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 “ดุลยภาพที่เหมาะสมระหวางฝายการเมืองกับขาราชการประจํา” งานวิจัยชิ้นนี้เกิด
จากการสราง “ความเขาใจ” หรือที่เวเบอร ( Max Weber) เรียกวา “Verstehen” ที่ไดจาก
การส่ือสารสนทนาระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล และ ศึกษาขอมูลเชิงเอกสาร จากน้ันก็ตี
ความผานกรอบของผูวิจัย 
 ดังน้ัน ยอมอาจมีการตีความท่ีแตกตางไปจากผูวิจัยได และส่ิงน้ีเปนธรรมชาติของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ อยูแลว 
 ชวงเวลาหกเดือนท่ีผานมา แมวาเวลาอาจจะนอยไปสักนิด ประกอบกับในชวง
เวลาดังกลาวมีเหตุการณบานเมืองเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงพัวพันมาถึงหัวขอที่ศึกษาดวย  การ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดในชวงสองเดือนแรกจึงคอนขางแตกตางจากชวงส่ีเดือนสุดทาย
ของการศึกษาอยูบาง 
 อยางไรก็ดี ภายหลังการนําเสนอบทคัดยอการวิจัย (ฉบับราง)  เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 
2549 ในงานสัมนา ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกลา ที่โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัลนั้น  แมวา
งานจะยังไมเสร็จสมบูรณ  แต ก็ ไดรับความสนใจจากสาธารณชนเปนอยางมาก  รวมทั้งมี
การเสนอขาวและวิพากษวิจารณในหนาหนังสือพิมพหลายฉบับและในหลายเว็บไซต  มี
สื่อมวลชนจํานวนหน่ึงติดตอขอสัมภาษณผูวิจัย  ตลอดจนติดตอขอเอกสารฉบับสมบูรณ
จากสถาบันพระปกเกลา และ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งผูวิจัยเปนอาจารยประจํา
อยูที่นั่น 
 การศึกษาครั้งนี้ จึงไมเพียงเปนการศึกษาเชิงวิชาการ แต ยังเปนประดุจการศึกษา
เชิงปฏิบัติการดวย  เพราะกอใหเกิดกระแสสังคมไมนอย  มีผูคนสนใจกลาวอางถึงหรือ 
พาดพิงถึงมากมาย  ซึ่ง ผูวิจัยตองขอบพระคุณยิ่งท่ีสาธารณชนสนใจในงานชิ้นน้ี  แต อยาง
ไรก็ตาม มิใชวัตถุประสงคของผูวิจัยที่จะสรางกระแสอะไรเลย  ต้ังใจจะศึกษาคนควาใน
ทางวิชาการเทาน้ัน แต ก็ หวังวา ผลการวิจัยและขอเสนอบางอยางอาจเปนประโยชนกับ
สังคมได 
 งานวิจัยชิ้นนี้ ริเริ่มและสําเร็จได ก็ เพราะทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
ซึ่งผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีสถาบันทุกทาน โดยเฉพาะคุณเขียน   
นิรันดรนุต  ซึ่งเปนผูประสานงานท่ีดีเยี่ยม  



นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดรับคําแนะนํา  กําลังใจ  และความหวงใย จากอาจารยผูใหญ
หลายทาน ซึ่ง ขอกราบขอบพระคุณทุกทานไว ณ ที่นี้ อาทิ 
 ทานแรก ดร. เอนก    เหลาธรรมทัศน ซึ่งกรุณาเปนท่ีสุดในการรับเปนท่ีปรึกษา
โครงการวิจัยให  ไมเพียงแตทานจะมีความลึกซ้ึงในทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตรอยาง
ที่เราทราบกันอยูแลว  หากผูวิจัยยังไดรับความรูจากทานอีกเปนอันมากเกี่ยวกับระบบราช
การ  ตลอดจนการแปรเปล่ียนของระบบการเมือง – การบริหารในรอบหลายทศวรรษท่ี
ผานมา  ทานไดติชมรายงานการวิจัย และแนะนําใหแกไขเพ่ิมเติม จนงานสมบูรณยิ่งข้ึน  
 ทานตอมา รศ.ดร. พิทยา    บวรวัฒนา  ทานผูนี้ไมเปนเพียงเปนอาจารยผูประสิทธิ
ประสาทวิชาความรูทางรัฐประศาสนศาสตรแกผูวิจัยเทาน้ัน  ผูวิจัย ยังไดอาศัยผลงานของ
ทานในการอางอิงเปนจํานวนมาก  นอกจากน้ี ทานยังกรุณาเปนผูใหคําแนะนํา ใหขอมูล
และ ใหขอคิดเห็นในงานวิจัยอีกดวย   
 ผูวิจัยขอกราบคารวะบูรพคณาจารยผูประสิทธิประสาทปญญาแกผูวิจัย ทั้งในอดีต
และปจจุบัน อันเปนประโยชนยิ่งกับงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่ง ทานเหลาน้ี ไดแก 

ศ.ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ  รศ.ดร. อุทัย   เลาหวิเชียร  รศ.ดร. ปฐม   มณีโรจน  
ผศ. วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย   รศ.ดร. ธนาสฤษด์ิ   สตะเวทิน   รศ.ดร. สุรพล    ราช
ภัณฑารักษ  รศ. อนงคทิพย  วสีนนท   รศ. พรชัย   เทพปญญา  ดร. สุชาติ   ศรียารัณย  
รศ.ดร. ทิพาพร พิมพิสุทธ   รศ.ดร. สมิหรา จิตตลดากร   รศ.ดร.  ปยะนุช  เงินคลาย 
ดร.สุรพล กาญจนจิตรา  และผศ.วิเชียร   ชื่นชอบ  เปนตน  

ทั้งตองขอขอบพระคุณทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รศ.ดร.วรากรณ 
สามโกเศศ ผูใหญที่ใหโอกาสและใหกําลังใจแกผูวิจัย  ตลอดจนเพ่ือนรวมงานบางคน 
แหงภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  ที่เปนกําลังใจ และ สนับสนุนการทํางานชิ้นนี้ของผูวิจัย 
 ในการคนควาขอมูลและยืมหนังสือ ผูวิจัยไดรับความชวยเหลืออันดียิ่งจาก ผศ.ดร. 
จิราพร  เรืองจิระชูพร   ศิวพล  ละอองสกุล   พนิดา  วัยวุฒิ    และบรรจง   จําปา   
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูใหญทั้ง 20 ทาน ที่กรุณาใหสัมภาษณ  ซึ่ง ขอมูลเชิงลึกที่
ไดเปนการตกผลึกจากการศึกษา และ จากการปฏิบัติ-ปฏิรูปในระบบราชการ เปนเวลายาว
นาน ตอเนื่อง  แต ผูวิจัย ตองขอประทานโทษ ที่จะไมกลาวถึงชื่อบางทาน   เนื่องจากทาน
เหลาน้ัน ไมประสงคจะใหชื่อปรากฏ 



 ขอขอบพระคุณเปนท่ีสุดตอ คุณพอ  คุณแม ที่ทําใหมีวันนี้และงานชิ้นน้ีได  ขอ
ขอบคุณพ่ีชายแสนดีในทุกเรื่อง  ขอบใจ เปล  นอย  จ๋ิม  กลวย  ในการพิมพตนฉบับ สุด
ทาย แรงบันดาลใจท่ีสําคัญยิ่งในการมุงมั่นทํางานเพ่ืออนาคต คือ “ น้ําวา”  และ สมาชิก
อ่ืน ๆ ในครอบครัวขยายท่ีใหความสนใจและใหกําลังใจ  จนกระทั่งงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวง 
 
 
                                                                                  วลัยพร   รัตนเศรษฐ  

                                                       31 สิงหาคม 2549 
 
 



สารบัญ 
หนา 

กิติกรรมประกาศ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร        1 
บทนํา                 10 
บทที่  1 ดุลยภาพจากมุมมองรัฐประศาสนศาสตร           13 
บทที่  2 ดุลยภาพในมุมมองของการสรางประชาธิปไตย          38 
บทที่  3 ความสัมพันธที่เปนจริงระหวางนักการเมืองกับขาราชการ         53 
บทที่  4 ดุลยภาพ : ความเปนจริงและอุดมคติ           72 
บทที่  5 นักการเมืองกับขาราชการประจําในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร      83    
บทที่  6 การปฏิรูปซึ่งมีผลตอดุลยภาพ           105 
บทสรุป                  128 
ภาคผนวก (1)                  132
ภาคผนวก(2)               137 
ภาคผนวก(3)               139 
บรรณานุกรม               140 
 



 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
   

สาระสําคัญประการหนึ่งของการปฎิรูประบบราชการ ก็คือ การปรับดุลยภาพ
ระหวางฝายการเมืองกับขาราชการ  งานวิจัยชิ้นชี้ใหเห็นวาการปรับดุลยภาพเชนวาน้ีใน
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีจุดออนอยูหลายเรื่อง ดังท่ีนักวิชาการหลายทานได
วิพากษวิจารณมามากแลว   แตในงานชิ้นนี้ผูเขียนขอชี้จุดออนเพิ่มเติมอีกสองประเด็น
คือ  
           หนึ่ง   การปรับดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับขาราชการโดยลําพังนั้นยังไมพอ 
หากยังตองคํานึงถึง ประชาชน – ประชาคม – ประชาสังคม รวมท้ังตองพยายามที่จะ
สราง “ประชารัฐกิจ” ดวย  ไมใชคํานึงถึงแตการปรับดุลยภาพเพ่ือใหเกิดการบริหารราช
การท่ีดีเพียงอยางเดียวเทาน้ัน 
            สอง    การปรับดุลยภาพน้ัน ไมควรคํานึงแตฝายการเมืองและขาราชการเทาน้ัน  
พึงตระหนักวาระบบราชการไทยนั้น มีความเปนมาและมีความผูกพันกับสถาบันพระ
มหากษัตริยเปนอยางยิ่ง  การปรับดุลยภาพจึงไมใชเรื่องของการมองไปขางหนา หรือ 
มองตามตะวันตก แตอยางเดียว หากตองมองยอนอดีตไปหาภูมิปญญาและความภาคภูมิ
ใจแบบไทย  เพ่ือทําใหดุลยภาพเกิดเปนสามเสาท่ีสมดุลกันยิ่งข้ึนระหวาง พระมหา
กษัตริย- ฝายการเมือง-ขาราชการประจํา  ใหสมกับที่ไดชื่อวาขาราชการของไทย เปนขา
ราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย ไมใชเปนเพียงผูใตบังคับบัญชาของฝาย
การเมืองแตเทาน้ัน  
            เราอาจอธิบายดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับขาราชการที่มีวิวัฒนาการจาก
อดีตถึงปจจุบัน  พรอมกับพิจารณาไดวาดุลยภาพอยางไรท่ีเหมาะสมกับบานเมืองในแต
ละชวงเวลาได โดยอาศัยสองกระบวนทัศน (พาราไดม) เปนสําคัญ  กลาวคือ  
 กระบวนทัศนหรือพาราไดมแรก  คือ กระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตร  ซึ่ง
กลาวถึงดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับขาราชการ ดวยความคิดของสามสํานักใหญ
ดวยกันคือ   

สํานักแรก เนนวาดุลยภาพท่ีเหมาะสมของการบริหารราชการแผนดินอยูที่การ
แยกฝายการเมืองออกจากฝายราชการประจํา  ซึ่ง นักคิดท่ีมีชื่อเสียงของสํานักแรกน้ี  คือ 
วูดโร วิลสัน(Woodrow  Wilson )  แฟรงค เจ กูดนาว (Frank J.  Goodnow) เลียวนาด ดี 
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 สํานักท่ีสอง  เนนวา ดุลยภาพของการบริหารราชการ  อยูที่การไมแยกบทบาท
ของฝายการเมือง และฝายราชการประจําออกจากกันชัดเจนจนเกินไป    

สํานักที่สองน้ีชี้วา สํานักแรกน้ัน คิดอยางที่ไมอยูในโลกแหงความเปนจริงใน
การบริหาร   และการบริหารน้ันที่จริงก็เปนกระบวนการทางการเมืองอยางหน่ึงน่ันเอง   

ที่จริงแลว ขาราชการประจํา เปนผูมีสวนกําหนดนโยบายดวยเสมอ  และ  
ในทางกลับกัน ฝายการเมืองก็มีหนาที่ในการนํานโยบายรัฐไปปฏิบัติดวย เชนกัน    
ผูที่มีความคิดในทํานองนี้ มีอาทิ พอล เอช แอปเปลบี(Paul H. Appleby ) นอรตัน 

อี ลอง ( Norton  E.long) เอช จอรจ เฟรดเดอริกสัน( H. George Frederickson) มารแชล 
อี ดิมอก (Marshall E.Dimock)ฯลฯ 
  สํานักที่สาม  เห็นคลองกับสํานักท่ีสอง ที่วาการเมืองกับราชการน้ัน แยกกันยาก
แตกระน้ันก็เสนอวา ในสภาวะท่ีตองสัมพันธกันใกลชิด ขาราชการก็ตองรักษาความเปน
กลางไวอยางเครงครัด ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมของพรรคการเมือง ดังที่ Patrick 
Overeem  เสนอเอาไว  
 การสรางดุลยภาพที่เหมาะสมของสองฝาย-การเมืองกับราชการ—ในเมืองไทยใน
ระยะหลังนี้  ยังไดรับอิทธิพลจากกระแสความคิดและอุดมการณ เรื่อง Governance  และ 
New  Public Management ซึ่งแพรมาจากวงการบริหารภาครัฐของโลกตะวันตก   

Good Governance หรือธรรมาภิบาล ที่เรารูจักกันในเมืองไทย ความจริงเปนการ
รวมกันของการจัดการภาครัฐแนวใหมหรือ New  Public Management ที่เนนการจัดการ
แบบภาคธุรกิจ  หรือ  Managerialism  กับ  อุดมการณ เสรีประชาธิปไตย   ( Liberal 
Democracy )ซึ่งเนนการลดบทบาทขาราชการหรือรัฐบาลลง  และยังผนวกเขากับแนว
คิด  “ สาธารณนิยม ” (civic republicanism) (เรียกตามเอนก เหลาธรรมทัศน)        ซึ่ง
เนนการเพ่ิมบทบาทของ “ ประชาการ ” (ชัยอนันต) หรือ “ประชาสังคม” ในสาธารณ
บริหารดวย 
 กระบวนทัศนที่สอง คือ  สายรัฐศาสตร จะมองดุลยภาพฝายการเมืองกับฝายราช
การประจํา อยางสอดคลองสัมพันธกับกระบวนการสรางประชาธิปไตยในประเทศตาง  
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นับแตอดีตต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน   การมองความสัมพันธระหวาง
ฝายการเมืองกับขาราชการ ในการบริหารราชการแผนดิน ที่มองผานกรอบรัฐศาสตร ก็
คือ   

ชวงรัชกาลที่หาถึงพ.ศ. 2475 นั้น  เปนการจัดวางความสัมพันธตามระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยที่พระมหากษัตริยและเชื้อพระวงศอยูสูงสุดของระบบ      โดยมี
ขาราชการ และ ประชาชนอยูถัดลงมาเปนลําดับ  และสถาบันพระมหากษัตริย เปนฝาย
การเมืองที่ควบคุมกํากับและสั่งการราชการประจําอยางชัดเจน    

ชวงท่ีสองเปนชวงประชาธิปไตย (พ.ศ.2475-2516)  หรือ “อํามาตยาธิปไตย” ที่
ฝายการเมืองหรือผูนําทางการเมืองนั้นมาจากขาราชการทหารช้ันผูใหญที่ยึดอํานาจมา
ดวยการรัฐประหาร และแตงต้ังรัฐมนตรีจากบรรดาบุคคลท่ีสรรหาจากระบบราชการ 

อํามาตยาธิปไตย เปนระบบการเมืองท่ีอํานาจและบทบาทในการบริหารราชการ
อยูในมือของนายทหารและขาราชการพลเรือนชั้นสูงท่ีทําหนาท่ีเปนฝายการเมืองไปใน
ตัว  โดยไมตองลาออกจากราชการประจํา  และเปนระบบท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของ
ราชการประจํา มากกวาประโยชนของกลุมหรือฝายทางการเมืองหรือของประชาชนท่ัว
ไป ความสัมพันธของขาราชการกับการเมืองเปนเรื่องของคนจากแวดวงท่ีรวมกัน คือ 
คนที่อยูในระบบราชการ กับ คนที่เติบโตมาจากราชการ นั่นเอง 

สําหรับยุคสมัยใหม หรือ ชวงประชาธิปไตยสมัยใหม  เปนการแขงขันระหวาง
ฝายการเมืองที่มาจากการเลือกต้ังและฝายขาราชการประจํา  ซึ่ง ในท่ีสุด ฝายการเมืองก็
อยูในฐานะที่เหนือกวาขาราชการอยางเห็นไดชัด  กระท่ังมีการกลาววาในปจจุบัน
ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่สามารถดึงอํานาจจาก แทบทุกๆ สวนของสังคมมาไวที่
ตัวเองหรือ  Prime Ministerialization (พิทยา  บวรวัฒนา) หรือ ก็คือ การเมืองนําระบบ
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สรุปไดวา “ดุลยภาพ” ของฝายการเมืองและขาราชการประจําต้ังแตการปฎิรูป
ระบบราชการในสมัย  ร.5  จนถึงปจจุบัน  เปนดุลยภาพท่ีเหมาะสมหรือพอดีในแตละ
ชวง  แตดุลยภาพนั้นมิไดตายตัว หยุดอยูกับที่ เหมือนเดิมตลอด  แตหากปรับเปลี่ยนไป
เรื่อย ๆ ตามปริบทที่แตกตางกันไป  โดยเฉพาะปริบทของการสรางประชาธิปไตย 
(Democratization)  ในประเทศดังท่ีไดกลาวมา  

นอกจากการสรางประชาธิปไตยในแงของการแปรผันจากอํามาตยาธิปไตยมา
เปนระบบการเลือกต้ังตามท่ีกลาวมาเทาน้ัน  ในชวง 2 ทศวรรษผานมายังเกิดการยอมรับ
ในสังคมไทยวาประชาชนเปนเจาของประเทศ  เปนเจาของขาราชการและระบบราชการ
ดวย ไมวาฝายการเมืองหรือขาราชการก็ตองข้ึนตอและตอบสนองประชาชนดวย 

การปฏิรูปการบริหารท่ีเดิมมีแตฝายการเมืองกับขาราชการประจําเทานั้น จึงตอง
หันมาปรับคานิยมและวัฒนธรรมองคการใหยึดประชาชนเปนเปาหมาย  ขณะเดียวกันก็
จํากัดอํานาจของรัฐและราชการลง  และ เปดชองทางที่ประชาชนเขาตรวจสอบ 
(Accountability) การทํางานของฝายการเมืองและราชการประจําไดมากข้ึน 
  ดังน้ัน การปรับดุลยภาพจึงไมใชเปนเพียงการสรางประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนใน
สังคม และ การสรางกรอบความสัมพันธที่เหมาะสมของการเมืองและราชการเทาน้ัน แต
ยังเปนการดึง “ประชาชน” มารวมผลักดันสรางดุลยภาพ “ใหม” ใหเกิดข้ึน  ไมปลอยให
ความสัมพันธมีอยูแตเพียงฝายการเมืองกับราชการประจํา 
              การปรับดุลยภาพ จึงควรมีสวนท่ีสามเขามาเกี่ยวของ นั่น ก็ คือ ประชาชนใน
การน้ีควรนําความคิดเรื่อง“ประชาการ” หรือ “ประชากิจ” ของ ชัยอนันต  สมุทวณิช  มา
ใช   

สรุปวา อันความสัมพันธของสองฝาย:  การเมืองกับประชาชน นี้ จําตองมีประชา
ชนซ่ึงเปนเจาของของทั้งสองฝายเขามาเกี่ยวของดวยอยางจริงจัง   ประชาชนยอมไมเปน
เพียงผูรับบริการ หรือ เปนเพียงลูกคาของนโยบาย หรือของรัฐกิจ แต ประชาชนตองเปน
ผูกําหนดความสัมพันธของฝายการเมืองกับฝายราชการดวย อยางแนนอน   
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1.  ดุลยภาพความสัมพันธฝายการเมืองและขาราชการประจําในอดีต 
 จากการศึกษาพบวา   ความสัมพันธฝายการเมืองและขาราชการประจําในชวงพล
เอกเปรม  ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี  ในชวงป พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531 นั้น   เปน
ยุคท่ีขาราชการประจําพอใจที่สุด    เพราะฝายการเมืองรับฟงความเห็นพวกเขามาก และ
ความสัมพันธก็เปนไปในลักษณะตางฝายตางยอมรับนับถือกัน  หรืออาจกลาวไดวายุคน้ี
เปน “กึ่งการเมือง-กึ่งขาราชการ”  ซึ่งขาราชการอุทิศตน ไมใชเพ่ือรัฐและประชาชนแลว 
ยัง  “รับใชชาติและราชบัลลังก” ไดคอนขางเต็มที่  ซึ่ง ก็ เปนดุลยภาพที่ขาราชการประจํา
ในปจจุบันยังถวิลหาอยู  นอกจากน้ี บุคลิกลักษณะของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ที่ซื่อ
สัตย สุจริต และจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ก็ มีสวนสําคัญในการสรางดุลยภาพท่ี
เหมาะสมระหวางฝายการเมืองกับฝายประจํา 
 
2.  ดุลยภาพความสัมพันธฝายการเมืองและขาราชการประจําในปจจุบัน  

การเขาเปนนายกรัฐมนตรี ของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ไดทําใหความสัมพันธ
ของฝายการเมืองกับฝายราชการเปลี่ยนแปลงไปไมนอย  มีการแยกการทําหนาท่ีกันได
ชัดเจนข้ึนวา  นโยบายน้ันถือเปนเรื่องของฝายการเมือง รัฐบาลมีหนาที่กําหนดนโยบาย 
และติดตามวานโยบายกลายเปนการปฎิบัติจริงไหม  รัฐมีหนาที่ประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
นโยบายตลอดเวลา ซึ่งหนาที่เหลานี้ กอนหนารัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เคยเปนงาน
ของขาราชการประจําที่กระทํารวมกับฝายการเมือง 

การริเริ่มเปล่ียนความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับฝายประจํา ที่เห็นไดชัด ใน
ยุคคุณทักษิณ คือ  การปฎิรูประบบราชการ ในป พ.ศ. 2545 ซึ่งการปฎิรูประบบราชการน้ี
มาจากสองสวนคือ 
            สวนที่หนึ่ง     เปนนโยบายที่ตอเนื่องมาจากหลายรัฐบาลในอดีต  โดยเฉพาะต้ัง
แตยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย (1) นายบรรหาร ศิลปอาชา มาถึง รัฐบาลพลเอก ชวลิต ยง
ใจยุทธ  และรัฐบาล นายชวน หลีกภัย (2) ซึ่งรับมาจากแนวคิดปฎิรูประบบราชการแนว
ใหมจากตะวันตก รวมถึง การรับใหมีการปฏิรูปราชการในฐานะที่เปนเง่ือนไขของ IMF 
ในการเขามาชวยแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ เพ่ือใหภาครัฐไทย มีความสามารถในการแขงขัน
ในระดับโลกได  โดยการปรับเปลี่ยนภารกิจ โครงสราง และวัฒนธรรมของภาครัฐเสีย
ใหม  รวมทั้งความสัมพันธของฝายการเมืองและฝายประจํา  โดยขอเสนอใหปรับเปลี่ยน
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 สวนที่สอง มาจากแนวคิดสวนตัวของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเอง 
ซึ่งเห็นวาจําเปนตองปฎิรูปประเทศท้ังระบบ และเพ่ือใหเปาหมายในการยกระดับ
ประเทศสําเร็จ กลไกที่สําคัญในการบรรลุเปาหมาย คือ ระบบราชการ    ซึ่งจําเปนตองป
ฎิรูปเปลี่ยนทั้งระบบเพ่ือใหมีความสามารถที่จะแขงขันกับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วของ
ระดับโลกได พ.ต.ท.ทักษิณ ไดนําเสนอแนวคิดข้ึนมาใชในระบบราชการ เชน  CEO, E- 
Government,Fast Track, Special Track, Lateral Entry ฯลฯ  สิ่ งเหลาน้ี เปนวาระหรือ 
Agenda ของนายกรัฐมนตรีเอง  การท่ีเปนนักธุรกิจดวย จึงทําใหคุณทักษิณ มีกรอบความ
คิดและวิธีการบริหารประเทศแบบบริษัท (Bidhaya Bowornwathana) ซึ่ง  ทําใหขาราช
การ ตกเปนเสมือนผูปฎิบัติงาน หรือลูกจางของบริษัทเทาน้ัน 
 
3.  ผลท่ีเกิดจากการปรับดุลยภาพในยุครัฐบาลทักษิณ  
 การเปนรัฐบาลพรรคเดียว ที่มีความม่ันคงทางการเมืองสูงยิ่ง  ทําให ฝายการเมือง
ครองความเหนือกวาขาราชการในทุกเรื่องของการบริหาราชการแผนดิน  โดยมีขาราช
การประจําเปนผูปฎิบัติตามคําสั่งอยางเครงคัด    รัฐบาลมีอํานาจอยางไมเคยมีมากอน  
ฝายการเมืองทวีจํานวนข้ึน  มีทั้งท่ีเปนรัฐมนตรี ผูชวยรัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการรัฐ
มนตรี ฯลฯ   มีการต้ังคนใกลชิด ญาติพ่ีนองและ พรรคพวก (Nepotism) จนไดสมญา
นามวาเปนรัฐบาล “โคตรานุวัตร”  (ธีรยุทธ บุญมี)  

ไมเพียงเหนือกวาราชการประจําไดเดนชัดเทานั้น  รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ยังครอบงําองคกร และสถาบันอ่ืนอ่ืนๆไดอีกมากมายดวย ดังที่ พิทยา บวรวัฒนาเรียกวา
ไดเกิดกระบวนการ  Prime Ministerialization (นายกรัฐมนตรีเปนใหญทุกเรื่อง) ข้ึนใน
รัฐและสังคมไทยน่ันเอง 
 นอกจากนี้ ยังพบวามีการแตงต้ังบุคคลท่ีเคยเปนขาราชการที่ตอบสนองฝายการ
เมืองไดวองไวเปนพิเศษ หรือ เปนบุคคลท่ีนายกรัฐมนตรีไววางใจ ใหมาดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีหรือขาราชการเมืองอ่ืนๆ เชน  กลาวไดวาฝายการเมืองของรัฐบาลน้ี บางสวน
มาจากอดีตขาราชการท่ีรับใชนักการเมืองไดเปนพิเศษ   
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4.  ดุลยภาพความสัมพันธที่เกิดขึ้นในรัฐบาลคุณทักษิณ 
 แมวาจะมีการตอตานการปฎิรูประบบราชการในชวงแรก (สามปแรกของการ
เปนรัฐบาล) อยูบาง แตในท่ีสุดก็เกิดมีดุลยภาพใหมที่ฝายการเมืองอยูเหนือขาราชการ
โดยนิตินัยและพฤติกรรมเด็ดขาด  แตในดุลยภาพใหมนี้  ปรากฏวาขาราชการประจําขาด
ความภาคภูมิใจ ไรศักดิ์ศรี และรูสึกตัวประดุจเปนพนักงานบริษัทหรือลูกจางของบริษัท  

ซึ่งไมใชดุลยภาพท่ีควรจะเปน    
ดุลยภาพใหมนี้ เกิดจากการใชหลักกฎหมายท่ีเปดชองทางใหกับระบบเครือญาติ 

หรือใชสภาวะที่ “พูดเปนคุณธรรม แตทําเปนอุปถัมถ”  มีผลใหเปาหมายของสวนรวม
ถูกบิดเบือน  

อนึ่ง การปฎิรูปในปจจุบัน แมจะทําโดยรัฐบาลคุณทักษิณ แต กฎเกณฑ กติกา 
และอุดมการ ก็ ควรจะรับชวง หรือ สืบตอจากแนวคิดปฎิรูปของรัฐบาลกอนๆ ดวยเทาที่
จะเปนได  ไมควรปลอยใหการปฏิรูประบบราชการกลายเปนการทําใหอํานาจของฝาย
การ เมื องเห นื อกว าข าราชการในทุ ก เรื่ อ ง  ตามที่ คุณ ทั ก ษิณ ต องการให เป น  
(“Thaksinization”) ซึ่ง อันตราย จากการทําเชนนี้ก็คือ ในอนาคตหากไมใชคุณทักษิณ
เปนนายกรัฐมนตรีแลว  ก็ไมรูวาจะหาใครทําแบบน้ีไดอีก  และการปฎิรูประบบราชการ
จะทําไดสําเร็จหรือไม ก็ยังไมเปนที่ประจักษชัด 
 แต ที่สําคัญยิ่ง คือ ผูนําในการปฎิรูประบบราชการ ซึ่งเนนการเปดระบบราชการ
ใหโลกธุรกิจเขามามีสวนในการเปลี่ยนแปลงน้ัน   ไมควรจะมาจากโลกธุรกิจ หรือมีผล
ประโยชน ของตน เองหรือพรรคพวกที่ ทั บซ อนกับแนวการปฏิ รูป  (Bidhaya 
Bowornwathana) 
 
5.  ดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับฝายราชการประจําอันเปนผลจากการปฏิรูปราชการ  

ผูวิจัยมีความเห็นวา ลําพังเพียงลดขนาดของรัฐบาลและราชการประจําลง โดย
อาศัยกลไกตลาดมากข้ึน หรือ สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนในการบริหารราชการ
โดยตรงบาง  ตามหลักคิด ของ New Public Management และ Governance ตามที่กลาว
มาแลวน้ัน  หาไดเปนการเพียงพอไม    

ผูวิจัยเห็นวา ควรนําการพัฒนาและปฎิรูปภาคสังคมเขามาเปนสวนหน่ึงของการ
ปฏิรูประบบราชการ โดยทําใหการเพ่ิมบทบาทประชาชนในการบริหารรัฐกิจเปน
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 ดุลยภาพของฝายการเมืองและขาราชการเปนผลจากการปะทะเชิงอํานาจ  และ
เปนผลจากการประนีประนอม ซึ่งประชาชนท่ีผานมาไมไดมีสวนรวมมากนัก แมวาจะมี
การปฎิรูประบบราชการมาหลายรัฐบาลแลวก็ตาม  แมกระทั่งมาถึงปจจุบันที่ใหความสน
ใจกับการปรับเปลี่ยนกระทรวง ทบวง กรม และการใชระบบ CEO (ชัยอนันต) ดุลยภาพ
ที่เหมาะสม ซึ่งควรจะทําใหเกิดข้ึน  จึงไมใชเปนเรื่องของสองฝายเทาน้ัน  เพราะ ทั้งสอง
ฝายไดปรับดุลยภาพกันมาครั้งแลวครั้งเลา โดยมิไดมีประชาชนเขารวม หรือ โดยมิไดมี
ประชาชนเปนเปาหมายของการปรับดุลยภาพมากเทาท่ีควร 
 ผูวิจัยเห็นวา หัวใจของการปรับดุลยภาพใหม เปนเรื่องการปฎิรูปภาคสังคม 
พรอมๆ กับการปฎิรูประบบราชการ  โดยตองเนนการเพ่ิมพลังและความสามารถใหแก
ประชาชนดวย (Empowerment) 
 
6.  การปฎิรูประบบราชการท่ีผานมาขาดการมองในรากเหงาของระบบราชการไทย  

การนําแนวคิดแบบ New Public Management  ซึ่งเนน  Managerialism มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหแกระบบราชการเชนเดียวกับที่ทํากับการบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร
ประเทศเสมือนเปนบริษัทน้ัน  เรามักจะต้ังคําถามวา จะบริหารภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
เทียบเทาภาคเอกชนไดอยางไร 

แต ยิ่งเราออกแบบโครงสราง วิธีการ และวัฒนธรรมองคการของราชการไทย
ตามกระแสตะวันตกมากข้ึนเทาใด  ก็ยิ่งทําใหสาระสําคัญของ “ราชการไทย”  ซึ่ง มาจาก 
การผสมคําวา “ราชะ” เขากับ “การ” นั้น ถูกลดความสําคัญลง  ถูกแทนท่ีดวยหลักคิด
ขององคกรธุรกิจ และขาราชการประจําข้ึนตรงตอ CEO  หรือBig Boss แบบโลกธุรกิจ
มากข้ึน 

ตองอยาลืมที่ ชัยอนันต  สมุทวณิช กลาวไววา  ถานายกรัฐมนตรีสรางอํานาจข้ึน
ได  ด วยการ กันพระมห าก ษัตริ ย ออกไป  โดยคิดว าพ ระมห ากษั ตริ ย เท ากั บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ก็นับวาไมถูกตอง  และ ชัยอนันต ยังไมคิดวาการปกครองที่ดีนั้น 
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ขอเสนอที่ผูวิจัยขอมอบให กพ. หรือ กพร. หรือ ผูเกี่ยวของทานอ่ืน ๆ คือ ทํา
อยางไร จึงจะสรางดุลยภาพของฝายการเมืองกับฝายประจํา ที่ผุดโตข้ึนจากรากเหงาของ
ระบบราชการไทยดวย  ทําอยางไรจะนําความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีดั้งเดิมของขาราช
การกลับคืนมา  พรอมๆ กับที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงราชการไปสูอนาคตในวันขางหนา 

ตองย้ําวา การหยิบยืมความรูดานตางๆหรือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชนั้น  เปนส่ิง
ที่ดี  เพราะมันชวยทําใหเราเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปขางหนาไดพอควร  แตเราตองไม
ลืมปรับแปลงความคิดใหมนั้น  ใหเขากับวัฒนธรรมเดิมหรือลักษณะเดิมของสังคมไทย
ดวย  จึงหาใชเปนเรื่องแปลก ที่เราไมตองรับมันมาทั้งหมดก็ได  
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บทนํา 
 
 รัฐควรทําหนาท่ีตอสังคมอยางไร ? คําถามนี้ มีนักปรัชญาและนักคิดหลายสํานักท่ี
เคยตอบ หนึ่งในนักคิดตะวันตกที่ตอบ จนเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง  เห็นจะเปน 
เจอเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ซึ่งกลาวไวราวสองศตวรรษท่ีแลว วารัฐน้ันตองทําเพ่ือ
ใหเกิด“ the Greatest  Happiness  to the Greatest Number of  People ” หรือ   รัฐตองทํา
เพ่ือ  “ ประโยชนสุขที่มากท่ีสุด สําหรับคนจํานวนมากท่ีสุด ในสังคม  ” 1  
 ตามหลักคิดของเบนธัม  จะพิจารณาวาการกระทําของรัฐนั้นถูกหรือดี หรือไม โดย 
ดูจากผลกระทบหรือผลลัพธของบรรดานโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการตาง ๆ ของรัฐ ที่
มีตอประชาชน ในแงอรรถประโยชน ที่ประชาชนไดรับจากรัฐ  กลาวไดวา  รัฐที่ดี ก็ คือ
รัฐที่นําประโยชนสุขมาใหกับคนจํานวนมากท่ีสุดของคนในสังคม     
  แต ในความเปนจริง  ไดมีแนวคิดทํานองน้ีในโลกตะวันออกเราเอง ที่มีมาแสน
นานแลว และเราชาวไทยก็ภาคภูมิใจในหลักคิดน้ีไดเชนกัน  กลาวคือ กวาสองพันปมา
แลว ที่พระเจาอโศกมหาราช แหงชมพูทวีป ทรงบันทึกไวในศิลาจารึกวา ในฐานะจักร
พรรด์ิ ทรงปรารถนาท่ีจะทําใหเกิด  “ ความปลอดภัย  การควบคุมตนเอง   ความยุติธรรม   
แล  ความผาสุข แกทุกชีวิตท่ีอยูภายใตการปกครอง ” 2 ของพระองคทาน   
 ประโยคดังกลาวสะทอนถึงเจตนารมย หรือเปาหมาย ที่ผ ูปกครอง พึงมีหรือพึงทํา
ใหแกประชาชน ต้ังแตครั้งโบราณกาล  แตการกําหนดเปาหมายไวเชนนั้นไมไดหมาย
ความวา จะเกิดผลไดจริงเสมอไป  และการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลนั้น มักเปนส่ิงที่ทําได
ยากกวาความต้ังใจท่ีจะทําเสียอีก  ดังคํากลาวของ Woodrow Wilson วา “ It is getting to 
be harder to run a constitution than to frame one ”3 ซึ่งแปลวา “ การเขียนรัฐธรรมนูญ
นั้น งายกวาการทําใหหลักการของรัฐธรรมนูญเกิดผลเปนจริง”     

                                                        
1
  ดู Jeremy Bentham ในหนังสือ The Fragment on Government and The Principle of Moral 

Legislation edited by Wilfrid Harrison (Oxford: Blackwell ,1948), p. 3  
2  Geoff Mulgan , Good and Bad Power (London : Allen Lane : 2006), p.49  
3
   บทความ Woodrow Wilson, “The Study of Public Administration” ในวารสารPolitical Science 

Quarterly 2 ( June:1887) pp. 197-222 
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  มีหลักคิดและวิธีการมากมายในการที่จะทําใหนโยบายและเปาหมาย บรรลุผลตอ
สวนรวม ไมวาในอดีตหรือปจุจบันหรือในอนาคต  ไมวาจะมีการปกครองในรูปแบบใดก็
ตาม   การทํางานเพื่อสรางประโยชนสุข หรือความผาสุขใหแกสังคมจะเปนเปาหมายของ
การบริหารภาครัฐไปอีกนานแสนนาน 
 การบริหารของภาครัฐปจจุบัน  มีบุคคลสองฝายท่ีทําหนาท่ีหรือบทบาทหลักใน
การบริหารประเทศ   คือฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา  โดยฝายการเมืองเปนผูกุม
การใชอํานาจรัฐ  เปนผูมีความชอบธรรมอันมาจากการเปนผูแทนของประชาชน  สวนขา
ราชการประจํานั้น  เปนผูใชอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวตามกฎหมาย ในการปฏิบัติ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายตามนโยบายซ่ึงฝายการเมืองมอบใหทํา  
 นักการเมืองและขาราชการประจํานั้น  ยอมจําเปนตองรวมมือซ่ึงกันและกัน  ทั้ง
ตองปรับเปลี่ยนดุลยภาพระหวางกันและกันอยูตลอดเวลา   เพราะ เมื่อใดท่ีมีรัฐบาลใหม ก็
ยอมจะมีเปาหมาย  มีวิธีคิดหรือ มีแบบการบริหาร ที่เปลี่ยนแปลงไปไมมากก็นอยเสมอ 
 ดุลยภาพท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงเวลาน้ัน  ลวนเปนผลจากการปะทะสังสรรค และ 
เกิดตามหลังการประนีประนอม และการเจรจาตอรองระหวางสองฝาย  โดยที่ดุลยภาพ
ใหมนี้  มักจะเคลื่อนไปในทิศท่ีกําหนดโดยฝายที่มีกําลังมากกวา หรือครองความเหนือ 
กวา 
 การศึกษาในครั้งน้ี  ต้ังวัตถุประสงคเอาไวที่การเขาใจและการประเมิน ดูความ 
สัมพันธระหวางนักการเมืองกับขาราชการในปจจุบันวา มีดุลยภาพกันหรือไม   ดูวาการ
ปรับตัวของฝายการเมืองกับขาราชการในการสรางดุลยภาพน้ันเปนอยางไร   ดูวาความ 
สัมพันธทั้งสองฝายไดเขาสูดุลยภาพใหมภายใตรัฐบาลทักษิณหรือไม และดุลยภาพใหม
นี้แตกตางไปจากดุลยภาพเดิมบางหรือไม มากนอยแคไหน และดุลยภาพใหมนี้ กอประ 
โยชนแกประเทศชาติและสังคมหรือไม และดุลยภาพควรเปนอยางไร จึงจะเปนดุลยภาพ
ที่เหมาะสมกับสวนรวม 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ผานการสัมภาษณเจาะลึก  อาศัย  
การ คนควาเอกสาร หนังสือ ประกอบ    
 การสัมภาษณนี้ จะทํากับบุคคลสามกลุม ซึ่งการกําหนดตัวหรือเลือกบุคคลท่ีจะ
สัมภาษณนี้  พิจารณาจากความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการเปนท่ียอมรับ
ของบุคคลน้ันๆ   ตลอดจน การท่ีบุคคลเหลานั้นเคยดํารงตําแหนงสําคัญๆ ในราชการ
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 คําถามที่ใชในการสัมภาษณ มีลักษณะเปดกวางและยืดหยุน ปรับเปล่ียน เพ่ิมลด
ไดพอสมควร โดยแตละกลุมแตละคนจะไดรับคําถามท่ีแตกตางกันออกไปบาง   การต้ัง
คําถามนั้น  ผูวิจัย จะปรึกษาและขอความเห็นจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยกอนเสมอ คือ
ดร. เอนก  เหลาธรรมทัศน 
 การสัมภาษณใชเวลาต้ังแตครึ่งชั่วโมง จนถึงสองชั่วโมงครึ่งและบางครั้งบางทาน 
เราสัมภาษณมากกวา 1 ครั้ง  โดยทั่วไปการสัมภาษณจะเปนการสนทนากันแบบไมเปน
ทางการและมีคําถามใหม ๆ ผุดเกิดข้ึน ตลอดการสนทนา    
 นอกจากการสัมภาษณแลวผูวิจัยเก็บขอมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารที่เกี่ยวของจํานวน
มากเชน กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ   ตลอดจนหนังสือหรืองานวิจัยดานรัฐประศาสนศาตร
และรัฐศาสตร และวารสาร หนังสือพิมพ ตลอดจนขอมูลจากเวบไซตตาง ๆ   
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บทที่ 1 
                                ดุลยภาพจากมุมมองรัฐประศาสนศาสตร 
 
 คําวา “ดุลยภาพ” นั้น ผูวิจัยเทียบมันกับหลายคําในภาษาอังกฤษเชน  Equilibrium 
(ในความหมายวาท้ังสองฝายตางมีกําลังพอ ๆ กัน คานกัน ทัดทานกัน ดุลยกันได พอดี)
หรือ Optimality (ในความหมายที่ การแบงอํานาจบทบาทและหนาท่ีของสองฝาย ซึ่งขัด 
กันอยูในตัว  แตในท่ีสุดก็สามารถถวงดุลซ่ึงกันและกันได จนผลลัพธออกมาแลว ดีที่สุด
สําหรับสังคมได) หรือ Reconciliation (ในความหมายที่สมดุลยไมไดหมายถึงกําลังและ
ความแข็งแกรงของแตละฝายเทาน้ัน  หากยังหมายถึงแตละฝายก็เสนอหลักคิด แนวคิด 
หรืออุดมคติตาง ๆ ออกมาดวย  และสมดุลยที่แทจริงยังอยูที่ความคิดและแนวคิดที่ขัด
แยงแตกตางกันอยูในตอนแรก  ในที่สุดก็สามารถปรับตัว สามารถผสมผสาน และกลม
กลืน เขาหากันได จนเปนที่ยอมรับของท้ังสองฝาย และ สาธารณชนก็เห็นดีดวย)    
 การมองเชนนี้ จะเห็นวาดุลยภาพ มีไดหลายความหมายแตกตางกันไป   แตในที่
นี้ ผูวิจัยขอเลือกใชความหมายที่คอนขางลึกซ้ึงและซับซอนมากกวาความหมายงาย ๆ วา 
กําลังของสองฝายมีพอ ๆ กัน และเมื่อมีสมดุลยระหวางสองฝายเม่ือใด ก็จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรไปอีกนาน  ซึ่งผูวิจัยมิไดเชื่อเชนนั้น 
 ผูวิจัยขอยกตัวอยางการอธิบายดุลยภาพแบบเตาซ่ึงอาจมองวา ดุลยภาพใน  “การ
ปกครองหรือการบริหารน้ัน  เปรียบเสมือนการตมปลาตัวนอย ๆ   จะพลิกตัวปลาตามอํา 
เภอใจเราไมได ตองพลิกไมมาก พลิกไมเกิน พลิกใหไดที่ พอดิบพอดี ”1  
 บางทานที่มีประสบการณยาวนานในการบริหารรัฐกิจท่ีเราไดไปสัมภาษณ มาให
ความเห็นวา อันดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับฝายประจําน้ันเปนศิลป มากกวา  
 

                                                        
1 ดู Tao Te Ching . Translation of Tao te ching โดย Stephen Mitchell (New York Perennial 
Classics : 2000) ซ่ึงกลาววา : 
    “ Governing a large country  
    is like frying a small fish 
    You  spoil it with too much poking” 
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เปนศาสตร  คือเปน “ศิลปะในการสรางฉันทามติในการทํางานรวมกันของสองฝาย ”1   
 ผูอาวุโสย่ิงบางทาน ที่บังเอิญไดเห็นการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพมายาวนาน หลาย
ครั้งหลายหน ยังไดใหความคิดเพ่ิมเติมกับผูวิจัยวา ที่เรียกวาดุลยภาพของทั้งสองฝายนั้น 
ความจริง“ เปนเสมือนเพียงขอตกลงในเบื้องตน ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจไมดํารงอยูตลอดไป 
หากตองปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาตางหาก ”2   
 ผูอาวุโสทานหน่ึง ผูที่คุนเคยกับการบริหารราชการแบบไทยมานาน เสริมวาดุลย
ภาพนั้น “ เปนเพียงเรื่องราวขอตกลงในเฉพาะหนา ที่สองฝายไดตกลงรวมกัน หรือ ที่ได  
ผานการเจรจาระหวางกันและกันจนไดขอสรุป  แตมันมักจะไมใชเรื่องถาวรอะไร ”3   
 มีทานหน่ึงท่ีเปนแบบฉบับมาก ในการปฏิบัติราชการเพ่ือประเทศชาติ ไดชี้ใหผู 
วิจัยเห็นวา ดุลยภาพท่ีเราควรสนใจนั้น “ เปนการทํางานรวมกัน ซึ่งมีเปาหมายของการ
สรางสมดุลยข้ึนระหวางสองฝายก็เพ่ือสวนรวมใหมากท่ีสุด ไมใชปรับเพ่ือตนเอง หรือ
ฝายของตนเองเปนสําคัญ ” 4 
 ในความเห็นของผูวิจัย ที่ไดรวบรวมมาจากความเห็นทั้งหมดขางตน   “ดุลยภาพ
ที่พึงประสงค ระหวางฝายการเมืองกับขาราชการประจํา” นั้น หมายถึงความ สัมพันธ ที่
เหมาะสม พอดีหรือลงตัว ในอันที่จะทํางานรวมกันไดอยางถูกตองของทั้งสองฝาย ให
เกิดประโยชนแกสวนรวมเปนหลัก ซึ่งดุลยภาพน้ี ยอมมีความแตกตางกันไปตามบริบท
ที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และดุลยภาพน้ีไมไดอยูนิ่งกับที่หรือมีลักษณะถาวรอยางใด หากมีแต
ตองปรับเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา    
 เราอาจอธิบายถึงดุลยภาพฝายการเมืองกับฝายราชการ ที่มีมาจากอดีต ถึงปจจุบัน 
พรอมกับพิจารณาวาดุลยภาพอยางไรเหมาะสมกับบานเมืองเราในแตละชวงเวลาอยางไร
ได   โดยมองผานสองกระบวนทัศน (Paradigm) เปนสําคัญคือ หน่ึง กระบวนทัศนทาง
รัฐประศาสนศาสตร และสองกระบวนการทัศนทางรัฐศาสตร  
 กระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งมองดุลยภาพของความสัมพันธของ
ฝายการเมืองและขาราชการประจํานั้น มอง แตกตางกันออกไปเปนสามสํานักดวยกัน

                                                        
1 สัภาษณ 3 พฤษภาคม 2549 
2 สัมภาษณ 5 พฤษภาคม 2549     
3 สัมภาษณ 21 เมษายน 2549 
4 สัมภาษณ 25 เมษายน 2549 
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  วิลสัน(Wilson) เสนอวา เราควรแยกขาราชการประจํา (การบริหาร)  ออกจากนัก
การเมือง (ฝายการเมือง)  โดยใหเหตุผลวา “ ขอบขายการบริหารน้ัน ควรแยกอยูตาง หาก 
นอกเหนือไปจากขอบขายทางการเมือง” และถึงแมวาการเมืองจะกําหนดงานตางๆให
ฝายบริหารก็ตาม เราก็ยังมีความจําเปนที่จะตองมีการแบงแยกงานของสองฝายใหชัดเจน 
ไมใหเกิดความเขาใจที่ (ทําใหงานของแตละฝาย) คลาดเคลื่อนสับสน หรือ 
ผิดได 1   
 วิลสัน ยังชี้ใหเห็นดวยวา  การบริหารหรือการปฏิบัติรัฐกิจน้ัน   เปนเรื่องของขา 
ราชการเปนหลัก เพราะเปนเ รื่องรายละเอียด  แมจะตองปฏิบัติตามแนวนโยบาย และ
แผนงานของฝายการเมือง แตขาราชการนั้นตองบริหารหรือปฏิบัติการตามกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายทั่วไปอยางเปนระบบดวย  การยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายน้ัน ตองเปนความชํานาญหรือเปนแบบฉบับในการทํางานของขาราชการ แต
พวกเขา ยอมไมมีหนาที่หรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางนโยบายและแผนงานใหญ 
หนาที่ของพวกเขามีเพียงปฏิบัติการตามรายละเอียดของแผนงานเหลาน้ันเปนพอ  
  ในขณะที่ กูดนาว ก็ เสนอความคิดท่ีคลายคลึงวิลสันวา รัฐบาลนั้นมีหนาที่สําคัญ 
สองประการดวยกันก็คือ 
  หนึ่ง หนาท่ีทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับ “ นโยบาย และ การ แสดงออก  ตางๆ 
ซึ่ง เจตนารมณ ของรัฐ”  
 สองหนาที่การบริหาร ซึ่งเกี่ยวของกับ  “ การบริหารตาม นโยบาย ตางๆเหลานั้น 
(ที่ฝายการเมืองกําหนด) ”หรือ “ การทําใหเจตนารมณของรัฐ (ตามท่ีประกาศเปน 
 
                                                        
1 Woodrow Wilson , “The Study of Administration ,” Political Science Quarterly,2  (June 1887) , 
pp. 197-222 
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นโยบาย หรือ กําหนด เปนกฏหมาย) ปรากฎเปนจริงข้ึน”  1 
 ทวา ในความเปนจริงน้ัน หนาท่ีในการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณของรัฐ กับหนาที่
ในการบริหารเจตนารมณของรัฐใหปรากฏเปนจริง  ยอมจะตองมีความสอดคลองกันเปน
อยางยิ่ง  หาไมแลว ก็จะเกิด “การอุดตันทางการเมือง” หรือ อาจจะเกิด “ อัมพาตทางการ
เมือง” ข้ึนมาได    
 เพ่ือใหเกิดการสอดคลองดังท่ีวามาน้ี ก็ จะตองมีฝายหน่ึงยอมเสียสละใหอีก ฝาย
หนึ่งเขามาควบคุม โดย กูดนาวกลาววา นี่ เปนวิธีเดียว ที่จะสรางความสอดคลองกันใน
การปกครอง กับ การบริหารหรือการปฏิบัติ จึง  เปนเรื่องยาก ที่การเมือง จะแยกออกจาก
การบริหารได  เน่ืองจากการเมืองตองควบคุมฝายบริหาร  ระบบจึงตองพยายามแยกนัก
การเมืองออกจากการบริหารเทาท่ีจะทําได มิเชนนั้น รัฐบาลซ่ึงทําหนาท่ีการเมืองจะเขา
มาควบคุมและอํานวยการในการบริหารประเทศไมไดเลย  
  สวน ไวท ( White )  ก็มีแงคิด และขอเสนอหลายประการ2 เชน 
 - การเมือง (นักการเมือง) ไมควรเขาแทรกแซงการบริหาร (ขาราชการ) 
            - การ บริหารนั้น  อาจทําใหเปนศาสตรที่ เปนกลาง เปน  ศาสตรแหงวิธีการ 
ศาสตรแหงการปฏิบัติ ที่นํามา รับใชเปาหมายของฝายการเมืองได  อยางมีประสิทธิภาพ
ที่สุดได  (นั่น ก็ คือ ขาราชการ คือ ผูที่ฝกฝนอบรมมาเพื่อมาทําใหนโยบายและเปาหมาย
ของฝายการเมืองบรรลุผลดีที่สุด โดยไมตองถาม หรือ วิจารณ หรือ สงสัย   ในความถูก
ตอง ในความชอบธรรม และในหลักการของนโยบาย ซึ่ง ถือ  เปนความรับผิดชอบของ
ฝายการเมืองเทาน้ัน ) 
  - ภารกิจของการบริหารก็คือ ทํานโยบายและมาตรการตาง ๆ ใหประหยัด และ มี
ประสิทธิภาพที่สุด (นั่นคือขาราชการคํานึงถึงประสิทธิภาพเปนพอ   สวน นักการ เมือง
คํานึงถึงความตองการของประชาชน และคํานึงความจําเปนทางการเมือง เปนพอ 
 ทั้งสามทาน คือ วิลสัน กูดนาว และไวทลวน แต เปนนักรัฐประศาสนศาตรแหง
ยุคคลาสสิก(กอนสงครามโลกคร้ังที่ 2)  ที่เห็นวาการเมืองและการบริหารควรแยกจาก

                                                        
1 Frank G. Goodnow , Politics and Administration  : A study in Government (New York : 
Macmillan Company, 1900)   
2 Leonard D. White , Introduction to the Study of Public Administration (New York : The 
Macmillan company , 1926) 
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 ดังน้ัน ดุลยภาพท่ีจะเกิดข้ึนไดในการบริหารภาครัฐ  ตามความเห็นของสํานัก
แรกนี้ ก็ ตองแยกการเมืองแยกออกจากการบริหาร  ตองแยกบทบาทและหนาท่ีของนัก
การเมืองกับขาราชการออกจากกัน   โดยกําหนดให ฝายการเมืองเปนผูนํา (to provide 
leadership)1 หรือ เปน ผูสั่งการสูงสุดของรัฐ (the core of the state itself) ซึ่งบทบาทดัง
กลาว ของฝายการเมือง ยอมครอบคลุมหลายดาน ซึ่ง ที่สําคัญไดแก 
 หน่ึง เปนผูนําดานรัฐพิธี (Ceremonial Leadership) คือเปนตัวแทนรัฐ  เปนตัว
แทนสังคมท้ังหมด  และ เปนสัญลักษณแสดงออกถึงเอกภาพของประเทศดวย 
 สอง  เปนผูนําในการสรางนโยบาย หรือ นําในทางนโยบาย (Policy-making 
leadership) หรือ กลาวไดวา บทบาทหลักของฝายการเมือง หรือ นักการเมือง ก็ คือการ
กําหนดนโยบาย หรือ สรางนโยบาย และ ควบคุมหรือกํากับการปฏิบัติ  ใหเปนไปตาม
นโยบาย 
 สาม เปนผูนําของประชาชน (Popular leadership) คือ ทําให สาธารณชนทั่ว ไป 
ใหความรวมมือและสนับสนุนรัฐและนโยบายรัฐ  โดยเฉพาะตองหาความสนับสนุนจาก
กลุมสําคัญ ๆ ในสังคมได 
 สี่  เปนผูนําของระบบราชการ (Bureaucratic leadership) 
 ในการควบคุมและกํากับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัตินั้น  ฝายการเมืองตองมี
อํานาจในการส่ังการและบังคับบัญชาตอขาราชการได รวมท้ัง เมื่อ ตองกํากับและนําขา

                                                        
1
 Andrew Heywood , Politics (New York : Palgrave ,2002) pp.357-376 
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 กลาวในแงนี้  ฝายการเมือง เชน ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี  
ลวน เปนผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนขาราชการประจําและกลไกตางๆในการปกครอง 
(running the machinery of government) ใหเดินไปขางหนา ตามทิศทางท่ีตนกําหนด  
 แตละกระทรวงจะมีรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในนโยบาย  มีขาราชการทําหนาท่ี
บริหารและปฏิบัติ  และ จะมีการประสานกันทางนโยบายท่ีระดับบนสุด 1 (policy 
coordination) ซึ่งมักจะกระทําโดยผานกลไกที่กําหนดใหฝายบริหาร หรือ ขาราชการทํา
หนาที่นํานโยบายไปปฎิบัติใหบรรลุผล ตามท่ีฝายการเมืองกําหนดไวเทาน้ัน 
 แตดุลยภาพเชนน้ี ในความเปนจริง ยากจะเกิดข้ึนได  การแบงแยกหนาที่อยางชัด
เจนของสองฝาย—การเมือง กับ ราชการประจํา—เปนสิ่งซึ่งทําไดยาก    ซึ่งในความ เห็น
ของนักคิดสํานักแรก ของกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาตรนี้ หาก สรางดุลยภาพท่ีเปน
อุดมคติ เชนนี้ได ก็ จะทําใหเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารรัฐ  ที่ เต็มไปดวยประสิทธิภาพ 
2  
 หากมองตามนักคิดกลุมนี้แลว จะเห็นไดวา ขาราชการประจํา หรือ ระบบราชการ 
เปนเพียงกลไกหรือเครื่องมือที่จะทําใหเปาหมายของฝายการเมืองลุลวงเทาน้ัน  และดุลย
ภาพตามแนวคิดของสํานักนี้จะเกิดข้ึนได จะ ตองแบงแยกกันใหชัดเจนวา ฝายการเมืองมี
หนาท่ีกําหนดนโยบาย  สวน ขาราชการประจําน้ันมีหนาท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเทาน้ัน 
ตางฝายไมควรกาวกายกันและกัน 
 ความคิดสํานักนี้ ถูกตอ ตานอยางมาก จากนักรัฐประศาสนศาสตร/ นักรัฐศาสตร 
หลายทาน  อาทิ  แอปเปลบี   (Paul Appleby), ดิมอค  (Marshall E. Dimock),    ฟอกซ       
( Douglas M.Fox), ก อ ส  (John M. Gause) , ล อ ง  ( Norton E. Long), เฟ เด อ ริ ก สั น 
(H.george Federickson)  ซึ่ง บรรดานักคิดกลุมนี้ ซึ่ง ขอเรียกวาสํานักที่สอง เห็นวาการ
ยืนยัน หรือ ยืนหยัด ใหแยกบทบาทหนาท่ีของแตละฝาย ออกจากกันใหชัดเจนนั้น ทําไม
ได  เปนแนวคิดที่ไมสมจริง 

                                                        
1 Andrew Heywood, เพิ่งอาง 
2  Woodrow Wilson , อางแลว 
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 สํานักที่สอง ชี้วา สํานักแรกน้ัน คิดอยางที่ไมอยูในโลกแหงความเปนจริงในการ
บริหาร  สําหรับสํานักที่สองน้ี  การบริหารน้ัน ความจริง ก็ เปนสวนหน่ึง ของกระบวน
ทางการเมืองนั้นเอง  ขาราชการประจํานั้น  มีสวนในการกําหนดนโยบายดวยเสมอ และ
ในทางกลับกันฝายการเมืองก็มีหนาท่ีในการนํานโยบายรัฐไปปฏิบัติดวย  ไมมากก็นอย 
เสมอ 
 ความจริงท่ีพบเห็นกันไดเสมอคือ ขาราชการมักตองอาศัยแรงสนับสนุนทางการ 
เมือง เนื่องจากระบบพรรคการเมืองที่ออนแอ ทําใหนโยบายมีความคลุมเครือและระบบ
ราชการตองตัดสินใจ และในการตัดสินใจเรื่องตางๆ   ขาราชการตองคํานึงถึงปจจัยทาง 
การเมืองเสมอ ไมเชนนั้น ก็อาจเสียงานได การแกไขปญหาการบริหารท่ีเปนจริง นั้นจึง
ตองคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงทางการเมืองไปดวยตลอด  1  
 สํานักท่ีสองน้ี จึงเนนวา ดุลยภาพท่ีการเมืองแยกจากการบริหารเด็ดขาดเกิดข้ึน
ไมได  ตรงกันขาม กลุมน้ีเห็นวาการบริหารจะประสบความสําเร็จได ขาราชการ ตองมี
ความสามารถในการประสานงานกับฝายการเมืองที่เกี่ยวของ  ในขณะที่ นักการ เมือง ก็ 
ตองเขาใจ และ ตองปรองดองกับ ขาราชการ  ทั้งนี้ นักการเมืองและขาราชการนั้น ตาง
ตองทํางานรวมกัน และ ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางมาก2   
 แอปเปลบี อางในพิทยา บวรวัฒนาไดเสนอความคิดเปนการสรุปวา การบริหาร
รัฐ (โดยขาราชการ)นั้น (ความจริงแลว) เปนเรื่องของการเมือง  การบริหารน้ัน เปน
กระบวนการสําคัญในทางการเมือง (ดวย) ”3  ซึ่ง ความเห็นดังกลาวของแอปเปลบี สรุป
ไดเปนหลายประเด็น ดังน้ี 

• ราชการประจํา(การบริหาร)นั้นเปนสวนหนึ่ง(ที่แนบแนนยิ่ง)ของการเมืองจึงไม
สามารถแยกมันออกจากกันและกันได 

• รัฐประศาสนศาสตร นั้น ควรตองศึกษากระบวนการท่ีกลุมพลังการเมืองตางๆ 
มากําหนดนโยบายดวย (นั่นคือ ราชการประจํายอมหนีไมพนการเมือง) 

                                                        
1  Norton E. long , The Polity (Chicago : Rand Mc Nally ,1962) 
2  พิทยา บวรวัฒนา , รัฐประศาสนศาสตร : ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 1887 – ค.ศ. 1970) 
(กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 2544 ) , หนา 60-64 
3  Paul H. Appleby , เพิ่งอาง 
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• ขอเสนอใหแยกบทบาทหนาท่ีอยางสุดข้ัวของสํานักแรก จะทําใหเขาใจผิดกันไป
วา ขาราชการจําเปนตองปฎิบัติงานดวยความเปนกลาง  โดยไมตองมีคุณคาอะไร
มายึดเหน่ียว เสมอไป (ซึ่งความจริงมิใชเปนเชนนั้นเลย) 

• ในความเปนจริง ขาราชการ(นักบริหาร)เอง ก็ตองสรางกฎเกณฑ ก็ตองตีความ
กฎหมายและระเบียบ (รวมท้ังตองรับฟงและเขาใจพลังการเมืองตางๆ ที่พยายาม
มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย) ฉะนั้น (บรรดาขาราชการ)จึงตองคิด และตอง
ตัดสินใจแทบไมตางไปจากนักการเมืองมากนัก 

• การบริหาร (โดยขาราชการเอง) ก็ ตอง เผชิญ กับกลุมผลประโยชนตาง ๆ (กลาว
มาขางตนแลว) ซึ่ง เหลาน้ี ก็คือ กลุมการเมืองน่ันเอง   กระบวนการของราชการ
ประจํา (การบ ริหาร) เอง ยอมตกเปนสวนหน่ึงของกระบวนทางการเมืองอยาง
แยกไมได 

• ลําดับชั้นในการบริหารน้ัน  ขาราชการประจําตองอยูใตฝายการเมือง  ซึ่ง ทําให
ขาราชการ ซึ่งเปนผูปฏิบัตินโยบาย ตองรับฟงขอเรียกรองจากประชาชนและฝาย
การเมืองดวยเสมอ  และ ตอง พยายามประสานขอเรียกรองท่ีขัดแยงกันเองของ
ฝายการเมือง และฝายตางๆ เขาดวยกัน ใหไดมากท่ีสุด (Reconciliation) 

• เมื่อความจริงเปนเชนน้ี จึง ควร จัดใหมีการประชันขันแขงระหวางกลุมการเมือง
ตางๆ  ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ( Administrative Pluralism) ไปเสียเลย  
โดยเสนอใหระบบขาราชการประจํา ไดรับฟง ประสาน ปรองดองกับกลุมตาง ๆ 
ตลอดจนเขาทํางานรวมกันกับกลุมตาง ๆ อยางชอบธรรมไปเลย  

  
 ตองย้ําวา   การบริหารงานภาครัฐท่ีฝายการเมืองมีหนาที่กําหนดนโยบายและฝาย
ขาราชการประจํามีหนาท่ีนํานโยบายไปปฎิบัตินั้น  แทจริงแลวท้ังสองฝายตางทําหนาท่ี
ของอีกฝายหน่ึงดวยเสมอ   การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมเชิงนโยบายของฝายการ
เมือง จะไดรับการนําเสนอจากขาราชการดวยเสมอ ไมมากก็นอย  และฝายการเมืองก็
ตองเขาไปรวมดําเนินกิจกรรมในทางปฎิบัติกับฝายราชการประจําอยูบอย ๆ    ฉะนั้น 
การมองวาขาราชการ เปนแคผูปฎิบัติสวนฝายการเมืองเปนผูนําเสนอนโยบายเอง  นั้น   
อาจไมถูกตองนัก  จากเหตุผลที่วา          
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 ประการแรก ขอมูลและรายละเอียดตางๆ ในการบริหารหรือในการปฏิบัติ นั้น 
โดยปรกติจะอยูในมือของขาราชการ ซึ่งมักใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติตาม
นโยบายไดเสมอ 
 ประการท่ีสอง แตละประเทศมีการควบคุมระบบราชการโดยฝายการเมืองใน
ระดับท่ีเขมขนตางกัน เชน ในจีนขาราชการตองข้ึนตอการควบคุม กํากับ โดยพรรค 
อยางใกลชิด  แตในฝรั่งเศสและในญ่ีปุนนั้นฐานะและชื่อเสียงในเรื่องความเชี่ยวชาญทํา
ใหบรรดาขาราชการของสองประเทศน้ีมีความเปนอิสระคอนขางสูง  
 ประการท่ีสาม ในฐานะที่เปนผูใหคําปรึกษาดานนโยบายแกฝายการเมือง ทําให
ขาราชการชั้นสูง มีบทบาทมากในการกําหนดนโยบาย หรือปรับเปลี่ยนนโยบายไปดวย 1

 การใหคําปรึกษาทางนโยบายของระบบราชการตอฝายการเมือง (Policy Advice) 
เปนสิ่งท่ีทําใหกลุมขาราชการระดับสูงมีบทบาทสําคัญในทางการเมือง อยางหลีกเลี่ยงไม
ได  ดังน้ัน ในทางทฤษฎี เรา จึงไมอาจแยกความรับผิดชอบในทางนโยบายของฝายราช
การประจําออกจากฝายการเมืองไดงาย ๆ เสมอไป  ซึ่ง หมายความวา ฝายการเมืองเปนผู
กําหนดนโยบาย  แตขาราชการประจําเอง ก็จําตองใหความรู และ ใหขอ แนะนําอยาง
ใกลชิดแกฝายการเมืองดวย  บทบาทในทางนโยบายของขาราชการประจําจึงมี ไดสอง
ทาง คือ 
 หน่ึง นําเสนอทางเลือกตาง ๆ ในเชิงนโยบายแกรัฐมนตรี  
 สอง ทบทวนขอเสนอทางนโยบาย โดยเฉพาะในแงผลกระทบของนโยบายหรือ  
ผลสืบเนื่องจากนโยบาย แตอยางไรก็ตามแมราชการจะมีบทบาททางนโยบายมาก แตบท
บาทน้ีก็ถูกจํากัดโดยหลักความเปนกลางทางการเมืองไดในหลายประเทศ เชน สห ราช
อาณาจักร ญี่ปุน  และออสเตรเลีย ลวนมีหลักขอนี้ ในการกํากับขาราชการดวย  2

 อยางไรก็ดีมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวา บทบาททางนโยบายของขาราชการประจํามีนัยยะ
สําคัญทางการเมืองดวย เชนการกําหนดนโยบายกับการใหคําแนะนําทางนโยบายตอฝาย
การเมือง ยอมนําไปสูการตัดสินใจทางการเมือง บนฐานขอมูล และบนฐานความ รู ที่ขา
ราชการใหมาน่ันเอง  

                                                        
1
 Andrew Heywood , Politics (New York:Palgrave,2002) pp.357-376 

2
 Andrew Heywood ,เพิ่งอาง  
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 นั่นคือ ขาราชการและระบบราชการ ถึงอยางไรก็ตาม ก็ยังเปนแหลงสําคัญมาก
ในการแนะนํานักการเมือง  เพราะสามารถควบคุมการไหลเวียนของความรู และขอมูล
ขาวสารตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ในสภาวะเชนนี้ นักการเมืองจะรูอะไร เพียงเทาท่ีขาราชการตองการบอกขอมูล
จึงอาจถูกปกปดหรือ ถูกบิดเบือน หรืออยางนอยก็เปนขอมูลที่บรรดาขาราชการประจํา
ไดกลั่นกรองมาใหแลวเปนอยางดี  จึงอาจไมครบถวนหรือถูกตองตามที่นักการเมือง
ตองการ        
 เราตองไมลืมวา อํานาจของขาราชการประจําน้ัน มาจากฐานความรู ของผูเชี่ยว 
ชาญหรือผูชํานาญการ  ซึ่งส่ังสมไวในระบบราชการยิ่งความรับผิดชอบขยายตัวมากข้ึน 
และนโยบายมีความซับซอนข้ึน นักการเมืองมือสมัครเลนก็หนีไมพนจากการพึ่งพิงท่ี
ปรึกษาจากราชการประจําน่ันเอง 
 เมื่อเปนเชนนี้แลว   แอปเปลบี จึงถึงกับตองกลาวสรุปวา ก็  “ ขาราชการนั่น
แหละเปนผูกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ” เอง 1 
 นอกจากนี้ ดังที่กลาวมาแลว ระบบราชการประจํา ยังเปนแหลงรวบรวมซึ่งผล 
ประโยชน (Articulating  Interest) อันเกี่ยวของกับการจัดทํา และ นํานโยบายไปปฏิบัติ   
ทําใหขาราชการตองติดตอสื่อสารกับกลุมผลประโยชนตาง ๆ  ทําใหกลุมเหลาน้ีกลาย 
เปนเสมือน “กลุมลูกคา” ของหนวยราชการไป ซึ่งในแงหนึ่งก็เปนส่ิงท่ีดี เพราะทําให 
ราชการเปนท่ียอมรับ และไดรับความสนับสนุนจากกลุมเหลานี้  เกิดความรวมมือซ่ึงกัน
และกันระหวางกลุมเหลาน้ีกับรัฐบาล  แตในอีกแงหนึ่ง มันอาจทําใหเกิดระบบ “ลูกคา
มากอน”(Clientism)  2 อันอาจกอเกิดปญหาเรื่องความรับผิดชอบตอสาธารณะของราช
การข้ึนมาได  
 เฟรเดอริกสัน ไดเสนอขอคิดเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการเมืองเอาไววาสภาพ 
แวดลอมทางการเมืองมีความสําคัญตอการบริหารรัฐกิจมากท่ีสุด  การจะเขาใจถึงจิตวิญ 
ญาณของการบริหารรัฐกิจนั้น  จึงมี “ ความจําเปนท่ีจะตองรูจักการเมือง และตองรูซึ้งถึง

                                                        
1 ดู Paul H. Appleby ,อางแลว 
2  เพื่อเขาใจความแตกตางของคําวา Customer & Client & Subject & Citizen อยางสังเขปดูในHenry 
Mintzberg, “ Managing Government ”ใน วารสาร Harvard Business Review ฉบับ May- June 
1996 หนา 76 
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 และทั้งหมดนี้ ยอมชี้ใหเห็นวาการบริหารงานท่ีปราศจากการเมืองคือส่ิงที่ไมเคย
เกิดข้ึนในประวัติศาสตรการบริหารงานภาครัฐ  ไมวาการบริหารภาครัฐน้ัน  จะอยูในระ 
บอบการปกครองแบบใดก็ตามยิ่งถาเปนระบอบประชาธิปไตยแลวการเมืองและการ
บริหารแทบจะเปนเรื่องเดียวกันไปเลย 
 คิดตามสํานักคิดที่เห็นการเมืองแยกจากการบริหารไมไดนี้  ดุลยภาพที่เหมาะสม
จะเกิดได ก็ดวยการท่ีขาราชการกับนักการเมืองตองรวมมือรวมใจกันในการทํางาน  ไม
ถือเขาถือเรา แบงเขาแบงเรา ไมรังเกียจการหนุนชวยสนับสนุนและคําแนะนําจากอีกฝาย
หนึ่ง   พยายามท่ีจะไมเห็นอะไรเปนการกาวลวงหรือละเมิดอํานาจหนาท่ีของตนไปเสีย
หมด มีความอดทนและอดกลั้นในความแตกตางของแตละฝาย  เห็น ความยุงเหยิง ความ
พัวพันและความใกลชิดของสองฝายเปนเรื่องดี   และ  อาจกลาวไดวาความสันทัดในการ
จัดการกับความแตกตาง การประนีประนอมกันระหวางฝายการเมืองกับฝายบริหารให
ได(Compromising) ก็คือ สิ่งจําเปน ที่สุด ในการรักษาดุลยภาพแบบสํานักที่สองนี้2 
  ดุลยภาพแบบสํานักท่ีสองน้ัน จึงทําไดโดยแทบไมตองแยกสองฝายออกจากกัน
เลย   เฮนรี่ มินซเบอรก(Henry Mintzburg) ศาสตราจารยดานการจัดการสมัยใหม ยังย้ํา
ไวดวยวา “ความเชื่อท่ีวาการเมืองและการบริหาร สามารถแยกจากกันไดเปนเพียงมายา
คติ ซึ่ง บัดนี้ แทบสูญสลายไปหมดแลว” 3 
 สรุป อีกครั้งหนึ่งวา ดุลยภาพของสองฝายในการบริหารราชการ ตามสํานักท่ีสอง
ของรัฐประศาสนศาสตรนี้ อยูที่การไมแยกบทบาทของฝายการเมือง และฝายราชการ
ประจําออกจากกันชัดเจน เปนดุลยภาพที่ตองทํางานดวยกัน พ่ึงพาอาศัยกันและกัน  

                                                        
1 H. George Frederickson, “The Spirit of Public Administration ” ( Sanfransisco : Jorsey Bass 
  Publisher:1997)  
2 อุทัย   เลาหวิเชียร รัฐประศาสนศาสตร  : ลักษณะวิชาและมิติตางๆ (กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาน
ศาสตร แหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร: 2544) หนา 289 
3  Henry Mintzberg,  อางแลว , หนา 80 
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 สํานักท่ีสาม  โอเวอรีม (Patrick Overeem) มองวา แมวาในทางปฏิบัติแลวเราจะ
ไมสามารถแยกบทบาทของฝายการเมืองและขาราชการประจําออกจากกันไดก็ตาม แต
ขาราชการประจํานั้น   ตองรักษาความเปนกลางทางการเมือง ( Political Neutrality) ไว
อยางเครงครัด นี่เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนของขาราชการประจํา และ อันความเปนกลาง
ทางการเมืองนี้ ก็ คือ เสาหลักท่ีจะแบงการเมืองออกจากการบริหารไดพอสมควร    แม
พวกท่ีแยงการแบงการเมืองออกจากราชการประจําน้ัน  ก็ยังไมไดละท้ิงความสําคัญของ
ความเปนกลางทางการเมือง  เพียงแตรับวา ความลําเอียง หรือเอนเอียงทางการเมืองของ
ขาราชการประจํา (Political Partiality of the Administrators) นั้น เกิดข้ึนได  นักคิดและ
นักปฏิบัติที่โตแยงการแบงแยกการเมืองออกจากการบริหาร  ยังคงเชื่อวา  ความพยายาม
เปนกลาง ทางการเมืองเปนคุณสมบัติที่สําคัญ ที่ดี ของ ขาราชการประจําอยูนั่นเอง 1 
 ดังน้ัน ขอสรุปตรงน้ีวา  ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ ในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี
สองสนใจท้ังสองอยาง ซึ่งขัดแยงกันเอง คือ ดานหน่ึง ก็ ปฎิเสธการแยกการเมืองออก
จากการบริหาร  แตในขณะเดียวกัน ก็ ยังคงยอมรับความสําคัญและความจําเปนของ
ความเปนกลางทาง การเมืองของขาราชการประจํา 
 โอเวอรีม เสนอวา ความเปนกลางทางการเมือง กับ การแยกการเมืองออกจากการ
บริหารน้ัน ตางกัน แตก็มีความสัมพันธกันใกลชิด กลาวคือ หาก เชื่อวาขาราชการประจํา  
ควรเปนกลางทางการเมือง ก็ตองยอมรับในแนวคิดการแยกการเมืองออกจากการบริหาร
พอสมควรดวย   
 ความเปนกลางทางการเมือง คือ แกนกลางของแนวคิด ที่ แยกการเมืองออกจาก
การบริหาร ที่เรายึดถือกันมานาน    โดยเฉพาะอยางยิ่งจากบรรดาบิดาของบริหารรัฐกิจ  
เชนวิลสัน กูดนาว และเวเบอร (MaxWeber ) เพ่ิงจะมาในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสองนี่
เอง ที่เริ่มหันมายอมรับซ่ึงแนวคิดเรื่องความเปนกลางที่ไมมีการแบงแยก (Neutrality-
Without-Dichotomy) กลาวคือ ยอมรับความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการประจํา 
แตไมยอมรับเรื่องการแยกการเมืองออกจากขาราชการประจํา (การบริหาร) โดย เด็ดขาด 
                                                        
1
   Patrick  Overeem , The Value of the Dichotomy : Politics , Administration , and The Political      

Neutrality of Administrator (Lieder University Vol.27 .No. 2 : 2005) p.312 
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 โอเวอรีมเห็นวา แนนอน การเมืองกับนโยบายไมใชเรื่องเดียวกันและแตกตางกัน  
และจะเอามาทําเปนเรื่องเดียวกันไมได  แมการบริหารภาครัฐจะเกี่ยวของอยางมากกับ
นโยบายก็ตาม 1 แต ความเปนกลางทางการเมือง จะเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหแยกการ 
เมืองออกจากการบริหาร ไดอยางมีความหมาย อยางเปนไปได และ อยางมีความสําคัญ
ความเปนกลางทางการเมืองน้ัน กลาวอยางงายๆ ก็คือ การท่ีขาราชการประจําไมลําเอียง
เข าขางใดขางหน่ึงในประเด็นทางการเมือง(The Impartiality of Administrators in 
Political Issues) นั่นคือ ขาราชการตองปฎิบัติหรือบริหารภารกิจและหนาท่ี ตามวิชาชีพ
ในการทํางาน มุงเพ่ือสวนรวม  ไมควรเขาขางฝายใดฝายหน่ึง ในความขัดแยง  ทางการ 
เมือง  
 ความเปนกลางทางการเมือง คือ หนาท่ี ที่เรียกรองใหขาราชการประจําไมเขาไป
เกี่ยวของกับกิจกรรมที่จะทําใหการปฎิบัติหนาท่ีของราชการประจํา ไปเขาขางใคร ฝาย
ใด พรรคใด ในทางการเมือง ซึ่ง เปนที่เสียหายแกราชการได 
 มีผูแจกแจงแนวคิดความเปนกลางทางการเมืองออกเปนหกองคประกอบ ไดแก 
 หน่ึง การเมือง หรือ นโยบายน้ัน แยกออกไดจากการบริหาร  โดยที่ นักการเมือง
เปนผูกําหนดนโยบาย  สวนขาราชการนําเปนผูนํานโยบายไปปฎิบัติ 

สอง ขาราชการประจําไดรับการแตงต้ัง  เลื่อนข้ัน  และปรับเงินเดือนบนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรมมากกวาบนพ้ืนฐานของการรับใชและเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง 

สาม ขาราชการประจําตองไมเกี่ยวของกับบรรดากิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง ( Public Servants Do Not Engage in Partisan Political Activities)  
 สี่ ขาราชการประจําตองไมแสดงทัศนะสวนตัวท่ีเกี่ยวกับนโยบายและการบริหาร
ของรัฐบาลตอสาธารณชน 
 หา ขาราชการประจํา ตองใหคําปรึกษาอยางสอดคลองกับความเปนจริงและตรง 
ไปตรงมาตอนักการเมืองที่เปนผูบังคับบัญชา   ในทางกลับกัน นักการเมือง ตองปกปอง

                                                        
1  Patrick Overeem, เพิ่งอาง,หนา 318 
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 หก ขาราชการประจําตองบริหารนโยบายอยางซื่อสัตย  อยางกระตือรือรนโดยไม
ตองสนใจปรัชญาและแผนการของพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลและไมเอาความเห็นของ
ตนเขามาเกี่ยวของ 
 องคประกอบหกประการดังกลาวขางตน  ไมเพียงแต ขยายนิยามความเปนกลาง
ทางการเมืองเทานั้น  แตยังพรรณนาถึงระบบราชการพลเรือนซ่ึงเปนระบบแบบอังกฤษ
หรือแบบเวเบอร   จะเห็นวาเฉพาะองคประกอบท่ีสามเทาน้ันท่ีหมายถึงความเปนกลาง
ทางการเมือง    สวนองคประกอบอ่ืน ๆ เปนเพียงการเสนอถึงวิธีการปองกันการละเมิด
หลักความเปนกลางทางการเมือง  บางองคประกอบก็กําหนดวิธีปฎิบัติใหแกขาราชการ
ประจํา เพ่ือไมใหละเมิดหลักความเปนกลาง  สวนองคประกอบขอแรก  เปนการวางหลัก
การแยกการเมืองออกจากการบริหาร ซึ่ง ตองยํ้าในท่ีนี้อีกวา อัน ความเปนกลางทางการ
เมืองนี้  ยอมไมใชการเพิกเฉยกับการเมือง(Political Indifference/Unconcern) 
 อาจจะเขาใจกันวา ความเปนกลางทางการเมืองน้ันมีหลักวา  ขาราชการ หรือผูป
ฎิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญซ่ึงปฎิบัติงานในระดับที่ตํ่า ลวนไมควร ไปเกี่ยวของกับการ
เมือง หรือ ไมตองสนใจปญหาทางการเมือง  แต อันนี้ อาจจะทําไดจริงเพียงในหมูขาราช
การผูเชี่ยวชาญท่ีระดับไมสูงเทานั้น  แตกลาวสําหรับขาราชการระดับสูงซึ่งมักมีบทบาท
เปนที่ปรึกษานักการเมืองดวย มักจะทําไมไดจริง   
 นักวิชาการบางคนมองวา  ขาราชการไมไดรับใชแครัฐบาลเทาน้ัน  แตยังรับใช
องคอธิปตยของสังคมการเมือง  ซึ่งอาจจะเปนรัฐ  กษัตริย รัฐธรรมนูญ หรือประชาชน 
ซึ่งแตกตางกันในแตละประเทศ  การท่ีขาราชการรับใชหรือรับผิดชอบตอนักการเมืองก็
เพราะฝายหลังอางวาตนคือตัวแทนชั่วคราวขององคอธิปตย  ทําให ขาราชการ   ไมอาจ
เพิกเฉยตอพวกเขาได  แต ขาราชการยัง ตองถือเรื่องสังคม สวนรวม เรื่องของบานเมือง
เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดอยูดี 
 นอกจากน้ีขาราชการยังมีฐานะเปนพลเมืองดวย  จึงหมายความวาพวกเขาอาจมี
ความนิยมชมชอบการเมืองเปนสวนตัวได1  (Political Preference) ในขณะที่ ก็ สามารถ

                                                        
1
 Patrick Overreem อางแลว , หนา 315 
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 เมื่อกลาวถึงประเด็นนี้แลว ก็ขอชี้เพ่ิมเติมวา อัน ความเปนกลางทางการเมือง กับ
ความสามารถท่ีเปนกลาง นั้นก็แตกตางกันอยู   โดย ความสามารถท่ีเปนกลาง (Neutral  
Competence) นั้น คอฟแมน (Kaufman) นิยามไววา คือ ความสามารถท่ีจะทํางานของรัฐ
บาล ในฐานะผูเชี่ยวชาญและปฎิบัติงานนั้นตามมาตรฐานท่ีชัดเจนมากกวา การทําดวย 
ความภักดี หรือ ดวยพันธะหนาที่ตอพรรคการเมือง หรือ ดวยความชอบไมชอบ สวนตัว
ในทางการเมือง  1 
 จากนิยามดังกลาว จะพบวา มันประกอบไปดวย สองแนวคิด คือ คุณคาของความ
เปนกลางทางการเมือง กับ ความสามารถทางวิชาชีพ 2 ( Professional Competence)    ซึ่ง 
ปญหาของการคิดเชนน้ี ก็คือ ใหน้ําหนักกับมาตรฐานของวิชาชีพมากเกินไป  การท่ีบอก
วาขาราชการประจําไมควรที่จะถูกชี้นําโดยการเมือง  ก็ไมไดหมายความวา  พวกเขาควร
ที่จะถูกชี้นําโดยวิชาชีพ   
 ยิ่งไปกวาน้ัน ดูจะเปนความจริงท่ีวา  หลักความสามารถทางวิชาชีพ หรือ แมแต
หลักการบริหารแบบเปนวิทยาศาสตร  ไปดวยกันไดเปนอยางดี กับ หลัก ที่ใหแยกการ 
เมืองออกจากราชการประจํา  ดังที่นักบริหารรัฐกิจในยุคตนเคยเช่ือวา  หากการบริหาร
ภาครัฐปลอดซึ่งการเมืองไดแลว  ก็จะกลายเปนการวิเคราะหและการปฏิบัติที่เปนคลาย
วิทยาศาสตร  และคลายกับการบริหารธุรกิจดวย   
           ดังน้ัน การแยกการเมือง จากราชการ ประจําน้ัน จะมาเกี่ยวของกับความสามารถ
ทางวิชาชีพ ก็เพียงในบางครั้ง ใน บางเรื่องบางเง่ือนไขเทานั้น  สองอยางนี้หาไดสัมพันธ
กันในทางมโนทัศนจนยืนยันไดเสมอวา หากมีสิ่งหน่ึงก็ตองมีอีกสิ่งหนึ่งดวยเสมอไป 
 ดังน้ัน สําหรับสํานักท่ีสามในสายรัฐประศาสนศาสตร  ที่ มอง เรื่องดุลยภาพ
ระหวางนักการการเมือง กับ ขาราชการประจําน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีขอบเขต
หรือเขตแดน ระหวาง สองฝายน้ีใหชัดเจน ( Boundaries) เหมือนกัน  ซึ่งจะทําใหดูคลาย
กับสํานักที่หน่ึง  
                                                        
1 Patrick Overreem , อางแลว ,หนา 315 
2 Patrick Overreem , เพิ่งอาง , หนา 315 
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           แต ถาดูใหละเอียดข้ึน ก็ อาจสอดคลองกับสํานักท่ีสองดวย ตรงที่วาเห็นการเมือง
กับราชการน้ันแยกออกจากกันไดยากในทางปฏิบัติ แตกระนั้น ก็ เสนอวาในภาวะที่ตอง
สัมพันธใกลชิดกันแคไหน ขาราชการก็ยังตองรักษาความเปนกลางไวอยางเครงครัด ไม
เขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมของพรรคการเมือง  
 นอกจากสามสํานักตามท่ีกลาวมาแลว การสรางดุลยภาพท่ีเหมาะสมของฝายการ
เมืองและฝายขาราชการประจําในเมืองไทย   ยังอาจพิจารณาไดจาก ความคิดเรื่อง 
Governance1      

และการจัดการภาครัฐแนวใหม( New Public Management )2 จากตะวันตก ซึ่ง
กลายเปนหลักคิดและอุดมการณ ในการปฏิรูปภาครัฐในหลายประเทศ  รวมทั้งอาจจะมา

                                                        
1 อาน R.A.W.Rhode, “ The New Government : Governing Without Government” ใน University 
of New Castle Political Studies 1996 , XLIV , 625 - 667  Rhode ช้ีวา Governance ใชกันในหลาย
ความหมาย 
     หนึ่ง หมายถึง Minimal State คือ รัฐขนาดเล็ก นั่นคือ ใหรัฐมีบทบาทและขนาดลดลง 
     สอง หมายถึง Corporate Governance คือ การสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 
     สาม หมายถึง New Public Management ( NPM) ซ่ึง ก็ คือหลักนิยมท่ีเกี่ยวกับการจัดการท้ังหลาย 
( managerialism ) นําเทคนิคการบริหารจากภาคธุรกิจมาใชในราชการ  เชน ใช  ตัวช้ีวัด การวัด
ความคุมคา การนํากลไกทางการตลาดและการแขงขันมาใหบริการสาธารณะ  
     ส่ี หมายถึง Good Government  เชน มี Human right หรือการมีระบบตุลาการท่ีอิสระ มีการบริ 
หารงานท่ีโปรงใส มีผูตรวจสอบท่ีอิสระ มีการเคารพกฎหมาย มี โครงสรางการบริหารที่เปนพหุ
นิยม และมีส่ือเสรี   
     หา หมายถึง Socio –Cybernetic System ซ่ึง เปนระบบท่ีไมมีศูนยกลาง หรือ ศุนยอํานาจ ซ่ึง จะ
ไปรองรับความคิดในความหมายท่ีหก 
     หก หมายถึง Self – Organizing Networks คือ เปนเครือขายท่ีจัดระบบในตัวของมันเอง ซ่ึง 
หมายถึงวาในยุคใหม งานราชการจะไมมีใครเปนตัวโดดเดน แตทุกฝายจะชวยกันทําในลักษณะท่ี
ตางก็เปนอิสระ และ ตางก็จัดระบบของตัวเองและเปนตัวแสดงท่ีไมเปนรัฐ   
 
2
 ดู Christopher Hood , A Public Management for All Seasons? (© Royal Institute of  Public 

Administration :1991)pp. 324-325 ซ่ึง Hood เสนอวา NPM มีองคประกอบหลัก ดังนี้ คือ  
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 ดังน้ันเมื่อพูดถึง Governance สิ่งท่ี ธนาคารโลก(World Bank) ตองการคือ 
 หนึ่ง สนับสนุนใหมีการแขงขันและสนับสนุนการทํางานของระบบตลาด หรือ
Encourage competition and markets  

                                                                                                                                                               
1.Hands – on professional management in public sector หมายถึงการบริหารงานดวยมืออาชีพ และ
มีการทํางานเปนอิสระ ไมมีหัวหนาคอยส่ังงาน ไมมีหนวยงานกลางกําหนดกรอบ(free to manage)   
รวมท้ังมีกติกาตรวจสอบท่ีชัดเจน( Accountability) เพื่อไมใหมีการลุแกอํานาจ 
2. Explicit standards and measures of performance  มีมาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเพื่อวัดผลงาน โดย
กําหนดเปาหมายเฉพาะกลุมท่ีเปนเชิงปริมาณ  
3. Greater Emphasis on output controls ใหความสําคัญในการควบคุมปจจัยนําออก ใหความสําคัญ
กับผลผลิตหรือผลลัพธ ( Results) มากกวาข้ันตอนหรือกระบวนการ 
4. Shift to disaggergation of units in the public sactor ซอยหนวยงานออกเปนหนวยยอย ๆ  แตละ
หนวยยอย จะมีความชัดเจนในตัว และทําสัญญาใหหนวยงานภายนอกเขามารับงานไปทําได  
5. Shift to greater competition in public sector เนนการแขงขันใหมากข้ึนเพื่อใหไดขอเสนอท่ีดีท่ี
สุด 
6. Stress on private sector styles of management practice เนนการทํางานแบบภาคธุรกิจใหมากข้ึน  
7. Stress on greater discipline and parsimony in resources use  สนใจการใชทรัพยากรอยางเขมงวด 
มีหลักการ และใชใหคุมคาท่ีสุด    
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 สอง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนกิจการของเอกชน หรือ Privatize public 
enterprise  
 สาม การปฏิรูป ระบบราชการประจํา ดวยการลดจํานวนคนลง หรือ Reform the 
civil service by reducing over-staffing  
 สี่  ริเริ่มการประหยัดซ่ึงงบประมาณ  เพ่ิมวินัยทางการคลัง หรือ  Introduce 
budgetary discipline  
  หา กระจายอํานาจการปกครองและการบริหารไปสูทองถิ่น หรือ Decentralize 
administration  
 หก สนับสนุนให องคกรพัฒนาภาคเอกชน  (เอ็นจีโอ) มีบทบาทมากข้ึน หรือ
Make greater use of NGO. 
  Good Governace ที่เรารูจักกันในเมืองไทย เห็นไดวาเปนการรวมกันของการจัด
การภาครัฐแนวใหมหรือ New Public Management  ที่เนนการใชแนวคิดภาคธุรกิจมา
บริหารและจัดการในภาครัฐ เชน หลักการจัดการ (Managerialism ) หรือ ใชแนวคิดแบบ
ตลาดมาบริหารในภาครัฐ (Market-based Public Administration)หรือใชแนวคิดท่ีเห็นรัฐ
เปน ผูประกอบการ  ( Entreperneurial Government) รวมถึ งการใช อุดมการณ เสรี
ประชาธิปไตย   (Liberal Democracy) ซึ่งเนนการลดขนาดของภาค รัฐ หรือลดบทบาท
ของขาราชการลง 1 และ ยัง อาจรวมไปถึงการใชความคิด   “สาธารณนิยม” (Civic 
republicanism)  เรียกตาม เอนก เหลาธรรมทัศน 2 ซึ่งเนนการเพิ่มบทบาท รวมทั้งตองใช
ความคิด “ประชาการ” ของชัยอนันต  สมุทวาณิชมาประกอบ 
 ใน บทความชื่ อ   “Tranforming Bueracratic 21st Century : New Democraitic 
Governance Paradigm” (Bidhaya :1997) พิทยา บวรวัฒนา ไดนําเสนอกระบวนทัศน 
New Democraitic Governance โดยชี้ใหเห็นวา ศตวรรษท่ี 21 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเขาสู

                                                        
1 Christopher Hood , หนา 324-325 
2 เอนก เหลาธรรมทัศน , การเมืองของพลเมือง (กรุงเทพฯ : คบไฟ , 2545) 
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 พิทยา จึงเห็นความจําเปนที่รัฐบาลตองมีขนาดเล็กลง และมีขอบเขตหรือ มี ชนิด
ของงาน ที่นอยลง (Smaller Government and Does less) แตรัฐท่ีเปลี่ยนไปเชนนี้ ไมไดมี
ความสําคัญลดลงเลย   ตรงขามรัฐเชนนี้ ยิ่งตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลย่ิงข้ึน และยิ่งตอง
เชื่อมโยงกับสวนตาง ๆ ของโลกไดดียิ่งข้ึนและเร็วยิ่งข้ึน จนเสมือนปราศจากพรมแดน
และกาลเวลามาขวางกั้นเอาไว 
 ยิ่งกวานั้น  พิทยายังชี้วา ในระบอบประชาธิปไตยอยางทุกวันนี้นั้น รัฐบาลตอง
ถูกตรวจสอบจากภายนอกใหไดมากข้ึน  เชน จากฝายคาน จากกลุมผลประโยชน จาก
องคกรอิสระ จากองคกรหมาเฝาบาน (Watch Dog) ชนิดตาง ๆ  รวมท้ังจากผูตรวจการ
รัฐสภา (Ombudsman)  
 ในความเห็นของพิทยา การตรวจสอบไดกลายเปนกลไกการบริหารภาครัฐท่ี
สําคัญท่ีสุด ที่จะบงชี้ไดวารัฐบาลท่ีใชอํานาจของประชาชน  จะทําเพ่ือประชาชน หรือ 
ทําเพ่ือสังคมหรือไม ทําแคไหน  และจะยํ้าถึงความรับผิดชอบท่ีรัฐตองมีตอประชาชน ผู
เปนเจาของอํานาจที่แทจริงดวย 
 สุดทาย พิทยายังชี้วารัฐบาลที่ดียังตองเปนรัฐบาลที่มีความเปนธรรม2 (Fairness) 
ดวย  โดย ความเปนธรรมนี้ เปนคานิยมสําคัญยิ่งของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
และเปนคานิยมที่จําเปนยิ่ง สําหรับการการบริหารภาครัฐ ในระบอบประชาธิปไตย   
 ความเปนธรรม3 ยังมีความจําเปน เพราะเหตุที่ประเทศชาติมีทรัพยากรท่ีจํากัด
ดวย การกําหนดความเปนธรรมท่ีถูกตองหรือไม จึงกระทบถึงประโยชนของสาธารณะ
และประโยชนสวนบุคคลอยางยิ่ง การบริหารภาครัฐท่ีดีจึงตองสรางความเปนธรรมใน
ดานตาง ๆ ใหเกิดข้ึนดวย เชน ความเปนธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว หรือ ความ

                                                        
1 ดู Bidhaya  Bowornwattana ,ในบทความ “Transforming Bureacracies for the  21st century : The 
New Democratic Governance  Paradigm” ,ใน Public Administration Quarterly Volume 21, 
Number 3 , 1997, pp.295 - 300 
2 เพิ่งอาง,หนา 301 
3
 ดูเพิ่มเติมใน Nicholas Henry , Toward a Bureacratic Ethic , Public Administration and Public 

Affairs (New Jersey : Pearson Prentice Hall) pp. 426 - 446 
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 ทั้งหมดนี้เปนหลักวิชาการท่ีประเทศไทยรับเขามา หรือนําเขามาจากตางประเทศ
ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดตอฝายการเมืองตอขาราชการประจําและตอนักวิชาการ อันสง 
ผลตอการปรับเปลี่ยนดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับราชการประจําดวย 
 ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา  รัฐบาลของประเทศตางๆท่ัวโลกไดรับเอากระแส
แนวความคิดสมัยใหมตามท่ีกลาวมาขางตน เขามาริเริ่มและดําเนินการปฎิรูปการบริหาร
ราชการแผนดินของตนอยางจริงจังและตอเนื่อง  รัฐบาลไทยเอง ก็ เนนการปรับภาครัฐ
ใหมีขนาดเล็กลง และทบทวนภารกิจของตนเสียใหมเชนแทรกแซงเศรษฐกิจใหนอยลง 
ปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินใหชัดเจน โปรงใส และเปดเผยยิ่งข้ึน  ทําใหมีการ
ตรวจสอบและวัดผลสําเร็จของภาครัฐไดมากย่ิงข้ึน พยายามใหภาครัฐบริหารงาน อยาง
คุมคาทรัพยากร  ใหหนวยงานรัฐตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดมากข้ึน 
และใหหนวยงานรัฐรับฟงความคิดเห็นประชาชนใหมากข้ึน รวมท้ัง ใหผูคนทั่วไปมี
สวนในการบริหารภาครัฐไดมากข้ึน เปนตน   
  การปฎิรูปราชการในไทยนั้น คอยเปนคอยไป(Incremental Model)1 เกิดข้ึนใน 
แทบทุกรัฐบาลในระยะหลัง ๆ มาน้ี  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางราชการและ 
วิธีการทํางานของภาครัฐในการตอบสนองประชาชนหลายอยาง อาทิ 

การปฏิรูปราชการในชวงนายบรรหาร  ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี(พ.ศ.2538
)ไดเสนอแนวคิด 2ไวหลายประการคือ 
 หน่ึง  การปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  ซึ่งรวมไปถึงการปรับภารกิจ  บทบาท  
หนาที่  โครงสราง  ระบบงาน  และ อัตรากําลัง ของหนวยราชการดวย  

                                                        
1
 ขยายความโดย Charles E. Lindblom วานโยบายแบบคอยเปนคอยไปเปนธรรมชาติและสมจริง
มากท่ีสุดในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ แนวคิดนี้ช้ีวานโยบายเปนผลจากการเจรจาตอ
รองและประนีประนอมกันของฝายตางๆ(Partisan Mutual Adjustment and Pluralism) หรือเปนผล
จากการเมืองแบบคอยปรับคอยทํา (Incremental Politics) ดูเพิ่มเติมใน “Still Mudding, not yet 
Through ,” ใน Public Administration Review Vol.39 No.6(Yale University:November/December 
1979) หนา  517-525 
2
 จิรวัฒน รจนาวรรณ.ปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ(กรุงเทพฯ :สํานักพิมพพึ่งตน, 2546) 
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 สอง  ปรับปรุงกฏหมาย เพ่ือเปลี่ยนโครงสรางใหญที่สําคัญ  รวมท้ังปรับปรุง
กฎหมายใหสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจ เพ่ือเอ้ือใหราชการคลองตัวย่ิง
ข้ึน และ เอ้ือ ตอการเกิดองคการในลักษณะพิเศษตาง ๆ ข้ึนมาดวย 
 สาม  ปรับปรุงกฏหมายแมบทในการบริหารราชการในระดับกระทรวง  ทบวง  
กรม ตางๆ เชน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ 
 สี่  ปรับปรุงระบบสวัสดิการของขาราชการ  เพ่ือใหขาราชการที่เปนกลไกของ
การบริหารภาครัฐไดปรับปรุงเปล่ียนแปลงการทํางานของตน ที่สนองตอบตอประชาชน
ในภาวะที่ตองมีการจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐ  ทําใหขาราชการตองรับผิดชอบงานเพ่ิม
ข้ึน และทํางานโดยมุงผลสัมฤทธิ์มากข้ึน 
 ครั้นสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต   ยงใจยุทธ  ไดมีการจัดทําแผนแมบทการปฎิรูป
ระบบราชการ( พ.ศ. 2540-2541 ) รวมท้ังไดริเริ่มดําเนินการรางกฎหมายวาดวยองคการ
มหาชน  นอกจากน้ัน ยังไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีกําหนดใหป  พ.ศ. 2540-2541  เปนป 
แหงการบริการประชาชน โดยภาครัฐ  รวมท้ังไดนําเสนอใหรัฐใชระบบเปดในการเลื่อน
ข้ันเงิน เดือนประจําปขาราชการดวย  
 สวนในสมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  ( สมัยที่  2 )  มีการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การปฎิรูประบบราชการที่สําคัญไดแก  การตราพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 
2542  การปรับขนาดกําลังคนในภาครัฐ  โดยไมใหมีอัตราเพ่ิมใหมต้ังแตปงบประมาณ   
พ.ศ.  2541  เปนตน  และใหยุบตําแหนงเทากับจํานวนตําแหนงท่ีวางลงจากการเกษียณ
อายุไมนอยกวารอยละ  80  สวนที่เหลืออีกรอยละ  20  ใหจัดสรรใหกับสวนราชการท่ียัง
มีความจําเปน  และยังไดยุบเลิกตําแหนงลูกจางประจําไปเปนจํานวนมาก  ทําใหการควบ
คุมขนาดกําลังคนในภาครัฐเปนจริงยิ่งข้ึน  รวมท้ังคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหแบงภารกิจ
ของภาครัฐออกเปน  6  กลุม  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดโครงสรางสวนราชการ ให
สอดคลองกับภารกิจใหมของรัฐ  ตลอดจนใหมีการระงับการจัดต้ังอําเภอและกิ่งอําเภอ
ข้ึนใหม   นอกจากน้ันไดกําหนดแนวทางการจัดต้ังหรือการแบงสวนราชการ โดย
กําหนดวาจะตองไมทําใหคาใชจายดานบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมข้ึน ผลของมาตรการ
เหลาน้ี ทําใหควบคุมการขยายหนวยงานในระดับกรมและระดับกระทรวงไดผลพอควร 
 การดําเนินงานของรัฐ   ต้ังแตรัฐบาลนายบรรหารถึงรัฐบาลนายชวน( 2) ชี้ให 
เห็นถึงความพยายามของรัฐไทยท่ีจะปฏิรูประบบราชการ  แมวาอาจไมไดผลมากนัก  แต
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 สวนการปฎิรูประบบราชการของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ต้ังแตปพ.ศ. 
2544จนถึงปจจุบันนั้น  เนนท่ีการควบคุมผลการปฎิบัติงาน (Performance Control) โดย
แบงงานออกเปนสวน ๆ อยางชัดเจน (Isolate task) มอบหมายงาน (Assignment)ใหดียิ่ง
ข้ึน และ วัดผลการปฎิบัติงานมากข้ึน ( measurement)  รวมทั้ง ทําสัญญาวาจางการ
ทํางาน (Contract Employment) ที่กําหนดระยะเวลา และเง่ือนไขในการทํางาน คลายกับ
ระบบธุรกิจ 1  
 แตการนํา การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Performance  Control) มาใชในระบบ
ราชการอาจมีผลเสีย ในการนําประเทศกลับไปสูยุคของการควบคุมท่ีเครงครัดเชนดัง
อดีต ในรูปแบบเครื่องจักร (หรือ Machine Model)    เราจะเห็นการปฏิบัติงานของขาราช
การประจําในยุคน้ีมีลักษณะเปนผูปฏิบัติตามคําสั่ง และมุงตอบสนองการวัดผลการปฎิบั
ติงาน และรวมศูนยการทํางานไวที่ขาราชการการเมืองมากข้ึน  การปฏิรูประบบราชการ
ที่กอใหเกิดอํานาจท่ีมากลนในมือของฝายการเมืองในปจจุบัน  ทําใหเกิดดุลยภาพใหม
ระหวางฝายการเมืองกับฝายราชการประจํา ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมมากทีเดียว 
 การปฎิรูปในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ  ยังมีความแตกตางจากการปฎิรูปในยุคกอน อีก
อยางหนึ่ง คือ มีการทําสัญญาวาจางทํางาน 2 (Contract Employment) เปนการกําหนด
พันธกิจ หรือ ทําสัญญา ขอตกลงในการปฎิบัติราชการระหวางรัฐมนตรีกับคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณ  ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งตามตอมาดวยการขอ
ตกลงอยางอ่ืน ๆ อาทิ  
 รัฐมนตรี ตองใหปลัดกระทรวงทําสัญญาในการทํางาน  เชนเดียว ปลัดกระทรวง
ก็ตองใหอธิบดีทําสัญญาในการปฎิบัติราชการตอตนเชนกัน  ยิ่งกวาน้ันจะตองมีการ
เสนอวิสัยทัศนของแตละกระทรวง  เชนเดียวกับท่ีตองเสนอวิสัยทัศนของประเทศโดย  
รัฐบาลดวยอยางชัดแจง 

                                                        
1 Henry Mintzburg , “Managing government” ในวารสาร Harvard Business Review : ( May – 
June 1996) pp.80 
2 จิรวัฒน รจนาวรรณ , อางแลว    
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 ในฐานะที่ขาราชการประจําคือกลไกในการแปลงนโยบายไปสูการปฎิบัติ  จึงจํา
ตองนํานโยบายท่ีรัฐบาลกําหนดใหมาเปนยุทธศาสตรในการทํางาน  แปลงนโยบายไปสู
การปฎิบัติ เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน  รวมทั้งตอง
บริการประชาชนใหสะดวกและรวดเร็วดวย  
 การทําสัญญาขอตกลง หรือ การทําพันธกิจและภาระหนาที่ในรัฐบาลในปจจุบัน
มีในสองลักษณะ คือ   
 หนึ่ง  รัฐมนตรี ซึ่งมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และ ผลสัมฤทธิ์ระ
ของกระทรวง  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายใหญของรัฐบาล  ที่ไดสัญญากับประชาชน
มาแลวอยางเปนทางการ  ดังน้ันจึงตองสรางความโปรงใสในการทํางาน  ตามขอตกลง
รวมกัน  ระหวางรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง ( กรอบความคิดในการปฎิรูปกระบวนการ
งบประมาณท่ีกําลังดําเนินการ )   
 สอง ปลัดกระทรวง มีหนาท่ีในการแปลงนโยบาย  เปาหมาย  และผลสัมฤทธ์ิที่
รัฐมนตรีไดทําขอตกลงกับคณะรัฐมนตรี มาแปลงใหเปนยุทธศาสตรของกระทรวง  ซึ่ง
กําหนดถึงเปาหมายผลผลิต  ผลลัพธ  และแนวทางการปฎิบัติ  เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์สมที่
รัฐมนตรีคาดหวังเอาไว  
 ปลัดกระทรวง ในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําในกระ 
ทรวง  จึงตองมีพันธะผูกพัน ที่จะตองรับผิดชอบตอผลการทํางานของกระทรวง และรับ
ผิดชอบตอการกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ตามนโยบายและเปาหมายของฝายการเมือง 
 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและมีการผูกพัน  จึงตองมีการจัดทําขอตกลงการทํางาน  
ที่ลงนามระหวางปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานของกระทรวง   และนํา
ขอตกลงนี้มาใชเปนบรรทัดฐานในการทําขอตกลงกับผูปฎิบัติงานชั้นรองลงไปภายใน
กระทรวง  พันธกิจของขาราชการประจําที่ตกลงกันไวจึงกลายเปนกรอบความสัมพันธท
ในการทํางานรวมกัน  เปนดุลยภาพที่ถูกกําหนดดวยขอตกลงนั่นเอง 
 ดังน้ัน การปฎิรูปดังกลาวจึงไมใชเปนเพียงแคการปฎิรูประบบราชการเทานั้น  
แตเปนการเปลี่ยนโครงสราง และ เปลี่ยนระเบียบการบริหารราชการแผนดิน และการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้งไดทบทวนความสัมพันธระหวางรัฐกับราชการดวย  
 ความสัมพันธของฝายการเมืองกับขาราชการประจํา จึงเกิดดุลยภาพใหม ตาม
แนวคิดการจัดการแนวใหม ซึ่งพยายามใหมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่แตละฝายที่ 



 36

 ดังน้ันการปฏิรูปภาครัฐในทุกรัฐบาล มักจะพิจารณาความสัมพันธของนักการ 
เมืองกับขาราชการประจําเปนหลักกอนเสมอ  บอยครั้งการปฎิรูปเปนผลผลิตของฝาย
การเมืองที่พยายามจะควบคุมขาราชการใหถนัดยิ่งข้ึน  จริงอยูมีการอธิบายวาการปรับ 
เปลี่ยนในภาครัฐน้ัน ก็เพ่ือใหเกิดประโยชนกับประชาชนมากที่สุด แมวาประชาชนจะ
สําคัญก็จริง แตโดยทั่วไปการปฏิรูปท่ีเริ่มจากคําถามที่วา ประชาชนจะไดอะไรนั้น ไม
สําคัญเทากับวาฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําจะไดอะไรจากการปฏิรูป 
 ขอกลับไปท่ีหลักคิดในการปฏิรูปราชการ ซึ่งมีสองหลักดวยกันเปนเปาหมาย 
หลักท่ีหนึ่ง คือ ปฏิรูปเพ่ือใหการบริหารภาครัฐดีข้ึน และหลักที่สอง คือ ปฏิรูปก็เพ่ือให
การปกครองมีรายละเอียดท่ีเปนประชาธิปไตยย่ิงข้ึน  และที่เรากลาวมาจนถึงขณะนี้ก็
เปนการปฏิรูปดวยเหตุผลของการปฏิรูปเพ่ือใหการบริหารภาครัฐดีข้ึนนั่นเอง แตตอจาก
นี้ ไปจะขอกลาวถึงการปฏิรูป เพื่ อการสรางรายละเอียดของการปกครองท่ี เปน
ประชาธิปไตยย่ิงข้ึน 2  
 กรอบการปฏิรูปเพ่ือความเปนประชาธิปไตยยิ่งข้ึน มักจะมาจากฝายการเมือง ซึ่ง 
มาตรการท่ีมักจะใช ก็ เชน เปดเผย โปรงใส  รับผิดชอบ เขาถึงได และให นักการเมือง
เขาไปควบคุมกิจกรรมของบรรดาขาราชการไดมากข้ึน  มีอํานาจในการแตงต้ังโยกยาย 
เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพใหขาราชการ เนนการลดขนาดระบบราชการลง  ปรับใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (Streamlining) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เนนเพ่ิมคุณภาพในการให
บริการ การบริหารท่ีเนนลูกคา การสรางสํานักงานผูตรวจการรัฐสภา( Ombudsman ) 
การออกแบบการปฏิรูปแบบประชาธิปไตย  ไดตัวอยางมาจากกลุมประเทศ OECD เชน 
ประเทศอังกฤษมีนโยบาย “กฎบัตรพลเมือง”  (Citizen charter) นายกรัฐมนตรีจอหน  เม

                                                        
1 ดู ทศพร ศิริสัมพันธ, “การบริหารจัดการภาครัฐในยุคโลกาภิวัตน : ระบบตลาดการจัดการสมัย
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 สวนกรอบการปฏิรูปเพ่ือใหมีการบริหารภาครัฐท่ีดีข้ึนนั้น มักจะถูกนําเสนอโดย
ขาราชการหรือนักวิชาการ  ซึ่ง มักจะทําใหนักการเมืองตองเสียประโยชนหรือเสียอํานาจ 
เชน ขาราชการอาชีพมักจะเสนอมาตรการ ที่จะทําลายอํานาจในการแตงต้ังโยกยายของ
นักการเมือง  กําจัดการแทรกแซงจากนักการเมืองเลว ในการตัดสินใจของบุคลากร เพ่ิม
ชั้นตําแหนงในระบบราชการใหมากข้ึน ปรับเงินเดือนใหขาราชการ เพ่ิมการควบคุมของ
ราชการ  ขยายหนวยงาน เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง เชน ให
เขียนรัฐธรรมนูญใหมที่อนุญาตใหขาราชการเปนวุฒิสมาชิกได ซึ่ง สามารถควบคุมการ
ทํางานของนักการเมือง และมีบทบาทในการเสนอกฎหมายไดดวย เปนตน  
 จุดเนนของการปฏิรูป จากมุมมองขาราชการประจําน้ัน คือ เรื่องของ “อํานาจ” 
และผลประโยชนของราชการ  มากกวาการปรับปรุงภาครัฐเพ่ือใหบริการลูกคาใหดีขึ้น 
ในชวงที่รัฐบาลจากการเลือกต้ังมีอํานาจ ขาราชการก็จะบอกวา ขอเสนอของตนเปน
ประชาธิปไตย เชน จะชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทางการบริหาร สงเสริมการปก
ครองทองถิ่น แตนักการเมืองมักจะตรวจสอบขอเสนอการปฏิรูปของขาราชการโดย
ละเอียด เพราะมันมักจะเปนขอเสนอที่เปนประโยชนแกขาราชการประจํามากเกินไป 
 ในประเทศที่การเมืองมั่นคง คือ ไมแกวงไปแกวงมาระหวางประชาธิปไตยกับ
เผด็จการ การปฏิรูปภาครัฐ จะถูกชี้นําโดย หรือจะมีรากฐานจาก ปรัชญาหรือหลักการท่ี
แนนอน ดังนั้นเราจึงเห็นความตอเนื่องของการปฏิรูป  ตัวอยางเชน รัฐบาลจีนมักจะใหมี
การปฏิรูป ก็ เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจีน จากระบบการวางแผนโดย
สวนกลางไปสู ระบบตลาดแบบสังคมนิยม  ขณะเดียวกัน สังคมตะวันตกจะเนนการปฏิ 
รูป เพ่ือสงเสริมความโปรงใส  การตรวจสอบได  และคุณภาพในการใหบริการ 
 แตที่ใดท่ีขาราชการประจํามีอํานาจมาก    การปฏิรูป ก็มักจะ กลายเปน การรักษา
อํานาจ และสถานภาพ ของขาราชการชั้นสูง เชนในประเทศไทยเราเอง  ซึ่งมีการปฏิรูป 
ที่เปนวัฏจักรระหวางแนวคิดประชาธิปไตยกับแนวคิดแบบอํามาตยาธิปไตย 
 หากกลาวใหชัดเจนมากข้ึน คือ การปฏิรูประบบราชการเปนวัฏจักรของดุลยภาพ
ของฝายการเมืองกับฝายขาราชการประจํา ซึ่งอาจจะเจรจาตอรองหรือปะทะเขาอํานาจซ่ึง
กันและกันอยูตลอดเวลา 
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บทที่ 2 
ดุลยภาพในมุมมองของการสรางประชาธิปไตย 

 
 การปรับดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับฝายประจําน้ัน  ยังอาจมองไดจากสาย
รัฐศาสตรดวย  ซึ่งเกี่ยวพันกับการกําหนดกรอบของความสัมพันธของสองฝายเสียใหม
ตามการพัฒนาประชาธิปไตย ที่รุกคืบหนาไปเรื่อย ๆ  พึงสังเกตวาในระบอบด้ังเดิมหรือ
ในสมบูรณาญาสิทธิราชย หรือในระบอบใหมหรือ ประชาธิปไตยนั้น ลวนแตมีราชการ
ประจํามาทําหนาที่ในนามตนไดเชนกัน  แตในระบอบด้ังเดิมน้ัน ราชการจะทําหนาที่รับ
ใชกษัตริย  สวนในระบอบใหมนั้น ราชการจะทําหนาท่ีเปนผูรับใชราษฎร ตามหลัก
ประชาธิปไตย 
 ดังนั้นการเดินทางไปสูระบอบประชาธิปไตยน้ัน จึงมิใชอยูที่การมีรัฐธรรมนูญท่ี
จํากัดอํานาจและบทบาทของรัฐ และใหสิทธิเสรีภาพแกปวงชนเทานั้น  หาก ยังตองปรับ 
เปลี่ยนโครงสรางและกลไกในอํานาจรัฐหรือในระบบราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับหลัก
ประชาธิปไตยท่ีวา  ฝายประจํานั้น ตองข้ึนอยูกับฝายการเมือง ที่มาจากการเลือกต้ัง อีก
ดวย 1   
 ราชการสมัยใหมในไทย อาจถือวาเริ่มตนมาจากสมัยรัชกาลท่ี 5  เพ่ือเขาไปแทนท่ี
ระบบขุนนางโบราณ  ราชการที่เริ่มตน จึงเริ่มดวยการรับใชสถาบันกษัตริยซึ่งทําหนาท่ี
บริหารประเทศแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy)  การท่ีสถาบันกษัตริย
นําสยามฟนฝามหันตภัยจักรวรรดิตะวันตกไดนั้น ก็ ไดอาศัยราชการที่สราง ข้ึนใหม นั้น 
มาชวยไมนอยเลย   
 เมื่อราชการ(Bureaucracy)  ขยายตัว มีความสําคัญ  และมีอํานาจมากข้ึน เปน
ลําดับ จึงทําใหเริ่มมีการเปรียบเทียบระหวางขาราชการกับสถาบันกษัตริย  ในหมูขาราช
การชั้นผูใหญในปลายรัชกาลที่ 6 และรัชกาลท่ี 7 นั้น มีความรูสึกและความคิดเห็นกันวา 
ยอดสูงสุดของระบบราชการน้ันหาไดเปดโอกาสใหสามัญชนไปครอบครอง   ตําแหนง

                                                        
1
 ชัยอนันต  สมุทวณิช , 100 ป แหงการปฎิรูประบบราชการ วิวัฒนาการของอํานาจรัฐและอํานาจ  
การเมือง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, 2541) หนา 209 
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 การเติบใหญขยายตัว ในขณะท่ีรูสํานึกวาตนเองมีขอจํากัดอยูเชนนี้ผนวกกับ
ความคิดของประชาธิปไตยท่ีมุงใหทุกคนไมวาจะเปนสามัญชนหรือผูดี  ไมวาจะเปนคน
ที่มีเศรษฐฐานะใดๆ สามารถข้ึนสูยอดสูงสุดของระบบราชการไดหากมีความสามารถ
เปนที่จับตารวมกันเขาทําใหขาราชการระดับกลางจํานวนมากในขณะนั้นรวมกลุม
เคลื่อนไหวเรียกชื่อกลุมวา “คณะราษฎร ” 2 ผลักดันและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปก
ครองพ.ศ.2475  
 
ประชาธิปไตยหรืออํามาตยาธิปไตย 
 การเปล่ียนแปลงการปกครองในป2475นั้น มองที่รูปลักษณ ก็ คือการเปลี่ยนไปสู
ระบอบประชาธิปไตย  แต ถามองที่สาระ นาจะเปนการเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ริกส (Fred W. 
Riggs) เรียกวา Bureaucratic Polity หรือ อํามาตยาธิปไตย เสียมากกวา3   
  ริกสไดเสนอทฤษฏีในกระบวนทัศนรัฐศาสตร ที่อธิบายการปรับดุลยภาพ
ระหวางฝายการเมืองและฝายประจําไดเปนอยางดีในประเทศไทย คือ ทฤษฎีอํามาตยาธิป
ไตย  ซึ่งชี้วาการเมืองไทยหลังป 2475 จนถึงปที่เขาเขียนหนังสือคือ พ.ศ. 2509 นั้น ความ
จริงเปน อํามาตยาธิปไตย คือ อํานาจทางการเมืองตกอยูในมือของขาราชการทหารหรือ
พลเรือนชั้นสูง ซึ่งเขายึดอํานาจรัฐ และกุมอํานาจรัฐนั้นอยูได เพียงเพราะการสนับสนุน
ของคณะทหาร ไมวาจะมีรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และการเลือกต้ังหรือไม  อํานาจก็
อยูในมือคณะขาราชการประจําชั้นสูง  ซึ่งเปนท้ังฝายการเมือง(เชนนายกรัฐมนตรีและรัฐ
มนตรี)  และในเวลาเดียวกันก็ดํารงตําแหนงประจําชั้นสูงที่สําคัญควบคูไป ( เชนเปนผู
บัญชาการเหลาทัพและตํารวจ เปนปลัดกระทรวง เปนอธิบดี เปนอธิการบดี)     

อันท่ีจริง ผูมีอํานาจสูงสุดทางการเมือง (นายกรัฐมนตรี)  ในระบอบอํามาตยาธิป
ไตยนั้น  คือนายทหารอาชีพผูยึดกุมอํานาจในกองทัพไดกอน  แลวจึงยึดอํานาจรัฐ 

                                                        
1
 ชาญวิทย  เกษตรศิริ, 2475 : ปฏิวัติสยาม , หนา 1 - 47 

2
 ชาญวิทย  เกษตรศิริ ,เพิ่งอาง 

3
 Fred  W. Riggs, Thailand. The Modernization of a Bureacratic Polity (Honolulu: Eastwest 

Center, 1966) 
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  ที่เรียกวา “อํามาตยาธิปไตย” นั้นเหมาะสมย่ิง  เพราะในชวงสมัยนั้นการได
ตําแหนงทางการเมือง  เปนผลพลอยไดจากการดํารงตําแหนงประจํามากอน เชน รัฐ
มนตรี มักเคยเปนอธิบดี หรือ เปนปลัดกระทรวงมากอน หรือ บางคร้ังก็ดํารงตําแหนง
ทางการเมืองพรอม ๆ กับตําแหนงทางประจําเคียงคูกันไป ดังกลาวมาในขางตนแลว   ตัว
นายกรัฐมนตรีนั้น มักจะมาจากผูบัญชาการกองทัพบก  และรักษาตําแหนงน้ันไวกับตัว
ตลอดเวลาหรือเกิอบตลอดเวลาที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี   และที่ชื่ออํามาตยาธิป
ไตย จัดวาเหมาะสมกับการอธิบายความเปนจริงอีกประการหน่ึง ก็ คือ ในชวงเวลาน้ัน  
การแยงชิงตําแหนงทางการเมืองในไทยมิใชอยูที่การตอสูในสนามเลือกต้ัง แตอยูในกอง
ทัพ โดยเฉพาะกองทัพบก และยิ่งไปกวานั้นในการกุมกําลังทหารบกในกรุงเทพ ฯ  ดังมี
คํากลาวที่วา “ใครก็ตามท่ีกุมกองทัพภาคท่ี 1 ไดก็คุมกองทัพบกได  ใครท่ีกุมกองทัพบก
ได  ก็ คือนายกรัฐมนตรี หรือ ผูทาชิงตําแหนงนายกรัฐมนตรี นั่นเอง ”  
 เกือบ 40 ป ที่ยาวนานจากปพ.ศ.2475 ถึง พ.ศ. 2516  การยึดอํานาจดวยกําลัง
ทหาร คือ เสนทางสูยอดสูงสุดทางการเมือง  และการไดตําแหนงท่ีสําคัญในราชการ
ประจํากอน คือหนทางสําคัญในการกาวข้ึนสูตําแหนงในทางการเมือง และตําแหนงใน
ราชการประจําโดยเฉพาะในกองทัพนั้น ก็ สําคัญยิ่งนัก จนมักไมคอยมีใครยอมทิ้ง
ตําแหนงประจําในขณะสวมตําแหนงทางการเมืองไปพรอมกัน  ในขณะที่ฝายการเมือง
แท ๆ ที่มาจากการเลือกต้ัง และไมมีตําแหนงในราชการประจํา  ไมวาจะเปนฝายคาน
หรือฝายรัฐบาล เปนไดอยางมากก็คือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  นอยคนนักท่ีมาจากการ
เลือกต้ังอยางเดียว แลวจะไดครองตําแหนงรัฐมนตรีดวย 
 ยิ่งในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี จนถึงสมัยจอมพลถนอม 
กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ยิ่งเปนชวงที่แจมชัดท่ีสุดวา การเมืองไทยจนถึงขณะนั้น
เปนอํามาตยาธิปไตย  เพราะการข้ึนสูตําแหนงทางการเมืองโดยผานการเปน สมาชิกผู

                                                        
1
 Fred.W.Riggs, เพิ่งอาง หนา 197 
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 หรือ อาจอธิบายไดวา การเปล่ียนแปลงการปกครอง เมื่อป 2475 คือ การท่ีขาราช
การชั้นผูใหญกับชั้นกลางท่ีเปนสามัญชน ทั้งท่ีอยูในกองทัพหรือราชการพลเรือน   ได
ข้ึนสูตําแหนงสูงสุดทางการเมือง แทนกษัตริยหรือเจานายชั้นผูใหญที่เปนที่ไววางพระ
ราชหฤทัย   การเปลี่ยนแปลง ในป 2475 คือ การเปลี่ยนแปลงจากที่ฝายการเมือง คือ
สถาบันกษัตริย อยูเหนือระบบราชการ  มาเปนระบบท่ีขาราชการชั้นนํา  ทําหนาที่ทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจําไปในตัว  
 วิลสัน( David A. Wilson ) อธิบายไวดวยวา “ผูนําคณะเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของไทยในขณะน้ัน  ไมอยูในฐานะที่จะหาฐานกําลังจากประชาชนท่ีอยูนอกระบบราช
การไดเลย  ไมสามารถจะเรียกรองระดมความสนใจจากประชาชนนอกระบบราชการ มา
สนับสนุนตนได  เม่ือเปนเชนนี้  การเมืองจึงกลายเปนเรื่องของการแขงขันกันเองในหมู
ขาราชการท้ังหลาย เพ่ือเอาประโยชนตางๆ จากรัฐบาล” 1 ซึ่ง แนนอน การเมืองในระบบ
เชนนี้  แตกตางไปจากการเมืองในระบอบประชาธิปไตยชัดเจน เพราะ  คํานึงถึงผล
ประโยชนของขาราชการประจํา มากกวาผลประโยชนของกลุมหรือฝายทางการเมือง 
หรือ ของประชาชนโดยทั่วไป  
 ความสัมพันธของฝายการเมืองกับขาราชการประจํา ในระบอบอํามาตยาธิปไตย
นั้น  โดยความจริงแลว เปนเรื่องของคนท่ีแวดวงรวมกัน คือ เปนคนท่ีอยูในระบบราช
การประจําดวยกัน หรือ คนที่เติบโตมาจากราชการ กับ คนที่ยังอยูในราชการประจําน่ัน
เอง 
 หลังการเปลี่ยนแปลง ในเดือนตุลาคม ป 2516 จนถึง ป  2531 เมื่อส้ินสุดยุคนายก
รัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท  ก็ยังไมเปนที่ชัดแจงวา การเมืองไทยจะออกจากอํา
มาตยาธิปไตย ไปเปนประชาธิปไตย ไดแนหรือไม  ประชาธิปไตยที่ออนแอนั้น จะเติบ
โตอยางยั่งยืนไดหรือไม  จะมีการหวนกลับคืนสูอํามาตยาธิปไตยไดอีกไหม  แตที่แน

                                                        
1
 David A.Wilson, Politics in Thailand (Ithaca, N.Y. : Cornell University Press,1962) p.227 
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 เม่ือหมดยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท แลว พลเอกชาติชาย ชุณหวัน  ผู เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฏร และเปนหัวหนาพรรคที่มีเสียงขางมากที่สุดอยูในขณะนั้น ก็
ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  นับเปนครั้งแรกในรอบ 12 ป นับต้ังแตป 2519 ที่ 
ประเทศไทยกลับมามีนายกรัฐมนตรีที่เปนนักการเมืองจากการเลือกต้ังอีกครั้งหนึ่ง 
 การจะออกจากอํามาตยาธิปไตยนั้น  ที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ ฝายการเมืองจะตอง
มาจากการเลือกต้ัง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีควรตองมาจากการเลือกต้ัง และยิ่งไป
กวาน้ัน ขาราชการประจําจะดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยไมลาออกจากราชการประจํา
กอนน้ันยอมไมได 
 ดังจะเห็นไดวาการถกเถียงในการรางรัฐธรรมนูญท่ีสําคัญหลายๆ ฉบับ ระหวาง 
ป 2521 ถึง 2534 ก็ คือ เราจะหามขาราชการประจํา โดยเฉพาะขาราชการทหารมาดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดวยไดหรือไม     
 อํามาตยาธิปไตยไดสิ้นสุดลงพรอม ๆ กับที่เกิดชนชั้นใหมข้ึนมาในสังคม ไดแก  
ชนชั้นกลาง  นักธุรกิจ  ผูประกอบอาชีพตาง ๆ  เอนก  เหลาธรรมทัศน ในหนังสือเรื่อง  
Business  Associations  and the New  Poitical  Economy  of  Thailand ชี้วา เมื่อมาถึง
ปลายยุคพลเอกเปรมแลว  อํามาตยาธิปไตยท่ีครองอํานาจอยูหลายทศวรรษ ก็ ได ปดฉาก
ลง  1 
 
ระบบราชการกับการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ัง  
 ภายหลังจอมพลถนอม กิตติขจร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี สืบเนื่องจาก
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  พระเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ให ศาสตราจารยสัญญา 
ธรรมศักดิ์ องคมนตรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ข้ึนดํารงตําแหนงแทน  ใน
ยุคของนายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์นี้มีการปฏิรูปการเมืองในหลายดาน เชน มีการ

                                                        
1
 Anek Laothamatas , Business Associations and  the New Political Economy of Thailand 

(Boulder: Westview, 1992)  
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 หลังจากรัฐบาลเตรียมการเลือกต้ังท่ีมีนายสัญญา ธรรมศักด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี
แลว  ประเทศไทยก็ไดเขาสูยุคประชาธิปไตยท่ีนายกรัฐมนตรีมาจากหัวหนาพรรคการ
เมือง ผูเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากการเลือกต้ังดวย  จากตนป 2518 จนถึง6 ตุลาคม 
2519 เรามี ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี ตอดวย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
แลวก็ปดทายดวย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช อีกครั้งหนึ่ง1 
 ในชวงป 2518 ถึงป2519 ถามองท่ีรูปลักษณก็คือการท่ีระบอบประชาธิปไตยกลับ
คืนสูสังคมไทยอีกครั้งหน่ึง  หากดูที่สาระ ก็ คือ การเกิดฝายการเมืองที่มาจากการเลือก
ต้ังโดยเฉพาะ   และฝายการเมืองนี้ พยายามแยกตัวออกจากระบบราชการประจํา และเริ่ม
ที่จะเขามากํากับดูแล และชี้นําระบบราชการ ในนามของผูแทนประชาชน หรือ ในนาม
ของ “ประชาธิปไตย” มากข้ึนเปนลําดับ 
 ในชวง พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ.2531 นั้น  ฝายการเมืองยังไมสามารถแสดงบทบาท
การนําท่ีชัดเจนได  หากตองประนีประนอมกับฝายทหารและขาราชการประจํากอน 
เรียกไดวาเปนสมัย “กึ่งประชาธิปไตย” หรือ “กึ่งอํามาตยาธิปไตย” หรือ “กึ่งราชการก่ึง
การเมือง” ก็เห็นจะไมผิด  ในชวงนั้น  รัฐบาลไดรับการยอมรับท้ังจากฝายทหารและฝาย
การเมือง โดย มี พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปน นายกรัฐมนตรี  
 ดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับขาราชการ ที่หลายฝายมองวาเปนประโยชนกับ
บานเมืองดวย ก็เกิดข้ึนในชวงที่พลเอกเปรมเปนนายกรัฐมนตรีนั่นเอง ซึ่งในชวงดังกลาว 
ราชการประจํายังเปนหลักในการนําเสนอนโยบายตอฝายการเมือง  ขาราชการที่มีความรู
ความสามารถ และมีหลักวิชาชีพที่ดี  สามารถนําเสนอขอคิดเห็นและความหวงใยตอฝาย
การเมืองได และไดรับอิสรภาพทางหลักวิชาจากฝายการเมืองพอควร โดยเฉพาะธนาคาร 

                                                        
1
 จริวัฒน รจนาวรรณ , ปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ.(กรุงเทพฯ. สํานักพิมพพึ่งตน ,2546) 
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 ในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม นั้น บรรดากระทรวงในทางเศรษฐกิจ อยูใตนักการ 
เมืองท่ีมาจากการเลือกต้ัง สวนกระทรวงทางสังคมจะใหฝายการเมืองท่ีมาจากการเลือก 
ต้ังดูแลได  แต นายกรัฐมนตรี จะรักษากระทรวงท่ีมองกันวาเปน “กระดูกสันหลัง” ของ
ชาติ คือ คลัง ตางประเทศ กลาโหม มหาดไทย ใหอยูใตการบังคับบัญชาของรัฐมนตรีที่
เปนอดีตขาราชการชั้นผูใหญที่ไมเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง   
 ดุลยภาพท่ีเหมาะสมระหวางนักการเมืองกับขาราชการประจําในชวงป 2523 ถึง 
2531   ทําใหเกิดนโยบายที่เปนคุณกับประเทศไดหลายเรื่อง  เชน การยุติสงครามกลาง
เมืองกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  การยุติปญหาชายแดนกับประเทศเพ่ือน
บาน   การปรับการทูตใหหันไปทางจีนและเวียดนามมากข้ึน   การดําเนินนโยบายการ
คลังท่ีมีเสถียรภาพจนทําใหเกิดความม่ันคงทางการเงินไดยาวนานและตอเน่ือง รวมถึง
การเปดใหสื่อมวลชนและปญญาชนเสนอความคิดเห็นตอรัฐไดมากข้ึนเปนลําดับ ฯลฯ  
  ซึ่ง ความสําเร็จทั้งหมดน้ี  สวนหน่ึงเกิดจากบุคลิกภาพและความซื่อสัตยของ พล
เอกเปรม  ติณสูลานนท เอง  แตที่สําคัญกวานั้นมันเกิดจากดุลยภาพที่ไมเอนเอียงไปทาง
ใดทางหน่ึงจนเกินไป  การใหบทบาทท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา  การเปดให
ฝายการเมืองพัฒนาตนเองข้ึนเปนลําดับ   แตยังใหการนําทางนโยบายยังอยูในมือของ
ฝายวิชาการในราชการประจําตอไป   ทั้งหมดนี้ สงผลให บรรดานักการเมือง ซึ่ง เคยถูก
สังคมไทยมองวาไมมีความรูความสามรถในการบริหาร   คอยๆ ไดรับการยอมรับมาก
ข้ึนเปนลําดับ 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท   ควบคุมกวดขันไมใหฝายการเมืองใชอํานาจไปใน
ทางที่ผิดกฏหมาย หรือ ใชอํานาจเพื่อนําไปสูการฉอราษฏรบังหลวง  ในฐานะนายกรัฐ
มนตรี พลเอกเปรม ไมพยายามแสดงตนวาเปนฝายการเมือง หรือ ฝายขาราชการกันแน  
ไมพยายามแสดงวาอํานาจของตน เปนอํานาจท่ีเด็ดขาด ชัดเจน หากเปน อํานาจที่เกิด
จากการปรองดองสมานฉันทและเกิดจากดุลยภาพท่ีเหมาะสมระหวางฝายการเมืองกับ
ขาราชการประจํา  ยิ่งไปกวานั้นพลเอกเปรม  ติณสูลานนท และฝายการเมืองขณะน้ัน
พยายามใหขาราชการประจําเห็นวา ฝายขาราชการการเมือง ไมจําตองมีความรู  ความ
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 มีการจัดต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการสะทอนถึงความ
พยายามที่จะปองกันเขตแดนทางอํานาจและหลักวิชาของราชการประจําจากฝายการ
เมืองพอสมควร   ในชวงเวลาน้ีเอง  คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจไดกลายเปน
ศูนยอํานาจท่ีสําคัญ   ซึ่ง รัฐมนตรี ที่เปนนักการเมืองและขาราชการประจําระดับสูง ตอง
ใหความสําคัญและความสนใจยิ่ง  เน่ืองจากสภาพการณทางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว  จนทําใหปญหาทางเศรษฐกิจกลายเปนปญหาหลักของประเทศไปแลว    
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กลายเปนผูมีบทบาทสูงยิ่งกวาคณะรัฐมนตรีไปเสียอีก ในความเปนจริง   
เพราะการที่โครงการสําคัญ ๆ จะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือไมนั้น นายกรัฐ
มนตรี จะมอบหมายใหคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจโดยการชวยเหลืออยางใกล
ชิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เปนผูพิจารณาเสีย
กอน1 
 อาจกลาวไดวา การมีคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเปนหนทางในการให
ขาราชการที่เปนเทคโนแครท ไดเขามามีบทบาทในการบริหารประเทศ รวมกับนักการ
เมืองอยางใกลชิด  ต้ังแต ป 2523 ซึ่ง พลเอกเปรมเริ่มเปนนายกรัฐมนตรีนั้นขาราชการ
เทคโนแครท มีบทบาทสําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายหลัก และกําหนดกรอบการ
พัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง  เมื่อ นักการเมือง เขามาเปนรัฐมนตรี จึงตกอยูในสภาพท่ี
ตองบริหารงานไป  ภายใตกรอบของแผนพัฒนาฯ ดวย  คณะกรรมการรัฐมนตรีฝาย
เศรษฐกิจจึง เปนเสมือนการสนธิกําลังครั้งใหญ (Grand Colition) ระหวางฝายการเมือง 
กับฝายขาราชการประจํา กับบรรดานักเทคนิคและนักวิชาการท้ังหลาย  
 บทบาทของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทของระบบราชการท่ีสําคัญสองประการคือ  

                                                        
1
 ชัยอนันต สมุทวณิช , อางแลว. หนา 183-185 
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 ประการแรก ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคเอกชนเติบใหญ
อยางรวดเร็ว  
 ประการที่สองไดมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง พิจารณาในแงนี้แลวขา
ราชการก็จําตองมีความสัมพันธทางอํานาจเพิ่มข้ึนกับผูแสดงหนาใหมในกระบวนการ
พัฒนาและบริหารประเทศ  คือ นักธุรกิจฝายหน่ึง กับ นักการเมืองอีกฝายหน่ึง นอกจาก
นี้ยังมีนักธุรกิจที่บางคนท่ีเปนนักการเมือง หรือนักการเมืองบางคนท่ีผันตัวเองเปนนัก
ธุรกิจควบคูกันไปดวย  
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้น ทาทายตอการใชอํานาจรัฐของฝายขาราชการ
ประจําโดยตรง เพราะนักการเมืองท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง ยอมมีอํานาจตาม
กฎหมายท่ีจะทําการในสวนท่ีตนรับผิดชอบได แตนักการเมืองเหลานั้น ในระยะแรก มัก
ขาดแนวคิดท่ีจะปรับเปลี่ยนโครงสรางทางอํานาจ  หากยอมรับเง่ือนไขเดิมโดยไมปรับ
ปรุงเปลี่ยนบทบาทและภารกิจของรัฐมากนัก  
 ดังนั้น โครงสรางอํานาจรัฐท่ีขาราชการยึดกุมและอาศัยเปนกรอบในการควบคุม
การพัฒนาประเทศและการบริหารราชการจึงไมกระทบกระเทือนนัก   ยิ่งไปกวาน้ันฝาย
ราชการประจํา ยัง วางมาตราการต้ังรับการเขามามีบทบาททางการบริหารราชการของ
นักการเมืองไดในแทบทุกระดับ กลาวคือในระดับสูงสุดก็มีรัฐธรรมนูญท่ีเปดโอกาสให
บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีได และได
อาศัยบทบาทของนายกรัฐมนตรี ในการถวงดุลอํานาจท้ังนักการเมืองและนักธุรกิจ 
พรอม ๆ กับ จัดสรรผลประโยชนจากงบประมาณและการบริหารบุคคลภายในระบบราช
การดวยกันไดดวย ในระดับการทํางานของคณะรัฐมนตรีก็ไดสรางกลไกพิเศษคือ คณะ
กรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจข้ึนมา เปนกลไกในการตัดสินใจเชิงนโยบาย แทนท่ีจะ
ปลอยใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีแตลําพัง 1 
 ในป พ.ศ. 2531 เมื่อพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี  บทบาท
ของฝายราชการประจํา ดอยความสําคัญลงมาก รวมท้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีฝาย
เศรษฐกิจ และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอม
กันน้ัน ก็ เกิด “ บานพิษณุโลก” ข้ึน ในฐานะที่ปรึกษาเชิงนโยบายสวนตัวของนายกรัฐ

                                                        
1
 ชัยอนันต  สมุทวณิช , อางแลว 
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 ชวงป พ.ศ.2531 ถึงป พ.ศ. 2544  นักการเมืองเริ่มมีฐานะที่เหนือกวาขาราชการ
ประจําอยางเห็นไดชัด  การเมืองไทย หากดูที่รูปลักษณก็คือการสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยที่มั่นคงมากข้ึน  แมจะมีการยึดอํานาจประทวงขับไลรัฐบาลอยูบาง แตโดย
ทั่วไปประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ลงตัวแลว  แตหากดูที่สาระก็ คือ 
ฝายการเมืองหาวิธีที่จะปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนของปวงชนที่ไดรับมอบอํานาจ
อธิปไตย มาจากการเลือกต้ัง  นําพาระบบราชการไปในทิศทางท่ีเปนที่ตองการของ
ประชาชนไดมากข้ึน   
 ในระยะแรกของชวงน้ี  ฝายการเมืองพอใจแคเพียงการผลักดันใหโครงการตาง 
ๆของภาครัฐ ไปลงในพ้ืนท่ีเลือกต้ังของตนเอง  เพ่ือใหประชาชนท่ีสนับสนุนตนเองได
รับประโยชนอยางชัดเจน  ซึ่ง ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การเกิด “บรรหารบุรี” ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี  ตอมา จึงเกิดความคิดทางนโยบายที่แตกตางจากราชการประจํา  เกิดกรณีที่
ขาราชการการเมือง พยายามที่จะเอาชนะนโยบายของขาราชการประจํา เชน การมี 
นโยบายเปลี่ยนสนามรบอินโดจีนใหกลายเปนตลาดการคา  ในสมัยพลเอก ชาติชาย 
ชุณหวัณ เปนนายกรัฐมนตรี  เริ่มมีนักการเมืองจํานวนมากที่มองวานโยบาย และหลักคิด
ของราชการประจํานั้น  ตามการเปลี่ยนแปลงไมทัน  ดอยหลักวิชา และลาหลังกวาความ
คิดเห็นของประชาชน  จึงมีความจําเปนอยางย่ิง ที่ฝายการเมืองตองเขาไปกําหนด
นโยบายเสียใหม  
 ในสมัยรัฐบาลของนายชวน  หลีกภัย หลังกรณีนองเลือด “พฤษภาทมิฬ” ป 2535
เปน ชวงท่ีสังคมปรับตัวหนักหลังการสูญเสียครั้งใหญ  ขณะเดียวกัน ก็เปนเวลาท่ีไทย
เปดสูโลกภายนอกมากข้ึน ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน  ที่มีการคาและการลงทุนที่เสรี
ข้ึน และมีความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ มากข้ึน ขณะเดียวกัน พลังกาวหนา ตาง ๆ ใน
ประเทศ ก็กดดันใหรัฐบาลเรงปฎิรูปการเมือง  เศรษฐกิจ  และ การศึกษา    
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 กระน้ันก็ตาม การเรียกรองและผลักดันของกลุมปฏิรูปตาง ๆ ก็ดําเนินดวยสันติ
วิธี   ที่ตองการเห็นความเปล่ียนแปลงในสังคม  กอตัวเปนกระแสผูรักประชาธิปไตยทั่ว
ประเทศ เรียกรองใหลดอิทธิพลของทหาร  และ เรงสรางประชาธิปไตยท่ีแทจริง   มีการ
เรียกรองใหมีการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น  เสนอใหมีการเลือกต้ังผูวาราช
การจังหวัดทั่วประเทศ  ใหมีการเลือกต้ังวุฒิสมาชิก  รวมทั้งใหสมาชิกสภาและผูบริหาร
ทองถิ่น มาจากการเลือกต้ังเทานั้น   นอกจากนี้ ยังมีการเสนอใหจัดต้ังศาลปกครอง และ 
เสนอ ใหมีกฏหมายวาดวยขาวสารของทางราชการ  เพ่ือใหการทํางานของระบบราชการ
ทั้งในสวนขาราชการประจําและสวนการเมือง เปนไปอยางโปรงใสท่ีสุดเทาที่จะทําได 
 ในปลายชวงน้ี  เริ่มมีแนวความคิดท่ีวา  ฝายการเมืองตองเขาไปปฏิรูประบบราช
การใหมพรอมๆ กับปฏิรูปนโยบายสําคัญๆ ของประเทศใหม เชน ปฏิรูปการศึกษา 
ปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่ง นักวิชาการและภาคเอกชน ก็ไดชวยนําแนวคิดหลักวิชาและประสบ
การณจากประเทศท่ีพัฒนาแลว  มาเผยแพรในสังคม และนําเสนอกับฝายการเมือง  ซึ่ง
ปรากฏวามีนักการเมืองจํานวนไมนอยก็เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว 
  กอนการเลือกต้ังป 2538 ปรากฏวา นายบรรหาร  ศิลปอาชา  หัวหนาพรรคชาติ
ไทย ไดใชนโยบายปฏิรูประบบราชการ มาหาเสียงกับประชาชนดวย  เนื่องจาก ในยาม
นั้น กระแสประชาธิปไตย กําลังไหลเชี่ยวกรากอยูในประเทศไทย  สังคมกําลังทุมเทพลัง
ไปท่ีการปฏิรูปการเมือง และ ปฏิรูประบบราชการ รวมท้ังเรียกรองใหรัฐบาลแกไขรัฐ
ธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2534 กันอยางเขมขน   
 ในชวงรอยตอระหวาง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540 นี้เอง  ที่เศรษฐกิจ ประสบวิกฤต
รายแรง อยางไมเคยพบเจอมากอน   จึงมีการวิเคราะหวา ที่เปนเชนน้ี ก็เพราะมีความออน
แอในการกําหนดนโยบาย เกิดจากการท่ีระบบราชการประจําต้ังแทน ออกนโยบายที่ผิด
ใหแกฝายการเมือง  จําเปนอยางยิ่ง ที่ฝายการเมือง ไมเพียง“นํา” ฝายประจําในทาง
นโยบายใหไดเทาน้ัน หากยังตอง “ปฏิรูประบบราชการ” ดวย  
 กลาวอีกอยาง ก็ คือ เกิดความเห็นวา การที่ฝายการเมืองจะนําพาประเทศฝาวิกฤต
เศรษฐกิจ ในชวงป 2541 ถึงป 2544 ไปไดนั้น  จําตองอาศัยระบบราชการท่ีปฏิรูปแลว
เปนเครื่องมือ เทาน้ัน 
 ในชวง 4-5 ป  ที่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี  เกิดสภาวะการเมือง
ที่พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวข้ึนครองอํานาจอยางสมบูรณเด็ดขาด  เกิดรัฐบาลพรรค
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 ใน หวงเวลาท่ีฝายการเมืองรุกกระหน่ําขาราชการประจําจนต้ังตัวแทบไมติดน้ี
เอง   ขาราชการประจําท้ังหลาย   ตองพยายามปรับดุลยภาพกับฝายการเมืองอยางหนัก  
เพ่ือท่ีจะรับมือกับนักการเมืองในการทํางานใหดียิ่งข้ึน   
 จะเห็นไดวา  ตลอดมา มีการปรับความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับขาราช
การประจํา หลายคร้ัง หลายโอกาส   เพื่อสราง  “ดุลยภาพ” ในการทํางานรวมกันโดยใน
แตละชวง  ดุลยภาพใหมนี้  เกิดจากความเปนประชาธิปไตยท่ีเพ่ิมขึ้น ทําใหบทบาทและ
ภารกิจของนักการเมือง ที่มาจากการเลือกต้ัง มีมากขึ้นเปนลําดับ จึงเปน การปรับกลไก
ภาครัฐ และการสรางดุลยภาพใหม  ที่สอดคลองกับความเปนประชาธิปไตยท่ีมีมากขึ้น
เปนลําดับน่ันเอง   
 กลาวอยางสรุปความ  จากการมองความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับฝาย
ประจํา ในการบริหารภาครัฐโดย ต้ังแตสมัย ร.5 จนบรรลุป 2475 นั้น  พิจารณาไดวาเปน
การจัดความสัมพันธของสองฝายตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ที่มีกษัตริยและเชื้อ
พระองคอยูเหนือสุด  มีขาราชการอยูสูงรองลงมา และมีประชาชนอยูตํ่าสุด ที่ฐานลาง
ของสังคม    
 ชวงท่ีสอง เปนชวง (พ.ศ.2475-2516) อํามาตยาธิปไตย  ที่ฝายการเมืองหรือผูนํา
ทางการเมืองน้ัน  ถูกระดมหรือคัดสรรจากระบบราชการ และ การเมืองเปนเรื่องจากผล
ประโยชนและขอคิดเห็นที่ตางกันในระบบราชการประจํา  มากกวาท่ีจะเปนผล
ประโยชน หรือความคิดเห็นที่แตกตางกันในหมูนักการเมือง หรือ กลุมการเมือง หรือ
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 สภาพขางตนท่ีกลาวมาน้ี มิไดมีอยูแตในประเทศไทย  ความจริง  ลา พาลอมบา
รา (Joseph La Palombara ) มองวาในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายน้ัน ปญหาภายใน
ระบบราชการเอง  และ ความขัดแยง อันเกิดจากการปรับดุลยภาพระหวางฝายการเมือง
กับราชการประจําน้ันเอง ที่มักจะเปนที่มาของการกําหนดนโยบายของรัฐบาล  สวน 
ประชาชนท่ัวไป นั้น ยังเปนคนสวนลางสุดของสังคมท่ีไมไดมีสวนเกี่ยวของหรือเปนที่
มาของนโยบายเทาใด 2 
 เมื่อยุคสมัยเปล่ียนไป มีการพัฒนาประชาธิปไตยมากข้ึนเปนลําดับ ก็จะมีการแบง
พ้ืนที่ระหวางฝายการเมืองกับขาราชการประจํา  เกิดการเมืองแบบ “กึ่งประชาธิปไตย”  
และ ครั้น ตอมา ฝายการเมือง ก็ จะอยูในฐานะท่ีเหนือกวาขาราชการอยางเห็นไดชัด เมื่อ 
บานเมือง กลายเปนประชาธิปไตยอยางเต็มตัว กลาวกันวาปจจุบันประเทศไทย มีนายก
รัฐมนตรี ผูสามารถดึงอํานาจจากทุกๆ สวนของสังคมและรัฐมาไวที่ตําแหนงน้ีได อยาง
ไมเคยมีใครทําไดมากอน 
  ขยายความมากข้ึน  ในภาวะการณปจจุบัน ผูนําฝายบริหารสูงสุด คือ นายกรัฐ
มนตรี  ไดใชการปฏิรูปราชการ  มาเปนวิธีการ ในการดึงอํานาจจากรัฐมนตรี และขาราช
การระดับสูง มาอยูในมือตนได   นายกรัฐมนตรี กลายเปนศูนยกลางอํานาจในสังคม 
อยางที่ พิทยา บวรวัฒนา เรียกวาขบวนการทําใหทุกอยางข้ึนกับนายกรัฐมนตรี  
“ Prime Ministerialization ” 3 นั่นเอง  บัดน้ี  การเมืองไดข้ึนนําระบบราชการและระบบ
อ่ืนๆ ได แทบจะเบ็ดเสร็จและดูเหมือนวา ดุลยภาพที่พอดีระหวางฝายการเมืองกับฝาย
ราชการประจําไดสูญเสียไปแลว 

                                                        
1
 David  A. Wilson, “Political Tradition and Political Change in Thailand, in Clark D. Neher (ed), 

Modern Thai Politics ( Cambrige of Massachusetts: Schen Publishing Company, 1976 ) 
2
  Joseph la Palombara , Bureacracy and Political Development (Princeton : Princeton University 

Press , 1963) 
3
 Bidhaya Bowornwathana, “ Thaksin’s Model of Government Reform” ในวารสาร Asian Journal 

of Political Science, (Volume 12, Number 1.,  June 2004) หนา 141 
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  นอกจาก  การสรางประชาธิปไตย ในแงของการแปรเปลี่ยนจากอํามาตยาธิปไตย
มาเปน ระบอบประชาธิปไตย ที่มีนักการเมือง พรรคการเมือง และการเลือกต้ังตามแบบ
ฉบับของโลกสมัยใหมแลว   ในชวงสองทศวรษท่ีผานมาน้ี  ยังเกิดการยอมรับมากข้ึนใน
สังคมไทย วาประชาชนเปนเจาของประเทศ  เปนเจาของหรือเปนนายของขาราชการ ไม
วาขาราชการการเมือง หรือ ขาราชการประจําก็ตามและ   ทั้งสองฝายน้ีก็ควรตองข้ึนตอ
ประชาชน และตอบสนองตอประชาชน  ดังนั้น  การปฏิรูปราชการท่ีเดิมเคยเกี่ยวของกับ
ฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําเทานั้น   ตองหันมาถือเอาประโยชนประชาชน 
และการใหบทบาทแกภาคประชาชนเปนเปาหมายดวย  ขณะเดียวกันก็จํากัดอํานาจของ
ภาครัฐและเปดชองทาง ใหประชาชน ไดมาตรวจสอบ การทํางานของฝายการเมืองและ
ขาราชการประจําไดมากข้ึน 
 “ประชาธิปไตย” จึง ไมใชเพียงการสรางประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในสังคม หรือ
เปนเพียงการสรางกรอบความสัมพันธระหวางสองฝาย เทาน้ัน แต ประชาธิปไตย  นั้น 
ยังเปนเรื่องของการดึง “ประชาชน” จากภายนอกระบบราชการ    มารวมกันสรางดุลย
ภาพ “ใหม” ใหเกิดข้ึนระหวางสองฝายตามท่ีกลาวมาแลวเทาน้ัน  ดุลยภาพท่ีเหมาะสม  
ไมไดเปนเพียงเรื่องของสองฝาย  หาก ยังมี สวนท่ีสาม คือ ประชาชน ประชาการ หรือ 
ประชากิจ มาเกี่ยวของดวย 
 ซึ่งในความคิดของ ศ.ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช  นักรัฐศาสตรเรืองนามน้ัน สวนที่
สามน้ีควรไดรับความสําคัญและไดรับการสงเสริม มากท่ีสุด 1 
 เอนก เหลาธรรมทัศน เปนนักรัฐศาสตรอีกทานหน่ึง ที่ย้ํามานานแลววา อันการ
บริหารรัฐกิจในศตวรรษน้ี  ตองเปนความรวมมือและรวมใจกัน ของรัฐ และ ประชา
สังคม โดยมีประชาสังคมท่ีชี้นําและกํากับรัฐได  ทั้งยังตองตระหนักกันวา การปฏิรูปราช
การท่ีสําคัญน้ัน  ตองไมหมายเพียงการเอาภาคเอกชนและระบบตลาดมาแทนระบบราช
การเดิมแคนั้น 2 
 ประชาธิปไตยโดยเน้ือหาและวิญญาณท่ีเปนเอกอุ คือ การปกครองของเรา โดย
เราเอง มากท่ีสุด  และที่ตองย้ํา คือเปนการปกครองโดย พวกเราประชาชนดวยกันเอง
                                                        
1
 ชัยอนันต สมุทวาณิช , การปฏิรูประบบราชการ ,(กรุงเทพฯ สํานักพิมพบานพระอาทิตย  2545).
หนา 41-43 

2
 เอนก เหลาธรรมทัศน, การเมืองของพลเมือง, (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2545) หนา 41-43  
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บทที่ 3 
ความสัมพันธที่เปนจริงระหวางนักการเมืองกับขาราชการ 

 
 การปฏิบัติราชการท่ีเปนจริงในระบอบประชาธิปไตยนั้น  ขาราชการประจํา กับ
นักการเมือง นั้น ไมอาจจะแยกออกจากกันไดเลย  โดยนักการเมืองเปนผูรับผิดชอบ
กําหนดนโยบาย เพ่ือแกปญหาของประชาชนและประเทศชาติ  ขณะเดียวกัน ขาราชการ
จะเปนกลไกในการดําเนินนโยบายน้ันไป ภายใตกรอบกฎหมาย ไปในทิศทางที่นักการ 
เมืองกําหนดไวให    การประสานสัมพันธระหวางนักการเมืองกับขาราชการประจํา จึง 
เปนเง่ือนไขสําคัญในการบรรลุเปาหมายของการบริหารราชการแผนดิน 
 อาจใหความหมายวา ฝายการเมือง หมายถึง  บุคคลท่ีไดสถานะทางราชการจาก
การเลือกต้ังของประชาชน หรือ ไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจทางการเมือง เพ่ือใหทํา
หนาท่ีและรับผิดชอบกิจการทางดานการเมือง การเขารับตําแหนง และการออกจาก
ตําแหนงของฝายการเมือง จะเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพิเศษ 
โดยไมเกี่ยวของอะไรกับระเบียบขาราชการโดยท่ัว ๆ ไป 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ.2535 1 มาตรา 4 กําหนดใหขา
ราชการการเมือง คือ บุคคลซ่ึงรับราชการในตําแหนง ตอไปนี้ 

1. นายกรัฐมนตรี 
2. รองนายกรัฐมนตรี 
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
4. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
5. รัฐมนตรีวาการทบวง 
6. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
7. รัฐมนตรีชวยวาการทบวง 
8. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
9. ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

                                                        
1
 ดูเพิ่มเติมในเอกสารสิทธิประโยชนของผูเกี่ยวของกับงานของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู
แทนราษฎร หนา 12-14 
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10. ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
11. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
12. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 
13. โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
14. รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
15. เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
16. ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
17. เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
18. ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
19. เลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง 

         20.ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง 
           อํานาจหนาท่ีของขาราชการการเมือง1 ตามกฎหมายมีได 3 ลักษณะ คือ 
           1. อํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการทั่วไป 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินดังกลาวนี้ ยังบัญญัติใหรัฐมนตรีมี
อํานาจ บทบาท และหนาที่ ดังน้ี 
  1.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ และ
กําหนดนโยบายตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราช
การของกระทรวง และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยส่ังและชวยปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได 
           1.2 อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงในการปฏิบั ติราชการของ
กระทรวงดังกลาว หมายถึง อํานาจในการส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ หรือคําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี 
           2. อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐ
มนตรี เชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรีในการบริหารงานบุคคลไวหลายประการ เชน การบรรจุแตงต้ัง การเลื่อนข้ัน
                                                        
1
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน,สํานักงาน.แนวทางความรวมมือการบริหารงานรวมกันระหวาง
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและอธิบดี.(กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพสหมิตรออฟเซท, 2548) หนา 13 
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           3. อํานาจหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐ
มนตรี โดยรัฐมนตรีอาจไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่จากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐ
มนตรี ใหรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามความจําเปน 
 ในขณะท่ีขาราชการประจํานั้น  หมายถึงขาราชการซึ่งเปนขาราชการประจําท่ีอยู
ในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ เปนหลัก ซึ่งในการศึกษาน้ีอาจกลาวถึงขาราชการอ่ืน ซึ่ง
เกี่ยวพันกับฝายการเมือง ซึ่งมีหลายระดับ และมีหลายหนวยงาน เชน  ขาราชการทองถิ่น 
หรือขาราชการฝายนิติบัญญัติหรือขาราชการฝายตุลาการ  เปนตน 
 
ความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับขาราชการประจําในความเปนจริง 
 ผูวิจัย พบวาการขาดดุลยภาพระหวางฝายการเมือง กับ ขาราชการประจํานั้น เปน
ปญหาของราชการเสมอมา  บางครั้งความสัมพันธของสองฝายไมชัดเจน หรือ  บางคร้ัง
บทบาทและอํานาจหนาที่ของแตละฝายไมชัดเจน  มีการเขาไปแทรกแซงหรือกาวกายท่ี
ไมจําเปนของฝายการเมืองในกิจกรรมภายในและในงานปกติของฝายประจํา อาทิ  การ
อนุมัติ หรือ อนุญาตในเรื่องราวตาง ๆ หรือ การใชจายเงินงบประมาณ หรือ  การแตงต้ัง
และโยกยายขาราชการในระดับตาง ๆ   แตในทางตรงกันขาม บางครั้ง ขาราชการประจํา 
ก็เขาไปมีอิทธิพลในการนําเสนอ หรือ กําหนดนโยบาย ซึ่ง ความจริงเปนหนาที่หลักของ
ฝายการเมือง ในรูปแบบและในวิธีการตาง ๆ ซึ่งไมเหมาะสม   ทั้งหมดน้ีกลายเปนปญหา
หรือเปนความขัดแยง ที่มีผลกระทบตอดุลยภาพของสองฝายได   
 ทั้งน้ี อาจสรุปสาเหตุที่ทําใหดุลยภาพระหวางสองฝายเสียหายได ดังน้ี 
 1.การไมเขาใจอํานาจหนาท่ีและบทบาทซ่ึงกันและกัน 
 การปฏิบัติหนาที่ของฝายการเมืองและขาราชการ   แมวาจะมีกรอบของกฎหมาย
กําหนดไวแลวก็ตาม  แตในทางปฏิบัติมักเกิดความไมเขาใจในบทบาทของกันและกัน 
เชนไมแจมชัดวาอะไรคืองานนโยบายของฝายการเมือง  อะไรคือการนํานโยบายไป
ปฏิบัติใหเกิดผล  ซึ่งเปนงานหลักของขาราชการ  หรือบางครั้งฝายการเมืองเขาใจบท
บาทของตนเองและของขาราชการผิด  เขาใจวาตนสามารถส่ังใหขาราชการทําไดแทบ
ทุกอยางโดยอุปโลกนวาเปนนโยบาย  ซึ่ง ความจริงเปนเพียงความคิดเห็นสวนตน ของ
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 ในทางกลับกัน  หากขาราชการประจําปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเปนไปตามกรอบ
กฎหมายท่ีกําหนดไว ความขัดแยงก็จะเกิดข้ึนได 
 หากฝายการเมืองและขาราชการประจําเขาใจบทบาทซึ่งกันและกันในการบริหาร
ราชการแผนดิน ความสัมพันธอันดีก็จะเกิดข้ึนได ตลอดจนการบรรลุเปาหมายเพ่ือ
ประชาชน ก็จะสําเร็จ ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญซ่ึงมักจะเปนจุดออนของฝายการเมือง และ
มักกอใหเกิดความขัดแยงระหวางสองฝาย หากขาราชการประจําไมสามารถปรับ
กระบวนการทํางานหรือทํางานใหบรรลุตามท่ีฝายการเมืองตองการได ก็จะนําไปสูการ
ตัดสินใจของฝายการเมืองในการโยกยายขาราชการคนน้ันออกจากตําแหนงไป 
 ความขัดแยงกันในเรื่องของอํานาจหนาที่นั้น  จะเห็นไดชัดจากขอคิดเห็นของ 
ศ.ดร. จรัส  สุวรรณ มาลาท่ีใหกับผูวิจัยวา 
  “ การทํางานในระบบราชการ  ฝายการเมืองจําเปนที่ตอง ทราบวาอะไรเปนบท
บาทหนาท่ีพ้ืนฐานของรัฐ  ที่พึงมีใหแกประชาชน  เพ่ือประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนในสังคม  ซึ่งงานในสวนน้ี  ฝายการเมืองควรปลอยใหเปนงานของขาราชการ
ประจํา ไดทําอยางเปนอิสระ(Autonomous) ในขณะเดียวกันงานเหลาน้ี ในอีกดานหนึ่ง
ยังเปนความตอเนื่อง (Continuous) ของระบบราชการอีกดวย   และในทางกลับกันก็มี
งานภารกิจแบบยุทธศาสตรระยะส้ัน ซึ่งมาพรอมกับรัฐบาลแตละชุด  ซึ่ง เปนเรื่องของ
ฝายการเมืองจะเปนผูริเริ่มนโยบายน้ันเอง ” 1       
  

2.การใชจายเงินงบประมาณในโครงการตาง ๆ  

                                                        
1  ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา สัมภาษณ 27 เมษายน  2549 
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 การท่ีฝายการเมืองมีผลประโยชนเกี่ยวของกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดประมูลมัก
เปนส่ิงท่ีทําใหขาราชการอึดอัดใจและไมสบายใจได ในฐานะผูควบคุมกติกา กฎหมาย 
ในการจัดสรรทรัพยากรตางๆ หรือในการคัดสรรผูที่จะมาทํางานสาธารณะ “Contract 
out” หรือ “outsource” 1 ซึ่ง มักจะเกี่ยวของกับงบประมาณจํานวนตางๆกัน ต้ังแตจํานวน
ไมมากถึงจํานวนพันลานถึงหมื่นลานบาท ในโครงการใหญๆ ของรัฐบาลโดยฝายการ
เมืองมักจะฝากฝงบริษัทที่รวมประมูลซึ่งใกลชิดกับนักการเมืองเปนพิเศษ 
  ขาราชการประจําระดับสูงสุดทานหน่ึง ไดใหขอมูลและแงคิดกับผูวิจัยวา  
 “บางครั้งขาราชการประจําไมสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองตามหลักเหตุผล
ทั้งรอยเปอรเซนต  แต เราตองถือหลักเปนประโยชนกับทางราชการใหมากท่ีสุด บริษัทที่
นักการเมืองฝากอาจจะประมูลได  แต ตองอยูภายใตเง่ือนไขของราชการ บางคร้ังเราอาจ
ตองขอเพ่ิมกับบริษัทหลังประมูล  เพ่ือใหราชการไดประโยชนเพ่ิมข้ึน เปนตน”2 
 อดีตรัฐมนตรีทานหน่ึงไดใหขอมูลกับผูวิจัยวา  
 “ในสายงานการทํางานของรัฐมนตรีหรือฝายการเมือง ไมจําเปนตองเรียกแฟม
หรือเรียกเรื่องราวของบริษัทที่ประมูลไดมาดู  ซึ่งหาก รัฐมนตรีจะทําเชนน้ัน  ก็ ควรเปน
เรื่องของการรองเรียนบริษัทที่ประมูลได หรือ บริษัทตาง ๆ ที่รวมประมูลไมไดรับความ
เปนธรรมมากวา แตหากมีการต้ังประเด็นตอบริษัทที่รวมประมูลต้ังแตแรก ขาราชการ
ประจําจะรูทันที่วา ฝายการเมืองน้ันคิดอยางไรกับการประมูลครั้งนี้ ซึ่งหากเปนขาราช
การท่ีตองการจะเอาใจขาราชการก็จะดําเนินการใหบริษัทที่ฝายการเมืองตองการ ใหได
รับการประมูลไป หรือ ล็อคบริษัท หรือ ล็อคสเปค หรือ ล็อก TOR หรือ ขอกําหนดราคา
เปนตน” 3 
 บางครั้ง นักการเมือง อาจหัก “คานายหนา” (comission) เอาไวกับตน  เม่ือมีสวน
ตัดสินใจใหงานหลวงแกภาคเอกชน หรือ ใหหนวยงานในกระทรวงตนซ้ือสินคาจาก
บริษัทหรือหาง  กลาวกันวาบอยครั้ง อาจจะหัก 20% หรือ 30% ของมูลคางานหรือสินคา
ทีเดียว  ซึ่ง การหัก “คานายหนา”  เชนนี้ เกิดข้ึนทั่วไปในหนวยงานของราชการ โดย
แทบไมมีใครกลาเปดเผย 

                                                        
1
 สัมภาษณ  20 เมษายน 2549 

2
 สัมภาษณ  20 เมษายน 2549 

3
 สัมภาษณ  20 กรกฎาคม 2549 
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 ยิ่งในรัฐบาลปจจุบัน   ยิ่งมีขอกลาวหามากข้ึนวา รัฐมนตรีไปพัวพันหรือเอ้ือ
ประโยชน ในลักษณะเปน “คอรัปชั่นเชิงนโยบาย” กับกลุมทุนตาง ๆ  ตลอดจนมีผล
ประโยชนสวนตน ทับซอนกับผลประโยชนของหนวยงานรัฐบาล  ทําใหเกิดความอึดอัด
ใจมากข้ึนในหมูขาราชการประจําที่ดี ซึ่ง คอยพิทักษผลประโยชนสวนรวมอยูเทาที่จะทํา
ได 
 3. การแตงต้ังโยกยายขาราชการในระดับตาง ๆ 
 การโยกยาย เลื่อนลด ตําแหนงบุคคลในกระทรวงมักมีปญหา เม่ือนักการเมือง
เลือกบุคคลท่ีตนเห็นวาเหมาะสม  ซึ่งในกรณีนี้หากไมผิดหลักเกณฑการพิจารณาแตงต้ัง
แลว ฝายขาราชการมักจะดําเนินการใหอยูแลว เชน การแตงต้ังโยกยายในกระทรวง
มหาดไทยน้ัน การท่ี ส.ส. หรือฝายการเมืองขอใหโยกยายผูวาราชการจังหวัด กระทรวง
ตองดูกอนวามีความผิดหรือไม หากไมมีความผิดก็จะโยกยายไปในจังหวัดที่ไมแตกตาง
กัน แตจะไมลงโทษใหไปอยูจังหวัดเล็ก การโยกยายไมใชเพียงแตนักการเมืองขอมาเทา
นั้น  แตมองวาการบําบัดทุกขบํารุงสุขตอประชาชนจะไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี หากผู
วาราชการ กับ ส.ส.ไมเขาใจกัน หรือ ขัดแยงกัน  
 ขาราชการประจําระดับ 10 ทานหน่ึงไดใหความเห็นกับผูวิจัยวา  
  “ ปญหาท่ีเกิดข้ึน บางครั้ง เปนการโยกยายขาราชการชั้นผูใหญ โดยไมไดใช
เกณฑของกระทรวง   แต กลับใช การประจบเอาใจหรือการวิ่งรับใชนักการเมือง เปน
หลัก  มากกวาท่ีจะยึดความสามารถและอาวุโส  แตไมไดหมายถึงจะเปนเชนนี้ทั้งหมด 
แตเปนปญหาของนักการเมืองกลุมหน่ึงและขาราชการกลุมหน่ึงเทาน้ัน” 1 
 ซึ่ง ปญหาเชนน้ี  มักจะสรางความอึดอัดใจ หรือสรางความขัดแยงใหเกิดข้ึน
ระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจําไดมากกวาปญหาอ่ืนๆ   ทั้งน้ี เพราะมัน
กระทบถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ 
 ดังนั้น  สิ่งท่ีเกิดข้ึนในทุกยุคทุกสมัยคือ การแขงขันระหวางขาราชการประจําเพ่ือ
ให ตน “ถูกเลือก” หรือ เปนที่ “เขาตา” ของฝายการเมือง เชน มีการมุงเอาใจหรือมุง
สนองตอนโยบายฝายการเมือง  แมจะผิดหลักคุณธรรม หรือ บางครั้ง ก็ หมิ่นเหมกับการ
ทําผิดกฎหมาย  ขาราชการคนไหนท่ีมุงเนนหลักความสามารถ  หากตองเจอกับฝายการ

                                                        
1 สัมภาษณ  20 กรกฎาคม 2549 
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 4. เรื่องอื่น ๆ 
 เรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งบางคร้ัง เปนเรื่องเล็ก ที่ฝายการเมืองคาดหวังจะไดจากขาราชการ 
แตกลับไมไดรับการตอบสนอง  เชน การคาดหวังใหขาราชการไปรอรับในสถานท่ีตาง 
ๆ  การคาดหวังใหขาราชการรวมในคณะเดินทางของฝายการเมือง  การที่ขาราชการไม
นําเสนอขอมูล ซึ่ง นักการเมืองเห็นวาสําคัญ แตขาราชการเห็นวาไมสําคัญหรือเห็นเปน
งานประจําที่ไมสําคัญตองรายงาน   ฯลฯ  สิ่งเหลาน้ี แมจะเปนสิ่งท่ีเล็กนอย  ก็สรางความ
ไมพอใจใหกับนักการเมืองได  
  ดังน้ัน เราจึงเห็นขาราชการจํานวนไมนอยที่ปฎิบัติงานในลักษณะของ “ทฤษฎี
ลองกอง” ( ตามที่ อุทัย เลาหวิเชียร ใหสมัญญา)  คือ สันทัดในการนําสิ่งของหรือของ
ขวัญหรือของฝากไปมอบใหแกเจานาย ทั้งท่ีเปนขาราชการระดับสูง หรือ นักการเมือง
เจากระทรวง เปนเนืองนิตย 1 
 หากมองโลกในแงดี  การใช “ทฤษฎีลองกอง” อาจจะเปนเรื่องของการแสดงนํ้า
ใจของผูคนท่ัวไปในสังคม  แตความมากหรือนอยของการมีน้ําใจและวัตถุประสงคของ
การแสดงน้ําใจ ยอมเปนอีกเรื่องหน่ึง ที่จําตองแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากงานราชการ   
หามิเชนนั้นอาจจะกลายเปนวัฒนธรรมแหงการประจบประแจงไปเสีย ( เรียกตาม ธีร
ยุทธ บุญมี 2)  อยางไรก็ตาม  การมีน้ําใจตอผูบังคับบัญชาเปนพิเศษนั้นเปนเรื่องที่หาม
ยาก  แมวา จะมีการกําหนดขอหาม หรือ งดการใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือมีการ
กําหนดวงเงินราคาของขวัญ (ไมเกินสามพันบาท) แลว   ก็มักไมคอยไดผล   
 บางคร้ังเรื่องอ่ืน ๆ ที่มากระทบดุลยภาพ อาจเปนเรื่องของบุคคลิกภาพ และวิธี
หรือลีลาในการทํางานที่ไมตรงกัน  อาทิ  การทํางานของนักการเมือง เชน  ดร. ปุระชัย  
เปยมสมบูรณ   อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกับ

                                                        
1คําบรรยายของอุทัย เลาหวิเชียร มหาวิทยาลัรามคําแหง 2546 
2
 ธีรยุทธ บุญมี ในรายงานเร่ือง “ประเทศไทยภายใตระบบซุปเปอรการเมือง ซุปเปอรนายกฯ ซุป
เปอรพรรค ระวังอยาใหเปนซุปเปอรลมเหลว ,”หนังสือพิมพมติชน  20 มีนาคม 2549  หนา 4 
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1. มูลเหตุที่ฝายการเมืองแทรกแซงฝายประจํา   
 โดยทั่วไป  นักการเมืองตองรับผิดชอบตอนโยบายซ่ึงตนเองและพรรคการเมือง
ของตน  เสนอไวในการเลือกต้ัง  ซึ่ง การไดรับความเชื่อถือจากผูลงคะแนนเสียงน้ัน เปน
เปนสิ่งสําคัญท่ีตองรักษาเอาไวใหได   แต นโยบายจะสําเร็จหรือสัมฤทธิผลหรือไมยอม
ข้ึนกับระบบราชการและขาราชการเปนสําคัญ   ดังนั้น นักการเมืองโดยท่ัวไป จึงถือเปน
ความชอบธรรมที่ตนจะแทรกแซงหรือเขาไปมีอิทธิพลตอขาราชการเพ่ือใหงานทาง
นโยบายของตนลุลวงไปดวยดี  เชน เขาไปกําหนดการแตงต้ังและโยกยายขาราชการ เพ่ือ
ใหหลายคนท่ีสนับสนุนงานของตน ไดรับการเลือกเลื่อนท่ีเหมาะสม 
 จากการสัมภาษณขาราชการประจําทานหน่ึง ทานไดใหขอคิดหนึ่งท่ีนารับฟงวา 
“ การเขาไปแทรกแซงในการแตงต้ังขาราชการประจําสําหรับนักการเมืองแลว ใน
ตําแหนงสูง ๆ ถือเปนส่ิงจําเปน  เพราะการเมืองมาแลวก็ไปใน 4 ป เปนอยางชา ขาราช
การคนไหนจะมีความรูความสามารถหรืออาวุโสเพียงใด นักการเมืองไมใหความสําคัญ
เทาใดนัก  แตนักการเมืองมักคิดวา หากจะใหนโยบายของตนประสบความสําเร็จ  ตอง
เลือกคนท่ีสามารถสนองนโยบายของฝายการเมืองได ซึ่งอาจไมเปนไปตามหลักคุณ
ธรรมที่พึงจะเปนก็ได”1 
 ฝายการเมืองถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญและสามารถกระทําโดยชอบธรรมในการ
แตงต้ังโยกยายผูที่ตนเห็นวาเหมาะสมกับงานทางนโยบาย   และคนเหลาน้ันจะเปนกําลัง
สําคัญของพรรคการเมืองของตนตอไปในอนาคตดวย 
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 นอกจากนี้การเจรจาตอรองระหวางนักการเมืองกับขาราชการประจํา ก็ เปนสิ่งท่ี
เกิดข้ึนไดเสมอ  ถือเปนเรื่องปกติ ซึ่งนักการเมืองผูหน่ึง  ซึ่งเคยเปนอดีตรัฐมนตรีมาแลว  
ไดใหขอมูลกับผูวิจัยวา 
  “ ขาราชการสามารถเสนอแตงต้ังโยกยายบุคคลตามท่ีเขาตองการได  ตามหลัก
เกณฑการพิจารณาของราชการ   แตในสวนที่นักการเมืองขอไปนั้น   จะเจรจา แบงกัน 
คนละครึ่ง หรือ กลาวงาย ๆ คือ 50:50  หรือ บางทีอาจ 30:70 หรือ 40:60 สุดแทแตฝาย
การเมืองครองอํานาจไดแคไหน  และ เขาใหความสําคัญกับ รายชื่อท่ีเสนอจากฝาย
ประจํามากเพียงใด  ทั้งนี้ นักการเมือง อาจเห็นวาควรต้ังบุคคลท่ีสามารถสนองตอบ
นโยบายพรรค หรือ รัฐมนตรี ไดเทาน้ัน  การแตงต้ังขาราชการอ่ืน ๆ ที่นักการเมืองไมรู
จักหรือไมแนใจ  เปนการเสี่ยงตอความสําเร็จของนโยบายอยางแนนอน”1 
 ดังน้ัน จะเห็นวา ทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล ฝายการเมือง ตองเขาแทรกแซงขา
ราชการประจําอยูเสมอ  แมแตในหนวยราชการที่มีความเขมแข็งภายในมากที่สุด เชน 
กระทรวงกลาโหม หรือกองทัพ ก็มีการแทรกแซง หรือมีคนท่ีนักการเมืองขอมา หรือที่
เรียกไดวามี”เด็กนักการเมือง”  แมวา กองทัพ เปนองคกรที่ไดชื่อวามีคุณธรรมในการ
บริหารบุคคล มากกวาหนวยราชการอ่ืน ๆ ที่สังกัด ก.พ. ก็ตาม 
 นอกจากน้ีแลว การทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ติดตามความสําเร็จของนโยบายเปนอีก
สาเหตุหนึ่งที่ฝายการเมืองจะเขาไป”ลวงลูก” ฝายขาราชการประจํา เชน ในการใชจาย
เงินงบประมาณในโครงการหรือนโยบาย  มักจะไดรับฟง ถึงการกลาวหารองเรียนวา
พรรคการเมืองหรือนักการเมือง เขาไปมีสวนได-เสีย ในโครงการนั้น ๆ ในเรื่องงบ
ประมาณ ซึ่งเรื่องอยางนี้มีมาในทุกรัฐบาล 
 การถอนทุนหรือสะสมทุนของนักการเมืองเพื่อการเลือกต้ังครั้งใหม  ก็เปนอีก
เหตุหน่ึง ที่ทําใหฝายการเมืองเขาไปแทรกแซงอยางไมเหมาะสม  แมวาเราจะอยูกับ
ประชาธิปไตยมา 74 ปแลวก็ตาม แตผูคนสวนใหญในสังคมไทยยังถูกระดมหรือชักจูงใจ
ได ผานการเสนอประโยชนเชิงวัตถุให  เชน เงิน วัสดุ เครื่องใช ฯลฯ ซึ่งเปนปญหาของ
รัฐศาสตรกับปญหารัฐประศาสนศาสตร  ที่มักเปนเหตุและผลของกัน  และเปนปญหา
ของสังคมไทยกระทั่งในปจจุบันนี้ก็ตาม 
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2.    เหตุจูงใจท่ีฝายขาราชการประจําเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงฝายการเมือง   
 การแทรกแซงของฝายขาราชการประจําตอฝายการเมือง  อาจมาจากหลายเหตุผล 
เชน การถือตนวาเปนผูที่รูขอมูลขาวสารซ่ึงฝายการเมืองจําเปนตองใช หรือการถือวาตน
เปน ผูเชี่ยวชาญ( Specialist )  ในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตองมีในการกําหนดนโยบายซ่ึงนัก
การเมืองยอมไมคุนเคยและชํานาญในเรื่องนั้น ๆ เทา หรือ การเห็นวาตนเปนผูที่พิทักษ
ผลประโยชนของชาติ หรือเพื่อปกปองสถานภาพตําแหนงและองคกรของตนเอง ฯลฯ  
ทําใหการกําหนดนโยบายสาธารณะ หรือการริเริ่มนโยบายสาธารณะบางเรื่องกลายเปน
ภารกิจหลักของขาราชการประจํา 
 ในรัฐบาลกอน ๆ ที่พรรคการเมืองยังสรางนโยบายไดไมชัดเจน  ทําใหเม่ือเปน
รัฐบาล  นโยบายจึงอิงแอบอยูกับแผนงานหรือนโยบายท่ีขาราชการกําหนดไวกอนเชน   
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(5 ป)  หรือแผนประจํากระทรวงเปนตน   ดัง
นั้น ฝายการเมืองท่ีผานมา จึงตอง”รับฟง” ขาราชการมาก  ยอมประนีประนอมกับขาราช
การในการกําหนดนโยบาย และในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  นอกจากนี้การที่ขาราชการ
เปนผูทําหนาท่ีใหคําปรึกษาเชิงนโยบาย(Policy Advice) แกฝายการเมือง ก็ทําใหขาราช
การเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดของนักการเมืองไดมากเชนกัน   
 แต ก็ มีนักวิชาการบางทานท่ีใหสัมภาษณกับผูวิจัยวา  
 “ ถึงทุกวันนี้ ที่ ดูวาฝายการเมืองแข็งแกรง อยูเหนือกวาฝายประจําไปแลวก็ตาม  
แตในการบริหารราชการแผนดินน้ัน  ขาราชการก็ยังเปนตัวหลักอยู  และฝายการเมืองยัง
อยูเพียงท่ียอดปรามิด(Pyramid)  สวนตัวปรามิดยังอยูที่ระบบราชการ  การปฏิรูปราชการ
ที่ไปจํากัดหนาท่ีและบทบาทของขาราชการนั้น  แทจริง จึงเปนรับภารกิจที่ขาราชการ
ประจํา เคยนําเสนอมา ในการสรางระบบราชการแบบใหมเทาน้ัน  ดังเชนกําเนิดของ 
สปสส. หรือสํานักงานสงเสริมและปองกันสุขภาพแหงชาติ หรือกําเนิดของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสปสช.  ซึ่งเปนการสรางองคกรใหมภายใตการตัดสิน
ใจของฝายการเมือง ความจริงเปนเพียงการเห็นชอบของฝยการเมืองตอขอเสนอของขา
ราชการประจําเทาน้ัน”1 

                                                        
1 สัมภาษณ 4 เมษายน 2549 



 63

 
การปรับตัวเพ่ือสรางดุลยภาพในชวงกอนรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
 เรายังคงยอมรับวาเหตุและปจจัยที่ทั้งสองฝายคือ ฝายการเมืองและฝายขาราชการ
ประจําแทรกแซงซ่ึงกันและกันในการบริหารราชการแผนดิน  ไมวาความสัมพันธของ
ทั้งสองจะถูกจับใหแยกจากกันตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรในยุคกอนสงครามโลก
ครั้งท่ีสอง หรือแยกจากกันโดยขอกําหนดของกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีของทั้งสอง
ฝายก็ตาม   
 การปรับตัวของฝายขาราชการประจําในการสรางดุลยภาพ  แสดงวา ธรรมชาติ
ในการบริหารภาครัฐ  คือ การเปลี่ยนแปลงและการสรางดุลยภาพใหมๆ อยูตลอดเวลา 
ซึ่งระบบการเมือง การบริหาร เปนระบบสังคมอยางหน่ึง และจะตองมีการปรับตัวเพ่ือ
ตานทานหรือรับมือตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หากปรับตัวไมไดสังคม
นั้นก็จะแตกสลายและสูญส้ินไป  
 ดังน้ันการปรับตัวเพ่ือสรางดุลยภาพใหมจึงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคคลท่ีเปนรัฐบาล  เปลี่ยนนโยบาย หากการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
หรือนโยบายน้ันสงผลกระทบตอการทํางานของขาราชการไมมาก การปรับดุลยภาพก็มี
ไมมาก            
  ในอดีต ในหลายรัฐบาลกอนจะมาถึงรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะพบวา
ฝายขาราชการประจําและฝายการเมือง มีการปรับตัวเพ่ือการรวมกันสรางดุลยภาพของ
ความสัมพันธในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งก็คือ เพ่ือประชาชนเหมือนกัน 
 การปรับตัวของฝายขาราชการประจําจะถือหลักโดยรวมท่ีขาราชการประจําจํา
เปนตองกระทํา เม่ือมีการเปลี่ยนฝายการเมืองหรือเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  ซึ่ง
อดีตปลัดกระทรวงทานหน่ึงไดใหขอมูลกับผูวิจัยวา  
 “ ขาราชการตองสรางอะไรสามอยางดวยกัน1 คือ  
 หน่ึง สรางการยอมรับจากฝายการเมือง   
 สอง  สรางความเขาใจอันดีระหวางฝายการเมืองกับขาราชการประจํา 
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            สาม  สรางความเชื่อมั่นกับนักการเมืองวา  ขาราชการประจําจะมีแนวทางท่ี
สามารถทํานโยบายของฝายการเมืองใหสําเร็จลุลวงไดเสมอ 
 ยิ่งไปกวาน้ัน อดีตปลัดกระทรวงทานน้ียังเห็นวา   
 “ขาราชการประจําระดับสูงยังตองเปนผูรูและผูเขาใจในธรรมชาติของฝายการ
เมืองใหไดดวยวา ฝายการเมืองน้ัน ๆ ตองการอะไรจากขาราชการประจําในกระทรวง” 
 อดีตปลัดกระทรวงทานนี้ ไดเลาประสบการณและใหความกระจางกับผูวิจัยใน
ประเด็นนี้วา  
  “  ขาราชการประจํา ตองเขาใจและเรียนรูเปาหมายหรือความตองการของฝายการ
เมือง เพ่ือสรางดุลยภาพในการทํางานรวมกัน  ซึ่งฝายการเมืองโดยทั่วไปนั้น มีเปาหมาย
อยูที่การทํางานเพ่ือประชาชน  เขาตองการใหผลงานตนเปนที่รูจักและสนองความ
ตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด  ซึ่งใครเปนนักการเมือง  ก็จําเปนตองหวังผลเชนนี้  
ถือเปนธรรมชาติของนักการเมือง   การกระทําใดๆ หรือกิจกรรมใดๆ ของนักการเมือง 
จึง เนนที่การสรางผลงานท่ี “เขาตา” สังคมน่ันเอง”   
 และทานผูนี้ ยังกลาวเพ่ิมเติมวา  
 “ขาราชการ จึงจําเปนตอง “ดําเนินการ” หรือ “จัดฉาก” ใหสมประสงคฝายการ
เมืองดวย  เชน เตรียมขอมูลขาวสารใหฝายการเมืองใหดี   พาฝายการเมืองไปตรวจราช
การ ซึ่งมีสื่อมวลชน เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ จํานวนมากรวมไปทําขาวดวย   หรือนํา
เสนอนโยบาย ตามทิศทางพรรคการเมืองน้ัน ๆ ไดดีเปนพิเศษ ” 
 นอกจากนี้แลว เปาหมายในการทํางานก็ถือเปนสิ่งสําคัญเชนกัน โดย ปลัด
กระทรวงทานน้ี กลาววา  
 “ ขาราชการตองทราบถึงเปาหมายของนักการเมืองบางคน ซึ่งนอกจากมีเปา
หมายอยูที่ประชาชนหรือเพ่ือทํางานใหสวนรวมแลว  ยังมีเปาหมายอ่ืนแฝงเรนอยูบาง 
เชน ตองการผลประโยชน ในขณะเดียวกันเองก็ตองการใหตนดูเปนผูบริสุทธิ์ดวย  ข า
ราชการประจําท่ีดีนั้น  ก็อาจตองปรับทัศนคติและพฤติกรรมในการบริหารบาง   เพ่ือให
เกิดผลตามเปาหมายของนักการเมือง และเปาหมายของราชการ ซึ่งหากเปนไปตาม
กฎหมายแลว  ขาราชการก็จะไมลําบากใจ   แตหากไมชอบดวยกฎหมาย หรือ ไมไดสั่ง
เปนลายลักษณอักษร  ขาราชการท่ีดีก็จะอึดอัดและไมสนองตอบ  ซึ่งในทายท่ีสุด ก็ ตอง
ถูกยาย หรือ ตองขอยาย  ” 
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 จึงอาจสรุปไดวา ธรรมชาติของฝายการเมือง หรือ ของนักการเมือง  ในสายตา
ของขาราชการนั้น  มักตองการเงิน  ตองการชื่อเสียง  ตองการผลงาน  และ ที่สําคัญยิ่งอีก
อยาง คือ เขาตองการภาพลักษณที่สะอาดและดูสุจริตดวย  เพราะฉะนั้นขาราชการที่จะ
สรางดุลยภาพการทํางานรวมกันได  จึงมีหนาท่ีที่จะตองทําใหความตองการตาง ๆ ของ
นักการเมืองน้ีเกิดข้ึน เทาท่ีจะทําใหได  
 วิธีการท่ีสําคัญก็คือ  ขาราชการท่ีดีนั้น ตองบริหารเจานาย หรือบริหารนักการ
เมืองไดดวย  ซึ่งเปนการบริหารจากขางลางข้ึนมาสูขางบน   เปนการบริหารที่ขาราชการ
กระทําตอนักการเมืองโดยฝายหลังอาจไมรูตัว  ซึ่งขาราชการผูนั้นเองก็จะไดทําอะไรท่ี
เปนสารัตถะประโยชนกับประเทศชาติหรือประชาชนไดพอควร   ขณะเดียวกัน ก็
สามารถทําใหนักการเมืองพอท่ีจะไดเงิน  ไดชื่อเสียง  ไดภาพแหงความเปนคนสะอาด
ติดตัวไปบางไมมากก็นอย 
 ดังน้ันดุลยภาพที่ เกิดจากการปรับตัวของฝายขาราชการประจํา ตามท่ีปลัด
กระทรวงทานน้ีใหขอแนะนํามา   จึงเปนการปรับตัวใหพอทํางานดวยกันไดและปรับตัว
เพ่ือใหทํางานท่ีเปนประโยชนตอบานเมืองมากพอควรเชนกัน  โดยที่ไมมีฝายหน่ึงฝายใด
เสียหายจนเกินไป จัดวาเปนการปรับดุลยภาพแบบ  Non-Zero Sum Game1 
         
การปรับตัวของฝายการเมืองชวงกอนรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร        
 ฝายการเมืองหรือนักการเมืองในท่ีนี้ที่เริ่มนับจากการเปนสวนของรัฐบาลท่ีมา
จากการเลือกต้ัง  ซึ่งแมวาบางรัฐบาลน้ันนายกรัฐมนตรีจะไมไดมาจากการเลือกต้ังก็ตาม 
เชน รัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ก็ถือวาเปนฝายการเมืองดวย  รัฐบาลพลเอกชาติ
ชาย   ชุณหวัณ  รัฐบาลชวน 1 รัฐบาลบรรหาร  รัฐบาลชวลิตและรัฐบาลชวน 2 ลวนเปน
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

                                                        
1 ขยายความ Non- Zero - Sum Game ใชอธิบายปรากฏการณท่ีผูเลนสองคนข้ึนไป แตละฝายตัดสิน
ใจ โดยผลตอบแทนจะไมตกเปนของฝายหนึ่งฝายใดฝายเดียว อาจปรากฏวาท้ังสองฝายเสีย
ประโยชนหรือไดประโยชนรวมกันก็ได หรือฝายหนึ่งไดประโยชนนอยอีกฝายไดประโยชนมากก็
ได ดูเพิ่มเติมในสิทธิพันธ พุทธหุน หนังสือแนวการศึกษารัฐศาสตรหรือPager C. Ordeshook 
หนังสือGameThoery and Political Theory (Cambridge : University of Cambridge Press,1988) 
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 การปรับตัวของฝายการเมืองในแตละรัฐบาลซ่ึงประกอบดวยหลายพรรคการ
เมืองและเปนรัฐบาลผสม การสรางดุลยภาพกับขาราชการประจําก็แตกตางกันไปข้ึนอยู
กับบุคลิกภาพ  วิธีการทํางานตลอดจนนโยบายและลีลาของแตละพรรคซึ่งดูแลกระทรวง
ที่แตกตางกัน 
 การปรับตัวในชวงระยะเวลา พ .ศ .2516 ถึง ป  พ .ศ . 2531 ฝายการเมืองจะมี
ลักษณะประนีประนอมเปน “  กึ่งราชการ-กึ่งการเมือง  ” เปนชวงท่ีการเมืองและการ
บริหาร เปนที่ยอมรับจากนักการเมืองและขาราชการประจํามาก    โดยเฉพาะชวง  
พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ถือวาเปนยุคเฟองฟูของการรับฟงขาราช
การจากฝายการเมืองมากท่ีสุด  (หากไมนับยุครัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ) 
 อดีตขาราชการระดับสูงทานหน่ึง มองวาในสมัยพลเอกเปรมนั้น  
  “ ความสัมพันธในขณะน้ันจัดเปน  Mutual respect”  คือ เปนความสัมพันธ
ระหวางสองฝายท่ีเคารพซึ่งกันและกัน  มีการกําหนดแนวทางนโยบายรวมกัน ยกตัว
อยาง เชน มีการกําหนดนโยบายดานตางประเทศ  แลวกระทรวงก็จะไปยกรางถอยแถลง
นโยบายทางดานตางประเทศ โดยหารือรวมกันระหวางขาราชการประจํากับฝายการ
เมือง ซึ่งถอยแถลงน้ีจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(5 ป)ซึ่ง
สภาพัฒนาและเศรษฐกิจแหงชาติไดทําไวดวย  กรอบของความสัมพันธระหวางกันจึงอยู
ในสภาพที่ขาราชการประจําเสนอแนวความคิดเห็นได  และฝายการเมืองก็รับฟง  เรียก
ไดวาในยุคนั้น  ขาราชการสามารถอุทิศตนในการ “ serve the king and the country ” 
หรือปกปองชาติและราชบังลังกได” อยางเต็มที่ดวย 1 
 นอกจาก รับฟงขาราชการประจําแลว พลเอกเปรม ติณสูลานนทยังมีความซื่อ
สัตย มีคุณธรรม และมุงทํางานท่ีมีสารัตรถะตอประเทศชาติและพระมหากษัตริย ทําให
ทานกลายเปนแบบอยางของผูนําท่ีดีใหแกนักการเมืองและขาราชการประจําใน
กระทรวง ทบวง กรม ทั่วไป ไดดวย 
 คุณลักษณะดังกลาวมาน้ี  มีปรากฎในปาฐกถาพิเศษ เม่ือวันท่ี  25  พฤศจิกายน  
2542  ซึ่ง พลเอกเปรม   ติณสูลานนทกลาวเอาไววา 

                                                        
1 สัมภาษณ 20 เมษายน 2549 
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 “ผูบริหารระดับสูงของประเทศ ไมวา นักการเมือง ขาราชการทุกฝาย พนักงานรัฐ
วิสาหกิจ ลวนแตเปนกุญแจสําคัญในการบริหาร และพัฒนาชาติบานเมือง ทานเหลาน้ัน
จําตองเขาใจการตอบแทนบุญคุณแผนดิน ประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดียิ่งในการ
ตอบแทนบุญคุณแผนดิน เพ่ือประโยชนของชาติบานเมือง และประชาชน”1  
 แบบอยางผูนําของพลเอกเปรม ติณสูลานนทนั้น นักการเมืองหลายทาน เชน  
พลตรีสนั่น  ขจรประศาสนก็ไดรับมาเปนแบบอยาง พลตรีสนั่น กลาววา  
 “ในชีวิตการทํางานของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ต้ังแตที่รูจักทานมาทานไมเคย
ทําผิดเลย มีเมตตาธรรม  มีน้ําใจมาก  มีวิธีการคิด พูด ที่เปนผูนําซ่ึงเปนที่ภูมิใจของทหาร
มา เราทุกคนยกยองใหทานเปนวีรบุรุษของทหารมาของกองทัพและของประเทศ”2  
 และก็ยังมีขาราชการประจําที่เปนแบบอยางท่ีนายกยองไดอีกเชนกัน เชน นาย
ชนะศักด์ิ  ยุวบูรณ (อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย) นายพยนต พันธศรี(อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) และนายอนันต อนันตกูล(อดีตปลัด
กระทรวงมหาดไทย ของรัฐบาลสี่ชุด) เปนตน ซึ่งทานเหลานี้เปนแบบอยางที่ขาราชการ
ภูมิใจ  ทั้ง ยังเปนผูที่ฝายการเมืองใหนับถือย่ิง  
 คุณลักษณะของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ทําใหนึกถึงคํากลาวในภาษาอังกฤษ
สองประโยค ที่นาจะอธิบายความสําคัญของผูนําไดเปนอยางดี คือ 
 “ A  statesman thinks  he belongs to the nation, but a politician  thinks  the  
nation  belongs to him” 3  (รัฐบุรุษนั้นคิดวาตนเปนสวนหน่ึงของชาติ  สวนนักการเมือง
นั้น คิดวาชาติเปนสวนหนึ่งของตน) 
 
 
  

                                                        
1 ดูหนังสือ  84 ปรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท (กรุงเทพฯ :มูลนิธิรัฐบุรุษ ,2547) หนา 54     
2
 วลัยพร รัตนเศรษฐ , เอกสารวิชาการ เร่ืองผูนําทางการเมือง พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน (คณะรัฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546)  หนา 26-27  
3 เพิ่งอางในหนังสือรัฐบุรุษอาวุโส ,หนา 59 
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 และ  “Ask  not  what your country  can  do  for  you  ask  what  you  can  do  
for  your  country ”1  (จงอยาถามร่ําไปวาประเทศชาติจะใหอะไรแกทานได  แตจงคิดดี
กวาวาทานจะทําอะไรใหประเทศชาติได) 
 ดุลยภาพระหวางสองฝาย ในชวงที่พลเอกเปรม  ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี
นั้น มีลักษณะของการปรึกษารวมกันรับฟง  ใหเกียรติซึ่งกันและกันมีการสรางความรูสึก
ผูกพัน ใหขาราชการทํางานดวยใจใหแกนักการเมือง นอกจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายและในชวงนั้น นักการเมืองก็จะทราบถึงบทบาทของตนวามีหนาท่ีหลักในการ
กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการนํานโยบายไปปฏิบัติเทาน้ัน2 
 ประสบการณการบริหารจากฝายการเมืองของพลตรีสน่ัน  ขจรประศาสน ซึ่ง
เปนนักการเมืองอีกทานหนึ่งท่ีเปนรัฐมนตรีรวมรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท  รัฐ
บาลพลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ  รัฐบาลชวน 1 และเปนรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีใน
รัฐบาลชวน 2  บงชี้วา ฝายการเมืองในยุคที่กลาวมาแลวนั้น  มีแนวทางในการสรางดุลย
ภาพโดยยึดตามหนาที่ของฝายการเมืองและฝายราชการประจําตามท่ีกฎหมายกําหนดเอา
ไวคอนขางชัดเจน   
 พลตรี สน่ัน ชี้วา “การกําหนดนโยบายจะกําหนดโดยฝายการเมือง ซึ่งตอง
พิจารณาวาอะไรเปนภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจเรงดวน ทั้งนี้ อาจจะสอบถามราย
ละเอียดจากขาราชการประจําได   จากนั้นจะนําเขาคณะรัฐมนตรี แลวจึงแถลงตอสภา 
แลวมอบหมายใหขาราชการประจํานํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ   
 ทั้งน้ี กอนนํานโยบายไปปฏิบัติ  ตองทําความเขาใจกับขาราชการในเปาหมาย
ของนโยบาย   ตองขอความรวมมือจากบรรดาขาราชการ  นโยบายจะประสบความสําเร็จ
หรือไม  ขาราชการเปนกลไกที่สําคัญท่ีสุด 
 ฝายการเมือง ตองจูงใจขาราชการใหศรัทธาและเชื่อมั่นวานโยบายนั้นจะกอให
เกิดผลดีกับชาติและประชาชน   ผูนําน้ัน นอกจากจะริเริ่มนโยบายแลว  ยังตองสรางส่ิง

                                                        
1 คํากลาวในพิธีสาบานตนเขารับตําแหนง (Inaugural Address) ของ ทาน จอหน เอฟ. เคนเนดี้ (John  
F. Kennedy) ประธานาธิบดีคนท่ี35 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดูเพิ่มเติมในOxford Dictionary of 
Political Quatation edited by Anthony Jay(Oxford University Press:2004) p.198 
2 สัมภาษณ 20 กรกฎาคม 2549 
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 การปรับตัวของฝายการเมืองกับฝายขาราชการประจําเพ่ือสรางดุลยภาพในการ
ทํางานมีความสําคัญมาก  ซึ่ง 
            อดีตรัฐมนตรีหลายรัฐบาลรวมท้ังรัฐบาลปจุบัน ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา “ เม่ือแรก
เขาทํางานในกระทรวงใด  สิ่งสําคัญที่สุดคือเราตองรูวาอะไรเปนงานหลักของกระทรวง
นั้น แลวก็ใหขาราชการดําเนินการเปนปกติ   ฝายการเมืองเพียงกํากับดูแล และงานใดซ่ึง
เปนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจเปนงานใหม  ก็ จําตองระดมขาราชการเขามารวมทําให
มาก  เพ่ือสรางความสําเร็จใหแกงานนั้น 
             การสรางการมีสวนรวม อาจทําโดยการประชุมระดมสมอง หาแนวทางปฏิบัติที่
เปนไปไดรวมกันทั้งฝายการเมืองและขาราชการ รับฟงขอคิดเห็นตางๆ ใหขาราชการรู
สึกเปนเจาของนโยบายรวมกันกับฝายการเมืองหรือรัฐบาล พูดงายๆคือรวมคิด รวมทํา
นั่นเอง”2 
 อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรัฐบาลอีกทานหน่ึงกลาวกับผูวิจัย ซึ่ง
เปนการชี้ชัดวา 
 “  หากไมเกิดดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับฝายขาราชการประจําท่ีเหมาะสม 
ก็จะสงผลเสียตอประเทศชาติ ตอสวนรวมใน การทํางานน้ันฝายการเมืองก็ดี ฝายขาราช
การประจําก็ดี ตองใหความเคารพซ่ึงกันและกัน นักการเมืองไมควร “เบง” และบีบบังคับ
ขาราชการทําในสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือผิดบทบาทของตน ถาทําเชนนั้นขาราชการจะวาง
ตัวไดลําบาก  
  การกระทําใด ๆของฝายการเมือง ที่ทําใหพวกเขาตองเลือกระหวางเปาหมายทาง
การเมืองกับความถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักอุดมการณ  จะนํามาสูความขัดแยง
และทําความเสียหายตอดุลยภาพท่ีเหมาะสม   ฝายการเมืองตองเขาใจบทบาทหนาที่และ
ยอมรับอุดมการณของขาราชการ   พวกเขาไมไดเปนเพียงผูปฏิบัติงานใหแกนักการเมือง
เทาน้ัน แตยังเปนผูที่มีความรู มีขอมูล และมีความสามารถท่ีสั่งสมมานาน  เขารูจังหวะ
และวิธีการในการแสดงออกซึ่งเจตนารมณของรัฐ  ใหคําปรึกษาเชิงนโยบายที่เหมาะสม
                                                        
1 วลัยพร รัตนเศรษฐ อางแลว, หนา 43-44 
2  สัมภาษณ 21 สิงหาคม  2549 
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 ดังน้ัน จุดยืนท่ีถูกตองของฝายการเมือง จึงตองยึด “ความถูกตอง” ไวดวย   ดุลย
ภาพท่ีเหมาะสมของนักการเมืองกับขาราชการประจํา จึงจะเกิดขึ้นได 
 ในการสรางความรวมมือน้ัน  ฝายการเมืองควรคํานึงถึงการใหคุณใหโทษ ขาราช
การ และตองตระหนัดวาการใหรางวัลทางสังคมก็มีความสําคัญกับขาราชการมาก  และ
สามารถสรางการยอมรับไดจากขาราชการ ไมนอยไปกวาการไดดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ 
เปนทางการ 
 อดีตรัฐมนตรีอีกทานหนึ่ง  ไดใหมุมมองในการสรางความรวมมือกับขาราชการ
เพ่ิมเติมกับผูวิจัยวา  
 “ การใหเกียรติ ยกยอง การสรางความภาคภูมิใจใหกับขาราชการเปนส่ิงสําคัญ
มาก  เพราะนอกจากเปนสรางความรวมมือแลว ยังเปนการสรางขวัญกําลังใจซ่ึงอาจไม
ใชตําแหนงแตเปนการใหรางวัลทางสังคม แกขาราชการผูปฏิบัติงาน เชนการกลาวชม
เชยขาราชการในท่ีประชุม  การมอบหมายภารกิจสําคัญๆใหขาราชการท่ีมีความสามารถ 
การใสใจเรื่องเล็กนอยที่อาจนํามาสูการแขงขันของขาราชการในทางท่ีผิด  ในขณะเดียว
กันขาราชการที่ทําผิดพลาด  หรือละเมิดคําส่ังที่ชอบแลว เราตองลงโทษอยางชัดเจนและ
ยุติธรรม ” 2 
 ซึ่งประเด็นนี้ ไดถูกย้ําอีกครั้งหนึ่ง  โดยอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยทานหน่ึง 
ซึ่งเห็นวา                   
  “ ขาราชการจะพึงพอใจกับรัฐมนตรีที่รับฟงความคิดเห็น  และใหเกียรติพวกเขา
สิ่งนี้ทําใหพวกเขาภาคภูมิใจ  สงผลตอการอุทิศตน ทั้งกายและใจในการปฏิบัติหนาที่ให
แกฝายการเมือง ”3 
 การมอบภารกิจ ก็ เปนอีกประเด็นที่สําคัญในการสรางดุลยภาพท่ีเหมาะสม
ระหวางนักการเมืองที่กําหนดนโยบายกับขาราชการผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  การเลือก
มอบภารกิจใดใหกับขาราชการคนใดนําไปปฏิบัติเปนประเด็นท่ีละเอียดออน ซึ่งการ
                                                        
1  สัมภาษณ 31 กรกฎาคม 2549 
2 สัมภาษณ 20 กรกฎาคม 2549 
3 สัมภาษณ 4 เมษายน 2549 
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 ดังน้ัน  วิธีการทํางาน หรือ วิธีปรับตัวของนักการเมืองในการสรางความรวมมือ
กับขาราชการประจําเพ่ือสรางดุลยภาพ  จึงมีแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับคุณลักษณะวิธีคิด 
และความสามารถในการใชศาสตรหรือศิลปของการบริหารของนักการเมืองแตละคน 
แตทั้งหมดท่ีกลาวมาแลวจะเห็นไดวา การปรับตัวเพ่ือสรางดุลยภาพความสัมพันธ
ระหวางฝายการเมืองกับฝายขาราชการประจําชี้ไปในทางเดียวกันวา ฝายการเมือง “ตอง
สรางความเคารพในบทบาทของกันและกันใหเกิดขึ้นกับฝายประจํา” ทั้งนี้คํานึงถึงความ
ถูกตองของหลัก กฎหมาย หลักคุณธรรมใหไดมากท่ีสุด                     
 เราไดกลาวถึงการปรับตัวของฝายการเมืองในยุคกอนรัฐบาลทักษิณอยางนอยหา 
รัฐบาล ไดใหความสําคัญกับขาราชการวา ไมเพียงเปนผูปฏิบัติงานเทาน้ัน หากเปนผูรวม
งาน  ผูรวมวางแผน รวมกันกําหนดนโยบาย  และเปนท่ีปรึกษาใหแกขาราชการการเมือง
ดวย  ความสัมพันธของสองฝายฝายจึงแยกจากกันและกันไมไดในทางปฏิบัติ 
 ลักษณะความสัมพันธเชนน้ี  ทําใหยอนแนวคิดท่ี แอปเปลบี  ไดเสนอไววา “ขา
ราชการเปนผูกําหนดนโยบาย” 2  นาจะมีน้ําหนัก เปนเหตุเปนผล  เปนขอเท็จจริงที่เราไม
อาจปฏิเสธ ความสัมพันธการเมืองและขาราชการที่คาบเกี่ยวกันในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะและการบริหารภาครัฐอันเปนกระบวนการทางการเมืองอยางชัดเจนท่ีสุด 
 
 
 
 

                                                        
1
  สัมภาษณ 20 กรกฏาคม 2549 

2 Paul H. Appleby ,อางแลว(ดูบทท่ี 1) 
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                            บทที่  4 
ดุลยภาพ : ความเปนจริงและอุดมคติ 

           ปฎิสัมพันธระหวางนักการเมืองกับขาราชการนั้น   ถา มองกันในระดับบุคคล ไม
มุงแบงออกเปนสองฝายหรือสองกลุมตามสังกัดเสมอไป คือฝายการเมืองหรือฝายราช
การประจําเทานั้น  มองไดวาคนสองคน จากคนละสังกัด  อาจเปนพวกเดียวกันได  ใน
ความหมายท่ี ตางคน ก็ เปนสมาชิกของวงการเมืองเดียวกัน ซึ่ง ในวงน้ัน จะมีทั้ง นักการ
เมืองและขาราชการประจําปนกันอยูหรือคละกันอยู   
 วงการเมืองเชนน้ี อาจไมมีเปาหมายเพ่ือสวนรวมเลยก็เปนได  เชน การปฎิรูปที่
เราเห็นจากภายนอก ในความเปนจริงแลว อาจจะเปนเพียงอะไร ที่ริ เริ่มโดยวงการเมือง 
ภายในระบบราชการ ซึ่ง จัดเปนวาระซอนเรนมากกวาการปฏิรูประบบราชการจริงๆ  มี
เรื่องใครไดหรือใครเสีย วงไหนได วงไหนเสีย เปนสําคัญ สําคัญไมนอยกวาไปกวาเรื่อง
หลักการ หรือ ขอพิจารณาวาหนวยงานที่เกี่ยวของได-เสียอะไร หรือฝายการเมืองได-เสีย
อะไร หรือ ขาราชการได-เสียอะไร หรือท้ังสองฝายได-เสียอะไร และ บอยครั้ง เรื่องขอ
งวง การเมืองเหลาน้ี มัก จะมีความสําคัญ เหนือกวาเรื่องของ ราชการ และประเทศชาติ
เสียอีก 
 พิทยา  บวรวัฒนา ใหความเห็นกับผูวิจัยวา  
 “ ดุลยภาพที่เราตามหาอยูนั้น ผมไมแนใจวามันจะมีอยูจริงหรือไม   เพราะความ
สัมพันธของฝายการเมืองกับฝายขาราชการมักเปนเรื่องของการปะทะกัน หรือ การ
ประนีประนอมกันในเชิงอํานาจ ซึ่งหากมีดุลยภาพเกิดข้ึนแลว   ดุลยภาพน้ันมักจะเอน
เอียงไปตามทิศทางของกลุมท่ีมีอํานาจมากกวาเสมอ และ การบริหารราชการแทจริง ก็
ไมไดแบงเปนฝายการเมืองหรือฝายขาราชการท่ีชัดเจน  แต มักเปนเรื่องของความขัดแยง
ภายในกวน ภายในมุง ภายในวง หรือ ระหวางวงอยูดวย ” 1 
 สรุป ก็ คือ ในบริบททางการเมืองของการบริหารนั้น ในหลายกรณี  นักการเมือง
กับขาราชการจับมือกันเปนพวก รวมกันตานพันธมิตรระหวางนักการเมืองกับขาราช
การกลุมอ่ืนๆ  ซึ่ง เสนอแนวคิดหรือนโยบายตาง ๆ แขงกับกลุมของตนก็มี  

                                                        
1
 พิทยา บวรวัฒนาใหความคิดเห็นตอรายงานการวิจัย (เบ้ืองตน) เร่ือง “ดุลยภาพความสัมพันธฝาย
การเมืองและขาราชการประจํา”  จัดโดยสถาบันพระปกเกลา เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 
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 กลาวอีกอยางหนึ่ง คือ นอกจากปฏิสัมพันธระหวางกลุม(Inter-group)  คือ มีการ
แบงฝายระหวางฝายการเมืองกับฝายราชการประจําแลว ยังมีปฏิสัมพันธขามกลุมท่ีเชื่อม
สองฝายขางตนนี้เขาดวยกันก็เปนได ซึ่ง จะ กลายเปนเรื่องของระบบอุปถัมภ หรือ  การ
ชวยเหลือเกื้อกูล(Patronage System) กัน ระหวางบุคคลกับบุคคล เกิดเปนกลุมหรือวงที่
ไมเปนทางการ ที่เรียกกันวา พรรคพวก ( cronyism)    ซึ่ง การเกิดเปนพรรคพวกนี้  อาจ
นําไปสูความขัดแยงหรือนําไปสูความรวมมือกันระหวางฝายการเมืองกับฝายราชการก็
ได อาจจะนําไปสูประโยชนแกสวนรวมหรือไม ก็ไมแน  แต อาจ กลายเปนเรื่องทุจริตได 
หรือ อาจนํามาซ่ึงการทํางานที่วางอยูบนความคิดเห็นและขอคํานึงท่ีเปนสวนตนหรือ
เห็นแกตัว ก็ ได ( Personalism or Self-Interest ) และ ในบางกรณี อาจมีนักธุรกิจจากแวด
วงอ่ืน เขามามีสวน หรือพัวพันดวย  ทําใหผลประโยชนและความสนใจของกลุมนี้ขยาย
ไป จนเปนเรื่องผสมของการเมือง-ราชการ-ธุรกิจ ปะปนกันไปเสียอีก 
 ผูวิจัยขอแยกแยะความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับฝายประจํา เปน สี่ แบบ
ดวยกัน  ไดแก 1 
 แบบท่ีหน่ึง   มีขาราชการท่ีดี และ มี นักการเมืองท่ีดี  และทั้งสองฝายปฎิบัติงาน
เพ่ือประเทศชาติและสังคมเต็มที่ โดย มีการรวมมือกันซ่ึงมี ดุลยภาพท่ีถูกตองเหมาะสม  
มีการทํางานที่มีเหตุผล มีหลักกฎหมายรองรับ   มีความชอบธรรม  การปรับดุลยภาพถา
จะมี  ก็จะมีจริยธรรมกํากับทั้งสองฝายอยู   ทําให เกิดปญหาคอรัปชั่นในระบบราชการ
นอยมาก หรือ แทบไมมีเลย 
 แบบท่ีสอง   มีขาราชการดี แตมีฝายการเมืองท่ีไมดี  พบวานักการเมืองอาจจะส่ัง
การหรือใหนโยบายที่ไมถูกตอง หรือ มีการแตงต้ังและโยกยายขาราชการท่ีไมเปนธรรม 
เกิดการคอรัปชั่นข้ึน ทําใหขาราชการผูอยูใตบังคับบัญชาอึดอัดใจ ไมสบายใจ ไมอยาก
ทํางานให ซึ่งหากเปนขาราชการที่ดีและมีจุดยืน ก็ สามารถปฎิเสธ ไมยอมทําส่ิงผิดน้ัน
ได  แมวา อาจจะโดนยาย ฐานไมสนองนักการเมือง แต ระบบราชการความจริงใหหลัก 
ประกันความม่ันคงพอควรอยูแลว ถึงจะถูกยาย ก็ ตองยายไปอยูในระนาบเดียวกัน   

                                                        
1
 สรุปเปนขอคิดเห็นเหลานี้ไดจากการสัมภาษณเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2549 
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 ในทางกลับกัน หากขาราชการท่ีดีนั้น  ยอมใหความรวมมือกับนักการเมืองเลว ก็
อาจจะไดความผิดทางอาญาตามหลังไป    ซึ่ง สิ่งนี้เปนสิ่งที่ ขาราชการท่ัวไป ก็ พึง เกรง
กลัวและ พึง หลีกหนี  
 แบบท่ีสาม    มีขาราชการไมดี แตมีนักการเมืองดี  ซึ่ง นักการเมืองเชนนี้ ก็จะเปน
แบบอยางใหผูใตบังคับัญชา ไมใหพวกเขาทําในส่ิงไมที่ควรทํา คอยกํากับใหไปในทางท่ี
ถูกที่ควร แมวานักการเมืองน้ัน อาจจะประสบปญหา ถูกตอตานเงียบหรือตอตานเปดเผย
จากบรรดาขาราชการท่ีเสียประโยชนหรือคุนเคยกับการทํางานแบบผิดๆ 
  แบบท่ีสี่   มีขาราชการไมดี และ มีนักการเมืองที่ไมดี  ลักษณะแบบนี้เกิดปญหากับ
สวนรวมแนนอน ต้ังแตการกําหนดนโยบายจะพากันไปผิดๆ   มีปญหาคอรัปชั่นไมเพียง
ภายในองคกรเทานั้น แตยังรวมกับกลุมผลประโยชนภายนอกระบบราชการทําใหเกิดการ
บริหารราชการที่เปนเรื่องของผลประโยชนตน และ พวกพองจนทําใหสังคมเสีย หาย  
 มีนักวิชาการผูเปนอดีตรัฐมนตรีทานหน่ึงกลาวกับผูวิจัยวา  
 “ ความสัมพันธแบบท่ีสี่นี้  เปนวิกฤตที่กําลังเกิดอยูในการบริหารของประเทศที่
กําลังพัฒนาทั้งหลาย รวมท้ัง ประเทศไทย   ความสัมพันธทั้งส่ีแบบนี้ มีสามแบบท่ีตอง
ปลูกฝงคุณธรรมหรือจริยธรรมเพ่ือกํากับการทํางานท้ังสองฝาย ใหต้ังอยูบนคุณคาของ
ความถูกตอง  โดยใชกฎหมายเปนกรอบในการปฏิบัติงาน ” 1 
 ผูวิจัยเห็นวา การสรางดุลยภาพระหวาง สองฝายนั้น ควร ตองมี เปาหมาย เพ่ือ
สวนรวม ดวยเสมอ  จากการสัมภาษณของผูวิจัย  พบวา คําตอบที่ได มีมุมมองแตกตาง
กันไปบางในเรื่องนี้  บางก็วาไมจําเปนตองมีเปาหมายน้ี   เพราะแคทํางานดวยกันไดดี  
ก็นาจะเปนดุลยภาพที่ดีอยูแลว   
 แตในแงมุมของ ศ. ดร. ปุระชัย   เปยมสมบูรณ ทานกลับใหความเห็นกับผูวิจัยวา   
 “  การทํางานของฝายการเมืองและฝายขาราชการ  จําเปนตองมีจริยธรรม และมี
เปาหมายเพ่ือสวนรวมกํากับ  อธิบายไดวาขาราชการก็มีฐานะเปนตัวแทนของประชาชน
โดยรัฐบาลจางใหมาทํางานใหประชาชนจนถึงอายุ 60 ป  สวนฝายการเมืองก็เชนกัน คือ 
ประชาชนก็เลือกต้ังพวกเขาเขามา และจางใหทํางานอยู 4 ป    

                                                        
1 สัมภาษณ 12 เมษายน 2549 
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 ทั้งสองฝาย หากไมมีจริยธรรมและสํานึกในการทํางานเพื่อสวนรวมรวม และมี
พฤติกรรมคดโกง ขายทรัพยสินของชาติ  และใหชาติอ่ืนมาควบคุม  หรือ หาก เรา ยอม
ใหมีการบริหาร ที่ทําใหขาราชการเปนใหญเปนโต และนักการเมืองมีเงินลนฟา  จะมี
ความหมายอะไรกับสังคม  ประโยชนของชาติอยูตรงไหนกันแน  ” 1 
 ความสัมพันธแบบท่ีสี่ที่กลาวมาแลวน้ี   มักจะทําใหขาราชการท่ีดีตองอึดอัด ไม
สบายใจ หรือ ไมเห็นดวย  ซึ่ง สวนใหญจะขอยายตัวเองหรือไม ก็ถูกยายออก และอาจมี
การส่ังการท่ีมิชอบดวยกฎหมายในความสัมพันธแบบที่ส่ีนี้  รวมท้ัง มีการเอ้ือประโยชน
แกบคคลหรือกลุมที่มิชอบ ทั้งในและนอกระบบราชการ  จนทําใหประเทศเกิดวิกฤตทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมอยางที่เปนอยูในขณะนี้  
              นอกจากน้ีฯพณฯ นาย ธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี เคยชี้ใหสาธารณชนเห็น
ถึงความสัมพันธการเมือง-ขาราชการ วา “ ขาราชการการเมืองที่แทรกแซงงานของขา
ราชการประจํา ขาราชการประจําก็ตางหว่ันไหว  ถาไมทําตามความประสงคของฝายการ
เมือง ตําแหนงหนาท่ีก็จะหลุดลอยไปหรืออยางนอยก็ไมมีอนาคตเสียแลว  ครั้นทําตาม
ความปราถนาของฝายการเมือง ถาถูกตองก็ไมมีปญหา  แตถาไมถูกตองและเปนการท่ี
เสี่ยงทําไปในนามของตนเอง  เพราะฝายการเมืองไมประสงคจะออกมาแสดงตนรับผิด
ชอบเอง เรื่องเหลาน้ีแหละท่ีขาราชการประจํากลืนไมเขาคายไมออก การทํางานจําเปน
ตองมีมาตรฐานจริยธรรม”  2   
 ปญหาจริยธรรมเปนปญหาที่วิกฤติซึ่งในการสัมมนา เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2549 
ที่เพ่ิงผานมาน้ี  ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน  ไดกลาวเตือน และใหความหมาย และ ความสําคัญ 
ตอปญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย วา 3 
 “ วิกฤติศีลธรรมและจริยธรรมมีบอเกิดมาจากการเห็นเงินเปนใหญ เห็นเงินเปน
พระเจาและเปนแกวสารพัดนึก จนทําใหเกิดความละโมบ  การจะทําส่ิงใดใหไดเงินมาจึง
มีการโกง การหลอกลอ ขมขู และใชอํานาจอิทธิพลขมขูคุกคามอยางไมมีที่สิ้นสุด มีทั้ง
การซื้อสิทธ์ิขายเสียง ขายเกียรติยศและสุดทายก็ขายตัว ซึ่งมีตัวอยางมากมาย  หากจะ

                                                        
1 สัมภาษณ 12 เมษายน 2549 
2 คํากลาวเปดการสัมมนา โดย ฯพณฯ นายธานินทร  กรัยวิเชียร องคมนตรี , วันอังคารท่ี 21   
กันยายน 2542  ณ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
3
 ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน. มติชน วันท่ี 10 สิงหาคม 2549 หนา 2 
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ดุลยภาพท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมกํากับ 
 หากราชการมีความสัมพันธที่ประกอบดวยนักการเมืองและขาราชการประจําท่ี
ลวนมุงเพ่ือเปาหมายสวนตัวหรือเพ่ือผลประโยชนสวนตัว  โดยไมสนองตอบเปาหมาย
ของสวนรวมแลว ก็จะเกิดสภาพที่วา      
 “ คอรัปชั่นจะยังไมหมดไปจากหมูนักการเมืองและขาราชการทั้งหลาย  และยัง 
คงอยู  ตราบท่ีคนที่ประกอบอาชีพดังกลาว ขาดจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ   ” 1  
 สะทอนความคิดและความเขาใจของสังคมไทย ที่มองวาคอรัปชั่นกลายเปนสวน
หน่ึงของวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของระบบราชการไปแลว การรับสินบาทคาดสินบนเปน
เรื่องปกติ แมจะมีผูติติงหวงใยอยูบาง  แตก็ไมมีผูใดออกมาตอตาน สิ่งท่ีเกิดข้ึน มากมาย
นัก   
 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเปนความพอใจของผูมีสวนไดเสียท้ังคู (Stakeholders) คือ ผูให
สินบน ยินดีที่จะติดสินบนเพ่ือใหมีการ “เปดทาง” หรือ “เอ้ืออํานวย” ขณะที่ผูรับสินบน 
ก็ คือผูมีอํานาจหนาท่ีที่สามารถ อนุญาต อนุมัติ จัดจางงาน จัดซื้อสินคาหรือละเวนหรือ 
หลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมาย  สามารถจัดสรรผลประโยชนหรือใหสิทธิแกบุคคล หรือ
คณะบุคลในการใชหรือแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ  หรือใหสัมปทานหรือใหอํานาจใน 
การจัดซื้อจัดจางแกบุคคลหรือบริษัทหางรานท่ีตนเห็นวาเหมาะสม  ชี้ใหเห็นวาเปนเรื่อง
ไมยาก ที่จะเกิดดุลยภาพท่ีไมเหมาะสมระหวางฝายการเมืองกับขาราชการ  เกิดการรวม 
มือ และปรองดองกัน โดยปราศจากความถูกตองชี้นํา ไรซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้
อาจมีการบิดเบือนกฎหมายท่ีมีอยู เพ่ือนํามารองรับความสัมพันธเชนนี้ดวย     

                                                        
1
 ผาสุก พงษไพจิตรและสังศิต พิริยะรังสรรค, คอรัปช่ันกับประชาธิปไตย. (กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษา
เศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,เมษายน 2537) 
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 แมวาการคอรัปชั่นจะเกิดจากความสมยอมของผูมีสวนไดเสียทั้งคูก็ตาม  การเปด
โปงมักจะเกิดข้ึน เมื่อมีการจัดสรรผลประโยชนกันไมลงตัว หรือ มีการขยายอาณาเขตใน
การคอรัปชั่น เชน กรณีเปดโปงคดีทุจริตยา หรือกรณีโกงลําใย การสรางสนามบิน
สุวรรณภูมิตาง ๆ มีการสืบสวนการทุจริต ก็ เพราะมีแรงกดดันจากสังคม เมื่อผลการสืบ 
สวน เปดเผยออกมา ก็ มีเพียงคนสวนนอยที่มีความผิด แต มัก ไมสามารถเอาผิดกับผูสั่ง
การ ที่ใชอํานาจท่ีมิชอบไดจริง  ผูถูกลงโทษสวนใหญ คือ ขาราชการชั้นผูนอยผูตองเปน 
“แพะรับบาป”  
  หลักเรื่องดุลยภาพระหวางนักการเมืองกับขาราชการประจําท่ีจําเปนจะตองมีคุณ
ธรรมและจริยธรรมกํากับนั้น แทจริงไมใชเรื่องไกลตัว หรือ ผิดแผกไปจากหลักการ
ดํารงอยูของสังคมมนุษย  ซึ่งมีมากัน ต้ังแตยุคกอนพุทธกาล  สมัยพุทธกาลก็มี จนกระ 
ทั่ง ถึงสมัยปจจุบัน  สิ่งนี้มีอยูคูกับสังคมมาตลอด   สอดแทรก ในแนวคิดการปกครอง
ประเทศ ต้ังแตครั้งยังไมเปนรัฐชาติ เสียดวย     
 ดังจะเห็นไดจากสมัยที่มีพระราชาเปนผูครองประเทศหรือครองแผนดินน้ัน ทรง
ถือหลักทศพิศราชธรรม หลักสังคหวัตถุ และหลักจักรวรรดิวัตร (ดูภาคผนวก 1) ไว 
กํากับการใชอํานาจของทาน   ทําใหบานเมืองไดอยูเย็นเปนสุข  ราชาเชนนั้น ยอมเปนที่
นับถือ ของอาณาประชาราษฎร 
 แมวา ปจจุบันเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  และผูนํารัฐบาลคือขาราชการการเมืองก็ตาม  พระมหากษัตริยก็ทรงยังคง
ถือหลักคุณธรรมท่ียิ่งใหญขางตนอยู  ทําใหพระมหากษัติยไทยทรงเปนที่รักสูงสุดของ
ชาวไทยตราบทุกวันนี้ 
 อยางไรก็ดี การปฏิรูปการบริหารในภาครัฐ  ในยุคการบริหารจัดการท่ีดี  ( Good 
Governance) นั้น ก็ จําเปนจะตองมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมกํากับดวยตลอด    เพราะ
แมจะมีวิธีการบริหารท่ีโปรงใส เพ่ือปองกันการคอรัปชั่นแลว ก็ตาม แต การคอรัปชั่นจะ
ยังคงมีอยูตอไป  ดังนั้น สิ่งที่จะชวยกําหนดพฤติกรรมของนักการเมืองและขาราชการได 
ดี ก็ ยังเปนจริยธรรม นั่นเอง 
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            งานวิจัยของ Minxin Pei 1  ที่ชี้ใหเห็นวา หากจะวัดคอรัปชั่นและธรรมาภิบาลก็
จะพบวาประเทศท่ีมีเสรีภาพทางการเมืองมากกวา มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากกวา จะมี
ธรรมมาภิบาลเพ่ิมข้ึน และ มีการทุจริตลดลง  
 ปจจุบัน ในระบบราชการไทยมีการจัดทําการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมรัฐ 
หรือ ธรรมาภิบาล( Good Governance )  มากข้ึน และมีขอกําหนด มีกระบวนการเชิง
สถาบัน ในการกํากับจริยธรรมของขาราชการ  โดยฝายการเมืองนั้น มีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ.
2543 2 ออกในสมัยท่ี นายชวน  หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรี กํากับอยู  ซึ่งมีรายละเอียดวา
ดวยคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการการเมือง อยูถึง 29 ขอ (ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2)  
 ซึ่งระเบียบ กฎเกณฑที่สรางข้ึนมาน้ี สามารถใช เปนกรอบในการกํากับในการ
พฤติกรรมของฝายการเมือง และในการสรางดุลยภาพท่ีเหมาะสมกับขาราชการประจํา
ไดดวย ในความเห็นของผูวิจัย 
 ในสวนของขาราชการประจําก็ มีระเบียบวาดวยจริยธรรมและคุณธรรม เชนกัน 
ตลอดจนการจัดศูนยสงเสริมจริยธรรม  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(กพ.) เพ่ือรณรงคคานิยมสรางสรรคของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งประกอบดวย  กลายืนหยัด
ทําในส่ิงท่ีถูกตอง  ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ  โปรงใส ตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบัติ    
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนตน 
 ผูวิจัยคิดวา ดุลยภาพไมไดมีเพียงการรวมมือกันในการทํางานไดดีเทานั้น ดุลย
ภาพน้ันยังตองเปนประโยชนกับประชาชน อยูบนความถูกตองของกฎหมาย และจําตอง
มีคุณธรรม จริยธรรมกํากับดวย  ดุลยภาพที่ไมเปนประโยชนตอประชาชน เพียง แตเปน
คุณตอฝายการเมือง หรือ ตอขาราชการในการทํางานเทาน้ัน   เปนส่ิงท่ีเราทั้งหลายควร
ใหความสําคัญนอยกวา  เพราะ คนที่พยายามปรับดุลยภาพหรือตอตานดุลยภาพเชนนั้น
มักเปนเพียงผูที่รักษาประโยชนของตนเอง มากกวาประโยชนของประชาชน  

                                                        
1 ดู Minxin Pei  , “Economic Intiation Democracy and Development ” , in Values Governance and 
Development , International Conference on Democracy , Market Economy and Development , 26-
27 Feb 1999 , Seoul Korea , pp1-33 ใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เอกสารวิจัยวิทยาลัยปองกันราชอาณา
จักร พ.ศ.2541-2542 
2
 ดูราชกิจจานุเบกษา หนา 13 เลม 117 ตอนพิเศษ 15 ง, 15 กุมภาพันธ 2543 
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 ศ. ดร. ปุระชัย   เปยมสมบูรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีไดใหทัศนะกับผูวิจัยวา    
 “ ตองปรับดุลยภาพดวยอุดมคติที่จะรับใชปวงชนใหมากข้ึน และแสดงใหเห็นวา
ความสัมพันธของทั้งสองฝายจําเปนตองอยูบนพ้ืนฐานของผลประโยชนของประชาชน 
อุดมคติที่ขาราชการประจําหรือฝายการเมืองจําเปนตองมีในการสรางหรือปรับดุลยภาพ 
คือ จริยธรรมกํากับในการทํางานรวมกันและมีเปาหมายเพ่ือสวนรวม” 1 
 หากศึกษาลึกลงไปอีก  การแบงจริยธรรม อาจแบงไดจากสองมุมมอง2 คือ 
 หน่ึง จริยธรรมตามหลักนิติรัฐซ่ึงยึดหลักการวา การบริหารงานใดไดดําเนินการ
ถูกตองตามบทกฎหมาย ถือวาการบริหารงานน้ันถูกตองตามจริยธรรม ซึ่งมีการวิพากษ 
วิจารณแนวคิดนี้วา  อาจมีปญหาเรื่องความไมคลอบคลุม เพราะกฎหมายมักจะเกิดข้ึน
ภายหลังจากท่ีเกิดปญหา  และเพ่ือไมใหปญหาดังกลาวเกิดซ้ําอีกครั้งจึงออกกฎหมายที่มี
อยูในปจจุบัน  จึงไมพอเพียงในการกํากับพฤติกรรมการบริหารงานใหอยูในกรอบของจ
ริยธรรมไดทุกกรณี 
 แตจริยธรรมตามหลักนิติรัฐของไทยยังมีจุดออนอีก กลาวคือ ผูมีอํานาจอาจละ
เวนไมปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของตนรอนสิทธิ เชน 
นักการเมืองบางคนไมจดทะเบียนกับคูสมรสเพ่ือจงใจหลีกเลี่ยงขอกฎหมายท่ีระบุวาคู
สมรสผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินตอสาธารณะ นักการ
เมืองและหรือขาราชการระดับสูงอาจสั่งการดวยวาจา ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติในเรื่อง
ที่ไมถูกตอง โดยที่ตนเองไมตองรับผิดชอบ และการกําหนดตําแหนงทางการเมืองท่ีอยู
นอกกรอบของกฎหมาย เชน ตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีข้ึน โดยท่ีตําแหนงมิไดระบุไวใน
กฎหมาย จึงไมตองเปดเผยทรัพยสินตอสาธารณะ 
 สอง  จริยธรรม ตามแบบมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งยึดหลักแสวงหาวาความดีที่ควร
ยึดถือน้ันเปนอยางไร  แลวนํามาใชเปนมาตรฐานกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ  ดังน้ัน       
จริยธรรมตามแบบมาตรฐานจริยธรรม จึง ยอม ครอบคลุมกวางขวางกวา จริยธรรมตาม
หลักนิติรัฐ  

                                                        
1 ศ. ดร.ปุระชัย เปยมสมบูรณ. สัมภาษณ 12 เมษายน 2549 
2
 สัมภาษณ  25 เมษายน 2549 
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 อยางไรก็ตาม จริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรมมีจุดออนที่สําคัญคือ ยังขาดบท
บังคับและลงโทษเม่ือมีการละเมิด และนี่คือความแตกตางไปจากจริยธรรมตามหลักนิติ
รัฐ 
 เมื่อการบริหารประเทศ ตองอาศัยกลไกระบบราชการ ที่มีฝายการเมืองและฝาย
ประจําขับเคลื่อนและกุมทิศทาง  “ดังนั้น การพูดถึงการบริหาร ตองพูดถึงผูบริหารเพราะ
เปนเรื่องที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกัน บางกรณีเปนเรื่องเดียวกัน จริยธรรมของการ
บริหารภาครัฐจะไมมีทางเกิดผลสําเร็จไดถาผูบริหารไมมีจริยธรรม”  1  
 ปญหาจริยธรรมเชนนี้  ไดกลายเปนประเด็นหลักในการวิพากษ วิจารณ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร วาไมเหมาะสม สงางาม ที่จะเปนนายกรัฐมนตรีตอไป 
 ผูวิจัยเคยฟงผูใหญบางทานในรัฐบาล เชน นายโภคิน พลกุล  เมื่อครั้งดํารง
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเคยกลาวในโทรทัศนวา 
 “ เรื่องจริยธรรม อยูที่มุมมองของแตละคน  สําหรับทานนายกรัฐมนตรีแลว ผม
วามีจริยธรรม” 
  และจําไดวา นายแพทยพรหมินทร  เลิศสุริยเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก็เคย
ใหสัมภาษณในหนาหนังสือพิมพวา สําหรับทานแลว “ หากไมผิดหลักของกฏหมายแลว 
ก็ไมผิดหลักจริยธรรมดวย ” 
 ทั้งหมดน้ี สะทอนใหเห็นวา สําหรับนักการเมืองจํานวนมาก ในปจจุบัน  หลักจ
ริยธรรมมีตามหลักนิติรัฐเทาน้ัน และหากไมผิดตามหลักนิติรัฐแลวก็ถือวามีจริยธรรม  
ตอไป  ก็ ดวย มุมมองเชนนี้แหละ ที่ทําใหรัฐบาลชุดน้ี ถูกกลาวหาเรื่องปญหาคอรัปชั่น
ไมวาจะคอรัปชั่นเชิงนโยบาย หรือ คอรัปชั่นท่ัวไปก็ตาม และหัวหนารัฐบาลเองก็ถูก
วิพากษวิจารณเรื่องจริยธรรมมากเปนพิเศษ 
 การนําหลักนิติรัฐมากํากับการทํางานจึงเปนเพียงสวนหน่ึงของจริยธรรมท่ีพึงมี  
แตหาไดพอเพียงตอคําวา “จริยธรรม” ที่แทจริงกวาหรือสมบูรณกวา สําหรับการบริหาร
ราชการแผนดิน เพ่ือความดีความงามและความถูกตอง    

                                                        
1
 คําปาฐกถาพิเศษของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท เร่ือง จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วันท่ี 9กรกฎาคม 2548 
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 นอกจากน้ีแลว ขอเท็จจริงที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณ ยังปรากฎวาการแตงต้ัง
โยกยายบุคคล การจัดสรรงบประมาณในระบบราชการในปจจุบันน้ีเปนลีลาตามที่อดีต
รัฐมนตรีทานหน่ึงชี้ไวกับผูวิจัยวา “พูดเปนคุณธรรม แต ทํา เปนอุปถัมภ”1 ลักษณะเชน
นี้มีพบไดในการบริหารราชการท่ัวไป และเปนความจริงอยางย่ิง เปนอุป สรรคในการ
สรางดุลยภาพระหวางฝายการเมืองกับขาราชการประจํา ไมวาจะเปนดุลยภาพแบบใหม
หรือแบบเกาก็ตาม  
  มีนักการเมืองบางสวนปรับดุลยภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 
ในขณะเดียวกันก็มีขาราชการที่ดีซึ่งไมยอมปรับดุลยภาพเพราะเห็นวาจะเกิดโทษมหันต
กับประชาชนและประเทศชาติ  เชน การกําหนดนโยบายกับบางประเทศที่บุคคลสําคัญ
ในรัฐบาลอาจเขาไปเกี่ยวของมีผลประโยชนในทางตรงหรือทางออมก็ตาม อันอาจทําให
ผลประโยชนของชาติผิดเพ้ียนหรือเสียหายไป  สงผลเสียตอเวทีความสัมพันธระหวาง
ประเทศในประชาคมโลก   เปนตน 
 จากการสัมภาษณ พบวาอดีตขาราชการประจําระดับสูงบางทาน  เห็นวา  
 “ มันเปนสิ่งจําเปน ที่ขาราชการตองยืนกราน ยึดมั่นในหลักการท่ีถูกตอง   ไมวา
นายจะสั่งมาอยางไร แตถาทําใหประโยชนของชาติเสียหายก็จะไมปฏิบัติ  ”  
 ซึ่งในท่ีสุดทานน้ันก็ถูกยายออกจากตําแหนงเดิม  เนื่องจากไมสนองนโยบายฝาย
การเมือง 2 
 อดีตรัฐมนตรีทานหน่ึงไดใหความเห็นกับผูวิจัยวา  
 “ ขาราชการควรจะยืนอยูกับความถูกตอง แมวาจะโดนยายก็ตองยอม  เพราะ
อยางไรเสียก็เปนการยายในระนาบเดียวกัน ฝายการเมืองที่ไมดีไมสามารถทําอะไรได
มากกวาน้ัน ซึ่งเปนขอดีของระบบราชการท่ีมีความม่ันคงใหขาราชการพอสมควร  ”3 
 แตก็มีขาราชการไมนอย ที่ยอมใหมีการปรับดุลยภาพ โดยไมคํานึงถึงประโยชน
ของชาติ หากกลับเห็นแตเปนประโยชนในความกาวหนาในการงานและความปลอดภัย
ในอาชีพตนเองหรือหากเรียกแบบธีรยุทธ บุญมี วาเกิดวัฒนธรรมประจบประแจง 4ที่มี

                                                        
1
 สัมภาษณ25 เมษายน 2549  

2 สัมภาษณ20 กรกฎาคม 2549 
3 สัมภาษณ 25 เมษายน 2549 
4 ธีรยุทธ บุญมี .อางแลว      
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 ความคิดท่ีกลาวมาพองกับความเห็นของ รศ. ดร.ปฐม มณีโรจน ซึ่งใหกับผูวิจัย
วา “ พูดอยางอุดมคติที่วา การยืนอยูบนหลักความถูกตอง ความเปนขาราชการมืออาชีพ 
(Profesionalism) ของขาราชการยังเปนสิ่งท่ีจําเปนในปจจุบัน แมอาจจะมีขาราชการท่ีมี
หลักคิดเชนนี้นอยลง  เนื่องจากการยอมสยบตอฝายการเมืองที่เพ่ิมข้ึนก็ตาม  ” 1  
 ดังนั้น อาจกลาวไดวา  การปรับดุลยภาพ ภายใตการแทรกแซงและครอบงําของ
ฝายการเมืองนั้น ที่ขาราชการจะยืนอยูไดบนความถูกตองและหลักจริยธรรมหรือไม เปน
สิ่งท่ียากลําบากมากขึ้น  เนื่องจากภายใตความสัมพันธที่วาน้ี  อํานาจของฝายการเมืองกับ
ขาราชการ  แตกตางกันมาก  อยางที่เราเห็นอยู 
 อยางไรก็ดี ความถูกตอง ความดี ความชอบธรรม  ยังตองเปนสิ่งท่ีพึงรักษาไวใน
ระบบราชการ    ทั้งน้ีอาจจะไมใชเพียงการยึดถือตามหลักกฏหมายเทาน้ัน แตยังเปนวิถี
การทํางาน ประเพณีปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติที่ดีงามในระบบราชการท่ีไมไดปรากฏอยู
เปนลายลักษณอักษรก็ได                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 สัมภาษณ13 สิงหาคม 2549 
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บทที่ 5 
นักการเมืองกับขาราชการประจําในยุครัฐบาล 

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
 
 นับแต พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรเขาบริหารประเทศ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารราชการ อยางชัดเจนมีการแยกการทําหนาท่ีระหวางฝายการเมืองและฝายประจํา
มากข้ึนวา  เรื่องนโยบายคือเปนเรื่องของรัฐบาล (ฝายการเมือง)  รัฐบาลมีหนาที่กําหนด
นโยบายติดตามนโยบายน้ันใหเปนผลในทางปฎิบัติ  รัฐบาลมีหนาท่ีประเมิน  ปรับปรุง
นโยบายอยูตลอดเวลา  หนาท่ีเหลาน้ีกอนหนารัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรเคยถือเปน
งานที่ขาราชการประจํากระทํารวมกับฝายการเมืองได 

สะทอนจากคํากลาวของพ.ต.ท.ทักษิณ   ชินวัตร ในวันที่ระลึกการสถาปนา  
สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 21 มิถุนายน 2547 1วา 

“ วันนี้การเมืองเคลื่อนไปมากแลว การเมืองไดกลับมาใชบทบาทท่ีถูกตองของ
การเมืองแลว  เมื่อกอนนี้การเมืองไดใชบทบาทท่ีไมถูกตอง  ใหขาราชการใชบทบาท
ทางการเมืองแทน  เมื่อกอนนี้การกําหนดทิศทางและนโยบายเปนเรื่องของภาคราชการ  
แตเดี๋ยวน้ีฝายการเมืองเปนผูนํากําหนดนโยบาย ซึ่งเปนสิ่งท่ีถูกตองแลวขาราชการมารวม
กันปฎิบัติใหนโยบายนั้นเปนผล ” 

ที่เรียกวาฝายการเมืองนั้นประกอบดวย  2 สวน คือ  
            สวนท่ีเปนนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ัง  มีตําแหนงรัฐมนตรีและเลขาธิการ
รัฐมนตรี สวนนี้เปนสวนที่มีประสบการณทางการเมือง  แตอาจไมใชมืออาชีพทางการ
บริหาร   
             อีกสวนหน่ึงคือบรรดาขาราชการเมือง(Political Appointee) ผูศึกษา     ตําแหนง
ทางการเมืองตางๆ รวมท้ังผูชวยรัฐมนตรีซึ่งเปนตําแหนงท่ีเริ่มมีในรัฐบาลน้ี    ซึ่งอาจมี
คุณสมบัติเปนที่ไววางใจแกนายกรัฐมนตรี  รวมท้ังบางคนอาจจะเปนมืออาชีพในการ

                                                        
1
 คํากลาวและใหโอวาทของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในการประชุมใหญสามัญประจําปของชมรมนัก
บริหารขาราชการพลเรือน 21 มิถุนายน 2544,ในหนังสือมิติใหมของระบบราชการไทยในกระแส
การเปล่ียนแปลง,(กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี,2547).หนา 22 
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  ถามองในสวนของขาราชการ  ก็จะมองไดเปนสองสวนเชนกัน คือสวนที่ทํา
หนาที่หลักในการแปลงนโยบายของฝายการเมือง ใหเปนแนวทางและสามารถนําไปปฎิ
บัติ เปนการดําเนินงานในลักษณะยุทธศาสตรในระดับกระทรวง ซึ่งผูรับผิดชอบสูงสุด
ในฝายขาราชการคือปลัดกระทรวงและอีกสวนคือระดับท่ีจะตองรับผิดชอบแผนการ
ตางๆของกระทรวง ซึ่งรับผิดชอบโดยรองปลัดกระทรวง อธิบดีและหัวหนากลุมงาน
เฉพาะตางๆ 
  การเริ่มเปล่ียนความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับฝายประจําท่ีเห็นไดชัดใน
ยุคนายกรัฐมตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร คือการปรับความสัมพันธสืบเนื่องจากการปฏิรูป
ระบบราชการ ในป พ.ศ. 2545  ซึ่งการปฏิรูประบบราชการน้ีมีที่มาจากสองสวนคือ  
             สวนท่ีหนึ่ง เปนความตอเน่ืองมาจากหลายรัฐบาลในอดีต 1ที่เห็นไดชัดต้ังแตยุค
นายชวน หลีกภัย(1) นายบรรหาร ศิลปอาชา มาถึง รัฐบาลพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ และ
นายชวน หลีกภัย (2) ซึ่งมาจากแนวคิดปฏิรูประบบราชการแนวใหมของตะวันตก รวม
ถึงการรับใหมีการปฏิรูปราชการในฐานะท่ีเปนเง่ือนไขของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ( IMF) ที่เขามาชวยแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ เพ่ือใหภาครัฐไทย มีความสามารถเพ่ิม
ข้ึนในการแขงขันระดับโลกได โดยการปรับเปลี่ยนจากภารกิจ โครงสราง และวัฒน
ธรรมของภาครัฐเสียใหม รวมทั้งใหปรับความสัมพันธของฝายการเมืองและฝายประจํา  
 โดยขอเสนอใหปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชนน้ีมักจะมาจาก กพ. และนักวิชาการ
สายรัฐประศาสนศาตรและสายกฎหมายมหาชนเปนหลัก โดยในเฉพาะรัฐบาลนายชวน 
หลีก ภัยมีการจัดทําแผนปฏิรูประบบราชการขนานใหญ  เชนการออกพ.ร.บ.องคการ
มหาชน พ.ศ.2542 การพยายามลดบทบาทของรัฐบาลและราชการลง เพ่ิมบทบาทของ
ประชาชน ประชาสังคมใหมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา Empowerment ใหมากข้ึน  เปนตน  
             สวนท่ีสอง มาจากแนวคิดสวนตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรเอง ซึ่งเห็นวาจํา
เปนตองปฏิรูปประเทศทั้งระบบ เพ่ือใหเปาหมายในการยกระดับประเทศสําเร็จ กลไกที่
สําคัญในการบรรลุเปาหมาย คือ ระบบราชการ ซึ่งจําเปนตองปฏิรูปเปลี่ยนทั้งระบบเพ่ือ
                                                        
1
 ชัยอนันต  สมุทวณิช, การปฎิรูประบบราชการ(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานพระอาทิตย,2545)  

  หนา 43 
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 หัวหนารัฐบาลแสดงภาพลักษณของผูบริหารท่ีมีบุคลิกผูนําที่โดดเดน ทํางานเร็ว 
กลาตัดสินใจ ริเริ่มโครงการใหม ๆ เปนจํานวนมาก มีวิสัยทัศน และสับเปลี่ยนโยกยาย
ขาราชการ และปรับคณะรัฐมนตรีบอยครั้งซึ่งไมเคยมีมากเชนนี้ในอดีต ภาพเชนนี้จึงทํา
ใหหัวหนารัฐบาลคนปจจุบันมีลักษณะของผูนําซีอีโออยางเดนชัด 
 ยิ่งผลักดันใหเกิดระบบผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผูวาซีอีโอ) ก็ทําให
สังคมมองเห็นวาระบบการบริหารระดังจังหวัด คงจะมีความเปนผูนําแบบเดียวกันหรือ
คลายคลึงกับระบบการบริหารของนายกรัฐมนตรี 
 ระบบผูบริหารแบบซีอีโอมีความฉับไวและควรมีประสิทธิภาพ  แตก็มีความหว่ัน
เกรงวาจะเกิดการใชอํานาจมากเกินไป หรือการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเฉพาะ
กลุม จะพบวาในระดับชาติระบบการบริหารมีสภาผูแทน วุฒิสภา และองคกรอิสระ 
ตลอดจนสื่อมวลชนคอยดูแลตรวจสอบ แตผูวาฯ ซีอีโอในแตละจังหวัดข้ึนตรงตอนายก
รัฐมนตรี 2 
            ระบบความคิดทั้งหมดของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร อาจมาจากจุดเริ่มตนการมอง
ประเทศไทยในบริบทของการแขงขันระดับโลก  ที่มองวาประเทศไทยไมอาจยืนอยูได
ในการเปลี่ยนแปลงท่ีเร็วระดับโลก จึงตองปฎิรูปประเทศท้ังระบบ  โดยเริ่มตนจากการ
ตองมีการเมืองใหมกอน  เปนการเมืองมืออาชีพหรือ การเมืองน่ิง เปนการเมืองท่ีทุกฝาย

                                                        
1
 Bidhaya Bowornwathana, “Thaksin’s Model of Government Reform : Prime Ministerialisation   

through “A Country Is My Company Approach” ในวารสาร Asian Journal of Political Science ,  
Volume 12 Number 1 June 2004, หนา 141 
2
 ธเนศร เจริญเมือง,หนังสือพิมพไทยโพสต  2 กรกฎาคม 2547 หนา 4 
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  ดวยระบบคิดของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เชนนี้ประกอบกับการไดเปนรัฐบาล
พรรคเดียว  ที่มีความม่ันคงทางการเมืองสูง ทําใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเด็ดขาด โดยมี
เสียงในสภาผูแทนราษฏรทวมทนถึง 377 เสียง ฝายคานมีเสียงขางนอยกวามากทําให
ดําเนินการทางการเมืองไดจํากัด    และทําใหฝายการเมืองซึ่งเปนรัฐบาลนําพาระบบราช
การไปโดยมีอํานาจมากอยางท่ีไมเคยมีมากอนในสังคมการเมืองไทย  ซึ่งแตเดิมอํานาจ
อยูที่ฝายขาราชการ  และตอมาอยูรวมกันของฝายการเมืองและขาราชการในรัฐบาล
กอนๆ  แตการท่ีฝายการเมืองมีความเหนือกวามากในปจุจบันพลังราชการจึงลดนอยลง
อยางเห็นไดชัด 
 
การบริหารประเทศคือบริษัทของตนในรัฐบาลทักษิณ 
  นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนนักธุรกิจมากอนนั้นทําใหการบริหารประเทศไทยมีกรอบ
ความคิดและวิธีการทํางานแบบการจัดการธุรกิจ หรือบริหารประเทศแบบบริษัท ซึ่งจะ
เขาใจเรื่องน้ีดีข้ึน ควรติดตามอานแนวคิด “A Country is My Company” ของพิทยา บวร
วัฒนา ซึ่งมีสาระตอไปนี้ 1 

 “ ประเทศคือบริษัทของตน” นั้น หมายความวานักธุรกิจปกครองประเทศเหมือน
กับบริหารบริษัทของตนและเชื่อวา บริษัทควรปกครองสูงสุดโดยคนเดียว  ดังนั้นรัฐบาล
จะเลียนแบบวิธีการในธุรกิจ และวัฒนธรรมของบริษัทจากภาคเอกชนและการปฏิรูป
ระบบราชการจึงจําเปนตองหยิบยืม วิธีการและขอเสนอแนะจากโลกธุรกิจและองคความ
รูของโลกธุรกิจ 

                                                        
1
 Bidhaya Bowornwathana ,อางแลว  
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 อยางไรก็ตามการเอาความคิดและเทคนิคจากโลกธุรกิจมาใช กับการปกครอง
และการบริหารอาจจะไมงาย และตองทําดวยความระมัดระวัง ดังที่บรรดานักวิชาการ
สายธรรมาภิบาล(Governance) และสายปรับการบริหารภาครัฐใหม  (New Public 
Management) ไดชี้ถึงผลเสียของการนํามาใชไวคอนขางมาก  
     ทําไมรัฐบาลทักษิณจึงนําเอาขอเสนอแนะและวิธีการจากภาคธุรกิจมาใชในงาน
ของรัฐบาลของตน  ซึ่ง พิทยา บวรวัฒนา ไดสรุปเหตุผลในการนําแนวคิดการบริหาร
ธุรกิจมาใชไวหาเหตุผลดวยกันคือ 
 หนึ่ง คุณทักษิณและครอบครัวชินวัตรของเขาร่ํารวยนั้นมาจนเปนครอบครัวที่
ร่ํารวยที่สุดครอบครัวหน่ึงในประเทศไทย ธุรกิจผูกขาดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เชน ธุรกิจดาวเทียมและมือถือ จนในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาก เม่ือเปน
นายกรัฐมนตรีเห็นวาก็นาจะใช การจัดการแบบธุรกิจมาบริหารประเทศ 
 สอง ในจักรวรรดิทางธุรกิจของเขาคุณทักษิณเปนเจาของและเจานายของบรรดา
CEO ในบริษัทของเขา เม่ือเปนนายกรัฐมนตรีเขาก็ตองเปนผูนําสูงสุด และเปนเจานาย
ของหนวยงานตาง ๆในประเทศดวย 
 สาม คุณทักษิณชื่นชม ความคิดจากบรรดาปรมาจารย (Guru)ในทางการจัดการ
มาก ซึ่งเปนวิธีการทางออมในการบอกกับคนอ่ืนวาตนฉลาด และทันสมัยกวาคนอ่ืน  คน
ไทยจึงถูกบอกใหอานหนังสือท่ีคุณทักษิณอานเพราะคุณทักษิณเปนคนรูดีในส่ิงเหลาน้ี
กอนใคร ๆ ในประเทศ 
 สี่  กระแสของ “การจัดการภาครัฐแนวใหม” New Public Management หรือ 
NPM   ทั่วโลกชวยตอกย้ําความคิดของคุณทักษิณในการนําวิธีการทางธุรกิจมาใช กับ
การบริหารรัฐกิจดวยความคิดเรื่องการจัดการนั้น ซึ่งนําเสนอมาจากธนาคารโลกและยู
เอ็น เพ่ือเปนวิธีการในการปรับปรุงระบบราชการ 
 หา การแพรกระจายความรูและการปฏิบัติทางธุรกิจ ความรู ภาครัฐเปนการแพร
เขามาแบบมีการเลือกสรรและผสมผสาน ไมใชรับมาท้ังดุน ไมมีตัวแบบทางธุรกิจที่เปน
รูปธรรมแบบใดแบบเดียวใชไดทั้งหมด แตใชการรวบรวมเอาความคิดที่กระจัดกระจาย
อยูตามท่ีตาง ๆ หยิบฉวย เลือกสรรมาใชไดอยางเสรี 
 แนวคิดน้ีเห็นวาหากประเทศถูกบริหารโดยนักธุรกิจแลว อาจนําไปสูการใชกล
ไกระบบราชการหรือรัฐเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจได  หรือท่ีเรียกวาการจับอํานาจทาง
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การปฏิรูประบบราชการเพ่ือการบูรณาการการแกปญหา                      
  การปฏิรูประบบราชการ ในสมัยรัฐบาลทักษิณมีหลักบูรณาการในการประสาน
งานภายในประเทศ (ผานผูวาราชการจังหวัดซีอีโอ)และหลักการบูรณาการในการ
ประสานงานในตางประเทศ (ผานทูตซีอีโอ)ซึ่งท้ังสองตําแหนงน้ีข้ึนตรงตอนายกรัฐ
มนตรี ในทางปฏิบัติ 2 
             สําหรับการบูรณาการหรือประสานงานภายในประเทศ ผานผูวาราชการจังหวัดซี
อีโอ มีผูวิพากษวิจารณคอนขางมากแลว  ผูเขียนจะขอกลาวถึงทูตซีอีโอ ในฐานะหัวหนา
ทีมไทยแลนดอยางเดียว   
             ความจริงแลวเรื่องทีมประเทศไทยไมใชของใหม สมัยที่  นายชวน หลีกภัย  เปน
นายกรัฐมนตรีก็ไดทําในลักษณะทีมประเทศไทยน้ีแลว ในขณะนั้นเรียก ชื่อวา “คณะ
กรรมการบริหารราชการตางประเทศ” 3 
             ดังน้ันแนวคิดการปฏิรูประบบราชการในตางประเทศในสวนน้ีจึงมีลักษณะ 
ขยับเล็กนอย (Incremental Policy) 4เทาน้ัน แตไมใชนวัตกรรมใหมในการบริหารแต
อยางใด   

                                                        
1 คําบรรยาย รศ.ดร.พิทยา บวรวัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548 
2
 ดูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยพ.ศ. 2546-2550 (คณะกรรมการพัฒนาระบบราช
การ (กพร.) พฤษภาคม 2546) หนา 9-26. 
3
 ดู www.mfa.go.th 

4
 ดูรายละเอียดในบทที่ 1,อางแลว 
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นอกจากนี้แลวการแกปญหาของการไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในกิจกรรมตาง
ประเทศ   ความจริงแลวกระทรวงตางประเทศเปนอันหน่ึงเดียวภายในมานานแลว   เพียง
แตกระทรวงถูกโดดเดี่ยวจากกระทรวงอื่น ๆ คอนขางมากในตางประเทศ  การปรับปรุง
บางประการโดยรัฐบาลนี้สงผลดีตอการบริหารราชการ เชน การเนนการทูตเชิงเศรษฐกิจ
เพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศอยางเปนระบบมากข้ึน  การรวมสํานักงานผูแทน
หนวยราชการตางประเทศเขาดวยกัน  การปรับปรุงตําแหนงผูแทนการคาใหเปนระบบ
และมีประโยชนมากข้ึน เปนตน 
             แตแนวคิดเรื่อง  ทูต ซีอีโอ ซึ่งเปนวาระสวนตัวของนายกรัฐมนตรีนี้ จําเปนตอง
ใช “ภาวะผูนํา” (leadership) ในการทําหนาท่ีเปน ซีอีโอ หรือประธานกรรมการบริหาร
ของทีมประเทศไทยในการดึงตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ในฐานะกรรมการบริหารทีม
ประเทศไทยประชุมหารือรวมกันเพ่ือกําหนดยุทธศาตรของประเทศ 
            หากจะเปรียบแลว ทูตซีอีโอความจริงก็คลายวาทยากรผูอํานวยการเพลงของวง
ดุริยางค 1 (อางในพิศาล มาณวพัฒน)วาทยากรอาจเลนดนตรีไดเกือบทุกประเภท เปรียบ
เหมือนนักการทูตที่ทราบเรื่องการคาการสงเสริมการลงทุน การทองเท่ียว แรงงาน ศิลป
วัฒนธรรม ผสมสานกับการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ แตจะเลนเปยโน หรือสี
ไวโอลินใหดีเยี่ยมเทากับนักดนตรีที่เชี่ยวชาญเคร่ืองดนตรีแตละชนิดน้ันคงไมได  เพราะ
ใหเวลาศึกษาเลาเรียนฝกฝนมาคนละทาง  
             ดังน้ันเอกอัครราชทูตจึงตองพ่ึงผูแทนกระทรวงพาณิชยในดานเทคนิคการคา 
สินคาสงออกแตละประเภท ทูตอยูในฐานะท่ีสามารถ “เปดประตู” นําทีมประเทศไทยไป
พบพูดคุยกับนักธุรกิจ ประธานบริษัทชั้นนํา เมื่อถึงโอกาสน้ัน  ๆ  แลว ผูแทนจาก
กระทรวงตาง ๆ ยอมอยูในฐานะ ที่จะสนับสนุนทูตซีอีโอในดานเทคนิคสาขาเฉพาะที่
ตนถนัดไดทันที      อันจะนํามาซ่ึงผลประโยชนดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว ตาม
ที่ทีมไทยแลนดตองการอยางนี้คือ การทํางานรวมกันเปนทีม รูจักบทบาทของกันและกัน
ใหเกิดประโยชนสุด 

                                                        
1
 ดูพิศาล มาณวพัฒน,เอกสารกระทรวงตางประเทศ,2546 
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ดังน้ีแลว คุณลักษณะของเอกอัครราชทูตจึงมีความหมายอยางยิ่งเม่ือพิจารณาวา
จะใหทานกลายเปนทูต ซีอีโอ โดยความหมายที่หน่ึงทานเปน ตัวแทนขององคพระ
ประมุข ในการทําหนาท่ีเจริญสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันระหวางประเทศ  

ในความหมายที่สอง ทานทําหนาที่ผูแทนรัฐบาลที่ดําเนินนโยบายการบริหารราช
การในตางประเทศหรือถาในรัฐบาลน้ีคือ ทูต ซีอีโอ และในความหมายสุดทาย คือ ทาน
เปนตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ  
            การปฏิรูปบริหารราชการในตางประเทศโดยการกําหนดใหเอกอัครราชทูตตอง
เปนทูต ซีอีโอ จากท่ีไดนําเสนอมากอนแลวนั้น จะเห็นไดวาการดําเนินนโยบายการ
บริหารราชการในตางประเทศในฐานะทูต ซีอีโอ เปนเพียงภารกิจดานเดียวของทูตเทา
นั้น การปฏิบัติตามนโยบายเชิงรุกดานเศรษฐกิจ ซึ่งตองทําหนาท่ีผูขายสินคาหรือ 
“Salesman” ของประเทศ ที่สังคมคาดหวังวานักการทูตยุครัฐบาลปจจุบันจะทําหนาท่ี 
Salesman ดานเศรษฐกิจใหมากย่ิงข้ึน และถาหากทําไมไดรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
มีความคิดที่จะนําคนภายนอกมาทําหนาท่ีทูตซีอีโอแทน 
 ซึ่ง George Sioris 1  อดีตเอกอัครราชทูตกรีซประจําประเทศไทยและญี่ปุน  ได
แสดงความคิดเห็นไววา การเปน Salesman ของนักการทูตมีขอจํากัดอยูหลายประการ
อาทิเชน  

- นักการทูตมีฐานะเปนตัวแทนของสังคมท้ังมวล รวมทั้งฝายคาน ความ 
เปนกลางของนักการทูตมีคุณคา  มิใชเปนตําแหนงที่บุคคลขางนอกจะกระโดดเขามาใช
ประโยชน  เพ่ือเปนการตอบแทนคุณทางการเมืองหรือท่ีหลบภัยทางการเมือง 

- เรื่องการขายและการเพ่ิมพูนความรวมมือดานธุรกิจเปนเรื่องที่ข้ึนอยูกับ 
ปจจัยหลายดานท้ังคุณภาพของสินคา ราคา การบบรจุหีบหอ การจัดสง ฯลฯ สวนการ 
ลงทุนก็ข้ึนอยูกับบรรยากาศลงทุน เปนตน ไมไดข้ึนอยูกับเฉพาะประสิทธิภาพของ 
Salesman เทาน้ัน ดวยเหตุนี้การเพ่ิมพูนความรูความรวมมือดานธุรกิจจึงไมไดข้ึนอยู 
กบัตัวเอกอัครราชทูตเพียงคนเดียวเทาน้ัน 

                                                        
1
 Sioris George, “Diplomats ; more than traveling salesman,(February 2002)  อางในในเอกสารไม
ไดเผยแพรเร่ือง การปฏิรูประบบราชการ ทูตซีอีโอ ซ่ึงผูวิจัยและคณะเสนอตอ รศ.ดร.พิทยา บวร
วัฒนาในการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขารัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราม
คําแหง 
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จึงเปนที่เขาไดวา   นักการทูตยุครัฐบาลทักษิณตองพยายามสรางภารกิจที่หวังผล
กําไรใหกับประเทศไทย แตความเปนตัวตนที่แทจริงของนักการทูตนั้นดูถูกการคากําไร 
ดังน้ัน การทําใหนักการทูตกลายเปน “พอคาของประเทศ” เพราะมุงผลกําไร  ทายที่สุด
นอกจากขัดแยงกับทัศนคติสวนตัวและวัฒนธรรมองคกรแลว  เอกอัครราชทูตก็ไมนาจะ
เคารพนับถือไดเทาสมัยกอน เพราะมัวแตมุงเนนเปน “Salesman” ที่เกง   ตามนโยบาย
ของรัฐบาลปจจุบันจนลืมความหมายท่ีสําคัญยิ่งของความเปนตัวแทนพระประมุขและตัว
แทนของประชาชนท้ังประเทศ  
            พลเอกบัณฑิตย มลายอริศูนย เลาใหผูวิจัยฟงวา   
 “ ไดไปเยี่ยมเอกอัครราชทูตหลายประเทศซ่ึงทานเหลาน้ันไดเผยความรูสึกที่อึด
อัดใจกับการเปนทูตซีอีโอในรัฐบาลน้ี ดวยกอนไปรับตําแหนงเอกอัครราชทูตแตละ
ประเทศน้ัน ทูตตองเขาเฝาถวายบังคมลา รับพระราชสาสนแตงต้ังจากพระมหากษัตริย 
และรับพระราชทานนํ้าสังขกับใบมะตูมใหเหน็บหูขวาอันโบราณราชประเพณีในการ
แตงต้ังราชทูตในการเปนตัวแทนของพระมหากษัตริย แตการทําหนาที่ในการเปนตัว
แทนของรัฐบาลที่เนนการคา เศรษฐกิจมากกวาดานอ่ืนๆ ซึ่งทูตคิดวาไมเหมาะสม อน่ึง
ดานการคาการขายมีทูตพาณิชยดูแลอยูแลว ” 1 

ทูตซีอีโอ ในรัฐบาลทักษิณ เปนตัวอยางท่ีชี้ใหเห็นวา   การนําแนวคิดทางธุรกิจ
มาใชในการปฏิรูประบบราชการในตางประเทศเพื่อสรางการแขงขันดานเศรษฐกิจกับ
ตางประเทศ   โดยการกําหนดนโยบายจากฝายการเมืองท่ีมีความเหนือกวาฝายขาราชการ
ประจําอยางเด็ดขาดน้ี   จึงสงผลทําใหขาดการปรึกษาอยางรอบดานตลอดจนการขาดขอ
มูลที่สั่งสมในการสรางเสริมความสัมพันธไมตรีในดานตางๆ ตองยอมรับวางานของ
กระทรวงตางประเทศ   มิไดเกิดข้ึนเพ่ือแกปญหาหรือปฏิบัติหนาที่รายวันตามการ
ประดิษฐนโยบายรายวันของรัฐบาลเทานั้น แตเปนงานที่มีความตอเนื่องทั้งอดีต ปจจุบัน
และอนาคต   เกี่ยวพันกับความรูและความรอบรูที่มากมาย 

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตางประเทศทานหน่ึง ไดกลาวกับผูวิจัยวา       
            “ตองยอมรับวาบุคคลากรของกระทรวงการตางประเทศเปนผูมีความรู ความเชี่ยว
ชาญฉพาะ ซึ่ง ฝายการเมืองควรตองรับฟง พวกเขาจะรูจังหวะในการแสดงออก ดีกวาเรา 

                                                        
1 พลเอกบัณฑิตย มลายอริศูนย สัมภาษณ,18 สิงหาคม 2549 
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หรือ หัวหนารัฐบาลปจจุบันที่มักจะใหสัมภาษณที่ดูเปนการย่ัวยุได เชน “UN ไม
ใชพอ”หรือ “โจรกระจอก” หรือ แมแตเรื่องการเมืองภายในประเทศ ที่ พูดประโยควา “ 
มีผูมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ  ” ซึ่ง บางคําหรือบางประโยคอาจเกิดจากขอมูลท่ีไมพอ แต 
บางประโยค ก็ อาจเกิดจากความต้ังใจของผูพูด  บางคําอาจเกิดจากการไมรับฟงใครแม
แตขาราชการประจําท่ีเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญ และ ทราบถึงอารมณ ความรูสึกของกลุม
คนตางๆ ไดดี ฝายการเมืองก็มักไมฟง  ซึ่งฝายการเมือง พึงตระหนักไวในฐานะผูบริหาร
ประเทศ  ”  

อดีตเอกอัครราชทูตซ่ึงผานการทํางานในรัฐบาลทักษิณกลาวกับเราโดยเสริมวา 
“ทานนายก ฯ ไมคอยฟงขาราชการ  การท่ีทูตซีอีโอไมไดผลเทาท่ีควรเพราะการไมรับฟง
ขาราชการ ” 
            การสรางดุลยภาพที่สมดุลของฝายการเมืองและขาราชการประจําในรัฐบาลนี้จึงมี
ความยากลําบากย่ิงหากเปรียบกับรัฐบาลกอนๆ เพราะนายกรัฐมนตรีเองไมรับฟงฝาย
ประจําเทาท่ีควร ในการปฏิรูปหรือปรับความสัมพันธฝายการเมืองกับฝายประจํา 
 
ดุลยภาพท่ีเอื้อประโยชนสวนตน 

 การมีพ้ืนฐานจากนักธุรกิจของบุคคลตางๆ ในคณะรัฐบาลจึงทําใหรัฐบาลเต็มไป
ดวยขอกลาวหาของผลประโยชนทับซอน(Contfict of Interest)  ซึ่งอาจมีไดหลายรูป
แบบต้ังแตแบบท่ีนายแพทยประเวศ  วะสีเรียกวา “คอรัปชั่นเชิงนโยบาย”   การสรางหรือ
กําหนดนโยบายท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูมีอํานาจตัดสินใจเขาไปมีสวนในฐานะผูมีสวน
สวนไดเสีย (Stake Holder ) หรือขอกําหนดการกําหนดราคา (TOR) ที่ไมโปรงใส หรือ
ปกปดขอมูลรายละอียดท่ีพีงใหแกสาธารณะ  เชนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatitzation 
)ซึ่งสรางความไมเปนธรรมใหกับประชาชนทั่วไปและไมสรางความเสมอภาคใหเกิดข้ึน 
กลายเปนเรื่องของผูไดประโยชนจากการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบุคคลซ่ึงใกลชิด
กับรัฐบาลเปนสวนใหญ 
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             การวางโครงสรางกลไกรัฐท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารหรือรวมศูนยอํานาจการ
ตัดสินใจไว เชนการใชแนวคิดผูวาราชการจังหวัดซีอีโอ และทูตซีอีโอ 
             การใชแนวคิดการบริหารเปดชองนําบุคคลภายนอกเขาสูระบบราชการไดซึ่ง
หากไมเปนไปตามหลักคุณธรรมท่ีตองการบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษหรือเฉพาะแลว  
ก็จะกลายเปนระบบเลนพรรคเลนพวก โดยฝายการเมือง (Nepotism)แทน มีลักษณะของ 
“พูดเปนคุณธรรม แตทําเปนอุปถัมภ” ที่กลาวมาแลว 
 ดุลยภาพท่ีเอ้ือประโยชนสวนตนน้ี เปนเพราะระบบซุปเปอรการเมืองของรัฐบาล
ทักษิณ ซึ่งธีรยุทธ  บุญมีไดเสนอแนวคิด ที่มองวาระบบนี้มีพลังสูงในการผสานขับ
เคลื่อนขาราชการและกลุมทุนทั้งระดับชาติและทองถิ่น  ซึ่งระบบน้ีแมวาจะมีขอดีของ
การประสานความรวมมือ (Coordinate) การเมือง-รัฐ-ธุรกิจจึงพัฒนาเศรษฐกิจไดไว แต
ขอเสียคือหลายประเทศตองเผชิญกับอํานาจเผด็จการ อํานาจเบ็ดเสร็จ ตองเสียสละสิทธิ
เสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน โดยที่โครงสรางการทํางานของการเมือง ขาราช
การ ธุรกิจ ไมไดเกิดโดยธรรมชาติ  แตเกิดจากผลประโยชนและความจําเปน1  
            ดังน้ันดุลยภาพของความสัมพันธระหวางฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา
เชนนี้ จึงเปนดุลยภาพท่ีเอ้ือประโยชนสวนตน – การเมือง- ขาราชการ –กลุมทุน ซึ่งเปน
ดุลยภาพที่ไมเหมาะสม       
 
ดุลยภาพแบบใหมระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจําในรัฐบาลทักษิณ 
 สมเกียรติ ต้ังวานิชย 2 ไดใหความเห็นวาดวยความที่ฝายการเมืองครองความ
เหนือกวาขาราชการอยางเห็นไดชัด ในการปฏิรูประบบราชการท่ีควรจะบรรจุสาระแนว
คิดของความพยายามท่ีจะลดบทบาทหรือการแทรกแซงของฝายการเมืองหรือรัฐบาลลง   
เพราะการลดบทบาทหนาที่ของรัฐลง จะทําใหขาราชการลดบทบาทลงเชนกัน แต
ปรากฏวาในรัฐบาลน้ี กลับกลายเปนเรื่องการเพ่ิม ขยายบทบาทและภารกิจมากข้ึน  

 
พิทยา บวรวัฒนา ไดเสนอเพิ่มเติมในบทความชิ้นหน่ึง ในประเด็นนี้วา  

                                                        
1 ธีรยุทธ บุญมี.หนังสือพิมพไทยโพสต.วันท่ี  21 มีนาคม 2548. หนา 4  
2
 สมเกียรติ ตั้งวาณิชย .พิษทักษิณ .(กรุงเทพ;สํานักพิมพ Openbooks ,2547) หนา 85-86   
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“การลดขนาดของราชการและรัฐลงนั้น ไมมีทางเปนจริงไดในรัฐบาลทักษิณ  
แมคุณทักษิณจะพูดหลายครั้งวามีนโยบายลดพวกขาราชการ แตทายท่ีสุดหนวยราชการ
กลับเพ่ิมข้ึน เมื่อการตัดสินนโยบายปฏิรูประบบราชการอยูในมือของขาราชการและนัก
การเมืองรัฐบาล ทั้งคูก็จะรวมมือกันสูงสุดในการขยายระบบราชการ” 1 
 ซึ่งสิ่งเห็นไดชัดเจนในวันที่ 2 ต.ค 2002 ที่มีการปฏิรูปโครงสรางของกระทรวง
ซึ่งจบลงโดยการเพิ่มกระทรวงจาก 13 เปน 20 กระทรวง ในแงของการขยายตัวของ
ระบบราชการแลว กระทรวงใหมจะนํามาสู ตําแหนงใหม ๆ จํานวนหน่ึงโดยอัตโนมัติ 
เชน ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหนากอง หัวหนาฝาย  ยังไมเปนกฎหมายใหม 
ระเบียบใหม ขอปฏิบัติ ใหม ก็จะถูกสรางข้ึนเพ่ือใหอํานาจกับบรรดากระทรวงใหม ๆ 
และองคกรเหลานั้น การบังคับใชกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบเหลานี้หมายความวา 
ประชาชนตองปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ขอปฏิบัติ ที่มากข้ึนของราชการ การขยายตัวของ
ราชการยังทําใหเกิดชนชั้นราชการท่ีมีจํานวนมากเกินไป 

 หากพิเคราะหตามหลักรัฐประศาสนศาสตรของการปฎิรูประบบราชการแลว 
การปฎิรูประบบราชการควรจะเล็กลง (down-sizing)    แตคําถามวาทําไมตองมีมาก 
ข้ึนเปน 20 กระทรวง 160 กรมนั้น 
 นายกรัฐมนตรีตอบในท่ีประชุมรัฐสภาวา เปนการ “เพ่ิมเพ่ือลด” ซึ่งก็ไมทราบวา
หมายถึงอะไร 2   
            จากวันนั้นถึงวันนี้เปนเวลากวา  4  ปแลว คนไทยท้ังชาติรวมท้ังผูวิจัยเองก็ยังไม
เห็นวามีอะไรท่ีจะลดลงอยางที่นายกรัฐมนตรีพูดเอาไวในรัฐสภา 

  แมวาชวงแรกของการปฏิรูประบบราชการจะมีการไมเห็นดวยหรือมีการ
ตอตานจากขาราชการอยูบางก็ตาม(สามปแรกของการเปนรัฐบาล) สะทอนจากคํากลาว
ของนายกทักษิณในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับ บทบาท ภารกิจ และโครง
สรางสวนราชการ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 วา  

                                                        
1
   Bidhya  Bowonwathana, Thaksin’s Model of Government Reform : Prime Ministerialisation 

through “A Country Is My Company” Approach(ASIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 
Volume 12 Number 1 June 2004)p.141 
2
 อางในพัชรี สิโรรส,การปฎิรูประบบราชการหลากหลายมุมมอง(กรุงเทพฯ.ธันวาคม, 2546) หนา 

24 



 95

             “ ที่ไหนมีการเปลี่ยนแปลง ที่นั่นยอมมีการตอตานการเปลี่ยนแปลง  “  ยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงใหญเทาไร วงกวางเทาไร การตอตานการเปล่ียนแปลงยิ่งมากเปนธรรมดา 
ความไมเขาใจการเปลี่ยนแปลงยอมมีเปนธรรมดา เราทําไป แกไขกันไป  ” 1  

การตอตานการเปลี่ยนแปลงที่วาน้ี  รวมท้ังมีขาราชการที่เปนทรัพยากรที่มีคาย่ิง
ของระบบราชการหลายทานท่ีขอลาออกทั้งที่ยังตนไมเกษียณอายุ   อันเนื่องมาจากความ
ขัดแยงและการปรับความสัมพันธ เพ่ือสรางดุลยภาพระหวางฝายนักการเมืองและขาราช
การประจํา 
            แตในท่ีสุดดุลยภาพใหมก็เกิดขึ้นจริง ซึ่งฝายการเมืองอยูเหนือขาราชการโดยนิติ
นัยและพฤติกรรมอยางเด็ดขาด ความสัมพันธของฝายการเมืองและฝายขาราชการในรัฐ
บาลน้ี    จึงเปนเรื่องท่ีฝายการเมืองอยูในฐานะเจานายและผูอุปถัมภ สวนขาราชการเปน
ผูปฏิบัติหรือลูกนองหรือผูรับใช หรือผูรับการอุปถัมภจากนักการเมืองชัดเจน  
            ขาราชการหลายทานไดกลาวถึงความรูสึกท่ีสะทอนเปนขาราชการในรัฐบาลตาม
หลักการใหมที่กลาวมาในเบ้ืองตน อาทิ 
             บางทาน กลาววา   

“รูสึกเก็บกดเปนผูรับคําส่ังเพียงอยางเดียวไมสามารถนําเสนอขอคิดเห็นท่ีจะเปน
ประโยชนตอประเทศชาติได” 2 

 บางทานซ่ึงเปนเอกอัคราชทูต ขาราชการระดับสูง ซี 10 ไดกลาววา                        
             “รูสึกเปนเสมือนข้ีขารับใชเจานาย  ขาดความภาคภูมิใจ ไรศักดิ์ศรีราวกับวา เปน
ลูกจางบริษัท ซึ่งสามารถใชงานไดทุกอยาง  ตองสนองนโยบายฝายการเมืองใหได  หาก
ไมไดแลว ก็ยายออกใหคนอ่ืนมาทําแทนไดทันที รูสึกขาดความมั่นคงของตําแหนงงาน
ภายในระบบราชการ”3 

มีทานหน่ึงเปนขาราชการกระทรวงมหาดไทยระดับสูง ชี้ใหเห็นวา  

                                                        
1
 คํากลาวของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอรท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วัน
ท่ี 14 สิงหาคม 2544, มิติใหมของระบบราชการไทยในกระแสแหงการเปล่ียนแปลง(สํานักนายกรัฐ
มนตรี 2547) หนา 80 

2
 สัมภาษณ 21 เมษายน 2549 

3 สัมภาษณ 20 เมษายน 2549 
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            “ การไมรับฟงขาราชการ ซึ่งเปนผูสะสมขอมูลและประสบการณอยางตอเนื่อง
เปนระยะยาวนาน ฝายการเมืองจึงไดสรางความเสียหายตอประเทศชาติ ดวย การออกคํา
สั่งใหขาราชการปฎิบัติตามในส่ิงท่ีไมถูกตอง  ซึ่งขาราชการหลายทานมองวาไมใชการ
แกไขปญหาแตกลับกลายเปนปญหาท่ีเพ่ิมข้ึน เชนกรณี การยุบ ศอบต. หรือกรณีการจับ
กุมผูตองสงสัยในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งกรณีการใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย
ตอประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งทําใหเหตุการณบานปลายมาจวบจนทุกวันนี้”1 

ขาราชการระดับสูงบางทานใหความเห็นกับเราวา  
“ การยึดหลักพรรคพวกเปนการทําลายระบบคุณธรรมซ่ึงยึดหลักความสามารถท่ี

มีอยู ทําใหเกิดการเขาหา (Access) สูนักการเมืองมากย่ิงข้ึน เพ่ือเปนเสนทางสูการเขา
ระบบพรรคพวก ในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงและเปนท่ีไววางใจของฝายการเมือง  มี
ขาราชการไดดิบไดดีไป ไมใชนอยดวยวิธีการพรรคพวกมากกวาระบบคุณธรรม”2 
 แมแตแวดวงของกองทัพซึ่งโดยทั่วไปจะถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองนอยที่สุด
แตในปจจุบันก็ถูกครอบงําคอนขางมาก   
 อดีตผูบัญชาการทหารบกทานหน่ึงใหความเห็นวา    
 “  หากมองยอนกลับไปในอดีตแลวเราจะเห็นวา   ความสัมพันธระหวางทหารกับ
รัฐบาล  มีความเกี่ยวเนื่องกับทหารมาก ทหารไดรับความเกรงใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาล 
ทั้งน้ีเนื่องจากรัฐบาลคิดวาทหารหรือกองทัพลมรัฐบาลได จะเห็นไดวาทุกครั้งท่ีมีการลม
ลางรัฐบาลก็มาจากทหารทั้งส้ิน  กองทัพมีอาวุธ  มีระเบียบวินัยสูง   การบริหาร “กอง
ทัพ” คอนขางเปนแบบองคการปด  ซึ่งเนนความม่ันคงของประเทศเปนหลัก  ทําใหผูที่
มาเปนรัฐมนตรีกลาโหมน้ันหากไมไดเปนทหารมากอนแลว  จะไมคอยทราบเรื่องราย
ละเอียดของกองทัพนัก”3 

ดวยเหตุผลเหลาน้ี  ความสัมพันธระหวางทหารกับฝายการเมืองที่มาเปนรัฐมนตรี
ไมวาจะเปนพลเรือนหรืออดีตขาราชการทหารก็ตามมักเปนไปดวยดี มีความรวมมือและ
ใหความเคารพซึ่งกันและกัน การลวงลูกมีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับกระทรวงอ่ืน ๆ 

                                                        
1
 สัมภาษณ 20 กรกฎาคม 2549 

2
 สัมภาษณ 20 กรกฎาคม 2549 

3
 สัมภาษณ 20 เมษายน 2549 



 97

อดีตรัฐมนตรีทานน้ีใหความเห็นเพ่ิมเติมวา “ มีแตเรื่องการโยกยายทหาร   และ
การของบประมาณจัดซื้ออาวุธ  สองเรื่องนี้จะเปนเรื่องท่ีนักการเมืองใหความสนใจติด
ตามและขอดู  นอกนั้นแลวในรายละเอียดของกระทรวงกลาโหม ฝายการเมืองจะไมคอย
สนใจมากนักเพราะเปนการยากท่ีบุคคลภายนอกจะทําความเขาใจไดทั้งหมด     กลาวได
วาทหารนาจะเปนขาราชการประจําท่ีเขมแข็งที่สุดของระบบราชการไทยที่ฝายการเมือง
เขาแทรกแซงนอยท่ีสุด” 1 
 
ดุลยภาพในกองทัพและกลาโหม : ความเปลี่ยนแปลง  

ในกระทรวงกลาโหมปจุบัน จะพบวาฝายการเมืองเขาไปแทรกแซงการโยกยาย
นายทหารไมนอย  อาทิเชน การแตงต้ังเครือญาติและพรรคพวกเขาดํารงตําแหนงระดับ
สูงในกองทัพ  หรือ ที่สะทอนจากคําพูดของ พลเอกสนธิ บุญญรัตกลิน ผูปฏิบัติการกอง
ทัพบกในปจจุบันที่วา โดยทั่วไปผูบัญชาการทหารบกมีอํานาจในการเสนอชื่อแตงต้ัง
โยกยายทหารในสังกัดของกองทัพ   เปนความรูสึกที่ชี้ใหเห็นถึงความอึดอัดจากการถูก
อํานาจฝายการเมืองแทรกแซงฝายขาราชการ 2 

ยิ่งกวานั้น พลเอกมนตรี  ศุภาพรเปดเผยความรูสึกจากการใหสัมภาษณสื่อมวล
ชนเมื่อ 19 สิงหาคม 2549 วา   

“ ในระยะหลังนี้ ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการในกองทัพ  มีการปฏิบัติ
ที่คลาดเคลื่อนไปจากระเบียบ แบบแผน จารีตประเพณีของกองทัพ  เชน  มีการแตงต้ัง
โยกยายที่ไมถูกตองกับประเพณีของกองทัพ และไมยุติธรรมตอสวนรวม เน่ืองจากถูก
ครอบงําจากการเมือง 

การแตงต้ังโยกยายของทหารโดยปกติ เราจะยึดแนวทางตามธรรมเนียมทาง
ทหาร สาม แนว  ประกอบดวย 

หน่ึง ความมีอาวุโสหรือไดรับชั้นยศกอนหลังกัน 
สอง ความรูความสามารถ คือ มีความรูพอที่จะทํางานในตําแหนงนี้ไดหรือ 

                                                        
1
 สัมภาษณ 20 เมษายน 2549 

2 อิสระภาพแหงควมคิด , หนังสือพิมพไทยโพสต , วันท่ี 3 สิงหาคม 2549 
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ไมงานที่ผานมาเปนอยางไร แตสวนใหญพอกาวมาถึงระดับสูงแลว ความรูความสามารถ
จะเทา ๆ กัน 
 สาม ความเหมาะสมซ่ึงเปนเหตุผลท่ีถูกอางมากท่ีสุดแทบทุกครั้งของการโยกยาย   
อันเปนหลักคุณธรรมจริยธรรมทหารที่ถือปฏิบัติใชโดยสวนใหญในกองทัพ แตในชวง 4 
-5 ปที่ผานมาโดยเฉพาะครั้งน้ีฝายการเมืองเขามาแทรกแซงอยางหนักขาดหิริโอตะปะไม
ละอายตอบาป   
  สาเหตุที่ฝายการเมืองตองการเขามาแทรกแซง  การแตงต้ังโยกยายทหารเพราะ
ตองการใหคนของตัวเองเขามามีอํานาจในสวนหัวของหนวยทหาร  เพ่ือตองการใชคน
นั้นคนน้ีเพ่ือสนองประโยชนทางการเมือง  นอกจากน้ียังมีอีกคือเรื่องธุรกิจ ถาไดคนการ
เมืองเขามาเปนก็จะมัวไปนึกถึงเถาแก นึกถึง 10 เปอรเซ็นต 20 เปอรเซ็นต ในโครงการ
ตาง ๆ ของกระทรวงท่ีมีมากมายและงบประมาณสูง และอีกประการหนึ่งเพ่ือคะแนน
เสียงเลือกต้ัง เพราะผูบังคับบัญชาที่คุมคําส่ังคําเดียววาใหเลือกเบอรไหนได ดังน้ัน ถาแก
สิ่งเหลาน้ีได ทุกคนจะรูสึกวาไดรับความเปนธรรม ไมตองสิ่งไปหานักการเมืองใหวุน
วายเหมือนปจจุบัน 
 สิ่งท่ีสําคัญอีกอยางคือ ผูนําน้ันตองเหมือนสิงโตและสุนัขจ้ิงจอก คือตองมีความ
สงางามแบบสิงโต แตขณะเดียวกันตองขโมยเนื้อแบบสุนัขจ้ิงจอกไดไมเชนน้ันก็ทํางาน
ไมได  แตที่สําคัญกวาคือ ผูนําควรมีคุณธรรมและจริยธรรม ไมใชจะเปนแตนักธุรกิจ 
เปนสุนัขจ้ิงจอกท่ีคอยแตจะขโมยเนื้ออยางเดียว”1 
            เทาที่ผูวิจัยไดสัมภาษณมา  พลเอกบัณฑิตย มลายอริศูนยก็ ยืนยันวาในกองทัพ
นั้น “ ที่ผานมาในรัฐบาลกอนๆแมวาจะมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองอยูบาง แตไมนา
เกลียดเทารัฐบาลปจจุบัน ”2 

ซึ่ง น.ต. ประสงค สุนศิริ กลาวไวในหนาหนังสือพิมพ มีความท่ีคลายคลึงกันดัง
นี้  

“ไมเคยเห็นการเมืองเขาไปกาวกายแทรกแซงกองทัพเหมือนยุคนี้ เพราะโยกยาย
คนที่ตัวเองไวใจมาอยูในสวนท่ีสําคัญ เชนหนวยคุมกําลัง  เนื่องจากตองการใชเปนฐาน 
 
                                                        
1 บทสัมภาษณ พลเอกมนตรี ศุภาพร,หนังสือพิมพมติชน 20 สิงหาคม 2549 หนา 2 
2 พลเอกบัณฑิตย มลายอริศูนย.สัมภาษณ 18 สิงหาคม 2549 
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อํานาจเพ่ือประโยชนทางการเมืองของตนเอง ” 1    
กระทรวงกลาโหมเปนกรณีตัวอยางที่ชี้วา  แมแตองคกรราชการที่มีความเขมแข็ง

มากท่ีสุดก็ไมสามารถหลบหลีกการแทรกแซงหรือการครอบงําของฝายการเมืองได   
หากรวมถึงปญหาการแตงต้ังโยกยายในหมูขาราชการตํารวจและขาราชการพลเรือนตาม
กระทรวงตางๆ ที่บังเอิญ “นาย” ยอมจํานนใหกับอํานาจของฝายการเมือง ลืมหนาที่
ความรับผิดชอบในฐานะผูบังคับบัญชาที่พึงตอสูโดยยึดหลัก ความถูกตองเหมาะสม  
เพ่ือปกปองและสงเสริม “ลูกนอง” 2        
            ขาราชการในกระทรวงตางๆไดรับความไมเปนธรรมและมีความเกรงกลัวตอฝาย
การเมืองมากย่ิงข้ึน   รวมทั้งพยายามเขาหานักการเมืองเพ่ือสรางหลักประกันความม่ันคง
ของตําแหนงหนาที่การงานของตนมากข้ึน สิ่งท่ีเกิดข้ึนอาจบงชี้ดุลยภาพของความ
สัมพันธระวางฝายการเมืองกับขาราชการในปจจุบันที่ฝายการเมืองสามารถเขาแทรกแซง
ขาราชการไดชัดเจนและเด็ดขาด   ทั้งน้ีเพราะฝายการเมืองถืออํานาจจากการเปนผูแทน
ของประชาชนท่ีมีเสียงสนับสนุนมากถึง 377 เสียง 

สรุปวาการโยกยายขาราชการประจําท้ังท่ีสนองและไมสนองนโยบายฝายการ
เมืองไมวาขาราชการผูนั้นจะอยูที่กระทรวงใดก็ตาม   ดูจะเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนในการ
บริหารภาครัฐและมีมากข้ึนทุกที ไมวาจะเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาหรือไม  รัฐบาลนี้
ไมคอยใหความสําคัญเทาใดนัก ซึ่งเปนที่เขาใจไดอยางชัดเจนวา ดุลยภาพความสัมพันธ
ของฝายการเมืองและขาราชการประจําเปนความสัมพันธที่อึดอัด ตึงเครียดท่ีขาราชการ
สวนใหญตองอยูภายใตการชี้นําของฝายการเมืองอยางเดียว 
             แตก็มีขาราชการบางทานที่มีความเห็นแตกตาง จากความเห็นขางตน ในลักษณะ
เห็นชอบกับฝายการเมือง เชน         
             “  หากไมมีรัฐบาลน้ีขาราชการ ก็เหมือนขาดคนชวยเหลือและเหลียวแลเพราะ
ในรัฐบาลนี้มีการข้ึนเงินเดือนแกขาราชการใหประโยชนแกขาราชการ  การใหโบนัสแก
ขาราชการอยางไมเคยมีใครใหมากอน”3 
               

                                                        
1 น.ต.ประสงค สุนศิริ . หนังสือพิมพไทยโพสต วันท่ี 7 สิงหาคม 2549 หนา 3 
2
 อิสระภาพแหงความคิด,หนังสือพิมพไทยโพสต 3 สิงหาคม 2549 หนา 2 

3
 สัมภาษณ 8 มิถุนายน 2549 
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หรือขาราชการบางทานเห็นวา “ไมตองคิดอะไรมาก ทําตามคําสั่งก็พอ นโยบาย
จะดีหรือไมดี ไมใชเรื่องที่จะตองเปนหวง เปนความรับผิดชอบของฝายการเมือง”1 

ขาราชการระดับสูงในกระทรวงการตางประเทศบางทาน ที่เห็นในมุมมองของ
ความผูกพันกับสถาบันกษัตริยวา  

“การเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหเราทุกคนท่ีเปนขาราช
การมีความภาคภูมิใจ  เราอุทิศตนเต็มท่ีจะทํางานเพ่ือประเทศชาติและราชบัลลังก (Serve 
the king and the country) ไดอยางเต็มท่ีในอดีตท่ีผานมา  สําหรับในปจจุบันแมวาเรายังรู
สึกวาเราเปนขาราชการในพระองคอยู  แตเราก็รูสึกวาเราจําเปนตองอยูรอด ตองปรับตัว 
ในระบบราชการท่ีอยูภายใตฝายการเมืองนําเด็ดขาด   เปนความสําคัญอันดับแรกกอน”2 
 หรือ ขาราชการกระทรวงการคลังระดับสูงบางทานต้ังขอสังเกตกับผูวิจัยวา  
            “ กพ. และ กพร. ไมมีประสิทธิภาพเทาฝายการเมือง การท่ีฝายการเมืองเขาครอบ
งําเหนือระบบราชการไดหมด แมแต หนวยงาน กพ. หรือ กพร.ก็ตาม ซึ่งการปฎิรูป
ระบบราชการยังทําใหฝายการเมืองสรางดุลยภาพท่ีเหนือกวาฝายขาราชการประจํามาก
ขึ้นและการไมสนับสนุนสงเสริมประชาชนใหเขาไปรวมกับการบริหารราชการอยางจริง
จัง ”3 
            ขาราชการประจําของกระทรวงศึกษาธิการ  ระดับสูงคนหน่ึงกลาววา  

“ในฐานะที่เปนขาราชการในชวงของนายกรัฐมนตรีทั้งสองคน โดยชวงพลเอก
เปรมเปนนายกรัฐมนตรี รับฟงความเห็นเต็มที่ เปดโอกาสใหขาราชการประจําไดใชสติ
ปญญาความรูความสามารถสรางสรรคผลงานอยางเปนอิสระเต็มท่ี  ขาราชการถือไดวา
ไดรับเกียรติจากฝายการเมืองมาก แตทุกวันน้ีขาราชการตองคอยแยกหูฟง วาการเมืองส่ัง
อะไรดังนั้นโดยภาพรวมจึงพูดไดวา   ยุคนี้มีความคิดสรางสรรคงานจากขาราชการนอย
ลง ” 4 

                                                        
1
 สัมภาษณ 13 มิถุนายน 2549 

2
 สัมภาษณ 20 เมษายน 2549 

3สัมภาษณ 20 กรกฏาคม 2549 
4หนังสือพิมพมติชน วันท่ี  10  สิงหาคม 2549 หนา 14   
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  ขาราชการประจําระดับสูงของกระทรวงศึกษาอีกคน กลาววาเขามารับราชการ
ชวงปลายพลเอกเปรมเปนนายกฯจึงอาจมองภาพไมชัด แตในฐานะเปนขาราชการรุน
ใหม  อยางการศึกษาของกระทรวงทุกวันนี้ ไมไปไหนเพราะทุกอยางอยูภายใตการเมือง1 
    “ ยุคน้ีบอกวาการตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานขอมูล แตขอมูลท่ีทํารายงานเสนอข้ึน
มาท่ีอางวาดี ๆ สภาพในพ้ืนที่ไมดีเลย การจัดซ้ือจัดจางก็ทําไมได มีการโกงกินจากฝาย
การเมืองหรือการฝากเด็กนักการเมือง ก็โคตรฝากมากท่ีสุดโดยเปนการฝากตอ ๆ  
กันมาจากนักการเมอืงทองถิ่น ฉะน้ันพูดไดวาถาจะใหปฏิรูปการศึกษาเดินหนาไปได 
จะตองปลอดจากการเมืองอยางแทจริง ” 2  
              ยิ่งศึกษาลงไปย่ิงจะพบวาพ.ต.ท.ทักษิณ ไมไดใหคุณคาขาราชการในฐานะเพ่ือน
รวมงานหรือที่ปรึกษา  หรือผูชํานาญการพิเศษแตอยางใด ทุกตําแหนงเปลี่ยนแปลงได
เชน การทํางานแบบบริษัทเอกชนภายใต CEO ของบริษัท ซึ่งจะเห็นการโยกยายขาราช
การประจําหรือแมแตคณะรัฐมนตรีที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนเขามาดํารงตําแหนง ซึ่งไม
เพียงเปนปญหาการขาดความม่ันคงในการดํารงตําแหนงในระบบขาราชการประจําเทา
นั้น  ยังเปนปญหาทางความม่ันคงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน ตําแหนงรัฐ
มนตรีกระทรวงตางๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูทุก ๆ 3 เดือนหรือ 6 เดือนอีกดวย 
 ความรูสึก นึกคิดเหลาน้ีของขาราชการตามที่ไดนําเสนอ สะทอนดุลยภาพความ
สัมพันธของฝายการเมืองกับขาราชการประจําไดดีวา  เปนดุลยภาพที่แยกบทบาทชัดเจน
ดุลยภาพแบบใหม ทําใหขาราชการขาดความภูมิใจ ไรศักดิ์ศรีและรูสึกตัวประดุจเปน
พนักงาน บริษัทหรือลูกจางของบริษัท ความภาคภูมิใจในความเปนขาราชการในพระ
มหากษัตริยลดลงและจําเปนตองรับผิดชอบกับฝายการเมืองมากย่ิงข้ึนซึ่งไมใชดุลยภาพ
ที่ควรจะเปน 
 การปฏิรูประบบราชการท่ีทําใหอํานาจของฝายการเมืองเหนือกวาขาราชการใน
ทุกเรื่อง ตามท่ีคุณทักษิณตองการใหเปน (Thaksinization) นั้นเปนอันตรายกับสังคม ซึ่ง
ผูนําการปฏิรูประบบราชการหากมาจากโลกธุรกิจ จะมีปญหาของการแยกไมออกของผล

                                                        
1
 หนังสือพิมพมติชน วันท่ี  10  สิงหาคม 2549 หนา 14 

2 หนังสือพิมพมติชน วันท่ี  10  สิงหาคม 2549 หนา 14 
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                ในขณะที่รัฐบาล ตลอดจนสาธารณะและส่ือมวลชนมองวา การปฎิรูปราชการ
เปนการมุงไปสูอนาคตแต ก็ไดมีนักวิชาการบางทานเห็นวาเปนการถอยหลังกลับสูอดีต
โดยมองวา  
                 “ รัฐบาลน้ีเปน  Super patron – client  ” หรือ “  สุดยอดของรัฐบาลอุปถัมภ ” 
แทนท่ีจะเปนรัฐบาลท่ีรับแนวคิดการบริหารสมัยใหมสุดในตะวันตกมาปฏิบัติ 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมักเขาใจตัวเองวาตนเองทําเชนนั้น  
 
“ตัวแบบอาจสามารถ” กับดุลยภาพฝายการเมืองกับขาราชการประจํา 

ประโยคที่วารัฐบาลเปน “Super patron-client”นี้ทําใหผูวิจัยนึกไปถึง “ตัวแบบ
อาจสามารถ” หรือ ที่พิทยา วองกุลเรียกวา” ขอทานโมเดล”  1กลาวคือ การไปสรางตน
แบบการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนที่ อ. อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด ในชวงวันที่ 16-21  
มกราคม 2549 นั้น  หลายฝายมองวา เปนความพยายามอีกเรื่องหน่ึงของรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทย  ภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ตองการสราง
ภาพปลุกกระแสความนิยมของคนในสังคมโดยเฉพาะฐานเสียงในชนบท 

ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ  คงวิเคราะหวาที่ผานมาระบบการทํางานราชการ
โดยเฉพาะระดับอําเภอไมสามารถเขาถึงและแกไขปญหาความยากจนของชาวบานไดทั้ง
ประเด็นการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  นายกรัฐมนตรีจึงลงไปสาธิตใหดูวา แนว
ทางปฎิบัติเพ่ือใหเขาถึงปญหาและวิธีการแกไขควรจะมีแนวทางอยางไร ซึ่งหากมองใน
แงดีก็ถือวาเปนเรื่องท่ีดี เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ ไดทําใหเปนตัวอยางตนแบบใหอําเภออ่ืน
นําไปเปนแบบอยางได 

อยางไรก็ตาม ขณะนี้ ประเทศไทยไดกระจายอํานาจบริหารจัดการงบประมาณลง
สูองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปแลว  มีการกระจายอํานาจบริหารไปยังเทศบาล  ตําบล 
องคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) หมดแลว นาย
อําเภอจึงมีหนาท่ีประสานแผนงบประมาณจากสวนกลางวา จะจัดสรรใหกระจายครอบ

                                                        
1 พิทยา วองกุล.หนังสือพิมพไทยโพสต. วันท่ี 30 มกราคม  2549 หนา 4  
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หน่ึง การข้ึนทะเบียนคนจน เฉพาะท่ี อ. อาจสามารถ มีจํานวน 17,640 ราย แบง
เปนผูไมเดือดรอนจริง 15,807 ราย ผูเดือดรอนจริง 1,833 ราย ซึ่งทางจังหวัดไดชวยเหลือ
ไปแลว 1,085 ราย  คงเหลือใหนายกรัฐมนตรีแสดงฝมือแกไขปญหา 748 ราย โดยที่
ปญหาหรือความเดือดรอนของบุคคลเหลาน้ี ในลําดับตนๆ ไดแก ปญหาที่ดินทํากิน 
ปญหาหน้ีสิน และปญหาที่อยูอาศัย 

สอง การจัดทํารายละเอียดครัวเรือน(Family Folder) อาทิ ขอมูลครัวเรือน บัญชี
รายรับรายจาย ครัวเรือน 

สาม การจัดต้ังโครงการพ่ีเลี้ยงประชาชน โดยแตต้ังขาราชการในพ้ืนที่ อ.อาจ
สามารถ รวมปรับทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และรวมหาทางออกใหกับประชาชน 

สี่ การจัดต้ังศูนยบัญชาการ War Room ณ ศาลากลางจังหวัด เพ่ืออํานวยการ
สนับสนุนการปฎิบัติงาน และใหบริการขอมูลขาวสาร 

หา การรวมประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงเกษตรและส
หกรณ   เพ่ือสํารวจแหลงนํ้าทํากิน  การเตรียมการออกเอกสารสิทธิใหประชาชน  
กระทรวงแรงงาน เชน การเตรียมฝกอบรมดูแลเด็ก  คนชราและคนพิการ กระทรวง
ศึกษาธิการ เชน การต้ังศูนยอาชีวะบริการชวยเหลือประชาชน กระทรวงคมนาคม เชน 
การซอมแซมบํารุงเสนทางคมนาคมท่ีชํารุด ในหลายกรณีของนโยบายประชานิยม ลวน
กอใหเกิดความรูสึกตอการพ่ึงพิงภาครัฐมากข้ึน 1  

เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ  สาธิตกระบวนการ วิธีการ แนวทางออกมา แลวใหนายอําเภอ
ไปปฎิบัติตาม  ก็ถือวาประสบความสําเร็จแลว ทั้งท่ีเบื้องหลังทางการไดเขาไปเตรียมการ
จัดต้ัง จัดฉากทุกอยางไวลวงหนาหมดแลว  เพ่ือที่จะฉายภาพใหนายกรัฐมนตรีดูในวัน
จัดงานจริง  ในอีกดาน จะมีการถายทอดสดภารกิจผานผานโทรทัศนชอง UBC 16 ตลอด
เวลา 24 ชั่วโมง ในรูปแบบเดียวกับรายการ “อะคาเดมี แฟนเทเซีย” เม่ือนายกรัฐมนตรี
โชวเรียบรอยแลว 5 วัน จากน้ันทุกอยางในพ้ืนที่คงกลับเขาสูสภาพเดิม เรียกวา การโชว

                                                        
1
 วิษณุ บุญมารัตน ,2549 
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ลักษณะการทํางานแบบน้ี  วิษณุ บุญมารัตน ไดกลาวอางไววา เปนการพัฒนา
แบบ Cosmetic Development  คือ การพัฒนาแบบใชเครื่องสําอางตบแตง ที่มีคนคอยจัด
หาจัดเตรียมแปง  ลิปสติก เครื่องประทินผิว และอ่ืนๆ ทุกอยางไวหมด1  

ดังน้ันเราจะเห็นวา  ตัวแบบอาจสามารถ จึงบงชี้ถึงการเปนผูอุปถัมภรายใหมและ
โดยตรงของประชาชน ซึ่งไมตองผานระบบราชการเลยก็ได  การทําหนาท่ีแทนนาย
อําเภอ หรือขาราชการอื่นที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ของนายกรัฐมนตรีเปนสิ่งท่ีถูกใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีแตเปนความลมเหลวของการบริหารราชการในระดับภูมิภาค ระดับ
ทองถิ่น “ตองนายกรัฐมนตรีเทาน้ัน” ที่จะแกปญหาได ซึ่งหากคิดกันเชนน้ี  ก็ไมทราบวา
เราจะมีระบบราชการไวทําไมกัน    หรือมีขาราชการสวนภูมิภาคทําไม เพราะทั้งการ
กําหนดนโยบาย  การนํานโยบายไปปฎิบัติ  ประเมินผลนโยบาย ตลอดจนการพิจารณา  
แกไขปรับปรุงนโยบายเปนเรื่องของฝายการเมืองเกือบท้ังหมด 

เชนนี้แลว เพียงใช “ ตัวแบบอาจสามารถ” เปนพยาน ก็แทบจะชี้ชัดไดแลววา 
ดุลยภาพระหวางฝายการเมืองและฝายประจําในยุคนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตรนั้นความจริงไมมีเลย เพราะไมเพียงแตฝายการเมืองจะควบคุมส่ังการและช้ีนําฝาย
ประจําอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเทาน้ัน แตยังเปนเพราะฝายการเมืองไปทํางานรูปธรรมใน
ระดับพ้ืนที่ฐานรากสุด แทนฝายประจําเสียหมด ทั้งน้ีก็เพ่ือเพียงหวังผลในการสรางภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 วิษณุ บุญมารัตน, เพิ่งอาง 
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บทที่ 6 
การปฎิรูปซึ่งมีผลตอดุลยภาพ 

 
 การจํากัดขนาดของรัฐบาลและราชการใหเล็กลงโดยอาศัยกลไกตลาด ตลอดจน
ใหประชาชนเขามารวมตัดสินใจ ตามหลักNew Public Management (NPM) และ หลัก
Governance (อานเรื่องNPMและGovernanceไดในบทท่ี 1) ตามท่ีกลาวมาน้ัน  อาจไม
เพียงพอ  
 ในการปรับดุลยภาพระหวางสองฝายน้ัน คุณภาพของบริการสาธารณะไมไดอยูที่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสมอไป  แตยังอยูที่ความถูกตอง และ ความเหมาะสมของ
การบริการน้ัน รวมทั้ง สอดคลองกับความตองการของประชาชน จริงหรือไม  
 ผูวิจัยเห็นวาเราควรนําเอาการปฎิรูปในภาคสังคมมาชวยการปฏิรูปราชการ ทําให 
เปนกระบวนการเชิงสถาบัน1 ที่ชัดเจน จึงจะปรับดุลยภาพใหเหมาะสมไดยิ่งข้ึน โดยเพ่ิม
บทบาทภาคประชาชน  หรือ เพ่ิม “ความเปนพลเมือง” ใหประชาชน 2 ตลอดจนนํา 
“ประชาการ”3 หรือ “ประชารัฐกิจ” เขามาเสริมการบริหารในภาครัฐ เพ่ือจะไดสอด
คลองกับการสรางประชาธิปไตยของประเทศเราดวย 
 คําวา “ประชาการ”นี้ ในความหมายของ ชัยอนันต สมุทวณิช  ก็คือ การรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กับ องคกรภาคเอกชน และ องคกรประชาชน ใน
การทํางานเพ่ือสวนรวมใหมากข้ึน 
 สวน “ประชารัฐกิจ”นั้นหมายถึง ความรวมมือระหวางรัฐ กับ ประชาสังคม ใน
การบริหารภาครัฐ หรือ ในราชการแผนดิน  

                                                        
1ดูความสําคัญของกระบวนการเชิงสถาบันไดจาก “Blacksberg Manifesto” ในหนังสือ Refounding 
Public Administration โดย Gary L. Wamsey และคณะ(Sage Publication Inc. 1990) ซ่ึงมองวา
มนุษยเปนสัตวสังคม ดังนั้น การปรับเปล่ียนคานิยมตาง ๆ จึง ควรผลักดันผานสังคมหรือผาน
สถาบัน มากกวา ใหเปนเร่ืองของบุคคล ตางตนตางปรับ ซ่ึงการปรับเชิงสถาบันเชนนี้  เปนเปา
หมายท่ีนักบริหารรัฐกิจตองผลักดันใหเกิดข้ึน  

2
 เอนก เหลาธรรมทัศน,การเมืองของพลเมือง (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคบไฟ ,2545)  หนา 44 

3ชัยอนันต สมุทวณิช,การปฏิรูประบบราชการ (กรุงเทพฯ :สํานักพิมพบานพระอาทิตย,2545)  
  หนา 41  
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 ในอดีต มีความพยายามท่ีจะนําการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการมีสวนรวม
ของประชาชนมาเช่ือมโยงกับการปฎิรูปราชการ แตความพยายามที่วาน้ีไมบังเกิดผลนัก 
เพราะผูนํารัฐบาลปจจุบันสนใจปรับเปลี่ยนการบริหารในระดับจังหวัดโดยเฉพาะการ
บูรณาการงานรัฐตางๆที่พ้ืนท่ี ภายใตผูวาราชการจังหวัด(ผูวาซีอีโอ) เปนลําดับแรก ซึ่ง
จะ เรียกวา สวนที่หนึ่ง ของการบริหารราชการ และ การมุงทํางานและปรับเปลี่ยนที่
ระดับกรม ซึ่งขอเรียกวาสวนท่ีสอง   
 สวนที่หนึ่งและสวนที่สองนี้แมวาจะสําคัญมาก แตอาจจะกอใหขัดแยงกันในการ
ทํางานเปนอยางยิ่งภายในพรรครัฐบาลและภายในระบบราชการ ระหวางนักการเมืองกับ 
พรรคการเมืองหรือ กับ ขาราชการประจํา 
 ผูวิจัยเห็นดวยกับ ชัยอนันต สมุทรวณิช วาควรเอาสวนที่สาม คือ ประชาการ เปน
ตัวต้ัง และ เอาสวนที่หนึ่งท่ีเนนผูวาราชการ และสวนที่สองที่มุงยึดการใชกรมเปนฐาน
แหงการปฏิรูป เปนตัวประกอบเสริม 1  
 สวนท่ีสามน้ี ในระยะยาว จะมีผลทําใหประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศเปน
ทั้งผูที่ไดรับบริการพรอกับที่เปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง นับเปนการเพ่ิมสมรรถนะใหประชาชน(Empowerment) และเปนการ
พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีรากหญาอยางแทจริง สําหรับสวนที่หน่ึงและ
สวนท่ีสองนั้นในระยะยาวควรเปนสวนเสริมเทานั้น 
 ในชวงเวลารอยกวาปที่ผานมานี้  มีการพัฒนาการบริหารราชการที่ซับซอนในแง
ที่การปกครองสวนทองที่แพรขยายตัวไปมาก เกิดเปนการปกครองทองที่ทุกระดับ ต้ังแต
ระดับบนสุดจนถึงลางสุด(กํานันผูใหญบาน) อยางรัดกุมกวางขวาง ตอมาไดสรางสวนที่
สองที่เนนกรมใหขยายตัวไปมาก ในชวงของการพัฒนา แมวาจะมีการริเริ่มการบริหารที่
เนนกรมและประชาการพรอมๆ กัน (การปกครองสวนทองถิ่น)  อยางไรก็ดีสวนประชา
การก็มิไดเติบโตควบคูไปกับสวนที่หนึ่งคือกระทรวง หรือ สวนท่ีสองของการบริหารท่ี
มีกรมเปนฐานเทาใดนัก แตสวนที่สามน้ี กลับเติบโตอยางลมลุกคลุกคลานมากกวาอีก 
 ดวยเหตุผลของรัฐในระยะท่ีผานมา เปนการยึดหลักเหตุผลดานความมั่นคงและ

                                                        
1
 ชัยอนันต สมุทวณิช, เพิ่งอาง 
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 แตในสมัยปจจุบันน้ีระบบโลกานุวัตรการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วขามเวลาและ
ขามเขตแดนไดกดดันใหสวนที่หนึ่งและสองตองคลายความเขมงวดและลดบทบาทลง 
เหตุผลดานประชาธิปไตยไดถูกนํามาใชมากข้ึน 
 ในระยะยาว ประเทศไทยมีฐานะเปนรัฐชาติ(Nation State)  มิใชรัฐตลาด(Market 
State) 2 หรือ การเนนคุณคาการแขงขันอยางเสรีและเจริญดวยวัตถุอยางปจจุบัน และการ
ทําการตลาด เพ่ือใหรัฐไทยเปนรัฐตลาดในการสรางจุดขายสําหรับนักลงทุนตางประเทศ   
เปนกระแสทางเลือกที่ใหผลระยะส้ันๆ เทานั้น กลไกตลาดสรางไดเฉพาะมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจซึ่งไมอาจชวยสังคมในอนาคต   ใหเปนสังคมท่ีพึงประสงคไดเพราะสังคมท่ีพึง
ประสงคหรือ สังคมท่ีควรจะเปนไมใชสังคมท่ีมีเฉพาะจิตวิญญานทางเศรษฐกิจเทาน้ัน
หรือกลาวงายๆคนไทยไมควรเปนมนุษยเศรษฐกิจเทาน้ัน(Economic Man) 
 ดังน้ัน ควรคํานึงดวยวาการปรับเปลี่ยนหนาท่ีภารกิจและการบริหารงานในภาค 
รัฐ ตองใชวิธีคิดแบบกลไกตลาดควบคูกันไปกับหลักการประชาธิปไตย และ ควรตอง
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ซึ่งเปนรากเหงาของสังคมไทยดวย 
 ผูวิจัยเห็นวาการนํากลไกการตลาดมาใชกับการบริหารภาครัฐน้ันเราควรเพียงแต
นํามันมาเสริมการปฏิรูปเทาน้ัน มิใชใชมันจนเปนหลักในการปฏิรูปราชการ    
 เอนก  เหลาธรรมทัศน 3 เสนอแนวคิดวา  การบริหารรัฐกิจในศตวรรษน้ี คือ 
“การรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมโดยมีประชาสังคมชี้นําและกํากับรัฐไดดวย
และ  
 “การปฎิรูปท่ีสําคัญตองไมหมายถึงการเอาภาคเอกชนและระบบตลาดมาแทน
ระบบราชการแตอยางเดียวแตหมายรวมถึงการเอาประชาสังคมมาแทนระบบราชการได

                                                       

ดวย ” 

 
1
 ชัยอนันต สมุทวณิช , อางแลว 

2 ชัยอนันต สมุทวณิช,จากรัฐชาติสูรัฐตลาด : แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคมในยุคโลกานุวัตร
(กรุงเทพ ฯ: บานพระอาทิตย , 2544) หนา 80-81 
3 ชัยอนันต สมุทวณิช ,เพิ่งอาง 
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นสายตาประชาชนเสมอ และตองใหประชาชนรวม

ึง เอกชน ประชาสังคม 
ประชา

ย อยางท่ีผานมาแตเทาน้ัน  ซึ่งในการน้ีอาจตองปรับเปลี่ยนระบบ
งบประ

รจํานวนมาก ซึ่งเคยรับราชการหรือเปนฝาย
บริหาร

ียน งานพิพิธภัณฑ .... 

.มีทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตผูวาราชการ อดีตอธิบดี  อดีตผู

ตรวจสอบหนวยราชการไดดวย จึงจะเกิดเปนดุลยภาพท่ีเหมาะสมที่สุดและสอดคลอง
กับเปาหมายสวนรวมไดมากท่ีสุด 
 ที่กลาวมาจะเห็นแลววา การบริหารราชการน้ัน ที่จริงเปนความสัมพันธระหวาง
ฝายการเมือง  ฝายขาราชการ และฝายสังคม (สังคมในท่ีนี้ หมายถ

การ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  NGO ฯลฯ)  ซึ่งเราจําเปนตองจัดความสัมพันธ
ระหวางสามฝายนี้  ใหอยูในลักษณะท่ีเพ่ิมพลังใหแกสวนรวมได 

ระบบราชการควรปรับแกใหประชาชนเขามารวมคิดรวมทํา ไมใหประชาชนเปน
เพียงผูบริโภคนโยบา

มาณและระเบียบการทํางาน ใหยืดหยุนข้ึนเพ่ือรองรับอาสาสมัครประชาชนเขา
มาทํางานใหมากข้ึน 

เอนก  เหลาธรรมทัศนไดใหความคิดเห็นที่มีประสบการณรองรับ แกผูวิจัยวา  
 “ ในประเทศท่ีเจริญแลว ไมวาการบริหารราชการสวนกลางหรือสวนทองถิ่น มัก
จะใชอาสาสมัครที่อยูนอกระบบราชกา

มาแลว อาจไดคาใชจายเฉพาะคาอาหาร และคาพาหนะเทานั้น  งานท่ีใชอาสมัคร 
ก็ เชน งานโรงเร

...ในตางจังหวัดเรา(เอง) ก็มีครู อาจารย ขาราชการเกษียณท่ี อาจดึงเขามาชวยราช
การไดเชนกัน  

  โดยเฉพาะ กทม. และเทศบาลนครเชียงใหม นครราชสีมา นครสงขลา นครหาด
ใหญ นครขอนแกน กลาวไดวา (มีผูคน)...(บน)แทบทุกสายถนน  พรอมที่จะมาเปนอาสา
สมัคร อาทิ จังหวัดเชียงใหม .
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พิพากษ ี...ประชาสังคม...และประชาชนอีกจํานวนมาก ที่สามารถ
เขารวม

ูมิใจในการเปนพลเมืองของตน  เพราะพลเมืองคือผูที่เทา
เทียมห

 มุงเสาะแสวงหา
ผูอุปถัม

าคชุมชน-ภาคเอกชน
ที่เขมแ ูจักหนาท่ีและ
การปฎ

 Interest ) 4ของพวกเขา  

                                                       

าฯลฯ นอกจากนี้  ยังม
ไดในฐานะพลเมือง...1 
เอนก ยังกลาวเพ่ิมวา  
“แต การที่จะเกิดการทํางานเชนนี้ไดในระบบราชการ ยังตองปลูกฝงประชาชน

ใหมีสํานึกของความเปนพลเมือง ” 2 
จะสรางพลเมืองไดอยางไร ? หากยอนคนควางานของเอนก เหลาธรรมทัศน ใน

หนังสือการเมืองของพลเมือง หนาที่17-18 3  ก็จะพบเน้ือหาทํานองนี้ คือ  
สมาชิกในสังคมตองภ
รือคอนขางเทาเทียมกับผูอ่ืน คือผูที่ไมปรารถนาจะไปครอบงําใครแตก็ไมยอมให

ใครมาบงการหรืออุปถัมภตน 
พลเมืองไมใชไพร ไมใชราษฎร ไพร คือ ผูที่ยอมรับสภาพ สูง-ตํ่า บงการ-รับใช  

อุปถัมภ-รับใชระหวางผูใหญกับผูนอย  ไพร เห็นตัวเองเปนเพียงผูนอย
ภ สวนราษฎร คือ ผูที่ยอมรับอํานาจและกฎหมายของผูปกครองรัฐ  แตไมสนใจ

การปกครองตนเองหรือการมีสวนรวมในทางการเมือง-การปกครอง 
การย้ําบทบาทของพลเมืองคือการย้ํางานเพ่ือสวนรวม ไมแสวงหาแตประโยชน 

เฉพาะตนเฉพาะกลุม เอนกยังชี้วาในปจจุบันตองสรางภาคสังคม-ภ
ข็ง หันไปสูเรื่องการสรางจริยธรรม-ศีลธรรมใหมากข้ึน มุง สูการร
ิบัติหนาที่ มิใชใหรูแตเพียงเรื่องสิทธิและประโยชนเทาน้ัน 
 อุทัย เลาหวิเชียร ก็ไดใหความเห็นกับผูวิจัยในทํานองเดียวกันวา  
“  ประชาชนจําเปนตองรูและเขาใจ การทําหนาท่ีพลเมือง   ความเปนเจาของ

ระบบราชการและรูวาอะไรคือผลประโยชนสาธารณะ( Public

 

ม  2549 

Administration โดย Gary L.Wamsley และคณะ(Sage Publication,Inc,1990) 

1
  สัมภาษณ 27 กรกฎาคม 2549 

2
  สัมภาษณ 27 กรกฎาค

3
  อางแลว  หนา 17-18 

4  ดูผลประโยชนสาธารณะ ( Public Interest) เพิ่มเติมใน “Blacksburg  Manifesto”  ในหนังสือ 
Refounding Public 
บทนําและบทท่ี 3  
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สรางเส
ละสถาบันการศึกษาควรมีสวนผลักดันเรื่องนี้  ”1 

ึ้น ตองทําใหฝายการ
ืองได

ของทั้งสองฝายดังกลาว ที่จริงไดปรับมาครั้งแลวครั้งเลา โดยมิได
ีประช

ดข้ึนอยูกับฝายการเมืองและฝายประจําเทาน้ัน 
ตดุลยภาพใหม ตองเปนเรื่องการปฎิรูปภาคสังคมไปดวย โดยการเพ่ิมอํานาจบทบาทแก

หความสําคัญกับ

ริมจริยธรรม  เราจําเปนตองใหการศึกษาหรือหลอหลอมในเรื่องเหลาน้ีอยางจริง
จัง ครอบครัวแ

นอกจากนี้ในการสัมภาษณวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ทานก็ใหความคิดเห็นกับผู
วิจัยยืนยันวา 

“ ความเขมแข็งของภาคประชาชนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการสรางดุลยภาพ
ของฝายการเมืองกับขาราชการประจํา 2 ” 

ผูวิจัยจึงขอสรุปวา บัดน้ีนาจะไดเวลาเปลี่ยนระบบราชการของเราใหเปนราชการ
ของพลเมืองไดแลว  ตองสรางประชาชนใหเปนพลเมืองใหมากข
เม ตระหนักวานโยบายที่ดีนั้น ไมเพียงแต เอาใจประชาชนเทาน้ัน แตควรจะสราง
สิ่งท่ีดีที่ถูก และ กระตุนใหรวมกันสรางสรรคประเทศไดดวย 
 ดุลยภาพของฝายการเมืองกับราชการ เปนผลจากการขัดแยงและประนีประนอม
ของท้ังสองฝาย และชวงท่ีผานมาประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในการปรับดุลยภาพ
นี้นัก กระท่ังถึงขณะน้ีรัฐบาลก็ยังสนใจระบบซีอีโอและการปรับเปลี่ยนกระทรวงทบวง 
กรมและความสัมพันธ
ม าชนเปนสวนรวม หรือ เปนเปาหมาย หรือ เปนสมอง - เปนสติปญญาใหกับการ
ปรับดุลยภาพนั้นเลย  
 ดังน้ันดุลยภาพท่ีเหมาะสมจึงไมไ
แ
ประชาชนอยางจริงจัง (Empowerment) 
 
ปฎิรูปราชการ ตองปฎิรูปการเมืองและปฎิรูปสังคมดวย 
 ปฎิรูประบบราชการในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตรนั้นมักใ
ระบบราชการ แตหากมองใหกวางข้ึน ก็ จะพบวาราชการน้ันวางตัวอยูบนฐานของสังคม
ดวย รวมทั้ง ยังตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองดวย 1  

                                                        
1 สัมภาษณ 24 สิงหาคม 2549 
2 สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2549 
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ารณะเทาน้ันไมได ตองใสใจการสรางดุลยภาพท่ีเหมาะสมของ
ายการ

tative Democracy)เทานั้น  
ึ่งหลัก

การแทน เราจึงไมเพียงตองการการปก

มีแตการเมือง
องนัก

ดวย เปนการเสนอใหการ
ือง และการบริหารราชการเปนไปอยางสมดุลย โดยดึงเอาพลังของพลเมืองเขามารวม

ฝ เมือง-ขาราชการโดยการนํา“ประชาชน”เขามารวมในการปรับดุลยภาพ เกิดเปน 
“ประชารัฐกิจ” ได ดวย 
 ขยายจากงานของเอนก ที่ย้ําวาประชาธิปไตยทุกวันน้ี ควรใหประชาชนพ่ึงพาตน
เองหรือพ่ึงกันเอง (Self-Government Democracy) ใหมากข้ึน เพราะขณะนี้ประชาชน
ไทยเปนเพียงราษฎร  ใชอํานาจผานผูแทนเปนหลัก (Represen
ซ การใหมที่ตองยึดถือ คือ เรง ทําใหประชาชนเปนพลเมือง มีความรับผิดชอบตอ
บานเมือง ถึงเปนคนจน ก็ มีศักดิ์ศรี เปนพลเมืองของประเทศ  
 ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองกันเองมากข้ึนน้ีย้ําวาการเมืองคือการปกครอง
โดยประชาชนเอง  มากกวาเปนการปกครองเพ่ือประชาชนเอง  คําวา “โดย” นี้หมายถึง
ตนเองโดยตรง ไมใชโดยการเลือกผูแทนเขาไปทํา
ครองท่ีดีเทานั้น หากยังตองมุงใหประชาชนพ่ึงพาตนเองไดมากข้ึนดวย ซึ่งนายแพทย
ประเวศ วะสี ก็ไดเสนอแนวคิดที่คลายคลึงกันวา  
 “แมทุนจะมีอํานาจมาก แตสังคมมีอํานาจมากกวาการเมือง ไมได
ข การเมืองเทาน้ัน แตมีการเมืองของพลเมืองดวย หากพลเมืองเขมแข็ง นักการเมือง
จะดีข้ึน บัดนี้ ถึงเวลาปดยุคการเมืองธนกิจ เปนยุคการเมืองของพลเมือง” 2 
 ขอเสนอของนายแพทยประเวศ วะสี ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของพลเมือง ซึ่งยอม
จะสงผลตอการประเมินบทบาทฝายการเมืองและขาราชการ
เม
ดวย ซึ่ง ก็ ตองเพ่ิมบทบาทใหภาคพลเมือง ดังไดกลาวมาแลว 
 
การปกครองตนเอง กับ การเสริมพลงัใหประชาชน และชุมชน (Empowerment) 

                                                                                                                                                               
1
 Bidhya Bowornwathana, Administrative Reform and the Politician-Bureaucrat Perspective: 

Visions, Processes, and Support for Reform. Handbook of Comparative Public Administration in 
S. Chan. ,pp 69-70 the Asia-Pacific Basin Edited by Hoi-Kwok Wong & Hon 

2
 ประเวศ วะสี หนังสือพิมพมติชน วันท่ี 17 ธันวาคม 2548 
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การเสียสละเพื่อสวนรวม ซึ่ง ก็สอดรับกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง
ารเสร

orne and Gabler) 3 ในหนังสือชื่อ Reinventing 

นการควบคุมมาเปน
ารเสร

คกวา มีคาใชจายถูกกวา เปนตน   

ันปฏิรูปการบริหารภาครัฐ เปนการใหอํานาจแกชุมชนในการตัด
ินใจเร

                                                       

ก ิมสรางพลังใหประชาชน1 หรือใกลเคียงกับหลักการของ UNDP ที่วา “เปนความ 
สามารถของประชาชนท่ีจะเขาใจและใชพลังของตนเอง ในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 2  
 ออสบอรน และ เกเบลอร (Osb
Government เสนอใหปรับปรุงการบริหารภาครัฐ โดยการกระจายอํานาจการบริหารไปสู
ลูกคาและชุมชนหรือองคการท่ีไมมุงหวังผลกําไร ทําใหลําดับข้ันการบังคับบัญชาสั้นลง 
และมอบอํานาจแกผูปฏิบัติงานมากข้ึน 
 ยิ่งกวาน้ัน  ออสบอรนและแพทริก ( Osborne & Patrick)4 ในหนังสือเรื่อง 
Banishing Bureacracy ไดเสนอกลยุทธการปรับเปลี่ยนระบบราชการหากลยุทธดวยกัน 
ซึ่งกลยุทธหนึ่งคือ การควบคุม หรือ The Control Strategy ซึ่งเปล่ีย
ก ิมสรางพลัง(Empowerment)ทั้งในระดับองคการและระดับผูปฏิบัติงานและระดับ
ชุมชน โดยเฉพาะ รัฐควรมอบใหชุมชนหรือผูรับบริการมีอํานาจหนาท่ี (Empower)มาก
ข้ึน ซึ่ง ก็ เทากับใหประชาชนรับผิดชอบตนเองมากข้ึน เขมแข็งข้ึน 
 ในการใหความรับผิดชอบมาสูทองถิ่นและชุมชนนั้น ทั้งสองคนชี้ใหเห็นถึงขอ
ไดเปรียบของชุมชนคือ  ชุมชนใหความสนใจในงานสาธารณะมามากแลว เขาใจปญหาดี
กวา แกไขปญหาดีกวา  ยืดหยุนกวา สรางสรร
 การมอบอํานาจใหชุมชนนั้นที่จริง ก็คือการใหฝายการเมือง ประชาสังคม ชุมชน
และ  ประชาการ รวมก
ส ื่องทรัพยากรและงานสาธารณะ อาทิ 
 หนึ่ง ชุมชนมีการรวมมือกันระหวางสมาชิกในการทํากิจกรรมตางๆ มากกวารอ
รับบริการจากรัฐบาล 

 
1ดู David Osborne & Peter Plastrik, Banishing Bureacracy( New York:Penguin Group ,1998)p.42 
2 ดู Human Development Report 2003 Thailand, page xv  
3
 ดู David Osborne and Ted Gabler, Reinventing Government ( New York,Penguin Group, 1992)  

pp. 250 - 279 

4
 อางแลว หนา 217-221 
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 สอง ชุมชนเขาใจปญหาของตนไดดีกวารอรับฟงความเห็นจากผูเชี่ยวชาญเทานั้น 
 สาม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและการบริหารท่ีมีข้ันตอนมากจัดเปนการใหบริการ 
ตสําห

 แตสําหรับชุมชนน้ันจะ
นอ “

หเกิดพฤติกรรม และเกิดมาตรฐาน ที่มีดีกวา ประสิทธิภาพ
ูงกวา ําใหได 

 ไปยังองคกรปกครองทองถิ่นหรือชุม
น (Co

าง ๆ ในการ
ิ่มหล

าท่ีรัฐ ในการวางแผนสําหรับชุมชน 

ะบบสาธารณูปโภคตางๆ ของชุม
น โดย

ged Organization) 
ึ่ง มีกา

ิธีการรวมมือ 

แ รับชุมชนแลวหนาท่ีหลัก คือ การแกปญหา 
 สี่  สถาบันและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเนนเสนอ “บริการ”
เส การดูแลเอาใจใส”  
 หา  ชุมชนมีความยืดหยุน และมีความคิดสรางสรรคมากกวา สวนระบบบริการท่ี
เปนทางการจะมีขนาดใหญ ข้ันตอนมากมาย และมีความแข็งตัว 
 หก  ชุมชนใหบริการไดในราคาท่ีถูกกวาการใหบริการโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 เจ็ด  ชุมชนผลักดันใ
ส ที่การบริหารของภาครัฐ และการบริการจากผูเชี่ยวชาญ จะท
 แปด  ชุมชนเนนที่ตองพยายามทําใหได  แตระบบบริการของรัฐ กลับเนนที่มีขอ
จํากัดอะไรท่ีทําใหทําไมได 
 ซึ่ง เรา อาจ มอบอํานาจใหแกชุมชนดวยวิธีการตางๆ เชน  
 หนึ่ง โอนอํานาจจากราชการสวนภูมิภาค
ช mmunity Governance Bodies) ตัวอยาง เชน จังหวัดรวมกับทองถิ่นตาง ๆ จัด 
หลักสูตรกลางข้ึน สําหรับทุกโรงเรียนในจังหวัด แต ก็ ใหสิทธิแกโรงเรียนต
เพ ักสูตร นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวแลว 
 สอง  การวางแผนรวมกัน (Collaboration planning) ซึ่ง เปนการอนุญาตใหเพ่ือน
บานท่ีอยูในชุมชน มีสวนรวมกับเจาหน
 สาม การลงทุนดวยเงินกองทุนของชุมชน (Community Investment Funds) ซึ่ง
เปนการควบคุมการใชเงินของชุมชน ในการพัฒนาร
ช สมาชิกชุมชนเองใหมากท่ีสุด 
 สี่  ต้ังองคการชุมชนท่ีใหบริการสาธารณะ (Community Mana
ซ รจัดการและการบริหารโดยสมาชิกชุมชนเอง 
 หา สรางความรวมมือระหวางชุมชนกับรัฐบาลข้ึน (Community – Government 
Partnership) โดยสองฝายรวมกันกําหนดเปาหมายและว
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 หก   รวมมือกันบนพ้ืนฐานของกฏระเบียบในชุมชน  (Community – based 
Regulation and Compliance) นับเปนการควบคุมโดยกฎระเบียบภายในชุมชนเอง เชน 

วนรวม  ซึ่งจะเนนการกระจาย
านาจ

มแข็ง เปนกลไกหลักในการใหการศึกษา ฝกอบรม และพัฒนา
นเอง

                                  

กฏระเบียบในการทําธุรกิจหรือกฏของกลุมเพ่ือนบาน 
 แมวาการมอบอํานาจชุมชนอาจไมใชคําตอบทั้งหมดของการปฏิรูปภาครัฐท้ังใน
ตางประเทศและในประเทศไทย  ทั้งยังตองคํานึงถึงบริบทของแตละที่ดวย ซึ่ง อาจเปน
การเสี่ยง ที่จะมอบความไววางใจใหชุมชน แต การมีความเชื่อมั่นตอประชาชน เปน
กุญแจสําคัญในการการสรางพลังประชาชนใหเกิดข้ึน 1 (“Trust is a  key” ) 
 แนวคิดของ กาย ปเตอรส( B. Guy Peters ) ในหนังสือ The Future of Governing: 
Four Emerging Modles ชี้า หนาตาของรัฐบาลในอนาคต จะมีไดสี่แบบ ซึ่ง หน่ึงในน้ัน 
คือ “Participatory Goverment” หรือ รัฐบาลแบบมีส
อํ ไป สูระดับลาง (Botton up) กอใหเกิดการยินยอมพรอมใจของสังคม (Social 
Compliance)เนนการเจรจาเพื่อสรางความเห็นพอง (Consensus)  มีคานิยมในการเห็น
ประโยชนของสาธารณะ (Public Interest) เปนสําคัญ  สรางการมีสวนรวมในในองคกร 
และเนนการมีสวนรวมจากภาคตาง ๆ ในสังคมท่ีไมใชภาครัฐ เชน ภาคเอกชน ภาค 
NGO ชุมชนหรือประชาสังคมและเครือขาย เปนตน  2 
  ดังนั้นการมอบอํานาจใหชุมชนจึงเปนเสมือนวิทยาลัยในการสรางบทบาทของ
พลเมือง ในการปกครองตนเองเพิ่มข้ึน  เปนความจําเปนและสําคัญยิ่งท่ีรัฐพึงเปนแหลง
สงเสริมประชาชนใหเข
ต ซ่ึงสอดคลอง กับกลักการประชาธิปไตย ที่วา Public service as Democratic 
Therapy” หรือ การทํางานใหสวนรวมเปนการบําบัดดวยประชาธิปไตย” หรือ “ Practice  

                      
) 

 , 

1  DavidOsborne & Peter Pastrik, Banishing Bureacracy(Penguin Group New York U.S.A. , 1998
pp. 213-240 
2B. Guy Peters ,  The Future of Governing Four Emerging Models.(University Perss of Kansas
1996) pp.16-19 
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Self - Development as Democratic Reaponsibility ”  1 ซึ่งแปลไดวา ใหประชาชนใน
ะบอบ

ารปฎ

ต้ังนายวิสุทธิ มนตรีวัตเปนผูตรวจการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตาม
ี่นายก

 จะพบวามีความขัดแยงวา ขาราชการ
ระจํา

 ทรงมีประสบการณที่ยาวนาน และทรง
พระปรีชาสามารถเปนที่ประจักษแลว  ยอมอยูในสถานะอันสมควรยิ่งท่ีจะทรงตักเตือน 
หรือ พระราชทานความคิดตาง ๆ แก รัฐบาลได 2  

ร ประชาธิปไตย ถือเอาการพัฒนาชุมชนและบานเมือง เปนภารกิจของตนเอง                        
ตามกลาวมาในขางตน  
 การบริหารราชการสมัยใหม ที่ย้ําการแบงสรรอํานาจกันใหม ระหวางฝายการ
เมืองกับขาราชการและประชาชน ในการสรางดุลยภาพอยางเหมาะสม จึงนาจะเปนมุ
อนาคตของการแกปญหาบริหารในภาครัฐ  ที่ทุกอยางถูกกําหนดและกํากับโดยฝายการ
เมือง โดยมีขาราชการประจําสนองตอฝายการเมืองเต็มที่ อยางที่เปนอยูในขณะนี้      
 ก ิรูปราชการท่ีขาดรากเหงาของไทย 
 ปญหาหลายอยางท่ีเกิดข้ึนในยุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ สะทอนใหเห็นความ
สําคัญของพระมหากษัตริยตอฝายการเมือง หรือ ตอขาราชการประจํา เชน กรณีการไม
โปรดเกลาฯ แตง
ท รัฐมนตรีนําชื่อข้ึนทูลเกลาฯ หรือการไมโปรดเกลา ฯ บางตําแหนงในการแตงต้ัง
ผูบัญชาการเหลาทัพ หรือ ในการแตงต้ังผูพิพากษาระดับสูง นอกจากน้ี ยังทรงมีพระราช
ดํารัส ที่ชี้ใหผูนํารัฐบาลตองกลับไปทบทวนเรื่องผูวาราชการซีอีโอ และทูตซีอีโอใหดี  
 หากเรามองในมุมมองหน่ึง ก็ เปนเพียงเรื่องของการพระราชทานพระบรม
ราโชวาท เปนธรรมดา  แตหากมองมองใหลึกซ้ึง
ป จะเปนเพียงผูใตบังคับบัญชาของนักการเมือง หรือควรจะเปนขาราชการของพระ
มหากษัตริยดวย 
 การปฎิรูปราชการโดยไมมองรากเหงาของระบบราชการไทย ไมรับฟงพระราช
ดําริและพระราชดํารัสของพระมหากษัตริยเทาท่ีควร อาจเปนสิ่งท่ียังรอบคอบไมพอหรือ
กระท่ังอาจเปนสิ่งท่ีผิดก็ได   พระมหากษัตริย

                                                        
1
 Linda F. Denhard , The Search for a Democratic Identity  in Refounding Democratic Public 

Administratoin ,Wamsley 1992 

2 ดู ธงทอง จันทรางศุ,พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญวิทยานิพนธ
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548) หนา 74-75 
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 การนําแนวคิดแบบ New Public Management 1 ซึ่งเนนการจัดกา รเพ่ือที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ใหแกระบบราชการ ทํานองเดียวกับการบริหารธุรกิจ เชน การบริหารแบบ
ประเทศแบบซีอีโอ   การบริหารประเทศเสมือนเปนบริษัท ทั้งๆ ที่ประเทศยอมไมใช
บริษัทอยางแนนอน2 นั้น เปนอุทธาหรณของการละเลยรากเหงาด้ังเดิมของราชการไทย 
หรือไม นี่ เปนสิ่งท่ีเราจะตองรวมกันทบทวน  

ราชะ”

นาธิบดีเปนประมุขของประเทศ ซึ่ง
อถกเ

ติศักดิ์สูงสุด เปนความภาคภูมิใจ และเปน
ูนยรว

ิยเปนอยางยิ่ง 

                                                       

 ยิ่งเราออกแบบโครงสราง และ สรางวัฒนธรรมองคการ ตามกระแสตะวันตก
อยางไมลืมหูลืมตามากเทาใด  ก็ทําใหสาระสําคัญของ “ราชการไทย”  ซึ่งเกิดจากคําวา 
“  ผนวกกับคําวา “การ” นั้น  ตองถูกบิดเบือนหรือลดความสนใจตอสถาบันพระ
มหากษัตริยลง  กลับตองใหความสําคัญกับ ซีอีโอ หรือตองข้ึนตรงตอ ซีอีโอ หรือ นาย
ใหญ (Big Boss) แบบโลกธุรกิจ มากข้ึน 
 การข้ึนตรงตอซีอีโอซึ่งเปนฝายการเมือง อาจทําใหขาราชการและระบบราชการ
ไทย ตองเบี่ยงเบนออกจากความผูกพันภักดีที่มีมาอยางยาวนาน ตอ สถาบันกษัตริย ได
 ควรตองระลึกวา ประเทศไทยไมไดมีประธา
ข ถียงในหนังสือกฎหมายรัฐธรรมนูญของวิษณุ  เครืองาม  ที่วาประมุขท่ีเปน
ประธานาธิบดี กับ กษัตริย แบบไหนจะดีกวากันนั้น 3 ผูวิจัย เห็นวา เปน คําถามเชิง
ทฤษฎีไดเทาน้ัน   แต จะ เปรียบเทียบกัน  หรือ ถกเถียง กันจริง ๆ ไมไดเลย เพราะ  
สําหรับชาวไทยแลว  พระมหากษัตริยทรงเกียร
ศ มจิตใจ รวมความคิดของคนท้ังชาติอยูแลว   
 ดังน้ันความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปฎิรูปราชการ ที่จะระคายเคืองตอเบื้องพระ
ยุคลบาท  ควรท่ีจะนําข้ึนความข้ึนกราบบังคมทูลกอนดวย ซึ่ง จะทําใหยิ่งสอดคลองกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทย  หาควรปรับเปลี่ยนอะไรโดยไมคํานึงวา ราชการ
ไทยนั้น ผูกพันกับสถาบันกษัตร

 
dministration 

niversity of London  

anuary 

มายรัฐธรรมนูญ(กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพนิติบรรณการ,2523)  

1Christopher Hood . A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS , Public A
Vol. 69 Spring 1991 (3-19)  Royal Institute of Public Administration ,U
2
 ดู  Paul  Krugman “A Country is not a Company” ในวารสาร Harvard Business Review (J

– February ,1996) pp 40-51 
3วิษณุ  เครืองาม,กฎห
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 ขออางถึง ชัยอนันต สมุทวณิช1  ที่กลาววา  หากนายกรัฐมนตรีสรางอํานาจดวย
ด ว ยก ารกั น พ ระมห าก ษั ต ริ ย อ อ ก ไป  โด ย คิ ด ว าพ ระมห าก ษั ต ริ ย เท ากั บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  ก็นับวาไมถูกตอง  และ ชัยอนันตก็ไมคิดวาการปกครองที่ดีตอง
อาศัยแตตัวบทกฏหมายในรัฐธรรมนูญเทานั้น  หากยังตองอาศัยวัฒนธรรมทางการเมือง 
และยึดหลักจารีตประเพณีดวย 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในหนังสือกฎหมายมหาชนเลมสอง ก็มีขอความวา 2   
 “ ประชาธิปไตยไทยมีเอกลักษณของตนเอง คือ อํานาจอธิปไตยอยูที่พระมหา
กษัตริย และประชาชน  ซึ่งตางจากรัฐธรรมนูญของชาติอ่ืน ที่ถือวาประชาชนเปนเจาของ
ํานาจ ที่พระมหากษัตริย   

ัด 
ลี่ยน

า (แถลงใน)  
พ.ศ.2

อ อธิปไตย  เพราะเรามีวิวัฒนาการที่วา เดิมอํานาจอธิปไตยอยู
แมมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ก็สละพระอํานาจใหกับประชาชนทั้งประเทศ 
โดยการพระราชทานรัฐธรรมนูญ และลดตนเองมาอยูใตรัฐธรรมนูญ แตยังทรงใชอํานาจ
นั้นแทนท้ังปวง  ในทางกฎหมายตองถือวาทั้งพระมหากษัตริยและประชาชนเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยรวมกัน ในสังคมไทยพระมหากษัตริยกับประชาชน เปนอันหน่ึงอันเดียว
กัน  ” 
 ธงทอง จันทรางศุ ยังกลาวเพ่ิมเติมอีกในวิทยานิพนของเขาวา 
 “ รัฐบาลเปนผูใชอํานาจปกครองบานเมืองตามความเปนจริงและหมุนเวียนผล
เป กันไป แตสถาบันพระมหากษัตริยยังคงอยูตลอด และการใชอํานาจบริหาร นายก 
รัฐมนตรีแตงต้ังโดยพระมหากษัตริยจึงเปนรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว...รัฐ 
บาลท่ีแตงต้ัง โดยพระมหากษัตริย ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ เทาน้ัน จึงถือวาเปนรัฐ 
บาลท่ีชอบในสายตาของตางประเทศเชน...กระทรวงตางประเทศของอเมริก
ป 524วารัฐบาลท่ีชอบดวยกฎหมายของประเทศไทยคือรัฐบาลของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (The Legitimate Government of Thailand is the King’s Government) 3 

                                                        
1
 ชัยอนันต สมุทวณิช. หนังสือพิมพมติชน วันท่ี 7 มีนาคม 2549 หนา 14 

2
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “กฎหมายมหาชนเลม 2” การแบงแยกกฎหมายมหาชน – เอกชน และ
พัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย , พิมพคร้ังท่ี 2 . (กรุงเทพฯ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2538) 
3 ธงทอง จันทราศุ , อางแลว 
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 นอกจากนั้นขาราชการประจําระดับสูง หรือผูนําฝายคาน ก็แตงต้ังโดยพระมหา
กษัตริย  และบรรดากฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา  ก็จะตองเปนพระราชบัญญัติที่พระมหา
กษัตริยลงพระปรมาภิไธยกอน  และยังทรงมีพระราชอํานาจยับยั้งกฎหมาย หรือบรรดาผู
พิพากษาของศาล ก็ถือวาตัดสินคดีในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย   
 แมแตการแตงต้ังทูตซีอีโอและมอบหมายใหทําภารกิจเพ่ือสนับสนุนการคาการ
ขาย ก็ไมสมควรทําจนเกินความพอดี  การบูรณาการ หรือ การประสานงานกันเปนสิ่งท่ีดี  
แตการรวมศูนยอํานาจ และใหข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และการใหทูตซีอีโอตองมีภาร
จในก

ัด ทานเหลานั้นยอมไมไดเปนเพียงลูก
องขอ

ภารของพระมหากษัตริยโดย

กิ ารซื้อ-การขาย  โดยลืมไปวาทูตน้ันคือ เอกอัครราชทูต ซึ่งหมายถึง เปนทูตใน
พระมหากษัตริยดวย  การใดจะควรหรือไม จะกระทบถึงสถานการณเปนผูแทนพระองค
ในตางประเทศดวยหรือไม ก็ เปนสิ่งท่ีการปฏิรูปราชการควรคํานึงถึงดวยเชนกัน   
 หรือผูวาราชการจังหวัดซีอีโอในตางจังหว
น งร.ม.ว.กระทรวงมหาดไทยและของนายกรัฐมนตรีเทานั้น แตโดยโบราณราช
ประเพณี ยังเปนผูถือดาบอาญาสิทธิของพระมหากษัตริย  เพ่ือไปปกครองเมืองตางๆ ใน
พระราชอาณาเขต  ยอมถือไดวาเปนเจาเมือง หรือ ขาหลวงของพระมหากษัตริยดวย  การ
ที่จะทําใหตําแหนงผูวาราชการจังหวัด อยูภายใตการคัดสรร การกํากับของนายกรัฐ
มนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแตอยางเดียว ยอมขัดกับประเพณีการบริหารราช
การแผนดินพอสมควร 
  อนึ่ง ยังมีขาราชการจํานวนหน่ึง ไมพอใจในการถูกลดสถานะลงเปนเพียงเจา
หนาท่ีของรัฐ  หรือ การนําตราครุฑออกหรือ ทําใหมองเห็นตราครุฑไมชัดในบัตร
ประชาชนน้ัน  ก็เปนอุทธาหรณเพ่ิมเติมอีกวา  การปฎิรูปราชการท่ีจะกระทบตอสถาบัน
พระมหากษัตริยนั้น เปนสิ่งท่ีพึงระวังอยางยิ่ง 
 แมแตการแกไขปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต ก็ไมไดเปนเพียงปญหาความ
มั่นคงของประเทศเทาน้ัน แต ยังตองคิดวาเปนการตอเนื่องของมณฑลปตตานีในฐานะ
ประเทศราชแตดั้งเดิม ซึ่ง เคยอยูภายใตพระบรมโพธิสม
ตรงมาหลายพระองค  การจัดการแกไขปญหาในดินแดนเหลาน้ัน สมควรจะนอมรับพระ
ราโชบายมาครุนคิดใหดี   บรรดาประศาสโนบายของพระมหากษัตริยในอดีตและ
ปจจุบัน ที่เคยสําเร็จผลมาแลว ไมควรทบทวน เปลี่ยนแปลง และทําใหมไปเสียทุกเรื่อง  
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ารบริหารราชการแบบตะวันตก จาก
ระเท

น่ินนาน  ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน 

นุรักษ

to chang to conserve”  คือ “เปลี่ยนเพ่ือรักษาส่ิงเกา” นั่นเอง 
ไมใช “to cons
อะไร” 
 ในประ
ของพรรคอนุร ําพาประเทศไปสูความทันสมัย 
ในลักษณะ “to
ที่การปฎิรูปใด
และสิ่งใหม ที่จ ับสิ่งเกาหรือรากเหงาเกาใหไดดวย  

ป ศท่ีไมมีพระมหากษัตริย หรือจากประเทศท่ีพระมหากษัตริย เปนเพียงสัญญ
ลักษณ   แลวนําความรูเหลาน้ันมาปฏิรูปราชการไทยเสมอ  โดยไมคํานึงถึงรอยตอ
ระหวางปจจุบันกับประวัติศาสตร หรือ รอยตอระหวางทฤษฎีกับการความเปนจริง เทาที่
ควรนั้น  จะมีโทษ มี อันตราย หรือไม จะทําใหเห็นพระมหากษัตริยเปนเพียงตรายาง
ประทับความชอบธรรมใหแกฝายการเมืองเทาน้ันหรือไม 
 การคิดเชนน้ันไมถูกตองอยางย่ิง  เพราะพระมหากษัตริยของไทย ไมไดทรงคุณ
คาเพียงเปนตราประทับรับรองการเปลี่ยนแปลงที่นําเขาจากตางประเทศ  ตามท่ีฝายการ
เมือง และเทคโนแครท นําข้ึนทูลเกลาถวายเทานั้น   สถานะบทบาทและพระปรีชา
สามารถของพระมหากษัตริยนั้น มีเหนือวิถีชีวิตและวิธีคิด และการดํารงอยูของสังคม
ไทยมาเ
 ผูวิจัย มีขอสังเกตดวยวา สังคมไทยคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงในแงเสรีนิยม 
(Liberalism) หรือในแงเห็นของใหมเปนความกาวหนา (Progressive) แตไมคอยใหความ
สําคัญกับการเปลี่ยนแปลงแบบอนุรักษนิยม (Conservativism) ซึ่งมองวาการอนุรักษนั้น 
ยอมตางจากการยึดติดแตจารีตด้ังเดิม (Tradition)  อันท่ีจริง อนุรักษนิยม มองเห็นความ
จําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง และไดเปลี่ยนมามากแลว  แตการเปลี่ยนแปลงแบบ
อ ตางกับแบบเสรีนิยม  ตรงท่ีฝายหลังมองวาสิ่งใหมดีกวาสิ่งเกา ในขณะท่ีพวก
อนุรักษกลับมองวา เพราะเราตองการรักษาสิ่งเกาไวใหได จึงจําเปนตองเปลี่ยนส่ิงเกาให
ตามยุคตามสมัยทัน หรือ“ 

erve by do not anything ” หรือ “อนุรักษโดยไมยอมแกไขเปลี่ยนแปลง

เทศอังกฤษเอง วันเวลาสวนใหญในยุคสมัยใหม ลวนอยูใตการปกครอง
ักษนิยม แตพรรคน้ีก็มีบทบาทยิ่งในการน
 change to conserve” หรือ “เปลี่ยน เพ่ือจะรักษาของเกา”  อาจถึงเวลาแลว
ๆ ในไทยเราเอง จะหันมาคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรักษาสิ่งเกาไว  
ะทําข้ึนมา ยังตองมีความเชื่อมโยงตอก
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 ขออัญเ
๒๕๒๕  ที่ทร าชทานสัมภาษณ  แก  นิตยสาร  National Geographic เกี่ยวกับ
สถาบัน

 แมในหมูคนท่ีทัน

ไทย

เปลี่ ยนแปลงอยู เสมอ” 
(Monar

แล วนั้ น                        

                     

สามสิบหกปเขาไปแลว” 
 ึ่ง แสดงถึงพระปรีชาญาณในการประสานส่ิงเกากับส่ิงใหม ประสานสถาบัน
พระมหากษัตริยกับประชาธิปไตย เขาดวยกันอยางกลมกลืน   

ชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อปพุทธศักราช 
งพระร

พระมหากษัตริยวา 
“    ขาพเจาคิดวาประชาชนชาวไทยเขาใจวิธีการที่จะใชขนบประเพณี 
(tradition) ”ใหเกิดประโยชน  
      ขนบประเพณีไมไดแปลวาของที่ลาสมัยเสมอไป
สมัยที่สุด ก็ตองมีขนบประเพณี 
      เคยมีผูกลาวไววา ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนปรามิด มีพระมหา
กษัตริยอยูบนยอด แล ะ มีประชาชนอยูขางลาง แตสําหรับประเทศ
แลว ดูเหมือนทุกอยางจะตรงกันขาม 
    นั่นเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหขาพเจารูสึกปวดคอและบริเวณไหลอยู
เสมอ” 

และ ทรงเนน ดวยวา  
  “สถาบันพระมหากษัตริยในประเทศไทยมีการ

chy in this country has always been on the move)  
ทรงอธิบายถึงประสบการณในหนาที่ของพระมหากษัตริยวา 

                             “ ข าพ เจ าเข ามารับหน าท่ีนี้   เม่ื อสามสิบหกปล วงมา
  ขาพเจาอายุเพียง 18 ป ในเวลาน้ันทุกอยางดูทรุดโทรมไปหมด ในวังน้ี
  เกาอ้ีและพรมก็ขาดเปนรู คร่ําครา วังทั้งวังเกือบจะพังลงมาเวลานั้น  
  ส งค ร าม โล ก  เ พ่ิ ง ส้ิ น สุ ด ล ง  ไม มี ใค รส น ใจกั บ อ ะ ไรทั้ ง ส้ิ น  
  ขาพเจาตองคอย ๆ กอรางสรางทุกอยางข้ึนมาใหม โดยไมใชวิธีทุบทิ้ง 
  ขาพเจาคอย ๆ ทําไปทีเล็ก ทีละนอยเปนเวลา

ซ



 121

พระราชอํานาจพระมหากษัตริยไทยในปจจุบัน  จึงมิไดมีหรือเปนเพียงลาย

ุงแตงใหพระราชอํานาจมีอยูจริง 1 

าก็เปนได   ตองไม
ือวาก

ช

ลักษณอักษรในรัฐธรรมนูญเทานั้น หากแตผสมผสานกับคติ ความเชื่อ และ ขนบด้ังเดิม  
ผสานเขากับความศรัทธาของประชาชน  ปร
 การปฎิรูปภาครัฐท่ีแทจริงน้ัน ยอมมีความเปนมาเชิงประวัติศาสตร สังคม  วัฒน
ธรรม ที่แตกตางกันไปในแตละท่ี  แมแตสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตนแบบการบริหารรัฐกิจ
ไทยดวย  ก็เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประชาธิปไตยดวย ดังท่ี 
สไปเซอร (Spicer) กลาวไววา การบริหารรัฐกิจและการเปล่ียนแปลงใดๆ จําเปน ตอง
คํานึงถึงปจจัยทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของชาติ 2  

 
 
เฉก เชนเดียวกับที่ โรห ( John Rohr 1993) กลาวไววา  

 “  การบริหารรัฐกิจของสหรัฐดําเนินไปไดดวยแบบพิมพทางวัฒนธรรมการเมือง
แบบอเมริกา ซึ่งเราไมควรตอตานมัน” 3  
 ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงหรือการสรางระบบราชการ  ไมใชเพียงการนําแนวคิดท่ี
กาวหนามาจากโลกตะวันตก แลวมายัดเยียดใหกับสังคมไทยเทานั้น   มิฉะน้ันการปฏิรูป 
ราชการที่ทํากันอยูขณะนี้  อาจทําลายการบริหารที่ดี ซึ่งมีอยูแตเดิมบาง  แตสิ่งใหมๆ ที่
พยายามสรางข้ึน กลับใชไมไดผลเลย  ของที่ดูใหมอาจไมดีเทาของเก
ถ ารเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกตองเสมอ  ผูที่ริเริ่มการปฏิรูปน้ัน ไมวาฝายการเมืองหรือ 
ขาราชการ หรือนักวิชาการ ตองรับผิดชอบดวยหากการปฏิรูปนั้น ไมไดทําอะไรใหดีข้ึน 
 การท่ี กพร. สรางยุทธศาสตรเจ็ดประการ1 ที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการให
บริการแกประชาชน โดยการกําหนดโครงสรางบทบาทและภารกิจของระบบรา การ

                                                        
1 ธงทอง จันทรางศุ.พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ วิทยานิพนธ

licting 

ounder,the Constitution and Public Administraion A 
s ,1995) p. 7 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548) หนา 74-75 
2
 Michael W. Spicer, The Founders, The Constitution and Public Administration Conf

World View ,(Washington D.C. :Georgetown University Press ,1995) p. 7 

3
 คําพูดของ John Rohr ในหนังสือ The F

Conflicting Word View,(Washington D.C. :Georgetown University Pres
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ากษัตริยดวย  และนอกจากจะมีเปาหมายใหบริการสา
าณะท

 กพ. หรือ กพร. หรือ ผูเกี่ยวของทานอ่ืน ๆ คือ ทํา
ยางไร

กษณะเดิมของสังคม

กวา WAKON และปจจัยภาย
อก ท

ธ ี่ดีแลว ควรสรางความจงรักภักดีใหเกิดตองานของราชการ ในฐานะท่ีเปนขาราช
การอาชีพ และ เปนขาในพระเจาอยูหัวท่ีเราภาคภูมิใจเปนพิเศษดวย   
 ขอเสนอที่ผูวิจัยขอมอบให
อ  จงึจะสรางดุลยภาพของฝายการเมืองกับฝายประจํา ที่ผุดโตขึ้นจากรากเหงาของ
ระบบราชการไทยดวย  ทําอยางไรจะนําความภาคภูมิใจและศักด์ิศรีด้ังเดิมของขาราช
การกลับคืนมาดวย  พรอมๆ กับท่ีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสูอนาคตในวันขางหนา การ
หยิบยืมความรูดานตางๆหรือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช  ไมใชเปนสิ่งท่ีไมดี  เพราะมัน
ชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางทิศทางที่เราตองการไดพอควร   แต
เราควรดัดแปลงความคิดเหลานั้นใหเขากับวัฒนธรรมเดิมหรือลั
ไทยเราดวย  จึงหาใชเรื่องแปลก ที่เราไมตองรับมันมาทั้งหมดก็ได ดังที่ในประเทศ ญี่ปุน 
นั้น ก็ มีทั้ง WAKON   หรือJapannese spirit และ YOSAI หรือ Western Technology  ใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ 3  
 สัญญา สัญญาวิวัฒน ชี้ใหเห็นวาการท่ีญี่ปุนสามารถทําการพัฒนาไดอยางรวด
เร็วนั้น  เนื่องมาจากท้ังปจจัยภายใน หรือที่ภาษาญ่ีปุนเรีย
น ี่ภาษาญี่ปุนเรียกวา YOSAI   
 ปจจัยภายใน ก็ คือ “จิตวิญญาณแบบญี่ปุน” ( Japanese spirit) 4 ซึ่งก็คือลักษณะ
ของคนญ่ีปุน และการทํางานแบบญ่ีปุน ปจจัยเหลานี้สรุปไดเปน 10 ปจจัยคือ การทํางาน
เปนกลุม ความขยัน ความเอาจริงเอาจัง ความไมยอทอตอความยากลําบาก และความ

                                                                                                                                                               
1
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2546 -2550) .คณะกรรมการพัฒนาระบบราช
การ(กพร.)พฤษภาคม 2546, หนา 9-26 

กลยุทธการพัฒนาสังคม(กรุงเทพฯ :สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

2
 นฤตม เทอดสถีรศักดิ์ บทความพิเศษ  Next Generation Leaders , 2549 

3
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน.ทฤษฎีและ
มหาวิทยาลัย, 2546) ,หนา 58-59 

4 สัญญา  สัญญาวิวัฒน , เพิ่งอาง 
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กความสวยงาม ความสะอาดและสุภาพ คติปฏิบัตินิยมและความละเอียดแมนตรง 
วามจํ

รือประยุกตวิชา (applied sciences) กอน และขั้นตอมาจึงคอยดัด
ปลงใหเขากับสภาพแวดลอม และความตองการของตน   

าและการบริหารของญี่ปุนแลว ถาพิจารณาปจจัยภายในโดยเฉพาะก็
เห็น

ดอยางรวดเร็วดังท่ีปรา
กฎอยู 

ะโยชน” และปรับเขากับสิ่งที่เปนตัวตนท่ีแท
ริงขอ

ค าเปน ชาตินิยม ความนิยมในการศึกษาและในวิทยาศาสตร  
 สวนปจจัยภายนอก หรือ YOSAI 1 คือ วิชาการจากตะวันตก โดยมิไดแยกเปน
ปจจัยเฉพาะ แตเนนถึงกระบวนการรับปจจัยนี้จากสังคมอ่ืนวาเปนการลอกเลียนแบบใน
ตอนตนของการพัฒนา  โดยอาศัยผูเรียนเปนกลุมกอน  โดยเนนการรับเอาส่ิงที่ใช
ประโยชนไดทันที ห
แ
 นอกจากสงเสริมซึ่งกันและกันระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกใน
กระบวนการพัฒน
จะ วาปจจัยเหลาน้ีมาจากสถาบันครอบครัว ภาษา ศาสนา การเมือง การศึกษา 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร สาธารณสุข และแมแตสถาบันศิลปะและนันทนาการ ปจจัยตางๆ
เหลาน้ีตางก็แสดงพลังของตน ในขณะเดียวกันก็ประสานพลังงานเขาดวยกันผลักดันการ
พัฒนาใหมีทั้งปริมาณและคุณภาพ สงผลใหการพัฒนาดําเนินไปไ

 การนําแนวคิดตะวันตกมาใชก็ดี การรับตัวแบบการปฏิรูปภาครัฐของตะวันตกมา
ก็ดี  จําตองนํามาปรับใชกับวัฒนธรรมและรากเหงาของราชการไทย ตามท่ีกลาวมาแลว  
การนําส่ิงใหมเขามาไมไดหมายความวาตองทําลายสิ่งเกาซึ่งดีอยูแลวเสมอไป หากเราจะ
รูวิธีการใช “แนวคิดหรือหลักการที่เปนปร
จ งเรา ก็จะดียิ่ง 
 
การสรางดุลยภาพที่รักษาความแข็งแกรงของราชการประจําตอไป : ดูฝรั่งเศสเปนตัว
อยาง                    
  แมเราจะเปน ประชาธิปไตย มากข้ึนเรื่อย ๆ ก็ ไมจําเปนตองใหระบบราชการลด
ความสําคัญลงไปเรื่อย ๆ ตามตัวแบบสหรัฐอเมริกาเสมอไป เราอาจรักษาความแข็งแกรง

                                                        
1
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน , อางแลว 
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ุลยภาพ ดังท่ีกลาวมาแลวในขางตน 

ัญและเปนรากฐานใหแกฝายการเมืองและภาคธุรกิจตอไป  ทั้งยังชวย
ัฒนาภ

ี่ผูไมไดผานวิทยาลัยพิเศษเชนนี้ แทบจะไมมีโอกาส
ึ้นสูตํา

ะดับ
ูงสุด  

ุดทางธุรกิจหรือการเมืองเลย  แต
ตลอดเว

ศึ ก ษ า จ าก  โ อ เว น  (Barry Owen) ใน ห นั ง สื อ เรื่ อ ง  Comparative Public 
Administration ซึ่งมี J.A. Chandler เปนบรรณาธิการ   ไดแงคิดท่ีนาสนใจวาในประเทศ
ฝรั่งเศสทุกวันน้ี (ซึ่งเปนแมแบบของการปกครองไทยมานานแลว) ราชการประจําทุกวัน
นี้ ยังคงความสําค
พ าคธุรกิจและภาคการเมืองไดดวย1 
 ขาราชการชั้นสูงของฝรั่งเศสนั้น ไดมาจากศิษยเกาของวิทยาลัยราชการชั้นสูงไม
กี่แหง ซึ่งการจะเขาไปเรียนในวิทยาลัยเหลานี้ได ตองสอบ สัมภาษณ และประชันกันใน
เรื่องประวัติ อยางหนัก  เฉพาะอยางย่ิงศิษยเกาของ  ENA (วิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร
ชั้นสูง) จะถูกคัดไปสังกัดสํานักราชการท่ัวไป (ไมใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่)  เชน
สํานักการทูต สํานักสวนภูมิภาค สํานักกฤษฏีกา สํานักศาลบัญชี สํานักตรวจเงินแผนดิน  
เปนตน  ขาราชการเหลาน้ีจะถูกฝกฝนไมหยุดยั้ง และคอย ๆ ข้ึนครองตําแหนงระดับสูง
ของราชการไดแทบท้ังหมด  ขณะท
ข แหนงสูงเปนอันขาด 
 ขาราชการที่ผานการฝกอบรมมาเชนนี้ จะมีความยึดม่ันในหลักวิชา  มีสํานึกตอ
ชาติบานเมืองสูง และ มีโอกาสฝกฝนจากงานตลอดเสนทางเดินของอาชีพ จนถึงร
ส ในระยะเวลาหาสิบปที่ผานมา ฝรั่งเศสผลิตขาราชการท่ีจบมาจาก ENA     เพียง 
5,000 คนเทาน้ัน 
 ขาราชการท่ีอยูสํานักราชการท่ีกลาวมาน้ัน  เม่ือมีอาวุโสพอควรแลว  อาจถูกยืม
ตัวจากฝายการเมือง ฝายธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได แตทุกคนสามารถกลับมาสูราชการ
ประจําอีก โดยไมเสียอายุราชการและความอาวุโส  ซึ่งบางคนอาจเบ่ียงสูการเมืองไปเลย  
บางคนเบ่ียงไปสูวงการธุรกิจ ข้ึนไปจนถึงตําแหนงสูงส

ลาท่ีอยูในโลกของธุรกิจและการเมืองนั้น พวกเขาจะรูสึกกันเสมอวาตนเปนสวน
หนึ่งของราชการ  กอนหนาน้ันก็เคยอยูในวิทยาลัยและสํานักราชการมา  และหนาท่ีที่ทํา

                                                        
1
 Barry Owen in Comparative Public Administration Edited by J.A.Chanler(London,2000)  

pp. 50-74 
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อ นี้ ไมวาจะเปนหนาที่ในทางการเมือง ทางธุรกิจ หรือทางราชการ ก็คือ การรับใช
ชาติเหมือนกัน ซึ่งตองทําใหดีที่สุด 
 ในฝรั่งเศสมีฝายการเมืองของรัฐมนตรี ( Cabinet) ซึ่ง มักยืมตัวมาจากขาราชการ
ของหาสํานักราชการท่ัวไปท่ีเอยมาแลว  มาทําหนาท่ีกําหนดนโยบายในข้ันรายละเอียด
รวมกับฝายการเมือง   และรวมประสานงานกับราชการประจําในนามฝายการเมือง 
 แมทุกวันนี้วิทยาลัยเหลาน้ี ก็ยังเปนแหลงสรรหาบุคคลท้ังชาย-หญิง ที่ยังอยูในว

ยูตอน

ัย
เริ่มทําง

 ไป
ในทิศท

 คน) ที่จบมาจาก ENA และประธานาธิบดี  2  คน (จาก
ทั้งหมด

บมเพาะ (Grooming)  
จากวิท ไป

ลัยเหลาน้ี ที่มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิพอเพียง
เขาทํางาน และ ตอมา ก็ อาจดึงเขาไปทํางานในพรรค และ กลายเปนนักการเมืองไป 

าน เขาไปศึกษาปญหาของประเทศหาทางออก  หาหนทางในการพัฒนาประเทศ
อยางลึกซ้ึง  ดวยความสํานึกท่ีวา เขามาศึกษาและเดินไปตามแนวทางตาง ๆ ดวยความ
เปนผูรับใชสาธารณประโยชน ( Public Servants)     และถือกันวาไมวาจะอยูในวงการ
ไหน   คนเหลาน้ียังเปน  Public Servants  ทําใหสามสวนของประเทศ เดินไปดวยกัน

างท่ีผลประโยชนของประเทศรออยูมากท่ีสุด 
จึงปรากฏวา ในประเทศฝรั่งเศสน้ัน ต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่สองเปนตนมา

มีนายกรัฐมนตรีถึง 6 คน (จาก 14
 5 คน) ที่มาจาก  ENA เชนกัน  รวมท้ัง ประธานาธิบดีจากส ชีรักและยังมีรัฐ

มนตรีจํานวนมากมาย ที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยน้ี  และยังปรากฏวามีประธานของ
บริษัทประธานของธนาคาร  ประธานของบริษัทเอกชน มากมาย ที่จบมาจากท่ีนี่ เชนกัน 
 จุดเดนของฝรั่งเศส คือ สรางผูนําหรือ Elite ที่เปน Public Servants ซึ่งสวนน้ีจะมี
ทั้งเปนนักธุรกิจ-นักการเมือง-ขาราชการ  ซึ่งผานการอบรมและ

ยาลัยดังกลาว  การเลื่อนข้ันตําแหนงของเขา  จะไมมีการเลื่อนจากชั้นประทวน
เปนสัญญาบัตร ไมมีการใชเสนสาย   และไมมีการเลือกเลื่อนใครข้ึนทํางานในระดับสูง 
โดยไมผานการบมเพาะกอน และ การสอบเขาวิทยาลัยเหลาน้ันตองอาศัยความสามารถ 
อยางแทจริง     ทั้งสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และ แขงขันทํากิจกรรมนอกหลักสูตร 

สวนผูที่เรียนจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอ่ืน ๆ   แม จะมีโอกาสเขาทํางานใน
ระบบราชการ  แต ก็ ไมอาจข้ึนถึงระดับสูง ขณะเดียวกัน  การเมืองของฝรั่งเศส ก็ พลอย
ไดประโยชนจากการดูดเอาขาราชการจากวิทยา
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น

ทศชาติ  ตอวิทยาลัย  ตอ
ํานักร

ากการศึกษาและผานการ
ลูกฝง

ษ (Fast track) ประ 
าณ  6

ลังจาก

หลังจบ ก็ อาจไมเปนที่ยอมรับของขาราชการท่ีไมไดผานการอบรมเชนนี้  รวมท้ัง เรา 
ไมไดเอา สวนการเมืองและ สวนธุรกิจ มาสรางสํานึกรวมกัน  
                                                       

ั่นคือ นักการเมืองฝร่ังเศสไมเพียงไดรับความนิยมจากประชาชนเทานั้น  แต ยัง
เปนผูที่ที่ผานการบริหารราชการที่เหมาะสมมาแลวดวย เปนนักการเมืองที่มีคะแนนนิยม
แต ก็ มีความรูความสามารถดวย 

ขณะที่ธุรกิจของฝรั่งเศส ก็จะไมเหมือนธุรกิจแบบสหรัฐ ที่แยกตัวจากการเมือง-
ขาราชการ  โดยทั้งสองสวนหลังนี้  คอนขางดูถูกขาราชการประจํา  ในฝรั่งเศสผูนําธุรกิจ
มักมีพ้ืนฐานจากสถานศึกษาเดียวกับนักการเมืองและขาราชการ   ถึงแมวาจะแสวงหาผล
ประโยชนใหตนเองบาง แต ก็ ยังมีความจงรักภักดีตอประเ
ส าชการ  รวมทั้งเปนผูที่ซื่อสัตยตอหลักวิชาชีพคอนขางมาก 

อาจถึงเวลาแลว ที่ จะดึงฝายการเมือง – ฝายขาราชการ – ฝายธุรกิจ เขามาดวย 
กัน ( Reconciliation) สรางดุลยภาพใหม  สรางโรงเรียนที่จะผลิตนักการเมือง  นักธุรกิจ
และขาราชการ  ทํานองเดียวกับฝรั่งเศส  ทําใหทั้งสามฝายมาจ
ป เชนเดียวกัน  เขาใจกัน  สรางความรวมมือตอกันในระดับสูงได  ซึ่งแนวคิดน้ีจะ
คลายกับปรัชญาของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ในแงของการสรางมิตรภาพในหมูขา
ราชการระดับสูง และ ภาคธุรกิจ  แตดังท่ีผูวิจัยเสนอมาในขางตน  มันเปนการบมเพาะท่ี
ทํากันมาต้ังแตขาราชการไมไดสังกัดสวนไหน  
 อนึ่ง แนวคิดน้ีก็ยังใกลเคียงกับท่ีไทยนําเรื่องการพัฒนาบุคลากร (Fast track) 
มาดําเนินโครงการ Tena 1 โดยคัดเลือกบุคคลเขารับการพัฒนาพิเศ
ม 0 คน ทํากิจกรรมรวมกัน ฝกงานในสถานที่ตางๆ เชน จังหวัดและสถานทูต
เปนตน  เม่ือครบกําหนดแลว ก็มาประชุมรวมกันวิเคราะหปญหา และหาทางแกไข โดย
มีผูสังเกตการณการ  ถาบุคคลใดทําไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ก็จะถูกคัดออก เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ก็จะมีการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือดูผลการพัฒนาของแตละคน ห
เรียนอยู และจบไดในสองป ก็จะไดเปนขาราชการ ซี 8  
 แตมีขอแตกตางระหวางระบบ Fast track กับระบบ ENA ของฝรั่งเศส  เพราะผู
เขา Fast Track ของเรา ไมไดเปนผูที่เริ่มรับราชการ และ การ ลัดใหข้ึนเปน ซี 8 ทันที

 
1
 วิษณุ  เครืองาม สรุปการบรรยายพิเศษ.วันท่ี 7 มิถุนายน 2548 หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานัก
งาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
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ญหาพรรคพวก (Nepotism) และ เครือญาติ   เพราะ เมื่อ ใชการ
อบเป

ารเมืองเทาน้ัน แตยังอยูในฐานะคณะทํางาน  
Cabinet) ซึ่ง เปนผูรางนโยบายรวมกับฝายการเมือง  คณะทํางาน (Cabinet) นี้ผานการ

บมเพาะจาก  ENA  ผานประสบการณจากห ํานักใหญของราชการ  จึงเปนจุดเชื่อมท่ี
สําคัญของฝายการเมืองกับฝายราชการ  โดยที่ขาราชการประจําไมจําเปนตองลดบทบาท
ลง เมื่อประชาธิไตยเพ่ิมข้ึน หรือ เมื่อโลกธุรกิจสําคัญข้ึน ก็ ยังอาจนําขาราชการมารับใช
ธุรกิจไดอีกดวย  
  ดังนั้นดุลยภาพระหวางฝายการเมืองและราชการประจําในฝรั่งเศส จึงเปนดุลย
ภาพท่ีทั้งสองฝายรวมมือ พ่ึงพาอาศัยกัน  และบางครั้ง ฝายการเมืองก็มาจากขาราชการ
และมาจากการบมเพาะของโรงเรียนสําหรับขาราชการ และจากกลไกราชการ ซึ่งก็คลาย
กับดุลยภาพที่ฝายขาราชการเปนผูกําหนดนโยบายท่ีแอปเปลบี 1 ไดกลาวไว  
  หากเราปรับความคิดท่ีวาขาราชกา เปนไดเพียงผูปฏิบัตินโยบายของฝายการ
เมืองเทาน้ัน เชน ที่เปนอยูในปจจุบัน จะนําศักดิ์ศรีขาราชการคืนมาไดบางไหม จะปรับ
เปลี่ยนดุลยภาพท่ีเปนอยู  ใหแบงแยกบทบาทหนาที่ของสองฝายใหชัดเจนข้ึนอยางไร นี่
เปนสิ่งท่ีตองชวยกันขบคิดตอไป 
 

                                                       

ส นเกณฑแลว ถึง มีการใชเสนสายหรือความสัมพันธสวนตัว   คัดกันไปทํางานใน 
ตําแหนงตางๆ   อยางไรเสีย ก็จะยังไดคนท่ีมีความสามารถอยูเอง   แทบจะไมตางกัน  จะ
เปนการเลือกคนเกงท่ีเราไมรูจัก หรือ คนเกงท่ีเรารูจัก เทานั้น  แตกตาง กับในปจจุบัน ที่
ตองเลือกระหวางคนท่ีไมเกง แตเรารูจัก หรือ คน ที่เรารูจัก แตไมเกง 
  การนําการบริหารรัฐกิจของประเทศฝร่ังเศส มาเปนการศึกษาเปรียบเทียบนี้ เพ่ือ
ชี้ใหเห็นวา  ฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําของเขาไมไดแบงกันอยางชัดเจน แม
วาประเทศฝรั่งเศส มี กระบวนการประชาธิปไตย ที่แข็งแกรงก็ตาม  แต ขาราชการไมได
เปนเพียงผูปฏิบัตินโยบายของฝายก
( 

าส

ร

 
1
 Paul H. Appleby , อางแลว (ดูบทท่ี 1)  
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บทสรุป 
 

ระบบราชการน้ัน ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือใหแกรัฐ  ไมวารัฐนั้นจะปกครองแบบ
ระบอบด้ังเดิม หรือ ระบอบประชาธิปไตย  ในเมืองไทย ชวงต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 หลัง
ฏิรูปก

ี้
ารเมืองที่คอยควบคุมกํากับขาราชการประจําอยางชัดเจน 

กอบคณะ 
ัฐมนต

ป ารปกครองแผนดิน จนถึง ป พ.ศ. 2475  มีการสรางดุลยภาพระหวางการเมืองกับ
ราชการประจํา ตามแบบฉบับสมบูรณาญาสิทธิราช ที่มีพระมหากษัตริยและเชื้อพระวงศ
อยูยอดสูงสุดทางการเมือง  มีขาราชการสมัยใหม ซึ่งข้ึนมาแทนท่ีระบบขุนนางโบราณ 
เปนเครื่องมือของฝายการเมือง  โดยมีประชาชนอยูที่ฐานลางของปรามิดเชิงอํานาจ  ทั้งน
มีสถาบันกษัตริยเปนฝายก
 จากป พ.ศ. 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สูเหตุการณ 14 ต.ค. 2516  
เปนชวงท่ีเรียกวา อํามาตยาธิปไตย ซึ่งหมายถึงฝายการเมืองหรือผูนําทางการเมืองลวน
มาจากขาราชการทหารชั้นสูง ที่ยึดอํานาจรัฐมาดวยการรัฐประหาร และประ
ร รีข้ึนจากบรรดาบุคคลท่ีมาจากราชการประจําน่ันเอง 
 อํามาตยาธิปไตยเปนระบอบท่ีอํานาจและบทบาทางการเมืองอยูในมือของนาย
ทหารและขาราชการชั้นผูใหญ  ที่ทําหนาท่ีเปนฝายการเมืองไปในตัว โดยไมตองลาออก



 129

.ศ. 2516 ถึงปจจุบัน จัดเปนชวงประชาธิปไตยเปนหลัก มีการประชันใน
ขงระ

บทุกเรื่องไดอยาง

วงประวัติศาสตรที่แตกตางกันไป 

ขาราชการประจําไดมากข้ึน  รวมทั้งเปดใหประชาชนเขาไป
ีสวนร

คือ 

ระชาการ หรือ ประชากิจ ดวยก็ได  

างฝาย

ชการประจําที่มี
ักษณะ ี่

แ หวางนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังกับขาราชการประจํา เพ่ือแยงยึดอํานาจทาง
นโยบาย  ซึ่งในท่ีสุดฝายการเมืองก็ข้ึนอยูเหนือขาราชการอยางเห็นไดชัด กระทั่งมีการ
กลาวกันวาประเทศไทยขณะน้ี มีนายกรัฐมนตรีที่กําหนดนโยบายแท
แทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
 ดุลยภาพของฝายการเมืองกับขาราชการประจําต้ังแตสมัย ร.5 จนถึงปจจุบัน เปน
ดุลยภาพที่เหมาะสมและพอดีในแตละชวง  แตดุลยภาพนั้นไมไดคงอยูตายตัวเหมือนเดิม
ตลอด  หากปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามช
 นอกจากการสรางดุลยภาพระหวางสองฝาย คือ ฝายการเมืองและฝายขาราชการ
ประจําตามที่กลาวมาแลวน้ัน  ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา  การปรับดุลยภาพยังตอง
คํานึงถึงประชาชนมากข้ึนเปนลําดับ  มีการเปดชองทางใหประชาชนเขาตรวจสอบการ
ทํางานของฝายการเมืองและ
ม วมในการดําเนินนโยบายของรัฐหรือมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐตาง ๆ  มาก
ข้ึนเปนลําดับ 
 กลาวอีกอยางหนึ่งการปรับดุลยภาพ จึงควรมีสวนท่ีสามเขามาเกี่ยวของ นั่น
นําภาคประชาชน หรือภาคพลเมืองเขามาเกี่ยวของกับการปรับดุลยภาพ  อาจหมายถึง 
ประชาสังคม รวมทั้งหมายถึงป
 ดุลยภาพของสองฝาย จําตองมีประชาชนที่เปนเจาของประเทศ และ เปนนายของ
ทั้งสองฝายเขามาเกี่ยวดวยอยางจริงจัง  ประชาชน ตองไมใชเพียงผูรับบริการ หรือ ลูกคา
ของนโยบายหรือของรัฐกิจ แตประชาชนตองเขามาเปนผูสรางดุลยภาพใหมระหว
การเมืองและฝายขาราชการประจําดวย 
 ในยุคสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต้ังแตป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน มีการปฏิรูป
ระบบราชการซ่ึงทําใหเกิดดุลยภาพใหม  ระหวางนักการเมืองกับขารา
ล แตกตางจากดุลยภาพที่เคยมีมาแตเดิม ซึ่งการปฏิรูประบบราชการในชวง 5 ปท
ผานมามีที่มาสองสวน คือ  
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 สวนท่ีหน่ึง เปนลักษณะท่ีตอเน่ืองมาจากหลายรัฐบาลในอดีต ที่เห็นไดชัดยุครัฐ
บาลนายชวน   หลีกภัย(1)    รัฐบาลนายบรรหาร   ศิลปอาชา      รัฐบาลพลเอกเชาวลิต  
ยงใจยุทธ  รัฐบาลนายชวน หลีกภัย(2) โดยขอเสนอท่ีใหปรับเปลี่ยนดุลยภาพใหม
ระหวางฝายการเมืองกับขาราชการประจํา  จะมาจากนักวิชาการรัฐประศาสนสตรและ
นักกฎหมายมหาชนเปนหลัก 
 สวนท่ีสอง เปนลักษณะท่ีมาจากแนวคิดสวนตัวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่เห็น
วาจําเปนตองปฏิรูปประเทศท้ังระบบ เพ่ือยกความขีดความสามารถของประเทศชาติให
ส ในการน้ีกลไกท่ีสําคัญในการบรรลุการปฏิรูปประเทศคือ ระบบราชการ  
พ.ต.ท.ทักษิณ  ไดนําเสนอแนวคิดจากโลกธุรกิจเพ่ือนํามาปรับใชกับระบบราชการหลาย
อยางเชน ระบบซีอีโอ, Fast Track, Lateral Entry รวมทั้งแนวคิดเรื่องการบริหารประ 
เทศแบบบริษัท ซึ่งปฏิบัติตอขาราชการเสมือนเปนลูกจางของบริษัท 
 ผลการศึกษาของเราไดพบวา  แมพ.ต.ท.ทักษิณ จะสรางดุลยภาพใหมระหวาง

ูงข้ึน  

ายการ

รี
ง

ยยภาพของสองฝายที่ฝายการเมืองมีที่มาและผลประโยชน
อันแยก น

น 
วา 
ํา

าร
ย  

าย หรือ
การนําสวนท่ีสาม ซึ่งหมายถึง ประชาชน-พลเมือง เขามาเกี่ยวของดวยก็ตาม  เราไมควร

ฝ เมืองกับฝายประจําใหเกิดข้ึนไดในที่สุด  และดุลยภาพนี้สะทอนดุลยกําลังของ
สองฝายไดดีพอสมควร  แตนั่นมิใชดุลยภาพที่ควรจะเปน   
 ผูวิจัยเห็นวาดุลยภาพที่ควรจะเปนนั้นตองมีระบบอุปถัมภหรือระบบพรรคพวก
ใหนอยลง  และตองไมเปนระบบที่ดุลยภาพเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของนายกรัฐมนต
เกือบแตเพียงผูเดียว  และที่สําคัญไมนอยกวากันก็คือ ระหวางสองฝายท่ีกลาวมายังตอ
คํานึงถึงวาฝายธุรกิจจะตองไมเขามาแทรกแซงเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชนทับซอนกับ
ทั้งสองฝายดวย  การปรับดุล

ไมออกจากโลกธุรกิจท่ีจะทําใหผลประโยชนของการปรับดุลยภาพตกเปนของ
ของกลุมการเมือง-ธุรกิจท่ีเขามาเปนรัฐบาลมากกวาท่ีจะตกสูประเทศชาติและประชาช
 ผูวิจัยยังลองเสนอดวยวา  บางทีการปรับดุลยภาพอาจไมไดหมายความตายตัว
เมื่อบานเมืองทันสมัยยิ่งข้ึน และระชาธิปไตยเติบใหญข้ึนเรื่อย ๆ นั้น  ขาราชการประจ
และระบบราชการจะตองหมดบทบาท หมดความหมายเสมอไป อาจศึกษาจากฝรั่งเศส
ซึ่ง จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังรักษาความเขมแข็งของราชการประจําไดตอไป และใชขาราชก
ประจําท่ีมีการอบรมฝกฝนมาอยางดีเปนรากฐานใหแกฝายการเมืองและฝายธุรกิจไดดว
 สุดทาย ผูวิจัยเห็นวาการปฏิรูปราชการ หรือ การปรับดุลยภาพของสองฝ
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ออกแบบโครงสราง วิธีการ วัฒนธรรม แหงการเปลี่ยนแปลง ตามกระแสตะวันตก ตาม
กระแสเสรีนิยมแตอยางเดียว  ที่สําคัญตองอยายอมใหสาระสําคัญดั้งเดิม ของราชการ
ทย ซึ่งผูกพันอยางใกลชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย  สูญสลายหรือลดนอย ถอยลง
ดยไมจําเปน  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไมจําเปนตองเริ่มจากการชมชอบของใหม สิ่งใหม
ละความคิดใหมเสมอไป   

หลายครั้ง คงจะเปนการดีถาเราจะนําเอาหลักคิดอนุรักษนิยมมาใชในการปรับ
ุลยภาพของสองฝายท่ีกลาวมาดวย  แนวคิดอนุรักษนิยมที่ถูกตองไมไดหมายถึง การ
ักษาสิ่งเกา  ของเกา  ความคิดเกาไวโดยไมเปลี่ยนแปลง  ตรงขามตองหมายถึงความ
ยายามปรับเปลี่ยนความคิดเกา สิ่งเกา ของเกาอยูเกือบตลอดเวลา  เพ่ือรักษาสถาบัน 
ักษาจารีต และรักษาคุณคาท่ีไดรับมอบหรือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษใหปรับตัวรับการ
ลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติไดอยูเสมอไป  พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ การ
ลี่ยนแบบอนุรักษนิยม ก็คือ การปรับเปลี่ยนอยูตลอด  เพ่ือรักษาสิ่งเกา ของเกา ความ
ิดเกา ซึ่งเปนของเราเองใหยั่งยืนตลอดไป สอดคลองกับยุคสมัยใหมตลอดไป  

การใชความคิดอนุรักษนิยมมาปรับดุลยภาพฝายการเมืองและขาราชการประจํา
ั้น  อาจทําใหไดดุลยภาพที่เหมาะสมและสอดคลองกับความเปนไทยมากข้ึนดวย 

ไ
โ
แ

ด
ร
พ
ร
เป
เป
ค
 
น
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ีล  คือ  การต้ังสังวรกายและใจใหสุจริต 

คือ  การทําหนาท่ีครบถวนไมหลีกเลี่ยงเกียจคราน 
ักโกธ   คือ  ความไมโกรธ 

  
มอดทนตอส่ิงท่ีควรทน 

วิโรธนะ  คือ  การคิดและการกระทําท่ีปราศจากอารมณ ยินดียินราย 

ัสเมธัง   ขอน้ีพระพุทธเจาทรงดัดแปลงมาจากการบูชายัญที่เรียกวา อัศวเมธ ซึ่ง
นการฆามาบูชายัญ พระพุทธะองคทรงเปลี่ยนยัญน้ีเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  (1) 
ทศพิธราชธรรม 
ทาน   คือ การให 
ศ
จาคะ   คือ  การบิจาคไทยธรรม หรือส่ิงท่ีเปนประโยชน 
มัททวะ   คือ  ความออนโยน 
ตปะ      
อ
อวิหิงสัญจะ คือ  ความไมเบียดเบียนมนุษย และสัตว 
ขันติญจะ  คือ  ควา
อ
 
สังคหวัตถุ 4 ประการ 
ส
เป



 133

สัสเมธัง แปลวา ความรูในการบํารุงพืชผลในประเทศใหอุดมสมบูรณ 

 ความรูจักตนและสงเคาระหหรือชุบเลี้ยงคนที่ควร

ารปกครองท่ีทําใหเกิดความสงบ

  คือการทําพิธีหุง

ือน ตลอดจนราษฎรใหมี

ขอ 2)   ควรผูกไมตรีกับประเทศอ่ืน ๆ 
ขอ 3)   ควรอนุเคราะหพระบรมวงศานุวงค 
ขอ 4)   ควรเกื้อกูลพราหมณ คฤหบดี และคฤหบดีชน 
ขอ 5)   ควรอนุเคราะหประชาชนในชนบท 
ขอ 6)   ควรอุปการะสมณพราหมณผูมีศีล 
ขอ 7)   ควรจัดรักษาฝูงเนื้อและนกตลอดจนสัตวทั้งปวงมิใหสูญพันธุ 
ขอ 8)   ควรหามชนทั้งหลาย มิใหประพฤติค  และชักนําดวยตัวอยางใหอยูในกุศล
จิต 
ขอ 9)   ควรเลี้ยงดูคนจน เพ่ือมิใหประกอบการทุจริต เปนภัยตอสังคม 
ขอ 10)   ควรเขาใกลสมณพราหมณ เพ่ือศ บุญ และบาป และการกุศล อกุศลให
ประจักษชัด 

 
ปุริสเมธัง  เปรียบไดกับ ปุรุษเมธ ตามคัมภีรพระเวท คือการฆาคนบูชายัญ แตความ
หมายในพุทธศาสนานั้นหมายถึง
สงเคราะห 
 
สัมมปาสัง   ความรูที่จะผูกใจคนใหจงรักภักดีดวยก
สุข ความเจริญโดยท่ัวไป 
 
วาจาเปยยัง   คําพูดท่ีออนหวานควรดื่มไวในใจ  เทียบไดกับวาชเปย
น้ําอมฤตตออายุของพระราชา 
 
 
จักรวรรดิ 12 ขอ  
 
ขอ 1)    ควรอนุเคราะหคนภายในพระราชสํานักและทหารพลเร
ความสุข ไมควรปลอยปละละเลย 

ือธรรม

ึกษา
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ขอ 11)   ควรหามจิตมิใหตองการไปย มควรไป 
ขอ 12)  ควรดับความโลภ มิใ รได    

 

บสํานักนายกรัฐมนตรี 

ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐ

การแผนดินนั้น  ไดแก 
าดวยระเบียบขาราชการ

ารเมือง ฉะนั้นเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ในการจัดใหมีมาตรฐาน
างคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงดังกลาวที่พึงตองปฏิบัติข้ึนไว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นาย รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐ
มนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ังท่ีที่พระราชาไ
หปราถนาลาภทพระราชาไมคว

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก(2) 
ระเบีย

วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของราชขการการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

_______________ 
 
  โดยที่มาตรา  ๗๗  ของร
ตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่ง
สําหรับขาราชการการเมืองที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารราช
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีและขาราชการการเมืองตามกฎหมาย  ว
ก
ท
 

ก
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  ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ ํานักนายรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ให ัดจากวันประกาศในราชกิจจา-นุ
เบกษา เปนตนไป 

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 

หมวด ๑ 

ริยเปนประมุข 

 ขอ ๗ ขาราชการการเมืองจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี

บผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต 

ระเบียบส
ของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓” 

ใชบังคับต้ังแตวันถ

  ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “ขาราชการการเมือง” หมายความวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและขาราช
การการเมืองอ่ืนจาม
  ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 

 
 

คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการการเมือง 
______________ 

 
  ขอ ๕ ขาราชการการเมืองจักตองจงรักภัคดีตอชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริยเปนแบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัต
  ขอ ๖ ขาราชการการเมืองจักตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทยทุกประการ 
 
การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ ๘ ขาราชการการเมืองจักตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศ
ชาติและรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถ  ดวยความรั
เสียสละและยุติธรรม 
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๐ ขาราชการการเมืองจักตองถือวาผลประโยชนของประเทศชาติ

จักตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขา

ืนอประจําท่ีมิใชขาราชการ

แกผู

เทือนตอความเชื่อถือศรัทธา

ัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจ

และประชาชนเปนสิ่งสูงสุด และปฏิบัติตอระชาชนท่ัวไปอยางเสมอภาคและปราศจากอ
คิต 
  ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองจักตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผู
อ่ืนไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคล
ใด 
  ขอ ๑๒ ขาราชการการเมือง
ราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชน ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
  ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองจักตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขา
ราชการการเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง
และเลื่อนข้ันเงินเดือนของขราชการ ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเด
ทางการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น  หรือบุคคลดังกลาวพนจากาตําแหนง ทั้งน้ี เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย 
  ขอ ๑๔ ขาราชการกาเมืองจักตองรักษาความลับของราชการ เวนแตเปน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
  ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองจักตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุน
ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผูมีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอน
การพนันหรือผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระ
ของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
  ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองจักตองปฏิบ
กับหนวยงานของรัฐตามระเบียบและข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
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  ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองพึงพบปะเยี่ยมและชวยเหลือประชาชนอยาง
สม่ําเสมอ เอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาหนทาง
ชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ีพ หรือ

ือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

ความรับผิดชอบตามควรแกกรณี

าราชการการเมืองจักตองไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสารของ
าชการเพ่ือใหผูอ่ืนหรือประชาชนเขาใจผิดหรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผู
ื่น  

 ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองผูใดเมื่อออกหรือพนจากตําแหนงหนาท่ีแลว 
ปทํางานใหองคกรเอกชนตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับของราชการซึ่งตน
ดมาระหวางอยูในตําแหนงหนาท่ีไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคกรเอกชนนั้น  ทั้งน้ี 
ายในกําหนดระยะเวลาสามปนับจากวันที่ออกหรือพนจากตําแหนงหนาท่ี 

 ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองจักตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
ื่อมเสียตอเกียรติภูมิของชาติ 

 ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองจักตองเปดเผยขอมูลหรือการกระทําท่ีทําให
าชการเสียหาย การฉอฉล หลอกลวง การใชอํานาจในทางท่ีผิด และการทุจริตและ
ระพฤติมิชอบในวงราชการตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

  ขอ ๑๘ ขาราชการจักตองไมยินยอมใหใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคล ใน
ครอบครัวหรือผูใกลชิดกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืน และจักตองไมยิน
ยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนงหนาท่ีของตนโดยมิชอบ 
  ขอ ๑๙ ขาราชการจักตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพอาช
การงานอ่ืนใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะเปนการ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถ
  ขอ ๒๐ ขาราชการจักตองยึดม่ันในกฎหมายในกฏหมายและคํานึงถึง
ระบบคุณธรรมในการแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ  
  ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองจักตองแสดง
เมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาดอยางรายแรง 
  ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองจักตองรักษาทรัพยสินของราชการและใช
ทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทาน้ัน 
  ขอ ๒๓ ข
ร
อ
 
ไ
ไ
ภ
 
เส
 
ร
ป
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  ขอ ๒๗ ขาราชการการเ งไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือ
ประโยชนอ่ืนใดจา ข้ึนจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของตน และจะตองดูแลให ือบุคคลในครอบครัวของตน

 

 ขอ ๒๘ ใหนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของรัฐมนตรี
ละขาราชการการเมืองอ่ืนที่นายรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม 
ามระเบียบนี้  ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติที่ไมถูกตองตามระเบียบนี้ใหนายก
ัฐมนตรีดําเนินการตามควรแกกรณี  เพ่ือใหมีการดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตอ
ปน้ี 

 ขอ ๒๙ ใหรัฐมนตรีกํากับดูแลการประพฤติของขาราชการการเมืองที่รัฐ
มนตรีแตงต้ัง  ใหเปนไปตามคุณธรรมและ ริยธรรมตามระเบียบน่ี  ในกรณีที่พบวามร
การประพฤติปฏิบัติที่ไมถูกตองตามระเบียบนี้  ใหรัฐมนตรีดําเนินการตามควรแกกรณี 
ื่อใหมีการดําเนินการโดยถูกตองตองตามระเบียบนี้ตอไป 

มืองจักตอ
กบุคคลอ่ืน  เพ่ือผลประโยชนตาง ๆ อันอาตจะเกิด

คูสมรส ญาติสนิท หร
ปฏิบัติแชนเดยีวกันดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๒
การควบคุมใหเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม 

________________ 
 
แ
ต
ร
ไ
 

จ

เพ
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เปรม ติณสูลานนท. 84 ป รัฐบุร
 
ผาสุก พงษไพจิตรและสังศิต พิร
                    กรุงเทพฯ : ศูนยการศึกษาเศรษฐศาสตรการมือง. คณะเศรษฐศาสต
                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : เมษายน , 2537. 
พัชรี สิโรรส.การปฏิรูประบบราชการหลากหลายมุมมอง : อรทัย กกผล 
  
พิทยา บวรวัฒนา
                   กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2547. 
วลัยพร รัตนเศรษฐ.ผูนําทางการเมือง.กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร  
                    มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2546. 
วิษณุ เครืองาม.กฎหมายรัฐธรรมนูญ.กรุงเทพฯ : สํานกพิมพนิติบรรณการ, 2523. 
สมเกียรติ ต้ังวาณิชย.พิษทักษิณ.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ Openbook , 25
สัญญา สัญญาวิวัฒน.ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม.กรุงเทพฯ : สําน
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                     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2546. 
สิทธิพันธ พุทธหุน.แนวการศึกษารัฐ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

                  รามคําแหง , 25.  
นตรี.มิติใหมของระบบราชการไทยในกระแสการเปล่ียนแปลง 

2547. 
าสนศาสตร : ลักษณะวิชาและมิติตาง ๆ กรุงเทพฯ :  
าสน ตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2544. 
รเมืองของพลเมือง. กรุงเทพฯ : คบไฟ ,2545. 

รวิจัยสวนบุคคลเรื่อง การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย. 
ลัยปองกันราชอาณาจักร, 2541 – 2542. 
สารวิจัยสวนบุคคลเรื่อง ความสัมพันธระหวางขาราชการ 

ชการประจํา.กรุงเทพฯ : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร,2534. 
อํานาจของพระมหากษัตริยในทางกฎหมาย 

            รัฐธรรมนูญ.วิทยานิพนธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548. 
นา.การปฏิรูประบบราชการของตางประเทศ.สํานักงานคณะกรรมการ 

  
สํานักนายกรัฐม
                   .กรุงเทพฯ : 
อุทัย เลาหวิเชียร.รัฐประศ
                   คณะรัฐประศ ส
เอนก  เหลาธรรมทัศน.กา
 
เอกสารวิจัย 
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.เอกสา
            กรุงเทพฯ : วิทยา
บัณฑิตย  มลายอริศูนย.เอก
             การเมืองกับขารา
ธงทองจันทรางศุ.พระราช
  
พิทยา  บวรวัฒ
              ปฏิรูประบบราชการ, 2544. 
 
 หนังสือพิมพ 
มติชน 7 มีนาคม 2549  
−“− 17 มีนาคม 2549  
−“−20 มีนาคม 2549    
−“−10 สิงหาคม 2549  
−“−10 สิงหาคม 2549  
−“−20 สิงหาคม 2549  
ไทยโพสต  มกราคม 2549  
 −“−21 มีนาคม 2548  
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 −“− 2 กรกฎาคม 2549  
 −“− 3 สิงหาคม 2549  
  −“−7 สิงหาคม 2549  

กสารอื่น ๆ 
.นฤตน เทอดเสถียรศักดิ์. “Next Generanation leader” ,2549.(http://www.google.co.th) 

2.พิทยา บวรวัฒนา.คําบรรยาย,มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2548.(บันทึกโดยวลัยพร  
                   รัตนเศรษฐ) 
3.รัฐสภาเอกสารสิทธิประโยชนของผูเกี่ยวของกับงานของรัฐสภา.กรุงเทพฯ,ไมระบุป 
4.ราชกิจจานุเษกษา หนา 13 เลม 117 ตอนพิเศษ 15 ง, 15 กุมภาพันธ 2540  
5.วิษณุ เครืองาม.สรุปคําบรรยายพิเศษ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
                  สํานักงานกพ. จังหวัดนนทบุรี, 2548. 
6.วุฒิสภารายงานของคณะกรรมมาธิการวิสามัญ เพ่ือติดตามและประเมินผลการ 
                 ปฏิรูปราชการ ในระยะที่ 1 ( 3 ตุลาคม 2545- 3 ตุลาคม2546) 
7.อุทัย เลาหวิเชียร,คําบรรยาย , มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546.(บันทึกโดยวลัยพร  
                   รัตนเศรษฐ) 
8.Sioris George. Diplomats : “more than traveling salesman” (February, 2002). 
                   (http://www.mfa.go.th) 
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