนั้น “อ่านกฎหมายกันแบบ	 

นักอักษรศาสตร์	ทำให้บัญญัติของกฎหมายอยู่ลอยๆ	โดยปราศจากหลักแห่ง

 26 กมลวรรณ ชื่นชูใจ, “มายาภาพของนิติธรรมในกฎหมาย”, (ม.ป.ป.), จาก http://

midnightuniv.org/มายาภาพของนิติธรรมในกฎหมาย. 
 27 เกษียร เตชะพีระ, “คำนำเสนอ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ผู้เปิดปุ่มที่มองไม่เห็นกลางหลังคนไทย” 

ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย, กรุงเทพฯ: มติชน, 2547, หน้า 13. 
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ความเป็นธรรมพื้นฐานของสังคม	กฎหมายกลายเป็นเรื่องของ	trick	หรือกลเม็ด	 

ขึ้นอยู่กับความสามารถทางอักษรศาสตร์ของคนอ่านว่าจะพลิกผันให้เข้าทางได้

อย่างไร”
28  

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ

การใช้หลักนิติธรรมก็คือปัญหา “ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย” กล่าวคือ การใช้

หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์อย่าง

แท้จริงโดยทุกคนเคารพกฎหมาย ซึ่งผลการวิจัยที่สหรัฐอเมริกาพบว่า ปรกติแล้ว

คนทั่วไปรวมทั้งผู้มีอำนาจจะเคารพกฎหมายก็ต่อเมื่อกฎหมายนั้นสอดคล้องกับ  

ศีลธรรมและระบบคุณค่าที่เขายึดถือและเป็นกฎหมายที่ชอบธรรมด้วย นอกจากนี้

การเคารพกฎหมายยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษ ถ้าหากมีความเสี่ยง

มากคนก็จะเคารพกฎหมายมากขึ้น29 หากนำผลการวิจัยดังกล่าวนี้มาพิจารณา

สังคมไทยก็จะพบว่า ในสังคมไทยปัจจุบันทั้งศีลธรรมและระบบคุณค่าเปลี่ยนแปลง 

ไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เงินและอำนาจกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมบริโภคนิยมและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม รวมทั้งการเลื่อนสถานภาพทางสังคมและการสร้างอัตลักษณ์ตาม

ระบบคุณค่าใหม่ เช่น การเป็นคนที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถสูง

และประสบความสำเร็จในชีวิต การเป็นคนทันสมัย หรือมีรสนิยมดี ทำให้การ

ละเมิดกฎหมายเพื่อเงินและอำนาจเกิดขึ้นทั่วไป ในขณะที่คนมีอำนาจก็มีความ

เสี่ยงในการรับโทษทัณฑ์จากการทำผิดกฎหมายไม่มากนัก ดังนั้น จึงเป็นไปได้

ยากที่ผู้มีอำนาจจะยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ “ความไม่ศักดิ์สิทธิ์

ของกฎหมาย” ในการบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคกันกลายเป็นอุปสรรคที่

สำคัญมากประการหนึ่งของการใช้หลักนิติธรรมในสังคมไทย     

ความลักลั่นของวัฒนธรรมทางกฎหมาย ที่มีการใช้กฎหมายอย่างไม่

สอดคล้องกับหลักนิติธรรมดังตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญประการ

หนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งในสังคมไทยขยายตัวขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคน

 28 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมการอ่านกฎหมาย” ใน มุกหอม วงษ์เทศ (บรรณาธิการ), 

อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย, กรุงเทพฯ: มติชน, 2547, หน้า 199.  
 29 เรื่องเดียวกัน.  
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ชนบทมีโลกทัศน์ใหม่รวมทั้ง “นิติสำนึก” (Legal consciousness) ใหม่  

ทำให้เกิดความตึงเครียด (tension) มากขึ้นในความสัมพันธ์กับชนชั้นสูงและ

ชนชั้นกลาง ตลอดจนในความสัมพันธ์กับรัฐ ความตึงเครียดในความสัมพันธ์

ระหว่างชนชั้นกลางระดับล่างกับชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเดิมที่เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมทางกฎหมายนั้นเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของ “คนเสื้อแดง” ที่วิพากษ์

วิจารณ์ “คนเสื้อเหลือง” ว่าไม่ยอมรับหลักการเสียงข้างมากและปฏิเสธรัฐบาล

ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด  

ส่วนความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับรัฐ เห็นได้ชัดจากผลการวิจัยที่ศึกษากรณี

ชาวบ้านจำนวนหนึ่ ง ในภาคเหนือตอนบนที่ “ทำผิดกฎหมาย” เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏว่าเมื่อพวกเขาถูกศาลตัดสินลงโทษ

จำคุก ชาวบ้านเหล่านี้กลับมีท่าที “ยอมรับโทษแต่ไม่ยอมรับผิด” โดยที่ความ

เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนความ

เปลี่ยนแปลงในด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสาร ได้ส่งผลให้ชาวบ้านมีสำนึกของ 

“พลเมือง” ที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลว่าตนทำความผิด แต่

กลับมีสำนึกแห่งการต่อสู้โต้แย้งและวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษา และท้าทายต่อ

โทษจำคุกที่ตนได้รับจากการตัดสินของศาล นับเป็น	“นิติสำนึก” ใหม่ที่ทำให้  

ชาวบ้านพร้อมที่จะท้าทายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่พวกเขาเห็นว่า  

ขาดความเป็นธรรม30  

การที่ชาวบ้านไม่ยอมรับว่าตนทำผิดกฎหมาย เพราะได้ทำกินในที่ดินนั้น  

มาก่อนที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ สะท้อนให้เห็นว่าถ้า

หากการตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายขาดความชอบธรรมในระบอบ

ประชาธิปไตย และขาดความเป็นธรรมในทัศนะของประชาชน ย่อมทำให้เกิด

ความตึงเครียดและความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนได้มาก 

อาจกล่าวได้ว่าในทัศนะของชาวบ้านรัฐเป็นฝ่ายละเมิดสิทธิของประชาชนซึ่งขัดกับ

หลักนิติธรรมอย่างยิ่ง  

 30 กฤษณ์พชร โสมณวัตร, “นิติสำนึกต่อ ‘โทษจำคุก’ ของพลเมืองผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมาย

ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 
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นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษา “นิติสำนึก” ของบุคคล โดยเลือกกรณี

ศึกษาที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แสดงว่าผู้ได้รับ

ความเสียหายจากการถูกละเมิดไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบบกฎหมายในการ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่สอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์ทั่วไปในยุคโลกาภิวัตน์และในสังคมสมัยใหม่ซึ่ง “สิทธิ” จะเป็นที่

ตระหนักถึง และการใช้กลไกทางกฎหมายในการปกป้องสิทธิขยายตัวมากขึ้น 

สภาวการณ์ที่ชาวบ้านในประเทศไทยไม่นิยมและไม่สามารถพึ่งระบบกฎหมายเช่น

นี้ทำให้ชีวิตมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาก  เพราะในปัจจุบันชุมชนของชาวบ้านมีบทบาท

ต่อชีวิตน้อยลง และชาวบ้านควรจะได้รับการปกป้องจากกฎหมายเป็นการชดเชย 

แต่การณ์กลับปรากฏว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบกฎหมายไม่ได้เพิ่ม

มากขึ้นแต่อย่างใด31 

ปัญหาจากระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้ประชาชน  

ส่วนใหญ่มี “นิติสำนึก” ในลักษณะที่กล่าวข้างต้น นอกจากจะส่งผลกระทบ  

ต่อความเป็นธรรมและความมั่นคงชีวิตของประชาชนแล้ว ยังทำให้ความสนใจ

เกี่ยวกับการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติและการผลักดันให้เกิดการใช้หลัก

นิติธรรมไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 

ปัญหาด้านวัฒนธรรมทางกฎหมายและวัฒนธรรมทางการเมืองนับเป็น

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม ดังนั้น หากมีการใช้หลักนิติธรรมโดยมีการพัฒนาระบบกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และ  

มีกลไกในการกำกับตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทุกระดับให้ยึดมั่นใน  

หลักนิติธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้ชีวิตของประชาชนมีความมั่นคงมากขึ้น และ

พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ

พร้อมที่จะกำกับดูแลให้เกิดการใช้หลักนิติธรรมอย่างแท้จริง      

 31 Dav id M. Ange l and Ja ruwan S . Enge l , To r t , Custom and Karma: 

Globalization and Legal Consciousness in Thailand, Chiang Mai: Silkworm Books, 

2010. และ สมชาย ปรีชาศิลปกุล, “พรมแดนความรู้ของการศึกษากฎหมายแนวนิติสำนึกใน

สังคมไทย” วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม-มิถุนายน): 24-40. 
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	 2.	ปัญหาจากสภาวะ	“ความก้ำกึ่งกำกวม	อิหลักอิเหลื่อทางวัฒนธรรม”		

ราวทศวรรษ 2530 เปน็ตน้มา ไดเ้กดิสภาวะ “ความกำ้กึง่กำกวม	อหิลกัอเิหลือ่ 

ทางวัฒนธรรม” ขึ้น ดังที่เกษียร เตชะพีระ ได้สรุปไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ว่า  

ผลงานชุด อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ นั้นได้แสดงให้เห็น

สภาวะดังกล่าวนี้อย่างชัดเจน ดังความต่อไปนี้  

...เป็นความก้ำกึ่งกำกวม	อิหลักอิเหลื่อ	หัวมังกุท้ายมังกร	แยกแย้ง

กันในตัวเองทางวัฒนธรรม	ระหว่าง	“ความทันสมัยหรือ	modernity”	กับ	

“ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมมาหรือ	tradition	ของสังคมไทย”	

“ความทันสมัย”...หลักๆ	ได้แก่เหล่าโครงสร้าง	กลไก	สถาบัน	 

สมัยใหม่	ที่สังคมไทยรับมาจากตะวันตก...และเศรษฐกิจทุนนิยม-

วัตถุนิยม-บริโภคนิยม...	

ส่วน	“ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมมา”.. .ที่สำคัญได้แก่	

วัฒนธรรม	ค่านิยม	โลกทัศน์ของชุมชนหมู่บ้านชาวชนบท	รวมทั้ง	 

พุทธศาสนาและธรรมเนียมบริหารราชการแผ่นดินแต่เดิม...	

...สังคมไทยไม่ใหม่จริง	แต่ก็ไม่เก่าหมด,	เราอาจลอกรับโครงสร้าง

กลไกสถาบันสมัยใหม่ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมจากตะวันตกเข้ามา	 

ตดิตัง้ในเมอืงไทย	แตเ่ราไมไ่ดล้อกและไมอ่าจลอกโลกทศัน์	ปรชัญา	วธิคีดิ 

ที่เป็นวิญญาณ	รวมทั้งความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมระหว่างบุคคล	

กลุ่มชน	และสถาบันต่างๆ	ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนของตะวันตกมาด้วย,		

ในทางกลับกัน	แม้โครงสร้างกลไกสถาบันแบบเก่าทางการเมือง

เศรษฐกิจสังคมของไทยเราเองจะถูกยกเลิกหรือเสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลง

ไปหมดแล้ว	แต่โลกทัศน์ปรัชญาวิธีคิดแบบเก่า	รวมทั้งความสัมพันธ์ทาง

อำนาจที่เหลื่อมล้ำไม่เสมอภาค	ไม่เสรีแก่บุคคลและไม่เป็นธรรมอัน	 

ตกทอดมาจากสังคมไทยแต่ก่อนก็ยังคงอยู่และดำเนินไปในโครงสร้าง	 

สมัยใหม่เหล่านั้น
32 

 32 เกษียร เตชะพีระ, “คำนำเสนอ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ผู้เปิดปุ่มที่มองไม่เห็นกลางหลังคนไทย” 

ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย, (อ้างแล้ว), หน้า 11. 
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ตัวอย่างรูปธรรมของปัญหา “ความก้ำกึ่งกำกวมอิหลักอิเหลื่อ” ของ

วัฒนธรรมการเมืองในสังคมไทยที่ปรากฏในบทความของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ซึ่ง

เกษียร เตชะพีระ นำมากล่าวถึงมีหลายประการ เช่น  

“ระบบอุปถัมภ์ที่สูญสิ้นสำนึกบุญคุณผูกพันยั่งยืนอันเป็นพลังทาง

อุดมการณ์ของมันไปแล้ว	เพราะซื้อขายกันได้เหมือนสินค้าในตลาด	แต่

กระนั่นก็กลับเป็นช่องทางให้ความชอบธรรมแก่การซื้อขายสินค้าบริการ

เถื่อนต่างๆ	ที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของตลาดเสรีและหลักความเสมอภาค

ของคู่สัญญา”
33  

“ทุนนิยมที่ปลดเปลื้องบุคคลและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

จากการกำกับควบคุมและอนุรักษ์คุ้มครองตามขนบประเพณีของชุมชน	

แต่กลับปล่อยแรงงานของพวกเขาและสินค้าเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดที่ไม่ได้

เปิดให้แข่งขันเสรีจริง	หากถูกผูกขาดเอาเปรียบโดยนายทุนที่อิงเส้นสาย

อำนาจรัฐและอิทธิพลอุปถัมภ์จนส่วนใหญ่เสียเปรียบพ่ายแพ้ล้มเหลวครั้ง

แล้วครั้งเล่า”
34
  

“สมาชิกรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่คิดและพูดเหมือนขุนนาง	 

หรือทรราช,	นายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้อำนาจเหมือน	 

จอมเผด็จการทหาร...ฯลฯ”
35 

นอกจากกรณีที่กล่าวข้างต้นแล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่มีลักษณะ

กำกวมยังเห็นได้ชัดจากการที่วัฒนธรรมเสรีประชาธิปไตยมีอิทธิพลสูงขึ้น  

ในขณะที่ลักษณะอำนาจนิยมก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่มาก กล่าวคือ คนไทยทั่วไปยัง

คงเชื่อในการจัดการเรื่องต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ด้วยการใช้อำนาจ

รัฐอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญอย่างมากแก่ผู้นำรัฐในการใช้

อำนาจดังกล่าว และมองว่าประชาชนจะต้องพึ่งพาความเมตตาของรัฐและผู้นำรัฐ

 33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
 34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
 35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
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จึงจะอยู่รอดปลอดภัยหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ในขณะที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ปัจเจกบุคคลและพลังของสังคมค่อนข้างน้อย  

ทัศนะที่มีรากฐานอยู่บนวัฒนธรรมการเมืองแบบอำนาจนิยมนี้เห็นได้ชัด

ว่าขัดแย้งกับหลักนิติธรรม เพราะการใช้หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  

ก็ต่อเมื่อให้ความสำคัญแก่ประชาชนและประชาสังคมในฐานะที่มีศักยภาพ (หรือ

สามารถจะพัฒนาศักยภาพ) ที่จะจัดการเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเชื่อมั่น

ในศักยภาพของประชาชนที่จะเลือกฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และ

กำกับตรวจสอบการใช้อำนาจของทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย      

	 3.		ปัญหาความแตกต่างของวัฒนธรรมทางความคิด	

คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรอำนาจที่แตกต่างกัน โดยมีระบบคุณค่าและทัศนะไม่ตรงกันในหลายเรื่อง 

รวมทั้งการรับรู้ความหมายของสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทัศนะ

ของแต่ละฝ่ายสะท้อนให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่ลงรอยกันอันเป็น

รากฐานของความขัดแย้งทางการเมือง   

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มการเมืองต่างๆ ในสังคมการเมืองไทย   

รวมทั้งกลุ่ม “คนเสื้อแดง” และกลุ่ม “คนเสื้อเหลือง” มีทัศนะที่แตกต่างกันว่า

อะไรคือ “ความดี” หรือ “ความถูกต้อง” อันเป็นผลมาจากการให้ความหมายของ

สถาบันการเมืองต่างๆ ไม่เหมือนกัน แม้แต่คำว่า “ชาติไทย” ก็นิยามแตกต่างกัน 

เช่น บางคนจินตนาการถึง “ชาติ” ที่ประกอบด้วยคนหลายชนชั้นที่มีสติปัญญา

และคุณธรรมแตกต่างกัน และมีระบบอุปถัมภ์และ “ศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ”	

ที่ยึดโยงคนทั้งหลายในชาติไว้ด้วยกัน แต่บางคนจินตนาการถึง “ชาติ” ที่ทุกคน

เสมอภาคกนั36 หรอืการทีก่ลุม่ “คนเสือ้แดง” และ “คนเสือ้เหลอืง” ใหค้วามหมาย 

แก ่“ประชาธิปไตย” แตกต่างกัน ซึ่งการที่คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยมีวัฒนธรรม 

ทางความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องสำคัญเช่นนี้เป็นเพราะระบบคุณค่าเดิมบางอย่าง

 36 โปรดดูรายละเอียดใน สายชล สัตยานุรักษ์, 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 2 ปัญญาชนหลัง

การปฏิวัติ 2475, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์, 2557. 
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ได้รับการสืบทอดหรือผลิตซ้ำอย่างเข้มข้นโดยกลุ่มคนที่ได้อำนาจและผลประโยชน์

จากระบบคุณค่าเหล่านั้น37 ในขณะที่เกิดค่านิยมใหม่และมุมมองใหม่ต่อเรื่องต่างๆ 

จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  

สังคมไทยในปัจจุบันจึงไม่เพียงแต่จะประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนสองฝ่ายที่ 

“มองต่างมุม” กันเท่านั้น แต่ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่สามารถจะสลัดตัดทิ้ง

ระบบคุณค่าเดิมที่ตกทอดมาจากอดีตแต่ก็รับเอาระบบคุณค่าใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา

ในสังคมทุนนิยม-โลกาภิวัตน์เข้ามาในชีวิต ทำให้คนจำนวนไม่น้อยให้ความ

หมายในเรื่องต่างๆ ไปในวิถีทางที่ตนได้รับผลประโยชน์เฉพาะหน้า หรือให้ความ

หมายจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจากสื่อประเภทต่างๆ โดยขาดการวิพากษ์

วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เนื่องจากความสับสนระหว่างระบบคุณค่าเก่า

และใหม่ที่ผสมปนเปกันอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทำให้ไม่มีจุดยืนที่มั่นคงสำหรับ  

การประเมินเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบจนกระทั่งมีคำตอบที่ชัดเจนให้แก่ตัวเอง 

บ่อยครั้งที่ตกอยู่ใน “กระแสสังคม” ที่สื่อในยุคดิจิตอลปลุกเร้าให้เกิดขึ้น นำไปสู่

การ “เลือกข้าง” อย่างปราศจากวิจารณญาณและใช้อารมณ์ในการแสดงความ  

คิดเห็นทางการเมือง นับเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยของไทยยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร และทำให้พลังของการยึดถือ

หลักนิติธรรมขาดความเข้มแข็งตามไปด้วย 

เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า ในท่ามกลางระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่มีความ

แตกต่างหลากหลาย ได้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยแรงผลักดันของระบบ

คุณค่าและอุดมการณ์ที่แต่ละฝ่ายยึดถือ เพราะระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่มี

อิทธิพลต่อมวลชนแต่ละฝ่ายนี้ได้นำไปสู่การตัดสินว่าการกระทำทางการเมืองของ

ฝ่ายหนึ่งมีความชอบธรรมและอีกฝ่ายหนึ่งขาดความชอบธรรม โดยมีการใช้ความ

รุนแรงต่อฝ่ายตรงกันข้ามทั้งด้วยอาวุธและวาจาหรือข้อเขียน ดังที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

วิเคราะห์ “ประเด็นแห่งความขัดแย้งในสังคมไทย” ที่เกิดจากการมีทัศนะ  

ไม่ตรงกันเหล่านี้ไว้ในหลายกรณี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 37 เรื่องเดียวกัน. 
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ดูเหมือนทุกฝ่ายยอมรับ...ว่า	ประเทศของเราต้องก้าวต่อไปใน	 

วิถีทางประชาธิปไตย	แต่ที่เห็นไม่ตรงกันก็คือ	ประชาธิปไตยมีนัยยะ	 

ในเชิงปฏิบัติการอย่างไรกันแน่	

ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่า	เมื่อเป็นประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของ

ปวงชนอย่างเด็ดขาด	จะมีอำนาจอื่นที่ไม่ได้มาจากอธิปไตยของปวงชน	 

เข้ามาแทรกหรือถ่วงดุลไม่ได้	และด้วยเหตุดังนั้น	อำนาจทางการเมือง	 

จึงต้องถูกจัดสรรไปตามผลของการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว	

อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า	การเมืองที่อาศัยการเลือกตั้งเป็นเกณฑ์เพียง

อย่างเดียวนี้อันตราย	เพราะการเลือกตั้งย่อมต้องจัดองค์กรและกลไกเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์แคบๆ	คือได้รับคะแนนเสียง	องค์กรและกลไกดังกล่าวไม่ได้มี

ไว้ตรวจสอบการใช้อำนาจ	หรือมีส่วนร่วมในการเมืองอย่างแท้จริง	ฉะนั้น	

ผู้ที่ได้อำนาจไปจากองค์กรและกลไกเช่นนี้จึงมีแนวโน้มจะทุจริตต่อหน้าที่	

และ/หรือไม่มีสมรรถภาพในการทำงาน		

ด้วยเหตุดังนั้นจึงต้องอิงอำนาจที่ไม่ได้มาจากอธิปไตยของปวงชน	

ไว้คอยถ่วงดุลนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
38	

ทัศนะที่ต่างกันยังปรากฏในเรื่องอื่นๆ อีกมาก เช่น ฝ่ายหนึ่งยอมรับ 

ส.ว.สรรหา ตุลาการภิวัตน์ และการรัฐประหาร แต่อีกฝ่ายหนึ่งต่อต้าน หรือ  

ในกรณีเกี่ยวกับสถานะทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีความเห็นที่  

ขัดแย้งกันมาก ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า แม้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่

สถานะของพระองค์ในทางการเมืองย่อมเป็นประมุขหรือตัวแทนของอำนาจ

อธิปไตยของปวงชนในเชิงสัญลักษณ์ และพระองค์ทรงมีหน้าที่ในทางพิธีกรรมก็

ต่อเมื่อเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญต่อรัฐ “แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าพระมหากษัตริย์

ไทยทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เชื่อมโยงกับอธิปไตยของปวงชน

โดยตรง	การใช้พระราชอำนาจนี้เป็นพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์เอง	

ว่าจะใช้เมื่อไรและอย่างไร	และเพื่อธำรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจนี้	จึงต้องรักษาความ	

 38 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “ปรองดองโดยประเด็น”, (16เมษายน  2555), สืบค้นเมื่อ 21 

กันยายน 2558, จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334585676. 
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“ศักดิ์สิทธิ์”	ของสถาบันไว้ให้อยู่เหนือการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ	ทั้งสิ้น	

และพระราชอำนาจตรงนี้แหละที่จะเป็นผู้ตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยของ	 

ปวงชน”
39 

กล่าวได้ว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมทางความคิดที่ทำให้เกิดการต่อสู้กัน

ในการนิยามความหมายของมโนทัศน์ทางการเมืองสำคัญๆ หรือการต่อสู้ทาง  

วาทกรรมซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจ โดยที่สื่อประเภทต่างๆ มีอิทธิพล  

สูงขึ้น แต่การเสพสื่อมีลักษณะ “เลือกข้าง” เช่นเดียวกับการเลือกข้างทาง  

การเมือง ทำให้ความไม่ลงตัวของวัฒนธรรมทางการเมืองมีอยู่สูง และเป็นอุปสรรค

ประการหนึง่ ของการนำหลักนิติธรรมมาใช้        

	 4.	ปัญหาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยบางส่วนยังคงมีรากฐานอยู่บน		
ความหมายของ	“ความเป็นไทยกระแสหลัก”	หรือ	“วัฒนธรรมแห่งชาติ”		

ความหมายจาก “ความเป็นไทย” หรือ “วัฒนธรรมแห่งชาติ” ที่เป็นมรดก

ตกทอดจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และได้รับการผลิตซ้ำอย่างเข้มข้นตั้งแต่

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา จนมีอิทธิพลสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นความ

หมายที่ทำให้ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเดิมจำนวนมากยังคงมีทัศนะว่าการแบ่งคน

ออกเป็นลำดับชั้นที่คนแต่ละชั้นมีสิทธิและเสรีภาพไม่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องปรกติ

ธรรมดา ซึ่งส่งผลให้สำนึกในเรื่องความเสมอภาคที่เริ่มเกิดขึ้นในหมู่ผู้มีอำนาจและ

ชนชั้นกลางในสังคมไทยในปัจจุบันยังขาดความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ  

คนส่วนหนึ่งยังมีทัศนะว่าชาวบ้านยังขาดความรู้หรือการศึกษา และมีความเชื่อว่า

ชาวบ้านตกอยู่ในวัฏจักร “จน	เครียด	กินเหล้า” และ “โง่	จน	เจ็บ” อีกทั้งผู้มี

อำนาจและชนชั้นกลางในสังคมไทยยังเห็นว่า	“หน้าที่”	สำคัญกว่า	“สิทธิและ

เสรีภาพ”	ผู้มีอำนาจและชนชั้นกลางจึงมิได้ตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่ปกป้องสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน และอาจเห็นว่าการที่ประชาชนโดยเฉพาะชาวชนบท

และคนยากไร้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมิใช่ปัญหาสำคัญ คนจำนวนไม่น้อยยังคง

มีความหวังว่าสังคมไทยจะสามารถรักษา “จิตใจแบบไทย” เอาไว ้เช่น มีผู้อุปถัมภ ์

ที่ให้ความเมตตาเอื้ออาทรต่อ “ผู้น้อย” โดย “ผู้น้อย” มอบความกตัญญูกตเวที

 39 เรื่องเดียวกัน. 



2��

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

เป็นการตอบแทน ทัศนะเช่นนี้นับเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการใช้  

หลักนิติธรรมในสังคมไทย เพราะความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์

ที่ไม่เสมอภาคและขาดเสรีภาพในการแลกเปลี่ยน อีกทั้งการใช้เส้นสายยังนำไปสู่

การละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ความหมายของ 

“ความเป็นไทย” กระแสหลักที่ถือว่าพุทธศาสนาเป็นหัวใจของ “ความเป็นไทย”	

ยังทำให้ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางให้ความสำคัญแก่การปกครองโดย “คนดี” ที่ให้

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยความเมตตาเอื้ออาทร ทำให้ไม่ตระหนักว่าสิทธิ

และอำนาจของประชาชนมีความสำคัญอย่างสูงต่อการเข้าถึงทรัพยากรและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคทุนนิยม-โลกาภิวัตน์ที่มีการแย่งชิง

ทรัพยากรสูงขึ้นมาก40 

มรดกสำคัญประการหนึ่งที่เป็นผลมาจากความหมายของ “ความเป็นไทย”		

คือการให้ความสำคัญแก่ระเบียบ ความสงบสุข ความมั่นคง และความเจริญ

ก้าวหน้าของชาติ ที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านหรือประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับ

สถานภาพเดิม และทำหน้าที่ต่างๆ ของตนโดยไม่เรียกร้องสิทธิและ “ไม่เอิบเอื้อม

ก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่น” และยังเห็นว่าถ้าหากปล่อยให้ชาวบ้านที่ยังด้อยใน

อารยธรรมได้รับสิทธิและเสรีภาพมากเกินไปก็จะนำไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวาย    

ต่างจากชนชั้นสูงและชนชั้นกลางที่สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างเหมาะสม

เพราะมีความรู้และปัญญา มีความเข้าใจว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว 

มากกว่า41 เมื่อประกอบกับการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของชาวบ้าน  

ในระยะหลายทศวรรษที่ผ่านมามักใช้วิธีปิดถนนหรือเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพฯ   

เป็นเวลานานๆ เนื่องจากขาดกลไกเชิงสถาบันในการต่อสู้หรือต่อรองกับรัฐและ

กลุ่มทุน ซึ่ง “การเมืองภาคประชาชน” ในลักษณะดังกล่าวนี้กระทบกระเทือนต่อ

ความปรกติสุขในชีวิตและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งชนชั้นกลางให้ความ

สำคัญอย่างมาก ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจและต่อต้านการเคลื่อนไหวของ  

ชาวชนบทมากขึ้น 

 40 โปรดดู สายชล สัตยานุรักษ์, คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 2, 

กรุงเทพฯ: มติชน, 2550. และ สายชล สัตยานุรักษ์, 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 2 ปัญญาชน

หลังการปฏิวัติ 2475 (อ้างแล้ว).  
 41 เรื่องเดียวกัน. 
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อนึ่ง อิทธิพลของวัฒนธรรมแห่งชาติอันเกิดจากความหมายของ “ความเป็น

ไทย” กระแสหลัก ทำให้ “หลักการพื้นฐานคือการจัดสรรอำนาจที่เป็นธรรม” ยัง

ไม่ได้รับการยอมรับจากคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเพียงพอ เพราะมีการหล่อหลอม

กล่อมเกลาหรือ	“การตกแต่งนิสัยใจคอ” ให้คนไทยยอมรับการแบ่งชั้นทางสังคม

และการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจมาเนิ่นนาน โดยที่ชนชั้นกลางซึ่งผ่านการ

ศึกษาในระบบและเข้าถึงสื่อของรัฐมากกว่าคนชนบทจะได้รับอิทธิพลจากแนวคิด

ดังกล่าวนี้มากเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันนโยบายการพัฒนาประเทศก็ทำให้เกิด

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงขึ้น การแบ่งชั้นทางสังคมจึงเปลี่ยนมาสู่เกณฑ์

ใหม่ๆ มากขึ้น เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ การบริโภคสัญญะของสินค้า และระดับ

การศึกษา ส่งผลให้การแบ่งชั้นทางสังคมยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทย คนแต่ละชั้น

ยังคงมีสถานภาพทางอำนาจและสิทธิเสรีภาพไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับ 

“หลักนิติธรรม” ที่ถือว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย และจะต้อง

ยึด “หลักการพื้นฐานคือการจัดสรรอำนาจที่เป็นธรรม” อย่างเคร่งครัดด้วย  

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบันที่เกื้อหนุนการใช้หลักนิติธรรม 

ในท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น เห็นได้ชัดว่าสังคม

การเมืองไทยมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น รวมทั้ง  

ในชนบทที่เกิดการสร้างเครือข่ายที่มีลักษณะเสมอภาคมากขึ้นเพื่อเพิ่มอำนาจใน

การต่อรอง เพราะคนในชนบทได้กลายเป็นผู้ที่มีความสำนึกของผู้ประกอบการ 

(entrepreneur) และกลายเป็นชนชั้นกลางระดับล่างที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากร

ของรัฐอย่างเสมอภาค42 แนวโน้มใหม่เช่นนี้ ย่อมทำให้การกระจายอำนาจในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรและการกำกับตรวจสอบตลอดจนการสร้างอำนาจต่อ

รองให้ประชาชนย่อมจะบรรลุผลได้ง่าย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ความสัมพันธ์แบบ

ลดหลั่นเป็นลำดับชั้นลดน้อยถอยลงหรือมีลักษณะเสมอภาคมากขึ้นแล้ว ยังทำให้

การยอมรับการนำที่เด็ดขาดรวมศูนย์อำนาจลดน้อยลงไปด้วย ทำให้การใช้หลัก

นิติธรรมเป็นไปได้มากขึ้น 

 42 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, “ความเปลี่ยนแปลง “ชนบท” ในสังคมไทย: บนความ

เคลื่อนไหวสู่ประชาธิปไตย”, (14 มกราคม 2558), สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2558, จาก 

http://www.prachatai.com/journal/2015/01/57389.  
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ในปจัจบุนั ถงึแมว้า่คนแตล่ะฝา่ยในสงัคมจะใหค้วามหมาย “ประชาธปิไตย” 

แตกต่างกัน และถึงแม้ว่าจะมีความสืบเนื่องของวัฒนธรรมการเมืองจากสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในบางมิติ แต่ในอีกหลายมิติก็เกิดความเปลี่ยนแปลง  

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เพราะมีความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างลึกซึ้งกว้างขวางอันทำให้เกิดกลุ่ม  

คนใหม่ๆ ขึ้นมาในสังคมการเมืองไทย  รวมทั้งองค์ประกอบของชนชั้นนำ  

ก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก43 ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในลักษณะใหม่

และการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิม โดยที่การต่อสู้หรือต่อรอง

ของฝ่ายต่างๆ ล้วนแต่อาศัยการสร้างความชอบธรรมภายใต้อุดมการณ์

ประชาธิปไตยและมีลักษณะเสมอภาคมากขึ้น เช่น ทุกฝ่ายให้ความสำคัญแก่

การเมืองมวลชนและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (แม้ว่าจะมีการให้ความหมาย

หรือมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน) แม้แต่คณะรัฐประหารก็จำเป็นต้องแสดงเจตจำนงให้

ปรากฏ ว่าจะนำประเทศกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว 

ท่ามกลางโครงสร้างการเมืองที่เปลี่ยนแปลง และการแย่งชิงทรัพยากรสูง

ขึ้น ประชาชนทุกชั้นได้หาทางเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและการต่อ

รองทางการเมือง จึงเห็นได้ว่าเกิดการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนและ

การเมืองภาคพลเมือง เกิด “ประชาสังคม” ในรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่  

หลากหลาย และมีการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (new social movements) 

ทั้งของคนชนบทและคนในเขตเมืองกว้างขวางขึ้น นำไปสู่วัฒนธรรมทางการเมือง

แบบใหม่ของภาคประชาชน เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ให้ความสำคัญแก่

ประชาชนในการจัดการชีวิตและปัญหาต่างๆ ร่วมกัน แทนการพึ่งพารัฐและฝาก

ความหวังไว้กับระบอบรัฐสภาเพียงอย่างเดียว การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน

ดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความสำนึก

ในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

ทางการเมือง และบางประเด็นที่ “ประชาสังคม” บางกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้อง  

 43 เช่น การที่กลุ่มทุนในส่วนภูมิภาคได้ส่วนแบ่งของอำนาจในทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา 

และการที่กลุ่มทุนใหญ่มีอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองเหนือข้าราชการและเทคโนแครตใน  

ครึ่งหลังของทศวรรษ 2540-2550. 
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ยังได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 และฉบับ พ.ศ.2550 และ  

ในบางกรณียังมีการดึงเอาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ามาร่วมรับรู้ปัญหาและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ  

ตนด้วย44  

จะเห็นได้ว่าในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา มีการต่อสู้ของขบวนการคนจน

และคนด้อยอำนาจในสังคมไทยจำนวนมาก เช่น “สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาค

อีสาน”	“เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ”	“สมัชชาคนจน”	“เครือข่ายหนี้สิน

ชาวนาแห่งประเทศไทย”	“เครือข่ายสลัม	4	ภาค”	“คณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย” ฯลฯ ได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนทางการเมืองและสังคมอย่างมาก 

เพราะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับวิถีชีวิตของพวกเขาโดยตรง เป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการเมืองของคนจนและ  

คนด้อยอำนาจในระบบการเมืองที่เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น นับเป็น  

การเคลื่อนไหวที่มีพลังเนื่องจากเกิดขึ้นในรูปของเครือข่ายความร่วมมือ โดยแต่ละ

กลุ่มต่างก็ได้รับอิทธิพลจากซึ่งกันและกันเนื่องจากได้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวของ

กลุ่มอื่นๆ และยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันท่ามกลางโอกาสที่สังคมเปิดให้แก่

การเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น45 

ในด้านทัศนคติใหม่ของคนในสังคม ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการ

โจมตีฝ่ายตรงกันข้ามอยู่เนืองๆ ว่า “ไม่เป็นประชาธิปไตย” หรือ “ต้องการผูกขาด

 44 โปรดดู ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบใหม่และ

นัยยะเชิงทฤษฎีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย”, อนุชาติ พวงสำลี และคณะ “ขบวนการประชา

สังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง”, เอนก เหล่าธรรมทัศน์. “ส่วนรวมที่มิใช่รัฐ: ความ

หมายของประชาสังคม” ใน อนุชาติ พวงสำลีและ กฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ), 

ขบวนการประชาสังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง, นครปฐม : โครงการวิจัยและ

พัฒนาประชาสังคม, 2542 และ ทศพล สมพงษ์, พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม, 

กรงุเทพฯ: สำนกังาน สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.  
 45 เอกพล เสียงดัง, “ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจใน

สังคมไทย ตั้งแต่ปี 2531-2549” ใน บุญเลิศ วิเศษปรีชา (บก.), รวมบทความที่ได้รับรางวัล

วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552, 

หน้า 90-132. 
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อำนาจเอาไว้” หรือ “นิยมระบอบเผด็จการ” ฯลฯ แต่การโจมตีเช่นนี้ก็สะท้อนว่า

ทุกฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองล้วนแต่ให้คุณค่าแก่ระบอบประชาธิปไตย

และไม่นิยมระบอบเผด็จการทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็น

ประชาชนทัว่ประเทศจำนวน 1,500 คน โดยมลูนธิเิอเชยี (The Asia Foundation) 

ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.255346 (หลังเหตุการณ์

ความรุนแรงที่ราชประสงค์ไม่นาน) ยังได้ข้อสรุปว่า ประชากรผูต้อบแบบสอบถาม

ถึงร้อยละ 93 ที่มีความเห็นว่าประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด    

เช่นเดียวกับ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 97 เห็นว่า ถึงแม้คนไทยจะมีความ  

แตกต่างกัน แต่ก็รวมตัวกันได้เพราะมีค่านิยมความเชื่อหลายประการเหมือนกัน47 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ยอมรับผู้นำที่เข้มแข็งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 68 ใน พ.ศ.2552 เป็นร้อยละ 76 ใน พ.ศ.255348  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันหลักในระบอบ

ประชาธิปไตย แสดงว่าทุกสภาบันถูกตั้งข้อสงสัยในประเด็นความเป็นกลาง 

กล่าวคือ มีประชาชนร้อยละ 63 เห็นว่าศาลเป็นกลางและไม่มีอคติ ร้อยละ 38 

เห็นว่ากองทัพเป็นกลาง แต่ก็มีถึงร้อยละ 56 ที่เชื่อว่ากองทัพมีความลำเอียง 

“เป็นบางครั้ง” หรือ “บ่อยครั้ง”	ทั้งนี้ตำรวจได้รับการจัดอันดับความเป็นกลาง  

ด้วยคะแนนต่ำที่สุด คือ ร้อยละ 83 เชื่อว่าตำรวจมีความลำเอียง “บ่อยครั้ง” 

หรือ “บางครั้ง” ส่วนสถาบันสื่อนั้นผู้ตอบแบบสอบถามมากถึงร้อยละ 80 มองว่า

มีความเอนเอียง49 

ข้อมูลการสำรวจทัศนคติทางการเมืองโดยมูลนิธิเอเชียข้างต้นนี้ บ่งชี้ว่า

ประชาชนมิได้ไร้เดียงสาทางการเมือง ผู้ประสานงานอาวุโสของมูลนิธิเอเชีย   

 46 โปรดดูเพิ่มเติมใน มูลนิธิเอเชียแถลงข่าวการสำรวจความคิดเห็นระดับประเทศ ประมวล

ทัศนะการเมืองระหว่าง “ขั้วสี” ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรก, (28 มีนาคม 2554), จาก http://

www.thaibusinessnews.com/readnews.aspx?nid=6f2fbd732ab320f8dc1486247e367abd  
 47 ผลสำรวจชี้คนส่วนใหญ่ไม่ใส่ “เสื้อสี” แต่ “เหลือง-แดง” อาจถึง 10 ล้านคน อึ้ง 

ประชาชนไม่เชื่อใจ “สื่อ”, (28 มีนาคม 2554), (อ้างแล้ว) (เน้นโดยหนังสือพิมพ์มติชน) 
 48 เรื่องเดียวกัน. 
 49 เรื่องเดียวกัน. (เน้นโดยหนังสือพิมพ์มติชน) 
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กล่าวถึงผลการสำรวจดังกล่าวนี้ว่า คนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงส่วนใหญ่มีทัศนะ

ในเชิงที่ “เห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยใกล้เคียงกันมาก	เช่น	สิทธิในการ

แสดงความคดิเหน็	สทิธใินการชมุนมุ	แลว้ตรงกนัมากทีส่ดุคอื	เรือ่งกระจายอำนาจ 

การที่ต้องการปกครองตนเอง	แล้วต้องการเลือกผู้ว่าฯ	ของตัวเอง	ทั้งสองสีขึ้นไป

ที่	92%	เป็นการสำรวจที่มีผู้ให้คะแนนสูงสุดคือเรื่องนี้” นอกจากนี้ยังกล่าวถึง  

ผลการสำรวจเกี่ยวกับระบบคุณค่าที่แสดงว่าคนไทยมีความพร้อมสำหรับ  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น  “เช่น	การเคารพเสียงส่วนน้อย...	

การที่ ยินยอมให้คนคิดต่ างพูด . . .อะไรหลายๆ	อย่ างก็ถือว่ า เป็นคุณค่ า

ประชาธิปไตยที่ใช้ได้”
50  

มีนักวิชาการแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการสำรวจความคิดเห็นของ

ประชาชนที่ จัดทำโดยมูลนิธิ เอ เชีย ที่ สะท้อนถึ งการนิยามความหมาย

ประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน แต่ค่านิยมหลักๆ ของทั้งสองฝ่ายไม่แตกต่างกัน  

มากนัก รวมทั้งการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ให้ความสำคัญแก่ระบอบประชาธิปไตย   

ดังความว่า 

ผลสำรวจ...แสดงให้เห็นว่าค่านิยมหลักๆ	ของคนเสื้อเหลือง		 

เสื้อแดง	และไม่สังกัดสีเสื้อนั้น	ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก	แต่ที่	 

แตกต่าง	คือ	มุมมองต่อสถานการณ์ทางการเมือง...เช่น	ในยุครัฐบาล

นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	คนเสื้อเหลืองก็มองว่าประเทศไทยปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตย	แต่คนเสื้อแดงเห็นว่าไม่ใช่	...ยุครัฐบาลสมัคร	

สนุทรเวช	คนเสือ้แดงกจ็ะมองวา่นัน่คอืประชาธปิไตย	ขณะทีค่นเสือ้เหลอืง 

ก็จะบอกว่าไม่ใช่...
51 

 50 เรืองรวี พิชัยกุล, “เศรษฐกิจการเมืองไทยภายใต้นโยบายประชานิยม” ใน แสงสว่าง

กลางอุโมงค์: หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการเมืองไทย, (อ้างแล้ว), หน้า 114-

115. 
 51 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผลสำรวจมูลนิธิเอเชีย: เหลือง-แดงมีราว 10 ล้าน   

นักวิชาการชี้สองขั้ว ‘ขัดแย้งเทียม’ ต่างค่านิยมตัวบุคคล, (29 มีนาคม 2554), สืบค้นเมื่อ   

1 กันยายน 2558, จาก http://www.prachatai.com/journal/2011/03/33772. 
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โดยทั่วไปแล้ว “คนเสื้อเหลือง” ให้ความสำคัญแก่ความเสมอภาคน้อยกว่า 

“คนเสื้อแดง” เพราะมีสถานภาพทางอำนาจและทางสังคมสูงกว่าและอยู่ในฐานะ

ได้เปรียบจากสถานภาพที่เป็นอยู่ ส่วน “คนเสื้อแดง” ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแก่

การตรวจสอบรัฐบาลค่อนข้างน้อยตราบเท่าที่รัฐบาลดำเนินนโยบายที่ตนได้

ประโยชน์โดยตรง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทางการเมืองของทั้งสองฝ่าย

ล้วนแต่ส่งผลให้ความคิดเสรีนิยมทางการเมืองมีพลังสูงขึ้น แม้ว่าการต่อต้าน 

“ระบอบทักษิณ” ของชนชั้นกลางหรือ	“คนเสื้อเหลือง” จะทำให้เกิดการเรียกร้อง 

“นายกฯ	พระราชทาน” และถึงกับสนับสนุนการรัฐประหาร แต่ชนชั้นกลางหรือ 

“คนเสื้อเหลือง” ส่วนใหญ่ก็ต้องการให้เกิดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้52 ส่วน “คนเสื้อแดง” ต้องการให้

คนในสังคมไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างเสมอภาคมากขึ้น มีสิทธิและโอกาสที่  

เท่าเทียมกันมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมลงให้มาก 

ในแง่ของการแก้ปัญหาทางการเมือง ก็เห็นได้ว่ามีการให้ความสำคัญแก่

คุณค่าของ “สันติวิธี” เพิ่มขึ้น แต่เดิมนั้นรัฐไทยมีความชอบธรรมที่จะใช้ความ

รุนแรงในเรื่องที่เชื่อว่ากระทบต่อความมั่นคงของ “ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์”		

เช่น ในเหตุการณ์ “6	ตุลาคม	พ.ศ.2519”	“การถีบลงเขาเผาถังแดง” ตลอดจน

การอุ้มฆ่าและการคุมขังด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์ ฯลฯ แต่ในปัจจุบันการใช้ความ

รุนแรงได้รับการปฏิเสธมากขึ้น หากรัฐบาลใช้ความรุนแรงในการปราบปรามการ

ชุมนุมโดยสงบ ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของฝ่ายใด รัฐบาลก็จะสูญเสียความชอบ

ธรรมไปมาก หรือในกรณีที่ฝ่ายผู้ชุมนุมมิได้ชุมนุมอย่างสงบแต่มีการครอบครอง

อาวธุและการใชค้วามรนุแรง กจ็ะสญูเสยีความชอบธรรมในสายตาของคนสว่นใหญ ่

เช่นกัน กรณีที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 และในระหว่าง พ.ศ.2552-

2553 เป็นต้น ดังปรากฏผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมูลนิธิ

เอเชีย ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 เกี่ยวกับ  

การใช้กำลังสลายการชุมนุมของกลุ่ม “คนเสื้อแดง” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 

 52 สายชล สัตยานุรักษ์ , “อุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ  

ชนชั้นกลางไทย” ใน ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน 

ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์, เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, 

หน้า 255-284. 



2�0

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 53 เชื่อว่าการใช้กำลังเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง53 แม้แต่  

การรัฐประหาร พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2557 ก็มีผู้ยกย่องในแง่ที่ไม่มีการเสีย  

เลือดเนื้อ การที่คนทั้งหลายในสังคมไทยให้คุณค่าแก่ “สันติวิธี” มากขึ้นเช่นนี้  

นับว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเกื้อหนุนให้

เกิดความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคตามหลัก

นิติธรรมมากขึ้น  

นอกจากนี้ความหมายของ “ชาติ” ในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยส่วนใหญ่

กเ็ปลีย่นแปลงไปมาก กลา่วคอื แตเ่ดมินบัตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เปน็ตน้มา 

“ชาติไทย” หมายถึงชาติของผู้ที่มี “เชื้อชาติไทย” หรือชาติพันธุ์ไทย และมี 

“ความเป็นไทยทางจิตใจ” อันเกิดจากการยึดมั่นใน “ความเป็นไทย” ด้านต่างๆ 

เช่น การนับถือพุทธศาสนา การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง การรู้สึกซาบซึ้งใน

ศิลปะไทยที่เต็มไปด้วยความประณีตอ่อนช้อย การมีมารยาทไทยคือ “รู้ที่ต่ำที่สูง”		

การให้ความชื่นชมและเชื่อมั่นใน “การปกครองแบบไทยคือแบบพ่อปกครองลูก”	

และการยอมรับการแบ่งชั้นทางสังคมโดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงาม แต่ใน

สังคมไทยปัจจุบัน ด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และรายได้จากการท่องเที่ยว

ที่ส่วนหนึ่งมาจากการใช้ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเป็น  

“จุดขาย”	นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้คนชาติพันธุ์ต่างๆ ใช้ “ทุนวัฒนธรรม”   

ในการผลิตสินค้า ทำให้ความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมใน 

“ชาตไิทย” ไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ เหน็ไดช้ดัจากภาพทางโทรทศันท์ีค่นหลากหลาย 

ชาติพันธุ์ในชุดแต่งกายตามประเพณีร่วมกันยืนตรงเคารพธงไตรรงค์ ซึ่งสะท้อนว่า 

“ความเป็นไทย” หรือวัฒนธรรมแห่งชาติได้รับการให้ความหมายใหม่ในเชิงที่เป็น 

“พหุวัฒนธรรม”	มิใช่การเน้น “ความเป็นไทยแท้”	ดังในอดีตที่ผ่านมา นับเป็น

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  

 53 เมื่อให้ประเมินว่าฝ่ายไหนควรรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุม   

ความเห็นก็ใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ ร้อยละ 40 โทษฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 37 โทษฝ่ายผู้ชุมนุม 

ร้อยละ 4 โทษทั้งสองฝ่าย (อ้างใน ผลสำรวจชี้คนส่วนใหญ่ไม่ใส่ “เสื้อสี” แต่ “เหลือง-แดง”   

อาจถึง 10 ล้านคน อึ้ง ประชาชนไม่เชื่อใจ “สื่อ”, (28 มีนาคม 2554), (อ้างแล้ว) สะท้อน  

ให้เห็นว่าแม้แต่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง คนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้  

แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  
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มีรากฐานอยู่บนการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์มากขึ้น และ  

การยอมรับใน	“หลักการนิติธรรม”	หรือหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่คน

ทุกชาติพันธุ์และทุกสถานภาพมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย ก็เห็นได้ชัดว่า

ขยายตัวกว้างขวางขึ้นกว่าในยุคสงครามเย็นเป็นอันมาก 

เท่าที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมือง

ในทิศทางที่เกื้อหนุนต่อการใช้หลักนิติธรรมในหลายมิติ และยังมีความจำเป็นอีก

หลายประการที่บีบบังคับให้สังคมการเมืองไทยจำเป็นต้องก้าวไปสู่การยึดหลัก

นิติธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้ ดังจะได้วิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป 

การก้าวสู่หลักนิติธรรมในอนาคต: การสร้างวัฒนธรรมการเมือง  
ในระบอบประชาธิปไตย 

ในอนาคตอันใกล้สังคมการเมืองไทยจำเป็นที่จะต้องก้าวไปสู่ “หลัก

นิติธรรม” ซึ่งเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย โดยให้ความสำคัญแก่ความ

เสมอภาคในแง่ของสิทธิและเสรีภาพภายใต้ “กฎหมาย” ที่มี “ความชอบธรรม”	

และมี “ความศักดิ์สิทธิ์” ที่คนทุกกลุ่มในสังคมไทยยอมรับร่วมกัน นอกจากนี้  

หลกันติธิรรมยงัเปน็ปจัจยัสำคญัของความยตุธิรรมทางสงัคมและกอ่ใหเ้กดิภราดรภาพ 

ทีจ่ะนำไปสูค่วามรว่มมอืกนัและการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัอยา่งเตม็ใจ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น  

ในยุคโลกาภิวัตน์ การยึดหลักนิติธรรมจะทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ใน

สังคมโลกได้อย่างราบรื่น เพราะรัฐไทยและสังคมไทยไม่อาจแยกตัวออกจากระบบ

โลกได้ การยอมรับของคนในรัฐหรือในสังคมอื่นๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่

ของการซื้อขายสินค้า การหารายได้จากการท่องเที่ยว การดำรงอยู่ในสังคมโลก

อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และสามารถร่วมมือหรือต่อรองกับนานาชาติได้ดีขึ้น 

การก้าวไปสู่หลักนิติธรรมยังเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยลดความตึงเครียด

และความขัดแย้งภายในสังคมการเมืองไทย เพราะจะทำให้เกิดกฎหมายที่มีความ

เป็นธรรมมากขึ้น และทำให้ผู้ใช้อำนาจรัฐและคนไทยทุกกลุ่มเคารพกฎหมายที่มี

ความเป็นธรรมนี้ โดยหลักนิติธรรมควรกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในวัฒนธรรม
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ทางการเมืองไทย ที่จะทำให้รัฐเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน และคนไทยทุก

สถานภาพ ทุกชาติพันธุ์ ทุกเพศ ทุกท้องถิ่น มีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพ

ของซึ่งกันและกัน และยอมรับความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้คนไทย

อยู่ร่วมกันและร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จมากขึ้นในการ  

แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมตลอดจนความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ   

อีกทั้งช่วยป้องกันมิให้ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ขยายตัวมากขึ้นจนอาจนำไป

สู่สภาวะรัฐล้มเหลวหรือสังคมล้มเหลวซึ่งจะส่งผลร้ายแก่คนทุกกลุ่ม  

อาจกล่าวได้ว่าในความเป็นจริงนั้นสังคมไทยในปัจจุบันให้คุณค่าหรือ  

ความสำคัญแก่ความเสมอภาคมากขึ้น แม้แต่ระบบอุปถัมภ์ในหลายกรณีก็กำลัง

เปลี่ยนไปสู่ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ที่มีลักษณะเสมอภาคมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี

การสร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นทุนทางสังคมที่คนในเครือข่ายมีลักษณะเสมอ

ภาคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลางระดับล่างทั้งในเขตเมืองและ

ชนบทซึ่งมีทุนในรูปแบบอื่นค่อนข้างน้อย ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องสร้าง  

เครือข่ายหรือ “ทุนทางสังคม” เพื่อการปรับตัว เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป

แล้วเช่นนี้ วัฒนธรรมการเมืองที่เอื้อต่ออำนาจและสิทธิที่เท่าเทียมกันย่อมพัฒนา

ขึ้นได้ง่าย ความพยายามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะรักษาระบบความสัมพันธ์ที่ไม่  

เท่าเทียมกันเอาไว้มีแต่จะนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้งที่สูงขึ้น  

ควรเน้นไว้ในที่นี้ด้วยว่า คนไทยในปัจจุบันอยู่ในสังคมที่ลัทธิเสรีนิยมใหม่มี

อิทธิพลสูงขึ้นมาก และคนส่วนใหญ่มีชีวิตในสังคมสมัยใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับ

เครือญาติและชุมชนในลักษณะต่างๆ น้อยลง โดยที่คนในสังคมต่างก็มีสำนึก

ปัจเจกชนนิยมสูงขึ้น ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงแก่ตนเอง

ด้วยการพึ่งพารัฐมากขึ้น แม้ว่าจะเกิด “ประชาสังคม” ในหลายรูปแบบดังกล่าวมา

แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการร่วมมือกันเฉพาะกิจมากกว่าจะพัฒนาไปสู่ความเป็น

สถาบันหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนถาวร ในบริบทเช่นนี้ถ้าหากการเข้าถึง

ทรัพยากรของรัฐยังเป็นไปโดยขาดความเสมอภาคและความเป็นธรรม ก็จะสร้าง

ความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตผู้คนยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพราะในอดีตนั้นผู้คนมี

ความสัมพันธ์กับรัฐและพึ่งพารัฐไม่มากนัก ความไม่เป็นธรรมหรือการละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพโดยรัฐในยุคก่อนสมัยใหม่จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างจำกัด   
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การยึดหลักนิติธรรมจะทำให้กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองรวมทั้ง

กระบวนการกำหนดนโยบายและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีความ

โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น ถ้าหากกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวนี้ยังคงเป็นไป

โดยไม่ได้ยึดหลักกฎหมาย แต่เกิดขึ้นจากการตกลงกันในเครือข่ายผู้บริหารระดับ

สูงที่เป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ การเมืองดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน54 ทรัพยากรที่รัฐ

บริหารจัดการก็จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่เครือข่ายของชนชั้นนำเหล่านี้อย่าง

ไพศาล ทำให้ความเหลื่อมล้ำของรายได้และทรัพย์สินสูงขึ้น และความตึงเครียด

และความขัดแย้งในสังคมจะทวีขึ้นจนยากที่คนไทยจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้  

การแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยการทำให้หลักนิติธรรมเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย  

จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน 

เพื่อให้การยึดมั่นในหลักนิติธรรมเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยอย่าง

มั่นคงและเข้มแข็งโดยเร็ว จำเป็นต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยเริ่มต้นจากการเสริมพลังให้แก่วัฒนธรรมทางการเมืองที่กำลัง

ก้าวหน้าขึ้นและเป็นวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนการใช้หลักนิติธรรม เช่น วัฒนธรรม  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งเข้มแข็งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ควรเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนในสังคมการเมืองไทยให้มีพลังสูง

ขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการกระจายอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วม

กันปกครองตนเองและร่วมกันจัดการทรัพยากรในระดับต่างๆ ทั้งนี้ วัฒนธรรม

การเมืองไทยที่ เอื้อต่อการใช้หลักนิติธรรมในอนาคต ควรเป็นวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในความหมายใหม่ และควรหาทางทำให้เกิดการประนีประนอมหรือ

การผสมผสานกันระหว่างระบอบ “เสรีประชาธิปไตย” แบบเลือกตั้ง (ที่ “คนเสื้อ

แดง” ให้ความสำคัญ) และระบอบ “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข”	(ที่ “คนเสื้อเหลือง” ให้ความสำคัญ) รวมทั้งการเสริมสร้างกลไกสำหรับ

กำกับตรวจสอบผู้มีอำนาจทางการเมืองให้แข็งแรงขึ้น 

 54 มีงานวิจัยที่แสดงว่าหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันต่างๆ ได้สร้างกิจกรรมที่ทำให้

หลักสูตรเหล่านี้มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นให้แก่เครือข่าย  

ดังกล่าวนี้ จนกลายเป็นเครือข่ายที่มั่นคงและมีอำนาจสูงนอกระบบการเมืองที่เป็นทางการ โปรดดู 

นวลน้อย ตรีรัตน์ ภาคภูมิ วาณิชกะ. “เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงผ่านเครือข่ายทางการศึกษา

พิเศษ” ใน ผาสุก พงษ์ไพจิตร (บรรณาธิการ), สู่สังคมไทยเสมอหน้า. กรุงเทพฯ: มติชน. 

2558. 
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สำหรับ อุดมการณ์ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข” นั้น ควรทำให้เป็นอุดมการณ์ของคนทุกกลุ่มในสังคมไทย แต่ควรได้รับ

การปรับเปลี่ยนความหมายเพื่อให้เกิดระบอบการปกครองที่รัฐค้ำประกันสิทธิและ

เสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย เช่น เกษียร เตชะพีระ เสนอว่า 

สังคมไทยควรอาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรมสูงมาเป็นพลัง

ทางยุทธศาสตร์ในทางที่เกื้อกูลปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสภาวะของระบบเศรษฐกิจ

การเมืองที่ไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรม และพระองค์ “ทรงเป็นหลักประกัน  

พื้นฐานให้สิ่งที่เราอาจจะเรียกว่า “สมบัติร่วมทางการเมืองของชาติ...เช่น   

สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของพลเมือง, one man one vote, อำนาจ

อธิปไตยเป็นของประชาชน...”55  

นอกจากนี้ควรหาทางทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นวิถีชีวิตที่คนสำนึก  

ในสิทธิและเสรีภาพที่จะเลือก “ความจริง	ความดี	ความงาม” ตามทัศนะของตน 

โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างสมดุลกันกับวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งเป็น

วัฒนธรรมไทยของคนไทยโดยส่วนรวม หรืออาจกล่าวได้ว่าควรหาทางทำให้

วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมทั้งให้ความ

สำคัญแก่สิทธิและหน้าที่พลเมืองไทยในความหมายใหม่ คือสิทธิและหน้าที่ในการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ เพื่อให้พลเมืองทุกกลุ่มสามารถ

ใช้สิทธิในการเลือกตั้งและการกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ56 โดยตระหนักว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของ  

ส่วนรวมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างลึกซึ้ง และถ้าหากคนใดคนหนึ่งถูกละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพหรือได้รับความไม่เป็นธรรมใดๆ ก็เท่ากับว่าสิทธิ เสรีภาพ และความ

เป็นธรรมในสังคมไทยโดยรวมได้ถูกละเมิดตามไปด้วย 

 55 เกษียร เตชะพีระ, สัมภาษณ์ เกษียร เตชะพีระ-เหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยไทย   

80 ปี, (13 กรกฎาคม 2555) นิตยสารสารคด ีฉบับที ่328 (สัมภาษณ์โดย วิรพา อังกูรทัศ-  

นยีรตัน)์, จาก http://www.sarakadee.com/2012/07/13/kasien-80th-democracy/ 
 56 สายชล สัตยานุรักษ์ , “วิถี ไทยกับการเสริมสร้ างความเป็นพลเมืองไทย” ใน 

ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และ  

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์, เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, หน้า 285-315. 
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จำเป็นต้องกล่าวด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองเพียง

อย่างเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับการบรรลุหลักนิติธรรม จะต้องทำการปฏิรูป

สถาบันเก่าและสร้างสถาบันใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย เพื่อให้การมีส่วนร่วมทาง  

การเมืองรวมทั้งการต่อสู้หรือต่อรองในเรื่องต่างๆ อย่างสงบสันติเป็นไปได้อย่าง

สะดวกและมีต้นทุนต่ำที่สุด เช่น การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการชุมนุมเรียก

ร้องสิทธิต่างๆ หรือการชุมนุมเพื่อกดดันผู้มีอำนาจให้ยอมตามความประสงค์ของ

กลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ดำเนินมาหลายทศวรรษแล้ว  

จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองของไทยในปัจจุบัน นับเป็นวัฒนธรรมที่ควรส่ง

เสริมเนื่องจากทำให้ “ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เข้มแข็งขึ้น อย่างไร

ก็ตาม การเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นนี้ก็มีทั้งต้นทุนสูงทั้งในทางเศรษฐกิจและ

สังคม และทำให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่างๆ ตามมาไม่น้อย ทางที่ดี  

จึงควรส่งเสริมให้เกิดสถาบันทางการเมืองใหม่ๆ ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนทั้ง

ชนชั้นกลางระดับล่างและชนชั้นกลางในเมืองสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียกร้อง

หรือต่อรองหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการหาทางออกให้แก่ความไม่เป็น

ธรรมต่างๆ ที่ได้รับ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการจัดตั้งศาลปกครองก็ช่วยแก้ไขความไม่

เป็นธรรมจากการใช้อำนาจรัฐได้มากและช่วยให้รัฐหรือระบบราชการจำเป็นต้อง

ยึดหลักนิติธรรมเพิ่มขึ้น  จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างสถาบันใหม่ๆ   

เพิ่มเติมในอนาคต 

อาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูปเชิงสถาบันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่า

การปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมือง  เพื่อให้เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ

การเมืองที่ เอื้อให้การใช้หลักนิติธรรมเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ ลดความ  

ได้เปรียบเสียเปรียบในด้านสิทธิและอำนาจที่มีอยู่มากในสังคมไทยในปัจจุบัน และ

ทำให้สถาบันทั้งหลายมีสมรรถภาพมากขึ้นในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ อย่าง

โปร่งใสและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็น

อุปสรรคต่อการใช้หลักนิติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหลักประกันใน

ด้านสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนความยุติธรรมให้คนทุกกลุ่มในสังคมไทย 
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	การปฏิรูปสถาบันสำคัญในสังคมไทยที่ควรเกิดขึ้นโดยเร็ว	อาจยกตัวอย่างได้
ดังนี้	

	 1.	การปฏิรูปสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักนิติธรรมโดยตรง		

การปฏิรูปกฎหมาย เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อทำให้กฎหมายทันสมัย

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคม และเพื่อให้กฎหมาย  

มีบทบาทในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ดีขึ้น จนทุกฝ่ายยอมรับในความ

ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและไม่ยอมรับการละเมิดกฎหมายอีกต่อไป 

กฎหมายไทยในปัจจุบันปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม เช่น ในปัจจุบันวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์ได้สร้างความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไพศาลจนทำให้เกิดผลสะเทือนต่อหลักกฎหมายทั่วไป

ที่ตั้งมั่นแล้ว (well-settled legal principles) จึงควรมีการสร้างระบอบกฎหมาย

ใหม่เพื่อใช้ในการกำกับโลกไซเบอร์เป็นการเฉพาะ จะเห็นได้ว่ากฎหมายของ

ประเทศไทย (ซึ่งไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ) ยังไม่ครอบคลุมมิติที่หลากหลายใน

โลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้นว่า สภาวะที่ตัวตนของบุคคลพร่าเลือนไปเนื่องจากสภาพ

บุคคลในสังคมพลเมืองเน็ต (netizen society) มีความไม่ตายตัวสูง เกิดการสร้าง

ตัวตนสมมุติอย่างหลากหลายเพื่อเชื่อมโยงตัวตนเข้ากับประเด็นที่แตกต่างกัน  

ออกไป ขณะเดียวกันก็เกิดสภาวะที่มีการทับซ้อนของพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่

สาธารณะ จนเกิดปัญหาว่าการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (social network) นั้น

เป็นการสื่อสารในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะกันแน่ นำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตาม

มาอีกมาก เช่น บุคคลที่ใช้เครือข่ายทั้งหลายมีสิทธิและมีส่วนร่วมอย่างไรในการ

ปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และรัฐมีอำนาจอันชอบธรรมหรือไม่ในการสอด

ส่องประชาชนในพื้นที่ส่วนตัว นอกจากนี้ปัญหาระบอบการจัดการทรัพย์สินที่ลื่น

ไหลเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาในรูปดิจิตอลได้รับการเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ต

ก็ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญ เพราะด้านหนึ่งต้องคำนึงถึงการสร้างแรงจูงใจให้มีการ

ผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้วยการปกป้องลิขสิทธิ์ แต่อีกด้านหนึ่งก็ควรจะสนับสนุน

ให้พลเมืองเน็ตมีโอกาสเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางหลากหลาย 

การสร้างระบอบกฎหมายใหม่เพื่อใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตจึงควรจะเป็นไปโดยยึด
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หลักการว่ารัฐไม่ควรจะสอดส่องบุคคลและสังคมในระดับที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

และไม่ควรขัดขวางการจัดตั้งทางการเมืองของประชาชนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง

หรือเพื่อมีส่วนร่วมทางการเมือง57  

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน คือ “พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

พ.ศ.2518” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่ากฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม เพราะ

กฎหมายในเรื่องนี้ได้รับการตราขึ้นโดยขาดความเข้าใจในวิถีชีวิตของประชาชน  

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแล้ว กล่าวคือในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกร

ต้องพึ่งพิงต่อกลไกการตลาดมากขึ้น ในขณะที่ครอบครัวชาวบ้านเกิดความจำเป็น

ในการใช้เงินเพื่อการต่างๆ มากขึ้นหลายเท่าตัว เช่น การลงทุนในการผลิตเชิง

พาณิชย์และการศึกษาของบุตรหลาน จึงทำให้ เกิดการละเมิดกฎหมายที่ห้าม

เกษตรกรขายที่ดินให้กับเอกชนรายอื่น ทำให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน

ตาม “พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.2518” มักสูญเสีย

ที่ดินไปในที่สุด จุดมุ่งหมายของรัฐในการปฏิรูปที่ดินที่ต้องการให้เกษตรกรที่

ยากจนมีที่ดินทำกินและสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินจึงประสบกับ

ความล้มเหลว58 

กฎหมายเกี่ยวกับ “สิทธิชุมชน”	ก็มีปัญหาอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ทั้ง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ต่างก็ได้รับรอง “สิทธิ

ชุมชน” แต่ความคิดเรื่อง “สิทธิชุมชน” ในทางกฎหมายและในคำพิพากษามี

ความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก คือยอมรับ “สิทธิชุมชน”	เฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อม 

แต่ไม่ยอมรับในเรื่องของอำนาจของชุมชนในการจัดการทรัพยากร59 โดยที่  

คำพิพากษาของศาลก็ยึดถือหลักกฎหมายมากกว่าหลักความยุติธรรม ทั้งๆ ที่

 57  ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, “ผลสะเทือนของอินเทอร์เน็ตต่อปริมณฑลทางกฎหมาย”, 

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 168-197. 

 58  ดามร คำไตรย์, “กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับข้อท้าทายที่เปลี่ยนไป”, 

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 42-79. 
 59 บุญชู ณ ป้อมเพชร, “ความเข้าใจว่าด้วย ‘สิทธิชุมชน’ ของนักกฎหมายไทย”, วารสาร

นิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 122-147. 
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ระบบกฎหมายของไทยรวมทั้งกฎหมายป่าไม้ของรัฐไม่สอดคล้องกับการจัดการ 

“สิทธิชุมชน” เนื่องจากวัฒนธรรมทางกฎหมายของไทยวางอยู่บนพื้นฐานของ

กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากความสนใจในการใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นจริง

ในสังคม60 

อนึ่ง ผู้ที่ยึดหลักนิติธรรมที่มุ่งป้องกันรัฐละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน มักให้ความสำคัญแต่เฉพาะเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ที่จริง

แล้วรัฐควรจะให้ความสำคัญต่อการป้องกันมิให้รัฐและกลุ่มทุนละเมิดสิทธิทาง

เศรษฐกิจของประชาชนด้วย เช่น จะต้องไม่ทำให้ชีวิตคนไทยเกิดความเสี่ยงทาง

เศรษฐกิจจากนโยบายประชานิยมในระดับที่ไร้วินัยทางการคลัง เพราะระบอบ

ประชาธิปไตยที่พรรคการเมืองแข่งขันกันหาเสียงทำให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่

มุ่งเสนอนโยบายประชานิยม แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ที่เสนอโดยสมเกียรติ 

ตั้งกิจวาณิชย์ คือการตรา “ธรรมนูญการคลัง” ขึ้นมา นอกจากนี้ยังควรหาทาง

ช่วยให้ฝ่ายค้านหรือฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภามีเครื่องมือหรือข้อมูลและความรู้

อย่างเพียงพอในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหาร เช่น การออก

พระราชบัญญัติจัดตั้ง “สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา” เพื่อสนับสนุนการพิจารณา

งบประมาณของรัฐสภาและช่วยป้องกันนโยบายประชานิยมที่ไร้วินัยทางการคลัง

ไปพร้อมกัน และในกรณีที่นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลมีขนาดใหญ่ หรือมี

ความซับซ้อน ก็จำเป็นต้องอาศัยนักวิชาการมาช่วยศึกษาวิจัยโดยร่วมมือกับ

ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย61 ซึ่งนักวิชาการและประชาชนจำเป็นต้องมีเสรีภาพ

ทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง โดยมีการยกเลิกกฎหมายทั้งหลายที่

จำกัดเสรีภาพในการสร้างและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งมีการปฏิรูปสื่อและกฎหมาย

เพื่อให้นักวิชาการและประชาชนสามารถเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โดยไม่ถูกกดดันหรือถูกขัดขวางจากอำนาจรัฐและอำนาจทุน      

 60 นัทมน คงเจริญ, “การบังคับใช้สิทธิชุมชน: มองผ่านวัฒนธรรมทางกฎหมาย”, วารสาร

นิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 80-120. 

 61 สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, “เศรษฐกิจการเมืองไทยภายใต้นโยบายประชานิยม” ใน   

แสงสว่างกลางอุโมงค์: หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการ, (อ้างแล้ว), หน้า 83. 
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	 2.	การปฏิรูปสถาบันการปกครองส่วนท้องถิ่น							

การกระจายอำนาจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

หนทางที่สำคัญในการบรรลุหลักนิติธรรม เพราะจะทำให้ประชาชนมีสิทธิและ

อำนาจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังมีปัญหา  

อยู่มากเนื่องจากอำนาจมักตกอยู่ในมือของเครือข่ายนายทุนที่มีอิทธิพลในท้องถิ่น

และมีสายสัมพันธ์กับข้าราชการและนักการเมืองระดับจังหวัดและระดับชาติ62   

จึงควรปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสร้างสถาบันการเมืองใหม่ๆ ใน

ระดับท้องถิ่นที่เอื้อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและโครงการ

ต่างๆ มากขึ้น และสามารถกำกับตรวจสอบนักการเมืองในองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกและปลอดภัยขึ้นด้วย  

นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังมีปัญหาในด้าน  

งบประมาณ กล่าวคือ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) ที่ตราขึ้นในสมัย

รัฐบาลชวน หลีกภัย กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมด

ในปี พ.ศ.2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 

พ.ศ.254963 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ต้องการจะนำ  

งบประมาณแผ่นดินมาบริหารจัดการในรูปของโครงการต่างๆ (เช่น กองทุน

หมูบ่า้น หนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑ ์ฯลฯ ซึง่จะทำใหค้นชนบทเหน็วา่ชวีติของตนดขีึน้ 

เพราะความช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้นำพรรคการเมือง มิใช่เป็นสิทธิอันชอบธรรม 

ของคนในท้องถิ่นที่จะได้รับงบประมาณจากรัฐ) จึงเกิดการตราพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 30(4) ที่กำหนดให้

 62 แคเธอรีน เบาว์วี (เขียน), พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ (แปล), “การซื้อเสียงและความ

เดือดดาลของหมู่บ้านในการเลือกตั้งที่ภาคเหนือของไทย: การปฏิรูปกฎหมายในบริบททาง

ประวัติศาสตร์” ใน ประจักษ์ ก้องกีรติ (บรรณาธิการ), การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง: วาทกรรม 

อำนาจ และพลวัตชนบทไทย, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, 2555, หน้า 125-191. 

 63 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก, พ.ศ.2542, หน้า 63. 
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รัฐบาลจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อ  

รายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 เป็นต้นไป (มิใช่ร้อยละ 35 ตามพระราชบัญญัติเดิม)  

การกระจายอำนาจพร้อมกับกระจายงบประมาณ64 จะเป็นหนทางหนึ่งใน

การแก้ปัญหาเรื่องการใช้หลักนิติธรรม เพราะเมื่อส่วนกลางมีอำนาจและ

ทรัพยากรน้อยลง การเข้ามายึดอำนาจรัฐเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ของกลุ่มทุน

ใหญ่ก็จะลดน้อยลงไป ในขณะที่ประชาชนมีสิทธิและอำนาจในการจัดการตัวเอง

เพิ่มขึ้น อันทำให้การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐลดน้อยลงตาม

ไปด้วย และการที่อำนาจและงบประมาณอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้

ชิดกับประชาชนก็จะส่งผลให้ประชาชนสามารถกำกับตรวจสอบและมีอำนาจต่อ

รองกับผู้มีอำนาจในท้องถิ่นได้มาก ต่างจากการรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลาง  

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสกำกับตรวจสอบหรือต่อรองกับผู้กุมอำนาจรัฐ 

และยังทำให้ประชาชนจำเป็นต้องพึ่งพารัฐสูงจนกระทั่งยอมรับนโยบายประชานิยม

ที่ปราศจากความมั่นคงทั้งในระดับปัจเจกชนและยังมีความเสี่ยงทางการคลัง  

ในระดับประเทศ นอกจากนี้อำนาจในการจัดการตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้ง  

การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น อาจเอื้ออำนวยต่อการสร้าง “สังคมสวัสดิการ”	

ในระดับท้องถิ่นมากขึ้น เช่น การดูแลและให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กซึ่งจะลด

รายจ่ายจากการส่งบุตรหลานมาเรียนในตัวเมืองและช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้น 

การดูแลคนชราทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และการพัฒนาศักยภาพและ

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น 

อภิชาต สถิตนิรามัย ได้แสดงทัศนะว่า “ข้อเสนอ...คือ	ยกเลิกระบบ

ราชการส่วนภูมิภาคทิ้งไปเลย	ให้มีเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่น	รัฐบาลกลาง...แล้วก็

บังคับการกระจายงบประมาณรายได้ของรัฐให้ออกไปเพิ่มขึ้นจากที่ทักษิณเหยียบ

ไว้	25%	ให้ไป	30-40	%...นี้มีความเป็นไปได้ทางการเงิน	เพราะมีผู้ต้องการ

นโยบายอันนี้อยู่ในระดับขอบเขตทั่วประเทศ”
65 ข้อเสนอดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ

 64 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 2 ก, พ.ศ.2550, หน้า 2.  
 65 อภิชาต สถิตนิรามัย, “เศรษฐกิจการเมืองไทยภายใต้นโยบายประชานิยม” ใน แสงสว่าง

กลางอุโมงค์: หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการ, (อ้างแล้ว), หน้า 93. 
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กลุ่มประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ที่เสนอแนวคิด “จังหวัดจัดการตนเอง”   

โดยชำนาญ จันทร์เรือง ได้รับเลือกจากกลุ่ม “เชียงใหม่จัดการตนเอง” ให้เป็น

ประธานในการเขียน “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่

มหานคร	พ.ศ.	…” ขึ้นเพื่อเสนอให้สังคมได้พิจารณา อภิชาต สถิตนิรามัย ชี้ให้

เห็นว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในแนวทางดังกล่าวนี้ว่า 

“...มันจะลดอำนาจรัฐส่วนกลางลง	เมื่อลดอำนาจส่วนกลาง...นักการเมือง...	 

หมายถึงผู้เล่น	(การเมือง)	นอกระบบด้วย	มันจะมีโอกาสที่จะมายึดรัฐได้น้อยลง	

เพราะเรากระจายไปอยู่ที่ท้องถิ่น	กระจายนโยบายไปให้ท้องถิ่น...ในแง่นี้จะช่วย

ให้การผูกขาดทางการเมืองมันน้อยลง		ข้อดีของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นคือ

มันทำให้ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายสูงขึ้น	เพราะให้ท้องถิ่นเป็นอิสระมากขึ้น	

สร้างองค์กรผู้นำท้องถิ่นมากขึ้น...”
66 ทั้งนี้ การกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่มีความ

เป็นไปได้สูงเพราะมีเสียงเรียกร้องต้องการจากทุกฝ่าย เว้นแต่กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งมีอำนาจในการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในปัจจุบัน67 

นักเศรษฐศาสตร์อีกคนหนึ่งคือ นวลน้อย ตรีรัตน์ มีความเห็นว่า “ท้องถิ่น

ไทยเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เกิดการกระจายอำนาจ	อันนี้เราต้องให้เครดิตเลย

หลายเรื่องที่บทบาทท้องถิ่นเปลี่ยนไป...ซึ่งคนไม่ค่อยพูดเรื่องนี้	มักจะพูดนโยบาย

ประชานิยมสมัยคุณทักษิณสร้างสิ่งเหล่านี้...” และนวลน้อย ตรีรัตน์ ยังเน้นว่า  

งบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับจากรัฐบาลในสัดส่วนที่สูงขึ้นในยุครัฐบาลชวน หลีกภัย 

ทำให้ท้องถิ่นเปลี่ยนไป “เมื่อก่อนมีสัดส่วนไม่ถึง	10	%	ของรายได้รวมของ

รัฐบาล	กลายเป็น	20-25%...ทำให้ท้องถิ่นเปลี่ยนรูปไป” ซึ่งการกระจายอำนาจ

เช่นนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการ 

empowerment ภาคประชาชน68  

ในกระบวนการกระจายอำนาจ (decentralization) จำเปน็ตอ้งเสรมิสรา้งพลงั 

(empowerment) ของประชาชนทั้งในฐานะปัจเจกชนและในฐานะกลุ่มให้มากขึ้น 

 66 เรื่องเดียวกัน 
 67 เรื่องเดียวกัน, หน้า 125. 
 68 นวลน้อย ตรีรัตน์, “เศรษฐกิจการเมืองไทยภายใต้นโยบายประชานิยม” ใน แสงสว่าง

กลางอุโมงค์: หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการ, (อ้างแล้ว), หน้า 101. 
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เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างและใช้กลไกหรือสถาบันใหม่ๆ ในระบอบ

ประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการเสริมพลังเช่นนี้อาจบรรลุผล  

อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพราะเงื่อนไขด้านวัฒนธรรมการเมืองเอื้ออำนวยมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านตกอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจรัฐแบบเดิม

ก็ยังเกิดการเคลื่อนไหวต่อรองกับกลไกอำนาจรัฐท้องถิ่นและส่วนกลางอย่าง

มากมาย การปฏิรูปสถาบันที่เป็นโครงสร้างอำนาจรัฐในวิถีทางที่เสริมความ  

เข้มแข็งให้แก่อำนาจต่อรองของชาวบ้าน ย่อมทำให้ชาวบ้านและสังคมโดยรวม

สามารถต่อรองกับรัฐและกลุ่มทุนได้ดีขึ้นมากและถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ  

น้อยลงมาก สังคมหรือประชาชนจึงควรร่วมกันผลักดันในเรื่องนี้อย่างจริงจังและ

กว้างขวาง 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนอาจทำได้ด้วยการหาทางให้

เกิดเครือข่ายหรือแนวร่วมที่รวมเอาคนหลายชนชั้นหรือหลายกลุ่มเข้ามาร่วมมือ

กันในการผลักดันนโยบายที่ทุกชนชั้นหรือทุกกลุ่มได้ประโยชน์ร่วมกัน ดังที่ 

เกษียร เตชะพีระ ยกตัวอย่างเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง คือ	“1)	รัฐสวัสดิการ	เพื่อ

ชนชั้นกลางระดับล่าง...	2)	สังคมประชาธิปไตย	เพื่อพลังแรงงาน...	3)	นิเวศ

ประชาธรรม	เพื่อคนชั้นกลางที่ห่วงเรื่องสภาพแวดล้อม” โดยอรรถาธิบายว่า 

“นโยบายรัฐสวัสดิการ	เพื่อวางหลักประกันพื้นฐานให้คนไทยที่เกิด

ในเมืองไทยมีชีวิตที่ไม่ต่ำไปกว่านี้	ให้คนที่จนที่สุด	แย่ที่สุด	มีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์...	ถ้าคนไทยมีศักดิ์ศรีนี้เป็นพื้นฐาน	มีหลักประกัน

สวัสดิการเป็นพื้นฐาน	ไม่ว่าจะตกงาน	กำพร้า	หรือล้มเหลวมาจากตลาด

เสรี	ฟองสบู่แตก...	

เรื่องต่อมา	สังคมประชาธิปไตย	เป็นแนวนโยบายที่เกิดขึ้นหลัง

สงครามโลก	ในหลายประเทศที่มีขบวนการแรงงานเข้มแข็ง	มีการประกัน

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน	ประกันสิทธิในการตั้งสหภาพ	ประกันสิทธิในการ

นัดหยุดงาน	ซึ่งในเมืองไทยทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่	มีการไล่ออก

บรรดาคนงานที่เข้าไปร่วมตั้งสหภาพแรงงาน	อันนี้เป็นประเด็นที่พี่น้อง

คนงานเดือดร้อน	ทำอย่างไรจะดึงประเด็นเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
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ข้อเรียกร้องได้	พลังที่เข้มแข็งที่สุดของแนวนโยบายสังคมประชาธิปไตย

ในประเทศทุนนิยม	เป็นเรื่องสวัสดิการน้อยกว่าการประกันสิทธิการต่อสู้

ของคนงาน	เขาให้หลักประกันว่าคนงานสามารถจัดตั้งสหภาพแล้วต่อสู้

ต่อรองกับนายทุนได้	กฎหมายคุ้มครอง...	

เรื่องที่	3	เรื่องสิ่งแวดล้อม	เป็นเรื่องที่คนทุกชั้นเดือดร้อน	แม้แต่

คนชั้นกลางที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากกว่าพี่น้องคนจนก็รับรู้ได้ว่า	

ตอนนี้อากาศแปรปรวน	กรุงเทพฯ	ทำท่าจะแผ่นดินทรุด	น้ำท่วม		

ทำอย่างไรจะผนวกเอาข้อเรียกร้องเหล่านี้เข้ามาเป็นธงในเครือข่าย

ใหม่...	ไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถขยายเครือข่ายได้”
69	

	 3.	การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังทางปัญญาของสังคม	

การเสริมสร้างพลังทางปัญญาของสังคมอาจทำได้ด้วยการปฏิรูป “ระบบ

การเรียนรู้” ในสังคมไทยโดยการปฏิรูประบบการศึกษาของเยาวชน นักศึกษา ครู 

ทหาร พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวนี้จะบรรลุผล

ได้ก็ต่อเมื่อกระทรวงศึกษาธิการเลิกใช้ระบบการศึกษาเป็นกลไกสำหรับครอบงำวิธี

คิดของคนไทย แล้วกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาออกไปสู่ท้องถิ่น พร้อมกับ

ปฏิรูปสื่อมวลชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางความคิดที่ให้ความ

สำคัญแก่ความสามารถในการคิดเองแทนการคิดในกรอบที่รัฐกำหนด และแทน

การเชื่อฟัง	“ผู้ใหญ่”	ที่มีอำนาจมากกว่าโดยปราศจากการตั้งคำถามหรือข้อสงสัย

จากมุมมองที่แตกต่าง และการศึกษาควรให้ความสำคัญแก่การสร้างวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบใหม่ เช่น การให้ความสำคัญแก่ “ผู้นำ” น้อยลง เห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของประชาชนมากขึ้น เกิดการยอมรับอย่างแท้จริงว่าอำนาจอธิปไตย

เป็นของประชาชน รวมทั้งเห็นความสำคัญของการค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของ

 69 เกษียร เตชะพีระ, “รัฐสวัสดิการ สังคมประชาธิปไตย และนิเวศประชาธรรม” เรียบเรียง

จากปาฐกถา “สถานการณ์การต่อสู้ของขบวนคนจนภายใต้บริบทสังคมไทยในอนาคต”   

ในงานรำลึก 100 วัน วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 15 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน 

เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี, (31 มีนาคม 2551), จาก http://www.prachatai.com/05web/th/

home/11688. 
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ประชาชนมิให้ถูกละเมิดโดยผู้กุมอำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร 

นิติบัญญัติ หรือตุลาการ ซึ่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าวนี้อาจ

ทำได้ด้วยการใช้ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อสร้าง

ศักยภาพในการคิดและการถกเถียงแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง รวมทั้ง

การค้นหาและสร้างความเห็นพ้องต้องกันในระบบคุณค่าใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการยึด

หลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย การตัดสินใจเรื่องต่างๆ บนฐานของความรู้ 

และพร้อมที่จะแสวงหาวิธีคิดหรือมุมมองใหม่ๆ เพื่อเข้าใจความซับซ้อนของ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถกำกับดูแลกระบวนการตรา

กฎหมายและใช้กฎหมายให้ดำเนินไปโดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

แต่ให้เกิดกฎหมายและกระบวนการใช้กฎหมายที่มีความทันสมัยมากพอที่จะ

อำนวยความยุติธรรมและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์ 

นอกจากนี้ระบบการศึกษาควรเสริมสร้างวัฒนธรรมทางความคิดที่ผู้คนมอง

ตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือเป็นปัจเจกชนที่มีจิตสาธารณะและ

เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น (active citizen) โดยมีความเข้าใจในสายสัมพันธ์  

อันสลับซับซ้อนของคนจากทุกภาคส่วนที่เผชิญชะตากรรมร่วมกัน เช่น ถ้าหาก

ชาวบ้านมีรายได้น้อย นายทุนก็ขายสินค้าได้น้อย โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจโลก

ประสบปัญหา นายทุนก็จำเป็นต้องทำให้ตลาดภายในเข้มแข็งขึ้น ปัญหาอื่นๆ เช่น 

สิ่งแวดล้อม การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นความทุกข์ร่วมของคนใน

สังคม แม้แต่สุขภาพจิตที่เป็นปัญหาจากความตึงเครียดในชีวิตก็อาจนำไปสู่การ

ทำร้ายผู้คนในสังคมได้ ดังนั้นจึงควรร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโดยอาศัยวัฒนธรรม

การเมืองแบบประชาธิปไตยที่ดึงคนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการสร้างกลุ่มระดับต่างๆ 

ที่ดึงดูดคนเข้ามาร่วมมือกันแทนการปล่อยให้ผู้คนสัมพันธ์กันในฐานะปัจเจกชน

แท้ๆ จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยเคารพในสิทธิ

และเสรีภาพของซึ่งกันและกัน เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบหรือการวิพากษ์

วิจารณ์กันฉันมิตรที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และลดโอกาสที่จะ

เกิดอำนาจเผด็จการที่จะใช้อำนาจรัฐโดยขัดแย้งกับหลักนิติธรรม 

อนึ่ง เนื่องจากความชอบธรรมทางการเมืองควรวางอยู่บนหลักการ

ประชาธิปไตยมากกว่าศีลธรรม เพราะคนมักมีทัศนะเรื่องศีลธรรมไม่ตรงกัน 
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ระบบการศึกษาจึงควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากซึ่งกันและกันอย่างเสมอ

ภาค เพื่อทำให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเกณฑ์หรือระบบคุณค่าในระบอบ

ประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานของความชอบธรรมทางการเมือง  

กล่าวได้ว่า ถ้าประชาชนทุกกลุ่มร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเชิง

สถาบัน ทั้งการปฏิรูปสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักนิติธรรม การปฏิรูป

สถาบันการปกครองส่วนท้องถิ่น และการปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังทาง

ปัญญาของสังคม ก็จะช่วยให้สังคมไทยมีสถาบันในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

ขึ้น มีสภานิติบัญญัติ รัฐบาล และศาลที่มีความชอบธรรมทั้งในการได้มาซึ่งอำนาจ

และการใช้อำนาจ และสามารถพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยทุกกลุ่ม 

ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนายทุน ทหาร ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มี   

“จุดร่วม” ทางวัฒนธรรมบางประการซึ่งมีความสำคัญต่อการยอมรับหลักนิติธรรม 

ซึ่งในบริบทดังกล่าวนี้การยึดหลักนิติธรรมก็จะเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยได้ใน

ที่สุด 

สรุป 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการใช้หลักนิติธรรมมีความสำคัญต่อการลดความ

ตึงเครียดและความขัดแย้งในสังคมและส่งผลดีอย่างยิ่งต่อสังคมส่วนรวมในหลาย

มิติ แต่ระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันยังคงห่างไกลจากการยึด

หลักนิติธรรม นอกจากปัญหาอันเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง

แล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการนำ

หลักนิติธรรมมาใช้อย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น ก็ทำให้

โครงสร้างการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้วัฒนธรรมทางการเมือง

ของไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย   

ถึงแม้ว่าบางส่วนของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเดิมที่หลงเหลืออยู่ใน

ปัจจุบัน และบางส่วนของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ จะยังคงเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุถึงระบอบการปกครองที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม แต่สังคม
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การเมืองไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ได้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองบางด้าน  

ที่เกื้อหนุนต่อการใช้หลักนิติธรรมมากขึ้นแล้ว ดังนั้น จึงอาจหวังได้ว่า ด้วยความ

ร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกฝ่ายในการเสริมสร้างพลังของวัฒนธรรมทาง  

การเมืองที่เกื้อหนุนการใช้หลักนิติธรรมให้ทวีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับ

ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองและเศรษฐกิจตลอดจนการสร้าง

สถาบันทางการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมา ก็จะทำให้สังคมการเมืองไทยมีความพร้อม

สำหรับการใช้หลักนิติธรรมเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ และในท้ายที่สุดรัฐและคนทุก

กลุ่มในสังคมการเมืองไทยก็จะยอมรับในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง จนทำให้เกิด

ระบอบประชาธิปไตยที่ค้ำประกันสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ 

ตลอดจนความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
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วัฒนธรรมการเมืองไทยกับการใช้หลักนิติธรรม  

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์  ไชยพร*

สำหรับหัวข้อ “วัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับการใช้หลัก

นิติธรรม” ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่า ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

หรือเคยทำวิจัยเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย”1 อีกทั้งก็

 * ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 1  ผู้สนใจประเด็น “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” โปรดดู พรศักดิ์   

ผ่องแผ้ว และพลศักดิ์ จิรไกรศิริ, บรรณาธิการ, วัฒนธรรมทางการเมืองไทย, 

(กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: 2524); นิธิ เอียวศรีวงศ์  

“วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 (เดือน

กรกฎาคม, 2532) และ “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย” ศิลปวัฒนธรรม, 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน, 2534) ถูกนำมาตีพิมพ์รวมกับบทความอื่นๆ 

ที่ นิธิ เขียนให้ ศิลปวัฒนธรรม ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและ

อนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก (กรุงเทพฯ: มติชน: 

2538, 2547); พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ปัญหาการเมืองไทยด้านวัฒนธรรม

ทางการเมอืง: การประชมุวชิาการรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตรแ์หง่ชาต ิ

ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2545), (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์: 2545); ทินพันธุ์ นาคะตะ, วิถีชีวิตไทย: 

วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและ

ตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า: 2546); นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่าน

วัฒนธรรมทางการเมืองไทย, คำนำเสนอโดย เกษียร เตชะพีระ, มุกหอม   
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ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเคยทำวิจัยเกี่ยวกับ “การใช้หลักนิติธรรม”2 ด้วย   

ขณะเดียวกัน ผมก็ได้รับเกียรติจากสถาบันพระปกเกล้าฯ ให้มาพูดในประเด็นนี้

แทนท่านรองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ซึ่งติดภารกิจสำคัญ อย่างไร

ก็ตาม สิ่งที่ผมสามารถนำเสนอในการอภิปรายนี้ คือ หนึ่ง ที่มาของแนวความคิด

เรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมือง” ในบริบทรัฐศาสตร์ตะวันตก และสอง ตัวอย่าง

การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองและหลักนิติธรรมของประเทศชิลี

และอาเจนตินา สาม ข้อสังเกตของนักวิชาการไทยต่อการศึกษาวัฒนธรรม

ทางการเมืองตามแนวทางรัฐศาสตร์กระแสหลักตะวันตก และ สี่ ข้อสังเกตต่อ 

“หลักนิติธรรม”: หลักการและเหตุผลของสถาบันพระปกเกล้า โดยผู้เขียนจะขอ

เริ่มต้นกล่าวถึงที่มาของแนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง   

แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 

โดยทั่วไป นักรัฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์มักจะเห็นว่า เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมย่อมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือ

วงศ์เทศ บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, (กรุงเทพฯ: มติชน:ตุลาคม 2547);   

นิธิ เอียวศรีวงศ์, วัฒนธรรมทางการเมือง รวมบทความสะท้อนความคิด เกาะติดเนื้อร้ายแห่ง

วัฒนธรรมที่กำลังลุกลาม, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน: 2549); นิธิ เอียวศรีวงศ์, วัฒนธรรม

คนอย่างทักษิณ, (กรุงเทพฯ: มติชน: 2549); เกษียร เตชะพีระ, วัฒนธรรมแห่งศีลธรรม

ทางการเมืองไทย: ข้อสังเกตบางประการ, (นนทบุรี; สถาบันพระปกเกล้า: 2550); นิธิ   

เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมทางการเมืองของคนชั้นกลางไทย” (คัดและตัดตอนจากปาฐกถาเรื่อง

วัฒนธรรมทางการเมืองไทย แสดงที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เมื่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ รากหญ้าสร้างบ้านคนชั้นกลาง

สร้างเมือง ทางออกของ “ภาคประชาชน” ในการแสดงจุดร่วมบนเวทีการเมืองยุคใหม่  

(กรุงเทพฯ: มติชน: 2552); นิธิ เอียวศรีวงศ์, ลิงหลอกไพร่, (กรุงเทพฯ; มติชน: 2556). 
 2  ผู้สนใจประเด็น “หลักนิติธรรม” โปรดดู กิตติพงษ์ กิตยารักษ์และคณะ, บนเส้นทางแห่ง

หลักนิติธรรม, (กรุงเทพฯ: เดือนตุลา: 2540); ประยูร กาญจนดุล, ปาฐกถา “ชุดสิรินธร”  

ครั้งที่ 14 เรื่องนิติธรรมไทย, (กรุงเทพฯ; จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย: 2542); ธานินทร์   

กรัยวิเชียร, หลักนิติธรรม, (กรุงเทพฯ: ธนาเพลส: 2552); คณิต ณ นคร, นิติธรรมอำพราง

ในนิติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน: 2548); เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, บรรณาธิการ, นิติรัฐ 

นติธิรรม, (กรงุเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์: 2553);  
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

สังคม ที่เห็นได้ชัดก็ได้แก่ นักสังคมศาสตร์แนวมาร์กซิสม์ (Marxism) ซึ่งเชื่อว่า 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธ์ทางสังคม จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในที่สุด ในขณะ

ที่นักรัฐศาสตร์กระแสหลักแนวพัฒนาทางการเมือง (political development)   

ซึ่งให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นตัวแปรนำ  เชื่อว่า เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการทำการเมืองให้ทันสมัย (polit ical 

modernization) ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา3 แต่

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ “ประเทศต่างๆ	ซึ่งเคยเป็นประเทศในอาณานิคมของ

มหาอำนาจตะวันตกเมื่อได้รับเอกราช	ประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ก็ประสบปัญหา

ทางการเมืองต่างๆ	มากมาย	เกิดการรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งอำนาจกันระหว่าง	 

เผ่าพันธุ์หรือกลุ่มการเมืองต่างๆ	การล้มลุกคลุกคลานของระบบรัฐสภาในระบบ

ประชาธิปไตย	พร้อมกับการเข้ายึดอำนาจของทหาร	ในรูปของการปฏิวัติ

รัฐประหาร”
4 นักรัฐศาสตร์เหล่านี้จึงหันมาวิเคราะห์หาสาเหตุและอุปสรรคของ

 3  ด ูLucian W. Pye (1921-2008), An Analytic Aspects of Political Development: 

An Analytic Study (Boston: Little, Brown: c1966) ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2509   

 4  เช่น “นักเศรษฐศาสตร์ก็มองการไร้เสถียรภาพต่าง ๆ ในประเทศเหล่านี้ด้วยการเน้นที่

ตัวแปรทางเศรษฐกิจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ

ยากจนและการขาดเทคโนโลยีในการผลิต ทำให้สังคมประสบปัญหาต่างๆ ยากที่จะเกิด

เสถียรภาพทางการเมืองขึ้นได้ ความเชื่อดังกล่าวนี้ยังครอบคลุมไปถึงสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่

สองด้วยว่าเกิดจากปัญหาหลัก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ นักการศึกษาก็มองดูการล้มเหลวของการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยว่า มีสาเหตุมาจากการขาดการศึกษา ความโง่เขลาเบาปัญญาของ

ประชากร และการขาดความรู้เรื่องการเมืองและสังคมซึ่งทำให้ไม่สามารถจรรโลงระบบการเมือง

การปกครองแบบอารยะได้ นักสังคมวิทยาก็มองปัญหาดังกล่าวด้วยแว่นสีของตนว่า เกิดจาก

โครงสร้างทางสังคม ช่องว่างระหว่างความรวยความจน โครงสร้างอำนาจอันสืบเนื่องมาจากจารีต

ประเพณี ค่านิยมแบบถืออำนาจและบุคลิกภาพแบบเผด็จการ ฯลฯ นักรัฐศาสตร์นั้น ถ้าจะมองดู

สภาพดังกล่าวมาว่า มีสาเหตุมาจากรัฐธรรมนูญก็พูดไม่สะดวกใจ เพราะหลายประเทศที่ประสบ

ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางการเมือง มีรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องรัดกุมทุกประการมีการสร้างสถาบัน

ทางนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การใช้หลักการถ่วงดุลอำนาจ การตรวจสอบซึ่งกันและกันของ

สถาบันต่าง ๆ แต่ระบบประชาธิปไตยก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ผลสุดท้ายก็พยายามมองดูว่า

ปรากฏการณ์ความล้มเหลวของการสร้างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศด้อยพัฒนา
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การพัฒนาการทางการเมืองในประเทศเหล่านั้น เริ่มต้นจากการพูดถึงการ

พัฒนาการเมืองหรือทฤษฎีพัฒนาการเมือง ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) 

โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การเมืองของประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาซึ่ง

ส่วนใหญ่เคยเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตก และเพิ่งจะได้รับเอกราชหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง5 ด้วยเหตุนี้ นักรัฐศาสตร์กระแสหลักแนวพัฒนาการทาง 

การเมืองบางคนจึงเชื่อว่า พัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะเกิด

ขึ้นไม่ได้เลย แม้ว่าจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง การเลือกตั้ง ระบบ

เกิดจากการขาดการพัฒนาการเมือง ซึ่งเข้าใจว่าศัพท์คำว่า การพัฒนาการเมือง นี้ คงเลียนแบบ

มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การใช้ศัพท์ดังกล่าวก็ตามมาด้วยคำถามว่า การพัฒนาการเมือง

คืออะไร ซึ่งนักรัฐศาสตร์ในแขนงพฤติกรรมศาสตร์ต่างก็ตอบไปตามความถนัด ความเชื่อและ

ความเข้าใจของตน บางคนก็พยายามแยกระหว่างคำว่า การพัฒนาการเมืองและการทำให้ทันสมัย

ทางการเมือง จนเกิดคำจำกัดความในแนวความคิดดังกล่าวมากมาย” สืบค้นข้อมูลออนไลน์จาก 

www.edu.nrru.ac.th/.../ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง/ทฤษฎีพัฒนาการเมือง.doc - 
 5  หนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองในประเทศเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศ  

ในโลกที่สาม คือ The Politics of the Developing Areas โดยมี Gabriel A. Almond และ 

James S. Coleman เป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยทฤษฎีหยิบยืมมาจากสำนัก

โครงสร้างและหน้าที่ (Structural functional Approach) ของมนุษยวิทยา จากนั้นก็มีตัวอย่าง

การเมืองของภาคต่าง ๆ ในโลก เช่น เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียใต้ ลาตินอเมริกัน ฯลฯ 

โดยใช้กรอบวิเคราะห์ (Analytical Frame Work) อันเดียวกัน เจตนาก็เพื่อจะเปรียบเทียบโดยใช้

กรอบวิเคราะห์หรือกรอบทฤษฎีเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกับรูปแบบ เช่น ประชาธิปไตย 

สังคมนิยม ฯลฯ อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้เสนอทฤษฎีการพัฒนาการเมือง เพียงแต่

พยายามวิเคราะห์ศึกษาการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาโดยเลี่ยงการใช้รูปแบบการเมืองใน

ลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวการศึกษาที่นิยมทำกัน โดยใช้

หลักประเทศประชาธิปไตยตะวันตก เป็นหลักในการเปรียบเทียบ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่บุก

เบิกเกี่ยวกับการเมืองประเทศกำลังพัฒนา และการเน้นการศึกษาแบบทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่และ

แนววิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ ต่อมาได้มีการออกหนังสือทำนองนี้ออกมาเป็นชุด โดยมี

บรรณาธิการสามคน คือ Gabriel Almond, James S. Coleman และ Lucian Pye ใน Little, 

Brown Series in comparative Politics ซึ่งมีจุดเน้นต่างๆ เช่น the Civic Culture, Politics and 

communicat ion, Aspects of Pol i t ical Development, Comparat ive Pol i t ics: A 

Developmental Approach etc. ซึ่งหนังสือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการพยายามวิเคราะห์

การเมืองแบบมองที่โครงสร้างและหน้าที่โดยดูการทำงานของส่วนต่างๆ ของระบบการเมือง   

ในลักษณะ “Comparative Politics” หรือการเปรียบเทียบระบบการเมืองต่างๆ ของประเทศกำลัง

พัฒนา โดยไม่ติดที่รูปแบบ 
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รัฐสภาขึ้นแล้ว แต่หากประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจนและขาดการศึกษา ก็ยากที่จะ

มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขันได้ นักรัฐศาสตร์บางคนจึงหันไปให้ความ

สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมให้เป็นสมัยใหม่เสีย

ก่อน เพื่อจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเวลาต่อมา หรืออย่างน้อย 

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งหากพิจารณาโดยผิวเผินแล้ว ในประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จะ

พบว่า มีความคล้ายคลึงกับกรอบการอธิบาย ในแบบมาร์กซิสม์ที่ให้ความสำคัญ

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นตัวนำ แต่นักรัฐศาสตร์แนวนี้ไม่เห็นด้วยกับ

ลำดับขั้นตอนทางสังคมที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปในประวัติศาสตร์ในแนวของ

มาร์กซิสม์6 และต้องการฉีกออกไปจากการวิเคราะห์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมการเมืองตามแนวมาร์กซิสม์ แต่ยังยืนอยู่บนฐานความเชื่อในเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นปัจจัยนำ นักรัฐศาสตร์แนวนี้ที่เชื่อว่า      

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ก็จะ

มุ่งผลักดันให้รัฐบาลออกนโยบายที่ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจให้

เติบโต โดยหวังว่า ผลที่ออกมาจะทำให้ผู้คนมีความตื่นตัวทางการเมืองและเป็น

พลเมืองที่กระตือรือร้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยได้ต่อไป   

โดยไม่จำเป็นที่จะต้องลงเอยเป็นสังคมนิยมตามทฤษฎีมาร์กซิสม์ 7 

 6  ดู Abramo Fimo Kenneth Organski, The Stages of Political Development 

(New York: Alferd A. Knopf: c1967) ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508) และ เอ เอฟ เค   

ออแกนสกี้, ลำดับขั้นของการพัฒนาการเมือง แปลโดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบให้พิมพ์จำหน่ายที่ ไทยวัฒนาพานิช: 2517)  

 7  ใน ลำดับขั้นของการพัฒนาการเมือง ออแกนสกี้ ได้แบ่งขั้นตอนของการพัฒนาการ

ทางการเมืองภายใต้กระบวนการของการสร้างชาติ (nation buildings) ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

คือ ขั้นตอนที่หนึ่ ง “The Pol it ics of Primit ive Unif icat ion” สอง “The Pol it ics of 

Industrialization” สาม “The Politics of National Welfare” และสุดท้ายคือ The Politics of 

Abundance”  ซึ่งในปี พ.ศ. 2508 ออแกนสกี้ยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่ง ซึ่ง  

ขั้นตอนต่อไปก็คือ การพัฒนาการทางการเมืองที่ต้องเน้นไปที่กระบวนการการทำให้เป็น

อุตสาหกรรม (industrialization) หลังจากการพังทลายของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเกษตร

แบบดัง้เดมิ และอำนาจทางการเมอืงในขัน้ตอนนีจ้ะเขม้แขง็ไดก้โ็ดยพลงัของการทำสงัคมใหท้นัสมยั 

(the forces of modernization) มีการสั่งสมทุน (the forces of capital accumulation) และ
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แต่กระนั้น ปัญหาที่ยังเกิดขึ้นต่อมาก็คือ ในบางประเทศ แม้ว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ผู้คนเริ่มมีรายได้ต่อหัวมากขึ้นและมีการศึกษา

มากขึ้น แต่กระนั้น พฤติกรรมทางการเมืองโดยรวมกลับมิได้เป็นประชาธิปไตย

มากขึ้นแต่อย่างไร ไม่สามารถผลักดันให้ระบบการเมืองมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง

เป็นประชาธิปไตยที่ เข้มแข็งได้อย่างที่คาดการณ์ไว้ในทางทฤษฎี หรือไม่ก็

เปลี่ยนแปลงอย่างล่าช้าจนไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม อันส่งผลให้ประชาชนมีการศึกษา มีการ

คมนาคมติดต่อรับรู้ข่าวสาร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ประชาชน “รู้มาก ฉลาดมาก

ขึ้น” และมีการ “เรียกร้องทางการเมืองมากขึ้น” ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับ

การพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่จากการที่สำนักทฤษฎี

การพัฒนาการเมืองให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและการรักษา

เสถียรภาพของสถาบันการเมือง และเมื่อเกิดปัญหาที่สถาบันการเมืองต้องเผชิญ

กับกระแสเรียกร้องจากประชาชนที่ตื่นตัวมากขึ้นจากการศึกษาและการสื่อสาร  

ที่อาจจะก้าวหน้ากว่าการปรับตัวของสถาบันการเมือง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2511   

นกัทฤษฎพีฒันาการทางการเมอืงอยา่ง แซมมวล ฮนัตงิตนั (Samuel Huntington) 

จึงได้เสนอแนะในหนังสือ “Political Order in Changing Societies”8 อันโด่งดัง

และอื้อฉาวของเขาว่า ในการพัฒนาการเมืองในประเทศด้อยพัฒนานั้น ไม่ควรที่

จะให้ประชาชนได้รับการศึกษาหรือมีการสื่อสารมากหรือรวดเร็วเกินไป เพราะถ้า

ประชาชนตื่นตัวเรียกร้อง (demand/inputs) จากรัฐบาลมากและในอัตราเร่งที่

รวดเร็วเกินกว่าที่รัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการหรือตอบสนองได้ (outputs)  

พูดง่ายๆ ก็คือ ประชาชนก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่รัฐบาลจะรับมือได้ 

รัฐบาลดังกล่าวก็จะเข้าข่ายไร้ประสิทธิภาพและเสถียรภาพไปทันที อันจะนำมาซึ่ง

ความล่มสลายของระบบการเมืองทั้งระบบ ซึ่งในขณะนั้น ถ้าระบบการเมืองแบบ

การอพยพเคลื่อนย้ายระหว่างชนบท-เมือง (rural-urban migration) และ ดู Roy Olton,  

Reviewed work(s): The Stages of Political Development. by A. F. K. Organski in  

Midwest Journal of Political Science, Vol. 10, No. 1 (Feb., 1966), pp. 161-163,   

published by: Midwest Political Science Association, สืบค้นข้อมูลออนไลน์จาก http://

www.jstor.org/stable/2108799 

 8  ดู Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies: (New Haven: 

Yale University Press: 1968),   
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เสรีประชาธิปไตยในประเทศด้อยพัฒนาล่มสลาย ทางเลือกที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษ 

1960 - ต้นทศวรรษ 1980 ก็คือ สังคมนิยม ซึ่งเป็นกระแสที่กำลังมาแรงในแทบ

ทุกภูมิภาคในโลกขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ ฮันติงตัน จึงเสนอแนะให้ชะลอการ

พฒันาการดา้นศกึษาแกป่ระชาชนในประเทศดอ้ยพฒันา ไมใ่หป้ระชาชน “โตเรว็” 

เกินไป เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนวุ่นวายทางการเมืองและการล่มสลาย 

(breakdown) ของระบบการเมือง9 

 9  “Huntington noted that during the 1950s and 1960s political violence and 

disorder actually increased dramatically. The period was marked, not by political 

development, but by “political decay.” Contrary to the expectations of modernization 

theory, this “violence and instability” was “in a large part the product of rapid social 

change and the rapid mobilization of new groups into politics coupled with the slow 

development of political institutions (p. 4).” In many Asian, African, and Latin 

American countries “[t]he rates of social mobilization and the expansion of political 

participation are high; the rates of political organization and institutionalization are low. 

The result is political instability and disorder. The primary problem is the lag in the 

development of political institutions behind social and economic change (p. 5).”     

Huntington argues that the level of political community in a society is a function of 

the relationship between its political institutions and the social forces which 

compromise it. Modernization causes the multiplication and diversification of social 

forces. Political institutions, on the other hand, are arrangements for “maintaining 

order, resolving disputes. selecting authoritative leaders, and thus promoting 

community among two or more social forces.” As a society becomes more complex 

and heterogeneous, it becomes more dependent upon the workings of political 

institutions (p. 9). In the words of Stephen M. Walt, “Huntington’s work emphasized 

the importance of effective political institutions and the cultural foundations that 

underpinned them..” ดู บทวิจารณ์ Samuel P. Huntington, Political Order in Changing 

Societies (2006 [1968]) โดย Mark Weatherall , สืบค้นข้อมูลออนไลน์จาก http://

markweatherall.wordpress.com/2009/10/12/political_order_in_changing/? เนื้อหาบางส่วนใน

บทความชิ้นนี้ปรับปรุงและเรียบเรียงจากหนังสือ 2 เล่มของผู้เขียน นั่นคือ ไชยันต์ ไชยพร,   

นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: คบไฟ: 2557) และ ไชยันต์ ไชยพร, 

(กรุงเทพฯ: Way of BOOK: /2557). 
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แต่ที่กล่าวมาในกรณีของ ฮันติงตัน นั่นคือ ปัญหาที่ว่า ในบางประเทศ 

สถาบันทางการเมืองเปลี่ยนแปลงล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐกิจ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งของปัญหาก็คืออะไร คือสาเหตุของความล่าช้าหรือ

ไม่ปรับตัวของสถาบันทางการเมือง? ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่นักรัฐศาสตร์กระแส

หลักค้นพบจากการหยิบยืมมาจากนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาก็คือ 

“วัฒนธรรม” ในสังคมนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “วัฒนธรรมทางการเมือง”				

แนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองที่ใช้กันอยู่แวดวงวิชาการปัจจุบัน

เริ่มเกิดขึ้นในราวกลางศตวรรษที่ยี่สิบ โดยวงการสังคมศาสตร์อเมริกัน เนื่องจาก

ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นักสังคมศาสตร์มุ่งที่จะตอบปัญหาที่ว่า 

ทำไมในบางสังคม จึงเกิดการปกครองโดยผู้นำเผด็จการ (authoritarianism) และ

ผู้คนในสังคมนั้นก็ยอมรับและสนับสนุนการปกครองดังกล่าวด้วย ในขณะที่

ประเทศอื่นสนับสนุนสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตย โดยในช่วงก่อนและ

ระหว่างสงครามนั้นมีนักมานุษยวิทยาอย่าง มาร์กาเร็ต มีด (Margaret Mead) 

และ รู๊ท เบเนดิคท์ (Ruth Benedict) ผู้เป็นนักวิชาการที่สนับสนุนแนวการศึกษา

เรื่อง “บุคลิกภาพและวัฒนธรรม”	(culture	and	personality) อย่างแข็งขัน10 

โดยแนวการศึกษาดังกล่าวเชื่อว่า คนในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันจะพัฒนาตัวแบบ

บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน และจากตัวแบบบุคลิกภาพนี้เองที่จะช่วยในการอธิบาย

และทำความเข้าใจสาเหตุที่ประชาชนให้การสนับสนุนสถาบันและโครงการทาง  

การเมืองนั้นได้  

 10  งานดังกล่าวได้แก่ Ruth Benedict, Pattern of Culture (New York: Mentor Book: 

1934); Thai Culture and Behavior: An Unpublished War-Time Study (Ithaca: 

Cornell University, Dept. of Far Eastern Studies: 1943); The Chrysanthemum and 

the Sword: Pattern of Japanese Culture (Rutland, Vt.: Tuttle: 1946). และของ 

Margaret Mead, Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive 

Youth for Western Civilization (New York: Mentor Book: 1929); Cooperation and 

Competitions among Primitive Peoples (Boston : Beacon Press: 1937); From the 

South Seas : Studies of Adolescence and Sex in Primitive Societies (New York: 

M. Morrow and Company: 1939).  
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ขณะเดียวกัน นักสังคมศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ ธีโอดอร์ อาดอร์โน 

(Theodor Adorno) และคณะ ก็ทำการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพกับการเมืองเช่น

เดียวกัน และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวในปี ค.ศ. 1950 ออกมาเป็น

หนังสือชื่อ “The Authoritarian Personality” หรือ “บุคลิกภาพเผด็จการ” 11 โดย  

เขาได้พบว่า ครอบครัวในสังคมเยอรมันนั้นมีโครงสร้างที่เป็นเผด็จการ อันส่งผล

ให้ชาวเยอรมันมีบุคลิกภาพแบบอำนาจนิยม ซึ่งอาดอร์โนเชื่อว่า โครงสร้างดัง

กล่าวนี้เองที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของชาวเยอรมัน และส่งผลต่อการสนับสนุน

การเมือง-อคติทางสังคม โดยเฉพาะการเมืองแบบเผด็จการอำนาจนิยม สำหรับ    

นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงอย่าง ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold 

Lasswell) ก็ศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย เขาได้ทำการศึกษาลักษณะของ

บุคลิกภาพของคนที่เป็นประชาธิปไตย (democrats) และพบว่า คนที่มีบุคลิกภาพ

แบบประชาธิปไตยจะมีลักษณะที่เปิดเผยรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

(open ego) มี การเชื่อมโยงผสมผสานทัศนะและคุณค่าต่างๆ (a combination 

of value-orientations) และมคีวามไวว้างใจตอ่กนัโดยทัว่ไป (generalized trust)12 

แต่การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองที่กล่าวได้ว่าเป็นงานชิ้นที่สำคัญ

ที่สุดในช่วงกลางศตวรรษที่ยี่สิบน่าจะได้แก่งานของ เกเบรียล อัลมอนด์ และ 

ซิดนีย์ เวอร์บา (Gabriel Almond and Sidney Verba) ในหนังสือชื่อ “The 

Civic	Culture:	Political	Attitudes	and	Democracy	in	Five	Nations”
13 และ

สำหรับแรงจูงใจหรือเหตุผลในการศึกษาในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองนี้ อัลมอนด์

และเวอร์บาได้กล่าวไว้ในบทที่หนึ่งของหนังสือดังกล่าวว่า  

 11  T.W. Adorno and Other s, The Authoritarian Personality (New York: Harper: 

1950)  
 12 “Political Culture” http://www.encyclopedia.com/topic/Political_culture.aspx 
 13  Gabriel Almond and Sidney Verba, Civic Culture: Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations (Boston : Little & Brown, 1963). อัลมอนด์อธิบายถึงที่มา

ของความสนใจของเขาในการศึกษาวัฒนธรรมการเมือง โดยย้อนกลับไปในสมัยที่เขายังเป็นนัก

ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก และเป็นศิษย์ของ ชาร์ลส์ เมอเรียมกับฮาร์โรลด์   

ลาสเเวล ดู Gabriel A. Almond, Ventures in Political Science: Narratives and Reflections 

(Boulder, COL.: Lynne Rienner: 2002): Chapter 2: “Charles Edward Merriam,” Chapter 3: 

“Harold Dwight Lasswell,” Chapter 4: “A Voice from the Chicago School,” pp. 63-108. 
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“นี่เป็นการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยและศึกษา

กระบวนการและโครงสร้างทางสังคมที่ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าว	ด้วย

ความศรัทธาในยุคแห่งภูมิธรรม	(Enlightenment)	ในชัยชนะที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ของเสรีภาพและเหตุผลของมนุษย์ได้ถูกสั่นคลอนถึงสองครั้งในช่วง

ทศวรรษที่เพิ่งผ่านไป	พัฒนาการของลัทธิฟาสซิสม์และคอมมิวนิสซิสม์

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ก่อให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับความคิดในโลก

ตะวันตกที่เชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเราก็

ยังคงไม่สามารถแน่ใจได้ว่าประเทศต่างๆ	ในภาคพื้นทวีปยุโรปจะค้นหา	 

รูปแบบของกระบวนการประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและ

สถาบันทางสังคมในประเทศของพวกเขาได้	อีกทั้งเราก็ยังไม่สามารถทำ

อะไรได้มากไปกว่ าการหวั งด้ วยว่ า	ประเทศเหล่ านั้ นจะค้นพบ

ประชาธิปไตยในแบบยุโรปได้”	
14	 

ถ้าพิจารณาย่อหน้าดังกล่าวที่ อัลมอนด์และเวอร์บา ใช้ขึ้นต้นหนังสือ  

ของเขา จะพบว่า แม้ว่าพวกเขาจะกล่าวออกมาว่า แรงจูงใจในการศึกษาเชิง

วัฒนธรรมทางการเมืองของเขาคือการต้องการหาสาเหตุถึงความสำเร็จของระบอบ

ประชาธิปไตย แต่ในมุมกลับ เราจะพบว่า จริงๆ แล้ว แรงจูงใจที่ลึกลงไปกว่านั้น  

ก็คือ ต้องการหาคำตอบว่า ทำไมประชาธิปไตยจึงล้มเหลวด้วย เพราะอย่างที่เขา

กล่าวไว้ว่า พวกเขาเชื่อมั่นว่า ภายใต้อิทธิพลของยุคภูมิธรรมในโลกสมัยใหม่   

เสรีภาพและการใช้เหตุผลของมนุษย์ย่อมจะนำไปสู่การเกิด ระบอบประชาธิปไตย 

และประชาธิปไตยย่อมจะเป็นรูปแบบการปกครองที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ

 14  Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes 

and Democracy in Five Nations, (Boston: Little, Brown: 1963), p. 1: “This is a 

study of the political culture of democracy and of the social structures and processes 

that sustain it. The faith of the enlightenment in the inevitable triumph of human 

reason and liberty has been twice shaken in recent decades. The development of 

Fascism and Communism after World War I raised serious doubts about the 

inevitability of democracy in the West; and we still cannot be certain that the 

continental European nations will discover a stable from of democratic process 

suitable to their particular cultures and social institutions; nor can we more than hope 

that together they will discover a European democracy.”  
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ทั่วไป เพราะเป็นระบอบที่ส่งเสริมเสรีภาพและการใช้เหตุผลของประชาชน แต่

การณ์ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่  

ในการศึกษาดังกล่าว อัลมอนด์และเวอร์บา ได้ใช้กรอบการศึกษาเรื่อง

บุคลิกภาพประชาธิปไตยของลาสแวลล์ และผสมผสานการใช้ทฤษฎีทาง

สังคมศาสตร์อย่างน้อยสองทฤษฎี ทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาของ 

ทัลคอทท์ พาร์สัน (Talcott Parsons) ซึ่งโด่งดังมากในวงการวิชาการอเมริกัน

ขณะนั้น ด้วยทฤษฎีดังกล่าวสามารถอธิบายสถาบันที่ก่อให้เกิดระเบียบทางสังคม 

ซึ่งสถาบันดังกล่าวนี้ได้ปลูกฝังชุดของบรรทัดฐาน ค่านิยมและทัศนคติที่สอดคล้อง

กัน ซึ่ง พาร์สัน รวมเรียกว่า “วัฒนธรรม” ขณะเดียวกัน ชุดค่านิยมและทัศนคติ

หรือ “วัฒนธรรม” นี้ ก็จะส่งผลในมุมกลับในการช่วยรักษาและจรรโลงสถาบัน

ต่างๆ ที่เป็นตัวหล่อหลอมกล่อมเกล่าชุดค่านิยมนั้นไว้อีกทีหนึ่ง15 ประเด็นสำคัญ

ของการศึกษาเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ของอัลมอนด์และเวอร์บา คือ การให้

ความสำคัญต่อบทบาทของค่านิยมเชิงอัตวิสัยและทัศนคติของประชาชนใน

ประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยมี เสถียรภาพมั่นคง หรืออีกนัยหนึ่ งก็คือ           

การพิจารณาตัวแปรเชิงสถาบันพิเศษ (extra-institutional variables) อันได้แก่ 

บรรทัดฐาน ค่านิยมและทัศนคติ ในการอธิบายผลลัพธ์ทางการเมือง (political 

outcomes) ซึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ก็คือ วัฒนธรรมทางการเมืองนั่นเอง16 

 15  In contrast, the so-called behavioral revolution in political science argued that 

such accounts neglected extra-institutional variables as sources of social order (a 

concern that could be traced back to Montesquieu in the mid-eighteenth century, who 

sought external factors—in his case climate—to explain the different forms of law in 

history); in Parsons, moreover, critics charged that norms, values, and attitudes were 

more often simply assumed as necessary integrative features of social systems rather 

than measured empirically (hence the appeal to behaviorism, which in psychology held 

observability to be the only relevant critterion for science). ดู  “Political Culture” in 

International Encyclopedia of the Social Science, 2nd edition, http://www. 

virginia.edu/sociology/publications/faculty%20articles/OlickArticles/iess.pc.pdf 
 16 This fit clearly within the behavioral revolution because it turned to extra-

institutional variables (norms, values, and attitudes) to explain political outcomes. 

Nonetheless, the work was presented as a study of political culture, defined as the 
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และในทำนองเดียวกันกับที่นักรัฐศาสตร์กระแสหลักหันมาอธิบายความล้ม

เหลวของพัฒนาการของประชาธิปไตยในบางประเทศ แม้ว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

สังคมในประเทศดังกล่าวนั้นจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่แล้วก็ตาม หรืออีก

นัยหนึ่งก็คือ ปัญหาของการที่การเมืองไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎประวัติศาสตร์

ตามที่มาร์กซได้วิเคราะห์และพยากรณ์ไว้ นักสังคมศาสตร์สายมาร์กซิสม์จึงหันมา

อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยมุ่งไปที่โครงสร้างส่วนบน (superstructure) และ

ใช้แนวความคิดเรื่องอุดมการณ์และจิตสำนึกจอมปลอม (ideology and false 

consciousness) ที่ล้าหลัง แต่ยังคงไว้ซึ่งสถานะของการครองอำนาจนำและการ

ครอบงำ (hegemony and domination) โดยเฉพาะแนวความคิด “อำนาจนำทาง

วัฒนธรรม”	(cultural	hegemony) ที่ปรากฏในงานของ อันโตนิโอ กรัมชี่ 

(Antonio Gramsci)17 โดยกรัมชี่ อธิบายว่า ในสังคมที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม (a culturally-diverse society) สังคมนั้นอาจจะถูกปกครองหรือ

ครอบงำโดยชนชั้นทางสังคมใดชนชั้นหนึ่ง และชนชั้นที่มีอำนาจครอบงำเหนือกลุ่ม

อื่นๆ คือ ชนชั้นปกครอง และความคิดต่างๆ ของชนชั้นปกครองจะได้รับการ

ยอมรับเป็นบรรทัดฐานของสังคม และถือเป็นอุดมการณ์ทั่วไป (universal 

ideologies) ในสังคมนั้น ทำให้คนทั่วไปในสังคมนั้นเข้าใจว่า อุดมการณ์ดังกล่าวมี

aggregate pattern of subjective political dispositions in the populace, thus incorporating 

and, indeed, operationalizing, the Parsonsian concept of culture. On the basis of 

extensive survey research, The Civic Culture theorized three basic orientations toward 

political institutions and outcomes: parochial, where politics is not differentiated as a 

distinct sphere of life and is of relatively little interest; subject, in which individuals 

are aware of the political system and its outcomes but are relatively passive; and 

participant, where cit izens have a strong sense of their role in pol it ics and 

responsibility for it. The Civic Culture rated five countries on these qualities, finding 

Italy and Mexico to be relatively parochial, Germany to be subject, and the United 

States and the United Kingdom to be participant political cultures. ดู “Political Culture” 

in International Encyclopedia of the Social Science, 2nd edition, http://www. 

virginia.edu/sociology/publications/faculty%20articles/OlickArticles/iess.pc.pdf 
 17 ดู Cultural hegemony Cultural hegemony สืบค้นข้อมูลออนไลน์จากhttp://

en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci#Critique_of_.22economism.22 และ http://

en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony 
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ความสำคัญและเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนในสังคม แต่จริงๆ แล้ว เป็นประโยชน์

แต่เฉพาะชนชั้นปกครองเท่านั้น (อุดมการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ถูกขยาย

ความแตกต่างกันออกไป โดยนักสังคมศาสตร์สายมาร์กซิสต์)18 ด้วยเหตุนี้   

ในการต่อสู้ทางการเมือง จึงจำเป็นต้องต่อสู้ในระดับของวัฒนธรรมและความคิด 

ในการทำความเข้าใจในประเด็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมนี้ กรัมชี่ ได้ตั้ง

ประเดน็สมมตุฐิานหลกัทีเ่ขาเรยีกวา่ “การแบง่แยกทางยทุธศาสตร”์	(a	strategic 

distinction) ระหว่าง “war of position” และ “war of manoeuvre” โดย 

“war of position” เป็นสงครามทางความคิด (intellectual) หรือที่เขาเรียกว่า 

“สงครามทางวัฒนธรรม”	(culture	war) ซึ่งบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่

จุดยืนต่อต้านทุนนิยม---อันได้แก่ ผู้สนับสนุนผู้นำคอมมิวนิสต์ นักวิชาการ  

ฝ่ายซ้าย (สังคมนิยม) และบรรดาผู้ที่ต้องการโค่นล้มอุดมการณ์ทุนนิยม----  

จะต้องหาทางที่จะให้ความคิดของพวกเขาเป็นเสียงที่ครอบงำ (dominant voice) 

ในสื่อมวลชน องค์กรมวลชนต่างๆ และสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติการบ่อนทำลายทาง

อุดมการณ์ดังกล่าวอย่างแข็งขัน และเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้แล้ว การต่อสู้

เชิงจุดยืนทางความคิดนี้จะถูกใช้ไปเพื่อยกระดับจิตสำนึกทางชนชั้น (class 

consciousness) สอนการวิเคราะห์และทฤษฎีปฏิวัติ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใน

การจัดตั้งองค์กรปฏิวัติ  และเมื่อได้ชัยชนะใน “intellectual war of position” 

นี้แล้ว ผู้นำคอมมิวนิสต์ก็จะสามารถมีอำนาจทางการเมืองที่จำเป็นและการ

สนับสนุนของมวลชนในการเริ่มต้น “สงครามการรบ”	(war	of	maneuver) และ

รวมถึงการใช้กำลังอาวุธเข้าล้มล้างทุนนิยม  

 18 ดู Erik Olin Wright, On Classes (London: Verso:1985), pp. 118-119: “Class 

systems tent to be legitimized by two different sorts of ideologies: one which makes 

appeals, explicitly or implicitly, to various kinds of rights in order to defend privilege 

and another which appeals to the general welfare in order to defend privilege. The 

formal language of rights probably does not pre-date the seventeenth century, but 

rights-like legitimations have an ancient pedigree. Ideologies defences of feudalism in 

terms of the divine ordained status of kings are as much as rights defences as the 

more explicit claims typical of capitalist societies for the ‘natural right’ of people to 

the fruits of their property so long as the property was obtained without force or 

fraud.”  
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แม้ว่า ในความคิดมาร์กซิสม์ช่วงแรกจะวิเคราะห์การครอบงำหรือการมี

อำนาจนำในทางวัฒนธรรม (cultural domination) นี้ โดยอิงกับชนชั้นทาง

เศรษฐกิจ แต่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ชนชั้นทางสังคม โดยกรัมชี่ ชี้ว่า จะต้องไม่

มองว่าบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคมเป็นสิ่งที่เป็น “ธรรมชาติ”	

หรือเป็นสิ่งที่	“หลีกเลี่ยงไม่ได้” แต่จะต้องวิพากษ์และสืบค้นถึงแก่นที่มาของ

วัฒนธรรมดังกล่าวในการครอบงำทางสังคมและนัยในการปลดปล่อยทางสังคม

ด้วย “อำนาจนำทางวัฒนธรรม”	(cultural	hegemony)	นี้ไม่ได้มีความเป็น

เอกภาพหรือเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ดำรงอยู่ในลักษณะที่ซับซ้อนตามชั้นต่างๆ ของ

โครงสร้างทางชนชั้นวัฒนธรรมต่างๆ ที่เป็นวัฒนธรรมนำนี้จะมีเป้าหมายและ

ตรรกะเฉพาะภายในตัวเอง ซึ่งส่งผลให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ มีพฤติกรรมที่มีลักษณะ

เฉพาะแตกต่างกันไป แต่ก็อยู่ดำรงอยู่ร่วมกันกับชนชั้นหรือกลุ่มอื่นๆ ด้วยในเวลา

เดียวกัน  และจากการที่แต่ละกลุ่มมีเป้าหมายทางสังคมที่แตกต่างกันไป ชนชั้น

เหล่านี้จึงสามารถที่จะเกาะรวมกันไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว      

ตัวอย่างการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองและ  
หลักนิติธรรมของประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา: ชิลี และอาเจนตินา 

อย่างที่ออกตัวไปตั้งแต่ต้นว่า ผมไม่เคยทำวิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง

ไทยกับการใช้หลักนิติธรรม แม้ว่าผมจะตกอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดและกระชั้น

ที่ต้องส่งต้นฉบับชิ้นนี้ให้กับทางสถาบันพระปกเกล้าภายในวันอังคารที่ 20 

ตุลาคมที่ผ่านมา ผมก็โชคดีพอที่ไปพบงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาในประเด็นที่น่า

สนใจนี้ งานวิจัยชิ้นนี้คือ Marcelo Bergman, Tax Evasion and the Rule of 

Law in Latin America: The Political Culture of Cheating and 

Compliance in Argentina and Chile. (College Park: Pennsylvania State 

University Press: 2009) หรอื “การเลีย่งภาษแีละหลกันติธิรรมในละตนิอเมรกิา: 

วัฒนธรรมทางการเมืองของการโกงและการปฏิบัติตามกฎหมายในอาเจนตินา

และชิลี” แต่ผมก็ต้องขอออกตัวเพิ่มขึ้นไปอีกว่า แม้ว่าจะพบงานวิจัยหรือหนังสือ

เรื่องนี้ แต่ก็เป็นการพบแต่ “ชื่อ” แต่ไม่พบตัวหนังสือที่น่าสนใจอย่างยิ่งนี้ทั้งในหอ

สมุดจุฬาฯ และห้องสมุดธรรมศาสตร์ สิ่งที่ผมสามารถเข้าถึงได้ก็คือ บทวิจารณ์
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หนังสือเล่มนี้ และผมก็จะขอลักไก่นำบทวิจารณ์ดังกล่าวนี้มานำเสนอ อย่างน้อยก็

จะพอเป็นกษัยสำหรับประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองกับหลักนิติธรรมในสังคม

ไทย  

ก่อนอื่นขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ทำวิจัยเรื่อง “การเลี่ยงภาษีและหลัก

นิติธรรมในละตินอเมริกา:	วัฒนธรรมทางการเมืองของการโกงและการปฏิบัติ

ตามกฎหมายในอาเจนตินาและชิลี” Marcelo Bergman จบปริญญาเอก

สังคมวิทยาในปี ค.ศ. 2001 จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดิอาโก ทำ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “สังคมวิทยาเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี:	วิเคราะห์เปรียบเทียบชิลี

และอาเจนตินา”
19 ซึ่งต่อมาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้พัฒนามาเป็นหนังสือเล่ม  

ดังกล่าว ในขณะที่หนังสือเล่มนี้ออกสู่สาธารณะในปี ค.ศ. 2009 Marcelo 

Bergman เป็นรองศาสตราจารย์แห่งคณะกฎหมายศึกษา (Legal Studies) ที่   

CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas หรือ Center for   

Research and Teaching in Economics/ ศูนย์การวิจัยและการสอน  

เศรษฐศาสตร์) กรุงเม็กซิโก และเป็นผู้อำนวยการ PESED (Program for the 

Study of Security and the Rule of Law/ โครงการศึกษาความมั่นคงและหลัก

นิติธรรม) และ Bergman ยังทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับการบริหารจัดการภาษีใน

อาเจนตินา ชิลีและเม็กซิโกด้วย20 ล่าสุด Bergman ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ทางสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของอาเจนตินา (Universidad Nacional 

Tres de Febrero)21 ส่วนผู้ที่วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ของ Bergman คือ Luigi 

Manzetti22 ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีผลงานที่น่าสนใจและสำคัญยิ่งต่อการศึกษา

ปัญหาคอร์รัปชั่นของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในโลก และงานของ Manzetti ก็เป็น

 19  http://untref.edu.ar/wp-content/uploads/2013/06/CV-Bergman.pdf 
 20  http://www.psupress.org/books/titles/978-0-271-03562-8.html 
 21  http://untref.edu.ar/wp-content/uploads/2013/06/CV-Bergman.pdf 
 22  ดู Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), pp. 185-

188. 
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งานที่ผมใช้อ้างอิงในการทำวิจัยหลายเรื่องที่ผ่านมาด้วย23 Manzetti เป็น  

รองศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Southern Methodist University  

(ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่คุณมีชัย ฤชุพันธุ์สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย

เปรียบเทียบ) เขาเชี่ยวชาญในประเด็นธรรมาภิบาล ปัญหาคอร์รัปชั่น และการ

ปฏิรูประบบตลาดในละตินอเมริกา24       

ในบทวิจารณ์ที่ Manzetti มีต่อหนังสือของ Bergman Manzetti ได้กล่าวว่า 

ประเด็นการเก็บภาษีถือเป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล

กับประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

ในระบอบประชาธิปไตยแบบแองโกล-แซกซัน และในบริบทประชาธิปไตยแบบ

แองโกล-แซกซัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในประเด็นเรื่องการ

เก็บภาษีถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของประชาธิปไตยที่มีการวางรากฐานมาเป็นเวลา

หลายศตวรรษ และการที่การเก็บภาษีสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เพราะในด้านหนึ่ง ประชาชนยินยอมที่จะจ่าย

ภาษีให้รัฐบาล และอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลก็จะถูกคาดหวังว่าจะต้องใช้เงินภาษีที่ได้ไป

 23  อาทิ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: คบไฟ: 2557) และ 

“การพัฒนาระบอบการเมืองประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาคในกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของ

มนุษย์ (Human Security) พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HS1068A กันยายน 2556.  

และงานของ Manzetti ที่ผมใช้อ้างอิงอยู่บ่อยครั้งคือ Luigi Manzetti and Carlole J. Wilson, 

“Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support?” Comparative Political 

Studies, August 2007,  vol. 40 no. 8, pp. 949-970. ดู “ทำไมประชาชนจึงยังคงสนับสนุน

ผู้นำทางการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชัน?” กรุงเทพธุรกิจออนไลน 19 กุมภาพันธ์ 2553 http://

www.tdw.polsci.chula.ac.th/?q =ทำไมประชาชนจึงยังคงสนับสนุนผู้นำทางการเมืองที่ทุจริต

คอร์รัปชัน-โดย-ไชยันต์-ไชยพร  และ “โกงได้ไม่เป็นไร” ไม่ได้เฉพาะประเทศไทย กรุงเทพธุรกิจ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558- See more at: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/

633751#sthash.p7VyxBf1.dpuf 
 24  http://www.smu.edu/TowerCenter/People/Associates/ManzettiLuigi ผลงานหนังสือ

ของเขาได้แก่ The IMF and Economic Stabilization (Praeger, 1991), Political Forces 

in Argentina (with Peter G. Snow, Praeger, 1993), Institutions, Parties andCoalitions 

in Argentine Politics (Pittsburgh University Press, 1993) และ Privatization South 

American Style (Oxford University Press 1999). 
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เพื่อทำให้สังคมโดยรวมดีขึ้น และกล่าวได้ว่า ไม่มีประเทศใดในโลกที่สะท้อน  

ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้เข้มข้นแข็งแกร่งเท่ากับสหรัฐอเมริกา เพราะพลเมือง

อเมริกันในฐานะผู้จ่ายภาษีจะเรียกร้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ (accountability) ต่อเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาหรือเธอจ่ายไปโดยมุ่ง

หวังให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาประเทศ แต่สำหรับประเทศอื่นๆ ผู้คนไม่ค่อยรู้ความ

เป็นไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชนในประเด็นการเก็บ-จ่าย

ภาษีเท่าไรนัก โดยเฉพาะประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนาและประชาธิปไตยก็ยังไม่ได้

ลงหลกัปักฐานเท่าที่ควร ด้วยเหตุที่ยังไมค่่อยมีนักวิชาการศึกษาประเด็นดงักล่าวนี ้

ในประเทศกำลังพัฒนาเท่าไรนัก แต่กล่าวได้ว่า งานของ Bergman ถือเป็นงาน

บุกเบิกและมีคุณูปการในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บภาษีในละตินอเมริกา 

ด้วยเขาศึกษาเปรียบเทียบการเก็บภาษีในประเทศชิลีและประเทศอาเจนตินา25   

เหตุผลที่ Bergman เลือกศึกษาเปรียบเทียบสองประเทศนี้เป็นเพราะชิลี

และอาเจนตินามีปัจจัยด้านต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถาบันต่างๆ แต่เมื่อพิจารณาการจ่ายภาษีใน  

สองประเทศนี้ จะพบแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกันมาก เพราะในขณะที่คนชี

เลียนเคารพกฎหมายภาษีและเสียภาษีอย่างตรงไปตรงมา แต่คนอาเจนตินากลับ

ไม่เป็นเช่นนั้น คำถามวิจัยของ Bergman คือ เพราะอะไร รัฐบาลชิลีจึงประสบ

ความสำเร็จในการเก็บภาษีมากกว่ารัฐบาลอาเจนตินา แม้ว่าสองประเทศนี้จะมี

อัตราภาษีที่เหมือนกันมาก รวมทั้งประมวลกฎหมาย ระบบบริหารจัดการภาษี  

ที่ละเอียดและซับซ้อนและกลไกการบังคับกฎหมายที่เหมือนกัน? หรือเป็นอย่างที่

คนที่ Bergman สัมภาษณ์ได้ให้เหตุผลว่า การที่สังคมชิลีเคารพกฎหมายจ่ายภาษี

เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ในชิลีเป็นคนเยอรมันที่อพยพมา ในขณะที่ในอาเจนตินา 

คนส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายอิตาเลียน?26   

 25  Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p.  185. 
 26  Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 185. 



�00

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

ในการพยายามตอบคำถามดังกล่าวนี้ Bergman ได้พัฒนาชุดข้อคิดเห็น

และคำอธิบายที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนจากฐานคิดที่น่าเชื่อถือภายใต้องค์ความรู้  

หลากหลาย นับตั้ งแต่องค์ความรู้ทางสังคมวิทยาไปจนถึงรัฐศาสตร์และ

เศรษฐศาสตร์ และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ ชุดคำอธิบายของเขาไม่ได้อิงอยู่

เพียงแค่ตรรกะที่น่าเชื่อถือและหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมหาศาลเท่านั้น แต่ยัง

อิงอยู่กับเทคนิคการวิจัยที่หลากหลาย อันได้แก่ นับตั้งแต่การวิเคราะห์มาตรฐาน

การถดถอย (standard regression analysis)ไปจนถึงการออกแบบการวิจัยเชิง

ทดลอง (experimental design) ซึ่งกลุ่มคนเล็กๆ หลายกลุ่มของทั้งสองประเทศ

จะถกูตัง้คำถามใหม้ปีฏกิริยิาตอ่สถานการณจ์ำลองตา่งๆ (a variety of scenarios)27      

ผลการวิจัยของ Bergman ที่อธิบายพฤติกรรมการร่วมมือยอมจ่ายภาษีใน

ประเทศชิลีที่มีระดับสูงกว่าในอาเจนตินาพบว่า การร่วมมือยอมจ่ายภาษีในชิลีนั้น

มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง และสามารถกล่าวได้ว่าผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่

การเป็นกฎทั่วไปได้ ประเด็นสำคัญของเขาคือ การร่วมมือยินยอมจ่ายภาษีมี

รากฐานสัมพันธ์อย่างยิ่งกับวัฒนธรรมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง  

ที่ว่านี้ก็สืบสานและสามารถมีพลังต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม28 

กฎทั่วไปที่เป็นผลจากการวิจัยของ Bergman คือ การยินยอมร่วมมือจ่าย

ภาษีจะมีระดับสูงในสังคมที่ประชาชนมีการรับรู้ดังต่อไปนี้ นั่นคือ   

ประชาชนรับรู้ว่ารัฐบาลของพวกเขามีประสิทธิภาพในการก่อให้เกิด  

ผลประโยชน์สาธารณะได้ตามสัญญา เมื่อรัฐบาลได้รับการยอมรับจากสาธารณะ

ในระดับสูง ประชาชนรับรู้ว่าสังคมของตนเป็นสังคมที่หลักนิติธรรม (the rule of 

law) ได้รับการเคารพอย่างกว้างขวาง  

 27 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 

 28  Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 
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ประชาชนรับรู้ว่า การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเป็นเรื่องของความสมัครใจ

อยา่งยิง่และมาจากทศันะทีเ่หน็วา่การปฏบิตัติามกฎหมายภาษเีปน็เรือ่งของหนา้ที่29  

Manzetti กล่าวเสริมกฎทั่วไปที่เป็นผลจากการวิจัยของ Bergman ว่า  

Robert Putnam30 น่าจะกล่าวต่อกรณีดังกล่าวนี้ว่า สังคมที่มีลักษณะของ

วัฒนธรรมพลเมือง (civic culture) ที่เข้มข้นหรือสูงก็มีแนวโน้มที่จะมองว่า การที่

ประชาชนในสังคมจ่ายภาษีไม่ใช่เป็นเพราะกลัวการถูกลงโทษ แต่เป็นเพราะพวก

เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำเช่นนั้น ขณะเดียวกัน ก็มิได้หมายความว่า 

กฎหมายภาษี การตรวจสอบบัญชี และบทลงโทษจะไม่มีบทบาทหรือไม่มีความ

หมายสำคัญ แต่การมีประสิทธิภาพของกฎหมายและการตรวจสอบจะประสบ

ความสำเร็จในระดับที่สูงมากขึ้นในสังคมที่ผู้คนทั่วไปมีบรรทัดฐานในการเคารพ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งแตกต่างตรงกันข้ามกับประเทศที่มีระดับวัฒนธรรม

พลเมืองต่ำ31      

ในการออกแบบวิจัยของ Bergman เขาได้จัดวางให้การยินยอมจ่ายภาษี  

อิงอยู่กับประเด็นพื้นฐานสองแบบ แบบแรก ผู้จ่ายภาษีจะต้องรู้ว่า ประชาชนคน

 29  Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 
 30  Robert D. Putnam ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เชี่ยวชาญ

และมีผลงานวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (civic 

culture) ประชาสังคม (civic society) ความไว้วางใจ (trust) และต้นทุนทางสังคม (social 

capital) ผลงานชิ้นสำคัญของเขาได้แก่ Making Democracy Work: Civic Traditions in 

Modern Italy (1994) และ Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community (2000) และสาเหตุที่ Manzetti อ้าง Robert Putnam ก็น่าจะเป็นเพราะว่า   

งานวิจัยของ Bergman มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยเรื่อง Making Democracy Work ของ 

Putnam เพราะงานวิจัยของทั้งสองเป็นการศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่ศึกษาสองแห่ง ที่มีปัจจัยด้าน

ต่างๆที่คล้ายคลึงกัน แต่มีพฤติกรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน โดยงานของ Putnam ศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างอิตาลีเหนือกับใต้ และพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง  

ที่แตกต่างกันก็คือ วัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน  
 31 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 
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อื่นก็จะจ่ายภาษีด้วยเช่นกัน สอง รัฐบาลจะต้องทำให้เห็นประโยชน์ที่จับต้องได้

จากภาษีที่เก็บไป และเมื่อไม่ครบสองเงื่อนไขนี้ ประชาชนก็มักจะเคลื่อนตัวเข้าไป

สู่การเลี่ยงภาษี (tax evasion) อย่างไรก็ตาม Manzetti เห็นว่า แม้ว่าการสร้าง

สมมุติฐานเงื่อนไขในการออกแบบวิจัยดังกล่าวของ Bergman จะไม่ใช่สิ่งแปลก

ใหม่อะไร แต่กระนั้น Manzett i ชี้ ว่ า มันแผ้วทางไปสู่ตัวแบบวิ เคราะห์ 

(analytical model) ที่ Bergman ได้นำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่า 

ประชาชนปฏิบัติตามข้อผูกพันในการจ่ายภาษีหรือไม่32     

นอกจากเทคนิคและการออกแบบวิจัยที่กล่าวไป Manzetti ยังชี้ให้เห็นใน

บทวิจารณ์ของเขาว่า Bergman ยังออกแบบการวิจัยโดยใช้แนวการศึกษาการ

เลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational choice) ที่อิงอยู่กับ สภาพสมดุลสองแบบที่

ตรงกันข้ามกัน (two dichotomous equilibria) นั่นคือ    

สภาพสมดุลแบบแรก คือ สภาพสมดุลทางกฎหมาย (legal equilibria) ที่

มีสมมุติฐานว่า ประเทศที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม (ทั้งจากประชาชนและสถาบัน

ต่างๆ ของรัฐบาล) และการบังคับใช้กฎหมายภาษีมีประสิทธิภาพเพราะทรัพยากร

ถูกใช้ไปอย่างเต็มที่ในการลงโทษคนโกงภาษี อีกทั้งสังคมยังมีความรับผิดชอบ

สาธารณะในแบบแนวนอน (horizon accountability) นั่นคือ เป็นสังคมที่

ประชาชนผู้ยึดมั่นในกฎจะคอยตรวจสอบกันและกันและประณามผู้ละเมิด

กฎหมายภาษี ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ผลการแพร่ระบาดของผู้ละเมิดกฎหมาย

ภาษีต่อประชาชนคนอื่นๆ จะอยู่ในวงที่จำกัดอย่างยิ่ง ทำให้การโกงภาษีถือเป็น

กรณี ไม่ปรกติ และเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น ก็สามารถชี้ตัวได้อย่างรวดเร็วและ

ลงโทษได้อย่างฉับพลัน เพราะคนเลี่ยงภาษีมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ  

คนสว่นใหญท่ีเ่คารพกฎหมาย และถา้คนละเมดิมจีำนวนมาก กจ็ะมปีญัหายุง่ยาก33 

สภาพสมดุลแบบที่สอง ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบแรก คือ สภาพสมดุลของ

การไม่ทำตามกฎหมาย (noncompliance equilibria) สภาพสมดุลที่ว่านี้คือ 

 32 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186.   
 33 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 
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สังคมที่หลักนิติธรรมอ่อนแอ ยากที่จะบังคับใช้ และประชาชนส่วนใหญ่เพิกเฉย  

ไม่สนใจ การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบสาธารณะ  

ในแนวนอนมีน้อยมาก และผลการแพร่ระบาดการเลี่ยงภาษีขยายวงกว้าง และ  

ในสภาพสมดุลที่ผิดปรกติเช่นนี้ ผู้เสียภาษีที่ซื่อตรงกลับกลายเป็นคนที่ถูกลงโทษ

เพราะเสียประโยชน์ เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจกลับทำให้

เขาต้องสูญเสียทรัพยากรต่างๆไป ในขณะที่คนโกงสามารถนำเงินที่โกงภาษีไปใช้

เพื่อให้ได้เปรียบทางธุรกิจหรือในชีวิตประจำวัน34 ดังนั้น ความย้อนแย้งของสภาพ

สมดุลของการไม่ทำตามกฎหมายนี้คือ แม้กระทั่งประชาชนที่ซื่อสัตย์ก็อาจจะเห็น

ว่าในที่สุดแล้ว การโกงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเขาไม่ต้องการเสียประโยชน์

ของตนไป แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามจะหาทางจัดการกับการเลี่ยงภาษีก็ตาม35 

Manzetti ให้ความเห็นว่า จากงานวิจัยของ Bergman แสดงให้เห็นคือ 

แนวทางที่ใช้กันอยู่ในการจัดการกับปัญหาการเลี่ยงภาษีขององค์กรต่างๆ เช่น 

มาตรการของ IMF World Bank และธนาคารเพื่อการพัฒนาอินเตอร์อเมริกันใน

ช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาที่เน้นให้ออกกฎหมายที่ดีขึ้นในการตรวจสอบการเลี่ยงภาษีและ

ใช้ทรัพยากรต่างๆ มากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ในที่สุดแล้ว จะไม่สามารถ

บรรลุผลสำเร็จได้เลยหากอยู่ในบริบทแวดล้อมที่อยู่ภายใต้สภาพสมดุลที่ไม่เคารพ

กฎหมาย (noncompliance) เพราะอย่างที่ปรากฏในงานวิจัยของ Bergman ได้

แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา อาเจนตินาได้พยายามที่จะ

เดินตามแนวทางการแก้ปัญหาตามมาตรการของ IMF World Bank และธนาคาร

เพื่อการพัฒนาอินเตอร์อเมริกัน โดยการเพิ่มกำลังคนในหน่วยงานที่ดูแลการจัด

เก็บภาษีและเพิ่มโทษให้หนักขึ้น เพิ่มการตรวจสอบบัญชีและสร้างระบบฐานภาษี

ใหม่ๆ แต่ความสามารถในการเก็บภาษีหรือจัดการกับการเลี่ยงภาษีกลับลดลงใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะประเทศตกอยู่ในสภาพสมดุลของการไม่เคารพกฎหมาย-

ไม่ยอมจ่ายภาษี36 แต่ตรงกันข้าม ในกรณีของชิลี พบว่าการเก็บภาษีดีกว่ามาก  

 34 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 

 35 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 187. 
 36 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 187. 
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ด้วยวัฒนธรรมที่เคารพกฎหมายได้นำไปสู่การยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

ของประชาชนทั่วไป หน่วยงานดูแลการจัดเก็บภาษีสามารถเจาะลงไปตรวจสอบ

คนโกงที่มีจำนวนไม่มากนัก และสามารถทำให้คนเหล่านี้ต้องจ่ายภาษี ที่น่าสนใจ

ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ หลักฐานของ Bergman บ่งชี้ว่า ในสองประเทศนี้ ประชาชนที่

เคยถูกจับโกงภาษีมีแนวโน้มสูงมากที่จะโกงอีก ซึ่งดูเหมือนจะพิสูจน์ประเด็นที่ว่า 

การโจมตีจัดการกับการเลี่ยงภาษีที่อิงอยู่กับแนวทางเข็มงวดลงโทษอย่างเดียวอาจ

จะไม่ค่อยจะได้ผลนัก37 

Manzetti กล่าวว่า ผลงานวิจัยของ Bergman ได้ให้บทเรียนสำคัญมากมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่า ในสภาพสมดุลแบบไม่เคารพกฎหมาย การอิง

อยู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดที่มากขึ้นไม่ได้ผล นอกเสียจากว่ารัฐบาล

จะสามารถออกมาตรการที่สร้างตัวแปรดังต่อไปนี้ให้เกิดขึ้น นั่นคือ  

หนึ่ง รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะปรับปรุงการให้บริการพื้นฐานเพื่อจะ

สร้างความชอบธรรมในการเก็บภาษี   

สอง สร้างสิ่งแวดล้อมทั่วไปของการเคารพหลักนิติธรรม  

สาม จัดการแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยทางสังคม (บรรทัดฐานและวัฒนธรรม) 

ต่างๆ ที่เอื้อต่อ พฤติกรรมผิดกฎหมาย38   

อย่างไรก็ตาม Manzetti ยอมรับว่า มาตรการข้างต้นถือเป็นเรื่องที่ยากเย็น 

และก็ต้องเข้าใจว่า การขับเคลื่อนสังคมจากสภาพสมดุลไม่เคารพกฎหมายไปสู่

การเคารพกฎหมาย ต้องใช้เวลายาวนานและความพยายามที่มั่นคงต่อเนื่อง แต่

กระนั้นก็ตาม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สิ่งที่รัฐบาลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เคารพ

กฎหมายสามารถทำได้คือ เริ่มต้นจากการทำให้รหัสภาษีเป็นเรื่องง่ายและลดทอน

 37 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 187. 
 38 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 187. 
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จำนวนภาษีต่างๆ โดยทำให้การจ่ายภาษีเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากวุ่นวาย39 

Manzetti ได้สรุปว่า ผลงานวิจัยของ Bergman ชี้ไปที่ การเปลี่ยนแปลง

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ภายใต้บริบท

ประชาธิปไตย และชิลีดูจะเป็นบทพิสูจน์ที่ดีในกรณีนี้ เพราะผลวิจัยสำคัญอีก

ประการหนึ่งในการวิจัยของเขาคือ ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของนายพล      

ปโินเช ่(1973-1990) ชลิมีกีารจา่ยภาษตีำ่กวา่รฐับาลประชาธปิไตยทีเ่กดิขึน้ตามมา 

ซึ่งน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลเผด็จการทำลายความร่วมมือในระดับแนวนอน ซึ่งเป็น

หน่วยสำคัญในตัวแบบที่ขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมของ Bergman และในระบอบ

ประชาธิปไตย รัฐบาลจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็น (บรรทัดฐาน วัฒนธรรม 

แนวโน้มความคาดหวัง) มากกว่าในการจัดเก็บภาษี เพราะประชาธิปไตยส่งเสริม

หลกันติธิรรม สง่เสรมิใหป้ระชาชนรูค้ณุคา่ในการปกปอ้งสทิธิข์องพวกเขา ดว้ยเหตนุี ้

ประชาชนจึงสมัครใจที่จะยอมเสียภาษีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมากกว่า

เผด็จการ เพราะการจ่ายภาษีในส่วนของเขาจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมมากขึ้น

ภายใต้ระบบนิติธรรมและสัญญาประชาคมที่เชื่อมผูกประชาชนกับรัฐบาลที่

ประชาชนจัดตั้งขึ้นมา40    

แต่กระนั้น ในงานของ Bergman ก็มีข้อสรุปที่น่าสนใจและสร้างความฉงน

สนเทห่ใ์หน้กัวชิาการทีส่นใจในการปกครองแบบประชาธปิไตย ดงัทีเ่ขาไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ 

ในกรณีของอาเจนตินา กลับไม่เหมือนชิลี เพราะการกลับมาของรัฐบาลเลือกตั้งที่

เป็นประชาธิปไตยหลัง ค.ศ. 1983 กลับไม่ได้เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพ

กฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีของการจ่ายภาษี Bergman ยืนยันว่า ความสำเร็จ

ของประเทศชิลีในการจัดเก็บภาษีอิงอยู่กับความสามารถในการ	“ก่อให้เกิด

พฤติกรรมการเคารพกฎหมายผ่านการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพจากการใช้

อำนาจสั่งการของรัฐบาล” 41       

 39 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 187. 

 40 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 187. 

 41 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), pp. 187-188. 
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Manzetti เห็นว่า จากผลวิจัยของ Bergman  ส่งผลให้เกิดประเด็นคำถาม

ที่ยังคั่งค้างคาใจอยู่ นั่นคือ จริงๆ แล้ว ในการพัฒนาวัฒนธรรมการเคารพ

กฎหมาย (วัฒนธรรมนิติธรรม/ผู้เขียน) ประชาธิปไตย (เน้นโดยผู้เขียน) เป็น

ตัวแปรอิสระสำคัญหรือไม่? หรือการจ่ายภาษีขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 

(เน้นโดยผู้เขียน) และลักษณะทางวัฒนธรรมทั่วไป?   

อย่างไรก็ตาม Manzetti กล่าวโดยรวมว่า งานวิจัยของ Bergman ได้แสดง

ให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการที่น่าทึ่งที่สามารถประนีประนอมผสมผสาน

ความเคร่งครัดของทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับการวิเคราะห์ทางสถิติ

มาตรฐานให้เข้ากับวิสัยทัศน์ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยาวัฒนธรรม รัฐศาสตร์ 

กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ได้ ขณะเดียวกัน แม้ว่าจะมีประเด็นคำถามที่ยังคั่งค้าง

อยู่ในงานวิจัยชิ้นนี้ แต่งานวิจัยของ Bergman นับว่าเป็นงานวิจัยที่โดดเด่นอย่าง

ยิ่ง และงานชิ้นนี้จะกลายเป็นตัวอ้างอิงหลักสำหรับใครก็ตามที่สนใจในประเด็น 

“การเก็บภาษีกับการตัวเป็นตัวแทน” และงานของ Bergman จะไม่เป็นเพียงงาน

ที่ถูกอ้างอิงแต่ผู้ที่สนใจในภูมิภาคละตินอเมริกาเท่านั้น แต่จะเป็นงานที่ใช้เป็นก

รอบอ้างอิงสำหรับการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพราะ Manzetti เชื่อว่า ผลการ

วิจัยและประเด็นข้อสรุปในงานของ Bergman จะกระแทกเข้าไปในอารมณ์ความ

รู้สึกและผลประโยชน์ของผู้อ่านในที่ต่างๆ ของโลกที่ประสบกับปัญหาที่ผมกล่าวใน

คำของผมเองว่า “ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับหลัก

นิติธรรม”
42   

และผมเองก็หวังว่า การคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้นของ Manzetti ต่องาน

วิจัยของ Bergman จะเป็นจริงสำหรับสังคมไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาการไม่

เคารพกฎหมายของคนทุกระดับชั้น และเรายังไม่รู้แน่ชัดว่า การไม่เคารพ

กฎหมาย การไม่เคารพหลักนิติธรรมในสังคมไทยนั้นมีสาเหตุมาจาก	“วัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย” หรือมีสาเหตุมาจาก “รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

กฎหมาย” ทั้งนี้ จากข้อสังเกตของ Manzetti ที่ว่า ผลการวิจัยของ Bergman  

ส่งผลให้เกิดประเด็นคำถามที่ยังคั่งค้างคาใจอยู่ นั่นคือ จริงๆ แล้ว ในการพัฒนา

 42 Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center 

for Latin American Studies at the University of Miami, University of Miami), pp. 
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วัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย (วัฒนธรรมนิติธรรม/ผู้เขียน) ประชาธิปไตย 

(เน้นโดยผู้เขียน) เป็นตัวแปรอิสระสำคัญหรือไม่? หรือ การจ่ายภาษีขึ้นอยู่กับ

รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (เน้นโดยผู้เขียน) และลักษณะทางวัฒนธรรมทั่วไป ? 

ทำให้ผมอดตั้ งคำถามต่อไปไม่ ได้ ว่ า วัฒนธรรมทางการเมืองที่ เอื้ อต่อ

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งเดียวกันกับวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อหลักนิติธรรม  

หรือไม่? 

ข้อสังเกตของนักวิชาการไทยต่อการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง  
ตามแนวรัฐศาสตร์กระแสหลักตะวันตก 

นักรัฐศาสตร์อย่าง เกษียร เตชะพีระได้เคยกล่าวไว้ว่า  

“....ธรรมเนียมของรัฐศาสตร์กระแสหลักมาตรฐานที่ลอกมาจาก

ตะวันตกนั้น	มองวัฒนธรรมการเมืองอย่างหยาบง่ายและเฉื่อยเนือยเป็น

ฝ่ายกระทำ	กล่าวคือ	ศึกษาวัฒนธรรมการเมืองโดยดูความสัมพันธ์

ระหว่าง	(วัฒนธรรม)	กับ	(การเมือง)	ว่า	วัฒนธรรมเป็นปัจจัยภาคนอก

มากำหนดกระทบ	ธำรงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเมืองของ

ผู้คนในสังคมอย่างไร	วัฒนธรรมเป็นอย่างนี้	พฤติกรรมการเมืองก็เป็น

อย่างนี้		วิธีการสืบรู้วัฒนธรรม	(โดยเฉพาะต่างแดนต่างชาติต่างภาษาที่

ตะวันตกอยากเข้าไปรู้เพื่อคาดการณ์และควบคุม	ก็โดยสำรวจทัศนคติ

ผู้คนที่เรียกว่า	‘ทำโพล’	และการดูผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการเมืองก็

โดยวิจัยพฤติกรรมการเลือกตั้งของพลเมืองผู้มีสิทธิออกเสียงนั่นแหละ	

ง่ายชิบเป๋ง	ด้วยวิธีแบบสูตรสำเร็จดังกล่าว	รัฐศาสตร์ตะวันตกก็สามารถ

เที่ยวตระเวนศึกษาวิจัยวัฒนธรรมการเมืองไปสองร้อยประเทศทั่วโลก

อย่างง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากโดยไม่ต้องรู้จักภาษาหรือ

วัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ	เหล่านั้นเลย”
43
  

 43 นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, คำนำเสนอโดย เกษียร เตชะพีระ, 

มุกหอม วงศ์เทศ บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, (กรุงเทพฯ: มติชน:ตุลาคม 

2547), หน้า 9-10  
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และด้วยมุมมองดังกล่าวของ เกษียร ต่อแนวการศึกษาวัฒนธรรมทาง  

การเมืองของรัฐศาสตร์กระแสหลักมาตรฐานตะวันตกทำให้เกษียรเห็นว่า   

การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือไทยของ นิธิ มีความพิเศษน่าสนใจกว่า เพราะถ้า

พิจารณาที่เนื้อหาของ “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” ที่ นิธิ หยิบยกขึ้นมาใช้

สนับสนุนการวิเคราะห์ของเขาจะพบว่า งานของเขานั้นมีความลุ่มลึกเข้มข้นและ  

มีน้ำหนักเหนือกว่างานของนักรัฐศาสตร์ทั่วไปที่ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง  

โดยการออกแบบสอบถามสำรวจทัศนคติของผู้คนในปัจจุบันเท่านั้น เพราะใน

ฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์ชั้นเยี่ยม นิธิสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับโลกทรรศน์และวิถีชีวิตคนไทยในประวัติศาสตร์ช่วงต่างๆ และนำมาตี

ความสนับสนุนสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง

กับปรากฏการณ์ทางการเมืองได้อย่างน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังลงไปในระดับของ

วัฒนธรรมทางการเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านด้วย ซึ่งยากที่จะพบใน

งานของนักรัฐศาสตร์ทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในลักษณะเดียวกัน

ระหวา่งงานของนธิกิบังานของนกัรฐัศาสตรแ์ลว้ งานของนกัรฐัศาสตรจ์งึดอูอ่นดอ้ย 

ตื้นเขินและมักง่ายไปอย่างเห็นได้ชัด เพราะอย่างที่ เกษียรได้วิจารณ์ไว้ว่า   

นักรัฐศาสตร์มักจะศึกษา “ด้วยวิธีแบบสูตรสำเร็จดังกล่าว	รัฐศาสตร์ตะวันตก	 

ก็สามารถเที่ยวตระเวนศึกษาวิจัยวัฒนธรรมการเมืองไปสองร้อยประเทศทั่วโลก

อย่างง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก	โดยไม่ต้องรู้จักภาษาหรือวัฒนธรรมหรือ

ประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ	เหล่านั้นเลย” ทั้งนี้ มิพักต้องกล่าวถึงนักรัฐศาสตร์

ต่างชาติที่ ไม่รู้จักภาษา-วัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของชาตินั้น แม้แต่  

นักรัฐศาสตร์ไทยเองก็ดู เหมือนจะมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ไทยไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับนักประวัติศาสตร์อย่างนิธิ  

และด้วยเหตุนี้ ต่อไป ผมจะขอหยิบยกตัวอย่างคำอธิบายเกี่ยวกับ 

“วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” ที่ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้ทำการ

ศึกษาไว้      

ตัวอย่างคำอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของ	นิธิ	เอียวศรีวงศ์	

ต่อไปผู้เขียนจะได้กล่าวถึงนักวิชาการไทยที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นนักวิชาการ  

ที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อประเด็น “วัฒนธรรม
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ทางการเมอืง” และ “วฒันธรรมทางการเมอืงไทย” ทีส่ง่ผลตอ่ “วกิฤตการเมอืงไทย” 

นั่นคือ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์     

	 	ความสำคัญของ	วัฒนธรรม	ในกรอบคิดแบบ	นิธิ	

นิธิ ได้ให้ความสำคัญต่อ ‘วัฒนธรรม’ ในฐานะที่เป็นตัวแปรสำคัญในการ

อธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมมานานแล้วอย่าง

น้อยๆ ก็ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในบทความที่ชื่อว่า “วัฒนธรรมคือระบบความ

สัมพันธ์” และในปี พ.ศ. 2534 ใน “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย”44 ในการ

อธิบายถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อมนุษย์ โดย นิธิ เริ่มต้นอธิบายสาเหตุ

ที่มาของการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันว่า       

“คนเราเกิดมาคนเดียวและตายไปคนเดียว	แต่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่

ไม่สามารถอยู่ได้คนเดียว	เพียงเพื่อเอาชีวิตให้รอดก็จำเป็นต้องสัมพันธ์

กับผู้อื่นและสิ่งอื่น	เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและ	 

เพื่อรักษาเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นไว้เป็นสิทธิ์ของตน	ยิ่งไปกว่าต้องการมี

ชีวิตรอด	คนยังต้องการชีวิตที่ดีอีกด้วย	ดีตามมาตรฐานที่เขากำหนดขึ้น

ตามยุคสมัยและตามสังคมของตนเอง	เพราะฉะนั้นจึงไม่แต่เพียงต้องจัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันเพื่อให้สามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภค

ประทังชีวิตเท่านั้น	ยังต้องจัดให้ความสัมพันธ์นั้นเอื้ออำนวยต่อชีวิต	 

ที่ดีด้วย	ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงยิ่งเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปอีก	ความจริง

ง่ายๆ	ข้อนี้นักปราชญ์แต่ก่อนกล่าวอธิบายไว้สั้นๆ	ว่ามนุษย์ เป็น	 

สัตว์สังคม”
45		 

 44 นิธิ เอียวศรีวงศ์  “วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 

(เดือนกรกฎาคม, 2532) และ “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 13 

ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน, 2534) ถูกนำมาตีพิมพ์รวมกับบทความอื่นๆที่ นิธิ เขียนให้   

ศิลปวัฒนธรรม ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และ

รูปการจิตสำนึก (กรุงเทพฯ: มติชน: 2538, 2547) หน้า 3-7 และ 125-155.   
 45 “วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์” เพิ่งอ้าง, หน้า 3.  
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จะเห็นได้ว่า ในความคิดของ นิธิ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตรอด 

มนุษย์จึงจำเป็นต้องสัมพันธ์กันและจำเป็น “ต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างคน	 

ด้วยกันเพื่อให้สามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคประทังชีวิต” ขณะเดียวกัน มนุษย์

ยังต้องการบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตที่ดีอีกด้วย ดังนั้น มนุษย์จึงจำเป็น “ต้อง

จัดให้ความสัมพันธ์นั้น	เอื้ออำนวยต่อชีวิตที่ดีด้วย	ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงยิ่งเพิ่ม

ความซับซ้อนขึ้นไปอีก” และในการบรรลุเป้าหมายทั้งสอง มนุษย์ต้องสัมพันธ์กับ

คนอื่นและสิ่งอื่นๆ อันได้แก่ สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวของเขา อันได้แก่ ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมต่างๆ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและจัดความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น46 และ “การจัดความ

สัมพันธ์ทั้งสองด้านนี้ต้องมีความเชื่อมโยงกันจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”	

ด้วย47   

นิธิ ได้ยกตัวอย่างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความสัมพันธ์ทั้ง  

สองด้านนี้ โดยกล่าวถึง “ความเชื่อเรื่องผีของชนบทไทยบางแห่งกำหนดความ

สัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชายให้อยู่ในกรอบที่จะไม่กระเทือนต่อสวัสดิภาพของ

ชุมชนจนเกินไป หมายความว่ากำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน แต่ใน

ขณะเดียวกัน ความเชื่อเรื่องผี (อาจจะผีคนละตน) ก็กำหนดให้มนุษย์ ตักตวง

ถือประโยชน์จากธรรมชาติได้ในขอบเขตจำกัด คือเพื่อดำรงชีวิตที่ดีเท่านั้น เช่น

จะตัดต้นไม้ใหญ่โดยไม่บัดพลีเทพหรือผีที่สิงในต้นไม้ไม่ได้ ก็ทำให้การทำลาย

ธรรมชาติตามอำเภอใจเกิดขึ้นโดยสะดวกไม่ได้ ความเชื่อเรื่องผีจึงเป็นการจัด

ความสัมพันธ์ทั้งสองด้านไปพร้อมกัน”48  

นิธิอธิบายต่อไปว่า มนุษย์จัดความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยการสร้างสถาบัน

ทางสังคมและสถาบันทางการเมืองขึ้นเพื่อเป้าหมายของการมีชีวิตรอดและมี

ชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ “สถาบันทางการเมือง” คือการจัดความสัมพันธ์ทาง

อำนาจ “เช่น มีคนบางคนได้อำนาจไว้มากกว่าคนอื่น เพื่อทำให้ทุกๆ คน

สัมพันธ์กันเองและสัมพันธ์กับธรรมชาติในเชิงที่ไม่ทำลายเป้าหมายของชีวิต   

 46 เพิ่งอ้าง, หน้า 4.  

 47 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 48 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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คือ การมีชีวิตอยู่รอดและมีชีวิตที่ดี บางแห่งอาจเรียกคนเช่นนั้นว่า ผู้ใหญ่บ้าน 

เจ้าเมืองหรือ พระเจ้าแผ่นดิน ฯลฯ ซึ่งจะลงโทษคนลักขโมย คนที่ละเมิดสิทธิ์

ของผู้อื่น หรือละเมิดต่อธรรมชาติจนเป็นอันตรายต่อเป้าหมายของชีวิต (เช่น 

กฎหมายทางเหนือลงโทษคนถมบ่อน้ำ กฎหมายภาคกลางลงโทษคนทำเฝือก

กั้นทางน้ำ ฯลฯ)”49   

ในแง่นี้ จึงกล่าวได้ว่า สำหรับ นิธิ นั้น ความหมายที่เป็นแก่นแท้ของ

การเมืองก็คือ การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร เป็นกลไกที่ขาดไม่ได้ในทุกกลุ่มคน 

นับตั้งแต่สมัยหินและนับตั้งแต่ครอบครัว ชมรม กลุ่มมิตรสหาย ฯลฯ เมื่อใด

ก็ตามที่มนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อนั้นก็มีความจำเป็นที่กลุ่มคนเกิน 1 คน 

ต้องสร้างกลไกที่สลับซับซ้อนสำหรับการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากร ใครจะ

ได้กิน กินอะไร กินเมื่อไร กินในเงื่อนไขอะไร หรือใครจะได้ใช้ที่ดิน ใช้ที่ดิน 

ส่วนไหน ใช้เมื่อไร และใช้ในเงื่อนไขอะไร50     

และเมื่อรวมความทั้งหมดที่กล่าวมานี้ นิธิ จึงสรุปว่า “ระบบความสัมพันธ์

ของคนกับคน และคนกับธรรมชาติ”51 ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตรอด

และมีชีวิตที่ดีของมนุษย์ ก็คือวัฒนธรรมนั่นเอง และมนุษย์ก็ไม่ได้สร้าง  

‘วัฒนธรรม’ หรือระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้นใหม่ทุกชั่วอายุคน แต่มักจะ

รับตกทอดกันมาจากอดีต “ทั้งนี้เพราะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่คนทุกชั่วอายุจะ

สร้างระบบความสัมพันธ์ (วัฒนธรรม – ผู้วิจัย) ขึ้นใหม่เอง เพราะระบบความ

สัมพันธ์หรือวัฒนธรรมมีความซับซ้อนมาก ดังที่ได้กล่าวแล้ว ต้องอาศัยการ

ถ่ายทอดปลูกฝังกันเป็นเวลานานมาก (เมื่อเทียบกับสัตว์) กว่าจะสามารถ

ดำเนินชีวิตในระบบความสัมพันธ์หนึ่งได้อย่างดี ไม่พักต้องพูดถึงว่าจะสร้างขึ้น

 49 เพิ่งอ้าง, หน้า 5. 

 50 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมทางการเมืองของคนชั้นกลางไทย” (คัดและตัดตอนจาก

ปาฐกถาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองไทย แสดงที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ จัดโดยสถาบัน  

พระปกเกล้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ รากหญ้า  

สร้างบ้านคนชั้นกลางสร้างเมือง ทางออกของ “ภาคประชาชน” ในการแสดงจุดร่วมบนเวที

การเมืองยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: มติชน: 2552) หน้า 97.    
 51 “วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์” อ้างแล้ว, หน้า 6. 
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เองและขยายให้ผู้อื่นรับระบบนั้นร่วมกันจะต้องใช้เวลาเกินกว่าชั่วอายุคนไป 

สักเท่าใด ระบบความสัมพันธ์หรือวัฒนธรรมจึงมีพลังกำหนดชีวิตของคน  

ยิ่งกว่าสิ่งใด”52 ด้วยเหตุนี้  วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ 

เพราะแมว้า่ “คนเราเกดิมาตวัเปลา่ แตก่ถ็กูครอบงำดว้ยวฒันธรรมทนัททีีเ่กดิมา 

เหตุฉะนั้น เราทุกคนขีดเส้นชีวิตของเราได้ในระดับหนึ่ง แต่ขีดทั้งหมดตาม

อำเภอใจไม่ได้ เพราะส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตนั้น วัฒนธรรมได้ขีดไว้ให้

แล้ว”53  

	 	วัฒนธรรมทางการเมือง-รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม	

ในขณะที่ตลอดระยะเวลาแปดสิบสามปีของการเมืองไทยในระบอบ  

พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทำให้มี

รัฐธรรมนูญถึงสิบแปดฉบับ ขณะเดียวกันนั้น นักวิชาการทางนิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ไทยจำนวนหนึ่งก็ยังคงเน้นให้ความสำคัญต่อการออกแบบรัฐธรรมนูญใน

การแก้ไขปัญหาและวิกฤตทางการเมือง แต่สำหรับ นิธิ แม้ว่า รัฐธรรมนูญคือ 

“ข้อกำหนดว่าบุคคลและสถาบันต่างๆ	ในรัฐหนึ่งนั้นพึงสัมพันธ์กันในเชิงอำนาจ

อย่างไร	คำว่าสัมพันธ์กันในเชิงอำนาจแปลให้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือใครใหญ่กว่า

ใคร	และใหญ่ได้ในเงื่อนไขอะไร”
54 แต่ นิธิ ไม่เชื่อว่า รัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นใหม่

อยู่เรื่อยๆ นั้นจะสามารถกำหนดความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือเปลี่ยนแปลงความ

สัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมได้จริง โดยเขาให้เหตุผลว่า  

“แท้ที่จริงแล้ว ข้อกำหนดของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม

หนึ่งๆ นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครเป็นผู้กำหนดขึ้น แต่เกิดขึ้นจากการที่

บุคคลและสถาบันต่างๆ ในสังคมนั้น ได้ต่อสู้ช่วงชิงและรักษาสถานะ

 52 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 

 53 เพิ่งอ้าง, หน้า 6-7. 
 54 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม” ใน ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 

(พฤศจิกายน, 2534) ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, 

รัฐ และรูปการจิตสำนึก อ้างแล้ว, หน้า 126. 
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แห่งอำนาจของตนมาเป็นเวลานานจนทำให้เกิดการยอมรับกันในระดับ

หนึ่ง กลายเป็นประเพณีทางการปกครองและการเมืองขึ้น”55	

ในความเข้าใจของ นิธิ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การออกแบบร่างกฎหมาย

และรัฐธรรมนูญเท่ากับจารีตประเพณีทางการปกครองและการเมืองที่ดำรงอยู่

ในสังคมหนึ่งๆ ที่ส่งอิทธิพลให้ “วิถีชีวิต วิถีความคิด และค่านิยมของสังคม

นัน้ๆ เคยชนิทีจ่ะมองเหน็วา่อำนาจทีช่อบธรรมนัน้ตอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งนัน้ๆ” 56 

ซึ่งจริงๆ แล้ว นิธิสรุปว่า “นั่นก็คือ วัฒนธรรมทางการเมือง” นั่นเอง57    

หากเชื่อมโยง “วัฒนธรรมทางการเมือง” กับความเข้าใจเกี่ยวกับ 

“วัฒนธรรม”	และ “สถาบันทางการเมือง” ของ นิธิ ข้างต้น เราน่าจะได้ความ

หมายของ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ที่แม้ว่านิธิจะไม่ได้กล่าวไว้ แต่ตามระบบ

ตรรกะและเหตุผลของการให้ความหมายของเขา “วัฒนธรรมทางการเมือง” น่าจะ

หมายถึง “ระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจของคนกับคน	และคนกับธรรมชาติที่มุ่ง

บรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตรอดและมีชีวิตที่ดีของมนุษย์” และจากการที่เขา

กล่าวไว้ในข้อความข้างต้นที่ว่า “ข้อกำหนดของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม

หนึ่งๆ	นั้น....เกิดขึ้นจากการที่บุคคลและสถาบันต่างๆ	ในสังคมนั้น	ได้ต่อสู้ช่วงชิง

และรักษาสถานะแห่งอำนาจของตน” ก็น่าจะหมายความว่า การต่อสู้ช่วงชิงและ

รักษาสถานะแห่งอำนาจของบุคคลและสถาบันต่างๆ ในสังคมนั้นมิได้เป็นเพียง

การต่อสู้ช่วงชิงและรักษา “สถานะแห่งอำนาจ” ในตัวของมันเองเท่านั้น แต่

เพื่อเป้าหมายของการมีชีวิตรอดและมีชีวิตที่ดีของมนุษย์ตามความคิดความ

เข้าใจของกลุ่มบุคคลและสถาบันต่างๆ นั่นเอง 

และจากการเชื่อมโยงดังที่เพิ่งกล่าวไปข้างต้นนี้จึงสอดคล้องกับสิ่งที่ นิธิ 

กล่าวเกี่ยวกับพลวัตรของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า “วัฒนธรรมทางการเมืองของ

ทุกสังคมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแล้วเพราะการต่อสู้ช่วงชิงและรักษาสถานะแห่งอำนาจ

ของสถาบันและบุคคลในทุกสังคมไม่ได้หยุดนิ่ง	ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ	ตาม

 55 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 56 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 57 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา	คนใน

สังคมนั้นจึงอาจมีค่านิยมในทางการเมืองเปลี่ยนไป	เช่นคิดว่าสถาบันนั้นควร

สัมพันธ์เชิงอำนาจกับสถาบันโน้นอีกอย่างหนึ่งต่างหาก	และที่เคยสัมพันธ์กันมา

แบบนี้นั้น	ไม่ชอบธรรมเสียแล้ว”
58 ดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการทำความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ทางการเมืองในทุกสังคมและรวมทั้งสังคมไทย คือ “วัฒนธรรม

ทางการเมือง” เพราะ “วัฒนธรรมทางการเมืองนี่แหละที่เป็นข้อกำหนดสูงสุด

จริงๆ	ในเรื่องสัมพันธภาพทางอำนาจ	หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ	วัฒนธรรม

ทางการเมืองคือรัฐธรรมนูญที่แท้จริงของรัฐ”
59 และต่อให้มีการล้มและ  

ร่างรัฐธรรมนูญสักกี่ฉบับ ก็ไม่สำคัญ เพราะปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์เชิง

อำนาจในสังคมไทยคือ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญฉบับ  

ลายลักษณ์อักษร และที่สำคัญยิ่งคือ 

“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉีกไม่ออก	ไม่ว่าจะใช้รถหุ้มเกราะสักกี่คันก็ไม่

สามารถฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้	และกฎหมายอื่น	กฎกระทรวง	หรือ

ระเบียบอะไรก็ไม่อาจล่วงละเมิดข้อกำหนดที่มีในวัฒนธรรมทางการเมือง		

หรือรัฐธรรมนูญฉบับแท้จริงนี้ได้	ฉะนั้นจึงจะขอเรียกรัฐธรรมนูญฉบับ

แท้จริงนี้ว่า	รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม	รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมนี้	

‘ร่าง’	ไม่ได้	แต่ต้องใช้ประสบการณ์อันยาวนานเป็นศตวรรษของสังคม	 

ก่อให้เกิดขึ้น	ฉะนั้น	นักปราชญ์ที่เป็นข้ารับใช้ของทหารจึงไม่เกี่ยว	และ

รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมของทุกสังคมจึงเป็นฉบับที่ไม่เป็นลายลักษณ์

อักษรทั้งสิ้น”
60      

ด้วยเหตุนี้เอง การศึกษาทำความเข้าใจในวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคม

นั้นๆ เท่านั้นที่จะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์และวิกฤตการณ์การเมืองของสังคม

นั้น    

 58 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 59 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 60 เพิ่งอ้าง, หน้า 127. 
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นิธิกล่าวยกตัวอย่างให้เข้าใจถึงสาเหตุที่รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร  

บางฉบับถึงสามารถทนทานอยู่ได้นาน โดยเชื่อมโยงถึงอิทธิพลของรัฐธรรมนูญ

ฉบับวัฒนธรรมที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร โดยเขากล่าวว่า   

“ในบางสังคม	รัฐธรรมนูญที่มีการร่างขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อความที่ค่อน

ข้างจะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม	รัฐธรรมนูญฉบับร่างจึงดำรงคง

อยู่อย่างค่อนข้างถาวร”
61 และแม้ว่าในบาง “ประเทศที่รัฐธรรมนูญฉบับลาย

ลักษณ์อักษรไม่มีปัญหาเพราะสอดคล้องกับวัฒนธรรมการเมืองการปกครองของ

รัฐเหล่านั้น	ก็ยังต้องอาศัยประเพณีซึ่งไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกมาก	ดังเช่น

ประเพณีว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่ดำรงตำแหน่งเกินสองสมัยก็หาได้มีการ

กำหนดไว้ที่ไหนในรัฐธรรมนูญสหรัฐไม่	แต่ถือปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี

ทางการเมืองที่ไม่ค่อยจะละเมิดกัน	จึงนับว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าข้อกำหนด

อื่นๆ	ในรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร”
62      

ส่วนในกรณีของบางสังคมที่รัฐธรรมนูญมีอายุขัยสั้นนั้น ย่อมหมาย  

ความว่า รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรที่ถูกเขียนขึ้นและถูกนำมาใช้นั้น  

ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้นนั่นเอง ซึ่ง นิธิ น่าจะ

หมายรวมถึงกรณีของสังคมไทยเราด้วยที่มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญกันถึงสิบแปด

ฉบับ ด้วยยามใดที่ “กองทัพยกออกมาฉีกรัฐธรรมนูญกันตามใจชอบ 

ประชาชนส่วนใหญ่ก็เฉยไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างไร ทั้งนี้ เพราะ

ประชาชนรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมซึ่งไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น 

กองทัพล่วงละเมิดไม่ได้ มีบางครั้งเหมือนกันที่ผู้นำกองทัพคึกคะนองไป  

ล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้า ผลก็คือเกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชน

อย่างกว้างขวาง บั่นทอนอำนาจของผู้นำเสียจนไม่สามารถดำรงรักษาอำนาจ

ของตัวไว้ได้”63 

 61 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 62 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 

 63 เพิ่งอ้าง, หน้า 127-128. 
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ดังนั้น สำหรับ นิธิ การจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย  

จึงต้องมองทะลุ การเกิดและดับของ “รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร” ทั้งสิบแปด

ฉบับลงไปถึง “รัฐธรรมนูญฉบับแท้จริง” หรือ “ฉบับวัฒนธรรม” ซึ่งก็คือ  

ตัววัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนั่นเอง เพราะ นิธิ เชื่อว่า ความสัมพันธ์ของ

ผู้คนในทางสังคมและทางการเมืองถูกกำหนดภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรม

ทางการเมือง ดังนั้น อิทธิพลของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยจึงมีสถานะของ  

การเป็นรัฐธรรมนูญที่แท้จริงที่กำหนดความเป็นไปในสังคมการเมืองมากกว่า

รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรที่ร่างขึ้นอย่างแปลกแยกจากวัฒนธรรมทาง  

การเมือง ซึ่งคำอธิบายเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร” และ 

“รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม” ดังกล่าวนี้ของ นิธิ ก็เป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์อาวุโส

อย่างเสน่ห์ จามริก ได้กล่าวไว้ก่อนแล้วในทำนองเดียวกัน โดย เสน่ห์ ได้ชี้ให้เห็น

ถึงความแปลกแยกไม่ลงรอยกันระหว่างสิ่งที่เขาเรียกว่า “แนวอุดมการณ์ของ

ระบอบรัฐธรรมนูญเสรีนิยม” และ “‘ขนบธรรมเนียม’	การปกครองอันแนบแน่น

อยู่ในค่านิยมวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย”
64 และเสน่ห์เห็นว่า โดยแท้จริงแล้ว 

เราจะสามารถเข้าใจ “สภาพและปัญหาทางการเมืองและรัฐธรรมนูญของไทย	 

เช่นที่เป็นมา	(ว่า/ผู้เขียน)	เป็นผลของปฏิกิริยาตอบโต้และผสมผสานระคนกัน

ระหว่างพลังสองกระแสเหล่านี้ ”
65 ในประเด็นนี้ เสน่ห์ได้ยกข้อความของ   

“แมลงหวี่” อันเป็นนามปากกาของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ที่เขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 

2490 โดยเขาเห็นว่าข้อความดังกล่าวอาจช่วยให้เข้าใจประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้  

ได้ชัดเจนขึ้น ข้อความดังกล่าวมีใจความว่า “การปฏิวัติ	ปี	พ.ศ.	2475	เป็นการ

ปฏิวัติทางทฤษฎี...การปฏิวัติทางจิตใจของคนไทยหาได้มีขึ้นในครั้งนั้นไม่...	 

ภาพทางจิตใจของคนไทย	ตลอดระยะเวลา	15	ปี	(พ.ศ.	2475-2490)	ภายใต้

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น	เป็นภาพที่จะวาดให้เห็นได้ยาก	แต่ก็เป็น

ภาพที่คนไทยย่อมเห็นได้ในจิตใจของคนเองอยู่แล้วทั่วทุกคน	เราหลับกันมาทั้งๆ	

ที่มีรัฐธรรมนูญปลุกให้เราตื่น	เราไม่ได้ใยดีเลยว่า	รัฐธรรมนูญประสิทธิ์ประสาท

 64 เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, มูลนิธิโครงการตำรา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว: พิมพ์ครั้งแรก 2529, พิมพ์  

ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม, 2549), “รัฐธรรมนูญกับชีวิตการเมือง” หน้า 30. 
 65  เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน.  
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สิทธิเสรีภาพ	อันใดให้เราใช้	และไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในทางนี้ . ...	 

สภาพจิตใจของคนไทย...ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นมาดังกล่าว

แล้ว....ประชาชนจะโทษประชาธิปไตยไม่ได้		เมื่อประชาชนไม่เอาใจใส่ช่วยกัน

ทำให้มันเป็นประชาธิปไตยขึ้นจริงๆ	ในทางหลักวิชาจึงกล่าวกันว่าจิตใจของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมีอยู่แค่ไหน	ประชาธิปไตยก็แค่นั้น....กล่าวโดย

สรุปก็คือจิตใจของคนไทยในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาแล้ว....หาได้มีการ

ปฏิวัติให้เป็นจิตใจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยด้วยไม่....”
66 และจากที่

กล่าวถึงมุมมองของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมชและเสน่ห์ จามริก จะเห็นได้ว่า  

คำอธิบายปัญหาวิกฤตการเมืองไทยในปัจจุบันของนิธิไม่แตกต่างไปจากที่เคยมี  

ผู้กล่าวไว้ก่อนหน้า 

แต่อย่างไรก็ตาม ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  

นิธิ มีมุมมองและการวิเคราะห์ที่ลงลึกน่าสนใจ โดยเขาเห็นว่า วัฒนธรรมทาง  

การเมืองไทยเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ปราศจากซึ่งหลักการที่มีเหตุผล

สอดคล้องแน่นอนและก็เป็นวัฒนธรรมที่สลับซับซ้อน67 ขณะเดียวกัน นอกจาก

การขาดหลักการเหตุผลที่สอดคล้องกันแล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองไทยของผู้ใต้

ปกครองดั้งเดิม ก็เป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถต่อต้านอำนาจได้อย่างตรงไปตรงมา 

โดย นิธิ อธิบายว่า “....ในเชิงจิตวิทยานั้น	กล่าวได้ว่า	วัฒนธรรมทางการเมือง

ของผู้ใต้ปกครองในสังคมไทย	ดำรงอยู่ด้วยความกลัวและขลาด	ไม่สามารถต่อสู้

หรือเรียกหาความชอบธรรมอย่างตรงไปตรงมาได้	อาจจะเป็นเพราะไม่มีฐาน

อำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพียงพอในการต่อรอง	จึงต้องหันไปต่อต้าน

 66  “แมลงหวี่”: “เบื้องหลังประวัติศาสตร์” ประชาธิปไตย ประจำวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 

2490 อ้างใน เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, เพิ่งอ้าง, หน้า 30-31. 
 67  นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, คำนำเสนอโดย เกษียร เตชะพีระ, 

มุกหอม วงศ์เทศ บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, (กรุงเทพฯ: มติชน: ตุลาคม 

2547), หน้า 18-20: เช่น “นักข่าวรักคุณชวน	หลีกภัย	เพราะชอบการพูดนุ่มนวลอย่างผู้หญิง	

ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไม่ถือสา	พลเอกชาติชาย	ชุณหะวัณ	ซึ่งมีสีสันในเรื่องการเมือง		 

การมุ้ง	การเมีย	การมั่ว	การเมา	ฯลฯ	อันเปรียบเทียบได้คล้ายบุคลิกของหนุมาน	ในขณะที่	 

คุณชวนเหมือนพระราม	แต่ก็กลับไม่ชอบคุณบรรหาร	ศิลปะอาชา	ซึ่งไม่ได้มีบุคลิกภาพโดดเด่น

ในเรื่องใดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำทางการเมืองที่กล่าวไป”			
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อำนาจผ่านทางภาษาหรือปฏิภาณในเชิงภาษา”
68 ซึ่งนิธิกล่าวว่า “เป็นความ

สามารถที่พบได้เสมอในวรรณคดีไทย	ตลกไทย	และเพลงพื้นบ้านไทย”
69 ถือ

เป็นการ “ต่อต้านอำนาจด้วยความสามารถที่ทุกคนมี” และแม้แต่ในสังคมไทย 

“ทุกวันนี้	เราก็ยังต่อต้านอำนาจที่เราเห็นว่าขาดความชอบธรรมด้วยวิธีเดิม	คือ	 

ตั้งสมญาบ้างและจะหาใครในโลกที่ถนัดในการให้สมญายิ่งไปกว่าคนไทยได้ยาก	

ใช้คำผวนบ้าง	และใช้โวหารบ้าง”
70          

และเมื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมของผู้ใต้ปกครองดังกล่าวกับการเป็นวัฒนธรรม

ที่ขาดหลักการเหตุผลที่แน่นอนสอดคล้อง ผลที่ตามมาก็คือ วัฒนธรรมสัมฤทธิผล

นิยมแบบไทย นั่นคือ หากนักการเมืองคนใด ในปัจจุบันที่สามารถสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ทำให้ผู้ใต้ปกครองไทยรู้สึกถึง “ความสามารถในการดูแลตัวเองได้	ซึ่ง

ฝรั่งและผู้นำไทยคอยย้ำให้คนไทยรู้สึกเสมอว่า	คนไทยดูแลตัวไม่ได้”
71 รวมทั้ง

หากการสร้างความรู้สึกของ “ความเป็นชาตินิยม” และ “การไม่สนใจวิธีการที่ใช้

ในการบรรลุเป้าหมาย”
72 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การไม่มีหลักการที่แน่นอน

สอดคล้องชัดเจน ซึ่ง นิธิ เห็นว่า การมุ่งสู่ผลโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิดของ

หนทางนี้เป็นคติไทยที่เน้นในเรื่องสัมฤทธิผลอยู่แล้ว 73 นักการเมืองหรือ  

ผู้ปกครองผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในสังคมได้ 

และแน่นอนว่า ในส่วนหนึ่ง คติดังกล่าวนี้ย่อมนำไปสู่วัฒนธรรมแบบ

อำนาจนิยม เพราะในความเข้าใจของนิธิ “อำนาจนิยมไม่ได้หมายความถึง	 

ระบอบเผด็จการเพียงอย่างเดียว	แม้ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในชีวิตปกติ	 

ก็อาจมีลักษณะเป็นอำนาจนิยมได้	เพราะอำนาจนิยมหมายถึงความเชื่อว่า	 

 68 เพิ่งอ้าง, หน้า 18-20. 
 69 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 70 เพิ่งอ้าง, หน้า 4.  
 71 เพิ่งอ้าง, หน้า 12. 

 72 เพิ่งอ้าง, หน้า 13. 
 73 เพิ่งอ้าง, หน้า 14. 
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การจัดการที่มีประสิทธิภาพมีอยู่อย่างเดียว	คือการใช้อำนาจเด็ดขาด”
74 ดังนั้น 

นักการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองคนใดก็ตามในระบอบประชาธิปไตยก็สามารถ

กลายเป็น “วีรบุรุษทางวัฒนธรรมของไทยปัจจุบัน”75 ได้ หากมีภาพลักษณ์ของ

ความสามารถในการใช้อำนาจเด็ดขาดในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดก็คือ คุณสมัคร สุนทรเวช และก็น่ารวมถึงกรณีของ   

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรด้วย76  

อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณสมบัติของผู้นำทางการเมืองของไทยหรือ   

ประมุขศิลป์ นั้น นิธิไม่ได้ปฏิเสธว่า “สังคมไทยคงจำเป็นต้องมีประมุขศิลป์แบบที่

เด็ดขาดและไม่เหลาะแหละ”
77 แต่สังคมไทยยังขาดวัฒนธรรมทางการเมืองใน

การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจเด็ดขาดของผู้นำ นิธิ อธิบายสาเหตุที่

สังคมไทยปัจจุบันขาดวัฒนธรรมในการตรวจสอบถ่วงดุลผู้นำว่า เป็นเพราะ  

ในวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ประมุขศิลป์แบบไทยคือ “คุณสมบัติของผู้นำคือ		

ความเมตตา	ไม่ใช่ความเด็ดขาด...ความนุ่มนวลและความไม่เด็ดขาดของผู้นำที่ดี

ของไทย...เกิดขึ้นในวัฒนธรรมและสังคมซึ่งไม่มีเครื่องมือของอำนาจในเชิง

กายภาพ	เช่น	ไม่มีกองทัพประจำการ	ไม่มีระบบราชการที่เป็นเอกภาพ	ไม่มีการ

คมนาคมสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	มีประชากรเบาบางต่อพื้นที่”
78 ดังนั้น เครื่องมือ

แห่งอำนาจของผู้นำในสังคมไทยจึงเป็น “เครื่องมือทางวัฒนธรรม”79 โดย “สร้าง

การยอมรับและความจงรักภักดีที่จิตใจไม่ได้ใช้อำนาจไปกดขี่บังคับ	ไม่อย่างนั้น	 

คนก็หนีเข้าป่า	หรือหนีไปหานายใหม่	หนีไปบวช	หนีไปเป็นทาส	หรือแค่หลบ

หน้าหายไปเฉยๆ	ก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนแล้ว”
80     

 74 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ” อ้างแล้ว, หน้า 15 และดู บทสัมภาษณ์  

ในปี พ.ศ. 2550 นิธิ เอียวศรีวงศ์, ผมไม่มีวันเห็นว่าการรัฐประหารใดๆชอบธรรมเป็นอันขาด” 

อ้างแล้ว, หน้า 9: “อำนาจนิยม....แปลว่า เชื่อว่าอำนาจคือเครื่องมือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด”  
 75 อ่านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, อ้างแล้ว, หน้า 14. 
 76 หรือจะรวมถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วย ? 
 77 เพิ่งอ้าง, หน้า 29. 
 78 เพิ่งอ้าง, หน้า 27,  28. 
 79 เพิ่งอ้าง, หน้า 28. 
 80 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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แต่หลังจากที่มีเครื่องมือและกลไกทางกายภาพของรัฐสมัยใหม่อย่าง

กองทัพประจำการ ระบบราชการ การคมนาคมสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมทั้งมีประชากรหนาแน่นขึ้น ต่อพื้นที่ ก็ส่งผลให้ “ผู้นำสามารถเป็นคน  

เด็ดขาดได้ และความเด็ดขาดกลายเป็นคุณสมบัติที่ดีของประมุขศิลป์”81 ความ

เด็ดขาดในฐานะที่เป็น “คุณสมบัติของประมุขศิลป์เกิดในเมืองไทย ตอนที่อาจ

เริ่มจะมีเครื่องมือทางกายภาพแล้ว เช่น เกิดกับกองทัพก่อน เป็นต้น เพราะ

อำนาจบงัคบับญัชาในกองทพัประจำการนัน้ สามารถใชโ้ดยเครือ่งมอืทางกายภาพ 

ได้ชัดเจนยิ่งกว่าหน่วยงานอื่น เช่น มีแม้แต่คุกทหารไว้สั่งขังได้เฉียบขาด”82   

ดังนั้น “ความเด็ดขาดเกิดขึ้นในประมุขศิลป์ของกองทัพก่อน แล้วแพร่หลาย

ออกมาข้างนอกในภายหลัง จึงทำให้ความเด็ดขาดในประมุขศิลป์ไทยไม่ได้

พัฒนาการตรวจสอบและควบคุมความเด็ดขาดขึ้นมาด้วย...ผู้นำที่เข้มแข็ง  

ของไทยจึงเป็น ผู้นำที่เด็ด ขาดและสั่งการเฉียบขาด แต่ไม่มีใครหรือองค์กร

อะไรตรวจสอบควบคุม”83 ขณะเดียวกัน “ความชอบธรรมของการนำไม่ได้เกิด

ขึ้นจากการตรวจสอบควบคุมกระบวนการตัดสินใจ	แต่เกิดขึ้นจากผลงาน ตรงนี้  

ก็ตรงกับคติไทยที่เน้นในเรื่องสัมฤทธิผลอยู่แล้ว” เช่นกัน84   

ขณะเดียวกัน คติไทยเรื่องสัมฤทธิผลในวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนี้  

ยังสะท้อนกรอบวิธีคิดของสังคมต่อประเด็นเรื่องความขัดแย้งอีกด้วย กล่าวคือ 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยเป็นวัฒนธรรมที่ “ไม่ชอบความขัดแย้ง	แต่ไม่ได้	 

ไร้เดียงสาจนไม่ยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นปกติธรรมดาของสังคม	แต่คนไทย	 

คงชอบที่จะเห็นความขัดแย้งถูกระงับไปโดยเร็วด้วยอำนาจเด็ดขาดหรือถึงจุด	 

สิ้นสุดในตัวเอง	ดังนั้น	ระหว่างการ	‘ปล่อยคนผิดให้หลุดสัก	10	คนยังดีกว่าเอา

คนถกูตดิคกุคนเดยีว’	กบั	‘เอาคนถกูตดิคกุสกั	10	คน	ยงัดกีวา่ปลอ่ยใหท้ะเลาะกนั	 

ไม่เลิกโดยไม่รู้ว่า	ใครผิดใครถูก’	ถ้าเลือกอย่างหลัง	คนที่ไปจุดประเด็นความ

เดือดร้อนจนทะเลาะกันไม่เลิกโดยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนั่นแหละ	คือคนที่ไม่น่า

 81 เพิ่งอ้าง, หน้า 29. 
 82 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 83 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 84 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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เชื่อถือที่สุด”
85 ซึ่งในส่วนนี้จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมอำนาจนิยม-สัมฤทธิ์ผลนิยม

ในสังคมไทยทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีมิติของการ

ตรวจสอบควบคุมให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ และยังให้ความสำคัญกับคติ   

“ความสงบเรียบร้อย” อันเป็นมรดกตกทอดจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

เป็นที่ตั้ง และที่สำคัญ อีกด้านหนึ่งยังสะท้อนวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมอย่าง

ชัดเจนด้วย ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนต่อไป    

หากเรานำเอา “ญาณวทิยาของคนไทย” แนว “อำนาจ/ความรู”้ ของ นธิ-ิ----- 

ที่เชื่อในความรู้ความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่คนที่จะเข้าถึงความรู้ความจริงนั้นได้

ก็จำกัดอยู่แต่เฉพาะคนที่มีสถานะทางสังคมและการเมืองสูงเท่านั้น-----ดังที่กล่าว

ไปข้างต้น มาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอำนาจ/สัมฤทธิผลนิยมข้างต้นที่เพิ่งอธิบายไป 

ผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่ นิธิ เรียกว่า “วัฒนธรรมรวมศูนย์”86 ซึ่งเขาได้ให้ความ

หมายต่อวัฒนธรรมรวมศูนย์ว่า “เป็นชุดความคิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนทั่วไป

ยอมรับเหมือนเป็นเหตุผลที่ประจักษ์ชัดในตัวของมันเองโดยไม่ต้องพิสูจน์และเมื่อ

คนทัว่ไปยอมรบัสนทิแนบแนน่อยา่งนีแ้ลว้	คนทีม่อีำนาจในรฐัแบบใหม	่สองอยา่งนี	้

ก็สามารถควบคุมอำนาจของตัวได้สบายๆ”
87 อีกทั้งยังเป็น “วิธีคิดที่ทำให้เห็นว่า	

หากทำอะไรแล้วร่วมกันทำมากๆ	ทำใหญ่ๆ	ใช้ได้ทั่วไปหมดทั้งรัฐมาตรฐาน	 

อันเดียวกันทั่วไปหมด	จะทำให้ได้กำไรหรือต้นทุนถูก	หรือมีประสิทธิภาพ	หรือ

เพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่ทุกคนหรือดีในตัวของมันเอง”
88 ซึ่งวัฒนธรรมประเภทนี้ 

นิธิ เห็นว่าเกิดขึ้นภายใต้รัฐสมัยใหม่ ดังที่เขากล่าวว่า “คนในสมัยโบราณก่อน

หนา้ทีจ่ะมรีฐัสมบรูณาญาสทิธิแ์ละรฐัชาตไิมไ่ดค้ดิอยา่งนี้	แตค่ดิวา่	ความแตกตา่ง 

ในแต่ละชุมชนหรือ	แต่ละหน่วยสังคมเล็กๆ	เป็นธรรมชาติที่ควรต้องยอมรับ	ฝรั่ง

จึงบอกว่า	เข้าเมืองโรมก็ประพฤติเหมือนชาวโรมัน	คนไทยบอกว่า	เข้าเมือง	 

ตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม”
89 นั่นคือ วัฒนธรรมรวมศูนย์นี้ “เป็นผลผลิตทาง	 

 85 เพิ่งอ้าง, หน้า 162.  
 86 เพิ่งอ้าง, หน้า 147.   

 87 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 88 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 89 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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การเมืองของรัฐแบบใหม่	สองชนิด	คือ	รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐชาติ”
90 ที่   

“มีเครื่องมือและกลไกทางกายภาพของรัฐสมัยใหม่อย่างกองทัพประจำการ 

ระบบราชการ การคมนาคมสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีประชากร

หนาแน่นขึ้นต่อพื้นที่ ก็ส่งผลให้ผู้นำสามารถเป็นคนเด็ดขาดได้ และความเด็ด

ขาดกลายเป็นคุณสมบัติที่ดีของประมุขศิลป์” ดังที่เพิ่งกล่าวไปข้างต้นนั่นเอง  

และจากการที่วัฒนธรรมรวมศูนย์นี้เป็นชุดความคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้

คนทั่วไปยอมรับเหมือนเป็นเหตุผลที่ประจักษ์ชัดในตัวของมันเองโดยไม่ต้อง

พิสูจน์และเมื่อคนทั่วไปยอมรับสนิทแนบแน่นอย่างนี้แล้ว คนที่มีอำนาจในรัฐ

แบบใหม่ สองอย่างนี้ก็สามารถควบคุมอำนาจของตัวได้สบายๆ นิธิ ยังกล่าว

เสริมว่า ชุดความคิดที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังกล่าวนี้ “ภาษานักวิชาการสมัยนี้

เรียกชุดความคิดอย่างนี้ว่า	‘วาทกรรม’	ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยทางสังคม	

เพื่อให้คนบางกลุ่มใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการให้ได้มาหรือควบคุมอำนาจไว้	 

ในมือ”
91    

กระนั้น ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะมีการพูดถึงการกระจายอำนาจทางการเมือง

การปกครองอย่างมากมาย ซึ่ง นิธิ เองก็ยอมรับว่า “วัฒนธรรมรวมศูนย์กำลัง

เสื่อมลงอย่างรวดเร็วทั้งโลก....	‘วาทกรรม’	ดังกล่าวไม่ค่อยมีพลังสำหรับใช้ปฏิบัติ

การทางสังคมได้มากเท่าเก่าเสียแล้ว” โดยเฉพาะในด้านการเมืองการปกครอง92 

เพราะปัจจุบัน กระแสการกระจายอำนาจกำลังกลายเป็น ‘วาทกรรม” ใหม่ที่ขึ้น

มาแทนที่ ดังจะเห็นได้ว่า “การกระจายอำนาจกลายเป็นคำขวัญที่ใช้กันทั่วไปไม่

เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น	แม้แต่ธนาคารโลก	(ซึ่งตัวเองก็เป็นสถาบันที่เกิด

จากวิธีคิดในวัฒนธรรมรวมศูนย์	ยังสนับสนุนการกระจายอำนาจการตัดสินใจไป

ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น)”
93            

 90 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 91 เพิ่งอ้าง, หน้า 148.  
 92 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 93 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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จากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของนิธิข้างต้น ทำให้เกิดข้อ

สังเกตที่เป็นคำถามได้ว่า  

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ดำรงอยู่ขณะนี้ไม่เอื้อให้เกิดทั้งการปกครอง

แบบประชาธิปไตยและรวมทั้งหลักนิติธรรมในสังคมไทย?			

และถ้าเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ Bergman ที่มีคำถามเกิดขึ้นว่า       

ตกลงแล้ว ในการพัฒนาวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย (วัฒนธรรม

นติธิรรม/ผูเ้ขยีน) ประชาธปิไตย (เนน้โดยผูเ้ขยีน) เปน็ตวัแปรอสิระสำคญัหรอืไม?่  

เพราะในกรณีของของอาเจนตินา การกลับมาของรัฐบาลเลือกตั้งที่เป็น

ประชาธิปไตยหลัง ค.ศ. 1983 กลับไม่ได้เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพ

กฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีของการจ่ายภาษี ซึ่งตรงกันข้ามกับในกรณีของชิลี   

ที่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของนายพล ปิโนเช่ (1973-1990) ชิลีมีการ

จ่ายภาษีต่ำกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งน่าจะเป็นเพราะรัฐบาล

เผด็จการทำลายความร่วมมือในระดับแนวนอน ซึ่งเป็นหน่วยสำคัญในตัวแบบที่  

ขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมของ Bergman และในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจะมี

เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็น (บรรทัดฐาน วัฒนธรรม แนวโน้มความคาดหวัง) 

มากกว่าในการจัดเก็บภาษี เพราะประชาธิปไตยส่งเสริมหลักนิติธรรม ส่งเสริมให้

ประชาชนรู้คุณค่าในการปกป้องสิทธิ์ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงสมัครใจ

ที่จะยอมเสียภาษีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการ เพราะการจ่าย

ภาษีในส่วนของเขาจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมมากขึ้นภายใต้ระบบนิติธรรมและ

สัญญาประชาคมที่เชื่อมผูกประชาชนกับรัฐบาลที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นมา       

หรือจะเป็นว่า       

หลกันติธิรรม-วฒันธรรมการเคารพกฎหมายโดยเฉพาะการจา่ยภาษอีาจไมไ่ด ้

ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเท่ากับการมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (เน้นโดย

ผู้เขียน) ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาสวัสดิการสังคม

ได้อย่างคุ้มค่ากับเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายไป นั่นคือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอิทธิพล
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วัฒนธรรมทางการเมืองเท่ากับความสมเหตุสมผลระหว่างการจ่ายภาษีของ

ประชาชนกับผลตอบแทนที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐบาล     

ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational choice) 

น่าจะอธิบายปรากฏการณ์ปัญหาการเคารพ-ไม่เคารพกฎหมาย-การเสียภาษีและ

รวมทั้งการเคารพ-ไม่เคารพกฎหมายโดยทั่วไปได้ดีกว่าการอิงกับกรอบแนวคิด

เรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง94     

นอกจากนี้ ยังมีคำถามที่ชวนให้ศึกษาหาคำตอบต่อไปอีก นั่นคือ       

วฒันธรรมทางการเมอืงทีเ่อือ้ตอ่ประชาธปิไตย = วฒันธรรมทางการเมอืง 

ที่เอื้อต่อหลักนิติธรรมหรือไม่? (นิติธรรมในความหมายขั้นพื้นฐาน นั่นคือ 

ตามคำนิยามของ Justice Tom Bingham ซึ่งได้ให้ความหมายหลักนิติธรรม

ไว้ว่าหมายถึง “ ‘[หลักที่กำหนดให้] บุคคลทุกคนและองค์กรทุกองค์กรในรัฐ

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องอยู่ใต้กฎหมายของรัฐ และ

เป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้โดยศาล’” 

 94 แม้ว่า ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลจะยอมรับว่า การเลี่ยงหรือหนีภาษีโดยไม่ถูก

ลงโทษเป็นการกระทำหนึ่งที่เป็นเหตุเป็นผลของปัจเจกบุคคล เพราะทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุ

เป็นผลมีสมมุติฐานว่า ปัจเจกบุคคลจะตัดสินใจเลือกวิธีการใดๆ ที่ทำให้เขาสามารถบรรลุ  

ผลประโยชน์สูงสุดได้โดยลงทุนน้อยที่สุด แต่ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุผลก็สามารถชี้ให้เห็น

ได้ด้วยว่า ปัญหาสำคัญในสังคมที่ไม่เคารพกฎหมายถือเป็นอาการของการขาดการตัดสินใจ

ไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการเลือกหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เช่นกัน   

เพราะทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในความเป็นเหตุเป็นผลอย่าง

สมบูรณ์แบบ (perfect rationality) และความเป็นเหตุเป็นผลเชิงยุทธศาสตร์ (strategic 

rationality) ซึ่งจะช่วยให้ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุผลประโยชน์ส่วนตัวสูงสุดโดยไม่ขัดต่อ  

ผลประโยชน์ส่วนรวมผ่านการเคารพกฎหมายทั่วไป ขณะเดียวกัน ก็ชี้ให้เห็นปัญหาความเป็นเหตุ

เป็นผลที่ไม่สมบูรณ์ (imperfect rationality) และสภาวะความอ่อนแอของเจตจำนง (weakness 

of will) ของมนุษย์อีกด้วย และในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็น

ผลได้เสนอการแก้ไขปัญหานี้โดยการผูกมัดตัวเองไว้ล่วงหน้า (pre-commitment) ขณะเดียวกัน 

ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้ความสำคัญกับการใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเหนือแนว  

ความคิดเชิงจริยธรรมและวัฒนธรรม-จารีตประเพณี โดยเฉพาะในประเด็นปรัตถนิยมด้วย สนใจ

ดูเพิ่มเติม ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

(กรุงเทพฯ: WAY of bOOK: 2557). 
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หลักนิติธรรมเป็น กฎหมาย หรือ วัฒนธรรม?95 

ขอ้สงัเกตตอ่	“หลกันติธิรรม”	:	หลกัการและเหตผุลของสถาบนัพระปกเกลา้	

ตามคำอธิบายในส่วนหลักการและเหตุผลของ “การประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 เรื่อง “หลักนิติธรรม กับ ประชาธิปไตย” 

(Ru le of Law and Democracy) วันที่ 6 -8 พฤศจิกายน 2558 ณ   

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึง  

หลักนิติธรรม (Rule of Law) ไว้ว่าเป็นคำที่มีการนิยามแตกต่างกันไป และ  

หนึ่งในคำนิยามที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือคำนิยามของ Justice Tom Bingham   

ซึ่งได้ให้ความหมายหลักนิติธรรมไว้ว่าหมายถึง  

“‘[หลักที่กำหนดให้]	บุคคลทุกคนและองค์กรทุกองค์กรในรัฐไม่ว่า

จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน	จะต้องอยู่ใต้กฎหมายของรัฐ	และ

เป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้โดยศาล’	ส่วนในประเทศไทยนั้น	มีแนวความ

คิดว่าหลักนิติธรรม	เป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้กฎหมายซึ่งเป็นหลักที่อยู่

เหนือกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง	โดยหลักนิติธรรมจะเป็นสิ่งที่กำหนดระเบียบ

แบบแผนแห่งกฎหมายเพื่อป้องกันการตรากฎหมายมาใช้บังคับตาม

อำเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม	และเป็นแนวความคิดที่ได้รับ

การพัฒนาจากประเทศอังกฤษ	ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต

ประเพณี	(Common	Law)	หรือระบบกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์

อักษร)	ต่อมา	ในภาคพื้นยุโรป	ซึ่งใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร	

(Civil	Law)	และในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการพัฒนาหลักการที่คล้ายคลึง

กับหลักนิติธรรมนี้	คือ	หลักนิติรัฐ	(Legal	State)	และหลักนิติกระบวน	

(Due	Process	of	Law)	ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน	แต่ไม่ว่าจะเป็น

หลักนิติธรรม	นิติรัฐ	หรือนิติกระบวน	ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์เหมือน

กันคือ	คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและจำกัดอำนาจของรัฐ		

 95  ดูแนวคิดเรื่อง  “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม-วัฒนธรรมที่เป็นรัฐธรรมนูญ-วัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย” ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ ใน/กับ วิกฤตการเมืองไทย, 

(กรุงเทพฯ: คบไฟ: 2557), หน้า 138-151. 
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ปัจจุบัน	หลักนิติธรรมถือเป็นหลักที่มีความสำคัญต่อการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก	อย่างน้อยในสามมิติ	ดังนี้	 	

ประการที่หนึ่ง	มิติในการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน	การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกำหนให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ

อธิปไตยอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมาย	แต่ถ้าหากต่างคนต่างใช้อำนาจ

และอ้างสิทธิของตนเองโดยไม่เคารพกฎหมาย	ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น

แล้ว	หรือใช้เสียงข้างมากโดยไม่เคารพกติกาก็อาจเกิดความวุ่นวายใน

สังคมได้		

ประการที่สอง	มิติในการตรากฎหมาย	กล่าวคือการตรากฎหมาย

จำเป็นต้องเคารพหลักนิติธรรม	โดยกฎหมายนั้นต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน	และมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส	ถ้าหากฎหมายไม่เป็นธรรมและไม่มีการบังคับใช้กับบุคคลทุกคน

อย่างเท่าเทียมกันแล้ว	ประชาชนก็จะไม่ศรัทธาต่อกฎหมาย	เป็นการ

ทำลายคุณค่าของหลักนิติธรรมและเป็นการขัดต่อหลักการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย	 	

ประการที่สาม	มิติการใช้อำนาจซึ่ งการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น	สิ่งที่สำคัญคือ	องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ	ตลอดจนเจ้าหน้าที่

รัฐ	จะใช้อำนาจตามอำเภอใจไปละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนไม่ได้	เพราะถ้าหากมีการใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้ว	ก็ไม่อาจ

เรยีกการปกครองในระบอบนัน้วา่เปน็การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

ได้อีกต่อไป	ทั้งนี้หลักนิติธรรมเป็นหลักที่กำหนดให้อย่างน้อย	ต้องมีการ

แบ่งแยกการใช้อำนาจและกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้อำนาจโดย

เคารพต่อกฎหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว		

จึงอาจกล่าวได้ว่า	หลักนิติธรรมเปรียบเสมือนเสาหลักของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	หากองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจใช้

อำนาจอยู่ในกรอบของกฎหมาย	ตลอดจนประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ

อธิปไตยก็เคารพกฎหมาย	สังคมประชาธิปไตยก็จะมีความสงบเรียบร้อย

และสามารถได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”	 	 	 	 		
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จากข้อความข้างต้น ผมมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ เริ่มจากข้อความที่ว่า “ส่วน

ในประเทศไทยนั้น	มีแนวความคิดว่าหลักนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้

กฎหมายซึ่งเป็นหลักที่อยู่เหนือกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง	โดยหลักนิติธรรมจะเป็นสิ่งที่

กำหนดระเบียบแบบแผนแห่งกฎหมายเพื่อป้องกันการตรากฎหมายมาใช้บังคับ

ตามอำเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม	และเป็นแนวความคิดที่ได้รับ

การพัฒนาจากประเทศอังกฤษ	ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี	

(Common	Law)	หรือระบบกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร)” ผมว่า สำหรับ

ประเทศไทย การกล่าวอ้างว่า ประเทศเรา “มีแนวความคิดว่าหลักนิติธรรม

เป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้กฎหมายซึ่งเป็นหลักที่อยู่เหนือกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง”  

นั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีสูงส่ง แต่ปัญหาพื้นฐานสำคัญของบ้านเราคือ   

ทำอย่างไรถึงจะทำให้สังคมไทยมีหลักนิติธรรมในแบบแรกให้ได้เสียก่อน   

นั่นคือ “บุคคลทุกคนและองค์กรทุกองค์กรในรัฐไม่ว่า จะเป็นองค์กรภาครัฐ

หรือภาคเอกชน จะต้องอยู่ใต้กฎหมายของรัฐ และเป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้

โดยศาล” เพราะปัญหาพื้นฐานของบ้านเราคือ คนทั่วไปทุกระดับชั้นฐานะและ

การศึกษาไม่เคารพกฎหมาย  เพราะถ้าจะว่าไปแล้ว กฎหมายเลวที่บังคับใช้ได้

ย่อมมีสถานะของการเป็นกฎหมายมากกว่ากฎหมายดีสูงส่งที่ไม่สามารถบังคับ

ใช้ได้   

ประเด็นต่อมาคือ ในส่วนแรกคือ ส่วนของนัยและความหมาย ความหมาย

ของนิติธรรมมีสองระดับ ระดับแรกคือหลักการที่บุคคลทุกคนและทุกภาคส่วนของ

สังคมจะต้องอยู่ภายใต้กติกากฎหมาย ระดับที่สองคือ หลักการในการออก

กฎหมายให้เป็นธรรม นัยทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันในสองลักษณะ   

ลักษณะแรกคือ คนต้องเริ่มรู้จักและยึดถือนิติธรรมในระดับแรกก่อน   

นั่นคือ ต้องรู้จักเคารพกฎหมายก่อนแล้วถึงจะพัฒนาไปสู่นิติธรรมในระดับที่สอง

นั่นคือ พิจารณาหาหลักการป้องกันไม่ให้มีการออกกฎหมายตามอำเภอใจและ  

หาหลักการการออกกฎหมายที่เป็นธรรม       

ลักษณะที่สองคือ คนจะไม่สามารถยึดถือนิติธรรมในระดับแรกได้เลย หาก

กฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่ออกตามอำเภอใจและเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม  
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นัยความหมายของลักษณะแรกเกิดขึ้นในเงื่อนไขที่ในทางปรัชญาการเมือง

ตะวันตก “สำนักสัญญาประชาคม” เรียกว่า “สภาวะธรรมชาติ” ที่มนุษย์มีสิทธิ

เสรีภาพตามธรรมชาติ ดำเนินชีวิตอยู่อย่างตัวใครตัวมัน ยังไม่มีกฎกติกาใดๆ   

และจากเงื่อนไขดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ “สภาวะธรรมชาติ” ได้กลายเป็น “สภาวะ

สงคราม” จนทำให้มนุษย์ต้องหาทางยุติสภาวะดังกล่าวโดยสถาปนาสังคม

การเมืองหรือรัฐขึ้น อันทำให้เกิดกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม

การเมืองอย่างสันติได้ และเมื่อมีกฎเกณฑ์กติกาบังคับใช้เพื่อให้มนุษย์รอดตาย

จากสภาวะสงคราม มนุษย์ที่กลายเป็นสมาชิกของสังคมการเมืองหรือพลเมืองก็จะ

พัฒนาไปสู่การใช้ปัญญาและเหตุผลในการหาหลักการในการวางกรอบในการออก

กฎหมายไม่ให้เป็นเกิดการออกกฎหมายตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจ ไม่ว่าผู้มี

อำนาจนั้นจะเป็นคนๆ เดียว กลุ่มคนหรือแม้แต่มหาชนเองก็ตาม และนอกจาก  

จะหาหลักการที่จะตีกรอบไม่ให้เกิดการออกฎหมายตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจ

แล้ว สมาชิกของสังคมการเมืองก็ยังมุ่งหาหลักการที่เป็นธรรมในการออกกฎหมาย

ด้วย หลักการที่เป็นธรรมที่ว่านี้ก็ปรากฏให้เห็นในปรัชญาการเมืองสำนักต่างๆ   

ที่กล่าวมาข้างต้นและให้ความหมายต่อประเด็น “ความยุติธรรม”		

นัยความหมายของลักษณะที่สอง เห็นว่า ตั้งแต่แรกเริ่มหรือโดยธรรมชาติ 

มนุษย์รู้จักใช้สติปัญญาและเหตุผล ดังนั้น มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้  

กฎธรรมชาติ แต่กระนั้น การละเมิดกันและกันย่อมอาจเกิดขึ้นได้ และการพิทักษ์

สิทธิ์และการต่อสู้เอาคืนเพื่อความยุติธรรมยังไม่มีกติการ่วมกัน ความยุติธรรมจึง

ดำรงอยู่ในลักษณะของ “ผลประโยชน์ของผู้ที่แข็งแรงกว่าในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง” มนุษย์จึงต้องการหากฎกติกาหรือมาตรฐานความยุติธรรมร่วมกันเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม กฎกติกาที่เกิดขึ้นนี้จึงจะต้องไม่ใช่  

กฎกติกาที่มาจากอำเภอใจของผู้ที่แข็งแรงกว่าหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของใคร

หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มิฉะนั้นแล้ว มนุษย์ในนัยความหมายที่สองนี้จะไม่ยอม

เคารพกฎกติกาที่เกิดขึ้น หากกฎกติกานั้นไม่เป็นธรรม 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นพื้นฐานสำคัญที่ควรพิจารณาคือ ปัจจัยอะไรบ้างที่

ทำให้คนเคารพเชื่อฟังกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิด 

“นิติธรรม”	ในระดับแรก นั่นคือ “หลักการที่บุคคลทุกคนและทุกภาคส่วนของ

สังคมจะต้องอยู่ภายใต้กติกากฎหมาย”  
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ปัจจัยที่ทำให้คนเคารพกฎหมายมีดังต่อไปนี้ คือ  

หนึ่ง ความกลัวการถูกลงโทษจากผู้บังคับใช้กฎหมาย เป็นเรื่องของความ

สัมพันธ์ทางโครงสร้างทางการเมืองระหว่างผู้แข็งแรงกว่ากับผู้อ่อนแอกว่า หรืออีก

นัยหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง หรือผู้มีอำนาจรัฐกับ

ผู้อยู่ภายใต้อำนาจรัฐ-----วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมก็ได้ วัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบเสรีนิยมก็ได้  

สอง ความอายหรือ ความกลัวการถูกประณามทางสังคม เป็นเรื่องของ

ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างทางสังคมที่มีบรรทัดฐาน—จารีตประเพณีอย่างใด

อย่างหนึ่ง-----วัฒนธรรมทั่วไป และวัฒนธรรมนี้จะต้องมีพลังที่เข้มแข็งอย่างยิ่งที่

ทำให้ผู้คนกลัวหรืออายหากมีคนรู้เห็นการกระทำที่ละเมิดบรรทัดฐาน-วัฒนธรรม 

หรอืทีเ่รยีกวา่ “ความรบัผดิชอบสาธารณะในแบบแนวนอน	(horizon	accountability)” 

ในงานวิจัยของ Bergman96 

สาม ความรู้สึกผิดกับตัวเองซึ่งอาจเป็นผลพวงของอิทธิพลทางศาสนา หรือ

บางส่วนอาจเป็นเกิดจากปัญหา “ใจอ่อน”	(Weakness	of	Will/akrasia) นั่นคือ   

รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้97 

สี่ ความเคยชิน (habit/ethos) อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรม98   

ห้า ความเข้าใจ สติปัญญา ความรู้ และการใช้เหตุผล ซึ่งอาจจะเกี่ยวหรือ

ไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็ได้ ถ้าใช้เหตุผลอย่างเต็มที่ตามทฤษฎีการเลือกอย่างเป็น

เหตุเป็นผลก็อาจจะส่งผลให้เกิด ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันได้ การตระหนักว่า  

คนอื่นก็คิดเอาประโยชน์สูงสุดใส่ตัวได้เหมือนกัน การผูกมัดตัวเองไว้ล่วงหน้า 

 96  ย้อนดูหน้า 16 
 97  ปญัหานีแ้กไ้ดโ้ดยหลกัการผกูมดัตวัเองลว่งหนา้ ดเูพิม่เตมิ ไชยนัต ์ไชยพร จอน เอลสเตอร ์

กับ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล, อ้างแล้ว, หน้า 148-177. 
 98  ซึ่งทฤษฎีการใช้เหตุผลเองก็ยอมรับว่าการสร้างความเคยชินที่เหมาะสมจะช่วยให้การใช้

เหตุผลเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และสะดวกขึ้น ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎีการ

เลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล, อ้างแล้ว, หน้า 203-241. 
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การสร้างกติกาป้องกันการพลั้งเผลอของตัวเองและของคนอื่นที่จะนำมาซึ่งการ

ทำลายกฎกติกาที่เอื้อให้ได้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุด99    

จากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้น ผมคิดว่า สถาบันพระปกเกล้าน่าจะให้ความ

สนใจอย่างจริงจังต่อปัญหาหลักนิติธรรมพื้นฐานในสังคมไทยเสียก่อน โดย

วางแผนให้มีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่เอื้อ-ไม่เอื้อให้คนเคารพ-ไม่เคารพกฎหมายใน

สังคมไทย โดยพิจารณากลุ่มประชากรต่างๆในพื้นที่และสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ

สร้างแผนยุทธศาสตร์ในการรณรงค์และสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบบแผน-แนวคิดตามกรอบแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง

หรือทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฯลฯ รวมทั้งอุดหนุนส่งเสริมให้มีการทำ

วิจัยเปรียบเทียบพื้นที่ต่างๆ (cross-country study) และใช้เทคนิคการวิจัยที่ลุ่ม

ลึกรัดกุมภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์ความรู้ต่างๆของสังคมศาสตร์อย่างที่ปรากฏใน

งานวิจัย Tax Evasion and the Rule of Law in Latin America: The 

Political Culture of Cheating and Compliance in Argentina and Chile 

ของ Marcelo Bergman ที่ได้กล่าวอ้างถึงไปข้างต้น 

บทสรุป:  ธรรมชาติ วัฒนธรรม กับ การเคารพกฎหมาย 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า คำอธิบายที่มีสมมุติฐานเกี่ยวกับ “ธรรมชาติ” มนุษย์

ว่า “มนุษย์จะทำอะไรเพื่อสนองผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองเสมอ	หากเขาได้

ไตร่ตรองแล้ว” และ	“ธรรมชาติ”	นี้ดำรงอยู่ก่อนเกิดวัฒนธรรม และถ้าเชื่อมโยง

กับความหมายพื้นฐานของ “วัฒนธรรม” ก่อนหน้านี้แล้ว เราคงเกิดคำถามว่า 

ตกลงแล้ว เราเป็นสังคมที่มี “วัฒนธรรม” แค่ไหน เมื่อพิจารณาพฤติกรรม  

การเคารพหรือไม่เคารพกฎหมายของคนไทยในชีวิตประจำวัน เช่น การไม่จอดรถ

ให้คนข้ามบริเวณทางม้าลาย การขับรถโดยไม่เคารพกฎจราจร การใช้พื้นที่

สาธารณะอย่างผิดกฎหมาย ฯลฯ ทั้งนี้ มิพักต้องพูดในระดับการเมืองเชิงสถาบัน 

รัฐประหาร การยึดถือไม่ยึดรัฐธรรมนูญ หรือ “นิติธรรม” ในลักษณะที่สองที่ว่า 

คนจะไม่สามารถยึดถือนิติธรรมในระดับแรกได้เลย หากกฎหมายนั้นเป็น

 99  ดูเพิ่มเติม ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล, 

อ้างแล้ว. 
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กฎหมายที่ออกตามอำเภอใจและเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม หรือว่าปรากฏการณ์

หรือแบบแผนของพฤติ กรรมของผู้คนในสั งคมไทยที่ เป็นอยู่ ขณะนี้คือ 

“วัฒนธรรมทางการเมือง” ของไทย ดังที่ นิธิ ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรม...  

มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ เพราะแม้ว่า “คนเราเกิดมาตัวเปล่า แต่ก็ถูก

ครอบงำด้วยวัฒนธรรมทันทีที่เกิดมา เหตุฉะนั้น เราทุกคนขีดเส้นชีวิตของเรา

ได้ในระดับหนึ่ง แต่ขีดทั้งหมดตามอำเภอใจไม่ได้ เพราะส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง

ของชีวิตนั้น วัฒนธรรมได้ขีดไว้ให้แล้ว”     

เราจึงไม่สามารถเปลี่ยน “วัฒนธรรมตามอำเภอใจ” ของคนไทยได้อย่าง

อำเภอใจ หรือที่เปลี่ยนไม่ได้ เพราะมันเป็น “ธรรมชาติ” ของคนไทย หากเป็น 

“ธรรมชาติ” ของคนไทย หนทางแก้ไขปัญหาคือ “รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการ

บังคับใช้กฎหมาย” ใช่หรือไม่ ?        

และผมเองก็หวังว่า การคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้นของ Manzetti ต่อ  

งานวิจัยของ Bergman จะเป็นจริงสำหรับสังคมไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาการไม่

เคารพกฎหมายของคนทุกระดับชั้น และเรายังไม่รู้แน่ชัดว่า การไม่เคารพ

กฎหมาย การไม่เคารพหลักนิติธรรมในสังคมไทยนั้นมีสาเหตุมาจาก “วัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย”  หรือมีสาเหตุมาจาก “รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับ

ใช้กฎหมาย” ทั้งนี้ จากข้อสังเกตของ Manzetti ที่ว่า ผลการวิจัยของ Bergman  

ส่งผลให้เกิดประเด็นคำถามที่ยังคั่งค้างคาใจอยู่ นั่นคือ จริงๆ แล้ว ในการพัฒนา

วัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย (วัฒนธรรมนิติธรรม/ผู้เขียน) ประชาธิปไตย 

(เน้นโดยผู้เขียน) เป็นตัวแปรอิสระสำคัญหรือไม่? หรือ การจ่ายภาษีขึ้นอยู่กับ

รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (เน้นโดยผู้เขียน) และลักษณะทางวัฒนธรรมทั่วไป? 

ทำใหผ้มอดตัง้คำถามตอ่ไปไมไ่ดว้า่ วฒันธรรมทางการเมอืงทีเ่อือ้ตอ่ประชาธปิไตย 

เป็นสิ่งเดียวกันกับวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อหลักนิติธรรมหรือไม่?  

และผมก็คิดและเชื่อเอาเองอีกด้วยว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์พัฒนาได้

คือ ความสามารถในการใช้เหตุผลตามทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล และ

ปัจจัยที่จะเอื้อให้มนุษย์พัฒนาการใช้เหตุผลได้อย่างสมบูรณ์ก็คือ วัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบพลเมือง  
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย	

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และ พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, บรรณาธิการ, วัฒนธรรมทางการเมือง

ไทย, (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: 2524) 

นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์“วฒันธรรมคอืระบบความสมัพนัธ”์ ศลิปวฒันธรรม, ปทีี ่10 ฉบบัที ่

9 (เดือนกรกฎาคม, 2532) และ “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย”  

ศลิปวฒันธรรม, ปทีี ่13 ฉบบัที ่1 (พฤศจกิายน, 2534) ถกูนำมาตพีมิพ ์

รวมกับบทความอื่นๆ ที่ นิธิ เขียนให้ ศิลปวัฒนธรรม ใน ชาติไทย, 

เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และ

รูปการจิตสำนึก (กรุงเทพฯ: มติชน: 2538, 2547) 

พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ปัญหาการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมทางการเมือง: การประชุม

วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 

2545), (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์: 2545) 

ทินพันธุ์ นาคะตะ, วิถีชีวิตไทย: วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ , 

(กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ 

นิด้า: 2546) 

นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, คำนำเสนอโดย เกษียร เตชะ

พีระ, มุกหอม วงศ์เทศ บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ,  

(กรุงเทพฯ: มติชน:ตุลาคม 2547) 

นิธิ เอียวศรีวงศ์, วัฒนธรรมทางการเมือง รวมบทความสะท้อนความคิด เกาะติด

เนื้อร้ายแห่งวัฒนธรรมที่กำลังลุกลาม, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน: 

2549) 

นิธิ เอียวศรีวงศ์,  วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ, (กรุงเทพฯ: มติชน: 2549) 

เกษียร เตชะพีระ, วัฒนธรรมแห่งศีลธรรมทางการเมืองไทย: ข้อสังเกตบาง

ประการ, (นนทบุรี; สถาบันพระปกเกล้า: 2550) 
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นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมทางการเมืองของคนชั้นกลางไทย” (คัดและตัดตอน

จากปาฐกถาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองไทย แสดงที่ศูนย์ประชุม

สหประชาชาติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ รากหญ้าสร้างบ้านคนชั้น

กลางสร้างเมือง ทางออกของ “ภาคประชาชน” ในการแสดงจุดร่วมบน

เวทีการเมืองยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: มติชน: 2552) 

นิธิ เอียวศรีวงศ์, ลิงหลอกไพร่, (กรุงเทพฯ; มติชน: 2556). 

กติตพิงษ ์กติยารกัษ ์และคณะ, บนเสน้ทางแหง่หลกันติธิรรม, (กรงุเทพฯ: เดอืนตลุา: 

2540) 

ประยูร กาญจนดุล, ปาฐกถา “ชุดสิรินธร” ครั้งที่ 14 เรื่องนิติธรรมไทย, 

(กรุงเทพฯ; จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย: 2542) 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร, หลักนิติธรรม, (กรุงเทพฯ: ธนาเพลส: 2552) 

ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: คบไฟ: 

2557). 

ไชยันต์ ไชยพร, “การพัฒนาระบอบการเมืองประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและ

เสมอภาคในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ (Human 

Security) พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HS1068A กันยายน 

2556.  

ไชยันต์ ไชยพร, “ทำไมประชาชนจึงยังคงสนับสนุนผู้นำทางการเมืองที่ทุจริต  

คอร์รัปชัน?” กรุงเทพธุรกิจออนไลน 19 กุมภาพันธ์ 2553 http://

www.tdw.polsci.chula.ac.th/?q =ทำไมประชาชนจึงยังคงสนับสนุน

ผู้นำทางการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชัน 

ไชยันต์ ไชยพร, “โกงได้ไม่เป็นไร” ไม่ได้เฉพาะประเทศไทย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2558- See more at: http://www.bangkokbiznews.com/

blog/detail/633751#sthash.p7VyxBf1.dpuf 
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เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, มูลนิธิโครงการตำรา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว: พิมพ์

ครั้งแรก 2529, พิมพ์ครั้งที่สาม แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม, 2549), 

“รัฐธรรมนูญกับชีวิตการเมือง”. 

ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

(กรุงเทพฯ: WAY of bOOK: 2557). 

คณิต ณ นคร, นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน: 2548) 

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, บรรณาธิการ, นิติรัฐ นิติธรรม, (กรุงเทพฯ: โครงการตำรา

และเอกสารประกอบการสอน คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร:์ 

2553);  

ภาษาอังกฤษ	

Lucian W. Pye (1921-2008), An Analytic Aspects of Political Development: 

An Analytic Study (Boston: Little, Brown: c1966) ตีพิมพ์  

ครั้งแรก พ.ศ. 2509   

Abramo Fimo Kenneth Organski, The Stages of Political Development  

(New York: Alferd A. Knopf: c1967) ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 

2508) และ เอ เอฟ เค ออแกนสกี้, ลำดับขั้นของการพัฒนาการเมือง  

แปลโดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มอบให้พิมพ์จำหน่ายที่ ไทยวัฒนาพานิช: 2517)  

Roy Olton, Reviewed work(s): The Stages of Political Development. by A. 

F. K. Organski in Midwest Journal of Political Science, Vol. 10, 

No. 1 (Feb., 1966), pp. 161-163, published by: Midwest Political 

Science Association, สืบค้นข้อมูลออนไลน์จาก http://www.jstor.org/

stable/2108799 
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Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies: (New Haven: 

Yale University Press: 1968),  

บทวิจารณ์ Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies 

(2006 [1968]) โดย Mark Weatherall, สืบค้นข้อมูลออนไลน์จากhttp:/

/markweatherall.wordpress.com/2009/10/12/political_order_ 

in_changing/ 

Ruth Benedict, Pattern of Culture (New York: Mentor Book: 1934); Thai 

Culture and Behavior: An Unpublished War-Time Study (Ithaca: 

Cornell University, Dept. of Far Eastern Studies: 1943); The 

Chrysanthemum and the Sword: Pattern of Japanese 

Culture (Rutland, Vt.: Tuttle: 1946).    

Margaret Mead, Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of 

Primitive Youth for Western Civilization (New York: Mentor 

Book: 1929); Cooperation and Competitions among Primitive 

Peoples (Boston : Beacon Press: 1937); From the South Seas 

: Studies of Adolescence and Sex in Primitive Societies  

(New York: M. Morrow and Company: 1939).  

T.W. Adorno and Other s, The Authoritarian Personality (New York: 

Harper: 1950)  

“Political Culture” http://www.encyclopedia.com/topic/Political_culture.aspx 

Gabriel Almond and Sidney Verba, Civic Culture: Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations (Boston: Little & Brown, 1963).   

Gabriel A. Almond, Ventures in Political Science: Narratives and 

Reflections (Boulder, COL.: Lynne Rienner: 2002): Chapter 2: 

“Charles Edward Merriam,” Chapter 3: “Harold Dwight Lasswell,” 

Chapter 4: “A Voice from the Chicago School,” pp. 63-108. 
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Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

 “Political Culture” in International Encyclopedia of the Social Science, 2nd 

edit ion, http:/ /www.vi rg in ia .edu/socio logy/publ icat ions/

faculty%20articles/OlickArticles/iess.pc.pdf 

Cultural hegemony Cultural hegemony สืบค้นข้อมูลออนไลน์จาก http://

en.wik ipedia .org/wik i /Antonio_Gramsci#Cr i t ique_of_.22 

economism.22 และ http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony 

Erik Olin Wright, On Classes (London: Verso:1985).1 http://untref.edu.ar/

wp-content/uploads/2013/06/CV-Bergman.pdf 

http://www.psupress.org/books/titles/978-0-271-03562-8.html 

http://untref.edu.ar/wp-content/uploads/2013/06/CV-Bergman.pdf 

Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), 

(Center for Latin American Studies at the University of Miami, 

University of Miami), pp. 185-188. 

Luigi Manzetti and Carlole J. Wilson, “Why Do Corrupt Governments 

Maintain Public Support?” Comparative Political Studies, August 

2007,  vol. 40 no. 8, pp. 949-970.   

http://www.smu.edu/TowerCenter/People/Associates/ManzettiLuigi   

Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 

Italy (New Jersey: Princeton University Press:1994)  

Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community (New York: Simon & Schuster: 2000)    
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หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ:   
การตีความ ขอบเขตอำนาจ และการถ่วงดุล?  





���

ความเป็นมาของหลักนิติธรรม:   
การตีความและการถ่วงดุล1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย*
 

 * อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 1 เนื้อหาส่วนนี้เป็นการถอดเทปและเรียบเรียงจากการประชุมวิชาการ  

ครั้ งที่ 17 ประจำปี 2558 การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มย่อยที่ 3 เรื่ อง  

หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ: การตีความ ขอบเขตอำนาจ และ  

การถ่วงดุล? วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ   

ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 

นิยามหลักนิติธรรม 

สถานะของหลักนิติธรรม คือ หลักการพื้นฐานในการ

ปกครองของรัฐ ของประเทศ รัฐที่ใช้หลักนิติธรรม เรียกว่า รัฐเสรี

ประชาธิปไตย ซึ่งมีหลักการในการปกครองประเทศ 2 หลักการ

ใหญ่ คือ 1. หลักประชาธิปไตย 2. หลักเสรีนิยม  

ในทางหลักการทั้งทางนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์นั้น ต่างก็

เปิดโอกาสให้ปัจเจกชนมีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรม มีอิสระ  

ในการกำหนดชะตาชีวิตของตน ตลอดจนต้องมีกลไกไปกำกับ

ควบคุมการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพในการดำรงชีวิต 

เช่น หลักแบ่งแยกอำนาจ ซึ่งเป็นหลักการที่พยายามไม่ให้เกิด  



��0

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3

การรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยหลักนี้จะเข้ามาควบคุม กำกับ

การใช้อำนาจของรัฐ ซึ่งแบ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐในแนวระนาบ คือ ฝ่าย

นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และแนวดิ่ง ซึ่งนำไปสู่หลักคิดในการกระจายอำนาจ

และก่อให้เกิดการปกครองส่วนท้องถิ่น  

หลักการใหญ่ภายใต้หลักเสรีนิยม เรียกว่า หลักนิติธรรม หลักนิติธรรม 

ปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นตัวบทกฎหมาย ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการบัญญัติไว้ในตัว

อารัมบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 โดยบุคคลแรกหยิบยกหลักการนี้

จากประเทศอังกฤษมา คือ ท่านวิกรมเมาลานนท์ ประธานศาลฎีกาคนแรกของ

ประเทศไทย ท่านได้เขียนไว้ในบทความ โดยท่านวิกรมแปลคำว่า Rule of law 

ด้วยการใช้คำว่า “หลักธรรม” และได้อธิบายความไว้ว่า เป็น “กฎเกณฑ์ในการ

ออก	บังคับใช้กฎหมายตามทำนองครองธรรม” จากนั้น นักวิชาการหลายท่าน  

ได้นำเอาหลัก rule of law มาแปลเป็นไทย บางท่านแปลเป็นนิติธรรมวินัย นี่คือ

ความเข้าใจของสังคมไทยกับหลักนิติธรรมในยุคแรกๆ 

แนวคิดในยุคแรกๆ มีการนำไปเชื่อมโยงกับธรรมะ ศาสนา จากนั้นเข้ามาสู่

ยุคปัจจุบันซึ่งปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

แต่เริ่มมีความสับสน เนื่องจากเริ่มมีการใช้อีกคำ คือคำว่า หลักนิติรัฐ ทำให้เกิด

การตั้ งคำถามว่า 2 คำนี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และต่อมา  

ศาลรัฐธรรมนูญได้นำคำว่าหลักนิติธรรมมาอธิบาย หากสังเกตจะเห็นว่า ในยุค

สมัยใหม่ คำว่า “ธรรม” เริ่มพูดถึงความยุติธรรมมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่า ความเข้าใจของหลักนิติธรรมในสังคมไทยยังสะท้อนออกใน   

2 มิติ คือ 1. คุณธรรม ตามหลักศาสนา 2. ความยุติธรรม 

หลักนิติธรรมในทางสากล		

ในทางสากลนั้น จะเห็นว่า มีทั้งคำว่า “นิติรัฐ” และ “นิติธรรม” นิติรัฐเป็น

แนวคิดทางสายประเทศเยอรมัน ในขณะที่หลักนิติธรรมต้นกำเนิดมาจากอังกฤษ 
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และสองคำนี้มีความแตกต่างกันในเชิงวิชาการ แต่ปัจจุบัน ทั้งสองคำมีแนวโน้มที่

จะมีเนื้อหาสาระ บทบัญญัติ นิยามที่ค่อนข้างไปในทางเดียวกันมากขึ้น  

นิติรัฐมาจาก 2 คำ คือ นิติ และรัฐ นิติ แปลว่า กฎหมาย รัฐ แปลว่า 

ประเทศ ดังนั้น นิติรัฐหมายถึง ประเทศที่ยึดกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง

ประเทศ  

ส่วนหลักนิติธรรม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Rule of law นั้น บางคน

แปลว่า กฎเกณฑ์ในการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจยังไม่ครบ

ถ้วนสอดคล้องกับหลักการของคำนี้   

คำว่า Rule หมายถึง government แปลว่าการปกครอง เมื่อใส่คำว่า 

government แทนคำว่า rule คือ government of law หมายถึง การปกครอง

ด้วยกฎหมาย หรือก็คือการนำกฎหมายมาปกครองประเทศ  

ในอดีต การปกครองยังไม่เกิดสภาวะ Rule of law แต่เป็น Rule of man 

คือการปกครองตามอำเภอใจ จึงมีการกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน หลังจาก  

มีการเรียกร้อง จึงมีการเปลี่ยน Rule of man มาเป็น Rule of law ซึ่งเป็นการ

ปกครองตามกฎหมาย และมีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า 

เมื่อหลักนิติธรรมคือนำกฎหมายมาปกครองประเทศ กฎหมายในนัยยะของ

หลักนิติธรรม มี 3 คุณลักษณะคือ 

1. กฎหมายที่ทำหน้าที่จำกัดการใช้อำนาจรัฐ อันเป็นแนวคิดแบบเสรีนิยม 

คือ กฎหมายจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่ตราขึ้นโดยองค์กรของรัฐที่ได้รับการยินยอม

จากประชาชน กฎหมายที่เกิดจากการใช้หลักนิติธรรม จะมีลักษณะของการแยก

กฎเกณฑ์ในทางศาสนาออกจากกฎเกณฑ์ในทางโลก เนื่องจากแนวคิดในทางโลก

กบัทางศาสนาไมเ่หมอืนกนั เนือ่งมาจากความชดัเจน กลา่วคอื หลกัในทางศาสนา 

มีนามธรรมสูงจะส่งผลเรื่องการบังคับใช้ ที่ไม่ชัดเจนและนำไปสู่หลักข้อที่สอง 

2. กฎหมายที่นำมาใช้ในหลักนิติธรรมต้องมีความชัดเจน แน่นอน ต้องมี

การบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสมัยก่อนไม่มี จึงนำไปสู่การใช้อำนาจตาม
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อำเภอใจ เมื่อมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร จึงต้องมีการระบุถึงสาระสำคัญ 

มาตรการการบังคับใช้ และโทษ เพื่อทำให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายรู้ว่า ถ้าหาก

ทำสิ่งที่ขัดกับกฎหมายจะรู้ว่าถูกลงโทษอะไรบ้าง 

3. หลักนิติธรรมจึงปฏิเสธไม่ยอมรับการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง การ

ตรากฎเกณฑ์ไปลงโทษย้อนหลังถือเป็นความไม่ชัดเจนของระบบกฎหมาย ดังนั้น 

หากเป็นกฎหมายในหลักนิติธรรมต้องมีลักษณะของการคาดหมายได้ล่วงหน้าว่า 

ผู้ใช้ ผู้ถูกใช้ จะได้รับอะไร ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคง แน่นอน ของกฎหมาย 

4. กฎหมายมลีักษณะภาวะวสิัย (objectivity) หมายถงึมคีวามเปน็กลาง 

มองว่ากฎหมายเป็นเรื่องเหตุผล สมัยก่อนมนุษย์ไม่ได้ปกครองด้วยเหตุผล   

แต่ปกครองด้วยความรู้สึก หากไม่มีกฎเกณฑ์เข้ามาควบคุมก็จะเกิดการใช้อำนาจ

ตามอำเภอใจ ดังนั้น เหตุผลตรงนี้จึงหมายถึงทุกองค์กรต้องใช้อำนาจอย่างมี

เหตุผล เช่น รัฐสภา จะตรากฎหมาย ต้องตราด้วยเหตุด้วยผล หรือฝ่ายบริหาร

จะตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ ฝ่ายบริหารต้องให้เหตุผลได้ในการบังคับใช้กับ

ประชาชน การออกคำสั่งต้องให้เหตุให้ผลได้ การโยกย้ายก็ต้องมีเหตุผล และฝ่าย

ตุลาการจะใช้อำนาจก็ต้องมีเหตุผล ว่าทำไมจำเลยผิด โจทก์ถูก  

หลักนิติธรรมคือเรื่องการปกครองอย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงนำไปสู่หลัก

ความเป็นกลางในการใช้อำนาจ ศาลจึงต้องมีความเป็นกลาง องค์กรต่างๆต้องใช้

อำนาจอย่างเป็นเหตุเป็นผลอันจะนำไปสู่หลักความเสมอภาคของทุกคน และจะนำ

ไปสู่ความยุติธรรมในสังคม 

ปัญหาความเข้าใจของหลักนิติธรรมในสังคมไทย	

เรายังคงอ้างอิงเรื่องศีลธรรมเชื่อมกับหลักนิติธรรม ศีลธรรมกับกฎหมาย  

ไม่เหมือนกัน เราอยู่ในรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายต้องชัดเจน

แน่นอน หากอ้างอิงศีลธรรมในการปกครอง ศีลธรรมมีความเป็นนามธรรมสูง  

ซึ่งจะนำไปสู่ความกำกวมทำให้ต้องตีความ และเกิดการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งแต่ละคน

ไม่เหมือนกัน อาจเป็นช่องว่างให้ผู้ใช้อำนาจใช้ตามอำเภอใจได้ ซึ่งจะขัดแย้งกับ

แก่นแท้ของหลักนิติธรรม คือ การกำกับผู้ใช้อำนาจ  
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มีงานวิจัย โดยศาสตราจารย์ แลนด์ฮาร์ท ที่โตรอนโต แคนาดา เขียน

บทความ เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการอ้างอิงเรื่องศีลธรรมในระบบกฎหมาย 

โดยมองว่าศีลธรรมมีสภาวะของความเป็นส่วนตัว ศีลธรรมเป็นเรื่องความเชื่อ  

ส่วนบุคคล แต่ละคนมีความเชื่อต่างกัน หากนำมาใช้อาจเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า   

อัตตวิสัย ขึ้นกับว่าบุคคลนั้นเชื่ออย่างไร ก็ตีความอย่างนั้น จึงไม่สามารถ  

คาดการณ์ได้ว่าผู้ใช้อำนาจจะตีความอย่างไร จึงนำไปสู่สภาวะ rule of man  

แต่เมื่อกำลังจะอ้างอิงหลักนิติธรรมใช้ในการปกครองประเทศว่าด้วยความ

เป็นกลางเป็นเรื่องสาธารณะ ที่จะต้องเป็นกลางและทุกคนต้องรับรู้ได้อย่างชัดเจน  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องระวังคือ เรื่องเขตแดนระหว่างโลกทางศาสนา

กับโลกในทางกฎหมายหรือการเมือง กฎหมายในปัจจุบันมีที่มาจากศีลธรรมคำ

สอน ศีลธรรมเป็นที่มาของการร่างกฎหมายได้ หากจะนำหลักธรรมคำสอนมาใช้

ต้องแปลง จากหลักธรรม และศีลธรรมมาเป็นกฎหมายที่ชัดเจน แน่นอน ซึ่งจะ

ต้องมีกระบวนการในการแปลง ที่ผ่านมาบางครั้งเราอ้างว่า ต้องไม่ขัดต่อหลัก  

ศีลธรรม ซึ่งอาจจะกำกวม เช่น กฎหมายอาญา ก็มีการกำหนดเรื่องคดีอุทลุม   

ซึง่เปน็การทีห่า้มบตุรฟอ้งบดิามารดา คดนีีค้อืหลกัเกณฑใ์นทางศลีธรรม กฎหมาย 

อาญาเราแปลงออกมาจากหลักธรรมคำสอนที่อาจมีความไม่ชัดเจน หากแปลง

ออกมาได้อย่างชัดเจนสามารถนำมาใช้ได้ภายใต้หลักนิติธรรม แต่ไม่สามารถใช้ตัว

ศีลธรรมมาอ้างโดยตรงอาจทำให้ขัดแย้งต่อหลักการของหลักนิติธรรม 

ทั้งนี้ หลักนิติธรรมถือเป็นแนวทางการปกครองที่มาจากหลักยุติธรรมตาม

ธรรมชาติเป็นความเป็นธรรมที่ปราศจากอคติโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา 

และถือเป็นหลักการสำคัญของกฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์

อักษร คำอธิบายนี้น่าสนใจมากในเชิงวิชาการ และมีคำหนึ่งในทางรัฐธรรมนูญที่

เราต้องวิเคราะห์ ซึ่งศาลถือเป็นแนวทางในการปกครองที่มาจากหลักความ

ยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justices) ซึ่งหลักการนี้ใช้กันในกลุ่มประเทศที่

ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี หรือ common law โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

อังกฤษ ระบบกฎหมายจารีตประเพณีได้มาอธิบายขยายความว่า ประชาชนเมื่อ

เกิดมาจะมีความยุติธรรมบางอย่างที่พึงได้รับ  
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อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยเห็นศาลประเทศใดอ้างอิง natural justices แล้วมา

อธิบายหลักนิติธรรมเหมือนศาลรัฐธรรมนูญไทย ในเชิงหลักการ ศาลรัฐธรรมนูญ

อธิบายสอดคล้องกับหลักการ แต่ในเชิงบริบทของการยกมาใช้ มีข้อสังเกต  

บางประการ คือ หากเทียบเคียงกับประเทศอื่นที่นำมาใช้ อาจมีบางประเทศที่มี

การใช้ใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น อินเดีย ไนจีเรีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แต่

ประเทศที่สากลอาจจะมีการให้การยอมรับในระดับหนึ่งในเรื่องการอธิบายเรื่อง 

natural justices และหลักนิติธรรม โดยให้คำนิยาม natural justices ว่าความ

เสมอภาค ศาลอินเดียทราบว่าเป็นคำที่มีนามธรรมสูง คำวินิจฉัยของศาลอินเดีย

จึงมีการอธิบายว่าหากไม่ทราบว่าหลัก natural justices คืออะไร ให้ไปดู

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบอกไว้ชัดเจนว่า หลัก due of process 

อยู่ใน statement เท่าไหร่ และมีการอธิบายที่ชัดเจนมากขึ้น 

ในระบบกฎหมาย natural justices เกิดจากสภาวะของ rule of man   

มาก่อน ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเข้าควบคุมการใช้อำนาจรัฐ 

จากนั้น พัฒนาการกฎหมายไม่มีความชัดเจนจึงส่งผลให้การใช้อำนาจใช้ระบบ  

อัตวิสัย เป็นระบบที่ตัวผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจ  

เพื่อประโยชน์ตนเอง จากนั้นผู้ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจไปกระทบสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนจึงเกิดการเรียกร้องว่าประชาชนทุกคนมี natural justices อยู่แล้ว และ

ตัวบทกฎหมายเพียงเข้ามารับรองสิทธิเสรีภาพที่มีอยู่แล้วเท่านั้น จึงนำไปสู่การ

กำหนดกฎหมายที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร การเข้าไปควบคุมการใช้อำนาจ

รัฐ จึงส่งผลให้การปกครองแบบเดิมที่เป็นอัตตวิสัย เปลี่ยนมาเป็นภาวะที่เรียกว่า

ภาวะวิสัย หลังจากนั้นจึงเป็นลักษณะของการสถาปนาหลักนิติธรรม หรือ rule of 

law ขึ้นมา 

ปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากเราไปอ้าง natural 

justices จะเหน็วา่กระบวนการมนัยอ้นกลบัขึน้ไป เนือ่งจากบรบิทของประเทศไทย 

กับบริบทของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีอย่างอังกฤษไม่เหมือนกัน 

ซึ่งประเทศอังกฤษไม่มีกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อน การอ้าง natural 

justices เพื่ออ้างกฎหมายที่มีความชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาควบคุม 

แต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อควบคุม
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การใช้อำนาจรัฐ แต่การอ้างเรื่อง natural justices ที่มีความคลุมเครือในระดับ

หนึ่ง ก็เปรียบเสมือนการย้อนศรขึ้นไป ประเด็นนี้อาจจะต้องมีการถกเถียงกันว่า

สรุปแล้วคืออะไรกันแน่ ซึ่งประเทศไทยหลักนิติธรรมยังเยาว์วัยอยู่อาจจะต้องนำ

มาพูดคุยกัน 

ถึงตรงนี้ ผู้เขียนพยายามอธิบายเป็นวงจรที่เป็นวัฏจักรขึ้นว่าเริ่มต้นจาก 

rule of man ที่ไม่ชัดเจนและเกิดการเรียกร้องเรื่อง natural justices เพื่อความ

ชัดเจน แล้วจึงมาเป็น rule of law แต่หากมีการสร้างความกำกวม ครุมเครือ

มากไปอาจจะย้อนกลับไปในวังวนเดิม 

หลักนิติธรรมกับองค์กรสูงสุดในทางการเมือง คำว่า องค์กรสูงสุดเป็นคำที่

เป็นทางการมาก อาจเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ ใช้อำนาจอธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือศาล ก็จะยึดหลัก 3 หลัก คือ 1. แก่นของ rule of 

law  การควบคุมกำกับการใช้อำนาจของรัฐ 2. กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุด เมื่อ

ต้องการเข้าไปกำกับการใช้อำนาจรัฐ ต้องมีกฎเกณฑ์เข้าไปคุม กฎเกณฑ์ตรงนี้

เรียกว่า กฎหมาย และ 3. The end cannot justify the means นั่นคือ 

เป้าประสงค์ต่อให้ดีอย่างไร สุดท้ายกระบวนการหรือวิธีการนำไปสู่เป้าประสงค์

ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย 

องค์กรการใช้อำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมือง ฝ่ายนิติบัญญัติ 

บริหาร ตุลาการ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้น ฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้อง

ตราบทกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หากตัวบทกฎหมายเข้าไปกระทบ

สิทธิเสรีภาพของประชาชน ก็ต้องเข้าไปกระทำการภายใต้หลักการที่รัฐธรรมนูญ

กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารจะบังคับใช้กฎหมายผ่านมาทางรัฐสภาต้องสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ ฝ่ายตุลาการ ก็ต้องอาศัยหลักนิติธรรมก็เข้าควบคุมการใช้อำนาจรัฐ 

ภายใต้แนวคิดหลักนิติธรรม ใครถืออำนาจรัฐผู้นั้นเป็นผู้ที่อันตรายทุกคน ดังนั้น

ทุกองค์กรต้องอยู่ภายใต้การกำกับภายใต้หลักนิติธรรม 

องค์กรอิสระ เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจในฝ่ายบริหาร เราจะสามารถสร้าง

นิติธรรมให้เกิดขึ้นจริงอย่างไรให้เกิดความเป็นรูปธรรม รัฐธรรมนูญ คือ หัวใจ

หลักในการสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้น ถ้าเรามองว่าหลักนิติธรรมคล้ายกับ
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นโยบาย นโยบายไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงหากไม่มีกฎหมายบังคับใช้ ในเรื่องนี้

รัฐธรรมนูญจะสร้างหลักนี้ขึ้นมาได้ต้องมีกระบวนการ เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลัก

การเสรีประชาธิปไตย คือ หลักประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม หากการตราหลัก

กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักทั้งสอง ก็อาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า rule by law 

เป็นลักษณะของการใช้ตัวบทกฎหมายเข้าไปล่วงละเมิด สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ตัวบทกฎหมายไม่ได้มีลักษณะเข้าไปควบคุมการใช้อำนาจรัฐ แต่มี

ลักษณะเป็นการให้อำนาจรัฐเข้าไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งสภาวะนี้ 

เกือบทุกประเทศที่เรียกได้ว่ายึดถือนิติรัฐ นิติธรรมเคยประสบมาก่อนทั้งสิ้น 

อย่างเช่น ประเทศเยอรมันซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่เป็นนิติรัฐ ก่อนจะเป็น

นิติรัฐ สมัยก่อนเคยเป็น Gesetzesstaat มาก่อน Gesetz แปลว่า กฎหมาย   

ในสมัยก่อนกฎหมายของเยอรมันไม่สนใจเรื่องเนื้อหาสาระว่าจะล่วงล้ำ  

สิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ ดังนั้นสภาวะแบบนี้ จึงก่อให้เกิดสภาวะที่ผู้นำ

ของรัฐใช้อำนาจเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ประเทศฝรั่งเศสเช่นกันปัจจุบัน เป็นประเทศที่เป็น Etat de Droit เป็น

ประเทศที่ยึดหลักนิติรัฐ ก่อนจะเป็น Etat de Droit อย่างประเทศฝรั่งเศส  

ในปัจจุบัน ก็เคยเป็น Etat légal มาก่อน Légal ในที่นี่คือกฎหมาย กฎหมาย  

ที่ไม่เคยไปดูเนื้อหาสาระที่ไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างไร ภาครัฐจึงมีการใช้  

ตัวบทกฎหมายเข้าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับ

สหรัฐอเมริกา 

การถ่วงดุลเป็นแค่ประเด็นเดียว เป็นประเด็นย่อยหนึ่งของหลักนิติรัฐ   

นั้นคือหลักเรื่องของ separation of power ในสังคมไทยยังเข้าใจไม่ครบถ้วน คือ 

หลักการแบ่งแย่งอำนาจ ไม่ต้องการให้อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่บุคคล หรือองค์กรใด 

หลัก separation of power เป็นเรื่องสำคัญการสร้างหลักนิติธรรม หากเข้าใจ  

ไม่ครบถ้วนจะกระทบต่อการสร้างหลักนิติธรรมที่สมบูรณ์ หลักการแบ่งแยก

อำนาจ มีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ  

1. การป้องกันการผูกขาดการใช้อำนาจ แนวคิดแบบนี้ประเทศไทยก็มีแบ่ง

องค์กรในการใช้อำนาจออกมา ซึ่งโดยหลัก จะเป็นนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ 
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และมองว่าอำนาจอธิปไตยอาจจะมีหน้าที่ 3 ส่วน คือการออกกฎหมาย   

การบริหารราชการ และการตัดสินคดีความ separation of power มองจาก

วัตถุประสงค์การป้องกันการผูกขาดการใช้อำนาจ แบ่งออกเป็น 2 ตัว คือ   

1. Positive separation of power ซึ่งมีการแบ่งการใช้  อำนาจออกมาเป็น

องค์กรนั้นๆ ดำเนินภารกิจของตนเองไป คือหลักการแบ่งแย่งอำนาจในเชิงกระทำ 

2. Negative separation of power ประเด็นนี้ประเทศไทยไม่ค่อยพูดถึงกัน  

มากนัก คือหลักการแบ่งแยกอำนาจในเชิงไม่กระทำการ เมื่อมีการแบ่งออกเป็น

แต่ละองค์กรแต่ละองค์กรต้องใช้อำนาจโดยไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้อำนาจของ

องค์กรอื่น หากมีการแบ่งแยกอำนาจแล้วมีการก้าวก่ายองค์กรอื่นแสดงว่า  

หลักการแบ่งแยกอำนาจไม่ถูกบังคับใช้จริง  

2. การสร้างการทำหน้าที่ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นนี้ไม่ค่อยมี

การพูดถึงในประเทศไทยแต่เป็นหลักการที่สำคัญ หลักการนี้หากมองในมุมของ 

separation of power เมื่อมีการแบ่งแยกอำนาจแล้ว อยากให้แต่ละองค์กรทำ

หน้าที่ของตนได้อย่างดี เพราะสุดท้ายเพื่อประโยชน์สาธารณะและการตรวจสอบ

ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างหลักนิติธรรมที่มีประสิทธิภาพ หลักการ

ใหญ่ที่จะนำไปสู่การสร้างการทำหน้าที่ที่ดี ต้องมองเรื่องความเชี่ยวชาญ (expert) 

เป็นหลัก แต่ละองค์กรต้องพยายามหาคนที่เชี่ยวชาญในการใช้อำนาจในส่วนนั้นๆ 

เข้าไป ในส่วนของบุคคลที่เข้าไปนั่งในรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลจะมีหลักในทาง

รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักการกำหนดการเขียน

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคุณสมบัติต่างๆ ในองค์กร สืบมาจากหลักการนี ้

นอกจากปัจเจกยังมีการพิจารณาในเชิงองค์กรด้วยซึ่งต้องมีการสำรวจว่า 

ธรรมชาติของแต่ละองค์กรคืออำนาจประเภทใด หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจ 

จะแบ่งอำนาจออกเป็น 2 แบบ คือ 1. Legal power อำนาจในเชิงกฎหมาย 

2.Political power อำนาจในเชิงการเมือง ทั้งสองอำนาจนี้เมื่อจะออกแบบ

รัฐธรรมนูญเราต้องใส่ให้ถูกต้องตามแต่ละองค์กร เป็นเรื่องสำคัญมาก  

ทั้งนี้ โดยหลักการแล้ว 2 อำนาจนี้จะไม่เข้ามาปนกัน องค์กรที่ใช้อำนาจ

ทางการเมือง คือ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี องค์กรที่ใช้อำนาจทางการกฎหมาย 
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คือศาล สืบเนื่องมากจากหลักการเลือกผู้เชี่ยวชาญในแต่ละองค์กร องค์กรที่ใช้

อำนาจทางการเมือง ผู้ที่จะเข้ามาใช้อำนาจได้ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง 

คนที่จะมาใช้อำนาจทางกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รู้หรือเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย 

คนที่จะใช้อำนาจในทางกฎหมายก็คือคนที่เรียนจบในทางกฎหมาย คือตุลากรหรือ

ศาล ขณะที่ถ้าเป็นผู้ใช้อำนาจทางการเมืองคือ สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา 

คณะรัฐมนตรี หลักการนี้จะแบ่งแยกกันเด็ดขาด ซึ่งในมิตินี้เป็นการแบ่งแยกใน

เชิงองค์กรอาจจะเป็นการแบ่งแยกแบบเคร่งครัด ไม่เคร่งครัดก็ได้ ถ้าหากเป็นแบบ

ไม่เคร่งครัด ก็จะเป็นแบบอังกฤษคือมีความสัมพันธ์กันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับ

ฝ่ายบริหาร แต่หากเป็นแบบเคร่งครัดจะเป็นแบบประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ตรงนี้

เป็นการแบ่งแยกอำนาจในเชิงเนื้อหาของอำนาจ ไม่มีแบบไม่เคร่งครัด จะมีแบบ

เดียวคือแบบเคร่งครัดเท่านั้น กรณีประเทศอังกฤษหากมองเชิงองค์กรจะไม่

เคร่งครัดแต่ในเชิงอำนาจเคร่งครัด แบ่งแยกชัดเจน  

การตราพระราชกำหนดจะตราก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นฉุกเฉิน เร่งด่วน   

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่าหากเกิดกรณี

มีความสงสัยว่าการตราพระราชกำหนดอาจไม่จำเป็นเร่งด่วน ให้ส่งไปที่ศาล

รัฐธรรมนูญ แล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตีความว่าจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จำเป็น 

ความจำเป็นเร่งด่วนคืออำนาจของฝ่ายบริหาร อำนาจในทางการเมือง แต่สุดท้าย

หากต้องการทราบว่าจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ให้ถามศาลรัฐธรรมนูญ จึงเห็นว่า  

ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในส่วนของการใช้อำนาจในทางกฎหมาย ตรงนี้เป็นการ  

ข้ามแดนเข้าไปใช้อำนาจในทางการเมืองแทนฝ่ายบริหารซึ่งขัดกับหลัก separation 

of power จึงส่งผลให้การกำกับ การควบคุมการใช้อำนาจรัฐมีผลกระทบทันที 

และจะส่งผลกระทบต่อหลักนิติธรรมในภาพรวม 

ส่วนประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนจะเป็นส่วนของภาคการเมืองที่จะไป

ดำเนินการกัน หากเห็นว่าฝ่ายบริหารใช้อำนาจไปโดยไม่ชอบ อาจมีกระบวนการ

ทางการเมืองเข้ามา แต่หากการใช้อำนาจในทางการเมืองนำไปสู่ผลกระทบหรือ

ความเดือดร้อนต่อประชาชนสามารถให้องค์กรในทางกฎหมาเข้ามาตรวจสอบได้ 

เพราะเมื่อมีการกระทบสิทธิจะเกิดกรณีประเด็นในทางกฎหมาย จึงนำไปสู่การ

เรียกร้องค่าเสียหาย การจำคุก สามารถวิ่งไปสู่เรื่องความรับผิดในทางกฎหมาย 
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เรื่องทางการเมืองจะมีกลไกทางการเมืองในการตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วมีการ

กระทำความผิดจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในทางการเมือง ส่วนหากเห็นว่าการ

ตรวจสอบความรับผิดชอบทางเมืองยังไม่สิ้นสุดก็สามารถยื่นในชั้นศาลแล้วให้ศาล

เข้าไปตรวจสอบนำไปสู่ความรับผิดทางกฎหมายได้  
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หลักนิติธรรมกับองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐในสังคมไทย 

รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย*
 

การพัฒนาประชาธิปไตยในทุกสังคมมักจะเริ่มต้นจาก  

ขั้นการเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบอบประชาธิปไตย (transition to 

democracy) จนถึงขั้นการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง 

(consolidation of democracy) ก่อนที่สังคมนั้นจะกลายเป็น

สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ขั้นการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงของการ

ต่อสู้ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในระยะนี้มักจะเป็นปัญหาว่าสังคม

นั้นจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมการเมืองไปในทิศทางใด   

การเปลีย่นผา่นจะประสบความสำเรจ็หากสงัคมดงักลา่วตกลงยอมรบั 

ระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองใหม่ (Doorenspleet 

and Kopecky, 2008:700-701 ใน อนุสรณ์ ลิ่มมณี, ม.ป.ป.: 1) 

อย่างไรก็ตาม การรับประชาธิปไตยมาเป็นระบอบการปกครอง  

ไม่ได้หมายความว่าสังคมนั้นจะมุ่งหน้าไปสู่สังคมประชาธิปไตย

อยา่งเตม็รปูแบบและไมม่วีนัยอ้นกลบัมาเปน็เผดจ็การรปูใดรปูหนึง่ 

อีกต่อไป หากสังคมนั้นยังไม่สามารถพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ไปจนถึงขั้นที่มีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นมาได้ ด้วยเหตุนี้ การมีหลัก

นิติธรรมขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  

จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประเทศประชาธิปไตยใหม่ทั้งหลาย 

 * รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นเมื่อกฎกติกา

และสถาบันของระบอบการปกครองนี้สามารถหยั่งรากลึกลงไปในสังคมและ

ระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงจนกลายเป็นเพียงเกมเดียวที่เล่นกันอยู่ในสังคม 

(the only game in town) นั่นคือ ประชาธิปไตยพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ไม่มีใคร  

ในบรรดากลุ่มทางการเมืองที่สำคัญต้องการโค่นล้มระบอบการปกครองนี้   

ขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ในสังคมต่างก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะ

ต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น และนอกจากนั้น ผู้มีบทบาท

ทางการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ทหาร หรือกลุ่มประชาสังคม  

ล้วนแต่เคยชินกับการยุติข้อขัดแย้งตามกฎกติกาที่มีอยู่ (Linz and Stephan, 

1996:15-16 ใน เพิ่งอ้าง: 2) แน่นอนทีเดียว ในขั้นนี้ระบอบประชาธิปไตย  

ได้กลายเป็นสถาบันที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบอบ  

การปกครองดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย  

ก็เป็นกติกาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถือปฏิบัติกันโดยปกติธรรมดา 

กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประชาธิปไตยได้กลายเป็นวิถีชีวิตทางการเมืองของคนใน

สังคมไปแล้ว 

ในทำนองเดียวกับบรรดาประเทศประชาธิปไตยใหม่อื่นๆ การพัฒนา

ประชาธิปไตยในประเทศไทยยังคงอยู่ในขั้นของการเปลี่ยนผ่านและยังไม่สามารถ

สร้างระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนขึ้นมาได้ ทั้งที่สังคมไทยเริ่มรับเอา

ระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงแม้ว่าการ

เกิดขึ้นของกระแสการปฏิรูปการเมืองภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 

2535 จะสามารถผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

ที่มีคุณภาพและเสถียรภาพอย่างจริงจังอันเป็นผลให้มีการร่างและประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ตาม แต่ในระยะต่อมาหลักการ

และกลไกของระบอบเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ที่บรรจุไว้อย่าง  

ครบครันในรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับถูกละเมิด ละเลย และบิดเบือนอย่างกว้างขวาง

จนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน  

การกระทำดังกล่าว ดังนั้น หากสังคมไทยจะสร้างความปรองดองแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบอบเสรีประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง

และยั่งยืนอย่างแท้จริง ภารกิจหลักของการปฏิรูปครั้งใหม่ย่อมจะหนีไม่พ้นการ
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ผลักดันให้หลักการและกลไกของเสรีประชาธิปไตยสามารถทำหน้าที่อย่างครบ

ถ้วนและได้ผล มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะจมปลักอยู่กับวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด 

หากจะกล่าวโดยรวม องค์ประกอบสำคัญของระบอบเสรีประชาธิปไตย   

ตั้งแต่การปกครองตามหลักนิติธรรม (rule of law) ความพร้อมที่จะรับผิดชอบ 

และยอมรับการตรวจสอบของผู้ใช้อำนาจรัฐ (accountability) การเลือกตั้ง

อย่างเสรีและยุติธรรม (free and fair election) การเคารพสิทธิทางการเมือง

และเสรีภาพในฐานะพลเมือง (political rights and civil liberties) ของ

ประชาชน ตลอดจนการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งตอบสนองต่อข้อเรียก

ร้องของประชาชนและมีอำนาจในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง (ดู Stepan, 

2001:298-304; Beetham and Boyle, 1995: Chap.1; Diamond and 

Morlino, 2004:23-28; Merkel, 2004:38-42 ใน เพิ่งอ้าง: 3) ทั้งหมดวางอยู่

บนหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยสมัยใหม่ 2 ประการคือ หลักการ

ปกครองโดยเสียงข้างมาก (majoritarianism) หรือหลักการปกครองโดยเสียง

ข้างมากที่มาจากการเลือกตั้ง (electoralism) และหลักการปกป้องสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนและจำกัดอำนาจรัฐ (constitutionalism) (Wiggel, 

2008:234-236; Grossman and Levin, 1995:787-788; Satori, 1987:31; 

Holmes,1995 ใน เพิ่งอ้าง: 3) 

หลักประการแรกคือ การปกครองโดยเสียงข้างมากที่รับฟังเสียงข้างน้อย

สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับรัฐบาลของประชาชน (popular government) ซึ่งในยุค

ปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมาก องค์ประกอบของประชาธิปไตย  

ตามหลักการนี้ก็คือ การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม และรัฐบาลที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและมีอำนาจในการปกครองอย่างแท้จริง ส่วนหลักการ

ประการที่สองคือ การควบคุมการใช้อำนาจรัฐให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและ

ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักการหลังนี้จะแสดงออกมาในรูปของ

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านต่างๆ การใช้อำนาจรัฐอย่างรับผิดชอบและพร้อมที่

จะให้ตรวจสอบ และการปกครองตามหลักนิติธรรม หลักการทั้งสองของระบอบ

เสรีประชาธิปไตยเป็นผลจากการผสมผสานระหว่างแนวคิดพื้นฐานของ
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ประชาธิปไตยเกี่ยวกับการปกครองโดยคนส่วนใหญ่ กับแนวคิดเสรีนิยมทาง  

การเมือง (political liberalism) ที่มุ่งปกป้องเสรีภาพของประชาชนให้พ้นจาก  

การใช้อำนาจตามอำเภอใจของรัฐ ตามหลักการของประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

รัฐบาลไม่เพียงจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากเท่านั้น แต่จะต้องใช้

อำนาจอย่างรับผิดชอบภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนอีกด้วย 

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับสังคมที่เพิ่งรับเอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามาหรือ

ระบอบประชาธิปไตยยังไม่เติบโตคือ ความล้มเหลวในการนำหลักการของระบอบ

เสรีประชาธิปไตยมาใช้อย่างครบถ้วน กรณีหนึ่งที่มักจะพบเห็นบ่อยครั้งในยุค

ปัจจุบันคือ การที่รัฐมักจะใช้อำนาจคุกคามหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

โดยไมค่ำนงึถงึหลกันติธิรรมและปราศจากการตรวจสอบอยา่งจรงิจงั (ด ูHuntington, 

1996: 9-10 ใน เพิ่งอ้าง: 3) ในสภาพการณ์เช่นนี้ ระบอบประชาธิปไตยที่อ้างว่า

มีอยู่จึงไม่ใช่ระบอบเสรีประชาธิปไตย หากเป็นแต่เพียงเป็นประชาธิปไตยบางส่วน

หรือไม่เต็มรูป (limited or defective democracy) เท่านั้น (Diamond, Larry, 

1996: 21- 23; Merkel and Croissant, 2004 ใน เพิ่งอ้าง: 4) สถานะของ

ประชาธิปไตยในสังคมเหล่านี้จึงอยู่ระหว่างระบอบอำนาจนิยมกับระบอบเสรี

ประชาธิปไตย ในกรณีที่ไม่มีการปฏิรูปการเมืองกันอย่างจริงจังเพื่อผลักดันให้เกิด

ระบอบเสรีประชาธิปไตยที่แท้จริง ระบอบประชาธิปไตยอำนาจนิยมดังกล่าวอาจ

จะดำรงอยู่ในสังคมประเภทนี้ได้เป็นเวลานาน หากรัฐสามารถสร้างเครือข่ายที่

เชื่อมโยงหรือควบคุมสังคมได้อย่างเหนียวแน่น รวมทั้งสามารถทำให้บรรดาชนชั้น

นำในสังคมและประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการปกครองเช่นนี้ตอบสนองความ

ต้องการหรือแก้ไขปัญหาของตนได้ ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียเสรีภาพบางด้าน  

ไปก็ตาม (Merkel, 2004:54; O’Donnel, 1996: 34-35 ใน เพิ่งอ้าง: 4) 

นอกจากนั้นในบางกรณ ีรัฐในระบอบกึ่งอำนาจนิยมกึ่งประชาธิปไตยยังสามารถใช้

วธิกีารโฆษณาชวนเชือ่ทีไ่ดผ้ลทำใหค้นจำนวนไมน่อ้ยพากนัหลงเชือ่โดยบรสิทุธิใ์จวา่ 

นี่คือระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่ านมา มีการกล่าวอ้างว่ ามีการแทรกแซง

กระบวนการยุติธรรมทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการทำหน้าที่ขององค์กร
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ผู้ใช้อำนาจรัฐ ทำให้เกิด “ความเคลือบแคลงต่อหลักนิติธรรมในสังคมไทย” 

และความรู้สึกว่าไม่ได้รับความชอบธรรมจากกระบวนการยุติธรรม เช่น กรณีที่มี

ผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันของทั้งสองฝ่าย แต่ฝ่ายหนึ่งได้รับการประกันตัว   

ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ถูกนำไป

ขยายผลและโจมตีว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐานเกิดขึ้น ก่อให้เกิด  

การสร้างการรับรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน  

ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการที่  

นักกฎหมายยอมรับประกาศคณะปฏิวัติในฐานะกฎหมาย ทำให้สังคมมีการ

พัฒนาแนวคิดที่ว่ากฎหมายคือคำสั่งของผู้มีอำนาจ เมื่อใครมีอำนาจรัฐจะสั่ง

อย่างไรก็ได้ ทั้ งๆ ที่กฎหมายต้องมี เนื้อหาสาระที่ เป็นธรรมชาติ ปกป้อง  

ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และมีกระบวนการออกกฎหมายที่ชอบธรรมมิใช่แค่

คำสั่งของผู้มีอำนาจ อีกทั้งกฎหมายต้องเป็นใหญ่เหนือกฎที่คนๆ เดียวเขียนขึ้น 

หรือกฎหมู่ที่คนหรือคณะบุคคลตั้งขึ้น และมิใช่แค่เพียงกฎเกณฑ์ที่ออกโดยผู้มี

อำนาจรัฐเพื่อใช้บังคับ เพราะหากเป็นเช่นนั้นนักกฎหมายก็จะรับไปใช้โดยไม่สนใจ

ว่ากฎหมายที่ออกมามีเนื้อหาชอบธรรมหรือไม่ กฎหมายจึงกลายเป็นเครื่องมือ

ของผู้ที่มีอำนาจ (คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ  

ปรองดองแห่งชาติ (คอป.), 2555: 210-212) 

บทบาทการทำหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐต่างๆ ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า

มีการแทรกแซง ทำให้กลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ถูกออกแบบมานับตั้งแต่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กลับไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

องค์กรอิสระต่างๆ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการแทรกแซงจากทั้งฝ่ายการเมืองและ

ฝ่ายระบบราชการ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่

โปร่งใสและไม่เป็นกลาง โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ปปช.) จนกลายเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง 

หลายฝ่ายมองว่าองค์กรตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ   

กลายเป็นเครื่องมือในการจัดการฝ่ายตรงข้าม จนเกิดภาวะ “การตรวจสอบที่ไม่

สร้างสรรค์” ในระบบการเมืองและกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทย 
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ภาวะเช่นนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลัง พ.ศ.2548 เป็นต้นมา เมื่อ

โครงสร้างการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเสียดุลไป   

กล่าวคือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฝ่ายเดียวกัน เนื่องจากสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีและมาจากพรรคเดียวกัน   

ฝ่ายตุลาการจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการถ่วงดุลอำนาจ ทำให้เกิดข้อวิพากษ์

วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่ยอมรับกลไกของกระบวนการยุติธรรม และนำไปสู่การ

โจมตีบทบาทดังกล่าว ทำให้สังคมมีสภาพที่เสมือนหนึ่งขาดผู้รักษากติกาที่เป็น  

กลางในสถานการณ์ความขัดแย้งเช่นนี้ 

ประเด็นเหล่านี้นำไปสู่การสร้างการรับรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมี  

สองมาตรฐาน มีการกล่าวอ้างว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทั้งในด้าน

การบังคับใช้กฎหมาย และการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ ทำให้เกิดความ  

เคลือบแคลงต่อหลักนิติธรรม และความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

กระบวนการยุติธรรม เช่น กรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันของทั้งสองฝ่าย 

แต่ฝ่ายหนึ่งได้รับการประกันตัว ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือน

จำเป็นจำนวนมาก ทำให้ถูกนำไปขยายผลและโจมตีว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือ  

สองมาตรฐานเกิดขึ้น (คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ

ปรองดองแห่งชาติ (คอป.), 2555: 212-213) 

ภายหลังจากการยุบสภาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา   

ทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมโดยเฉพาะศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างมีบทบาทมากขึ้น ตั้งแต่การวินิจฉัย

ว่าการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การยุบพรรค 

การเมือง 2 ระลอกโดยพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนซึ่งสืบทอดมา

จากพรรคไทยรักไทย การวินิจฉัยให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี พ้นจาก

ตำแหน่งเพราะเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ในฐานะเป็นลูกจ้าง รวมทั้งกรณี  

การวินิจฉัยกรณีแถลงการณ์ร่วมประสาทพระวิหาร และการตัดสินลงโทษ   

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ว่ากระทำผิดฐานกระทำการอันขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ 
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แม้คำพิพากษาของศาลในหลายกรณีได้สร้างทางออกของภาวะทางตัน  

ในทางการเมือง เช่น กรณีการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2549 ซึ่งทั้ง

พรรคฝ่ายค้านและประชาชนกว่า 14 ล้านคนเห็นว่าไม่ชอบธรรมและศาลลงมา

ตัดสิน ทำให้เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่เป็นธรรมขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็น

บทบาทสำคัญที่ศาลพยายามดำรงบทบาทในการแก้ไขปัญหาของประเทศมาโดย

ตลอด แต่ดูเหมือนว่าสังคมในหลายส่วนจะเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของศาล  

ในหลายกรณีมีลักษณะ “Double	Standard” ปรากฏการณ์ “ตุลาการภิวัตน์”   

ในประเทศไทยทีผ่า่นมา ไมใ่ชก่ารตดัสนิคดคีวามอยา่งกา้วหนา้ (Judicial activism) 

และไม่ใช่การตีความกฎหมายอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Interpretation) 

เพราะ การตัดสินคดีความอย่างก้าวหน้าคือการที่ผู้พิพากษาพยายามใช้ และ

ตีความกฎหมายอย่างสร้างสรรค์ เพื่อวินิจฉัยคดีให้เกิดผลไปในทางที่ขยาย

ขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออกไปมากขึ้น การตัดสินคดี

ความอย่างก้าวหน้าจึงไม่ใช่การตัดสินคดีความเพื่อปราบปรามศัตรูทางการเมืองขั้ว

ตรงข้าม ไม่ใช่การตัดสินคดีความเพื่อ “ปลด”	นักการเมือง ไม่ใช่การตัดสินคดี

ความเพื่อตามยุบพรรคการเมือง ไม่ใช่การตัดสินคดีความที่แทรกแซงเข้าไปใน

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเป็นอำนาจของรัฐบาลโดยแท้  

ต่อมาเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มี

การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และคณะรัฐประหาร

ได้ประกาศให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่า เช่น ศาลรัฐธรรมนูญต้องถูก

ยกเลิกไปทั้งหมด โดยได้จัดตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยคำสั่งของคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) 

นอกจากนี้ ยังออกประกาศ คปค. ฉบับที่ 27 กำหนดให้ พ.ร.บ.พรรคการเมือง

ยังคงบังคับใช้ต่อไป และกรณีมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองพรรคใด ให้เพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา 5 ปีซึ่งจากนั้นเป็นต้น

มาได้นำมาสู่การร้องให้มีการพิจารณายุบพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ 

และอีก 3 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคแผ่นดินไทย และ

พรรคพัฒนาชาติไทย โดยผลของการพิจารณาพบว่า ได้มีการยกคำร้องที่ให้ยุบ

พรรคประชาธิปัตย์ และมีคำสั่งให้ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งของ
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คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคพัฒนาชาติไทย และ

พรรคแผ่นดินไทยเป็นกำหนดเวลา 8 ปี 

การยุบพรรคการเมืองในครั้งนั้นและอีกหลายครั้งต่อมา ได้กลายเป็นชนวน

บ่มเพาะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยในระยะที่ผ่านมาให้ลุกลาม

บานปลายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สุดเนื่องจาก ผู้มีอำนาจทางการเมืองไทย

ทุกฝ่ายต่างพยายามใช้กลไกการยุบพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรู  

คู่แข่งขันทางการเมือง โดยอาศัยช่องทางที่กฎหมายไทยกำหนดเหตุแห่งการยุบ

พรรคการเมืองไว้อย่างกว้างขวางมาก และปราศจากกลไกทางวิธีพิจารณา  

ที่ประกันมิให้มีการยุบพรรคการเมืองได้โดยง่าย การยุบพรรคการเมืองของไทย  

จึงกลายเป็นเครื่องมือสลายการรวมกลุ่มของนักการเมืองในพรรคการเมือง  

ขนาดใหญ่เป็นกลไกเปลี่ยนแปลงการจับขั้วทางการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล และ  

ถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อการตอบโต้ทางการเมือง 

ปมแห่งปัญหาความขัดแย้งยังถูกทำให้เด่นชัดขึ้นจากการที่คณะรัฐประหาร

ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

(คตส.) โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้

เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ภายหลังประกาศ

คณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 30 กำหนดให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 23 เรื่อง

การตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยสาระสำคัญ  

ของประกาศฯ ฉบับที่ 30 การแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบภายหลัง  

การรัฐประหารเช่นนี้ ในเชิงหลักการถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึง	“ความชอบธรรม”	

(Legitimacy) ของที่มาของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งบุคคลผู้ถูกแต่งตั้งเป็น

กรรมการตรวจสอบทั้ง 12 คน ก็ถูกตั้งคำถามจากสังคม โดยเฉพาะฝ่ายผู้ถูก

ตรวจสอบในความเป็นอิสระเป็นกลาง ยิ่งไปกว่านั้นมีการกล่าวถึงขนาดว่าเป็น   

“คู่ปฏิปักษ์” กับฝ่ายที่ถูกตรวจสอบอย่างชัดแจ้ง การวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้ง

ข้างต้น ถูกขยายวงกว้างสู่สังคม ทำให้เกิดความสงสัยและไม่เชื่อมั่นในความ

ยุติธรรมอันเกิดจากกระบวนการตรวจสอบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบชุด  

ดังกล่าว ซึ่งคงปฏิเสธมิให้มีผลต่อเนื่องไปถึงความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
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โดยรวมทั้งหมดไม่ได้ ซึ่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่

ทำให้ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบและสังคมโดยรวมรู้สึกว่าเป็น	“ความยุติธรรมของผู้ชนะ”	

หากปล่อยทิ้งไว้มีแต่จะทำให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และอาจ

ทำให้เกิดเป็นข้อขัดแย้งใหม่ขึ้นมาอีก กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคม

ไทยจึงไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ หากไม่มีการแก้ไขอุปสรรคสำคัญในเรื่องนี้ให้

หมดสิ้นไปเสียก่อน 

ประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งจากการที่องค์กรอิสระตุลาการ องค์กรอิสระ 

และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและ

ทำลายฝ่ายตรงข้าม และ ซึ่งเป็นที่กังขาถึงความชอบธรรมขององค์กรตุลาการ 

องค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจาก

ฝ่ายต่างๆ (สถาบันพระปกเกล้า, 2555: 137-139) 

นอกจากนี้ การตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินจริงของผู้ที่มีอำนาจรัฐต่อ  

ผู้ต่อต้าน นับตั้งแต่เหตุการณ์การชุมนุม พ.ศ.2548 พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2553 

เป็นการสร้างความคับข้องใจต่อคนส่วนหนึ่งในสังคมว่าไม่ได้รับความยุติธรรม   

อันนำไปสู่ความเกลียดชังและความก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น 

หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ดูเสมือนว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะยุติลงได้ใน

ทันที แต่ในสภาพความเป็นจริงยังคงเกิดคำถามว่า สังคมไทยอยู่ในภาวะเงียบสงัด

หรือภาวะสงบสันติอย่างยั่งยืน หลายฝ่ายยังคงมีการวิเคราะห์ว่า ความขัดแย้ง  

ไม่ได้หายไปไหน ยังคงอยู่กับสังคมไทย เพียงแต่ถูกซุกปิดไว้ใต้พรมและอาจจะมี

การขยายตัวมากขึ้นในลักษณะคลื่นใต้น้ำ จนในที่สุดกลายเป็นความขัดแย้งที่นำไป

สู่การใช้ความรุนแรงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยสำคัญคือ 

การใช้อำนาจที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่เป็นธรรม ในแง่ของการแสวงหาและรักษา

อำนาจ ตลอดจนผลประโยชน์ของกลุ่มตนบนพื้นฐานของความเชื่อที่แตกต่างกัน

ของระบบการจัดการอำนาจและทรัพยากรในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่หล่อเลี้ยงความ

ขัดแย้งให้ดำรงอยู่ ผ่านกระบวนการใช้อำนาจขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งกองทัพ 

ศาล องค์กรอิสระ และการกำหนดกติกาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้

กระบวนการปฏิรูปประเทศไทย 
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การวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้งข้างต้นถูกขยายวงกว้างสู่สังคม ทำให้เกิด

ความสงสัยและไม่เชื่อมั่นในหลักนิติธรรมของสังคมไทย ซึ่งคงปฏิเสธมิให้มีผลต่อ

เนื่องไปถึงความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองและกระบวนการยุติธรรมโดยรวม

ทั้งหมดไม่ได้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบและสังคมส่วนหนึ่งรู้สึกว่า

เป็น “ความยุติธรรมของผู้ชนะ” หากปล่อยทิ้งไว้มีแต่จะทำให้ปัญหาความขัดแย้ง

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และอาจทำให้เกิดเป็นข้อขัดแย้งใหม่ขึ้นมาอีก กระบวนการ

สร้างความปรองดองในสังคมไทยจึงไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ หากไม่มีการ

แก้ไขอุปสรรคสำคัญในเรื่องนี้ให้หมดสิ้นไป และส่งเสริมให้หลักนิติธรรมใน

สังคมไทยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเสียก่อน   

เมื่อพิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประกอบกับ

ทางปฏิบัติที่เกิดจากการปรับใช้รัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นได้ว่าสังคมไทยยังห่างไกล

จากความเป็นนิติธรรมมากนัก แม้มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญจะประกาศยอมรับ

หลักการแบ่งแยกอำนาจ แต่หลักการดังกล่าวก็ได้ถูกทำลายลงในมาตรา 239   

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจวินิจฉัยเพิกถอน  

สิทธิเลือกตั้งของบุคคลก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด   

ซึ่งเท่ากับให้อำนาจองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้งเป็นศาลได้ใน  

ตัวเอง แม้รัฐธรรมนูญจะยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลใน หมวด 3 แต่ก็

ทำลายหลักการประกันสิทธิทางการเมืองของบุคคลในมาตรา 237 ที่กำหนดการ

ให้การกระทำความผิดของบุคคลคนเดียวนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองทั้งพรรค

และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย แม้บุคคล

นั้นจะไม่ได้กระทำความผิดก็ตาม  

แม้มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญจะประกาศหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ แต่หลักการดังกล่าวก็ถูกทำลายลงในมาตรา 309 เพราะตาม

บทบัญญัติมาตราดังกล่าวการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ได้รับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แม้จะกระทำต่อไปในอนาคต ก็ได้รับการรับรองไว้ล่วง

หน้าแล้วว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  มิพักต้องคำนึงว่าการกระทำนั้นจะชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อพิจารณาในทางนิติศาสตร์แล้ว รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขัดแย้งกันเองมากที่สุดฉบับหนึ่ง 
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หากไม่พิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับบนพื้นฐานความเข้าใจแนวความคิดว่า

ด้วยนิติรัฐหรือนิติธรรมที่ยอมรับนับถือกันในสากลแล้ว ก็ย่อมจะไม่เห็นการ  

ซ่อนเร้นอำพรางแนวความคิดทางกฎหมายที่เป็นปรปักษ์กับหลักนิติรัฐหรือ  

หลักนิติธรรม ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากแนวความคิดที่ปรปักษ์กับหลักนิติรัฐและ

หลักนิติธรรมยังคงถูกอำพรางอยู่ในรัฐธรรมนูญในนามของการปกครองแบบไทยๆ 

ดังที่มีความพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญฉบับที่อำพรางว่าเป็น

นิติรัฐนี้แล้ว ความยุติธรรมและสันติสุขในระบบกฎหมายย่อมยากที่จะเกิดขึ้นได้ 

(วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เว็บไซต์นิติราษฎร์ 2555) 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งเป็น

รัฐธรรมนูญที่ถูกประกาศใช้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยิ่งเป็น  

ภาพสะท้อนให้เห็นความถดถอยของหลักนิติธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะ  

ในมาตรา 44 ที่ให้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบ

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทำการใดๆ 

ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทาง

ตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว 

เป็นคำสั่ง หรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้

และเป็นที่สุด 

มาตราดังกล่าวยังให้อำนาจอย่างกว้างขวางในการบังคับใช้กฎหมายโดย  

เจ้าหน้าที่ทหารต่อพลเรือน และมีแนวโน้มที่จะล้มล้างสิทธิมนุษยชนที่ประกันไว้ใน

กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ภายใต้คำสั่งที่ออกโดย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงการดำเนินการ  

ตามมาตรา 44 เจ้าหน้าที่ทหารที่มียศตั้งแต่ชั้นร้อยตรีขึ้นไปถูกกำหนดให้เป็น  

เจา้พนกังานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ซึง่มอีำนาจบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งกวา้งขวาง 

รวมถึง การตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัว โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากฝ่าย

ตุลาการ นอกเหนือจากนั้น เจ้าพนักงานดังกล่าวยังมีอำนาจกระทำการอื่นใดตาม

ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย ได้รับการคุ้มครองที่จะไม่ต้องรับผิด

ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย จากการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ตามคำสั่งดังกล่าว 
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สาระสำคัญของมาตรานี้จึงขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักนิติธรรม 

และขัดต่อพันธกรณีด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนำมาซึ่งขาดการตรวจสอบถ่วงดุล

การใช้อำนาจรัฐ ขาดการตรวจสอบใดๆ จากฝ่ายตุลาการ และอาจก่อให้เกิดการ

ใช้อำนาจโดยอำเภอใจ และส่งผลประชาชนขาดหลักประกันต่อสิทธิเสรีภาพอย่าง

ร้ายแรงยิ่งไปกว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นในสังคมได้นั้น บริบททางสังคมต้องมีความชอบ

ธรรม เช่น การมีกฎหมายที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ การตัดสินของศาลที่มี

มาตรฐานของความยุติธรรม กระบวนการใช้อำนาจขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐต้องมี

การตรวจสอบถ่วงดุลได้ แต่ในหลายกรณีของทศวรรษแห่งความขัดแย้งในสังคม

ไทยกลับมีภาพสะท้อนความอ่อนแอของหลักนิติธรรมอย่างเห็นได้ชัด เช่น การมี

กลไกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเป็นศาลเดียวจนขาดการตรวจสอบภายในจาก  

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยต่อมาตรา 68 ของ

รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา เป็นต้น 

ปรากฏการณ์เหล่านี้จะส่งผลให้สังคมเกิดคำถามและข้อวิพากษ์วิจารณ์

ต่อความชอบธรรมขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐต่างๆ หากยังไม่ได้รับการจัดวาง

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและบทบาทที่ถูกต้องในสังคมประชาธิปไตย ภายใต้

หลักนิติธรรมซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกาและกลไกสำคัญทางสังคมในการจัดวาง

ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ   

ฝ่ายตุลาการ รวมทั้งการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐจากภาคประชาสังคม 

ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์  

ต่อกัน การขาดความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นมิใช่เฉพาะความไม่ไว้วางใจ

ต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม หรือประสิทธิภาพในการบังคับใช้

กฎหมายเท่านั้น แต่เป็นความไม่ไว้วางใจต่อระบบการเมืองและกระบวนการ

ยุติธรรมโดยรวมทั้งระบบอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง 
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 ในเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งต่างนำเอากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมมาใช้อ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมและรักษาผลประโยชน์

ของฝ่ายตน การดำเนินการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อระบบ

ยุติธรรมโดยรวม นอกจากนี้ กฎหมายในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ไม่

สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังหรือมีการซ่อมเงื่อนปมไว้เพื่อเป็นเครื่องมือทาง  

การเมืองในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม ยังสะท้อนให้เห็นปัญหาว่าการร่างหรือ

บังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยไม่พิจารณาในเชิง “นิติสังคม” หรือไม่มองความ

สอดคล้องของกฎหมายกับความเป็นจริงของสังคม สภาพปัญหาทางกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม รวมถึงบทบาทขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐที่ถูกตั้งคำถาม  

จึงควรมีการปฏิรูปและจัดวางบทบาทใหม่ ดังนี้ (คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.), 2555: 246-251) 

1) ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมของประเทศสืบเนื่องมากจากการที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมากำหนด  

ให้องค์กรตุลาการมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลทางการเมืองมากขึ้น เช่น   

การกำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง เป็นต้น การกำหนดบทบาทขององค์กรตุลาการในลักษณะเช่นนี้แม้

จะสอดคล้องกับการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ระหว่างสถาบัน

ต่างๆ แต่การใช้อำนาจพึงใช้ด้วยความระมัดระวังตามทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ 

(Separation of Power) และตามหลักนิติธรรม ทุกฝ่ายจึงควรให้ความสำคัญกับ

การกำหนดบทบาทที่เหมาะสมตามแนวทางปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย

เฉพาะอำนาจตุลาการซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการวินิจฉัยข้อพิพาทพึงระมัดระวัง

เป็นพิเศษในการใช้อำนาจที่เหมาะสมภายในกรอบกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อ

ให้การใช้อำนาจอธิปไตยเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ 

2) รัฐและกระบวนการยุติธรรมต้องระมัดระวังมิให้กลายเป็นผู้ทำลาย  

หลักนิติธรรมและละเมิดสิทธิของประชาชนเสียเองและควรสร้างความเข้าใจใน

หลักนิติธรรมในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทาง

การผดุงหลักนิติธรรมในประเทศไทย โดยอาจจัดเวทีสาธารณะ หรือการสาน

เสวนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงและทำความเข้าใจหลักนิติธรรมร่วมกัน 
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3) รัฐบาล ฝ่ายค้าน ฝ่ายการเมืองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง

ทุกฝ่ายต้องยุติการดำเนินการที่อ้างความถูกต้องของกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้นของตนเองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือ

ศรัทธาต่อหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมในระยะยาว โดยขอให้ทุกฝ่าย

มุ่งเน้นการผดุงหลักนิติธรรมในประเทศไทยอย่างจริงจัง และแสดงให้เห็นถึง

เจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ร่วมกันโดยทุกฝ่ายอย่างชัดเจนที่จะ

ยึดถือหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศ 

4) การใช้อำนาจของรัฐทุกองค์กรต้องสอดคล้องกับกระบวนการตาม

กฎหมาย (Due Process of Law) และเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น 

และจะต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ   

ไม่ว่าจะโดยทางกระบวนการนิติบัญญัติ ตุลาการ หรือองค์กรอิสระอื่นๆ รวมทั้ง

ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากองค์อื่นที่ไม่ใช่รัฐ เช่น ภาคประชาสังคมด้วย 

นอกจากนี้ รัฐต้องกำหนดมาตรการบังคับที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่รัฐหรือ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบด้วย 

5) กฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐต้องมีที่มาโดยชอบ มีความชัดเจนแน่นอนและ

สามารถเข้าใจได้ รัฐจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐและเผยแพร่

ข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายและร่างกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง

กว้างขวางและทั่วถึง 

6) รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของ

สาธารณชนว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่อยู่

ในสังกัดของฝ่ายบริหารสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกแทรกแซง   

ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมพึงวางตนเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ยึดหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

7) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเป็น  

พื้นฐานสำคัญต่อการสร้างความปรองดอง รัฐจึงต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  

เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะในภาวะที่

สถานการณ์ความขัดแย้งมีความละเอียดอ่อน รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
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ควบคุมการใช้อำนาจรัฐทุกฝ่ายต้องบังคับใช้กฎหมายละดำเนินกระบวนการ

ยุติธรรมด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี  

ความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

8) การสืบสวนสอบสวนในคดีความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง

ทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีการ

แทรกแซงและแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในบางกรณีที่ยังไม่

สมบูรณ์และไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายได้ รัฐจึงควรส่งเสริมการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้เสียหายและผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิอย่างไม่เลือก

ปฏิบัติ และดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความต่างๆ อย่างเป็นกลางและเป็น

อิสระจากอิทธิพลทางการเมือง 

9) ในระยะยาวรัฐต้องปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

สอดคล้องกับหลักนิติธรรม โดยการปฏิรูปต้องดำเนินการทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง

จนถึงปลายทางของการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป การยกเลิกทุกกรณีที่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดทางอาญา

โดยมิชอบ (Impunity) การจัดให้มีกลไกกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์

พิเศษ ส่งเสริมหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและปฏิบัติ

ต่อผู้กระทำผิดโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

10) รัฐและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายของไทยต้อง

พัฒนาการศึกษากฎหมายและคุณภาพของบุคลากรในวงการกฎหมายของไทยให้

มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาและทฤษฎีทางกฎหมายและหลักความยุติธรรม

อย่างลึกซึ้ง โดยให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมและการอบรมจริยธรรมของ  

นักกฎหมาย นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกฎหมายให้  

นักศึกษากฎหมายมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมและสภาพปัญหาทางสังคม 

เพื่อให้มีการพัฒนาแนวคิดทางกฎหมายและปรับใช้กฎหมายได้อย่างสอดคล้องกับ

สภาพสังคมไทยที่แท้จริง 
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นอกจากนี้ สังคมจะต้องร่วมมือกันในการ งดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้

ผู้คนรู้สึกว่าอยู่ในสังคมที่ไม่เคารพกฎหมายและหลักนิติธรรม อาทิ การใช้มวลชน

ในการเรียกร้องหรือกดดันองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรตุลาการ หรือการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ด้วยวิธีการอันผิดกฎหมาย ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งและการสร้างความปรองดองของประเทศต่างๆ ในโลกที่ เคยผ่าน

ประสบการณ์ดังกล่าวมาแล้วพบว่าสิ่งที่จะต้องเริ่มทำก่อนที่จะดำเนินไปสู่กระบวน

การอื่นๆ คือ หลายประเทศได้เลือกที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง โดย

พยายามยกเลิกกฎหมายต่างๆ และการใช้อำนาจของรัฐที่กระทำต่อมวลชนอย่าง

ไม่เป็นธรรม มีการปลดอาวุธอย่างเป็นทางการ เพื่อนำความขัดแย้งเข้าสู่การ

เจรจาหารือ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในโต๊ะเจรจา ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้น 

ภาคมวลชนและภาครัฐควรร่วมมือกันงดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่า  

อยู่ในสังคมที่ไม่เคารพกฎหมายและหลักนิติธรรม ต้องสร้างบรรยากาศแห่งความ

ปรองดองโดยยกเลิกการใช้มวลชนในการเรียกร้องกดดันต่อองค์กรต่างๆ ทั้งต่อ

องค์กรตุลาการ และต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการ  

การสร้างความปรองดองต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอันเป็นรากเหง้าของ

ความขัดแย้ง รวมทั้งการสร้างภาวะกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่  

แตกต่าง และต้องมีการยอมรับร่วมกันถึงคุณค่าของกันและกันบนพื้นฐานของ

หลักนิติธรรม (สถาบันพระปกเกล้า, 2555: 151-154) สังคมไทยจำเป็นที่จะต้อง

สร้างกระบวนการปรองดองควบคู่ไปกับการยุติเหตุการณ์ขัดแย้งทั้งหลายที่อาจ

เป็นต้นเหตุนำไปสู่การเผชิญหน้าของผู้คนในสังคมและนำไปสู่ความรุนแรงในที่สุด

การยุติความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองของคนในชาติจึงถือเป็นปัญหา

ความมั่นคงและเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แล้ว

ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ การรักษาความ

มั่นคงของรัฐและการพัฒนาประเทศไม่อาจดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ามกลางความขัดแย้งและความแตกแยกเช่นนี้ การปรองดองไม่ได้เป็นเพียง

หน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนและ

ทุกฝ่ายในสังคมที่จะต้องร่วมมือกันนำพาประเทศชาติให้ก้าวข้ามความขัดแย้ง  

ครั้งนี้เพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความปรองดองอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของ
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ทุกฝ่ายให้ได้ในที่สุด ปัจจัยที่จะนำไปสู่การสร้างความปรองดองคือการให้อภัยซึ่ง

กันและกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ การปรองดองจะต้อง

ดำเนินการไปบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมโดยการคืนความถูกต้องและคืนความ

ชอบธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากเหตุขัดแย้งหรือการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวจึงจะทำให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย   

หากกระบวนการปรองดองดำเนินไปโดยไม่มีเหตุผลแห่งความชอบธรรมหรือ  

มิได้อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ 

ในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย แม้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งและ

ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเท่ากับการสร้าง

ประชาธิปไตยโดยประชาสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อให้อำนาจในการควบคุมกำกับ

ทางการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ก็ไม่ใช่ “การสร้างวาทกรรม

คุณธรรมจริยธรรม” และ “มายาคติเรื่องความดีความเลว” มาเป็นวาทกรรม  

คู่ตรงข้ามเพื่อล้มล้างระบบเลือกตั้ง แต่สังคมควรร่วมกันหาทางออกของ

ประเทศไทยว่ามีแนวทางใดจะเติมเต็มให้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งไปสู่

ประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็ง (consolidated democracy) โดยเฉพาะ  

การวางกติกาหลักของประเทศคือ “รัฐธรรมนูญ” ให้เป็นกติกาของประชาชน 

โดยประชาชน ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นประชาธิปไตย (democratization) 

และหลักนิติธรรม (the rule of law) ซึ่งเป็นกระแสของสังคมประชาธิปไตย

ทั้งหลายในโลกปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 



���

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย	

เกษียร เตชะพีระ. (2551). ทางแพร่งและพงหนาม: ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย. 

กรุงเทพฯ: มติชน. 

เกษียร เตชะพีระ. รัฐไทยกำลังล้มเหลว. [ออนไลน์]. มติชนออนไลน์ 10 กันยายน 

2553. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th. (วันที่ค้นข้อมูล 

30 กรกฎาคม 2554)  

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 

(คอป.). (2555). รายงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา

ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 

คนึงนิจ แซ่เฮง. (2551). “ปัญหาการบังคับให้ ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง” 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

คายส์, ชาร์ล เอฟ “จากชาวนาสู่คนงานโลก : ชีวิตทันสมัยของชาวชนบทอีสาน” 

(From peasants to Cosmopolitan villagers: The transformation of 

“rural” northeastern Thai land) บรรยายพิเศษให้กับโครงการ  

ปริญญาเอก คณะสั งคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลั ย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2553 

คุปต์ พันธ์หินกอง. “เศรษฐศาสตร์การเลือกตั้ง 2550” บทความนำเสนอในงาน

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอบทความงาน

วิจัย/บทความย่อ ประจำปี 2550 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 



���

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3

จักรกริช สังขมณี. (2554) “ย้อนคิดว่าด้วยชีวิตทางการเมืองของชาวบ้าน: 

การเมืองในชนบทที่มากกว่าการเลือกตั้งและการชุมนุมประท้วง” ใน 

เอกสารประกอบการสัมมนาภูมิทัศน์และการเมืองของการพัฒนา

ชนบทไทยร่วมสมัย. จัดโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554. หน้า 7-9. 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. “สังคมไทยยุคหลังรัฐธรรมนูญ” ผู้จัดการรายวัน. 9 มิถุนายน 

2546. 

เชษฐา ทรัพย์เย็น. (2547). “ประชาสังคมไทย: บทสังเคราะห์แนวคิด, การก่อร่าง

สำนักคิดแบบไทย และนัยเชิงนิติ-พฤตินัยต่อการเมืองไทย” เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 

5 (พ.ศ.2547) หน้า 16 – 24 

ณรงค์เดช สุรโฆสิต. (2553). บทวิเคราะห์การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 237 วรรคสอง [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pub-

law.net/ เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย 2010-12-19. (วันที่ค้นข้อมูล 

25 สิงหาคม 2555) 

ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ. (2011). สังคมไทยในระยะเปลี่ยนผ่านกับบทบาท

ของพรรคการเมือง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www. 

prachatai.org. ประชาไท 2011-01-17. (วันที่ค้นข้อมูล 30 กรกฎาคม 

2554) 

โธมัส คาโรเธอร์ (Thomas Carothers) อ้างใน ปิปปา นอริร์ริส (Pippa Norris). 

(2005). พรรคการเมืองและประชาธิปไตยจากมุมมองเชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัติ: การพัฒนาการสื่อสารของพรรคการเมือง. สหรัฐอเมริกา : 

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการต่างประเทศ (NDI). 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ และเสกสรรค์ ประเสริฐกุล. (2552). ประชาธิปไตยในระยะ

เปลี่ยนผ่าน. กรุงเทพฯ : openbooks. 



���

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2010). พื้นที่การเมืองที่ปิดไม่ลง. [ออนไลน์]. มติชนออนไลน์, 

2010-11-30. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th. (วันที่ค้น

ข้อมูล 30 กรกฎาคม 2554)  

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2555). ปรองดองโดยประเด็น. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์มติชน  

รายวัน www.matichon.co.th 16 เมษายน 2555 

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2555). พลวัตของชนชั้นนำไทย (2). เว็บไซต์หนังสือพิมพ์  

มติชนรายวัน www.matichon.co.th 8 ตุลาคม 2555 

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. (2549). รัฐธรรมนูญสถาปนา. กรุงเทพฯ: วิภาษา. 

พิศาล มุกดารัศมี. “แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย: 

ประชาธิปไตย” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการปกครองไทย 

หน่ ว ยที่ 1 - 5 . หน้ า 4 - 4 1 – 4 - 53 . ฐปนร รต พรหมอิ นท ร์ , 

บรรณาธิการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. 

มติชนออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2554. “กลยุทธ์ไม่ธรรมดาของชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 

ถึงจะเล็กแต่แตกต่างระวังเสี่ยอ่างชนะมือปราบสายเดี่ยว” [ออนไลน์]. 

เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th. (วันที่ค้นข้อมูล 30 

กรกฎาคม 2554)  

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2552). “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม” ใน รัฐศาสตร์สาร   

30 ปี เล่ม 1. 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2555). หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม. เว็บไซต์นิติราษฎร์ 

www.enlightened-jurists.com 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://th.wikipedia.org.   

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (วันที่ค้นข้อมูล 30 กรกฎาคม 

2554) 



��0

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://th.wikipedia.org.   

คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2551 (วันที่ค้นข้อมูล   

31 กรกฎาคม 2554) 

วิชัย ตันศิริ . (2548). วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สถาบันพระปกเกล้า. (2555). รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ  

เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้าง

ความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ: สถาบัน  

พระปกเกล้า. 

สายชล สัตยานุรักษ์. (2555). อานันท์ กาญจนพันธุ์: ปัญญาชนสาธารณะที่สร้าง 

“ความรู้แบบปลดปล่อย”. เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.org 29 

Sep 2012 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. (2552). การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. 

กรุงเทพฯ: วิภาษา. 

เสน่ห์ จามริก. (2547). สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก. กรุงเทพฯ: สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (ม.ป.ป.). การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยใน

สังคมไทย. ม.ป.ท. 

อภิชาต สถิตนิรามัย (ก). (2011). จากไพร่ฟ้าสู่ความเป็นพลเมือง (From 

Subjects to Citizenship). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www. 

prachatai.org. ประชาไท 2011-05-13. (วันที่ค้นข้อมูล 30 กรกฎาคม 

2554) 

อภิชาต สถิตนิรามัย (ข). (2011). สิทธิเลือกตั้ง เงินซื้อเสียง ใครโง่?. [ออนไลน์]. 

เข้าถึงได้จาก: http://www.prachatai.org. ประชาไท 2011-05-30.   

(วันที่ค้นข้อมูล 30 กรกฎาคม 2554) 



��1

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3

อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (บก.). (2543). ระบบอุปถัมภ์. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อัมมาร สยามวาลา. (2547). “ชราภาพของภาคเกษตร: อดีตและอนาคตของชนชท

ไทย” บทความเสนอในทีส่มัมนาวชิาการประจำป ี2547 เรือ่ง เหลยีวหลงั 

แลหน้า: ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) วันที่ 27-28 พฤศจิกกยน 2547. หน้า 11. 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2538). สองนัคราประชาธิปไตย. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์

มติชน. 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2554). ดร.เอนก ชูธง ประชาธิปไตยชุมชนคือคำตอบ. 

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน www.matichon.co.th 1 มีนาคม 

2554 

ภาษาอังกฤษ	

John Girling. (1996). Interpreting Development: Capitalism, And The 

Middle Class in Thailand. New York: SEAP Cornell University. 

Jona than D i John . (2008) . Conceptua l i s ing the Causes and 

Consequences of Failed States: A Critical Review of the 

Literature. London: Crisis State Research Centre, LSE. 

Kie-Duck Park. “Concepts of Civil Society and Its Proxies: An East 

Asian Perspective” Korea: The Sejong Inst i tute. p. 5. 

(Typewritten) 

Robert B. Albritton and Thawilwadee Bureekul. (2002). “Civil Society and 

The Consolidation of Democracy in Thailand,” Paper Prepared for 

delivery at the Annual Meeting of the Southern Political Science 

Associat ion, Savannah, GA, November 6-9, 2002, p. 3. 

(Mimeographed) 



��2

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3

Salvador Giner. (1995). “Civil Society and its Future” In Civil Society: 

Theory, History, Comparison. ed. John A. Hall. Great Britain : 

Polity Press. 

 

 



���

การตีความหลักนิติธรรม1 

รองศาสตราจารย์มานิต  จุมปา*

ในย่อหน้าหนึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่น่า

สนใจคือ ศาลรัฐธรรมนูญไทยเคยตัดสินไว้ในคำวินิจฉัยที่ 15-18/

2556 ซึ่งถือว่าเป็นย่อหน้าที่สำคัญยิ่ง โดยศาลได้กล่าวถึงหลัก

นิติธรรมไว้ว่า  

“[หลักนิติธรรม]	ถือเป็นแนวทางปกครองที่มาจาก

หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ	อันเป็นความเป็นธรรม

ที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน	 

เข้ามาเกี่ยวข้องและแอบแฝง	หลักนิติธรรมจึงเป็นหลัก	 

พื้นฐานสำคัญของกฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็น	 

ลายลักษณ์อักษร	ซึ่งรัฐสภาก็ดี	คณะรัฐมนตรีก็ดี	ศาลก็ดี	

รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานต่างๆ	ของ

รัฐธรรมนูญก็ดีจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
2
”  

 * รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 1  เนื้อหาส่วนนี้เป็นการถอดเทปและเรียบเรียงจากการประชุมวิชาการครั้ง

ที่ 17 ประจำปี 2558 การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มย่อยที่ 3 เรื่องหลักนิติธรรม

ขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ: การตีความ ขอบเขตอำนาจ และการถ่วงดุล? วันที่ 

7 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน 

กรุงเทพมหานคร 
 2  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 15-18/2556 
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นี่คือความสำคัญของคำวินิจฉัยนี้ ในคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญซึ่งในความ

คิดของนักกฎหมายถือว่ายิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยเราอยู่ในระบบ

ประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งยึดถือกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญ 

และเราถือว่ากฎหมายที่สูงที่สุดคือ รัฐธรรมนูญ จากคำวินิจฉัยไม่กี่บรรทัดนี้   

จะเห็นได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าหลักนิติธรรมเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญที่

อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในทางนิติปรัชญาเราถือว่าคำพิพากษา

นี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยยอมรับกฎหมายฝ่ายธรรมชาติ  

ที่ถือว่า กฎหมายที่แท้จริงคือเหตุผลที่ถูกต้อง เหนือว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษร

ยังมีกฎแห่งธรรมชาติ แม้คำตัดสินจะไม่ได้ระบุว่า หลักนิติธรรมอยู่สูงกว่า

รัฐธรรมนูญ แต่ถ้อยคำที่บอกว่า หลักนิติธรรมอยู่เหนือกว่ากฎหมายที่เป็น  

ลายลักษณ์อักษร ก็สามารถตีความได้ว่า หลักนิติธรรมย่อมอยู่เหนือกว่ากฎหมาย

ทุกรูปแบบที่อยู่ในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ในการยื่นคำร้องโดยอาศัยมาตรา 68 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรื่องการใช้สิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

นั้น ถือเป็นเป็นจังหวะสุดท้ายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ยื่นขอแก้ไข  

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในจังหวะที่จะเปลี่ยนรูปแบบของวิธีการได้มาซึ่งสมาชิก  

วุฒิสภา จากระบบเลือกตั้งผสมแต่งตั้งไปเป็นระบบเลือกตั้งทั้งหมด กล่าวคือ 

กลับไปใช้ระบบแบบเดียวกับที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540  

ปัญหาที่สำคัญที่สุดอันนำมาสู่การวินิจฉัยถึงหลักนิติธรรม คือ ตามตัวบท

ลายลักษณ์อักษรของไทยนั้น ไม่มีบทบัญญัติให้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญอย่าง

ชัดเจนว่า ศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  

เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ดำเนินการตามวิถีทางในรัฐธรรมนูญหรือไม่3 

โดยทั่วไปแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น4 

 3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 
 4  มาตรา 154 
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ในป ี2556 นัน้ ศาลรฐัธรรมนญูไดจ้บัเอาหลกันติธิรรมมาเปน็หลกัในการวนิจิฉยัวา่ 

ถ้าดูตามหลักนิติธรรมแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมีอำนาจแม้กระทั่ ง

รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด (พ.ศ. 2558) ก็มีการยอมรับหลักนิติธรรมโดยการ  

เพิ่มเติมในบทบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตรวจสอบให้ชัดเจนจะได้ไม่โต้เถียงกันต่อไปในอนาคต 

ในทางกฎหมาย หลักนิติธรรมได้รับการยอมรับว่ามีอยู่ในประเทศไทย  

มาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่มีตัวบทใดใช้คำว่าหลักนิติธรรม หากแต่เป็นการสอน

กันในวงการกฎหมาย คำว่า “หลักนิติธรรม” หรือ Rule of Law กำเนิดมาจาก

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) แต่นักกฎหมายไทย

ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาทางกฎหมายจากประเทศภาคพื้นยุโรป ถ้อยคำอีกหนึ่ง

คำที่มีการใช้คู่กับคำว่าหลักนิติธรรม คือคำว่า หลักนิติรัฐ (Rechtsstaat หรือ 

Etat de droit หรือ Legal State) นิติธรรมกับนิติรัฐจึงใช้คู่กันมายาวนาน  

ในประวัติศาสตร์กฎหมายของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีอีกคำหนึ่งที่มีการ

กล่าวถึง คือ คำว่า “นิติกระบวน” หรือ due process of law  

หากศึกษาถ้อยคำในรัฐธรรมนูญจะพบว่าหลักนิติธรรม เริ่มปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนมากขึ้น หนักแน่นมากขึ้นเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ 

ปี 2550 และได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรค 2 ให้ทุกองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ

ต้องเคารพหลักนิติธรรม และสิ่งที่น่าสนใจคือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด (พ.ศ. 

2558)  มีความพยายามในการให้ความหมายของคำว่า หลักนิติธรรมไว้ โดย

กำหนดเป็นขอบเขตไว้ชัดเจนว่า หลักนิติธรรม เป็นหลักรากฐานของรัฐธรรมนูญ 

ประกอบด้วยหลักความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการยึดถือกฎหมายเหนือ

อำเภอใจ ซึ่งโดยปกติแล้ว คำว่า “อำเภอใจ” ใช้ในการสอนหนังสือว่า การใช้

อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐชอบไปประจำอยู่ในอำเภอใดมากที่สุด   

นักศึกษาก็จะตอบว่า อยากไปอยู่ที่อำเภอใจ เพราะเป็นอำเภอที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้ แต่คำว่าอำเภอใจ เป็นคำที่หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ 

หลักนิติกระบวนไม่ต้องการให้เกิด เพราะการใช้อำนาจรัฐนั้นต้องอ้างอิงบัญญัติ

แห่งกฎหมาย กฎหมายเป็นรากฐานที่มาของอำนาจ ขณะเดียวกันก็เป็นขอบเขต

การใช้อำนาจ แต่ปรากฏว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็มีคำว่า อำเภอใจ ถ้าหาก
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ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้รับการประกาศใช้ จะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดี

ฉบับหนึ่งในเรื่องของหลักนิติธรรม มีการรับรองเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   

การแบ่งแยกการใช้อำนาจ และนิติกระบวนอันเป็นธรรม 

ในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว มาตรา 305 ใช้คำว่า หลักนิติธรรม แต่ใน  

อนุมาตรา 4 ใช้คำว่า นิติกระบวนอันเป็นธรรม เป็นการผสม โดยภาษาอังกฤษใช้

คำว่า due process of law ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการผสมผสานของหลายหลัก

แต่ท้ายที่สุดคำที่ถูกใช้ในรัฐธรรมนูญคือ หลักนิติธรรม 

ในประเด็นเรื่องการตีความหลักนิติธรรมโดยองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะ

องค์กรศาล จากการสำรวจโดยการอ่านคำพิพากษาจากทั้ ง 3 ศาล คือ   

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม พบว่าศาลที่มีการใช้และตีความ

คำว่าหลักนิติธรรมมากที่สุดคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่อีก 2 ศาล แม้ตัวคู่ความ

หรือคนที่ฟ้องคดีพยายามยกขึ้นอ้างว่า การกระทำเช่นนี้ขัดต่อหลักนิติธรรม   

แต่ยังไม่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดหรือศาลฎีกาว่าหลักนิติธรรม

มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ส่วนใหญ่ยกขึ้นมาแล้วก็ตกไปในการตัดสินคดี 

ข้อค้นพบอีกประการที่น่าสนใจคือ หากไปอ่านคำพิพากษาของศาลปกครอง 

ศาลปกครองสูงสุดไม่นิยมใช้คำว่า หลักนิติธรรม แต่นิยมใช้คำว่า หลักนิติรัฐ 

เป็นการสะท้อนว่าศาลปกครองได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งภาคพื้นยุโรป แต่หลัก

นิติธรรมได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี เราจึง

มักเห็นหลักนิติธรรมในศาลรัฐธรรมนูญมากกว่าศาลปกครองและศาลยุติธรรม 

คำวินิจฉัยแรกเริ่มปรากฏเรื่องหลักนิติธรรมอย่างเด่นชัด คือคำวินิจฉัยที่ 

5/2551 เรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (คตส.) เมื่อมีการยึด

อำนาจในช่วง 2549 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่มาจากผู้มีอำนาจ

รัฐประหารไม่ได้พึ่งมีเป็นครั้งแรก ในปี 2549 แต่มีมาตั้งแต่สมัยการยึดอำนาจ

ของสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน แต่ในชุดนี้ คณะกรรมการฯ มีอำนาจทั้งตรวจสอบทรัพย์สินและสั่งยึด

ทรัพย์ด้วย ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า คณะกรรมการฯ ใช้อำนาจประดุจดั่ง  

ศาลยุติธรรม จึงถือว่าการตั้งคณะกรรมการฯ ขัดต่อหลักในรัฐธรรมนูญที่ห้าม  

ไม่ให้ตั้งศาลเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตัดสินคดีใดคดีหนึ่ง 
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สำหรับผู้ยึดอำนาจที่ตั้งคณะกรรมการฯ จึงมีเพียงอำนาจในการสอบสวน

แต่ ไม่ให้อำนาจการยึดทรัพย์ มีการยกขึ้นเป็นประเด็นในศาลรัฐธรรมนูญว่า  

คตส.เช่นนี้คัดต่อหลักนิติธรรมหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยว่า ไม่ขัด

รัฐธรรมนูญ เพราะคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการสอบสวนประดุจดังการ  

แบ่งงานของ ปปช. หรือ ปปง. 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าสิ่ ง ใดขัดต่อหลักนิติธรรมหรือไม่   

ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่า ในเจตนาที่ตรากฎหมายในเรื่องนั้นๆ มีอะไรเป็น

พิเศษหรือไม่ และในคดีแรกศาลใช้ถ้อยคำว่า	“การตราพระราชบัญญัตินี้เป็นที่

ประจักษ์ชัดแก่สุจริตชนทั่วไปว่ามิได้มีเจตนาซ่อนเร้นไปในทางมิชอบหรือเพื่อการ

แกล้งบุคคลใด	เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติที่อยู่ในกรอบแห่งความจำเป็นและ	 

พอเหมาะพอควรแก่กรณีทั้งมิได้มีผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

แต่ประการใด	พระราชบัญญัติฉบับนี้ จึ งไม่มีส่วนใดที่ ไปขัดหรือแย้งต่อ	 

หลักนิติธรรม”	

ทุกท่านจะพบอย่างหนึ่งว่า หลักนิติธรรม แพร่หลายไปในแต่ละประเทศ  

ทั่วโลกแต่ในการนำไปใช้แต่ละประเทศนั้น หลักนี้จะใช้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น   

ในประเทศอังกฤษที่เป็นต้นกำเนิดหลักนิติธรรม ประเทศอังกฤษมีหลักที่ว่าคนทุก

คนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนธรรมดาทำผิดเวลาถูกฟ้องภายใต้หลักนิติธรรม

ต้องถูกฟ้องภายใต้ศาลเดียวกันเท่านั้น ดังนั้นในประเทศอังกฤษจึงมีศาลยุติธรรม

แต่เพียงศาลเดียว ตัดสินคดีทุกอย่าง 

หากถามว่าประเทศไทยมีหลักนิติธรรม หรือไม่ เราก็มี แต่ของเราใช้ระบบ

ศาลคู่ กล่าวคือ เรามี 4 ศาล คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม

และศาลทหาร ถามว่าศาลยุติธรรมของไทยกับอังกฤษเหมือนกันหรือไม่ใน

ประเด็นนี้ คำตอบคือ ไม่เหมือนกัน เมื่อเวลานำมาปรับใช้ในแต่ละประเทศจะมี

ความแตกต่างกัน แต่ตัวอย่างการตีความของศาลรัฐธรรมนูญไทยหากเจาะลงไป

ถึงที่มาที่ไปของเรื่องก่อนที่จะวินิจฉัยว่าสิ่งนั้นขัดต่อหลักนิติธรรมในภาษาของ  

นักกฎหมายเราเรียกหลักนิติธรรมว่าเป็นบทกฎหมายยุติธรรม เปิดให้ศาลใช้  

ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ค่อนข้างกว้างแต่ศาลต้องใช้อย่างมีเหตุมีผล  
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คำวินิจฉัยที่ 2 ที่มีการวินิจฉัยโดยยกหลักนิติธรรม คือ มีผู้โต้แย้งว่า

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม

หรือไม่ ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าสอดคล้อง แต่ในการวินิจฉัยศาลจะวินิจฉัยว่า   

“หลักการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	112	จึงมีความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญมาตรา	2	ซึ่งบัญญัติรับรองว่า	ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และมาตรา	8	ที่บัญญัติ

รับรองคุ้มครองสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐและ

เป็นสถาบันหลักของประเทศ	การกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดจึงเป็นไป

เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักนิติธรรม” 

แม้ศาลจะมีอำนาจในการตีความคำว่าหลักนิติธรรม แต่ก็ต้องมีขอบเขตและ

มีการให้เหตุผล ไม่สามารถตีความตามอำเภอใจได ้

การตคีวามศาลรฐัธรรมนญู ที ่15-18/2556 มปีระเดน็คอื ศาลรฐัธรรมนญู 

มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

ไม่ได้ให้อำนาจอย่างชัดเจนแก้ศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ไข  

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง ประเด็นที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญยังเป็น

ประเด็นสำคัญ คือ เปลี่ยนวิธีการที่ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากระบบการเลือกตั้ง

กับแต่งตั้งผสมกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2550 ให้กลับไปใช้แบบรัฐธรรมนูญ  

ปี 2540 คือการเลือกตั้งเต็มสภา ศาลรัฐธรรมนูญเขียนเหตุผลต่างๆ เหมือนกับ

ท่านเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการบอกว่าหากกลับไปใช้การเลือกตั้งแบบวุฒิสภา

ทั้งหมด ก็จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ “สภาผัวเมีย”   

อย่างไรก็ตาม สำหรับศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลักนิติธรรมเป็นหลักที่กำกับ

การใช้อำนาจของทุกฝ่าย ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานของรัฐ ภายใต้หลักการที่

ว่า นอกจากจะต้องใช้อำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ทั่วไปแล้วยังต้องใช้

อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมด้วย ประหนึ่งว่าหลักนิติธรรม

เป็น “บทครอบจักรวาล” กำหนดให้การใช้อำนาจรัฐต้องสอดคล้องกับหลัก

นิติธรรม  
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นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าแม้ตัวบทกฎหมายจะยอมให้เสียง  

ข้างมาก สามารถผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ แต่ยังมีอีกหลักหนึ่งกำกับ

ไว้นั้นคือ หลักนิติธรรม  

นั่นคือ ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักว่าหลักนิติธรรมเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญ  

ที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

การที่องค์กรหรือสถาบันการเมืองที่เป็นผู้ใช้อำนาจรัฐมักจะอ้างอยู่เสมอว่า 

ตนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และเป็นตัวแทนของประชาชน การนำ

แนวคิดเรื่องเสียงข้างมากแค่ประเด็นเดียวมาปฏิบัติหาใช่วิธีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม  

ภายใต้หลักนิติธรรมหรือไม่ เนื่องจากประชาธิปไตยมิได้หมายถึงเพียงการได้รับ

เลือกตั้งหรือชนะการเลือกตั้งของฝ่ายการเมืองเท่านั้น เพราะเสียงส่วนใหญ่ของ

การเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิ  

เลือกตั้งในแต่ละครั้งเท่านั้น หาใช่เป็นเหตุให้ตัวแทนใช้อำนาจได้โดยไม่ต้องคำนึง

ถึงความถูกต้องและชอบธรรมตามหลักนิติธรรมแต่อย่างไร 

นั่นหมายความว่า เสียงข้างมากใช่ว่าจะตัดสินได้ทุกอย่างและมีอีกหลักหนึ่ง

ที่กำกับการใช้เสียงข้างมากคือหลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรมสูงกว่ากฎหมายที่ เป็นลายลักษณ์อักษร และในระบบ

กฎหมายมหาชน จึงมีคำสอนว่า กฎหมายมหาชนยังคงเป็นกฎหมายที่มีพลวัตร 

ความสำคัญจึงอยู่ที่องค์กรที่ใช้กฎหมายมหาชนจะเป็นผู้ตีความและสร้างหลัก

กฎหมายมหาชนในโอกาสต่อๆ ไป ดังนั้นในปี 2556 ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้

พยายามขยายความ วางความหมายและสถานะของหลักนิติธรรมให้สูงกว่า

กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

คำวินิจฉัยฉบับที่ 4 ปี 2556 ประเด็นบทสันนิษฐานความผิด ปกติ

นิติบุคคลเมื่อกระทำผิด กฎหมายไทยประมาณร้อยกว่าฉบับมักจะเขียนด้วย

ถ้อยคำเดียวกันว่า ถ้านิติบุคคลทำผิดให้กรรมการ ผู้จัดการ ต้องรับผิด  

เช่นเดียวกันกับนิติบุคคล ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยว่าการบัญญัติกฎหมาย  
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เช่นนี้ไปขัดกับหลักนิติธรรม เพราะภายใต้หลักนิติธรรมนั้น การพิสูจน์ความผิด

เป็นหน้าที่ของรัฐต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ต้องหามีการกระทำ แต่การบัญญัติ

กฎหมายลักษณะดังกล่าว เป็นการสันนิษฐานให้ตัวแทน ผู้จัดการทั้งหลายของ

นิติบุคคลต้องรับผิดโดยอัตโนมัติหากนิติบุคคลทำผิด ไม่สอดคล้องกับหลัก

นิติธรรม อันนี้เป็นการใช้เสริมหลักที่มีอยู่แล้ว เพราะในรัฐธรรมนูญไทยจะมี

บทบัญญัติอยู่เสมอว่า คนทุกคนได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมี

คำพิพากษาอันถึงที่สุดตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิด ในคำวินิจฉัยนี้จึงเป็นเพียง

แค่การใช้หลักนิติธรรมมาเสริมถ้อยคำที่มีอยู่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากการสำรวจการตรีความหลักนิติธรรมของศาลปกครอง ยังไม่พบว่ามี

ตีความอย่างไร แต่ศาลปกครองก็เคยตัดสินในหนึ่งคดีไว้ว่า การกระทำทาง

ปกครองหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการกระทำโดยกำหนด อาศัยเหตุผลทางด้าน

ลักษณะของงานประกอบความแตกต่างในสาระสำคัญในหลักสูตรการศึกษามา

เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมมิได้มี

ลักษณะเหลื่อมล้ำหรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองยังไม่วินิจฉัยอย่างชัดเจนและตีความว่า  

หลักนิติธรรมจะเป็นอย่างไร แต่หากถามว่าในศาลปกครองมีการอ้างหลักนิติธรรม

เยอะหรือไม่ พบว่าผู้ที่อ้างหลักนิติธรรมมากที่สุดคือผู้ฟ้องคดี ซึ่งคือเอกชนหรือ

ประชาชนทั่วไปที่ต้องเป็นผู้รับคำสั่งต่างๆ มักจะฟ้องโดยอ้างเหตุว่าการใช้อำนาจ

ของเจ้าหน้าที่รัฐขัดต่อกฎหมายมาตรา ต่างๆ ตลอดจนขัดต่อหลักนิติธรรม เป็น

ถ้อยคำคลาสลิคของทนายในคดีปกครองยุคปัจจุบัน แต่ส่วนใหญ่ศาลปกครอง

สูงสุดไม่ได้หยิบยกมาคดีนั้นขัดต่อหลักนิติธรรมหรือไม่  

ส่วนการตีความเรื่องหลักนิติธรรมของศาลยุติธรรมนั้น เคยปรากฏใน  

คำพิพากษาปี 2541 ซึ่งเป็นปีที่เรายังไม่มีคำว่าหลักนิติธรรมปรากฏ ในการสู้คดี

ของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศก็มีการยกหลักนิติธรรมขึ้นสู้

ตั้งแต่ก่อนปี 2550 ตัวอย่างเช่น มีคนยื่นอุทธรณ์ เพราะศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์

ลงโทษต่ำไป อัยการที่ยื่นฎีกาบอกว่าถ้าไม่ลงโทษให้หนักผู้ที่เสพยาเสพติดจะไปทำ

ผิดเพิ่มเติม ศาลก็พิพากษาว่า เป็นการคาดหมายเอาเอง เพราะตัวจำเลยยังไม่ได้
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ทำผิด จำเลยทำผิดแค่มียาเสพติดในครอบครอง ดังนั้นโทษที่ศาลจะลงโทษคือมี

เพียงการมียาเสพติดในครอบครอง ส่วนการคาดการณ์ว่าจำเลยจะไปกระทำผิด 

เป็นการคาดการณ์ที่ไกลเกินไปขัดต่อหลักนิติธรรม 

ปัจจุบัน ศาลยุติธรรมยังไม่ค่อยยกหลักนิติธรรมขึ้นอ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีจะอ้าง

ว่าการกระทำของรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่ว่าจะเป็น

กรณีที่โจทก์ฟ้องว่าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 

2516 มีคนบางกลุ่มรวมตัวสร้างความวุ่นวายเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไข

สถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยโจทก์ได้ลาออกจากตำแหน่ง จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น

รัฐมนตรีสืบต่อจากโจทก์อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครอง

ไทย ปี 2515 ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของโจทย์ทั้งสอง และออกคำสั่งให้  

ทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดตกเป็นของรัฐ ให้จำเลยที่ 1 ตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติตามคำสั่งและเป็นผู้วินิจฉัยคำร้องที่โดนยื่นขอคืน แต่บอกว่าเป็นของรัฐโดย

มิชอบไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของมาตรา 17 ขัดแย้งต่อมาตรา 22 นอกจากนั้น  

ยังฝ่าฝืน ขัดแย้งต่อข้อกฎหมายและหลักนิติธรรม เป็นการกล่าวว่าการใช้อำนาจ

รัฐขัดต่อหลักมาตราต่างๆ และกล่าวในตอนท้ายว่า ขัดต่อหลักนิติธรรม 

คำฟ้องเหล่านี้ยังมีอีกมาก แต่ไม่ปรากฏว่าศาลยุติธรรมในอดีตได้วินิจฉัยว่า

ขัดหรือไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมเป็นเพียงการยกของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยกอ้าง

ขึ้นสู้ แต่ศาลไม่ได้พิพากษา 

ถ้าหากพิจารณาจากหัวข้อห้องย่อย คือ “การตีความ ขอบเขตอำนาจและ

การถ่วงดุล” จะพบว่า สองคำหลังนี้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก จะมีขอบเขตการ

ตีความคำว่า หลักนิติธรรมอย่างไร ต้องตั้งต้นก่อนว่า หลักนิติธรรมในทาง

กฎหมาย เราเรียกว่าเป็นตัวบทกฎหมายที่ยุติธรรม หากจะยกตัวอย่างที่คุ้นเคย 

เช่น การใดก็ตามในกฎหมายแพ่ง ข้อตกลงใดก็ตามที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นท่านว่าตกเป็นโมฆะ5 ตัวอย่าง สัญญาจ้าง

คนมาเป็นอนุภรรยา กับสัญญาจ้างคนให้เลิกเป็นอนุภรรยา นักกฎหมายจะบอก

ว่าจ้างมาเป็นเท่ากับส่งเสริมให้มีมากภรรยา ข้อสัญญานี้เท่ากับขัดต่อความสงบ 

 5  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 
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ตกเป็นโมฆะ แต่หากจ้างให้เลิก คือส่งเสริมผัวเดียว เมียเดียว หากอนุภรรยา

ยอมเลิก ภรรยาใหญ่ไม่ยอมจ่าย สัญญานั้นสามารถฟ้องศาลได้ ภาษากฎหมาย

บอกว่า อันความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนั้นสุดแท้แต่ศาลจะใช้ดุลยพินิจ

ในการตีความให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป ทำนองเดียวกับ

หลักนิติธรรม ขอบเขตของหลักนิติธรรม เป็นบทกฎหมายยุติธรรมที่ให้คนตีความ

โดยใช้ดุลยพินิจ แต่ไม่ ใช่อำเภอใจ ที่จะตีความอย่างไรก็ได้ ที่สำคัญคือ   

ต้องตีความให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรม ไม่ได้เป็นหลักที่ให้อำนาจรัฐ แต่เป็นหลักในการจำกัดการใช้

อำนาจรัฐ หากรัฐใช้อำนาจใดอย่างเป็นธรรม สอดคล้องต้องกันด้วยเหตุด้วย  

ผล หลักนิติธรรมจะไม่ไปยุ่ง แต่หากผู้ใช้อำนาจรัฐเริ่มหลงใหลในอำนาจ หลัก  

นิติธรรมจะเข้ามากำกับ องค์กรผู้ใช้หลักนิติธรรมจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตว่า  

หลักนิติธรรมจะมีขอบเขตมากน้อย ทางกฎหมายเรียกว่าหลักที่ยังไม่นิ่ง และ  

ไม่สามารถเขียนให้นิ่งได้เพราะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แม้กระทั่งผู้ยกร่าง

รัฐธรรมนูญก็เข้าใจหลักการนี้จึงบอกว่า หลักนิติธรรมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

อะไรบ้าง สุดแท้แต่ผู้ตีความว่าจะให้มากหรือน้อย 

อีกประเด็นที่ยากยิ่งกว่าคือการถ่วงดุล หากองค์กรที่ตีความหลักนิติธรรม 

ตีความแล้วไม่สอดคล้องกับความเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคม คำตอบคือ ไม่มี

องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจสูงสุดล้นพ้น เพราะมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่องค์กรนั้น

จะใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลักการพื้นฐานของการแบ่งแยก

อำนาจจึงเข้ามาเสริมเรื่องการถ่วงดุล  

หากในอนาคต ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่ตีความคำว่าหลักนิติธรรม 

ได้ตีความในลักษณะที่เรียกว่าเกินเลยไปกว่าที่ควรจะเป็น แล้วใครจะถ่วงดุล  

ศาลรัฐธรรมนูญ คำตอบคือ อาจต้องใช้อำนาจนิติบัญญัติ ในการแก้ไขกฎหมาย 

หรือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมที่ควรจะเป็น เคยมี

การตีความของศาลรัฐธรรมนูญยุคหนึ่งซึ่งผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วย ท้ายสุด

มีการใช้เทคนิคการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เขียนหลักการให้ชัดเจน เพื่อกัก

แนวบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างชัดที่สุด คือ ประเด็นในอดีตภายใต้
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รัฐธรรมนูญปี 2540 หากรัฐมนตรีต้องคำพิพากษาให้จำคุก แต่ศาลยุติธรรม

ตัดสินว่า ให้รอลงอาญา ขณะที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า รัฐมนตรีต้องพ้น

จากตำแหนง่เมือ่ตอ้งคำพพิากษาใหจ้ำคกุ ประเดน็ปญัหาในคดนีัน้คอื ศาลพพิากษา 

ให้จำคุกแต่รอลงอาญา ในเจตนารมณ์การยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 บันทึก

เจตนารมณ์ชัดเจน ท่านพงษ์เทพ เทพกาญจนา เป็นกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญเป็นหน้าตาแห่งรัฐ เมื่อมีรอยด่างก็ต้องลักษณะ

ให้จำคุก แม้รอลงอาญา ต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญ  

ไม่เห็นด้วย ศาลรัฐธรรมนูญตีความบนพื้นฐานของกฎหมายอาญาว่าคำว่าจำคุก

หมายถึงต้องจำคุกแล้วจริงๆ เท่านั้นจำคุก แต่รอลงอาญา รัฐมนตรีท่านนั้นยังไม่

ต้องพ้นจากตำแหน่ง ต่อมาเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 มีการแก้ไข

บทบัญญัติเรื่องการพ้นจากตำแหน่งเพื่อกลับแนวบรรทัดฐานเดิมของรัฐธรรมนูญ 

โดยบัญญัติว่า รัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้  

รอลงอาญา อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ตีความ แต่องค์กรอื่นไม่เห็นด้วย

สามารถใช้ช่องทางในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อถ่วงดุลศาลรัฐธรรมนูญได้ อีกทั้ง

รัฐธรรมนูญ กระบวนการที่จะถ่วงดุลถูกบังคับแล้วโดยให้ศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลเดียว ที่ตุลาการทุกคนจะต้องทำคำวินิจฉัย ในยุคปัจจุบันคือ ตุลาการ  

ศาลรัฐธรรมนูญ 9 ท่านต้องจัดทำคำวินิจฉัยส่วนตน ต้องประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา ให้สังคมเป็นผู้ตรวจสอบว่าท่านใดตีความหลักนิติธรรมเกินกว่าที่ควร  

จะเป็น 

ดังนั้น 2 คำนี้จะยากมากที่จะบอกว่าจะมีขอบเขตอย่างไร การถ่วงดุล

อย่างไร จุดสำคัญในความเห็นคือหลักนิติธรรมยังเป็นหลักที่ยุติธรรม ต้องเปิด  

ทางไว้ หากเป็นหลักนิติธรรมที่เปิดทางให้องค์กรตุลาการตีความ เป็นการตีความ

เพื่อจำกัดอำนาจรัฐ แตกต่างจากบทบัญญัติอื่นที่ให้อำนาจรัฐ หากบทบัญญัติใดให้

อำนาจรัฐในลักษณะดุลยพินิจมากเกินไป ก็เสี่ยงต่อการใช้อำนาจโดยมิชอบ เช่น 

เรื่องแอลกฮอล์ มีประกาศสำนักนายก ห้ามสถานบริการขายเครื่องดื่มใน  

รัศมี 300 เมตร จากอาชีวะและอุดมศึกษา ประกาศฉบับนี้ลงนามโดยท่าน  

นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ปรากฏว่าผู้ประกอบการทั้งหลาย

ไม่เห็นด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แม้ท่านนายกเซ็นแล้วแต่ไม่มีการประกาศในราชกิจจา-
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

นุเบกษา 300 เมตร จึงเป็นหมัน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง คสช.กำหนดว่าห้ามไม่ให้มีการขาย

เครื่องดื่มแอลกฮอล์ ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา ประกาศฉบับแรกที่ไม่ได้

ประกาศใช้คำว่า 300 และจำกัดเฉพาะอาชีวะกับอุดมศึกษา แต่ฉบับถัดมาบอก

ว่าใกล้เคียงสถานศึกษา แต่บัดนี้ผ่าน 23 กรกฎาคม มานาน ยังไม่มีข่าวว่าจับ 

เพราะในภาษากฎหมายคำว่า ใกล้เคียง เป็นคำที่ขึ้นกับดุลยพินิจ ดังนั้นการใช้คำ

ว่าใกล้เคียงก็ทำนองเดียวกับนิติธรรม ผู้วินิจฉัยหลักนิติธรรมคือผู้ที่เป็นองค์กร

ตุลาการในการวางหลักในการใช้อำนาจขององค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับหลักการ

สำคัญของหลักนิติธรรมคือ มุ่งหมายเพื่อจำกัดอำนาจรัฐเป็นสำคัญ  
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สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม:   
เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม? 
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สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  
กับระบบยุติธรรมแห่งอนาคต 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  เอื้ออำนวย*  
 

บทนำ 

เป็นข้อเท็จจริงที่ว่า “สังคมหนึ่งๆ ควรจะดีขึ้น ถ้ามีสถาบัน

ที่เรียกว่า ‘กระบวนการยุติธรรม’ ตั้งอยู่ในสังคมนั้น เพื่อทำ

หน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่สาธารณะชน และทำหน้าที่รักษา

สิทธิของพลเมืองในสังคมไปพร้อมๆ กัน” สังคมนั้นควรจะมี

ความสงบและสันติสุข 

แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่า สังคมไทย เช่นเดียวกับสังคม

ทุกแห่งทั่วโลก กลับมีความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และความไม่

เป็นธรรมทางสังคมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยมีความถี่และความรุนแรง

ของปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งๆ ที่สังคมเหล่านั้น  

ต่างก็มี ‘กระบวนการยุติธรรม’ ทำหน้าที่อย่างขะมักเขม้นอยู่ใน

ช่วงเวลาเดียวกันนั้น ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้คือ ความคง

อยู่ของบรรดาปรากฏการณ์ความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และ

 * รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ความไม่เป็นธรรมทางสังคมทั้งหลายนั้น เป็นเรื่องที่มีรากเหง้าปัญหาและมีความ

เรื้อรังมาอย่างยาวนาน หรือมีความสลับซับซ้อนจนยากเกินกว่า ‘กระบวนการ

ยุติธรรม’ จะเข้าไปทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิให้แก่คู่กรณี ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือผู้ที่

ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วแต่กรณีเช่นนั้นหรือ นั่นเป็นประเด็นถกเถียงที่อาจเกิด

จากวิธีการมองปัญหารูปแบบหนึ่งคือ มองปัญหาจาก ‘ข้างในออกมาข้างนอก’ 

(inside out) ในทางตรงกันข้าม หากมองปัญหาจาก ‘ข้างนอกเข้าไปข้างใน’ 

(outside in) คู่กรณี ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหล่านั้น 

แม้จะรู้อยู่ว่าสามารถเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิ และความเป็นธรรมต่อกรณีต่างๆ 

ทีต่นประสบจาก ‘กระบวนการยตุธิรรม’ ทีต่ัง้อยูใ่นสงัคมนัน้ๆ ได ้แตผู่ค้นเหลา่นัน้ 

กลับมีอุปสรรคขวากหนามบางประการที่ทำให้ ‘เข้าไม่ถึง’ หรือ ไม่สามารถ  

เข้าถึง ‘กระบวนการยุติธรรม’ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมตามสิทธิพลเมือง

ของตนได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุแห่งกลไกที่สังคมกำหนดขึ้นมานั้นกลายสภาพเป็น

อุปสรรคเสียเอง เช่น นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ หรือเหตุแห่งการนำ

กลไกที่กำหนดเหล่านั้นไปปฏิบัติโดยขั้นตอน แบบแผน กระบวนการ หรือผู้คนที่

เกี่ยวข้องก็ตาม แต่ผลลัพธ์ของทั้งสองกรณีกลับเหมือนกัน คือเกิดความเหลื่อมล้ำ 

และความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหม่ซ้อนทับเข้ามา ขณะที่

ปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมทางสังคมเรื่องเดิม  

ที่เกิดขึ้นและต้องการความช่วยเหลือนั้น ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เรื่องของ ‘สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง’ ที่ถูกเขียนไว้ใน

แบบเรียน กฎหมาย และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็เป็นเพียงตัวอักษรที่ถ่ายทอดทาง  

วิถีวัฒนธรรม และธรรมเนียมแบบแผน ส่งต่อกันไปเรื่อยๆ ผ่านสังคมยุคหนึ่งสู่

สังคมอีกยุคหนึ่ง ทิ้งความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมทาง

สังคมให้คงอยู่ตามยถากรรม  เช่นนั้นแล้ว ‘ระบบยุติธรรมแห่งอนาคต’ ควรมี  

รูปลักษณ์เช่นไร จึงจะทำให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองกับระบบ

ยุติธรรมทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ 
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สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง: สิทธิอะไร สิทธิของใคร  

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตามธรรมชาติซึ่งมีมาก่อนรัฐและ

อยู่เหนืออำนาจรัฐ รัฐต้องให้ความเคารพสิทธิดังกล่าว และแสดงให้เห็นเป็นที่

ประจักษ์ทั้งในการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติโดยหน่วยงานของรัฐ 

เนื่องจากรัฐมีอำนาจปกครองสังคม และมีหน้าที่รักษาหลักนิติธรรมของประเทศ 

สิทธิมนุษยชนจึงจำเป็นต้องได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด

ทีใ่ชใ้นการปกครองประเทศ เพือ่เปน็หลกัประกนัพืน้ฐานดา้นสทิธขิองปจัเจกบคุคล 

ขณะเดยีวกนั รฐัในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของสงัคมโลกยอ่มมกีจิกรรมต่างๆ ที่ผูกโยง

รัฐไว้กับสังคมภายนอกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเช่นกัน ดังนั้นพันธกรณี

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีจึงเป็นเครื่องมือและ

กลไกทางกฎหมายที่ ให้การรับรองสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ทุกคนในเชิง

ปัจเจกบุคคล และยังผูกพันให้รัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการดูแล รักษา หรือประกัน

การใช้สิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย   

ส่วนสิทธิของพลเมือง นั้น เป็นสิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

๏ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพ

และความมั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความ

เสมอภาคในทางกฎหมาย การคุ้มครองเมื่อถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศ สิทธิที่จะ

ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิในการ

สมรสและการตั้งครอบครัว เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม และ

ศาสนา การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และ  

เข้าร่วมสมาคมอย่างสันติ สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรง

หรือ โดยการส่งผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเสรี 

๏ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการ

ทำงาน การได้รับค่าตอบแทนเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน สิทธิในการก่อตั้งและ  

เข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม สิทธิในการ

ศึกษา และสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี 
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ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของรัฐด้านสิทธิมนุษยชน และกลไกสำคัญของรัฐ

ในการนำหลักประกันสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตินั้น ได้รับการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

	 1		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิระบปุระเดน็สำคญัๆ เกีย่วกบัสทิธมินษุยชน 

และกลไกของรัฐในการนำเจตนารมณ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ ดังนี้ 

มาตรา	4	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง	

มาตรา	199	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประกอบด้วยประธาน

กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม

คำแนะนำของวุฒิสภา	จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์	ทั้งนี้	โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ	 

ผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	

	 2		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงให้ความ

สำคัญกับหน้าที่ของรัฐในการเป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และปรับปรุงประเด็นเรื่อง

สิทธิของชุมชนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

	 3		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

กำหนดรับรองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไว้ดังนี้ 
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มาตรา	4	ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค	บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการ

คุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย	ในระบอบประชาธิปไตยอันมี	 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

มีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้	

	 4		พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาตรา 199 และมาตรา 200 จึงได้มีการออกพระราชบัญญัต ิ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดอำนาจหน้าที่ และ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไว้ในหมวด 1 

กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไว้ใน

หมวด 2 กำหนดเรื่องการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไว้ในหมวด 3 และ 

บทกำหนดโทษ ไว้ในหมวด 4 ตามลำดับ  

	 5		พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี	

5.1 หลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการ

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Principle relating to the status and 

functioning of national institution for protection and promotion of human 

rights) หรือหลักการปารีส (Paris Principles) เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่สำคัญยิ่ง ซึ่งมีสาระสำคัญๆ โดย

สังเขป ดังนี้ 

 ๏ รูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ โดยมีลักษณะการ

ดำเนินงานในเชิงบริหาร ไม่ใช่ศาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งดำเนินการโดยการ
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แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ หรือโดยการพิจารณาและมติในคำร้อง

เรียนต่างๆ ที่เสนอโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งนี้สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ มี 3 รูปแบบ คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights 

Commissions) ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา (Ombudsman) และสถาบันที่จัดตั้ง

ขึ้นเป็นพิเศษ (Specialized Institutions)  

 ๏ อำนาจหน้าที่ องค์ประกอบ และแนวทางการดำเนินงานของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้แต่ละประเทศนำไปเป็นแนวทางจัดตั้ง

สถาบนัสทิธมินษุยชนภายในประเทศอยา่งเปน็เอกภาพ หลกัการปารสีจงึแนะนำวา่ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง  

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางเท่าที่จะเป็นไปได้ และอำนาจดังกล่าว 

ตลอดจนองค์ประกอบและเขตอำนาจของสถาบันควรบัญญัติรับรองไว้อย่างชัดเจน

ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น และในข้อนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องของ 2.1) อำนาจ

หน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2.2) องค์ประกอบและหลักประกัน

ความเป็นอิสระของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 2.3) แนวทางการดำเนิน

งานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ด้วย  

5.2 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 

Human Rights) แห่งสหประชาชาติ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 

1948 (พ.ศ. 2491) โดยสถานะทางกฎหมาย ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 

1948 เป็นเพียงคำประกาศ มิได้มีผลบังคับใดๆ ในทางกฎหมาย จึงเป็นเหตุผลที่

ทำให้ทุกฝ่ายรอมชอมยอมรับกันได้ ไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การ

สหประชาชาติอันดับที่ 55 ได้รับหลักการนี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นกัน 

นอกจากหลักการปารีส และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังมี

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่สำคัญๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นสนธิสัญญา

พหุภาคี อีกด้วย กล่าวคือเป็นสนธิสัญญาที่มีรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไปเข้าเป็นภาคี

สนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการในการทำสนธิสัญญามีหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การ

เจรจา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผู้พันตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การให้

สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และบางรัฐอาจตั้งข้อสงวน หรือตีความสนธิสัญญา 
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และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำสัญญาครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณีที่ต้อง

ปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อไป การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาก่อให้เกิดพันธกรณีที่

ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่าง

ประเทศ  

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ประเทศ

ไทยก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย

เป็นภาคีสนธิสัญญา ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญาหลัก 

จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่  

 (1) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 

- CRC) 

 (2) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Woman - CEDAW) 

 (3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) 

 (4) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(International Covenant on Economics, Social and Cultural 

Rights - ICESCR) 

 (5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

(Convention on the El iminat ion of Al l Forms of Racial 

Discrimination - CERD) 

 (6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย

ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - 

CAT)  



���

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 4

 (7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities - CRPD) 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ ทุกยุคสมัยที่ผ่านมา

ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองที่สอดคล้องกับ  

หลักการปารีส ส่วนในทางปฏิบัตินั้น หน่วยงานต่างๆ ในฐานะกลไกของรัฐต่าง

มีหน้าที่และพันธะผูกพันที่จะต้องดำเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีด้วยเช่นกัน  

สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง  

แนวคิดสิทธิมนุษยชน มีพัฒนาการที่จำแนกได้เป็น 3 ยุค คือ  

ยุคแรก เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสิทธิพลเมือง (Civil Rights) และ

สิทธิทางการเมือง (Political Rights) (ก่อนศตวรรษที่ 19) สิทธิที่สำคัญในยุค

นี้ได้แก่ สิทธิที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิที่จะได้รับความเท่าเทียมและการ

ปกป้องทางกฎหมาย สิทธิที่จะมีความเป็นส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง

สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่มีอิสระปลอดพ้น

จากการเลือกปฏิบัติ (ในด้านศาสนา เชื้อชาติ และเพศสภาพ) เรียกว่าเป็น   

“สิทธิตามธรรมชาติ” ของมนุษย์ ซึ่งการปกป้องสิทธิในยุคแรก เน้นไปที่กลไกทาง

กฎหมายเป็นหลัก มีการออกกฎหมาย มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   

มีความพยายามในการแสวงหาและกำหนดนิยามสิทธิพลเมืองและสิทธิด้าน

การเมือง และพยายามสร้างระบบ Sanction ต่อต้านใครก็ตามที่พยายามละเมิด

สิทธิตามธรรมชาตินี้ การทำงานของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนจึงมุ่งเน้นปกป้อง

คุ้มครองสิทธิ การพิทักษ์สิทธิ (Advocacy Model) ซึ่งทำให้ความหมายของสิทธิ

เป็นไปในทางลบ เป็นสิทธิที่ทำให้ผู้คนอยากครอบครอง อยากมีสิทธิ เป็นเจ้าของ 

เกิดการพึ่งพิงผู้มีอำนาจหน้าที่ และตกเป็นภาระของรัฐที่ต้องให้หลักประกันสิทธิ

ว่าจะไม่ถูกละเมิดหรือทำลายไป มากกว่าจะมีลักษณะเป็นสิทธิที่พึงตระหนักรู้  

ยุคที่สอง เป็นเรื่องของสวัสดิการที่รัฐจะดูแลประชาชนเป็นสำคัญ  

(ศตวรรษที่ 19 และ 20) เป็นการผนวกรวมสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
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วัฒนธรรมเข้ากับสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิที่บุคคลหรือกลุ่มคนจะได้รับจากการจัด

บริการทางสังคมที่หลากหลายรูปแบบ สิทธิมนุษยชนในยุคนี้มาจากแนวคิดที่เน้น

มวลชนนิยม (Collectivism) มากกว่าเสรีนิยม ดังนั้นงานด้านสิทธิมนุษยชนจึงขึ้น

อยู่กับพรรคการเมืองของแต่ละประเทศที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาล และกำหนดนโยบาย

เชิงประสานประโยชน์กับกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมนั้นๆ รัฐบาลจึงต้องเข้ามามี

บทบาทเชิงรุกในการจัดการและการจัดสรรทรัพยากรลงไปสู่ประชาชน แทนที่จะ

เป็นเพียงการคุ้มครองสิทธิ ขณะเดียวกันส่งผลทำการให้หลักประกันทางกฎหมาย

มีความอ่อนแอลงอย่างมาก เนื่องมาจากเป็นการยากที่จะบ่งชี้ว่า ใครกำลังทำผิด 

และการ Sanctions ทำไดย้ากลำบาก การทำงานของหนว่ยงานดา้นสทิธมินษุยชน 

จึงกระทำได้ยาก และกระบวนการทางกฎหมายและโครงสร้างทางการเมือง  

มีประโยชน์น้อยมากในการช่วยให้ประชาชนตระหนักในสิทธิเหล่านี้  

ยุคที่สาม เป็นเรื่องของการให้ความหมายสิทธิมนุษยชนที่จะมีความ

หมายต่อเมื่ออยู่ในระดับคนหมู่มากหรือระดับมวลชน (collective level)   

ที่ผู้เป็นเจ้าของ ได้แก่ ชุมชน ประชากร สังคม หรือประเทศชาติ มากกว่าที่จะ

เป็นความหมายของปัจเจกบุคคล รวมไปถึงสิทธิในการที่จะได้รับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการค้าในเวทีโลก และสิทธิในด้านสิ่ง

แวดล้อม เช่น สิทธิที่จะได้หายใจอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากมลภาวะ สิทธิที่จะได้

รับน้ำสะอาดในการบริโภค เนื่องจากวิกฤตที่เกิดจากทิศทางการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ บริโภคนิยม เงินตรา และศักยภาพทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดความ

จำเป็นในการสร้างสันติภาพให้ปลอดภัยในสังคมเสี่ยง (Risk Society) จึงมีความ

พยายามที่จะเชื่อมโยงสิทธิมนุษยชนเข้ากับสิทธิแห่งการพัฒนาในฐานะ

กระบวนการสร้างสันติภาพในสังคม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะ

สมและเป็นธรรม  การทำงานของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน จึงต้องผนึกกำลัง

กันเป็นเครือข่ายในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับโลก การต่อสู้เป็นการต่อสู้  

เพื่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือเพื่อให้ได้ข้อสรุป  

ร่วมกัน  

ดังนั้น ระบบยุติธรรมแห่งอนาคตจึงควรต้องออกแบบให้สามารถทำงานร่วม

กับแนวคิดสิทธิมนุษยชน ยุคที่ 3 ให้ได้อย่างลงตัว เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลง 
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และสังคมเปลี่ยนไปตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ความเป็นพลเมืองของโลกก็เรียก

ร้องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของพลเมืองโลกสูงขึ้นตามไปด้วย 

แนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองสำหรับระบบยุติธรรม
แห่งอนาคต 

จากแนวคิดการยกระดับและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไปสู่ยุคที่ 3 

และบริบททางสังคมการเมืองของไทยในทศวรรษหน้า ที่เล็งเห็นว่าปัญหาความ  

ขัดแย้งยังดำรงอยู่อย่างยืดเยื้อยาวนานนั้น จึงขอเสนอแนวทางในการการพัฒนา

สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองสำหรับระบบยุติธรรมแห่งอนาคตดังนี้ 

1 เนื่องจากกระบวนทัศน์สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยยังมีความหลากหลาย 

บางส่วนยังยึดติดกับแนวคิด ยุคที่ 1 และยุคที่ 2 ขณะที่บางส่วนได้พัฒนาไปสู่  

ยุคที่ 3 แล้ว ดังนั้น กรอบแนวคิดในการทำงานของระบบยุติธรรมจึงมุ่งให้ความ

สำคัญกับประเด็นร่วมสมัย (Contemporary Issues) ประเด็นการพัฒนาใหม่ๆ   

ที่จำเป็นของประเทศ เช่น เรื่องสิทธิในด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร การใช้ชีวิต  

ในสังคมเสี่ยง ฯลฯ เพื่อให้ทันกับการพัฒนาสังคมในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น 

อีกทั้งควรมีการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความ

ร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคได้ ขณะเดียวกันก็ไม่ละสายตาจาก

ประเด็นความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิที่สำคัญๆ และมีผลกระทบต่อสังคมใน  

วงกว้างด้วยเช่นกัน 

2 ขณะที่เล็งเห็นได้ว่าบริบททางสังคมไทยในทศวรรษหน้ายังต้องเผชิญกับ

ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองที่มีความเรื้อรังต่อไปอีกระยะหนึ่ง  

ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง จึงยังคงเป็นเครื่องมือที่ทุกฝ่าย  

ต่างหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ในทางได้เปรียบของฝ่ายตนต่อไป 

งานการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อให้ยุติลง จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทาย

การทำงานของระบบยุติธรรมแห่งอนาคต ทั้ง ในมิติของการกำหนดนโยบาย

ยุติธรรม การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งเคร่งครัดในการกำหนด

แบบแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ออกแบบขั้นตอน กระบวนการและกลไกที่
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เกี่ยวข้องให้สามารถรับมือกับสภาพความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ได้อย่างเหมาะสม ในฐานะกระบวนการสร้างสันติภาพในสังคมทุกระดับ ตลอดจน

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และยกระดับจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงานในระบบยุติธรรม

ให้มีความรับผิดชอบในวิชาชีพสมฐานะ  

3 สังคมไทยมีแนวโน้มพัฒนาวิธีการทำงานไปสู่การทำงานร่วมกันเป็น  

เครือข่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระดับความผูกพันในการทำงาน  

ร่ วมกัน จากการให้ความร่วมมือ (co-operat ion) และการมีส่ วนร่วม 

(participation) ไปสู่ขั้นของการเป็นหุ้นส่วน (partnership) ซึ่งมีพันธะผูกพัน

ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายการทำงานในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะกลายเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ในประเทศและข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ 

สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น กลไกของระบบยุติธรรมแห่งอนาคต  

จึงต้องทำงานเชิงรุกเพื่อปรับบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนให้บรรดาหุ้นส่วนที่เป็น  

ภาคีเครือข่ายได้ทำงานในบทบาทใหม่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้  
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สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  
ในกระบวนการยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม? 

ดร.ศรีประภา  เพชรมีศรี

สิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ
มนุษยชน 

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับ “สิทธิพลเมือง” มีปรากฏในเอกสารหลายชิ้น   

ไม่เพียงปฏิญญาสากลหรือปฏิญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

ทางการเมืองและสิทธิพลเมืองเท่านั้น แต่ต้องดูเอกสารชิ้นอื่นๆ 

ประกอบด้วย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน   

เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิพลเมือง ในกระบวนการยุติธรรมกำหนดว่า   

“ข้อมูลใดๆ	ที่เกิดจากการซ้อมทรมาน	ไม่สามารถนำไปใช้ในศาล

ได้” ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการใหญ่ในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

สิทธิพลเมือง และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม หรือหลักการใน

กระบวนการยุติธรรมที่บอกว่า “บุคคลจะยังบริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่

ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ากระทำผิด” แต่หากต้องเข้าไปอยู่ที่ที่คุมขัง

ก็เสมือนหนึ่งว่าถูกตัดสินไปแล้วว่ากระทำผิด ซึ่งคนเหล่านั้นมี

ภาระต้องพิสูจน์ว่าตนเองบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักการที่ขัดแย้งกับหลัก

การทางกฎหมาย ก็คือ “หลักนิติธรรม” ที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆ  

 * อาจารย์ประจำศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับพูดถึงสิทธิพลเมืองไว้เช่นกัน เช่น 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จะมีเรื่องสิทธิพลเมืองพอสมควร แต่อาจจะไม่ใช่สิทธิ

พลเมืองที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น สิทธิเด็กที่เกิดมาแล้วต้องมีสูจิบัตร ชื่อ 

นามสกุล สัญชาติ เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นสิทธิพลเมือง แต่โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงสิทธิ

พลเมือง ก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศฉบับอื่นๆ มากนัก 

หลักการพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 

1. ความเท่าเทียม คนทุกคนมีความเท่าเทียมที่จะได้รับความคุ้มครองจาก

รัฐ สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน โดยต้อง

ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน  

2. การไม่เลือกปฏิบัติ เป็นปัญหาใหญ่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น   

คนมชีือ่เสยีงแลว้ถกูกลา่วหาวา่กระทำผดิจะดำเนนิคดขีองเขารวดเรว็มาก ในขณะที ่

หากเป็นคนธรรมดาการดำเนินคดีอาจยืดเยื้อหลายปี จึงมีการตั้งคำถามว่า การไม่

เลือกปฏิบัติของคนชาตินั้นๆ กับคนที่ไม่ได้เป็นชาตินั้นๆ มีการเลือกปฏิบัติมาก

น้อยเพียงใด 

3. เสรีภาพ (Freedom)  

4. ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิ กรณีสิทธิพลเมืองมีความเชื่อมโยงกับสิทธิ

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น หาก

บุคคลใดก็ตามได้โอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาจะทำให้มีความสามารถใน

การปกป้องตนเอง หรือต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมได้ดีกว่าหรือมากกว่าคนที่

ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิทางสังคม 

5. บุคคลทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิไม่ใช่เพราะรัฐบาลให้ แต่เราจะปกป้อง

สิทธิของเราได้มากเพียงใดและเราได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดนั้น ถือว่า

รัฐมีภาระหน้าที่ ในกฎหมายระหว่างประเทศจะพบว่ารัฐมีพันธะกรณีในการ

คุ้มครองสิทธิของประชาชน  
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หลักการของสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม 3 ประการ 

	 1.	กระบวนการยุติธรรม	กระบวนการในทางกฎหมาย	(Due	process	of	
law)	

หลักฐานที่ได้จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทรมานไม่สามารถนำไปใช้

ในการพิจารณาคดีในศาลได้ หากจะเข้าไปค้นในที่รโหฐานหรือจับกุมบุคคลใดจะ

ต้องมีหมายหรือคำสั่งของศาล หรือในการจับผู้กระทำความผิดต้องแจ้งสิทธิให้เข้า

ทราบว่ามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้หรือสามารถมีทนายความได้ หลักการ

นี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

	 2.		Equal	protection	of	law	 	

การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

	 3.		การได้รับการคุ้มครองจากรัฐ	โดยเฉพาะการคุ้มครองในสิทธิทั้งหลาย	

บทบัญญัติทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทย

เป็นภาคีถึง 7 ฉบับ ยกเว้นมาตรา 1 ว่าด้วยเรื่อง self determination เรื่องการ

กำหนดอนาคต กับมาตรา 6 ว่าด้วยเรื่องสิทธิในชีวิต life to right ในกฎหมาย

ระหว่างประเทศอยู่ในส่วนสิทธิพลเมือง ประเทศไทยมีการแถลงตีความกันว่า life 

to right ของไทยตีความอย่างไร ทำไมจึงตีความว่าอย่างนั้น เพราะมีเรื่องของโทษ

ประหารชีวิต โดยในกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายไทยได้รับรองสิทธิ  

ในชีวิตไว้ แต่ก็ยอมให้มีโทษประหารชีวิต ซึ่งขัดแย้งกับสิทธิในชีวิตส่วนตัว 

ประเทศไทยมีพันธกรณีกับทุกบทบัญญัติยกเว้นที่มีถ้อยแถลงตีความไว้ 

สิทธิพลเมืองโดยทั่วไป จะเกี่ยวกับสิทธิอีกหลายๆอย่าง เช่น สิทธิในการ

แสดงออกซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างสิทธิทางการเมืองกับสิทธิพลเมือง สิทธิในการถูก

เคารพในความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการไม่ถูกจับโดยไม่ถูกตัดสินว่าเป็น  

ผู้กระทำผิด หรือสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หรือสิทธิในการสร้าง
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ครอบครัวในการแต่งงาน เราอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม แต่

มันอาจจะมีส่วนที่สนับสนุนกับกระบวนการยุติธรรม 

เมื่อพูดถึง หลักนิติธรรม (rule of law) ในแต่ละประเทศเข้าใจแนวคิดนี้

อย่างไร ซึ่งแต่ละประเทศมีการตีความต่างกัน เช่น สิงคโปร์ตีความว่าตราบใดที่

ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ถือว่าเป็น rule of law หากเราบอกว่าทุกอย่างหาก

เป็นไปตามกฎหมายจะเป็นไปตาม rule of law ใช่หรือไม่ เพราะกฎหมายเป็น

เรื่องการใช้อำนาจ การทำตามกฎหมายอาจไม่ใช่ rule of law เสมอไป ซึ่งมัน

อาจเป็นการปกครองโดยกฎหมายที่เรียกว่า rule by law ไม่ใช่ rule of law  

กระบวนการร่างกฎหมายในประเทศไทยมีปัญหาพอสมควร เพราะ

กฎหมายที่ออกมาในช่วงปัจจุบันหรือในบางช่วงไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการที่ควร

จะเป็น เช่นนี้จะถือว่าเป็น rule of law หรือไม่ และการมีกฎหมายแต่ไม่เป็น

กฎหมายที่รู้กันทั่ว ไป ไม่มีการให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ แต่บอกว่าประชาชน

ต้องรู้กฎหมาย ดังนี้ ประชาชนจะบอกไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมาย แบบนี้ถือว่าเป็น rule 

of law หรือไม่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย หากไม่มีความตรงกัน คือ 

กฎหมายฉบับเดียวกันใช้แต่แปลความต่างกันจะถือว่าเป็น rule of law หรือไม่ 

	 	เรื่อง	Criminal	Justice		

เป็นปัญหามากไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเรียกได้ว่าแทบจะทุกประเทศ

ในภูมิภาคนี้ เช่น การคุมขัง มีปัญหาว่าจะใช้หลักการพิจารณาใดในการตัดสินว่า  

ผู้ถูกฟ้องต้องถูกคุมขัง แต่ท้ายที่สุดแล้วกลับพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ กรณีนี้จะมี

สิ่งใดเยียวยาให้หรือไม่ อีกทั้งการเยียวยาเป็นปัญหาหลักในกระบวนการยุติธรรม

และเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกด้วย 

	 	เรื่อง	Capital	punishment	โทษประหารชีวิต		

หลายประเทศมีความเคลื่อนไหว แม้จะไม่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

แต่ก็เป็นเพียงไม่มีการประหารจริง ในขณะที่มาเลเซียยังมีโทษประหารชีวิต   

ส่วนในประเทศไทยมีผู้ที่ได้รับคำพิพากษาให้ถูกประหารชีวิตประมาณ 600 คน 



�0�

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 4

ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงประมาณ 50 คน ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่รับรู้ในผู้ที่อยู่ใน

กระบวนการยุติธรรม แต่ไม่ได้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งโทษประหารชีวิต

นั้นขัดแย้งกับ criminal justice  

	 	เรื่อง	ความเป็นธรรม	หรือความยุติธรรม	ในการกำหนดโทษ		

ในบางคดี เช่น มีอุบัติเหตุสามีฆ่าภรรยา โทษของสามีน้อยมากเพราะเกิด

ขึ้นเพราะอุบัติเหตุ ถ้าเทียบกับกรณีที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ขโมยของในร้านสะดวกซื้อ 

แต่กลับได้รับโทษมากกว่าคนที่บอกว่าฆ่าภรรยาโดยอุบัติเหตุ เป็นต้น  

	 	เรื่อง	วิธีการที่ตำรวจใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการพิจารณาคดี		

การทำสำนวนของพนักงานสอบสวน หากข้อมูลใดก็ตามที่เกิดจากการ

ทรมานด้วยวิธีใดก็ตามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถนำมาใช้เป็นพยาน  

หลักฐานในชั้นศาลได้ แต่ในกระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่ได้ดูถึงวิธีการได้มา  

ซึ่งข้อมูล โดยมุ่งเน้นเพียงแต่จะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลมาเท่านั้น 

	 	เรื่อง	การให้	legal	service	กับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ		

เช่น การมีทนายความ แม้ว่ากฎหมายไทยบอกว่าคนทุกคนสามารถมี

ทนายความในศาลได้ แต่ในข้อเท็จจริงอาจไม่เป็นแบบนั้น 

	 	เรื่อง	สภาพที่คุมขังหรือคุกในประเทศไทย		

เรือนจำในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนา

แล้ว 

	 	เรื่องคอรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรม	

คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษฐานดูหมิ่นศาล แต่เป็น

เรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องพูดถึง โดยเฉพาะรัฐบาลที่พยายามขจัดคอรัปชั่น 

แต่คอรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรมมักไม่ได้รับการพูดถึง  
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หลักการ criminal justice ปรากฏอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีด้วย หลักการพวกนี้เคยปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญไทย แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่จะนำมากล่าวในชั้นศาลได้นั้น ต้อง

เป็นกฎหมายภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิเอากฎหมาย

ระหว่างประเทศมากล่าวอ้างในศาลไทยได้ ซึ่งแนวคิดน่าสนใจ ทั้งนี้ประเทศไทยใช้

กฎหมายแบบที่เรียกว่าระบบทวิ กล่าวคือ กฎหมายระหว่างประเทศนั้นต้องมี

กฎหมายภายในออกมารับรองหรือที่เรียกว่า “การอนุวัติการกฎหมาย” 
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สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  
ในกระบวนการยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม? 

ธวัชชัย  ไทยเขียว*

กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อหน่วยงาน

ยุติธรรม แต่ถูกออกมาเพื่อประชาชน ดังนั้น หากเกิดปัญหาและ

กระทรวงยุติธรรมนิ่งเฉยก็จะเกิดปัญหาตามมา นอกจากนั้นยังจะ

ต้องดำเนินการนำความเป็นธรรมสู่ประชาชนอีกด้วย 

ปัญหาทั้งหมดเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง จริงๆ แล้ว

พิจารณาถึงพลเมืองไทยทุกคน โดยเฉพาะผมเองได้พูดอยู่เสมอว่า 

“คนไทยที่ จนที่สุดในประเทศเวลาซื้ อ เกลือไปคุกข้ าว	นั่น

หมายความว่าเขาได้จ่ายภาษีไปแล้ว	ซึ่งหมายความว่าเขาได้ซื้อ

ความเสี่ยงและบริการที่เป็นเลิศของรัฐเรียบร้อยแล้ว” แต่ประเทศ

ไทย สิทธิของคนไม่เท่ากันแต่กลับถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

ดังนี้ หากในกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้จะเกิดความลำบาก 

เช่น การปล่อยตัวชั่วคราว ให้พิจารณาที่พฤติการณ์แห่งคดี โดยมี

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น เรื่องหลักประกัน ดังนั้น คนจน  

จึงต้องนอนคุก คนรวยนอนบ้าน และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่าง

ยาวนาน  

 * รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความ

ยุติธรรม 
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ปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรมพยายามอย่างมากที่จะให้ประชาชนรู้กฎหมาย

ต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นหน้าที่ของอีกหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่อง

กฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ รัฐมักบรรยาย

กฎหมายโดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ แต่ประชาชนไม่อยากทราบ ดังนั้น

ในช่วงหลังๆ 3-4 ปีที่ผ่านมา ผมต้องเปลี่ยนรูปแบบการบรรยายใหม่ในลักษณะที่

ว่าท่านมีเรื่องอะไรอยากจะถาม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องคดีบุกรุก ฉ้อโกง เวลาตอบ

เรื่องของเขาก็ใส่เรื่องที่เราต้องการบรรยายไปด้วย ด้วยเหตุนี้ พอตอบคำถาม  

ชาวบ้านได้ครบ ผมก็ได้แทรกในสิ่งที่ผมเตรียมมาครบเหมือนกัน 

วันนี้กระทรวงยุติธรรมจึงคิดว่าแนวทางเดียวที่จะเป็นทางแก้ปัญหาได้คือ 

ต้องทำให้ตัวแทนรัฐอย่างน้อยสุดในระดับท้องถิ่นเข้าใจเสียก่อน เพราะเป็น

ตัวแทนของรัฐ ซึ่งมีเงินเดือนและใกล้ชิดประชาชน เช่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน   

จะทำอย่างไรให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านได้รู้สิทธิที่ประชาชนควรได้รับ เช่น กองทุน

ยุติธรรมเป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลบังคับใช้วันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อให้

คนจนมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  

ปัจจุบันคนจนด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ โดยเรา

ประสานงานไปยังเรือนจำพบว่าในปัจจุบันมีผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนและ  

การพิจารณาคดีถึง 60,000 กว่าคนอยู่ระหว่างการสอบสวนและพิจารณาคดี แต่

มีถึง 50% ที่เป็นคนยากจนและไม่รู้ว่ามีเงินกองทุนยุติธรรม ดังนี้ จึงต้องมี  

ที่ปรึกษากฎหมายหรือมีทนายความเข้าไปช่วย อย่างกรณีจังหวัดนครราชสีมา  

ไม่ยอมแยกจังหวัด บางอำเภอใช้เวลานานและค่าเดินทางแพงกว่าจะเดินทางไป

ศาลจังหวัดนครราชสีมาหรือที่ศาลจังหวัดสีคิ้ว ซึ่งบางครั้งไปแล้วสืบพยานเพียง   

5 นาทีแล้วก็กลับบ้านแต่ไม่สามารถเดินทางกลับได้เพราะรถประจำทางหมด 

ต้องหาที่หลับนอน โดยเฉพาะคนตกเป็นจำเลยจะสมาธิไม่มีเรื่องทำมาหากิน 

ปัจจุบันกองทุนยุติธรรมมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน   

จากเดิมตั้งแต่ปี 2545 รัฐมนตรีเป็นประธาน ทุกเรื่องรับเรื่องมาอยู่ที่รัฐมนตรี

โดยประชุมเดือนละครั้ง ปัญหาคือการขาดอัตรากำลัง ทำให้ผู้บัญชาการเรือนจำ 

ผู้อำนวยการสถานพินิจ ผู้อำนวยการบังคับคดีและคุมประพฤติ ราชทัณฑ์   

เวียนกันไปเป็นยุติธรรมจังหวัด เพราะขณะนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดถามว่า  
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จะกำหนดเป้าหมายกระทรวงยุติธรรมไปทางใด แต่ละหน่วยงานตอบแต่เรื่องของ

หน่วยงานตน แต่ตอบภาพใหญ่ของกระทรวงไม่ได้ เราต้องพยายามสร้างแรงจูงใจ

และอบรมใหเ้จา้หนา้ทีเ่หลา่นีม้คีวามรู ้มคีวามเสยีสละ เชน่ ขณะทีเ่ปน็ผูอ้ำนวยการ 

เรือนจำก็ต้องเป็นยุติธรรมจังหวัด และต้องไปช่วยเหลือ ไปสร้างเครือข่ายใน  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระหว่างทำเราก็ไปอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วย เป็นต้น 

กระทรวงตา่งๆ และหนว่ยงานอสิระมหีนา้ทีก่ำหนดเปา้ แตบ่คุคลทีด่ำเนนิการ 

เป็นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งมา 100 กว่าปี ไม่มีสถานที่  

ทำงานทัง้ทีม่หีนา้ทีร่บัเรือ่งราวรอ้งทกุขจ์ากประชาชน แตอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ตั้งทีหลัง มีสถานที่สะดวกสบาย และมีงบประมาณ ปัญหานี้ผมได้นำเรื่องเข้า

สำนักนายกรัฐมนตรีและผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แล้ว ผมจึงอยากทำศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยไปทำงานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 

4000 คนให้ช่วยเหลือชาวบ้าน เมื่อลูกบ้านติดคุก กำนันและผู้ใหญ่ทราบก็จะนำ

เรื่องเข้ามายุติธรรมจังหวัดแล้วจะไปดำเนินการให้ 

นอกจากนี้ ยังไปทำศูนย์ยุติธรรมชุมชนในตำบล โดยจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ 

เชน่ ศาลาวดั ปอ้มตำรวจ ศาลาประชาคม แตค่นไมท่ราบวา่ม ีดงันัน้ จงึแกป้ญัหา 

โดยขอให้ตั้งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็เกิดปัญหาพิพาทกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแก้ไขโดยตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมาจาก

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน 2 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คน มีตัวแทน  

ภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน แล้วลงคะแนนเสียงเลือกประธาน แต่ในวันนี้  

เกิดศูนย์ดำรงธรรมขึ้นแล้ว ผมจึงมีความคิดจะมาถึงอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน 

สำหรับหมู่บ้านยังสงสัยอยู่ว่าจะไปตั้ งที่ ใด ในขณะนี้ผมกำลังนำเสนอให้  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับศูนย์ดำรงธรรมเป็นศูนย์ เดียวกันได้หรือไม่ โดย  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่ภายใต้ศูนย์ดำรงธรรม แต่ไม่ซ้ำซ้อน แต่กลับแต่ส่งเสริม

และช่วยกันทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต่อไปนี้หากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมใดจะของบประมาณ จะต้อง

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติก่อน เพื่อให้ไป

ในทิศทางเดียวกัน 
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การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม  
ในสังคมไทยเป็นการฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือ? 

พรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ*

ในเดือนตุลาคมของทุกปี เรามักจะรำลึกถึงเหตุการณ์เดือน

ตุลาคม นั้นคือวันที่ 14 ตุลา ปี 2516 และวันที่ 6 ตุลา ปี 2519 

แต่หลายๆ คนก็ยังไม่ลืม เหตุการณ์วันที่ 25 ตุลา ปี 2547 

เหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์ตากใบ ที่ก่อให้เกิดความบอบช้ำต่อ

สังคมไทยอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง ทางการมักจะกล่าวว่า

องค์กรสิทธิมนุษยชนชอบฟื้นฝอยหาตะเข็บ เมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว

เรากำลังแก้ไขและก้าวต่อไป น่าจะลืมและเลิกที่จะกล่าวถึง หรือ

จัดงานรำลึกในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันอีก ในมุมมองของ

ชาวบ้านและประชาชนที่จัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงต่อ

ประชาชนไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นมานานนับ 40 ปี หรือ 

10 ปี นั้นเป็นการตอกย้ำถึงความรู้สึกและความจริงว่าเรื่องสิทธิ

มนุษยชนและความยุติธรรมของประเทศไทยนั้นยังห่างไกลจากคำ

ว่า “ลืม” และความทรงจำในเรื่องราวเหล่านั้นมันเป็นความขมขื่น

ที่ยังคงยืนยันว่า การทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม

ในสังคมไทยยังคงต้องดำเนินต่อไป ตราบเท่าที่คำว่า “ฟื้นฝอย  

หาตะเข็บ” จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อดูแคลนความพยายามในการ

เรียกร้องความยุติธรรมในการรำลึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงต่อ

ประชาชน 

 * ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
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เหตุการณ์ตากใบที่ก้าวไม่พ้น 

เดือนตุลาคม ปี 2558 ครบรอบ 10 ปีที่ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปจังหวัด

นราธิวาสเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ 

การเดินทางครั้งนั้นนำพาให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการเข้าถึง

ความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้และได้สัมผัสถึงสิ่งที่ใกล้ชิดกันอย่างยิ่งนั้นคือ 

สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม 

จากวันนั้นถึงวันนี้คำถามที่ว่าเหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่มี

ความกระจ่าง ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมตามระบบยุติธรรมไทยก็ตีบตันและ

สิ้นสุด การฟ้องคดีอาญาด้วยกลุ่มผู้เสียหายเองซึ่งก็เป็นการยาก คดีตากใบเป็น

กรณีที่เกิดการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมจำนวน 78 คน ระหว่างเคลื่อนย้าย

ไปสอบปากคำยังค่ายอิงคยุทธบริหาร ซึ่งคดีนี้ศาลจังหวัดสงขลามีคำสั่งในสำนวน

ชันสูตรพลิกศพ หรือไต่สวนการตาย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ว่าตาย

เพราะ “ขาดอากาศหายใจ” ทีมทนายความจากสภาทนายความได้มีการยื่น

คำร้องต่อศาลอาญาให้เพิกถอนคำสั่งไต่สวนการตายดังกล่าว โดยระบุว่า “คำสั่ง

ไต่สวนการตายของศาลจังหวัดสงขลากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการ

ชุมนุมอำเภอตากใบในคดีหมายเลขดำที่	ช.16/2548	คดีหมายเลขแดงที่	ช.8	/

2552	ที่ว่าผู้ตายทั้งหมดเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ	โดยไม่กล่าวถึงเหตุ

และพฤติการณ์ที่ตาย”	

กล่าวคือ ในคำสั่งไต่สวนการตาย ไม่ระบุข้อเท็จจริงเรื่องที่ผู้ถูกควบคุมตัว

จำนวน 78 คน ถูกบังคับให้ถอดเสื้อและมัดมือไขว้หลัง บังคับให้นอนคว่ำหน้ากับ

พื้นรถยนต์บรรทุก ทับซ้อนกันเป็นชั้น ประมาณ 4-5 ชั้น และไม่ระบุชื่อบุคคล  

ผู้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม

คำสั่ง ซึ่งเป็นผู้สั่งการหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จากคำ

ให้การของประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุจำนวนมาก และพยานหลักฐานต่างๆ   

ในสำนวนได้ปรากฏข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง รวมตลอดถึงข้อเท็จจริงสำคัญ

อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม  

ผู้ร่วมชุมนุม  และนำตัวไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร โดยไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรม 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใด 
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ผู้เขียนได้มีโอกาสไปรับฟังคำสั่งศาลจังหวัดสงขลาทั้งสองครั้ง ครั้งแรก  
มีการเลื่อนการอ่านคำสั่งไปหนึ่งเดือนโดยข้ออ้างที่ว่าญาติผู้เสียชีวิตมาศาลไม่ครบ 
(ซึ่งเหตุผลดังกล่าวดูจะไม่สมเหตุสมผล ญาติผู้เสียชีวิตในฐานะผู้ร้องคัดค้าน  
มาศาลไม่ครบไม่น่าจะเป็นเหตุผลในการไม่อ่านคำสั่ง) คำสั่งศาลคดีไต่สวนการ
ตายเลื่อนไปอ่านอีกหนึ่งเดือนให้หลัง วันที่ศาลอ่านคำสั่งในประโยคสุดท้ายว่า 
สาเหตุการตายคือการขาดอากาศหายใจ ผู้ร้อง 34 รายญาติของผู้เสียชีวิตที่ร่วม
รับฟังกล่าวเป็นภาษามลายูมีความหมายง่ายๆ ว่า “ใจหาย” คนเสียชีวิตไป   
85 รายไม่มีใครต้องรับผิดชอบ ไม่มีใครเป็นผู้กระทำความผิด 

ในมุมมองทางกฎหมาย คำสั่งของศาลจังหวัดสงขลาย่อมกระทบต่อสาระ
สำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้ตายและญาติผู้ตาย ซึ่งได้รับ
การรับร้องไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขัดกับบทบัญญัติประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักรไทย จึงสมควรถูกเพิกถอนและมีคำสั่งใหม่ที่เป็นธรรม ซึ่งต่อมา  
ศาลฎีกามีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ว่าศาลอาญาไม่มีอำนาจรับคำร้อง  
ในเรื่องนี้ เพราะผู้เสียหายต้องไปยื่นต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนี้ ซึ่งน่าจะพ้น
เวลาที่กฎหมายเปิดช่องให้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งไต่สวนการตายไปแล้ว 

ศูนย์ข่าวอิศราได้รายงานว่ารัฐจ่ายเงินเยียวยารวมแล้วกว่า 700 ล้าน ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ ผู้ถูก
จับกุมกว่า 1300 คน ผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีและต่อมาได้รับการถอนฟ้องจำนวน 
58 คน ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบกรณีตากใบก็ได้รับเงินเยียวยาในอัตราใหม่ด้วย โดย
ได้จ่ายไปทั้ งสิ้น 641,451,200 บาท เฉพาะผู้ เสียชีวิต 85 คน เป็นเงิน 
561,101,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บ 51 คน, ทุพพลภาพ   
1 คน, ผู้ที่ถูกรัฐดำเนินคดีแล้วอัยการถอนฟ้อง 58 คน และผู้ที่ถูกควบคุมตัว  
แต่ไม่ถูกดำเนินคดี 1,280 คน จากยอดรวมของเงินเยียวยา 641,451,200 บาท 
รวมกับค่าเสียหายทางแพ่งที่กองทัพบกจ่ายไปแล้ว 42 ล้านบาทเมื่อราวปี 2550 
และเงินเยียวยาเบื้องต้นหลังเกิดเหตุอีกจำนวนหนึ่ง ยังไม่นับมูลค่าความสูญเสีย
ทางจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ และได้รับบาดเจ็บซึ่งประเมินค่า
มิได้ ทั้งยังไม่รวมถึงความสูญเสียด้านภาพลักษณ์ของประเทศ และถูกกลุ่ม
ขบวนการที่อ้างอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนนำไปใช้เป็นเงื่อนไขขยายมวลชนและ

ก่อความรุนแรงต่อเนื่องไม่จบสิ้น 
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ดังที่ปรากฎอยู่ในตอนท้ายของฎีกาคำสั่งไต่สวนการตายที่ระบุอย่างชัดเจน

ถึงเหตุผลของการเรียกร้องความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่ว่า คำสั่งของ

ศาลจังหวัดสงขลาที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ต้องรับผิดในการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและสิทธิมนุษยชนแต่ประการใด 

และอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยการปฏิบัติที่ทารุณ โหดร้าย และย่ำยีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ได้อีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อกระบวนการยุติธรรมกรณีตากใบ  

ก้าวไม่พ้นไปจนถึงขั้นที่จะนำมาสู่การปรองดองและการฟื้นฟูเยียวยาที่เหมาะสม 

ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความรุนแรงที่ยืดเยื้อยาวนานยังคงเกิดขึ้นต่อไป 

เหยื่อทรมานถูกนายตำรวจผู้ใหญ่ฟ้องกลับ  

การเรียกร้องความยุติธรรมของผู้เสียหายจากการทรมาน นั้น มีสองนัยยะ

คือ การยืนยันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานว่า “การทรมานเป็นสิ่งต้องห้าม” ทั้ง

หลักการด้านกฎหมายและศีลธรรม ในที่นี้หมายถึงทั้งกฎหมายไทยและกฎหมาย

สากล รวมทั้งหลักศีลธรรมไทยและศิลธรรมในทุกศาสนา การทำร้ายร่างกายกัน

เป็นความผิดและต้องได้รับการลงโทษ และการยุติสิ่งที่เรียกว่า “การปล่อยให้  

คนผิดลอยนวล” หรือในภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า “Impunity” ทั้งสองสิ่งยังคง

เป็นประเด็นที่แสนยากเข็ญในสังคมไทย 

ในประเทศไทยการทรมานยังไม่เป็นความผิดอาญาเป็นเพียงความผิดฐาน

ทำร้ายร่างกาย ซึ่งเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการทรมานมักจะไม่กล้าร้องเรียน ไม่มี

หลักฐาน ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานอิสระได้ทันท่วงที มีบ้าง

กรณีอาจได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงการร้องเรียนได้ ยกตัวอย่างกรณี  

นายซูดีรือมัน มาเละ พื้นเพชาวนราธิวาส ถูกควบคุมตัวไปพร้อมๆ กับชาวบ้าน

หลายสิบคนหลังเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 และถูกทำร้าย

ร่างกายบังคับให้สารภาพว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ปล้นปืนในครั้งนั้น  

ชะตาชีวิตของซูดีรือมันพลิกผันจากผู้เสียหายจากการทรมานมาเป็น 

“จำเลย” ที่นายตำรวจผู้ใหญ่ฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ.2552   

โดยพล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา (ยศในขณะนั้น) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายซูดีรือมัน 
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มาเละ ผู้ต้องหาคดีปล้นปืนค่ายปิเหล็ง เป็นจำเลย ต่อศาลอาญาเมื่อปี พ.ศ. 

2522 ข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม เพื่อจะแกล้ง

ให้โจทก์ต้องรับโทษอาญา  จากการที่จำเลยได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คดีนี้ถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11720/2557 

ซึ่งศาลอาญาได้อ่านเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยศาลฎีกามีคำพิพากษา

ยกฟ้อง  

เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากกรณีปล้นอาวุธปืนกองพันทหารพัฒนาที่ 4   

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ค่ายปิเหล็ง) อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อปี 

พ.ศ.2547 ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหากว่า 10 คน ต่อมาผู้ต้องหาบางคน 

รวมทั้งนายซูดีรือมัน มาเละได้ กล่าวหาว่าตำรวจชุดสอบสวนทำร้ายร่างกายด้วย

การกระทำทรมานให้รับสารภาพ ทางดีเอสไอ ทำการสอบสวนและสรุปสำนวนคดี

ว่ามีมูล แล้วส่งให้ ป.ป.ช. ดำเนินคดีต่อไป   

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552  ระหว่างที่ ป.ป.ช. ดำเนิน

กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่นั้น พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา หนึ่งในจำนวน

ตำรวจชุดสอบสวนผู้ต้องหา ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายซูดีรือมัน มาเละ ผู้ต้องหา

คนหนึ่งซึ่งได้เป็นพยานให้การต่อดีเอสไอ และ ป.ป.ช. กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจ

ชุดสอบสวนทรมานขณะสอบสวนอยู่ที่ สภ.ตันหยง โดยโจทก์ยื่นฟ้องนายซูดีรือ

มัน ต่อศาลอาญา(ศาลชั้นต้น) คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2161/2552 ฐานแจ้ง

ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม เพื่อจะแกล้งให้โจทก์ต้องรับ

โทษอาญา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 

ศาลชัน้ตน้มคีำพพิากษาเปน็คดหีมายเลขแดงที ่อ. 3140/ 2554 วา่จำเลยมคีวามผดิ 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 173 ประกอบ 174 วรรคสอง และ 181 (2)   

ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษา

ศาลชั้นต้น คือยกฟ้อง จำเลยไม่มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง โจทก์ฎีกา เมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2558 ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยศาลฎีกาพิพากษา 

ยืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กล่าวคือ ยกฟ้องโจทก์  
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สำหรับ พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา โจทก์ในคดีนี้ ขณะร่วมสอบสวน  

ผู้ต้องหาเมื่อปี พ.ศ. 2547 มียศเป็นพันตำรวจเอก ต่อมาแม้จะถูกดีเอสไอ และ 

ป.ป.ช. ตั้งข้อกล่าวหาและสอบสวนในคดีเจ้าพนักงานตำรวจชุดสอบสวนซ้อม

ทรมานผู้ต้องหาดังกล่าวก็ตาม แต่ไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ในการรับราชการ ยังได้

เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นโดยลำดับ  

จนกระทั่งเป็นพลตำรวจเอก และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจ  

แห่งชาติ    

คำขอโทษของตำรวจชั้นผู้น้อย 

ระหว่างที่ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมให้ความช่วยเหลือคดีแก่นายซูดีรือมัน 

ทำให้มีความใกล้ชิดและพูดคุยกันในระหว่างการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นในช่วง

ปี 2553 เป็นเวลากว่า 6 ปี หลังจากที่เกิดเหตุการทำร้ายร่างกายบังคับให้

สารภาพเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายซูดีรือมันไม่ได้หลบหนีไปไหนได้ใช้

ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านซึ่งก็ใกล้กับสถานีตำรวจที่เกิดเหตุการณ์ทรมาน และได้เล่าถึง

ประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งว่ามีตำรวจชั้นผู้น้อยนายหนึ่งตั้งด่านตรวจปกติบนถนน   

ได้โบกมือให้นายซูดีรือมันจอดรถ นายซูดีรือมันเกิดความลังเลด้วยความกลัวและ

ไม่แน่ใจว่าจะจอดหรือจะทำอย่างไร แต่ก็ตัดสินใจจอดรถไปใกล้ๆ ขณะนั้นเองสิ่งที่

ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อนายตำรวจนายนั้นได้กล่าว “ขอโทษ” นายซูดีรือมัน 

และกล่าวว่าในวันที่เกิดเหตุที่สถานีตำรวจตันหยง จังหวัดนราธิวาสนั้นตนได้

ทำร้ายนายซูดีรือมันและขอโทษด้วยที่ต้องทำไปเช่นนั้น นายซูดีรือมันเล่าเรื่องราว

ดังกล่าวด้วยในตาสดใสและสุขใจ นายซูดีรืมันได้กล่าวให้อภัยและการพบและจาก

กันวันนั้นก็ทำให้นายซูดีดีภูมิใจว่าสิ่งที่ตนพยายามเรียกร้องอยู่คือความเป็นธรรม

ได้เกิดขึ้นอย่างน้อยสิ่งที่ได้รับคือ “คำขอโทษ” ของผู้สำนึกผิด และเกิดจาก   

“คำให้อภัย” ที่ตนได้พูดออกไป  

นายซูดีรือมันเป็นหนึ่งใน 5 ลูกความของทนายสมชาย นีละไพจิตร  

ที่หายตัวไปเพียงไม่กี่วันหลังจากเข้าพบปะและสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมาน

ในช่วงวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2547 ทนายสมชาย ถูกบังคับให้สูญหายไปใน  

วันที่ 12 มีนาคม 2547 นับจนปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าของคดีและไม่มีการ
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ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากใคร แม้ข้อเท็จจริงจะเป็นที่ทราบกันโดยเปิดเผย

ผ่านการพิจารณาคดีศาลชั้นต้นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อยหนึ่งนายมีส่วนร่วม

ในการบังคับให้ทนายสมชาย นีละไพจิตรสูญหายไป 

ผู้เสียหายจากการทรมาน โดนคนเดียวเจ็บทั้งครอบครัว 

ประสบการณ์นี้ เกิดขึ้นกับครอบครัวชนชั้นกลางในจังหวัดปราจีนบุรี   

ภายหลังการต่อสู้ด้วยการร้องเรียนต่อองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นเวลากว่า 

6 ปี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรี นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร 

อายุ 25 ปี ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองปราจีนบุรี 7 นาย โดยขณะ

เกิดเหตุนายฤทธิรงค์อายุ 19 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และด้วย  

ผลกระทบจากการทรมานทำให้ไม่สามารถกลับเข้ารับการศึกษาจนจบมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ได้ ในคดีดังกล่าวนายฤทธิรงค์กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 7 นายว่าร่วม

กันทำร้ายร่างกายด้วยการทรมานและบังคับให้รับสารภาพในความผิดคดีวิ่งราว

ทรัพย์ที่ตนไม่ได้กระทำ จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ เป็นคดี

อาญาหมายเลขดำที่ 925/2558   

เลขคดีดำเลขนี้ไม่ได้มาโดยง่ายๆ เลยสำหรับผู้เสียหายจากการทรมาน 

ด้วยการต่อสู้ของตนเองและครอบครัวอย่างไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะบิดาของ  

นายฤทธิรงค์ การร้องขอความเป็นธรรมต่อองค์กรภาครัฐและองค์กรอิสระจำนวน

มากตลอดระยะเวลา 6 ปี จนเมื่อคณะกรรมการ ปปท. ได้มีคำสั่งพิจารณาว่าคดี

ที่ร้องเรียนไม่มีมูล ทำให้ครอบครัวของนายฤทธิรงค์พบว่าเมื่อการเรียกร้องต่อ

องค์กรภาครัฐและองค์กรอิสระไม่เป็นผลจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือต่อมูลนิธิ

ผสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินกิจกรรม

ด้านสิทธิมนุษยชนและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อเข้าถึง

ความยุติธรรมตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วย

เรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดหาทีมทนายความให้ความ  

ช่วยเหลือดำเนินคดีแก่นายฤทธิรงค์ฯ โดยการฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง  

ทั้งๆ ที่ครอบครัวก็ยังคงมีความหวาดกลัวต่อทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 7 นาย 

ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา ครอบครัวก็ยังไม่หวั่นและยืนยันว่าจะดำเนินคดี
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จนถึงที่สุด ขณะเกิดเหตุปี 2552 ผู้ถูกกล่าวหารับราชการตำรวจอยู่ที่สถานี

ตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี 2 นาย และตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   

5 นาย ซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาก็ยังคงรับราชการและปฏิบัติหน้าที่อยู่

ในพื้นที่ โดยนายตำรวจทั้ง 7 นายถูกฟ้องในข้อหาหนักในข้อหาความผิดต่อ  

เจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ความผิด

ต่อร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 

200, 275, 309, 310, 391ประกอบมาตรา 83 และ 91 ซึ่งมีระวางโทษสูงสุดจำ

คุกตลอดชีวิต   

“วันเวลารักษาแผลกายให้จางไป	แต่ความทรงจำเลวร้ายตอกย้ำ

แผลใจให้ยังสดอยู่เสมอ	ดังกรณีของฤทธิรงค์	ชื่นจิตร	หรือ	“ช็อปเปอร์”	

เด็กหนุ่มวัย	23	ปี	ผู้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกาย	เพื่อบังคับให้รับ

สารภาพว่าเป็นคนกระชากสร้อยคอทองคำ	โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน

ภายหลังคือ	เจ้าทุกข์ชี้ตัวคนร้ายผิด	และเขาเป็นผู้บริสุทธิ์!”	

จากหนังสือ	Torture		 

วันสากลเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมาน	

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นายฤทธิรงค์ได้รับหนังสือ “ลับ” ฉบับหนึ่ง

จากสถาบันกัลยานิวัฒน์ จากคำแนะนำของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นายฤทธิรงค์

ยินดีเข้ารับการตรวจร่างกายและสภาพจิตใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจาก

เหตุการณ์เมื่อ 6 ปีผ่านมานายฤทธิรงค์นั้นยังคงได้รับความบอบช้ำจากการ

ทรมานทางด้านจิตใจ โดยมีอาการ PTSD โดยนับเป็นคดีแรกที่ผู้เสียหายจากการ

ทรมานได้ใช้กลไกยุติธรรมเท่าที่มีเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าตนถูกทำร้ายร่างกายและ

ยังคงมีบาดแผลเกิดขึ้นกับจิตใจ การตรวจร่างกายของผู้เสียหายจากการทรมานใน

ขณะที่ยังคงมีร่องรอยทางกายภาพเป็นไปได้โดยยากในปัจจุบัน ทางทีม

ทนายความจึงได้นำหลักการสากลเรื่อง Istanbul Protocol มาใช้โดยการสืบสวน

สอบสวนสภาพทางด้านจิตใจของผู้เสียหายเพื่อนำเป็นสู่การพิสูจน์ยืนยันเป็น  

หลักฐานประกอบการกล่าวหาในคดีอาญา   
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ความยุติธรรมที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตการเรียนและการต่อสู้ครอบครัว   

เพื่อยืนยันว่า มนุษย์ทุกคนต้องปลอดจากการทรมาน การทรมานเป็นสิ่งต้องห้าม  

ทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ รวมทั้งศีลธรรม จะเป็นไปได้จริงแท้อย่างไร   

เรายังไม่มีคำตอบและอาจเป็นคำตอบเดิมๆ ที่ครอบครัวเคยได้รับมาตลอดว่า   

“คดีไม่มีมูล” และนี่หรือความเป็นธรรม 

ความยุติธรรมยากแท้หยั่งถึงกรณีพลทหารวิเชียร 

สืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียร เผือกสม ถูกรุมซ้อม

ทำร้ายร่างกายในหน่วยฝึกทหารใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิต ทั้งนี้มีข้อเท็จ

จากการสอบสวนของกองทัพภาคที่ 4 โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 พล

ทหารวิเชียร เผือกสม ได้สมัครเข้ารับการราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่   

1/2554 สังกัด ร. 151 พัน.3 และเข้าฝึกที่หน่วยฝึกทหารใหม่ในหน่วยฝึกของ

ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่ทหารหลายนาย ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกาย  

พลทหารวิเชียร เผือกสม ด้วยวิธีการทรมานและกระทำทารุณโหดร้ายอ้างว่า   

พลทหารวิเชียร เผือกสม หลบหนีการฝึก ทำให้พลทหารวิเชียรเผือกสม ได้รับ

บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 มีสาเหตุการเสียชีวิต

เนื่องจากไตวายเฉียบพลันจากกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง โดยพลทหาร

วิเชียร เผือกสม ได้ลาสิขาบทมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2554 และได้สมัครเข้ารับ

ราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/54 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554  

ครูฝึกทหารลงโทษรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมทารุณจนได้รับบาดเจ็บอย่าง

สาหัสและเสียชีวิตในที่สุด การกรทำดังกล่าว ปรากฎในเอกสารการสอบสวน

ภายในของหน่วยงานของทางกองทัพบก เช่นได้ตบหน้าพลทหารวิเชียรฯ 2 ครั้ง 

เพื่อเตือนสติให้สำนึกที่หลบหนี ให้กินพริกสดจำนวน 3-4 เม็ด เพื่อทำโทษและ  

ให้กินข้าวเปล่าจำนวน 1 จาน สั่งให้พลทหารผู้ช่วยครูฝึก 2 นาย นำพลทหาร

วิเชียรฯ ไปบริเวณหลังหน่วยฝึกหน้าห้องน้ำเพื่อปรับปรุงวินัย โดยให้ออกกำลัง  

ท่ากายบริหาร เช่น ท่ากระโดดกบ ท่ายุบสะโพก ฯลฯ โดยในครั้งแรกให้สวมใส่

ชุดทหารใหม่และต่อมาให้ถอดเสื้อผ้าออกคงเหลือกางเกงในเพียงตัวเดียว   
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ให้พลทหารผู้ช่วยครูจับขาพลทหารวิเชียรฯ คนละข้างลากไปกับพื้นปูนบริเวณที่

รวมพลหนา้หนว่ยฝกึประมาณ 2-3 เมตร พลทหารวเิชยีรฯ ไดร้อ้งดว้ยความเจบ็ปวด 

ต่อจากนั้นพลทหารผู้ช่วยครูได้รุมกันใช้เท้าเตะกระทืบที่ขาและลำตัวของพลทหาร

วิเชียรฯ สั่งให้ตัดกำลังขาอย่าไปทำอะไรส่วนบน ต่อจากนั้นได้ใช้เกลือทาบริเวณ

แผลและใช้เท้าเหยียบขึ้นไปที่หน้าอก หลังจากใช้เวลาซ่อมประมาณ 2 ชั่วโมง   

ได้นำตัวพลทหารวิเชียรฯ ไปอาบน้ำและพาไปที่ห้องพยาบาล เพื่อทายารอยแผล

ขีดข่วนและให้นอนพักบนเตียงผ้าใบในห้องพยาบาล มีพลทหารหลายนายสลับกัน

รุมเตะด้วยหัวรองเท้าคอมแบค มีคำสั่งให้แบกพลทหารวิเชียรฯจากห้องพยาบาล

ไปยังโรงเลี้ยง โดยใช้ผ้าขาวห่อตัวเหลือแต่ใบหน้าพร้อมมัดตราสังข์ในลักษณะ

เหมือนศพ พร้อมตั้งขบวนแห่และพูดไว้อาลัยเหมือนกับการแห่ศพ และที่โรงเลี้ยง

มีพยานยืนยันว่า เห็นพลทหารวิเชียรฯ ถูกสั่งให้นั่งกินข้าวบนก้อนน้ำแข็งประมาณ 

10 นาที โดยให้นั่งท่าขัดสมาธิ ก้นสัมผัสผิวน้ำแข็งประมาณ 1 ใน 3 และ  

สวมกางเกงในตัวเดียว สั่งให้พลทหารวิเชียรฯ หมอบ-ลุก เมื่อเห็นว่า ทำช้าไม่เป็น

ที่พอใจจึงได้ไม้ไผ่ขนาดเท่านิ้วชี้ตีที่บริเวณลำตัว แผ่นหลัง ก้น ขาจนถึงปลายเท้า 

และใช้เท้าเตะบริเวณชายโครง หน้าอก และกระทืบไปที่ท้ายทอยเป็นเหตุให้คาง

กระทบกับพื้นเป็นแผลแตกขนาดปลายนิ้วก้อย ใช้เท้าเตะไปที่บริเวณใบหน้าเป็น

เหตุให้มีเลือดออกจากปากแล้วพลทหารวิเชียรฯ ได้ก้มลงกราบพร้อมร้องบอกว่า 

ผมเจ็บและจะไม่ทำอีกแล้ว แต่สิบเอกก็ยังไม่หยุดกระทำ เสียงร้องด้วยความ  

เจ็บปวดสลับกับการถูกเตะและกระทืบดังมากจนทำให้ครูผู้ฝึกได้ชะโงกมาจาก  

ชั้นบนของอาคารหน่วยฝึก พร้อมสั่งให้ผู้ช่วยผู้ฝึกอย่าทำให้แรงเกินไปนัก   

ต่อมาพลทหารวิเชียรฯ นอนพักอยู่ในห้องพยาบาลบริเวณร่างกายและขา  

มีรอยช้ำบวมหลายแห่งใต้คางมีแผลลึกมีน้ำเหลืองไหลย้อยรอบปากปรากฏ  

คราบเลือด พยานบางคนได้ถามอาการเจ็บป่วยได้รับคำตอบว่า เจ็บปวดไปทั่ว

ร่างกาย ได้ร้องขอให้นำตัวไปส่งโรงพยาบาลเนื่องจากทนความเจ็บปวดไม่ไหว   

ถึงขั้นมีการสั่งเสียกับเพื่อนพลทหารด้วยกันว่า หากเสียชีวิตลงให้ช่วยแจ้งกับ

มารดาด้วย แต่ไม่มีผู้ใดสนใจและดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งวันที่ 3 

มิถุนายน 2554 จึงได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ทางโรงพยาบาลเห็น  

พลทหารวเิชยีรฯ มอีาการหนกัเกนิขดีความสามารถของแพทยท์ีจ่ะรกัษาเยยีวยาได ้

จึงส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ต่อทันที  
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เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยที่ขณะนี้ยังไม่มีผู้ได้รับการลงโทษทางอาญา

แต่อย่างใด แต่อย่างน้อยผลของเหตุการณ์ทำให้กองทัพบก มีคำสั่งเป็นหนังสือ

จากกองพันทหารราบที่ 43 กองทหารราบที่ 151 ที่ 32/2554 เรื่องการฝึกทหาร

ใหม่ รุ่นปี 2554 ผลัดที่ 1 ระบุไว้ชัดเจนว่า ห้ามปรับปรุงทหารใหม่จนเกินกว่า

เหตุ ห้ามถูกเนื้อต้องตัวทหาร ห้ามทำร้ายร่างกาย ห้ามถือไม้เรียวโดยเด็ดขาด 

เน้นกำลังให้ฝึกตามระเบียบของหน่วยเหนืออย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะลงโทษ

สถานหนัก เพราะเป็นการผ่าฝืนนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้ดูแลทหาร

ใหม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 

2554ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม  2554 และที่สำคัญหน่วยฝึกค่ายกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์แห่งนี้ยังอยู่ในพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ทหารจะต้องมี

ความเคร่งครัดต่อคำสั่ง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด ก็จะมีอัตราโทษสูง

ตามที่ประมาณกฎหมายอาญาทหารกำหนดไว้ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการ

ยับยั้งชั่งใจของผู้กระทำความรุนแรงต่อชีวิตเนื้อตัวร่างกาย เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นต่อ  

พลทหารสมชาย  ศรีเอื้องดอย ชาวชาติพันธุ์กระเหรี่ยง เสียชีวิตปริศนาที่แพทย์

ลงความเห็นว่าเกิดจากไข้หวัดแต่ญาติยังติดใจสงสัยและกำลังดำเนินการฟ้องแพ่ง

เรียกค่าเสียหายเหตุเกิดที่ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ 2557 หรือเหตุการณ์

ที่เกิดกับ รต. สนาน กรณี ร.ต.สนาน ทองดีนอก ทหารสังกัด ร.1 พัน 4 รอ.1 

จมน้ำตายระหว่างฝึก ญาติสงสัยว่าถูกครูฝึกทำให้ตายระหว่างการฝึกเมื่อวันที่   

6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา    

การฝึกทหารยังคงดำเนินอยู่และข่าวคราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเป็น

ผลให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในระหว่างการฝึกทหารหรือการรับน้องก็ยังคง

เกิดขึ้นทั้งที่เป็นที่รับรู้และเป็นความลับ หากแต่สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม

ในรอบรั้วเขตทหารยังคงเป็นปริศนา สถาบันที่เป็นที่เคารพของสังคมกลับยินยอม

ให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนดำรงอยู่  ข้ออ้างที่ส่งผลให้เกิดขึ้นและเป็นข้ออ้าง  

ที่ผิดกฎหมายคือการให้บุคคลที่รับการฝึกทหารเซ็นยินยอมในการเสียชีวิตจาก

การฝึก ทั้งๆ ที่หนังสือสัญญาฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะเนื่องจากเป็นหนังสือสัญญา  

ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อประชาชน การชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไร 

เพื่อไม่ให้เกิดความบอบช้ำต่อครอบครัวทหารและผู้ใกล้ชิดอยู่ร่ำไปไร้การยอมรับ

เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
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บทเรียนราคาแพงกรณีอิหม่ามยะผา กาเซ็ง 

การเสียชีวิตของนายยะผา กาเซ็งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 

2551 เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้เข้าตรวจค้นพื้นที่ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาสและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อความไม่สงบในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้หลายคน หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวนั้นคือนายยะผา   

กาเซ็ง อิหม่ามประจำมัสยิดรอฮีมะห์ บ้านกอตอ หมู่ที่ 5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส ต่อมาเช้าวันที่ 21 มีนาคม 2551 พบว่านายยะผาได้เสียชีวิตลง  

ในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 39 

ซึ่งขณะนั้นตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่วัดสวนธรรม ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ  

จ.นราธิวาส ต่อมาจากการไต่สวนของศาลจังหวัดนราธิวาส คดีหมายเลขดำที่ 

อช.9/2551 หมายเลขแดงที่ อช.19/2551 พบว่าการเสียชีวิตของนายยะผานั้น

เกิดจากการที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุม

ของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติราชการตามหน้าที่ จนเมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม 2558 จากการพิจารณาของ ป.ป.ช. คดีเลขดำที่ 01-2-115/2552   

เลขแดงที่ 120-2 -5/2558 ป.ป.ช . ได้มีมติ เป็น เอกฉันท์ เห็นชอบตาม  

คณะอนุกรรมการไต่สวนว่า เจ้าหน้าที่ทหารผู้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำผิดจาก

ทั้งหมด 5 คนนั้นมีเพียง1คนที่อาจเป็นผู้กระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายนายยะผา   

กาเซ็ง ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารผู้ถูกกล่าวหาอีก 4 คนนั้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่าได้ร่วมกระทำความผิดตามที่กล่าวหา 

ภายหลังจากการเสียชีวิตครอบครัวของนายยะผาได้เรียกร้องความยุติธรรม

เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ในทางแพ่งทาง

ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานต้นสังกัดจำนวน 5.2 ล้านบาทโดยการ

ไกล่เกลี่ยในศาลแพ่งกรุงเทพเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ส่วนในทาง

อาญาเบื้องต้นความหวังของการนำคนผิดมาลงโทษในญาติได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวนสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ให้สืบสวน

สอบสวนดำเนินคดีเพื่อนำเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดมาลงโทษ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ  

อ้างว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
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ราชการ หลังจากที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ทหาร 5 นายว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ร่วม

กันทำร้ายร่างกายนายยะผา กาเซ็ง จนเสียชีวิต จึงส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อไต่สวนดำเนินคดี โดยส่ง

ไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 แต่การดำเนินการของ ป.ป.ช. เป็นไปด้วยความ

ล่าช้า ญาติจึงได้ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลจังหวัดนราธิวาสด้วยตนเอง แต่เมื่อวันที่ 

2 กันยายน 2553 ศาลไม่รับฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า คดีนี้เป็นการกล่าวหาจำเลยที่

เป็นทหารว่ากระทำความผิด การพิจารณาคดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม  

แต่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ซึ่งญาติของนายยะผา กาเซ็ง ซึ่งเป็นผู้เสียหาย  

ไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลทหารได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เฉพาะอัยการ

ทหารเท่านั้นที่จะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาต่อศาลทหารได้  

จากติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของพนักงานสอบสวน 

สภ.รือเสาะ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การพิจารณาของ ป.ป.ช. คดีเลขดำที่ 01-2-115/

2552 เลขแดงที่ 120-2-5/2558 ที่ ใช้ เวลากว่า 7 ปีนั้นล่ าช้ าและไม่มี

ประสิทธิภาพ โดย ป.ป.ช. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามคณะอนุกรรมการ

ไต่สวนว่า เจ้าหน้าที่ทหารผู้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำผิดจากทั้งหมด 5 คนนั้น

มีเพียง 1 คนที่อาจเป็นผู้กระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายนายยะผา กาเซ็ง ส่วน  

เจ้าหน้าที่ทหารผู้ถูกกล่าวหาอีก 4 คนนั้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เพียงพอที่จะฟังได้ว่าได้ร่วมกระทำความผิดตามที่กล่าวหา  

อีกทั้งพบว่าผลการสอบสวนของ ป.ป.ช. นั้นไม่สอดคล้องกับคำให้การของ

พยานในคดีไต่สวนชันสูตรศพนายยะผา กาเซ็ง ของศาลจังหวัดนราธิวาส   

ซึ่งพยานได้ระบุว่าเห็นผู้กระทำผิดคนอื่นด้วย ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าผู้กระทำผิดในครั้ง

นั้นมีมากกว่าหนึ่งคน ทั้งพฤติกรรมของการทรมาน ทำร้ายร่างกายในระหว่างการ

คุมขัง 2 วัน มีผู้เสียหายจากการทรมานที่บาดเจ็บหนักอีกสองคนในเหตุการณ์

เดียวกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่การทำร้ายร่างกายจะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการร่วมมือ 

สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่หลายคนและผู้บังคับบัญชา แต่ทาง 

ป.ป.ช. กลับชี้ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ทหารอีก   

4 คน ทำให้ญาติตั้งข้อสงสัยต่อความมีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระและความ

โปร่งใสในการสอบสวนของ ป.ป.ช.  
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จากการที่พนักงานสอบสวน สภ.รือเสาะ ส่งสำนวนไปยัง ป.ป.ช. โดยอ้าง

ว่าการทำร้ายร่างกายนายยะผา กาเซ็ง โดยเจ้าหน้าที่ทหารจนเสียชีวิตนั้น แทนที่

จะส่งสำนวนให้อัยการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ต้องหาต่อศาลเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (5) ประกอบมาตรา 83 ฐานร่วมกันฆ่า  

ผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย กลับถือว่าเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ และส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย

ของญาติผู้ตายว่าอาจเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นการสืบสวนสอบสวน หรือเจตนา

หน่วงเหนี่ยวคดีให้ล่าช้า เพื่อเปิดโอกาสให้มีการบิดเบือนคดีหรือไม่ ทั้งนี้จากการ

ที่เจ้าหน้าที่ทหารทรมาน ทำร้ายร่างกายจนทำให้นายยะผาเสียชีวิตนั้น น่าเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (5) ซึ่งมีโทษประหารชีวิต  

มากกว่าที่จะเป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ซึ่งมี

โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือ  

ทั้งจำทั้งปรับ และอยู่ในอำนาจการสอบสวนของ ป.ป.ช. 

สุดท้ายหากมีการดำเนินคดีถูกกล่าวหาที่ ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่เพียง   

1 คนในศาลทหารนั้นจึงเป็นการปิดโอกาสที่จะให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นญาติของ  

นายยะผา กาเซ็ง เข้าไปเป็นโจทก์ร่วมในการดำเนินคดี ญาติไม่สามารถเสนอ

พยานหลักฐานต่อศาลได้  ผู้กระทำผิดรายอื่นลอยนวลพ้นผิด เหล่านี้เป็นการ

ตอกย้ำว่าในที่สุดญาติพี่น้องของนายยะผา กาเซ็ง ประชาชนทั้งในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้และสาธารณะชนที่ติดตามคดีสะเทือนขวัญนี้มากว่า 7 ปี ก็ไม่สามารถ

แสวงหาความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมไทยได้ ปัญหานี้อาจส่งผลเสีย

หายต่อความพยายามของรัฐบาลและประชาชนในการสร้างสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

การอำนวยความเป็นธรรมกรณีอิหม่ามยะผานั้นยังแสดงให้เห็นว่าทาง  

การไทยปล่อยปละละเลยให้มีการทรมานนายยะผา กาเซ็ง กระทั่งน่าเชื่อได้ว่า   

มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชารู้เห็นเป็นใจต่อการ

กระทำดังกล่าว ทั้งการสอบสวนดำเนินคดีที่ขาดความโปร่งใส เสียงเรียกร้องและ

การมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีของผู้เสียหายถูกปฏิเสธ จนทำให้เจ้าหน้าที่  

ที่กระทำผิดลอยนวลมานับเป็นเวลากว่า 7 ปีหรือตลอดไป ถือว่าเป็นการละเมิด
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ต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน

อย่างชัดเจน 

บทเรียนราคาแพงจากการเสียชีวิตของนายยะผา กาเซ็งนั้นยังพบว่า  

ข้อจำกัดทางกฎหมายทำให้คนผิดยังคงลอยนวล ญาติของผู้ตายนั้นไม่อาจดำเนิน

การเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้ ทำให้ไม่มีการทบทวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า  

เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งปฏิบัติราชการในหน้าที่ได้กระทำการเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือ

ไม่ หากไม่เกิดการอำนวยความยุติธรรมอย่างแท้จริงและการดำเนินงานของแต่ละ

องค์กรควรมีทิศทางและดำเนินงานที่เป็นอิสระ รวดเร็ว และเป็นธรรม ราชการ

ไทยก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมอย่าง

แท้จริง 

สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 

ความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นประเด็นในสังคมไทยมาช้า

นาน คดีดังสำคัญที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน  

ในกระบวนการยุติธรรมได้แก่คดีเชอรี่แอน ดันแคน เหตุเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2529   

ในทางกฎหมายก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งกระบวนการยุติธรรม

ไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับสากลในตัวบทกฎหมายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่

เมื่อเกิดข้อกังขาในทิศทางการสอบสวนจากคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนจนถึง

ข่าวคราวเรื่องการจับแพะหรือการทรมานผู้ต้องหาที่ผิดหลักสิทธิมนุษยชน เช่น

กรณีผู้ต้องหาคดีเกาะเต่า ที่เป็นการจับกุมกล่าวหาผู้ต้องหาชาวพม่าสองคนใน

กรณีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษสองคนถูกฆาตกรรมเมื่อเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 

2557 หน่วยงานของรัฐกลับไม่สามารถแสดงความโปร่งใสในกระบวนการ

ยุติธรรมให้สาธารณะชนวางใจหรือไว้ใจกระบวนการยุติธรรมได้ สื่อออนไลน์ได้ทำ

หน้าที่ในการตั้งคำถามต่อข้อสงสัยเรื่องสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมอย่างไม่

เคยปรากฎมาก่อนในช่วงที่มีการสืบสวนสอบสวนคดีเกาะเต่าในช่วงปลายปี 2557 

เป็นต้นมา   
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นอกจากสือ่ออนไลนท์ีม่ามบีทบาทอยา่งรวดเรว็ในการตรวจสอบความโปรง่ใส 

ในกระบวนการยุติธรรม ในกลไกของประเทศไทยมีกลไกที่เข้ามาตรวจสอบและ  

ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาที่อาจกลายเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมได้ แม้

บางครั้งผู้ทำหน้าที่นี้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นทนายโจรหรือช่วยคนทำความผิดก็ตาม 

ยกตัวอย่างเช่น บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2542 

และรวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านความยุติธรรม ทั้งการ

ทำงานของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมที่เฝ้าพยายามนำหลักการ

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอยู่ด้วยกันถึง 7 ฉบับ ได้แก่   

(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   

- ICESCR (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง   

- ICCPR (3) อนสุญัญาฯ วา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ 

- CERD (4) ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   

- CEDAW (5) อนุสัญญาฯ ว่าด้วยสิทธิเด็ก - CRC (6) อนุสัญญาฯ ต่อต้าน  

การทรมานและการปฏิบัติอื่นหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยี

ศักดิ์ศรี - CAT และ (7) อนุสัญญาฯ สิทธิผู้พิการ หลักการในกฎหมาย  

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเหล่านี้ถูกนำมาเป็นหลักการในการปฏิบัติให้

สอดคล้องโดยความพยายามในการประสานความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐ

อื่นๆ เช่น ทหาร ตำรวจ อัยการ ราชทัณฑ์ แต่ก็นับว่าสิ่งที่ยังขาดและยังต้องการ

พัฒนาปรับปรุงนั้นได้แก่การขยายประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายต่อประชาชนทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  

ยิ่งหากประเทศมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษและอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ

ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จากประสบการณ์ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในมูลนิธิผสาน

วัฒนธรรม โดยเฉพาะคดีในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้ที่ประกาศใช้กฎอัยการ

ศึกมาแล้ว 10 ปี โดยเทียบเคียงขณะนี้ประเทศถูกปกครองโดยรัฐทหาร รัฐบาล

มาจากการรัฐประหาร แม้ว่าจะมีการอ้างอิงถึงคำสั่งประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราวที่ใช้กันอยู่ แต่พื้นฐานไม่ได้มาจากประชาชน เราในฐานะประชาชน  

ในประเทศนี้ต้องเคารพสิ่งเหล่านั้นเหมือนเป็นกฎหมาย ก็เลยมีสิ่งทีเรียกว่า 

“ความขดักนัในหลกัการดา้นสทิธมินษุยชน” แมท้างการจะอา้งองิวา่ไดด้ำเนนิการ 

ทุกอย่างตามกฎหมาย 
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หลักการด้านสิทธิมนุษยชนจริงๆ เป็นกฎหมายธรรมชาติ เราไม่ควรจะถูก

ทำร้าย ไม่ควรจะถูกฆ่า ไม่ควรจะถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยที่ไม่มีกฎหมายมา

กำหนด แต่กฎหมายบ้านเราตอนนี้ถูกกำหนดโดยกลุ่มบุคคลบางกลุ่มซึ่งไม่มี

ความเป็นธรรม การขยายโอกาสให้การเข้าถึงความยุติธรรมเป็นเพียงหนทางเดียว

ที่จะทำให้สิทธิมนุษยชนได้รับการปกป้องและความเป็นธรรมอาจมีโอกาสได้

เหมือนดั่งแสงสว่างปลายอุโมงค์ ภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทในการสร้างความ

โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม เพราะความโปร่งใส่ตรวจสอบได้เป็นสิ่งที่

ประชาชนทุกคนร้องหา และนั่นคือบทบาทที่นักสิทธิมนุษยชนจะเดินเข้ามาช่วย

คลำทางหาความกระจ่าง  เพราะประเทศไทยเรายังไม่ได้ปราศจากจุดยึดโยงกับ

ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ เรายังเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

และเรายังต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่     

งานด้านสิทธิมนุษยชนมักจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่ชอบฟื้นฝอยหาตะเข็บและ

เป็นองค์กรที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐ แต่จริงๆ แล้วเราอยากจะให้มองว่า เราเป็น

กระจกเงาส่องให้รัฐเห็นการทำงานว่าตอบสนองต่อประชาชนในมุมมองด้าน  

สิทธิมนุษยชนได้สมบูรณ์แล้วหรือยัง รัฐไทยจะต้องก้าวเดินต่อไปทั้งในอาเซียน

และในระดับโลก แต่ถ้ารัฐไทยไม่สามารถที่จะคุ้มครองให้ประชาชนในชาติได้รับ

สิทธิขั้นพื้นฐาน เราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดคุยกับประเทศอื่นๆ ในบริบทอื่นได้   

แม้ประเทศไทยยังมีความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจหรือการเมืองในภูมิภาค ในเวที

ระหว่างประเทศทุกคนยังรักประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศเขาต้องการให้รัฐ

ไทยเป็นรัฐประชาธิปไตยที่มีความสวยงามและเคารพสิทธิมนุษยชน  

 

 

หมายเหตุ: ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกิดจากโครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย 

ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ผ่านการทำงานร่วมกับทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศ

ไทย มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และทนายความอิสระจำนวนหนึ่ง รวมทั้งความร่วมมือกัน

แสวงหาความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียหาย และครอบครัว ขอแสดงความนับถือและ

ชื่นชมทั้งผู้ที่ถูกอ้างอิงและไม่ถูกอ้างอิงถึงทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต*

การดำเนนิคดเีกีย่วกบัการทจุรติคอรปัชัน่ เปน็การดำเนนิคด ี

กับบุคคลที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางราชการไป

ในทางแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงกรณีคดีการ

ทุจริตของฝ่ายการเมือง ปัจจุบัน กลไกในการดำเนินการกับ  

คดีทุจริตของฝ่ายการเมืองนั้นมีกระบวนการในการดำเนินการ  

หลายรูปแบบ เช่น การลงโทษจำคุกในกรณีกระทำความผิดอาญา

กระบวนการถอดถอนให้บุคคลออกจากตำแหน่งหรือเปิดอภิปราย

ไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นมาตรการลงโทษทางการเมือง 

รูปแบบการดำเนินการกับคดีทุจริตในประเทศไทยก่อนหน้า

ปี 2540 จะใช้วิธีการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อจัดการกับคนที่สูญเสีย

อำนาจไป ต่อมาภายหลังปี 2540 จะใช้วิธีการในกระบวนการทาง

กฎหมาย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวน  

ข้อเท็จจริ ง เพื่ อดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิด หรือ  

การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งโดยกระบวนการทางรัฐสภา 

 * ศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีการในกระบวนการทางกฎหมายทั้ง 2 วิธี เมื่อเชื่อมโยงกับ

กฎหมายพบว่าในอดีตการใช้อำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีอาญา

หรือการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนั้น จะใช้พยานหลักฐานในการนำไปสู่

การใช้มาตรการลงโทษผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้กระทำความผิดโดยต่างฝ่ายต่างก็อ้าง

พยานหลักฐานมาสู้กันและมักจะใช้เวลานาน ด้วยเหตุนี้ การลงโทษผู้กระทำความ

ผิดฝ่ายการเมืองอาจทำได้ยาก จึงเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยกำหนดให้มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ  

ไม่อยู่ภายใต้อำนาจทางการเมือง ทำให้กล้าที่จะดำเนินการไต่สวนและรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดฝ่ายการเมือง 

ปัญหาพื้ นฐานของการดำ เนินคดี อาญาไม่ ว่ า จะ โดยตำรวจหรื อ  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยังจำเป็นที่จะต้องมี

พยานหลักฐานและกระบวนการให้ความเป็นธรรม เพราะการจะนำผู้กระทำ  

ความผิดมาลงโทษนั้นจำเป็นต้องใช้หลักการพิสูจน์และกระบวนการให้ความเป็น

ธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา อันนำมาสู่ปัญหาที่มักจะพูดกันว่า   

“การดำเนินคดีทุจริตบางครั้งขาดประสิทธิภาพล่าช้าและไม่สามารถนำเอาตัว	 

ผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้” ด้วยเหตุว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่มีน้ำหนักหรือ

ไม่สามารถจะเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาได้ ในส่วนนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง  

หลักนิติธรรมดังนี้ 

1. ปัญหาการใช้กฎหมาย ซึ่งคดีทุจริตมีหลักการที่ควรให้ความสำคัญ  

ที่เกี่ยวข้องนิติธรรมคือ หลักการให้ความเป็นธรรม กล่าวคือ จะต้องไม่ถูกเลือก

ปฏิบัติ และต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดใน

การแสวงหาข้อเท็จจริงไปสู่กระบวนการตัดสินชี้ขาดในท้ายที่สุดหากพิจารณาให้ดี

จะเห็นว่าเหมือนเป็นหลักประกัน แต่อีกมุมก็เหมือนเป็นการสร้างปัญหาในเรื่อง

ประสิทธิภาพ เพราะกระบวนการในการดำเนินการทั้งหลายยากจะนำไปสู่ความ

รวดเร็ว เมื่อเป็นกระบวนการทางกฎหมาย การจะนำเอาตัวผู้กระทำความผิด  

มาลงโทษให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเกิดขึ้นได้ยาก เริ่มตั้งแต่การรวบรวมพยาน  

หลักฐานไปจนถึงขั้นตอนการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาต่อสู้คดี ในกระบวนการ

เหล่านี้หากผู้กระทำความผิดเป็นฝ่ายการเมืองยิ่งเป็นเรื่องยาก เพราะฝ่าย
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การเมืองเป็นคนใช้ดุลยพินิจ เป็นคนใช้อำนาจในการสั่งการ คนปฏิบัติคือ

ข้าราชการประจำฝ่ายปฏิบัติการ ดังนั้นการจะสืบสาวไปถึงฝ่ายการเมืองที่เป็น  

คนสั่งการ ต้องใช้เวลา 

2. ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้มีการต่อสู้ เป็นเรื่องของ

ปัญหาการใช้กฎหมายในเชิงหลักการที่เกี่ยวข้องหลักนิติธรรม โดยกำหนดให้

กลไกในกระบวนการยุติธรรมจะต้องเปิดเผย ให้เหตุผลได้ถึงการกระทำต่างๆ 

และอ้างอิงหลักกฎหมายได ้

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อใดเป็นเรื่องทางการเมืองมักพบปัญหาว่า ฝ่าย

การเมืองทั้งฝ่ายที่ถูกฟ้องหรือถูกกล่าวหา และฝ่ายที่เป็นฝ่ายกล่าวหาก็จะมีทั้ง  

คนที่สนับสนุนและคนที่คัดค้านกระบวนการ ดังนั้น ปัญหานี้จึงเกิดขึ้นกับสังคม

ไทยในปัจจุบัน เมื่อสังคมการเมืองแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว ทำให้การทำงานของ

กระบวนการยุติธรรมอาจจะเกิดทั้งการพอใจและไม่พอใจได้เสมอ โดยเฉพาะ  

บางครั้งเราอาจได้ยินคำว่าเลือกปฏิบัติ เล่นงานฝ่ายตรงข้ามขณะที่ฝ่ายเดียวกัน

อาจใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติ ถ้าคณะกรรมการป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ ก็คงต้องมีเหตุผลในการอธิบาย  

3. ปัญหาเรื่องกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมายจะต้องสะท้อน  

ให้เห็นว่าได้เปิดโอกาสในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ถูก  

กล่าวหาและที่สำคัญที่สุดคือ พยาน กระบวนการยุติธรรมของเราจะเห็นว่า  

ผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนที่มีสิทธิได้เยอะเหตุเพราะเป็นฝ่ายการเมือง แต่ผู้ที่มีปัญหา

ค่อนข้างมากในกระบวนการยุติธรรม คือคนที่ไปเป็นพยาน ไม่มีกระบวนการที่จะ

ทำให้คนเหล่านี้อยู่ได้อย่างปลอดภัย ทำให้พยานกลัว ประสิทธิภาพในการดำเนิน

คดีทุจริต คือ ความรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) หรือกระบวนการดำเนินการคดีทุจริตฝ่าย

การเมือง มีลักษณะทำงานแบบนิติกร กล่าวคือมีการทำงานเว้นเสาร์อาทิตย์   

มิได้ทำงานอย่างองค์กรตำรวจ ทำให้คดีทุจริตเดินไปค่อนข้างยาก อีกทั้งการ  

ขอเอกสาร การติดต่อขอให้พยานมาให้การ รวมถึงการนัดประชุมต่างๆ เป็น
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อุปสรรค ดังนั้นหลายๆ ครั้งที่ปัญหาความล่าช้าเกิดขึ้นจากวิธีการทำงานของ

องค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบเอง เพราะเหตุที่ว่าจะทำการใดต้องกระทำพร้อมกันทั้ง

องค์คณะ ซึ่งทุกคนต้องมีโอกาสในการอยู่ร่วม แตกต่างกับองค์กรตำรวจ จะไม่มี

การหยุดเสาร์อาทิตย์ หากไปตอนกลางคืนก็มีคนทำงาน แต่กระบวนการในการ

ปราบคอรัปชั่นของประเทศไทยยังเป็นการทำงานในลักษณะยึดเวลาราชการเป็น

หลักหรือเอาเวลาที่ทุกคนสะดวกเป็นหลัก 

กระบวนการยุติธรรมในคดีทุจริต กลไกที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะกรรมการป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และศาลยุติธรรม โดยเฉพาะศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง องค์กรเหล่านี้ต้องการคนเก่ง   

คนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และที่สำคัญคือ ต้องเป็นคนที่มีความกล้าในการใช้

ดุลยพินิจ คนที่อยู่ในองค์กรยุติธรรมหากยังมีอคติ ทั้ง 4 ได้แก่ รัก โลภ โกรธ 

หลง จะไม่สามารถดำเนินงานในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมได้ ซึ่งเป็นปัญหา

สำคัญในระบบของเราและอาจทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติไม่ตรงไปตรงมา  

การบังคับคดีที่นักการเมืองทุจริต การลงโทษผู้กระทำความผิดคดีทุจริต  

ในประเทศไทยนั้นไม่เคยมีการประหารชีวิต นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าคดีทุจริต  

ที่ผู้กระทำความผิดเป็นนักการเมือง การลงโทษจำคุกก็เกือบจะไม่มี ซึ่งสะท้อนให้

เห็นว่ากระบวนการในการดำเนินคดีทุจริตไม่มีประสิทธิภาพคงมีอยู่จริง กรณีที่

สามารถไปยึดทรัพย์ได้อาจเป็นเพียงอุบัติเหตุในทางการเมืองหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน 

คดีทุจริตยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางการเมือง ตราบใดที่เรายังปฏิรูป

ทางการเมืองไม่ได้ คดีทุจริตก็ยังแก้ไขได้ยาก เพราะยังมีการเลือกปฏิบัติ มีปัญหา

เรื่องความไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้า เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

การจัดการกับคดีทุจริตเป็นเรื่องของปัญหาการบริหาร แม้ว่าจะมีการเลือก

ปฏิบัติ มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถเดินต่อไปได้ แต่ยังคงมีความ

หวังว่าตราบใดที่บ้านเมืองยังมีคนที่เอาจริงเอาจังกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น   
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ก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพราะตราบที่ยังมีการทุจริตสังคมก็จะมีแต่ความ

ขัดแย้ง การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เพราะจะมีคนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมอยู่   

การบริหารที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องภายในที่องค์กรที่ไปตกลงกันเอง เช่น   

คดีทุจริตที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นเล็กๆ ปล่อยให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ส่วนท้องถิ่นใหญ่ๆ ปล่อยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

แห่งชาติ (ปปช.) ทำซึ่งไปตกลงกันเอง เป็นต้น แต่จริงๆ แล้วต้องทำงานแบบ

บูรณาการกับกรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือองค์กรที่มีหน้าที่

เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สิน ต้องทำในรูปแบบออนไลน์และร่วมกันหามาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ได้ 
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คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม:   
ความย้อนแย้งและดุลยภาพที่เหมาะสม? 

วรวิทย์  สุขบุญ*

การปราบปรามนักการเมืองที่ทุจริต เหตุใดคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จึงทำงานล่าช้า  

จากหัวข้อ “ความย้อนแย้งและดุลยภาพที่เหมาะสม” คือ

ความต้องการจัดการกับนักการเมืองให้ เข็ดหลาบ รวมถึง  

การต้องการความเป็นธรรมและความรวดเร็ว ดูเหมือนว่าเป็น

ความขัดแย้งในตัวเอง  

การทุจริตเกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบของผู้ที่มี

อำนาจในการแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง ผู้อื่น ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ นักการเมืองทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐที่

ทุจริต และภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ละกลุ่มเป็นทั้ง  

ผู้ให้และผู้รับผลประโยชน์ ที่เกื้อกูลกันเปรียบเสมือนสามเหลี่ยม

แห่งทุจริต กลุ่มที่สำคัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากเจ้าหน้าที่

รัฐไม่ยอมทำตามหรือไม่ให้ความร่วมมือการทุจริตไม่ประสบ  

ความสำเร็จ แต่การทุจริตมีมาแต่อดีตกาล มีการพัฒนารูปแบบ

 * รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. 
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จากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ การให้สินบน ปัจจุบันพัฒนาเป็นการทุจริตเชิง

นโยบาย มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้การดำเนินการกับนักการเมืองทำได้ยาก 

เพราะรูปแบบการทุจริตแฝงมาในนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี

นักการเมืองเป็นคนสั่งการ มีตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ การกระทำต่างๆ มีการ

วางแผนเตรียมการอย่างดี มีการตัดตอนไม่ให้พยานหลักฐานโยงใยไปถึง  

นักการเมือง โดยนักการเมืองเองก็มีอำนาจอยู่ในมือและเป็นผู้มีอิทธิพล พยาน

ต่างเกรงกลัว ตัวอย่างคดีก่อนมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ปปช.) ตั้งแต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจนถึงการปฏิวัติ   

มีนักการเมืองที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ จำคุกมีเพียงคดีเดียว การทำงานต้องทำ

ตามระเบียบกฎหมาย หากล่าช้าก็ถูกทำลาย หากทำงานไม่รอบคอบเมื่อคดีไปถึง

ศาลก็ถูกยกฟ้อง เปรียบเสมือนการฟอกขาวให้บุคคลนั้นไป  

ในการปฏิรูปการเมืองปี 2540 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ขึ้นมา โดยมีมาตรการดำเนินคดีกับ

นักการเมืองตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่การกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้อง

ยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินแล้วคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง 

ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน มีการตรวจสอบการกระทำที่เป็นการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรการนี้เป็นมาตรการในเชิงป้องกันแต่หากฝ่าฝืนก็จะ

มีโทษ และมีการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ 

ซึ่งเป็นมาตรการด้านการปราบปราม เพราะวัตถุประสงค์ของการทุจริตคือเรื่อง

ของการต้องการเงินเป็นหลัก เราต้องใช้มาตรการนี้ไปดำเนินการ ส่วนมาตรการ

ถอดถอนออกจากตำแหน่งเป็นมาตรการทางวินัย เพราะบางคดีอาจหาพยาน  

หลักฐานที่จะดำเนินคดีอาญาไม่ได้ แต่กฎหมายใช้คำว่าพฤติการณ์ส่อไปในทาง

ทุจริต และมาตรการการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ศาล

แผนกคดีอาญาตัดสินไปศาลเดียว 

สำหรับนักการเมืองที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้แล้วหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติกำหนดขึ้นเอง ซึ่งขณะนี้มีการกำหนดให้นักการเมืองระดับ  
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ท้องถิ่นและระดับชาติต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด   

ยังเหลือเพียงสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น ถ้าบุคคลเหล่านี้ยื่นบัญชีเท็จหรือไม่ยื่นก็จะมีโทษ 

คือ ให้พ้นจากตำแหน่งทางการเมืองและห้ามดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี อีกทั้ง

ยังมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หาก

เราตรวจพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หากเป็นนักการเมือง  

ก็จะขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน มีตัวอย่างที่ศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

ได้แก่ คดีของคุณรักเกียรติ สุขธนะ ศาลตัดสินไปแล้ว 233 ล้าน คดีของ  

คุณณัฐกมล ศาลตัดสินไปแล้ว 68 ล้าน คุณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลฏีกา 

ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดในเชิงป้องกันไม่ให้  

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในการทำสัญญากับ  

หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ปปช.)กำหนดไว้มี 4 ตำแหน่ง คือ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น 

รองผู้บริหารท้องถิ่น หากฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรา 100 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต จะมีโทษตามมาตรา 122 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ  

ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

อีกคดีหนึ่งที่เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

ตอนรัฐประหารปี 2549 ส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ในตอนที่จะยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง  

การเมืองที่ทำงานร่วมกับอัยการ เป็นคดีสุดท้ายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ  

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

กระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทางวินัย บุคคลที่มี

สิทธิร้องขอให้ถอดถอน บุคคลที่จะถูกถอดถอน มีมูลเหตุ 4 มูลเหตุ คือ ร่ำรวย
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ผิดปกติ ส่อว่าทุจริต ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม หรือ

ส่อว่าใช้อำนาจขัดกับรัฐธรรมนูญ การลงคะแนนสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะลง

คะแนนสำหรับผู้ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

ส่งให้ไปถอดถอนต้องใช้คะแนนเสียงถึง 3 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่   

โทษคือให้พ้นจากตำแหน่ง ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี คดีที่

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้วุฒิสภา ถอดถอน  

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ปรากฏว่าไม่มีคดีใดที่ทางวุฒิสภาลงมติคะแนนเสียง

ถึง 3 ใน 5 มีเพียงคดีที่เป็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือคดีจำนำข้าวของ  

คุณยิ่ งลักษณ์ ชินวัตน์ อีกหนึ่ งคดีที่พิจารณาค้างอยู่ คือ คดีคุณสมศักดิ์   

ปริศนานันทกุล ร่ำรวยผิดปกติ 

การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทาง 

การเมืองที่จะถูกดำเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง มีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก  

วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง (บรรดาที่ปรึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 

อาจถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการไต่สวน

ว่าร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม

กฎหมายอื่น 

การดำเนินการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

มีขั้นตอนสำคัญ ดังนี ้

1. การแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อ  

ดูว่าคดีดังกล่าวมีมูลพอจะไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ 

 เมื่อมีคนร้องเรียนต้องมีการตรวจวิเคราะห์คำกล่าวหาเสนอผู้บังคับ

บัญชา แสวงหาข้อเท็จจริง สอบผู้กล่าวหา แสวงหาหลักฐาน สอบพยานบุคคล  

คนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่หน่วยงาน

ต่างๆ ไม่ส่งข้อมูลให้ ดำเนินการเรียกเอกสารหลักฐาน สรุปรายงาน จนกระทั่ง

เสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา ถ้า  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลจึงจะรับไว้ดำเนินการไต่สวน ขั้นตอนนี้  
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จะแยกเป็น 3 กลุ่มคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการไต่สวนเอง โดยพนักงานไต่สวน หรือ  

คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ 

ดำเนินการไต่สวน ประกอบด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็น

อนุกรรมการ แต่ในปี 2554 มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ในอนุกรรมการจะตั้ง

กรรมการท่านอื่นเป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ หรือคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตจะไต่สวนเองทั้งคณะในคดีที่สำคัญ แต่ถ้าหากไม่มีมูลก็จะไม่

รับพิจารณาทำให้เรื่องตกไป 

2. ไต่สวนข้อเท็จจริง 

 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการหรือพนักงานไต่สวน เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบ เพื่อที่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านว่าบุคคลที่มาสอบสวน  

จะให้ความเป็นธรรมได้หรือไม่ โดยเหตุที่จะโต้แย้งได้คือ คนที่จะไต่สวนรู้เห็น

เหตุการณ์ก่อนหรือไม่ มีส่วนได้เสียหรือไม่ มีสาเหตุโกรธเคืองกันหรือไม่ หรือ  

ผู้กล่าวหาเป็นคู่สมรส บุพการี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือไม่ หากเขาโต้แย้งมา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก็ยังทำงานไม่ได้ ต้อง

เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยว่าจะให้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่ แล้วจึงมารวบรวมพยาน

หลักฐาน เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ามีมูล ก็ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าว

หาชี้แจงข้อกล่าวหา กล่าวอ้างพยานหลักฐาน รวมถึงต้องมีการตรวจสอบ  

หลักฐานด้วย โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิขอตรวจดูเอกสารหลักฐานได้ แล้วค่อยไป

ดำเนนิการรวบรวมพยานหลกัฐานเพิม่เตมิ แลว้จงึสรปุรายงานเสนอคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา ซึ่งอาจมีมติไปใน 3 ทาง คือ 

พยานหลักฐานยังไม่พอให้ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือมีมูล หรือให้

ตกไป ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

แห่งชาติ  

3. ลงมติว่าเรื่องดังกล่าวมีมูล 

 ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณา ซึ่งอัยการสูงสุดก็จะดำเนินการตรวจ

สำนวน กลั่นกรองงาน หากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะฟ้อง  
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ก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

แห่งชาติ ดำเนินการพิจารณาข้อที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเห็นควรให้ไปรวบรวม

พยานหลักฐานเพิ่มเติม ในกรณีที่หาข้อยุติได้อัยการก็จะส่งฟ้อง แต่ถ้าหาข้อยุติ  

ไม่ได้ก็ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ฟ้องเอง  

สถิติก่อนที่จะมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแบบประชาธิปไตยจนมาถึงปี 2540 มีคดี  

นักการเมืองแค่คดีเดียว พอมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

แห่งชาติมีคดีที่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

พิจารณา เฉพาะคดีอาญาอย่างเดียวมีทั้งหมด 16 คดี ซึ่ง 80% เป็นคดีที่ศาล  

มีคำพิพากษา ลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ในหลายๆ คดีก็ไม่สามารถ

นำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้แม้ว่าศาลจะพิพากษาลงโทษก็ตาม เพราะผู้กระทำ

ความผิดหลบหนีออกนอกประเทศ 

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มีคดีค้างสะสม 10,800 คดี เรื่องที่อยู่ในระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริง 8,600 คดี 

เรื่องที่อยู่ระหว่างการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน 2,000 กว่าคดี ร้อยละ 80 

กรรมการมาเป็นประธานคณะอนุกรรมการทำให้การทำงานล่าช้าอัตรากำลัง  

เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางคดี 776 คน ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนมี 224 คน   

ขัน้แสวงหาขอ้เทจ็จรงิ 500 กวา่คน เปน็บคุลากรใหม ่ทางสำนกังานคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีปัญหาเรื่องบุคลากรมาในหลายรัฐบาล 

และเริ่มได้รับงบประมาณรับพนักงานไต่สวนเมื่อปีที่แล้ว 800 อัตรา ดังนั้น

บุคลากรที่เข้าใหม่จึงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการทำงาน 

การบริหารจัดการภายในอาจจะต้องมีการจัดประเภทคดี เป็นคดีขนาดเล็ก

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก แล้วจึงกำหนดกรอบเวลาในการ

ดำเนินการในแต่ละประเภทคดีอีกทั้งยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการไต่สวน ตรวจสอบ

คดี อัตรากำลังจำกัด หลายคดีอาจต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาช่วยในการ

ทำงาน 
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ระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหา คือ บทบาทของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตมิภีารกจิมาก ทัง้ปราบปราม ปอ้งกนั และตรวจสอบ 

ทรัพย์สิน ซึ่งงานปราบปรามรับผิดชอบตรวจสอบทุกระดับตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป 

โดยระเบียบยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการไต่สวนชัดเจน แต่อย่างไรก็ดี 

กระบวนการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ต้องให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 

นอกจากนี้ ขณะกำลังดำเนินการไต่สวน ผู้ถูกกล่าวหาจะมาฟ้องเพื่อ

เป็นการประวิงคดี ไม่ให้สามารถดำเนินการสืบสวนได้ ทำให้คณะอนุกรรมการ

ต้องหยุดปฏิบัติงาน โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

แห่งชาติมาวินิจฉัยก่อน จึงเห็นควรว่าต้องมีการตั้งศาลพิเศษในการพิจารณาคดี  

ทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาด้าน  

งบประมาณ รัฐควรสนับสนุนให้เพียงพอ ส่วนใหญ่จะอนุมัติให้เพียง 50% ของ

จำนวนที่เสนอ 

ปัญหาการทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และเจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่และคุกคาม โดนทั้งระเบิด อาวุธต่างๆ อาวุธชีวภาพ ฝ่ายรัฐ

ต้องสร้างความคุ้มครองให้แก่บุคคลเหล่านี้ ในบางคดีมีการบุกเพื่อทำลายหลักฐาน

เอกสาร จึงต้องตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาเอกสารหลักฐานดังกล่าว 

ปัญหาการประสานความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอเอกสาร

หลักฐานจากหน่วยราชการต่างๆ บางครั้งใช้เวลานานกว่า 6 เดือน เป็นต้น   

ดงันัน้ องคก์รตา่งๆ ตอ้งใหก้ารรว่มมอืและสนบัสนนุมากขึน้ อกีทัง้ภาคประชาสงัคม 

ยังไม่เข้มแข็งทำให้การปราบทุจริตไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ 
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คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม:  
กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

มณเฑียร  เจริญผล*
ชัยวัฒน์  อนันตศานต์**

                  

การที่สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์มาตั้งแต่อดีต แต่อำนาจ

อุปถัมภ์ในอดีตเกิดจากความเอื้ออาทร การมีน้ำใจจากการช่วย

เหลือกันซึ่งนับเป็นเรื่องดี แต่ปัจจุบัน คำว่าอำนาจอุปถัมภ์ได้

เปลี่ยนความหมายเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบ การอาศัย

อำนาจเบี่ยงเบนความเห็น การใช้อิทธิพล ในตำแหน่งเพื่อ

ประโยชน์ของตัวเอง ลักษณะเหล่านี้ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ด้วยความเคยชิน จนถึงเรื่องในโครงการ

ใหญ่ๆ ที่ทำความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างมากมายกับสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศ ที่สำคัญ เกิดจากค่านิยมของสังคม 

วัฒนธรรมและประเพณี โดยเฉพาะสังคมที่นิยมการบริโภค และ

การแสวงหาตำแหน่งและอำนาจโดยไม่คำนึงวิถีทางการได้มาว่าจะ

ถูกหรือผิดอย่างไร โดยสามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่ง

ไม่สูงมากนัก การทุจริตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่ง

หน้าที่โดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงานแห่งหนึ่ง   

 * รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ** ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุ และสืบสวนที่ 3 

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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ได้เบิกเงินทดรองราชการเพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ

ข้าราชการบำนาญ และได้มีการโอนเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ

แล้ว โดยนำใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลที่ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วมาลบ

แก้ไขวันที่ เพื่อเบิกจ่ายเงินอีกครั้ง อันเป็นการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็น

เอกสารราชการ จึงเป็นการเบิกเงินทดรองราชการโดยไม่มีใบสำคัญประกอบ  

การเบิกจ่ายจริง เป็นเหตุให้เงินขาดบัญชีและเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์

ดังกล่าวน่าเชื่อว่ากระทำโดยทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว     

บางกรณีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง เช่น 

หน่วยงานแห่งหนึ่งจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ เป็นที่กำจัดขยะโดยวิธีพิ เศษ วงเงิน  

1,510,000 บาท ผู้บริหารสูงสุดได้สั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและเบิกจ่ายเงิน

ให้ผู้ขาย โดยอ้างว่าผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของหน่วยงานแล้ว    

ทั้งที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ มีความเห็นว่าก่อนการจัดซื้อที่ดิน  

ควรดำเนินการในขั้นตอนการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการและผลกระทบ

ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม และขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรับฟังประชาพิจารณ์ทุก  

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าที่ดินที่จะจัดซื้อเป็นที่ลาดชันมีพื้นที่ป่ายังอุดม

สมบูรณ์ ผู้บริหารคนหนึ่งได้บันทึกความเห็นแย้งว่าการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว

ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้

ตรวจรับพัสดุและมีความเห็นแย้งว่าไม่สามารถตรวจรับที่ดินแปลงดังกล่าวได้  

เนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้ว่าจำนวนพื้นที่จะตรงตามโฉนดที่ดินหรือไม่ ซึ่งจะ

ต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยระบบเทคนิคเฉพาะจึงจะสามารถตรวจสอบให้ทราบ

จำนวนเนื้อที่ทั้งหมดตามโฉนดได้ หากฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายและไม่ระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และที่ดินแปลง  

ดังกล่าวยังไม่มีการใช้ประโยชน์ 

จากการดำเนินการจัดซื้อที่ดินและการเบิกจ่ายเงินครั้งนี้ เป็นการจงใจ  

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ

ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ความเห็นของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  

ความเห็นของฝ่ายงานพัสดุ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและความ
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เห็นของหน่วยงานคลังรวมทั้งเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด แต่ผู้บริหารสูงสุดกลับไม่รับ

ฟังทั้งยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยอ้างว่าจะรับผิดชอบ

ด้วยตนเอง เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงถือว่าพฤติการณ์ดังกล่าว  

น่าเชื่อว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต        

การทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐ 

รูปแบบการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่จะนำไปสู่

การทุจริตคอรัปชั่น ของหน่วยงานของรัฐโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

1. การทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดจากการฝ่าฝืน หลีกเลี่ยงหรือบิดเบือน

ระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน   

 1.1 ผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่คนเดียวทำหน้าที่ทั้งการรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงินและจัดทำเอกสารการรับ – จ่าย ตลอดจน  

ลงบัญชี จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทำทุจริต 

 1.2 ผู้บริหารไม่ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเงิน ถึงแม้จะมีการแต่งตั้ง

กรรมการเก็บรักษาเงินไว้แต่กรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบ

กุญแจให้กรรมการคนเดียวเป็นผู้เก็บรักษา และทำการเปิดและ

ปดิตูน้ริภยัหรอืไมม่ทีีเ่กบ็เงนิเปน็สดัสว่น เมือ่ไมม่รีะบบตรวจเชค็ 

จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ทุจริต 

 1.3 นำเช็คซึ่งสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน แต่ไม่ได้ขีดฆ่า

คำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกไปเบิกเงินแล้ว  

นำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 

 1.4 ผู้บริหารปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำบัญชีไว้ยุ่งยากสับสน ไม่ถูกต้อง

ตามหลักบัญชี รายการในบัญชีมีการขูดลบขีดฆ่า ไม่มีการรวม

ยอดหรือปิดบัญชีแสดงยอดคงเหลือ และสมคบกันระหว่าง  
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เจ้าหน้าที่การเงินกับเพื่อนร่วมงานที่มีหน้าที่เหมือนกันกระทำ

การทุจริต 

 1.5 เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินและลงบัญชี กระทำการทุจริตคอรัปชั่น  

โดยพยายามประวิงการจ่ายเงินชำระหนี้ตามใบสำคัญ ซึ่งได้รับไว้

แล้วเป็นระยะเวลานาน และได้หมุนเวียน โดยนำใบจ่ายเงินตาม

ใบสำคัญฉบับใหม่ จึงนำเงินไปชำระแก่เจ้าหนี้ตามใบสำคัญฉบับ

เก่าเรื่อยไป  

 1.6 ผู้บริหารไม่ควบคุมดูแลการใช้ใบเสร็จรับเงินเก่าที่ได้เจาะปรุแล้ว  

แต่เจาะปรุไม่หมด โดยมีเจตนาเพื่อออกไปเก็บเงินจากลูกหนี้

แล้วไม่ลงบัญชีและยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว 

 1.7 บันทึกรายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีใบฝากเงิน

ของธนาคารเป็นหลักฐานในการนำฝากแต่ปรากฏว่าเมื่อนำสมุด

เงินฝากธนาคารมาตรวจสอบ จะไม่มียอดเงินที่ฝากธนาคาร

ปรากฏในสมุดแล้วนำเงินที่นำฝากธนาคารไปใช้ส่วนตัว 

ตัวอย่างเช่น  

1. พนักงานบัญชีของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง บันทึกบัญชีโดยไม่มี  

รายละเอียดว่ามีการรับเงินจากธนาคารตามเช็คเลขที่ใดอย่างชัดเจน จัดทำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวันโดยไม่มีรายละเอียดรายการเอกสารแทนตัวเงิน 

ไม่มีการควบคุมเช็คที่ลงนามแล้ว เก็บรักษาเช็คเงินสดที่ยังไม่นำไปเบิกเงินและ

เอกสารเกี่ยวกับการลงบัญชีไว้ที่พนักงานบัญชี และเขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้อื่น  

โดยไม่ขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ  

คณะกรรมการรับส่งเงินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

ทำให้มีเงินขาดบัญชี 400,000 บาท  

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง รับเงิน  

รายได้จากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ แล้วไม่นำฝากธนาคาร/นำฝากธนาคารไม่ครบ
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ถ้วน บันทึกรายการบัญชี และจัดทำรายงานสถานะการเงินไม่ตรงตามความ  

เป็นจริง ทำให้มีเงินขาดบัญชี 416,702.26 บาท   

3. สถานธนานุบาลเทศบาลแห่งหนึ่ง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ได้รับ

มอบหมายจากผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลให้มีหน้าที่นำเงินฝาก

ธนาคาร แต่กลับนำเงินที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำและดอกเบี้ยจาก

ผู้จำนำ จำนวน 6,945,000 บาท ฝากธนาคารเพียง 6,260,000 บาท ขาดหาย

ไป 785,000 บาท และจัดทำรายงานการรับ–จ่ายเงินประจำวันให้ตรงกับจำนวน

เงินที่ได้รับจริง แต่ได้บันทึกรายการในสมุดเงินสดและบัญชีแยกประเภทให้ต่ำกว่า

จำนวนที่ได้รับจริง กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำที่มีเจตนาจะบันทึกบัญชีไม่ตรงกับ

หลักฐานหรือรายการที่เกิดขึ้นจริงโดยบันทึกบัญชีในเงินสดรับ รายการไถ่ถอน

ทรัพย์รับจำนำและดอกเบี้ยรับจำนำในสมุดเงินสดและผ่านรายการไปยังบัญชี  

แยกประเภทไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนไถ่ถอน บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับสูงหรือ  

ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริง มีผลทำให้การจัดทำรายงานงบการเงินไม่ถูกต้องตาม

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง และมีเจตนายักยอกเงินที่ได้รับมอบไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

กรณีที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลและ  

ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการนำฝากเงินจากธนาคาร

ว่าครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ส่งมอบให้หรือไม่ และไม่ได้ตรวจสอบรายการรับเงิน  

ในบัญชีเงินสดว่าแต่ละวันได้รับเงินมาจำนวนเท่าใด แต่ในรายงานการรับ-จ่ายเงิน

ประจำวันกลับรับรองว่ายอดเงินคงเหลือที่แสดงไว้ในรายการในรายงานการรับ-

จ่ายเงินประจำวันตรงตามบัญชีเงินสด และได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือถูกต้อง

ตรงกันแล้ว ดังนั้น พนักงานบัญชีจึงจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำวันให้ตรง

กับจำนวนเงินที่ได้รับมอบแต่ได้บันทึกรายการในสมุดเงินสดและบัญชีแยก

ประเภทให้ตรงกับจำนวนเงินที่นำฝากธนาคารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

ทำให้สถานธนานุบาลได้รับความเสียหายเป็นเงิน 785,000 บาท  

4. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง รับคืนเงินยืม/เงินเบิกเกินส่งคืน ค่าขาย

เอกสารสอบราคา ค่าคำร้อง ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าภาษีบำรุงท้องที่   

ค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ และเงินรับฝากค่ากระแสไฟฟ้า แล้วไม่นำส่ง/ลงรับเข้าบัญชีเงินสด  
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ไม่นำฝากธนาคารและ/หรือนำส่งลงรับเข้าบัญชีเงินสด/นำฝากธนาคารแต่นำส่งต่ำ

กว่าจำนวนที่รับจริง ไม่นำเก็บในตู้นิรภัย และไม่มีเงินสดให้ตรวจนับ รวมทั้งมีการ

จ่ายคืนเงินมัดจำประกันสัญญาโดยไม่มีการบันทึกรายการรับเงินมัดจำประกัน

สัญญาในบัญชีเงินสด และ/หรือนำฝากธนาคาร รวมเป็นเงินขาดบัญชีทั้งสิ้น  

814,875.25 บาท  

5. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง มีเงินขาดบัญชีจำนวน 5,410,406.30 บาท  

เนื่องจากหัวหน้าส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีได้เสนอเช็คจำนวน  

49 ฉบับ ให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้เสนอฎีกาขอเบิกเงินไม่ได้

เสนอเอกสารหลักฐานการขอเบิก เขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือ  

ผูม้สีทิธริบัเงนิ ไมข่ดีครอ่มเชค็ และไมข่ดีฆา่คำวา่ “หรอืผูถ้อื” ออก และผูม้อีำนาจ 

ลงนามสั่งจ่ายเงินได้ร่วมกันลงนามโดยไม่ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ

เอกสารหลักฐาน และได้มีการนำเช็คดังกล่าวไปขอรับเงินจากธนาคารไปทั้งหมด

โดยหัวหน้าส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีได้ให้การยอมรับว่า  

มีการนำเงินบางส่วนไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น นอกจากนั้น จำนวนเงินที่

เบิกจ่ายตามเช็คอีกหลายรายการไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินให้ตรวจสอบ

และไม่มีเงินสดคงเหลือให้ตรวจนับจึงถือเป็นเงินขาดบัญชี และทำให้หน่วยงาน  

ได้รับความเสียหาย ภายหลังการตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ผู้รับผิดชอบได้นำเงินมาส่งใช้คืนบางส่วนจำนวนเงิน 4,000,667.34 บาท ยังคง

เหลือเงินขาดบัญชีอีก 1,409.738.96 บาท พฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงน่า

เชื่อว่าเป็นการทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทาง

ราชการ   

2 การทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 

      2.1 การหลีกเลี่ยงอากรโดยแสดงราคาไม่ตรงความจริง โดย  

เจ้าพนักงานประเมินราคา และเจ้าพนักงานตีราคาสมยอมกับ

ผู้นำเข้ารับบัญชีราคาสินค้าซึ่งแสดงราคาเท็จ เพื่อประเมินอากร

ให้ต่ำกว่าอัตราที่เป็นจริง โดยยอมรับเอกสารปลอมในกรณี  

ตีราคาตามตัวอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยการทุจริตของ  

เจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง  
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 2.2 การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การประเมินหรือ

เรียกเก็บไม่ถูกต้องและไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด  

การไม่ส่งมอบเงินที่จัดเก็บได้ ตามระเบียบที่กำหนด และปล่อย

ให้มีการส่งมอบเงินล่าช้า โดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฐานะที่จะให้

ความยินยอมร่วมมือกับพ่อค้าผู้หลีกเลี่ยงอากรได้นั้น 

 2.3 ยักยอกเงินค่าค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียม การยักยอกเงินค่าภาษี 

หรือค่าธรรมเนียมนั้น เจ้าพนักงานกระทำได้โดยการออก  

ใบเสร็จรับเงินในต้นขั้วและสำเนาใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกัน โดย

เขียนจำนวนเงินในปลายขั้วให้ตรงกับจำนวนเงินที่รับชำระแล้ว

มอบให้ผู้ชำระไป ส่วนที่ต้นขั้วและสำเนาที่ปรากฏอยู่ก็เขียนให้

น้อยกว่าจำนวนที่ชำระจริงยักยอกเงินส่วนที่เหลือไปเป็นส่วนตัว 

บางรายก็ทำใบเสร็จสองชุด คือ ทำไว้เป็นหลักฐานให้แก่ทาง

ราชการชุดหนึ่ง ซึ่งปรากฏจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับจริง ซึ่งเขียน

ไว้ในครั้งแรกเมื่อมีผู้มาชำระ การที่เจ้าหน้าที่ทำได้เช่นนี้ เพราะ

ขาดระบบการตรวจสอบควบคุมให้รัดกุมจึงไม่ค่อยจะปรากฏตัว  

ผู้กระทำผิด ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีหนึ่งๆ เงินของแผ่นดินอาจรั่วไหล

ไปไม่ใช่น้อย ในการดำเนินการทุจริตคอรัปชั่นของพนักงาน  

เจ้าหน้าที่ในทำนองเดียวกันนี้ 

ตัวอย่างเช่น   

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งรับเงินค่า

ธรรมเนียมและค่าอากรในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552 แล้วไม่ส่ง

มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล สรุป

ค่าเสียหายในเบื้องต้น 170,766 บาท เมื่อมีการตรวจพบจึงได้ทยอยนำเงินส่งเข้า

เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และหัวหน้าส่วนการคลังของหน่วยงานของรัฐ

แห่งหนึ่งรับเงินรายได้และเงินรับฝากประเภทต่างๆ แล้วไม่นำส่งเป็นรายได้ฝาก

ธนาคารโดยมีพฤติการณ์ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ซ้ำกัน 2 เล่ม ซึ่งใบเสร็จรับเงิน
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เล่มที่ซ้ำไม่มีให้ตรวจสอบ บันทึกสมุดเงินสดไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ไม่จัด

ทำรายงานทางการเงิน ไม่จัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ทำให้มีเงินขาดบัญชี  

รวมทั้งสิ้น 202,850.20 บาท   

3 การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1  ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ โดยให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นพวกพ้องเข้ามาทำงานก่อนทำ

สัญญา 

 3.2 ผูบ้รหิารระดบัสงูสัง่การใหม้กีารแบง่ซือ้หรอืแบง่จา้ง เพือ่หลกีเลีย่ง 

วิธีการตามที่ระเบียบฯ กำหนด 

 3.3 ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้กำหนดเงื่อนไขและประกาศประกวด

ราคาในลักษณะปิดกั้นโอกาสผู้ยื่นซอง 

 3.4 การจัดซื้อหรือจ้างในราคาสูงเกินความจำเป็นหรือสูงกว่าราคา

ท้องตลาด 

 3.5 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้ มี อำนาจอนุมัติ  

ไม่พิจารณาทำสัญญากับผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่มีเหตุผล  

อันสมควร 

      3.6 การพิจารณารับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือเสนอ

คุณลักษณะไม่ตรงกับที่ทางราชการกำหนด 

      3.7 ผู้บริหารสั่งการให้การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาซื้อหรือจ้าง 

เพือ่ประโยชนข์องผูร้บัจา้ง และทำใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหาย 

      3.8 ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ระเบียบ ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างเป็น

ระยะๆ จนกระทั่งงานเสร็จจึงพบข้อบกพร่อง หรือรับมอบงาน

โดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ 
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 3.9 ตรวจรับพัสดุโดยยังไม่ส่งมอบของและตรวจรับพัสดุโดยพัสดุนั้น  

ผิดคุณลักษณะที่กำหนดตามสัญญา หรือคณะกรรมการ  

ตรวจการจ้างตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูปรายการ 

 3.10  คิดค่าปรับกรณีส่งมอบของเกินกำหนดต่ำกว่าสัญญา/ไม่ได้คิดค่า

ปรับ 

ตัวอย่างเช่น  

1. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์การเรียนรู้ 

สังกัด กศน. วงเงิน 19,970,000 บาท โดย กศน. มิได้คัดเลือกหนังสือและสื่อ

ตามความต้องการของศูนย์การเรียนรู้ แต่คัดเลือกจากเอกสารใบเสนอรายการ

และราคาที่ผู้ขายรายหนึ่งส่งมาให้เป็นประจำทุกปี และในการจัดซื้อได้มีการแก้ไข

รายละเอียดของรายการ จำนวน และราคาให้เท่ากับราคาที่ผู้ขายกำหนดไว้รวมทั้ง

มีการเพิ่มหรือลดปริมาณจนได้ราคารวม 20,000,000 บาท ตามที่มีการเตรียม

งบประมาณไว้ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำรายการตามโครงการแยกเป็นแต่ละ

อำเภอแต่บันทึกด้านหน้าเขียนว่าแบบสำรวจความต้องการและส่งให้ กศน. เพื่อ

แจ้งให้ กศน.อำเภอแต่ละอำเภอลงชื่อเสมือนหนึ่งว่าเป็นการสำรวจความต้องการ

แล้ว และมีการแก้ไขรายการในโครงการฉบับเดิมโดยตัดเลขรหัสหนังสือและชื่อ  

ผู้แต่งออก แต่กลับกำหนดจำนวนหน้าของหนังสือของแต่ละรายการและปรากฏ

ลายมือชื่อ ผอ.กศน.ทุกแผ่นเอกสารเจตนามิให้ทราบว่ารายการและราคาดังกล่าว

ตรงกับรายการและราคาของผู้ขายรายหนึ่ง หลังจากนั้นได้ส่งโครงการดังกล่าว

เพื่อขออนุมัติผู้บริหารเพื่อส่งให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

ดำเนินการจัดซื้อตามโครงการและราคาที่มีการตบแต่งไว้ มีผลให้หน่วยงานของรัฐ

แห่งนั้จัดซื้อรายการหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง  

เกิดความเสียหายแก่ราชการเป็นเงิน 3,233,500 บาท    

2. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารเทคโนโลยี 

โดยตั้งงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 โครงการ   

เป็นเงิน 13,931,420 บาท ซึ่งครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้

นำราคาที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ซึ่งเป็นวิศวกรมาจัดทำงบประมาณ   
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จึงเป็นกรณีจงใจหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และ  

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

3. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ดำเนินการจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ ด้วยวิธี

ตกลงราคา จำนวน 26 สัญญา ได้ผู้รับจ้างชุดเดียวกัน เข้าข่ายเป็นการแบ่งซื้อ

แบ่งจ้างและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างอ้างเป็นตัวแทนของผู้บริหาร

ทำให้ราชการได้รับความเสียหายในการจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง นอกจากนั้น

เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำใบแจ้งหนี้และลงลายมือชื่อแทนผู้รับจ้างในใบแจ้งหนี้เพื่อนำ

ไปประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินได้จ่ายเช็คจำนวน 8 ฉบับ  

โดยระบุชื่อผู้รับจ้างขีดฆ่าผู้ถือออกแต่ไม่ได้ขีดคร่อมเช็ค   

4. การทุจริตที่มาจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสีย 

 4.1 อาจมาจากการแทรกแซงทางด้านการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการชี้นำ

การทำงานของข้าราชการที่ใจแข็งไม่พอ ต้องการผลประโยชน์ต่อ

ตำแหน่งหน้าที่ ด้วยการทำสิ่งที่ผิด กระทำการทุจริตในลักษณะ

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันซึ่งปัญหาที่เกิดจาก

นักการเมืองและผู้บริหารระดับสูง มีทั้งการใช้อำนาจบังคับทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ให้ข้าราชการหาผลประโยชน์จากโครงการ

ต่ า งๆ โดย เฉพาะการ ใช้ เ งิ น งบประมาณแผ่นดิน หรื อ  

เงินโครงการต่างๆ ในระยะหลัง มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต้อง

ได้รับด้วย หากข้าราชการชั้นรองลงมาไม่ร่วมมือก็อยู่ไม่ได้   

การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินซึ่งก็คือเงินของประชาชน จึงไม่ได้ผล

เต็มเม็ดเต็มหน่วย โครงการที่ดีแต่ไม่ได้จ่ายเงินใต้โต๊ะ ก็ไม่

สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติและเกิดขึ้นก็มีไม่

น้อยที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้ผลตามต้องการ   

ซึ่งเกิดจากขาดผู้นำที่ดี และระบบการเมืองที่ดี รวมทั้งมีการหา

ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพราะอำนาจไม่ได้ เป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการตั้งราคาค่าบริการสูงเกิน

ควรและบังคับให้ประชาชนผู้ใช้ต้องจ่าย รายได้จากผลกำไรที่สูง
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แต่แทนที่จะไปสร้างความเจริญของบริการ แต่กลับนำไป

ตอบแทนให้กับผู้บริหารและพรรคพวกเกินควร   

 4.2 การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการทับซ้อนของผลประโยชน์ หรือ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วน

บุคคล ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Conflict of Interest ที่เห็นกัน

เสมอๆ คือรายได้ซึ่งนักการเมืองและพรรคพวกเพื่อนพ้อง ได้รับ

จากการราคาสินค้า หรือบริการซึ่งเป็นธุรกิจผูกขาดหรือกึ่ง

ผูกขาด   

      4.3 ผู้มีอำนาจและอิทธิพลใช้อำนาจหน้าที่และอิทธิพลเอาพรรคพวก

เข้าไปรับตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล แทนที่จะพิจารณา

บุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามความสามารถและความเหมาะสม โดย

เฉพาะการซื้อขายตำแหน่งที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือเข้าสู่ตำแหน่ง 

เมื่อบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่การงานด้อยความสามารถ การงาน

ก็ไม่เจริญก้าวหน้าได้ ทำให้ประสิทธิภาพของงานเสียหาย 

      4.4 การคิดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเอื้อธุรกิจของตนและ  

พรรคพวกมากกว่าประชาชน 

      4.5 เกดิกลุม่นกัธรุกจิการเมอืง ทำใหม้กีารผกูขาดโครงการของทอ้งถิน่ 

ขนาดใหญ ่ไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

นำไปสู่ความอ่อนแอ ความด้อยพัฒนา ล้าหลังของท้องถิ่น 

          4.6 ข้าราชการซึ่งไม่เคารพกฎหมายโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอาศัย  

ช่องโหว่ของกฎหมาย หรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่สามารถบิดเบือน

กฎหมายได้ บางครั้ง ตัวบทกฎหมายจึงซับซ้อนโดยมีระเบียบ

หรือมีข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นมากมาย รวมทั้งมีเงื่อนไขต่างๆ ที่  

ขัดแย้งกันอยู่ ในตัวเองทำให้ยุ่งยากอย่างยิ่งในการขอสิทธิ   

จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะต้องยอมปฏิบัติอยู่ใต้

กฎหมายนั้นให้ครบถ้วนกระบวนความ เพราะในตัวบทกฎหมาย
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มักจะมีบางข้อบางมาตราที่ไม่อาจจะปฏิบัติตามได้บังคับไว้อยู่

เสมอ ข้าราชการบางคนจึงอาศัยข้อกฎหมายนั้น เป็นช่องทางใน

การหาประโยชน์ส่วนตน   

          4.7 การเลือกใช้กฎหมายเฉพาะการลงโทษผู้ที่ไม่ใช่พรรคพวก  

ของตน หากเป็นพรรคพวกของตนกระทำผิดกฎหมาย ก็หาทาง  

กลบเกลื่อนหรือปิดบังเสีย การหวังผลประโยชน์นี้อาจเป็นการได้

รับประโยชน์โดยตรง หรือเป็นผลประโยชน์โดยอ้อมในระยะ

เวลาต่อมา 

          4.8 ผู้บริหารระดับสูงบางคนได้มีการเลี่ยงกฎหมายด้วยวิธีการโอน

หุ้นในบริษัทธุรกิจของตนให้ลูกและญาติก่อนเข้ารับตำแหน่ง   

ไม่ได้โอนให้นิติบุคคลดูแลแทน และมีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อม  

ในการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน 

ตัวอย่างเช่น  

1. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ทำสัญญาเช่าอาคารของมารดาผู้บริหาร   

โดยมีบุคคลอื่นลงนามเป็นผู้ให้เช่าแทน เนื่องจากต้องการให้บุคคลภายนอกเห็นว่า

หน่วยงานเช่าช่วงอาคารจากผู้เช่าอาคารของมารดาผุ้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็น

เจ้าพนักงานเข้าข่ายมีส่วนได้เสียจากการทำสัญญาเช่าอาคารของมารดาตน  

ทำให้มารดาได้รับประโยชน์จากเงินค่าเช่าอาคาร นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุยังจัด

ทำรายงานขออนุมัติดำเนินการเช่าไม่ครบถ้วนกล่าวคือ ไม่ระบุรายละเอียดของ

อาคารที่จะเช่า ราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด ไม่เรียกดูเอกสารหลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิ

ในอาคารที่เสนอราคา และไม่ได้สอบถามหรือหาข้อมูลข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวกับ  

ผู้ให้เช่า ทำให้มีการเช่าอาคารจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง  

2. ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งจัดซื้อที่ดินของตนเอง เพื่อทำที่  

ทิ้งขยะในราคาแพงกว่าความเป็นจริง โดยในการดำเนินการได้ให้ผู้อื่นเป็นผู้รับซื้อ

ที่ดินของตนแล้วนำไปเสนอขายให้กับหน่วยงาน ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย

เป็นเงิน 990,000 บาท และยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ
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ที่กำหนดให้ที่ดินที่จะซื้อต้องมีทางเข้า-ออก โดยที่ดินที่จัดซื้อไม่มีทางเข้า-ออก  

ต่อมาการทำสัญญาได้ตัดข้อความดังกล่าวออก และยังมีการก่อสร้างปรับปรุงผิว

จราจรแอสฟัสท์คอนกรีตเพื่อออกสู่ถนน โดยถนนที่สร้างเป็นที่ดินราชพัสดุซึ่งยัง

ไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลและกรมธนารักษ์ โดยที่ดินที่ติดกับ

ถนนที่สร้างใหม่เป็นของผู้บริหารที่เช่าจากกรมธนารักษ์ หลังจากสร้างถนนเสร็จ  

ผู้บริหารได้จัดสรรที่ดินของตนเองเพื่อขายโดยได้มีการโอนสิทธิ์ไปแล้วบางส่วน  

กรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการให้ที่ดินของตนเองมีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อจัดสรรขาย  

โดยรายงานเท็จว่าได้ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งที่ยังไม่ได้มีการดำเนิน

การแต่อย่างใด ทำให้ราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน 2,362,500 บาท  

กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ราชการได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 3,352,500 บาท   

3. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง มีการกีดกันการยื่นซองเสนอราคา ตาม

ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ โดยปิดล็อคประตูห้องยื่นซองเสนอราคา  

ไม่ยอมให้ผู้ยื่นซองเสนอราคารายอื่นเข้ายื่นซองเสนอราคา และมิได้ดำเนินการ  

ให้มีการยกเลิกการเสนอราคาครั้งนี้กลับมีการทำสัญญาจนเสร็จสิ้น กรณีดังกล่าว

เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ

ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542   

4. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ ง ดำเนินโครงการจ้างเหมาปรับปรุ ง  

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วงเงิน 195,120,000 บาท มีการกำหนด

คุณสมบัติของผู้เสนอราคาเกินความจำเป็นและกำหนดนอกเหนือจากตามตัวอย่าง

เอกสารประกวดราคาที่ กวพ.กำหนด เป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าต้องแต่งตั้ง  

ผู้จัดการโครงการที่เป็นวิศวกรเป็นพนักงานประจำมีประสบการณ์เกิน 15 ปี เพื่อ

เอื้อประโยชน์ให้เข้าคุณลักษณะของบริษัทผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ออกแบบและ  

เขียนแบบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลจากการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าว

มผีูม้คีณุสมบตัติามประกาศเพยีง 2 ราย ซึง่เปน็บรษิทัผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน ์

ร่วมกัน และในการทำสัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทำสัญญาโดยไม่มี

ข้อความใดในสัญญาที่ระบุว่าต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการที่มีคุณวุฒิสามัญ

วิศวกรโยธาหรือสามัญสถาปนิก สถานะภาพเป็นพนักงานนิติบุคคลประจำ  
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ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นการทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์กับ

ผู้รับจ้างและไม่สอดคล้องกับประกาศ นอกจากนั้นยังมีการกำหนดราคากลาง  

ให้สอดคล้องกับประมาณการเบื้องต้นที่เป็นแบบก่อสร้างอย่างหยาบๆ ไม่มี  

รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีข้อผูกมัดเกี่ยวกับการกู้เงินที่ระบุว่าวงเงิน

ตามสัญญาต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้ กรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้การกำหนดราคา  

ค่าวัสดุและค่าขนส่งต้องสอดคล้องกับวงเงินก่อสร้าง โดยมีการประกาศกำหนด

ราคากลางก่อนคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ กรณีดังกล่าวแสดง  

ให้เห็นว่าทราบราคากลางล่วงหน้า และคณะกรรมการกำหนดราคากลางไว้สูงกว่า

ความเป็นจริง โดยกำหนดค่าวัสดุและค่าขนส่งสูงเกินความเป็นจริง ไม่เป็นไปตาม

ระเบยีบของทางราชการ ซึง่ตามผลการคำนวณของสำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

ราคากลางที่ถูกต้องคือ 180,066,577.65 บาท ดังนั้น จึงมีการทำสัญญาสูงกว่า

ร าค ากลา งที่ ถู กต้ อ ง ท ำ ให้ ท า ง ร าชกา ร ได้ รั บค ว าม เสี ยห ายจ ำนวน  

14,733,422.35 บาท 

กลยุทธ์จำเป็นที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ 

1 แนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดจากระดับพื้น

ฐานบุคคลโดยใช้ด้วยหลักศีลธรรมจรรยาบรรณ 

 คอรัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤติการณ์ใหญ่ คือ วิกฤติทางศีลธรรม 

เริ่มจากมิจฉาทิฎฐิที่เอาโลภจริตเป็นเครื่องขับเคลื่อน ทำให้สังคมเกิดวิกฤติทาง  

ศีลธรรม ผู้คนถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ มือใครยาวสาวได้สาวเอา โกงได้

โกงเอา แย่งชิงทำร้ายกัน เอาเปรียบเด็ก เอาเปรียบสตรี เอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมการพนันและอบายมุขอื่นๆ ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายวัฒนธรรม และ  

ศีลธรรมอันดี เพื่อเงินตราและประโยชน์ส่วนตน เพราะเป็นการพัฒนาด้วย   

“เงินนิยม“ ในขณะที่ศาสนาสอนว่า การประหยัดเป็นคุณธรรม ปัจจุบัน ระบบ

เศรษฐกิจส่งเสริมให้กินมากๆ ใช้มากๆ ใช้โทรศัพท์มือถือมากๆ ส่งเอสเอ็มเอส  

ให้มากๆ เข้าไว้ เพื่อจะเอาเงินออกจากกระเป๋าของคนทั้งปวง  

 ในแต่ละวิชาชีพจึงได้กำหนดจรรยาบรรณมากำหนดบทบาทหน้าที่ 

และพฤติกรรมของสมาชิกในวงการวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น จรรยาบรรณครู   
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จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพทันตกรรม เป็นต้น สำหรับความหมายของวิชาชีพ แตกต่างจากอาชีพ

ทั่วไป กล่าวคือหมายถึง อาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ ซึ่งตรงกับภาษา

อังกฤษว่า Profession ซึ่งจากพจนานุกรมหลายฉบับจะมีความหมายใกล้เคียงกัน 

กล่าวคือ อาชีพหรืองานที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ที่มีความก้าวหน้าหรือความชำนาญ

ในระดับสูง รวมทั้งการฝึกฝนที่มีความเฉพาะเจาะจง มีผู้ให้ความหมายของ

วิชาชีพเพิ่มเติมว่า วิชาชีพมีความหมายอยู่ในตัวว่าต้องใช้วิชาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ 

2 แนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นระดับการปกครอง

โดยใช้หลักนิติธรรม 

 นิติธรรม คือ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้าน

เมืองและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นทุกภาคของสังคม จำเป็นต้องร่วมดำเนินการอย่าง  

ต่อเนื่อง ทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อไปสู่ข้อสรุป  

ในการจัดองค์ประกอบและคุณลักษณะในเชิงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

6 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public participation)   

2) ความสุจริตโปร่งใส (Honesty and transparency) 3) พันธะความพร้อม  

รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม (Accountability) 4) ความชอบธรรมของกลไก

ทางการเมือง (Political legitimacy) 5) กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและความชัดเจน 

(fair legal framework and predictabil ity) และ 6) ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) และได้นำเสนอการบูรณาการ

นิติธรรมสู่ภาคราชการ   

 แนวทางการปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับการเมือง

การปกครอง  สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น 

 2.1 รัฐบาลต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการ

ปราบปรามการทุจริตให้เป็นแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ โดยที่ไม่ว่ารัฐบาลใดที่เข้า

มารับผิดชอบในการบริหารประเทศจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินนโยบายให้

สอดประสานกับยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ และรัฐบาลซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละสมัย  
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จะต้องทำและปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสไปพร้อมๆ กับ

การรณรงค์ และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 2.2 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ  

มอบอำนาจ หรือเสริมความเข้มแข็งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุจริตทุก  

หน่วยงาน ดูแลป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้สามารถทำงานได้

อยา่งเปน็อสิระ ไมค่วรใหห้นว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ผกูขาดทำงานเพยีงหนว่ยเดยีว 

 2.3 การผลักดันกฎหมายที่จะมีส่วนที่จะลดการทุจริตคอรัปชั่น เช่น 

พรบ.การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและมรดก ที่เน้นการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า  

ผู้มีทรัพย์สินรายได้สูงต้องเสียภาษีในอัตราสูง 

 2.4 การส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเปิดเผยเปิดโปง  

กลโกงและวิธีการทุจริตคอรัปชั่น ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลและ

ปกป้องพยาน 

 2.5 การกำหนดโทษและบทลงโทษผู้ทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐให้

รุนแรงขึ้น  รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการลงโทษผู้กระทำความผิดให้เร็วกว่า  

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 2.6 ภาคธุรกิจ ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคท้องถิ่นต่างๆ 

ควรมีส่วนสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการเกี่ยวกับการปราบปราม

การทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการลดลง

โดยเร็ว 

3. แนวทางการปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดจากปัญหา

ทางเศรษฐกิจโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อย แต่อัตราเงินเดือนของข้าราชการไทย

ยังไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ ซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศด้อยพัฒนาที่มี

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อระบบเศรษฐกิจของไทยไปผูกติดอยู่

กับระบบทุนนิยม จึงก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนรวยกับคนจนเพิ่ม  

มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นอย่างหนึ่ง 
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 ถ้าข้าราชการและนักการเมืองคิดดี ทำดี ตามรอยพระยุคลบาท อยู่ใน

มัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว การทุจริตคอรัปชั่นหรือการโกงกิน   

ก็จะลดลงไปจากสังคมไทย และเมืองไทยใสสะอาดอย่างแน่นอนการตัดสินใจและ

การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และ  

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ 

พร้อมๆ กัน ดังนี้ 

 ประการแรก ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป 

และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการ

บริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

 ประการที่สอง ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ

ของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่

เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่าง

รอบคอบ 

 ประการที่สาม การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้

พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งใกล้และไกล  

 การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนำประพฤติปฏิบัติ ก็จะ

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี แต่ต้องควบคู่ไปกับ

ค่าครองชีพในการดำรงชีวิตชองเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคนต้องเพียงพอแก่ฐานะและ

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจด้วย                                                      

 ถ้ามีการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรู้สึกว่า สามารถทำกิจการอาชีพ  

ได้โดยที่ไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่น ไม่ต้องร่ำรวย พออยู่พอกิน และให้เขารู้สึกว่า 

การไปออกเสียงเลือกตั้งเป็นการไปกำหนดชะตากรรมของประเทศ การเมืองไม่ใช่

เรื่องของอำนาจเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีคุณธรรมด้วย หรือสังคมที่ดีคือสังคม

ที่มีศีลธรรม ใครโกงเอาเข้าพกเข้าห่อเป็นสิ่งที่ไม่ดี ปัญหาคอรัปชั่นจะเบาบางลง  
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คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม:   
ความย้อนแย้งและดุลยภาพที่เหมาะสม? 

วีระ  สมความคิด*

เมือ่พจิารณาจากชือ่หวัขอ้แลว้ จะเหน็ไดว้า่ตอ้งแยกออกเปน็ 

2 คำ คือ คดีทุจริตทางการเมือง หลักนิติธรรม หลักนิติธรรม  

คือความสูงสุดของกฎหมายและไม่มีอำนาจใดอยู่เหนือกฎหมาย   

เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย 

กฎหมายต้องชัดเจนและบังคับใช้กับทุกคน 

เมื่อพิจารณาคดีทุจริตทางการเมืองจะย้อนแย้งกันกับ  

หลักนิติธรรม คดีทุจริตคนที่ทำคือผู้มีอำนาจรัฐเป็นส่วนใหญ่   

โดยมักจะอ้างหลักนิติธรรมและขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเมื่อตน

ถูกกล่าวหา สิทธิตรงนี้เป็นที่รับรู้ของทุกคนและปรากฏเป็นลาย

ลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐาน

ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด1 สำหรับเรื่องที่ไม่เป็นที่

รับรู้และไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น 

คือการที่นักการเมืองใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต   

 * ประธานคณะกรรมการอำนวยการ คปต. 
 1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 

วรรคสอง  
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การประชุมกลุ่มย่อยที่ 5

เมื่อถูกตรวจสอบเปิดโปงยังสามารถใช้อำนาจที่มีทางการเมืองได้ โดยไม่มีการให้

บุคคลเหล่านั้นหยุดทำหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐก็ดี องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

ก็ดี หรือแม้แต่ตำรวจไม่กล้าที่จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้น  

หลักนิติธรรมเป็นนามธรรม เป็นอุดมคติ เป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เกิดขึ้น 

แต่เกิดขึ้นจริงน้อยมากที่สุดในยุคที่รัฐไม่เคารพกฎหมาย ทั้งที่มีความต้องการเป็น

นิติรัฐและต้องการให้ทุกคนเคารพกฎหมาย และเมื่อตนเองกระทำการทุจริตและ

ถูกตรวจสอบก็จะใช้อำนาจในการปกป้องตนเองและพวกพ้อง ตัวอย่าง ปี 2543 

กรณีที่พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ไปแจ้งบัญชีและทรัพย์สินอันเป็นเท็จ เมื่อผม  

ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ถูกอำนาจรัฐ

จัดการ เช่น การดักฟังโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบ  

ยังพบว่ามีการแทรกแซงแม้ในชั้นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยคดีนี้  

คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิชีม้ลู 9 ตอ่ 0 วา่มคีวามผดิ 

และส่งสำนวนให้ศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างที่มีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

ก็พบมีการวิ่งเต้นเพื่อล้มคดีอีกด้วย 

หรอืในป ี2547 การทีค่ณุทกัษณิ ชนิวตัร กระทำความผดิตามพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 

วรรค 2 ผมยื่นกองปราบเดือนพฤษภาคม 2547 แต่ปรากฏว่าผู้การกองปราบ

ประวิงคดีไว้ โดยเกี่ยงกันระหว่างกองปราบและคณะกรรมการป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยกองปราบอ้างว่ากฎหมายนี้ เป็นของ  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในขณะเดียวกัน  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอ้างว่ากฎหมายนี้เป็น

กฎหมายอาญาจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน กรณีนี้ใช้เวลา 2 ปีเต็ม ต่อมา

ปี 2549 ผมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความ  

เสียหายแก่รัฐ (คตส.) จนในที่สุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองจึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี 

จากตัวอย่างข้างต้นคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ แต่ไม่ได้รับรู้โดยทั่วไปเป็นลายลักษณ์

อักษร เป็นสิทธิที่ทุกคนเรียกร้อง ผู้ต้องหาก็เรียกร้องว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่สิทธิที่

สังคมเสียหายที่ถูกละเมิดจากนักการเมืองมีบุคคลใดสนใจปกป้องหรือไม่  
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การประชุมกลุ่มย่อยที่ 5

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
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คดีทุจริตและหลักนิติธรรมในความจริงแล้วไม่สามารถไปด้วยกันได้ แต่จะ

ไปด้วยกันได้ต่อเมื่อมีประชาธิปไตยที่แท้จริง เพราะจะทำให้คดีทุจริตและ  

หลักนิติธรรมเกิดความสมดุล กล่าวคือ หลักนิติธรรมจะควบคุมไม่ให้เกิดคดี

ทุจริตทางการเมืองและสามารถจัดการกับนักการเมืองที่ทุจริตได้ ประชาธิปไตย

ที่แท้จริงจะไปควบคุมการใช้อำนาจรัฐไม่ให้ใช้เกินขอบเขต ทั้งนี้ รัฐต้องเคารพ

กฎหมายไม่เอาเปรียบประชาชนและต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการ

แทรกแซงในชั้นของพนักงานสอบสวน อัยการ หรือแม้แต่ศาล 

นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ายังจะเกิดขึ้นต่อไป ตราบใดที่อำนาจรัฐยังอยู่เหนือ

กฎหมายหรือใช้อย่างเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ อยากจะเห็นประชาธิปไตย   

อยากจะก้าวไปสู่หลักนิติธรรม  



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

สรุปสาระสำคัญ 

การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม 





��1

สรุปสาระสำคัญ กลุ่มย่อยที่ 1 
เรื่อง “นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม”  

ผู้สรุป: ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ

แนวคดิของกลุม่ยอ่ยที ่1 นี ้เกดิจากการมองวา่หลกันติธิรรม 

เป็นเครื่องมือ และเป็นเป้าหมายของการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย และการประเมนิวา่ในการเมอืงของรฐันัน้ๆ มกีารนำ 

หลักนิติธรรมไปใช้อย่างเคร่งครัดและได้ประโยชน์เพียงใดนั้น ก็จะ

ต้องมองผ่านการดำเนินนโยบายสาธารณะ ซึ่งวิทยากรในกลุ่มนี้   

ก็มีทั้งนักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และนักสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ดร.สมชัย จิตสุชน และ 

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ โดยในกลุ่มย่อยนี้ สามารถสรุปประเด็น

ปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหา

นั้นได้ ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในนโยบายสาธารณะ 

การมองถึงการบังคับใช้หลักนิติธรรมว่าเคร่งครัดเพียงใดนั้น

จะมองผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศไทย ได้แก่ 

วงจรในการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการ

ประเมินผลของนโยบายนั้น ทั้งนี้ ปัญหาของการบังคับใช้หลัก
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สรุปสาระสำคัญการประชุมกลุ่มย่อย

นิติธรรมในนโยบายสาธารณะมีอยู่ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย ในเมื่อเรามอง  

หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ ไม่ได้มองแค่ว่าหลักนิติธรรมจะ

ต้องหมายถึงเพียงการมีกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาด้วยว่ากฎหมายนั้น  

มีความชอบธรรมหรือไม่ มีที่มาอย่างไร ในเรื่องหลักนิติธรรมกับนโยบาย

สาธารณะก็เช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านโยบายสาธารณะจะถูกกำหนด

โดยคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น และขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ 

เมื่อมีการกำหนดนโยบายมาแล้ว ก็ต้องมีกระบวนการเพื่อสร้างการยอมรับ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีกฎหมายจำนวน

มากกำหนดให้ต้องมีการประเมิน และกำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน   

แต่การมีส่วนร่วมเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายสำหรับประชาชนในความเป็นจริง 

หากแต่เป็นเพียงสิ่งที่ต้องทำเพียงเพื่อให้ครบตามกฎหมายเท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้

อย่างแท้จริง 

ยิ่งกว่านั้น ในแง่ของการวางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะก็ยังขาด

การนำหลักนิติธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือและเป้าหมายในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะ และแม้ว่าจะมีกฎหมายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินนโยบาย

สาธารณะในด้านต่างๆ เช่น การดำเนินนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ้นกว่า 

50 ฉบับ แต่ก็ไม่ทันสมัย  

อีกทั้งในแง่ของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ ก็พบว่ายังขาดกลไก  

การตรวจสอบและประเมินผลที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ และผู้มีส่วนได้

เสียโดยตรงหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายของรัฐ  

ก็ขาดข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะเข้าไปต่อรอง ทั้งในแง่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

ส่งผลให้เรื่องการกำกับการดำเนินนโยบายสาธารณะเป็นไปได้ยากขึ้น 

ประเด็นคำถามอีกประเด็นที่มีการกล่าวถึงในการอภิปราย คือ บุคคลกลุ่ม

ใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจริงๆ แล้ว จะพบว่า  

ทุกคนก็ล้วนมีส่วนทั้งสิ้น แต่กลุ่มที่จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ คือ ผู้ที่มีส่วน

ในการกำหนดและการนำนโยบายไปปฏิบัติ เช่น ข้าราชการ ปัญญาชน ผู้ที่ให้

ข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการให้ความสำคัญกับข้อมูลเท่าที่ควร 
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และบุคคลอีกกลุ่มที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบ คือ ฝ่ายที่เข้าไปใช้อำนาจรัฐ เช่น 

กลุ่มทางการเมือง เป็นต้น 

ข้อเสนอเพื่อเป็นทางออกสำหรับปัญหา 

จากการอภิปรายถึงประเด็นปัญหาเบื้องต้น ได้มีการนำเสนอข้อเสนอเพื่อ

เป็นทางออกสำหรับประเด็นปัญหาข้างต้น ดังนี้ 

1. ต้องมีการสร้างประชาธิปไตยที่เน้นสาระมากกว่ารูปแบบ โดยจะต้องมี

การสร้างกลไก กระบวนการ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดการกระจุกตัวของ

อำนาจ การตัดสินใจของผู้แทนประชาชนจะต้องคำนึงถึงคุณภาพคือผู้แทน

ประชาชนจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ และมีความเข้าใจที่เท่าทันฝ่ายบริหาร เช่น 

การมีสถาบันที่ทำหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณคู่กับกับฝ่ายบริหาร เป็นต้น และ

คำนึงถึงการสะท้อนเสียงที่แท้จริงของประชาชน 

2. ต้องมีการสร้างประชาธิปไตยที่รากหญ้า โดยผ่านการกระจายอำนาจ 

ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมการกระจายอำนาจที่ไม่ใช่เป็นเพียงการกระจายอำนาจจาก

รัฐส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นเท่านั้น แต่จะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียตัวจริงจะต้องมีตัวแทน

ที่เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจด้วย 

3. ต้องทำให้การมีส่วนร่วมมีความหมาย ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำเพื่อให้

ครบตามเงื่อนไขของกฎหมายเท่านั้น โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่การมีข้อมูลที่ประชาชน

สามารถเขา้ถงึได ้และเขา้ใจไดง้า่ย ตลอดจนเปน็ขอ้มลูทีส่อดรบักบัความหลากหลาย 

เชิงพื้นที่ และข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการถ่วงดุลกัน ที่สำคัญคือ จะต้อง  

เปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถศึกษาวิจัยและค้นหาข้อมูลของตนเองได้ 

4. ต้องมีการทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ กฎหมายใดที่ล้าสมัยแล้ว   

ก็ต้องยกเลิกหรือปรับปรุงใหม่ ส่วนกฎหมายใดที่มีความจำเป็นแต่ยังไม่มีการออก

กฎหมายมาบังคับใช้ ก็ต้องมีการออกกฎหมายนั้นมา เช่น กฎหมายสิทธิชุมชน 

5. ต้องมีกลไก หรือกระบวนการที่สามารถประเมินนโยบายสาธารณะได้

โดยจะต้องนึกถึงมิติของความยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำ  
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6. ต้องหาสมดุลระหว่างการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต กับ

ความยั่งยืนของระบบ ไม่ใช่ว่าดูแลประชาชน แต่ทำให้ระบบการเงินและการคลัง

ของประเทศล้มเหลว เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ปัญหาเหล่านี้ ควรจะเริ่มจากการ

ปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำนาจ และแก้ไขปัญหาการคอรัปชัน ซึ่งเป็น

ฐานไปสู่การปฏิรูปด้านอื่นๆ  

7. ต้องมีการสนับสนุนในเชิงเทคนิคและทรัพยากรเพื่อผลักดันให้ข้อเสนอ  

ที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ที่สำคัญ จะต้องมีการเชื่อมโยง

ระหว่างนักวิชาการในพื้นที่และนักวิชาการที่มองภาพรวมในการวางโครงสร้าง

ระดับประเทศ เนื่องจากลำพังการออกแบบและจัดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเชิง

สถาบัน อาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม

และทัศนคติ โดยต้องเริ่มจากการให้ราชการยอมรับเสียงของประชาชน และ  

เสริมทักษะประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการเข้าถึง

นโยบายด้วย 
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เรื่อง “วัฒนธรรมการเมืองไทย กับการใช้หลักนิติธรรม”  

ผู้สรุป: นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

ในการประชุมกลุ่มย่อยที่ 2 นี้ เป็นการอภิปรายในหัวข้อ 

“วฒันธรรมการเมอืงไทย กบัการใชห้ลกันติธิรรม” โดยมวีทิยากร 

มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ นายกฤษฎา บุณยสมิต 

ศาสตราจารย์ ดร.สายชล สัตยานุรักษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. 

ไชยันต์ ไชยพร โดยในการอภิปราย วิทยากรก็ได้แสดงทัศนะและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสามารถกำหนดเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1: ความหมายและมุมมองของคำว่า 
“วัฒนธรรม” และ “นิติธรรม”  

วัฒนธรรมเป็นการเพาะปลูก ความงอกงาม ความเจริญขึ้น 

หรือวิถีชีวิต และวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง ได้แก่ เศรษฐกิจ 

สังคม และชุดความคิดของคนในสังคมนั้น และเมื่อพูดถึงคำว่า 

“วัฒนธรรม” แล้วก็มักจะเป็นเรื่ องของสิ่ งดีๆ ส่ วนคำว่ า 

“วฒันธรรมการเมอืงไทย” นัน้ ทา่นวทิยากรไดส้ะทอ้นวฒันธรรม 

การเมืองไทยจากสุภาษิตต่างๆ เช่น เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด 
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พวกมากลากไป เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ มือใครยาวสาวได้

สาวเอา ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ ก็เอาด้วยคาถา และพายเรือ

ในอ่าง เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ในส่วนของวัฒนธรรมการเมืองไทยนั้น   

เรายังมีระบบอุปถัมภ์ ความนิยมในพวกพ้อง และชอบทำตามๆ กัน จนสุดท้าย

เมื่อมีปัญหาก็หาทางออกไม่ได้ 

ส่วนคำว่า “นิติธรรม” นั้น ก็ไม่ใช่คำใหม่ และท่านวิทยากรก็ยกตัวอย่าง  

สุภาษิตที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ได้แก่ ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ซึ่งหลักนิติธรรมจะกล่าวว่า   

ฝนต้องตกทั่วฟ้า นั่นคือการเน้นย้ำเรื่องความเท่าเทียมกัน หรือ ซื่อกินไม่หมด 

คดกินไม่นาน บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น หรือปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจ  

ผู้นอน และเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตลอดจนมีการให้ความสำคัญกับคำว่า “ถูกต้อง” 

และ “ไม่ถูกต้อง” แต่ก็ต้องทำให้เหมาะกับกาลเทศะและวัฒนธรรม ดังนั้น  

จะเห็นได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีการรับหลักนิติธรรมที่เป็นสากลและเป็นที่

ยอมรับของต่างประเทศมาใช้ แต่ในเมื่อประเทศไทยเองก็มีวัฒนธรรมเป็นของ  

ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมที่ส่งเสริม

หลักนิติธรรม และวัฒนธรรมที่เป็นการขัดขวางไม่ให้การนำหลักนิติธรรมสากล  

มาปรับใช้อย่างได้ผลจริงในทางปฏิบัติ อันทำให้เมื่อมีการนำหลักนิติธรรมแบบ

สากลมาใช้แล้ว บางเรื่องก็ยังคงไม่ประสบความเร็จอยู่นั่นเอง 

ประเด็นที่ 2: ความจำเป็นในการนำหลักนิติธรรมสากลมาบังคับใช้และ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีผลในการส่งเสริม หรือขัดขวางการนำหลัก
นิติธรรมสากลมาบังคับใช ้

สำหรับสาเหตุที่ประเทศไทยจำเป็นจะต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศที่นำ

หลักนิติธรรมสากลมาใช้เป็นหลักสำคัญในการปกครองนั้น ได้แก่ 

1. ความจำเป็นในมิติของเป้าหมาย และกระบวนการ: เนื่องจากประเทศ

ไทยไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ และได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์

เสมอ ถ้าหากไม่มีการนำหลักนิติธรรมมาใช้ ประเทศอื่นๆก็จะไม่ยอมรับ ประเทศ

ไทยจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรมสากลและนำหลักนิติธรรมมาบังคับใช้   
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ยิ่งกว่านั้น ปัจจุบัน ประชาชนมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นจึงต้องหันไปพึ่งพารัฐ  

มากขึ้น ส่งผลให้รัฐมีบทบาทในการจัดสรรผลประโยชน์ในประเทศมากขึ้น ดังนั้น 

หลักนิติธรรมจึงสำคัญมากในการดำเนินกิจการทั้งหลายของรัฐ 

2. ความจำเป็นในมิติของปัญหาในประเทศไทย: ประเทศไทยจะต้องมีการ

รณรงค์ให้คำนึงถึงหลักนิติธรรมมากขึ้น เนื่องจากประชาชนยังไม่เคารพกฎหมาย 

ดังจะเห็นได้จากการฝ่าฝืนกฎจราจร ที่สำคัญ สังคมไทยยังมีความคิดที่สุดโต่ง  

ในเรื่องความเชื่อและอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน และอาจไม่ค่อยมีการแบ่งแยก

ระหว่างความถูกต้องและถูกใจ จนสุดท้ายอาจเกิดความขัดแย้งได้เพราะความ  

แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องนำหลักนิติธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความสันติสุขในสังคม 

และให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้การยอมรับความแตกต่างนั้น 

เมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมการเมืองไทยแล้ว จะเห็นได้ว่ามีทั้งวัฒนธรรม

ทางการเมืองที่ส่งเสริม และขัดขวางการนำหลักนิติธรรมมาปรับใช้  

ในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นการส่งเสริมหลักนิติธรรมนั้น 

ได้แก่ 

1. การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของผู้ปกครอง: เห็นได้ตั้งแต่ในอดีต เช่น 

การปกครองในสมัยอยุธยาซึ่งพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศจะต้องยึดถือ

หลักทศพิธราชธรรม อันเป็นหลักที่เป็นเสมือนการกำหนดกรอบการใช้อำนาจของ

ผู้ปกครอง นั่นหมายความว่า ผู้ปกครองจะใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่ได ้

2. วัฒนธรรมเรื่องสันติวิธี: ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าประชาชนตื่นตัวทาง  

การเมืองมากยิ่งขึ้น และเริ่มมีค่านิยมเรื่องสันติวิธีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน

ปัจจุบัน ใครทำร้ายอีกฝ่ายก่อน ผู้นั้นเสียเปรียบ เป็นต้น 

ส่วนวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยที่เป็นการขัดขวางหลักนิติธรรม ได้แก่ 

1. การใช้อารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อมากกว่าข้อเท็จจริง: จะเห็นได้ว่า  

ในบางกรณี การตัดสินผู้ที่มีความเห็นต่างจะมีการใช้อารมณ์ ความเชื่อ หรือ  

ลางสังหรณ์ มากกว่าการพิจารณาจากข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าหากตัดสินหรือวิพากษ์
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วิจารณ์ผู้ที่มีความเห็นต่างโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจแล้ว ก็อาจ

เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เกิดหลักนิติธรรมในสังคมได้ 

2. ความรักสบาย และการบังคับใช้กฎหมาย: ส่งผลให้ประชาชนบางส่วน

ยังไม่เคารพกฎหมาย อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายเองก็มีปัญหาเนื่องจากไม่บังคับ

ใช้ตามหลักนิติธรรม กล่าวคือ การตีความกฎหมายก็เป็นการตีความเพื่อให้ได้

ประโยชน์ของคนตีความและละเลยเจตนารมณ์ ที่สำคัญ กฎหมายจะใช้บังคับ

เฉพาะกับคนที่ไม่รู้จัก ส่วนคนที่รู้จักผู้บังคับใช้กฎหมาย ก็อาจได้รับการผ่อนผัน

หรือละเว้นจากการบังคับใช้กฎหมายนั้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการสันนิษฐานด้วยว่า พื้นหลังความเป็นมาของบุคคลก็มี

ผลต่อ “สำนึก” และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักนิติธรรมมาใช้ในทาง

ปฏิบัติเช่นกัน อย่างเช่น ประชาชนในประเทศอาร์เจนตินา กับประเทศชิลี ซึ่งจะ

เกิดการบริหารภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และประเทศอาร์เจนตินามีการ  

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีมากกว่า แต่เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังของประชาชน  

สองประเทศนี้แล้ว จะพบว่าชาวอาร์เจนตินาเดิมมาจากประเทศอิตาลี ส่วนชาวชิลี

จะมาจากประเทศเยอรมนีซึ่งมีวินัยมากกว่า เป็นต้น 

ดังนั้น ถ้าหากมองที่ ระบบ ต่อให้ระบบดี หรือเศรษฐกิจดี ก็ ไม่ ได้

หมายความว่าจะทำให้มีค่านิยมที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น หรือจะทำให้มี

ความเคารพหลักนิติธรรมมากขึ้น สิ่งที่เรานิยมปฏิบัติอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้น 

สังคมไทยวันนี้ ทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันให้สิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ 

ประเด็นที่สาม: ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทางออกของปัญหา 

จากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นในการอภิปรายได้มีการเสนอข้อเสนอ

เพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

1. ปฏิรูปสถาบันสำคัญที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม: ต้องปฏิรูปหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักนิติธรรมมาบังคับใช้ก่อน เนื่องจากเป็นองค์กรที่สำคัญ  
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ที่ทำให้หลักนิติธรรมในการใช้อำนาจของรัฐเกิดขึ้น และส่งเสริมองค์กรทุกองค์กร

ให้อยู่ใต้กฎหมาย ไม่ให้อยู่เหนือกฎหมาย 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: ควรจะต้องมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตย และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาต ิ

3. การออกแบบรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการพัฒนาหลักนิติธรรม: รัฐธรรมนูญ

ควรออกแบบหลักเกณฑ์ให้ผู้มีอำนาจไม่สามารถลดทอนหลักนิติธรรมให้หมด  

ไปได้ และมีกลไกให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด 

4. สร้างจิตสำนึก: จะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึก ให้ประชาชนเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม มีสำนึกด้านกุศล 
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สรุปสาระสำคัญ กลุ่มย่อยที่ 3 
เรื่อง “หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ:   
การตีความ ขอบเขตอำนาจ และการถ่วงดุล?” 

ผู้สรุป: นางสาวปัทมา  สูบกำปัง

ในการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ 3 นี้ เป็นประเด็นที่เป็นหัวใจ

สำคัญ ซึ่งเป็นการตอบคำถามว่าเราจะก้าวข้าม ก้าวผ่าน ในเรื่อง

ของการจดัดลุอำนาจหรอืไม ่โดยการอภปิรายในประเดน็นี ้จะมมีติ ิ

ที่ค่อนข้างกว้างและวิทยากรที่มาร่วมอภิปรายในกลุ่มย่อยที ่3 นี ้

ได้แก่ รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองศาสตราจารย์ยุทธพร 

อิสรชัย และ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย โดยการอภิปราย

สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง: ความแตกต่างทางแนวความคิด 

เมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้

อำนาจในการตีความหลักนิติธรรมแล้ว ก็จะมีแนวคิดและทฤษฎี

ต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก แต่เมื่อสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าต่างฝ่าย

ต่างมีแนวคิดทฤษฎีทางนิติปรัชญามาจาก 2 ขั้วทางความคิด 

ได้แก่ 

1 . แ น ว ค ว า ม คิ ด แ บ บ ส ำ นั ก ก ฎหม า ย ธ ร ร ม ช า ติ 

(Naturalism): ฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับการให้คุณค่าของกฎหมาย
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ตามแบบสำนักกฎหมายธรรมชาตินั้น จะเชื่อในเรื่องความยุติธรรมทางธรรมชาติ 

และตั้งคำถามว่าอะไรคือหลักนิติธรรมตามธรรมชาติที่หลักนิติธรรมควรจะเอื้อให้

สังคมได้ นอกจากนี้ ฝ่ายที่ยึดถือแนวความคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ จะเห็นว่า

ถ้าหากนำหลักเรื่องความยุติธรรมตามธรรมชาติไปเขียนเป็นกฎหมายจนชัดเจน   

ก็อาจเกิดข้อจำกัดในเรื่องการปรับใช้ เนื่องจาก กฎหมายลายลักษณ์อักษร  

มีข้อจำกัด จึงจำเป็นต้องมีองค์กรมีตีความ ดังนั้น จึงควรมีการเปิดช่องให้เกิดการ

ตีความได้ และบทบาทในการตีความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตีความว่าอะไรคือ

หลักนิติธรรมนี้ ควรเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็จะมีข้อสังเกตประการ

หนึ่งซึ่งมักจะถูกฝ่ายที่ยึดถือแนวความคิดอีกอย่างวิพากษ์เสมอว่า อำนาจในการ

ตีความจะกลายเป็นอำนาจสูงสุดเหนืออำนาจอื่นๆหรือไม่ 

2. แนวความคิดแบบสำนักปฏิฐานนิยม (Positivism) หรือสำนักกฎหมาย

บ้านเมือง: ฝ่ายที่ยึดถือแนวความคิดแบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองจะให้  

ความสำคัญกับตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร โดยผู้ยึดถือแนว  

ความคิดฝ่ายนี้จะเห็นว่า ควรเขียนกฎหมายให้ชัดเจนในทุกเรื่อง เพื่อป้องกันการ

บังคับใช้ที่เป็นอัตวิสัย เนื่องจากเราไม่สามารถไว้วางใจการปกครองของมนุษย์ได้ 

แต่ควรไว้วางใจตัวบทกฎหมายมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ในการอภิปรายของกลุ่มย่อยที่ 3 นี้ แม้ว่าจะมีสองแนว

ความคิดที่มีความแตกต่างกัน แต่ทุกฝ่ายต่างก็มีอุดมการณ์ร่วมกันว่า จะต้องไป

ให้ถึงความเป็นรัฐเสรีที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เคารพเสียงข้างมาก

และยึดถือหลักเสรีนิยม และการเดินไปถึงจุดหมายดังกล่าวนี้ จะต้องใช้รัฐมูลเป็น

กลไกในการสร้างหลักนิติธรรม ที่สำคัญ จะต้องไม่ใช่การให้ความสำคัญแต่เพียง

เป้าหมายสุดท้าย หากแต่ต้องให้ความสนใจกับกระบวนการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย

ด้วย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญจะต้องกำหนดอุดมการณ์อันเป็นเป้ าหมาย 

กระบวนการที่จะนำไปสู่ เป้าหมาย ตลอดจนเนื้อหา ที่สำคัญ รัฐธรรมนูญ  

ที่กำหนดทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะต้องได้รับการยอมรับจากสังคม และสิ่งที่

ต้องเน้น คือ รัฐจะต้องปกครองด้วยกฎหมาย โดยให้กฎหมายเป็นหลักในการ

จำกัดการใช้อำนาจรัฐขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องอยู่

ภายใต้กฎหมายและจะมีอำนาจต่อเมื่อกฎหมายให้อำนาจ    
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ประเด็นที่สอง: ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจในการตีความหลักนิติธรรม 

สำหรับอำนาจในการตีความหลักนิติธรรมนั้น เป็นที่แน่นอนว่ากรอบ  

การตีความจะต้องยึดถือตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักเพื่อลดการ

ผูกขาดอำนาจและการใช้ดุลพินิจอันอาจทำให้เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบได้ และ

เพื่อป้องกันมิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจสูงสุดเพียงองค์กรเดียว อย่างไร

ก็ตาม ในเรื่องของหลักกฎหมายมหาชนนั้น ยังไม่สามารถเขียนให้ชัดเจนได้

เนื่องจากเป็นนิติวิธีที่ต่างไปจากกฎหมายอาญาที่จะเขียนให้ชัดเจน อีกทั้งกฎหมาย

มหาชนยังมีพลวัตรอยู่ แม้แต่ประเทศที่เป็นต้นแบบจริงๆก็ยังต้องเปิดให้มีการ

ตีความ ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเอง ตั้งแต่ ค.ศ. 1803 ที่มีคดี Marbury V. Madison 

ซึ่งเป็นคดีต้นแบบที่มีการวินิจฉัยเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาจนถึงปัจจุบัน 

ก็ยังคงต้องมีการตีความเนื่องจากเป็นพลวัตรของการพัฒนาหลักกฎหมาย 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการมอบอำนาจในการตีความหลักนิติธรรมให้แก่องค์กร

ใดก็ตาม แต่การถ่วงดุล และการตรวจสอบก็คงต้องมี และแม้จะให้ศาล

รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตีความ แต่ควรจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลด้วย 

ซึ่ งอาจทำได้โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อปรับบทบาทของศาล

รัฐธรรมนูญ หรือใช้อำนาจตอบโต้อำนาจ 

ประเด็นที่สาม: ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแยกการใช้อำนาจ 

หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจเป็นหลักที่จะทำให้การปกครองของประเทศ

ไทยมีความสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพราะการปกครองด้วยหลักนิติธรรมคือ

การปกครองด้วยกฎหมาย และให้กฎหมายเป็นใหญ่อยู่เหนือองค์กรที่ใช้อำนาจ

ต่างๆ แต่ก็จะมีมิติที่เป็นช่องว่าง ว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจนั้นมีจุดประสงค์  

อีกประการ คือ ความต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงไม่ควรให้องค์กรใด

องค์กรหนึ่งไปก้าวก่ายงานขอบอีกฝ่าย กล่าวคือ ด้านการเมือง ควรเป็นบทบาท

ของฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้ยังไม่มีความลงตัว 

จึงต้องมีการวิเคราะห์ต่อไปว่าจุดสมดุลควรอยู่ที่ตรงไหน 
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ประเด็นที่สี่: ข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหา 

ในการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ 3 นั้น ได้มีการนำเสนอข้อเสนอเพื่อหาทางออก

สำหรับการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

1. ต้องมีการนำภาคส่วนอื่นๆมาเป็นกลไกในการคานและดุลอำนาจ คือ 

ต้องนำเอาภาคประชาสังคม และนิติสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

2. ต้องมีการจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจใหม่เพื่อให้ได้ดุลว่าควรมีการวาง

ตำแหน่งของบทบาทแต่ละองค์กรอย่างไร 

3. ต้องทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจและรับรู้ว่าอะไรคือหลักนิติธรรม   

โดยจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าหลักนิติธรรมคืออะไร และ  

ให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรของรัฐจะใช้อำนาจโดยที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ให้  

ไม่ได้ในทุกกรณี เป็นต้น 
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เรื่อง “สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม:   
เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม?” 

ผู้สรุป: พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ

ในการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ 4 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนและ

สิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง และ

เป็นธรรม?” นี้ เป็นการพูดถึงเรื่องสิทธิมากพอสมควร ทั้งนี้   

ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายมีการบัญญัติเรื่องสิทธิถึง 300   

กว่าแห่ง และมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชน โดยมีวิทยากรผู้ร่วม

อภิปราย ได้แก่ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองศาสตราจารย์   

ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี และนางสาว  

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ซึ่งในการอภิปราย ก็มีการกล่าวถึงปัญหา 

และการนำเสนอทางแก้ไขเพื่อแก้ปัญหา ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง: ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
พลเมืองในกระบวนการยุติธรรม 

ในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนนั้น จะเน้นไปที่หลักความ  

เท่าเทียมกันของบุคคลและการไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งประเด็นนี้เป็น

ปัญหาใหญ่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 

การดำเนินคดีในประเทศไทยนั้น ถ้าหากเป็นคดีของคนมีชื่อเสียง  
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ก็จะมีการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว แต่ถ้าหากเป็นการดำเนินคดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ  

ผู้มีชื่อเสียง ก็อาจมีการพิจารณาคดีที่ล่าช้า เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องสิทธิพลเมืองของกระบวนการยุติธรรมนั้น   

มีการกล่าวถึงปัญหาเรื่องกระบวนการหาหลักฐาน เช่น หลักฐานที่ได้มาจากการ

ทรมานนั้น จะนำมาใช้ไม่ได้ และควรให้ผู้ต้องสงสัยมีสิทธิที่จะมีทนายความ   

ที่สำคัญ จะต้องมีการแจ้งสิทธิด้วยว่าผู้ต้องหามีสิทธิอะไรบ้าง ส่วนเรื่องของความ

เท่าเทียมกันนั้น จะต้องมีความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน และต้องบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเท่าเทียมกัน ยิ่งกว่านั้น ในประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิต ก็มีประเด็นว่าควร

มีโทษประหารชีวิตต่อไปหรือไม่ เพราะถ้าหากมีการรับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่

อย่างเคร่งครัดแล้ว โทษประหารชีวิตก็จะต้องไม่มี อีกทั้งประเทศไทยเองก็ยังมี

โทษประหารชีวิตอยู่ โดยมีคนรอถูกประหารชีวิตอยู่ร้อยกว่าราย และในจำนวนนี้

เป็นสตรีกว่า 50 ราย 

ยิ่งกว่านั้น ในการอภิปรายยังมีการสรุปว่า สาเหตุที่ทำให้กระบวนการ

ยุติธรรมมีความไม่เท่าเทียมกัน คือ กระบวนการยุติธรรมกลายเป็นอุปสรรคและ

เป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าไปไม่ถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ และแม้ว่ากระบวนการ

ยุติธรรมจะถูกเขียนไว้เป็นแบบเรียน สิ่งพิมพ์ แต่ความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ 

และความไม่เท่าเทียมกันก็ยังคงมีอยู่ และถ้าหากมองจากข้างนอกเข้าไปข้างใน   

ก็จะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีบริบทเรื่องความเหลื่อมล้ำที่กลไกของรัฐก็ให้ความเป็น

ธรรมไม่ได้ อีกทั้งกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ของโลก ที่สำคัญ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายบางประเภท ก็ทำให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำมากขึ้น เช่น การที่กฎหมายมีช่องโหว่ เป็นต้น 

ประเด็นที่สอง: ข้อเสนอที่จะช่วยแก้ไขปัญหา 

1. ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม เช่น การไม่ได้รับ

การประกันตัวในเวลาที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ก็อาจต้องมีการตั้ง

กองทุนให้คนประกันตัวได้ซึ่งตั้งโดยกระทรวงยุติธรรมอันเป็นการคุ้มครอง

ประชาชน นอกจากนี้ แต่เดิมอำนาจในการให้ประกันตัวจะอยู่ที่ส่วนกลาง ก็ควร
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จะมีการกระจายไปอยู่ในแต่ละจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจให้

ประกันตัวในจังหวัดตนเองได้  

2. ปรับปรุงเรื่องสภาพที่คุมขังไม่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ต้องถูกคุมขัง  

ก่อนที่จะมีการต่อสู้คดีก็ต้องไปอยู่ที่เรือนจำเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาใน

เรือนจำที่มีสภาพแออัด 

3. ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในท้องถิ่น โดยเป็นการฝากภารกิจเรื่องนี้ให้ท้องที่ 

กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแล แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานที่รองรับ เนื่องจากกำนัน  

ก็ใช้บ้านเป็นสถานที่ทำงาน ถ้าหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ก็ต้องมี

สถานที่ให้ และขณะนี้ ทางรัฐบาลได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมเข้ามาจัดการ ดังนั้น   

ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชน น่าจะร่วมมือกันและทำหน้าที่ให้ความ

ยุติธรรมกับชุมชนเพื่อให้ความขัดแย้งจบในชุมชนไม่ใช่ในศาล 

4. ภาครัฐจะต้องส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการแบบไร้รอยต่อ มีการ  

บูรณาการงานที่ เกี่ยวกับการยุติธรรมทั้งหมด และจะต้องมีการเรียนรู้กับ

ประชาชนเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยการเรียนรู้นี้จะต้องส่งผ่านไปยังท้องที่กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และนำกฎหมายต่างๆไปสื่อให้ประชาชนอีกต่อหนึ่ง โดยจะต้องเอา

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาอบรมวิธีการพูดคุยแก้ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น 

กลา่วโดยสรปุ จะเหน็ไดว้า่ สิง่ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้ ความอยตุธิรรมจะเกดิขึน้ 

เมื่อคนที่เท่าเทียมกันได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน และคนที่ไม่เท่าเทียมกันได้

รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและถือเป็นประเด็นที่สังคมไทย

ต้องยอมรับในหลักการ แต่ในทางปฏิบัติก็ยังถือเป็นคำถามใหญ่เช่นกันว่า ในเมื่อ

มีปัญหาหลายมิติทั้งโครงสร้าง และวัฒนธรรม ตลอดจนมีความเหลื่อมล้ำทั้งหมด 

การทำให้ทุกอย่างเท่าเทียมกันอาจไม่เกิดขึ้นจริงหากไม่นำเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน

และสิทธิชุมชนมาใช้อย่างทั่วถึงกันและเท่าเทียมกัน 
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สรุปสาระสำคัญ กลุ่มย่อยที่ 5 
เรื่อง “คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม:   
ความย้อนแย้งและดุลยภาพที่เหมาะสม?”  

ผู้สรุป: ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล

ในการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ 5 นี้ เป็นประเด็นเรื่อง “คดี

ทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม: ความย้อนแย้งและ

ดุลยภาพที่เหมาะสม?” ซึ่งมีวิทยากรที่มาร่วมอภิปราย ได้แก่ 

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์ 

นายวรวิทย์ สุขบุญ และนายวีระ สมความคิด และการอภิปรายนี้ 

แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง: หลักการในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการ
ทุจริตทางการเมือง 

คดีทุจริตทางการเมืองมีความแตกต่างจากคดีทั่ วไป 

เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองและผู้ใช้อำนาจรัฐ นั่นคือ ผู้ก่อคดีเป็นผู้มีอำนาจ 

และการทุจริตมักจะเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย ส่งผลให้โครงการที่

เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่โครงการที่เกิดขึ้น

ได้จะเป็นโครงที่เป็นประโยชน์เฉพาะกับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น 

และเมื่อเกิดการทุจริตโดยนักการเมืองมากๆ สิ่งที่สังคมไทย  
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ใช้แก้ปัญหาคือการปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันไม่อยากให้เกิดขึ้น

บ่อย  

ทั้งนี้ เมื่อเกิดคดีทุจริตทางการเมืองแล้ว องค์กรที่จะมีอำนาจดำเนินการ

สืบสวนหาข้อเท็จจริงก็ได้แก่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากนั้นคดีก็ขึ้นสู่ศาล และอาจมี

กระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น ส่วนหลักนิติธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจิตทางการเมือง ได้แก ่

1. หลักการใช้กฎหมายต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หากแต่การเลือก

ปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับคดีทุจริตทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากเป็น

คดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ 

2. ต้องมีกระบวนการในการดำเนินคดีที่โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 

ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีจะต้องตรงไปตรงมา มีความอดทน 

3. ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ หลักในการดำเนินคดีทุจริตที่ดี คือ จะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน 

และจะต้องมียึดติดกับกรอบของระบบราชการจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิด

อุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเวลา เนื่องจากการกำหนดกรอบให้การสอบสวน

จะต้องทำในเวลาราชการ ส่งผลให้เกิดคดีค้าง อีกทั้งควรจะต้องมีการคุ้มครอง

พยานด้วย เนื่องจากคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตของนักการเมืองจะเกี่ยวข้องกับผู้มี

อำนาจและผู้มีอิทธิพล ส่งผลให้ไม่มีใครอยากเข้าไปเป็นพยาน 

ประเด็นที่สอง: ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตทางการเมือง 

การดำเนินคดีทุจริตทางการเมืองในประเทศไทยยังมีอุปสรรค เนื่องจากเกิด

จากปัญหาดังนี้ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบ: โดยระบบและโครงสร้างในการ

ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตทางการเมืองยังไม่มีดุลยภาพที่ดีเพียงพอ เนื่องจาก
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ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานซึ่งการสืบสวนคดีทุจริตทางการเมืองจะต้อง

มีข้อมูลที่ครบถ้วน การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้จึงต้องสำคัญ อีกทั้ง ยังขาดอิสระ

ด้านงบประมาณ  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของ  

นักการเมืองเป็นไปอย่างล่าช้า และกระทบต่อกระบวนการในการถอดถอนผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองที่ทุจริตด้วย 

2. ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ: ปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ  

การดำเนินคดีทุจริตทางการเมืองเป็นจำนวนมาก แต่ก็ขาดความชัดเจน อีกทั้ง  

การออกกฎระเบียบใหม่ในหลายๆครั้งยังเป็นการออกกฎระเบียบที่ครอบคลุมเรื่อง

ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ที่สำคัญ ยังไม่มีกฎหรือระเบียบใดที่สามารถคุ้มครองพยานได้

อย่างแท้จริง 

3. ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร: ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคดีค้างที่สำนักงาน  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเยอะมากโดยมีทั้งสำนวน

ที่รอการแสวงหาข้อเท็จจริง และรอการสอบสวน นอกจากนี้ การดำเนินงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังขาดผู้เชี่ยวชาญ และฝ่ายข้าราชการเองก็ไม่ค่อยกล้าให้

ข้อมูล เนื่องจากถูกบังคับให้หาผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินเช่นกัน 

4. ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก: ที่สำคัญ คือ ภาคประชาสังคมไม่  

เข้มแข็งทั้งที่จริงๆ แล้วประชาชนและภาคประชาสังคมเป็นเบาะแสของข้อมูล และ

เป็นผู้ฟ้องคดี อีกทั้งยังมีความหมายมากในการทำให้คดีทุจริตทางการเมืองเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น ถ้าหากมีการดำเนินคดีทุจริตทางการเมือง  

ที่ล่าช้า แต่ถ้าหากภาคประชาสังคมเข้มแข็ง ก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องได้ 

ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกของพลเมืองจึงสำคัญ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน 

ประเด็นที่สาม: ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา 

จากการอภิปรายที่ได้มีการนำเสนอทั้งหลักในการดำเนินคดีทุจริตทาง  

การเมือง และการนำเสนอให้เห็นถึงปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น วิทยากร  

ในการอภิปรายก็ได้เสนอข้อเสนอเพื่อเป็นทางออก ดังนี้ 
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

1. ต้องมีระบบในการคัดสรรคนดีเข้าสู่การเมือง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วย  

ลดคดีเกี่ยวกับการทุจริตทางการเมือง อีกทั้งจะต้องส่งเสริมให้ข้าราชการมี

ธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. เพิ่มกำลังคนผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสม และต้องมีจิตสำนึกที่ดี 

3. ต้องมีกระบวนการทำงานที่เป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง และต้องมี

กระบวนการการทำงานที่จัดการกับนักการเมืองที่ทุจริตได้ และจะต้องขจัดการ

เลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม และสร้างระบบการทำงานที่รวดเร็วโดย

ต้องหาสมดุลระหว่างการดำเนินคดีที่ไม่ล่าช้าเนื่องจากบางกรณีก็ดำเนินการล่าช้า

จนหมดอายุความ กับความละเอียดรอบคอบในการดำเนินคดี เนื่องจากถ้าหากรีบ

เกินไป ก็อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอส่งผลให้ศาลยกฟ้องได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการ

ออกแบบกลไก และกำหนดระยะเวลาและกำหนดมาตรฐานในการดำเนินคดีให้

ชัดเจน  

4. ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล  

ที่ครบถ้วน และรัฐก็ควรสนับสนุนงบประมาณด้านการดำเนินคดีทุจริตทาง  

การเมืองให้เพียงพอ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่ากฎหมายเป็นเพียงแค่ตัวอักษรแต่ในหลายๆ

เรื่องก็ปฏิบัติจริงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ ที่สำคัญ การสร้าง

ดุลยภาพเกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากสังคม

ไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เนื่องจากยังต้องมีความต้องการการตรวจ

สอบถ่วงดุลที่จริงจังและจับต้องได้ ผู้ใช้อำนาจจะต้องใช้อำนาจตามกฎหมาย และ

ประชาชนจะต้องเห็นพ้องต้องกันว่าต้องต่อสู้และยึดมั่นในหลักนิติธรรมและ

ประชาธิปไตย 

 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
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บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง  
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17   

ประจำปี 2558 
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บทความที่ได้รับผลการประเมินระดับผ่านให้ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบ		
การประชมุวชิาการของสถาบนั	และใหน้ำเสนอบทความวชิาการในหอ้งยอ่ย		

บทความในกลุ่มย่อยที่	2	วัฒนธรรมการเมืองไทย	กับการใช้หลักนิติธรรม	

สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง 

พระนันทรัฐ  อภินนฺโท (ตรีไวย)*
 

 

 

 บทคัดย่อ  

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์

พฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์จิตสำนึก

ของผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครอง ซึ่งผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล

จากพระไตรปฎิก อรรถกถา และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความคิด จิตสำนึก โดยนำเอาข้อมูล

เหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยในครั้งนี้ 

ผลจากการศึกษาพบว่า 

ความรู้ ความคิด และจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนย่อมมีการ

เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงออกมาให้เห็นใน   

2 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมที่เป็นกุศล คือพฤติกรรมที่นำไปสู่

ความดีงาม ความถูกต้องทั้งหลาย กล่าวคือ บุคคลผู้รู้ดี คิดดี

 * นิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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จิตสำนึกดี 2) พฤติกรรมที่เป็นอกุศล คือพฤติกรรมที่นำไปสู่ความชั่วไม่ดีไม่งาม 

ความไม่ถูกต้องทั้งหลาย กล่าวคือ บุคคลผู้รู้ชั่ว คิดชั่ว จิตสำนึกชั่ว ซึ่งพฤติกรรม

ทั้ง 2 ลักษณะนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

พฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ และพฤติกรรมที่เป็นกุศล เพราะผู้ใช้อำนาจ

รัฐคือผู้ใช้กฎหมาย และผู้ใช้กฎหมายก็จะต้องประกอบไปด้วยธรรม และความรู้

ความคดิ จติสำนกึกถ็อืวา่เปน็ตวัแปรทีส่ำคญัในการนำมาประกอบเพือ่การตดัสนิใจ 

ในการใช้อำนาจรัฐ เช่น ใช้อำนาจรัฐอย่างไรจึงจะเป็นธรรม ใช้อำนาจรัฐอย่างไร  

จึงไม่ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมเหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งการใช้อำนาจรัฐบนพื้นฐานของ

ความถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของนักปกครอง 

ผู้ใช้อำนาจรัฐจำเป็นที่จะต้องมีหลักในการปฏิบัติตนต่อภารกิจของตนในทุก

ระดับ และเพื่อที่จะรักษาหลักการเอาไว้ผู้ใช้อำนาจรัฐเหล่านั้นก็จะต้องมีธรรม   

ซึ่งธรรมนี้แหละถือว่าเป็นเครื่องมือชั้นเลิศเพื่อรักษาความเที่ยงตรงของผู้ใช้อำนาจ

รัฐอย่างแท้จริง ทั้งในระดับปัจเจกชน สังคม องค์การระหว่างประเทศ โดยธรรม

เหล่านี้จะมีอยู่ทั่วไป  

เช่น หลักอคติ คือ การลำเอียง มิจฉาทิฏฐิ คือ การคิดหลงผิด หรือ 

ตณัหา ทฏิฐ ิมานะ ซึง่รวมเรยีกวา่ (ปปญัจธรรม) คอืการยดึตดิยดึมัน่ในความคดิ 

ของตนว่าถูกกว่าหรือดีกว่าผู้อื่นซึง่ธรรมเหลา่นีเ้มือ่สรปุรวมแลว้กจ็ะมแีตค่วามโกรธ 

ความโลภ ความหลง ความถอืตวั ความอยาก ความไม่รู้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถ

ที่จะทำให้บุคคลหลงผิดได้ตลอดเวลา ดังที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่า  

“ตัณหาดุจเถาย่านทราย	ย่อมเจริญแก่คนผู้มีปกติ

ประพฤติประมาทเขาย่อมเร่รอ่นไปสู่ภพนอ้ยใหญ	่ดงัวานรตัว

ปรารถนาผลไมอ้ยูโ่ลดไปในปา่ฉะนัน้	ตัณหานั้นเป็นธรรมชาติ

ลามก	มักแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ	ในโลก	ย่อมครอบงำ

บุคคลได้	ความโศกทั้งหลาย	ย่อมเจริญแก่บุคคลนั้น	เหมือน

หญ้าคมบางอันฝนตกรดแล้วเจริญอยู่ฉะนั้น	แต่ผู้ใดย่อมย่ำยี

ตัณหานั้นซึ่งเป็นธรรมชาติลามก	ยากที่ใครในโลกจะล่วงไปได้	

ความโศกทั้งหลาย	ย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกไป
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จากใบบัวฉะนั้น	เราบอกกะท่านทั้งหลายว่า	ความเจริญจงมี

แก่ท่านทั้งหลายบรรดาผู้ที่ประชุมกันแล้ว	ณ	ที่นี้	ท่านทั้ง

หลายจงขุดรากตัณหาเสียเถิด	ประหนึ่งผู้ต้องการแฝกขุดต้น

แฝกฉะนั้น	มาอย่าระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆ	ดุจกระแสน้ำ

ระรานไม้อ้อฉะนั้น”
1 

หลักธรรมเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างในการ

ศึกษาเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้อำนาจรัฐ เป็นผู้ใช้อำนาจรัฐอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น  

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ  

อย่างยิ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ใช้อำนาจรัฐ ผู้ถือกฎหมายอยู่ในมือ 

จะต้องใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม จะต้องใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

ในทุกระดับชั้น ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะอยู่ในฐานะที่ต่ำหรือสูงกว่าเรา เราก็จะต้องใช้

กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มีอคติ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทุกขั้นตอนที่  

ตัดสินใจลงไปนั่นคือ ความถูกต้องทั้งสิ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมารวมอยู่ในคำว่า 

(ความรู้ ความคิด และจิตสำนึก) เพื่อที่จะรักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมเอาไว้ และ

เพื่อความมั่นคงในทุกระดับของประเทศชาติ นั่นเอง  

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยได้เปลี่ยนระบบ

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ ปี 

พ.ศ.2475 ซึ่งปัจจุบันคือ ปี พ.ศ.2558 นั่นหมายความว่า ประเทศไทยได้

ปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยผ่านมาแล้วเป็นเวลา 83 ปี ซึ่งเวลา 

83 ปีถือว่าไม่น้อยต่อการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย แต่ดูเหมือนว่าระบอบ

ประชาธิปไตยยังไปไม่ถึงไหน ทั้งๆ ที่กระทรวงการศึกษาธิการก็ได้ส่งเสริมให้  

คนไทยทั่วไปได้มีความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด 

แต่ประชาธิปไตยก็ยังคงล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน กล่าวคือถ้า

เป็นคน ก็ยังคงเป็นเด็กน้อยที่ยังเดินไปไม่ถึงไหน และไม่สามารถที่จะเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีได้เลย นั่นหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ

 1 ขุ.ขุ. ๒๕/๓๔/๕๐. 
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ของรัฐยังไม่สามารถทำให้ประชาชนทั่วไปได้ เข้าใจและได้ เข้าถึงระบอบ  

ประชาธิปไตยดีพอ 

ดังนั้น การที่ภาครัฐจะทำให้บุคคลได้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างครบ

วงจรหรือเต็มรูปแบบได้นั้น ภาครัฐก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่จะก่อให้เกิด

การเรียนรู้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้สิทธิของพลเมืองหรือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับระบอบประชาธิปไตย หรือเรื่องการตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง เหล่านี้

เป็นต้น เพื่อที่จะได้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งแน่นอนว่า  

มันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งอย่างเดียว ที่พอรู้ผลว่าใครแพ้ใครชนะแล้วก็จบ แต่ดู

เหมือนว่าสังคมประชาธิปไตยของไทยตลอดที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับ

ประชาธิปไตยเพียงแค่การเลือกตั้งอย่างเดียว  

เปรียบเสมือนการต่อจิกซอว์ ประชาธิปไตยมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ อีกมาก

ที่จะต่อรวมกันจนกลายเป็นรูปจิกซอว์ประชาธิปไตย ซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่แค่การ  

เลือกตั้งอย่างเดียวดังที่กล่าวมา โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของ

พลเมืองจะมีใครเข้าใจในความหมายมากน้อยแค่ไหน ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงทุกคน

ที่เป็นคนไทยที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่ในฐานะ

ตำแหน่งใดก็ตาม และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครองก็ตาม สิทธิ

เสรีภาพและหน้าที่พลเมืองในทางกฎหมายย่อมเท่าเทียมกัน นี้คือหลักของ

นิติธรรม  

นั่นหมายความว่า ถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายคุณก็สามารถที่ใช้ชีวิตตามปกติ

ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำผิดกฎหมายคุณละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น คุณก็

ต้องรับโทษตามฐานะที่คุณทำผิด ซึ่งแน่นอนจะต้องไม่มีการยกเว้น ไม่ว่าคุณจะมี

ฐานะทางสังคมสูงศักดิ์เพียงใดก็ตาม หรือมีฐานะที่ร่ำรวยแค่ไหนก็ตาม แต่ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่อย่างนั้น กฎหมายไทยใช้ได้แต่บุคคลที่ไม่มีทางสู้คือ

คนจน คนไม่มีเงิน คนไม่มีอำนาจ จนมีคนส่วนหนึ่งพูดว่า “กฎหมายไทยใช้จับ

แต่ปลาซิวปลาสร้อยเท่านั้น” หรือที่เราได้ยินกันบ่อยที่ว่า “เจ้าหน้าที่เลือก

ปฏิบัติ” ดังนั้นปัญหาของกฎหมายไทย คือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน 

ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากการลำเอียงหรือการเข้าข้าง  
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พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการปกครองตั้งแต่ระดับที่แคบที่สุดคือการ

ปกครองร่างกายจิตใจของตนเอง จนถึงระดับที่กว้างที่สุดคือการปกครองประเทศ

และการปกครองโลกโดยได้แสดงธรรมทั้งหลักธรรมของนักปกครองและวิธีการ

ปกครองไว้อย่างมากมายในพระไตรปิฎก แต่ในกาลนี้จะนำเอาบางส่วนมาแสดง 

กล่าวคือ ผู้ปกครองทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ไม่มีอคติต่อบุคคลที่ตนปกครองอยู่ซึ่ง

ถือว่าเป็นหลักของนักปกครองทุกระดับชั้น ซึ่งมี 4 ประการดังนี้  

1. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรักใคร่ 

2. โทสาคติ ลำเอียงเพราะโกรธ 

3. โมหาคติ ลำอียงเราะเขลา 

4. ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว2 

สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อหลักนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตย  

ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา จึงทำให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจอยากที่

ศึกษาวิเคราะห์ดูว่าอะไร เหตุอะไรเป็นผลที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยเดินไปไม่

ถึงไหน และในหลาย ๆ ครั้งหลักนิติธรรมก็โอนเอียงจนหาความเป็นธรรมไม่ได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ 

3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์จิตสำนึกของผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครอง   

3. ขอบเขต 

การวิจัยเรื่อง “สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง” เป็นการวิเคราะห์และ

ประมวลความรู้ทั้งทางโลกของบุคคลทั่วไป และความรู้ทางธรรมจากประสบการณ์

โดยตรง เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง และพฤติกรรมของผู้ใช้

 2 องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗/๒๐.   
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อำนาจรัฐ และจิตสำนึกของผู้ ใช้อำนาจรัฐในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย  

4. วิธีการ 

การวิจัยเรื่อง “สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยวิเคราะห์และประมวลความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งที่ได้ศึกษามาเองและ

ทั้งจากประสบการณ์โดยตรงเพื่อนำเสนอเป็นกรณีเฉพาะมาสู่กระบวนการคิด

วิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงหาเหตุผลว่าทำไมความเป็นนิติธรรมจึงมีความบกพร่อง 

หรือระบอบประชาธิปไตยของไทยเดินไปไม่ถึงไหน แล้วจัดนำเสนอในรูปแบบของ

เชิงพรรณนา  

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

และความเป็นไปของประเทศชาติ เช่น หนังสือรัฐศาสตร์การปกครอง หนังสือ

ธรรมะ และหนังสืออื่นๆ  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) ได้กล่าวเอาไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก” ว่า “การใช้อำนาจ	 

ใดๆ	ก็ตามถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมแล้ว	อำนาจนั้นๆ	มักจะถูกต่อต้านและจะอยู่

ไม่ได้ในที่สุด	รัฐที่สามารถสร้างความสุขความเจริญ	ให้แก่ประชาชนได้นั้น		 

จะต้องเป็นรัฐที่ปกครองด้วยธรรม	มีผู้ปกครองที่เสียสละประโยชน์สุข	ส่วนตน

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนรวม	ยึดถือธรรมเป็นใหญ่	รับฟังข้อคิดเห็นและ

เหตุผลต่าง	อย่างเที่ยงธรรมที่สุด	เห็นว่าอะไรจริง	ถูกต้องดีงามก็ตัดสินไปตาม

นั้น	เคารพหลักการกฎเกณฑ์กติกาที่วางเป็นหลักไว้	การที่จะให้ธรรมาธิปไตย	 

ซึ่งเป็นหลักการทางการเมืองการปกครองตามที่กล่าวมานี้ เกิดขึ้นได้จริงๆ		 

ในสังคมปัจจุบัน	ก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การให้การศึกษาอบรม	ถ้าเป็นการปกครอง

ด้วยระบบประชาธิปไตยก็จะต้องให้ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็น

ธรรมาธิปไตย	ยึดถือธรรมาธิปไตยเสียก่อน	เพราะระบบนี้ประชาชนเป็นเจ้าของ

และเป็นผู้ใช้อำนาจ	
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สังคมที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของการปกครองด้วยการยึดถือธรรมเป็นใหญ่	คือ	

ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช	กษัตริย์อินเดีย	ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ประเสริฐ

องค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ทรงเปลี่ยนการเอาชนะด้วยการรบฆ่าฟัน	มาใช้วิธี

ธรรมวิชัย	คือ	หันมาเอาชนะด้วยการประกาศธรรมแทน	พระองค์ทรงเอาธรรมะ

เป็นเครื่องมือในการปกครอง	พระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เองเป็นตัวอย่างของ

ผู้ทรงธรรม	และทรงใช้อุปกรณ์การบริหารบ้านเมืองทั้งหมด	เป็นเครื่องช่วย	 

ในการส่งเสริมศีลธรรมของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	ได้ทรงจารึกข้อความแนะนำ	 

ตักเตือนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบ	ที่เสาศิลาเป็นจำนวนมาก	ซึ่ง

เสาศิลาจารึกดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ประกาศให้โลกรู้ถึงพระปณิธานของพระองค์	

และได้ทราบถึงมาตรการต่างๆ	ที่พระองค์ทรงได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของ

บรรดาประชาราษฎร์	จึงกล่าวได้ว่า	สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นยุคทองยุคหนึ่ง	

ที่มีการปกครองใกล้เคียงกับธรรมาธิปไตยมากที่สุด”
3  

พระแก่นจันทร์ สุจิตฺโต (สีพันนา) ได้กล่าวเอาไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“ศึกษาเชิงวิเคราะห์รัฐศาสตร์แนวพุทธในมิติทศพิธราชธรรม” ผลการวิจัยว่า 

“พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ	ด้าน	รวมถึง

ด้านการเมืองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสมัยพุทธกาล	สภาพทางการ

เมืองในสมัยพุทธกาลนั้นแคว้นต่างๆ	กำลังขยายดินแดนสู้รบกันเพื่อจะให้ประเทศ

ของตนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่และเป็นมหาอำนาจเหนือรัฐอื่นๆ	

แคว้นไหนที่มีอำนาจมาก็จะรวบรวมเอาแคว้นอื่นๆ	ที่มีกำลังน้อยเข้ามาอยู่ใน

อาณาจักรของตน	โดยเฉพาะแคว้นที่มีการปกครองต่างระบบกัน	คือระบบ

สามัคคีธรรม	กับระบบราชาธิปไตย	ซึ่งมักจะต่อสู้แย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่กัน

เสมอๆ		

พระพุทธองค์ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสองระบบแต่การเข้าไป

เกี่ยวข้องของพระองค์นั้นอย่างที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่า	พระองค์ทรงเข้าไป

เกี่ยวข้องในฐานะเป็นครู	ทรงเข้าไปในฐานะผู้ดับทุกข์	หรือเป็นผู้แก้ปัญหา	ฐานะ

 3 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ใน  

พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, 2552), บทคัดย่อ.  
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ของพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือการเมือง	ดังนั้น	จึงทำให้พระองค์ทรงได้รับการ

ยอมรับและเคารพนับถือจากประชาชนและเจ้าผู้ครองนครรัฐต่างๆ	อย่างสูงยิ่งจน

ตลอดพระชนชีพ	พุทธกิจด้านการเมืองของพระพุทธองค์นั้น	พระองค์มิได้เข้าไป

เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของรัฐแต่อย่างใด	แต่ทรงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและ

เสนอแนะหลักในการปกครองที่จะช่วยทำให้รัฐมีความมั่นคงและสามารถปกครอง

ให้ประชาชนมีความสงบสุข	อาจกล่าวได้ว่า	พระองค์ทรงเข้าไปเสนอแนะหลัก

รัฐศาสตร์หรือหลักการปกครองรัฐตามแนวพุทธรัฐต่างๆ	ที่พระองค์ทรงเข้าไป

เกี่ยวข้องนั้นมีหลายรัฐ	แต่รัฐที่มีความใกล้ชิดมากกว่ารัฐอื่นๆ	มีด้วยกัน	3	รัฐคือ	

รัฐมคธ	รัฐโกศล	รัฐวัชชี	เป็นต้น”
4 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทำให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 

2) ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ  

3) ทำให้ทราบถึงจิตสำนึกของผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครอง   

7. วิถีประชาธิปไตย 

	 	7.1	ประชาธิปไตย		

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครอง หลักอัคคัญญสูตร ในพระสุตตัน-  

ตปิฎก ได้กล่าวถึงการปกครองเอาไว้ดังนี้  

 1) วิวัฒนาการสังคมการเมืองและความจำเป็นที่ต้องมีการ

ปกครองคือ โลกมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนมีมนุษย์จนกระทั่ง

มีมนุษย์ที่เป็นครอบครัวเป็นสังคมและมีหัวหน้าเพื่อช่วยเหลือ

ควบคุมให้สังคมนั้นๆ อยู่อย่างปกติสุขและต้องมีกฎระเบียบ

เป็นกรอบแนวทางปฏิบัต ิ

 4 พระแก่นจันทร์ สุจิต์โต (สีพันนา), “ศึกษาเชิงวิเคราะห์รัฐศาสตร์แนวพุทธในมิติ  

ทศพิธราชธรรม”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย  

มหา มกุฏราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 54. 
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 2) การปกครองและผู้ปกครองที่ดีที่สุดได้แก่ ระบบการปกครอง

ที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ให้เป็นสังคมที่ดี มีระเบียบให้อยู่

ด้วยความสงบสุขและอุดมสมบูรณ์5 

  ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่ประเทศ  

ส่วนใหญ่นิยมกัน ซึ่งอำนาจการบริหารรัฐมาจากเสียงข้างมากกล่าวคือ ประชาชน

เป็นผู้ใช้อำนาจของตนโดยผ่านผู้แทนที่เลือกเข้าไป ซึ่งอำนาจของตนก็จะตกไปอยู่

ที่ผู้แทนเหล่านั้น และผู้แทนเหล่านั้นก็จะเข้าไปใช้อำนาจเหล่านั้นในรัฐสภา   

เรียกว่า คณะผู้บริหารประเทศ โดยสมาชิกสภาจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก 

ว่าจะ “เห็นชอบให้ทำอะไรหรือไม่เห็นชอบในการทำอะไร” สำหรับประชาธิปไตย

ทางตรงยังมีอยู่ในระดับท้องถิ่นหลายประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล

อย่างไรก็ดี ในระดับชาติ ความเป็นประชาธิปไตยทางตรงมีเพียงการลงประชามติ

การริเริ่มออกกฎหมายและการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งเท่านั้น 

  แม้ในปัจจุบัน ประชาธิปไตยยังไม่มีนิยามที่ได้รับการยอมรับโดย

ทั่วไปแต่มีการระบุว่า “ความเสมอภาคและอิสรภาพ” เป็นคุณลักษณะสำคัญของ

ประชาธิปไตย ซึ่งหลักการดังกล่าวสะท้อนออกมาผ่านความเสมอภาคทาง

กฎหมายของพลเมืองทุกคน และสิทธิเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายโดยเท่า

เทียมกัน ตัวอย่างเช่นในประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ทุกเสียงมีน้ำหนักเท่ากันทั้ง

สิ้นและไม่มีการจำกัดอย่างไร้เหตุผลโดยใช้บังคับกับทุกคนที่ปรารถนาเป็นผู้แทน

ส่วนอิสรภาพได้มาจากสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งโดยทั่วไปได้รับ

การคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว 

	 	7.2.	หลักนิติธรรม		

 หลักนิติธรรมมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Rule of Law ซึ่งมีผู้ให้คำ

แปลไว้หลายอย่าง อาทิ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายหลัก การปกครองด้าน

กฎหมาย หลักแห่งกฎหมาย หลักยุติธรรมตามกฎหมาย รวมทั้งคำแปลอื่นๆ   

 5 ที.ปา.๓/๑๔/๑๖๕. 
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ที่ความหมายใกล้เคียงกันนี้ แต่คำแปลที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย  

ในสังคมไทยในปัจจุบันคือหลักนิติธรรม6 

 ดังนั้นการปกครองที่ดีควรจะต้องให้กฎหมายอยู่สูงสุด (supremacy of 

law) และทุกๆ คนต้องมีสถานะที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย  

อันเดียวกัน กล่าวคือ แม้ตามหลักการของการแบ่งแยกอำนาจคือผู้ปกครองจะมี

อำนาจอันชอบธรรมในการออกและบังคับใช้กฎหมายก็ตาม แต่ตัวผู้ปกครอง หรือ 

รัฐเองก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่พวกเขาออก และบังคับใช้เฉกเช่นเดียวกันกับ

พลเมืองคนอื่นๆ ในรัฐเพื่อที่จะทำให้การเมืองนั้นวางอยู่บนรากฐานของกฎหมาย 

และรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่ถูกจำกัด (limited government) โดยตัวกฎหมายเป็น

สำคัญเช่นเดียวกัน   

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็น

รัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยที่ได้บัญญัติรับรู้ถึงความมี

อยู่และความสำคัญของหลักนิติธรรม โดยใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” เขียนไว้ใน

กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 เป็น

รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นมาสืบเนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2549 แต่อย่างไรก็ตาม แม้รัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ จะมิได้มีบทบัญญัติที่ใช้คำว่า 

“หลักนิติธรรม” ไว้โดยตรง แต่ก็มิได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ มิได้มี

บทบัญญัติที่มีเนื้อหาตรงกับหลักการหรือสาระสำคัญของหลักนิติธรรมไว้ อาทิ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า 

“บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา	เว้นแต่จะได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา

ที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้	และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น

จะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้” 

เป็นต้น 

 และมาตรา 3 วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรู้ถึงความมีอยู่และความสำคัญของหลักนิติธรรม

 6 ศ. ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์, การบรรยาย, “หลักนิติธรรมความหมายสาระสำคัญและผล

ของการฝ่าฝืน” 21 กุมภาพันธ์ 2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
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ไว้ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้งองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานของรัฐ	ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”	

 สำหรับในประเทศไทยได้มีคณะนักวิชาการที่พยายามจะรวบรวมและ

สร้างความชัดเจนของหลักนิติธรรมให้เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ระบุไว้ในระบบ

กฎหมายของไทยและใช้เป็นหลักการในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

อำนาจหลักทั้ง 3 ด้านระบอบประชาธิปไตย 

 โดยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์ ได้ให้ความหมายของหลัก

นิติธรรมว่า หมายถึง หลักพื้นฐานทางกฎหมายที่กระบวนการทางกฎหมายและ

กระบวนการทางยุติธรรมจะต้องไม่ฝ่าฝืนหรือขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมนี้หาก

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมมีความขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมผลก็จะใช้บังคับ

ไม่ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหลักนิติธรรมคือหลักที่อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวง 

 หลักนิติธรรมมีสาระสำคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 

 1. กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป หลักการสำคัญประการหนึ่ง

ของหลักนิติธรรม คือ กฎหมายต้องมุ่งหมายให้ใช้บังคับกับบุคคลทุกคนโดยทั่วไป

เสมอภาคกัน กฎหมายต้องไม่มุ่งใช้บังคับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือกับบุคคลใดบุคคล

หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

 2. กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังหรือที่เป็นโทษ กฎหมายจะบัญญัติให้การ

กระทำใดเป็นความผิดอาญาและลงโทษย้อนหลังไม่ได้ การกระทำใดๆ ที่ไม่มี

กฎหมายกำหนดให้การกระทำนั้นเป็นความผิดอาญา กฎหมายที่ออกในภายหลัง

จะบัญญัติให้การกระทำนั้นเป็นความผิดและมีโทษอาญาย้อนหลังไม่ได ้

 3. การสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาคดีอาญาบริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำ  

พิพากษาเด็ดขาดว่ามีความผิดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยยังไม่มี

ความผิดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเด็ดขาดว่ามีความผิด หลักการนี้เพื่อประกัน

สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดี

อาญาเพื่อจะได้รับโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดีของตนอย่างเต็มที ่



���

บทความที่ผ่านการพิจารณา

 4. หลักความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้พิพากษา ผู้พิพากษา  

ตุลาการเป็นกลไกในการอำนวยความยุติธรรมขั้นสุดท้ายที่สำคัญ ดังนั้น  

ผู้พิพากษาจะต้องมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงทั้ งจากฝ่ายบริหาร   

ฝ่ายนิติบัญญัต ิหรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการด้วยกันเอง รวมทั้งผู้พิพากษา ต้องมีความ

เป็นกลางไม่มีอคติใดๆ 

 5. เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อำนาจได้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้องค์กรของ

รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้ไว้เท่านั้นจะใช้อำนาจ  

เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้ หลักการข้อนี้จะช่วยคุ้มครอง  

สิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป 

 6. กฎหมายต้องไม่ยกเว้นความผิดให้แก่การกระทำในอนาคต   

การออกกฎหมายเพื่อรองรับการยกเว้นการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

ไม่สามารถกระทำได้ หลักการนี้ช่วยป้องกันผู้มีอำนาจที่อาจฉ้อฉลใช้กฎหมายเป็น

เครื่องมือในการป้องกันการกระทำผิดของตนในภายหน้า7 

 ดังนั้น หลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย ก็คือ รัฐต้องบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นพลเมืองเหมือนกัน   

แต่บางครั้งการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักนิติธรรม

หรือหลักนิติรัฐ และเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยเดินไปไม่ถึงไหน 

 ทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะถ้า

ประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้ว หลักนิติธรรมก็จะเป็นนิติธรรมอย่างแท้จริง

เช่นเดียวกัน เพราะระบอบประชาธิปไตยย่อมสัมพันธ์กับหลักนิติธรรมนิติรัฐ   

โดยเฉพาะผู้ใช้อำนาจรัฐในฐานะผู้ปกครองต้องรู้ว่าสิทธิในการใช้อำนาจของตน  

มีแค่ไหน เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นเกินกว่าเหตุ   

กล่าวคือมีการใช้อำนาจเกินขอบเขต หรือบางครั้งมีการละเว้นบทลงโทษ กล่าวคือ  

มีการเลือกปฏิบัติ นั่นเอง  

 7 ศ. ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์, การบรรยาย, “หลักนิติธรรมความหมายสาระสำคัญและ  

ผลของการฝ่าฝืน” 21 กุมภาพันธ์ 2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส์. 
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 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเสมอภาคในระบอบ

ประชาธิปไตย กล่าวคือ ถ้าระบบนิติธรรมมีอยู่จริง ระบอบประชาธิปไตยก็จะมี

อยู่จริงเช่นเดียวกัน แต่ถ้าระบบนิติธรรมหรือนิติรัฐเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือเป็น

เพียงแค่ข้อกล่าวอ้างเพื่อที่จะให้ระบอบประชาธิปไตยมันดูสวยหรู ก็ต้องขอบอกว่า 

“ประชาธิปไตยที่ทุกคนหวังว่าคงจะอยู่ห่างอีกไกล”	 

 ประชาธิปไตย คือ “สิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ในฐานะประชาชน” แต่

นิติธรรม คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องเรียนรู้ในฐานะผู้ทรงธรรม และ  

ในฐานะผู้ใช้กฎหมายและผู้ปกครองประเทศ  ถามว่าทุกคนในฐานะเป็นประชาชน

หรือพลเมืองที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน ได้เข้าใจคำว่า “ประชาธิปไตย”	

ดีแค่ไหน และเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ใช้กฎหมายได้เข้าใจคำว่า “นิติธรรม” ดีแค่

ไหน และถ้าหากเข้าใจดีแล้ว การปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม  

มากน้อยแค่ไหน 

 ดังนั้นคำว่า “ประชาธิปไตย” เราเข้าใจได้โดยการเรียนรู้ “นิติธรรม”	

เราก็เข้าใจโดยการเรียนรู้” และส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้เราก็เข้าใจได้โดยการ

เรียนรู้เช่นเดียวกัน เช่น เรารู้และเข้าใจแล้วว่า นิติธรรม คือ การปกครองโดย

กฎหมาย และบุคคลย่อมเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน และถือได้ว่า

หลักนิติธรรมนั้น เป็นหลักสำคัญของนิติรัฐ ตลอดจนเป็นรากแก้วของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยแท ้

	 	7.3	ความรู้คืออะไร	

 เมื่อประชาธิปไตยก็คือการเรียนรู้ หลักนิติธรรมก็คือการเรียนรู้   

ถามว่าความรู้คืออะไร ทุกคนเมื่อฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นคำถามแบบพื้นๆ ซึ่งทุกคนก็พอ

ที่จะเข้าใจได้ว่าความรู้ ก็คือ สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาหรือรับรู้มา โดยผ่านอายตนะ  

ทั้ง 6 ตา หู จมูก ปาก กาย และใจ ซึ่งความรู้ที่เราได้รับรู้มานั้น อาจจะมาจาก

ประสบการณ์โดยตรง หรือจากการซึมซับจากพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป ซึ่งมีทั้ง

การกระทำทั้งถูกและผิด หรือจากการเข้าเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณครูเป็นผู้ให้วิชาความรู้ต่างๆ ตั้งแต่

ระดับอนุบาลไล่ไปจนถึงประถม มัธยม อุดมศึกษา และจนถึงระดับปริญญา  
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พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเกี่ยวกับความรู้ ไว้ว่า 

โย	พาโล	มญฺญตี	พาลฺยํปณฺฑิโต	วาปี		เตนโส	

พาโล	จ	ปณฺฑิตมานี			ส	เว	พาโลติ		วุจฺจติ	

 ซึ่งแปลมาจากธรรมบทจากภาษาบาลีว่า “ผู้ใดเป็นคนโง่	รู้ตัวว่าโง่		 

ผู้นั้นพอที่จะเป็นบัณฑิตได้	ส่วนผู้ใดที่เป็นคนโง่แล้วเข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิต	นั่น

แหละโง่โดยแท้”		

 ซึ่งจากความหมายนี้พอจะสื่อให้รู้ว่าบุคคลทั้งหลายมีทั้งคนที่รู้ตัวเอง 

และไม่รู้ตัวเอง กล่าวคือ คนที่รู้ตัวเองย่อมรู้ว่า “ตนเป็นคนโง่หรือไม่” เพราะคนที่

รู้ตัวเองหรือเข้าใจตัวเองย่อมรู้ว่าตนเป็นคนอย่างไรและย่อมรู้ในความเป็นไปของ

สังคมและกรอบกติกาของสังคม หรือเรียกอีกว่าอย่างหนึ่งว่า “คนรู้ธรรม” ดังนั้น

บุคคลที่รู้ตัวเองจึงได้ชื่อว่าเป็นคนมีธรรม จึงสมควรที่จะอยู่ในฐานะผู้ใช้กฎหมาย

หรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะรู้และเข้าใจในความเป็นไปของทุกสิ่ง และรู้ว่าความเป็น

ธรรมคืออะไร    

 สำหรับคนที่ไม่รู้ตัวเอง มิหนำซ้ำยังสำคัญตนผิดว่าตนเป็นผู้รู้หรือเป็น

คนที่สำคัญ บุคคลเหล่านี้ย่อมเป็นอันตรายต่อตัวเองและคนรอบด้าน เพราะไม่รู้

ว่าแท้จริงตนเป็นคนอย่างไร คือ “โง่ก็ไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดก็ไม่รู้ว่าฉลาด” คือเมื่อ

เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย เพราะไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจในความเป็นไปของสังคมหรือ

กรอบกติกาของสังคมหรือเรียกอีกชื่อว่า “คนไม่มีธรรม” และเมื่อคนไม่มีธรรม  

ก็ไม่สมควรเป็นอยู่ในฐานะผู้ใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงแม้จะรู้เรื่องกฎหมาย

หรือรู้เรื่องการปกครองก็ตาม และนอกเหนือจากไม่สมควรอยู่ในฐานะผู้ใช้

กฎหมายแล้ว แม้แต่หัวหน้างานก็ไม่สมควร เพราะไม่สามารถที่ให้ความเป็นธรรม

กับใครได้ มีแต่จะสร้างความขัดแย้งในหมู่คณะ   

 ความรู้ในทัศนะของขงจื๊อ ซึ่งเป็นนักปราชญ์จีน กล่าวว่า “เมื่อเรารู้   

เราก็รู้ว่าเรารู้ เมื่อเราไม่รู้ เราก็รู้ว่าเราไม่รู้ นั่นแหละคือความรู้” โดยนิยาม

ความรู้นี้เป็นหลักปรัชญา ซึ่งจากความหมายนี้พอที่อธิบายได้ว่า เป็นบุคคลที่ 

“รู้ตัวเองดี” คือ รู้ว่าตนรู้ และรู้ว่าตนไม่รู้ ซึ่งการรู้ในลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็น

ประโยชน์ต่อตัวเอง และผู้อื่น เพราะการรู้ในสิ่งที่ตนรู้ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์  
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ทั้งตัวเองและผู้อื่น และการรู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ก็ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาหรือเรียนรู้

ต่อไป   

 แต่ความรู้ในทัศนะของพุทธศาสนา ถือว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุด 

เพราะถ้าเรารู้ตัวเองเข้าใจตัวเอง ก็เท่ากับเรารู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่ความเสื่อม

อะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่ความเจริญ กล่าวคือรู้ในความเป็นไปทั้งทางโลกและทาง

ธรรม คอืรูว้า่ อะไรควรทำกอ่น อะไรควรทำหลงั อะไรควรหยดุทำ อะไรควรทำตอ่ 

รู้จัก คน เวลาและสถานที่ อะไรควรเปลี่ยนแปลง อะไรควรคงเอาไว้ กล่าวคือรู้ใน

ทุกอย่างรู้เท่าทันในทุกเรื่องทั้งสิ่งถูกสิ่งผิด รวมเรียกว่า	“คนมีธรรม” หรืออีก

ประโยคหนึ่งกล่าวว่า “บุคคลชนะอยู่	ย่อมประสบซึ่งเวร	บุคคลยังบุคคลอื่นให้แพ้

แล้วย่อมนอนลำบาก	บุคคลผู้เข้าไปสงบแล้ว	ละแล้วซึ่งความพ่ายแพ้และ	 

ความชนะ	ย่อมนอนสบาย”
8 ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในผู้ปกครองในทุก

ระดับชั้น ถามว่าบุคคลผู้ใช้อำนาจรัฐถือกฎหมายอยู่ในมือ เป็นผู้ทรงธรรม  

มากน้อยแค่ไหนในการจะตัดสินว่าใครถูกใครผิด กล่าวคือ บุคคลที่จะใช้อำนาจรัฐ

จะต้องมีทั้งความรู้และธรรมะอย่างแท้จริง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะอยู่ในฐานะผู้ใช้

กฎหมายและผู้ให้ความเป็นธรรม ดังนั้นความรู้ที่บุคคลทั่วไปพึงมี สามารถหาได้ 

2 ทาง คือ  

 1. ความรู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา คือ จากประสบการณ์โดยตรงที่ได้

จากสิ่งที่แวดล้อมทั่วไป ซึ่งอาจจะมีทั้งถูกและผิด  

 2. ความรู้ที่อยู่ในระบบการศึกษา คือ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่

คุณครูทั้งหลายพยายามบ่มอบรมสั่งสอนเราตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ

ปริญญา เพื่อที่จะให้ได้นักศึกษามีคุณภาพดี คือ ให้รู้ว่าอะไรคุณอะไรโทษ อะไร

คือทางเสื่อม อะไรคือทางเจริญ และทุกคนก็ควรที่จะปฏิบัติไปตามนั้น 

 ความรู้ต่างๆ ที่เราได้มาไม่ว่าจะจากประสบการณ์โดยตรงซึ่งมีทั้งถูก

และผิด หรือกระบวนการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองก็ตาม ซึ่งความรู้

เหล่านั้นหรือข้อมูลเหล่านั้นก่อนที่จะกลายมาเป็นความรู้อย่างที่เราเข้าใจได้ใน

 8 สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ, ธรรมบทภาค 6, แปลโดยพยัญชนะ, (กรุงเทพมหานคร :   

โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2531), หน้า 128.  
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ปัจจุบัน ก็ต้องผ่านโสตประสาทต่างๆ ที่เราเรียกว่า อายตนะทั้ง 6 ก่อนเสมอคือ 

ตา หู จมูก ปาก กาย และใจ เพราะอายตนะทั้ง 6 คือเครื่องมือในการรับรู้ต่างๆ 

ดังนั้นความรู้โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 

ประเภท คือ  

 1. ความรู้ประเภทที่ทำให้บุคคลรู้สึกเป็นกลางๆ เช่น วิชาภาษาไทย 

วิชาอังกฤษ วิชารัฐศาสตร์ วิชาศิลป์ วิชาหน้าที่พลเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ เหล่านี้

เป็นต้น 

 2. ความรู้ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นกุศล เช่น   

การไม่โกรธ การไม่โลภ การไม่หลง ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่า กุศลมูลหรือ  

รากเหง้าแห่งความดี (ความไม่ชั่ว) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้มนุษย์เป็นคนดี  

 3. ความรู้ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นอกุศล เช่น   

การโกรธ การโลภ การหลง ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่า อกุศลมูลหรือรากเหง้า

แห่งความไม่ดี (ความชั่ว) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้มนุษย์กลายเป็นคนชั่ว 

 ดังนั้นความรู้โดยทั่วไปก็จะจึงมี 3 ลักษณะดังที่ได้กล่าวมา แต่ความรู้

ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์มากที่สุดในบรรดาความรู้ทั้ง 3 ประเภท 

คือ 2 ประเภทหลัง คือ ความรู้ที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นกุศลและอกุศล 

สำหรับความรู้ที่ทำให้บุคคลรู้สึกเป็นกลางๆ ก็จะไม่ค่อยมีผลต่อพฤติกรรมมากนัก 

แต่ความรู้อย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้เรากลายเป็นคนดีหรือคนชั่วได้ และการที่

เราจะเป็นคนดีหรือคนชั่วได้นั้น ก็ต้องผ่านการประมวลความรู้เหล่านั้นเสียก่อน 

หรือที่เราเรียกว่า “ความคิด” เช่น เราคิดอะไร กับใคร เมื่อไหร่ ที่ไหนอย่างไร 

แล้วแสดงออกเป็นรูปแบบพฤติกรรม ดังนั้นทุกพฤติกรรมจึงผลมาจากการคิด 

 ดังนั้นความรู้ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นกุศลและ

อกุศลย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของมนุษย์และ

สังคม และประเทศชาติ เพราะความรู้ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็น

กุศลย่อมส่งผลให้เป็นคนดี แต่ความรู้ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็น

อกุศลย่อมส่งผลให้เป็นคนชั่ว ฉะนั้นความรู้โดยทั่วไปมีทั้งด้านที่สนับสนุนให้คน

ทำความดี และทำความชั่ว   
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 ดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงบอกว่า “คนที่มีความรู้จะต้องคู่กับ	 

คุณธรรม	เพราะคนที่มีความรู้ถ้าไม่มีคุณธรรมก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว”   

ซึ่งสอดคล้องกับบทกลอนหนึ่งกล่าวว่า “ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานไหน	ถึงวิไล

เลิศฟ้าสง่าศรี	ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี	ถ้าไม่มีธรรมก็ต่ำคน”	

 ดังนั้นคนเห็นแก่ตัว คนพาล คนมักโกรธ คนเขลา คนลำเอียง เหล่านี้

รวมเรียกว่า	“คนไม่มีธรรม” และคนที่ไม่มีธรรมเหล่านั้นซึ่งเมื่อมีความรู้ในระดับ

สูงๆ ก็จะใช้ความรู้เหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการกอบโกยโกงกิน ซึ่งบุคคลเหล่านี้

ถือว่าบ่อนทำลายสังคมและประเทศชาติ ถือว่าเป็นตัวเห็บหมัดของชาติ เพราะ

บุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตาม ก็สร้างความเดือดร้อนที่นั่น   

ยิ่งถ้าอยู่ในฐานะผู้ใช้กฎหมายแล้ว นั่นคือบ่อนทำลายประเทศชาติโดยแท้จริง 

	 	7.4	ความคิดคืออะไร		

 ความคดิ คอื กระบวนการนกึคดิหรอืกระบวนการทบทวนอยา่งแยบคาย 

ในใจ ในบางสิ่งหรือบางเรื่องที่จะกระทำ และในกระบวนการนึกคิดหรือทบทวนนั้น 

ก็จะมีหลักธรรมและข้อคิดเหตุผลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คิดที่จะเรียนให้

สำเร็จต้องทำอย่างไร คิดจะเป็นคนดีต้องทำอย่างไร หรือคิดว่าการเป็นผู้ใช้

กฎหมายที่ดีควรทำอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น สำหรับความคิดอาจจะต่างจากความรู้

ตรงที่ว่า ความรู้เป็นความรู้ทั่วๆ ไป เช่น ความรู้ของฉันมันแค่ประถม แต่ของเธอ

มันระดับปริญญา และความคิดมันต้องมีวัตถุประสงค์ หรือมีเหตุมีผลเสมอ 

 ดร.สุวิทย์ มูลคำ กล่าวว่า การคิด คือ การค้นหาความหมาย ซึ่งผู้ที่

คิดคือพวกที่กำลังค้นหาความหมายของอะไรบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือกำลังใช้สติ

ปัญญาของตนเอง ทำความเข้าใจกับการนำความรู้ใหม่ที่ได้รับรวมเข้ากับความรู้

เดิมหรือประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อหาคำตอบว่า คืออะไร หรือการนำเอาข้อมูลที่พึ่ง

ได้รับเข้ามาใหม่ ไปรวมกับข้อมูลเก่าที่รำลึกได้ เพื่อสร้างเป็นความคิดอ่านหรือ  

ข้อตัดสิน9 

 9 ดร.สุวิทย์ มูลคำ, กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราห์, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ภาพพิมพ์, 

2550), หน้า 13.  
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 ดิวอี้  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของการคิดว่า เป็นสิ่งที่มี

คุณค่าเพราะการคิดช่วยให้คนได้มองเห็นภาพปัญหาต่างๆ ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้

บุคคลได้คิดหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ และการคิดช่วยขยาย  

ความหมายของสิ่งต่างๆ ในโลกได้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคิดคือ   

คนจะมีการปฏิบัติหรือการกระทำตามที่เขาคิดถึงแม้มันอาจจะถูกหรือผิดก็ตาม  

 เนื่องจากความคิดมีพลังอำนาจ จึงต้องการการควบคุมโดยได้แนะนำ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการช่วยรักษาความคิดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมีการ

ควบคุมเงื่อนไขภายใต้การสังเกตและการสรุปความคิดตามสิ่งที่เกิดขึ้นและได้มี

การทบทวนแนวคิด โดยกล่าวว่า สิ่งบุคคลรู้จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการ

คิดครั้ งแรกแล้วนำไปสู่การคิดในสิ่ งอื่นๆ ซึ่ งก่อให้ เกิดความสมบูรณ์ของ

กระบวนการคิดนั้น 

 ดังนั้นจากแนวคิดของทั้งสองท่าน พอจะทำให้รู้ได้ว่า ความคิดค่อนข้าง

มีความสลับซับซ้อนและมีพลัง ซึ่งจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรู้และ

กระบวนการคิดเหล่านั้น ลักษณะของความคิดจะ มีหลักของเหตุผล หรือ  

หลักศาสนา หลักปรัชญา หลักของคุณงามความดีเข้ามาเกี่ยวข้อง และหลักของ

ความคิดจะต้องเป็นลักษณะของคำถาม เช่น เราเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 

อย่างไร เพื่ออะไร เหล่านี้เป็นต้น เช่น การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ถือว่าเป็น

หลักการคิดหนึ่งที่อยู่ในหลักธรรมที่ว่า “สิกขาบุพพภาคธรรม”		

 ซึ่งหลักสิกขาบุพพภาคธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นส่วนเบื้องต้นของการ

ศึกษากล่าวคือ การที่การศึกษาจะดำเนินไปได้นั้นผู้ศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบ  

สองประการที่จะกล่าวต่อไปนี้ ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งการศึกษา

ของผู้นั้นก็จะประสบกับความล้มเหลวแต่ถ้ามีองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้  

การศึกษาของผู้นั้นก็ถือว่าถูกต้องหรือเป็นสัมมาทิฏฐิถามว่าองค์ประกอบของการ

ศึกษาทั้งสองอย่างนั้นคืออะไร ตอบว่าองค์ประกอบของการศึกษาทั้งสองอย่างนั้น

คือ 1) ปรโตโฆสะ 2) โยนิโสมนสิการ องค์ประกอบทั้งสองประการนี้ทำให้การ

ศึกษาของผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นการศึกษาที่ถูกต้องดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ใน

อังคุตรนิกายทุกนิบาตว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่ง	 
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สัมมาทิฏฐิ	2	อย่างนี้	2	อย่างนี้เป็นไฉน	คือการโฆษณาแต่บุคคลอื่น	1	โยนิโส

มนสิการ	1	ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฎฐิ	2	อย่างนี้

แล
10 

 ดังนั้น หลักปรโตโฆสะกับหลักโยนิโสมนสิการ ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ดี

ที่สุดในกระบวนการคิดในทางพระพุทธศาสนา 

 ดังนั้นความคิดเป็นสิ่งที่มีพลังและไม่ตายตัว ซึ่งเราสามารถที่จะคิดไป

ได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม เช่น คิดในเชิงของเหตุผล คิดในเชิงของปรัชญา 

คิดในเชิงของธรรมะ หรือคิดเชิงลบ ตัวอย่างความคิดในเชิงลบ เช่น	“การคิดเห็น

แก่ตัว” หรือตัวอย่างความคิดในเชิงปรัชญา เช่น “ความรู้คือเครื่องมือของคนที่

เห็นแก่ตัว	แต่คุณธรรมเป็นเครื่องมือของคนดี”	หรือ “ความรูต้อ้งคูก่บัคณุธรรม”	

เหล่านี้เป็นต้น หรือจะคิดในด้านกุศล เช่น ถ้าจะเป็นคนดีก็ต้องมีธรรม หรือถ้าคิด

ในด้านอกุศล เช่น อยากรวยทางลัดก็ต้องโกงหรือทำอาชีพที่ทุจริต เหล่านี้เป็นต้น  

 ดังนั้นเราทุกคนควรพึงระวังในความคิดเอาไว้ เพราะมีคำพูดได้กล่าว

เอาไว้ว่า	“อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด	อยู่กับหมู่มิตรให้ระวังคำพูด” นั่น

หมายความว่า ความคิดเป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่ง ที่จะทำให้เรามีความเจริญ

หรือความเสื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ใช้อำนาจรัฐซึ่งถือกฎหมายอยู่ในมือ

ต้องระวังในความคิดให้ดี เพราะความคิดมันมีพลังและไม่มีรูปแบบตายตัว ซึ่งถ้า

ความคิดเหล่านั้นถูกกระตุ้นด้วย “อกุศลมูล” คือความโกรธ ความโลก ความหลง

แล้ว โอกาสที่จะทำให้ผู้ใช้กฎหมายนั้น ใช้กฎหมายไปในทางที่ผิด ก็เป็นไปได้สูง 

เช่น การจงใจทำให้คนผิดกลายเป็นคนถูกหรือทำให้คนถูกกลายเป็นคนผิดนั่นเอง 

หรอืถา้ความคดิเหลา่นัน้ถกูกระตุน้ดว้ย ”กศุลมลู” คอื ความไมโ่กรธ ความไมโ่ลภ 

ความไม่หลง แล้ว โอกาสที่จะทำให้ผู้ใช้กฎหมายนั้น ใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง

เที่ยงธรรม ก็เป็นไปได้สูง และย่อมได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม ว่านั่นคือผู้ใช้

กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมโดยแท้จริง   

 10 องฺ.ทุก.20/127/117. 
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	 	7.5	จิตสำนึกคืออะไร	

 จิตสำนึกคือ การระลึกรู้ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองใน

โครงสร้างทางสังคมดังที่เราจะได้ยินบ่อยๆ เช่น จิตสำนึกแห่งความเป็นครู

จิตสำนึกของพลเมือง จิตสำนึกสาธารณะ  จิตสำนึกของการเป็นคนดี หรือ

จิตสำนึกของผู้ปกครอง เหล่านี้เรียกว่า จิตสำนึกจิตสำนึกเกิดจากระบบทาง

สังคม คือสังคมเป็นอย่างไร “จิตสำนึก” ก็จะเป็นเช่นนั้นระบบสังคมก่อให้เกิด

โครงสร้างตำแหน่งทางสังคมที่ซ้อนทับกันอยู่เมื่อเรายังเป็นเด็ก เราก็ได้เรียนรู้

จิตสำนึกของความเป็นลูก พอเราโตขึ้นโครงสร้างและตำแหน่งที่เลื่อนไหลไปมา

ทำให้เรามีจิตสำนึกที่แปลผันไปตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ และโดยเฉพาะอย่าง

จิตสำนึกของผู้ใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐ   

 หรืออีกนิยามหนึ่งจิตสำนึกคือ ความระลึกได้โดยจิต ว่า อะไรควรทำ 

อะไรไม่ควรทำ อะไรเหมาะ อะไรไม่เหมาะ อะไรคือบุญ อะไรคือบาป อะไรผิด

กฎหมาย อะไรถูกกฎหมาย แล้วก็ปฏิบัติตนไปตามนั้น เช่น ถ้าอะไรถูกต้องก็ต้อง

ปฏิบัติตามนั้น หรือถ้าอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องไม่ปฏิบัติในสิ่งนั้น เช่น การทำบุญ

ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง เราก็ควรปฏิบัติ หรือการฆ่าสัตว์ การขโมยถือว่าเป็น  

สิ่งไม่ดี เราก็ไม่ควรปฏิบัติ เป็นต้น 

 สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจิตสำนึกคือเป็นหน้าที่ของจิตของเราที่ต้องนึกบอก

ตัวเราเองว่า เราเป็นใคร และควรที่จะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร และคำว่า 

“จิตสำนึก” ส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงบวกหรอืเชงิสรา้งสรรค ์เชน่ อะไรควรทำจติกบ็อก

วา่ตอ้งทำหรอืปฏบิตั ิอะไรไมค่วรทำจติกบ็อกวา่ ไม่ควรทำหรือไม่ควรปฏิบัต ิ

 จิตสำนึกเป็นกลไกอย่างหนึ่งในกระบวนความคิดที่ส่งผลในแง่ของ

พฤติกรรมทั้งการพูดและการกระทำ คำว่าจิตสำนึกจะใช้ในเชิงบวกหรือเชิง

สร้างสรรค์เท่านั้น เพราะจิตสำนึกจะบ่งบอกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ซึ่งจะ

ตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่า “การละชั่ว	การทำดี	การทำจิตใจให้

บริสุทธิ์” ดังนั้นจิตจะรู้ว่า อะไรคือความชั่ว ปัจจัยที่นำไปสู่ความชั่วคืออะไร หรือ

อะไรคือความดี ปัจจัยที่นำไปสู่ความดีคืออะไร และการที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์ควร

ทำอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น 
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 ดังนั้นจิตก็จะเลือกปฏิบัติแต่ในสิ่งดีสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้น ทั้งต่อตัวเอง  

ผู้อื่นและต่อสังคมส่วนรวม และอะไรที่เป็นความไม่ดีไม่งามหรือที่นำไปสู่ความชั่ว

หรือการทำร้าย จิตก็จะไม่ปฏิบัติ ซึ่งตรงกับหลักพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้คนสร้าง

แต่กรรมดีหรือความดี เช่น คำปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย	เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า	สังขารย่อม

มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้

เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิด”				

 ซึ่งจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาจะเน้นที่ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น 

คือเน้นให้ทำแต่ประโยชน์ของตัวเองและของผู้อื่นด้วย ซึ่งรวมเรียกว่า	“ส่วนรวม”	

คือ ถ้าเราได้ประโยชน์นั่นหมายความส่วนรวมก็ได้เช่นกัน หรือถ้าส่วนรวมได้

ประโยชน์ นั่นหมายความว่า เราก็ได้รับประโยชน์จากส่วนรวมนั้นเช่นเดียวกัน 

เพราะเราคือหนึ่งในส่วนรวมนั้น และคำว่า “เรา” ในแง่ของพระพุทธศาสนา ก็คือ 

ทุกคนตกอยู่ในฐานะอันเดียวกันคือ “เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมด	 

ทั้งสิ้น” นั่นเอง 

 ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราอยู่ด้วนกัน โดยการแบ่งปันกัน 

ช่ วย เหลือกัน มีความเมตตาต่อกัน เอื้ อ เฟื้ อต่อกัน ปรารถนาดีต่ อกัน   

ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำร้ายกัน พึ่งพาอาศยักนั ตามหลกัธรรมทีว่า่ “อทิปัปจัจยตา” 

นีค้อืลกัษณะเดน่ของพทุธศาสนาและพระพทุธศาสนา ก็ได้ใช้ธรรมะเหล่านี้ในการ

ปลุกจิตสำนึกของคนทั่วไปมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้  

 การแสดงธรรมต่างๆ คือ การปลุกจิตสำนึกของคนทั่วไป คือปลุกให้

คนตื่นลุกขึ้นมาสร้างความดี ปลุกให้คนได้ดวงตาเห็นธรรม โดยเฉพาะคนที่มีดวง

ตามืดมนมองไม่เห็นธรรมหรือมองเห็นผิดเป็นถูกหรือเห็นถูกเป็นผิด ซึ่งจะต้องใช้

ธรรมะซักฟอกมากกว่าคนทั่วๆ ไป เพื่อที่จะเปลี่ยนทัศนคติ จากความคิดที่เป็น

มิจฉาทิฏฐิ มาเป็นสัมมาทิฏฐ ิ

 ดังนั้นคนที่เห็นแก่ตัว หรือคนที่ไม่มีธรรม ทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็น

อะไรออกมา จะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เอาประโยชน์ของตนเองและ  
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พวกพ้องเป็นที่ตั้งก่อนเสมอจะไม่มีประโยชน์ท่านหรือประโยชน์ผู้อื่น และ  

จะพยายามอ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อสนับสนุนความคิดของตน “แต่ผู้รู้ย่อมรู้เท่าทัน”	

ว่า สิ่งที่ตนแสดงความคิดเห็นออกมานั้นเพื่อใคร เพื่อตนเองหรือเพื่อประเทศชาติ 

และคนที่เห็นแก่ตัวยิ่งมีความรู้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายต่อสังคมและประเทศ

ชาติมากยิ่งขึ้นเท่านั้น  

 เพราะคนที่เห็นแก่ตัวส่วนใหญ่จะไม่มีธรรม และตรงกันข้ามกับคนที่มี

ธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เห็นแก่ตัว และคนที่มีธรรมในหลายๆ ครั้งทำอะไรให้โดย

ไม่หวังผลตอบแทน เหมือนกบั	“น้ำที่ใส	กย็่อมสะอาดและกนิได้โดยไม่มพีิษมภีัย” 

แต่คนที่เห็นแก่ตัวเปรียบเหมือนกับ “น้ำที่ขุ่นมัว	ย่อมไม่สะอาดและกินเข้าไปแล้ว

ย่อมมีพิษมีภัย”		

 ฉะนั้นในทุกสังคมก็จะมีบุคคลมากมายที่มีความคิดที่หลากหลาย ซึ่ง

จะแสดงให้เราเห็นได้ทั้งในรูปของคำพูดและทางด้านพฤติกรรม ซึ่งการแสดงออก

เหล่านั้นก็มีทั้งในประเภทที่นำไปสู่กุศลและอกุศล และเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม 

และความคิดเหล่านั้นย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีหรือด้านเจริญและด้านเสื่อมและยังสะท้อนให้

รู้ถึงจิตสำนึกของบุคคลเหล่านั้นด้วย  

 ดังนั้นพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลจึงมีผลมาจากความรู้ความคิด

จิตสำนึก เพราะทั้งความรู้ความคิดจิตสำนึก จะทำงานกันอย่างสัมพันธ์กันอย่าง

ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุมีผล เพราะความรู้เป็นส่วนหนึ่งของความคิด

และความคิดจะทำให้เกิดจิตสำนึกในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

 ดังนั้นในบางครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่สะท้อนออกมาจากสังคมต่างๆ ว่า 

“บุคคลคนนี้มีจิตสำนึกที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู	และอยู่ในฐานะตำแหน่ง

ผู้ปกครองต่อไป	หรือบุคคลคนนั้นเห็นแก่ตัว	ไร้จิตสำนึกไม่สมควรให้อยู่ใน

ตำแหน่งนี้อีกต่อไป”		
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8. จิตสำนึกกับนิติธรรมและประชาธิปไตย 

ผู้ปกครองและผู้ใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อใช้อำนาจแล้วย่อมมี  

ผลกระทบต่อความเป็นไปของบุคคลรวมทั้งความเป็นนิติธรรมและความเป็น

ประชาธิปไตย ดังนั้นการปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่รัฐย่อมมีความสำคัญ เพราะ

การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐย่อมเกี่ยวข้องกับอำนาจ และกฎหมาย ซึ่งแน่นอน  

ย่อมมีผลต่อความเป็นไปของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล 

ดังนั้นการปลุกจิตสำนึก ต้องปลุกด้วยธรรมะเท่านั้นจึงจะทำให้นิติธรรมเป็น

นิติธรรมและประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง ซึ่งไม่ว่าจะสมัยใดธรรมะ

เป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด แม้แต่สมัยพุทธกาล องคุลิมาลซึ่งเป็นโจรชั่วก็สามารถ  

กลบัตวั กลบัจติ กลบัใจมาเปน็คนดไีดก้ด็ว้ยธรรมะหรอืแมแ้ตพ่ระเจา้ปเสนทโิกศล  

ซึ่งก่อนจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ได้นับถือชฏิล (นักบวชบูชาไฟ) มาก่อน   

แต่เมื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาและได้นำเอา  

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ในการปกครองบ้านเมืองทำให้

บ้านเมืองมีความเจริญและสงบสุข  

ยุคปัจจุบันธรรมะก็ยังมีความสำคัญในทุกระดับของการปกครอง ซึ่งบรรดา

นักปกครองและคณะผู้บริหารทั้งหลายมักจะถกเถียงกันว่าหลักการสำคัญในการ

ปกครองหรือบริหารนั้นคือ การที่เราได้มาสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ได้ร่วม

ถกเถียงกันมามากมาย แต่ในที่สุดก็มีผู้เสนอว่า หน้าที่แท้จริงของผู้ปกครองและ  

ผู้บริหารทั้งหลาย น่าจะอยู่ที่ธรรมะ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ยังมี

พระปฐมบรมราโชวาทว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแก่

มหาชนชาวสยาม” หรือ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงหลักของ  

นักปกครองเอาไว้ว่า “นักปกครอง	จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการ	เช่น	มีสติ	

ปัญญา	ความดีงาม	ความรู้	ความสามารถ	ของบุคคลที่ชักนำให้คนทั้งหลาย

ปฏิบัติตามช่วยประสานประโยชน์	สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ	ชุมชน	

บุคคลทุกชนชั้น	และนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม	ที่ไม่ผิดกฎหมาย	ศีลธรรม	

และขนบธรรมเนียมประเพณี	ซึ่งนักปกครองเป็นผู้นำต้องมีบทบาทและอิทธิพล

สูงกว่าผู้ติดตาม	หรือประชาชน	ในการบริหารและการปกครองรัฐนั้นๆ	ตรงกัน

ข้ามหากนักปกครองนำพาประชาชนไปผิดทาง	ย่อมนำความเสียหายมาสู่รัฐ”			
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พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในโคปาลสูตร สูตรเพื่อเปรียบเทียบด้วยคนเลี้ยงโค 

เกี่ยวกับนักปกครองและผู้ติดตามไว้ดังนี้  

“เหมือนโคหัวหน้าฝูงว่ายน้ำไปสู่ฝั่งตรงข้าม	หากโค

หัวหน้าว่ายไปตรง	เมื่อฝูงโคทั้งหลายก็ไปตรงตามกัน	และ

ประสบกับความปลอดภัย	หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคด		 

โคทั้งฝูงที่ติดตามย่อมจะดำเนินไปคด	และประสบกับความ

ยากลำบากฉันนั้น	บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่	หรือ

เป็นผู้นำ	หากมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตหรือในการ

ปกครองแล้วผู้ติดตามย่อมเดินตามแบบผู้นำด้วยดี	และ

ประสบกั บความปลอดภั ย	หากว่ าผู้ น ำหรื อหั วหน้ า		 

ไม่ประกอบด้วยธรรมในการดำเนินชีวิต	หรือในการปกครอง

แล้ว	ผู้ตามย่อมจะดำเนินไปตาม	และประสบกับความลำบาก	

ฉันนั้น”
11 

ดังนั้นการปกครองทุกยุคทุกสมัย บุคคลจะต้องเริ่มต้นด้วยหลักธรรมะ ซึ่ง

เป็นผู้ชี้นำในการปกครองด้วยธรรมะ การบริหารการปกครองจึงก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่ภายใต้การปกครองรวมไปถึงผู้ที่ร่วมงานด้วยกันในทุก

ระดับชั้น เพราะว่า “ที่ใดมีธรรมะ	ที่นั่นย่อมเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุด” ดังนั้นจึงมี

ข้อเตือนใจว่า “ธรรมะเป็นศูนย์รวม	เป็นหลักนำชัยสู่การปกครองและการบริหาร”	

ในทุกระดับชั้น และทุกขั้นตอน 

ตัวอย่างของการปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านมา 

1) มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ครั้ งหนึ่ ง มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ร่วมกับ   

ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท ตำบลหมูสี

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2556 

ในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ	 

 11 พระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยตโฺต), ภาวะผูน้ำ, พมิพค์รัง้ที ่7, (กรงุเทพมหานคร : สขุภาพใจ, 

2546), หนา้ 2-4.  
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ “การส่งเสริมจิตสำนึกด้าน

จริยธรรมให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ”	

ของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบหลักด้าน

จริยธรรมของหน่วยงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน, ได้ทราบถึงภารกิจหลักด้านจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่

กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

โดยนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริม

จิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวว่า การประชุมครั้ง

นี้สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 

279 ได้กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัแตล่ะประเภท ใหเ้ปน็ไปตามประมวลจรยิธรรมที่

กำหนดขึน้ และมาตรา 280 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือ

ให้คำแนะนำในการจัดทำประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมซึ่ง

หน่วยงานก็ได้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

และส่งให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบเกือบทั้งหมดแล้ว โดยมีอีกเพียง  

ร้อยละ 8 หรือประมาณ 12 หน่วยงานเท่านั้น ที่ยังส่งเป็นร่างและบ้างก็ยังไม่ได้

จัดทำ 

2) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดอบรมเครือข่ายภาครัฐ ในหัวข้อ “ข้าราชการ

ไทยไร้ทุจริต” เมื่อวันนี้ (18 ก.พ. 58) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 

อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทยโดย นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้

ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อ

ต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ซึ่งกระทรวง

มหาดไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต”	

ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมทั้งปลุกจิตสำนึก

และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจน
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ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของภาครัฐ 

โดยนายแก่นเพชร  ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าตามที่

รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ

และให้การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ในภาครัฐพร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการโดยที่

ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการขับเคลื่อนการปราบปรามการทุจริตตาม

นโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องและได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) ขึ้นเพื่ออำนวยการในภารกิจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

3) กระทรวงเกษตรฯจัดโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ 

“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ 

“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพ

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้น 

และจากการที่องค์กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัด  

ภาพลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยดัชนีคอรัปชั่นของ

ประเทศไทยตกลงจากอันดับที่ 88 ในปี 2555 มาอยู่อันดับที่ 102 จาก   

177 ประเทศ ในปี 2556 และต่ำกว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น 

สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

นายสมปอง กล่าวต่อไปว่า กลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริต  

คอรัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง จึงต้องให้ความสำคัญกับข้าราชการและ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม  
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การทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย  

ภาครัฐต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ  

4) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ  

กรมสรรพากร จัดโครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ	“ข้าราชการ

ไทยไร้ทุจริต” ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 

52 ปี สำนักงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งการจัดอบรมในลักษณะมีอีกมากมาย   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการปลุกจิตสำนึกย่อมมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะ

การปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งถือกฎหมายอยู่ในมือ และในฐานะผู้รักษา

ความเป็นธรรม หรือแม้แต่การเข้าใจหรือเข้าถึงในนิติธรรมและประชาธิปไตย  

ก็ต้องอาศัยความรู้ความคิดและการปลุกจิตสำนึกเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะหากไม่มี

การปลุกจิตสำนึกมาตั้งแต่ต้นในทุกเรื่องแล้ว ต่อให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้  

มากมายจบในระดับสูงมีปริญญาเป็นร้อยใบก็ตาม ก็ยากที่จะเป็นคนดีหรือเป็น  

เจ้าหน้าที่ที่ดีของรัฐได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดี และเป็น  

เจ้าหน้าที่รัฐที่ดีได้ 

ดังนั้นเมื่อประชาชนทั้งหลายซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับชั้น ยังไม่มี

จิตสำนึกที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ทั้งในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นนิติธรรม

แล้ว ประเทศก็ยากที่นำไปสู่ความเจริญ ประชาธิปไตยก็ยังคงเป็นประชาธิปไตย

แบบจอมปลอม และหลักนิติธรรมก็ยังคงเป็นข้ออ้างเหมือนดังที่ผ่านมา  

9. สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง 

การที่จะทำให้ประเทศชาติมีหลักนิติธรรมที่ถูกต้องและเป็นประชาธิปไตย

อย่างแท้จริงได้นั้นก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ความคิดที่เป็นธรรม จิตสำนึกที่

ทรงพลัง เหมือนกับเหล็กที่หล่อหลอมถูกทุบตีจนกลายเป็นมีดที่คมกริบ และ
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พร้อมที่จะทำหน้าที่ของมัน คือ “การเชือดเฉือนทุกอย่างให้ขาดสะบั้น” เหมือน

กับ “เปาบุ้นจิ้น” ที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา บนพื้นฐานของความถูกผิดที่ถูกต้อง 

ไม่บิดเบือนไม่มีอคติ ไม่มีความลำเอียง ทุกอย่างเที่ยงตรง ซึ่งทั้งหมดนั้น  

ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของภาครัฐเองว่า จะมีความสามารถในการที่จะทำให้

ประชาชนทั้งหลายมีความรู้ ความคิด จิตสำนึกเหมือนดังที่กล่าวมาแค่ไหน  

โดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า

ได้มีวิธีการปลุกจิตสำนึกของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ มากน้อยแค่ไหน

เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม และ

ที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือการ

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถึงราก

ถึงแก่นของชีวิต คือ หลักของความไม่เที่ยง “กฎพระไตรลักษณะ” คือหลักอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าใจ ว่า ชีวิตมันมี (เกิดแก่เจ็บตาย) 

หรือเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรเปลี่ยนในท่ามกลาง และแตกดับสลายในที่สุด “ชีวิต

จะไม่อยู่ค้ำฟ้า” และสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ยศ บรรดาศักดิ์ เงินทอง 

วัตถุสิ่งของมีค่าต่างๆ มากมาย ซึ่งเมื่อเราต้องตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่เอาอะไร

ไปได้สักอย่าง ซึ่งเมื่อทุกคนคิดอย่างนี้ได้ ก็สามารถทำให้ลดการกอบโกยโกงกิน

ลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อย 

เมื่อหลักของความไม่เที่ยง สามารถทำให้บุคคลคลายจากการยึดติดยึดมั่น

ในทุกสรรพสิ่งได้ และเมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ได้เข้าใจในความเป็นไปของ

ระบอบประชาธิปไตยได้เข้าใจในระบบนิติธรรม และเข้าใจในความเป็นไปของชีวิต

แล้ว  ก็ย่อมจะรู้ถึงหน้าที่ของตนว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรทำอย่างไร การเป็นเจ้า

หน้าที่รัฐที่ดีควรทำอย่างไร 

ดังนั้น ความรู้ ความคิด และจิตสำนึก รวมเรียกว่า (สัมมาทิฏฐิ) ย่อมมี

อิทธิพลต่อความเป็นไปของระบอบประชาธิปไตยและความเป็นนิติธรรม ในทุก

ด้านและในทุกมิติของระบบการปกครอง 
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	 	หลักธรรมที่ใช้ในการปลุกจิตสำนึก	

หลักธรรมที่ใช้ในการส่งเสริม (บ่มอบรม)ในเบื้องต้น เพื่อปลุกจิตย้อมใจ

ของประชาชนในฐานะเป็นพลเมืองเพื่อที่จะให้ได้พลเมืองที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

1) หลักโยนิโสมนสิการ 

2) หลักอริยมรรคมีองค์ 8 

3) หลักอคติ 4 

4) หลักพรหมวิหาร 4 

5) หลักอิทธิบาท 4 

6) หลักกุศลมูลอกุศลมูล  

7) กฎพระไตรลักษณ์ 

8) หลักโลกธรรม 8 

9) หลักอปริหานิยธรรม 7 

เหล่านี้เป็นต้น 

10. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรมที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งที่ผู้ปกครอง

จะต้องมีคือ (อาชชะวัง) คือความซื่อตรง หรือความสัจจริง กล่าวคือผู้นำหรือ  

ผู้ปกครองจะต้องเป็นแบบอย่างในด้านความประพฤติ เพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่ภายใต้

องค์กรนั้นเห็นเป็นแบบอย่าง โดยให้มีความประพฤติที่เสมอกันและเป็นแนว

เดียวกันเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะ ซึ่งในพระพุทธศาสนาได้จัดการ

รักษาสัตย์ไว้ในศีลเป็นองค์ที่ 5 แห่งเบญจศีล ในธรรมจริยา ส่วนวจีสุจริตเป็นองค์

ต้น และเป็นองค์ที่สองแห่งอัฏฐังคิกมรรค โดยนัยนี้ชนผู้ขาดความสัตย์จักเป็นผู้มี

ศีล จักเป็นธรรมจารี จักเป็นอารยะบุคคลหาได้ไม่12 สัจจะ คือความซื่อสัตย์สุจริต

หลักความจริงที่มนุษย์ในระดับต่างๆ ควรจะต้องประพฤติและปฏิบัติด้วยความ

จริงใจ อย่างตรงไปตรงมาแม้กับตัวเองและผู้อื่น  

 12 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุขเล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2522), หน้า 19. 



�12

บทความที่ผ่านการพิจารณา

ดังนั้นหลักนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตย ย่อมเกิดมาจากการเรียนรู้

และความเข้าใจที่ถูกต้องและจิตสำนึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมอย่างแท้จริง โดย

สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แม้ว่าพฤติกรรมของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจะมีลักษณะที่  

แตกต่างกันออกไปอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา แต่หน้าที่ของ

รัฐก็จะต้องคอยควบคุมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมให้ได้ โดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือ  

ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้น ซึ่งปกติประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐก็จะมี

พฤติกรรมที่สามารถแสดงออกได้ 2 ลักษณะคือ ด้านกุศลและอกุศล 

 1) ด้านกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับความรู้ที่ถูก

กระตุ้นด้วยปัจจัยหรืออำนาจที่นำไปสู่ความดีแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อม

มีแนวโน้มทางพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเป็นกุศล หรือผู้ทรงธรรม 

 2) ด้านอกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับความรู้ที่ถูก

กระตุ้นด้วยปัจจัยหรืออำนาจที่นำไปสู่ความชั่วแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อม

มีแนวโน้มทางพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเป็นอกุศล หรือผู้ไม่มีธรรม  

 3) ด้านกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับความคิดที่ถูก

กระตุ้นด้วยปัจจัยหรอือำนาจทีน่ำไปสู่ความดแีลว้ บคุคลเหลา่นัน้ยอ่ม

มพีฤตกิรรมทีเ่ปน็กศุล หรอืผูท้รงธรรม 

 4) ด้านอกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับความคิดที่

ถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยหรืออำนาจที่นำไปสู่ความชั่วแล้ว บุคคลเหล่านั้น

ย่อมมีพฤติกรรมที่เป็นอกุศล หรือผู้ไม่มีธรรม  

 5) ด้านกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อจิตสำนึกถูกกระตุ้น

ด้วยปัจจัยหรืออำนาจที่นำไปสู่ความดีแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมกลาย

เป็นคนดี หรือเรียกว่า “ผู้มีธรรม” 

 6) ด้านอกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อจิตสำนึกถูก

กระตุ้นด้วยปัจจัยหรืออำนาจที่นำไปสู่ความชั่วแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อม

กลายเป็นคนชั่ว หรือเรียกว่า “ผู้ไร้ซึ่งธรรม” 
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ดังนั้นการส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม เพื่อที่จะให้ประชาชนใน

ฐานะพลเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ใช้อำนาจ ได้เข้าใจและเข้าถึงในหน้าที่ของ

ตนอย่างแท้จริง ซึ่งภารกิจที่สำคัญดังที่ได้กล่าวมานี้จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำ

ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ประการเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่

ประเทศชาติต่อไป  

สิ่งที่ทางภาครัฐจะต้องทำและส่งเสริมมี 3 ประการดังนี้  คือ  

1) ส่งเสริมให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ประกอบด้วย

ธรรม  

2) ส่งเสริมให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ที่มีความคิดที่ประกอบ

ด้วยธรรม 

3) ส่งเสริมให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ประกอบ

ด้วยธรรม  
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย	

ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. มูลนิธิ. พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปล ฉบับครบรอบ 

200 ปีแห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525. เล่มที่ 

1. 2. 4. 5. 7. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 

27. 29. 30. 35. 36. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหามกุฏราช

วิทยาลัย.2534. 

ข้อมูลทุติยภูมิ 

1) หนังสือทั่วไป 

ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ. พระพุทธเจ้า กับแผนการกู้อิสรภาพ. 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2551. 

ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ. พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง. 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 

2556. 
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บทความที่ ได้รับผลการประเมินระดับผ่านให้ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบ		
การประชมุวชิาการของสถาบนั	และใหน้ำเสนอบทความวชิาการในหอ้งยอ่ย	

บทความในกลุ่มย่อยที่	3	หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ:	การตีความ	
ขอบเขตอำนาจ	และการถ่วงดุล?	

การตีความ “หลักนิติธรรม” โดยศาลในประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

ดร.สุรพล  ศรีวิทยา*
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”**   

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการแนวความคิด  

หลักนิติธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตาม  

หลักนิติธรรมในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส1 และราชอาณาจักรไทย 

รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและอำนาจหน้าที่การตรวจสอบ

 * คณบดีและผู้อำนายการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     

 ** ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 

 1 โดยที่บทความนี้กำหนดขอบเขตนำเสนอเฉพาะหลักนิติธรรมของ

อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงมิได้นำเสนอหลักนิติรัฐของเยอรมนีและ

ฝรั่งเศส 
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การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดจนวิเคราะห์กรณีศึกษาคำวินิจฉัย

คดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส และประเทศ

ไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) และการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น (Focus 

Groups) โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอน  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งนำไปสู่สรุปอภิปรายผลการวิจัย

และข้อเสนอแนะ  

ผลการวิจัยพบว่า หลักนิติธรรม คือ “กฎธรรมแห่งกฎหมาย” ซึ่งเป็น  

เสาหลักที่สำคัญสูงสุดในการค้ำยันระบอบประชาธิปไตย การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

เนื่องจากหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือที่ใช้จำกัดและควบคุมการใช้อำนาจโดยมิชอบ

ของผู้มีอำนาจและเป็นหลักการสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

และศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรให้ใช้

อำนาจในกรอบกฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม และทุกคนสามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อีกทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด

ของแผ่นดิน คำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมใน

ต่างประเทศและประเทศไทยได้พัฒนาหลักการตีความรัฐธรรมนูญจากแนวคิด

ทฤษฎีนิตินิยม (Legalism) ของสำนักกฎหมายบ้านเมือง (Positive law) มาสู่

ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) ของสำนักกฎหมายธรรมชาติ (Natural 

law) ทำให้การบังคับใช้กลไกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตาม

หลักนิติธรรมมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น 

คำสำคัญ : การตีความ, หลักนิติธรรม, ศาลในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

และประเทศไทย 
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การตีความ “หลักนิติธรรม”  
โดยศาลในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบ

กับประเทศไทย 
 

บทนำ 

วิวัฒนาการแนวคิดหลักนิติธรรม (The Rule of Law) เริ่มต้นจาก  

หลักพื้นฐานตามระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (Common Law)   

ที่ยอมรับคำพิพากษาของศาลว่ามีค่าบังคับเป็นกฎหมาย (Judge make law) 

นอกเหนือจากกฎหมายซึ่งตราโดยรัฐสภา หลักนิติธรรมพัฒนามาจากความ

พยายามจำกัดอำนาจของกษัตริย์ และรับรองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในอังกฤษที่

ปรากฏหลักฐานในยุคกลาง สมัยพระเจ้าจอห์น คือ มหากฎบัตร (Magna Carta) 

และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 17 ซึ่งกษัตริย์และรัฐสภาช่วงชิงอำนาจ

ระหว่างกัน สิ่งบ่งชี้ถึงอำนาจรัฐสภาคือการตราฎหมาย ส่วนฝ่ายตุลาการได้มี  

คำพิพากษาที่มีลักษณะเป็นการจำกัดหรือคานอำนาจในการตรากฎหมายไว้   

โดยศาลเห็นว่าไม่ว่ากษัตริย์หรือรัฐสภาก็ดี ย่อมต้องตรากฎหมายภายใต้หลัก

นิติธรรมที่ เป็นหลักพื้นฐานโดยธรรมชาติของกฎหมาย Common Law   

ส่วนศาลก็ผูกพันที่ต้องใช้อำนาจตุลาการภายใต้หลักนิติธรรมเช่นกัน ปัจจุบัน

อังกฤษยอมรับหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of the 

Parliament) ซึ่งใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย แต่การตรากฎหมายนั้น

ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม เพื่อจำกัดอำนาจของรัฐสภาในการตรา

กฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม คือ ความคาดหมายได้ของการกระทำของรัฐ 

ความชัดเจนของกฎหมาย ความเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมาย ความมั่นคงของ

กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาคและปฏิบัติได้ สิทธิเสรีภาพของ

บุคคลต้องได้รับการคุ้มครอง ความเป็นอิสระของระบบศาลที่เข้มแข็ง การเคารพ

ในหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม 
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1. คำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม
ในประเทศอังกฤษ 

หลักนิติธรรม (Rule of law) เป็นแนวความคิดของหลักกฎหมายทั่วไป  

ที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น อัลเบิร์ต เวนน์ ไดซี่ (Albert Venn Dicey)   

โจเซฟ ราซ (Joseph Raz) เฟรดริช ฮาเย็ค (Friedrich Hayek) เทรโวร์ อัลเลน 

(Trevor Allan) ได้พัฒนาขึ้นเป็นหลักธรรมาภิบาลรัฐธรรมนูญในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษ ซึ่งหลักนิติธรรมมุ่งเน้นการสร้างรัฐบาล

ที่ปกครองโดยใช้กฎหมาย (Legal government) เพื่อรักษากฎหมายและความ

สงบระเบียบร้อย (Law and order) ของสังคม และไม่ให้เกิดสถานการณ์

อนาธิปไตย (Anarchy) ในระบอบประชาธิปไตย โดยสร้างสมดุลระหว่างการใช้

อำนาจรัฐที่ไม่ไปละเมิดหรือกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นปัจเจกชน

ในสังคมประชาธิปไตย (Bradley & Ewing, 2011, p. 95) ซึ่งไดซี่ ได้สรุป  

องค์ประกอบของหลักนิติธรรมไว้ 3 ประการ (Dicey, 1959, p. 54) คือ   

(1) ความเหนือกว่าของกฎหมายธรรมดาในการต้านอิทธิพลของการใช้อำนาจตาม

อำเภอใจของผู้ปกครอง (Predominance of regular law as opposed to the 

influence of arbitrary power) (2) บุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาคตาม

กฎหมาย (Equality before law) และ (3) กฎหมายรัฐธรรมนูญมิใช่บ่อเกิดที่มา 

แต่เป็นผลของสิทธิปัจเจกชน (Law of the constitution are not the source 

but the consequence of the rights of individuals)  

	 	1.1	คำวินิจฉัยคดีของศาลอังกฤษเกี่ยวกับแนวความคิดทั่วไปของหลัก
นิติธรรม	

 ในบริบททางประวัติพัฒนาการประชาธิป ไตยระบบรั ฐสภา 

(Westminster parliamentary system) ซึ่งยึดหลักความมีอำนาจสูงสุดของ

รัฐสภา (Supremacy of the Parliament) ดังกล่าวข้างต้น ศาลอังกฤษจึงมีการ

พัฒนาหลักนิติธรรมของศาลในการพิจารณาพิพากษาตัดสินในสถานการณ์เฉพาะ

แห่งคดีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอังกฤษเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติ

ของรัฐสภามิให้ออกกฎหมายใดๆ ตามอำเภอใจอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลัก
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นิติธรรมและมีผลไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยได้กำหนดขอบเขตทั้ง

รูปแบบทางกฎหมาย (Legal form) และเนื้อหาสาระ (Substantive content) 

ของหลักนิติธรรมไว้ดังนี้ 

  (1) รูปแบบทางกฎหมาย (Legal form) ของหลักนิติธรรม 

การใช้อำนาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐต้องมีกฎหมายให้อำนาจแก่

องค์กรนั้นๆ หากการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ได้กระทำนอกกฎหมายและกฎหมายมิได้

กำหนดให้อำนาจไว้ ย่อมถือเป็นการกระทำที่มิชอบ (ultra vires) และไม่อาจ

บังคับใช้หรือลงโทษโดยศาล ดังคำวินิจฉัยของศาลอังกฤษในคดี Entick v. 

Carrington ว่า “ถ้าหากนี่คือสิ่งที่พบอยู่ในหนังสือตำรากฎหมายอังกฤษ แต่

กฎหมายนั้นมิได้มีอยู่ในประเทศนี้ (“If this is law it would be found in our 

books, but no such law ever existed in this country”) (Bradley & Ewing, 

2011, p. 95-96) ดังนั้น โจเซฟ ราซจึงได้ระบุลักษณะการปกครองตามกฎหมาย

ว่า หากเจตจำนงในการปกครองนั้นแสดงออกภายนอกโดยมีข้อจำกัดทาง

กฎหมายและเคารพต่อกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าเป็นการปกครองโดยหลักนิติธรรม 

(Raz, 1977, p. 45) ในคำวินิจฉัยคดี R (Bancoult) v. Secretary of State 

for Foreign and Commonwealth Affairs (No 2) การปฏิบัติหน้าที่ของ

รัฐบาลอังกฤษพบว่า มิได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย เนื่องจากอำนาจที่เพิ่มเติม

นั้นได้มอบให้แก่ผู้ใช้อำนาจในนามของรัฐบาลโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของ

รัฐสภา ในอังกฤษการลงโทษแก่ผู้ละเมิดกฎหมายสามารถดำเนินการได้เฉพาะ

โดยกระบวนศาลธรรมดา (ordinary court procedure) ซึ่งในประเทศอื่นอาจจะ

ถูกพิจารณาโดยศาลพิเศษ (designated courts) (Bradley&Ewing, 2011,   

p. 96) หน่วยงานของรัฐบาลต้องรับผิดโดยตรงต่อการกระทำที่ก่อให้เกิดความ  

เสียหายของตนเอง อย่างไรก็ดี ประมุขแห่งรัฐย่อมได้รับความคุ้มกัน (immunity) 

จากการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาล ยกเว้นในกรณีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

อาจจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ โดยการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล 

(Bradley&Ewing, 2011, p. 96-97)  ในคดี  M v. Home Office รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษต้องรับผิดต่อการหมิ่นอำนาจศาลอังกฤษ 

(contempt of court) ขณะเดียวกันการกระทำของรัฐสภา (Acts of 

Parliament) ซึ่งละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น การกักขังผู้ต้องสงสัย
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เป็นผู้ก่อการร้ายอย่างไม่มีกำหนดโดยปราศจากการตัดสินคดีในศาลถือเป็นการ

ละเมิดหลักนิติธรรม (Bradley&Ewing, 2011, p. 97) ซึ่งตรงกับแนวความคิด

หลักนิติธรรมของไดซีที่ว่า มนุษย์อาจจะถูกลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมาย แต่

เขาไม่สามารถถูกลงโทษนอกเหนือไปกว่านั้นได้ “a man may with us be 

punished for a breach of law, but he can be punished for nothing else” 

(Dicey, 1959, p. 291) 

  (2) เนื้อหาสาระ (Substantive content) ของหลักนิติธรรมที่

ใช้บังคับในอังกฤษได้เกิดคำถามว่าการปกครองควรอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ

กฎหมายใดมากกว่าการปกครองนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด หลักนิติธรรม  

จะถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อพิจารณาอำนาจของฝ่ายปกครองที่ขัดแย้งกันในการปฏิบัติ

ตามบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนของภาคพื้นยุ โรปที่ ระบุอย่ างแจ้ งชัด ใน  

พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (Human Rights Act 1998) และ

ละเมิดหลักพื้นฐานทางนิติบัญญัติใหม่ของอังกฤษ (Bradley&Ewing, 2011,   

p. 97-98) การตีความที่ขัดแย้งกันนี้ว่า ถ้าหากในกรณีหลักนิติธรรมจะต้องบังคับ

ใช้สิทธิพื้นฐานหรือสิทธิที่รับรองไว้โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิที่จะไม่ถูก

คุมขังโดยไม่มีกำหนดและปราศจากการดำเนินคดีโดยศาล ซึ่งแตกต่างจาก

บทบัญญัติของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปในคดี A v. Home Secretary และ

ในคดี R (Corner House Research) v. Director of the Serious Fraud 

Office (Bradley&Ewing, 2011, p. 98) จำเลยยอมให้ความห่วงใยในเรื่อง

ความมั่นคงแห่งชาติอยู่เหนือการสอบสวนการติดสินบนในสัญญาซื้อขายอาวุธ

ของกองทัพ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะว่า หลักนิติธรรมนั้นบังคับใช้จุดมุ่งหมายที่มี  

อัตวิสัยของกฎหมายและอาจเป็นคุณค่าเพียงเล็กน้อย เทรวอร์ อัลเลน เห็นว่า 

หลักนิติธรรมเป็นกลไกป้องกันสิทธิต่อต้านการล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของฝ่าย

นิติบัญญัติที่ไม่มีความรับผิดชอบ (irresponsible legislative encroachment)   

ซึ่งมีอำนาจมากโดยมีเสียงข้างมากสนับสนุนในสภาสามัญชน (Allan, 1985,   

111-112) หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักตรงกันข้ามกับการปกครองโดยคน (Rule by 

men) ซึ่งบุคคลเดียวอาจใช้อำนาจตามอำเภอใจกับคนอื่นได้ ประชาชนจึงต้องได้

รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากการใช้อำนาจของรัฐบาลโดยมีหลักนิติธรรม

ควบคุมให้รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบอำนาจตามกฎหมาย (Allan, 
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1985, 112-113) และต้องละเว้นจากการใช้อำนาจดุลพินิจ (discretionary 

powers) ให้มากที่สุด 

	 	1.2	คำวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหลักความกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ตามหลักนิติธรรม	

 แนวความคิดที่ว่ารัฐสภาไม่อาจใช้อำนาจนิติบัญญัติในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อออกกฎหมายใดๆ ที่มีเนื้อหาอย่างไรก็ได้ตามอำเภอใจซึ่งเป็นการขัดต่อ  

หลักนิติธรรมนั้น เป็นที่มาอันสำคัญของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ (Supremacy of the Constitution) ถึงแม้ว่าประเทศอังกฤษได้

ยึดถือหลักความมีอำนาจสูงสูดของรัฐสภา (Supremacy of the Parliament) 

ก็ตาม แนวความคิดดังกล่าวนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1610 

ในคดีนายแพทย์ Thomas Boham (Cough, 1955, 32-35) นายแพทย์ 

Boham ได้เปิดสถานพยาบาลโดยฝ่าฝืนข้อบังคับของแพทยสภาแห่งกรุงลอนดอน

ที่ได้รับการรับรองโดยพระมหากษัตริย์และรัฐสภาอังกฤษ ศาลของแพทยสภา  

ได้พิพากษาลงโทษปรับและกักขังนายแพทย์ Boham ตามข้อบังคับของ  

แพทยสภาฯ ค่าปรับที่ได้จากนายแพทย์ Boham ต้องตกเป็นของประธานแห่ง

แพทยสภาฯ และประธานศาลแห่งแพทยสภาฯ Sir Edward Coke ซึ่งเป็น  

ผู้พิพากษาในคดีนี้ ได้พิพากษาว่า ข้อบังคับของแพทยสภาฯ นั้น ขัดต่อหลัก 

Common law ทีว่า่ “ไมม่ใีครเปน็ผูพ้พิากษาในเรือ่งทีต่วัเองมสีว่นไดส้ว่นเสยีได”้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดต่อหลัก Common law (common right and 

reason) ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ และศาลทรงไว้ซึ่งอำนาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมาย

ใดขัดต่อหลัก Common law ดังนั้น หลักความเป็นกฎหมายในลำดับชั้นที่สูงกว่า

กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาหรือที่รัฐสภารับรองของ Common law และหลักการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายธรรมดาที่มีต่อ Common law ในคดี  

นายแพทย์ Thomas Boham ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อคดี Malbury v. 

Madison ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะกล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐคดีนี้ใน

หัวข้อ 2 ต่อไป  
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 ดังนั้น แม้ว่ารากฐานของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

ได้ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษ โดยอาศัยหลักกฎหมายจากคดีนายแพทย์ 

Thomas Boham ก็ตาม ศาลอังกฤษกลับไม่ได้พัฒนาหลักความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญให้เป็นหลักกฎหมายทั่วไป ในทางตรงกันข้าม หลังจากศาล

ได้มีคำพิพากษาคดีนายแพทย์ Thomas Boham แล้ว อังกฤษได้หันกลับไปถือ

หลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of the Parliament) แทนตาม

หลักการของไดซี่ (Dicey, 1959, pp. 37-38)2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอังกฤษ

ประสบความสำเร็จในการสถาปนาอำนาจรัฐสภาและการจำกัดพระราชอำนาจของ

พระมหากษัตริย์แล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 17  (Petition of Rights in 1627 ; Bill 

of Rights in 1689) แม้ปัจจุบันนี้ อังกฤษก็ยังคงเป็นประเทศที่ไม่แยกลำดับชั้น

ทางกฎหมาย (Hierarchy of law) ของรัฐธรรมนูญ โดยแยกรัฐธรรมนูญออกมา

ให้มีลำดับชั้นที่สูงกว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา   

ดังประเทศภาคพื้นยุโรปในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil law) เช่น ฝรั่งเศส 

และเยอรมนี ซึ่ งยึดถือหลักความเป็นกฎหมายสู งสุดของรั ฐธรรมนูญ 

(Supremacy of the Constitution) 

	 	1.3	คำวินิจฉัยคดีของศาลในการใช้อำนาจตุลาการตีความกฎหมาย
ตามหลักนิติธรรม	

 ในคดี Pepper v. Hart [1993] 1 All. E.R. 42, HL. ศาลสภา

ขุนนาง (ศาลฎีกา) ของอังกฤษได้นำหลักการตีความตามเจตนารมณ์มาปรับใช้

โดยขยายให้ครอบคลุมถึงการตีความกฎหมายทุกฉบับภายในอังกฤษควบคู่ไปกับ

หลักการตีความดั้งเดิมของอังกฤษ กล่าวคือ ศาลต้องพิจารณากฎหมายทั้งตามตัว

อักษรและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อมกัน แต่ถ้าตัวบทกฎหมายชัดเจน

อยู่แล้ว และไม่ปรากฏว่าผลแห่งการตีความตามตัวอักษรจนถึงขนาดเกิดผล

 2 ไดซี่ได้กำหนดหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภาว่า “The principle of Parliamentary 

sovereignty mean neither more or less than this, namely that the Parliament thus 

defined has, under the English constitution, the right to make or unmake any law 

whatever; and, further, that no person or body is recognised by the law of England 

as having the right to override or set aside the legislation of Parliament.” 



�2�

บทความที่ผ่านการพิจารณา

ประหลาด หรือขัดต่อสามัญสำนึกหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ศาลก็ไม่อาจ

ตีความกฎหมายให้ผิดไปจากข้อความที่ชัดแจ้งนั้นได้ ศาลต้องถือเอาความหมาย

ตามตัวอักษรเป็นสำคัญ และถือว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายประสงค์จะใช้ถ้อยคำ

ดังกล่าวตามความหมายธรรมดา ตรงกันข้ามแม้ข้อความนั้นจะชัดแจ้ง แต่ถ้า

ทำให้เกิดผลประหลาดหรือขัดแย้งต่อสามัญสำนึกหรือเกิดความอยุติธรรมขึ้น 

(สำนักกฎหมายวุฒิสภา, 2553 น. 15-17) ศาลอังกฤษจึงต้องพิจารณาถึง

เจตนารมณ์ของกฎหมายตามหลักนิติธรรมเป็นสำคัญ 

 ในคดี Marquis of Linlithgow v. North British Railway 

(1912) S.C. 1327 ซึ่ งมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า “น้ำมันในหิน” 

(deposits of oil shale) อยู่ในความหมายของคำว่า “แร่ธาตุ” (minerals) ตาม

พระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่รัฐสภาตราขึ้นใน ค.ศ. 1817 หรือไม ่หากถือว่าน้ำมัน  

ในหินเป็นแร่ธาตุ ก็ย่อมตกเป็นของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน เนื่องจากพระราช-

บัญญัติดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดินให้ตกเป็นสิทธิของเจ้าของ

ที่ดิน แต่ถ้าน้ำมันในหินไม่อยู่ในความหมายของคำว่าแร่ธาตุก็จะตกเป็นของจำเลย

ผู้อ้างว่าน้ำมันในหินเป็นของตน เนื่องจากในปีที่พระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศ

ใช้บังคับ ยังไม่มีการขุดน้ำมันในหินขึ้นมาใช้ น้ำมันในหินดังกล่าวจึงไม่อยู่ใน  

ความหมายของคำว่า “แร่ธาตุ” อันจะตกได้แก่เจ้าของที่ดิน ศาลสภาขนุนางซึง่เปน็

ศาลสูงสุดของอังกฤษได้วินิจฉัยว่า สิ่งใดจะถือเป็นแร่ธาตุตามพระราชบัญญัต ิ  

ดังกล่าวหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่  

ตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้บัญญัติกฎหมายในขณะนั้น  

ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักน้ำมันในหินมาก่อนจะถือว่าน้ำมันในหินเป็นแร่ธาต ุ 

ไม่ได ้จึงพิพากษาให้น้ำมันในหินตกเป็นของจำเลย อย่างไรก็ด ีหากเหตุการณ์

เดียวกันนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil law) เช่น 

ประเทศเยอรมนี ผลแห่งคดีอาจตรงกันข้ามกับที่เกิดในอังกฤษ เนื่องจากศาล

เยอรมันสามารถพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายต่างไปจากเจตนารมณ์ของฝ่าย

นิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายได้ โดยถือว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ของตนเอง

เป็นเอกเทศและเป็นอิสระจากผู้บัญญัติกฎหมาย ศาลสามารถตีความกฎหมาย

โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาทได้ ศาลเยอรมันจึงอาจ
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ตีความว่า น้ำมันในหินเป็นแร่ธาตุตามความหมายของกฎหมายดังกล่าวและให้ตก

เป็นของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินได้  

 หลักนิติธรรมของอังกฤษที่สืบสานพัฒนาการมาจากบทบัญญัติของ

มหากฎบัตร (Magna Carta) ได้มีอิทธิพลต่อการกำหนดหลักศุภนิติกระบวน 

(Due process of law) ไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ

ของ “มาตรการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ” 

(Constitutional safeguard) 

2. คำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลัก  
ศุภนิติกระบวนในสหรัฐอเมริกา 

ประวตัพิฒันาการประชาธปิไตยระบบประธานาธบิด ี(Presidential system) 

ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งยึดถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

(Supremacy of the Constitution) ซึ่งรัฐสภามิได้มีอำนาจสูงสุดเหนืออำนาจ

ตุลาการ จึงทำให้บริบทการพัฒนาหลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) 

ของสหรัฐนั้นแตกต่างจากหลักนิติธรรมของอังกฤษ เนื่องจากศาลสูงสุดสหรัฐ 

(The US Supreme Court) เป็นฝ่ายตุลาการที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการปกครอง

ของสหรัฐอเมริกา และมีอํานาจมากที่สุดในการคานอำนาจและตรวจสอบถ่วงดุล

ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาคองเกรส และฝ่ายบริหาร คือ ประธานาธิบดีและรัฐบาล

สหรัฐ อีกทั้งยังทำหน้าที่เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญของบางประเทศซีวิลลอว์  

ในภาคพื้นยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนี ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของ

สหรัฐอเมริกานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาแต่เก่าก่อน   

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตีความตัวบทกฎหมายที่มีปัญหา ฝ่ายนิติบัญญัติอาจมีอํานาจ

ในการตรากฎหมาย แต่ฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรสุดท้ายที่จะวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้น  

มีความหมายว่าอย่างไร รูปแบบการตีความโดยฝ่ายตุลาการที่สําคัญที่สุดได้แก่

การที่ศาลสูงสุดสหรัฐซึ่งเป็นศาลรัฐบาลกลางสามารถวินิจฉัยตัดสินว่า กฎหมาย

ใดชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามความหมายของรัฐธรรมนูญสหรัฐ และ

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (Amendment) ฉบับต่างๆ ศาลสูงสูดสหรัฐ

จึงเป็นองค์กรตุลาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมในการใช้อำนาจตรวจสอบ
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ทบทวนโดยฝ่ายตุลาการหรือ “ตุลาการภิวัฒน์” (Judicial review) ให้ฝ่าย  

นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารใช้อำนาจรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมโดยมิให้ขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้อํานาจตุลาการภิวัฒน์ของ

ศาลสูงสุดสหรัฐจึงต้องศึกษาประวัติพัฒนาการรูปแบบแนวคำวินิจฉัยของศาลสูง

สุดสหรัฐ ตั้งแต่คดี Marbury v. Madison ในปี ค.ศ. 1803 จนถึงคดีต่างๆ   

ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่มีความสำคัญต่อการพิทักษ์หลักศุภนิติกระบวน ดังนี ้

	 	2.1	คำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐในคดี	Marbury	v.	Madison	(ค.ศ.	
1803)	:	ต้นกำเนิดการใช้อำนาจตุลาการภิวัฒน์	(Judicial	Review)	ตาม
หลักนิติธรรม	

 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรใช้เป็น

ประเทศแรกของโลกในปี ค.ศ. 1787 ซึ่งมีศาลสูงสุดปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กร

ตุลาการเช่นศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาคดีโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ก่อนที่

สหรัฐอเมริกาจะได้มีรัฐธรรมนูญ แนวความคิดของ Sir Edward Coke ซึ่งอังกฤษ

ได้รับรองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญในคดีนายแพทย์ Thomas 

Boham ดังกล่าวข้างต้น ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไปเมื่อมีการตั้งถิ่นฐาน

ในสหรัฐอเมริการาวศตวรรษที่ 17 แม้ในเวลาต่อมาประเทศอังกฤษได้หันกลับไป

ยึดหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภาในการตรากฎหมาย แต่นักกฎหมายของ

สหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนมากไปจากอังกฤษ ยังคงรักษาหลักการมีอำนาจจำกัดของ

รัฐสภาในการตรากฎหมายไว้ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายที่สำคัญในการธำรงไว้  

ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ  

ของพลเมือง แนวความคิดนี้จึงได้ปรากฏอย่างชัดเจนขึ้นในปี ค.ศ. 1788 เมื่อ  

อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน (Alexander Hamilton) ซึ่งได้เป็นผู้ร่วมยกร่าง

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเห็นสนับสนุนหลักความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญและอำนาจของผู้พิพากษา ศาลสูงสุดในการตีความ

รัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามหลักศุภนิติกระบวน (Due 

process of law) หรือหลักนิติธรรมของอังกฤษนั่นเอง 
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 ในปี ค.ศ. 1803 แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้บังคับในทางปฏิบัติเป็น

ครั้ งแรก ต่อมาที่สหรัฐอเมริกาในคดีที่สำคัญมาก คือ คดี Marbury v. 

Madison ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ในการเลือกตั้ง ปี ค.ศ. 1800 Thomas Jefferson 

(ประธานาธิบดีคนที่ 3 : 1743-1826) สังกัดพรรครีพับลิกันชนะ ซึ่งทั้งการ  

เลือกตั้งตําแหน่งประธานาธิบดีและสภาคองเกรส ฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้ง ได้แก่ 

พวกนิยมรัฐบาลกลาง (Federalist) คือ John Adams (ประธานาธิบดีคนที่ 2 : 

1797-1801) ซึ่งกําลังพ้นจากตําแหน่ง เพื่อที่จะสามารถคุมอํานาจฝ่ายตุลาการไว้ 

John Adams จึงได้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ จํานวน 42 ตําแหน่งขึ้นมาใหม ่

(บางตําแหน่งเป็นตําแหน่งตลอดชีพ) ในวันสุดท้ายของการดํารงตําแหน่ง

ประธานาธิบดีของตนเอง หนึ่งในจํานวนผู้พิพากษาคนใหม่ คือ William Marbury 

ได้รับแต่งตั้งเป็น “Justice of the peace” เพื่อรักษาอำนาจบางส่วนของ

พรรคการเมืองของตนไว้ แต่ยังไม่ได้รับตราสารแต่งตั้งจากประธานาธิบดี 

เนื่องจากประธานาธิบดี John Adams ลืมตราสารแต่งตั้งไว้ในห้องทํางานของ

ประธานาธิบดี ซึ่งถูกประธานาธิบดี Jefferson ได้เข้าครอบครองและปฏิเสธที่จะ

ส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้กับ Marbury แม้ว่าตราสารดังกล่าวจะได้รับการลงนาม

แล้ว สภาซีเนตได้ให้ความยินยอม และประธานาธิบดี John Adams (ก่อนหน้านี้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศาลสูงสุดสหรัฐ แต่ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีรับผิดชอบ  

เรื่องนี้อยู่) ได้ประทับตราเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ประธานาธิบดี Jefferson   

ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เห็นว่าการแต่งตั้งดังกล่าวไม่สมบูรณ์และไม่มีผลทาง

กฎหมาย รัฐบาลใหม่จึงไม่ส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้ผู้พิพากษา Marbury 

 ด้วยเหตุนี้ Marbury จึงได้ยื่นฟ้อง James Madison รัฐมนตรีคนใหม่

ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อศาลสูงสุดสหรัฐโดยตรงเพื่อให้ Madison ส่งมอบตราสาร

แต่งตั้ งให้ตน โดย Marbury ได้อ้างพระราชบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789 

(Judiciary Act 1789) ซึ่งให้อำนาจศาลสูงสุดสั่งให้รัฐมนตรีปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามกฎหมายได้ (writ of mandamus) เพื่อสนับสนุนคำฟ้องของตน John 

Marshall ประธานศาลสูงสุดยอมรับความผูกพันของตราสารแต่งตั้ง (ซึ่งตนได้มี

ส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วย) และยืนยันว่าผู้พิพากษามีหน้าที่คุ้มครองปัจเจกชนจาก

การกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาล อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่ง

สหรัฐอเมริกา Article 3 Section 2 ได้บัญญัติให้ศาลสูงสุดพิจารณาคดีเป็น  
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ศาลแรกได้เฉพาะคดีที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ทางการทูตเป็นคู่ความเท่านั้น ไม่ใช่คดี  

ที่บุคคลธรรมดาเป็นคู่ความ (ในคดีนี้ William Marbury เป็นบุคคลธรรมดา)   

ดงันัน้ พระราชบญัญตัติลุาการ ค.ศ. 1789 ทีส่ภาซเีนตไดม้อบอำนาจใหศ้าลสงูสดุ  

สหรัฐพิจารณาพิพากษาคดีในลักษณะดังกล่าวนี้ จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีผล

บังคับใช้ ดังนั้น ประธานศาลสูงสุดสหรัฐ John Marshall ซึ่งเป็นพวกนิยมรัฐบาล

กลาง จึงได้วินิจฉัยตัดสินว่า การแต่งตั้งและการส่งมอบตราสารแต่งตั้งมิชอบด้วย

กฎหมาย เพราะว่าพระราชบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789 ได้ให้อํานาจแก่ศาลสูงสุด

สหรัฐในสิ่งที่ไม่มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐ  

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ไม่ได้บัญญัติอย่าง  

ชัดแจ้งให้ศาลสูงสุด (Supreme Court) ของสหรัฐอเมริกามีอำนาจวินิจฉัยว่า

กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ในคดี Marbury v. Madison 

จึงมีประเด็นที่สำคัญมาก คือ ศาลสูงสุดมีอำนาจที่จะวินิจฉัยว่า บทบัญญัติของ

กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional 

Court) ในบางประเทศซีวิลลอว์ในภาคพื้นยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่ 

คดีนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิพากษา John Marshall ประธานศาลสูงสุดสหรัฐได้

วินิจฉัยตัดสินว่า กฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภาคองเกรสซึ่งมีข้อความขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญเป็นโมฆะ โดยศาลสูงสุดให้เหตุผลว่า เมื่อศาลเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ 

ศาลจึงมีอำนาจหน้าที่ในการใช้บังคับกฎหมายแก่กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เป็น

ความจำเป็นอยู่เองที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า อะไรคือกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับได้ 

นั่นคือ ศาลสูงสุดสหรัฐจึงได้มีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายใดจะขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญไม่ได้ แม้ว่าในรัฐธรรมนูญจะไม่มีบทบัญญัติให้มีอำนาจเช่นนั้นก็ตาม 

(วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2541, น. 191-201) ซึ่งเป็นการยืนยันอำนาจผู้พิพากษา  

ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

และยืนยันว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายซึ่งอยู่ในลำดับชั้นที่สูงกว่ากฎหมายอื่น 

(Superior paramount law) ที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการ

นิติบัญญัติสามัญ เพราะหากรัฐธรรมนูญไม่เป็นกฎหมายซึ่งมีฐานะสูงกว่า

กฎหมายอื่นแล้ว รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรก็เป็นเพียงความพยายามที่ไร้  

ความหมายของประชาชนในการที่จะจำกัดอำนาจรัฐ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่มี

ขอบเขตจำกัด คดี Marbury v. Madison จึงกลายเป็นบรรทัดฐานที่มีอิทธิพล



��0

บทความที่ผ่านการพิจารณา

มากต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆ นับจากคดีนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐ

ได้ตัดสินวินิจฉัยให้กฎหมายมลรัฐที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวน

มากกว่า 100 ฉบับ จึงกล่าวได้ว่า หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

(Supremacy of the Constitution) ได้หยั่งรากลึกลงในทฤษฎีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญนับแต่นั้นเป็นต้นมา ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว์ ก็ ไม่ ได้ยึดหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา 

(Supremacy of the Parliament) เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ 

 การสร้างหลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) และความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ ตามมาด้วยการ

ควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยศาลสูงสุดสหรัฐ เมื่อปี 

ค.ศ. 1803 ในคดี Marbury v. Madison และการสร้างทฤษฎีอำนาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญ คือ อำนาจก่อตั้งระบอบองค์กรการเมืองอยู่เหนือและเป็นที่มาของ

อำนาจขององค์กรอื่นที่รัฐธรรมนูญก่อตั้งขึ้นคือ อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภา   

โดย เซเยส (Siéyès) เสนอให้จัดตั้ง “ลูกขุนรัฐธรรมนูญ” (Jurie constitutio  

nnaire) ขึ้นเพื่อควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญใน ปี ค.ศ. 1795   

(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2556, น. 2) ศาลรัฐธรรมนูญไทยก็เคยวินิจฉัยไว้โดยใช้

หลักเดียวกันนี้ในคำวินิจฉัยที่ 18-22/2555 ว่า	“อำนาจในการก่อตั้งองค์สูงสุด

ทางการเมืองหรืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชน	 

อันเป็นที่มาโดยตรงในการให้กำเนิดรัฐธรรมนูญโดยถือว่ามีอำนาจเหนือ

รัฐธรรมนูญที่ก่อตั้งระบบกฎหมายและองค์กรทั้งหลายในการใช้อำนาจทาง	 

การเมืองการปกครอง	เมื่อองค์กรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้

และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้องค์กรนั้นใช้อำนาจที่ได้รับมอบ

มาจากรัฐธรรมนูญกลับไปแก้รัฐธรรมนูญเหมือนการใช้อำนาจแก้ไขกฎหมาย

ธรรมดา”	ซึ่งเป็นที่มายุคใหม่ที่จอห์น	อาดัมส์	ประธานาธิบดีคนที่	2	กล่าวว่า	

รัฐบาลสหรัฐ	“เป็นรัฐบาลของกฎหมาย	ไม่ใช่รัฐบาลของมนุษย์” (a government 

of laws, and not of men) ซึ่งยุโรปเรียกว่า “นิติรัฐ” นั่นเอง 

 คดี Marbury v. Madison ได้วางหลักการตุลาการภิวัฒน์ (Judicial 

review) ซึ่งมีผู้ใช้เรียกนัยที่ว่าการใช้อำนาจตุลาการก้าวล่วงไปในขอบข่ายแดนของ
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ฝ่ายบริหาร ซึ่งมองว่าเป็นการผิดหลักประชาธิปไตยในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ

อธิปไตยตามหลักการที่มองเตสกิเออได้วางไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ซึ่งทุกวันนี้

ประเทศไทยก็ยังยึดติดอยู่กับหลักการแบ่งแยกอำนาจของมองเตสกิเออ ทั้งที่ความ

จริงสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากยุคของมองเตสกิเออ อำนาจนิติบัญญัติ 

อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ต้องแยกกัน ไม่แทรกแซงกันเป็นทฤษฎีแบ่งแยก

อำนาจในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสังคมปัจจุบันที่ว่า ศาลก็ใช้อำนาจตุลาการ

ในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ส่วนรัฐสภาก็มีอำนาจนิติบัญญัติใน

การปฏิบัติหน้าที่ออกกฎหมาย แต่ทุกองค์กรต่างเป็นอิสระซึ่งจะต้องทำปฏิบัติ

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน ก่อนหน้าที่จะมีศาลปกครอง 

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   

ก็ไม่มีปัญหา เพราะสมัยก่อนไม่มีคดีในทางกฎหมายมหาชนซึ่งเกี่ยวข้องกระทบ

กับสังคมเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีคดีปกครอง คดีรัฐธรรมนูญ หรือคดีอาญาของ

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีการตัดสินคดีในบริบทของกฎหมายมหาชน   

ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีประสบการณ์กันมาก่อน จึงได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า   

ศาลใช้อำนาจตุลาการไปก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภา หรืออำนาจบริหาร

ของรัฐบาล แต่ในปี ค.ศ. 1803 ที่สหรัฐเมื่อสองร้อยกว่าปีมาแล้ว ก่อนมีประมวล

กฎหมายนโปเลียน ได้เคยมีปัญหาเกิดขึ้นในทำนองนี้ในคดี Marbury v. 

Madison ก็ไม่เห็นมีใครวิจารณ์ว่าศาลสูงสุดสหรัฐซึ่งเป็นต้นกำเนิดตุลาการ

ภิวัฒน์ได้ใช้อำนาจตุลาการเข้าไปก้าวก่ายฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเลย 

	 	2.2	พัฒนาการคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐจากคดี	Marbury	v.	
Madison	ถึงคดี	Obamacare	

 ภายหลังจากที่คดี Marbury v. Madison (ค.ศ. 1803) ศาลสูงสุด

สหรัฐได้มีคำวินิจฉัยตัดสินว่ากฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรสนั้นขัดแย้งและ  

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (unconstitutional) ซึ่งได้ขยายอำนาจของศาลสูงสุด   

(ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสมือนศาลรัฐธรรมนูญในบางประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี 

หรือประเทศไทย) โดยสถาปนาอำนาจตรวจสอบทบทวนกฎหมายซึ่งออกโดย

สภาคองเกรส (Acts of Congress) ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญให้เป็นโมฆะ แม้ว่า

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามิได้บัญญัติโดยแจ้งชัดให้อำนาจตุลาการภิวัฒน์ 
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(Judicial review) ดังกล่าวนี้แก่ศาลสูงสุดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้อำนาจ

นิติบัญญัติของสภาคองเกรสและอำนาจบริหารของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) โดยไม่ขัดหรือ

แย้งกับรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยได้มีพัฒนาการคำ

วินิจฉัยของศาลสูงสุดที่สำคัญหลังจากคดี Marbury v. Madison จนถึง คดี 

Obamacare หรือคดี Burwell v. Hobby Lobby3 ซึ่งศาลสูงสุดสหรัฐได้

วินิจฉัยประเด็นปัญหาว่า กฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare ละเมิดเสรีภาพ

ความเชื่อทางศาสนาหรือไม่ ? 

 ข้อเท็จจริงของคดี Burwell v. Hobby Lobby: บริษัท Hobby Lobby 

และบริษัทอีกจำนวนหนึ่งในสหรัฐ ซึ่งล้วนเป็นบริษัทหากำไรที่ถือหุ้นโดยคนใน

ครอบครัวจำนวนไม่กี่คน (closely-held corporation) ได้ยื่นฟ้องว่า กฎหมาย

ประกันสุขภาพ Obamacare ละเมิดเสรีภาพทางศาสนาของพวกตน โดยบังคับให้

บริษัทต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน Obamacare ซึ่งมีบางแผนของประกันสุขภาพที่รวม

เอาการคุมกำเนิดบางประเภทที่ป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเข้าไปฝังตัวในผนังมดลูก  

เอาไว้ด้วย โดยเจ้าของบริษัทมีความเชื่อตามศาสนาคริสต์อย่างบริสุทธิ์ใจว่า ชีวิต

เริ่มต้นที่การปฏิสนธิ และการคุมกำเนิดนั้นก็ไม่ต่างจากการทำแท้งแต่อย่างใด 

กฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare จึงเป็นการบังคับให้พวกเขาต้องจ่ายเงินให้

คนไปทำแท้ง โดยผ่านทางการจ่ายเงินของบริษัทดังกล่าว 

 ศาลสูงสุดสหรัฐได้มีคำวินิจฉัยตัดสินในคดี Burwell v. Hobby Lobby 

ด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 4 ว่า ตามกฎหมาย Religious Freedom Restoration 

Act (RFRA) รัฐบาลจะสร้างภาระอย่างมีนัยสำคัญ (substantial burden) ให้กับ

บุคคล (person) ในด้านการปฏิบัติทางศาสนาไม่ได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า เป็นไป

เพื่อประโยชน์อันน่าเชื่อได้ของรัฐบาล (compelling governmental interest) 

 3  ดูรายละเอียดใน Supreme Court of the United States, “Milestone Cases in 

Supreme Court History”. In History and Government, Supreme Court, สืบค้นจาก 

WWW.infoplease.com. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557; และ Wikipedia. “Burwell 

v. Hobby Lobby”. From Wikipedia, the free encyclopedia. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2557 จาก en.wikipedia.org/wiki/Burwell_v._Hobby_Lobby. 
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และเป็นไปโดยวิธีการที่ จำกัดที่ สุด ( least rest r ic t ive mean) ดั งนั้น   

จึงมีปัญหากฎหมายสี่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในคดีนี้คือ 

 ประเด็นแรก บริษัทเป็นบุคคลหรือไม่ ? ศาลสูงสุดได้ชี้ว่า บริษัท  

ก็เป็นบุคคลตามกฎหมาย RFRA โดยการปกป้องสิทธิทางศาสนาของบริษัทก็เพื่อ

จะปกป้องสิทธิทางศาสนาของคนที่มารวมกันเป็นบริษัท มิฉะนั้น เท่ากับว่า คนที่

ต้องการจะทำมาหากินโดยการรวมเป็นบริษัทก็ต้องสละความเชื่อของตนเองทิ้งไป 

 ประเด็นที่สอง รัฐบาลสร้างภาระอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่? ศาลสูงสุด

ได้ตัดสินว่า ใช่ เพราะเป็นการบังคับให้บริษัทต้องเสียเงินจำนวนมากปีละหลายสิบ

หรือหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่ก็เสียค่าปรับหลายล้านเหรียญสหรัฐเพื่อ

ทำตามกฎหมายนั้น และศาลยังได้ชี้ต่อไปว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของศาลที่จะ

ไปบังคับบอกว่าอะไรคือความเชื่อที่ถูกต้องของแต่ละบุคคล หรือของแต่ละศาสนา 

 ประเด็นที่สาม รัฐทำไปเพื่อประโยชน์อันน่าเชื่อได้ของรัฐหรือไม่? 

ศาลสูงสุดได้ยอมรับว่า ใช่ การให้ประกันสุขภาพและการคุมกำเนิดก็ถือเป็น  

ผลประโยชน์ที่น่าเชื่อได้ 

 ประเด็นที่สี่ รัฐใช้วิธีที่จำกัดน้อยที่สุดหรือไม่? ศาลได้ตอบว่า ไม่ 

เพราะยังมีวิธีการอื่นๆ อีกที่รัฐอาจสามารถทำได้ เช่น การให้รัฐจ่ายเงินแทน

บริษัทเหล่านั้น และรัฐบาลก็ไม่ได้แสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถืออื่นๆ ว่าเป็นวิธีที่

จำกัดที่สุด นอกจากนี้ รัฐยังได้ออกกฎที่ ว่ า องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มี

วัตถุประสงค์ด้านศาสนาเอง (เช่น โบสถ์) ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อ

สนับสนุนแผนคุมกำเนิดแต่อย่างใด ในเมื่อนิติบุคคลที่แสวงกำไรกับที่ไม่แสวง

กำไรไม่มีอะไรที่ต่างกันในเรื่องนี้ ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำไมถึงมีมาตรฐานที่

ต่างกันแล้วมาบอกว่า อันหนึ่งเป็นวิธีจำกัดที่สุดในขณะที่อีกอันหนึ่งไม่ใช่ 

 ข้อวิเคราะห์คดีนี้คือ ศาลสูงสุดได้วินิจฉัยอย่างชัดเจนว่า คำพิพากษานี้

จำกัดเฉพาะกับบริษัทที่ถือหุ้นด้วยคนจำนวนน้อย (closely-held corporation) ซึ่ง

โดยมากหมายถึง บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 5 คน ไม่ใช้กับบริษัทใหญ่ๆ อย่าง

บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจำกัดเฉพาะกับการคุมกำเนิด
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เท่านั้น ไม่ได้ไปไกลถึงหัตถกรรมอย่างอื่น (เช่น การให้วัคซีน หรือการถ่ายเลือด) 

อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่า ศาลสูงสุดไม่ได้หยิบยกประเด็นทางด้านสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญสหรัฐ แก้ไขฉบับที่ 1 (First Amendment) ซึ่งว่าด้วยเสรีภาพในการ

แสดงออกขึ้นมาแต่อย่างใด จึงไม่ใช่การปกป้องที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปเท่าสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญ  

 ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เช่น ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยนั้น มองต่างอย่าง

มาก โดยให้เหตุผลหลายอย่าง เช่น ความเห็นเสียงข้างมากเท่ากับทำให้ศาลลงไป

ตัดสินว่า อะไรคือความถูกต้องของแต่ละศาสนา เพราะแต่ก่อนศาลก็เคยบอกว่า 

การไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยเหตุด้านศาสนานั้น ไม่ได้ในคำวินิจฉัย

ในคดี US. v. Lee นอกจากนี้ คนที่ตัดสินใจเรื่องคุมกำเนิดจริงๆ ไม่ใช่บริษัท   

แต่เป็นลูกจ้างที่ตัดสินใจทางความเชื่อ การจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นการจ่าย  

ในลักษณะทั่วไปไม่ได้บอกเป็นการเฉพาะว่าเงินไหนใช้ทำอะไร อีกทั้งเสียงส่วน

น้อยเห็นว่า นิติบุคคลนั้นไม่ได้มีชีวิตจิตใจด้วยตนเอง บริษัทหากำไรจึงแตกต่าง

จากองค์กรไม่แสวงหากำไรทางศาสนาด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เพราะองค์กร

ศาสนาเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านศาสนา แต่บริษัทเกิดจากการแยกตัวระหว่าง

บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล เพื่อจะเข้าไปสู่โลกของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ   

ไม่ได้อยู่ในโลกเดิมที่บุคคลมีความเชื่อทางศาสนา 

 ข้อวิจารณ์คดีนี้คือ นับเป็นอีกครั้งที่นิติบุคคลได้รับการขยายสิทธิ  

ออกไปจากสิทธิเดิมๆ ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้สิทธินิติบุคคลในการทำ

สัญญาและบังคับสัญญา (เช่น ในคดี Dartmouth College v. Woodward   

ปี ค.ศ. 1819) และได้รับความคุ้มครองตามหลักนิติธรรมจากศุภนิติกระบวนที่

ชอบด้วยกฎหมาย (Due process of law) และความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน 

(Equal protection) ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสหรัฐ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 14 

(Fourteenth Amendment) (เช่น คดี Santa Clara v. Southern Pacific 

Railroad ปี ค.ศ. 1886 และคดี Pembina Consolidated Co. v. Pennsylvania 

ปี ค.ศ. 1888) เมื่อไม่นานมานี้ ก็ได้รับการรับรองว่ามีเสรีภาพในการแสดงออก 

(Freedom of Expression) อย่างน้อยในแง่การบริจาคเงินเพื่อแสดงออกทาง  

การเมือง (เช่น ในคดี Citizens United v. FEC ปี ค.ศ. 2010) และต่อมาในคดี 
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Burwell v. Hobby Lobby นี้ ที่ทำให้มีสิทธิในศาสนา (แม้อาจจะยังไม่ยกไปถึง

ขั้นสิทธิตามรัฐธรรมนูญก็ตาม) นอกจากนี้ นักวิชาการหลายท่านยังบอกว่า ยังไม่

สามารถคาดเดาได้ว่า คำวินิจฉัยของศาลสูสุดในคดีนี้จะนำผลอะไรมาให้กับ

กฎหมายอเมริกันบ้าง เพราะแม้จะเป็นคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างแคบและจำกัดอยู่ที่

บริษัทที่ถือหุ้นโดยคนจำนวนน้อย (closely-held corporation) แต่จากสถิติ   

พบว่า บริษัทในสหรัฐจำนวนกว่า 90% เป็นบริษัทประเภทนี้ และมีแรงงานอยู่ใน

บริษัทเหล่านี้กว่า 52% และก็ไม่ทราบว่าศาลแต่ศาลของสหรัฐจะตีความคำ

วินิจฉัยดังกล่าวนี้กว้างหรือแคบเพียงใด 

 โดยสรุป พัฒนาการคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐจากคดี Marbury 

v. Madison ถึงคดีกฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare พบว่า การวินิจฉัยของ

ศาลสูงสุดสหรัฐที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ศาลเกินกรอบอำนาจหน้าที่ของศาลในการ

ตีความข้อกฎหมาย (Judicial activism) โดยการใช้อำนาจดุลพินิจและความ  

คิดเห็นส่วนตนมากเกินไปในการวินิจฉัยคดี หรือการตีความเกินตัวบทกฎหมาย 

เช่น คดีที่ถูกวิจารณ์ว่าศาลสูงสุดอนุรักษ์นิยมมากเกินไปในคดี Lochner v. New 

York (ค.ศ. 1905) ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า กฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ

เงื่อนไขการทำงานและเวลาการทำงานอบขนมปังของมลรัฐนิวยอร์กเป็นกฎหมาย

ที่ขัดรัฐธรรมนูญสหรัฐ เนื่องจากขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน (fundamental rights) 

และเสรีภาพในการทำสัญญาระหว่างเอกชน หรือคดีที่ถูกวิจารณ์ว่าเสรีนิยมมาก

เกินไปในคดี Roe v. Wade (ค.ศ. 1973) ซึ่งเป็นคดีแรกที่ศาลสูงได้รับรองสิทธิ  

ผู้หญิงในการทำแท้งเป็นสิทธิส่วนบุคคล (individual rights) อันเป็นสิทธิ  

ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ (constitutional  fundamental rights) ที่ได้รับการ

คุ้มครองจากบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 14 (14th Amendment) ว่าด้วย

หลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) หรือหลักนิติธรรม แต่คดีที่ถูก

วิจารณ์ว่าก้าวหน้ามากในคดี Brown v. Board of Education (ค.ศ. 1954)   

ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติเนื่องจากการแบ่งแยกสีผิวระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำ  

ในสถานที่ศึกษา และในคดี Bush v. Gore (ค.ศ. 2000) ซึ่งแนวการวินิจฉัย

ตีความของศาลสูงสุดในลักษณะดังกล่าวทำให้ศาลถูกวิจารณ์ได้ว่าปฏิบัติหน้าที่

เสมือนหนึ่งเป็นผู้ตรากฎหมายเสียเอง หรือกรณีที่ศาลขยายกรอบอำนาจของ
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รัฐบาลกลางสหรัฐมากเกินไปจนเป็นการแทรกแซงเขตอำนาจของรัฐบาลมลรัฐ 

หรือกรณีการแทรกแซงของฝ่ายตุลาการในประเด็นที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้งทาง  

การเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เช่น ในคดี Bush v. 

Core เป็นกรณีที่ศาลได้พิจารณาประเด็นปัญหาการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งศาลสั่ง

ระงับให้มีการนับคะแนนใหม่ ส่วนข้อวิจารณ์อื่นๆ เช่น อำนาจศาลสูงสุดที่มีมาก

เกินไปในการคุ้มครองสิทธิบุคคล (individual rights) ศาลไม่ตรวจสอบอำนาจของ

ฝ่ายบริหารเท่าที่ควรและไม่เลือกคดีขึ้นมาพิจารณาที่มากพอ ศาลมีกระบวนการ

พิจารณาที่ไม่เปิดเผย (secret proceeding) และสร้างวัฒนธรรมให้คนเกรงกลัว

กฎหมายมากเกนิไปแทนทีจ่ะเหน็กฎหมายเปน็เครือ่งมอืในการปอ้งกนัคนกระทำผดิ 

การไม่มีเกษียณอายุของผู้พิพากษาศาลสูงสุดซึ่งได้มีผู้โต้แย้งสนับสนุนว่าประเด็น

นี้เองที่ทำให้คำพิพากษาของศาลสูงสุดสหรัฐเป็นคำวินิจฉัยอันทรงพลังยิ่งเพราะ

ศาลเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยไม่อาจถูกแทรกแซงทางการเมืองได้    

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ภาครัฐตามหลักนิติธรรม 

  3 . 1	หลั กการตี ความรั ฐธรรมนูญในคำวิ นิ จฉั ยของศาลใน
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ	

 คำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมที่ได้

มีพัฒนาการหลักการตีความรัฐธรรมนูญจากทฤษฎีนิตินิยม (Legalism) ของ

สำนักกฎหมายบ้ านเมือง (Pos i t i ve law) มาสู่ทฤษฎี โครงสร้ างนิยม 

(Structuralism) ของสำนักกฎหมายธรรมชาติ (Natural law) ทำให้การบังคับใช้

กลไกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมมีสัมฤทธิผล

มากยิ่งขึ้น เมื่อจอห์น มาร์แชล ประธานศาลสูงสุดสหรัฐคนที่สี่ ได้สถาปนาระบบ

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติโดยอำนาจ

ตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ (Judicial review) ในคำวินิจฉัยคดีประวัติศาสตร์ 

Marbury v. Madison (ค.ศ. 1803) เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนจาก

ใช้อำนาจบาตรใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐ กลไกอำนาจตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ 

(Judicial review) ได้ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทต่างๆ ที่ได้รับรองไว้ใน
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รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิบครั้งของสหรัฐมีผลบังคับอย่างจริงจัง และ  

ได้กลายเป็นบทบัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐาน (Bill of Rights) ของสหรัฐในปัจจุบัน   

ซึ่งได้มีอิทธิพลแพร่หลายไปทั่วโลกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สิทธิ  

ขั้นพื้นฐานใน Bill of Rights ของสหรัฐซึ่งแพร่หลายเข้าไปในจารีตทางนิติศาสตร์

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย คือ หลักศุภนิติกระบวน (Due 

process of law) สิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 5 ที่ว่า “No	person	shall	be…nor	be	deprived	of	life,	liberty,	or	

property,	without	due	process	of	law…” ได้รับรองกลไกอำนาจตรวจสอบ

ของฝ่ายตุลาการ (Judicial review) และหลักศุภนิติกระบวน (Due process of 

law) ซึ่งเปิดทางให้องค์กรตุลาการภายใต้การนำของศาลสูงสุดสหรัฐ ยึดถือหลัก

ความมีอำนาจสูงสุดของฝ่ายตุลาการ (Judicial supremacy) ในการตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ยึดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ (Supremacy of the Constitution)  

 กลไกอำนาจตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ (Judicial review) ซึ่งใช้หลัก

การตีความรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีโครงสร้างนิยมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบอีกครั้ง

ในคดี McCuiloch v. Maryland (ค.ศ. 1819) ซึ่งตัดสินโดยจอห์น มาร์แชล เช่น

กันในคดี Marbury v. Madison ที่มีปัญหาว่าศาลสูงสุดสหรัฐมีอำนาจวินิจฉัย

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ แม้ไม่มีบัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งศาลสูงสุดสหรัฐวินิจฉัยจากความหมายโดยนัยของ

รัฐธรรมนูญว่า ศาลมีอำนาจตรวจสอบทบทวนการกระทำของรัฐสภา ถ้าการ

กระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะ แต่ใน

คดี McCuiloch v. Maryland เป็นคดีแรกที่ศาลสูงสุดสหรัฐนำหลักพื้นฐาน 

Higher law ของหลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) มาใช้ในการ

พิจารณาปัญหากฎหมายมลรัฐแมรีแลนด์ห้ามมิให้ธนาคารใดๆ ที่ดำเนินงานอยู่ใน

มลรัฐและมิได้รับมอบอำนาจจากมลรัฐออกตราสารการเงินเว้นแต่มีเอกสาร

ประทับที่ออกโดยตรงทางการมลรัฐ ซึ่งการออกเอกสารดังกล่าวต้องเสียค่า

ธรรมเนียม และการฝ่าฝืนเป็นความผิดทางอาญา รัฐสภาของรัฐบาลสหรัฐ  

ออกกฎหมายจัดตั้งธนาคารสหรัฐ และสาขาบัลติมอร์ของธนาคารได้ออกตราสาร  

การเงินในมลรัฐแมรีแลนด์โดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมลรัฐแมรีแลนด์ ในการ
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วินิจฉัยว่าการเก็บภาษีธนาคารสหรัฐของมลรัฐแมรีแลนด์สามารถมีผลบังคับใช้

หรือไม่ มาร์แชลปฏิเสธที่จะระบุข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของรัฐธรรมนูญ  

ที่สนับสนุนคำวินิจฉัยของตน แต่มาร์แชลอ้างถึงโครงสร้างของการปกครองระบบ

สหพันธรัฐ โดยสรุปว่า การปกครองระบบนี้ไม่อาจดำรงอยู่ได้ ถ้ามลรัฐซึ่ง  

เจ้าหน้าที่ของตนได้รับเลือกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในมลรัฐสามารถเก็บภาษี

หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินงานอยู่ภายในมลรัฐ จึงเสมือนหนึ่งมลรัฐเก็บ

ภาษีจากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ มาร์แชลให้เหตุผลอีกว่า อำนาจ

เก็บภาษีคืออำนาจในการทำลายกฎหมายมลรัฐแมรีแลนด์ จึงแย้งต่ออำนาจสูงสุด

ของรัฐสภาของรัฐบาลสหรัฐที่จะจัดตั้งธนาคารและขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐ 

 ศาลสูงสุดสหรัฐได้ใช้วิธีตีความรัฐธรรมนูญแนวโครงสร้างนิยมในคดีทั้ง

สองข้างต้นและคดีอื่นที่ตามมาใช้พัฒนาคำวินิจฉัยที่ขยายหรือเปลี่ยนบทบัญญัติ

ลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ ซึ่ งมีผลให้ศาลสูงสุดทำหน้าที่ เสมือน  

ศาลรัฐธรรมนูญเข้าควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายการเมืองอย่างเข้มข้น

และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฝ่ายตุลาการจนสถาบันตุลาการอเมริกันถูกใช้

เป็นต้นแบบในการพัฒนาสถาบันตุลาการของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แม้ฝรั่งเศส  

ที่ยึดหลักยกย่องฝ่ายนิติบัญญัติก็เกือบรับระบบกลไก Judicial review ของ

สหรัฐอเมริกา โดยใน ค.ศ. 1903 นักนิติศาสตร์ด้านกฎหมายมหาชนชั้นนำหลาย

คนในฝรั่งเศสได้รณรงค์ให้มีการนำระบบกลไก Judicial review มาใช้ แต่การ

ณรงค์นี้ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรคขัดขวาง

อย่างเต็มที่ เพราะเกรงว่าระบบกลไก Judicial review ตามแบบสหรัฐอาจนำมา

ซึ่งการปกครองโดยความมีอำนาจสูงสุดของฝ่ายตุลาการ (Judicial supremacy) 

ที่บั่นทอนอำนาจของฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารอย่างที่เป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

 หลักการแบ่งแยกอำนาจซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักนิติธรรม  

ที่พัฒนาโดยมองเตสกิเออมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้พิพากษาใช้อำนาจ

ตุลาการเข้ามาแทรกแซงการใช้อำนาจนิติบัญญัติสร้างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 

โดยมีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดระหว่างอำนาจตุลาการในการตีความ

กฎหมายเพื่อพิจารณาพิพากษาตัดสินข้อพิพาทและอำนาจนิติบัญญัติในการสร้าง

กฎหมายออกมาใช้บังคับ แต่ในสหรัฐ หลักการแบ่งแยกอำนาจดำรงอยู่ภายใต้
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การปกครองไตรอธิปัตย์ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการที่ให้

อำนาจทั้งสามฝ่ายต่างมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะตรวจสอบถ่วงดุลอีกสองฝ่ายได้ 

การจำกัดอำนาจตุลาการให้อยู่กับภารกิจในการตีความกฎหมายที่มีลักษณะ  

วางเฉยอย่างศาลฝรั่งเศสหรือศาลอังกฤษย่อมเป็นการตัดรอนความเข้มแข็งของ

ฝ่ายตุลาการในการปกครองไตรอธิปัตย์ อำนาจตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ 

( J ud i c i a l r e v i ew ) ที่ ไ ด้ รั บสถาปนา ในคดี Ma r b u r y v . Mad i s o n   

จึงค้ำจุนและยกอำนาจตุลาการให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจ

บริหารเพื่อให้ทั้งสามอำนาจสามารถคานอำนาจและถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้อย่าง

สัมฤทธิผล 

 ระบบ Judicial review และ Bill of Rights แสดงถึงอิทธิพล Higher 

law ของหลักนิติธรรมในสหรัฐที่ทำให้แนวคิดของผู้พิพากษาสหรัฐเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติแตกต่างจากแนวคิดของผู้พิพากษา

อังกฤษ ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองโดย

ฝ่ายตุลาการ แม้ว่ากฎหมายทั้งสองประเทศพัฒนามาจากหลัก ultra vires 

เหมือนกันก็ตาม แต่แนวคิดของผู้พิพากษาอังกฤษที่คิดว่าฝ่ายตุลาการเป็นผู้รับใช้

ฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทาง

ปกครองของศาลอังกฤษ ผู้พิพากษาอังกฤษคิดว่าศาลทำหน้าที่ช่วยเหลือฝ่าย

นิติบัญญัติโดยเข้าไปควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองให้ใช้อำนาจในขอบเขตที่ฝ่าย

นิติบัญญัติกำหนดไว้ ตรงกันข้ามกับแนวคิดของผู้พิพากษาอังกฤษ ผู้พิพากษา

สหรัฐไม่เคยคิดว่า ศาลเป็นผู้รับใช้ฝ่ายนิติบัญญัต ิการตรวจสอบ ความชอบด้วย

กฎหมายของการกระทำทางปกครองโดยฝ่ายตุลาการ ศาลไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือ

ฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เข้ามาช่วยเหลือปัจเจกชนที่สิทธิเสรีภาพได้รับผลกระทบจาก

การกระทำของหน่วยงานทางปกครองที่สร้างขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ศาลสหรัฐ

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองเพราะไม่ไว้ใจฝ่าย

นิติบัญญัติและหน่วยงานทางปกครองของฝ่ายบริหารที่สร้างขึ้นมาโดยฝ่าย

นิติบัญญัติ ผลของแนวคิดที่แตกต่างกันจึงทำให้ศาลสหรัฐตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในขอบเขตที่กว้างกว่าศาลอังกฤษ  



��0

บทความที่ผ่านการพิจารณา

	 	3.2	อิทธิพลของการตีความรัฐธรรมนูญของศาลสูงสุดสหรัฐต่อ		
ศาลรัฐธรรมนูญไทย	

 ในประเทศไทย คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 เห็นว่า 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว   

ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ตีความรัฐธรรมนูญตามตัวอักษรหรือตามข้อความของ

บทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ อีกทั้ งมิ ได้ตีความโดยยึด

วัตถุประสงค์ที่เห็นได้จากบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ แต่ศาล

รัฐธรรมนูญอ้างสถานะ Higher Law ของหลักนิติธรรมที่มิได้มีอยู่ในบทบัญญัติ

ลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ การตีความของศาลรัฐธรรมนูญแนวทฤษฎี

โครงสร้างนิยมมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีอยู่

แล้ว เสมือนเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาโดยฝ่ายตุลาการ การตีความ

รัฐธรรมนูญที่ ใช้ข้อพิจารณาที่มิได้มีอยู่ ในบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของ

รัฐธรรมนูญแบบนี้ ถ้าพิจารณาโดยอาศัยหลักการตีความตามแนวทฤษฎีนิตินิยม

ของสำนักกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ถือว่าคำวินิจฉัยนี้เป็นการไม่ชอบอย่างแน่นอน 

และเป็นคำวินิจฉัยที่ยากอย่างยิ่งสำหรับนักกฎหมายที่ยังยึดติดอย่างเหนียวแน่น

กับแนวทฤษฎีนิตินิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมืองจะยอมรับกันได้ 

 แต่เหตุผลที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญประกาศชัดเจน

ว่า ในการวินิจฉัยเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยึดจารีตนิติศาสตร์ของสำนัก

กฎหมายบ้านเมือง ดังที่สถาบันตุลาการไทยได้ยึดถือและสั่งสอนกันมาเป็นเวลา

นานหลายชั่วอายุคนอีกต่อไปแล้ว โดยเฉพาะเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ยก  

หลักนิติธรรมขึ้นมาสนับสนุนคำวินิจฉัยว่าเป็น “ความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสำคัญ

ของกฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ” หรือที่  

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า สถานะของศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นสถานะที่รัฐธรรมนูญ

กำหนด “ให้มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ	เพื่อ

ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม” เป็นเหตุผลปรัชญาการเมืองที่ปรุงแต่ง “บทบัญญัติ

ลายลักษณ์อักษร” ของรัฐธรรมนูญจนมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง “บทบัญญัต ิ 

ลายลักษณ์อักษร” ของรัฐธรรมนูญ จึงมีผลเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศ
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อย่างชัดเจนแล้วว่า ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ตีความโดยยึด “บทบัญญัติลายลักษณ์

อักษร” ของรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้ ใช้แนวคิดทฤษฎีตีความ

รัฐธรรมนูญแนวโครงสร้างนิยมที่เปิดทางให้ฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ที่สำคัญกว่าหน้าที่

ในฐานะผู้รับใช้ฝ่ายนิติบัญญัติตามแนวคิดปฏฐิานนยิมของสำนกักฎหมายบา้นเมอืง 

โดยอาณัติแห่งจิตวิญญาณรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ จึงทำหน้าที่สำคัญที่ควร

ต้องทำคือ การถ่ วงดุลและคานอำนาจนิติบัญญัติ อย่ า ง เข้มแข็ งจริ งจั ง   

โดยค้นหาหลักรัฐธรรมนูญนอกเหนือบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นฐานราก

สำคัญที่แท้จริงของบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของศาลสูงสุดสหรัฐตามหลักศุภนิติกระบวน (Due process of 

law) ความเปลี่ยนแปลงในจารีตนิติศาสตร์ของไทยอันเป็นผลมาจากคำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้นับว่ามีผลไม่น้อยไปกว่าคำวินิจฉัยคดี Marbury v. 

Madison ที่ศาลสูงสุดสหรัฐสถาปนาระบบ Judicial review ในปี ค.ศ. 1803 

และในคดี Kevasanand Bharati v. Kerala ที่ศาลฎีกาอินเดียสถาปนาหลัก

โครงสร้างพื้นฐานในปี ค.ศ. 1973 ดังนั้น คำวินิจฉัยนี้จึงสั่นสะเทือนวงวิชาการ

นิติศาสตร์และวงวิชาชีพตุลาการในประเทศไทยอย่างแน่นอน ปัญหาว่าคำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้จะได้รับการยอมรับหรือไม่น่าจะอยู่ที่ว่า 

ในบริบทสังคมนิติศาสตร์ไทย ทฤษฎีนิติศาสตร์ของสำนักกฎหมายบ้านเมือง  

อ่อนกำลังลงพอที่ทฤษฎีกฎหมายใหม่ของสำนักโครงสร้างนิยมที่มีนักกฎหมาย  

ไม่มากนักรู้จักนี้พอจะแทรกพื้นที่ขึ้นมามีอิทธิพลในวงการนิติศาสตร์ไทยได้หรือไม่

เพียงใด  

 ในคดีพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ที่สภาผู้แทน

ราษฎรได้ให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 

ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้คือรัฐบาลที่จัดตั้งภายหลังจากที่ประเทศไทยได้รับการ

ยอมรับจากประเทศมหาอำนาจในสงครามโลกครั้ งที่สองว่าเป็นประเทศ

ชนะสงคราม ทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจ 

รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้บัญญัติเอาผิดกับบุคคลในรัฐบาลชุดที่

ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรและร่วมมือหรือรู้เห็นเป็นใจกับรัฐบาลญี่ปุ่น

และเยอรมนีภายใต้การนำของอด็อฟ ฮิตเลอร์ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า   
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“ผู้ทำสงครามรุกราน” โดยบัญญัติให้การกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นความผิด

อาญาที่มีโทษประหารชีวิต และให้ศาลฎีกาเป็น “ศาลอาชญากร สงคราม”   

ที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ปรากฏว่าศาลฎีกาใน  

คำพิพากษาที่ฎีกาที่ 1/2489 พิพากษาว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลเป็นการ

ลงโทษบุคคลย้อนหลัง จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นโมฆะ ส่วนอำนาจของ  

ศาลฎีกาที่จะวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ ง

รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจศาลฎีกา ในมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญกลับบัญญัติ

อีกว่า “สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญ”   

ศาลฎีกาโดยหลวงจำรูญเนติศาสตร์ ผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งในเวลาต่อมาเป็น

ประธานศาลฎีกาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นนักกฎหมายยิ่งใหญ่ของไทยก็ได้เหตุผลใน

ทำนองเดียวกับเหตุผลในคดี Marbury v. Madison ว่า “ในการใช้หรือบังคับตาม

กฎหมายนั้น	ศาลย่อมต้องแปลหรือตีความกฎหมาย	หากไม่ให้ศาลแปลศาล	 

ก็ย่อมใช้กฎหมายไม่ได้” แต่คำพิพากษาฎีกาฉบับนี้จะไม่ได้รับการชื่นชมและ  

เดินตามโดยคำพิพากษาฎีกาฉบับหลังๆ อย่างในคด ีMarbury v. Madison ของ

สหรฐั คงเปน็เพราะ ผู้ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาฎีกานี้มิใช่เหยื่อที่ถูกกระทำ

ทารุณโหดร้ายโดยบุคคลผู้ครองอำนาจรัฐตามแนวคิดการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

โดยสถาบันตุลาการ แต่กลับเป็นว่า สถาบันตุลาการคุ้มครองบุคคลผู้ครองอำนาจ

รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำทารุณโหดร้ายเสียเอง 

 เบื้องหลังคดีนี้มีการพูดกันไปต่างๆ นานาว่า นักกฎหมายไทยระดับ

บรมครู ซึ่งมีส่วนในการตราพระราชบัญญัตินี้หลายคนรู้กันดีว่า ผลของคำ  

พิพากษาจะออกมาอย่างไร การตราพระราชบัญญัตินี้ก็เพียงเพื่อช่วยคนไทยด้วย

กันเอง โดยประเทศไทยได้ถูกกดดันอย่างหนักจากประเทศมหาอำนาจให้ส่งตัว

จอมพลแปลก พิบูลสงครามกับพวกไปดำเนินคดีที่ศาลอาชญากร สงครามระหว่าง

ประเทศ เช่นเดียวกับอดีตผู้นำประเทศอื่นๆที่แพ้สงคราม วิธีเดียวที่เป็นข้ออ้าง  

ไม่ส่งตัวบุคคลเหล่านี้ไปดำเนินคดีก็คือ การตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม

กำหนดการกระทำนั้นว่าเป็นความผิดและดำเนินคดีแก่บุคคลเหล่านี้เสียเอง   

ซึ่งนักกฎหมายระดับบรมครูรู้อยู่แล้วว่า ถึงอย่างไรในที่สุดบุคคลเหล่านี้ก็ต้องถูก

ยกฟ้อง ความจริงเป็นอย่างไรยากที่จะยืนยัน แต่คำพิพากษาฎีกาที่ดูก้าวหน้า  

ฉบับนี้มิได้ถูกเดินตามและไม่มีบทบาทใดๆ ในการพัฒนาวิธีตีความกฎหมายของ
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สถาบันตุลาการไทย ทฤษฎีตีความแนวนิตินิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมืองก็ยัง

เป็นทฤษฎีเดียวที่ครอบงำสังคมนิติศาสตร์ไทยอยู่จนผู้พิพากษาและนักกฎหมาย

ไทยทั่วไปเข้าใจว่าวิธีตีความกฎหมายมีอยู่วิธีเดียว คือ วิธีตีความแนวนิตินิยมของ

สำนักกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งห้ามมิให้ศาลนำข้อพิจารณาที่มิได้มีอยู่ใน “บทบัญญัติ

ลายลักษณ์อักษร” ของกฎหมายมาใช้ เพราะเป็นการสร้างกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจ

นิติบัญญัติที่อยู่ในอำนาจของรัฐสภา 

 แม้ว่าทฤษฎีตีความแนวนิตินิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมืองจะ

ครอบงำบริบทสังคมนิติศาสตร์ของไทย จนผู้พิพากษาและนักกฎหมายไทยเชื่อกัน

ว่า วิธีตีความกฎหมายของสำนักนี้เป็นวิธีตีความกฎหมายวิธีเดียวที่มีอยู่ และต้อง

นำไปใช้กับการตีความรัฐธรรมนูญด้วยก็มิได้หมายความว่า ความสำเร็จของ

สถาบันตุลาการไทยที่จะนำวิธีตีความรัฐธรรมนูญแนวโครสร้างนิยมมาใช้ใน

ประเทศไทยจะเป็นการพ้นวิสัยเสียทีเดียว จากประสบการณ์ของต่างประเทศ 

นอกจากศาลสูงสุดสหรัฐแล้ว ศาลของประเทศอื่นๆ ที่ใช้วิธีตีความรัฐธรรมนูญ

แนวโครงสร้างนิยมต่างล้วนเคยเป็นศาลที่เคยอยู่ในจารีตนิติศาสตร์แนวสำนัก  

ปฏิฐานนิยมทั้งสิ้น ดังเช่นศาลฎีกาอินเดียซึ่งได้รับการยกย่องในการสร้างทฤษฎี

รัฐธรรมนูญที่รู้จักกันในนามหลักโครงสร้างพื้นฐานก็เคยเจริญรอยตามอังกฤษ  

โดยตีความบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แม้แต่อังกฤษเอง  

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของนักนิติศาสตร์สำนักกฎหมายบ้านเมืองคนสำคัญ คือ เจรามี   

เบนธัม และจอห์น ออสติน ซึ่งนักนิติศาสตร์อังกฤษส่วนใหญ่มีแนวคิดอนุรักษ์

นิยมอย่างสุดขีดในขณะนี้ก็กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ โดยมีนักนิติศาสตร์

จำนวนหนึ่งรวมตัวกันฟื้นฟูหลักกฎหมายคอมมอนลอว์เพื่อการคุ้มครองสิทธิ  

ขั้นพื้นฐานของประชาชนจากการใช้อำนาจบาตรใหญ ่ของฝ่ายนิติบัญญัติ  

ในรัฐสภาซึ่งเป็นกระแสรัฐธรรมนูญนิยมที่อาศัยคอมมอนลอว์ (Common law 

constitutionalism) นับวันจะทวีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับ และได้รับการ  

ตอบสนองในทางบวกโดยสถาบันตุลาการอังกฤษ ประสบการณ์ของต่างประเทศ

แสดงให้เห็นว่า การหยั่งรากลึกของทฤษฏีนิติศาสตร์สำนักกฎหมายบ้านเมืองมิได้

เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำทฤษฎีรัฐธรรมนูญแนวใหม่

ของสำนักโครงสร้างนิยมมาปลูกฝัง แต่เงื่อนไขน่าจะเป็นความแข็งแกร่งของความ
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คิดเกี่ยวกับสถานะอันควรแก่การยกย่องของรัฐสภาไทย ซึ่งเป็นรากฐานทาง

ปรัชญาของทฤษฎีนิติศาสตร์สำนักกฎหมายบ้านเมือง 

 สถานะของรัฐสภาไทยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสถานะของรัฐสภา

ฝรั่งเศสและอังกฤษในช่วงที่ทฤษฎีนิติศาสตร์ของสำนักกฎหมายบ้านเมืองรุ่งเรือง

สู งสุด และแตกต่ างอย่ างสิ้ น เชิ งจากสถานะของพระมหากษัตริย์สมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ทรงมีพระราชอำนาจในการตราพระราชกำหนดกฎหมาย 

ในช่วงที่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้ทรงนำทฤษฎีนิติศาสตร์สำนักนี้เข้ามา  

ปลูกฝังแก่ผู้พิพากษาไทย ปัจจุบันนี้มีความแตกแยกทางการเมืองอย่างรุนแรง  

ในสังคมไทย ซึ่งสำแดงปรากฏในรัฐสภาที่เป็นผลให้รัฐสภาไทยอยู่ในสถานะตกต่ำ

สุดขีดย่อมทำลายมนต์ขลังคำสอนนักนิติศาสตร์สำนักปฏิฐานนิยมที่ให้ประชาชน

ยอมรับกฎหมายของรัฐสภาโดยปราศจากการคานและถ่วงดุลอำนาจอย่างจริงจัง 

ความคิดของคนทั่วไปมองว่ารัฐสภาไทยมิได้อยู่ในสถานะอันควรแก่การยกย่อง

อย่างนี้ น่าจะทำให้สถาบันตุลาการไทยมีความชอบธรรมเป็นอย่างสูงที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ตามหลักนิติธรรมที่ควรต้องทำ แต่ไม่ได้กระทำมาเป็นเวลานานคือ การเข้า

มาถ่วงดุลและคานอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเข้มแข็งจริงจัง โดยนำทฤษฎีตีความ

รัฐธรรมนูญแนวโครงสร้างนิยมนี้เข้ามาใช้ดังเช่นในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 

15-18/2556 ดังกล่าวข้างต้น  

 เหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันมีความขัดแย้งระหว่างเสียงข้างมากกับ

เสียงข้างน้อยอย่างรุนแรง เสียงข้างมากในรัฐสภามีแนวโน้มคุกคามคุณค่าและ  

คุณธรรมขั้นพื้นฐานของหลักนิติธรรมในสังคมประชาธิปไตยของไทย ปัญหา  

การทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการเป็นสาเหตุสำคัญซึ่งทำให้ประเทศชาติ

ประสบปัญหาวิกฤติอย่างรุนแรงที่หลายภาคส่วนพยายามหาทางออกจากปัญหานี้ 

แต่นักการเมืองเสียงข้างมากกลับพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างความผิด

ฐานทุจริตต่อหน้าที่แก่นักการเมืองและข้าราชการทุกคน ถ้านักการเมืองและ

ข้าราชการที่ถูก คตส. และ ป.ป.ช. กล่าวหานั้น หรือนักการเมืองกลุ่มเดียวกันนี้

ได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้

ได้สำเร็จ ศาลรัฐธรรมนูญจึงชี้ว่าเป็นการกระทำเพื่อเสียงข้างมากทางการเมือง  

ซึ่งครองอำนาจรัฐได้ใช้อำนาจรัฐโดยปราศจากการคานและถ่วงดุลอำนาจอย่าง
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จริงจัง และผลการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำให้เสียงข้างน้อย

ถกูขม่เหงรงัแกจนอยูใ่นสภาพไรท้ีย่นื การผนกึกำลงัของเสยีงขา้งมากจนกลายเปน็ 

ระบบเผด็จการรัฐสภาที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ลำพัง

กลไกการตรวจสอบ ของฝ่ายค้านก็ไม่อาจถ่วงดุลต้านทานพลังเสียงข้างมาก

ทางการเมืองได้ ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจวางเฉยและต้องเข้ามาทำหน้าที่

คานอำนาจและถ่วงดุลเสียงข้างมากทางการเมืองในรัฐสภา อย่างเข้มแข็งจริงจัง   

การเข้ามามีบทบาทของสถาบันตุลาการดังกล่าวไม่ควรถือว่าเป็นการช่วยเหลือ   

ฝ่ายค้านหรือขัดขวางการทำหน้าที่ของรัฐสภาและรัฐบาล แต่เป็นการเข้ามามี

บทบาทเพื่อให้เกิดดุลยภาพการเมืองที่เหมาะสมสำหรับสังคมประชาธิปไตย  

ของไทย คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550   

ดังกล่าวจึงนับว่าออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทยแนวโครงสร้างนิยมดังกล่าวจึงถูกโจมตี

อย่างหนักเช่นเดียวกับคำวินิจฉัยลักษณะเดียวกันนี้ในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย

ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะการโจมตีของผู้พิพากษาและนักกฎหมายรุ่นอาวุโสที่บางคน

ไปไกลถึงขนาดยืนกรานว่า คำวินิจฉัยนี้ไม่มีผลในทางกฎหมาย เนื่องจากศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยไม่มีอำนาจ จึงเท่ากับไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

แต่การ โจมตี ของผู้ พิพากษาและนักกฎหมายเหล่ านี้ เป็นการโจมตี ว่ า   

คำวินิจฉัยนี้ไม่ต้องด้วยหลักนิติศาสตร์สำนักปฏิฐานนิยม (Legal positivism)   

จึงเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญโดยใช้วิธีตีความกฎหมาย

ธรรมดาในแนวความยุติธรรมตามกฎหมาย (Legal justice) โดยไม่คำนึงถึง

ความแตกต่างกันระหว่างศาลรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทในการถ่วงดุลและคานอำนาจ

ฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลธรรมดาที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่าย

นิติบัญญัติกับกรณีพิพาททางแพ่งและทางอาญา ซึ่งข้อเรียกร้องเช่นนี้ยากที่จะรับ

ฟังได้ในยุคแห่งความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional justice) และ

ธรรมาภิบาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional governance) ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม  

 การดำรงอยู่ร่วมกันของแนวคิดทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกัน

มากกว่าสองทฤษฎีเช่นนี้มีให้เห็นได้ในระบบกฎหมายของประเทศชั้นนำเกือบทุก
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ประเทศ เช่น ในอังกฤษก็มีการดำรงอยู่ร่วมกันของทฤษฎีกฎหมายคอมมอนลอว์ 

(Common law) และทฤษฎีนิติศาสตร์สำนักกฎหมายบ้านเมือง (Positive law) 

และระบบกฎหมายที่ทฤษฎีรัฐธรรมนูญแตกต่างกันแบบสุดขั้วหลายทฤษฎีดำรง

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล คือ ระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี

แนวคิดทฤษฎีปฏิบัตินิยม (Legal  pragmatism) เป็นทฤษฎีที่ครอบงำโดยทฤษฎี

นี้เข้ามาแทนที่ทฤษฎีรูปนัยนิยมของแลงเดลในช่วงสามทศวรรษแรกของทศวรรษที่

ยี่สิบ แต่ทั้งทฤษฎีรูปนัยนิยมและทฤษฎีกฎหมายคอมมอนลอว์ที่ทฤษฎีรูปนัยนิยม 

เช่น สัจจนิยม (Legal realism) ต่างก็มีพื้นที่ของตนพอสมควรในบริบทสังคม

นิติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญที่ใช้ในศาลสูงสุด

สหรัฐจึงมีจำนวนมาก นอกจากแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism)   

วิธีตีความรัฐธรรมนูญในศาลสูงสุดสหรัฐยังมีอีกถึงห้าวิธี ศาสตราจารย์ฟิลิป   

บ๊อบบิตต์ (Philip Bobbitt) กล่าวว่า แม้กลไก Judicial review โดยสภาพ

เป็นการขัดขวางเสียงมหาชนที่มีพลังในสหรัฐอเมริกา แต่วิธีตีความทั้งหกวิธีของ

ศาลสูงสุดสหรัฐนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับกลไก Judicial 

review ของสหรัฐอเมริกา ตราบจนเท่าทุกวันนี้ ประสบการณ์การดำรงอยู่ร่วมกัน

ของทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันในสหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งที่น่าศึกษา

สำหรับนักกฎหมายไทย การดำรงอยู่ร่วมกันของทฤษฎีนิติศาสตร์สำนักกฎหมาย

บ้านเมืองและทฤษฎีนิติศาสตร์แนวใหม่ ดังเช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยนำมาใช้ใน  

คำวินิจฉัยนี้ จะมีพัฒนาการไปสู่ทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญแบบไหน บทบาทของ

นักกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยในการชี้นำสถาบันตุลาการนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะว่า แนวความคิดของศาสตราจารย์

พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่ว่าหลักนิติธรรมนั้นต้องตั้งอยู่ในความถูกต้อง  

ชอบธรรม (Righteousness) ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมของพระมหากษัตริย์และ

นักปกครองไทยให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม คือ “อวิโรธนัง” หรือ“ความไม่คลาด

ในธรรม” ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงยึดถือเป็นหลักการปกครองปวงชน  

ชาวไทยโดยธรรมมาแตโ่บราณกาลทกุยคุทกุสมยัตราบถงึปจัจบุนั ดงันัน้ “อวโิรธนงั” 
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จึงเป็นบ่อเกิดรากเหง้าสำคัญเพื่อนำมาใช้พัฒนาเป็น “หลักนิติธรรมไทย” ซึ่งควร  

นำมากำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยได้

อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล นอกจากนี้ ประเทศไทยควรจะมีการพัฒนา

แนวคำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมทั้งในศาล

รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม โดยวิธีการตีความรัฐธรรมนูญตาม

แนวโครงสร้างนิยม (Structurism) และวิธีการตีความรัฐธรรมนูญแนวใหม่อื่นๆ   

ที่พัฒนาไปมากพอสมควรแล้วในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศอิสราเอล และประเทศแอฟริกาใต้ 

เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจรรโลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมให้

วัฒนาถาวรสืบต่อไป 
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กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ภาษาอังกฤษ	

Arrast, Mark David and Others. (2014). The World Justice Project: Rule 
of Law Index© 2014. Washinton, D.C., The World Justice 
Project. 

Allan, Trevor. (1985). “Legislative Supremacy and the Rule of Law: 
Democracy and Constitutionalism”. In Cambridge Law Journal, 
1985. 



���

บทความที่ผ่านการพิจารณา

Brad l ey , A . W. and Ew ing , K . D . (201 1 ) . Cons t i tu t i ona l and 
Administrative Law (15 ed.). Harlow, United Kingdom: 
Longman. ISBN 9781405873505. 

Bringham, Tom. (2011). The Rule of Law. Winner of the Orwell Prize for 
Best Political Book 2011. London: Penguin Books. 

Cough, J.W. (1955). Fundamental Law in English Constitutional 
History. London : Oxford University Press. 

Dicey, A. V. (1959). Introduction to the Study of the Law of the 
Constitution. London: MacMillan. 

Raz, Joseph. (1977). “The Rule of Law and Its Virtue”. In Law Quarterly 
Review, 1977. 

Saunders, Cheryl and Hassall Graham, Editors. (1997). Asia-Pacific 
Constitutional Yearbook 1995. Centre for Comparative 
Constitutional Studies, The University of Melbourne, Australia. 

Supreme Court of the United States, “Milestone Cases in Supreme Court 
History”. In History and Government, Supreme Court, สืบค้น
จาก from www. infop lease. com. เข้ าถึ งข้อมูลเมื่ อวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2557. 



��0

บทความที่ได้รับผลการประเมินระดับผ่านให้ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบ		
การประชมุวชิาการของสถาบนั	และใหน้ำเสนอบทความวชิาการในหอ้งยอ่ย	

บทความในกลุ่มย่อยที่	4	สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการ
ยุติธรรม:	เท่าเทียม	ทั่วถึง	เป็นธรรม?	

ความยุติธรรมในสิทธิชุมชน:  
มองผ่านนิติสำนึกของกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์1 

ภิรัชญา  วีระสุโข*                                                                         
บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอว่าความยุติธรรมในสิทธิชุมชนถูกสะท้อน

ผ่านนิติสำนึกของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านกรูด-บางสะพาน (กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน)   

ได้อย่างไร และนำเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการรื้อสร้างของ

ฌาคส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida) ซึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจ

สอบความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความเป็นไปได้ของความ

ยุติธรรม จากข้อมูลที่ได้โดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม

หลายครั้งกับกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน นิติสำนึกของ

 * นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
 1 บทความทางวิชาการนี้คัดมาเพียงบางส่วนจากงานวิทยานิพนธ์ “นิติ

สำนึกว่าด้วยความยุติธรรมในสิทธิชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ของผู้เขียน โดย

มีการปรับให้สอดคล้องกับหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองใน

กระบวนการยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม?” ในการประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 
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พวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายในทางปฏิบัติที่ถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่รัฐและแสดง

นัยยะถึงความเป็นไปได้ของความยุติธรรม นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวทางสังคม

ของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงนิติสำนึกสามรูปแบบ ได้แก่ ทุกคนอยู่เบื้องหน้า

กฎหมาย การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ และการต่อต้านกฎหมาย กล่าวโดยสรุป 

บทความนี้อธิบายให้เห็นว่ากฎหมายสามารถถกูรือ้สรา้งไดแ้ละนติสิำนกึของกลุม่

อนรุกัษฯ์ บา้นกรดูแสดงใหเ้หน็ถงึ ช่องว่างระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมใน

สิทธิชุมชน 

 

ความยุติธรรมในสิทธิชุมชน:  
มองผ่านนิติสำนึกของกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

1.  บทนำ 

นับตั้งแต่การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 

2504 จนถึงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

(รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540) เป็นการประกาศแนวทางการพัฒนาที่มีผล

เปลี่ยนแปลงทิศทางการผลิตจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อวิถีชีวิตแบบพอเพียง

ในชุมชนเป็นการผลิตเพื่อภาคอุตสาหกรรมให้กับสังคมโดยรวม พร้อมกับ  

การประกาศนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นภาคอุตสาหกรรรมดังกล่าว จึงได้

มีการตรากฎหมายให้อำนาจจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกอยู่ใน

การควบคุมดูแลของรัฐ โดยกฎหมายส่วนใหญ่หลายฉบับที่บัญญัติไว้ก่อน

รั ฐ ธ ร รมนูญ พ .ศ . 2540 ถู กนำมาบั ง คั บ ใ ช้ ใ นทา งปฏิ บั ติ อั น ได้ แก่   

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้อำนาจรัฐในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยไม่เปิดช่องให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเท่าที่ควร 

จากการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชนทำให้ประชาชนใน  

ท้องถิ่นหลายพื้นที่จำต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ไปอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมและการรุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็น

แหล่งทำมาหากินและเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หลายกรณี

ตัวอย่างของชุมชนที่ล่มสลายและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง อันได้แก ่

ชุมชนแม่เมาะกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชุมชนมาบตาพุดกรณีนิคมอุตสาหกรรม  

มาบตาพุด และชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล เป็นต้น ทำให้

ตลอดระยะเวลาเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมาได้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังได้มีการผลักดันกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทาง

ปฏิบัติ ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิในเรื่องการบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือได้รับ  

ผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ยังมี

โอกาสน้อยมากที่จะได้รับค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการขาด

อำนาจต่อรอง การขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การขาดความรู้ทาง

เทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณา

ของศาล ตลอดจน ต้นทุนที่สูงในการดำเนินคดีและความล่าช้าของกระบวนการ

ยุติธรรม ซึ่ งทั้ งหมดส่งผลให้ผู้ถูกละเมิดจำใจรับความเสียหายที่ เกิดขึ้น   

(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2556) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

ในความเป็นจริงแล้ว การละเมิดสิทธิเช่นว่านั้น ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น

มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางธรรมชาติที่พวกเขามีอยู่มาดั้งเดิมอย่างยาวนาน

หลายชั่วอายุคนโดยไม่จำเป็นต้องมีการรับรองตามกฎหมาย สิทธิที่หลายคนรู้จัก

กันดีและเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สิทธิชุมชน” นี ้พวกเขาถือว่าเป็นสิทธิตาม

สภาพความเป็นจริง (de facto) ที่ไม่ว่าจะมีการรับรองทางกฎหมายหรือไม่   
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พวกเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันและเท่าเทียมกันโดยเป็น

มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษให้แก่ทุกคนในชุมชนและโดยไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ

ผู้ใดผู้หนึ่ง จนกระทั่งเมื่อมีการนำแนวคิดกรรมสิทธิ์ของโลกตะวันตกมาบัญญัติไว้

ในกฎหมาย ประกอบกับรัฐมีนโยบายโครงการพัฒนาตามกระแสทุนนิยมเข้ามา

แทรกแซงจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งมีผลให้เกิดปรากฎการณ์กรณี

เอกชนบุกรุก แย่งชิง ถือเอาประโยชน์ส่วนตนจากที่ดินและทรัพยากรในชุมชน 

จนเข้าข่ายการละเมิดสิทธิทางธรรมชาติของประชาชนผู้พึ่งพิงอาศัยฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติ ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการประกาศรับรองสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2540 จนถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แต่การละเมิดต่อชุมชนซึ่งถือว่าเป็นการใช้

อำนาจโดยมิชอบยังคงดำรงอยู ่ซึ่งดูเหมือนว่ากฎหมายรับรองเฉพาะลายลักษณ์

อักษร แต่รัฐโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ประกอบการไม่ได้ยอมรับ

สิทธิชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนถึงผลของการใช้กฎหมายทีป่รากฏในทางปฏบิตั ิ

(law in action) ไม่มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่บัญญัติตามรัฐธรรมนูญ (law 

on books) กฎหมายดังกล่าวมีศักดิ์ลำดับต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ แต่เจ้าหน้าที่รัฐผู้มี

อำนาจกลับนำมาตีความและบังคับใช้ในทางปฏิบัติแทนที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งทำให้รัฐธรรมนูญดูเหมือนเป็นเสือกระดาษ หากว่าชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น  

ไม่ร่วมแรงร่วมใจกันยกสิทธิชุมชนของตนเองที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

ขึ้นมาต่อรองและต่อสู้กับอำนาจที่เหนือกว่า หลายชุมชนที่ล่มสลายหรือทนอยู่ได้

ยากจากผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีตัวอย่างเช่น ชาวบ้านในชุมชนแม่เมาะกรณี  

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชาวบ้านในชุมชนมาบตาพุดกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้กลายเป็นตำนานเล่าขานในกลุ่มชาวบ้านนักเคลื่อนไหวใน

ชุมชนท้องถิ่นแห่งอื่นที่ไม่ประสงค์จะซ้ำรอยหายนะดังกล่าว จึงเป็นพลังผลักดัน

ทำให้ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับโครงการพัฒนาของรัฐ เกิดความ

ตื่นตัวออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการปกป้องท้องถิ่นตนเอง กรณี

การเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นในการต่อต้านรัฐและผู้ประกอบการที่เข้ามา

แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การชุมนุม

ประท้วงกรณีคดีชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กรณีคดีวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ ์อดีตแกนนำชาวบ้าน

เขื่อนปากมูล ซึ่งถูกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งความ
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ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการและทำให้เสียทรัพย์2 กรณีคดีไพจิตร   

ศิลารักษ์บุกรุกสถานที่ราชการ กรณีที่กลุ่มสมัชชาคนจนบุกเข้าไปชุมนุมที่หัวงาน

เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ3 จากกรณีคดีตัวอย่างที่กล่าวมา

สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางการเมือง (political mobility) ของแกนนำ

ชาวบ้านและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ซึ่งพวกเขา

ต้องการชี้ให้เห็นถึงข้อเรียกร้องของพวกเขา นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวทางการ

เมืองเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อเรียกร้องของชุมชน อีกกรณีตัวอย่างหนึ่ง คือ คดีจินตนา 

แก้วขาวบุกรุกเข้าไปขว้างปาและเทของเน่าเสียในงานเลี้ยงบริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์   

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด   

ซึ่งไม่เพียงแต่เธอและชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านกรูด (กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด) แสดงออกถึงข้อเรียกร้องของชุมชนเท่านั้น 

แต่การเคลื่อนไหวของพวกเขายังตั้งคำถามภายในกระบวนการจัดการทาง  

การเมือง นโยบายสาธารณะ และความยุติธรรมในบทบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้   

ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่า

ไม่เป็นธรรมแต่กลับกลายเป็นพวกเขากระทำความผิดในสายตาของกฎหมาย   

ในคดีดังกล่าว จินตนา ในฐานะแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ถูกตัดสินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13005/2553 ให้จำคุกเป็น

เวลา 4 เดือน โดยไม่รอลงอาญาในข้อหาบุกรุก รบกวนการครอบครองที่ดินของ 

บริษัท ยูเนี่ยนฯ เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จึงทำให้ความยตุธิรรม

ในกฎหมายที่มีการบัญญัติไว ้(positive law) ถูกตั้งคำถาม โดยเฉพาะจาก  

ข้อเท็จจริง ที่ปรากฏในคำสัมภาษณ์ของจินตนาภายหลังพ้นโทษจำคุกตาม  

คำพิพากษาในคดีดังกล่าว 

สิ่งที่น่าแปลกใจ	คือ	การที่ศาลฎีกาเห็นว่า	การใช้สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ	ไม่ใช่สาระที่ควรได้รับการ

วินิจฉัย	ทั้งที่ก่อนจะมีคำพิพากษา	ปปช.	(สำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)	เคยชี้มูลว่าที่ดินที่เตรียมจะ

 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5553-5554/2556  

 3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7644/2555        
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สร้างโรงไฟฟ้านั้นมีการออกเอกสารสิทธิทับที่ดินสาธารณะจริง	ทั้งให้	 

กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และให้เอาผิดกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินและ	 

เจา้หนา้ทีก่รมเจา้ทา่…	อยา่งคดนีกัการเมอืง	นักการเมืองทำผิดมากเลยนะ 

แต่เขา	(ศาล)	บอกว่า	เคยทำประโยชน์ให้กับสังคม	ให้รอลงอาญา		 

คดีผู้มีอิทธิพลก็ให้รอลงอาญาได้	แต่พอคดีที่จำเลยเป็นชาวบ้าน	ไม่เคย

เลยที่จะบอกว่า	อ๋อ...	จำเลยได้ทวงคืนที่ดินสาธารณะ	อ๋อ...	จำเลย	ทำให้

คนไทยไม่ต้องเสียค่าโง่	อ๋อ...	จำเลยทำให้สิ่งแวดล้อม	แนวปะการัง	 

ยังเหลืออยู่	จำเลยได้ตรวจสอบกลไกของรัฐ	อย่างนี้	ไม่มีเลย	ประโยชน์

ให้กับชาวบ้าน	(ilaw,	วันที่	15	ธันวาคม	2554)		

บทความทางวิชาการชิ้นนี้ จึ งมี เจตนารมณ์สำคัญที่ จะชี้ ให้ เห็นว่ า

กระบวนการต่อสู้ของชาวบ้านไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค

ประชาชนเท่านั้น แต่เป็นการตอบโจทย์ใหม่เกี่ยวกับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายกับความยุติธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม 

2. การนำแนวคิดการรื้อสร้างมาใช้ให้เห็นคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับความยุติธรรม  

บทเรียนที่จินตนาได้รับจากการถูกจำคุกตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 

13005/2553 ทำให้เธอสะท้อนมุมมองให้ฟังว่าความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับ

กฎหมาย โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า 

“กฎหมายคือการควบคุม	การกำหนดและการใช้โดยผู้มีอำนาจ	

เช่น	รัฐ	ตำรวจ	ศาล	อัยการ	แต่ไม่มีความยืดหยุ่น	ไม่มีอะไรที่น่าเข้าใกล้

หรืออยากพูดถึงคำนี้	แต่ความยุติธรรม	ฟังแล้วมันเป็นเหมือนความ

อบอุ่น	พูดถึงได้	อยากปรึกษาหารือ	อยากยอมรับผิด	และเชื่อฟังได้	

พร้อมพูดคุย	และแก้ไข		กฎหมายกับความยุติธรรมจึงเป็นคนละอย่างที่

ห่างไกลกันแต่ถ้าสองคำอยู่ด้วยกันก็จะต้องทำให้มันละเอียดอ่อนมากขึ้น”	

(จินตนา แก้วขาว, สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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คำกล่าวของเธอสอดคล้องกับแนวคิดการรื้อสร้างของแดร์ริดา (Jacques 

Derrida) ผู้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากฎหมายกับความยุติธรรมมีความสัมพันธ์กันจนดูราวกับ

ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ในความเป็นจริง สองสิ่งนี้อยู่ตรงข้ามกันโดยกฎหมาย  

มีสภาพการบังคับใช้และบทลงโทษ ในขณะที่ความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องมีผล

บังคับใช้ และกฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้นั้นอาจจะมีความยุติธรรมหรือไม่มีความ

ยุติธรรมก็ได้ แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ประชาชนจำต้องเชื่อฟังโดยดุษฎี มิฉะนั้น             

ด้วยอำนาจบังคับใช้และบทลงโทษของกฎหมาย จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่กระทำการ

ฝ่าฝืนโดยไม่ได้คำนึงว่ากฎหมายจะมีความยุติธรรมหรือไม่ มากน้อยเพียงไร 

สำหรับแดร์ริดา การรื้อสร้างคือความยุติธรรม กล่าวคือกฎหมายสามารถรื้อสร้าง

ได้ (Derrida, 2002, p.243) แม้ว่าสิ่งที่กฎหมายสร้างคือตัวตนที่เรียกว่า   

“ความยุติธรรม”4 แต่กฎหมายที่มีลักษณะปฏิฐานนิยม (positive law) ก็ไม่ใช่  

สิ่งเดียวกันกับความยุติธรรม  เนื่องจากการตรากฎหมาย หรือการปรับแก้  

เพิ่มเติมกฎหมายในแต่ละครั้งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายสามารถถูกรื้อสร้างหรือ

ปรับแก้ได้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมเฉพาะกรณีและ/หรือเฉพาะกาล   

“การรื้อแล้วเข้าไปแทนที่ด้วยสิ่งอื่น” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2551,   

น. 16) เป็นการยอมรับความเป็นอื่น (Otherness) โดยปลดปล่อยสิ่งที่เคยถูก

เก็บกดจากการครอบงำของอำนาจให้สามารถเปิดเผยปรากฏตัวตนขึ้นมา ดังนั้น 

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายจึงสามารถถูกตรวจสอบ 

สืบค้นเพื่อทำการทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ว่ามีความเป็นไปได้ของความยุติธรรม

มากน้อยเพียงไร และแทนที่ด้วยการปรับแก้เพิ่มเติมบทบัญญัติใหม่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยุติธรรมของกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคม

และยุคสมัย  และเป็นไปตามกระแสเรียกร้องของคนส่วนใหญ่และ/หรือผู้มีอำนาจ

ในการออกกฎหมาย ตัดสินตีความและบังคับใช้กฎหมาย  

เกี่ยวกับแนวคิดรื้อสร้างของแดร์ริดา J. M. Balkin (1987) ได้นำเสนอ

บทความเรื่อง “Deconstructive Practice and  Legal Theory” โดยให้ความเห็น

 4  Black’s Law Dictionary ให้ความหมาย “Justice” (ความยุติธรรม) หมายถึงการ

บริหารจัดการกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (The fair and proper administration of 

laws) ความหมายตามนัยนี้เป็นไปตามแนวทางทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง (Positive Law)         
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ว่าเมื่อเรารื้อสร้างหลักกฎหมาย เรารื้อสร้างอุดมการณ์ หรือโลกทัศน์ที่ทำให้เรา

ทราบเกี่ยวกับหลักกฎหมายดังกล่าว เราสามารถใช้การรื้อสร้างเพื่อแสดงว่า  

หลักการไม่สมบูรณ์ เราใช้การรื้อสร้างเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์

และอุดมการณ์ได้ด้วย โดยนัยนี้ การรื้อสร้างจึงสามารถนำมาใช้กับงานวิชาการ

ด้านกฎหมาย เพื่อสำรวจ สืบค้นหา และตรวจสอบความชอบธรรมทางกฎหมาย

ว่ามีหลักการอะไรบ้างที่ไม่สมบูรณ์และจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้

ของความยุติธรรม 

การศึกษากฎหมายกับความยุติธรรมในมุมมองของแดร์ริดาเป็นการรื้อสร้าง

โดยตั้งคำถามกับกฎหมายบ้านเมืองที่ถูกกำหนดโดยมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ของ

มนุษย์ โดยเป็นเครื่องมือในการใช้อำนาจของรัฐ (Morrison, 1997, p.  521)   

ดังนั้น เมื่อนำแนวคิดการรื้อสร้างมาปรับใช้กับงานศึกษาครั้งนี ้จะเป็นการ  

ตรวจสอบสทิธชิมุชนตามทีไ่ดร้บัรองไวใ้นรฐัธรรมนญูวา่มคีวามเปน็ไปได ้ของความ

ยุติธรรมมากน้อยเพียงไร ทั้งนี้ ในการตรวจสอบว่าสิทธิชุมชนในฐานะกฎหมาย  

มีความยุติธรรมหรือไม่นั้น จำเป็นต้องศึกษาผ่านนิติสำนึกของผู้ทรงสิทธิชุมชน 

ในที่นี้คือชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน กล่าวคือการเรียกร้อง  

ความยุติธรรมในสิทธิชุมชนของจินตนาและชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-

บางสะพานนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวมตลอดระยะ

เวลา 17 ปี จะสะท้อนให้เห็นถึงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม

ดังกล่าวว่ามีช่องว่างห่างกันอย่างไร  

3. นิติ ส ำนึ กว่ าด้ วยความยุติ ธรรม ในสิ ทธิ ชุ มชน 3 รู ปแบบ:   
การเรียกร้องสิทธิเพื่อความเป็นธรรม 

Susan S. Silbey (2005) ได้ให้ความหมายนิติสำนึกว่าคือความคิด   

การกระทำ การเล่าเรื่อง การร้องเรียน การร้องทุกข์ การทำงาน การเล่น   

การแต่งงาน การหย่า การฟ้องร้อง หรือแม้แต่การปฏิเสธที่จะโทรเรียกตำรวจ 

สรุปความได้ว่าการใช้กฎหมายหรือไม่ใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ของผู้คนโดย

ทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นความคิด ทัศนคติ การตีความประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย
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อยู่ในความหมายของนิติสำนึก Susan S. Silbey ได้ศึกษาแนวคิดนิติสำนึก  

ร่วมกับ Patricia Ewick โดยเขียนหนังสือชื่อ “The Common Place of Law- 

Stories from Everyday Life” สรุปความได้ว่านิติสำนึกเป็นรูปแบบของการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประกอบสร้างความชอบด้วยกฎหมาย (legality) 

โดยศึกษาว่ากฎหมายปฏิบัติการในชีวิตประจำวันอย่างไร และถูกหลอมรวม  

ในบริบททางสังคมอย่างไร ผ่านรูปแบบของนิติสำนึก 3 ประการ ได้แก่ ทุกคน

เสมอกันเบื้องหน้ากฎหมาย (before the law) เราใช้กฎหมาย (with the law) 

และเราต่อต้านกฎหมาย (against the law) โดยพวกเขาได้นำนิติสำนึกมาสืบ

ค้นหาร่องรอยการปรากฏตัวของกฎหมายในสังคม แทนที่วิธีการศึกษาสังคมวิทยา

กฎหมายที่มุ่งเน้นการค้นหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลระหว่างกฎหมายและ

สังคม (Cowan, 2004, p.928) อย่างที่เคยเป็นที่นิยมศึกษากันในอดีต  

รูปแบบนิติสำนึกของกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานมีพัฒนาการจาก

จุดเริ่มต้นของกระบวนการเคลื่อนไหวที่ชาวบ้านผู้คัดค้านต่างเห็นสอดคล้องกันว่า

ทุกคนเสมอกันเบื้องหน้ากฎหมาย ตามนัยนี้คือกฎหมายมีความยุติธรรมโดยตัว

ของมันเอง ความเชื่อเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวบ้านผู้คัดค้านในชุมชนบ้าน

กรูด สมัยเมื่อ พ.ศ. 2540 มารวมตัวกัน เริ่มต้นจากการเรียกร้องขอทราบข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งในระดับ  

ท้องถิ่น ระดับจังหวัดและหน่วยงานกลางและต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐและ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนตีลูกปิงปองไปมา แต่ละหน่วยงาน  

ต่างอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบ ของหน่วยงานอื่นที่ ไม่ใช่หน่วยงานตนเอง   

จนสุดท้ายชาวบ้านก็ต้องกลับมาตั้งหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) 

โดยเชื่อว่าถ้าหน่วยงานในพื้นที่ไม่อนุญาต โครงการพัฒนาใดก็ตามไม่สามารถเริ่ม

ดำเนินการที่ชุมชนได้อย่างแน่นอน สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

จึงต้องได้รับการรับรองในทางปฏิบัติจาก อบต. ของพวกเขา           

“การตั้งโรงไฟฟ้าเป็นความผิดของท้องถิ่น	อบต.	ผิด	คุณไม่เซ็น

ก็ได้	ถ้า	อบต.	ไม่อนุญาต	เรื่องนี้ก็ไม่จะเกิด	โรงงานจะตั้งได้หรือแม้ว่า		 

ครม.	ให้สร้างได้	แต่ถ้าชาวบ้านไม่ยอม	ท้องถิ่นไม่เห็นด้วยก็ทำไม่ได	้	 

คนที	่อบต.	เห็นด้วยทั้งหมด	อบต.	ถามชาวบ้านหรือยัง”	(นงลักษณ	์	 
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รวงสขุ,	สัมภาษณ์,	2	มิถุนายน	พ.ศ.	2556)	จากจุดเริ่มต้นที่ถูกปิดกั้น

ข้อมูลข่าวสารหลายครั้งจนตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็น

ธรรม	หน่วยงานของรัฐบางแห่งที่ปฏิเสธความรับผิดชอบในการชี้แจง

ข้อมูลข่าวสารแล้วยังอ้างความชอบธรรมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้น

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่	ในสายตาของหน่วยงานของรัฐและ

สังคมทั่วไป	พวกเขาถูกมองว่าความพยายามในการสืบค้นข้อเท็จจริงและ

การเคลื่อนไหวคัดค้านเป็นเพียงผู้ขัดขวางโครงการพัฒนาของรัฐ	พวกเขา

จึงมีนิติสำนึกในอีกรูปแบบหนึ่งคือการเรียนรู้ที่จะใช้กฎหมาย		โดยเฉพาะ

รัฐธรรมนูญ	เพื่อจะต่อสู้กับหน่วยงานรัฐที่เป็นทั้งผู้กำหนดนโยบายและ	 

ผู้ใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการ	ในขณะเดียวกันหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือ

หน่วยงานรัฐนำกฎหมายลำดับรองมาบังคับใช้กับพวกเขา	ซึ่งพวกเขารู้สึก

ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม	สิ่งที่พวกเขากระทำก็คือยอมที่จะดื้อแพ่งต่อ

กฎหมาย	ได้แก่	การชุมนุมปิดถนนที่สี่แยกบ่อนอก	คดี	“ล้มโต๊ะจีน”	

หรือแม้กระทั่งปิดล้อมสถานที่ราชการเพื่อเจรจาและยื่นข้อเรียกร้อง		 

การเคลือ่นไหวในลกัษณะนี	้พวกเขายอมรบัวา่	มีความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม

ดำเนินคดี	ซึ่งเป็นการสะท้อนนิติสำนึกในรูปแบบของการต่อต้าน

กฎหมาย	นติสิำนกึทัง้สามรปูแบบนีถ้กูนำมาใชใ้นแตล่ะสถานการณค์ูข่นาน

กันไปเพื่อการเรียกร้อง	ความยุติธรรมในสิทธิชุมชน	โดยในที่นี้	ขอยก

ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของชาวบ้านบางเหตุการณ์ที่มีการนำกฎหมาย	 

มาใช้เพื่อตอบโต้หน่วยงานของรัฐ	อันแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องสิทธิใน

ฐานะพลเมืองที่ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

จากการศึกษาหนังสือหลายฉบับที่กลุ่มอนุรักษ์ฯ	บ้านกรูด-

บางสะพานเขียนขึ้นมาเพื่อยื่นร้องเรียนไปยังสถานที่ราชการหลายแห่ง

ล้วนแต่อ้างรัฐธรรมนูญที่ได้รับรองสิทธิของพวกเขาไว้	ยกตัวอย่างเช่น	

หนังสือกลุ่มผู้คัดค้าน	ลงวันที่	13	ตุลาคม	2540	ถึง	อบต.	สรุปสาระ

สำคัญได้ว่า	ตามกฎหมายมาตราที่	59	ซึ่งมีข้อความโดยย่อว่าบุคคลย่อม

ได้รับข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ...	

ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด	ที่อาจมีผล
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กระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม	สขุภาพอนามยั	คณุภาพชวีติ	หรอืสว่นไดเ้สยี	

สำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น	และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น 

ของตนในเรื่องดังกล่าว	ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ด้วยเหตุนี้	กลุ่มผู้คัดค้านจึงได้อาศัย

ความตาม	มาตราดังกล่าว	ขอให้	อบต.	ธงชัย	ดำเนินการ	ทบทวนยับยั้ง

ยกเลิกมติดังกล่าวต่ออุตสาหกรรมจังหวัด	โดยด่วนและแจ้งให้กลุ่ม	 

ผู้คัดค้านทราบภายใน	7	วัน	นับจากวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านฉบับนี้	...	

จากเหตุผลดังกล่าวที่กลุ่มผู้คัดค้านทำเรื่องคัดค้านมานี้มีจุดประสงค์ดังนี้

คือ	

1.	ให้ทาง	อบต.	ยกเลิกมติดังกล่าวที่เห็นชอบให้สร้างโรงงานไฟฟ้า		

2.	ให้ทำการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะมีมติให้ก่อสร้างหรือกระทำ

การใดๆ	ที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนให้ประชาชนทราบ

ทุกครั้ง	

3.	ให้	อบต.	ทำประชาพิจารณ์ทุกครั้งที่จะมีมติใด	ที่มีผลกระทบ

ต่อประชาชนอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด	

นอกจากนี้ ชาวบ้านได้ทำหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอให้  

เปิดเผยข้อมูลการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้กับกรมอุตสาหกรรมโดย

อ้างอิงมาตรา 58 และมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ความตอนท้าย

ของหนังสือมีว่า “ขอให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยข้อมูล	เอกสาร

ประกอบที่หน่วยงานเกี่ยวข้องของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งมอบให้ท่าน		 

เพื่อออกใบอนุญาต” พร้อมทั้งส่งหนังสืออีกฉบับไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยมีสาระสำคัญคือการขอให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมขอเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าทำไม  

จึงออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าให้กับบริษัท ยูเนี่ยนฯ ซึ่งการออกใบอนุญาต  

ดังกล่าวอาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีสิทธิฟ้องร้องตามมาตรา 56 

วรรคสามของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ต่อมาชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บา้นกรดูกไ็ด้

มีหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ  

ตรวจสอบ สัญญาโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก-หินกรูดและขอให้รัฐยกเลิกโครงการ
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โรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากประชาชนไมไ่ดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโครงการตัง้แต่

เริ่มต้น มารับรู้เมื่อมีการก่อสร้างโครงการ หรือเมื่อทำสัญญากันแล้ว จากการ

พิจารณาหนังสือหลายฉบับของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน  

ดังกล่าวข้างต้นล้วนแสดงให้เห็นถึงการใช้รัฐธรรมนูญในการเคลื่อนไหวต่อสู้

คัดค้านอันเป็นการยึดหลักนิติรัฐ ซึ่งถือกฎหมายเป็นใหญ่     

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูดและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในสมัย

นั้นได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบขอให้เปิดเผยสัญญาโครงการโรงไฟฟ้า  

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 58 แต่ไม่ได้รับความ  

ร่วมมือ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างว่าเป็นสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน ที่มี

เงื่อนไขบังคับห้ามเปิดเผยข้อมูล	“เราขอดูสัญญาไม่ได้	เขาอ้างว่าเกี่ยวกับความ

มั่นคง	ทั้งที่กฎหมายบอกว่าดูได	้แต่จริง	ๆ	เราดูไม่ได้หรอก” (อิสรา แก้วขาว, 

สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2555) ในความเป็นจริง สิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องนั้น  

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยข้อมูล  

ข่าวสารของราชการที่ได้รับการยกเว้นมิให้เปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลความมั่นคงและ

ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ สัญญาฉบับนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ จึงไม่มี

เหตุอันใดที่จะต้องปิดบังข้อมูล ความยุติธรรมที่พวกเขาได้รับจึงไม่เท่าเทียมกันกับ

กลุ่มทุนที่มีรัฐให้การสนับสนุน 

แม้ว่า พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีจะมีมติยกเลิกการก่อสร้างโครงการ  

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ่อนอก-บ้านกรูด แต่กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานยังคง

เฝ้าระวังชุมชนของพวกเขา โดยการจัดประชุมทุกวันจันทร์เพื่อติดตามความ

เคลื่อนไหวหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มทุน และในเวลาไม่ช้านาน ประวัติศาสตร์ได้ซ้ำ

รอยเดิม เมื่อวันที ่18 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ นโยบาย

อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น (โรงถลุงเหล็ก) ในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านทราบข่าวว่ารายงานการวิเคราะห์  

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) โรงถลงุเหลก็ 

ผ่านความเห็นชอบโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว พวกเขาเรียกร้องให้  

เปิดเผย EIA แต่หน่วยงานของรัฐไม่ให้ความร่วมมือ อย่างไรก็ดี ชาวบ้าน  
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ก็สามารถเคลื่อนไหวต่อสู้จนสำเร็จ โรงไฟฟ้าหินกรูด โรงถลุงเหล็กยังไม่สามารถ

เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านกรูด-บางสะพานได้ จนเมื่อ พ.ศ. 2550 ประวัติศาสตร์ก็ย้อน

รอยเดิม ชาวบ้านทราบข่าวการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พวกเขาร้องเรียนไปที่

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิให้สอบถามไปที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) ซึ่ง กนอ. มีหนังสือเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ว่าพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมเหล็กอยู่ที่บางสะพาน โดยมีการทำสัญญาร่วมดำเนินการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรกับบริษัท เครือสหวิริยา จำกัด เมื่อวันที่   

21 พฤศจิกายน 2550 และมีการอ้างถึงมติ อบต. แม่รำพึงสมัยวิสามัญที่ 4 

ประจำปี 2549  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ให้ความเห็นชอบการนำพื้นที่ของ

บริษัทและบริษัทในเครือ สหวิริยาทั้งหมดจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่

ระหว่างการปรับปรุงรายงาน EIA การอ้างมติ อบต. แม่รำพึงดังกล่าวไม่แตกต่าง

อะไรกับกรณีโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดที่ อบต. ธงชัย มีมติเห็นชอบโครงการ  

อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตที่ผู้วิจัยค้นพบคือว่าการเคลื่อนไหวของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ 

บ้านกรูด-บางสะพานในช่วงเหตุการณ์ประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมมีความ  

แตกต่างจากกรณีโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดอย่างชัดเจน ในครั้งนี้ ชาวบ้าน  

ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยนัดหมายผู้เกี่ยวข้องให้มาเข้าร่วมประชุมกับ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ กนอ. อุตสาหกรรมจังหวัด และ

บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งในการประชุม

ครั้งนี้ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด ได้ยืนยันว่ามีการทำสัญญาร่วมกับ กนอ.   

เพื่อเตรียมประกาศนิคมอุตสาหกรรมเหล็กที่บางสะพานจริง เจ้าหน้าที่ กนอ. 

ชี้แจงว่าเรื่อง EIA ที่แจ้งตามหนังสือเป็นการแจ้งผิดพลาดโดยตามความเป็นจริง 

ยังไม่มีการทำ EIA ในที่ประชุมครั้งนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ กนอ. ไปสรุปและ

ยืนยันสถานะของการนิคมอุตสาหกรรม กรณีการจัดให้มีการประชุมระหว่าง  

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน  

ที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ถูกต้องชอบธรรมขึ้น จากเดิมที่เคยเดินทางไป

ชุมนุมปิดล้อมยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้ได้คำตอบก็ยกระดับเป็นการประชุมโดยมีการ

จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าหน่วยงานใดมีข้อมูลอะไรและจะต้องดำเนินการ

อะไรต่อไป เพื่อชาวบ้านจะได้ติดตามเรื่องได้ 
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ตามข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูดและเครือข่ายกลุ่ม

อนุรักษ์ฯ บางสะพานพยายามชี้แจงกับสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องคือว่าสัญญาความร่วมมือที่ กนอ. กับเครือสหวิริยาทำขึ้นนั้นไม่มีความ

ชอบธรรม เนือ่งจากกอ่น พ.ศ. 2549 ทีส่ญัญารว่มมอืจะเกดิขึน้ คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดกรณีที่ดิน

บริเวณหลังท่าเรือจำนวน 52 แปลงของเครือสหวิริยา ประมาณ 600-800 ไร ่  

ทับเขตวนอุทยานป่า แม่รำพึงและอยู่เขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า 

อบต. แม่รำพึงทราบดี ไม่แตกต่างจากสมัยโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดที่ อบต. 

ธงชัยก็มีมติเห็นชอบโครงการและปกปิดไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งนี้ ความจริง  

ได้ปรากฏต่อมาว่ากรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว การต่อสู้ของ  

ชาวบ้านเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

ต่อชุมชนตั้งแต่โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดจนถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก

บางสะพานเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าแม้มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนให้ข้อมูล  

ข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการ 

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” แต่ในทางปฏิบัติ ชาวบ้านต้องอาศัย  

พลังมวลชนขวนขวายให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารด้วยตัวพวกเขาเอง และในการทำ

หนังสือยื่นข้อเรียกร้องเกือบทุกฉบับล้วนอ้างตัวบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาได้ต่อสู้ตามกระบวนการ

กฎหมายทุกประการ  

ในช่วงก่อนการเคลื่อนขบวนชาวบ้านไปชุมนุมที่ กนอ. ชาวบ้านกลุ่ม

อนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานได้จัดประชุมหลายครั้ง ผู้วิจัยได้ร่วมสังเกตการณ์

ในการประชุมของชาวบ้านเมื่อค่ำวนัที ่1 มถินุายน 2555 ประเดน็สำคญัทีม่กีารให้

ข้อมูลข่าวสารคือกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม มีอำนาจเหนือประชาชนในพื้นที่

อย่างมาก การประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมใน

เรื่องกฎหมายของชาวบ้านในฐานะพลเมืองที่ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 

หลังการเจรจาร่วมกันได้มีการทำบันทึกข้อตกลง  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 

2555 ระหว่าง กนอ. กับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางสะพาน โดยมีสาระสำคัญ 

ได้แก่ รับทราบข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์ฯ 2 ประเด็น 1) ที่ดินบางส่วนของ
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บริษัท ประจวบพัฒนา ดิเวลลอปเมนท์ จำกัดและบริษัท เครือสหวิริยา จำกัด   

ได้ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ปัจจุบัน

ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึงและเขตวนอุทยาน  

แม่รำพึง 2) อบต. แม่รำพึงให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ประกาศเป็นเขต

อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ และที่ดินดังกล่าว

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูล เมื่อ พ.ศ. 2549 ซึ่ง อบต. ทราบว่าที่ดินมีปัญหา

การครอบครองที่ดินอยู่ก่อนแล้ว การให้ความเห็นชอบของ อบต. จึงเป็นความ

เห็นที่ไม่ถูกต้อง จากบันทึกข้อตกลงนี้นำไปสู่การลงพื้นที่ที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอ

บางสะพานของผู้ว่า กนอ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยหลังจากที่ผู้ว่า 

กนอ. รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินที่พิพาทและนำไปแจ้งให้คณะกรรมการ 

กนอ. รับทราบและพิจารณาข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ให้ยกเลิก MOU ที่ทำร่วม

กันกับบริษัทกลุ่มทุน เมื่อถึงวันที่มีการประชุมของคณะกรรมการ กนอ. กลุ่ม

อนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานก็ได้เดินทางไปชุมนุมที่ กนอ. พร้อมทั้งขอเข้ารับ

ฟังเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วย ซึ่ง กนอ. ก็อนุญาตให้เข้าไปร่วม

ประชุมได้ประมาณ 6 คน โดยผู้วิจัยได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเชิญเข้าไปฟังครั้งนี้     

ผลการเข้าร่วมประชุมครั้งนั้น กนอ. ยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรม

เหล็กบางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีหนังสือเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 แจ้งไป

ยังประธานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพานว่า   

คณะกรรมการ กนอ มีมติยุติโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน 

ซึ่งตัวอย่างการต่อสู้ของชาวบ้านที่กล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้กฎหมายของ

ชาวบ้านในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะจากชาวบ้านเป็นพลเมือง  

ที่แสดงออกถึงการเคลื่อนไหวภาคประชาชนอันเป็นลักษณะพื้นฐานของระบอบ

ประชาธิปไตย 

การต่อสู้ของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานไม่เพียงแต่  

ดำเนินการในเรื่องการคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐ แต่ยังเคลื่อนไหวเรื่อง  

การผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากคำบอกเล่าของจินตนา พบว่า

แผนพัฒนาจังหวัดมีการปรับปรุงทุกสี่ปีและที่ผ่านมาก่อน พ.ศ. 2553 ประชาชน

ไม่เคยมีส่วนร่วม  
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ทุกสี่ปี	ต้องปรับยุทธศาสตร์ไว้ก่อน	เดิมมีแต่เรื่องโครงการ

อุตสาหกรรมเหล็กบรรจุไว้	เราจ้องรอไว้ว่าถึงกำหนดต้องปรับ	ก็ไปบอก	 

ผูว้า่ใหเ้ชญิชาวบา้นเขา้รว่มมกีารจา้งนกัวชิาการศกึษาแผน	มมีหาวทิยาลยั	

มาศึกษา	มีเป้าหมายอะไรเป็นสำคัญ	เรามีพืช	เกษตรสินค้าประมง		 

ดูธุรกิจพาณิชย์	ท่องเที่ยว	ถ้ารวมรากหญ้าเอาของดีในพื้นที่ใส่ในแผน	

ส่งตัวแทนชาวบ้านเข้าไปหมด	ให้จังหวัดแจ้งมาทางกลุ่ม	วิสัยทัศน์ให้เน้น

เรื่องชาวบ้านอยู่ ได้ด้วยตนเองและสังคมแห่งมิตรไมตรี	(จินตนา   

แก้วขาว, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556)                   

การเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาจังหวัดของชาวบ้านนำไปสู่การปรับ

เปลี่ยน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์เดิม: “เป็นศูนย์กลางการผลิต	แปรรูปสับปะรดส่งออกระดับโลก	

เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ	เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและ

สุขภาพ	และอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล	ประชาชน	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	

ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”	

วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2553 – 2556: “เป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า	สับปะรดมะพร้าวที่หนึ่งของโลก	สังคมแห่งมิตรไมตรี”
5  

วิสัยทัศน์ดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับ

ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขึ้นมาใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว ภาคการเกษตรและประมงแทนที่

อุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มั่นคงยั่งยืนและสร้าง

แนวทางสังคมแห่งมิตรไมตรี ซึ่งข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดนี้ กลุ่มอนุรักษ์ฯ   

บ้านกรูด-บางสะพานได้นำเป็นเหตุผลสำคัญในการเรียกร้องให้ กนอ. ยกเลิก

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน โดยชี้ ให้ เห็นว่าการพัฒนา

อุตสาหกรรมเหล็กขัดแย้งกับแผนพัฒนาจังหวัด ความสำเร็จครั้งนี้มาจากการร่วม

 5  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารการทบทวนแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (ปรับปรุงใหม่)          
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มือกันของกลุ่มอนุรักษ์เครือข่ายประจวบ รวมทั้งหมด 8 กลุ่ม6 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์  

ดังกล่าวยังคงนำมาใช้ในแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เมื่อพิจารณาถึงหลักนิติรัฐที่ยึดถือกฎหมายเป็นใหญ ่โดยการดำเนินกิจการ

ใดๆ ก็ตามของรัฐ จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และเป็นไปตามหลัก

แห่งความยุติธรรม แต่ในความจริง สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการ

รับรองในทางปฏิบัติโดยหน่วยงานรัฐและหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ 

หลายชุมชนจำเป็นต้องเรียกร้องความยุติธรรมในสิทธิชุมชนด้วยตนเอง กรณีกลุ่ม

อนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานเป็นตัวอย่างชุมชนที่เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ

พัฒนาของรัฐตามหลักนิติรัฐและอยู่ในกระบวนการกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นเพียง

ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีอำนาจต่อรองใด ๆ และถูกผลักไสให้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐ

ก็ตาม การต่อสู้ที่อยู่ในกระบวนการกฎหมายพิจารณาได้จากกรณีที่ชาวบ้านไม่ได้

รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการตั้งแต่เริ่มต้น โดยมารับรู้เมื่อโครงการเข้ามา  

ในพื้นที่ ทั้งนี้ สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐกับบริษัทเอกชนเป็นสัญญาที่มี

ผลกระทบต่อสาธารณชน แต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านกรูด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียโดยตรงกลับไม่ได้รับรู้สัญญานี้เลย ชาวบ้านจึงเริ่มต้นการเคลื่อนไหว  

ครั้งแรกในเรื่องการขอรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อ

ชุมชนจากหน่วยงานรัฐโดยการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ 

อ้างอิงบทบัญญัติดังกล่าวและดึงให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาอยู่ในกฎ กติกาตามที่

กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยสัญญา การขอดู

รายงาน EIA เพื่อตรวจสอบเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

กรณีตัวอย่างการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการข้างต้นจะเห็นว่านโยบายของรัฐและสัญญาที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชน

หรือรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบโดยประชาชนในชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วม   

 6 เครือข่ายประจวบ 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก 

กลุ่มรักษ์บ้านเกิดอ่าวน้อย กลุ่มประมงเรือเล็กคั่นกระได กลุ่มอนุรักษ์ห้วยยาง กลุ่มรักษ์ท้องถิ่น

กุยบุรี-สามร้อยยอด กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางสะพาน             
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ถูกนำมากล่าวอ้างโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนยอมจำนนต่อความ

มั่นคงในนิติฐานะของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป้าประสงค์ของรัฐ  เสมือนว่า  

การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐก็คือการปฏิบัติตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐก็มัก

จะบอกกับชาวบ้านในชุมชนว่าการออกใบอนุญาตจัดตั้งโครงการเป็นไปตาม

กฎหมายทุกประการ  การนำกฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติโดยผู้มีอำนาจทาง

กฎหมายจึงอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าความยุติธรรมในสิทธิชุมชน ซึ่งเมื่อนำกรอบ

แนวคิดการรื้อสร้างมาอธิบาย คู่ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม

ในชั้นแรกจะเห็นว่ากฎหมายที่รัฐนำมาใช้กับประชาชนอยู่เหนือกว่าความยุติธรรม

ในสิทธิชุมชน ซึ่งในความเป็นจริง ควรที่จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

เช่นเดียวกับที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวเรียกร้องความ

ยุติธรรมของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานได้ทำให้ความยุติธรรม  

ในสิทธิชุมชนกลับมาอยู่เหนือกฎหมายที่รัฐนำมาอ้างในการบังคับใช้กับประชาชน 

โดยพิจารณาจากนิติสำนึก 3 รูปแบบ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการยอมเชื่อฟังกฎหมายจาก

ความเชื่อที่ว่าทุกคนเสมอกันเบื้องหน้ากฎหมายโดยการใช้เสรีภาพในการชุมนุม

ยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ และความพยายามในการใช้กฎหมาย 

จากกรณีที่ศึกษารัฐธรรมนูญด้วยตนเอง การอ้างอิงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

ในการต่อสู้คัดค้าน และแม้กระทั่งการต่อต้านกฎหมายของชาวบ้านในบาง

เหตุการณ์ เช่น การชุมนุมปิดถนนสี่แยกบ่อนอกเพื่อขอเจรจากับผู้มีอำนาจของรัฐ

ในการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า หรือคดีล้มโต๊ะจีน ทั้งหมดนี้ แม้ว่าจะเป็นการ  

ดื้อแพ่งต่อกฎหมายหรือต่อต้านกฎหมาย แต่ชาวบ้านก็พร้อมที่จะยอมเป็นเหยื่อ

ให้ตนเองรับผลจากการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อชูให้เป็นประเด็นสาธารณะ โดยไม่ได้

หลบหนีบทลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ยังคงอยู่ ใน

กระบวนการทางกฎหมาย  

นิติสำนึกของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานในการใช้

กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม ทำให้ความยุติธรรมกลับมาอยู่

เหนือกฎหมาย ซึ่งก็คือลักษณะของ “double bind” ของคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายกับความยุติธรรม กล่าวคือนิติสำนึกว่าด้วยความยุติธรรมของชาวบ้าน

กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานโดยการอ้างอิงรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิ
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พลเมืองในการเคลื่อนไหวต่อสู้คัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐที่สะท้อนถึงลักษณะ

ของ “double bind” ที่ว่าความยุติธรรมในสิทธิชุมชนที่เคยอยู่ต่ำกว่ากฎหมาย  

ที่หน่วยงานรัฐใช้จัดการกับประชาชน ได้กลับมาอยู่เหนือกฎหมายอีกครั้ง ซึ่งการ

ที่ความยุติธรรมจะอยู่เหนือกฎหมายในทางปฏิบัติได้นั้น จะต้องมาจากการ

เคลื่อนไหวของประชาชนที่เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกฎหมายได้อย่างเป็น  

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-

บางสะพานยังก้าวไปไกลกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ จากการที่เข้าไปมีส่วนร่วม

ของชาวบ้านในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิในการกำหนดชะตากรรม

ตนเอง (Right to Self Determination) ที่กำหนดไว้ในมาตรา 1 แห่งกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966   

ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีแล้วนั้น7 ปรากฏว่ายังไม่ได้กำหนดไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ แต่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน

สามารถเคลื่อนไหวโดยใช้สิทธิชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมล้ำหน้ารัฐธรรมนูญ  

ที่บังคับใช้ในขณะนั้น (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550)  

แนวทางการศึกษารูปแบบนิติสำนึก 3 ประการผ่านตัวอย่างการเคลื่อนไหว

ต่อสู้คัดค้านของชาวบ้านกลุ่ม อนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานดังกล่าวมาแล้ว

ทั้งหมดนอกจากจะเห็นพัฒนาการในการต่อสู้จากโครงการโรงไฟฟ้าสู่โครงการ

นิคมอุตสาหกรรมเหล็กโดยมีการใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

แล้ว ยังนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ว่าความยุติธรรมในสิทธิชุมชนจะเกิดขึ้นจริงและเป็น

รูปธรรมได้นั้น จะต้องมาจากนิติสำนึกของชาวบ้านในฐานะพลเมืองที่ถือหลักนิติ

รัฐและมีศักยภาพในการนำกฎหมายมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน ได้แก่ 

การนำรัฐธรรมนูญมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และการใช้สิทธิในการกำหนดเจตจำนง

ของตนเองโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อชุมชนตนเอง 

 7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 

TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en. 
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การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง  
ในระบอบประชาธิปไตย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร  กาญจนการุณ*     
                                                                

บทนำ 

สังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความขัดแย้งทาง  

ความคิดและทางการเมืองอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลเสียหาย  

อย่างมากแก่ประเทศชาติ หลายฝ่ายพยายามหาทางแก้ปัญหา 

และหนึ่งในแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว

นั้น คือความพยายามในการสนับสนุนแนวคิดในการสร้างเสริม

ความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนการนำหลัก

นิติธรรมเข้ามาใช้ในสังคมไทย (สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง, 2556) 

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย

ของ หลักนิติธรรมว่า เป็น “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) นักวิชาการและนักกฎหมาย  

โดยทั่วไปต่างก็ยอมรับถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมที่จำเป็น

ต้องมีและดำรงไว้ในทุกสังคม ดังจะเห็นได้จากมีการนำหลัก

นิติธรรม มาแทรกบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 * อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
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พุทธศักราช 2550 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ซึ่งเคยเป็น

กฎหมายสูงสุดของประเทศไทยไว้ เช่น ความเสมอภาคกันตามกฎหมายและ  

การไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 30) หลักการสันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์ 

(มาตรา 39) หลักการที่ว่าบุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ ได้กระทำการอัน

กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้(มาตรา 39) สิทธิเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง (มาตรา 40(1))   

สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

(มาตรา 40(1)) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ 

(มาตรา 58) หลักความเป็นอิสระของตุลาการ (มาตรา 197) เป็นต้น  

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทางกฎหมายโดยตรงจาก Cornell University ก็ทรงตระหนักถึงความ

สำคัญของหลักนิติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากทรงมีพระราชดำรัส   

ในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับ

ประเทศและระหว่างประเทศ ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 67 

ความว่า “สำหรับประเทศไทย	หลักนิติธรรม	เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะนำมาซึ่ง

ความสงบสุข	ความมั่งคั่ง	และสันติสุขของโลก	เนื่องจากเป็นกรอบการทำงาน

สำคัญสังคมของเราทั้งภายในและภายนอกประเทศ” (อรรถพล ใหญ่สว่าง, 

2556) Plato นักปราชญ์ชาวกรีก ได้เสนอว่า “กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุด	และ	 

การปกครองจะต้องดำเนินตามกฎหมาย	หากสังคมสามารถสร้างระบบกฎหมายที่

ดีและเป็นธรรมขึ้นมาให้คนประพฤติปฏิบัติตามได้	แม้แต่คนชั่วก็ยังอาจจะมีทาง

ทำความดีขึ้นมาได้เช่นกัน” (ปรีดี เกษมทรัพย์, 2548) ฉะนั้นการพัฒนา  

หลักนิติธรรมจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมีคุณูปการต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับ

ปณิธานของศาลรัฐธรรมนูญ (สมลักษณ์ จัดกระบวนพล, 2555) ที่ว่า “ยึดหลัก

นิติธรรม	ค้ำจุนประชาธิปไตย	ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” และ

สอดคล้องกับนโยบายสร้างความปรองดองของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมที่ได้เคยถูกบัญญัติไว้โดย

ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่า หลักนิติธรรม   
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เปรียบเสมือนเป็นร่มไม้ใหญ่ ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ  

เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมทางกฎหมาย ของการบังคับใช้กฎหมายทั้งปวงของ

รัฐาธิปัตย์ ที่พึงมีต่อประชาชน หากการปกครองใด ไร้ซึ่งคุณธรรมทางกฎหมาย

หรือจิตสำนึกในการเคารพหรือใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมแล้ว   

ย่อมส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมในการที่จะอำนวยความยุติธรรมหรือ  

หลักประกันถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากกฎหมายจะไม่มีความ  

ชอบธรรม เพราะจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการอย่าง

อำเภอใจของผู้มีอำนาจของรัฐอยู่ในมือเท่านั้น(อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2556) การที่

สังคมจะสามารถพัฒนาหลักนิติธรรมนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ประชาธิปไตยได้อย่างยั่งยืนนั้น ประเทศชาติจำเป็นต้องสร้างพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย เป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งคำว่า “พลเมือง” นั้น ไม่ได้หมายถึงคนทั่วๆ 

ไป แต่หมายถึงผู้ที่มีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอและมีความคิดเห็นที่จะ

แสดงออก ที่จะมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2557) ดังนั้น

ผู้เขียนจึงเห็นว่าการที่ประชาชนจะมีความเข้าใจ	มีความเคารพ	หรือใช้กฎหมาย	

ให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	และมีจิตสำนึกของความมีประชาธิปไตยได้นั้น		

นวตกรรมการปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้มีความเป็นตัวกลาง	เป็นสื่อสำคัญใน

การนำพาและการสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย	ในสังคมวัฒนธรรมแบบ

ไทยๆ	เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง	และจะเป็นแนวทางการตอบโจทย์ปัญหาของบ้านเมือง	 

ในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว     

เหตุไรการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย   

การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็น

กระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ  

มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพื่อเสริมสร้าง  

การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ศูนย์การ

ศึกษาทางไกลไทยคม. 2542) และการศึกษายังเป็นกระบวนการถ่ายทอดและ

เรียนรู้ในการที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ความคิดตลอดจน  
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คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ   

ซึ่งประเทศที่ต้องการความก้าวหน้าต่างก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยอาศัย

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ (http://ton.igetweb.com/?mo=3&art=499031)   

ดังนั้นการศึกษาจึงควรเป็นเครื่องมือสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างดี     

การศึกษาอย่างไร จึงจะเป็นไปเพื่อสนับสนุนการสร้างหลักนิติธรรม และ
สร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยแบบไทยๆ ได้อย่างเหมาะสม  

ประชาธิปไตย เป็นคุณธรรมหรือเป็นวิถีชีวิต ที่ต้องสร้างขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้น

โดยธรรมชาติ(วิชัย ตันศิริ, 2557) และการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ก็เป็นการนำ

เอาการเมืองกับการศึกษามาเชื่อมโยงกัน ซึ่งโดยปกติแล้วกิจกรรม 2 ด้านนี้ก็มี

อยู่แล้วในสังคมทุกสังคม แต่ยังหาจุดเชื่อมโยงค่อนข้างยาก โดยเฉพาะสำหรับ

เมืองไทยยังถือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ การเมืองในสังคมไทยก็มักถือเป็นกิจกรรม  

ที่แยกออกไปต่างหาก ดังนั้นการเมืองกับการศึกษา หรือการศึกษาเกี่ยวกับ

การเมือง มักไม่ได้รับการสนใจที่จะนำเอามาสอนไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยเรียน หรือ  

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสอนสำหรับพลเมืองโดยทั่วไป (ชัยอนันต์ สมุทวณิช,  

2557) ทั้งนี้การศึกษาจึงมักจะจำกัดวงอยู่เฉพาะคนในสังคมที่มีช่วงอายุช่วงหนึ่งที่

อยู่ในวัยเรียนเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการ ศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นเอง แต่การศึกษา

โดยทั่วไปสำหรับประชาชนที่อยู่นอกวัยเรียนที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต   

อาจเป็นการศึกษาที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้แบบที่เรียนในช่วงวัยเรียนซึ่ง

มีอยู่ในสังคม ไทยจำนวนมากนั้นมักไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งผู้เขียน

เห็นว่าการพิจารณาส่งเสริมนำเอาระบบของการศึกษาที่ไม่เป็นทางการ	(Non-

Formal	Education)	ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเข้ามาเป็นเครื่องมือ	 

ช่วยเสริมเพื่อแก้ปัญหาก็ถือเป็นแนวทางสำคัญอย่างหนึ่ง	นอกจากนี้ ชัยอนันต์ 

สมุทวณิช (2557) ก็เห็นว่าการจัดการศึกษาในระบบของเราก็ยังมุ่งเฉพาะในเรื่อง

ของหลักสูตรและเรื่องวิธีการสอนเฉพาะในแง่ของเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนจะต้อง  

เรียนรู้เท่านั้น    
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สำหรับการสอนเรื่องของการเมืองที่จะให้เชื่อมโยงกับการศึกษานั้น ควรจะ

ต้องมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการสอนเนื้อหาสาระในวิชาปกติโดยทั่วไป วิชัย 

ตันศิริ (2557) ให้ความเห็นว่าการสอนเรื่องนี้ยังไม่ควรที่จะไปสอนเรื่อง

รัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ควรจะสอนประเด็นเรื่องการเมือง ให้ความรู้ทางการเมือง

เป็นเบื้องต้นเสียก่อน นั่นคือ แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมไทย 

อาจพิจารณาจัดแบ่งได้ 2 ลักษณะ ลักษณะหนึ่งก็คือการให้ความรู้ที่เป็นสาระ

สำคัญของสังคมประชาธิปไตยว่ามีหลักการอย่างไรบ้าง และผู้ที่จะอยู่ในสังคม

ประชาธิปไตยนั้น ควรจะมีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างไร องค์กรและ

สถาบันต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามการสอนยังควร

ต้องพิจารณาถึงเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับระดับการศึกษาด้วยว่า ระดับ  

การศึกษาไหนควรจะเน้นสอนเรื่องอะไร ไม่ควรเน้นสอนเรื่องอะไร นั่นคือควรต้อง

สอนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักของประชาธิปไตยที่จะค่อนข้างเป็นพื้นฐานเสียก่อน 

เช่นเรื่องของความยุติธรรมนั้น ควรต้องสอนได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  

ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั้งนี้เพราะความยุติธรรมเป็นสิ่งที่เด็กๆ   

ไขว่คว้าแสวงหาตลอดเวลา ส่วนสิทธิหน้าที่และเสรีภาพจะเป็นสิ่งที่พวกเขาอยาก

จะรู้ และครูผู้สอนก็ควรต้องสอนสิ่งเหล่านี้ไว้ในลักษณะเป็นพื้นฐานเสียก่อน  

ก่อนที่สอนถึงเรื่องหลักของประชาธิปไตยภายหลังในชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

ส่วนความรู้อีกลักษณะด้านหนึ่งนั้น เป็นเรื่องของการสร้างอุปนิสัยและ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อต้องการพลเมืองที่เป็น

สาธารณชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารในระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่จะสร้างสมรรถนะ

ให้บุคคลสามารถทำหน้าที่ของพลเมืองได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถูกกระทำ

หรือเป็นผู้ใช้สิทธิ์ในบางครั้งบางคราวเท่านั้น การจะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้นั้น 

บุคคลก็จะต้องรับรู้และติดตามการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการนิติบัญญัติ มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของพรรคการเมือง ติดตาม

การเคลื่อนไหวของผู้แทนราษฎร ติดตามการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง 

สามารถเข้าใจและวิจารณ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมือง และ

สามารถจะเปรียบเทียบนโยบายพรรคการเมืองต่ างๆ ที่มี อยู่ ในสั งคม

ประชาธิปไตยได้ ซึ่งความรู้ส่วนหลังนี้น่าจะมีความสำคัญกว่าความรู้ส่วนแรก 
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เพราะว่าเป็นทักษะหรือความรู้ที่ทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ต่อไป และที่สำคัญที่สุด ก็คือ ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นทักษะหรือความรู้ที่ทำให้

บุคคลผู้นั้นสามารถสนับสนุนการสร้างหลักนิติธรรมที่จะควบคุมการออกกฏหมาย

หรือแก้กฏหมายให้มีความชอบธรรมในสังคมไทยได้ต่อไป	

สำหรับในประเทศไทยนั้น  ความรู้ประเภทแรก คือ ประชาธิปไตยคืออะไร 

เป็นอย่างไร องค์กรนิติบัญญัติเป็นอย่างไร บริหารเป็นอย่างไร ตุลาการเป็น

อย่างไรนั้น น่าจะมีการสอนค่อนข้างจะมากอยู่แล้ว แต่ความรู้ประเภทหลัง หรือ

ทักษะที่จะสร้างพลเมืองให้เป็นผู้ที่รู้จักเลือกข้อมูลข่าวสาร รู้จักที่จะกลั่นกรอง 

รู้จักที่จะใช้วิจารณญาณ มีความสามารถที่จะเข้าใจ เปรียบเทียบ แสดงความ  

คิดเห็นได้ยังมีน้อยมาก (วิชัย ตันศิริ, 2557) ความรู้ประการหลังเป็นความรู้ที่อยู่

ในลักษณะที่ไม่ต้องการการชี้นำ หรือไม่ต้องการการเรียนในลักษณะบอกเล่าหรือ

แบบบรรยายในชั้นเรียน เพราะฉะนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าการศึกษาจำเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเรียนการสอน และแนวทางของการให้การศึกษา  

เพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยแบบไทยๆ จึงควรเน้นให้ความสนใจ   

มุ่งพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่สร้าง

เสริมอุปนิสัยของการเป็นพลเมืองดี และการนำเอาเรื่องทักษะความคิดเข้าไปสอน

ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆให้เพิ่มขึ้น โดยอาจจัดให้อยู่ในหลักสูตร  

การเรียนการสอนในรูปแบบในลักษณะของการเป็นวิชาบังคับ หรือเป็นวิชาเลือก 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกวิธีคิดและสร้างอุปนิสัยการเป็นพลเมืองที่ดีให้  

มากขึ้น     

การสร้างอุปนิสัยการเป็นพลเมืองที่ดี และการสร้างทักษะการคิดเป็น  

สิ่งสำคัญที่สุด ถ้าไม่มีวิธีการคิดและไม่รู้จักคิดแล้ว ผู้คนในระบอบประชาธิปไตย  

ก็จะกลายเป็นผู้ถูกกระทำอย่างเดียว แต่ประชาธิปไตยนั้นหมายถึงทุกคนเป็น

พลเมืองที่ต้องทั้งเป็นผู้กระทำ และเป็นผู้มีส่วนร่วมด้วย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทย

เราก็พยายามนำการศึกษามาส่งเสริมให้คนสามารถอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้ 

โดยพยายามจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย ให้อิสระเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าสภาพความเป็นจริงของการจัดการศึกษา

ในระบบโรงเรียน ก็ยังไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
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อย่างมีเหตุผล แต่กลับส่งเสริมให้มีเสรีภาพทางอื่น คือปล่อยตามสบาย ไม่ต้องมี

ระเบียบวินัย ซึ่งระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียน และยังเป็นสิ่งที่จะ  

ส่งเสริมในการสร้างพลเมืองระบอบประชาธิปไตยด้ด้วย (วิชัย ตันศิริ, 2557)    

ในมุมมองของผู้เขียนนั้นการเปิดให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม	

ควรจะต้องเป็นเสรีภาพที่ส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรง

มาด้วยหลักการคิดอย่างมีเหตุมีผลและมีความสร้างสรรค์	เพราะฉะนั้นการสอน

ทักษะการคิดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นการคิดที่มีเหตุผลและมีความสร้างสรรค์

ด้วย	จึงจะทำให้ระบบการศึกษาสามารถสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย	 

ไปสนับสนุนการพัฒนาหลักนิติธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ		       

วิธีการจัดการศึกษาอย่างไร จึงจะเสริมสร้างอุปนิสัย และทักษะการคิด 
ให้แก่พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย แบบไทยๆ       

วิธีจัดการศึกษาในสภาพสังคมไทยที่ผ่านมา ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่เรียกว่าเป็นการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้  ทั้งนี้เพราะใน

สังคมไทยโดยทั่วไป มักนิยมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะที่มีการนำ

เอาคนที่อยู่หลายอาชีพ ในวงสังคมมาพบกัน แข่งขันกันในการหาเงินทุนสนับสนุน

ต่างๆ นิยมการเปิดเวทีสาธารณะ และจัดให้มีคนขึ้นมากล่าวหาโจมตีอีกฝ่ายหนึ่ง 

และอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำแบบเดียวกัน แต่สองฝ่ายถ้าจะมาพบปะกันก็จะต้องมีการจัด

เวทีต่างหากออกไป และส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้น ก็มักจะมีการตั้ง

กรรมการกลางขึ้นมา เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ นั่นหมายถึง ประชาชน หรือ

พลเมืองที่เกี่ยวข้องก็เหมือนกับเด็กๆ ที่ต้องมีผู้ใหญ่มาชี้นำ ให้แนวทาง ซึ่งหาก

ประชาชน หรือพลเมืองที่เกี่ยวข้องได้รับการศึกษาเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนอุปนิสัย

และทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมาก่อน และสามารถมีส่วนร่วมโดยตรง แต่ละ

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาร่วมกันโดยอัตโนมัติ ก็ย่อมจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า  

ที่รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในทุกๆเรื่อง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2557)     

วิธีการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

ในสังคมประชาธิปไตยโดยเฉพาะนั้น หากต้องการที่จะให้เกิดการฝึกฝนเรื่อง

อุปนิสัยและทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลขึ้นในตัวเยาวชนคนไทย ควรจะต้องใช้วิธี
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การสอนโดยมีส่วนร่วม ด้วยการหยิบยกเอาประเด็นปัญหาขึ้นมาให้เกิดการ  

ถกเถียงกันให้เกิดการแสดงความคิดเห็นกัน และไม่ควรใช้วิธีการการบรรยาย

เนื้อหาสาระของระบอบประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียว วิธีการที่จะกระตุ้นให้คน

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง เช่น อาจนำเอานโยบายหรือประเด็น

ปัญหาบางอย่างขึ้นมาแล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องการ

แก่งแย่งทรัพยากรดิน น้ำ เรื่องของการบุกรุกพื้นที่ดิน เรื่องข้อเรียกร้องในการ

ชุมนุมต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่สามารถ

จะพัฒนามาเป็นกรณีศึกษาแล้วให้นักเรียนหรือให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ สำหรับครูผู้สอนนั้น ควรจะต้องมีบทบาทเป็นเพียง

ผูช้ีแ้นะในทำนองเปน็การเปดิโอกาสใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็กนั ซึง่สอดคลอ้ง 

กับความเห็นของของ วิชัย ตันศิริ. (2557) ที่ว่าต้องพยายามเอาประเด็นปัญหา

การเมืองที่เกิดขึ้นมาสู่ห้องเรียน ให้นักเรียนได้อภิปราย โดยที่ครูต้องวางตัว  

เป็นกลาง และคำว่า กลาง หมายความว่า ครูก็ต้องพยายามชี้แนะ แต่ไม่ชี้นำ 

นั่นเอง 

นอกจากนั้นการใช้วิธีเรียนรู้ด้วยวิธีการสวมบทบาท (Role Play) ซึ่งก็เป็น

อีกวิธีการสำคัญที่น่าสนใจ เช่น อาจสมมติเหตุการณ์ว่าเกิดมีความขัดแย้งระหว่าง

ชาวบ้านกับโรงงานในเรื่องปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็อาจให้ผู้เรียนสมมติ

ตนแสดงบทบาทเป็นเจ้าของโรงงาน ผู้ เรียนอีกคนอาจแสดงบทบาทเป็น  

นักเคลื่อนไหว และอีกคนหนึ่งก็อาจแสดงบทบาทเป็นชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาดังกล่าว แล้วให้ผู้เรียนทั้งหมดมาทดลองถกปัญหาที่มีอยู่นั้นว่าแต่ละคน

มีมุมมองอย่างไร และมาร่วมกันแสวงหาแนวทางที่จะตกลงกันให้ได ้การเรียนรู ้

เช่นนี้ย่อมจะทำให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ มีความพร้อมที่จะเป็นพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย คือเป็นผู้ที่มีความเคยชิน มีความคุ้นชินในการแก้ปัญหา  

โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่อย่างสันติวิธี ด้วยวิธีการมาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่ง วิชัย ตันศิริ (2557) ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ในสังคมไทยนั้น

ไม่ได้สอนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกัน ไม่ได้สอนให้นักเรียนคิดแตกต่างกัน 

เพราะถ้าหากนักเรียนของเราคิดแตกต่างกันด้วยเหตุผลมาตั้งแต่เด็กไม่ทะเลาะกัน 

และไม่บาดหมางน้ำใจกัน ก็จะยอมรับในเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมือง

ในอนาคตได้    
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สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ยังอยู่ในวัยเด็กนั้น ซึ่งโดยปกติแล้วอาจจะเป็นวัยที่ยัง

ไม่มีความสนใจในเรื่องอื่นที่ไกลตัวออกไป ดังนั้นการหยิบยกปัญหาใกล้ตัวที่เขา

เห็นและสนใจโดยเฉพาะมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนการสอนเพื่อดูภาวะการ

ตัดสินใจของเขา ก็เป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง (Copple, C and Bredekamp S, 

2009; เยาวนชุ ทานาม และคณะ, 2557) ขอ้สำคญัในการเรยีนการสอนเชน่นีน้ัน้ 

จะต้องสอนให้เห็นให้เกิดมุมมองที่มีความแตกต่างกันขึ้นเป็นปกติ และให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความแตกต่างด้วย นั่นคือ การสอนให้เกิดความคิดเห็นที่

แตกต่างขึ้นได้ และสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายได้ด้วยดี     

นอกจากนั้น วิธีการสอนที่ เสริมสร้างอุปนิสัยให้ผู้ เรียนมีนิสัยความเคยชิน  

บางอย่าง อาทิเช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ต ทาง

เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่ การอ่านข่าว การวิเคราะห์ การให้ความเห็นต่อข่าวสาร 

ฯลฯ ถือเป็นวิธีการสอนให้ผู้เรียนรู้จักการกลั่นกรอง การรู้จักรับข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ควรพัฒนาให้มีให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ

โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่มาจัดทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง  

ดังที่ วิชัย ตันศิริ (2557) กล่าวว่า แท้ที่จริงเรื่องสื่อทางการศึกษารัฐบาลหรือ

หน่วยงานของรัฐบาลก็ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจัง อีกทั้งสื่อสารมวลชนที่จะทำให้เกิด

มติมหาชน หรือเกิดทัศนคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ซึ่งถือเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ในการสอนการเมือง สื่อสารมวลชนในหลายๆ ส่วนก็ยัง  

ไม่ได้ทำหน้าที่ให้ข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นจึงควรมีการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนในคณะฯ สถาบันอุดมศึกษาฯ ที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต

ในสาขาที่จะออกไปรับใช้สังคมไทยในฐานะของสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะในเรื่อง

ของจริยธรรมในวิชาชีพของสื่อสารมวลชนให้เพิ่มขึ้น  

นอกจากนั้นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นสร้างอุปนิสัยให้ผู้เรียนมีจิตอาสาฯ  

เพื่อการเป็นพลเมืองดี อาจพิจารณาเริ่มจากงานในท้องถิ่น โดยเริ่มจากชุมชน 

(Community) ก่อน การที่จะสร้างความเป็นชุมชนเดียวกัน (Community 

Building) ได้นั้น จะต้องให้ผู้คนเกิดการเรียนรู้ หรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์

หรือในความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งในทางสังคมชาตินั้นจำเป็นต้องมีการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมให้เป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันได้เป็นชุมชนเดียวกัน  
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ให้มีเป้าหมายร่วมกันเป็นชาติ เป็นการเชื่อมโยงกันทางความรู้สึกว่าเราเป็นส่วน

หนึ่งของประเทศชาติ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะให้เด็กๆเข้าใจทั้งในระดับ

ของโรงเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชนต่างๆ ด้วย ในแนวหนึ่งของการสร้าง

ความเป็นชุมชนเดียวกันนี้คือ วิธีการเรียนการสอนที่จะทำให้คนรู้จักที่จะแบ่งปัน

พลัง (Share Power) ที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน (วิชัย ตันศิริ, 2557) ซึ่งวิธีนี้มักจะ

จัดอยู่ในรูปแบบของการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ ปัจจุบันนิยมจัดกัน

ค่อนข้างมากในสถานศึกษาต่างๆนั้น เป็นการให้ผู้เรียนหรือนักเรียนเข้าไปมีส่วน

ร่วมในชุมชน (จุรีพร กาญจนการุณ, 2558)        

การให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนนั้น กล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาที่จัด

ขึ้นโดยมีลักษณะให้นักเรียนเข้าไปรับใช้ชุมชน ซึ่งเรียกว่า Service Learning   

การเรียนรู้ลักษณะนี้นั้น หากว่าจะให้นักเรียนไปรับใช้ชุมชน หรือไปทำงานเกี่ยว

กับการพัฒนาชุมชนอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จำเป็น

ต้องเป็นการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจะต้องมีหน้าที่ และบทบาทสำคัญที่จะนำเอา

บทเรียนที่นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นมาสังคายนา หรือมาถอดบทเรียนกัน   

โดยให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมก่อน เป็นวิธีที่เรียนอย่างภาคปฏิบัติก่อน แล้วจึง

ค่อยมาถอดบทเรียน หรืออาจดำเนินไปพร้อมๆ กัน นั่นคือ ภาคทฤษฎีกับ  

ภาคปฏิบัติจะต้องไปด้วยกันไม่ควรจะแยกภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติออกจากกัน 

(ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2557) อย่างไรก็ตามผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า	สิ่งเหล่านี้

อาจสามารถจะจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบนอกหลักสูตรได้	เช่นการจัด

กิจกรรมจิตอาสาฯในรูปแบบเป็นชมรมต่างๆของนักเรียนนักศึกษา	โดยมีครูที่

ปรึกษาฯทำหน้าที่สวมบทบาทสำคัญที่จะช่วยกันถอดบทเรียนร่วมกันกับนักเรียน

นักศึกษา	เป็นต้น      

สำหรับวิธีการเรียนการสอนที่สำคัญและยากที่สุดก็คือ การสอนค่านิยม 

(Value) เพราะค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและ

กำหนดการกระทำของตนเอง(http://dictionary.san- ook.com/search/dict-th-th-

royal-institute) ทั้งนี้ค่านิยมยังเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของวัฒนธรรม  

ซึ่งเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างสังคมตะวันออกกับสังคมตะวันตก และ

สังคมต่างๆ ที่แตกต่างกันไป (http://phraewwnit-bianlae.blogspot.com/2011/
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11/blog-post.html#!/2011/11/blog-post.html) ดังนั้น วิธีการเรียนการสอนเพื่อ

เสริมสร้างค่านิยมของสังคมไทยให้แก่ผู้เรียน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นวิธีที่สำคัญ

อีกประการในการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ในการสอนค่านิยมของ

สังคมไทยนั้นจะต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถมองและวิเคราะห์สังเคราะห์เรื่องราวได้

อย่างองค์รวม นั่นคือ ต้องมีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ ทั้งที่เป็นวิชาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมต่างๆ ให้เป็นองค์ความรู้รวม แล้วก็นำมาสอนเป็นเรื่องราวในวิชา  

พื้นฐานได้ ซึ่งสิ่งที่ขาดมิได้ ก็คือต้องมีการบูรณาการประวัติศาสตร์เรื่องราวความ

เป็นมาเกี่ยวกับรัฐไทย ทั้งนี้เพราะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความสำคัญ

ที่สุด เป็นสิ่งเกี่ยวข้องกับสร้างความเป็นพลเมืองให้เยาวชนได้รู้จักตัวตนของ

ตนเอง ตระหนักในคุณค่าก่อให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติของตน 

อย่างไรก็ตาม การสอนค่านิยมนั้นไม่อาจจะสอนกันตรงๆได้ แท้ที่จริงแล้ว

การเรียนรู้ค่านิยมของบุคคลนั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ในครอบครัว ซึ่งถือ

เป็นการเรียนรู้ทางบทบาทที่สำคัญที่สุด ทางจิตวิทยาเรียกว่า Role Modeling 

เป็นลักษณะของการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ โดยทั่วไปบุคคลจะเรียนรู้ด้วยวิธี

การเลียนแบบจากผู้อื่นที่ตนเองเห็นว่าเป็นบุคคลสำคัญ (Silberman Israela., 

2003) อาทิเช่น การเลียนแบบจากพ่อแม่ และบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะ  

การเลียนแบบนักการเมืองในสังคมไทยนั้น วิชัย ตันศิริ . (2557) เห็นว่า  

นักการเมืองส่วนใหญ่ในบ้านเมืองเรา  ยังไม่อาจเป็นตัวแบบที่ดีให้เยาวชน

สามารถเรียนรู้ได้ และเรื่องของการสร้างค่านิยมศาสนาก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ  

อีกประการ ซึ่งยิ่งเราจะสร้างสังคมประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าไร เราต้องยิ่งให้ความ

สำคัญกับศาสนามากขึ้นเท่านั้น เพราะหากผู้คนเข้าใจถึงแก่นคำสอนของศาสนา  

ได้อย่างแท้จริง ศาสนาก็จะเป็นตัวที่สร้างอุปนิสัยที่ดีงามและสร้างเพดานของความ

โลภของผู้คนให้ลดน้อยลงไป นอกจากนั้นศาสนายังเป็นพลังสำคัญที่เชื่อมโยง

บุคคลในกลุ่มศาสนาเดียวกัน และในขณะเดียวกันอาจทำให้เกิดความแตกต่าง

ระหว่างศาสนาต่างๆ ได้ ดังนั้นวิธีการสอนที่จะให้เกิดการเรียนรู้การยอมรับ

ศาสนาตา่งๆ ในสถานศกึษากเ็ปน็เรือ่งสำคญัยิง่อกีประการ แตผู่เ้ขยีนมคีวามเหน็วา่ 

ประเด็นเรื่องการยอมรับความแตกต่างทางศาสนาสำหรับเมืองไทยนั้น	มักไม่ค่อย

เป็นปัญหามากเท่าไรนัก	เนื่องจากสังคมไทยมีพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่
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เป็นพื้นฐานของการสร้างความปรองดอง	คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา		 

ซึ่งพุทธศาสนาสอนให้เดินสายกลาง	ความเป็นพุทธในลักษณะนี้ทำให้มีศาสนา

อื่นๆ	ในเมืองไทยและสามารถอยู่ร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันมานาน 

นอกจากนั้นในมุมมองของผู้เขียน	วิธีการเรียนการสอนต่างๆ	ดังกล่าว	 

ข้างต้นนี้	จะประสบผลสำเร็จได้มากน้อยอย่างไรนั้น	ท้ายที่สุดสังคมไทยจำเป็น

ต้องเร่งสร้างครูที่มีคุณสมบัติและมีบทบาทที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการเรียน

การสอนข้างต้นด้วย	กล่าวคือครูต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านการเมืองและ

ประชาธิปไตยมีความสามารถที่จะเป็นผู้ชี้แนะปลูกฝังความคิดและสร้างแรง

บันดาลใจให้แก่ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี นั่นคือ ครูต้องสามารถเข้าไปฝึกฝน

พฤติกรรม หรือการกระทำ เพื่อสร้างอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน แต่การ

จะฝึกการกระทำได้ ครูก็จะต้องปลูกฝังความคิดให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เขารู้ว่าทำไป

เพื่ออะไร และการปลูกฝังความคิดเพียงประการเดียวก็ยังไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญ

ที่สุดคือครูต้องปลูกฝังความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ เรียน ดังที่   

วิชัย ตันศิริ (2557) ก็เห็นว่า ครูจำเป็นต้องมีความรู้โดยเบื้องต้นเกี่ยวกับ   

เรื่องของหลักนิติธรรม สังคมประชาธิปไตย ฯลฯ และสามารถให้ความรู้เรื่อง

การเมืองที่กว้างขวาง จึงจะเป็นครูที่สามารถเข้าไปเผชิญหน้ากับผู้เรียนได้อย่างไม่

ต้องเกรงกลัวที่จะตอบคำถามต่างๆจากผู้เรียน ทั้งนี้เพราะ การเมืองเป็นเรื่องของ

อำนาจ และ “อำนาจทำให้คนเสื่อม” การต่อสู้เพื่ออำนาจโดยที่ไม่มีหลักการ คือ

ความเสื่อมของมวลมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้นสังคมไทยจึงจำเป็นต้องเร่งสร้าง  

ครูพันธุ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติพร้อมเพรียงที่จะสามารถไปสร้างพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่จะไปสนับสนุนการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมไทยได ้

บทสรุป 

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการ

จัดการศึกษาที่สามารถช่วยสนับสนุนการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมไทยได้ ด้วย

ทั้งนี้เพราะชะตากรรมของประเทศชาติขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคน และชะตากรรม

ของประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและอุปนิสัยของคนไทยเป็นสำคัญ     

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ 
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นั้น มีภารกิจหลักที่สำคัญคือมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ ให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะ ดี -เก่ง-มีสุข โดยเน้นให้ความสำคัญต่อ

คุณลักษณะดีให้ขึ้นมาก่อนเก่ง นั่นคือ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเสริมสร้าง

อุปนิสัย และทักษะการคิดก่อนเป็นสำคัญ วิธีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้าง

คุณลักษณะและอุปนิสัยดังกล่าว จำเป็นต้องใช้วิธีหลากหลายประกอบกัน เป็น  

วิธีการสอนโดยมีส่วนร่วม เช่น อาจจัดให้มีการบรรยายเพียง 20-30% ส่วนที่

เหลอือกี 70-80 % อาจจะเปน็เรือ่งของการนำกรณศีกึษามาวเิคราะห ์เปน็การสอน 

เรื่องทักษะการคิดก่อน เพื่อที่จะให้ผู้เรียน รู้จักการอภิปราย แสดงความคิดเห็น 

แยกแยะประเด็นปัญหา และต้องสอนให้มีการเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

สอนให้ผู้เรียนมีนิสัยความเคยชิน รู้จักรับและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารต่างๆ เน้น

สร้างอุปนิสัยให้ผู้เรียนมีจิตอาสาฯ เพื่อเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมการสร้างค่านิยม

ของสังคมไทยตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นไป และต้องสอนให้เกิดการเรียนรู้  

การยอมรับค่านิยม ศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างกันได้ ฯลฯ วิธีการจัดการ

ศึกษาดังกล่าวนอกจากทำให้เกิดคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองดีในระบอบ

ประชาธิปไตย คือ คุณลักษณะของบุคคลที่สามารถแสดงบทบาท หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคมในฐานะเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ตามหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้ คือ 1) เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 2) เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม 3) มีหน้าที่

รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม แล้วนั้น ผู้เรียนยังจะมีทักษะการคิดอย่างมี

เหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีความรู้ที่ทำให้บุคคลเป็นพลเมืองที่

สามารถปกป้อง สนับสนุนการเสริมสร้างหลักนิติธรรมที่จะควบคุมการออก  

กฏหมาย หรือแก้กฏหมายให้มีความชอบธรรมในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม    

ทั้ งนี้ เพราะหลักนิติธรรมเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมทางกฎหมาย และ  

ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันที่มีความขัดแย้งทางความคิดและทางการเมืองที่

ส่งผลกระทบอย่างมากแก่ประเทศชาติและประชาชน การเสริมสร้างหลักนิติธรรม

ให้มีความแข็งแกร่งถือเป็นทางออกที่สำคัญยิ่งในการแก้ปัญหาของชาติ ดังนั้น

ประเทศชาติและสังคมไทยจำเป็นต้องมีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่จะ

สามารถเป็นกำลังสนับสนุนที่เข้มแข็ง การนำเอาการศึกษามาเข้ามาเป็นกลไก

สำคัญในการพัฒนาสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นจึงเป็นมิติหนึ่งที่

สามารถช่วยสนับสนุนการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน   
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เกี่ยวกับกรณีความพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร ซึ่งคดีดังกล่าวถือว่าเป็นคดีที่สำคัญของสังคม

การเมอืงไทย เพราะดา้นหนึง่ศาลรฐัธรรมนญูไดต้คีวามรฐัธรรมนญู 

เพื่อวางหลักการในการตรวจสอบอำนาจความชอบธรรมของ

ระบอบประชาธิปไตย ไม่ให้เกิดสภาวะที่เสียงข้างมากมีอำนาจ  

ลน้เกนิ อนัจะนำไปสูก่ารเกดิทรราชยข์องเสยีงขา้งมาก ซึง่เปน็หนึง่ 

ในปัญหาเชิงทฤษฎีพื้นฐานของประชาธิปไตย และอีกด้านหนึ่ง  

ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้อำนาจของตนวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญ

เกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกอำนาจในการเมืองไทย ให้มีการถ่วงดุล

และคานอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ   

โดยให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยคือ การปฏิบัติตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่ งมีที่มาจากการลงประชามติของ

ประชาชน และประเด็นดังกล่าวยังได้มีนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว

ทางสังคมออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ

คำวินิจฉัย  

 * นักวิชาการ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
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คำถามที่น่าสนใจจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น ได้มีผู้ตั้ง  

ข้อสังเกตไว้หลายประเด็น ประการแรก ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ฝ่าย

นิติบัญญัติเป็นผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วใครควรมีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ที่มาจากการทำประชามติ ประการที่สอง หลักการตีความรัฐธรรมนูญ ซึ่งเหตุผล

ของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่อ้างถึงแนวทางการตีความบ่งบอกถึงวิธีการ

ตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทยว่าใช้หลักการตีความตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญ ได้นำไปสู่คำถามต่อไปว่า แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญ  

ตามเจตนารมณ์หมายถึงอะไร มีหลักการแนวความคิดต่อการตีความอย่างไร และ

ยังน่าสนใจต่อไปอีกเมื่อมีนักกฎหมายได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตีความและ

ประยุกต์ใช้รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น แสดงว่านักกฎหมายเหล่านั้น

มีข้อเสนอแนะต่อการตีความรัฐธรรมนูญแบบเจตนารมณ์ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้

เลือกใช้อย่างไร หรือกระทั่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญแนวทางอื่น

หรือไม่อย่างไร ประการสุดท้าย ผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยับยั้ง  

การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกระบวนการทางรัฐสภาข้างต้น จะส่งผลให้เกิดแนวทาง

การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยองค์กรหรือสถาบันการเมืองอื่นได้หรือไม่ และถ้ามีจะ

เป็นไปในรูปแบบใด และจะมีกลไกอะไรบ้างที่จะช่วยตรวจสอบความชอบธรรม

ของการแก้ไขดังกล่าว   

จากคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามข้างต้น บทความนี้คงไม่สามารถจะ  

ตอบคำถามที่ซับซ้อนเหล่านั้นได้ทั้งหมด ดังนั้นบทความนี้จึงเลือกพิจารณาเพียง

หลักการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มจากการพิจารณาหลักการตีความ

ในต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อถกเถียง ข้อดีและข้อด้อยของแนวทาง  

การตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆ และย้อนกลับมาทบทวนลักษณะของ

สังคมไทย เพื่อเสนอแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญของไทยต่อไป ทั้งนี้

บทความนี้ได้เลือกกรณีศึกษาตามแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ 

เป็นหลัก เพราะสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ได้วางรากฐานของสถาบันตุลาการอย่าง

ยาวนาน ผ่านความขัดแย้งต่างๆ หลายกรณีแต่ก็ยังดำรงเป็นสถาบันทางการเมือง

ที่มีความมั่นคงและต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ศาลไทยเคยวางบทบาทหน้าที่ของศาลไว้

สอดคล้องกับศาลสูงของสหรัฐฯ ดังคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยที่ 1/2489   

ในเรื่อง พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ได้มีผลคำพิพากษาที่น่า
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สนใจไว้ว่า ศาลจำเป็นต้องมีผู้มีอำนาจชี้ขาดว่ากฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ เพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดได้มีผลในทางปฏิบัติ เพราะการปล่อย

ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นทั้งผู้ออกกฎหมายและผู้ตรวจสอบชี้ขาดว่าเป็นกฎหมาย

หรือไม่ได้อย่างไร จะไม่เป็นไปตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งคำ  

พิพากษานี ้ได้วางรากฐานทางอำนาจของศาลไว้คล้ายคลึงกับที่สหรัฐฯ เคยวาง

บทบาทของศาลไว้ในคดี Marbury VS Madison  

จากคำถามข้างต้นทำให้บทความนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญเพื่อจะ  

ตอบคำถามดังกล่าว ได้แก่ ส่วนแรกจะเป็นการอธิบายความเข้าใจเบื้องต้น  

เกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญ ว่าทำไมจำเป็นต้องตีความรัฐธรรมนูญ ส่วนที่

สองเป็นการอธิบายแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐแนวทางต่างๆ   

พร้อมชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแนวคิด ส่วนที่สามเป็นการอธิบาย

แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญของไทยที่ใช้อยู่ โดยเน้นในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์

ตุลาการภิวัฒน์ (หลัง พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน) และส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะ

ต่อการตีความรัฐธรรมนูญของไทย 

การตีความรัฐธรรมนูญ 

การตีความรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะภาษาที่ถูกเขียนไว้ใน

รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่กินความหมายได้หลายนัย กล่าวคือ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  

เลือกใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายหนึ่ง แต่คนอ่านอาจไปเข้าใจหรือแสร้งเข้าใจไปใน

อีกความหมายหนึ่ง ดังนั้นการตีความจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไป (บวรศักดิ์   

อุวรรณโณ, 2542, น. 31-39 และ Strauss, 2010, p.10) เช่น กฎหมายบัญญัติ

ว่า “ห้ามเดินลัดสนาม” ประชาชนอาจจะตีความไปได้ว่า กฎหมายแค่ห้ามเดินลัด

สนาม ดังนั้นคนทั่วไปสามารถวิ่ง กระโดด คลาน ตีลังกา และกริยาอื่นๆ อีกนับ

ไม่ถ้วนเพื่อข้ามสนามแห่งนั้นไป เป็นต้น หรือบางครั้งการเขียนกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไม่ได้รัดกุมเพียงพอ อาจจะเกิดช่องว่างของการนำรัฐธรรมนูญ  

ไปปฏิบัติใช้ ดังนั้นกฎหมายกับการตีความจึงเป็นของที่อยู่คู่กัน เพื่อพัฒนา

บทบัญญัติและตัวบทกฎหมายที่จะทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถเติมเต็ม  

ช่องว่างดังกล่าว นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงตามจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ 

(Balkin, 2009, p.560)  
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นอกเหนือจากนี้รัฐธรรมนูญคือสิ่งที่สะท้อนถึงโครงสร้างทางอำนาจและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ ภายในรัฐ (เสน่ห์ จามริก, 2549, น. 9)   

ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงถือเป็นสถาบันการเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การตีความ

รัฐธรรมนูญอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ภายในรัฐนั้นๆ 

ดังนั้นการตีความรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องพิจารณาตีความอย่างรัดกุมมากกว่า

กฎหมายทั่วไป ซึ่งการตีความรัฐธรรมนูญมีหลักการพื้นฐานสำหรับการตีความอยู่ 

7 ประการ (นภดล เฮงเจริญ, 2546, น. 215-224.) ดังนี้ 

1. ต้องมีการทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักไทย  

2. การตีความรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงบทบัญญัติที่มาก่อนในมาตรา

เดียวกัน หรือในมาตราที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเรียกว่าหลัก Ejusdem Generis 

3. การตีความรัฐธรรมนูญจะต้องละเว้นไม่ตีความให้เกิดผลประหลาด หรือ 

Golden Rule 

4. การตีความรัฐธรรมนูญมีหลักการพื้นฐานเหมือนกับการตีความ

กฎหมายทั่วไปที่มีความมุ่งหมายในทางที่จะให้กฎหมายใช้บังคับได้ มากกว่าจะ

บัญญัติขึ้นมาให้รัฐธรรมนูญไร้ผลบังคับ 

5. เพื่อคุ้มครองป้องกันรัฐธรรมนูญ จำเป็นต้องมีทางออกให้แก่องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญที่ประสบปัญหาจากการใช้รัฐธรรมนูญ สามารถที่จะตีความ

รัฐธรรมนูญเพื่ออุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญ  

6. ต้องคำนึงถึงความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ  

7. หากมีข้อสงสัยในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน จะต้อง

ตีความให้เกิดประโยชน์แก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าจะจำกัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

สำหรับรูปแบบแนวความคิดต่อการตีความรัฐธรรมนูญของนักกฎหมายไทย 

จะพิจารณาตีความรัฐธรรมนูญโดยอิงกับตัวอักษรเป็นหลัก หากตัวอักษรเกิด
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ความไม่ชัดเจนจึงพิจารณาย้อนกลับไปหาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นๆ   

เป็นสำคัญ (เพิ่งอ้าง และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542, น. 31-39.) เสมือนหนึ่ง

เป็นแนวทางเดียวของการตีความรัฐธรรมนูญ ขณะที่การศึกษาการตีความ

รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 20 ได้เกิดปรากฏการณ์การโต้เถียงระหว่าง

สองแนวคิดหลัก ซึ่งการโต้เถียงระหว่างสองแนวคิดข้างต้นดำเนินอยู่ในสังคม

สหรัฐฯอย่างยาวนาน และข้อถกเถียงดังกล่าวก็ยังไม่มีข้อยุติที่ลงตัว/เห็นพ้อง  

ต้องกันว่าจะดำเนินไปตามแนวทางไหนเป็นหลักระหว่าง เจตนารมณ์นิยม 

(Originalism) และรัฐธรรมนูญที่มีชีวิต (The Living Constitution) ซึ่งทั้งสอง

แนวทางข้างต้นมีแนวคิดและข้อจำกัดดังต่อไปนี้ 

เจตนารมณ์นิยม (Originalism) 

มิเชล เบอร์แมน (Mitchell Berman) ได้แยกความแตกต่างหลากหลาย

ของแนวคิดเจตนารมณ์นิยม (Originalism) ไว้มากกว่า 72 ความหมายในหนังสือ 

Originalism is Bunk (Berman, 2009) แต่ทั้งนี้สามารถแบ่งแยกแนวคิด

เจตนารมณ์นิยมออกได้เป็นสองแนวคิดหลัก ๆ คือ แนวทางเจตนารมณ์นิยมเดิม 

(old originalism) และแนวทางเจตนารมณ์นิยมใหม่ (new originalism) ซึ่งทั้ง

สองแนวคิดมีจุดร่วมที่สำคัญคือ มองรัฐธรรมนูญในฐานะผลผลิตของสังคม

การเมืองที่สมบูรณ์ (a finished product) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเมืองได้มี

จุดเริ่มต้น และดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในอนาคตของ  

การปกครอง ซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ประชาชนก็ยังจะคงศรัทธา  

ในโครงสร้างพื้นฐานที่ดำรงอยู่ในรัฐธรรมนูญ (Balkin, 2009, p. 550) และมี

หลักการเกี่ยวกับการตีความที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้   

เจตนารมณ์นิยมเดิม (Old Originalism) 

เจตนารมณ์นิยมเดิมเชื่อว่าศาลควรจะตีความให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยมองรัฐธรรมนูญอย่างให้ความสำคัญกับคำที่บัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ เพราะความหมายนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับการยอมรับข้อบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญที่ถูกระบุไว้ โดยห้ามให้ความหมายที่แตกต่างจากความเข้าใจของ
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ประชาชนโดยทั่วไป (Strauss, 2010, p.10) ทั้งนี้หากศาลตีความเกินกว่าตัวบท

รัฐธรรมนูญจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Roosevelt, 2006, pp. 47-

48) และการย้อนกลับไปหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะป้องกันการใช้

ดุลยพินิจของผู้พิพากษาในอนาคต ซึ่งการปล่อยให้ผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิจอาจจะ

เป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายหรือหลุดออกจากค่านิยมที่ดี (Balkin, 2009, p. 554) 

การค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญคือ ความพยายามจะปกป้องให้

ศาลพิจารณาคดีโดยปราศจากค่านิยมให้มากที่สุด และสิ่งที่ศาลจะใช้ในการ

พิจารณาคดีจะมีเฉพาะตัวบทและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่ทั้งนี้หลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ต้องไม่มากไปกว่า ความหมายพื้นฐาน (plain meaning)   

ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ (Roosevelt, 2006, pp. 50-51) 

นอกจากนี้นักคิดตามแนวคิดแบบเจตนารมณ์นิยมเห็นว่าแนวทาง  

การตีความรัฐธรรมนูญด้วยการวิเคราะห์หาเจตนารมณ์เป็นแนวทางที่ดีกว่า

แนวทางอื่น ด้วยเหตุผลสำคัญ 8 ประการ (Exploring Constitutional Conflict, 

2014) คือ  

1. เจตนารมณ์นิยมลดความเป็นไปได้ของการตัดสินใจของตุลาการที่จะ

ครอบครองอิทธิพลเหนืออำนาจที่มาจากตัวแทนจากการเลือกตั้ง 

2. ในช่วงเวลาที่ยาวนานการดำเนินการวินิจฉัยตามแนวทางเจตนารมณ์

นิยมจะส่งผลที่ดีกว่าจะมอบอำนาจให้แก่ศาลเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวของศาลเอง 

3. แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่แนวทางเจตนารมณ์นิยมอนุญาต

ให้ตุลาการนำอัตวิสัยและค่านิยมของตนมาตัดสิน ซึ่งศาลควรจะตัดสินอย่างเป็น  

กลาง เป็นวัตถุวิสัย ตามความตั้งใจของผู้ร่างและผู้ให้สัตยาบันแก่รัฐธรรมนูญ  

ที่คาดหวังให้ศาลวินิจฉัยอย่างเป็นกลาง 

4. คดี Lochner vs. New York เป็นตัวอย่างหนึ่งของการวินิจฉัยที่ไม่ใช้

แนวทางเจตนารมณ์นิยม และเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ดี  
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5. ควรปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง 

เมื่อพวกเขาต้องการที่จะแก้ไขประเด็นที่ถูกโต้เถียงทางสาธารณะเกี่ยวกับรัฐบาล

และการจำกัดอำนาจรัฐบาล 

6. ผู้เลือกใช้แนวทางเจตนารมณ์นิยมได้เคารพต่อแนวคิดความเชื่อที่ดำรง

อยู่ในรัฐธรรมนูญ ในฐานะพันธะสัญญาที่ผูกมัดมากับรัฐธรรมนูญ 

7. ถ้ารัฐธรรมนูญถูกแก้ไขในปัจจุบัน ประชาชนคาดหวังว่าเวลาศาลจะ

วินิจฉัยข้อกฎหมายในอีก 5 ปี ศาลจะถามว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และจะถามเช่นนี้อีกใน 100 หรือ 200 ปี

ข้างหน้าด้วย 

8. แนวคิดแบบเจตนารมณ์นิยมพยายามจะบังคับฝ่ายนิติบัญญัติผู้ออก

กฎหมายให้ถอนหรือแก้ไขกฎหมายที่แย่ มากกว่าจะปล่อยให้เป็นอำนาจของศาล

ในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง 

อย่างไรก็ตามแนวคิดเจตนารมณ์นิยมเดิมมักถูกโต้แย้ง โดยได้มีผู้วิพากษ์

วิจารณ์แนวคิดนี้ ได้แก่ เดวิด เอ สเตราส์ (David A. Strauss) โฮวาร์ด ลี 

แมคเบรน (Howard Lee McBain) โอลิเวอร์ เวนเดล โฮเมส จูเนียร์ (Oliver 

Wendell Holmes Jr.) หลุยส์ ดี. แบรนเดย์ (Louis D. Brandeis), and วูลส์โร 

วิลสัน (Woodrow Wilson) เป็นต้น ซึ่งเดวิด เอ สเตราส์ ได้วิจารณ์แนวคิดแบบ

เจตนารมณ์นิยมเดิมว่ามีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่ 3 ประการ (Strauss, 2010, 

p.18) กล่าวคือ  

1. ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าอะไรคือความเข้าใจดั้งเดิมของ  

ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เพราะหลายครั้งรัฐธรรมนูญบางฉบับได้ถูกบังคับใช้มาอย่าง

ยาวนาน 

2. ถึงแม้ว่าจะเข้าใจความคิดดั้งเดิมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ ก็ยังต้องเผชิญ

กับปัญหาของการพิจารณารัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพแวดล้อม

ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแวดล้อมเมื่อตอนร่างรัฐธรรมนูญนั้นๆ  
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3. ถ้าเชื่อตามแนวคิดเจตนารมณ์นิยมจะเห็นว่าสังคมนั้นๆ ต้องถูกควบคุม

โดยบางคนที่ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา ทั้งที่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอายุยืนยาวพอที่จะ

เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คนรุ่นปัจจุบันจะไม่มี

สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับตนอยู่นั่นเอง 

ด้วยข้อจำกัดที่เกิดขึ้นของแนวทางการตีความตามเจตนารมณ์ข้างต้น   

จึงได้มีการเสนอแนวทางการศึกษารัฐธรรมนูญรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า เจตนารมณ์

นิยมใหม่  

เจตนารมณ์นิยมใหม่ (New Originalism) 

จากข้อจำกัดของแนวทางเจตนารมณ์นิยมเดิม นักคิดหลายคนจึงได้พัฒนา

แนวคิดเจตนารมณ์นิยมให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม

การเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะ แจ็ค เอ็ม เบาคิน (Jack M Balkin)   

ได้เสนอแนวคิด เจตนารมณ์นิยมใหม่ ซึ่งเชื่อว่า รัฐธรรมนูญควรจะเป็นอะไรที่

แก้ไขได้ ผ่านการโต้เถียงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประชาชนที่พวกเขาเชื่อว่ามีสิ่งอื่น  

ที่ดีกว่า ซึ่งถือว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่าน

แนวนอน ที่จะช่วยรักษาความชอบธรรมของประชาธิปไตยของการเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญผ่านการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ (Balkin, 2009, p.554) กล่าวคือ   

เบาคินได้เสนอว่า อำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนในปัจจุบันจะเป็นผู้ตัดสินว่าควรจะ

เป็นอย่างไร ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญกระทำได้ผ่านการชูประเด็นที่ต้องการจะ

เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นประเด็นของสังคม และให้สังคมเป็นผู้ตัดสินว่าต้องการ

จะเป็นไปทางไหน และศาลจะต้องปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่สังคมต้องการ 

เพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

สำหรับเบาคิน เชื่อว่า แนวคิดเจตนารมณ์นิยมใหม่ไม่ใช่การตีความ

รัฐธรรมนูญ แต่เป็นการสร้างการนำไปใช้และการประยุกต์รัฐธรรมนูญไปสู่การ

ปฏิบัติ และสร้างสถาบันเพื่อทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ (Ibid., p. 559) ซึ่งถ้า

ปฏิบัติตามตามแนวทางนี้จะสามารถสร้างรัฐธรรมนูญที่ดำรงอยู่ได้อย่างยาวนาน

และเป็นที่ยอมรับ ด้วยเหตุผลหลักสี่ประการ (Ibid., p. 584) คือ  
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1. การสร้างรัฐธรรมนูญให้มีความทนทานเมื่อประชาชนหยุดต่อสู้และ

ยอมรับมันในทางปฏิบัติ 

2. การสร้างรัฐธรรมนูญจะยั่งยืนเมื่อพวกเขาเติมเต็มสิ่งที่ประชาชน  

คาดหวังในทางปฏิบัต ิ

3. การสร้างรัฐธรรมนูญจะเป็นที่ยอมรับเมื่อประชาชนหยุดต่อสู้ และ  

จะเริ่มต้นต่อสู้อีกครั้งภายใต้กฎหมายและความหมายใหม่ จนกว่าจะนำไปสู่การ

ยอมรับใหม่อีกครั้ง  

4. การสร้างรัฐธรรมนูญกลายเป็นที่ยอมรับเมื่อการต่อสู้เหนือความหมาย

อื่น กลายมามีความสำคัญต่อการตัดสินใจโต้เถียงรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน 

กล่าวโดยสรุปผู้ยึดถือแนวคิดเจตนารมณ์นิยมใหม่จะมองรัฐธรรมนูญ  

ในลักษณะที่เป็นพลวัตร สามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

ไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมความคิดของคนในสังคม และทำให้รัฐธรรมนูญ  

มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงผ่านกระบวนการโต้เถียงบนพื้นที่สาธารณะใน

ช่วงเวลานั้นๆ  

อย่างไรก็ตามการตีความรัฐธรรมนูญด้วยแนวคิดเจตนารมณ์นิยมใหม่ ได้มี

ผู้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายประการเกี่ยวกับข้อจำกัดและพึงระวังของแนวคิดนี้ กล่าวคือ 

การตีความรัฐธรรมนูญ คือการแก้ปัญหาประเด็นเรื่องกฎหมายให้สังคมดำเนิน  

ต่อไปได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย (Strauss, 2010,   

pp. 46-49) ดังนั้นมันจึงเป็นคนละเรื่องกัน 

นอกจากนี้การมอบอำนาจให้ผู้พิพากษาหรือศาลตีความกฎหมาย

รัฐธรรมนูญโดยพิจารณาถึงความต้องการของสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพึงระวัง 

เพราะประเด็นโต้เถียงสาธารณะโดยมากจะถูกกำหนดโยชนชั้นนำทางสังคม   

รวมถึงเมื่อกลายเป็นประเด็นโต้เถียงบนพื้นที่สาธารณะ ไม่ได้หมายความว่าทุกคน

จะมีพื้นที่นำเสนอความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน จะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่มีสิทธิที่จะ  

นำเสนอความเห็นได้มากกว่า (เสียงดังกว่า) เช่น ความคิดของนักกฎหมายชื่อดัง
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ต่อแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นของสังคมมากกว่า

ความคิดเห็นของสถาปนิก แพทย์ ชาวนา หรือบุคคลอื่น  

นอกเหนือจากแนวทางการตีความตามเจตนารมณ์ข้างต้น ยังมีนักคิด  

นักกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่เสนอแนวทางการให้ความหมายแก่รัฐธรรมนูญที่แตก

ต่างออกไป ซึ่งได้นิยามแนวทางการศึกษารัฐธรรมนูญรูปแบบใหม่นี้เรียกว่า 

รัฐธรรมนูญที่มีชีวิต (the living constitution) 

รัฐธรรมนูญที่มีชีวิต (The Living Constitution) 

รูปแบบแนวคิดของรัฐธรรมนูญที่มีชีวิต (the living constitution) เกิดขึ้น

ในต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งช่วงแรก ศาลสูงของสหรัฐฯ ก็ต่อต้านแนวคิดนี้ แต่ด้วย

ความมีเหตุมีผลและถูกต้องตามกฎหมายจึงได้เริ่มมีการวางรากฐานของแนวคิด

กฎหมายรัฐธรรมนูญสมัยใหม่เกิดขึ้น (Balkin, 2009, p.561)  

รัฐธรรมนูญที่มีชีวิต มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

และปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ แม้ว่าจะปราศจากการแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างเป็น

ทางการ (Strauss, 2010, p.1) กล่าวคือ รัฐธรรมนูญสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อ

ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผ่านคำวินิจฉัยของ

ศาลในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อในความสามารถของผู้พิพากษาที่ผ่านการ

ฝึกฝนเฉพาะทางด้านกฎหมาย จะสามารถตัดสินได้ถึงสิ่งที่ดีกว่าให้แก่สังคม   

แต่ไม่ใช่ผู้พิพากษาจะตัดสินอย่างไรก็ได้ตามค่านิยมความชอบส่วนตัว เพราะ  

ผู้พิพากษาต้องถูกจำกัดด้วยธรรมเนียมของสังคมที่ดำรงอยู่ และคำพิพากษา  

ที่ประกาศ/เปิดเผยแก่สาธารณะแล้วย่อมเปิดโอกาสให้เกิดการวิจารณ์ได้ ซึ่งจะ

เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการตรวจสอบผู้พิพากษา (Ibid., pp. 43-46) 

สำหรับผู้ที่ยึดถือแนวทางรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตในการตีความรัฐธรรมนูญ  

จะเห็นว่าแนวคิดนี้มีความเหมาะสมต่อการศึกษารัฐธรรมนูญมากกว่าแนวคิด

เจตนารมณ์นิยมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
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1. วิธีคิดแบบเจตนารมณ์นิยมเรียกร้องจากตุลาการและนักกฎหมายให้เป็น

นักประวัติศาสตร์ที่ต้องสืบค้นเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ แต่รัฐธรรมนูญ  

ที่มีชีวิตเรียกร้องตุลาการและนักกฎหมายให้เป็นตุลาการและนักกฎหมาย 

2. รัฐธรรมนูญที่มีชีวิตเปิดโอกาสให้ศาลสามารถวินิจฉัย/ตัดสินเกี่ยวกับ

ความคิดด้านนามธรรมที่ดี เช่น ความยุติธรรม นโยบายที่ดี ได้ตามยุคสมัยนั้นๆ 

3. รัฐธรรมนูญที่มีชีวิตคือสิ่งที่พวกเราในยุคปัจจุบันสร้างมันเองอย่างแท้จริง 

โดยไม่จำเป็นต้องยอมรับกฎเกณฑ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว  

4. รัฐธรรมนูญที่มีชีวิตมีลักษณะที่ตรงไปตรงมา กล่าวคือ ผู้พิพากษา

สามารถจะใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาเกี่ยวกับความยุติธรรมและนโยบายสังคม

ได้  

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น แนวคิดแบบรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตยังเห็น

ว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญตามการวินิจฉัยของศาลเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า  

การแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยตรง ด้วยเหตุผล 4 ประการ (Ibid.,   

pp. 115-139) คือ 

1. หลายครั้งเนื้อหาที่เขียนในรัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยน แต่สาระในรัฐธรรมนูญ

เปลี่ยนแปลง 

2. ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเป็นทางการไม่เกิดขึ้น 

แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นอยู่เสมอ 

3. เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำ

อะไรนอกจากอนุมัติความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตอยู่แล้ว 

กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตผลิตการเปลี่ยนแปลง  

ที่เป็นจริงมากกว่าทางอื่น   

4. แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าสังคมยังไม่ เปลี่ยน   

การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญข้างต้นก็บังคับใช้ไม่ได้ (สังคมไม่ยอมรับ) กล่าวอีก



�00

บทความที่ผ่านการพิจารณา

นัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็เพราะรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตไม่ใช่การ

เปลี่ยนแปลงที่ตัวเอกสาร (รัฐธรรมนูญ) 

อย่างไรก็ตามข้อวิพากษ์สำคัญที่แนวคิดรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตถูกวิจารณ์คือ 

การเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาเป็นผู้วินิจฉัยรัฐธรรมนูญโดยให้สิทธิขาด อาจจะ

กลายเป็นกระบวนการที่นำไปสู่ความเลวร้ายและไม่เป็นธรรม กล่าวคือ แนวคิดนี้

สามารถจะกลายเป็นการให้สิทธิแก่คนกลุ่มน้อยคัดค้านเสียงส่วนใหญ่ กลายเป็น

ทรราชย์ของเสียงข้างน้อยแทนที่จะปกป้องพิทักษ์สิทธิเสียงข้างน้อย ซึ่งเป็นการ

ทำลายหลักการและค่านิยมที่สำคัญของประชาธิปไตย และการตรวจสอบโดยการ

วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาเป็นการตรวจสอบภายหลังจากคำวินิจฉัยได้ประกาศ

และผลบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นท้ายที่สุดอำนาจจึงอยู่ที่ผู้พิพากษาเพียง  

ผู้เดียวในการกำหนดความเป็นไปของรัฐธรรมนูญ 

เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดข้างต้น มีสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง   

3 แนวคิดข้างต้นคือ ท้ายที่สุดทั้ง 3 แนวความคิดไปฝากความคาดหวังไว้กับ  

คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการเข้าถึงศีลธรรมของรัฐธรรมนูญ (moral reading of the 

constitution) (Fleming, 2012, pp. 1171-1185) กล่าวคือ ทั้งแนวคิดแบบ

เจตนารมณ์นิยมและรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตหวังจะเป็นแนวทางที่จะพิทักษ์รักษาหลัก

การของศีลธรรมเชิงนามธรรมทางการเมือง แต่อ้างอิงศีลธรรมซึ่งมาจากที่มา

คนละชุด เช่น เจตนารมณ์นิยมเดิมเชื่อว่าควรจะย้อนกลับไปหาเจตนารมณ์ของ  

ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เจตนารมณ์นิยมใหม่เชื่อว่าควรจะย้อนกลับไปถามหา

เจตนารมณ์ของประชาชนทั้งหมดในปัจจุบันผ่านการโต้เถียงบนพื้นที่สาธารณะ 

และรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตเชื่อว่าควรจะให้นักกฎหมาย ผู้พิพากษาที่ผ่านการฝึกฝน

ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาตีความแก้ปัญหาตามบริบทของสังคม 

แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญแบบไทย ๆ   

จากการพิจารณาการตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า  

การพยายามเข้าใจรัฐธรรมนูญให้ถูกต้อง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป และในสังคม

ไทย การศึกษาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญกลายเป็นที่

สนใจในสังคมตั้งแต่หลังเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยได้ใช้แนวทางตุลาการ
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ตีความแบบก้าวหน้า (Judicial Activism) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ศาลใช้อำนาจของ

ตนตีความอย่างกว้างเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับความหมายของรัฐธรรมนูญ 

และเพื่อที่จะสนับสนุนความพึงพอใจ/ความปรารถนามากกว่าทางการเมืองของ

ศาล (Roosevelt, 2006, p.38) 

สังคมไทยได้เริ่มนำหลักการแนวทางตุลาการตีความก้าวหน้ามาเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองเมื่อ  

ปี พ.ศ. 2549 ที่ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งมีความเข้มแข็ง องค์กร  

ตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจในขณะนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะตรวจสอบ  

การบริหารงานในยุคนั้นได้ นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในสภาวะ

สุญญากาศทางการเมืองที่มีการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 แต่มี

พรรคการเมืองที่เคยมีผู้แทนราษฎรอยู่ในสภาก่อนการยุบสภาลงสมัครรับเลือกตั้ง

เพียงพรรคเดียว ทำให้ผลของการเลือกตั้งไม่สามารถสรรหาสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรได้ครบ 500 คน เพื่อจะเปิดสมัยประชุมสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดได้ 

ณ เวลานั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ให้ผู้พิพากษาและตุลาการร่วมกันใช้อำนาจที่มีอยู่

แก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดย

แท้จริงให้เกิดขึ้น (ธนัย เกตวงกต, 2557, น. 34-61)  

ณ ช่วงเวลานั้นเอง นายธีรยุทธ บุญมี ในฐานะนักวิชาการคนหนึ่งจึงได้

เสนอหลักวิชาการที่สอดรับกับแนวทางข้างต้น โดยได้เสนอแนวทางตุลาการ

ภิวัฒน์ต่อการแก้ไขปัญหาสังคมการเมืองไทย กล่าวคือ ให้ศาลใช้อำนาจ  

ตุลาการภิวัฒน์ (judicialization of politics) ตีความกฎหมายอย่างกว้าง   

เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลกลไกประชาธิปไตยที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติของ  

รัฐไทย อันเนื่องมาจากว่ารัฐไทยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเป็นจำนวนมาก 

(ธีรยุทธ บุญมี, 2549, น. 16-19) โดยนายธีรยุทธเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวเป็น  

สิ่งที่ปรากฏในต่างประเทศในฐานะกระบวนการหนึ่งในการปกป้องประชาธิปไตย 

เช่น ตุลาการวินิจฉัยกฎหมายที่มีขอบเขตกว้างขวางเพื่อขยายสิทธิของคนกลุ่ม

น้อยต่างๆ ในสหรัฐฯ (เพิ่งอ้าง, น. 20-28) หรือเป็นกลไก/เครื่องมือที่จะส่งผลให้
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รัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Donnelly, 2007,   

p. 6) หรือตุลาการภิวัฒน์จะช่วยปกป้องประชาธิปไตย เพราะศาลเป็นองค์กรที่มี

การฝึกมาเป็นพิเศษและเลือกมาแล้ว ดังนั้นจึงสามารถคิดถึงหลักสำคัญพื้นฐาน

ของระบบประชาธิปไตย (Ginsburg, 2003, pp. 22-23) เป็นต้น  

หลังจากนั้นฝ่ายตุลาการของไทยได้ยืนยันอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ดังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ 15-18/2556 ความว่า  

“...รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ	มีอำนาจ

หน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปตาม

หลักนิติธรรม	ภายใต้หลักการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมาย	อันเป็นปรัชญาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ในอัน

ที่จะทำให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้รับการ

คุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม	ควบคู่ไปกับการธำรงและรักษาไว้ซึ่งความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ...”	 (ราชกิจจานุเบกษา, 2557, น. 12) 

ในเวลาต่อมาศาลรัฐธรรมนูญของไทยยังคงเดินตามเส้นทางของการวินิจฉัย

คดีตามแนวทางการตีความแบบก้าวหน้าต่อมา โดยมาเห็นได้เด่นชัดอีกครั้ง  

หลังจากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงอำนาจของ

สภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าสามารถทำได้หรือไม่ ซึ่งผลของ  

คำวินิจฉัยดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยวางหลักการไว้ที่จะพิทักษ์รักษา

เจตนารมณ์ของประชาชนที่ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ถือเป็นเจตนารมณ์

ร่ วมของประชาชน ดั งนั้นสภาผู้ แทนราษฎรจึ งไม่มีอำนาจในการแก้ ไข

รัฐธรรมนูญฯ 2550 ดังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555 และ   

15-18/2556 ความว่า 

“...ทั้งนี้รัฐธรรมนูญมาตรา	๒๙๑	มีเจตนารมณ์ให้มีการแก้ไขเพิ่ม

เติมรัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็นหรือรายมาตรา	มิใช่ให้แก้ไขเพื่อนำไปสู่

การยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ	ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกร้องที่ว่า	การแก้ไข

รัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเรื่องที่เคยกระทำมาแล้ว	

รับฟังไม่ได้	เนื่องจากมีบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน	โดยรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ผ่านการลงประชามติของ

ประชาชนในลักษณะที่เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยโดยตรงของประชาชน

ทั้งหมด	ดังนั้น	หากจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสมาชิกรัฐสภาที่

เป็นผู้แทนของประชาชนที่อาจขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของประชาชน

ทั้งหมด	ได้แก่การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๕๐	แล้วยกร่างขึ้นใหม่	จึงจะต้องกระทำโดยการรับฟังประชามติจาก

ประชาชนทั้งประเทศ...”	(ราชกิจจานุเบกษา, 2555, น. 17) 

“...การมีอยู่ของมาตรา	๖๘	และมาตรา	๖๙	แห่งรัฐธรรมนูญนี้		 

จึงเป็นไปเพื่อรักษาหรือคุ้มครองตัวรัฐธรรมนูญเอง	ตลอดจนหลักการ	 

ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองหรือกำหนดกรอบไว้ให้เป็นเจตนารมณ์หลัก

ทางการเมืองของชาติ	คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี	 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และป้องกันการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่ง

อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญในประการนี้	 

ต่างหากที่ถือเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญที่จะต้องยึดถือไว้เป็น

สำคัญยิ่งกว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ	ซึ่งแม้จะถือเป็นเครื่องมือ

ช่วยค้นหาเจตนารณ์ของรัฐธรรมนูญได้	แต่ความเห็นของผู้ ร่ าง

รัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งก็มิใช่เจตนารมณ์ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญ	

อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ	ทั้งการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๔๐	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐		 

ยังพิจารณาได้ว่าสาระสำคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารมณ์กันอยู่ที่การ

จะให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญผ่านกลไกของ	 

ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวบุคคลผู้มีสิทธิ

เสนอคำร้องการตีความเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

จึงต้องตีความไปในแนวทางของการยอมรับสิทธิมิใช่จำกัดสิทธิ	เพื่อให้	 

ชนชาวไทยและศาลรัฐธรรมนูญสามารถเข้ามาตรวจสอบการกระทำที่อาจ

มีปัญหาตามมาตรา	๖๘	วรรคหนึ่ง	เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้สมดัง

เจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว...”	 (เพิ่งอ้าง, น. 22) 
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“...เรื่องนี้มีมูลกรณีที่พอรับฟังในเบื้องต้นได้ว่า	ผู้ถูกร้องทั้งหมด	 

มีพฤติการณ์ในการเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่ง	 

ราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	...	ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในประการที่อาจเข้าข่ายเป็นการ

ทำลายระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอันเป็นดุลยภาพระหว่างสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภารวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	และองค์กรอื่น

ตามรัฐธรรมนูญ	ซึ่งเดิมเป็นอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาที่มาจากการ

ออกแบบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ซึ่ง

เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามที่ระบุไว้ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญ

ที่มีความหมายให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นแนวทางในการปกครองประเทศ	โดย

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

อย่างกว้างขวางทุกขั้นตอน	มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและ

ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการกำหนดกลไกสถาบัน

การเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ

ตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา	รวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระ

อื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเที่ยงธรรม...”	(ราชกิจจานุเบกษา, 2557, 

น. 12) 

หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่างก้าวหน้าในการ

วินิจฉัยอย่างต่อเนื่อง งานวิชาการกลับไม่ได้ทำการศึกษาถึงแนวทางการตีความ

รัฐธรรมนูญ แต่จะศึกษาถึงกระบวนการหรือผลที่เกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยของ  

ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญเป็นส่วนมาก ว่าผลที่เกิดขึ้นจะส่ง

ผลกระทบอย่างไรในสังคมไทย หรืองานบางชิ้นได้ศึกษาถึงหลักการการแก้ไข  

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามแนวทางการศึกษากฎหมาย-สถาบัน (the legal-

institution approach) ที่เป็นการศึกษาแนวพรรณาถึงกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่ เป็นทางการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ   

ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ (ชมพูนุท ตั้งถาวร, 2556)  

สำหรับแนวทางตุลาการตีความก้าวหน้า เป็นเพียงการศึกษาถึ ง

กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญโดยตุลาการขยายอำนาจในการตีความ

ของตนให้กว้างขวางขึ้น แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงหลักการหรือทฤษฏีการตีความ
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รัฐธรรมนูญที่จะสามารถแสดงแบบแผนแนวทางการตีความว่ามาจากรากฐานทาง

ความคิดอย่างไร และส่งผลให้การตรวจสอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไป

ได้ยาก เพราะยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนชัดเจน เป็นแต่เพียงการสนับสนุนหรือ  

วิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลต่างๆ โดยไม่มีหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรมถึงความ

สม่ำเสมอ/ไม่สม่ำเสมอของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ท้ายที่สุดสังคมไทยควรจะเลือกแบบไหน??? 

การตีความรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่มีทางที่จะสามารถ

เขียนรัฐธรรมนูญให้รัดกุม หรือถึงสามารถจะเขียนให้รัดกุมเพียงพอ แต่ภาษาที่ใช้

ก็ยังสามารถที่จะสื่อความได้หลากหลายมากกว่าหนึ่งความหมาย ดังนั้นการศึกษา

แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองต่าง ๆ ในสังคมจึงมีความสำคัญ  

ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานของการบงัคบัใชร้ฐัธรรมนญูฯ ของสหรฐั มหีลายครัง้ 

แสดงให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจและอธิบายความหมายของ

รัฐธรรมนูญ ทำให้นักวิชาการได้สังเคราะห์รูปแบบการตีความของศาลในกรณี

ต่างๆ มานำเสนอออกเป็นสองแนวทางหลัก คือ แนวทางเจตนารมณ์นิยม และ

แนวทางรัฐธรรมนูญที่มีชีวิต ซึ่งแนวทางเจตนารมณ์นิยมก็ยังแบ่งย่อยออกเป็น 

แนวทางเจตนารมณ์นิยมเก่า ที่มองว่ารัฐธรรมนูญคือสัญญาประชาคมที่คนใน

สังคมยอมรับร่วมกัน ดังนั้นหน้าที่ของตุลาการผู้ตีความรัฐธรรมนูญจำเป็นต้อง

เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของสัญญาประชาคมนั้น ไม่สามารถจะใช้ดุลยพินิจส่วนตน  

ในการตีความ และแนวคิดเจตนารมณ์นิยมใหม่ มองว่าการตีความรัฐธรรมนูญ  

ในแต่ละครั้ง ตุลาการควรจะตีความตามมติสาธารณะของประชาชนในช่วงเวลา

นั้นๆ ขณะที่แนวคิดรัฐธรรมนูญที่มีชีวิต มองว่า ตุลาการเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ผ่านการฝึกอบรมทางด้านกฎหมายเป็นเวลายาวนาน ทำให้กลายเป็นผู้มีความ

สามารถกว่าประชาชนทั่วไป จึงสมควรจะวินิจฉัยสิ่งที่ดีให้แก่สังคมตามสภาพ

การณใ์นปจัจบุนัได ้ซึง่แตล่ะแนวทางมจีดุดแีละจดุดอ้ยของการตคีวามรฐัธรรมนญู  

สำหรับสังคมไทย การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นลายลักษณ์อักษร

เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 83 ปี มีการ
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ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมากกว่า 20 ฉบับ ส่งผลให้สังคมไทยเผชิญกับปัญหา  

เกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้คงอยู่ และการทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญ  

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงหลังพ.ศ. 2549 ศาลรัฐธรรมนูญเลือกใช้

แนวทางตุลาการตีความก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมือง แต่ยังไม่มีการ

ศึกษาถึงหลักการของการตีความรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิด

ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในการใช้ดุลยพินิจของตน ทั้งนี้

หากปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้ดุลยพินิจมากเกินไปจนไม่สามารถ  

จะตรวจสอบได้อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่สำคัญในอนาคต ได้แก่ ประการแรก   

การคาดการณ์ไม่ได้ของคำวินิจฉัย กล่าวคือ ในคดีที่คล้ายๆ กันศาลควรจะมี

แนวทางและคำวินิจฉัยที่สอดคล้องกัน แต่ถ้าศาลเลือกใช้กรอบแนวคิดในการ

วินิจฉัยที่แตกต่างกันในคดีที่ใกล้เคียงกัน จะส่งผลให้ในคดีที่คล้ายกันมีผล  

คำวินิจฉัยที่แตกต่างกัน จนทำให้ประชาชนจะเกิดความสับสนและไม่มั่นใจ  

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมถึงอาจจะนำไปสู่

การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของศาลและนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นความ

ยุติธรรมของศาลได้ เช่น คดีเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร 

ที่ปัจจุบันใช้แนวทางการตีความโดยอ้างถึงเจตนารมณ์ดั่งเดิมของประชาชนที่จัดทำ

ประชามติ แต่ในอนาคตเมื่อเกิดคดีคล้ายกันนี้ขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัย

ใหม่ โดยอ้างเหตุแห่งค่านิยมที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นนี้อาจ

จะนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ ประการที่สอง   

การตรวจสอบได้ยากถึงเหตุผลของคำวินิจฉัย เพราะเมื่อตุลาการไม่มีหลักการ

หรือหลักการไม่แน่ชัดในการวินิจฉัย ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักวิชาการ

เป็นไปได้ยาก และประการสุดท้าย การปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้  

ดุลยพินิจมากจนเกินไป จะส่งผลต่อความมั่นคงของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ  

ในระยะยาว  

ดังนั้นท้ายที่สุดแล้ว สังคมไทยอาจจะต้องอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมของ

เขาควาย (Dilemma) ไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าที่สังคมไทยจะวางหลักการเกี่ยวกับ

การตีความรัฐธรรมนูญที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางในการ

วินิจฉัย ประชาชนมีแนวทางในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ และยังเป็นการ

สร้างให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นสถาบันหลักที่อยู่อย่างมั่นคงคู่กับสังคมไทย 
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มาตรการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนด
กรุงเทพฯ ยกระดับสิทธิมนุษยชนไทยในเวทีโลก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์  ณ อยุธยา*
 

บทคัดย่อ 

โครงการ ELFI (Enhancing Lives of Female Inmates) 

ถูกนำเสนอครั้งแรกในเวทีโลก พ.ศ. 2552 นับเป็นการทูตเชิงรุก

ในประวัติศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรมไทย เพราะพระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะองค์ทูตสันถวไมตรี 

ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อ

สตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Fund 

for Women – UNIFEM ซึ่งปัจจุบันคือ UN Women) ทรงมี  

พระอัจฉริยภาพทำให้ประเทศไทยได้แสดงบทบาทผู้นำและผลักดัน

ให้ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน

เรือนจำ และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิด

หญิง เรียกว่า “ข้อกำหนดกรุงเทพฯ” กลายเป็นหนึ่งในกฎหมาย

ของโลก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553  

 * อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
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การที่ประเทศไทยประสบกับปัญหา “คนล้นคุก” เนื่องจากการคำนวณพื้นที่

เรือนจำทั่วประเทศ 145 แห่ง พบว่า นักโทษ 1 คนใช้พื้นที่ต่ำกว่า 2.25 ตาราง

เมตรซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และสถิติจำนวนผู้ต้องขังหญิงเพิ่มมากขึ้นจนสูง

เป็นอันดับหนึ่งของโลก คือ 68.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2556 ดังนั้น

โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงเป็น

อีกแนวทางหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้อง

ขังหญิง และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังหญิง โดยมีหลักคิดที่ว่า	“เรือนจำควรเป็นที่อยู่

ของบุคคลที่อันตรายอย่างยิ่งยวดและไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้	ส่วนบุคคลที่

มิได้กระทำผิดติดนิสัย	ยังพอแก้ไขกลับตนได้ควรได้รับโอกาสจากวิธีการอื่นๆ		 

ที่มิใช่การควบคุมตัว	อันจะทำให้ลดความแออัดในเรือนจำลงอันเป็นผลพลอยได้ที่

ตามมา” อีกทั้งโครงการกำลังใจ ยังมุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลที่แม้

จะก้าวพลาดแต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคมไทย 

คำสำคัญ: ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

มาตรการที่มิใช่การคุมขัง  

 

มาตรการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนด
กรุงเทพฯ ยกระดับสิทธิมนุษยชนไทยในเวทีโลก 

1. บทนำ: การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเวทีโลกและบริบท
ประเทศไทย 

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น 

“วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี” อันเนื่องมาจากเหตุผลทาง  

การเมืองในช่วงปี ค.ศ.1930 – 1961 ยุคการปกครองของนาย Rafael   

มีเหตุการณ์สังหารนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกัน 3 คน คือ 

Patria, Maria and Minerva Mirabel ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1961 

ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในอีก 20 ปีต่อมา ปรากฏว่า นักเรียกร้องสิทธิสตรี   
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ใช้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันรณรงค์และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อสตรี

ตลอดมา และ “ริบบิ้นสีขาว” (White Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติด  

เพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ   

ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” ทุกรูปแบบ แต่ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้

ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

ด้วย        

เนื่องจากเมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์

สังหารหมู่นักศึกษาหญิงจำนวน 14 คน ของมหาวิทยาลัยมอนทรีออล ประเทศ

แคนาดา โดยกลุม่ทีท่ำการรณรงคค์รัง้แรกเปน็กลุม่นกัศกึษาชายจำนวนหนึง่แสนคน 

ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และต้องการยุติปัญหา  

ดังกล่าว จึงได้เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลกร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อ

สตรี รวมทั้งแสดงตนว่าจะไม่ทำความรุนแรงต่อสตรี โดยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้น

สีขาวที่ปกเสื้อ ซึ่งหมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทำร้าย หรือ ไม่นิ่งเฉย ต่อการใช้

ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบแต่ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวด้วย (จิตรา นวลละออง, 

2558) 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2542 กำหนดให้  

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรีในประเทศ

ไทย นอกจากนี้การที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้รับเกียรติ  

ให้เป็น องค์ทูตสันถวไมตรี ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง ของกองทุน  

การพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Fund for Women - UNIFEM) ซึ่งปัจจุบันคือ UN Women นับว่าได้รับการ

ยอมรับจากเวทีโลก ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับงานยุติ

ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี อาทิเช่น เป็นองค์ประธานในพิธีการลงนามข้อตกลง

ความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ที่มุ่งเน้นความ  

ร่วมมือกันเพื่อการบูรณาการทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติในการช่วยเหลือคุ้มครอง 
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การป้องกันและเฝ้าระวัง และจัดทำระบบข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว เพื่อ  

ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยม ี10 หน่วยงาน 

ร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว คือ 1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    

ของมนุษย์ 2. กระทรวงยุติธรรม 3. กระทรวงสาธารณสุข 4. กระทรวง

มหาดไทย 5. กระทรวงศึกษาธิการ 6. สำนักงานศาลยุติธรรม 7. สำนักงาน

อัยการสูงสุด 8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9. กรุงเทพมหานคร  10. สำนักงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

หากพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้วจะพบว่า แม้จะมีความร่วมมือจาก  

หน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่จากข้อมูลที่น่าตกใจสำหรับสังคมไทยก็คือ 

สถิติจากกระทรวงสาธารสุข พ.ศ.2556 (ไทยรัฐออนไลน์,2558) กลับพบว่า   

เด็กและสตรี ถูกกระทำความรุนแรงเฉลี่ยวันละ 87 ราย เป็นเด็ก 19,229 ราย 

สตรี 12,638 ราย รวม 31,966 ราย ปัญหาอันดับ 1 พบในเด็กอายุ 10-15 ปี 

คือการล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนในสตรี คือ การถูกทำร้ายร่างกาย ความรุนแรง  

ที่เกิดในกลุ่มเด็ก พบว่า เกือบร้อยละ 90 เป็นเด็กหญิง พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 

10-15 ปี รองลงมาคืออายุ 15-18 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากเป็นอันดับหนึ่ง 

รองลงมาเป็นการทำร้ายร่างกาย ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ 

และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น แฟน รองลงมาคือเพื่อน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

สภาพแวดล้อม ได้แก่ สื่อลามก ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออำนวย ส่วนความ

รุนแรงในกลุ่มสตรี พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 24 - 45 ปี ปัญหาอันดับ 1 คือ 

การทำร้ายร่างกาย รองลงมาคือถูกกระทำทางเพศ ผู้กระทำเป็นคู่สมรสมากที่สุด

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาทกัน ทั้งนี้หน่วยงานสตรี

ขององค์การสหประชาชาติ (UN Women) รายงานว่าในปี พ.ศ. 2556 ประเทศ

ไทยมีเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรงสูงขึ้น ซึ่งเป็นความรุนแรงต่อคู่ของตนเอง โดย

ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 36 จาก 75 ประเทศที่มีการกระทำรุนแรงทางกาย  

มากที่สุด และอยู่ในลำดับที่ 7 จาก 71 ประเทศที่มีการกระทำรุนแรงทางเพศ  

มากที่สุด   

แต่เนื่องจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มีความละเอียดอ่อนซับซ้อน 

เพราะมีความเกี่ยวพันกับคนใกล้ชิด การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวล  
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กฎหมายมาบังคับกับการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม  

เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดมากกว่าที่จะ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดหรือปกป้องคุ้มครอง ผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ได้ทรงมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนิน

กิจกรรมต่างๆ เช่นโครงการรณรงค์ “หนึ่งเสียง หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง” 

(Say NO to Violence Against Women) เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ประชาชนเห็นว่าการกระทำความ

รุนแรงต่อผู้หญิงเป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นปัญหา

สังคม ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวอีกต่อไป โดยจัดกิจกรรมต่างๆในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักโดยใช้โมบายกระดิ่ง 100,000 อัน ที่พระองค์ทรง

ประทานให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์สร้างเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงใน

ทุกครัวเรือนโดยมีแนวคิดว่า “เสียงของกระดิ่งจะเป็นการเตือนให้คนในครัวเรือน

มีสติ	ยั้งคิด	ยั้งทำ	และไม่กระทำความรุนแรงต่อผู้อื่นในทุกรูปแบบ	ทั้งร่วมเป็น

กำลังเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นในชุมชนของตน	เพื่อให้การ	 

ดำเนินงานด้านการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ”		

สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดตั้งสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ส.พ.ภ.) ขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 

2554 โดยมีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การประสานการดำเนินงานกับ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสานงานกับ 

UN Women ในการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อรณรงค์ยุติการกระทำความ

รุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อจะรวมพลังการทำงานด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง  

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้มีการใช้แผน  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นฉบับที่ 2 (กรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ,2558)   

เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องมือ

หนึ่ ง ให้กับองค์กรเครือข่ ายสิทธิมนุษยชนทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ  

ภาคประชาชน เพื่อนำไปใช้ ส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่
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ประชาชนในชาติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของ

ประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  

ต่อเวทีนานาประเทศ ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights – ICCPR) โดยการภาคยานุวัตและมีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่ 29 มกราคม 2540  ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมไปถึงกรอบกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International 

Covenant on Economic Social and Cultural Rights – ICESCR) ด้วยนั่นเอง   

2. แสงแห่งความหวังของผู้ต้องขังหญิงไทยและทั่วโลก               

สำนักกิจการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

กระทรวงยุติธรรม (2558) กล่าวถึงการที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า-  

พัชรกิติยาภาทรงนำเสนอโครงการ ELFI (Enhancing Lives of Female 

Inmates) ในเวทีสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า เมื่อวันที่ 9 

กันยายน พ.ศ. 2552 และเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ สำนักงาน

สหประชาชาติ นครเจนีวา ทั้งนี้ทรงมีพระดำรัสถึงการที่ประเทศไทยสนับสนุน

เรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงทรงเปิดนิทรรศการ “Inspiring Women’s Rights 

in Prison” พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ปาฐกพิเศษ

ในกิจกรรมคู่ขนาน Enhancing Lives of Female Inmates (ELFI) ซึ่งคณะทูต

ถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดขึ้น  

ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 12 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 โดยมีใจความสำคัญดังนี้	“ในโอกาสที่ประเทศไทย

นำเสนอโครงการกำลังใจในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที	่17	ที่กรุงเวียนนา	เมื่อปีที่ผ่านมา 

ทำให้พวกเราตระหนักว่า	ยังคงมีช่องว่างในข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของ

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ	ปี	ค.ศ.	1955	(The	

1955	United	Nations	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	

Pr isoners:	SMR)	ที่มีการใช้นานกว่า	50	ปี	จึงไม่สามารถรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกได้	และไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่จะตอบสนองต่อ

ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังหญิงอย่างเพียงพอ	อย่างไรก็ตามประเด็น	 

ดังกล่าวไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศไทย	แต่นานาประเทศทั่วโลก	 

ต่างพยายามปรับปรุงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 

มากที่สุด	และโดยที่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	จึงจำเป็นที่พวกเรา

ต้องพิจารณาประเด็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น”		

ภายหลังที่องค์การสหประชาชาติโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 

65 ได้ให้ความเห็นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ต่อข้อกำหนดสหประชาชาติ  

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับ

ผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of 

Women Prisoners and Non - Custodial Measures of Women Offenders) 

หรือเรียกเพื่อเป็นเกียรติกับประเทศไทยว่า ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok 

Rules) ทำให้ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ	ซึ่งถึงแม้จะไม่มี

ฐานะเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับที่ประเทศต่างๆ	ต้องปฏิบัติตาม	แต่ก็เป็น

มาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ยอมรับกันในระดับสากลและประเทศ

ต่างๆ	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกรุงเทพฯ	เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานของการราชทัณฑ์ของแต่ละประเทศ	

ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป (Rules of General Application) ว่าด้วย

การบริหารจัดการเรือนจำโดยทั่วไป และใช้กับผู้กระทำความผิดเพศหญิงที่อยู่ใน

ระหว่างการควบคุมทุกประเภท ทุกสถานะคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมไปถึง

ผู้หญิงที่ถูกควบคุมด้วยมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือมาตรการกักกัน  

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดที่ ใช้สำหรับผู้ต้องขังลักษณะพิ เศษ (Rules 

Applicable to Special Categories) ว่าด้วยการจำแนกลักษณะ และการ

ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในแต่ละประเภท อาทิ ผู้ต้องขังที่เคยเป็นเหยื่อของการใช้

ความรุนแรง ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังซึ่งเป็นชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย ชนเผ่า 

ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 มาตรการที่มิใช่การคุมขัง (Non-Custodial Measures)   

ว่าด้วยมาตรการบังคับใช้กับผู้กระทำความผิดหญิงที่กระทำความผิดไม่รุนแรง 

ประกอบกับมีปัจจัยทางกายภาพที่ไม่เหมาะกับการถูกคุมขัง เช่น เยาวชนหญิง 

และผู้กระทำความผิดที่ตั้งครรภ์ โดยข้อกำหนดในส่วนนี้สามารถใช้บังคับได้ตั้งแต่

ในชั้นการสอบสวน จนกระทั่งหลังมีคำพิพากษา 

ส่วนที่ 4 การวิจัย การวางแผน การประเมินผล และการสร้างความ

ตระหนักแก่สาธารณชน (Research, Planning, Evaluation and Public  

Awareness Raising) ว่าด้วยการวิเคราะห์วิจัยถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่ง

เป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำความผิดในกลุ่มผู้หญิง รวมถึงการศึกษาผลกระทบ

จากการถูกคุมขังที่มีต่อผู้ต้องขังและบุตร นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการกำหนด

กิจกรรมที่จะลดการกระทำความผิดซ้ำ อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งคนดีกลับคืนสู่

สังคม ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวนี้จะต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ โดยอาศัยความร่วมมือจากบรรดาสื่อสารมวลชน 

ในฐานะที่ประเทศไทย เป็นผู้ผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพดังกล่าวนี้ 

จึงต้องแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนข้อกำหนดกรุงเทพให้เป็นที่ยอมรับของ

ประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) ที่มี 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้รับการสนับสนุน  

งบประมาณจากรัฐบาล แต่ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 

ซึ่ งประกอบไปด้วยผู้ เชี่ยวชาญในหลายแขนง และผู้บริหารองค์กรต่างๆ   

ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดนโยบาย กรอบ

ยุทธศาสตร์ แผนงานของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติว่ าด้วยการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากล  

สู่การปฏิบัติในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงส่งเสริมมาตรฐาน  

สหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการ



�1�

บทความที่ผ่านการพิจารณา

ยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ 

เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง โดย

ผ่านหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

สถาบัน TIJ กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น 

3. โครงการกำลังใจ คือมาตรการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเพื่อยกระดับ
สิทธิมนุษยชนไทยในเวทีโลก  

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2558) นำเสนอข่าวสารเรื่อง คุกไทยมี “นักโทษ

หญิง” มากที่สุดในโลก พบว่า ประเทศไทยประสบกับปัญหา “คนล้นคุก” จาก

การคำนวณพื้นที่เรือนจำทั่วประเทศ 145 แห่ง พบว่า นักโทษ 1 คนใช้พื้นที่  

ต่ำกว่า 2.25 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน และความแออัดดังกล่าว

ทำให้เกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่มีสภาพความเป็นอยู่แออัดกว่า

ชาย จากสถิติในปี พ.ศ. 2556 พบว่าไทยมีสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงสูงสุดในโลก 

หรือ 68.2 ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ มาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของผู้ต้อง

ขังหญิงภายใน 5 ปี (พ.ศ.2552-2557) เพิ่มสูงขึ้น 15,845 คน (ข้อมูลเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีผู้ต้องขังหญิง 44,204 คน ส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 

74 เป็นผู้ต้องขังที่ต้องโทษเด็ดขาด) สำหรับการคุมขังนั้น มีสถานที่สำหรับผู้ต้อง

ขังหญิง 3 ประเภท ประกอบด้วย ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ และ

แดนหญิงที่อยู่ในเรือนจำชาย โดยกว่าร้อยละ 64 จะอยู่ที่เรือนจำชาย สาเหตุ

สำคัญมาจากการมีผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังระหว่างสอบสวนและคดียังไม่สิ้นสุดจำนวน

มาก ขณะที่การพิจารณาคดีก็มีระยะเวลาและขั้นตอนยาวนาน การประกันตัว  

เป็นไปได้ยากสำหรับคนยากจน รวมไปถึงอัตราโทษที่สูงในคดียาเสพติด ทั้งนี้   

ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ในคดียาเสพติดมักได้รับโทษมากกว่าผู้ชาย เนื่องจาก  

มักต่อสู้คดี เพราะเชื่อว่าตัวเองไม่ผิด และไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรง เพียงมี

ความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งกับผู้ชายที่กระทำผิด ขณะที่ฝ่ายชายรู้ตัวว่ากระทำ

ผิดและรับสารภาพไปแล้ว ทำให้ได้รับการลดหย่อนโทษ  

ดังนั้นข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

หญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิง 
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ที่สามารถผลักดันจนเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่นในปี พ.ศ.2558 พบว่ามีการจัด

ประชุมถึง 2 ครั้งในประเทศไทย ในโอกาสที่ TIJ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ 

สถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดของสหประชาชาติ 

ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล หรือ UNAFEI และสำนักงานฟื้นฟูผู้กระทำผิด

ของประเทศญี่ปุ่นร่วมกันจัดสัมมนาสนับสนุนมาตรการที่มิใช่การคุมขังภายใต้

กระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยลดจำนวนประชากรผู้ต้องขัง 

และ ลดผลทางจิตใจหรือมลทินที่เกิดจากการจำคุก รวมถึงการสนับสนุนแนวทาง

การส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง รวมถึง สาระสำคัญที่เกิดจาก

การประชุมทางวิชาการเรื่อง “ผู้หญิง : อาชญากร ตัวประกัน หรือเหยื่อ   

ในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด” สำหรับผู้พิพากษา  

ศาลอุทธรณ์และผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 64 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ   

ห้องประชุมโรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท ปรากฏว่านายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงอุปสรรคของข้อกำหนดกรุงเทพฯ 

(Bangkok Rules) ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้การอนุวัติตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ		 

ไม่บรรลุผลคือการมีปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำมาก	หรือที่เรียกว่า	ล้นเรือนจำ

โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง	เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับข้อกำหนดกรุงเทพฯ	

เมื่อพิจารณาสถิติคดีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำแล้วพบว่า	โดยส่วนใหญ่ที่ถูก

จับกุมดำเนินคดีเนื่องมาจากกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด....” นอกจากนี้ 

นายเอกชัย ชินณพงศ์  ประธานศาลอุทธรณ์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดการ

ประชุมเรื่อง “เกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของศาลในการลงโทษในคดียาเสพติด”   

ได้กล่าวในงานเดียวกันนี้ว่า “การจัดประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก

เพราะเป็นการให้ความรู้และมุมมองใหม่แก่ท่านผู้พิพากษา	การที่จะพิพากษา

ลงโทษผู้กระทำผิดรายใดนอกจากมิติด้านกฎหมายที่ผู้พิพากษาต้องยึดเป็นหลัก

สำคัญแล้วยังคงต้องมีมิติด้านสังคมและอื่นๆประกอบด้วย	ปัจจุบันศาลยุติธรรม

สนับสนุนให้ท่านผู้พิพากษานำมิติด้านอื่นๆ	เข้ามาประกอบหลักของกฎหมายใน

การทำคำพิพากษาไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใดก็ตาม	ยาเสพติดเป็นปัญหาทาง

สังคมประการหนึ่ง	ในแต่ละปีคดียาเสพติดได้เข้ามาสู่การพิจารณาของศาล

อุทธรณ์เพิ่มมากขึ้น	ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็น	“ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่”	หรือ		 

“ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย” เมื่อถูกจับกุมดำเนินคดีต้องถูกตัดสินจำคุกตาม	 
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โทษานุโทษที่กฎหมายกำหนดอันเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน	บทมาตราเดียวกัน

ทำให้เกิดลักลั่น	เช่น	บางครั้งผู้ค้ายาเสพติดซึ่งมีประวัติเป็นผู้ค้ารายใหญ่แต่ใน

การจับกุมยึดยาเสพติดได้เป็นของกลางจำนวนไม่มาก	ศาลจึงลงโทษอย่างผู้ค้ายา

เสพติดรายย่อย	แต่บางคดีพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน	ลักษณะของการ

กระทำผิดผู้กระทำน่าจะเป็นเพียงผู้ค้ารายย่อย	แต่ในการจับกุมยึดได้ยาเสพติด

ของกลางเป็นจำนวนมาก	กฎหมายยาเสพติดของไทยไม่ได้แบ่งผู้ค้ายาเสพติด	 

เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือรายย่อยให้	ไม่ได้กำหนดโทษให้เหมาะสมกับ	 

การกระทำแต่ละอย่างให้ชัดเจน	จึงไม่เปิดช่องให้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนที่จะใช้

ดุลยพินิจได้เป็นอย่างอื่น	ผลตามมาคือผู้ค้ายาเสพติดรายรายใหญ่และผู้ค้า	 

ยาเสพติดรายย่อยรับโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายมาตราเดียวกัน	ผู้พิพากษา	 

ทุกท่านไม่ประสงค์ที่จะส่งผู้กระทำผิดคดียาเสพติดซึ่งจัดเข้าอยู่ในกลุ่มผู้ค้ายา	 

เสพติดรายย่อยเข้าคุมขังในเรือนจำ	เป็นการเพิ่มจำนวนจนเกิดปัญหานักโทษ	 

ล้นคุก	แต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คือพระราชบัญญัติยาเสพติดที่ใช้อยู่

ปัจจุบันเป็นกฎหมายที่ได้ใช้กันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2522	จนถึงขณะนี้เป็น

เวลากว่า	35	ปีแล้วมิได้รับการสังคายนา	คงมีแต่การแก้ไขปรับปรุงเล็กๆ	น้อยๆ	

ในทางตรงกันข้าม	ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่อง

ของตัวยาเช่นเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นทางเคมีในห้องปฏิบัติ

การ	ประเภทและชนิดของยาเสพติดซึ่งออกฤทธิ์ร้ายแรงแตกต่างกัน	พฤติกรรม

ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นเป็นผู้ค้าในลักษณะขบวนการ	หรือเพียงคนเดิน

ยา	เพศหรืออายุของผู้กระทำผิด	เช่น	หญิงมีครรภ์	หรือเป็นเด็ก	ผู้สูงอายุ	เข้ามา

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น	ประกอบกับนโยบายป้องปรามยาเสพติดของโลก	 

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากเดิมและใช้กันเป็นสากล	การที่ประเทศไทยเรายัง

คงใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับเดิมศาลวางโทษอย่างเดิมๆ	อาจเป็นการไม่ทันสมัย

และเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดนโยบายจัดการกับยาเสพติดของไทยประสงค์ที่

จะให้คดียาเสพติดสิ้นสุดลงในระดับชั้นศาลอุทธรณ์	ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพ

ติดเองตระหนักในข้อนี้จึงได้จัดให้มีการประชุม	พัฒนาแนวทางภายในแผนกฯ	

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของ

กฎหมาย	ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ท่านปัจจุบัน	ได้แก่		 

ท่านสันต์ชัย	ล้อมณีนพรัตน	์สนับสนุนให้มีการปรับปรุงบัญชีอัตราโทษคดียา	 
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เสพติด	drugs	sentencing	guidelines	หรือที่เรียก	ว่า	“ยี่ต๊อก”	ที่ใช้เป็นแนว

ลงโทษแก่จำเลยให้เหมาะสมแก่ลักษณะการกระทำผิด	เพศหรืออายุของผู้กระทำ

ผิดและเพื่อให้ทันสมัยอยู่เนืองๆ	สำหรับการประชุมที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้ท่าน	 

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลใหม่ๆ	

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับข้อมูลที่เป็นสากล	อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง

บัญชีอัตราโทษคดียาเสพติดของศาลอุทธรณ์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น” แสดงให้เห็น

ว่า ทั้งสองประเด็นคือ นักโทษหญิงล้นคุกและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

มีความล้าสมัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อ

การพัฒนาต่อไป เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การอนุวัติตามข้อกำหนด

กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) บรรลุผลสำเร็จได้ในอนาคต 

เพลินใจ แต้เกษม และคณะ.(2555). ศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลใน

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยวิธีการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

13 แห่ง ประกอบด้วย ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจํากลางอุบลราชธานี เรือนจํา

กลางเชียงราย เรือนจํากลางนครราชสีมา เรือนจําอําเภอธัญบุรี เรือนจํากลาง

สมุทรปราการ เรือนจํากลางลําปาง เรือนจําจังหวัดสระบุรี เรือนจําจังหวัด

สุพรรณบุรี ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิง

ธนบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์

และผู้ต้องขังหญิงแม่ลูกอ่อนที่คลอดลูก ขณะอยู่ในเรือนจํา จํานวน 191 คน และ

จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจํานวน 47 คน รวมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group) ผู้บัญชาการเรือนจํา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 3 แห่ง 

คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง  เรือนจํากลางอุบลราชธานีและเรือนจํากลางเชียงราย  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ร้อยละ 40.8 อายุระหว่าง 

20–25 ปี ร้อยละ 51.8 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 39.9 

ภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ 30.9 ประกอบอาชีพ

รบัจา้งทัว่ไป มรีายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท/เดอืน มภีาระในครอบครวั โดยรบัผดิชอบ 

สมาชิกใน ครอบครัว 1–2 คน มีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 9,001 บาทขึ้นไป 

ก่อนต้องโทษส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับสามี บิดามารดาหย่าร้าง ก่อนเข้ามาอยู่ในเรือน



�21

บทความที่ผ่านการพิจารณา

จําส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนเมือง โดยเป็นชุมชนเมืองที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดีเป็นแหล่ง

ยาเสพติด สถานเริงรมย์แหล่งก่ออาชญากรรม ฯลฯ และ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่

ติดอบายมุข เช่น เสพยาเสพติด ดื่มสุรา ประกอบอาชีพไม่สุจริต สูบบุหรี่   

เล่นการพนัน คบเพื่อนที่เป็นอันธพาล ฯลฯ โดยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดก่อน

ต้องโทษมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสามีครั้งแรกตั้งแต่อายุยังไม่เกิน 20 ปี

ถึงร้อยละ 66.5 ทั้งที่ในช่วงวัยดังกล่าวควรเป็นเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน และ  

จะแต่งงานมาแล้วมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ส่วนใหญ่กระทําผิด 1 ครั้ง คดีปัจจุบัน

ความผิดพ.ร.บ. ยาเสพติด สารระเหย โดยมีกําหนดโทษตั้งแต่ 4–6 ปี สาเหตุที่

กระทําผิด เพราะต้องการเงิน ทรัพย์สิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกเครียดและ

กังวลใจที่ตั้งครรภ์  ขณะอยู่ในเรือนจํา และเห็นว่าเด็กที่คลอด ขณะมารดาต้อง

โทษอยู่ในเรือนจําได้รับผลกระทบจากการที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจํากับมารดา 

โดยส่วนใหญ่ได้รับ 14 ผลกระทบด้านสุขภาพกาย เช่น รับเชื้อโรคง่ายกว่าเด็ก

ภายนอก ได้รับสารอาหารที่ไม่เท่าเทียมกับเด็กภายนอก  พัฒนาการด้านร่างกาย

ช้ากว่าเด็กภายนอกที่มีสื่อที่ช่วยในการเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ฯลฯ โดยสรุปผู้ต้องขังส่วนใหญ่ร้อยละ 59.2 เห็นว่า ภาพรวมการปฏิบัติต่อผู้ต้อง

ขังหญิงมีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังของเรือนจําอยู่ในระดับดีและรองลงมาพอใช้

ร้อยละ 32.5 โดยแยกประเด็นได้ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ พบว่า ด้านสถานที่ ส่วนใหญ่

เห็นว่า เรือนจําไม่สามารถจัดเรือนนอนแยกเฉพาะจากผู้ต้องขังทั่วไปได้และเห็นว่า

เรือนจําสามารถจัดเรือนนอนที่มีความเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยที่

เรือนจําสามารถจัดสถานที่ อาบน้ำเฉพาะผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ไม่ให้ปะปนกับ  

ผู้ต้องขังหญิงทั่วไป ด้านสวัสดิการ ส่วนใหญ่ เห็นว่าเรือนจําไม่สามารถจัดให้มี

ปัจจัยสี่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะเรื่องนม ด้านการรักษาพยาบาล   

กลุ่มตัวอย่างทุกคนเมื่อตั้งครรภ์ เรือนจําจัดให้มีพยาบาล สูตินารีแพทย์เข้ามา

ตรวจครรภ์ตรวจ สุขภาพ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 75.4 และได้รับการตรวจเดือนละ

ครั้ง แพทย์เข้ามาตรวจครรภ์ให้กับผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ในเรือนจํา รวมทั้งเรือนจํา

มีการจัดให้ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ได้ออกกําลังกายทุกคน และได้ออกกําลังกายเป็น

ประจําทุกวัน ด้านการทํางาน ส่วนใหญ่ไม่ทํางานขณะตั้งครรภ์ในเรือนจํา ปัญหา
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อุปสรรคส่วนใหญ่ คือ เรือนนอนที่จัดสําหรับผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์มีพื้นที่ไม่  

เพียงพอ อีกทั้งบางช่วงเวลาที่มีผู้ต้องขังมาก เรือนจําไม่สามารถแยกเรือนนอน

ออกจากผู้ต้องขังหญิงทั่วไปได้ 

2. ด้านการปฏิบัติต่อเด็กติดผู้ต้องขัง พบว่า ด้านสถานที่ ส่วนใหญ่   

ร้อยละ 71.7 เห็นว่าเรือนจําไม่สามารถจัดเรือนนอนแยกเฉพาะจากผู้ต้องขังทั่วไป 

และเห็นว่าเรือนจําสามารถจัดสถานที่บริบาลทารกที่มีความสะอาดถูก สุขลักษณะ 

รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างทุกคนเห็นว่าเรือนจําสามารถจัดสถานที่ อาบน้ำ ภาชนะ

เฉพาะของเด็ก สถานที่ตากเสื้อผ้าของเด็กติดผู้ต้องขังไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องขัง

ทั่วไปได้ ด้านสวัสดิการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.1 เห็นว่าเรือนจําจัดให้มีปัจจัยสี่ 

เพียงพอกับความต้องการของเด็ก เห็นว่าเรือนจําจัดให้มีอาหารเด็กอ่อน อาหาร

เสริมที่ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของเด็กติดผู้ต้องขัง   

ด้านสุขภาพอนามัย บุตรของกลุ่มตัวอย่าง ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ 

พัฒนาการจากแพทย์และได้รับการฉีดวัคซีนเป็นประจํา รวมทั้งมีการส่งเด็กที่   

เจ็บป่วยเกินกว่าการรักษาของพยาบาลเรือนจําไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก

เรือนจํา  ด้านพี่เลี้ยงเด็ก ส่วนใหญ่ขณะบุตรอยู่ในเรือนจํากับมารดา ไม่มีพี่เลี้ยง

เด็กสําหรับดูแลเด็กติดผู้ต้องขังพบว่า ปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่เกิดจากเรือนจํา

ไม่สามารถแยก เรือนนอนของผู้ต้องขังหญิงแม่ลูกอ่อน เด็กติดผู้ต้องขังออกจาก  

ผู้ต้องขังหญิงทั่วไปได้โดยเฉพาะในกรณีที่เรือนจํามีจํานวนผู้ต้องขังหญิงมาก เรื่อง

ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เรือนจําช่วยเหลือมากที่สุด คือให้เรือนจําจัดอาหาร 

อาหารเสริม นม และเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ให้กับผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ผู้ต้อง

ขังหญิงแม่ลูกอ่อน และเด็กติดผู้ต้องขัง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่มีญาติหรือญาติ  

อยู่ไกล ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้แยกเรือนนอนผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิง

แม่ลูกอ่อน  เด็กติดผู้ต้องขังออกจากผู้ต้องขังหญิงทั่วไปให้ได้อย่างเด็ดขาด แม้ว่า

จะมีผู้ต้องขังมาก  

3. จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผลจาก

การประชุมกลุ่มย่อย พบว่า เรือนจําได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok 

Rules) และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ตามสภาพการณ์ของงบประมาณ สถานที่ 

และอัตรากําลังที่มี โดยภาพรวมแล้วเรือนจํา/ทัณฑสถานปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมี
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ครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังอยู่ใน 15 ระดับดี ร้อยละ 49 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

ขาดสถานที่ในการคุมขังผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์แยกจากผู้ต้องขังอื่น งบประมาณ  

ไม่เพียงพอในการจัดอาหารเสริม นม เครื่องอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการ  

คลอดบุตรและค่ารักษาพยาบาลเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังไม่มีภาวะความเป็นแม่

และความรับผิดชอบในการดูแลบุตร ขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแลเด็กและให้  

คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์  ทั้งนี้รัฐบาลควรมีนโยบายการชะลอ

การลงโทษสําหรับ	ผู้ต้องขังตั้งครรภ์มีการเบี่ยงเบนหรือผลักดันให้ผู้ต้องขังตั้ง

ครรภ์คลอดบุตรภายนอกเรือนจําก่อนที่จะเข้ามารับโทษ รวมถึงมีข้อเสนอแนะ

อื่นๆ ได้แก่ 

1. กรณีมีผู้กระทําผิดหญิงตั้งครรภ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

ควรใช้การเบี่ยงเบนผู้กระทําผิด โดยให้คลอดบุตรเรียบร้อยก่อนแล้วจึงกลับเข้ามา

สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

2. ควรมีการบังคับใช้มาตรา 246 ป.วิอาญา ที่ให้ศาลพิพากษาสั่งให้ทุเลา

การบังคับโทษจําคุกสําหรับหญิงตั้งครรภ์ให้อยู่ในสถานที่อันควร นอกจากเรือนจํา

หรือสถานที่ที่กําหนดไว้ในหมายจําคุก เนื่องจากมีกฎหมายกําหนดไว้แล้ว แต่ยัง

ไม่มีผลในทางปฏิบัติ  

3. ตามระเบียบที่กําหนดให้เด็กติดผู้ต้องขังอยู่กับมารดาในเรือนจําได้เพียง 

1 ปี หากหลั ง1 ปีปรากฏว่าไม่มีญาติรับไปอุปการะต้องส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์  

ควรขยายเวลาให้เด็กติดผู้ต้องขังอยู่กับมารดาได้ 1 ปี 6 เดือน 

4. ควรมีการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขและ  

โรงพยาบาลต่างๆ ในการยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับ ผู้ต้องขังที่เป็นคนต่างด้าว ผู้ต้อง

ขังคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชน ผู้ต้องขังที่คลอดบุตรคนที่ 3 ในการคลอดบุตร 

รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กติดผู้ต้องขังที่ป่วย 

5. ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้ ร้อยละ 55.8 จึงควร

กําชับให้เรือนจําให้ความรู้กับผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ในการตั้งครรภ์คุณภาพ   

การเลี้ยงดูบุตร  
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6. กรณีเจ้าหน้าที่เรือนจําต้องไปเฝ้าดูแลเด็กติดผู้ต้องขังที่โรงพยาบาล

ภายนอก ควรออกกฎระเบียบ ให้เบิกค่าลวงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ 

7. ควรจัดให้มีการให้คําปรึกษาแนะนําเฉพาะรายให้กับผู้ต้องขังหญิง  

มีครรภ์ เนื่องจากผลการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.7 เรือนจําไม่มีการจัด

กิจกรรมให้คําปรึกษาแนะนําและเมื่อผู้ต้องขังมีปัญหา ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.1 

ปรึกษาเพื่อนผู้ต้องขัง  

8. กรมราชทัณฑ์ควรมีการประสานภาคเอกชนเข้ามาให้การสงเคราะห์เด็ก

ติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ในเรื่องปัจจัยสี่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังที่

มีฐานะยากจน หรือไร้ญาติ  

ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ และคณะ. (2558). ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้าง

ทางเลือกที่เหมาะสมด้วยมาตรการไม่คุมขังกับผู้ต้องขังหญิงและการหลีกเลี่ยง

การใช้โทษจำคุก และการสร้างความฉลาดรู้ทางกฎหมาย ตามข้อกำหนด

กรุงเทพฯ”  พบว่า ถึงเวลาที่จะต้องสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการเบี่ยง  

ผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังออกไปจากระบบการคุมขัง หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ 

และควรดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสันติให้

สังคม โดยจะต้องเข้าใจความหมายของทางเลือกแทนการจำคุก(Alternatives to 

Imprisonment) แบบทั่วไป ในบริบทของ Tokyo Rules กับการสร้างทางเลือก 

(Alternatives) สำหรับผู้ต้องขังหรือผู้กระทำผิดของสังคมไทย ในบริบทข้อ

กำหนดกรงุเทพฯ โดยเฉพาะอกีมติหินึง่คอื “การพฒันาทางเลอืก” (Alternative 

Development) ในการป้องกัน ปราบปรามและวิธีปฏิบัติใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในคดียาเสพติด ควรมีการสร้างแผนแม่บทเชิงนโยบายแห่งรัฐ หรือ Policy 

Statement ที่มีความแน่นอนชัดเจน ทั้งควรมีหลักคิดที่ว่า เรือนจำควรเป็นที่อยู่

ของบุคคลที่อันตรายอย่างยิ่งยวดและไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้ ส่วนบุคคล  

ที่มิได้กระทำผิดติดนิสัย ยังพอแก้ไขกลับตนได้ควรได้รับโอกาสจากวิธีการอื่นๆ   

ที่มิใช่การควบคุมตัว อันจะทำให้ลดความแออัดในเรือนจำลงอันเป็นผลพลอยได้ที่

ตามมา ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ควรบัญญัติกฎหมายภายในให้อนุวัตรตาม  

ข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ
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กับข้อกำหนดอย่างยิ่งฐานะประเทศที่เสนอให้มีข้อกำหนดดังกล่าว โดยตรา  

“กฎหมายว่าด้วยทางเลือกแทนการคุมขังสำหรับผู้ต้องขังสตรี” ทั้งนี้เนื่องจาก 

ในข้อกำหนดกรุงเทพฯ ข้อที่ 57 กล่าวว่า “บทบัญญัติของข้อกำหนดโตเกียว	ต้อง

ให้แนวทางการพัฒนาและการใช้การตอบสนองที่เหมาะสมต่อผู้กระทำความผิด

หญิงต้องพัฒนาทางเลือกเฉพาะเพศหญิงในเรื่องมาตรการเบี่ยงเบนการเข้าสู่

กระบวนการทางศาลและทางเลือกอื่นๆ	ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาและในการ

ตัดสินพิพากษาภายใต้ระบบกฎหมายของ	“ประเทศสมาชิก”	โดยพิจารณาถึง

ประวัติของการตกเป็นเหยื่อของผู้กระทำความผิดหญิงจำนวนมากและภาระหน้าที่

ของพวกเธอในการดูแลครอบครัว” และในข้อที่ 64 ที่กล่าวว่า “ควรหลีกเลี่ยง

การใช้โทษจำคุกแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีบุตรในวัยที่ยัง

ต้องพึ่งพาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” ประกอบกับข้อเท็จจริงทางสถิติพบว่า ผู้ต้อง

ขังหญิงในคดียาเสพติดมีจำนวนถึงร้อยละ 80 ของผู้ต้องขังหญิงทั้งหมด จึงควร

พิจารณาวิธีปฏิบัติเป็นกรณีเฉพาะสำหรับผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ควรแก้ไขเพิ่ม

เติมการลงโทษในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสมด้วย

มาตรการไม่คุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องขัง ตามความเหมาะสม เพื่อให้

เป็นไปตาม ข้อที่ 60 ของข้อกำหนดฯ ที่วางแนวปฏิบัติไว้ว่า “ต้องสร้างทางเลือก

ที่เหมาะสมด้วยมาตรการไม่คุมขังผสมผสานกับกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูสำหรับ	 

ผู้กระทำผิดหญิง”	

นอกจากนี้การที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ

กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ จัดทำโครงการส่งเสริมให้มีเรือนจำต้นแบบ

ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ซึ่งได้นำตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินงานร่วมกับ Penal Reform 

International (PRI) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเรือนจำภายในประเทศ   

โดยคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศร่วมกันพิจารณาและเฟ้นหาเรือนจำ

ต้นแบบดังกล่าว  โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการ

ยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมอบประกาศนียบัตรให้แก่เรือนจำที่ผ่านเกณฑ์  

การประเมินคือ เรือนจำอุทัยธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558 ณ สถาบัน

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นเรือนจำที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามข้อกำหนดกรุงเทพ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินมากถึง 165 ข้อ แบ่งเป็นนโยบาย
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เรือนจำ 21 ข้อ การรับลงทะเบียน 9 ข้อ สุขอนามัย 43 ข้อ ความมั่นคง

ปลอดภัย 22 ข้อ การติดต่อกับโลกภายนอก 17 ข้อ การจำแนกและปฏิบัติ   

6 ข้อ ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ เช่น ผู้ต้องขังต่างชาติ 4 ข้อ ผู้ต้องขังชนกลุ่มน้อย 

3 ข้อ ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา 4 ข้อ ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 25 ข้อ การเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อย 11 ข้อ เป็นต้น ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผู้ต้องขัง

หญิงในประเทศไทย อันจะเป็นต้นแบบให้กับผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกได้ในอนาคต  

เช่นกัน 

นัทธี  จิตสว่าง (2556) กล่าวถึง แนวทางการขับเคลื่อนข้อกำหนด

กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติในงานราชทัณฑ์ของไทย ในประเด็น

การออกแบบเรือนจำหญิงสำหรับผู้ต้องขังหญิงก็คือ “......	บรรยากาศภายในเรือน

จำควรมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมข้างนอก	เพราะใน

การคุมขังผู้ต้องขังหญิงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยจะต่ำกว่าเรือนจำชาย	นอกจากนี้

เรือนจำหญิงหลายแห่งมีการคุมขังผู้ต้องขังหญิงที่ควรควบคุมในลักษณะมั่นคงสูง	

และความมั่นคงต่ำไว้ในเรือนจำเดียวกัน	สำหรับเรือนจำหญิงที่มีระดับความมั่นคง

ต่ำ	เช่นทัณฑสถานสถานเปิดอาจออกแบบในลักษณะเหมือนกับบ้านหลายหลัง

รวมอยู่ในบริเวณเดียวกันกับภายใต้รั้วล้อมรอบ	ภายในบ้านจะมีต้องขังหญิง	 

อยู่ประมาณ	5-10	คน	อยู่ดูแลจัดระเบียบ	ตลอดจนทำความสะอาดกันเอง	แต่	 

สิ่งสำคัญคือการออกแบบเรือนจำหญิง	ต้องคำนึงถึงกิจกรรมที่จะแตกต่างกัน	 

ออกไปจากเรือนจำชาย.....”	ส่วนประเด็นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่ทำงาน  

ในเรือนจำถือเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ 

(Bangkok Rules) ว่า “......ทัศนคติต่อผู้ต้องขังต่อการอบรมแก้ไขและต่อกระแส

สิทธิมนุษยชนสากล		เพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจำมานาน	จะมีความ	 

คุ้นเคยกับพฤติกรรมของผู้ต้องขังและประกอบกับสภาพการขาดแคลนเครื่องมือ	 

ในการทำงานจนทำให้ต้องทำงานด้วยความยากลำบาก	จะมีทัศนคติในทางลบต่อ

การผ่อนปรนให้สิทธิของผู้ต้องขัง	โดยจะมองผู้ต้องขังในลักษณะเหมารวม	 

ไม่แยกแยะระหว่างพวกบัวใต้น้ำ	กับบัวในโคลนตม	การดำเนินใดๆ	ในการ	 

ตอบสนองต่อการอนุวัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ	ส่วนใหญ่จึงเป็นการดำเนินการ

ตามหน้าที่เคยปฏิบัติเป็นงานประจำหรือทำตามตัวชี้วัด	มากกว่าที่จะดำเนินการ	

“ด้วยใจ”	มุ่งมั่นการพัฒนาให้ผู้ต้องขังกลับสู่สังคม	ซึ่งประการหลังนี้เป็นปัจจัยที่มี
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ความสำคัญ	ดังนั้นการฝึกอบรมจึงต้องมุ่งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้ของ

เจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ	นอกเหนือจากการให้ความรู้ว่าข้อกำหนดกรุงเทพคืออะไร

และมีขอบเขตเนื้อหาอย่างไร.....”	

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระดำริว่า “การที่

ประเทศไทยจะเข้าเป็นเครือข่ายสถาบันสมทบของสหประชาชาติ	หรือ	PNI	ใน

ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	ภายในปี	พ.ศ.	2559		

จะทำให้	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(TIJ)	มีอาณัติที่ชัดเจนในการ

ดำเนินภารกิจที่สำคัญภายใต้กรอบการดำเนินงานของสหประชาชาติ	เช่น	การให้

คำแนะนำ	ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	แก่คณะกรรมาธิการสหประชาชาติ

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	ส่งผลให้ประเทศ

ไทยมีภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งขึ้น	ยกระดับเสียงของประเทศไทยในการให้ความเห็น	

หรือมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจาก

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่มีสถาบัน	PNI	มาก่อน	หากผ่านการ

พิจารณาจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำสำคัญในกลุ่มอาเซียน	

โดยสรุปก็คือโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา มีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นการเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับ  

สิ่งที่ทางราชการได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม  

ที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ทางราชการไม่สามารถ

ดำเนินการได้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่   

กลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่ม

ผู้ขาดโอกาสอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีเป้าหมาย

สำคัญในการรณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำลังใจ และให้โอกาส

แก่บุคคลที่แม้จะก้าวพลาดแต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม 
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สรุปสาระสำคัญ  
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย*
เรียบเรียงโดย เอกวีร์ มีสุข**

 

จุดเริ่มต้นของปาฐกถานี้ เริ่มจากการกล่าวถึงปัญหา  

หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยที่มีคนจำนวนหนึ่งชื่นชมแต่ยังเป็น

ปัญหาอยู่ สถาบันพระปกเกล้าเห็นว่าหลักนิติธรรม (Rule of 

Law) เป็นเครื่องจรรโลงประชาธิปไตย 

ความหมายของหลักนิติธรรม:   
ความหมายแคบและความหมายกว้าง 

ความหมายของหลักนิติธรรมในอดีตที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึง

ความไม่ชัดเจน มีลักษณะนามธรรมและจับต้องไม่ได้ ทำให้

ขอบเขตและความคิดนิติธรรมจึงมีเพียงความหมายแคบ (Thin) 

ที่อยู่ ในกรอบของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น   

Prof. Harding ได้เสนอความหมายของหลักนิติธรรมที่ไปไกลกว่า

การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว การได้มาของกฎหมาย 

สาระของกฎหมายหรือการบังคับใช้อย่างเสมอภาค แต่ยังรวมถึง 

กระบวนการการออกกฎหมาย การเผยแพร่ของกฎหมาย   

 * เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 

 ** นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 
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ความคงเส้นคงวาของกฎหมายที่บังคับใช้ และไม่มีอำนาจใดเหนือกว่ากฎหมาย

ด้วย  

เหล่าองค์ปาฐกได้ขยายความหมายของหลักนิติธรรมจากเดิมที่ เป็น  

ความหมายแคบ/บางเบา (Thin) ให้มีความหมายกว้างมาก/เข้มข้นขึ้น (Thick) 

ความเข้าใจของหลักนิติธรรมต้องมีกว้างขวางกว่าการบังคับใช้กฎหมาย  

ในกระบวนการยุติธรรม การขยายของเขตนี้ศ.วิทิต มันตาภรณ์ ชี้ว่าหลักนิติธรรม

ที่ขยายออกไปไม่ใช่มิติของศาลและกฎหมายเท่านั้น แต่รวมถึงความแน่ชัดของ

กฎหมาย และความชอบธรรม อาจารย์วิทิตเสนอถึงตัวชี้วัดที่เรียกว่า WJP Rule 

of Law Index (ดูในกล่องที่ 1) ที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินนิติธรรมอย่าง

กว้าง 8 องค์ประกอบ แสดงให้เห็นขอบเขตและสาระที่มากกว่าการบังคับใช้

กฎหมาย 

 

กล่องที่ 1: WJP Rule of Law Index ชี้วัดระดับนิติธรรมของแต่ละ

ประเทศใน 8 ด้านประกอบด้วย 

1) การจำกดัอำนาจรฐับาล (Constraints on Government Powers) 

2) การปราศจากคอรัปชั่น (Absence of Corruption) 

3) การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง/โปร่งใส (Open Government) 

4) การมีสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) 

5) ระเบียบและความปลอดภัย (Order and Security) 

6) การบังคับใช้กฎระเบียบ (Regulatory Enforcement) 

7) กระบวนการยุติธรรม (Civil Justice) 

8) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) 

 ผลการประเมินระดับนิติธรรมของประเทศไทยใน ค.ศ.2015   

อยู่ในอันดับที่ 56 จาก 102 ประเทศทั่วโลก ได้ 0.52 คะแนน 

 



���

ปาฐกถาปิด

ตาราง 1: ระดับนิติธรรมของประเทศไทย ของ WJP Rule of Law Index 2015 

องค์ประกอบตัวชี้วัด WJP คะแนน 
อันดับ  

(จาก 102 
ประเทศ) 

การจำกัดอำนาจรัฐบาล (Constraints on Government Powers) 0.46 76 

การปราศจากคอรัปชั่น (Absence of Corruption) 0.52 39 

การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง/โปร่งใส (Open Government) 0.49 68 

การมีสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) 0.5 72 

ระเบียบและความปลอดภัย (Order and Security) 0.75 51 

การบังคับใช้กฎระเบียบ (Regulatory Enforcement) 0.51 47 

กระบวนการยุติธรรม (Civil Justice) 0.46 74 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) 0.43 53 

รวม 0.52 56 

เราจะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมอาจยังไม่ตอบโจทย์หลักนิติธรรมตาม

ความหมายนานาประเทศ ปัจจุบันเป้าหมาย Sustainable Development Goal 

(SDGs) ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ มีการขยายความหมายกระบวนการ

แห่งรัฐที่ไม่ใช่เพียงกระบวนการยุติธรรม แต่เน้นความเสมอภาคในกระบวนการ  

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งหรือ Inclusive Society 

(ดูในกล่องที่ 2) 
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กล่องที่ 2: Sustainable Development Goal (SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ 

SDGs ของสหประชาชาติมีทั้งหมด 17 ข้อ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวกับ

นิติธรรม ได้แก่ข้อ 16 คือ การส่งเสริมสังคมที่สันติและหลอมรวมกัน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดหาการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย

และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล ความรับผิดรับชอบ และหลอมรวม

ทุกฝ่ายในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for 

sustainable development, provide access to justice for all and 

build effective, accountable and inclusive institutions at all levels) 

 

ที่มา: https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html 

 

สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างนิติธรรมในความหมายแคบ/บางเบา 

(Thin) และความหมายกว้างมาก/เข้มข้นขึ้น (Thick)คือ ความหมายแคบจะเน้น

เพียงตัวบทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายที่เป็นทางการอย่าง

เดียว แต่นิติธรรมความหมายกว่างรวมถึงหลักการ บรรทัดฐาน แนวทางปฏิบัติ 

และวิถีชี วิต /วัฒนธรรมที่ เอื้ อ ให้ เกิดความยุติธรรม เช่น สิทธิมนุษยชน 

มนุษยธรรม มาตรฐานสากล การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ฯลฯ  

รูปภาพ 1: ความแตกต่างระหว่างนิติธรรมในความหมายแคบ (Thin) และ

ความหมายกว้าง (Thick) 
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กุญแจสำคัญของการบรรลุหลักนิติธรรม 

ศ.วิทิต มันตาภรณ์ ชี้ถึงกุญแจสำคัญที่จะช่วยบรรลุหลักนิติธรรมของสังคม

ไทย 5 ประการคือ 

 1) ความเป็นมาตรฐานสากล (International Standard + Local 

Wisdom) แม้ว่าการนำหลักนิติธรรมมาใช้ต้องนำไปประยุกต์ให้

เหมาะสมในแต่ละสังคม แต่มาตรฐานขั้นต่ำที่เป็นสากลต้องมีและ

จำเป็น ความท้าทายของสังคมไทยต้องยืนกับมาตรฐานนิติธรรม  

ในระดับสากลในเรื่อใดและระดับใด 

 2) การตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) หลักนิติธรรมที่เกิด

ปัญหาระหว่างองค์กร 2 องค์กร มักจะมีองค์กรที่สามมาชี้ถึ ง  

หลักนิติธรรม ในองค์กรทุกองค์กรต้องมีหลักการคานและถ่วงดุล เช่น 

ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในระบบการเมือง เมื่อระบบ

การเมืองประสบปัญหาจะพบฝ่ายที่สามเข้ามาเช่น ศาลรัฐธรรมนูญ

และศาลยุติธรรม การออกแบบหลักการถ่วงดุลจะทำได้ 3 ระดับ คือ  

1)	การถ่วงดุลระดับภายในระบบเอง	2).	การถ่วงดุลระดับที่ข้ามระบบ 

โดยองค์กรที่ถูกออกแบบมาต้องชี้ถึงความเป็นนิติธรรม และรวมถึง 

3).	การควบคุมกันเองหรือการควบคุมภายใน	ให้ดำรงหลักนิติธรรมไว้ 

ซึ่งเป็นความท้าทายของสังคมไทยในการสร้างสร้างการควบคุมตนเอง

จากภายในของปัจเจก (Self-Control) และการควบคุมตนเองโดย

สังคม (Social Control) ได้อย่างไร 

 3)  ความสามารถในการเข้าถึงระบบยุติธรรม (Access to Justice) 

ทัง้ทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ ทกุคนอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่สมอกนั 

แต่ที่ถกเถียงกันถึงกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าที่ทำให้สังคมไทย  

มีความท้าทายในการทำให้กระบวนการยุติธรรมประกันหลักนิติธรรม

ด้วย การเข้าถึงหรือจัดให้มี รวมถึงการช่วยเหลือในกระบวนการ

ยุติธรรมและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อ

กระบวนการยุติธรรมหรือ Justice Education 
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 4) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) คือ หลักความรับผิดชอบ  

ที่จะเคารพกฎหมาย ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง หลักในแนวดิ่ง คือ 

การทำให้องค์กรทั้งหลายตรวจสอบลงมาตามลำดับชั้น ส่วนหลัก	 

ในแนวราบ คือ การตรวจสอบระหว่างกันเองอย่างเท่าเทียมกัน   

ภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นการสร้างความ

รับผิดชอบในแนวราบ ซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงว่าวัฒนธรรมความ  

รับผิดชอบต่อหลักนิติธรรมและเกรงกลัวกฎหมายของคนไทยเป็น

อย่างไร หรือวัฒนธรรมของไทยเอื้อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ทำไม่  

ถูกต้องสามารถอยู่ได้และได้รางวัล เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม  

จึงมีความสำคัญในอนาคต 

 5) การไม่ปล่อยปละละเลยให้การปกป้องการเป็นมนุษยชาติหายไปโดย

รัฐ การไม่มีสูญญากาศแห่งความยุติธรรม ทำให้สังคมไทยต้องพูดถึง

หลักนิติธรรม 

นิติธรรมในสังคมไทย: นิติธรรมที่มีประชาธิปไตย และประชาธิปไตย  
ที่ถูกกำกับด้วยนิติธรรม 

คำถามสำคัญคือสังคมไทยอยากได้หลักนิติธรรมแบบไหน แบบแคบหรือ

กว้าง? แบบเจือจางหรือเข้มข้น? บางท่านกล่าวว่าสังคมไทยมีหลักนิติธรรม  

อยู่แล้วและมีการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามถ้าไม่อาจบังคับใช้กฎหมาย กติกา หรือ  

ช่องทางที่เอื้อต่อหลักนิติธรรมก็ไม่มีความหมาย  

ปัญหาของหลักนิติธรรมและกระบวนการประชาธิปไตย บทบาทและภาพ

ในอดีตเราเห็นว่าประชาธิปไตย คือ มีการเลือกตั้งและมีรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งเหล่านี้

อาจไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ของสังคม ปัจจุบันมีการถกเถียงกันมากระหว่าง

หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอทั้งในและต่างประเทศ 

ดุลยภาพของประชาธิปไตยที่มีหลักนิติธรรมด้วยจะเป็นอย่างไร คนเราเข้าใจผิดว่า

ในตามวงกลม (ดูในรูปภาพที่ 2) อำนาจการปกครองที่ปราศจากหลักนิติธรรม 

คือ รูปแบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง การบังคับใช้กฎหมายก็ถือเป็นประชาธิปไตย

แล้ว แต่มีคนตั้งคำถามมากขึ้นว่ากระบวนการประชาธิปไตยต้องการความดีงาม 
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คุณธรรม มนุษยธรรม และความชอบธรรม ซึ่ งตกลงแล้วประเทศที่ ไม่มี

ประชาธิปไตยจะมีหลักนิติธรรมได้หรือไม่ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าหลักนิติธรรมจึงเสมือน 

“ศีล” ที่ควบคุมสังคม ไม่ใช่การเลือกตั้งและมีรัฐธรรมนูญเท่านั้น การมี

ประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้ถ้าปราศจากหลักนิติธรรม   

รปูภาพที ่2: การปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบไรน้ติธิรรมและมนีติธิรรม 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ งานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าที่ได้รับมอบหมาย

ให้ศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดอง พบว่าชุดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  

ด้านประชาธิปไตย 2 ด้าน ไม่ทับซ้อนกันอย่างเด็ดขาด ชุดความคิดหนึ่งคือ

ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งและเสียงข้างมาก แต่อีกชุดหนึ่งกล่าวว่าถึงจะมี

เสียงข้างมากต้องมีหลักนิติธรรม คุณธรรม และสิทธิมนุษยชนด้วย สิ่งนี้คือ

ความขัดแย้งที่ปรากฏให้เห็นในความขัดแย้งทางการเมืองใน 7-8 ปีขึ้นมา ไม่ว่าจะ

เป็นการต่อต้านการเลือกตั้งและกฎหมายบางฉบับ สะท้อนถึงความคิดที่ชนกัน

ระหว่างความคิดประชาธิปไตยเชิงรูปแบบและความคิดประชาธิปไตยที่ผนวก  

เรื่องความชอบธรรมและนิติธรรมด้วย ความท้าทายของสังคมไทยว่าจะสร้าง  

การปกครองที่แท้จริงของหลักนิติธรรมได้อย่างไร ทำให้เราต้องขบคิดว่า 
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 1) ความท้าทายของสังคมไทยในการขยายความหมายหลักนิติธรรม  

ให้ไปไกลกว่าการออกกฎหมาย สาระกฎหมาย และการบังคับใช้

กฎหมาย 

 2) การขยายความที่กลับไปคิดถึงมาตรฐานสากลแต่มาตรฐานสากล  

ก็ต้องตามมาด้วย local wisdom คือ ต้องสอดคล้องกับบริบทของ

สังคม เราต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและมนุษยชาติ  

 3) ต้ องสร้ า งความสมดุลทั้ ง ในมิตินิติ ธรรมและกระบวนการ

ประชาธิปไตย สังคมประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญต่อมิติทางสถาบัน

และกระบวนการมากกว่ามิติของคุณค่าประชาธิปไตย อาจเป็นสังคม

ประชาธิปไตยที่ไม่ยั่งยืนและสมบูรณ์ ไทยมีหน้าที่ในการสร้างคุณค่า

ประชาธิปไตยและความดีงามในสังคม  

 4) ความท้าทายที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีสภาพบังคับและสามารถ

เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ  

รูปภาพที่ 3: ความท้าทายการปฏิรูปนิติธรรมในสังคมไทย 
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การปฏิรูปเพื่อสร้างหลักนิติธรรมคือเรื่องจำเป็น 

การสร้างหลักนิติธรรมเป็นประเด็นท้าทายของประเทศ ที่เราต้องกลับไปดู

โอกาสหรือแผนการอะไรในการแก้ปัญหาเหล่านี้ เช่น 

 1) การร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน อาจต้องคำนึงถึงความท้าทายของการ

สร้างหลักนิติธรรมและคำนึงถึงสาระของหลักนิติธรรมที่มีความชัดเจน

ในทางปฏิบัติว่าจะสร้างกฎหมายและกระบวนการอย่างไร มากกว่า

การเขียนคำพูดว่าต้องทำตามหลักนิติธรรม  

 2) แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย (National Reform) และการ

ปฏิรูปกฎหมาย (Legal Reform) ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ถือเป็น

เครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม  

 3) กระบวนการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนคือความสำคัญ ที่ทำให้  

คนรู้สึกว่าไม่มีผู้แพ้และผู้ชนะและทำให้คนรู้สึกได้ว่าสังคมที่เป็นธรรม

เกิดขึ้นได้จริง 

 4) การแก้ปัญหาทุจริต เป็นปัญหาและหลักการสำคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็น

นิติธรรมในสังคมจะทำอย่างไร ข้อเสนอการเพิ่ม “ต้นทุน” การ  

คอรัปชั่นให้สูงขึ้นมากกว่าผลตอบแทนอาจเป็นคำตอบทางหนึ่งของ

สังคมนี้ เมื่อคนที่กระทำการคอร์รัปชั่นแล้วเมื่อคำนึงถึงต้นทุนที่ต้อง

ความเสี่ยงจากการลงโทษทางกฎหมาย ค่าปรับ หรือการลงโทษทาง

สังคม อาจช่วยให้เกิดความยับยั้งชั่งใจ  

สิ่งที่รัฐบาลต้องทำในระยะเปลี่ยนผ่าน คือ การสร้างวัฒนธรรมการเคารพ

กฎหมาย มีการกล่าวถึงเสมอถึงเรื่อง “วัฒนธรรมไทยกับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย” ต้องแก้การกระทำ “อย่างไทยๆ” ให้ทุกคนเคารพกติกา อย่างไรก็ตาม	

การสร้างวัฒนธรรมการเคารพผู้อื่นและการมีนิติธรรมเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือ

หน้าที่ ของรัฐบาลฝ่ายเดียวเพราะรัฐบาลอาจไม่อาจสร้ างสิ่ งที่ เ รียกว่ า		 

“หลักนิติธรรมพื้นฐานของสังคม”	ในช่วงระยะเวลาอันสั้นเพียงฝ่ายเดียว	 
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เพราะการสร้างหลักนิติธรรมพื้นฐานของสังคม คือ “fundamental is 

difficult” เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานที่สร้างยาก ทำให้เรากลับไปขบคิดว่า  

เราต้องการประชาธิปไตยแบบไหน 

เราต้องกลับไปขบคิดว่าการสร้างประชาธิปไตยอาจไม่ใช้เฉพาะการ

ออกแบบสถาบันการเมืองและกระบวนการเพียงอย่างเดียว อย่างการสร้าง

สถาบัน ความสัมพันธ์เชิงสถาบัน พรรคการเมืองการเลือกตั้ง แต่จำเป็นต้อง

สร้าง “ประชาธิปไตยที่มีภูมิคุ้มกัน” เราต้องพลิกฟื้น mindset การมอง

ประชาธิปไตยที่ไม่มองประชาธิปไตยเพียงโครงสร้าง สถาบัน หรือกระบวนการ

เท่านั้น เราต้องให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยที่ “ศีล” หรือ “ตัวคุม” ซึ่งก็

คือ “หลักนิติธรรม” เราต้องพิจารณาเรื่องความชอบธรรมและมนุษยธรรม  

ที่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด ถ้าทุกคน

ต้องการกลับมาซึ่งการมีประชาธิปไตยกันใหม่อีกครั้ง เราต้องเปลี่ยนกรอบความ

คิดประชาธิปไตยที่เน้นเพียงความชอบธรรมจากการเลือกตั้งและมีรัฐธรรมนูญ 

แต่ต้องทำประชาธิปไตยที่มีจิตวิญญาณที่เคารพหลักนิติธรรม  

ใครที่มีหน้าที่ในการสร้างประชาธิปไตยที่มีภูมิคุ้มกันร่วมกัน? เราพูดถึงคำ

ภาษาอังกฤษว่า “Revitalized Democracy” เราไม่ได้ใช้คำว่า “Return” เพราะ

หมายถึงการกลับมาแบบเดิมเพียงแต่มีการเลือกตั้ง แต่ “Revitalized” คือการ

พลิกฟื้นคืนสติให้สังคมตระหนักถึงปัญหา กับดัก และจุดอ่อนที่มีอยู่ในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ผ่านมา ทำให้เราต้องสนใจทั้งส่วนที่เป็น Hard Size เกี่ยวกับ

สถาบันการเมือง กระบวนการ การเลือกตั้ง และ Soft Side ที่เป็นการสร้าง  

จิตวิญญาณและความรู้สึกของคน ทำให้คนกระตือรือร้นเข้ามามีส่วนร่วมทาง  

การเมืองที่มีคุณภาพ ไม่ใช่การจัดตั้ง  
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รูปภาพที่ 4: Revitalized Democracy 

สรุป: นิติธรรม คือ ภูมิคุ้มกันของประชาธิปไตย 

ในภาพของงานประชุมนี้ เราจะเห็นถึงหลักนิติธรรมและประชาธิปไตย  

จะสะท้อนถึงคุณภาพของสังคม คุณภาพของประชาธิปไตย คุณภาพของคนใน

สังคม ความเหลื่อมล้ำในสังคม และการให้ความสำคัญต่อคน โจทย์ของ  

งานประชุมนี้มองว่าประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต้องมีตัวคุมที่ไม่ใช่โครงสร้างและ

กฎหมายเท่านั้น ตัวคุมและภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือ “ความคิดและความเชื่อของ

หลักนิติธรรม” คือเรื่องสำคัญ ประตูที่จะเปิดไปสู่หลักนิติธรรมทุกคนต้องมี  

หน้าที่ เป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งนักการเมือง พรรคการเมือง ภาควิชาการ   

ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ และทุกฝ่าย ไม่ใช่หน้าที่หลักของฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง ทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างเสริมหลักนิติธรรมที่ทุกคนสามารถยึดมาเป็น

แนวทางร่วมกันได้ 
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ปาฐกถาปิด

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558  
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

รูปภาพที่ 5: ประตูสู่หลักนิติธรรมในสังคมไทย 

ข้อสรุปของการสัมมนาวันนี้คือ “หลักนิติธรรม คือ ภูมิคุ้มกันของ

ประชาธิปไตย” แม้ว่าสังคมไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่การมีหลักนิติธรรม

ก็เป็นเครื่องมือของการอยู่ร่วมกันในสังคม	ถ้าจะสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆ	

ขึ้นใหม่	เราต้องปรับกรอบคิดที่มองว่า “ประชาธิปไตยเป็นเพียงกระบวนการ

และสถาบัน แต่ให้กลับมาคิดเรื่องของคุณค่า ความชอบธรรม และมนุษยธรรม

ที่อยู่ในขอบเขตของนิติธรรม” จะทำให้เราได้ประชาธิปไตยที่อยากได้และ  

ไม่ล้มลุกคลุกคลานอีกต่อไป  
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ประวัติวิทยากร 
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ประวัติวิทยากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	วิทิต	มันตาภรณ์	
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษา  
B.A. (Hons.)(Law); M.A. (Law), Oxford University, 1974; 1979 
B.C.L. (Law), Oxford University, 1975 
Barrister-at-Law, The Middle Temple, London, 1977 
Licence Speciale en droit europeen, Free University of Brussels, 1978 

ประสบการณ์ทำงาน 
๏  ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (เกษียณอายุราชการ) 
๏  ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2013 – ปัจจุบัน) 
๏  กรรมการ (Commissioner) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศซีเรีย 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ 
(2012 – ปัจจุบัน) 

๏  กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาของกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งมนุษย์  
องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (2011 – ปัจจุบัน) 

Professor	HARDING,	Andrew	James	
Qualifications 

๏ Ph.D. (Monash), M.A. (Oxford), LL.M. (NUS) Solicitor (England & Wales) 

RENOUX	Thierry	Serge	
Professional Faculty Of Law, Aix-marseille Universite 

Current Employment 
๏  Professor of Law, Aix-Marseille University, Attorney at Law (H),Director of 

the Public Law Center, 
๏  Director of the Master II Professional, Corporate Law, Europe and Japan. 

Bilingual Master, Asian Business Law: French-Japanese (AMU). 
๏  Professor at the National School for Magistrates, in Bordeaux (1990) and 

in Paris (since 1999), 
๏  Expert to the OECD, the WORLD BANK and IMF: one-year stay in 

Bucharest for preparing the accession of Romania to the European Union 
(2004) 

๏  Research Director at CNRS, for European Law and Comparat ive 
Constitutional Law. 
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PD	Dr.	Jorg	Menzel	
Academic Teaching and Research Interests 

๏ Venia legendi: Constitutional and Administrative Law, International and 
European Law, comparative law equation 

๏ Teaching: as Chair representatives in Germany (2011 to 2015) lectures 
and seminars on German const i tut iona l and admin ist rat ive law, 
international criminal law and environmental law, law and development, 
comparative constitutional law, legal theory, historical foundations of law. 
Numerous lectures, conference presentations, and courses abroad. 

๏ Research and advisory priorities of recent times: Legal Aspects of 
development cooperation / constitutional and legal development and legal 
and Justizre shape in developing countries (especially Southeast Asia); 
Comparative Constitutional and Administrative Law; Comparative 
parliamentary law and legislative procedure; Governm-ches collision and 
b o r d e r l e g i s l a t i o n ; Ge rman a nd c ompa r a t i v e c o n s t i t u t i o n a l 
jurisdiction;International environmental and criminal law; Regional 
integration; Global, regional and national human rights protection. 

 

Andrew	Hood	
Andrew Hood is a barrister at the Bar of England and Wales and currently 
holds two posts in the British Government – as the Prime Minister’s Legal 
Adviser and the Head of International and EU law at the Attorney General’s 
Office. Before joining Government service Andrew Hood was a judicial 
assistant (a law clerk) in the UK Supreme Court and was a tutor of 
constitutional law at King’s College London. Since joining Government in 
2003 he has served as a legal adviser in the Foreign Office and represented 
the United Kingdom at the European Union 2009-2012. He was also a 
visiting fellow at the International Centre for Transitional Justice. Before 
taking up his current appointments, Andrew lead on European strategy and 
review at the UK Cabinet Office. 
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Dr.	Kittipong	Kittayarak	
Executive Director, Thailand Institute of Justice (TIJ) 

Education: 
๏ 1990 Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford Law School, 

Stanford University, U.S.A. 
๏ 1988 Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School, Cambridge, Harvard 

University, U.S.A. 
๏ 1984 Barrister-at-Law, The Thai Bar Association, Bangkok, Thailand, 
๏ 1983 Master of Laws (LL.M.- International Legal Studies), Cornell Law 

School, lthaca, U.S.A. 
๏ 1980 Bachelor of Laws (LL.B.) (Hons.), Chulalongkorn University, 

Bangkok Thailand 

ศาสตราจารย์(พิเศษ)	จรัญ	ภักดีธนากุล	
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

การศึกษา 
๏  นิติศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
๏  เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) 
๏  Bachelor of Arts (University of Cambridge) 

ดร.สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์	
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

การศึกษา 
๏ วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D. Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก 

Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology 
๏ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Department 

of Computer Science, Tokyo Institute of Technology 
๏ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เหรียญทอง) 
๏ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความเชี่ยวชาญ 
๏ นโยบายสื่อและโทรคมนาคม 
๏ นิติเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis of laws) 
๏ นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
๏ นโยบายการวิจัยและพัฒนา 
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ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจิด	สิงคะเนติ	
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การศึกษา 

๏ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๏ เนติบัณฑิตไทย 

๏ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๏ Magister Legum (LL.M) Ruhr-Universitaet Bochum, Germany 

๏ Doctor der Rechte (Dr.jur.), Ruhr –Universitaet, Bochum, Germany 

ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

การศึกษา 

๏ พาณิชยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๏ วิทยาศาสตร์-มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๏ ปริญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์  

ดร.บัณฑูร	เศรษฐศิโรตม์	
ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การศึกษา/ฝึกอบรม 

๏ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๏ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๏ ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนพันธ์	ไล่ประกอบทรัพย์	
อาจารย์ประจำ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความสนใจทางวิชาการ: 

๏ การเมืองเปรียบเทียบ  

๏ นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ  

๏ นโยบายการเกษตร 

๏ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

ดร.สมชัย	จิตสุชน	
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

การศึกษา 

๏ ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๏ ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๏ ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) The University of British Columbia, Vancouver, 

British Columbia 

นายกฤษฎา	บุณยสมิต	
อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด 

การศึกษา  

๏ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๏ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	สายชล	สัตยานุรักษ์	
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การศึกษา  

๏ อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ (ประวตัศิาสตร)์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (พ.ศ. 2525). 

๏ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1 และได้รับพระราชทาน

รางวัลทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2519). 
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ศาสตราจารย์	ดร.ไชยันต์	ไชยพร	
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษา 

๏ ปริญญาเอก Political Philosophy with concentration in Western Political 

 Philosophy, LSE, University of London 

๏ ปริญญาโท Master of Arts in Political Science in Political Theory, 

 University of Wisconsin-Madison 

๏ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์	มานิตย์	จุมปา	
รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษา 

๏ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๏ ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ 

๏ เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

๏ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๏ LL.M. (Comparative and International Law), Southern Methodist University 

(S.M.U.), U.S.A 

รองศาสตราจารย์	ยุทธพร	อิสรชัย	
อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การศึกษา 

๏ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๏ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๏ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ประวัติวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรสันต์	เลี้ยงบุญเลิศชัย	
อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษา 

๏ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.), คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๏ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) (คะแนนดีเลิศ), 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๏ ประกาศนียบัตรกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองชั้นสูง 

๏ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (M.L.I.),  

 โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

๏ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน, สหรัฐอเมริกา 

๏ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (S.J.D.) (กฎหมายรัฐธรรมนูญ), โรงเรียน

กฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน , 

สหรัฐอเมริกา 

นายธวัชชัย	ไทยเขียว	
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

การศึกษา 

๏ การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๏ สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (สค.ม.) อาชญวิทยาและกระบวนการยุติธรรม (บริหาร

งานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 

รองศาสตราจารย์	ดร.จุฑารัตน์	เอื้ออำนวย	
รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษา 

๏ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๏ ปริญญาโท อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

๏ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประวัติวิทยากร

Dr.	Sriprapha	Petcharamesree	
Chair/Lecturer Institute of Human Rights and Peace Studies PhD 
(International Program) Mahidol University 

Education 
๏ Bachelor of Arts in Political Science, Thammasat University, Thailand, 1979 
๏ Diplôme d’Etude Appliquée in Comparative Politics, University of Paris   

X-Nanterre, France, 1987 
๏ PhD in Political Science-Southeast Asian Studies, University of Paris X-

Nanterre, France, 1992 
๏ Diploma in Human Rights and Humanitarian Law, Raoul Wallenberg 

Institute, Lund University, Sweden, 1997 

Pornpen	Khongkachonkiet,	Ms	
Director of Cross Cultural Foundation and Coordinating Project: 
Accessing to Justice and Legal Protection Project 

Education 
๏ Bachelor of Arts Silpakorn University 
๏ Master of Arts Thammasat University  

ศาสตราจารย์	ดร.อุดม	รัฐอมฤต	
ศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การศึกษา 

๏ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๏ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๏ ประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางกฎหมายอาญา (Diplome Superieu d’Universite Droit Penal) 

มหาวิทยาลัย Paris II ประเทศฝรั่งเศส 

๏ ปริญญาโททางกฎหมายอาญา (Diplome d’Etudes Approfondies – Sciences 

Criminelies) มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส 

๏ ปรญิญาเอกทางกฎหมายอาญา (Dotorat en Droit Penal) มหาวทิยาลยั Nancy II 

ประเทศฝรั่งเศส 
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ประวัติวิทยากร

นายชัยวัฒน์	อนันต์ศาล	
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุ และสืบสวนที่ 3  

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

การศึกษา 

๏ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๏ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นายวรวิทย์	สุขบุญ	
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การศึกษา 

๏ ปริญญาตรี นบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๏ ปริญญาโท ศศม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๏ เนติบัณฑิตไทย 

นายวีระ	สมความคิด	
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ คปต. เครอืขา่ยประชาชนตา้นคอรร์ปัชนั (คปต.) 

การศึกษา 

๏ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๏ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 8 

๏ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง 

๏ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ 

๏ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 9) 

๏ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาผู้นำทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.สติธร	ธนานิธิโชติ	
นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 

๏ รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536-2540) 

๏ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541-2544) 

๏ Ph.D. in Political Science (Comparative Politics and American Government) 

University of Utah (2007-2011)  
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ประวัติวิทยากร

นายศุภณัฐ	เพิ่มพูนวิวัฒน์	
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 

๏ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๏ ปริญญาโท ด้านอาชญวิทยา เวเบอร์สเตท ยูนิ เวอร์ซิตี้ อ๊อกเด้นท์ ยูท่าห์ 

สหรัฐอเมริกา 

๏ ปริญญาโท ด้านอาชญวิทยา : ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ยูท่าห์, ซอล เลค ซิตี้, ยูท่าห์ 

สหรัฐอเมริกา 

๏  Master of Arts in Conflict Analysis and Management, 2012 Royal Roads 

University, Victoria, Canada 

นางสาวปัทมา	สูบกำปัง	
นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 

๏ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๏ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พลเอก	เอกชัย	ศรีวิลาศ	
ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา 

๏ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 

๏ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21 

๏ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 62 

๏ วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุด ที่ 41 

๏ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม

เอกชน รุ่นที่ 11 

๏ หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๏ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

๏ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๏ ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติวิทยากร

ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

การศึกษา 

๏ พาณิชยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๏ วิทยาศาสตร์-มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๏ ปริญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

พระนันทรัฐ	อภินนฺโท			
นิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ดร.	สุรพล	ศรีวิทยา				
คณบดีและผู้อำนายการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางสาวภิรัชญา	วีระสุโข					
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.	ดร.จุรีพร	กาญจนการุณ						
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

การศึกษา 

๏ ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๏ ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๏ ปริญญาเอก ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายธนัย เกตวงกต 

นายธนัย	เกตวงกต	
นักวิชาการ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
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ประวัติวิทยากร

ผศ.	บงกช	สุทัศน์	ณ	อยุธยา					
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

การศึกษา 

๏ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์	วุฒิสาร	ตันไชย			
เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา  

๏ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๏ พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.)  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

๏ Master of Policy Science (International Program),  

 Saitama University (GRIPS), Japan 

๏ ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ ที่สำคัญ 

๏ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๏ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

๏ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๏ กรรมการบริหารงานสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย 


