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คำนำ
 

หลักนิติธรรมเป็นหลักที่เรียกร้องให้องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ของรัฐ หรือองค์กรของเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน จะต้อง

เคารพกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาคกัน ซึ่ ง  

หลักนิติธรรมนี้เปรียบเสมือนเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

กล่าวคือ หากองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจอยู่ในกรอบของกฎหมาย ตลอดจน

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็เคารพกฎหมาย สังคมประชาธิปไตย  

ก็จะมีความสงบเรียบร้อย และสามารถได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไร

ก็ตาม หลักนิติธรรมก็เป็นหลักที่มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก และยังไม่มี

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับใดกำหนดความหมายและองค์ประกอบที่ชัดเจน 

ส่งผลให้ที่ผ่านมา บุคคลหลายฝ่ายตั้งแต่องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ จนถึงประชาชน

ยกคำว่า “หลักนิติธรรม” ขึ้นกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่ก็ไม่เป็นที่

ประจักษ์ว่าคำว่านิติธรรมหมายความว่าอย่างไร 

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจ

สำคญัในการพฒันาประชาธปิไตยและธรรมาภบิาล เพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน 

อย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรม ในฐานะที่เป็นหลักการ

สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบัน  

พระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลก

เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของ

การศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่  

การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการปฏิรูปประเทศไทยในด้าน

การเมืองการปกครอง และการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มั่นคงต่อไป 
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1.หลักการและเหตุผล

ในบริบทต่างประเทศ หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นคำที่มี  

การนิยามแตกต่างกันไป และหนึ่งในคำนิยามที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือ 

คำนิยามของ Justice Tom Bingham ซึ่งได้ให้ความหมายว่า หลักนิติธรรม 

หมายถึง “[หลักที่กำหนดให้] บุคคลทุกคน และองค์กรทุกองค์กรในรัฐ   

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน จะต้องอยู่ใต้กฎหมายของรัฐ 

และเป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ โดยศาล” 1 ส่วนในประเทศไทยนั้น   

มีแนวความคิดว่า หลักนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้กฎหมาย ซึ่งเป็น

หลักที่อยู่เหนือกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง โดยหลักนิติธรรมนี้ จะเป็นสิ่งที่กำหนด

ระเบียบแบบแผนแห่งกฎหมาย เพื่อป้องกันการตรากฎหมายมาใช้บังคับ

ตามอำเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม2 และเป็นแนวความคิด  

ที่ได้รับการพัฒนาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย

จารีตประเพณี (Common Law หรือระบบกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์) 

ต่อมา ในภาคพื้นยุโรป ซึ่งใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 

และในสหรฐัอเมรกิา กไ็ดม้กีารพฒันาหลกัการทีค่ลา้ยคลงึกบัหลกันติธิรรมนี ้

คือ หลักนิติรัฐ (Legal State) และหลักนิติกระบวน (Due Process of 

Law) ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม นิติรัฐ 

หรือนิติกระบวน ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์เหมือนกัน คือ คุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน และจำกัดอำนาจของรัฐ3 

ปัจจุบัน หลักนิติธรรม ถือเป็นหลักที่มีความสำคัญต่อการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก4 อย่างน้อยในสามมิติ ดังนี้  

ประการที่หนึ่ ง มิติ ในการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน   

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย กำหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของ

อำนาจอธิปไตยอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมาย แต่ถ้าหากต่างคนต่างใช้

อำนาจและอ้างสิทธิของตนเองโดยไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพสิทธิของ  

ผู้อื่นแล้ว หรือใช้เสียงข้างมากโดยไม่เคารพกติกา ก็อาจเกิดความวุ่นวายใน

สังคมได้   

 1 Justice Tom Bingham, 2010, The Rule of Law 

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

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หน้า 111 

 3 เรื่องเดียวกัน 

 4 การแสดงปาฐกถาเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม” โดย 

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 

24 เมษายน พ.ศ. 2557 สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 จาก www.isranews.org/

thaireform-data-politics/  
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ประการที่สอง มิติในการตรากฎหมาย กล่าวคือ การตรากฎหมายจำเป็นต้องเคารพ  

หลักนิติธรรม โดยกฎหมายนั้นต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมีการตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถ้าหากกฎหมายไม่เป็นธรรม และไม่มีการบังคับใช้กับบุคคล  

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ประชาชนก็จะไม่มีศรัทธาต่อกฎหมาย เป็นการทำลายคุณค่าของ

หลักนิติธรรม และเป็นการขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ประการที่สาม มิติการใช้อำนาจ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น สิ่งที่สำคัญคือ 

องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ จะใช้อำนาจตามอำเภอใจไปละเมิดและลิดรอน  

สิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ เพราะถ้าหากมีการใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้ว ก็ไม่อาจเรียก  

การปกครองในระบอบนั้นว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อีกต่อไป ทั้งนี้   

หลักนิติธรรมเป็นหลักที่กำหนดให้อย่างน้อย ต้องมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจ และกำหนดให้  

เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้อำนาจโดยเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว 

จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรมเปรียบเสมือนเสาหลักของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย หากองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจอยู่ในกรอบของกฎหมาย ตลอดจนประชาชน  

ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็เคารพกฎหมาย สังคมประชาธิปไตยก็จะมีความสงบเรียบร้อย และ

สามารถได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

ประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า มีการบัญญัติคำว่า 

“หลักนิติธรรม” อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25505 อีกทั้ง  

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยังกำหนดให้หลักนิติธรรมเป็นหลักการสำคัญ นอกจากนี้ ในช่วงที่

ผ่านมา ก็ได้มีการส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเคารพหลักนิติธรรม  

ซึ่งสอดแทรกอยู่ในหลักการต่าง ๆ เช่น การกำหนดให้การดำเนินกิจการขององค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีองค์ประกอบข้อหนึ่งคือหลักนิติธรรม หรือแม้กระทั่ง

การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งก็

มีหลักการหลายประการที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเช่นกัน   

อย่างไรก็ตาม หลักนิติธรรมก็เป็นหลักที่มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก และไม่มีการ

กำหนดความหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้ที่ผ่านมา บุคคลหลายฝ่ายตั้งแต่องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ จนถึง

ประชาชนยกคำวา่ “หลกันติธิรรม” ขึน้กลา่วอา้งเพือ่ประโยชนข์องตนเอง แตก่ไ็มเ่ปน็ทีป่ระจกัษว์า่ 

คำวา่นติธิรรมหมายความวา่อยา่งไร และยงัมปีญัหาเรือ่งการเคารพหลกันติธิรรมขององคก์รตา่ง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการ 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ การทุจริตคอรัปชัน ตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้อำนาจขององค์กร  

ต่าง ๆ ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกินขอบเขตหรือไม่เคารพหลักนิติธรรม จนส่งผลให้เกิดความ  

ขัดแย้งอย่างรุนแรง จนเกิดวิกฤตทางการเมืองอย่างที่ผ่านมา นอกจากนั้น หลักนิติธรรมยังถูก  

ตั้งคำถามจากประชาชนในแง่ความเสมอภาคและการเข้าถึงความเป็นธรรมในด้านต่างๆ   

ทั้งความเป็นธรรมในมิติของเศรษฐกิจและสังคม   

 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง 
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ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนา

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึง  

ความสำคัญของหลักนิติธรรม ในฐานะที่เป็นหลักการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อน  

การพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการประชุม  

วิชาการสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลก

เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยใน

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เชิงวิชาการต่อการปฏิรูปประเทศไทยในด้านการเมืองการปกครอง และการเสริมสร้างสังคม

ประชาธิปไตยที่มั่นคงต่อไป 

2.วัตถุประสงค์

  1)  เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม

และประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่เกี่ยวกับความหมายเพื่อสร้างความ

เข้าใจให้แก่บุคคลทั่วไป และการกำหนดกรอบของหลักนิติธรรม ตลอดจนชี้ให้เห็นถึง

การนำหลักนิติธรรมมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เห็นความสำคัญของหลักนิติธรรม และเคารพหลักนิติธรรม 

 2)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการตีความและบังคับใช้หลักนิติธรรม ทั้งในเชิง

ทฤษฎี และปรัชญา และในเชิงความเป็นจริงจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ 

 3)  เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการต่อการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมใน

ประเทศไทย และเป็นหลักที่เกื้อหนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

3.กรอบแนวคิด

การจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือต้องการเสริมสร้าง

หลักนิติธรรมในสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกผ่านส่วนเห็นความสำคัญของ  

หลักนิติธรรม และเคารพหลักนิติธรรมซึ่งแม้จะกำหนดนิยามอย่างชัดเจนได้ยาก แต่ก็สามารถ

ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ โดยจะเป็นการกล่าวถึงหลักนิติธรรมในสามมุมมอง ได้แก่ 

หลักนิติธรรมเชิงปรัชญา ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงที่มา และความหมายของหลักนิติธรรมที่มี

การตีความแตกต่างกันไปในหลายแง่มุม เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนกันในเชิงวิชาการทั้งมุมมองของ

หลักนิติธรรมจากนักนิติศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และภาคประชาชน ตลอดจน  

แลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องข้อจำกัดในการบังคับใช้หลักนิติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิด

แนวทางในการนำหลักนิติธรรมที่มีความเป็นปรัชญา มาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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หลักนิติธรรมเชิงสถาบัน ได้แก่ การบังคับใช้หลักนิติธรรมกับองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ องค์กร

ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ ในฐานะที่

องค์กรตุลาการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ) เป็นองค์กรที่ตีความคำว่า “หลักนิติธรรม” 

เพื่อพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

หลักนิติธรรมกับภาคพลเมือง ซึ่งจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมที่

เกี่ยวข้องกับประชาชนในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนได้ทราบว่า

ประชาชนเอง ก็เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาหลักนิติธรรมในสังคม เพื่อประชาชนได้เกิดความรู้

ความเข้าใจ ส่งผลให้หลักนิติธรรมสามารถใช้บังคับได้จริงในสังคม ตลอดจนเป็นเวทีที่ทำให้เกิด

การแลกเปลี่ยนมุมมองในเชิงวิชาการถึงความแตกต่างระหว่างหลักนิติธรรมในเชิงทฤษฎี และ

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสังคม  

4.กิจกรรมหลัก

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ 

 4.1 การแสดงปาฐกถา 

  การจัดให้มีการแสดงปาฐกถามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  

ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรามทั้งในประเทศ และ  

ตา่งประเทศไดถ้า่ยทอดประสบการณ ์มมุมอง และทศันคต ิในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัการประชมุวชิาการ  

 1.  การแสดงปาฐกถานำ หัวข้อ “Rule of Law and Democracy: How rule of 

law can strengthen democracy” โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก

มหาวทิยาลยัแหง่ชาตสิงิคโปร ์(National University of Singapore) ในประเดน็ทีว่า่ 

หลักนิติธรรมจะส่งเสริมและสร้างความเข้มเข็งให้กับประชาธิปไตยอย่างไร เพื่อชี้ให้

เห็นถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมในการส่งเสริมประชาธิปไตย  

 2.  การแสดงปาฐกถาพเิศษ หวัขอ้ “หลกันติธิรรมกบัการพฒันาประชาธปิไตยทีย่ัง่ยนื 

ในประเทศไทย” โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย ในประเด็น  

การพัฒนาหลักนิติธรรมเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อชี้ให้

เห็นถึงความจำเป็นในการทำให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบังคับใช้

หลักนิติธรรม และช่วยกันส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนา

สังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 

 3.  การแสดงปาฐกถาปิด สรุปผลการประชุมวิชาการและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดย 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
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 4.2 การสัมมนาทางวิชาการ 

  การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ระดมความคิดเห็นในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม ทั้งในเรื่องการตกผลึกความหมายของคำว่าหลัก

นิติธรรม พัฒนาการของหลักนิติธรรมในประเทศไทย และประเด็นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับ

ใช้หลักนิติธรรมของประเทศไทย โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวิชาการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1. การประชุมอภิปรายร่วม (Panel discussion) เพื่อนำเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ตามประเด็นหัวข้อการสัมมนา ระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 1.1  การประชุมอภิปรายร่วมระหว่างนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ 

(International Panel discussion) หัวข้อ “Challenges and Prospects for 

the Development of Democracy: Rule of Law, Constitution, and 

Democracy” 

 1.2  การประชุมอภิปรายร่วมระหว่างนักวิชาการของไทย หัวข้อ “หลักนิติธรรม 

รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย : ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน” 

 2. การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (Group discussion) เป็นการนำเสนอบทความ 

เอกสารทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการนำเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย 

จำนวน 5 กลุ่ม 

  กลุ่มย่อยที่ 1 

  นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม 

  กลุ่มย่อยที่ 2  

  วัฒนธรรมการเมืองไทย กับการใช้หลักนิติธรรม     

  กลุ่มย่อยที่ 3   

  หลกันติธิรรมขององคก์รทีใ่ชอ้ำนาจรฐั: การตคีวาม ขอบเขตอำนาจ และการถว่งดลุ?  

  กลุ่มย่อยที่ 4   

  สทิธมินษุยชนและสทิธพิลเมอืงในกระบวนการยตุธิรรม: เทา่เทยีม ทัว่ถงึ เปน็ธรรม? 

  กลุ่มย่อยที่ 5   

  คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม: ความย้อนแย้งและดุลยภาพที่เหมาะสม?  

 4.3 การจัดนิทรรศการ 

  จัดนิทรรศการในหัวข้อ “หลักนิติธรรมนำความเป็นธรรมสู่สังคม” นำเสนอในรูปแบบ

ของบอร์ดนิทรรศการ บอร์ดเส้นทางนิติกระบวน ภาพยนตร์การ์ตูนแบบ Info graphic เวที

กิจกรรมสำหรับแสดงละครใบ้และการเล่นเกม และ Guide book โดยครอบคลุมเนื้อหาสามส่วน 

ได้แก ่

 1.  ความหมายและพัฒนาการของหลักนิติธรรม 

 2.  การตีความเรื่องหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

 3.  หลักนิติธรรมในทางปฏิบัติ: กรณีศึกษาและแนวทางการนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
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5.กลุ่มเป้าหมาย

สถาบันพระปกเกล้ากำหนดผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน ประกอบด้วย  

 1)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 2)  บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3)  เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 4)  นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 5)  องค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย  

ภาคประชาชน 

 6)  ตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน 

 7)  สื่อมวลชน  

 8)  นักเรียน นิสิต นักศึกษา  

 9)  ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

6.วันเวลาและสถานที่จัดงาน

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17 ณ   

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558 

7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1)  ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กรอิสระ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กร

ภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

แสดงความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม ทั้งในด้านความหมายของหลัก

นิติธรรม การเสริมสร้างหลักนิติธรรมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ และกรณีศึกษาในประเด็น

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หลักนิติธรรม 

 2)  ได้รับข้อเสนอเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างหลักนิติธรรมในสังคมไทย 

เพื่อให้หลักนิติธรรมเป็นกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยให้ยั่งยืน  
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Principlesandreasons

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

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

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

The second dimension is the enactment of laws. That is, 
the enactment of laws must be in accordance with Rule of Law. 
The law must respect the rights and liberties of the people. The 
use of state power must be checked to ensure transparency. If 
the law is arbitrary and does not apply to everyone, respect for 
the law will decay and this important pillar of democracy will have 
no meaning. Bes ides, i t a lso contrad icts the pr inc ip le of 
governance in democracy. 

The third dimension is the use of power. In a democracy, 
it is important that government officials and organizations that 
wield state power must not use that power arbitrarily to violate 
the rights and liberties of the people. If there is arbitrary use of 

 1 Justice Tom Bingham 2010, The Rule of Law. 

 2 Thanin Kraivichien 2009, Lak Nittitham. 
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power, the system of governance cannot be called democracy. At minimum, Rule of 
Law requires the separation of powers. Besides, the use of power by government 
officials must be subject to the law. This is among the important principles of 
democracy.   

Therefore, it can be said that Rule of Law is a pillar of democracy. If the 
individuals and organizations exercising state power are under the law, and the 
people, who are the owners of sovereignty, obey the law, the democratic society will 
be in order and can develop. 

Thailand also emphasizes Rule of Law, as indicated in the provision concerning 
Rule of Law in Thailand’s 2007 Constitution.3 The draft Thai Constitution also 
stipulates that Rule of Law is a major principle. In addition, in recent years, many 
public and private sector organizations have been encouraged to respect Rule of Law. 
For example, the operation of both public and private sectors must comply with the 
principle of good governance, a component of which is Rule of Law. Moreover, the 
enactment of the Royal Decree on Criteria and Procedure on Good Governance, B.E. 
2546 (2003) also includes several criteria that are in accordance with Rule of Law. 

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

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

 3 The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550, Article 3, Paragraph 2. 
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Objective

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

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

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

promoting democracy, is completely respected by all political institutions.   

ConceptualFramework

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

The philosophical dimension of Rule of Law: This refers to the background 
and meaning of Rule of Law, which has various interpretations. Such interpretation 
encourages academic exchange from the perspectives of law, political science, social 
science, and public administration. There will also be an exchange of ideas concerning 
the l imitat ions of Rule of Law in terms of enforcement, in order to create 
understanding and to find approaches to apply the philosophy of Rule of Law in a 
concrete manner.   

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

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

KeynoteSpeeches

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

 1.  The opening speech on “Rule of Law and Democracy: How Rule of Law can 
Strengthen Democracy” by a knowledgeable academician from the National 
University of Singapore.    

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

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

Academicseminar

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

 1.  Panel discussions. This section allows the presentation of ideas and 

exchange of experience among Thai and foreign knowledgeable persons and 

academicians. 

     1.1  International panel discussion on “Challenges and Prospects for the 

Development of Democracy: Rule of Law, Constitution, and Democracy”.   

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

Different Perspectives and Understanding towards a Single Purpose”. 

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

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

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

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

Scope of Power, and Balancing? 

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

and Fair? 

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

Exhibition

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

Targetgroups

 1) Members of the National Legislative Assembly  

 2) Government officers  

 3) International organization officers 

 4) Academics in relevant fields 

 5) Community leaders  

 6) Journalists 

 7) University students  

 8) General people who are interested in the topic 

Expectedbenefits

 1) Executives from the public and private sectors, as well as academics, 
knowledgeable persons, government representatives, representatives of 
independent organizations, local administrative organization officials, 
educational institute staff, non-government organization staff, members of the 
mass media, civil organization members, and the general public will be given 
opportunities to present their academic works, as well as to learn and to 
exchange ideas about several issues regarding Rule of Law. The scope of 
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learning and exchange of ideas will cover the meaning of Rule of Law, 
enhancement of Rule of Law in various sectors, and case studies on 
problematic issues concerning enforcement of Rule of Law.   

 2)  Academic recommendations beneficial for enhancement of Rule of Law in 
Thailand will be obtained, and Rule of Law will become an important 
mechanism in strengthening sustainable democratic society. 
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สาระสำคัญและประเด็นหลักในการประชุมกลุ่มย่อย  
KPI Congress ครั้งที่ 17 

“หลกันติธิรรมกบัประชาธปิไตย”

การประชุมกลุ่มย่อย แบ่งออกเป็น 5 ห้อง ดังนี้ 

	 1.	นิติธรรมในนโยบายสาธารณะกับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม		

เป้าหมายประการสำคัญของประชาธิปไตยและการใช้หลักนิติธรรม

คือการสร้างสังคมที่เป็นธรรมผ่านการมีรัฐบาลและกระบวนการเชิงนโยบาย  

ที่สามารถจัดสรรทรัพยากรและการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนได้อย่าง  

เท่าเทียมและทั่วถึง (Equity and Inclusiveness) ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึ่งที่มีการดำเนินนโยบายสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์ในการ

กระจายทรัพยากรจากภาครัฐทั้งในรูปงบประมาณ การบริการสาธารณะ 

และสวัสดิการสังคมไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคน  

ที่มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสและเข้าถึงการบริการภาครัฐได้ยากลำบาก แต่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังปรากฏปัญหาในการดำเนินนโยบายลักษณะ  

ดังกล่าวในแง่มุมของความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโครงการของภาครัฐ 

ในขณะที่ปัญหาความยากจนที่กระจุกตัวอยู่ในภาคเกษตรกรรมและแรงงาน

นอกระบบ และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ประชาชน

จำนวนมากมีโอกาสที่จำกัดในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ยังคงเป็น

ประเด็นปัญหาที่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาทุกครั้งเมื่อมีการริเริ่ม

กระบวนการปฏิรูปประเทศ สภาพปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เป้าหมาย

ของการพัฒนาประชาธิปไตยและการใช้หลักนิติธรรมเพื่อสร้างสังคมที่เป็น

ธรรมในประเทศไทยยังไม่บรรลุผลอย่างแท้จริง 

ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

 1) ปัญหาการนำหลักนิติธรรมสู่การปฏิบัติในสังคมไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การสร้างนโยบายสาธารณะ 

 2) กลไกและกระบวนการในการแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคมโดย

ใช้หลักนิติธรรม 

 3) นวัตกรรมในการปฏิรูปเพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนการสร้าง

หลักนิติธรรมในสังคมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 
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	 2.	วัฒนธรรมการเมืองไทยกับการใช้หลักนิติธรรม	

การบังคับใช้หลักนิติธรรมในสังคมไทยที่ผ่านมา มักเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายบนฐาน

ของวัฒนธรรมการเมืองไทย ซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเท่าใดนัก เช่น การใช้ความ

สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง การคอร์รัปชั่นโดยอาศัยระบบอุปถัมภ์ การใช้

อำนาจที่ไม่เป็นธรรม (abuse of power) ในทางการเมือง การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในทางการเมืองโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง และการเกรงกลัวผู้มีอำนาจ เป็นต้น  

วัฒนธรรมการเมืองไทยในลักษณะอำนาจนิยม ไพร่ฟ้า และระบบอุปถัมภ์เช่นนี้ได้สืบทอดต่อกัน

มาในสังคมไทยด้วยความเคยชินจนกลายเป็นจิตสำนึกและพฤติกรรมของคนไทย  

ดังนั้นการสำรวจและทบทวนวัฒนธรรมการเมืองไทยที่ส่งเสริมและลดทอนการบังคับใช้  

หลักนิติธรรมจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังควรพิจารณาถึงผลกระทบอันเกิดจากการ

ขาดหลักนิติธรรมในสังคมประชาธิปไตยว่า ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการใช้อำนาจทางกฎหมาย

และทางปกครองเพียงใด ตลอดจนควรพิจารณาถึงแนวทางการส่งเสริมการบังคับใช้หลักนิติธรรม

ในบริบทวัฒนธรรมการเมืองไทย เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยต่อไป    

ประเด็นห้องย่อย  

 1. วัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมหรือลดทอนการบังคับใช้หลักนิติธรรมอันส่งผลโดยตรงต่อ

คุณค่าของประชาธิปไตยในสังคมไทย เช่น ระบบอุปถัมภ์กับการใช้อำนาจที่ไม่เป็น

ธรรม หลักนิติธรรมกับการเปิดพื้นที่ให้กับการเมืองภาคประชาชน  

 2. แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมบนฐานของวัฒนธรรมไทย 

	 3.	หลกันติธิรรมขององคก์รทีใ่ชอ้ำนาจรฐั	:	ตคีวาม	ขอบเขตอำนาจ	และการถว่งดลุ?	

องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่รัฐ มีอำนาจตีความคำว่าหลักนิติธรรมได้ ศาลรัฐธรรมนูญเองก็มี

อำนาจในการตีความหลักนิติธรรมเช่นกัน และการตีความของศาลรัฐธรรมนูญก็มีผลผูกพันทุก

องค์กร ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยหลายประการที่เป็นการตีความคำว่า “นิติธรรม” 

และไม่ว่าจะเป็นไปในทางหักล้างสิทธิ หรือรับรองสิทธิ ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรต่าง ๆ 

และสังคมทั้งสิ้น แม้ว่าการตีความนั้นจะแตกต่างจากการตีความขององค์กรอื่น ๆ ก็ต้องถือเป็น  

ที่ยุติ และในหลายกรณีก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจากขัดและแย้งกับองค์กรอื่น   

อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กร

ที่ถูกก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ดังนั้น การใช้อำนาจขององค์กรเหล่านี้จึงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต

ที่รัฐธรรมนูญกำหนด และต้องเคารพหลักนิติธรรม ด้วยเหตุนี้ การใช้อำนาจขององค์กรต่าง ๆ   

จึงต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลกัน ตั้งแต่ที่มาซึ่งต้องมีความชอบธรรม การใช้อำนาจ และการ  

ตรวจสอบการใช้อำนาจ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งผูกขาดการใช้อำนาจตีความ  

หลักนิติธรรมจนกลายเป็นการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ และเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่   
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ได้กำหนดให้องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐต่างๆมีเขตอำนาจที่แตกต่างไป เช่น การเพิ่มอำนาจสมาชิก  

วุฒิสภา การเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ อีกทั้งได้มีแนวโน้มกำหนดกลไกตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐใหม ่จึงควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการใช้อำนาจขององค์กรต่าง ๆ 

ในแง่การตรวจสอบถ่วงดุล ทั้งในเรื่องการเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ และการตรวจสอบการใช้

อำนาจ ทั้งการตรวจสอบภายในองค์กรเอง  ตรวจสอบโดยองค์กรอื่น และตรวจสอบโดยภาค

ประชาชน  

ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

 1. การตีความคำว่า “หลักนิติธรรม” โดยองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การตีความของศาลรัฐธรรมนูญ และผลของการตีความดังกล่าว 

 2. ผลกระทบของการตีความหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญต่อสังคมและองค์กรอื่น ๆ 

ทั้งในด้านผลผูกพัน และการบังคับการตามคำวินิจฉัย ตลอดจนความเชื่อมั่นของสังคม

ที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัย  

 3. กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้เป็นไปตามกติกาที่รัฐธรรมนูญ

กำหนด และอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม ตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ และการ

ตรวจสอบการใช้อำนาจ ทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรเอง ตรวจสอบโดยองค์กรอื่น และ

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

	 4.	สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม	:	เท่าเทียม	ทั่วถึง			
เป็นธรรม	?		

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ ได้บัญญัติถึงหลักนิติธรรม และกำหนด  

หลักการพื้นฐานสำคัญอย่างน้อยของหลักนิติธรรมไว้ ซึ่งหนึ่งในหลักการพื้นฐานสำคัญดังกล่าว  

ก็คือ “การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” ซึ่งเป็นสิ่ง

สะท้อนความยุติธรรมที่ทั่วถึงและเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายรวมไปถึงสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมของประชาชนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ระหว่างประชาชนด้วยกัน หรือระหว่างประชาชนกับรัฐ  อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงยังเกิด

ปัญหาในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตั้งแต่กระบวนการก่อนที่จะเข้าสู่การ

พิจารณาของศาล จนกระทั่งกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล เช่น ความไม่เสมอภาคของ

ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คู่ความอยู่ในฐานะ

ยากจนและมีข้อจำกัดในการมีทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมที่มี

ความล่าช้าเกินสมควรทำให้คู่กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม  

ดังนั้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการต่อกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ   

ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว อันจะส่งผลให้การรับรองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน ให้มีผลบังคับใช้ได้ในความเป็นจริงนั้น 

จึงมีความสำคัญ  

ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

 1. รากเหง้าของปัญหาที่ทำให้สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคคลไม่ได้รับ

ความคุ้มครอง 

 2. กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคคลในประเทศไทย 

และกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนการ

พิจารณาคดี 

 3. แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บุคคลได้รับการคุ้มครองสิทธิ  

ในกระบวนการยุติธรรม 

	 5.	คดทีจุรติทางการเมอืงและหลกันติธิรรม	:	ความยอ้นแยง้และดลุยภาพทีเ่หมาะสม?	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ กำหนดรับรองสิทธิของผู้ต้องหา โดยมี  

หลักการสำคัญ คือ การสันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกพิสูจน์ว่ากระทำความผิด 

การคุ้มครองสิทธิในลักษณะนี้รวมกันเรียกว่า “นิติกระบวน” (Due process of law) ซึ่งถือเป็น

หลักการพื้นฐานที่สำคัญของหลักนิติธรรม และหลักการดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นในกฎหมายฉบับ

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี และแม้จะมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเพื่อพิจารณาคดี

ลักษณะพิเศษ แต่การกำหนดกลไกต่าง ๆ ในการใช้อำนาจขององค์กรเหล่านั้น ก็จะเป็นไปอย่าง

จำกัดเพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักนิติกระบวนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การยึดถือหลักการดังกล่าวอย่าง

เคร่งครัด อาจทำให้เกิดอุปสรรคในการพิจารณาคดีบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีการทุจริต

ทางการเมืองซึ่งเป็นคดีที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศและส่งผลให้การพัฒนาประชาธิปไตย

เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ในการพิจารณาคดีลักษณะนี้ ถ้าหากใช้กระบวนการดำเนินคดีแบบปกติ   

ก็อาจเป็นอุปสรรคในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ หรือแม้จะมีการตั้งองค์กรพิเศษ  

หลายองค์กรเพื่อพิจารณาคดีดังกล่าว แต่ก็มีการใช้กรอบอำนาจอย่างจำกัด และมีการกำหนด

กลไกที่ทับซ้อนกันจนทำให้การพิจารณาคดีต้องล่าช้า 

ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เพื่อหาจุดสมดุล

ระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา และความมีประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีทุจริตทาง  

การเมืองซึ่งต้องการทั้งความรวดเร็วและถูกต้อง และอาจต้องมีกระบวนการแสวงหาพยาน  

หลักฐานหรือหลักในการรับฟังพยานหลักฐานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในเรื่อง

กลไกของการพิจารณาคดีทุจริตทางการเมือง ตลอดจนกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาคดีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
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ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย 

 1. การสืบสวนสอบสวน การแสวงหาพยานหลักฐาน และกระบวนการพิจารณาคดีทุจริต

ทางการเมืองตามหลักนิติกระบวน ทั้งหลักนิติกระบวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมาย ตลอดจนการตีความของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา 

 2.  ปัญหาในทางปฏิบัติขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตทางการเมือง  

 3. กลไกในการวางระบบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตทางการเมือง และในการ

สืบสวนสอบสวน การแสวงหาพยานหลักฐาน และกระบวนการพิจารณาคดีทุจริต

ทางการเมืองในต่างประเทศ 

 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างองค์กร และกระบวนการพิจารณาคดีทุจริตทางการเมือง

ที่มีประสิทธิภาพและชอบด้วยหลักนิติธรรม 
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Group Discussions Topics for the 17th KPI Congress. 

“RuleofLawandDemocracy”
 

 Five separate group discussions will be conducted. 

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

The main objective of democracy and Rule of Law is to 

create a fair society through the government and policy process 

that enables the allocation of resources and public services to the 

people with equity and inclusiveness. In Thailand, public policy has 

the objective of allocating resources from the state sector in the 

forms of budget, public services, and social welfare to various 

sectors in the country, particularly to marginal people with low 

income and limited access to government services. However, in 

the past, there have been many problems with implementation of 

such policy due to inequity in access to the government projects. 

Besides, there are also problems from poverty, especially among 

the agricultural sector and illegal labor, as well as economic 

inequality that results in limited access to social welfare provided 

by the government for a large number of people. These problems 

are addressed every time there is an attempt to initiate national 

reform. These problematic conditions reflect that Thailand is still 

unable to achieve its objectives in development of democracy and 

in using Rule of Law to create fair society. 

Issues for group discussion 

 1) Problems concerning the implementation of Rule of Law 

in Thai society, particularly in the determination of public 

policy. 

 2) Mechanisms and processes for solving social injustice by 

the use of Rule of Law. 

 3) Innovation in reform to strengthen and promote Rule of 

Law in a sustainable democratic society. 
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	 2.	Thai	Political	Culture	and	the	Application	of	the	Principles	of	Rule	of	Law	

In the past, application of Rule of Law seemed to be on basis of Thai political 

culture rather than relying upon the principles of Rule of Law itself. Examples of this 

include the use of patronage relationships in appointments or transfers, corruption 

through the patronage system, the abuse of political power, lack of people’s 

participation by allowing rulers to wield absolute authority, and the fear of rulers. This 

kind of authoritarianism, political culture, and patronage has long been entrenched in 

Thai society until it has become part of the thinking and behavior of Thai people. 

Therefore, it is interesting to study and review the elements of Thai political 

culture that reinforce or undermine the application of Rule of Law. In addition, it is 

necessary to consider the impact from the absence of the Rule of Law in a 

democratic society on public confidence in the use of legal and administrative power. 

We should also take into account approaches to promoting application of the 

principles of Rule of Law in the Thai political context for further development of 

democracy in Thailand. 

Issues for group discussion 

 1) Thai political culture that reinforces or undermines the application of Rule of 

Law and has direct effects on the quality of democracy in Thai society, 

including the patronage system and unfair use of power. Other issues 

include the Rule of Law and the opportunities for people’s politics. 

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

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

All organizations that exercise state power, such as the Parliament, the Cabinet, 

courts, constitutional organizations, as well as government officials, are authorized to 

determine what is compliant with or against the principles of the Rule of Law. The 

Const itut ional Court also has author ity to make this determinat ion, and its 

interpretation is binding on all organizations. In the past, many decisions from the 

Constitutional Court were derived from the interpretation of “the Rule of Law”. 

Whether such decisions were to reject or confirm rights, they also had impacts on 

various organizations and the society. Although the Constitutional Court’s interpretation 

may be different from that of other organization, it is considered the final decision.   
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In several cases, such decisions have been strongly criticized for contradicting the 

interpretation of other organizations.  

However, organizations exercising state power, including the Constitutional Court, 

were established by the Constitution. Therefore, these organizations’ exercise of power 

must be within the scope stipulated in the Constitution and must be in accordance 

with the Rule of Law. That is, the use of power by various organizations needs a 

variety of checks and balances ranging from legitimate background, to the method of 

exercising power, and the method of checking. This is to avoid manipulation by any 

particular organization in interpreting the Rule of Law to such an extent that it seems 

there is some different constitution. According to the draft Constitution (April 2015), 

regarding the scope of competence of political institutions, the Senate’s power will be 

increased, the Constitutional Court’s jurisdiction will be extended, and existing 

mechanisms for inspecting the exercise of state power will be redesigned, with new 

mechanisms added. Therefore, it is vital to have a discussion concerning the use of 

power by various organizations in terms of checks and balances, starting from the 

access to power, the use of power, and the monitoring of the use of power, either 

through the internal audit, audit by other organizations, or the people. 

Issues for group discussion 

 1)  The interpretation of “the Rule of Law” by organizations using various kinds 

of state power, particularly interpretation by the Constitutional Court and the 

outcomes of such interpretation. 

 2) The impact of the interpretation of the Rule of Law by the Constitutional 

Court on society and various organizations in terms of binding effects, the 

directives based on the Court’s decisions, and social confidence in the 

Constitutional Court due to its decisions. 

 3) Mechanisms for checking and balancing of the use of state power so that it 

will comply with the criteria set by the Constitution and will be under Rule 

of Law. This includes access to power, the use of power, and the checking 

of power by the organization itself, by other organizations, and by the 

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

Many of Thailand’s constitutions have had provisions relating to the Rule of Law 

and stipulate the minimum basic principles for the Rule of Law. One of the basic 

principles is “The protection of human dignity, rights, liberty, and equality.” This 

reflects universal and fair justice in accordance with democracy. It includes the right 

to access the judicial system in the case of conflict, both between people and 

between people and the state. However, in reality, there are still some problems 

concerning unequal access to the justice system. This is particularly true when a party 

in dispute is poor and has limitations in securing the help of capable lawyers, as well 

as the overly slow process of judgment, which may bring about injustice. Therefore,   

it is important to have a discussion about various problems concerning the people’s 

access to the justice system to find solutions for these problems. This will result in 

the recognition of the people’s right to have access to the judicial process in 

accordance with the Rule of Law provided in the Constitution as a part of human 

rights. 

Issues for group discussion 

 1) Root causes of the problems that prevent people from getting rights 

protection and access to the judicial process. 

 2) Case study of problems regarding access to the judicial process for people 

in Thailand, with a case study on problems arising during trials in any 

process of judgement. 

 3) Solutions and recommendations for problem solving so that the people’s 

rights will be protected in the judicial system. 

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

All constitutions of the Kingdom of Thailand have provisions to ensure the rights 

of the accused, under the principle that a person is presumed innocent until proven 

otherwise. This kind of rights protection is called “Due Process of Law”. This is a 

fundamental principle of the Rule of Law, reflected in various laws concerning court 

trial processes. Although several organizations exist to deal with special legal cases, 

their mechanisms for using power are limited in order not to violate due process   

of law.  
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Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 However, strict adherence to this principle may be an obstacle to court 

proceedings in certain cases, particularly in cases of political corruption, which cause 

serious damage to the country and to the development of democracy. The use of 

normal court procedures in such cases may not result in the penalization of offenders. 

Besides, despite the establishment of several special organizations for the purpose of 

specific cases, their power is rather limited. To make matters worse, redundant 

mechanisms among such organizations may result in cases being delayed.  

For this reason, exchange of ideas concerning this issue is vital to find a 

balance between protecting the rights of the accused and efficiency of court 

proceedings in cases of political corruption, which require speed and accuracy, and 

may call for different processes for acquiring and admitting evidence. This will lead to 

recommendations regarding appropriate mechanisms for court proceedings in political 

corruption cases, as well as the scope of power of relevant organizations in order to 

increase efficiency of the justice process while being in compliance with the Rule of 

Law. 

Issues for group discussion  

 1) Investigation, acquisition of evidence, and the court procedure for political 

corruption cases in accordance with Due Process of Law as stipulated in the 

constitution and the laws, as well as the interpretation of the Constitutional 

Court to protect the rights of the accused.  

 2) There are problems arising from activities conducted by various organizations 

that are relevant to political corruption cases.  

 3) Mechanisms and structures of the organizations involved in investigation, 

acquisition of evidence, and court procedures in political corruption cases as 

found in various foreign countries.  

 4) Recommendations on establishment of efficient and legitimate organizations 

and judicial process for political corruption cases in accordance with the Rule 

of Law. 
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กำหนดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 

“หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย”
(Rule of Law and Democracy) 

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

 

 
วันพฤหัสบดีที่	6	พฤศจิกายน	2558	

11.00-13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.30-14.30 น.  พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา เสดจ็ฯ แทนพระองค ์มาทรงเปน็ 

ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 

ประจำปี 2558 

14.30-14.40 น.  ชมวิดีทัศน์เรื่อง หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย 

14.40-15.30 น.  Opening keynote address on “Rule of Law and Democracy:   

How rule of law can strengthen democracy”  

  By  Professor Andrew James Harding,  

    National University of Singapore 

15.30-15.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.45-17.45 น.  International panel discussion on “Challenges and Prospects for 

the Development of Democracy: Rule of Law, Constitution, and 

Democracy” 

  By Professor Thierry Renoux 

    Université d’Aix-Marseille, France           

    Associate Professor Dr. Jörg Menzel  

    Turkish-German University Istanbul, Turkey 
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    Dr. Kittipong Kittayarak 

    Thailand Institute of Justice (Public Organization) 

    Mr.Andrew Hood  

    Head of International and EU Law, Attorney General’s Office, UK 

  Moderator:  

    Dr. Jingjai Hanchanlash  

    Chairman, 17
th
 KPI Congress Organizing Committee 

วันศุกร์ที่	7	พฤศจิกายน	2558	

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-09.40 น.  การแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย

ที่ยั่งยืนในประเทศไทย” 

  โดย ศาสตราจารย์วิทิต  มันตาภรณ์ 

10.00-12.00 น.  การประชมุอภปิรายรว่ม หวัขอ้ “หลกันติธิรรม รฐัธรรมนญู ประชาธปิไตย : 

ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน” 

  โดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล  

    ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวณิชย์ 

    ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 

    ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

  ผู้ดำเนินการอภิปราย   

    ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.00 น.  ลงทะเบียนเข้ากลุ่มย่อย (แยกลงทะเบียนในแต่ละกลุ่ม) 

  กลุ่มย่อยที่ 1 นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม 

  โดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ 

    ดร.ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์ 

    ดร.สมชัย  จิตสุชน 

  ผู้ดำเนินการอภิปราย   

    ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 

  ผู้สรุป  

    ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ 

  กลุ่มย่อยที่ 2 วัฒนธรรมการเมืองไทย กับการใช้หลักนิติธรรม  

  โดย นายกฤษฎา บุณยสมิต  

    ศาสตราจารย์ ดร.สายชล  สัตยานุรักษ์ 

    รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 
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  ผู้ดำเนินการอภิปราย 

    นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 

  ผู้สรุป 

    นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ 

  กลุ่มย่อยที่ 3 หลักนิติธรรมขององค์กรที่ ใช้อำนาจรัฐ : การตีความ 

ขอบเขตอำนาจ และการถ่วงดุล? 

  โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา  

    รองศาสตราจารย์ ยุทธพร อิสรชัย     

    ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 

  ผู้ดำเนินการอภิปราย    

    ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ 

  ผู้สรุป  

    นางสาวปัทมา สูบกำปัง 

  กลุ่มย่อยที่ 4 สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม:   

เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม? 

  โดย นายธวัชชัย ไทยเขียว 

    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย  

    ดร.ศรีประภา  เพชรมีศรี  

    นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 

  ผู้ดำเนินการอภิปราย   

    นายชลัท ประเทืองรัตนา 

  ผู้สรุป  

    พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 

  กลุ่มย่อยที่ 5 คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม : ความย้อนแย้ง

และดุลยภาพที่เหมาะสม? 

  โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 

    นายชัยวัฒน์ อนันต์ศาล 

    นายวรวิทย์ สุขบุญ  

    นายวีระ สมความคิด 

  ผู้ดำเนินการอภิปราย   

    นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร 

  ผู้สรุป  

    ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
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วันเสาร์ที่	8	พฤศจิกายน		2558	

08.45-09.15 น.  ลงทะเบียน 

09.15-11.15 น.  นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย  5  กลุ่ม 

11.15-11.45 น.  ชมวิดีทัศน์รางวัลพระปกเกล้าและพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 

11.45-12.30 น.  แสดงปาฐกถาปิดและกล่าวปิดการประชุม 

  โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย   เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

Seventeenth Annual KPI Congress XVII 

RuleofLawandDemocracy

6 – 8 November 2015  
TheUnitedNationsConferenceCentre,RajdamnoenAvenue,Bangkok  

 

 
Thursday	6	November	2018	

11.00-13.00   Registration 

13.30-14.30   Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha will preside over the 

opening ceremony of the 17th KPI Congress and Exhibition on 

behalf of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn    

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

14.40-15.30   Opening keynote address on “Rule of Law and Democracy:   

How Rule of Law can Strengthen Democracy”  

  by Professor Andrew James Harding,  

    National University of Singapore 

15.30-15.45   Coffee break 

15.45-17.45   International panel discussion on “Challenges and Prospects for 

the Development of Democracy: Rule of Law, Constitution, and 

Democracy” 

  by Professor Thierry Renoux 

    Université d’Aix-Marseille, France           

    Associate Professor Dr. Jörg Menzel  

    Turkish-German University Istanbul, Turkey 

    Dr. Kittipong Kittayarak 

    Thailand Institute of Justice (Public Organization) 

    Mr. Andrew Hood  

    Head of International and EU Law, Attorney General’s Office, UK 
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  Moderator:  

    Dr. Jingjai Hanchanlash  

    Chairman, 17
th
 KPI Congress Organizing Committee  

 

Friday	7	November	2015	

08.00-09.00   Registration 

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

Development of Democracy in Thailand”   

  by  Professor Vitit Muntrabhorn,  

    Chulalongkorn University 

09.40-10.00   Coffee break 

10.00-12.00  Thai Panel discussion on “Rule of Law, Constitution, and 

Democracy: Different Perspectives and Understanding towards a 

Single Purpose”  

  by Professor Charan Pakdithanakul  

    Dr. Somkiat Tangkitvanich 

    Professor Dr. Banjerd Singkaneti 

    Dr. Thawilwadee Bureekul 

  Moderator:   

    Dr. Wit  Sittivaekin 

12.00-13.00   Lunch 

13.00-17.00   Group Discussions (separate rooms) 

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

  by Dr. Buntoon Sethasiroj 

    Dr. Thanapan Laiprakobsup 

    Dr. Somchai Jitsuchon 

  Moderator:  

    Dr. Lertporn Udompong 

  Rapporteur:  

    Dr. Stithorn Thananithichot 

  Group 2 Thai Political Culture and the Application of the Principles 

of Rule of Law  

  by Professor Dr. Saichol Sattayanurak  

    Associate Professor Dr. Chaiyand Chaiyaporn 

    Mr. Krisda Punyasmita 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

  Moderator:  

    Mrs. Natchapat Amornkul 

  Rapporteur:  

    Mr. Supanat Permpoonwiwat 

  Group 3 The Rule of Law for Organizations Exercising State 

Power: Interpretation, Scope of Power and Balancing? 

  by Associate Professor Dr. Yuttaporn Issarachai  

    Associate Professor Dr. Manit Jumpa 

    Dr. Pornson Liengboonlertchai  

  Moderator:  

    Dr. Puli Fuwongcharoen 

  Rapporteur:   

    Ms. Pattama  Subkhampang 

  Group 4  Human Rights and Civil Rights in the Process of 

Judgment: Equal, Universal and Fair? 

  by Associate Professor Dr. Jutharat  Uaamnoey  

    Dr. Sriprapha  Petcharamesree 

    Mr. Tawatchai  Thaikyo 

    Ms. Pornpen  Khongkachonkiet 

  Moderator:  

    Mr. Chalat  Pratheuangrattana 

  Rapporteur:   

    Gen. Ekkachai  Srivilas 

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

  by Professor Dr. Udom Rathamarit 

    Mr. Chaiwat Anuntasan    

    Mr. Warawit Sukboon  

    Mr. Veera Somkwamkid 

  Moderator:  

    Ms. Chompunoot Tangthavorn 

  Rapporteur:  

    Dr. Thawilwadee Bureekul 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558

Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 Saturday	8	November	2015	

08.45-09.15   Registration 

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

11.15-11.45   KPI Award video presentation (to local government organizations 

for excellence in transparency and public participation)    

11.45-12.30   Closing address  

  by  Assoc. Professor Woothisarn Tanchai,  

    Secretary General, King Prajadhipok’s Institute 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

กำหนดการพิธีเปิด
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

(ร่าง)กำหนดการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	

พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	

เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งทึ่ ๑๗ 

ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง  “หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย”  

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน  กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

j w i 

เวลา ๑๓.๒๐ น. - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จ

ออกจากวังศุโขทัย ไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน 

กรุงเทพมหานคร 

--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เวลา ๑๓.๓๐ น. - เสด็จฯ ถึงศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ฯ 
           (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทาง........) 

 - เสด็จลงจากรถยนต์ที่นั่ง 
 - ประทับยืน 
            (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว) 

 -  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ  
ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า, 
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหาร
สถาบันพระปกเกล้า เฝ้ารับเสด็จ 

 - เสด็จไปยังห้องประชุมชั้น 3 (โดยบันไดเลื่อน) 
 - เสด็จเข้าสู่ห้องประชุมเอสแคป ฮอลล์ 

 - เสด็จขึ้นสู่เวที 
 - ประทับยืน 
  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว) 

 - ประทับพระเก้าอี้ 
 - รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
  ทูลถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก 
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Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015  - ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ 
  ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๘,   
ขอประทานพระดำรัสเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๗ 
ประจำปี ๒๕๕๘ และกราบทูลเชิญเปิดนิทรรศการหลักนิติธรรมกับ
ประชาธิปไตย  

 - ประทานพระดำรัสเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๗  
  ประจำปี ๒๕๕๘ 
  (เมื่อประทานพระดำรัสจบ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - เสด็จออกจากห้องประชุม ๓ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการหลักนิติธรรมกับ
ประชาธิปไตย 

 - เสด็จถึงบริเวณจัดนิทรรศการหลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย 
 - ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการหลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย 
  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการ ตามพระอัธยาศัย 
 - ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกของสถาบันพระปกเกล้า 
 - เสด็จออกจากบริเวณจัดนิทรรศการ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง (โดย...............) 
 - เสด็จถึงรถยนต์ที่นั่ง 
 - ประทับยืน 
           (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว) 

 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน 
กรุงเทพมหานคร กลับวังศุโขทัย 

           (รถยนต์ที่นั่งเทียบทาง.........) 

 - เสด็จ ฯ ถึงวังศุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกาย - ราชองครักษ์ เครื่องแบบชุดปกติขาว 

 - ข้าราชการในพระองค์ เครื่องแบบชุดปกติขาว 

 - ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว 

 - ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ชุดสูทสถาบันฯ 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

กำหนดการกิจกรรมงานนิทรรศการ


ExhibitionProgramSchedule
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กำหนดการ

นิทรรศการเรื่อง “หลักนิติธรรม กับ ประชาธิปไตย” 
ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 

ระหว่างวันที่ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

 

 

วันที่	6	พฤศจิกายน	2558		

14.00 น.  พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ แทนพระองค์   

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และเปิดงาน

นิทรรศการ 

วันที่	7-8	พฤศจิกายน	2557	

09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าชมส่วนนิทรรศการ และรับ Guide book  

09.30-16.00 น.  - ชมบอร์ดแสดงผลงานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

  - ชมบอร์ดแนะนำสถาบันพระปกเกล้า 

  - ชมบอร์ดนิยามความหมายของ นิติธรรม นิติรัฐ นิติกระบวน 

  - ชมบอร์ดศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับนิติธรรม 

  - ชมบอร์ดกรณีศึกษาหลักนิติธรรมในทางปฏิบัติ 

  - ชมบอร์ดเส้นทางนิติกระบวน : ทำอย่างไร เมื่อคุณถูกละเมิดสิทธิ??? 

  - ชมการ์ตูน Info Graphic  เรื่องหลักนิติธรรม และกรณีศึกษาใกล้ตัว 

  - ชมการแสดงละครใบ้ เรื่อง “นิติธรรมนำความเป็นธรรมสู่สังคม”  

   และร่วมกิจกรรมบนเวที 

  - ร่วมกิจกรรม cross word 
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Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

ExhibitionProgramSchedule
“Rule of Law and Democracy”

Seventeenth Annual King Prajadhipok’s Institute Congress (KPI Congress XVII) 
6 – 8 November 2015 
The United Nations Conference Centre, Rajdamnoen Avenue, Bangkok 
 
Thursday	6	November	2015		

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

           
Friday	7-8	November	2015		

09.30  Registration  
09.30-16.30  - Exhibition board: Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha’s projects 
  - Exhibition board: King Prajadhipok’s Institute 
  - Exhibition board: The definition of Rule of Law, legal state, and   

 due process of law 
  - Exhibition board: Vocabulary related to Rule of Law 
  - Exhibition board: Rule of Law in practice – case studies 
  - Exhibition board: Due process of law –What to do if your rights   

 are violated? 
  - Info graphic presentation: Rule of Law and case studies  
  - Pantomime: Rule of Law Bringing Justice to Society  
  - Game: Crossword 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยที่1
นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ
กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม





�1การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17
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ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
การช่วยเหลือของรัฐบาล:
ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือ

ธนพันธ์	ไล่ประกอบทรัพย์*	
วิชุดา	สาธิตพร**	
สุนิสา	ช่อแก้ว***	

 

 

 

 

บทนำ

หนึ่งในหน้าที่หลักของรัฐบาลคือการส่งเสริมความเท่าเทียมในการ  

เข้าถึงการให้บริการสาธารณะ (Equality of Access to Public Services) 

แม้ว่าทุกรัฐบาลพยายามส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ

สาธารณะ แต่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะยังคงมีให้

เห็น บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง

โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างเป็นระบบโดยตรวจสอบโครงการ  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้วิจัยมองว่าความ  

ไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการให้บริการสาธารณะมาจากไม่เข้าถึงข้อมูล  

ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ความใกล้ชิดกับกระบวนการการนำ

นโยบายมาปฏิบัติ (Proximity of Policy Implementation) และความ  

สลบัซบัซอ้นของการดำเนนิโครงการ (Complexity of Program Implementation) 

ผู้วิจัยลงพื้นที่ทำสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน 4 หมู่บ้านในจังหวัด

พะเยา ผู้วิจัยพบว่า 

คำสำคัญ: ความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงการให้บริการสาธารณะ ความใกล้ชิด

กับกระบวนการการนำนโยบายมาปฏิบัติ ความสลับซับซ้อนของการดำเนิน

โครงการ จังหวัดพะเยา 

 * คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ** สำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

 *** คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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1.บทนำ

หนึ่งในหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ   

การมีรัฐบาลและกระบวนการเชิงนโยบายที่สามารถจัดสรรทรัพยากรและการบริการภาครัฐให้แก่

ประชาชนได้อย่างยุติธรรมและทั่วถึง (Equity and Inclusiveness) (UNESCAP, 2009) 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการดำเนินนโยบายสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์ในการกระจาย

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ซึ่งได้แก่ งบประมาณและการบริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ

สังคม) ไปยังภาคส่วนต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสและเข้าถึง

การบริการภาครัฐได้ยากลำบากเพื่อบรรลุหลักความเสมอภาคและความทั่วถึง เนื่องจากประเทศ

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบกับปัญหาความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ

สาธารณะ การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำ  

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ มีเพียงร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วประเทศที่ได้รับการ  

วินิฉัยโรคอย่างจริงจัง (ถาวร สกุลพาณิชย์, 2554) 

ดังนั้นรัฐบาลหลายสมัยกำหนดนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการอุดหนุนและช่วยเหลือ  

กลุ่มคนดังกล่าว เช่น โครงการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรหรือโครงการสวัสดิการสังคมที่เน้น  

การช่วยเหลือด้านการเงิน โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรและโครงการเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ   

มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 

2014) และผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน (รัฐสภา, ม.ป.ป.)  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความยุติธรรม  

และทั่วถึงมาหลายสิบปี ยังมีปัญหาในการดำเนินนโยบายลักษณะดังกล่าวในแง่มุมของความ  

ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกและ

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นสองโครงการที่สะท้อนปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง

โครงการและการช่วยเหลือของรัฐบาลประเทศไทยยังมีปัญหาความยากจนที่กระจุกตัวอยู่ในภาค

เกษตรกรรม แรงงานนอกระบบ และกลุ่มคนใกล้จน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของประชากร  

ทั้งประเทศ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2556: 60) นอกจากนี้ การกระจายรายได้ของประเทศไทยกลับ

ไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยประชากรกลุ่มที่ยากจนที่สุดร้อยละ 20 ยังมีสัดส่วน

รายได้อยู่ประมาณร้อยละ 4.6 ของรายได้ทั้งหมดของคนทั้งประเทศ ขณะที่ประชากรกลุ่มที่

ร่ำรวยที่สุดร้อยละ 20 มีสัดส่วนของรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 54 ของรายได้ทั้งหมด หรือ  

มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งประเทศ (กอบศักดิ์ ภูตระกุล, 2556: 6) ความยากจนและ  

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจดังกล่าว นำไปสู่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของการเข้าถึง

สวัสดิการต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศสองกลุ่มคือ เกษตรกร

และแรงงานนอกระบบนั้นยังไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมอย่างครบถ้วน ไม่สามารถเข้ารับการรักษา

พยาบาลฟรีในระบบเบิกจ่ายตรง ไม่สามารถมีหลักประกันรายได้หากถูกเลิกจ้างหรือตั้งครรภ์ 

(ผาสุก พงศ์ไพจิตร, 2551) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้นำไปสู่ความรู้สึกว่า  

มีความไม่เท่าเทียมกันในด้านสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น จนกระทั่ง
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คำบางคำ เช่น “ไพร่-อำมาตย์” ซึ่งแต่เดิมไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากเท่ากับที่เป็นอยู่

ในปัจจุบันนี้ ได้ถูกนำไปเป็นวาทกรรมเพื่อสร้างแนวร่วมทางการเมือง (สถาบันพระปกเกล้า, 

2556) 

การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและแบบแผนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำ  

ในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือภาครัฐมีความสำคัญต่อกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ  

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและความช่วยเหลือจากภาครัฐในแง่มุมของการปรับปรุงและลด  

ช่องว่างความเหลื่อมล้ำเชิงนโยบายและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐ  

ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ

ของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

2.วัตถุประสงค์

 1)  เพื่อวิเคราะห์และอธิบายปัจจัยและแบบแผนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำ

ในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ 

 2)  เพื่อเสนอแนะแนวทางสำหรับการปรับปรุงกระบวนการกำหนดและนำนโยบายดังกล่าว

ไปปฏิบัติเพื่อการลดความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการดังกล่าว 

3.คำถามการวิจัย

 1) ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการเบี้ยยังชีพ  

ผู้สูงอายุมีลักษณะอย่างไร? 

 2) ปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร

และโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 3) ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการเบี้ยยังชีพ  

ผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร? 

4.ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือ 

กลุ่มที่หนึ่ง ทำการศึกษาถึงความสำคัญของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ผลการศึกษาของ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2551) ในการศึกษา

เรื่อง “หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย” พบว่า หลักประกันรายได้ในไทยแก่คนชรา   

มี 2 ลักษณะ คือ แบบมีระบบ มีกฎหมายรองรับ เช่น ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุน
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สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และระบบการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา และแบบบริหาร

จัดการเองภายในชุมชุน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ โดยที่ทั้ง 2 แบบมีข้อดี คือ ผู้สูงมีอายุมีหลัก

ประกันรายได้ และข้อเสีย คือ การไม่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุที่ยากจน และด้อยโอกาสอย่าง

แทจ้รงิ ผูส้งูอายบุางกลุม่ไดร้บัผลประโยชนไ์มเ่ทา่เทยีมกนั ขณะทีง่านวจิยัของธมนวรรณ รอดเขม็ 

(2554) ในเรื่อง “การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดตรัง” ซึ่งเป็นการศึกษาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตชุดย่อของ

องคก์ารอนามยัโลก ฉบบัภาษาองักฤษ (WHOQOL-BREF, 1996) ใน 4 ดา้น พบวา่ คณุภาพชวีติ 

ของผู้สูงอายุ ภายหลังผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพในด้านความสัมพันธ์ในสังคม และด้าน  

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ อยู่ในระดับดีปานกลาง นอกจากนี้   

ผูส้งูอายมุคีวามตอ้งการในสวสัดกิารสงัคมอืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ การประกอบอาชพี การสาธารณสขุ 

และจำนวนเงินเบี้ยที่สูงขึ้น เช่น 1,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ธนัตถ์นันท์ เอียดพวง (2554) ในการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก” พบว่า เบี้ยยังชีพคนชรามีความสำคัญอย่าง

มากต่อผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และไม่มีแหล่งรายได้อื่นๆ  อย่างไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจ 

และค่าครองชีพที่สูงขึ้น อัตราเบี้ยยังชีพคนชราควรปรับเพิ่มขึ้นตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลง   

  กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่เน้นการศึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโดยพิจารณาปัจจัยกระบวนการทำงาน ผลการดำเนินงาน และความ  

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ค้นพบค่อนข้างจะสอดคล้องกันว่า 

กระบวนการทำงานโครงการเบีย้ยงัชพีมคีวามลา่ชา้ในการจา่ยเบีย้ยงัชพีคนชรา เชน่ พมิพฑ์กัษอร 

แสงทองไชย (2558) ทำการศึกษา เรื่อง “ผลการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา 

เทศบาลนครระยอง” พบว่า นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ แต่มีปัญหาใน

ด้านความล่าช้าในการจ่ายเงิน มีปัญหาการโอนเงินไม่ตรงกับยอดผู้สูงอายุ ขณะที่ผู้สูงอายุมีความ

เห็นว่าควรกำหนดอัตราเบี้ยยังชีพเป็นอัตราดียว คือ 1,000 บาทต่อเดือน สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของระพีพรรณ คำหอม และคณะ (2546 อ้างใน วรพงษ์ บุญเคลือบ, 2549, หน้า 35) 

ซึ่งได้ทำการศึกษาในหัวข้อ “การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ผู้สูงอายุไทย” และมีข้อค้นพบว่า การบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์กลาง กระบวนการ  

สั่งการจากบนลงล่าง (Top-Down) และการรวมงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดปัญหา

การกระจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง นำไปสู่ปัญหาการทำงานระหว่าง

หน่วยงานจากส่วนกลางและท้องถิ่น ปัญหาความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน เช่น 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุ และไม่สามารถตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของผู้สูงอายุได้ 

เพราะไม่ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ดี และมีความสุข   

  อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจต่อผลการศึกษาในการประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการ เช่น สายทิพย์ ภู่ไหมพรหม (2553) ในการศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการดำเนิน

งานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ 
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จังหวัดนครสวรรค์” พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเนินศาลา โดยเฉพาะการบริการการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

และการติดตามตรวจสอบสิทธิ ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุมีความเห็นว่าจำนวนเงินเบี้ยยังชีพยังไม่เหมาะสม 

ขณะที่งานวิจัยของภัทรวดี ซอกดุลย์ (2557) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” โดยใช้วิธีการประเมินผลโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP) ด้านกระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน และด้านสภาพแวดล้อม เช่น อาคาร สถานที่ พบว่า ทั้งสามด้านมีผลการ

ประเมินในระดับมากที่สุด และเมื่อทำการประเมินผลของโครงการโดยการสอบถามกับผู้สูงอายุ 

พบว่า ผู้สูงอายุมีความเห็นว่าโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือบรรเทา  

ความเดือนร้อนของผู้สูงอายุได้   

  กลุ่มที่สาม เป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาถึงความเข้าใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเบี้ย

ยงัชพีผูส้งูอาย ุซึง่คน้พบผลการศกึษาแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่เชน่ งานวจิยัของอภชิยั บวรโมทย ์

(2553) เรื่อง “ปัญหาการจัดการสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล

โพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจโครงการเบี้ยยังชีพ

คนชรา และอัตราเบี้ยที่กำหนด รวมทั้งรู้ถึงสิทธิของตนเอง โดยผู้สูงอายุจะมารับเงินเบี้ยยังชีพ

ด้วยตนเอง และส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พึ่ง และอาศัยอยู่เพียงลำพังควรได้รับการ

พิจารณาให้ได้รับสิทธิก่อนเป็นลำดับแรก ในขณะที่งานวิจัยของทองปาน โตอ่อน (2552) เรื่อง 

“การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี” พบว่า ผู้สูงอายุ

ที่มีฐานะยากจนในเขตพื้นที่ห่างไกล และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่เข้าใจในเรื่องเบี้ย

ยังชีพคนชรา และไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนชรา จึงมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการเบี้ยยังชีพซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ 

อภิชัย บวรโมทย์ (2553) ที่ค้นพบว่า ปัญหาของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือเรื่องการ

ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี และไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนห่างไกล ส่งผลให้ผู้สูงอายุในพื้นที่  

ห่างไกล และไม่มีผู้ดูแลไม่ทราบสิทธิของตนเอง นอกจากนี้ การศึกษาของ ณัฐธยาน์ ระโส 

(2554) เรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: 

กรณีศึกษาจังหวัดนครสววรค์” ค้นพบเพิ่มเติมว่า นโยบาย และการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน เช่น การแจ้งวัน และเวลา  

ในการรับเบี้ยยังชีพ ความเหมาะสมของสถานที่ ความเข้าใจโครงการเบี้ยยังชีพของบุคลกรที่ให้

ความรู้ มีผลทำให้ผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ที่แตกต่างกัน  

 4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบ

ของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก (ในฐานะที่เป็นโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ) โดย

เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการต่อผลประโยชน์ที่เกษตรกรพึงจะได้รับ 
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ประเด็นสำคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรับจำนำข้าวสามารถแบ่งได้เเป็นสามประเด็น 

(ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์และคณะ, 2557, หน้า 401-402) 

 ๏ ประเด็นแรก ในเรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการรับ

จำนำต่อเกษตรกร พบว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต  

ต่อไร่ของเกษตรกร กล่าวคือแม้ว่าโครงการรับจำนำไม่ได้ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง 

แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนเอง  

 ๏ ประเด็นที่สอง ในเรื่องการตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรับจำนำ  

ข้าวเปลือก พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

เพราะโครงการรับจำนำทำให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น 

 ๏ ประเด็นที่สาม ในเรื่องการตรวจสอบผลกระทบของนโยบายการรับจำนำข้าว

เปลือกต่อต้นทุนการผลิตของชาวนานั้น เกษตรกรให้ความเห็นว่า ต้นทุนที่เพิ่มสูง

ขึ้นเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจของโลก นโยบายรับจำนำมีผลกระทบเพียงทางอ้อม

ต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

  จากการทำสนทนากลุ่มกับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์และคณะ (2557) พบว่าการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนำไปสู่ลักษณะของ 

“ความไม่เท่าเทียมเชิงนโยบาย (Policy Inequality)” ในลักษณะที่เกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิต

ข้าวเปลือกน้อย (ชาวนาจน) มักจะไม่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เพราะค่าใช้จ่ายในการ

เกี่ยวข้าว นวดข้าวและขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำสูง เกษตรกรที่มี

ผลผลิตน้อยมองว่าไม่คุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ จึงขายผลผลิตให้กับเกษตรกรที่มีทุนทรัพย์

มากกว่า ในขณะที่เกษตรกรที่มีปริมาณข้าวเปลือกมาก (ชาวนารวย) สามารถเข้าถึงโครงการ  

ได้มากกว่าชาวนาจนเพราะมีทุนทรัพย์ในการเข้าถึงโครงการ สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งเกษตรกรที่มีฐานะดีมีโอกาสได้เข้าถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐได้มากกว่า

เกษตรกรที่มีฐานะยากจน ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของเกษตรกรฐานะดี

กับยากจนยังสะท้อนในงานวิจัยของ อัมมาร์ สยามวาลาและนิพนธ์ พัวพงศกร (2550 อ้างใน 

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, 2556) ที่ว่า โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรให้ประโยชน์แก่เกษตรกร

ร้อยละ 31 เท่านั้น ทั้งที่เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงสุด 

  นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรยังมาจากการ

ขาดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร หน่วยงานรัฐอาจจะประชาสัมพันธ์โครงการในระดับที่ต่ำหรือ

อาจจะไม่ได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในรายละเอียด นงณพร ทับทิมทวีโชคและเดือนเพ็ญ   

ธีรวรรณวิวัฒน์ (2556) ได้ทำการศึกษาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับ

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้วิจัยทำการสำรวจความคิดเห็นได้เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ (อีสานใต้) ผู้วิจัยพบว่าเกษตรกรขาดความชัดเจนในข้อมูล

วัตถุประสงค์ กฎระเบียบของโครงการ สิทิของตนเองที่พึงมีในโครงการดังกล่าวและวันสำคัญ  

ที่ เกษตรกรต้องมาดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการ ผู้วิจัยเน้นย้ำว่าหน่วยงานรัฐควรจะ
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ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้มากกว่านี้และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นกลไกสำคัญในการให้ข้อมูลแก่

เกษตรกร 

  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการดำเนิน

โครงการทั้งสอง ได้แก่  

 ๏ ความห่างไกลจากกระบวนการดำเนินโครงการ: กล่าวคือ ประชาชนไม่สามารถเข้า

ถึงโครงการได้อย่างสะดวกเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การดำเนินโครงการ 

 ๏ กระบวนการดำเนินโครงการมีความสลับซับซ้อน: กล่าวคือ การดำเนินการมีความ

สลับซับซ้อนในแง่มุมของกฎระเบียบและขั้นตอนที่ไม่มีความชัดเจน 

  ผู้วิจัยจึงกำหนดกรอบการวิจัยโดยเน้นประเด็นการตรวจสอบว่าความห่างไกลจาก

กระบวนการดำเนินการโครงการและความซับซ้อนของการดำเนินโครงการมีอิทธิพลต่อระดับการ

เข้าถึงโครงการสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของประชาชน

หรือไม่และอย่างไร ผู้วิจัยมองว่าชาวบ้านที่ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสารและกระบวนการดำเนิน

โครงการมีโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการน้อยกว่าชาวบ้านที่อยู่ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม 

ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้าที่

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้นระดับการเข้าถึงโครงการทั้งสองจะเพิ่ม  

มากขึ้น ในขณะที่ผู้วิจัยมองว่าความซับซ้อนของโครงการมีอิทธิพลต่อระดับการเข้าถึงการให้

บริการของภาครัฐน้อยลง อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดระดับความซับซ้อนของการ

เข้าถึงโครงการลง ประชาชนก็สามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณะสูงขึ้น  

5.ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา

ผู้วิจัยทำการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงเดือน ตุลาคม 2558 ผู้วิจัยเลือกทำ

สนทนากลุ่มโดยมีการกำหนดโครงสร้างของคำถาม (Structured Focus Group) เพื่อแปลงกรอบ

การวิจัยไปสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านและเกษตรกรที่เกี่ยวกับโครงการทั้งสอง ผู้วิจัยเลือกใช้

วิธีการทำสนทนากลุ่ม ด้วยเหตุผลสองประการด้วยกัน ประการแรก การทำสนทนากลุ่มสามารถ

ดงึความคดิเหน็ของชาวบา้นและเกษตรกรอยา่งลกึซึง้มากกวา่เพราะบางครัง้ชาวบา้นและเกษตรกร 

อาจจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้มากกว่าการทำแบบสำรวจความคิดเห็น ประการที่สอง   

ชาวบ้านและเกษตรกรส่วนหนึ่งไม่สามารถอ่านหนังสือเข้าใจอย่างเต็มที่ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการทำ

สนทนากลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงความเห็นของชาวบ้านและเกษตรกรได้มากกว่าการสอบถาม

ด้วยแบบสำรวจ  

โครงสร้างคำถามแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยคำถามทั่วไปเกี่ยวกับความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายทั่วไปของรัฐบาล ส่วนที่สองประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับนโยบาย  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและนโยบายช่วยเหลือเกษตกร1 คำถามเน้นการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินโครงการ ส่วนที่สาม

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อนโยบายและข้อเสนอแนะของชาวบ้านและเกษตรกรใน

การปรับปรุงนโยบาย  

ผู้ วิ จัย ใช้สองวิธีการในการทำสนทนากลุ่ม วิธีการที่หนึ่ ง เป็นคำถามเชิ งทดลอง 

(Experimental Question) โดยผู้วิจัยถามในลักษณะที่ผู้จัยเสนอทางเลือกเชิงนโยบายหลายทาง

แล้วให้ชาวบ้านและเกษตรกรเลือกทางเลือกดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น  

 ผู้วิจัย: หากรัฐบาลยกเลิกโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วให้เป็นคูปองอาหารแทน พี่ป้า  

นาอาโอเคไหมครับ? 

วิธีการที่สองเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบระหว่างนโยบายของรัฐบาลในอดีตกับนโยบายของ

รัฐบาลปัจจุบันหรือ “วิธีการสืบเสาะกระบวนการ (Process-Tracing)” (George & Bennett, 

2003) ซึ่งเป็นเทคนิคการถามที่ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ระลึกย้อนไปว่าความรู้สึกของตนต่อนโยบายนั้น

เป็นอย่างไร หากเทียบกับนโยบายปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น 

 ผู้วิจัย:  หากเปรียบเทียบนโยบายประกันราคา2 กับนโยบายไร่ละ 1,000 บาท พี่ป้าน้าอา

เลือกอะไรครับ? 

ผู้วิจัยทำสนทนากลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรใน 4 หมู่บ้าน 3 อำเภอของจังหวัดพะเยา 

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดขนาดเล็กและมีรายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ

จังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้ ประชาชนยังประสบปัญหาอื่นๆ เช่น สิทธิด้านแรงงานและสาธารณสุข3 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำพื้นที่หนึ่งของภาคเหนือ4 ข้าวเป็นพืชเกษตรกรรม

หลักของทั้งสี่หมู่บ้าน แต่เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชไร่ประเภทอื่นๆ เช่น ข้าวโพด พืชสวน เช่น 

ลำไย และยางพารา ผู้วิจัยจึงเลือกทำสนทนากลุ่มในจังหวัดพะเยาเนื่องจากลักษณะของสังคม

เศรษฐกิจของประชากร ปัญหาที่ประชาชนประสบและการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม   

ทั้งสี่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล (เขตเมือง)และนอกเขตเทศบาล (เขตชนบท) 

เป็นพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ชาวบ้านทั้งสี่หมู่บ้านมีความหลากหลายในอาชีพตั้งแต่  

ทำเกษตรกรรม รบัจา้งทัว่ไป ขา้ราชการและรฐัวสิาหกจิ นอกจากนี ้ชาวบา้นยงัมคีวามหลากหลาย 

กล่าวคือ ชาวบ้านบางกลุ่มมาจากภูมิภาคอื่นๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกว่า 

“อีสานล้านนา” ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษอยู ่

 1 ผู้วิจัยเน้นโครงการรับจำนำข้าว โครงการชดเชยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทและโครงการช่วยเหลือปัจจัย  

การผลิต 
 2 ชาวบ้านเรียกโครงการรับจำนำข้าวว่า “โครงการประกันราคา” 
 3 จากการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 
 4 จากการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาด้านสื่อสารมวลชน 
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ตารางที่ 1: หมู่บ้าน ตำบลและอำเภอที่ผู้วิจัยทำสนทนากลุ่ม 

หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

1 บ้านทราย เชียงคำ 

2  เชียงคำ 

3 ดงเจน ภูกามยาว 

4 เทศบาลเมือง เมืองพะเยา 

ที่มา: ผู้วิจัย 

หมายเหตุ: ผู้วิจัยไม่เปิดเผยรายชื่อหมู่บ้านเพื่อสิทธิส่วนบุคคลของชาวบ้านและเกษตรกร 

 

ผู้วิจัยทำสนทนากลุ่มกับชาวบ้านและเกษตรกรจำนวน 55 ราย ในสี่หมู่บ้าน เพศชายกับ

เพศหญิงมีปริมาณเท่ากัน (ดูตารางที่ 2) ในแง่มุมของอายุ ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านและเกษตรกรอยู่

ในช่วงอายุ 41-60 ปี (ประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์) ชางบ้านและเกษตรกรส่วนใหญ่ทำอาชีพ

เกษตรกรเป็นหลัก อย่างไรก็ดี รายได้จากการรับเบี้ยยังชีพเป็นรายได้หลักของชาวบ้านและ

เกษตรกรบางสว่นเชน่กนั (ประมาณ 33 เปอรเ์ซน็ต)์ รายไดต้อ่ครวัเรอืนของเกษตรกรคอ่นขา้งตำ่ 

ในส่วนของระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา รายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2: ข้อมูลเชิงสังคมเศรษฐกิจของกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกร 

ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ จำนวน เปอร์เซ็นต์ หมายเหตุ 

เพศ 

  

  

ชาย 27 49.091   

หญิง 27 49.091   

ไม่ระบุ 1 1.818 หมู่บ้าน 3 

อายุ 

  

  

  

  

  

  

ต่ำกว่า 20 ปี   0.000   

20-30 ปี   0.000   

31-40 ปี 3 5.455   

41-50 ปี 11 20.000   

51-60 ปี 21 38.182   

มากกว่า 60 ปี 19 34.545   

ไม่ระบุ 1 1.818 หมู่บ้าน 4 

แหล่งรายได้หลัก 

  

  

  

เกษตรกรรม 36 65.455  

ปลูกผักสวนครัว 2 3.636   

ปศุสัตว์ 3 5.455   

รับจ้างทั่วไป 10 18.182   
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ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ จำนวน เปอร์เซ็นต์ หมายเหตุ 

  

  

  

  

เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ 18 32.727   

ลูกหลานส่งมาให้ 6 10.909   

อื่นๆ 2 3.636 ค้าขาย 

ไม่ระบุ   0.000   

ระดับรายได้ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ต่ำกว่า 5000 22 40.000   

5,000-10,000 18 32.727   

10,001-15,000 7 12.727   

15,001-20,000 5 9.091   

20,001-25,000 2 3.636   

25,001-30,000 1 1.818   

30,001-35,000   0.000   

สูงกว่า 35,000   0.000   

ไม่ระบุ   0.000   

ระดับการศึกษา 

  

  

  

  

ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 31 56.364   

มัธยมศึกษา 19 34.545   

ปริญญาตรี 5 9.091   

สูงกว่าปริญญาตรี   0.000   

ไม่ระบุ   0.000   

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

 

6.ผลการศึกษา

จากการทำสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านและเกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงการของรัฐบาลเป็นอย่างดีทั้งจากสื่อสารมวลชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้วิจัยสังเกตว่าชาวบ้านและเกษตรกรจะได้รับข่าวสารจากทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเป็นพิเศษ (โดยเฉพาะโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ในขณะที่ 

ชาวบ้านและเกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านทางโทรทัศน์และ

เกษตรอำเภอ ชาวบ้านและเกษตรกรทราบว่าตนเองได้รับได้รับสวัสดิการใดบ้างและทราบว่า

รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้าง ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจึงมีระดับสูง 

ผู้วิจัยขอแบ่งการรายงานผลการวิจัยออกเป็นสองส่วนตามนโยบายเบี้ยยังชีพและนโยบาย

ช่วยเหลือเกษตรกร 
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 6.1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (และสวัสดิการสังคมอื่นๆ) 

  ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านและเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุและ

สวัสดิการสังคมอื่นๆ ที่ตนเองมีสิทธิได้รับเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) รู้ว่าตนเองได้สิทธิสำหรับ อสม. ชาวบ้านที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

ทราบว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นแบบขั้นบันไดและสามารถไปรับเบี้ยยังชีพได้ที่ไหนและอย่างไร   

ชาวบ้านทราบขั้นตอนและกระบวนการดำเนินโครงการเบี้ยยังชีพจากเทศบาลโดยผ่านการ

ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น เสียงตามสายหรือประชาคม 

 ผู้วิจัย: รู้ข่าวเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพได้อย่างไรครับ? ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือพ่อหลวง? 

 ชาวบ้าน: เทศบาล พ่อหลวงประกาศผ่านวิทยุเสียงตามสายจ้า (น้ำเสียงมั่นใจ)  

  ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าเทศบาลและผู้นำชุมชนมีบทบาทสำคัญต่อระดับการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

  ชาวบ้านรับเบี้ยยังชีพสองทางคือไปรับด้วยตนเองกับการโอนผ่านบัญชี อย่างไรก็ดี 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ไปรับเบี้ยยังชีพเองที่เทศบาลผ่านการนัดหมายในระยะเวลาที่กำหนด จากการ

สอบถามชาวบ้าน ยังไม่มีกรณีที่เทศบาลติดค้างเบี้ยยังชีพและจ่ายเบี้ยยังชีพล่าช้ากว่าที่กำหนด  

ไว้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ กระบวนการรับเบี้ยยังชีพไม่ยุ่งยากและไม่สลับซับซ้อน ทำให้ชาวบ้าน

พึงพอใจในกระบวนการดำเนินโครงการเบี้ยยังชีพในระดับที่สูงมากหากเปรียบเทียบกับโครงการ

ช่วยเหลือเกษตรกร 

  อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านต้องการให้เพิ่มการจ่ายเบี้ยยังชีพจากรูปแบบ “ขั้นบันได” 

เป็นการจ่ายแบบ “เท่าเทียมกันทุกระดับอายุและทุกพื้นที่” เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและเพื่อ

ความเท่าเทียมกันทุกคน สะท้อนค่านิยมของชาวบ้านในเรื่องความเท่าเทียมกันในสิทธิการเข้าถึง

การให้บริการของภาครัฐ ชาวบ้านเสนอว่ารัฐควรเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาท5 ทุกเดือน

จนกว่าจะสิ้นอายุขัย  

  ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ความแตกต่างในการจ่ายเบี้ยสวัสดิการสังคมในโครงการ

เบี้ยสนับสนุน อสม. กับเบี้ยยังชีพในโครงการอาสาสมัครอื่นๆ เช่น อาสาสมัครป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (อพปร.) ชาวบ้านมองว่ารัฐควรจะจ่ายเบี้ยสวัสดิการสำหรับอาสาสมัครอื่นๆ 

ด้วยเพื่อความเท่าเทียมกัน  

 6.2 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

  จากการพูดคุยกับเกษตรกร ผู้วิจัยพบว่าเกษตรกรทราบข่าวการช่วยเหลือเกษตรกร

จากสื่อสารมวลชนและเกษตรอำเภอ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยมีบทบาท  

ในโครงการนี้เท่าไหร่ เกษตรกรมองว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรค่อนข้างยากเพราะต้องไปหาเกษตรอำเภอเอง 

 5 ชาวบ้านบางรายเสนอ 2,400 บาทต่อเดือน 



เอ
กส
าร
ปร
ะก
อ
บก
าร
สัม
มน
าก
ลุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
1

�2 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

  เกษตรกรไม่ค่อยพึงพอใจโครงการชดเชยเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาทเท่าไหร่เมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงการประกันราคา (รับจำนำ) เพราะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตที่ลงไปกับขั้น

ตอนการเพาะปลูก นอกจากนี้ โครงการไร่ละ 1,000 บาท ไม่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเพราะ

เกษตรกรที่มีที่ดินน้อยได้ค่าชดเชยน้อย ส่วนเกษตรกรที่มีที่ดินมากได้ค่าชดเชยมาก6 นอกจากนี้ 

เกษตรกรเห็นว่าโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลประเภทอื่นๆ เช่น มาตรการควบคุมราคาการผลิต 

(ค่าเช่านา ค่าปุ๋ย) ไม่ได้ผลเพราะหน่วยงานรัฐไม่ได้เอาจริงเอาจัง นอกจากนี้ รัฐไม่สามารถ

ควบคุมเรื่องราคาได้เพราะเป็นกลไกตลาดและเป็นการตกลงกันระหว่างชาวนากับเจ้าของปัจจัย

การผลิต เจ้าของนาและแรงงาน 

  ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรสามประการ ประการแรก 

โครงการชดเชยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ไม่ได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชาวนาที่เป็นเจ้า

ของนากับชาวนาที่เช่านา เมื่อรัฐกำหนดว่าการจ่ายค่าชดเชยต้องจ่ายให้กับเกษตรกรเจ้าของนา 

ชาวนาที่เป็นเจ้าของนาจะได้รับค่าชดเชยแม้ว่าตนเองไม่ได้เพาะปลูกข้าวแต่ให้เขาเช่านา จากการ

สัมภาษณ์เกษตรกรในหมู่บ้านหนึ่ง ผู้วิจัยพบว่ารัฐไม่ได้จำแนกว่าใครปลูกข้าวจริงหรือใครเพียงแค่

ให้เช่านา ดังนั้นโอกาสการเข้าถึงโครงการชดเชยไร่ละ 1,000 บาท ของชาวนาที่เช่านาจึงน้อยกว่า

เกษตรกรที่เป็นเจ้าของนา7 

  ประการที่สอง หน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรเท่าที่ควร จากการสัมภาษณ์เกษตรกรหมู่บ้านหนึ่ง เกษตรกรชี้ว่าเกษตรอำเภอน่าจะลง

มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเกษตรอินทรีย์ซึ่งเกษตรกรสนใจและรัฐก็ริ่เริ่มแต่หน่วยงานรัฐ

ก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลเท่าที่ควร เกษตรกรสนใจการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีแต่

เกษตรกรต้องเข้าไปหาเกษตรอำเภอเพื่อขอซื้อสารอินทรีย์ 

 ผู้วิจัย: พี่ป้าน้าอาเข้าถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไหมครับ? 

 ชาวบ้าน: เรื่องโครงการช่วยเหลือ เช่น ประกันราคาหรือชดเชย เราเข้าถึง แต่เราอยาก

ให้เกษตรอำเภอลงมาดูแลชาวนาบ้าง เช่น เราอยากให้มาดูแลเกษตรอินทรีย์

ของเราบ้าง ไม่ใช่ว่าพอเราใช้สารอินทรีย์หมด เราก็ต้องเข้าไปซื้อที่เกษตร

อำเภอ 

  ประการที่สาม เกษตรกรอยากให้รัฐเปิดโอกาสให้ชาวนาเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการช่วยเหลือเกษตรกรให้มากกว่านี้ เช่น เปิดโอกาสให้ชาวนาเข้าไปอยู่ขั้นตอนการรับ

ซื้อข้าวเปลือกในโครงการประกันราคา ชาวนามองว่าระดับการมีส่วนร่วมที่น้อยของเกษตรกร

ทำให้เกษตรกรเข้าไม่ถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่สำคัญ ชาวนามองว่าตนเองได้รับการเอา

 6 ในด้านกลับกัน จากการพูดคุยกับเกษตรกรในหมู่บ้านหนึ่ง เกษตรกรชี้ว่าเกษตรกรที่มีที่นามากอาจจะได้ค่า

ชดเชยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในการเพาะปลูก ในขณะที่เกษตรกรที่มีที่นาน้อยอาจจะได้ค่าชดเชยมากกว่าเพราะลงทุน

น้อยหรือไม่ได้ลงทุนเลย 
 7 นอกจากว่าเกษตรกรเจ้าของนาแบ่งค่าชดเชยให้ 
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เปรียบจากภาครัฐและพ่อค้าคนกลาง (น่าจะเป็นโรงสี) ในขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นรัฐควรส่งเสริม  

ให้เกษตรกรเป็นเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการรับซื้อข้าวเปลือก เช่น การวัดความชื้นหรือ  

การจัดตั้งโรงสีข้าวและลานตากข้าวให้เกษตรกรเข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการ 

 ผู้วิจัย: สุดท้าย อยากให้รัฐบาลดูแลอะไรครับ? 

 ชาวบ้าน: รัฐบาลน่าจะจัดตั้งโรงสีข้าวและลานตากข้าวขึ้นมาแข่งกับพ่อค้าคนกลางและให้

เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตรงนี้ (น้ำเสียงเอาจริงเอาจัง) 

ผู้วิจัยสังเกตว่าเกษตรกรมีความแข็งขันมากในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ  

รับซื้อข้าวเปลือกเพราะมองว่าการมีส่วนร่วมของเกษตรกรจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ในกระบวนการช่วยเหลือของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิผลครับ  

7.สรุป

ผู้วิจัยมองว่าระดับการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐและการช่วยเหลือเกษตรกรนั้นขึ้นอยู่

กับสองปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยที่หนึ่ง ระดับการเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐขึ้นอยู่กับระดับการเอาใจ

ใส่ของหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับประชาชน ในกรณีของโครงการเบี้ยยังชีพสวัสดิการสังคม ชาวบ้าไม่มี

ปัญหาในเรื่องการเข้าถึงโครงการและข้อมูลข่าวสารเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท

สำคญั ในขณะที ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมไ่ดม้บีทบาทมากนกัในโครงการชว่ยเหลอืเกษตรกร 

ส่วนหน่วงานภาครัฐมีระดับการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ  

ค่อนข้างน้อย  

ปัจจัยที่สอง ลักษณะของโครงการของภาครัฐมีผลต่อการเข้าถึงการช่วยเหลือชาวบ้านและ

เกษตรกร กล่าวคือ หากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนและ  

ชาวบ้านยอมรับ ระดับการเข้าถึงโครงการจะมีมากและความเหลื่อมล้ำจะมีจำกัด หากเป็น

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนระยะสั้นที่มีกฎเกณฑ์ซับซ้อนและมีผลประโยชน์เข้ามา

เกี่ยวข้องระดับการเข้าถึงโครงการจะมีน้อยและความเหลื่อมล้ำจะมีมาก 
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แผนภาพที่ 1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าถึงการให้บริการภาครัฐ 

 

การดำเนินโครงการ

เบี้ยยังชีพสวัสดิการ

สังคมของรัฐบาล 

 - การนำโครงการเบี้ยยังชีพ

สวัสดิการสังคมของรัฐบาล

ไ ป ป ฏิ บั ติ โ ด ย อ ง ค์ ก ร

ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 

(เทศบาล) 

 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

(ผู้นำชุมชน) 

 - การเข้าถึงของชาวบ้านและ

เกษตรกร 
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กฤษฎา		บุณยสมิต1	

 

 

 

 

วัฒนธรรมการเมืองไทยกับการใช้หลักนิติธรรม ในมุมมองของผู้เขียน

ซึ่งเป็นพนักงานอัยการที่มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมาย และในฐานะ

เป็นผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยตลอดมา มีความเชื่อมั่นเสมอ

ว่าเมืองไทยแต่โบราณมามีความเจริญทางนิติศาสตร์และมีหลักนิติธรรม  

ที่ปรากฏในกฎหมายไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อเทียบตามยุคสมัยเดียวกัน   

และไดน้ำเสนอเปรยีบเทยีบอดตีและปจัจบุนัโดยพจิารณาจากหลกัฐานตา่ง ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง 

คนไทยคุน้เคยกบัคำวา่ “วฒันธรรม” “การเมอืง” และ “หลกันติธิรรม” 

มาเป็นเวลานานแล้ว แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบที่มาและความหมายของ

คำเหล่านี้ที่มาใช้แพร่หลายกันในสังคมไทย 

คำว่า “วัฒนธรรม” พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์

ประพันธ์ ปราชญ์คนสำคัญท่านหนึ่งของไทย ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญ  

ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประธานสมัชชาในสมัยประชุมครั้งที่ 11 

สหประชาชาติ , เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุ งวอชิ งตัน นายก-

ราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ เป็นผู้ทรงบัญญัติศัพท์คำนี้ โดยทรงอธิบายไว้ว่า 

“วัฒนธรรม  คำว่า วัฒนธรรม นี้ได้ผูกขึ้นเพื่อให้มีความหมายตรงกับคำว่า 

culture ตรงมูลศัพท์หมายความว่า ‘เพาะปลูกได้งอกงาม’ เป็นการแสดงถึง

ความเจริญงอกงาม ซึ่งเปรียบได้กับการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ให้งอกงาม   

ผลิดอกออกผลเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ในอันจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตน”2 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า 

“วฒันธรรม น. สิง่ทีท่าํความเจรญิงอกงามใหแ้กห่มูค่ณะ เชน่ วฒันธรรมไทย 

 1 อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด, ประธานกรรมการชำระ

และศกึษากฎหมายไทยโบราณ และกรรมการชำระพจนานกุรม สำนกังานราชบณัฑติยสภา 
 2 วิทยทัศน์พระองค์วรรณฯ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธินราธิปประพันธ์พงศ์-วรวรรณ, 

2544), น. 287. 
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วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่นวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา.” 

คำว่าการเมืองนี้ มีความเป็นมาที่น่าสนใจว่าได้ปรากฏหลักฐานคำดังกล่าวในอดีตอย่างไร  

ตามกฎมณเฑียรบาลโบราณ ที่ปรากฏหลักฐานว่าได้ตราขึ้นเมื่อจุลศักราช 720 วันเสาร์เดือนห้า

ขึ้นหกค่ำ ปีชวด3 มีคำนี้อยู่สองแห่ง คือ ในพระราชกิจของพระมหากษัตริย์ มีความว่า 

“...ค่ำแล้วทุ่ม 1 เบีกนอกพิภากษาการศึก 2 ทุ่มพิภากษาการเมือง  

สามทุ่มพิภากษาเนื้อคดีโบราณ 4 ทุ่มเรียกพระกยาเสวย 5 ทุ่ม 

เบีกโหรราชบัณฑิตยสนทนาธรรม 6 ทุ่มเบีกเสภาดนตรี 7 ทุ่ม 

เบีกนิยาย 8 ทุ่ม 9 ทุ่มเข้าพระบันทมหาประถมตีนม่าน…”  

คำว่า “พิภากษา” ในที่นี้หมายความว่า พิจารณา จึงอธิบายความได้ว่าในการประกอบ  

พระราชกิจประจำวันของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งโบราณ กำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาลซึ่งเป็น

ระเบียบการปกครองในราชสำนัก กล่าวคือในแต่ละช่วงเวลาของวัน พระมหากษัตริย์จะทรง

พิจารณาเรื่องใดบ้าง โดยกำหนดว่า ในเวลาระหว่าง 20 – 21 นาฬิกาของทุกวัน เป็นช่วงเวลา

ของการพิจารณา “การเมือง” ซึ่งหมายถึงกิจการบ้านเมือง 

การใช้คำว่า การเมือง ที่ปรากฏเป็นตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การถวาย  

การอภิบาลพระราชโอรสพระราชธิดาและพระเจ้าหลานเธอ อันเป็นกิจการภายในราชสำนัก   

ดังความว่า   

“อนึ่งพระผู้เปนเจ้าดำเนีรพระราชโองการ  จัดแจงพระราชทานชแม่   

ให้พยาบาลเลี้ยงพระราชกุมารพระราชบุตรีพระราชนัดดา ให้พระราชบุตร 

ท่านรู้โดยสุภาพจึ่งชอบโดยการเมืองท่าน ถ้าชแม่เหนว่าพระราชกุมาร 

พระราชบุตรีพระราชนัดดา ชแม่พระสนมทำผิดในพระราชถาน ให้ชแม่ 

กราบบังคมทูลแก่พระเจ้าอยู่หัว ...”
4 

คำว่า โดยสุภาพ ในความตอนนี้ หมายความว่า กระทำหน้าที่ด้วยดีหรือด้วยความเรียบร้อย 

ส่วนคำว่า การเมือง ผู้เขียนเห็นว่า เป็นความหมายเดียวกันกับตัวอย่างแรก คือ หมายถึงกิจการ

บ้านเมือง 

 3 คณะวิจัยกฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก ในความสนับสนุนของ สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมี ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เป็นหัวหน้าโครงการฯ เคยให้ความเห็นว่าปีจุลศักราช 720 

ตามหลักฐานไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะตกในปีพุทธศักราช 1901 ในรัชกาลสมเด็จ พระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) แต่ใน

บานแผนกได้ระบุว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้ตั้งกฎมณเทียรบาลในที่นี้คือ สมเด็จพระรามาธิบดีบรมไตรโลกนาถฯ 

อีกประการหนึ่ง จุลศักราช 720 มิได้ตรงกับปีชวด แต่ตรงกับปีจอ สำหรับปีที่น่าจะถูกต้อง ศาสตราจารย์ ดร. 

ประเสริฐ ณ นคร สันนิษฐานว่า ควรเป็นปีจุลศักราช 830 เพราะเป็นปีชวดเดียวในรัชกาลนี้ที่สอดคล้องกับลูกวันที่

ให้ไว้ คือ วันเสาร์ เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ำ ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2011  
 4 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 2, (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2550), น. 147.  
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สำหรับคำว่า “การเมือง” ในปัจจุบัน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554   

ให้ความหมายไว้ว่า “การเมือง น. (1) งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่ 

วิชาว่าด้วยรัฐ การจัดส่วนแห่งรัฐ และการดําเนินการแห่งรัฐ. (2) การบริหารประเทศเฉพาะที่

เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมืองระหว่างประเทศได้แก่การดําเนินนโยบาย

ระหว่างประเทศ. (3) กิจการอํานวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ตําแหน่ง  

การเมือง ได้แก่ตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่อํานวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผู้แทนราษฎร) 

การบริหารแผ่นดิน.”  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปรากฏคำว่า การเมืองอยู่ใน  

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 24755 ซึ่งมีคำว่า 

การเมือง อยู่ 2 มาตรา ความว่า 

“มาตรา 11  คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้แทนประเภทที่ 1 คือ 

1. สอบไล่วิชาการเมืองได้ตามหลักสูตรซึ่งสภาจะได้ตั้งขึ้นไว้ 

..... 

มาตรา 36  การเจรจาการเมืองกับต่างประเทศเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้แทนราษฎร  

และกรรมการอาจตั้งผู้แทนเพื่อการนี้ได้การเจรจาได้ดำเนินไปประการใดให้ 

กรรมการรายงานกราบบังคมทูลกษัตริย์ทรงทราบ 

การให้สัตยาบันสัญญาทางพระราชไมตรีเป็นพระราชอำนาจของกษัตริย์  

แต่จะทรงใช้พระราชอำนาจนี้ตามคำแนะนำของกรรมการราษฎร”  

ต่อมาเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วเสร็จ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช 24756 คำว่า การเมือง ปรากฏอยู่ในหมวด 1 พระมหากษัตริย์ มาตรา 11 ความว่า  

“มาตรา 11  พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือโดยแต่งตั้งก็ตาม  

ย่อมดำรงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง” 

มีการกำหนดอย่างชัดเจนใน หมวด 4 คณะรัฐมนตรี ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรี เป็นตำแหน่งทางการเมือง ในมาตรา 47 ความว่า 

“มาตรา 47  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกสิบสี่นายต้องเลือกจาก 

สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร นอกนั้นจะเลือกจากผู้ที่เห็นว่ามีความรู้ความชำนาญ 

เป็นพิเศษ แม้มิได้เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้  

แต่ต้องเป็นผู้ที่อาจดำรงตำแหน่งการเมืองได้” 

 5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 166 วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 

 6 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 529 วันที่ 10 ธันวาคม 2475 
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คำว่า “การเมือง” ในระยะเริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองให้เป็นแบบ

สมัยใหม่นี้ มีการบัญญัติศัพท์การเมืองและการทูตขึ้น โดยพระองค์วรรณฯ ทรงอธิบายศัพท์  

เกี่ยวกับรัฐและรูปของรัฐ ไว้ว่า “การเมือง Politics ได้แก่วิชาและศิลปะการปกครองแห่งรัฐ   

ถ้าเป็นวิชาก็เรียกว่า รัฐศาสตร์ Political Science ฉะนั้น ศัพท์การเมืองจึงย่อมขึ้นต้นด้วยคำว่า

รัฐ State”
 7 

ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ 

ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง มหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2476   

ด้วยเหตุผลว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขณะนั้น มีเพียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ประเทศชาติมีความจำเป็นต้อง

มีบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย การปกครอง  และสังคม  มารับใช้ประเทศชาติ จึงได้เสนอ  

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้ชื่อ  

เมื่อเริ่มก่อตั้งว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) เมื่อได้ประกาศใช้

กฎหมายดังกล่าวแล้ว ได้มีพิธีเปิดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันที่ 27 

มิถุนายน 2477 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกและ

คนเดียวของมหาวิทยาลัย เพราะตำแหน่งผู้ประศาสน์การต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น

อธิการบดี  

คำว่า “การเมือง” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองใน พ.ศ. 2475 นี้หม่อม

ราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และนักปราชญ์คนสำคัญอีกท่านหนึ่งเคยอธิบายไว้

อย่างน่าฟังในนวนิยายอมตะเรื่องสี่แผ่นดิน ซึ่งท่านเป็นผู้แต่งและผูกเรื่องว่าเมื่อเกิดเหตุความเห็น

ขัดแย้งกันทำให้มีความบาดหมางครั้งใหญ่ในครอบครัวของแม่พลอยตัวเอกของเรื่อง ระหว่าง

ลูกชายคนโตกับคนที่สองอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลูกชายคนที่สามซึ่งจบการ

ศึกษาจากประเทศอังกฤษได้พยายามอธิบายให้แม่ฟังว่า  

“...แต่ก่อนนี้ เมืองไทยเราไม่มีการเมือง ทุกคนก็ได้แต่ตั้งหน้าทำงาน  

โดยเฉพาะของตน ใครมีหน้าที่อะไรใครก็ทำไป ความคิดความเห็นที่จะมี   

ก็มีเพียงในกรอบของการงาน...ทั้งสองคนไม่มีวันที่จะขัดกันได้ เพราะทางที่จะ

ใช้ความคิดเห็นเป็นคนละแนวกัน แต่เดี๋ยวนี้ ...มีทางที่จะใช้ความคิดเห็น  

กว้างขวางกว่าแต่ก่อนมาก คือใช้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองได้ เมื่อทั้งสอง

คนใช้ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน มิใช่คนละแนวอย่างแต่ก่อน ถ้าความคิดนั้น

ตรงกันก็ดีไป ถ้าไม่ตรงกันก็เกิดเรื่อง... ถ้าจะให้ลูกบอกให้รวบรัดได้ความว่า 

การเมืองคืออะไร ลูกก็บอกไม่ถูกเพราะการเมือง เป็นของกว้างขวางเสียเกิน

กว่าจะจะรวบรัดให้เข้ามาอยู่ในขอบของถ้อยคำเพียงสองสามคำได้... ถ้าจะพูด

ในแง่ดี การเมืองก็ทำให้คนได้มีความคิดความเห็นกว้างขวาง ทำให้คนได้มี

จิตใจสูง มีมานะบากบั่น อดทนต่อความทุกข์ และเสียสละความสุขส่วนตัว 

 7  วิทยทัศน์พระองค์วรรณฯ น. 197. 
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เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเห็นว่าถูกการเมืองจะทำให้ตนได้พอใจว่า 

ตนได้เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิด ทำให้รู้สึกว่าตนได้เกิดมาเป็นคนโดยสมบูรณ์

เป็นนายตัวเอง บังคับตัวเอง ไม่มีเจ้านายอื่นมาคอยบังคับ มองทางด้านดี 

การเมืองก็เป็นของที่ดีหนักดีหนาทีเดียว แต่ถ้าจะมองแง่ร้าย การเมือง  

ก็น่ากลัวอยู่ เพราะการเมืองต้องทำให้คนรบราฆ่าฟันกัน ทำให้พ่อทะเลาะกับ

ลูก ผัววิวาทกับเมีย พี่ทะเลาะกับน้อง การเมืองทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างคน

กับคน อาจทำให้เกิดบาดหมาง อาฆาตพยาบาทกันไปตลอดชีวิต บางเวลา

การเมืองก็หามิตรให้ได้มาก แต่บางครั้ง การเมืองก็อาจทำให้เราเสียมิตร  

ไปจนหมด ตลอดตนทำให้ต้องเสียทรัพย์สมบัติ คิดคุกติดตะรางสิ้นเนื้อ  

ประดาตัว...”
8
  

ผู้เขียนเห็นว่าเป็นคำอธิบายความหมายของการเมืองแบบไทยๆ ได้ดีและอ่านเมื่อใดก็รู้สึกว่า

ยังทันสมัย 

ถัดมาคือคำว่า “หลักนิติธรรม” ซึ่งนักกฎหมายทั่วไปทราบดีว่ามาจากภาษาอังกฤษว่า “The 

Rule of Law” มีการถกเถียงและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางและหลากหลายมากตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันว่า “หลักนิติธรรม” คำนี้ควรให้ความหมายเช่นไร มีบทความและตำราจำนวนมาก

ทั้งของไทยและต่างประเทศได้กล่าวถึงและอธิบายความหมายของคำนี้ ซึ่งตามความเข้าใจของ  

ผู้เขียน หลักนิติธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการเมืองการปกครองของทุกรัฐหรือประเทศ ที่ต้อง

ดำเนินการทุกสิ่งทางการเมืองการปกครองภายใต้กฎหมายของประเทศ รัฐบาลทุกรัฐบาล  

ต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้จริงตามกฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม เจ้าหน้าที่

ของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ตำรวจ และพนักงานอื่นใดในกระบวนการยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายให้บังเกิด

ผลสำเร็จตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั้น ๆ ภายใต้หลักนิติธรรมโดยปราศจากอคติทั้งปวง  

โดยไม่ต้องเกรงกลัว หรือโดยปราศจากความลำเอียงเข้าข้างรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใด และ

ท้ายที่สุดนักกฎหมายทั้งปวงต้องยืนหยัดรักษาวิชาชีพของตนไว้ภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อป้องกัน

และรักษาสิทธิของประชาชนทั้งหลายไว้ให้จงได้ 

หลักการนี้จะแปลว่า หลักธรรมของนิติศาสตร์ก็ว่าได้ และผู้เขียนขอกล่าวถึงความหมายของ

คำว่า นิติศาสตร์ ตามที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปใน

นามปากกา “ป.อ. ปยุตฺโต” เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมปิฎก ได้เคยอธิบายถึง  

ความสำคัญและความหมายในรากศัพท์ของคำว่า “นิติศาสตร์” ไว้ในหนังสือเรื่อง “นิติศาสตร์แนว

พุทธ” ว่า  

 8 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, สี่แผ่นดิน แผ่นดินที่ 3, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามรัฐ, 2531),  

น. 873-874. 
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“นิติศาสตร์ แปลว่า ศาสตร์แห่งการนำ หรือจัดดำเนินการ ซึ่งอาจ  

ขยายความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งการนำคน หรือการนำกิจการของรัฐ หรือ

การทำหน้าที่ของผู้นำ...การที่จะทำการปกครองหรือเป็นผู้นำประเทศชาติได้นั้น 

แน่นอนว่าจะต้องมีระเบียบแบบแผน คือเราต้องมีเครื่องมือที่ใช้เป็นกติกา

สังคม การปกครองจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์กติกา  

อย่างน้อยต้องรู้ว่าทำอไรได้หรือไม่ได้ในขอบเขตแค่ไหน การปกครอง  

จึงเรียกร้องให้มีกฎเกณฑ์กติกาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายกับ  

เรื่องของการปกครองจึงแยกกันแทบไม่ได้จนกลายเป็นว่า เมื่อมีการปกครอง 

ก็ต้องมีกฎหมาย คือมีกฎเกณฑ์กติกาของสังคมหรือของประเทศชาติ   

ที่พลเมืองจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม...หลักการพื้นฐาน กฎหมายต้องมาจาก

ธรรม ต้องชอบธรรม และต้องเพื่อธรรม”
9 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำนี้ไว้ว่า “นิติธรรม  

(กฎ) น. หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่า

เทียมกัน (อ. rule of law)”  

ในสังคมประชาธิปไตยนั้น หากจะรักษาความสงบเรียบร้อยไปพร้อมๆ กับการอำนวยความ

ยุติธรรมในหมู่ประชาชนอย่างเสมอภาคกัน และทำให้บังเกิดผลอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่อาจกระทำได้

โดยการใช้หรือคุกคามที่จะใช้กำลังโดยเจ้าหน้าที่เพียงประการเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึก

และความเชื่อมั่นของประชาชนว่า สถาบันการเมืองผู้สร้างกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อให้บุคคล

เคารพและปฏิบัติตาม และยอมรับการลงโทษผู้ฝ่าฝืน มีสิทธิอัน “ชอบธรรม” ที่จะสร้างกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ที่ใช้ปกครองนั้น 

ผู้เขียนได้อ่านทัศนะของ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวปาฐกถา

พิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง “บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาล  

ในระบอบประชาธิปไตย” ภายในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 

โดยมีเนื้อหาน่าสนใจที่สรุปรายงานโดยทีมข่าวการเงินหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งท่านได้เสนอ 

“องค์ประกอบ 4 ประการที่ขาดไม่ได้ในบริบทหรือบรรทัดฐานใหม่ของเส้นทางการพัฒนาประเทศ

ไทย ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและทรงพลังองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมรับ

บริบทใหม่” ในการนี้ท่านได้กล่าวถึง หลักนิติธรรม ในองค์ประกอบที่ 3 ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง 

กล่าวคือ   

“องค์ประกอบที่ 3 การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปกครองโดย  

หลักนิติธรรม ไม่ใช่คำนึงถึงแต่ตัวบทกฎหมาย แต่ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์แห่ง

กฎหมายและความเป็นธรรมด้วย จริงอยู่หลักนิติธรรมต้องอาศัยกฎกติกา  

 9 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ พิมพ์ครั้งที่ 4, โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา พิมพ์เป็นธรรมทาน (กรุงเทพฯ :   

โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 2542), น. 2-3 และ 12.  
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ที่รัดกุมและมีหลักการ แต่กฎกติกาเหล่านั้นต้องบังคับใช้อย่างตรงไปตรงมากับ

ทุกๆ คนโดยไม่มีกรณียกเว้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรในภาครัฐ   

ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งตัวรัฐบาลเอง ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย   

นอกจากนี้ กระบวนการร่างและบังคับใช้กฎหมายต้องมีความโปร่งใสและ

เป็นธรรม กระบวนการยุติธรรมซึ่งรวมทั้งกระบวนการตุลาการ ต้องมีอิสระ   

มีคุณภาพไม่ลำเอียง มีความเที่ยงธรรม และไม่ชักช้า ที่สำคัญ กฎหมายไม่ควร

ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทางการเมือง รัฐบาลไม่ควร

ดำเนินการตามอำเภอใจ จับกุมผู้คนที่คัดค้านนโยบายของตน และลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพที่บุคคลเหล่านั้นพึงมีตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชนของราษฎรทุกคน

ควรได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน ซึ่งการปกครองด้วย  

หลักนิติธรรมนั้นต่างจากการปกครองด้วยกฎหมาย คือ ต้องมี  ru le of 

law ไม่ใช่ rule by lawตรงนี้มีความละเอียดอ่อนที่สำคัญ 

หากพิจารณาตัวเลขวัดความสมบูรณ์ของหลักนิติธรรมของประเทศ  

ทั่วโลก โดย World Justice Project ล่าสุดใน 2558 พบว่า 4 อันดับต้นได้แก่

กลุ่มประเทศนอร์ดิก คือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และ ฟินแลนด์ ส่วน

ประเทศไทยได้คะแนนเพียง  0 .52 จากคะแนนเต็ม  1  นับเป็นลำดับ

ที่ 56 จาก 102 ประเทศ และลำดับที่ 11 จาก 15 ในภูมิภาค เราต่ำกว่าประเทศ

ฟิลิปปินส์ กรีซ และกานา จะเห็นได้ว่าหนทางสู่การพัฒนาหลักนิติธรรมของเรา

ยังอีกยาวไกลและเมื่อการบังคับใช้หลักนิติธรรมอ่อนแอ การฉ้อราษฎร์-  

บังหลวง ทุจริตคอรัปชั่นก็เฟื่องฟู ประชาธิปไตยจะผิดเพี้ยนไม่ทำงาน เมื่อ

นักการเมือง ข้าราชการ ภาคเอกชนตำรวจ และทหารล้วนใช้อำนาจที่ตน  

มีอยู่ เพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตนเอง และเอื้อประโยชน์ส่วนตัวบนความทุกข์

ยากของประชาสังคม ซึ่งหลักยุติธรรมที่ตกต่ำเสื่อมเสีย จะเซาะกร่อนความไว้

วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล”
 10 

ประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และมีรูปแบบการปกครองเปลี่ยนแปลง

ไปตามกาลสมัย อาณาจักรไทยโบราณ หากเริ่มจากอาณาจักรสุโขทัย อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 

พ.ศ. 1792 - 1981 อาณาจักรอยุธยา อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1893 - 2310 ส่วนกรุงธนบุรี 

อยู่ ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2310 - 2325 ส่วนรัตนโกสินทร์ อยู่ ในช่วงเวลาระหว่าง   

พ.ศ. 2325 - ปัจจุบัน ความยาวนานแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยนับถึงวันนี้ก็ 700 กว่าปี ไม่ว่า

ชาติใดก็ตามที่มีความเป็นมายาวนานขนาดนี้หากกฎกติกาที่ใช้บังคับแก่ชนทั้งหลายในชาตินั้น  

ขาดความเป็นธรรม ชาตินั้นคงไม่อาจดำรงอยู่ยาวนานได้เป็นเวลาหลายร้อยปีเช่นนี้ได้ ดังนั้น

กฎหมายเก่าของชาติไทยเราต้องเป็นบทกฎหมายที่มีความเป็นธรรมทั้งในเชิงวิชาการนิติศาสตร์

และความเหมาะสมกับประชาชาติไทย กฎหมายไทยโบราณที่ว่านี้คือกฎหมายตราสามดวง  

 10 ทีมข่าวการเงินหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ online วันที่ 17 กันยายน 2558, 

m.posttoday.com. 
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78 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

กฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารสำคัญของชาติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยและ  

ไทยศึกษาในเกือบทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

ภาษา และอื่น ๆ หลักกฎหมายส่วนใหญ่ในกฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายต่าง ๆ ที่สืบทอด

มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และได้ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศมายาวนาน ในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเกิดปัญหาเกี่ยวกับ  

การวินิจฉัยคดีหย่าร้างเรื่องหนึ่งเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น มีสาเหตุอันเกิดมาจากตัวบทกฎหมาย  

ที่ไม่เป็นธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งผู้ชำระ

กฎหมายซึ่งประกอบด้วยราชบัณฑิต อาลักษณ์ และลูกขุนทำการชำระตัวบทกฎหมายทั้งหมดให้

มีความยุติธรรมและเหมาะสมกับยุคสมัยยิ่งขึ้น เมื่อชำระเสร็จนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและทรงตรวจ

ชำระขั้นสุดท้ายด้วยพระองค์เอง mi’ให้พนักงานอาลักษณ์จารึกเขียนไว้เป็น 3 ฉบับ หรือ 3 ชุด 

ชุดละ 41 เล่มประกอบด้วยพระอัยการฉบับต่าง ๆ เริ่มต้นจาก พระธรรมศาสตร์ หลักอินทภาษ 

พระธรรมนูญ พระอัยการลักษณะรับฟ้อง ฯลฯ เขียนด้วยหมึกบนสมุดข่อยสีขาว 3 ชุดแรกนี้

เป็นต้นฉบับแท้ เรียกว่าฉบับหลวง ตรวจชำระแล้วเสร็จเมื่อ จ.ศ. 1166 หรือ พ.ศ. 2347 เก็บไว้

ใกล้ชิดพระองค์คือห้องเครื่อง 1 ชุดไว้ที่หอหลวง 1 ชุดและไว้ที่ศาลหลวงอีก 1 ชุด กฎหมายที่

ชำระจัดทำใหม่นี้ ทรงให้ปิดดวงตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และบัวแก้ว ไว้บนปกทุกเล่มเป็น

สำคัญ ทรงกำชับว่าต่อไปหากมีการอ้างใช้ตัวบทกฎหมายใด ๆ ในการพิจารณาพิพากษาคดี หาก

กฎหมายที่อ้างไม่มีตราทั้งสามดวงนี้อย่าให้ผู้ใดเชื่อฟังเป็นอันขาด จึงเป็นที่มาของชื่อกฎหมายนี้  

ที่เรียกกันว่า กฎหมายตราสามดวง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น ประมวลกฎหมายฉบับแรกแห่งสมัย

รัตนโกสินทร์ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ 1” ดวงตราทั้งสามที่ประทับไว้

ในกฎหมายตราสามดวงคือ ตราพระราชสีห์ของเจ้าพญาจักรี ผู้เป็นใหญ่ในฝ่ายมหาดไทย ปัจจุบัน

ยังเป็นดวงตราประจำกระทรวงมหาดไทย ตราพระคชสีห์ของเจ้าพระยามหาเสนา ผู้เป็นใหญ่  

ในฝ่ายกลาโหม ปัจจุบันยังเป็นดวงตราประจำกระทรวงกลาโหม ส่วนตราบัวแก้วของเจ้าพญา-  

พระคลังผู้เป็นใหญ่ในกรมท่ารับผิดชอบทั้งการคลัง การค้าขายและการติดต่อกับการต่างประเทศ 

ปัจจุบันตราบัวแก้วเป็นตราประจำกระทรวงการต่างประเทศ 

 ความเชื่อมั่นของผู้เขียนในเรื่องความดีมีคุณค่าของกฎหมายไทยโบราณนี้มิได้เป็นความเชื่อ

แบบเลื่อนลอย หรือคิดไปเองโดยปราศจากหลักฐาน และขออ้างอิงหลักฐานที่เป็นเอกสาร

จดหมายเหตุของชาวต่างชาติในอดีตในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาติดต่อค้าขาย หรือติดต่อ

ทางการทูต หรือเพื่อเผยแผ่ศาสนา ซึ่งบันทึกนักจดหมายเหตุชาวตะวันตกหลายต่อหลายคน   

ต่างบันทึกไว้เป็นหลักฐานต้องตรงกันโดยกล่าวชมกฎหมายของไทยและตำหนิผู้มีหน้าที่บังคับใช้

กฎหมายไว้ทั้งสิ้น เช่น เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vliet) ชาวฮอลันดาที่เข้ามาใน

พระนครศรีอยุธยาระหว่าง พ.ศ. 2176 ถึง พ.ศ. 2185 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

เขียนบรรยายไว้ในจดหมายเหตุที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายรู้จักดีในชื่อ หนังสือจดหมายเหตุฟาน 

ฟลีต ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ หลายเรื่อง ในเรื่อง พรรณนาเรื่องอาณาจักรกรุงสยาม มีความ

ตอนหนึ่งที่ใช้หัวข้อว่า “กฎหมายที่เขียนไว้มิได้รับการปฏิบัติตามและใช้ในทางที่ผิด” บรรยายไว้ 

ดังนี้  
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“...กฎหมายที่ เขียนไว้แต่โบราณเป็นสิ่งที่ดีมากและมีคุณค่าสูงยิ่ง   

พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายควรจะรักษากฎหมายเหล่านี้ เพราะกฎหมายเหล่านี้  

ได้รับการตราขึ้นมาเพื่อเป็นพระเกียรติยศและชื่อเสียงของพระเจ้าแผ่นดิน   

แต่ก็มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่ไม่กี่ฉบับ ...ความไม่ซื่อสัตย์ของ

ข้าราชการผู้ใหญ่ ทำให้การบริหารงานด้านความยุติธรรมทั้งอาญาและแพ่งเป็น

ไปอย่างเลวมาก (แม้ว่าจะมีการวางกฎเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมและได้รับการวางเงื่อนไข

บทบัญญัติไว้อย่างตรงดีแล้วในทุกกรณีก็ตาม) พวกคนที่มีอำนาจที่สุด พวกที่

รวยที่สุดมักชนะคดีเสมอ ทั้งนี้ก็ด้วยการติดสินบนหรือด้วยวิธีที่ทุจริตอื่นๆ 

และคนจนเท่านั้นต้องได้รับความทุกข์ยาก...”
11 

นักจดหมายเหตุชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งคือ นิโคลาส์ แชร์แวส (Nicolas Gervaise) ซึ่งเดินทาง

เข้ามาในสยามเมื่อราว พ.ศ. 2224 พร้อมคณะมิชชันนารี ซึ่งเป็นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช เมื่อกลับไปฝรั่งเศสเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งใช้ชื่อว่า ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและ

การเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม และได้วิจารณ์กฎหมายไทยและการบังคับใช้กฎหมายไว้ใน

หนังสือดังกล่าวว่า  

“ . . . .แม้ว่ าความซื่อสัตย์สุจริตของบรรดาผู้พิพากษาตุลาการใน  

ศาลยุติธรรม จะสอดคล้องด้วยทำนองคลองธรรมตามตัวบทกฎหมาย  

อันบัญญัติขึ้นใช้ในประเทศสยาม และนับได้เป็นเอกกว่าทุกแห่งในมัธยม

ประเทศก็ตาม แต่ความโลภอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะสั่งสมความมั่งคั่งให้แก่ตนเอง 

อันเป็นอกุศลจิตที่ครอบงำไปทั่วประเทศ ก็ได้ทำให้ตัวบทกฎหมายในปัจจุบัน  

ไร้ความหมายไปไดแหมือนกัน...”
12
  

ต่อมามีความเห็นของชาวตะวันที่ตกที่เข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ คือ สังฆราชปาลเลกัวซ์ 

ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อถึง  

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ท่านผู้นี้ดำรงตำแหน่งสังฆราชซึ่งเป็น

ประมุขมิสซังสยาม และประจำอยู่ที่วัดคอนเซ็ปชัญซึ่งอยู่เหนือวัดราชาธิวาส อันเป็นวัดที่พระบาท

สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขณะทรงอยูใ่นเพศบรรพชติทรงจำพรรษาอยู ่นกัปราชญฝ์า่ยตะวนัตก 

และฝ่ายตะวันออกทั้งสองท่านนี้ ได้สนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้กันและกันตลอดมา สังฆราช

ปาลเลกัวซ์เป็นชาวตะวันตกอีกท่านหนึ่งที่ทำการศึกษากฎหมายตราสามดวงโดยละเอียด และให้

ความเห็นไว้ในหนังสือชื่อ “เล่าเรื่องกรุงสยาม” มีความตอนหนึ่งว่า  

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

ประวัติศาสตร์อยุธยาของฟานฟลีต (วันวลิต), (กรุงเทพฯ : หจก. โชติวงศ์ปริ้นติ้ง, 2546), น. 13-14. 
 12 นิโกลาส์ แชรแวส, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักร

สยาม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) (พระนคร: สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2506), น. 80.  
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“ข้าพเจ้าได้อ่านประมวลกฎหมายทั้งหมดแล้ว เห็นว่าส่วนใหญ่มีความ

เหมาะสมมาก สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและปรับเข้าได้กับอุปนิสัย และ

ขนบประเพณีของประชาชาติที่สร้างกฎหมายนี้ขึ้น...พระเจ้าแผ่นดินทรงมี

ประมวลกฎหมายไว้ในห้องพระบรรทมเสมอเพื่อรับสั่งให้มหาดเล็กอ่านถวายให้

ฟังทุกวัน ๆ ละ 2-3 หน้า ตุลาการผู้ใหญ่กับเจ้าเมืองทุกคนจะต้องมีประมวล

กฎหมายไปประจำชุดหนึ่ง แต่ไม่ค่อยได้พิจารณาคดีกันตามตัวบทกฎหมาย

เทา่ใดนกั ดงัจะพเิคราะหไ์ดจ้ากอทุาหรณต์อ่ไปนี ้คดทีกุคด ีพงึพจิารณาพพิากษา 

ให้สำเร็จลุล่วงไปภายในสามวัน แต่สภาตระลาการก็มักปล่อยคดีให้ยืดเยื้อไป

ตั้งสองปีหรือสามปี”
13
  

ตามที่สังฆราชปาลเลกัวซ์บันทึกไว้ข้างต้น เป็นที่เห็นได้ว่าปัญหาของบ้านเมืองเราตั้งอดีตถึง

ปัจจุบัน มิได้เกิดจากกฎกติกาของบ้านเมืองไม่ได้ แต่เกิดจากผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้อย่างดีแล้วต่างหาก โดยเฉพาะความที่ว่า “คดีทุกคดี   

พึงพิจารณาพิพากษาให้สำเร็จลุล่วงไปภายในสามวัน” นั้น ชวนสงสัยว่ามีที่มาจากหลักกฎหมาย

หรือไม่ ผู้ เขียนจึงได้สืบค้นในพระอัยการสำคัญอีกฉบับหนึ่งในกฎหมายตราสามดวง คือ   

พระอัยการลักษณะตระลาการ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้พิพากษาตุลาการให้มีความเที่ยงตรง ไม่ลำเอียงไปโดยอคติทั้งสี่ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ 

ภยาคติ และโมหาคติ  และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อกำหนดต่าง ๆ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา เจ้าพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อปฏิบัติของคู่ความใน

ระหว่างพิจารณาคดี พบในมาตรา 61 กำหนดไว้ว่า 

“61 มาตราหนึ่ง ราษฎรจะร้องฟ้องหากกล่าวโทษแก่กันหนักก็ดีเบาก็ดี 

ถ้าแลความนะครบาลไซ้ กระลาการจะพิจารณาให้สำเรจ์แต่ในกำหนด 15 วัน 

ถ้าแลมิสำเรจ์แต่ใน 15 วัน จึ่งให้คู่ความกล่าวหาอาชญาอุธรแก่กระลาการว่า

อำยวนเนื้อความไว้ให้ช้าพ้นพระราชกำหนด ถ้าแลเนื้อความแพ่งในกระลาการ

พิจารณาให้สำเรจ์แต่ในสามเดือน 

ถ้าแลมิพ้นพระราชกำหนด แลคู่ความเหนตัวพิรุทแล้วแลหาอาชญาอุธร  

กล่าวโทษกระลาการไซ้ให้ไหมผู้นั้นเปนเลมิดกระลาการถ้าแลหาว่าฉกลักทรัพย

สิ่งใด ๆ ให้เอาสิ่งนั้นตั้งไหมผู้เลมิดนั้นแล”
 14 

ความนครบาล ความอาชญา และความแพ่งในมาตรานี้เป็นการแบ่งประเภทคดีของระบบ

กฎหมายเก่าของสยาม ซึ่งแตกต่างไปจากการแบ่งแยกเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองใน

ปัจจุบัน 

 13 มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล, เล่าเรื่องกรุงสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี : สำนักพิมพ์ 

ศรีปัญญา, 2549), น. 235-236.  

 14 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, น. 486. 
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ในอดีต ความนครบาล หมายความว่า คดีอุกฉกรรจ์มหันต์โทษทั้งหลาย เช่นฆ่ากันตาย 

ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ ใช้กฤติยามนต์วางยาพิษทำร้ายกันถึงตาย เรียกว่าความนครบาล ศาลหลักที่มี

อำนาจชำระคือศาลนครบาล มีพระยายมราช เป็นขุนศาล  

ความอาชญา ตามกฎหมายตราสามดวงยังแบ่งเป็น “ความอาชญาราษฎร์” คือคดีความที่มี

โทษราษฎร์ ส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดตามบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระไอยการอาชญาราษฎร์ 

เช่น ทำข่มเหงจองจำผู้อื่นโดยมิชอบ ศาลหลักที่มีอำนาจชำระได้แก่ ศาลอาชญาราษฎรและ  

ศาลอาชญาจักร และ “ความอาชญาหลวง” คือคดีความที่มีโทษหลวง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระทำ

ความผิดตามบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระไอยการอาชญาหลวง เช่น ยักยอกทรัพย์ของพระเจ้าอยู่หัว 

ความแพ่ง ตามกฎหมายตราสามดวงเป็นคนละ คดีในอดีตที่พิพาทเกี่ยวกับเรื่องด่า  

สบประมาทกัน ทำร้ายร่างกายกันไม่ถึงเป็นอันตรายสาหัส การกระทำอนาจาร ลักทรัพย์ กู้หนี้ 

ฟ้องหย่าขอแบ่งทรัพย์สิน ต่างถือเป็นคดีแพ่งทั้งสิ้น ส่วนศาลหลักที่มีอำนาจชำระคดีในกรณีเกิด

เหตุในราชธานี ได้แก่ ศาลแพ่งเกษม ศาลแพ่งกลาง ศาลแพ่งวัง ซึ่งแตกต่างกับความหมายของ

คดีแพ่งปัจจุบัน ที่หมายถึงคดีที่พิพาทกันเรื่องทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ ที่เป็นของส่วนเอกชน 

และไม่มีโทษทางอาญาใด ๆ มาเกี่ยวข้อง  

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเก่า เน้นการอำนวยความยุติธรรมโดยรวดเร็ว คดีความ

ที่มีโทษสูงยิ่งต้องพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว คดีนครบาลซึ่งเป็นคดีอุกฉกรรจ์ กฎหมายกำหนดให้

ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ถ้าเป็นคดีอาชญาซึ่งมีโทษรองลงมาต้องพิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายใน 1 เดือน 15 วัน และคดีแพ่งซึ่งมีโทษน้อยกว่าคดีสองประเภทแรก กลับให้เวลา

พิจารณามากกว่าคือ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน   

ผู้ที่อ่านบทความนี้ คงทราบดีว่าสภาพการณ์ในการอำนวยความยุติธรรมในปัจจุบัน ยังมี

ความล่าช้า ไม่ทันการ และบางคดีทำให้เสียความยุติธรรมไปเพราะเหตุล่าช้า จะเห็นว่าปัญหา

อุปสรรคใหญ่ในประเด็นนี้ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหรือขาดมาตรการที่เพียง

พอและเหมาะสมในการแก้ไข ผู้เขียนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอๆ กับการรักษาหลักนิติธรรม

ให้คงไว้ในการเมืองการปกครอง การอำนวยความยุติธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกครอง 

หลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคงเป็นเสมือนยารักษาโรคที่หมดอายุ ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องต้องระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมให้ได้โดยเร็ว 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาในกฎหมายตราสามดวงต่อไป พบว่าบทบัญญัติส่วนใหญ่เป็นตัวบท

กฎหมายที่ใช้บังคับมาตั้งแต่สมัยต้นอยุธยา เมื่อมีการชำระครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ใช้บังคับตลอดมาและมีการการเพิ่มเติมกฎหมายบางฉบับบ้าง 

เช่นกฎหมายที่ตราขึ้นในรัชกาลที่ 2 – 5 นับได้ว่าชาติสยามเราใช้กฎหมายตราสามดวงมาร่วม  

สี่ร้อยปีเศษ โดยมีกฎหมายอื่น ๆ ประกอบด้วย จนกระทั่งไทยต้องเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยม

ตะวนัตก ประเทศองักฤษและประเทศตะวนัตกอืน่ ๆ มรีะบบกฎหมายทีแ่ตกตา่งกบัไทย จงึเหน็วา่ 

กฎหมายของไทยป่าเถื่อน จึงเรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจากไทยเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้

บังคับของกฎหมายไทยและศาลไทย จนต้องทำสนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring ‘s Treaty) กับ
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อังกฤษใน พ.ศ.2398 และทำสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันกับชาติตะวันตกอื่นๆ ทำให้ไทย  

เสยีสทิธสิภาพนอกอาณาเขต และในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 

จำต้องเร่งรีบปฏิรูปกฎหมายและการศาลไทยจากเก่ามาสู่กฎหมายสมัยใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

ของประเทศตะวันตกพื่อไทยจะได้เอกราชทางกฎหมายและการศาลคืนมา ในที่สุดกฎหมายตรา

สามดวงได้ถูกยกเลิกไป  

ผู้เขียนได้สืบค้นและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายบนหลักนิติธรรมตามที่ปรากฏหลักฐาน

จากกฎหมายตราสามดวง ในพระอัยการทุกฉบับที่ประกอบอยู่ในกฎหมายตราสามดวง จะเริ่มต้น

ด้วยประกาศพระราชปรารภก่อน เพื่อเป็นการกล่าวถึงสาเหตุของการที่ต้องชำระกฎหมายครั้ง

ใหญ่ สรุปความได้ว่า มีการตัดสินคดีหย่าร้างเรื่องหนึ่ง ระหว่างอำแดงป้อม ผู้เป็นภรรยาฟ้องหย่า

นายบุญศรี ช่างเหล็กหลวงผู้เป็นสามี ซึ่งทางพิจารณาได้ความว่านายบุญศรี  สามีมิได้มีความผิด

อะไร อำแดงป้อมต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดโดยเป็นชู้กับนายราชาอรรถ แต่มีข้อกฎหมายขณะนั้น

กำหนดไว้ว่าเมื่อหญิงภรรยาฟ้องหย่าชายสามี แม้ชายผู้เป็นสามีไม่มีความผิดก็ให้หย่าได้   

พระเกษมผู้เป็นตุลาการจึงตัดสินคดีให้หย่าได้ นายบุญศรี จึงทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอความ

เป็นธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเมื่อทรงรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิด

ขึ้นแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังความว่า 

“....จึ่งทรงพระกรรุณาตรัสว่า หญิงนอกใจชายแล้วมาฟ้องหย่าชาย 

ลูกขุนปฤกษาให้หย่ากันนั้นหาเปนยุติหาเป็นธรรมไม่ จึ่งมีพระราชโองการ  

ตรัสสั่ง ให้เจ้าพญาพระคลังเอากฎหมายณสานหลวงมาสอบกับฉบับหอหลวง 

ฉบับข้างที่ ได้ความว่า “ชายหาผิดมิได้หญิงขอหย่า ท่านว่าเปนหญิงหย่าชาย  

หย่าได้...”  

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อกฎหมายที่ว่า แม้ชายสามีไม่มีความผิด ก็ให้สิทธิหญิง  

ผู้เป็นภรรยาฟ้องหย่าได้ อันเป็นบทบัญญัติที่ไม่เป็นธรรมอยู่เช่นนั้นจริง ในการนี้พระองค์ทรง

ตำหนิผู้ที่ตราบทกฎหมายที่ขาดความเป็นธรรมนี้ไว้ว่า “พระราชกำหนดบทพระอายการนั้นก็  

ฟั่นเฟือนวิปริตผิดซ้ำต่างกันไปเปนอันมาก ด้วยคนอันโลภหลงหาความลอายแก่บาปมิได้ 

ดัดแปลงแต่งตามชอบใจไว้พิภากษาภาให้เสียยุติธรรมสำหรับแผ่นดินไปก็มีบ้าง...” จากนั้นจึงทรง

สั่งให้ชำระกฎหมายทั้งหมดในภาพรวมและทรงตรวจขั้นสุดท้ายด้วยพระองค์เองดังปรากฏความว่า  

“... จึงทรงพระกรรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดข้าทูลลอองทุลี

พระบาท ที่มีสะติปัญญาได้... 11 คน ชำระ พระราชกำหนดบทพระอายการ

อันมีอยู่ในหอหลวงตั้งแต่พระธรรมสาตรไปให้ถูกถ้วน....ทรงพระอุตสาห  

ทรงชำระดัดแปลงซึ่งบทอันวิปลาดนั้นให้ชอบโดยยุติธรรมไว้ ด้วยพระไทยทรง

พระมหากรรุณาคุณจให้เปนประโยชน์แก่กระษัตรอันจดำรงแผ่นดินไปใน  

ภายหน้า”
15
   

 15 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 2, น. 914-915.  
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แต่ไม่ปรากฏหลักฐานตอนใดเลยว่า พระองค์ได้ทรงสั่งเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา หรือทรง

ตำหนิโทษผู้พิพากษาตุลาการผู้ตัดสิน ทั้งนี้เนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ผู้พิพากษา

ตุลาการได้กระทำตามตามกฎหมายที่ใช้บังคับขณะนั้น แต่ทรงตำหนิผู้ตราบทกฎหมายที่ไม่

ยุติธรรมนั้น และทรงสั่งให้แก้ไขโดยเร็วคือการชำระกฎหมายครั้งใหญ่ในภาพรวมดังกล่าวมาแล้ว

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  

การที่พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีพระราชอำนาจเป็นล้นพ้น 

พระบรมราชโองการใดย่อมถือว่ามีผลบังคับเป็นกฎหมาย จะกลับแก้เพิกถอนเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ก็ย่อมกระทำได้ แต่พระองค์ก็ไม่ทรงกระทำในสิ่งที่มิได้ถูกบัญญัติไว้ตามกฎหมายในขณะพิจารณา

และพิพากษาคดี เหตุการณ์นี้คือสิ่งแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ทรงยึดมั่นใน “การปกครองที่ถือกฎหมายเป็นใหญ่ หรือการปกครองที่ถือหลักนิติธรรม 

(The Rule of Law)”  

ในการปกครองไม่ว่าที่ใด ประการแรกตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ต้องมีความเป็น

ธรรม เสมอภาค มุ่งประสงค์ใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายนั้นจะแตกต่างกันที่เหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนา ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งกฎหมาย

เสมอกัน ประการถัดไปการบังคับใช้กฎหมายต้องอยู่บนหลักนิติธรรม ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุด  

ในเรื่องนี้คือ “คน” ผู้มีอำนาจรักษาและบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมทั้งในการตรากฎหมาย   

การควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย การลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน   

ในอดีตคือพระมหากษัตริย์คือซึ่งทรงกุมอำนาจสูงสุดในทางบริหารราชการแผ่นดินซึ่งทรงกระทำ

ผ่านทางขุนนางน้อยใหญ่ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ทำหน้าที่  ในปัจุบันของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีระบบการเลือกตั้งที่สมบูรณ์ แบ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ

อำนาจตุลาการ ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งคือนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง 

และได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ใน

ขณะนั้น การเลือก การสรรหา หรือจะเป็นวิธีการใด ๆ ก็ตามแต่จะเรียก จำเป็นที่ต้องได้ “คนดี” 

เพื่อมาทำหน้าที่ดังกล่าว 

ในปัจจุบัน เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการ

ประจำ มักปรากฏข้อร้องเรียน ข้อครหา หรือกล่าวหาว่าเป็นการแต่งตั้งโดยใช้ระบบอุปถัมภ์บ้าง 

มีผลประโยชน์ทับซ้อนบ้าง มีอคติส่วนตัวระหว่างผู้มีอำนาจแต่งตั้งกับผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการ

พิจารณาบ้าง ในภาพรวมของการแต่งตั้งมีข้อสงสัยว่าได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   

ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับการใช้หลักนิติธรรม

ในกฎหมายหรือไม่ ผู้เขียนจึงใคร่ขอกล่าวถึง หลักในการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน

อดีต ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญมีผลต่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร ที่กำหนดไว้ตามตาม

กฎหมายมีหลักการเช่นไร ซึ่งพบหลักการที่เป็นธรรมและสามารถนำหลักการบางประการ  

มาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยได้ คือ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่น่าสนใจ   

ดังปรากฏในพระราชกำหนดเก่า ฉบับที่ 50 ตามหลักฐานประกาศใช้เมื่อจุลศักราช 1102 ปีวอก



เอ
กส
าร
ปร
ะก
อ
บก
าร
สัม
มน
าก
ลุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
2

8� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

โทศกตรงกับ พ.ศ. 2283 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ซึ่งครองราชย์ระหว่าง   

พ.ศ. 2275-230116 มีความว่า 

“...อนึ่งขนบทำเนียมผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่นผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการ 

ย่อมมีความชอบตามคุนนานุรูปสมควรแลกอปด้วยวุธิสี่ประการ คือชาติวุธิ   

ไวยะวุทธิ คุณวุทธิ ปัญาวุทธิ ชาติวุทธินั้นกระกูลเปนอัคมหาเสนา ๆ บดีสืบ ๆ 

กันมา ไวยวุทธินั้นคืออายุศมควรตั้งแต่สามสิบเบดปีขึ้นไป คุณวุทธินั้นคือ  

มีความรู้ฝ่ายทหารพลเรือนชำนิชำนาน ปัญาวุทธินั้นคือจำเริญด้วยปัญาฉลาด

ในที่จะตอบแทนแก้ไข อัถปฤษหนาประเทษกรุงอื่น แลคิดอ่านให้ชอบด้วย

โลกียะราชกิจธรรมทังปวง ควรสมุหะกระลาโหมสมุหะนายกจัตุสดมปฤกษา

พร้อมกัน จึ่งนำเอากราบทูลพระกรุณาเอาผู้กอปด้วยวุทธิสี่ประการนั้นเปนที่

พระหลวงขุนหมื่น แม้นแต่สองประการสามประการก็ภอจะเอาเปนที่พระหลวง

ขุนหมื่นตามสมควร 

อนึ่งผู้จะเปนพระหลวงขุนหมื่น ย่อมประกอปด้วยอะธิบดีสี่ประการ คือ

ฉันทาธิบดี คือวิริยาธิบดี คือจิตาธิบดีคือวิมังสาธิบดี ฉันทาธิบดีนั้นคือล้นเกล้า

ล้นกระหม่อมต้องพระราชประสงค์สิ่งใด ผู้นั้นนำซึ่งสิ่งนั้นมาทูลเกล้าทูล

กระหม่อมถวาย วิริยาธิบดีนั้นคือกอปรด้วยความเพียรในราชการมิได้ขาด 

จิตาธิบดีนั้นคือมีน้ำใจกล้าแขงในการณะรงค์สงคราม วิสังสาธิบดีนั้นคือฉลาด

ในที่พิภากษาความแลอุบายในราชการต่าง ๆ ถ้าผู้ใดมิประกอปรด้วยวุทธิ  

สี่ประการแลอะธิบดีสี่ประการแต่ประการใดประการหนึ่งไซ้ถึงคุณานุรูปสมควร

ก็ดี อย่าให้สมุหกลาโหมสมุกะนายกจัตุสดมกราบทูลพระกรุณาตั้งแต่งผู้นั้น

เปนพระหลวงขุนหมื่นเปนอันขาดทีเดียว...” 
17 

วุฒิ 4 ประการ นั้นสามารถอธิบายได้ว่า การกำหนดชาติวุฒิ คือถือกำเนิดในตระกูล

ขุนนางนั้น เนื่องมาจากในอดีตไม่มีสถานศึกษาในระบบเช่นปัจจุบัน การศึกษาหาความรู้ในศาสตร์

ต่าง ๆ โดยเฉพาะการปกครอง อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระ

ภิกษุผู้ทรงคุณความรู้ในวัดต่าง ๆ และจากครอบครัวทั้งสิ้น วัยวุฒิที่กำหนดไว้ว่าต้องมีอายุตั้งแต่ 

31 ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ได้ก็เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะผู้ที่มีวัย

ประมาณนี้จะมีทั้งความรู้และประสบการณ์ตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ คุณวุฒินั้นหากจะเปรียบ

กับปัจจุบันคือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ นั่นเอง สิ่งที่

น่าสนใจมากคือการกำหนดให้เป็นผู้ที่มี “ปัญญาวุฒิ”  คือมีความฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้ง

ปัญหาภายในและปัญหาที่เกิดจากต่างประเทศ ส่วนอธิบดี 4 ประการนั้นซึ่งตรงกับหลักธรรมเรื่อง

อิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนา วุฒิ 4 และอธิบดี 4 ดังกล่าวมาในตัวบทกฎหมายเก่านี้ ใช้ใน

การพิจารณาประกอบการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญของชาติบ้านเมืองได้โดยไม่มีล้าสมัย 

 16 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 2, น. 914-915. 
 17 รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, กรุงเทพฯ : 

องค์การค้าของคุรุสภา,  
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ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามประการหนึ่งไว้ในกลุ่มประเด็นห้องย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มนี้ 

ได้ตั้งสมมติฐานว่า การบังคับใช้หลักนิติธรรมในสังคมไทยที่ผ่านมา มักเป็นการใช้อำนาจทาง

กฎหมายบนฐานของวัฒนธรรมการเมืองไทย ซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเท่าใดนัก เช่น 

การใช้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง การคอร์รัปชั่นโดยอาศัยระบบ

อุปถัมภ์ การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม (abuse of power) ในทางการเมือง การขาดการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในทางการเมืองโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง และการเกรงกลัวผู้มีอำนาจ 

เป็นต้น วัฒนธรรมการเมืองไทยในลักษณะอำนาจนิยม ไพร่ฟ้า และระบบอุปถัมภ์เช่นนี้ได้

สืบทอดต่อกันมาในสังคมไทยด้วยความเคยชินจนกลายเป็นจิตสำนึกและพฤติกรรมของคนไทย  

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเกี่ยวกับการพยายามป้องกันมิให้มีการใช้ความ

สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้ง ดังปรากฏในกฎหมายที่ตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เรียกว่า ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ได้แก่ ประกาศฉบับที่ 237  

ประกาศว่าด้วยการเดินเป็นเจ้าเมือง ณ วันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น 14 ค่ำ ปีกุน เบญจศก   

ผู้เขียนขอคัดเนื้อความส่วนใหญ่ที่น่าสนใจ ตามต้นฉบับ ดังนี้ 

 “มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่

ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในให้ทราบทั่วกันว่า อ้ายพระ อ้ายจมื่น 

อ้ายหลวง อ้ายขุน หรืออ้ายหมื่นเจ๋อเจอะกล้า ๆ เป็นคนในกรุงบ้าง คนในหัว

เมืองบ้าง ที่อยากจะเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองใน หัวเมืองนั้น ๆ หานายหน้า

เที่ยวเดินขอเสียสินบนถวายพระองค์เจ้า เจ้าจอมข้างในบ้าง หรือเดินขุนนาง

ผู้ใหญ่ผู้น้อยตามพนักงานบ้าง หรือเดินในท่านผู้หญิงหรือเมียน้อยตัวโปรดของ

ขนุนางบา้ง หรอืเดนิตามบตุรหลานชายหญงิของขนุนางกม็บีา้ง เสยีสนิบนแรง ๆ 

ขอให้ช่วยเพ็ดทูลว่ากล่าวให้ได้ตั้งออกไปเป็นผู้สำเร็จราชการที่เรียกว่า เจ้าเมือง 

ในหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา นั้น ๆ ฝ่ายผู้ที่เห็นแก่สินบน ก็ต่างคนต่างรับ

แล้วก็ต่างคนต่างหาอุบายเพ็ดทูลเย่อหยิ่งกันไปต่าง ๆ ตามสติปัญญา ผู้ที่

อยากจะเป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมือง สู้เป็นหนี้สินกู้ยืมท่านผู้อื่นสู้เสียดอกเบี้ย

มาเสียสินบนไปได้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองเหล่านี้นั้น ขอให้ท่านทั้งปวงตั้งแต่

ผู้ดีตลอดไปจนไพร่รู้จักเถิด ว่าใจมันมิใช่คน เป็นผีโหง ผีห่า สู้เสียเงินเสียทอง

เป็นหนี้ เป็นสินผูกดอกท่านผู้อื่นไป ด้วยคิดว่าจะไปกินเลือดเนื้อมนุษย์   

เถือเนื้อมนุษย์ หรือเอาเลือดมนุษย์ในเมืองนั้นมาใช้หนี้ได้ทันประสงค์ จึงคิด

การดังนั้นก็เพราะการในหัวเมืองเป็นการไกลพระเนตรพระกรรณ ไกลหูไกลตา

ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ จะพูดจะทำบังคับบัญชาอะไรไปคด ๆ โกง ๆ ก็อาจจะทำไป

ได้ทุกอย่าง เพราะตัวไปนั่งซังเป็นที่สูง ไม่มีผู้ขัดขวางได้ จะพรรณนากิริยา  

ของผู้สำเร็จราชการเมืองหัวเมืองที่ทำผิด ๆ ไปนั้น จะรำพันไปเล่มสมุดหนึ่ง  

ก็ไม่พอ 

กต็ามธรรมเนยีมทีผู่ส้ำเรจ็ราชการเมอืงจะไดน้ัน้ กม็แีตค่า่ทีน่ัง่คา่ประทบั 

แลส่วนพินัยที่แบ่งกันในปีหนึ่งแทนเบี้ยหวัด ประตูที่จะได้โดยธรรมเนียมนั้น  
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ก็คล้าย ๆ กับข้าราชการในกรุงดอก กับผู้ที่จะเดินไปเป็นที่ผู้สำเร็จราชการ ณ 

หัวเมืองนั้น โดยอย่างต่ำก็ 30 ชั่งขึ้นไป โดยอย่างใหญ่ก็เพียง 300 ชั่งลงมา 

จึงเห็นแท้ว่าคนที่อยากจะไปด้วยสินบนดังนี้ คือเป็นใจผีโหงผีห่าตั้งใจแต่จะคิด

กินเลือดกันเนื้อมนุษย์ในเมืองนั้น ไม่มีเมตตากรุณา ยิ่งแรงสินบนมากเสียดอก

เบี้ยเจ้าหนี้มาเสียสินบนมากก็ร้อนมาก จะเปลื้องหนี้อยากจะผ่อนดอกเบี้ย    

หรืออยากจะเอาทุนคืน คงจะไปทำผิด ๆ ถูก ๆ บังหลวงฉ้อราษฎร์กะเกณฑ์

เกินราชการ เอาผู้ร้ายมาผูกให้ซัดผิด ๆ หรือคิดเอาสินบนปล่อยผู้ร้ายเสีย 

หรืออื่น ๆ อะไร ไปไม่หยุดหย่อนเป็นแน ่

ผูใ้ดทีเ่หน็แกส่นิบนรบัสนิบน ชว่ยเดนิเหนิวา่กลา่วเพด็ทลูแคะไคใ้หผู้น้ัน้ ๆ 

ได้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองนั้น ถ้าได้เงินสินบนด้วยเหตุนั้นก็คือว่าผู้นั้น  

หากรุณาแก่มนุษย์มิได้ ชื่อว่าคิดเอาเลือดเนื้อของราษฎรคนยากคนไร้ ที่อยู่

บ้านห่างเมืองไกลมาขายให้อ้ายยักษ์ อ้ายผี เป็น ผีโหง ผีห่า ผู้ที่หากินอย่างนี้

จะได้บาปมากนักหนาทีเดียว ที่ว่าดังนี้ผู้ที่ซื่อ ๆ อยู่ในสัตย์ในธรรมคงเห็นจริง

ด้วยหมด…” 
18 

ความในประกาศรัชกาลที่ 4 ฉบับนี้ชัดเจนและทันสมัยตลอดกาล คือผู้ที่ใช้สินบนซื้อขาย

ตำแหน่ง เมื่อได้ดำรงตำแหน่งนั้น ย่อมใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริตหรือโดยมิชอบเสมอ 

เพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาเป็นการเอาทุนคืน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ถ้อยคำ

ตำหนิผู้ที่กระทำเช่นนี้รุนแรงมากว่าเป็น “อ้ายยักษ์ อ้ายผี เป็น ผีโหง ผีห่า” เพราะได้คิดมาแต่

ต้นว่าจะไปเป็นเจ้าเมืองหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอันเป็นหน้าที่ของผู้นำในการ

บำบัดทุกข์และบำรุงสุขของประชาชนในเมืองนั้นว่าต้องการตำแหน่งเพื่อ “จะไปกินเลือดเนื้อ

มนุษย์ เถือเนื้อมนุษย์ หรือเอาเลือดมนุษย์ในเมืองนั้น” 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพยายามที่จะทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการ

พิจารณาแต่งตั้งขุนนางตำแหน่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรมสมัยนั้น คือ พระมหาราชครู-

ปโรหิตาจารย์ และพระมหาราชครูมหิธร ข้าราชการผู้ใหญ่ระดับศักดินา 10,000 ในคณะลูกขุน 

ณ ศาลหลวง หากจะเปรียบเทียบให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันคือ ประมุขของศาลต่าง ๆ ด้วยการทรง

เปดิโอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมสีทิธเิลอืกผูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุใหไ้ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ลกูขนุ ณ ศาลหลวง 

ตามที่ปรากฏใน ประกาศฉบับที่ 146 ประกาศให้เลือกพระราชครูลูกขุน พระมหาราชครูปโรหิต 

พระมหาราชครูมหิธร (คัดจากหมายรับสั่ง เดือน 8 ปีมะเมีย สัมฤทธิศก) มีความบางตอนว่า 

“ดว้ยเจา้พระยาธรรมาธกิรณาธบิด ีศรสีวุริมหามตัวงศ ราชพงศนกิรานรุกัษ 

มหาสวามิภักดิบรมราโชปการาภิรมย์ สระโพดมกิจวิจารณ มหามณเฑียรบาล-

บดินทร ราชนิเวศนินทรามาตย์ อันเตปุริกนาถเสนาบดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ 

เปน็ประธานาธบิด ีในกรมวงัรบัพระบรมราชโองการมานพระบณัฑรูสรุสงิหนาท 

 18 รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, กรุงเทพฯ : 

องค์การค้าของคุรุสภา, น. 348. 
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ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์ ที่ตั้งกรมแล้วแล  

ยงัไมไ่ดต้ัง้กรม ขา้ราชการเจา้พระยาแลพระยา พระหลวงในพระบรมมหาราชวงั 

แลในพระบวรราชวังจงทั่วกันว่า พระมหาราชครูปโรหิตาจารย์ (ทองดี)   

พระมหาราชครมูหธิร (อู)่ ถงึแกก่รรมแลว้ ทีพ่ระราชครทูัง้ 2 จะตอ้งตัง้ขึน้ใหม ่

เมื่อว่าจะทรงปรึกษากับพระราชวงศานุวงศ์องค์หนึ่ง สององค์ แลท่านเสนาบดี

สามคนสี่คน เลือกสรรข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นก็จะได้ แลทรงพระราชดำริ

เห็นว่า ที่พระมหาราชครูปโรหิตาจารย์ พระมหาราชครูมหิธร พระครูพิเชต 

พระครูพิราม 4 ตำแหน่งนี้ เป็นผู้พิพากษาตัดสินผิดแลชอบ สุขทุกข์ความของ

ท่านทั้งหลายทั่วกัน ต่อออกไปจนราษฎรซึ่งเป็นบ่าวไพร่ในสังกัด แล้วได้ทรง

ทราบว่าในประเทศอื่น ๆ เมื่อผู้ครองแผ่นดินจะตั้งผู้สำหรับตัดสินความ ก็ย่อม

ให้คนทั้งปวงเลือกแล้วจดหมายชื่อเข้ามาส่งต่อเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานสอบดู 

ถ้ามีชอบใจท่านผู้ใดมาก ก็ให้ผู้นั้นเป็นผู้ตัดสินคดีของราษฎร ครั้งนี้จะทรง

ทะนุบำรุงบ้านเมืองให้สมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขทั่วกัน โดยอย่างธรรมเนียมแก้ไข

ใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเก่า จึงโปรดเกล้าฯ ขอให้พระราชวงศานุวงศ์ที่ตั้งกรมแล้ว   

แลยังไม่ได้ตั้งกรม ข้าราชการเจ้าพระยา แลพระยาพระหลวงในพระบรม

มหาราชวัง แลพระบวรราชวัง คิดตรึงตรองเลือกดูที่ชอบใจ อย่าให้ปรึกษา  

กันว่า จะชอบใจให้ผู้ใดเป็นที่พระมหาราชครูปโรหิตาจารย์ พระมหาราชครู

มหิธร ก็ให้จดหมายลงว่า ข้าพระพุทธเจ้าคนนั้นเห็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

ว่าคนชื่อนั้นสมควรที่จะเป็นพระมหาราชครูปโรหิตาจารย์ คนชื่อนั้นสมควรที่จะ

เป็นพระมหาราชครูมหิธร มิได้บังคับว่าให้เลือกเอาแต่ข้าราชการในพระบรม

มหาราชวัง แลพระบวรราชวัง ถึงข้าเจ้าบ่าวข้าราชการ ถ้าเห็นว่ามีสติปัญญา

ควรจะเป็นที่ตัดสินความโดยสัตย์โดยธรรม ตามพระราชกำหนดกฎหมาย  

ให้สิ้นสงสัยชอบใจแก่คนทั้งปวงได้ ก็ให้เขียนชื่อส่งมอบให้อาลักษณ์ผู้เอา  

โครงจดหมายไปถามหารือพระบรมวงศานุวงศ์ ก็ให้เขียนถวายเข้ามาองค์ละ

ฉบับทุก ๆ องค์ ข้าราชการก็ให้เขียนเข้ามาถวายคนละฉบับ ๆ จงทุก ๆ คน 

โปรดเกล้าฯ ว่าอย่าให้รังเกียจสงสัยว่าจะทรงล่อล่วงล้อเลียนอย่างใดอย่างหนึ่ง

เลย...”
 19  

แนวพระราชดำริตามประกาศฉบับนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นไปตามแนวทางเดียวกับการสดับ

ตรับฟังเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย อันนำไปสู่การเลือกตั้ง การกลั่นกรองโดยรัฐสภา

เพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ใหญ่ในสถาบันหรือองค์กรหลักต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยตามที่เราทราบเป็นการทั่วไป 

การสำรวจและทบทวนวัฒนธรรมทางการปกครองของไทยในอดีตตามที่ยกเพียงบาง

ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นภาพชัดเจนว่า การที่จะส่งเสริมให้มีการบังคับใช้หลักนิติธรรมในการเมือง

การปกครองของเมืองไทย อย่างจริงจังได้ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยต่อไปนั้น ประเด็น

 19 ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, น. 175.  
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แรกสุดคือจะเปลี่ยนทัศนคติของชาวไทยอย่างไรให้คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์

ส่วนตน ประเด็นถัดไปคือจะออกแบบหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเช่นไรให้บรรดาผู้มีอำนาจทั้งใน

การเมือง การเศรษฐกิจ ไม่สามารถลดทอนการบังคับใช้หลักนิติธรรมในบริบทวัฒนธรรม

การเมืองไทยได้สะดวกหรือให้ทำไม่ได้เลย ประเด็นที่ท้าทายทั้ง 2 ประเด็นนี้คงไม่ใช่เรื่องใหม่   

นักปฏิรูปการเมืองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างพยายามค้นคิด ค้นหาเพื่อแสวงหาแนวทาง

ดำเนินการนานาประการ  

การเปลี่ยนทัศนคติของชาวไทยจะทำอย่างไร ทำกับคนรุ่นใดจึงจะได้ผล เมื่อถามความเห็น

กันไปมาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะตอบว่าต้องสร้างคนรุ่นใหม่ วิธีการสร้างคนรุ่นใหม่นั้น 

หลายๆ ทา่นคงเหน็ดว้ยวา่ตอ้งใชก้ารศกึษาเปน็เครือ่งมอืสำคญั เมอืงไทยวนอยูก่บัคำถามคำตอบนี ้

มาตัง้แตเ่ปลีย่นแปลงการปกครอง จนปจัจบุนัยงัไมท่ราบวา่ไดร้บัคำตอบวา่จะตรากฎหมายเกีย่วกบั 

การให้การศึกษาแก่บุตรหลานไทยอย่างไรให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมที่สุด ผู้เขียนได้ติดตาม

การดำเนินงานในช่วงต้นของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งสภาที่ว่านี้ก็ได้สิ้นสภาพไปหลังจากไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมฉบับล่าสุด  

ดังเป็นที่ทราบกันดี  ได้เห็นแนวคิดหลักในแผนยุทธศาสตร์ที่ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษก

กรรมาธิการ ได้แถลงข่าวไว้ตอนหนึ่งว่า 

“แผนยุทธศาสตร์ที่นำเสนอจะเน้นการกระจายอำนาจเป็นหัวใจควบคู่  

การปฏิรูปที่เป็นคานงัดสำคัญสามเรื่องคือ 1) การปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการที่มุ่งกระจายอำนาจสู่ฐานพื้นที่จังหวัด ท้องถิ่น และสถานศึกษา โดยจะ

ผลักดันให้มีเครือข่ายสมัชชาพลเมืองทุกพื้นที่ร่วมสนับสนุนและตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลการจัดการศึกษาทุกระดับ 2) การปฏิรูประบบการเงินการคลัง   

ที่มุ่งกระจายงบประมาณการศึกษาลงสู่ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรงที่จะปู

ทางไปสู่ระบบการประกันโอกาสการศึกษาเช่นเดียวกับระบบประกันสุขภาพ

ของประเทศ และ 3) การปฏิรูประบบการเรียนรู้ที่เน้นทั้งการปฏิรูปหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้จากชีวิตจริงเพื่อการเรียนที่มีความหมายใช้ประโยชน์ได้ใน

การใช้ชีวิตและการทำงานตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการปฏิรูประบบ

การผลิตพัฒนาครูคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ...” 
20  

เมื่อได้อ่านแผนยุทธศาสตร์ที่ว่าแล้วก็ดูดีทั้งหมดและก็ดีเหมือนกับแผนก่อนๆ หน้านี้ในสาระ

สำคัญหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแม้แผนนี้ยังอาจไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากร่างรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทยไม่ผ่านความเห็นชอบสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้สิ้นสภาพ

ไปตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 ตามมาตรา 38 และ มาตรา 39/221 ให้มีสภาขับเคลื่อน  

 20 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2558  
 21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   

พุทธศักราช 2558  
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การปฏิรูปประเทศขึ้นแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตาม

มาตรา 2722 ซึ่งรวมถึงด้านการศึกษาด้วยสืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ ก็น่าจะเกิดมีแผน

ยุทธศาสตร์ที่ดีอีกเช่นกัน ปัญหาใหญ่ในทัศนะของผู้เขียนคือจะทำฝันตามแผนให้เป็นจริงอย่างไร 

จะระดมสรรพกำลังสรรพปัญญา และสรรพทรัพยากรของชาติที่เกี่ยวข้องมาสานฝันนี้ให้สำเร็จ

อย่างไร ผู้เขียนตอบไม่ได้เพราะมิใช่นักการศึกษา แต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าเห็น

ด้วยทุกอย่างกับแผน และอยากให้ความฝันตามแผนกลายเป็นความจริงในอนาคตที่ไม่ไกลนัก 

ข้อความตอนท้ายสุดของมาตรา 27 นี้หากพิเคราะห์ให้ถ่องแท้ ความที่ผู้เขียนขีดเส้นใต้เน้นไว้ 

 “เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและ

เป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี

ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชน

ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ

เป็นธรรม”  

  มาตรา 38  ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นอันสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

  (2) สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จตามมาตรา 37 ไม่ว่าจะมีมติเห็นชอบหรือไม่ให้

ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม 

  เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามมาตรา 34 หรือ

เมื่อมีกรณีตาม (1) หรือเมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลงด้วย แต่มิให้นำมาตรา 33 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่พ้น

จากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว 

  มาตรา 39/2  เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 มิให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้อีก 

และให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตาม

มาตรา 27 สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้คำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปใน

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ และให้นำมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ... 
 22 มาตรา 27  ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  (1) การเมือง 

  (2) การบริหารราชการแผ่นดิน 

  (3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  (4) การปกครองท้องถิ่น 

  (5) การศึกษา 

  ... 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพ

สังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี

ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้

กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

และเป็นธรรม 
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จะเห็นว่าสาระสำคัญมิได้แตกต่างกับความเห็นที่สังฆราชปาลเลกัวซ์ได้เคยกล่าวชม

กฎหมายตราสามดวงไว้ ตามที่ผู้ เขียนได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและขอกล่าวซ้ำอีกครั้งที่ว่า 

“...ข้าพเจ้าได้อ่านประมวลกฎหมายทั้งหมดแล้ว เห็นว่าส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมาก สอดคล้อง

กับวิถีธรรมชาติและปรับเข้าได้กับอุปนิสัย และขนบประเพณีของประชาชาติที่สร้างกฎหมายนี้

ขึ้น...” ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายที่ดีสำหรับสังคมใดต้องเป็นกฎหมายที่เหมาะสม

กับทุกมิติทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองของประชาชนทั้งปวงในสังคมนั้น และต้องมี

กลไกที่สามารถสั่งการ รวมทั้งกำกับ ติดตามให้ผลทางปฏิบัติให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัดและเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง 

ผู้เขียนใคร่ขอเล่าเรื่องราวเก่าเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาตามพระราชดำริของพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ฟังสักเล็กน้อยกล่าวคือ   

เดมิพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัมพีระราชดำรทิีจ่ะพระราชทานรฐัธรรมนญูในพระราชพธิ ี

ฉลองพระนครครบ 150 ปี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2475 โดยทรงมอบหมายให้นายเรย์มอนด์ บี. 

สตีเวนส์ (Raymond B. Stevens) ที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศ กับพระยา  

ศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) ปลัดทูลฉลอง ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ  

ร่างรัฐธรรมนูญโดยจัดทำเป็น ร่างภาษาอังกฤษในชื่อว่า An Outline of Changes in the 

Form of Government ซึ่งผู้ร่างทั้งสองได้มีบันทึกความเห็นของตนกราบบังคมทูลประกอบ  

ร่างด้วยว่ายังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมที่จะมีการประกาศใช้จนกว่าประชาชนจะมีการศึกษาและ

ประสบการณใ์นการปกครองตนเองอยา่งเพยีงพอเสยีกอ่น ซึง่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

ทรงส่งร่างรัฐธรรมนูญประกอบความเห็นดังกล่าวให้อภิรัฐมนตรีพิจารณาและเป็นที่เข้าใจว่า  

อภิรัฐมนตรียังไม่เห็นชอบด้วยเช่นกัน จึงไม่มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญในพระราชพิธีฉลอง

พระนครครบ 150 ปีดังมีพระราชดำริไว้ได้ ตามหลักฐานเกี่ยวกับการที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะ

ปรับปรุงการศึกษาของชาติใหม่เพื่อสอนประชาชนรู้จักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่าง

ถูกต้องนั้น พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (พระองค์เจ้า

ธานีนิวัต) เสนาบดีกระทรวงธรรมการดำเนินงาน นอกจากพระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงนำบันทึก

โครงการศึกษาของชาติถวายแล้วยังได้นำความเห็นและกรณีศึกษาของมุสโสลินีในประเทศอิตาลี

ทูลเกล้า ฯ ถวายด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแส ลงวันที่ 27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2475 พระราชทานไว้ว่า  

“interesting มาก. เขาสอนให้เด็กของเขานิยมการปกครองอย่างวิธีของ 

Fascism ได้ แต่เราจะสอนคนไทยให้นิยมการปกครองอย่าง Absolute 

Monarchy ได้หรือ ? ฉันสงสัยมาก เพราะถ้าทำเดี๋ยวนี้ มันช้าเกินไป  

เสียแล้ว.... เมืองเราใช้วิธีการปกครองอย่าง Dictator แต่ไม่ใช้วิธีการอื่น ๆ 

ของ Dictator กลับใช้ลักษณะการของ Democracy หลายอย่าง จึงเป็นการ

ครึ่ง ๆ กลาง ๆ และยังไม่ตกลงใจกันจริง ๆ ว่าจะเอาอย่างไรด้วย. ถ้าจะไม่ใช้

แบบ Democracy ก็กลัวฝรั่งจะติเตียนว่า uncivilized. Italy เขาไม่ต้องกลัว 

ใครจะด่าก็ช่าง. เมืองเราจะต้องตก between to stools เพราะลังเลใจ...ถ้าทำ
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ไม่ได้ก็ควรเตรียมการนี้จะเปลี่ยนเป็น Constitutional  Monarchy โดยเร็ว

ที่สุดที่จะทำได้ และต้องให้การศึกษาไปทางนั้นละกระมัง?”
 23 

ประเด็นที่ท้าทายถัดไป ที่กล่าวไว้แล้วว่า จะออกแบบหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเช่นไรให้

บรรดาผู้มีอำนาจทั้งในการเมือง การเศรษฐกิจ ไม่สามารถลดทอนการบังคับใช้หลักนิติธรรม  

ในบริบทวัฒนธรรมการเมืองไทยได้สะดวกหรือให้ทำไม่ได้เลยอย่างไร ในการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุของเมอืงไทย รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ถือเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงสุด กฎหมายใดในแผ่นดินนี้จะขัดกับรัฐธรรมนูญมิได้ ทุกครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน เมืองไทยจะจัดทำ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสมอ และปวงชนชาวไทยล้วนมีความคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็น

เสมือนยารักษาโรคขนานวิเศษสำหรับสังคมไทย ผู้ใคร่ขอเสนอความเป็นมาของเมืองไทยกับ

รัฐธรรมนูญในอดีตกับจำนวนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันอาจจะเป็นภาพสะท้อน

บางอย่างในอนาคตได้บ้าง ดังนี้   

นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2475 มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญ

ไทยรวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมีจำนวนมาก แต่ถ้านับเฉพาะฉบับที่สำคัญตามความ

เห็นผู้เขียน จะมีดังนี ้

 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 

ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ประกาศและใช้บังคับเมื่อวันที่ 

10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  

 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 

 4. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490       

 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ 

23 มีนาคม พ.ศ. 2492   

 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 

2495 ประกาศและบังคับใช้ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 

 7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

28 มกราคม พ.ศ. 2502 

 23 สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, เอกสารรัชกาลที่ 7 ศ.1(1-26)/1 เล่ม 1 
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 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 

        9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

15 ธันวาคม 2515 

        10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่   

7 ตุลาคม พ.ศ. 2517  

        11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

        12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

        13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 

 14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ประกาศและบังคับใช้เมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 

 15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

 16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

 17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549  

 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

 19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกาศและ

บังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 

ก่อนที่จะพิจารณาว่าควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอย่างไรที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมการ

บังคับใช้หลักนิติธรรมอันส่งผลโดยตรงต่อคุณค่าของประชาธิปไตยบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย

สำหรับสังคมไทย รัฐธรรมนูญจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้วคงเป็นพยานหลักฐานสำคัญประการ

หนึ่งในการชี้ให้เห็นถึงสภาพการเมืองการปกครองของเมืองไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทุกครั้งที่

มีเหตุล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับก่อน คนไทยส่วนใหญ่ต่างพากันคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่

คงจะทำให้เกิดความมั่นคง มีความเจริญรุ่งเรืองและความสุจริตในการบริหารรัฐกิจนานาประการ 
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และมีการบังคับใช้หลักนิติธรรมในสังคมไทย แต่ผลที่ปรากฏตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่คนส่วนใหญ่นับถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด

ฉบับหนึ่ง กลับมีอายุการใช้บังคับน้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เสียอีก สาเหตุที่ถูกล้มล้างก็เป็นเหตุผลเดิม ๆ คือ 

รัฐบาลที่ถูกล้มล้างและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองที่ส่อไปในทางทุจริตก่อให้เกิดความอยุติธรรม

นานาประการ ขาดหลักนิติธรรม เมื่อมีการแก้ไขโดยมีการยึดอำนาจการปกครองใน พ.ศ. 2549 

และใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มีการร่าง

รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ มีการตราบทบัญญัติใหม่ ๆ เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาจากอดีตอัน

เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  จนมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในที่สุดเกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่

สามารถหาทางออกได้ และนำไปสู่การยึดอำนาจการปกครองในครั้งล่าสุดที่ผ่านมาและใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  

รัฐบาลปัจจุบันพยายามที่จะให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่

กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 

ตามที่กล่าวไว้แล้ว เพื่อนำไปสู่การเกิดบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล่าสุด 

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่าง  

ผู้เขียนเห็นว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการ

ปกครองประเทศ แต่ถ้าขาดผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาทำหน้าที่สำคัญต่าง ๆ ตามที่

กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐธรรมนูญที่ว่าดีนั้นก็คงหมดความหมาย เช่นเดียวกับบทเรียนที่

ผา่นมาในอดตี ดงันัน้ การกำหนดองคก์รตามรฐัธรรมนญูทีม่คีวามเหมาะสมตามความจำเปน็จรงิ ๆ 

และการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต่าง ๆ ของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นเป็น

ปัจจัยสำคัญหนึ่งซึ่งเป็นภาระอันหนักของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน. 
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วัฒนธรรมการเมืองไทยกับหลักนิติธรรม
สายชล	สัตยานุรักษ์*	

 

 

 

 

ความนำ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหลักนิติธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ

สังคมการเมืองที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะหลักนิติธรรมเป็น

รากฐานของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ช่วยให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสต่อรองกัน

อย่างเสมอภาคมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ในกรณีที่

การใช้หลักนิติธรรมยังขาดประสิทธิภาพด้วยข้อจำกัดที่มาจากเงื่อนไข

แวดล้อมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจและ

อำนาจรัฐ ฯลฯ ก็จำเป็นจะต้อง “ปฏิรูป” เงื่อนไขแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้  

เพื่อให้เอื้อต่อการใช้หลักนิติธรรม ซึ่งเมื่อคนทุกกลุ่มในสังคมการเมือง  

หันมายึดหลักนิติธรรมมากขึ้นแล้วก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในด้านสิทธิ

และอำนาจ นำไปสู่การกระจายทรัพยากรและการจัดการปัญหาต่างๆ อย่าง

เป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้ความตึงเครียดและความ  

ขัดแย้งในสังคมลดลงได้มาก และเกิดภราดรภาพขึ้นมาในสังคมแทน ดังนั้น 

จึงควรหาทางทำให้หลักนิติธรรมกลายเป็นหลักการพื้นฐานของสังคม

การเมืองไทยโดยเร็วที่สุด   

อย่างไรก็ตาม การที่สังคมการเมืองไทยจะหันมายึดในหลักนิติธรรม

อย่างแท้จริงนั้น มิได้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย เพราะการละเมิด

หลักนิติธรรมในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายซึ่งมี

อิทธิพลและอำนาจไม่เท่าเทียมกัน อันเป็นผลมาจากโครงสร้างการเมือง  

ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ

อย่างมากในระหว่างคนที่อยู่ในภาคการผลิตต่างๆ รวมทั้งการที่แต่ละคน

หรือแต่ละกลุ่มมีโอกาสครอบครองและเข้าถึงทรัพยากรไม่เท่ากัน และ  

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การที่คนทุกกลุ่มในสังคมไทยจะยอมรับ  

 * ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

หลักนิติธรรมมากหรือน้อยเพียงใดนั้นยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยอีกด้วย  

 วัฒนธรรมทางการเมืองมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมได้ในทันทีทันใดโดยอาศัย

คำสั่งของบุคคลหรือสถาบันที่ทรงอำนาจ เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองมีรากฐานอยู่บนโครงสร้าง

เศรษฐกิจและการเมืองในยุคหนึ่งๆ และบางส่วนยังเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีตอีกด้วย   

นอกจากนี้วัฒนธรรมการเมืองยังสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่คนทั้ง

หลายในสังคมยึดถือ ซึ่งระบบคุณค่าและอุดมการณ์ของคนทั้งหลายในสังคมไทยมิได้มีความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อย่างใด1 ดังนั้น หากต้องการให้คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในอนาคตยึดมั่นใน  

หลักนิติธรรม ก็จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมการเมืองในปัจจุบัน   

ทั้งส่วนที่เป็นมรดกตกทอดจากอดีตและส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อพิจารณาว่าวัฒนธรรม

ทางการเมืองของไทยส่วนใดบ้างที่เอื้อต่อการใช้หลักนิติธรรมซึ่งสมควรจะได้รับการเสริมสร้างให้

แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยส่วนใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลัก

นิติธรรมที่สมควรจะได้รับการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูป  ทั้งนี้โดยการพิจารณาวัฒนธรรมทางการ

เมืองอย่างสัมพันธ์กับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อหาทางปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างรอบ

ด้านไปพร้อมกัน เพื่อให้สังคมการเมืองไทยพัฒนาไปสู่สังคมที่ยึดหลักนิติธรรมโดยเร็วที่สุด 

ความหมายของ“วัฒนธรรมทางการเมือง”และ“หลักนิติธรรม”

เนื่องจากคำว่า “หลักนิติธรรม” และ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ได้รับการให้ความหมาย  

ทีแ่ตกตา่งกนัในหมูน่กัคดิ นกัวชิาการ นกัการเมอืง นกักฎหมาย ฯลฯ จงึสมควรนยิามความหมาย 

ของคำทั้งสองที่ใช้ในบทความนี้เสียก่อน 

“วัฒนธรรมการเมือง” หมายถึงระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่คลี่คลายเปลี่ยนแปลง  

ไปตามบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนระบบคุณค่าและอุดมการณ์ และเนื่องจากสังคมไทย

ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้มีวัฒนธรรมการเมืองที่แตกต่างหลากหลาย โดยที่คนทุกกลุ่ม  

ล้วนแต่ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยเดียวกันแต่มีสิทธิ อำนาจ และอิทธิพลไม่เท่าเทียมกัน 

และต่างก็ต้องการเข้าถึงหรือได้ประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐให้มากที่สุด จึงเกิดการต่อสู้และ  

ต่อรองทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการสร้างความหมายของมโนทัศน์ต่างๆ เกี่ยวกับ

ระบอบการเมือง บุคคล และสถาบันที่สำคัญๆ จากจุดยืนหรือมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เพียงแต่

จะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางความคิดเท่านั้น ยังเป็นการสร้างความหมายเพื่อมุ่งใช้ประโยชน์

ในการต่อสู้ทางการเมืองอีกด้วย  

 1 โปรดดูการถกเถียงระหว่างผู้มีจุดยืนทางการเมือง ระบบคุณค่า และอุดมการณ์ต่างกันในสถานการณ์  

ความขัดแย้งทางการเมือง ในหนังสือ แสงสว่างกลางอุโมงค์: หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการเมือง

ไทย, โครงการสัมมนาระดมความคิดนักคิดนักวิชาการเพื่อวิเคราะห์อนาคตสังคมการเมืองไทย ณ รวีวารีรีสอร์ท 

เมื่อวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556 จัดโดยมูลนิธิเอเชียและมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, เชียงใหม่: โรงพิมพ์เกวลีพรินติ้ง, 

2557. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

สภาวการณ์ดังกล่าวมานี้ ทำให้ระเบียบแบบแผนทางการเมืองหรือ “วัฒนธรรมทาง  

การเมืองไทย” ในระยะหลายปีที่ผ่านมามีพลวัตสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมาก ในบางกรณี  

ก็มีความกำกวมไม่ชัดเจนเพราะมีความเข้าใจหรือความคิดที่ขัดแย้งกันในตัวเองเกี่ยวกับ  

เรื่องสำคัญๆ รวมทั้งในเรื่องระบบคุณค่าและทัศนะเกี่ยวกับความชอบธรรมทางการเมือง เช่น 

การเปลี่ยนไปยึดถือระบบคุณค่าใหม่ในขณะที่ยังไม่สามารถละทิ้งระบบคุณค่าเดิม และ  

การยอมรับอุดมการณ์ทางการเมืองใหม่แต่ยังมีบางส่วนของอุดมการณ์เดิมหลงเหลืออยู่ใน  

ความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบันมิได้มีเอกภาพ เพราะมีรากฐานอยู่บน

ระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างหลายฝ่าย (หรือแม้แต่ในคนกลุ่มเดียวกันหรือ  

ในบุคคลเดียวกัน) ส่งผลให้มองปัญหาและทางออกของปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกัน โดยแต่ละ

ฝ่ายต่างก็สื่อสารผ่านสื่อนานาชนิด ทำให้สังคมประสบกับสภาวะสับสนและตึงเครียด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อคู่ขัดแย้งทางการเมืองเลือกที่จะยึดโยงตนเองเข้ากับระบอบประชาธิปไตยที่มีความ

หมายแตกต่างกัน นับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการใช้หลักนิติธรรม ซึ่งจะได้วิเคราะห์ต่อ

ไปข้างหน้า 

“หลักนิติธรรม” (Rule of law)2 หมายถึงการจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบอบ

ประชาธิปไตยโดยยึดหลักกฎหมาย ซึ่งกฎหมายทุกประเภทจะต้องมีความชอบธรรมจากความ

ยินยอมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย และทุกคนจะต้องเสมอภาคกันภายใต้

กฎหมาย โดยกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการแทน

ประชาชนจะต้องยึดโยงกับประชาชนทั้งในแง่ของความชอบธรรมในการครอบครองอำนาจ การใช้

อำนาจ และการมีความรับผิด (accountability) จากการใช้อำนาจ ทั้งนี้ จะต้องเป็นการใช้อำนาจ

อย่างจำกัดภายใต้กรอบของกฎหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ขณะเดียวกัน

ประชาชนก็มีสิทธิ เสรีภาพ โอกาส และความสะดวกที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ 

ของรัฐอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ปาฐกถาของอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน กล่าวถึงบรรทัดฐานใหม่ หรือ   

New Normal ที่ประเทศไทยพึงบรรลุถึงโดยเร็ว ซึ่งบรรทัดฐานใหม่ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง   

 2 มีนักรัฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันการใช้คำว่า “นิติธรรม” และ “นิติรัฐ” ของไทยนั้นยังคงสับสน และ

มักใช้ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมาย และหลักการทางกฎหมายมหาชนของคำ

ทั้งสอง เพราะหากเรายึดตามหลักการตามทฤษฎีแล้ว ประเทศไทยซึ่งใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (civil 

law) ตามแบบอย่างประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรป เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส ย่อมจะต้องยืนอยู่บนหลักการความ

สูงสุดของกฎหมายที่เป็น “นิติรัฐ” มากกว่าหลักความสูงสุดของกฎหมายในแบบ “นิติธรรม” ที่ใช้ในระบบกฎหมาย

จารีตประเพณี (common law) โดยมีอังกฤษเป็นต้นแบบ เพราะหลัก “นิติรัฐ” นั้นจะเน้นไปที่รูปแบบ-โครงสร้าง 

(form-structure) และวิธีการในการไปให้ถึงเป้าประสงค์ คือการจำกัดอำนาจรัฐ ในขณะที่หลัก “นิติธรรม” นั้น  

จะเน้นที่เนื้อหา (substance) และกระบวนการ (procedure) ในการสร้างเสริมสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน 

(โปรดดู สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่, กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค 

เอแบร์ท สานักงานประเทศไทย, 2557, หน้า 140.) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

“คือการทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปกครองโดยหลักนิติธรรม” นั่นเอง ทั้งนี้อานันท์ ปันยารชุน 

ได้นิยามความหมาย “การปกครองโดยหลักนิติธรรม” ไว้ดังต่อไปนี ้

...สังคมที่ปกครองโดยหลักนิติธรรม ไม่ใช่คำนึงถึงแต่ตัวบทกฎหมาย   

แต่ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและความเป็นธรรมด้วย จริงอยู่  

หลักนิติธรรมต้องอาศัยกฎกติกาที่รัดกุมและมีหลักการ แต่กฎกติกาเหล่านั้น

ต้องบังคับใช้อย่างตรงไปตรงมากับทุกๆ คนโดยไม่มีกรณียกเว้น ไม่ว่าจะเป็น

บุคคลหรือองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งตัวรัฐบาลเอง ก็ต้อง

อยู่ภายใต้กฎหมาย กระบวนการร่างและบังคับใช้กฎหมายต้องมีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม กระบวนการยุติธรรม ซึ่งรวมทั้งกระบวนการตุลาการ 

ต้องมีอิสระ มีคุณภาพ ไม่ลำเอียง มีความเที่ยงธรรม และไม่ชักช้า ที่สำคัญ 

กฎหมายไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทางการเมือง 

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐบาลต้องคงเส้นคงวา รัฐบาลไม่ควร  

ดำเนินการตามอำเภอใจ จับกุมผู้คนที่คัดค้านนโยบายของตน และลิดรอน  

สิทธิเสรีภาพที่บุคคลเหล่านั้นพึงมีตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชนของราษฎร  

ทุกคนควรได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน
3 

อานันท์ ปันยารชุน ระบุด้วยว่า “ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของภาคตุลาการเป็น  

ฐานหลักอย่างหนึ่งของหลักนิติธรรม หากผู้พิพากษาใช้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่งสำหรับผู้ที่มีอำนาจ

วาสนา และใช้อีกชุดหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้น ระบบการเมืองและยุติธรรมทั้งหมดก็จะ

ตกต่ำเสื่อมเสีย และเซาะกร่อนความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการให้ความ

ยุติธรรม”
4 

 หลักนิติธรรมนี้จะต้องอยู่เคียงคู่กับหลักความสูงสุดของกฎหมาย (the supremacy of 

law) เสมอ เนื่องจากเมื่อรัฐใดใช้กฎหมายเป็นหลักเกณฑ์สูงสุดในการปกครองแล้ว ก็จะเป็นการ

รับประกันว่าพลเมืองทุกๆ คน แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือ

การบริหารราชการแผ่นดินนั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งสูงสุด นอกจากนี้  

ชุดคุณค่าหรือบรรทัดฐานหลายอย่างในทางการเมือง เช่น ความเท่าเทียม ความเที่ยงธรรม ก็ถูก

นำมาสร้างให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมผ่านการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่วางอยู่บน  

ชุดคุณค่าเหล่านั้น จนกลายเป็นสถาบันทางสังคม (social institution) ที่เป็นผลจากการยอมรับ

และการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม5 

 3 อานันท์ ปันยารชุน, “สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย” ปาฐกถาพิเศษ  

ในการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัน  

วิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์, (วันที่ 17 กันยายน 2558), สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2558, จาก http://

thaipublica.org/2015/09/anan-17-9-2558/. 
 4 เรื่องเดียวกัน. 
 5 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่, (อ้างแล้ว), หน้า 140. 
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อย่างไรก็ตาม อานันท์ ปันยารชุน ได้เตือนไว้ด้วยว่า “หลักความสูงสุดของกฎหมาย” นี้มี

ความแตกตา่งอยา่งละเอยีดออ่นกบั “กฎหมายทีเ่ขม้งวด” ทีบ่บีบงัคบัใหค้นตอ้งทำตาม ดงัความวา่ 

การปกครองด้วยหลักนิติธรรมนั้นต่างจากการปกครองด้วยกฎหมาย 

เราต้องมี ru le of law ไม่ใช่ ru le by law ตรงนี้มีความละเอียดอ่อน  

ที่สำคัญ... ในประเทศไทยเราเอง ขณะนี้เหตุการณ์สงบ แต่เป็นเพียงผิวเผิน 

สังคมจะอยู่ไม่ได้ในอนาคตหากความสงบนั้นเกิดจากกฎหมายที่เข้มงวด   

มีมาตรการทำให้คนพูดไม่ออกหรือพูดไม่ได้ เป็นการกำหนดให้มีความสงบ 

มากกว่าการเกื้อกูลให้ความสงบเกิดขึ้นเองภายใต้ครรลองของกฎระเบียบและ

หลักปฏิบัติในสังคม
6 

นอกจากนี้ อานันท์ ปันยารชุน ยังกล่าวด้วยว่า “หลักนิติธรรมย่อมเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และความโปร่งใสของสถาบันรัฐและบุคคลในสถาบันเหล่านั้น”  

และขยายความเพิ่มเติมว่า 

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความโปร่งใสในแก่นแท้แล้ว  

มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อคุ้มครองพลเมืองจากนโยบายที่หลงทาง หรือ

การตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คนกลุ่มน้อย... ประชาชนต้องสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับนโยบายและโครงการสาธารณะ และทันกับ

เหตุการณ์ การถ่วงดุลและคานอำนาจเช่นนี้เป็นหัวใจของความรับผิดชอบที่รัฐ

จะพึงมีต่อสังคม 

การปกครองด้วยหลักนิติธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและ

รับผิดชอบของภาครัฐ เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่รัฐบาลที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน หรือ responsive government
7 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบันกับการใช้หลักนิติธรรม

แนวคิดที่สอดคล้องกับ “หลักนิติธรรม” ได้รับการบัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทยมานานเกือบสองทศวรรษแล้ว ดังข้อความในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 มาตรา 

29 ที่ระบุว่า  

“การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำ

มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่

รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระ

สำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้  

 6 อานันท์ ปันยารชุน, “สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย” (อ้างแล้ว).   

 7 เรื่องเดียวกัน. 
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้

ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง...”
8
  

ส่วนการใช้คำว่า “นิติธรรม” โดยตรง ปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 

มาตรา 3 วรรค 2 ความว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
9  

การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับเช่นนี้ นับเป็นการประกาศหลักการของรัฐต่อ

สาธารณชนว่าผู้ใช้อำนาจปกครองทั้งสามอำนาจ (ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ) รวมถึงองค์กร

ของรัฐอื่นๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นั้น ล้วนแล้วแต่

จะต้องกระทำการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม10  

เห็นได้ชัดว่าตราบจนถึงปัจจุบันสังคมการเมืองไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้อย่าง

แท้จริง11 เพราะมีอุปสรรคอันเกิดจากโครงสร้างรัฐและวัฒนธรรมทางการเมือง (ดังจะกล่าวต่อไป

ขา้งหนา้) อยา่งไรกต็าม การนำเอาคำวา่ “นติริฐั” และ “นติธิรรม” มาใชก้วา้งขวางขึน้ในระยะหลงั 

ก็แสดงให้เห็นว่า หลักนิติรัฐและนิติธรรมได้กลายเป็นอุดมคติที่สังคมการเมืองไทยต้องการจะ

บรรลุถึง แต่ปัญหาสำคัญที่คนไทยทุกกลุ่มจำเป็นต้องร่วมกันหาคำตอบก็คือ สังคมการเมืองไทย

จะบรรลุถึงหลักนิติธรรมได้อย่างไร และคำตอบที่ได้มาควรจะเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติด้วย 

กล่าวคือมีความเป็นไปได้ที่คนไทยจะร่วมกันทำให้เกิดขึ้นในเงื่อนไขที่เป็นจริงทางประวัติศาสตร์ 

ดังนั้น ก่อนอื่นจึงควรวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบัน  

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักนิติธรรมโดยสังเขป   

ความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบัน

ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยได้เกิดปัญหาทางการเมืองและความ

เปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่เกี่ยวเนื่องและส่งผลต่อวัฒนธรรมการเมืองไทย ซึ่งมีทั้งด้านที่เป็น

อุปสรรคต่อการใช้หลักนิติธรรม และด้านที่เกื้อหนุนการใช้หลักนิติธรรม  

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ทำให้โครงสร้าง

ทางชนชั้นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก นอกจากนักศึกษารุ่น 14 ตุลาคม พ.ศ.2516   

 8 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 55 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2540, หน้า 6-7.  
 9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม 2550, หน้า 3.  
 10 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่, (อ้างแล้ว), หน้า 140. 
 11 อานันท์ ปันยารชุน กล่าวว่า “จะเห็นได้ว่าหนทางสู่การพัฒนาหลักนิติธรรมของเรายังอีกยาวไกล” โดยอ้าง

ตัวเลขวัดความสมบูรณ์ของหลักนิติธรรมของประเทศทั่วโลกที่จัดทำโดย World Justice Project ใน พ.ศ. 2558 

พบว่าสี่อันดับต้นได้แก่กลุ่มประเทศนอร์ดิกคือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และ ฟินแลนด์ ส่วนประเทศไทยได้

คะแนนเพียง 0.52 จากคะแนนเต็ม 1 นับเป็นลำดับที่ 56 จาก 102 ประเทศ  อันดับของประเทศไทยนี้ต่ำกว่า

ประเทศฟิลิปปินส์ กรีซ และกานา โปรดดู อานันท์ ปันยารชุน, “สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาล  

ในระบอบประชาธิปไตย” (อ้างแล้ว).   
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ซึ่งกลายมาเป็นนักวิชาการ ปัญญาชน หรือที่ปรึกษาของนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต่างๆ แล้ว  

ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่มีบทบาททางการเมือง ทั้งกลุ่มชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเดิมที่ต้องการ

รกัษาอำนาจและผลประโยชนซ์ึง่มแีนวโนม้ลดลง รวมทัง้พยายามทำใหส้งัคมยอมรบัในความชอบธรรม 

ที่จะมีอำนาจและสถานภาพสูงในสังคมสืบไป เช่น ทหาร ข้าราชการ นายทุน นักการเมืองใน

พรรคการเมืองเก่าบางพรรค เทคโนแครต และนักกฎหมายที่เป็นเนติบริกร และกลุ่มคนใหม่ๆ 

บางกลุ่มที่ต้องการเลื่อนสถานภาพ เพิ่มพูนอำนาจและผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง เช่น กลุ่มทุน

ใหญ่หรือกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์กับกลุ่มทุนพวกพ้องที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการแข่งขันเสรีอย่างแท้จริง 

แต่ยังคงอาศัยอำนาจรัฐไทยในการแสวงหาผลประโยชน์ และชนชั้นกลางระดับล่างซึ่งส่วนใหญ่  

อยู่ในชนบทและมีรายได้หลักจากภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เคยอยู่

เหนือหรืออยู่นอกพื้นที่ทางการเมือง ซึ่งได้ขยายบทบาททางการเมืองมากขึ้นใน “ยุคเปลี่ยนผ่าน” 

ที่การจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ยังไม่ลงตัวจนเกิดความขัดแย้งทางการเมืองสูงขึ้น เช่น   

ผู้พิพากษาระดับสูง เป็นต้น 

ในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา คนกลุ่มใหม่ที่มีบทบาททางการเมืองอย่างโดดเด่นแทน

ข้าราชการ ได้แก่ ชนชั้นกลาง โดยที่ชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มทุนระดับชาติและกลุ่มทุนท้องถิ่น 

กลายเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจผ่านการเลือกตั้งหรือระบบรัฐสภา และกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มหนึ่งได้

เข้ามาเป็นเจ้าของพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลเหนือนักการเมืองส่วนใหญ่ทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่น อีกทั้งยังมีอิทธิพลเหนือชนชั้นล่างในชนบทในครึ่งหลังของทศวรรษ 2540 โดยกลุ่มทุน

ใหญ่ดังกล่าวนี้มีแนวโน้มว่าจะสืบทอดอำนาจอย่างยาวนานจากการตอบสนองความต้องการของ

ชนชั้นกลางระดับล่างด้วยนโยบายประชานิยม ส่งผลให้ชนชั้นกลางระดับกลางและระดับสูงจำนวน

หลายล้านคนซึ่งเรียกกันว่า “คนเสื้อเหลือง” พากันปฏิเสธระบบการเมืองที่เป็นทางการที่ให้ความ

สำคัญแก่รัฐบาลที่จากการเลือกตั้ง โดยที่ชนชั้นกลางระดับกลางและระดับสูงเหล่านี้ได้อาศัย  

พระราชอำนาจนำ (hegemony) ของพระมหากษัตริย์และ “อุดมการณ์ราชาชาตินิยมแบบพ่อ

แห่งชาติ” ในการเคลื่อนไหวต่อต้านเครือข่ายอำนาจของกลุ่มทุนใหญ่ที่เรียกกันว่า “ระบอบ

ทักษิณ”
12 ในขณะเดียวกัน คนชนบทส่วนใหญ่ที่กลายเป็นชนชั้นกลางระดับล่าง ซึ่งเคลื่อนไหว

ทางการเมืองในนามของ “คนเสื้อแดง” ก็ต้องการระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเพราะได้

ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลที่เอาใจคนชนบทเพื่อคะแนนเสียง รวมทั้งต้องการที่จะเข้าถึง

ทรัพยากรที่บริหารจัดการโดยรัฐอย่างเสมอภาคมากขึ้นด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการเมืองดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้วัฒนธรรมทางการเมือง

ของไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่คนในสังคมไทยเกือบทั้งหมดยอมรับการแบ่งคนออกเป็น

ลำดับชั้น ซึ่งหมายถึงการยอมรับในความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบอบ “การปกครองแบบไทย” 

หรือ “ประชาธิปไตยแบบไทย” ที่อำนาจอยู่ในมือของผู้นำกองทัพหรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร รวมทั้ง

การยอมรับในเรื่อง “หลายมาตรฐาน” โดยดุษณี เปลี่ยนมาสู่ยุคที่มีคนหลายล้านคนลุกขึ้นเรียก

 12 สายชล สัตยานุรักษ์, “อุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย” ใน 

ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์, 

เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, หน้า 255-284. 
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ร้องระบอบเสรีประชาธิปไตยและความเสมอภาค โดยผู้เคลื่อนไหวเรียกร้องเช่นนี้เป็นกลุ่มคนที่

เห็นว่าสภาพที่คนจำนวนน้อยมีอำนาจและ “สองมาตรฐาน” นั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม   

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนกลุ่มนี้ขยายตัวและมีพลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมี

พรรคการเมืองของกลุ่มทุนใหญ่ให้การสนับสนุน เนื่องจากกลุ่มทุนดังกล่าวนี้สามารถก้าวขึ้นสู่

อำนาจโดยอาศัยประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง13 ในขณะเดียวกันชนชั้นกลางระดับกลางและชนชั้น

กลางระดับสูง(ซึ่งคับข้องใจกับนโยบายประชานิยมที่พวกเขาเห็นว่าไร้วินัยทางการคลังหรือ  

ขาดความรับผิดชอบต่อปัญหาทางการคลังที่จะตามมา อีกทั้งไม่พอใจการรวบอำนาจและ  

ผลประโยชน์มหาศาลไว้ในมือของกลุ่มทุนใหญ่ที่มีอำนาจทั้งในรัฐบาลและรัฐสภา) ก็หวังพึ่ง

สถาบันพระมหากษัตริย์และอำนาจการเมือง (หรือ “อำนาจอธิปไตย”) ของฝ่ายตุลาการในการ  

ถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำนาจทางการเมืองของกลุ่มทุนใหญ่ โดยเห็นว่าระบบรัฐสภาและ

นักการเมืองไม่อาจทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นกลางระดับกลางและ

ชนชั้นกลางระดับสูงเหล่านี้ขยายตัวและมีพลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เพราะได้รับการ

สนับสนุนจากคนหลายกลุ่มในหมู่ชนชั้นนำเดิม รวมทั้งนายทหารและนายทุนบางส่วนที่ไม่พอใจ

การผูกขาดอำนาจและการสืบทอดอำนาจของกลุ่มทุนใหญ่ที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองเนื่องจาก

กระทบต่ออำนาจและผลประโยชน์ของตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เห็นได้ชัดว่าในปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ได้เกิดมวลชนที่มีความกระตือรือร้น

ทางการเมืองจำนวนหลายล้านคนที่ให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองแต่ละฝ่าย เพราะทุกฝ่ายที่

ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองล้วนแล้วแต่อาศัยวัฒนธรรมการสื่อสารแบบใหม่ในยุคดิจิตอลเป็น

กลไกในการปลุกเร้าสำนึกทางการเมืองภายใต้อุดมการณ์ “ประชาธิปไตย” (ในความหมายที่

แต่ละฝ่ายนิยาม) กลุ่มการเมืองฝ่าย “คนเสื้อเหลือง” เลือกใช้อุดมการณ์เดิมเพื่อให้ได้รับการ

สนับสนุนจากมวลชนที่อยู่ภายใต้พลังของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเก่า ซึ่งให้ความสำคัญแก่

การปกครองโดย “คนดี” ที่ไม่ใช้อำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และหวังพึ่งพระบารมี

และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในการดูแลสังคมการเมืองไทยให้เกิดความสงบสุข

และความเจริญก้าวหน้า14 รวมทั้งต้องการพึ่งพระบารมีในยามที่พวกตนไม่อาจดึงเอา “คนดี” ที่ถึง

พร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรมมาเป็นผู้นำได้15 ประกอบกับหวั่นเกรงผลร้ายอันเกิด

 13 เพราะเสนอนโยบายประชานิยมที่ตอบสนองความต้องการของชนชั้นกลางระดับล่างซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของ

ประเทศ. 
 14 ชัยอนันต์ สมุทวณิช ซึ่งเป็นปัญญาชนสำคัญของฝ่าย “คนเสื้อเหลือง” กล่าวเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 

ว่า “ดังจะเห็นได้จากจากการมีโครงการพระราชดำริมากมาย...ประชาชนมีที่พึ่งที่มิได้หวังผลในแง่ที่นักการเมือง

หวัง...พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้นำมวลชน ทรงเป็นแรงบันดาลใจของประชาชน และทรงเป็นขวัญกำลังใจของ

ประชาชน...เป็นบารมี” ที่มีแต่พระคุณมากกว่าพระเดช” (โปรดดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย”, (22 กันยายน 2556), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.manager.co.th/Daily/

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

ในวงการเมือง เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ ผมเห็นว่าคนที่เข้ามาเป็นผู้นำทางการเมืองนั้น ก็อาศัยเงินเป็นฐาน ไม่มีความ

สามารถ และไม่มีอะไรที่จะทำให้คนยอมรับนับถือมาก่อน การไร้ผู้นำนี้เองที่ในที่สุดเราก็ต้องหันไปพึ่งพระบารมี” 

(โปรดดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “สังคมไทยขาดผู้นำ”, (18 พฤษภาคม 2557), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, 

จาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000054985.)  
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จากเผด็จการในระบอบรัฐสภา ซึ่งพวกตนมีกลไกในระบบการเมืองหรือมีเครื่องมือในการต่อสู้หรือ

ต่อรองไม่เพียงพอที่จะต่อกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ16  

อาจเรียกอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ชนชั้นกลางเดิมเหล่านี้ยึดถือว่าอุดมการณ์ 

“ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพราะหวังพึ่ งพระบารมีของ  

พระมหากษัตริย์ในการถ่วงดุลผู้นำกองทัพและนักการเมืองในบริบทเชิงโครงสร้างที่กลุ่มดังกล่าวนี้

ขาดกลไกในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลทั้งที่มา

จากกองทัพและมาจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มสืบทอดอำนาจ หรือผูกขาดอำนาจ หรือใช้อำนาจ

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์มากจนเกินไป ชนชั้นกลางก็จะหันไปพึ่งพระบารมีพระมหากษัตริย์  

ในการแก้ไขปัญหา  

ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา เมื่อกลุ่มทุนใหญ่เถลิงอำนาจ มวลชนที่สมาทาน

อุดมการณ์ “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ก็หวังพึ่ง “อำนาจการเมือง” 

ของพระมหากษัตริย์ ศาล (ตุลาการภิวัตน์) และกองทัพ เพื่อขจัดอำนาจและอิทธิพลทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของนักการเมืองที่พวกเขาเรียกว่า “ระบอบทักษิณ” ดังจะ

เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อ “คนเสื้อเหลือง” เห็นว่า “การเมืองถึงทางตัน” ก็พร้อมที่จะยอมรับการ  

การใช้อำนาจทางการเมืองของตุลาการ17 และการใช้อำนาจของกองทัพในการรัฐประหารล้มล้าง

รัฐธรรมนูญ18 ทั้งๆ ที่เป็นวิถีทางที่ขัดแย้งกับการยึดหลักนิติธรรมอย่างยิ่ง “คนเสื้อเหลือง” เหล่านี้

ไม่ได้มุ่งมั่นต่อสู้ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องให้ความสำคัญทั้งการเลือกตั้งและ

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งแม้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่กินเวลายาวนานกว่า แต่ก็จะช่วย

รักษาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเอาไว้ 

 สำหรับชนชั้นกลางระดับล่างซึ่งเรียกกันว่า “คนเสื้อแดง” นั้น ดิ้นรนออกจากความเสีย

เปรียบและความเหลื่อมล้ำของสิทธิและอำนาจ โดยอาศัยจำนวนคนที่มากกว่า จึงโน้มเอียงเข้าหา

 16 ชัยอนันต์ สมุทวณิช กล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ว่า “ในปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่พึ่ง

ของประชาชนได้ ในยุคที่การเมืองเป็นการเมืองที่มีอำนาจเด็ดขาด บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เห็นได้ชัด

คือ เป็นสถาบันที่ป้องกันอำนาจทางการเมืองที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ” (โปรดดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “วิจารณ์

สถาบันไปทำไม”, (31 มีนาคม 2556), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.manager.co.th/

Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000038876) 
 17 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “จะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคม” โดยเขียนไว้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2549 ว่า 

“การที่สถาบันศาลต้องเข้ามาจัดการปัญหาทางการเมือง เพราะเป็นสถาบันหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตย แสดงว่าการ

เมืองไทยพบทางตันจริงๆ” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “จะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคม”, (4 มิถุนายน 2549),  

สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=

9490000073233.) 

 18 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “วันรัฐประหารหรือวันเด็กกันแน่” โดยเขียนไว้เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2549 ว่า 

“รัฐประหารครั้งนี้ คนส่วนใหญ่โล่งอก...บ้านเมืองจะวิบัติเกิดกลียุค หลายคนจึงโล่งใจที่ทหารชิงทำเสียก่อน...”   

(ชัยอนันต์ สมุทวณิช, “วันรัฐประหารหรือวันเด็กกันแน่”, (24 กันยายน พ.ศ.2549), สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 

2558, จาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=94900001119858). และ “เราหมด

หนทางที่จะอาศัยกระบวนการทางการเมืองปกติเปลี่ยนตัวผู้นำ จึงเกิดรัฐประหาร”  
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วัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่คือประชาธิปไตยที่ยึดหลักเสียงข้างมาก โดยเห็นว่าความชอบ

ธรรมในการครองอำนาจและใช้อำนาจจะต้องมาจากการเลือกตั้ง และให้ความสำคัญแก่ความเสมอ

ภาคทางสังคมและการเมืองเพื่อลดความเสียเปรียบที่พวกตนต้องเผชิญตลอดมา รวมทั้งเน้นเรื่อง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในความสัมพันธ์กับรัฐภายใต้ “มาตรฐานเดียว” และต่อต้านการ

ปกครองที่เน้นศีลธรรมและอำนาจนอกระบบของ “อำมาตย์” อาจเรียกอุดมการณ์ที่คนกลุ่มนี้

ยึดถือว่า “เสรีประชาธิปไตย” 

 ในระยะหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าระบบการเมืองไทยมีทั้งการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกันใน

ระบบการเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ในระบบเลือกตั้ง พรรคการเมืองใหญ่

ทั้งสองพรรคต่างก็สร้างฐานมวลชนโดยใช้นโยบายประชานิยม ส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมือง

นอกรัฐสภานั้น ได้กล่าวแล้วว่าฝ่าย “คนเสื้อแดง” อาศัยพลังทางอุดมการณ์ที่เน้นประชาธิปไตย

แบบเลือกตั้งและหลักความเสมอภาค พร้อมกับโจมตี “อำมาตย์” ที่ใช้อำนาจนอกระบบ เพื่อสร้าง

ความชอบธรรมและปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก ในขณะที่ฝ่าย “คนเสื้อเหลือง” อาศัยพลังทาง

อุดมการณ์ที่เน้น “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และโจมตี 

“ระบอบทักษิณ” ในแง่ของการใช้อำนาจเพื่อแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจและความไม่จงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 

นอกจากนี้ในระบบการเมืองที่ไม่เป็นทางการยังมีการเคลื่อนไหวของคนอีกหลายกลุ่ม เช่น 

การต่อรองกันในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายในลักษณะใหม่ๆ ทำให้เกิดเครือข่าย

หลายรูปแบบที่ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มมีลักษณะเสมอภาคมากขึ้น แตกต่างจากความสัมพันธ์ใน

เชิงอุปถัมภ์แบบเดิมเป็นอันมากแม้ว่าเครือข่ายแบบอุปถัมภ์แบบเดิมจะยังเหลืออยู่ในหลายวงการ

ก็ตาม เป็นต้นว่าเครือข่ายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและข้าราชการชั้นสูงที่อาศัยหลักสูตรการศึกษา

พิเศษของสถาบันต่างๆ ในการสร้างกลุ่มที่ร่วมมือกันในระยะยาว19 เครือข่ายของชาวบ้านที่เกิดขึ้น

ทั่วประเทศ20 และประชาสังคมหลากหลายรูปแบบของชาวบ้านและชนชั้นกลาง21 แสดงว่าคน

หลากหลายกลุ่มในสังคมไทยได้เข้าสู่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่การรวม

กลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างมากในระหว่าง

กลุ่มต่างๆ เพราะอำนาจต่อรองที่คนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละเครือข่ายมีไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในบริบทที่ยังขาดการใช้หลักนิติธรรมที่จะทำให้คนทุกกลุ่มได้รับหลักประกันในเรื่องสิทธิและ

เสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน  

อนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมที่คนกลุ่มต่างๆ มีทัศนะหรืออุดมการณ์

ทางการเมืองและผลประโยชน์แตกต่างกัน ทำให้เกิดสภาวะ “วิกฤตความชอบธรรม” ซึ่งเป็น

 19 ดู นวลน้อย ตรีรัตน์ ภาคภูมิ วาณิชกะ, “เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงผ่านเครือข่ายทางการศึกษาพิเศษ” ใน   

สู่สังคมไทยเสมอหน้า, กรุงเทพฯ: มติชน, 2558. 
 20 โปรดดูการสร้างเครือข่ายของชาวบ้านในตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย (ซึ่งสะท้อนเครือข่ายในลักษณะ

เดียวกันที่เกิดขึ้นในเขตชนบทของจังหวัดอื่นๆ) ใน ปฐมพงศ์ มโนหาญ “การเมืองเรื่องการเลือกตั้งบนวิถีการ

เปลี่ยนแปลงสังคมชนบท (2520-2554) : กรณีศึกษาตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 
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ปัญหาสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงหนึ่ง

ทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 - 2558) เป็นตัวอย่างที่ดีของการปะทะกันระหว่างวิกฤติความ

ชอบธรรมของอำนาจทางการเมืองที่มีฐานที่มาแตกต่างกัน โดยฝ่าย “คนเสื้อแดง” มุ่งเน้นความ

ชอบธรรมของอำนาจทางการเมืองตามกฎหมายและหลักการของระบอบประชาธิปไตยแบบเลือก

ตั้งหรือเสียงข้าง กับฝ่าย “คนเสื้อเหลือง” ที่เน้นความชอบธรรมของอำนาจทางการเมืองตามหลัก

ศีลธรรม คือเน้นให้เลือก “คนดี” เป็นผู้ปกครอง ถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่าย จะมิได้ปฏิเสธความชอบ

ธรรมของอีกฝ่ายอย่างสิ้นเชิง  คือฝ่ายที่สนับสนุนกฎหมายก็ไม่ได้ปฏิเสธศีลธรรมไปเสียทีเดียว  

และฝ่ายที่สนับสนุนศีลธรรมก็หาได้ปฏิเสธหลักนิติธรรมอย่างสิ้นเชิง แต่ในหลายครั้งก็เกิดการ

ละเลยที่จะพิจารณาประเด็นปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบยกขึ้นมา เช่น ฝ่ายที่อ้างกฎหมายและ  

เสียงส่วนใหญ่บางครั้งก็ยอมหลับตาลงข้างหนึ่งให้กับการกระทำที่ผิดศีลธรรม เช่น การฆ่าตัดตอน

ในคดียาเสพติด หรือการคอร์รัปชั่น (เชิงนโยบาย) ในขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนศีลธรรมบางครั้ง  

ก็หันหลังให้กับรัฐธรรมนูญ เช่น การสนับสนุนการรัฐประหาร หรือการปฏิเสธการเลือกตั้ง 22 

แม้แต่ในเรื่องจำนำข้าว ก็มีฝ่ายที่เห็นว่ารัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจต่อไปเพราะเป็น

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวตามที่เคยหาเสียงเอาไว้เพื่อช่วยเหลือ

คนจน แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าความเสียหายมูลค่ามหาศาลอันเกิดจากนโยบายประชานิยมเพื่อ  

แลกกับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งโดยขาดความรับผิดชอบต่อปัญหาทางการคลังที่จะตามมา 

ทำให้รัฐบาลสูญเสียความชอบธรรมและควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก พฤติกรรมและ

ทัศนะของทั้งสองฝ่ายล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังขาดความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเกณฑ์

ชี้วัดความชอบธรรมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยึดหลักนิติธรรมในประเทศไทย

ยังคงอ่อนแอ 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยมีการ “เลือกข้าง” ดังกล่าวข้างต้นนี้ ทำให้ความ

เชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันสำคัญๆ ในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่ำมาก ผลการ

สำรวจของ “มูลนิธิเอเชีย” ใน พ.ศ.2553  พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 14  และ

ร้อยละ 11 (ตามลำดับ) เท่านั้น ที่เชื่อว่าสถาบันสื่อและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีความ

ซื่อตรง “สูง” แต่มีถึงร้อยละ 85 และร้อยละ 88 (ตามลำดับ) ที่แสดงความไม่เชื่อมั่น สถาบัน

ตำรวจก็ได้รับคะแนนความซื่อตรงต่ำมากเช่นกัน คือร้อยละ 17 ส่วนศาลหรือตุลาการนั้น แม้ว่า

ผลการสำรวจจะแสดงว่ายังคงได้รับความเชื่อถือในความซื่อตรงสูงที่สุด แต่ก็ได้รับความเชื่อถือ

เพียงร้อยละ 59 เท่านั้น อีกทั้งความน่าเชื่อถือของศาลยังลดต่ำลงมากเมื่อเทียบกับผลการสำรวจ

ในปี พ.ศ.2552 ซึ่งศาลได้รับความน่าเชื่อถือถึงร้อยละ 6423 การที่ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความ

 21 โปรดดู โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, “ประชาสังคม: มิติใหม่ของการเมืองสาธารณะ” ใน สุวิทย์ วิบุลผล-

ประเสริฐ (บรรณาธิการ), ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ, กรุงเทพฯ: โครงการสำนักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข, 2540. และทศพล สมพงษ์, พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม, กรุงเทพฯ: สำนักงานสภา

พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.  
 22 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คำและแนวคิดในประชำธิปไตยสมัยใหม่, (อ้างแล้ว), หน้า 110. 
 23 ผลสำรวจชี้คนส่วนใหญ่ไม่ใส่ “เสื้อสี” แต่ “เหลือง-แดง” อาจถึง 10 ล้านคน อึ้ง ประชาชนไม่เชื่อใจ 

“สื่อ”, (28 มีนาคม 2554), จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1301316008&grpid=

01&catid=01. 
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เชื่อมั่นในสถาบันสำคัญในระบอบประชาธิปไตยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ศาล ตำรวจ และสื่อ เช่นนี้   

นับเป็นปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่สำคัญยิ่ง เพราะสถาบันทั้งสามนี้ล้วนแล้วแต่มีบทบาทโดยตรง

ต่อการใช้หลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย   

อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งของวัฒนธรรมความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองระหว่าง 

“คนเสื้อเหลือง” กับ “คนเสื้อแดง” ซึ่งนิยามความหมายประชาธิปไตยและมีเกณฑ์ความชอบ

ธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละฝ่ายต่างก็หันไปใช้วิธีการที่ขัดต่อหลักนิติธรรมมาก

บ้างน้อยบ้าง และขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวที่ชอบด้วยหลัก

นิติธรรมของฝ่ายตรงกันข้าม ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในการใช้หลักนิติธรรม  

ในสังคมการเมืองไทย และตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน “คนเสื้อเหลือง” หรือชนชั้นกลางเดิม  

ในสังคมไทยก็ยังคงต้องการการปกครองโดย “คนดี” ซึ่งเป็นโลกทัศน์แบบจารีตของไทย24   

มากกว่าจะยอมรับการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ เพราะเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ทำให้นักการเมือง  

มีโอกาสครอบครองอำนาจแบบเผด็จการและใช้อำนาจอย่างฉ้อฉล ซึ่งวิธีคิดของ “คนเสื้อเหลือง” 

เช่นนี้ฝ่าย “คนเสื้อแดง” ไม่สามารถยอมรับได้ ปัญญาชนของ “คนเสื้อแดง” คนหนึ่งเน้นว่า หลัก

นิติรัฐและนิติธรรมนั้น “ไม่ต้องการให้มนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเอง แต่ต้องการให้กฎหมาย

เป็นผู้ปกครองมนุษย์”25 ความชอบธรรมที่มาจากการเป็น “คนดี” จึงไม่สอดคล้องกับหลัก

นิติธรรมในทัศนะของ “คนเสื้อแดง” ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตความชอบธรรมที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน การใช้หลักนิติธรรม (ในความหมายที่กว้างกว่าการปกครองด้วยกฎหมายที่เข้มงวด - 

โปรดดูนิยามของอานันท์ ปันยารชุน ที่กล่าวแล้วข้างต้น) จึงเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยให้คนทุก

กลุ่มในสังคมไทยมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความชอบธรรมได้ในที่สุด  

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักนิติธรรม

แม้ว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมทางการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแล้ว แต่การที่คน

ไทยแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ขัดกับหลักนิติธรรมอยู่ไม่น้อยดังได้กล่าว

มาแล้ว จึงเห็นควรวิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักนิติธรรม  

โดยสังเขป เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  

ให้เอื้อต่อการใช้หลักนิติธรรมในอนาคต  

 1. ปัญหาวัฒนธรรมทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย  

  วัฒนธรรมทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยมีปัญหาหลายประการ  

ที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่เอื้อต่อการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ปัญหาเหล่านี้

เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากอดีตและยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนเท่าที่ควร 

 24 โปรดดูลักษณะของ “การปกครองแบบไทย” ใน สายชล สัตยานุรักษ์, คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม “ความ

เป็นไทย”, กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. 
 25 วรเจตน์ ภาคีรัตน์,, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม”, (31 มกราคม 2553), จาก http://www.pub-

law.net/publaw/view.aspx?id=1431). 



เอ
กสารประกอ

บการสัมมนากลุ่มย่อ
ย
ที่2

107การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

  ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของไทยยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ที่สำคัญ  

ก็คือการที่รัฐธรรมนูญซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง เป็นต้นว่า

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมารัฐธรรมนูญได้รับการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบททาง

สังคมรวมทั้งกระแสภูมิปัญญาและวัฒนธรรมใหม่ๆ ในหลายเรื่องด้วยกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้วก

ลับปรากฏว่ากฎหมายที่มีสถานะเป็นรอง เช่น พระราชบัญญัติ มีผลบังคับใช้จริงเหนือ

รัฐธรรมนูญ 

  กรณีที่เห็นได้ชัดก็คือ การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญภายใต้หลักการ “สิทธิชุมชน” ใน

การปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตเมืองอุตสาหกรรม (หรือที่เรียกว่าภาค

ประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม) ปรากฏว่าการปฏิบัติการของประชาชนโดยอ้างสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีการใช้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือ พ.ร.บ.ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่ทำให้แกนนำการคัดค้านการทำลายสิ่งแวดล้อมต้อง

ถูกจับกุมโดยกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา ส่งผลให้ขบวนการอนุรักษ์ฯ ขาดแนวร่วมและ  

อ่อนแรงลงในที่สุด  

  การที่กฎหมายในลำดับชั้นที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ คือพระราชบัญญัติได้กลายเป็น

อุปสรรคขัดขวางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเช่นนี้ นับเป็นการ

ทำลายหลักการ “สิทธิชุมชน” อันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี 

โดยกฎหมายมิได้ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมสมดังเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญที่ต้องการกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากรให้ชาวบ้าน และส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมของชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏการณ์นี้ยืนยันว่ากฎหมายตามตัว

อักษรและกฎหมายในทางปฏิบัติมีความแตกต่างกัน เจตนารมณ์และนิติธรรมอันสวยหรูจึงเป็น

เพียงมายาภาพในกฎหมายเท่านั้น26 

  การที่วัฒนธรรมทางกฎหมายของสังคมไทยมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิด

ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือ “สองมาตรฐาน” ดังมีนักวิชาการวิจารณ์ไว้ดังนี้  

“ระบบกฎหมายที่อ้างกฎหมายรองมาละเมิดลบล้างรัฐธรรมนูญในนาม

หลักนิติธรรม, ใช้กลไกกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่มาบังคับใช้กฎหมายที่ไม่

เป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ร่วมออกอย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่กลับปล่อยกฎหมายที่เป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่ให้เป็นเศษกระดาษไม่มี  

ผลบังคับใช้เพราะอิทธิพลของคนส่วนน้อยผู้เสียประโยชน์ หรือความขาด

ประสิทธิภาพเฉื่อยแฉะซ้ำซ้อนกระทั่งสมคบฉ้อฉลของกลไกข้าราชการคอย  

ขัดขวาง”
27
  

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

มายาภาพของนิติธรรมในกฎหมาย. 
 27 เกษยีร เตชะพรีะ, “คำนำเสนอ นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์ผูเ้ปดิปุม่ทีม่องไมเ่หน็กลางหลงัคนไทย” ใน นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ 

อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย, กรุงเทพฯ: มติชน, 2547, หน้า 13. 
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ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือวัฒนธรรมในการ “อ่าน” หรือการตีความกฎหมาย  

ในกระบวนการยุติธรรมของไทย ในปัจจุบันการอ่านกฎหมายยังคงเป็นการอ่านตามตัวอักษร  

โดยมไิดย้ดึหลกัการพืน้ฐานเรือ่งความเปน็ธรรม ดงัทีน่ธิ ิเอยีวศรวีงศ ์วเิคราะหว์า่ นกักฎหมายไทย 

นั้น “อ่านกฎหมายกันแบบนักอักษรศาสตร์ ทำให้บัญญัติของกฎหมายอยู่ลอยๆ โดยปราศจาก

หลักแห่งความเป็นธรรมพื้นฐานของสังคม กฎหมายกลายเป็นเรื่องของ trick หรือกลเม็ด ขึ้นอยู่

กับความสามารถทางอักษรศาสตร์ของคนอ่านว่าจะพลิกผันให้เข้าทางได้อย่างไร”
28  

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลัก

นิติธรรมก็คือปัญหา “ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย” กล่าวคือ การใช้หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อสามารถทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงโดยทุกคนเคารพกฎหมาย ซึ่งผลการ

วิจัยที่สหรัฐอเมริกาพบว่า ปรกติแล้วคนทั่วไปรวมทั้งผู้มีอำนาจจะเคารพกฎหมายก็ต่อเมื่อ

กฎหมายนั้นสอดคล้องกับศีลธรรมและระบบคุณค่าที่เขายึดถือและเป็นกฎหมายที่ชอบธรรมด้วย 

นอกจากนี้การเคารพกฎหมายยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษ ถ้าหากมีความเสี่ยงมาก  

คนก็จะเคารพกฎหมายมากขึ้น29 หากนำผลการวิจัยดังกล่าวนี้มาพิจารณาสังคมไทยก็จะพบว่า ใน

สังคมไทยปัจจุบันทั้งศีลธรรมและระบบคุณค่าเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เงิน

และอำนาจกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมบริโภคนิยมและการ

ลงทุนในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รวมทั้งการเลื่อนสถานภาพทางสังคมและการสร้าง  

อัตลักษณ์ตามระบบคุณค่าใหม่ เช่น การเป็นคนที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถสูง

และประสบความสำเร็จในชีวิต การเป็นคนทันสมัย หรือมีรสนิยมดี ทำให้การละเมิดกฎหมายเพื่อ

เงินและอำนาจเกิดขึ้นทั่วไป ในขณะที่คนมีอำนาจก็มีความเสี่ยงในการรับโทษทัณฑ์จากการทำผิด

กฎหมายไม่มากนัก ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่ผู้มีอำนาจจะยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผล

ให้ “ความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย” ในการบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคกันกลายเป็น

อุปสรรคที่สำคัญมากประการหนึ่งของการใช้หลักนิติธรรมในสังคมไทย     

ความลักลั่นของวัฒนธรรมทางกฎหมาย ที่มีการใช้กฎหมายอย่างไม่สอดคล้องกับหลัก

นิติธรรมดังตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งในสังคม

ไทยขยายตัวขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนชนบทมีโลกทัศน์ใหม่รวมทั้ง “นิติสำนึก” (Legal 

consciousness) ใหม่  ทำให้เกิดความตึงเครียด (tension) มากขึ้นในความสัมพันธ์กับชนชั้นสูง

และชนชั้นกลาง ตลอดจนในความสัมพันธ์กับรัฐ ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น

กลางระดับล่างกับชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเดิมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางกฎหมายนั้นเห็นได้

จากการเคลื่อนไหวของ “คนเสื้อแดง” ที่วิพากษ์วิจารณ์ “คนเสื้อเหลือง” ว่าไม่ยอมรับหลักการ

เสียงข้างมากและปฏิเสธรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญที่เป็น

กฎหมายสูงสุด ส่วนความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับรัฐ เห็นได้ชัดจากผลการวิจัยที่ศึกษากรณี

ชาวบ้านจำนวนหนึ่งในภาคเหนือตอนบนที่ “ทำผิดกฎหมาย” เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ  

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

การเมืองไทย, กรุงเทพฯ: มติชน, 2547, หน้า 199.  
 29 เรื่องเดียวกัน.  
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏว่าเมื่อพวกเขาถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก ชาวบ้านเหล่านี้กลับมีท่าที 

“ยอมรับโทษแต่ไม่ยอมรับผิด” โดยที่ความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการเมืองระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงในด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสาร ได้ส่งผลให้  

ชาวบ้านมีสำนึกของ “พลเมือง” ที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลว่าตนทำความผิด 

แต่กลับมีสำนึกแห่งการต่อสู้โต้แย้งและวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษา และท้าทายต่อโทษจำคุกที่ตน

ได้รับจากการตัดสินของศาล นับเป็น “นิติสำนึก” ใหม่ที่ทำให้ชาวบ้านพร้อมที่จะท้าทายกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมที่พวกเขาเห็นว่าขาดความเป็นธรรม30  

  การที่ชาวบ้านไม่ยอมรับว่าตนทำผิดกฎหมาย เพราะได้ทำกินในที่ดินนั้นมาก่อนที่จะมี

กฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ สะท้อนให้เห็นว่าถ้าหากการตรากฎหมายและ  

การบังคับใช้กฎหมายขาดความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย และขาดความเป็นธรรมใน

ทัศนะของประชาชน ย่อมทำให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

ประชาชนได้มาก อาจกล่าวได้ว่าในทัศนะของชาวบ้านรัฐเป็นฝ่ายละเมิดสิทธิของประชาชน  

ซึ่งขัดกับหลักนิติธรรมอย่างยิ่ง  

  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษา “นิติสำนึก” ของบุคคล โดยเลือกกรณีศึกษาที่เป็นผู้

ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แสดงว่าผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด  

ไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบบกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับตนเอง 

ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทั่วไปในยุคโลกาภิวัตน์และในสังคมสมัยใหม่ซึ่ง 

“สิทธิ” จะเป็นที่ตระหนักถึง และการใช้กลไกทางกฎหมายในการปกป้องสิทธิขยายตัวมากขึ้น 

สภาวการณ์ที่ชาวบ้านในประเทศไทยไม่นิยมและไม่สามารถพึ่งระบบกฎหมายเช่นนี้ทำให้ชีวิต  

มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาก เพราะในปัจจุบันชุมชนของชาวบ้านมีบทบาทต่อชีวิตน้อยลง และชาวบ้าน

ควรจะได้รับการปกป้องจากกฎหมายเป็นการชดเชย แต่การณ์กลับปรากฏว่าความเชื่อมั่นของ

ประชาชนต่อระบบกฎหมายไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด31 

  ปัญหาจากระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มี   

“นิติสำนึก” ในลักษณะที่กล่าวข้างต้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและความมั่นคง

ชีวิตของประชาชนแล้ว ยังทำให้ความสนใจเกี่ยวกับการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติและ  

การผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติธรรมไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 

 30 กฤษณ์พชร โสมณวัตร, “นิติสำนึกต่อ ‘โทษจำคุก’ ของพลเมืองผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมายประเด็น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2555. 
 31 David M. Angel and Jaruwan S. Engel, Tort, Custom and Karma: Globalization and Legal 

Consciousness in Thailand, Chiang Mai: Silkworm Books, 2010. และ สมชาย ปรีชาศิลปกุล, “พรมแดน

ความรู้ของการศึกษากฎหมายแนวนิติสำนึกในสังคมไทย” วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558 

(มกราคม-มิถุนายน): 24-40. 
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  ปัญหาด้านวัฒนธรรมทางกฎหมายและวัฒนธรรมทางการเมืองนับเป็นปัจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น หากมีการ

ใช้หลักนิติธรรมโดยมีการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพในการ

แก้ไขปัญหาของประชาชน และมีกลไกในการกำกับตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทุกระดับให้ยึด

มั่นในหลักนิติธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้ชีวิตของประชาชนมีความมั่นคงมากขึ้น และพร้อมที่จะเป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และพร้อมที่จะกำกับดูแลให้เกิดการ

ใช้หลักนิติธรรมอย่างแท้จริง 

 2. ปัญหาจากสภาวะ “ความก้ำกึ่งกำกวม อิหลักอิเหลื่อทางวัฒนธรรม”  

  ราวทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ได้เกิดสภาวะ “ความก้ำกึ่งกำกวม อิหลักอิเหลื่อทาง

วัฒนธรรม” ขึ้น ดังที่ เกษียร เตชะพีระ ได้สรุปไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ว่าผลงานชุด อ่าน

วัฒนธรรมการเมืองไทย ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ นั้นได้แสดงให้เห็นสภาวะดังกล่าวนี้อย่างชัดเจน 

ดังความต่อไปนี้  

...เป็นความก้ำกึ่งกำกวม อิหลักอิเหลื่อ หัวมังกุท้ายมังกร แยกแย้งกัน  

ในตัวเองทางวัฒนธรรม ระหว่าง “ความทันสมัยหรือ modernity” กับ 

“ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมมาหรือ tradition ของสังคมไทย” 

“ความทันสมัย”...หลักๆ ได้แก่เหล่าโครงสร้าง กลไก สถาบันสมัยใหม่ 

ที่สังคมไทยรับมาจากตะวันตก...และเศรษฐกิจทุนนิยม-วัตถุนิยม-บริโภคนิยม... 

ส่วน “ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมมา”...ที่สำคัญได้แก่ วัฒนธรรม 

ค่านิยม โลกทัศน์ของชุมชนหมู่บ้านชาวชนบท รวมทั้งพุทธศาสนาและ

ธรรมเนียมบริหารราชการแผ่นดินแต่เดิม... 

...สังคมไทยไม่ใหม่จริง แต่ก็ไม่เก่าหมด, เราอาจลอกรับโครงสร้างกลไก

สถาบันสมัยใหม่ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมจากตะวันตกเข้ามาติดตั้งในเมือง

ไทย แต่เราไม่ได้ลอกและไม่อาจลอกโลกทัศน์ ปรัชญา วิธีคิด ที่เป็นวิญญาณ 

รวมทั้งความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมระหว่างบุคคล กลุ่มชน และสถาบัน

ต่างๆ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนของตะวันตกมาด้วย,  

ในทางกลับกัน แม้โครงสร้างกลไกสถาบันแบบเก่าทางการเมือง

เศรษฐกิจสังคมของไทยเราเองจะถูกยกเลิกหรือเสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงไป

หมดแล้ว แต่โลกทัศน์ปรัชญาวิธีคิดแบบเก่า รวมทั้งความสัมพันธ์ทางอำนาจที่

เหลื่อมล้ำไม่เสมอภาค ไม่เสรีแก่บุคคลและไม่เป็นธรรมอันตกทอดมาจาก

สังคมไทยแต่ก่อนก็ยังคงอยู่และดำเนินไปในโครงสร้างสมัยใหม่เหล่านั้น
32 

 32 เกษยีร เตชะพรีะ, “คำนำเสนอ นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์ผูเ้ปดิปุม่ทีม่องไมเ่หน็กลางหลงัคนไทย” ใน นธิ ิเอยีวศรวีงศ,์ 

อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย, (อ้างแล้ว), หน้า 11. 
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ตัวอย่างรูปธรรมของปัญหา “ความก้ำกึ่งกำกวมอิหลักอิเหลื่อ” ของวัฒนธรรมการเมืองใน

สังคมไทยที่ปรากฏในบทความของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ซึ่งเกษียร เตชะพีระ นำมากล่าวถึงมีหลาย

ประการ เช่น  

“ระบบอุปถัมภ์ที่สูญสิ้นสำนึกบุญคุณผูกพันยั่งยืนอันเป็นพลังทาง

อุดมการณ์ของมันไปแล้ว เพราะซื้อขายกันได้เหมือนสินค้าในตลาด แต่กระนั่น

ก็กลับเป็นช่องทางให้ความชอบธรรมแก่การซื้อขายสินค้าบริการเถื่อนต่างๆ ที่

ละเมิดหลักเกณฑ์ของตลาดเสรีและหลักความเสมอภาคของคู่สัญญา”
33
  

“ทุนนิยมที่ปลดเปลื้องบุคคลและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการ

กำกับควบคุมและอนุรักษ์คุ้มครองตามขนบประเพณีของชุมชน แต่กลับปล่อย

แรงงานของพวกเขาและสินค้าเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดที่ไม่ได้เปิดให้แข่งขันเสรีจริง 

หากถูกผูกขาดเอาเปรียบโดยนายทุนที่อิงเส้นสายอำนาจรัฐและอิทธิพลอุปถัมภ์

จนส่วนใหญ่เสียเปรียบพ่ายแพ้ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า”
34  

“สมาชิกรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่คิดและพูดเหมือนขุนนางหรือทรราช, 

นายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้อำนาจเหมือนจอมเผด็จการ

ทหาร...ฯลฯ”
35 

  นอกจากกรณีที่กล่าวข้างต้นแล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่มีลักษณะกำกวม  

ยังเห็นได้ชัดจากการที่วัฒนธรรมเสรีประชาธิปไตยมีอิทธิพลสูงขึ้นในขณะที่ลักษณะอำนาจ

นิยมก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่มาก กล่าวคือ คนไทยทั่วไปยังคงเชื่อในการจัดการเรื่องต่างๆ รวมทั้งการ

แก้ไขปัญหาสำคัญๆ ด้วยการใช้อำนาจรัฐอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญอย่างมาก

แก่ผู้นำรัฐในการใช้อำนาจดังกล่าว และมองว่าประชาชนจะต้องพึ่งพาความเมตตาของรัฐและผู้นำ

รัฐจึงจะอยู่รอดปลอดภัยหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ในขณะที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของปัจเจกบุคคล

และพลังของสังคมค่อนข้างน้อย  

  ทัศนะที่มีรากฐานอยู่บนวัฒนธรรมการเมืองแบบอำนาจนิยมนี้เห็นได้ชัดว่าขัดแย้ง

กับหลักนิติธรรม เพราะการใช้หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อให้ความสำคัญแก่

ประชาชนและประชาสังคมในฐานะที่มีศักยภาพ (หรือสามารถจะพัฒนาศักยภาพ) ที่จะจัดการ

เรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนที่จะเลือกฝ่ายบริหาร ฝ่าย

นิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจของทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

 33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
 34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
 35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
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 3. ปัญหาความแตกต่างของวัฒนธรรมทางความคิด 

  คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรอำนาจ

ที่แตกต่างกัน โดยมีระบบคุณค่าและทัศนะไม่ตรงกันในหลายเรื่อง รวมทั้งการรับรู้ความหมายของ

สถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทัศนะของแต่ละฝ่ายสะท้อนให้เห็นว่ามีวัฒนธรรม

ทางการเมืองที่ไม่ลงรอยกันอันเป็นรากฐานของความขัดแย้งทางการเมือง   

  ในระยะหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มการเมืองต่างๆ ในสังคมการเมืองไทย รวมทั้งกลุ่ม 

“คนเสื้อแดง” และกลุ่ม “คนเสื้อเหลือง” มีทัศนะที่แตกต่างกันว่าอะไรคือ “ความดี” หรือ “ความ

ถูกต้อง” อันเป็นผลมาจากการให้ความหมายของสถาบันการเมืองต่างๆ ไม่เหมือนกัน แม้แต่คำว่า 

“ชาติไทย” ก็นิยามแตกต่างกัน เช่น บางคนจินตนาการถึง “ชาติ” ที่ประกอบด้วยคนหลายชนชั้น

ที่มีสติปัญญาและคุณธรรมแตกต่างกัน และมีระบบอุปถัมภ์และ “ศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ”   

ที่ยึดโยงคนทั้งหลายในชาติไว้ด้วยกัน แต่บางคนจินตนาการถึง “ชาติ” ที่ทุกคนเสมอภาคกัน36 

หรอืการทีก่ลุม่ “คนเสือ้แดง” และ “คนเสือ้เหลอืง” ใหค้วามหมายแก ่“ประชาธปิไตย” แตกตา่งกนั 

ซึ่งการที่คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมทางความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องสำคัญเช่นนี้  

เป็นเพราะระบบคุณค่าเดิมบางอย่างได้รับการสืบทอดหรือผลิตซ้ำอย่างเข้มข้นโดยกลุ่มคนที่ได้

อำนาจและผลประโยชน์จากระบบคุณค่าเหล่านั้น37 ในขณะที่เกิดค่านิยมใหม่และมุมมองใหม่ต่อ

เรื่องต่างๆ จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  

  สงัคมไทยในปจัจบุนัจงึไมเ่พยีงแตจ่ะประกอบขึน้ดว้ยกลุม่คนสองฝา่ยที ่“มองตา่งมมุ” 

กันเท่านั้น แต่ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่สามารถจะสลัดตัดทิ้งระบบคุณค่าเดิมที่ตกทอดมา

จากอดีตแต่ก็รับเอาระบบคุณค่าใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาในสังคมทุนนิยม-โลกาภิวัตน์เข้ามาในชีวิต 

ทำให้คนจำนวนไม่น้อยให้ความหมายในเรื่องต่างๆ ไปในวิถีทางที่ตนได้รับผลประโยชน์เฉพาะหน้า 

หรือให้ความหมายจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจากสื่อประเภทต่างๆ โดยขาดการวิพากษ์วิจารณ์

ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เนื่องจากความสับสนระหว่างระบบคุณค่าเก่าและใหม่ที่ผสมปนเปกัน

อยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทำให้ไม่มีจุดยืนที่มั่นคงสำหรับการประเมินเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบจน

กระทั่งมีคำตอบที่ชัดเจนให้แก่ตัวเอง บ่อยครั้งที่ตกอยู่ใน “กระแสสังคม” ที่สื่อในยุคดิจิตอลปลุก

เร้าให้เกิดขึ้น นำไปสู่การ “เลือกข้าง” อย่างปราศจากวิจารณญาณและใช้อารมณ์ในการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง นับเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของไทยยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร และทำให้พลังของการยึดถือหลักนิติธรรมขาดความ

เข้มแข็งตามไปด้วย 

  เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า ในท่ามกลางระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่มีความแตกต่าง

หลากหลาย ได้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยแรงผลักดันของระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่

แต่ละฝ่ายยึดถือ เพราะระบบคุณค่าและอุดมการณ์ที่มีอิทธิพลต่อมวลชนแต่ละฝ่ายนี้ได้นำไปสู่

 36 โปรดดูรายละเอียดใน สายชล สัตยานุรักษ์, 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 2 ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475, 

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์, 2557. 
 37 เรื่องเดียวกัน. 
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การตัดสินว่าการกระทำทางการเมืองของฝ่ายหนึ่งมีความชอบธรรมและอีกฝ่ายหนึ่งขาดความ  

ชอบธรรม โดยมีการใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายตรงกันข้ามทั้งด้วยอาวุธและวาจาหรือข้อเขียน ดังที่  

นิธิ เอียวศรีวงศ์ วิเคราะห์ “ประเด็นแห่งความขัดแย้งในสังคมไทย” ที่เกิดจากการมีทัศนะไม่

ตรงกันเหล่านี้ไว้ในหลายกรณี ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ดูเหมือนทุกฝ่ายยอมรับ...ว่า ประเทศของเราต้องก้าวต่อไปในวิถีทาง

ประชาธิปไตย แต่ที่เห็นไม่ตรงกันก็คือ ประชาธิปไตยมีนัยยะในเชิงปฏิบัติการ

อย่างไรกันแน ่

ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่า เมื่อเป็นประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของ  

ปวงชนอย่างเด็ดขาด จะมีอำนาจอื่นที่ไม่ได้มาจากอธิปไตยของปวงชนเข้ามา

แทรกหรือถ่วงดุลไม่ได้ และด้วยเหตุดังนั้น อำนาจทางการเมืองจึงต้องถูก

จัดสรรไปตามผลของการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว 

อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การเมืองที่อาศัยการเลือกตั้งเป็นเกณฑ์เพียงอย่าง

เดียวนี้อันตราย เพราะการเลือกตั้งย่อมต้องจัดองค์กรและกลไกเพื่อผลสัมฤทธิ์

แคบๆ คือได้รับคะแนนเสียง องค์กรและกลไกดังกล่าวไม่ได้มีไว้ตรวจสอบ  

การใช้อำนาจ หรือมีส่วนร่วมในการเมืองอย่างแท้จริง ฉะนั้น ผู้ที่ได้อำนาจไป

จากองค์กรและกลไกเช่นนี้จึงมีแนวโน้มจะทุจริตต่อหน้าที่ และ/หรือไม่มี

สมรรถภาพในการทำงาน  

ด้วยเหตุดังนั้นจึงต้องอิงอำนาจที่ไม่ได้มาจากอธิปไตยของปวงชน ไว้คอย

ถ่วงดุลนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
38 

  ทัศนะที่ต่างกันยังปรากฏในเรื่องอื่นๆ อีกมาก เช่น ฝ่ายหนึ่งยอมรับ ส.ว.สรรหา 

ตุลาการภิวัตน์ และการรัฐประหาร แต่อีกฝ่ายหนึ่งต่อต้าน หรือในกรณีเกี่ยวกับสถานะทาง  

การเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีความเห็นที่ขัดแย้งกันมาก ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า แม้พระมหา-

กษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่สถานะของพระองค์ในทางการเมืองย่อมเป็นประมุขหรือตัวแทน

ของอำนาจอธิปไตยของปวงชนในเชิงสัญลักษณ์ และพระองค์ทรงมีหน้าที่ในทางพิธีกรรมก็ต่อเมื่อ

เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญต่อรัฐ “แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงไว้ซึ่งพระราช

อำนาจอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เชื่อมโยงกับอธิปไตยของปวงชนโดยตรง การใช้พระราชอำนาจนี้เป็น

พระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์เอง ว่าจะใช้เมื่อไรและอย่างไร และเพื่อธำรงไว้ซึ่ง  

พระราชอำนาจนี้ จึงต้องรักษาความ “ศักดิ์สิทธิ์” ของสถาบันไว้ให้อยู่เหนือการตรวจสอบวิพากษ์

วิจารณ์ใดๆ ทั้งสิ้น และพระราชอำนาจตรงนี้แหละที่จะเป็นผู้ตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยของ

ปวงชน”
39 

 38 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “ปรองดองโดยประเด็น”, (16 เมษายน 2555), สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2558, จาก  

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334585676. 
 39 เรื่องเดียวกัน. 
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  กล่าวได้ว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมทางความคิดที่ทำให้เกิดการต่อสู้กันในการ

นิยามความหมายของมโนทัศน์ทางการเมืองสำคัญๆ หรือการต่อสู้ทางวาทกรรมซึ่งส่งผลต่อความ

สัมพันธ์เชิงอำนาจ โดยที่สื่อประเภทต่างๆ มีอิทธิพลสูงขึ้น แต่การเสพสื่อมีลักษณะ “เลือกข้าง” 

เช่นเดียวกับการเลือกข้างทางการเมือง ทำให้ความไม่ลงตัวของวัฒนธรรมทางการเมืองมีอยู่สูง 

และเป็นอุปสรรคประการหนึ่งของการนำหลักนิติธรรมมาใช้   

 4. ปัญหาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยบางส่วนยังคงมีรากฐานอยู่บนความหมายของ 
“ความเป็นไทยกระแสหลัก” หรือ “วัฒนธรรมแห่งชาติ”  

  ความหมายจาก “ความเป็นไทย” หรือ “วัฒนธรรมแห่งชาติ” ที่เป็นมรดกตกทอด

จากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และได้รับการผลิตซ้ำอย่างเข้มข้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

เป็นต้นมา จนมีอิทธิพลสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นความหมายที่ทำให้ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเดิม

จำนวนมากยังคงมีทัศนะว่าการแบ่งคนออกเป็นลำดับชั้นที่คนแต่ละชั้นมีสิทธิและเสรีภาพไม่เท่า

เทียมกันเป็นเรื่องปรกติธรรมดา ซึ่งส่งผลให้สำนึกในเรื่องความเสมอภาคที่เริ่มเกิดขึ้นในหมู่ผู้มี

อำนาจและชนชั้นกลางในสังคมไทยในปัจจุบันยังขาดความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนส่วน

หนึ่งยังมีทัศนะว่าชาวบ้านยังขาดความรู้หรือการศึกษา และมีความเชื่อว่าชาวบ้านตกอยู่ในวัฏจักร 

“จน เครียด กินเหล้า” และ “โง่ จน เจ็บ” อีกทั้งผู้มีอำนาจและชนชั้นกลางในสังคมไทยยังเห็นว่า 

“หน้าที่” สำคัญกว่า “สิทธิและเสรีภาพ” ผู้มีอำนาจและชนชั้นกลางจึงมิได้ตระหนักว่าตนเอง

มีหน้าที่ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอาจเห็นว่าการที่ประชาชนโดยเฉพาะ  

ชาวชนบทและคนยากไร้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมิใช่ปัญหาสำคัญ คนจำนวนไม่น้อยยังคงมี

ความหวังว่าสังคมไทยจะสามารถรักษา “จิตใจแบบไทย” เอาไว้ เช่น มีผู้อุปถัมภ์ที่ให้ความเมตตา

เอื้ออาทรต่อ “ผู้น้อย” โดย “ผู้น้อย” มอบความกตัญญูกตเวทีเป็นการตอบแทน ทัศนะเช่นนี้  

นับเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการใช้หลักนิติธรรมในสังคมไทย เพราะความสัมพันธ์  

ในระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคและขาดเสรีภาพในการแลกเปลี่ยน อีกทั้งการใช้

เส้นสายยังนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ความหมายของ 

“ความเป็นไทย” กระแสหลักที่ถือว่าพุทธศาสนาเป็นหัวใจของ “ความเป็นไทย” ยังทำให้ชนชั้นสูง

และชนชั้นกลางให้ความสำคัญแก่การปกครองโดย “คนดี” ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วย

ความเมตตาเอื้ออาทร ทำให้ไม่ตระหนักว่าสิทธิและอำนาจของประชาชนมีความสำคัญอย่างสูงต่อ

การเข้าถึงทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคทุนนิยม-โลกาภิวัตน์ที่มี

การแย่งชิงทรัพยากรสูงขึ้นมาก40 

  มรดกสำคัญประการหนึ่งที่เป็นผลมาจากความหมายของ “ความเป็นไทย” คือการให้

ความสำคัญแก่ระเบียบ ความสงบสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของชาติ ที่จะเกิดขึ้น

ได้เมื่อชาวบ้านหรือประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับสถานภาพเดิม และทำหน้าที่ต่างๆ ของตนโดยไม่

เรียกร้องสิทธิและ “ไม่เอิบเอื้อมก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่น” และยังเห็นว่าถ้าหากปล่อยให้ชาวบ้าน

ที่ยังด้อยในอารยธรรมได้รับสิทธิและเสรีภาพมากเกินไปก็จะนำไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวาย ต่างจาก

 40 โปรดดู สายชล สัตยานุรักษ์, คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 2, กรุงเทพฯ: มติชน, 

2550. และ สายชล สัตยานุรักษ์, 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 2 ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475 (อ้างแล้ว).  
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ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางที่สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างเหมาะสมเพราะมีความรู้และปัญญา 

มีความเข้าใจว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว มากกว่า41 เมื่อประกอบกับการใช้สิทธิและ

เสรีภาพในการชุมนุมของชาวบ้านในระยะหลายทศวรรษที่ผ่านมามักใช้วิธีปิดถนนหรือเข้ามา

ชุมนุมในกรุงเทพฯ เป็นเวลานานๆ เนื่องจากขาดกลไกเชิงสถาบันในการต่อสู้หรือต่อรองกับรัฐ

และกลุ่มทุน ซึ่ง “การเมืองภาคประชาชน” ในลักษณะดังกล่าวนี้กระทบกระเทือนต่อความปรกติ

สุขในชีวิตและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งชนชั้นกลางให้ความสำคัญอย่างมาก ทำให้เกิด

ความรู้สึกไม่พอใจและต่อต้านการเคลื่อนไหวของชาวชนบทมากขึ้น 

  อนึ่ง อิทธิพลของวัฒนธรรมแห่งชาติอันเกิดจากความหมายของ “ความเป็นไทย” 

กระแสหลัก ทำให้ “หลักการพื้นฐานคือการจัดสรรอำนาจที่เป็นธรรม” ยังไม่ได้รับการยอมรับจาก

คนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเพียงพอ เพราะมีการหล่อหลอมกล่อมเกลาหรือ “การตกแต่งนิสัยใจคอ”  

ให้คนไทยยอมรับการแบ่งชั้นทางสังคมและการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจมาเนิ่นนาน โดยที่

ชนชั้นกลางซึ่งผ่านการศึกษาในระบบและเข้าถึงสื่อของรัฐมากกว่าคนชนบทจะได้รับอิทธิพลจาก

แนวคิดดังกล่าวนี้มากเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันนโยบายการพัฒนาประเทศก็ทำให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงขึ้น การแบ่งชั้นทางสังคมจึงเปลี่ยนมาสู่เกณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้น เช่น 

ฐานะทางเศรษฐกิจ  การบริโภคสัญญะของสินค้า และระดับการศึกษา ส่งผลให้การแบ่งชั้น  

ทางสังคมยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทย คนแต่ละชั้นยังคงมีสถานภาพทางอำนาจและสิทธิเสรีภาพ  

ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับ “หลักนิติธรรม” ที่ถือว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใต้

กฎหมาย และจะต้องยึด “หลักการพื้นฐานคือการจัดสรรอำนาจที่เป็นธรรม” อย่างเคร่งครัดด้วย  

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบัน
ที่เกื้อหนุนการใช้หลักนิติธรรม

ในท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น เห็นได้ชัดว่าสังคมการเมืองไทย  

มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น รวมทั้งในชนบทที่เกิดการสร้างเครือข่าย

ที่มีลักษณะเสมอภาคมากขึ้นเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง เพราะคนในชนบทได้กลายเป็นผู้ที่มี

ความสำนึกของผู้ประกอบการ (entrepreneur) และกลายเป็นชนชั้นกลางระดับล่างที่ต้องการเข้า

ถึงทรัพยากรของรัฐอย่างเสมอภาค42 แนวโน้มใหม่เช่นนี้ ย่อมทำให้การกระจายอำนาจในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรและการกำกับตรวจสอบตลอดจนการสร้างอำนาจต่อรองให้ประชาชน

ย่อมจะบรรลุผลได้ง่าย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ความสัมพันธ์แบบลดหลั่นเป็นลำดับชั้นลดน้อยถอย

ลงหรือมีลักษณะเสมอภาคมากขึ้นแล้ว ยังทำให้การยอมรับการนำที่เด็ดขาดรวมศูนย์อำนาจ  

ลดน้อยลงไปด้วย ทำให้การใช้หลักนิติธรรมเป็นไปได้มากขึ้น 

 41 เรื่องเดียวกัน. 
 42 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, “ความเปลี่ยนแปลง “ชนบท” ใน สังคมไทย: บนความเคลื่อนไหวสู่ประชาธิปไตย”, 

(14 มกราคม 2558), สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2558, จาก http://www.prachatai.com/journal/2015/01/57389.  
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ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าคนแต่ละฝ่ายในสังคมจะให้ความหมาย “ประชาธิปไตย” แตกต่างกัน 

และถึงแม้ว่าจะมีความสืบเนื่องของวัฒนธรรมการเมืองจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในบางมิติ 

แต่ในอีกหลายมิติก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ทศวรรษ  

ที่ผ่านมา เพราะมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างลึกซึ้งกว้างขวางอันทำให้เกิด

กลุ่มคนใหม่ๆ ขึ้นมาในสังคมการเมืองไทย รวมทั้งองค์ประกอบของชนชั้นนำก็เปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีตมาก43 ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในลักษณะใหม่และการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจมีลักษณะ

ที่แตกต่างจากเดิม โดยที่การต่อสู้หรือต่อรองของฝ่ายต่างๆ ล้วนแต่อาศัยการสร้างความชอบ

ธรรมภายใต้อุดมการณ์ประชาธิปไตยและมีลักษณะเสมอภาคมากขึ้น เช่น ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ

แก่การเมืองมวลชนและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (แม้ว่าจะมีการให้ความหมายหรือมีจุดเน้นที่

แตกต่างกัน) แม้แต่คณะรัฐประหารก็จำเป็นต้องแสดงเจตจำนงให้ปรากฏ ว่าจะนำประเทศกลับ

เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว 

ท่ามกลางโครงสร้างการเมืองที่เปลี่ยนแปลง และการแย่งชิงทรัพยากรสูงขึ้น ประชาชน  

ทุกชั้นได้หาทางเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและการต่อรองทางการเมือง จึงเห็นได้ว่า

เกิดการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนและการเมืองภาคพลเมือง เกิด “ประชาสังคม”   

ในรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย และมีการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (new social 

movements) ทั้งของคนชนบทและคนในเขตเมืองกว้างขวางขึ้น นำไปสู่วัฒนธรรมทางการเมือง

แบบใหม่ของภาคประชาชน เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ให้ความสำคัญแก่ประชาชนในการ

จัดการชีวิตและปัญหาต่างๆ ร่วมกัน แทนการพึ่งพารัฐและฝากความหวังไว้กับระบอบรัฐสภาเพียง

อย่างเดียว การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของความ

สัมพันธ์เชิงอำนาจ ความสำนึกในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจทางการเมือง และบางประเด็นที่ “ประชาสังคม” บางกลุ่มเคลื่อนไหว  

เรียกร้องยังได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 และใน  

บางกรณียังมีการดึงเอาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เข้ามาร่วมรับรู้ปัญหาและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของตนด้วย44  

จะเห็นได้ว่าในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา มีการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อย

อำนาจในสังคมไทยจำนวนมาก เช่น “สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน” “เครือข่ายกลุ่ม

เกษตรกรภาคเหนือ” “สมัชชาคนจน” “เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย” “เครือข่ายสลัม 

4 ภาค” “คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย” ฯลฯ ได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนทางการเมืองและ

 43 เช่น การที่กลุ่มทุนในส่วนภูมิภาคได้ส่วนแบ่งของอำนาจในทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา และการที่กลุ่มทุนใหญ่

มีอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองเหนือข้าราชการและเทคโนแครตในครึ่งหลังของทศวรรษ 2540-2550. 
 44 โปรดดู ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบใหม่และนัยยะเชิงทฤษฎีต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตย”, อนุชาติ พวงสำลี และคณะ “ขบวนการประชาสังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง”, 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. “ส่วนรวมที่มิใช่รัฐ: ความหมายของประชาสังคม” ใน อนุชาติ พวงสำลีและ กฤตยา   

อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ), ขบวนการประชาสังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง, นครปฐม : โครงการ  

วิจัยและพัฒนาประชาสังคม, 2542 และ ทศพล สมพงษ์, พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม, กรุงเทพฯ: 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.  
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สังคมอย่างมาก เพราะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเขาโดยตรง  เป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการเมืองของคนจนและคนด้อย

อำนาจในระบบการเมืองที่เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น นับเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลัง

เนื่องจากเกิดขึ้นในรูปของเครือข่ายความร่วมมือ โดยแต่ละกลุ่มต่างก็ได้รับอิทธิพลจากซึ่งกันและ

กันเนื่องจากได้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นๆ และยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ท่ามกลางโอกาสที่สังคมเปิดให้แก่การเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น45 

ในด้านทัศนคติใหม่ของคนในสังคม ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการโจมตีฝ่ายตรงกัน

ข้ามอยู่เนืองๆ ว่า “ไม่เป็นประชาธิปไตย” หรือ “ต้องการผูกขาดอำนาจเอาไว้” หรือ “นิยม

ระบอบเผด็จการ” ฯลฯ แต่การโจมตีเช่นนี้ก็สะท้อนว่าทุกฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง

ล้วนแต่ให้คุณค่าแก่ระบอบประชาธิปไตยและไม่นิยมระบอบเผด็จการทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผลการ

สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,500 คน โดยมูลนิธิเอเชีย (The Asia 

Foundation) ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.255346 (หลังเหตุการณ์ความ

รุนแรงที่ราชประสงค์ไม่นาน) ยังได้ข้อสรุปว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 93 ที่มี

ความเห็นว่าประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด  เช่นเดียวกับ ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ร้อยละ 97 เห็นว่า ถึงแม้คนไทยจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็รวมตัวกันได้เพราะมีค่านิยมความ

เชื่อหลายประการเหมือนกัน47 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ยอมรับผู้นำที่เข้มแข็งที่ไม่ได้มาจาก

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

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันหลักในระบอบประชาธิปไตย  

แสดงว่าทุกสภาบันถูกตั้งข้อสงสัยในประเด็นความเป็นกลาง กล่าวคือ มีประชาชนร้อยละ 63 

เห็นว่าศาลเป็นกลางและไม่มีอคติ ร้อยละ 38 เห็นว่ากองทัพเป็นกลาง แต่ก็มีถึงร้อยละ 56   

ที่เชื่อว่ากองทัพมีความลำเอียง “เป็นบางครั้ง” หรือ “บ่อยครั้ง” ทั้งนี้ตำรวจได้รับการจัดอันดับ

ความเป็นกลางด้วยคะแนนต่ำที่สุด คือ ร้อยละ 83 เชื่อว่าตำรวจมีความลำเอียง “บ่อยครั้ง” หรือ 

“บางครั้ง” ส่วนสถาบันสื่อนั้นผู้ตอบแบบสอบถามมากถึงร้อยละ 80 มองว่ามีความเอนเอียง49 

ข้อมูลการสำรวจทัศนคติทางการเมืองโดยมูลนิธิเอเชียข้างต้นนี้ บ่งชี้ว่าประชาชนมิได้  

ไร้เดียงสาทางการเมือง ผู้ประสานงานอาวุโสของมูลนิธิเอเชีย กล่าวถึงผลการสำรวจดังกล่าวนี้ว่า 

 45 เอกพล เสียงดัง, “ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจในสังคมไทย ตั้งแต่ปี 

2531-2549” ใน บุญเลิศ วิเศษปรีชา (บก.), รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับ

วิทยานิพนธ์เพื่อคนจน, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552, หน้า 90-132. 
 46 โปรดดูเพิ่มเติมใน มูลนิธิเอเชียแถลงข่าวการสำรวจความคิดเห็นระดับประเทศ ประมวลทัศนะการเมือง

ระหว่าง “ขั้วสี” ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรก, (28 มีนาคม 2554), จาก http://www.thaibusinessnews.com/

readnews.aspx?nid=6f2fbd732ab320f8dc1486247e367abd  
 47 ผลสำรวจชี้คนส่วนใหญ่ไม่ใส่ “เสื้อสี” แต่ “เหลือง-แดง” อาจถึง 10 ล้านคน อึ้ง ประชาชนไม่เชื่อใจ “สื่อ”, 

(28 มีนาคม 2554), (อ้างแล้ว) (เน้นโดยหนังสือพิมพ์มติชน) 
 48 เรื่องเดียวกัน. 
 49 เรื่องเดียวกัน. (เน้นโดยหนังสือพิมพ์มติชน) 
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คนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงส่วนใหญ่มีทัศนะในเชิงที่ “เห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยใกล้

เคียงกันมาก เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม แล้วตรงกันมากที่สุดคือ 

เรื่องกระจายอำนาจ การที่ต้องการปกครองตนเอง แล้วต้องการเลือกผู้ว่าฯ ของตัวเอง ทั้งสองสี

ขึ้นไปที่ 92% เป็นการสำรวจที่มีผู้ให้คะแนนสูงสุดคือเรื่องนี้” นอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลการสำรวจ

เกี่ยวกับระบบคุณค่าที่แสดงว่าคนไทยมีความพร้อมสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

มากขึ้น “เช่น การเคารพเสียงส่วนน้อย...การที่ยินยอมให้คนคิดต่างพูด...อะไรหลายๆ อย่างก็

ถือว่าเป็นคุณค่าประชาธิปไตยที่ใช้ได้”
50  

มีนักวิชาการแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำโดย

มูลนิธิเอเชีย ที่สะท้อนถึงการนิยามความหมายประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน แต่ค่านิยมหลักๆ ของ

ทั้งสองฝ่ายไม่แตกต่างกันมากนัก รวมทั้งการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ให้ความสำคัญแก่ระบอบ

ประชาธิปไตย ดังความว่า 

ผลสำรวจ...แสดงให้เห็นว่าค่านิยมหลักๆ ของคนเสื้อเหลือง เสื้อแดง 

และไม่สังกัดสีเสื้อนั้น ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่ที่แตกต่าง คือ   

มุมมองต่อสถานการณ์ทางการเมือง...เช่น ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ 

คนเสื้อเหลืองก็มองว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่คน

เสื้อแดงเห็นว่าไม่ใช่ ...ยุครัฐบาลสมัคร สุนทรเวช คนเสื้อแดงก็จะมองว่านั่น

คือประชาธิปไตย ขณะที่คนเสื้อเหลืองก็จะบอกว่าไม่ใช่...
51 

โดยทั่วไปแล้ว “คนเสื้อเหลือง” ให้ความสำคัญแก่ความเสมอภาคน้อยกว่า “คนเสื้อแดง” 

เพราะมสีถานภาพทางอำนาจและทางสงัคมสงูกวา่และอยูใ่นฐานะไดเ้ปรยีบจากสถานภาพทีเ่ปน็อยู ่

ส่วน “คนเสื้อแดง” ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแก่การตรวจสอบรัฐบาลค่อนข้างน้อยตราบเท่าที่

รัฐบาลดำเนินนโยบายที่ตนได้ประโยชน์โดยตรง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ

ทั้งสองฝ่ายล้วนแต่ส่งผลให้ความคิดเสรีนิยมทางการเมืองมีพลังสูงขึ้น แม้ว่าการต่อต้าน 

“ระบอบทักษิณ” ของชนชั้นกลางหรือ “คนเสื้อเหลือง” จะทำให้เกิดการเรียกร้อง “นายกฯ 

พระราชทาน” และถึงกับสนับสนุนการรัฐประหาร แต่ชนชั้นกลางหรือ “คนเสื้อเหลือง” ส่วนใหญ่

ก็ต้องการให้เกิดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้52 

ส่วน “คนเสื้อแดง” ต้องการให้คนในสังคมไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างเสมอภาคมากขึ้น มีสิทธิ

และโอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมลงให้มาก 

 50 เรอืงรว ีพชิยักลุ, “เศรษฐกจิการเมอืงไทยภายใตน้โยบายประชานยิม” ใน แสงสวา่งกลางอโุมงค:์ หลากหลาย 

ความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการเมืองไทย, (อ้างแล้ว), หน้า 114-115. 
 51 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผลสำรวจมูลนิธิเอเชีย: เหลือง-แดงมีราว 10 ล้าน นักวิชาการชี้สองขั้ว ‘ขัดแย้ง

เทียม’ ต่างค่านิยมตัวบุคคล, (29 มีนาคม 2554), สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2558, จาก http://www.prachatai. 

com/journal/2011/03/33772. 
 52 สายชล สัตยานุรักษ์, “อุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย” ใน 

ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์, 

เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, หน้า 255-284. 
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ในแง่ของการแก้ปัญหาทางการเมือง ก็เห็นได้ว่ามีการให้ความสำคัญแก่คุณค่าของ “สันติ

วิธี” เพิ่มขึ้น แต่เดิมนั้นรัฐไทยมีความชอบธรรมที่จะใช้ความรุนแรงในเรื่องที่เชื่อว่ากระทบต่อ

ความมั่นคงของ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เช่น ในเหตุการณ์ “6 ตุลาคม พ.ศ.2519”  

“การถีบลงเขาเผาถังแดง” ตลอดจนการอุ้มฆ่าและการคุมขังด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์ ฯลฯ แต่ใน

ปัจจุบันการใช้ความรุนแรงได้รับการปฏิเสธมากขึ้น หากรัฐบาลใช้ความรุนแรงในการปราบปราม

การชุมนุมโดยสงบ ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของฝ่ายใด รัฐบาลก็จะสูญเสียความชอบธรรมไปมาก 

หรือในกรณีที่ฝ่ายผู้ชุมนุมมิได้ชุมนุมอย่างสงบแต่มีการครอบครองอาวุธและการใช้ความรุนแรง  

ก็จะสูญเสียความชอบธรรมในสายตาของคนส่วนใหญ่เช่นกัน กรณีที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2535 และในระหว่าง พ.ศ.2552-2553 เป็นต้น ดังปรากฏผลการสำรวจความคิดเห็นของ

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

การใช้กำลังสลายการชุมนุมของกลุ่ม “คนเสื้อแดง” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 53 เชื่อว่าการใช้กำลังเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง53 แม้แต่การรัฐประหาร 

พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2557 ก็มีผู้ยกย่องในแง่ที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ การที่คนทั้งหลายในสังคม

ไทยให้คุณค่าแก่ “สันติวิธี” มากขึ้นเช่นนี้นับว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ที่สำคัญอย่างยิ่ง 

เพราะจะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคตาม

หลักนิติธรรมมากขึ้น  

นอกจากนี้ความหมายของ “ชาติ” ในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแปลง  

ไปมาก กล่าวคือ แต่เดิมนับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา “ชาติไทย” หมายถึงชาติ

ของผู้ที่มี “เชื้อชาติไทย” หรือชาติพันธุ์ไทย และมี “ความเป็นไทยทางจิตใจ” อันเกิดจากการ  

ยึดมั่นใน “ความเป็นไทย” ด้านต่างๆ เช่น การนับถือพุทธศาสนา การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง   

การรูส้กึซาบซึง้ในศลิปะไทยทีเ่ตม็ไปดว้ยความประณตีออ่นชอ้ย การมมีารยาทไทยคอื “รูท้ีต่ำ่ทีส่งู” 

การให้ความชื่นชมและเชื่อมั่นใน “การปกครองแบบไทยคือแบบพ่อปกครองลูก” และการยอมรับ

การแบ่งชั้นทางสังคมโดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงาม แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน ด้วยอิทธิพลของ

กระแสโลกาภิวัตน์และรายได้จากการท่องเที่ยวที่ส่วนหนึ่งมาจากการใช้ความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเป็น “จุดขาย” นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้คนชาติพันธุ์ต่างๆ ใช้   

“ทุนวัฒนธรรม” ในการผลิตสินค้า ทำให้ความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  

ใน “ชาติไทย” ได้รับการยอมรับมากขึ้น เห็นได้ชัดจากภาพทางโทรทัศน์ที่คนหลากหลายชาติพันธุ์

ในชุดแต่งกายตามประเพณีร่วมกันยืนตรงเคารพธงไตรรงค์ ซึ่งสะท้อนว่า “ความเป็นไทย” หรือ

วัฒนธรรมแห่งชาติได้รับการให้ความหมายใหม่ในเชิงที่เป็น “พหุวัฒนธรรม” มิใช่การเน้น   

“ความเป็นไทยแท้” ดังในอดีตที่ผ่านมา นับเป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีรากฐานอยู่บนการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง

 53 เมื่อให้ประเมินว่าฝ่ายไหนควรรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุม ความเห็นก็ใกล้เคียงกัน

มาก กล่าวคือ ร้อยละ 40 โทษฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 37 โทษฝ่ายผู้ชุมนุม ร้อยละ 4 โทษทั้งสองฝ่าย (อ้างใน   

ผลสำรวจชี้คนส่วนใหญ่ไม่ใส่ “เสื้อสี” แต่ “เหลือง-แดง” อาจถึง 10 ล้านคน อึ้ง ประชาชนไม่เชื่อใจ “สื่อ”, 

(28 มีนาคม 2554), (อ้างแล้ว) สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง   

คนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  
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ชาติพันธุ์มากขึ้น และการยอมรับใน “หลักการนิติธรรม” หรือหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ

ที่คนทุกชาติพันธุ์และทุกสถานภาพมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย ก็เห็นได้ชัดว่าขยายตัว

กว้างขวางขึ้นกว่าในยุคสงครามเย็นเป็นอันมาก 

เท่าที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองในทิศทาง  

ที่เกื้อหนุนต่อการใช้หลักนิติธรรมในหลายมิติ และยังมีความจำเป็นอีกหลายประการที่บีบบังคับให้

สังคมการเมืองไทยจำเป็นต้องก้าวไปสู่การยึดหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้ ดังจะได้

วิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป 

การก้าวสู่หลักนิติธรรมในอนาคต:
การสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ในอนาคตอันใกล้สังคมการเมืองไทยจำเป็นที่จะต้องก้าวไปสู่ “หลักนิติธรรม” ซึ่งเป็น

รากฐานของระบอบประชาธิปไตย โดยให้ความสำคัญแก่ความเสมอภาคในแง่ของสิทธิและ

เสรีภาพภายใต้ “กฎหมาย” ที่มี “ความชอบธรรม” และมี “ความศักดิ์สิทธิ์” ที่คนทุกกลุ่มใน

สังคมไทยยอมรับร่วมกัน นอกจากนี้หลักนิติธรรมยังเป็นปัจจัยสำคัญของความยุติธรรมทางสังคม

และก่อให้เกิดภราดรภาพ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น  

ในยุคโลกาภิวัตน์ การยึดหลักนิติธรรมจะทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ในสังคมโลกได้อย่าง

ราบรื่น เพราะรัฐไทยและสังคมไทยไม่อาจแยกตัวออกจากระบบโลกได้ การยอมรับของคนในรัฐ

หรือในสังคมอื่นๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่ของการซื้อขายสินค้า การหารายได้จากการ  

ท่องเที่ยว การดำรงอยู่ในสังคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และสามารถร่วมมือหรือต่อรองกับ

นานาชาติได้ดีขึ้น 

การก้าวไปสู่หลักนิติธรรมยังเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยลดความตึงเครียดและความขัดแย้ง

ภายในสังคมการเมืองไทย เพราะจะทำให้เกิดกฎหมายที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น และทำให้ผู้ใช้

อำนาจรัฐและคนไทยทุกกลุ่มเคารพกฎหมายที่มีความเป็นธรรมนี้ โดยหลักนิติธรรมควรกลายเป็น

บรรทัดฐานสำคัญในวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ที่จะทำให้รัฐเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

และคนไทยทุกสถานภาพ ทุกชาติพันธุ์ ทุกเพศ ทุกท้องถิ่น มีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ

ซึ่งกันและกัน และยอมรับความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันและ  

ร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จมากขึ้นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม

ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ อีกทั้งช่วยป้องกันมิให้ความขัดแย้งระหว่างฝ่าย

ต่างๆ ขยายตัวมากขึ้นจนอาจนำไปสู่สภาวะรัฐล้มเหลวหรือสังคมล้มเหลวซึ่งจะส่งผลร้ายแก่คน  

ทุกกลุ่ม  

อาจกล่าวได้ว่าในความเป็นจริงนั้นสังคมไทยในปัจจุบันให้คุณค่าหรือความสำคัญแก่  

ความเสมอภาคมากขึ้น แม้แต่ระบบอุปถัมภ์ในหลายกรณีก็กำลังเปลี่ยนไปสู่ความสัมพันธ์เชิง
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พาณิชย์ที่มีลักษณะเสมอภาคมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นทุนทาง

สังคมที่คนในเครือข่ายมีลักษณะเสมอภาคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลางระดับ

ล่างทั้งในเขตเมืองและชนบทซึ่งมีทุนในรูปแบบอื่นค่อนข้างน้อย ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้อง

สร้างเครือข่ายหรือ “ทุนทางสังคม” เพื่อการปรับตัว เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นนี้  

วัฒนธรรมการเมืองที่เอื้อต่ออำนาจและสิทธิที่เท่าเทียมกันย่อมพัฒนาขึ้นได้ง่าย ความพยายาม

ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะรักษาระบบความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันเอาไว้มีแต่จะนำไปสู่ความ

ตึงเครียดและความขัดแย้งที่สูงขึ้น  

ควรเน้นไว้ในที่นี้ด้วยว่า คนไทยในปัจจุบันอยู่ในสังคมที่ลัทธิเสรีนิยมใหม่มีอิทธิพลสูงขึ้นมาก 

และคนส่วนใหญ่มีชีวิตในสังคมสมัยใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับเครือญาติและชุมชนในลักษณะต่างๆ  

น้อยลง  โดยที่คนในสังคมต่างก็มีสำนึกปัจเจกชนนิยมสูงขึ้น ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องสร้าง

ความมั่นคงแก่ตนเองด้วยการพึ่งพารัฐมากขึ้น แม้ว่าจะเกิด “ประชาสังคม” ในหลายรูปแบบ  

ดังกล่าวมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการร่วมมือกันเฉพาะกิจมากกว่าจะพัฒนาไปสู่ความเป็น

สถาบันหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนถาวร ในบริบทเช่นนี้ถ้าหากการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ

ยังเป็นไปโดยขาดความเสมอภาคและความเป็นธรรม ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตผู้คน  

ยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพราะในอดีตนั้นผู้คนมีความสัมพันธ์กับรัฐและพึ่งพารัฐไม่มากนัก   

ความไม่เป็นธรรมหรือการละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐในยุคก่อนสมัยใหม่จึงส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนอย่างจำกัด   

การยึดหลักนิติธรรมจะทำให้กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองรวมทั้งกระบวนการกำหนด

นโยบายและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น ถ้าหาก

กระบวนการตัดสินใจดังกล่าวนี้ยังคงเป็นไปโดยไม่ได้ยึดหลักกฎหมาย แต่เกิดขึ้นจากการตกลงกัน

ในเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงที่เป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ การเมืองดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน54  

ทรัพยากรที่รัฐบริหารจัดการก็จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่เครือข่ายของชนชั้นนำเหล่านี้อย่างไพศาล  

ทำให้ความเหลื่อมล้ำของรายได้และทรัพย์สินสูงขึ้น และความตึงเครียดและความขัดแย้งในสังคม

จะทวีขึ้นจนยากที่คนไทยจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ การแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยการทำให้หลัก

นิติธรรมเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน 

เพื่อให้การยึดมั่นในหลักนิติธรรมเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง  

โดยเร็ว จำเป็นต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเริ่มต้นจากการ

เสริมพลังให้แก่วัฒนธรรมทางการเมืองที่กำลังก้าวหน้าขึ้นและเป็นวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนการใช้

หลักนิติธรรม เช่น วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งเข้มแข็งขึ้นในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา ควรเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนในสังคมการเมืองไทยให้มีพลัง

 54 มีงานวิจัยที่แสดงว่าหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันต่างๆ ได้สร้างกิจกรรมที่ทำให้หลักสูตรเหล่านี้มีส่วน

อย่างสำคัญในการสร้างเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นให้แก่เครือข่ายดังกล่าวนี้ จนกลายเป็นเครือข่ายที่มั่นคงและ  

มีอำนาจสูงนอกระบบการเมืองที่เป็นทางการ โปรดดู นวลน้อย ตรีรัตน์ ภาคภูมิ วาณิชกะ. “เครือข่ายผู้บริหารระดับ

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

มติชน. 2558. 
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สูงขึ้นอย่างรวดเรว็ รวมทัง้การกระจายอำนาจทางการเมอืงเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ว่มกนัปกครองตนเอง

และร่วมกัน จัดการทรัพยากรในระดับต่างๆ ทั้งนี้ วัฒนธรรมการเมืองไทยที่เอื้อต่อการใช้หลัก

นิติธรรมในอนาคต ควรเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยในความหมายใหม่ และควรหาทางทำให้เกิด

การประนีประนอมหรือการผสมผสานกันระหว่างระบอบ “เสรีประชาธิปไตย” แบบเลือกตั้ง   

(ที“่คนเสือ้แดง” ใหค้วามสำคญั) และระบอบ “ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ” 

(ที่ “คนเสื้อเหลือง” ให้ความสำคัญ) รวมทั้งการเสริมสร้างกลไกสำหรับกำกับตรวจสอบผู้มีอำนาจ

ทางการเมืองให้แข็งแรงขึ้น 

สำหรับ อุดมการณ์ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นั้น ควร

ทำให้เป็นอุดมการณ์ของคนทุกกลุ่มในสังคมไทย แต่ควรได้รับการปรับเปลี่ยนความหมายเพื่อให้

เกิดระบอบการปกครองที่รัฐค้ำประกันสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย  

เช่น เกษียร เตชะพีระ เสนอว่า สังคมไทยควรอาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีทุนทาง

วัฒนธรรมสูงมาเป็นพลังทางยุทธศาสตร์ในทางที่เกื้อกูลปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสภาวะของระบบ

เศรษฐกิจการเมืองที่ไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรม และพระองค์ “ทรงเป็นหลักประกันพื้นฐานให้

สิ่งที่เราอาจจะเรียกว่า “สมบัติร่วมทางการเมืองของชาติ...เช่น สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค

ของพลเมือง, one man one vote, อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน...”55  

นอกจากนี้ควรหาทางทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นวิถีชีวิตที่คนสำนึกในสิทธิและเสรีภาพ  

ที่จะเลือก “ความจริง ความดี ความงาม” ตามทัศนะของตน โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่าง

สมดุลกันกับวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยของคนไทยโดยส่วนรวม หรืออาจกล่าวได้ว่า

ควรหาทางทำให้วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมทั้งให้ความ

สำคัญแก่สิทธิและหน้าที่พลเมืองไทยในความหมายใหม่ คือสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ เพื่อให้พลเมืองทุกกลุ่มสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งและ

การกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ56 โดยตระหนักว่าผลประโยชน์ส่วน

บุคคลกับผลประโยชน์ของส่วนรวมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างลึกซึ้ง และถ้าหากคนใดคนหนึ่งถูก

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือได้รับความไม่เป็นธรรมใดๆ ก็เท่ากับว่าสิทธิ เสรีภาพ และความเป็น

ธรรมในสังคมไทยโดยรวมได้ถูกละเมิดตามไปด้วย 

จำเป็นต้องกล่าวด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวยังไม่

เพียงพอสำหรับการบรรลุหลักนิติธรรม จะต้องทำการปฏิรูปสถาบันเก่าและสร้างสถาบันใหม่ๆ 

ขึ้นมาด้วย เพื่อให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมทั้งการต่อสู้หรือต่อรองในเรื่องต่างๆ อย่างสงบ

สันติเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีต้นทุนต่ำที่สุด เช่น การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการชุมนุม

 55 เกษียร เตชะพีระ, สัมภาษณ์ เกษียร เตชะพีระ-เหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยไทย 80 ปี, (13 กรกฎาคม 

2555) นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 328 (สัมภาษณ์โดย วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์), จาก http://www.sarakadee.com 

/2012/07/13/kasien-80th-democracy/ 
 56 สายชล สัตยานุรักษ์, “วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย” ใน ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคม

ไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์, เชียงใหม่: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, หน้า 285-315. 
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เรียกร้องสิทธิต่างๆ หรือการชุมนุมเพื่อกดดันผู้มีอำนาจให้ยอมตามความประสงค์ของกลุ่ม  

ผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ดำเนินมาหลายทศวรรษแล้วจนกลายเป็นวัฒนธรรม

การเมืองของไทยในปัจจุบัน นับเป็นวัฒนธรรมที่ควรส่งเสริมเนื่องจากทำให้ “ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เข้มแข็งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นนี้ก็มีทั้ง

ต้นทุนสูงทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม และทำให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่างๆ ตามมา

ไม่น้อย ทางที่ดีจึงควรส่งเสริมให้เกิดสถาบันทางการเมืองใหม่ๆ ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนทั้ง

ชนชั้นกลางระดับล่างและชนชั้นกลางในเมืองสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียกร้องหรือต่อรองหรือ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการหาทางออกให้แก่ความไม่เป็นธรรมต่างๆ ที่ได้รับ ซึ่งในอดีตที่ผ่าน

มาการจัดตั้งศาลปกครองก็ช่วยแก้ไขความไม่เป็นธรรมจากการใช้อำนาจรัฐได้มากและช่วยให้รัฐ

หรือระบบราชการจำเป็นต้องยึดหลักนิติธรรมเพิ่มขึ้น  จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างสถาบัน

ใหม่ๆ เพิ่มเติมในอนาคต 

อาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูปเชิงสถาบันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่าการปฏิรูป

วัฒนธรรมทางการเมือง เพื่อให้เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เอื้อให้การใช้หลัก

นิติธรรมเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ ลดความได้เปรียบเสียเปรียบในด้านสิทธิและอำนาจที่มีอยู่

มากในสังคมไทยในปัจจุบัน และทำให้สถาบันทั้งหลายมีสมรรถภาพมากขึ้นในการบริหารจัดการ

เรื่องต่างๆ อย่างโปร่งใสและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ   

ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักนิติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหลักประกันในด้านสิทธิ 

เสรีภาพ ตลอดจนความยุติธรรมให้คนทุกกลุ่มในสังคมไทย 

การปฏิรูปสถาบันสำคัญในสังคมไทยที่ควรเกิดขึ้นโดยเร็ว อาจยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

 1. การปฏิรูปสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักนิติธรรมโดยตรง  

  การปฏิรูปกฎหมาย เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อทำให้กฎหมายทันสมัยสอดคล้อง

กับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคม และเพื่อให้กฎหมายมีบทบาทในการแก้ปัญหาความ  

ขัดแย้งในสังคมได้ดีขึ้น จนทุกฝ่ายยอมรับในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและไม่ยอมรับการละเมิด

กฎหมายอีกต่อไป 

  กฎหมายไทยในปัจจุบันปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม เช่น ในปัจจุบันวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

อย่างไพศาลจนทำให้เกิดผลสะเทือนต่อหลักกฎหมายทั่วไปที่ตั้งมั่นแล้ว (well-settled legal 

principles) จึงควรมีการสร้างระบอบกฎหมายใหม่เพื่อใช้ในการกำกับโลกไซเบอร์เป็นการเฉพาะ 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศไทย (ซึ่งไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ) ยังไม่ครอบคลุมมิติที่หลาก

หลายในโลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้นว่า สภาวะที่ตัวตนของบุคคลพร่าเลือนไปเนื่องจากสภาพบุคคล

ในสังคมพลเมืองเน็ต (netizen society) มีความไม่ตายตัวสูง เกิดการสร้างตัวตนสมมุติอย่าง

หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงตัวตนเข้ากับประเด็นที่แตกต่างกันออกไป ขณะเดียวกันก็เกิดสภาวะที่มี

การทับซ้อนของพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะ จนเกิดปัญหาว่าการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม 

(social network) นั้นเป็นการสื่อสารในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะกันแน่ นำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 
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ตามมาอีกมาก เช่น บุคคลที่ใช้เครือข่ายทั้งหลายมีสิทธิและมีส่วนร่วมอย่างไรในการปกป้อง

คุ้มครองความเป็นส่วนตัว และรัฐมีอำนาจอันชอบธรรมหรือไม่ในการสอดส่องประชาชนในพื้นที่

ส่วนตัว นอกจากนี้ปัญหาระบอบการจัดการทรัพย์สินที่ลื่นไหลเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาในรูป

ดิจิตอลได้รับการเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญ เพราะด้านหนึ่งต้องคำนึง

ถึงการสร้างแรงจูงใจให้มีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้วยการปกป้องลิขสิทธิ์ แต่อีกด้านหนึ่งก็ควร

จะสนับสนุนให้พลเมืองเน็ตมีโอกาสเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางหลากหลาย   

การสร้างระบอบกฎหมายใหม่เพื่อใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตจึงควรจะเป็นไปโดยยึดหลักการว่ารัฐ  

ไม่ควรจะสอดส่องบุคคลและสังคมในระดับที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่ควรขัดขวางการจัดตั้ง

ทางการเมืองของประชาชนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองหรือเพื่อมีส่วนร่วมทางการเมือง57  

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน คือ “พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518” 

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่ากฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน

อย่างสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม เพราะกฎหมายในเรื่องนี้ได้รับการตราขึ้นโดย

ขาดความเข้าใจในวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแล้ว กล่าวคือในหลาย

ทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรต้องพึ่งพิงต่อกลไกการตลาดมากขึ้น ในขณะที่ครอบครัวชาวบ้านเกิด

ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการต่างๆ มากขึ้นหลายเท่าตัว เช่น การลงทุนในการผลิตเชิง

พาณิชย์และการศึกษาของบุตรหลาน จึงทำให้ เกิดการละเมิดกฎหมายที่ห้ามเกษตรกรขายที่ดิน

ให้กับเอกชนรายอื่น ทำให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตาม “พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518” มักสูญเสียที่ดินไปในที่สุด จุดมุ่งหมายของรัฐในการปฏิรูปที่ดินที่

ต้องการให้เกษตรกรที่ยากจนมีที่ดินทำกินและสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินจึงประสบ

กับความล้มเหลว58 

กฎหมายเกี่ยวกับ “สิทธิชุมชน” ก็มีปัญหาอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ทั้งรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ต่างก็ได้รับรอง “สิทธิชุมชน” แต่ความคิดเรื่อง “สิทธิ

ชุมชน” ในทางกฎหมายและในคำพิพากษามีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก คือยอมรับ “สิทธิชุมชน” 

เฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ยอมรับในเรื่องของอำนาจของชุมชนในการจัดการทรัพยากร59 

โดยที่คำพิพากษาของศาลก็ยึดถือหลักกฎหมายมากกว่าหลักความยุติธรรม ทั้งๆ ที่ระบบ

กฎหมายของไทยรวมทั้งกฎหมายป่าไม้ของรัฐไม่สอดคล้องกับการจัดการ “สิทธิชุมชน” เนื่องจาก

วัฒนธรรมทางกฎหมายของไทยวางอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยปราศจาก

ความสนใจในการใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในสังคม60 

 57 ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, “ผลสะเทือนของอินเทอร์เน็ตต่อปริมณฑลทางกฎหมาย”, วารสารนิติสังคมศาสตร์ 

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

 58 ดามร คำไตรย์, “กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับข้อท้าทายที่เปลี่ยนไป”, วารสารนิติสังคมศาสตร์   

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

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 122-147. 
 60 นัทมน คงเจริญ, “การบังคับใช้สิทธิชุมชน: มองผ่านวัฒนธรรมทางกฎหมาย”, วารสารนิติสังคมศาสตร์   

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

สำคัญแต่เฉพาะเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ที่จริงแล้วรัฐควรจะให้ความสำคัญต่อ  

การป้องกันมิให้รัฐและกลุ่มทุนละเมิดสิทธิทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วย เช่น จะต้อง  

ไม่ทำให้ชีวิตคนไทยเกิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากนโยบายประชานิยมในระดับที่ไร้วินัยทาง  

การคลัง เพราะระบอบประชาธิปไตยที่พรรคการเมืองแข่งขันกันหาเสียงทำให้พรรคการเมืองขนาด

ใหญ่มุ่งเสนอนโยบายประชานิยม แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ที่เสนอโดยสมเกียรติ ตั้งกิจ

วาณิชย์ คือการตรา “ธรรมนูญการคลัง” ขึ้นมา นอกจากนี้ยังควรหาทางช่วยให้ฝ่ายค้านหรือ  

ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภามีเครื่องมือหรือข้อมูลและความรู้อย่างเพียงพอในการตรวจสอบและ  

ถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหาร เช่น การออกพระราชบัญญัติจัดตั้ง “สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา” 

เพื่อสนับสนุนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาและช่วยป้องกันนโยบายประชานิยมที่ไร้วินัย

ทางการคลังไปพร้อมกัน และในกรณีที่นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลมีขนาดใหญ่ หรือมี  

ความซับซ้อน ก็จำเป็นต้องอาศัยนักวิชาการมาช่วยศึกษาวิจัยโดยร่วมมือกับประชาชนที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย61 ซึ่งนักวิชาการและประชาชนจำเป็นต้องมีเสรีภาพทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญอย่าง

แท้จริง โดยมีการยกเลิกกฎหมายทั้งหลายที่จำกัดเสรีภาพในการสร้างและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้ง

มีการปฏิรูปสื่อและกฎหมายเพื่อให้นักวิชาการและประชาชนสามารถเผยแพร่ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ถูกกดดันหรือถูกขัดขวางจากอำนาจรัฐและอำนาจทุน 

 2. การปฏิรูปสถาบันการปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การกระจายอำนาจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนทางที่สำคัญ

ในการบรรลุหลักนิติธรรม เพราะจะทำให้ประชาชนมีสิทธิและอำนาจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม   

การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่มากเนื่องจากอำนาจมักตกอยู่ในมือของเครือข่าย

นายทุนที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นและมีสายสัมพันธ์กับข้าราชการและนักการเมืองระดับจังหวัดและ

ระดับชาติ62 จึงควรปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสร้างสถาบันการเมืองใหม่ๆ ในระดับ

ท้องถิ่นที่เอื้อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและโครงการต่างๆ มากขึ้น และ

สามารถกำกับตรวจสอบนักการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ขึ้นด้วย  

  นอกจากนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปจัจบุนัยงัมปีญัหาในดา้นงบประมาณ กลา่วคอื 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) ที่ตราขึ้นในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรร  

งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐ

 61 สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, “เศรษฐกิจการเมืองไทยภายใต้นโยบายประชานิยม” ใน แสงสว่างกลางอุโมงค์: 

หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการ, (อ้างแล้ว), หน้า 83. 
 62 แคเธอรีน เบาว์วี (เขียน), พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ (แปล), “การซื้อเสียงและความเดือดดาลของหมู่บ้านในการ

เลือกตั้ งที่ภาคเหนือของไทย: การปฏิรูปกฎหมายในบริบททางประวัติศาสตร์” ใน ประจักษ์ ก้องกีรติ 

(บรรณาธิการ), การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง: วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์  

ฟ้าเดียวกัน, 2555, หน้า 125-191. 
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ทั้งหมดในปี พ.ศ.2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 

พ.ศ.254963 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ต้องการจะนำงบประมาณแผ่นดิน

มาบริหารจัดการในรูปของโครงการต่างๆ (เช่น กองทุนหมู่บ้าน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

ซึ่งจะทำให้คนชนบทเห็นว่าชีวิตของตนดีขึ้นเพราะความช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้นำพรรคการเมือง 

มิใช่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของคนในท้องถิ่นที่จะได้รับงบประมาณจากรัฐ) จึงเกิดการตราพระราช-

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

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

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป (มิใช่ร้อยละ 35 ตามพระราชบัญญัติเดิม)  

  การกระจายอำนาจพร้อมกับกระจายงบประมาณ64 จะเป็นหนทางหนึ่งในการ  

แกป้ญัหาเรือ่งการใชห้ลกันติธิรรม เพราะเมือ่สว่นกลางมอีำนาจและทรพัยากรนอ้ยลง การเขา้มา  

ยึดอำนาจรัฐเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใหญ่ก็จะลดน้อยลงไป ในขณะที่ประชาชน  

มีสิทธิและอำนาจในการจัดการตัวเองเพิ่มขึ้น อันทำให้การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

โดยรัฐลดน้อยลงตามไปด้วย และการที่อำนาจและงบประมาณอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนก็จะส่งผลให้ประชาชนสามารถกำกับตรวจสอบและมีอำนาจต่อรองกับผู้มี

อำนาจในท้องถิ่นได้มาก ต่างจากการรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลางซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาส

กำกับตรวจสอบหรือต่อรองกับผู้กุมอำนาจรัฐ และยังทำให้ประชาชนจำเป็นต้องพึ่งพารัฐสูง  

จนกระทั่งยอมรับนโยบายประชานิยมที่ปราศจากความมั่นคงทั้งในระดับปัจเจกชนและยังมีความ

เสี่ยงทางการคลังในระดับประเทศ นอกจากนี้อำนาจในการจัดการตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้ง  

การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น อาจเอื้ออำนวยต่อการสร้าง “สังคมสวัสดิการ” ในระดับท้องถิ่น

มากขึ้น เช่น การดูแลและให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กซึ่งจะลดรายจ่ายจากการส่งบุตรหลาน

มาเรียนในตัวเมืองและช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้น การดูแลคนชราทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคม และการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น 

  อภิชาต สถิตนิรามัย ได้แสดงทัศนะว่า “ข้อเสนอ...คือ ยกเลิกระบบราชการ  

ส่วนภูมิภาคทิ้งไปเลย ให้มีเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลกลาง...แล้วก็บังคับการกระจาย  

งบประมาณรายได้ของรัฐให้ออกไปเพิ่มขึ้นจากที่ทักษิณเหยียบไว้ 25% ให้ไป 30-40 %...นี้  

มีความเป็นไปได้ทางการเงิน เพราะมีผู้ต้องการนโยบายอันนี้อยู่ในระดับขอบเขตทั่วประเทศ”
65 

ข้อเสนอดังกล่าวนี้สอดคล้องกับกลุ่มประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ที่เสนอแนวคิด “จังหวัด

จัดการตนเอง” โดยชำนาญ จันทร์เรือง ได้รับเลือกจากกลุ่ม “เชียงใหม่จัดการตนเอง” ให้เป็น

ประธานในการเขียน “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. …” 

ขึ้นเพื่อเสนอให้สังคมได้พิจารณา อภิชาต สถิตนิรามัย ชี้ให้เห็นว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูป

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

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

หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการ, (อ้างแล้ว), หน้า 93.66 เรื่องเดียวกัน 
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การปกครองท้องถิ่นในแนวทางดังกล่าวนี้ว่า “...มันจะลดอำนาจรัฐส่วนกลางลง เมื่อลดอำนาจ

ส่วนกลาง...นักการเมือง ...หมายถึงผู้เล่น (การเมือง) นอกระบบด้วย มันจะมีโอกาสที่จะมายึด

รัฐได้น้อยลง เพราะเรากระจายไปอยู่ที่ท้องถิ่น กระจายนโยบายไปให้ท้องถิ่น...ในแง่นี้จะช่วย

ให้การผูกขาดทางการเมืองมันน้อยลง  ข้อดีของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นคือมันทำให้

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายสูงขึ้น เพราะให้ท้องถิ่นเป็นอิสระมากขึ้น สร้างองค์กรผู้นำท้องถิ่น

มากขึ้น...”
66 ทั้งนี้ การกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงเพราะมีเสียงเรียกร้องตอ้งการ

จากทุกฝ่าย เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอำนาจในการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใน

ปัจจุบัน67 

  นักเศรษฐศาสตร์อีกคนหนึ่งคือ นวลน้อย ตรีรัตน์  มีความเห็นว่า “ท้องถิ่นไทย

เปลี่ยนไปมากหลังจากที่เกิดการกระจายอำนาจ อันนี้เราต้องให้เครดิตเลยหลายเรื่องที่บทบาท

ท้องถิ่นเปลี่ยนไป...ซึ่งคนไม่ค่อยพูดเรื่องนี้ มักจะพูดนโยบายประชานิยมสมัยคุณทักษิณสร้าง  

สิ่งเหล่านี้...” และนวลน้อย ตรีรัตน์ ยังเน้นว่างบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับจากรัฐบาลในสัดส่วนที่

สูงขึ้นในยุครัฐบาลชวน หลีกภัย ทำให้ท้องถิ่นเปลี่ยนไป “เมื่อก่อนมีสัดส่วนไม่ถึง 10 % ของราย

ได้รวมของรัฐบาล กลายเป็น 20-25%...ทำให้ท้องถิ่นเปลี่ยนรูปไป” ซึ่งการกระจายอำนาจเช่นนี้

เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการ empowerment   

ภาคประชาชน68  

  ในกระบวนการกระจายอำนาจ (decentralization) จำเป็นต้องเสริมสร้างพลัง 

(empowerment) ของประชาชนทั้งในฐานะปัจเจกชนและในฐานะกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อให้

ประชาชนสามารถสร้างและใช้กลไกหรือสถาบันใหม่ๆ ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการเสริมพลังเช่นนี้อาจบรรลุผลอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพราะเงื่อนไขด้าน

วัฒนธรรมการเมืองเอื้ออำนวยมากขึ้น จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านตกอยู่ภายใต้

โครงสร้างอำนาจรัฐแบบเดิมก็ยังเกิดการเคลื่อนไหวต่อรองกับกลไกอำนาจรัฐท้องถิ่นและ  

ส่วนกลางอย่างมากมาย การปฏิรูปสถาบันที่เป็นโครงสร้างอำนาจรัฐในวิถีทางที่เสริมความเข้มแข็ง

ให้แก่อำนาจต่อรองของชาวบ้าน ย่อมทำให้ชาวบ้านและสังคมโดยรวมสามารถต่อรองกับรัฐและ

กลุ่มทุนได้ดีขึ้นมากและถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพน้อยลงมาก สังคมหรือประชาชนจึงควรร่วมกัน

ผลักดันในเรื่องนี้อย่างจริงจังและกว้างขวาง 

  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนอาจทำได้ด้วยการหาทางให้เกิด  

เครือข่ายหรือแนวร่วมที่รวมเอาคนหลายชนชั้นหรือหลายกลุ่มเข้ามาร่วมมือกันในการผลักดัน

นโยบายที่ทุกชนชั้นหรือทุกกลุ่มได้ประโยชน์ร่วมกัน ดังที่ เกษียร เตชะพีระ ยกตัวอย่างเรื่อง

สำคัญ 3 เรื่อง คือ “1) รัฐสวัสดิการ เพื่อชนชั้นกลางระดับล่าง... 2) สังคมประชาธิปไตย เพื่อ

พลงัแรงงาน... 3) นเิวศประชาธรรม เพือ่คนชัน้กลางทีห่ว่งเรือ่งสภาพแวดลอ้ม” โดยอรรถาธบิาย

วา่ 

 67 เรื่องเดียวกัน, หน้า 125. 
 68 นวลน้อย ตรีรัตน์, “เศรษฐกิจการเมืองไทยภายใต้นโยบายประชานิยม” ใน แสงสว่างกลางอุโมงค์:   

หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการ, (อ้างแล้ว), หน้า 101. 
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“นโยบายรัฐสวัสดิการ เพื่อวางหลักประกันพื้นฐานให้คนไทยที่เกิดใน

เมืองไทยมีชีวิตที่ไม่ต่ำไปกว่านี้ ให้คนที่จนที่สุด แย่ที่สุด มีศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์... ถ้าคนไทยมีศักดิ์ศรีนี้เป็นพื้นฐาน มีหลักประกันสวัสดิการเป็น  

พื้นฐาน ไม่ว่าจะตกงาน กำพร้า หรือล้มเหลวมาจากตลาดเสรี ฟองสบู่แตก... 

เรื่องต่อมา สังคมประชาธิปไตย เป็นแนวนโยบายที่ เกิดขึ้นหลัง

สงครามโลก ในหลายประเทศที่มีขบวนการแรงงานเข้มแข็ง มีการประกัน

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ประกันสิทธิในการตั้งสหภาพ ประกันสิทธิในการนัดหยุด

งาน ซึ่งในเมืองไทยทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ มีการไล่ออกบรรดาคนงาน  

ที่เข้าไปร่วมตั้งสหภาพแรงงาน อันนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องคนงานเดือดร้อน   

ทำอย่างไรจะดึงประเด็นเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องได้ พลังที่

เข้มแข็งที่สุดของแนวนโยบายสังคมประชาธิปไตยในประเทศทุนนิยม เป็นเรื่อง

สวัสดิการน้อยกว่าการประกันสิทธิการต่อสู้ของคนงาน เขาให้หลักประกันว่า

คนงานสามารถจัดตั้ งสหภาพแล้วต่อสู้ต่อรองกับนายทุนได้ กฎหมาย

คุ้มครอง... 

เรื่องที่ 3 เรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่คนทุกชั้นเดือดร้อน แม้แต่คนชั้น

กลางที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากกว่าพี่น้องคนจนก็รับรู้ได้ว่า ตอนนี้

อากาศแปรปรวน กรุงเทพฯ ทำท่าจะแผ่นดินทรุด น้ำท่วม  

ทำอย่างไรจะผนวกเอาข้อเรียกร้องเหล่านี้เข้ามาเป็นธงในเครือข่ายใหม่... 

ไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถขยายเครือข่ายได้”
69 

 3. การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังทางปัญญาของสังคม 

  การเสริมสร้างพลังทางปัญญาของสังคมอาจทำได้ด้วยการปฏิรูป “ระบบการเรียนรู้” 

ในสังคมไทยโดยการปฏิรูประบบการศึกษาของเยาวชน นักศึกษา ครู ทหาร พระภิกษุสามเณร 

และประชาชนทั่วไป ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวนี้จะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อกระทรวงศึกษาธิการเลิกใช้

ระบบการศึกษาเป็นกลไกสำหรับครอบงำวิธีคิดของคนไทย แล้วกระจายอำนาจในการจัดการ

ศึกษาออกไปสู่ท้องถิ่น พร้อมกับปฏิรูปสื่อมวลชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง

ความคิดที่ให้ความสำคัญแก่ความสามารถในการคิดเองแทนการคิดในกรอบที่รัฐกำหนด และ  

แทนการเชื่อฟัง “ผู้ใหญ่” ที่มีอำนาจมากกว่าโดยปราศจากการตั้งคำถามหรือข้อสงสัยจากมุมมอง

ที่แตกต่าง และการศึกษาควรให้ความสำคัญแก่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ เช่น 

การให้ความสำคัญแก่ “ผู้นำ” น้อยลง เห็นคุณค่าและความสำคัญของประชาชนมากขึ้น เกิดการ

ยอมรับอย่างแท้จริงว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน รวมทั้งเห็นความสำคัญของการ  

 69 เกษียร เตชะพีระ, “รัฐสวัสดิการ สังคมประชาธิปไตย และนิเวศประชาธรรม” เรียบเรียงจากปาฐกถา 

“สถานการณ์การต่อสู้ของขบวนคนจนภายใต้บริบทสังคมไทยในอนาคต” ในงานรำลึก 100 วัน วนิดา ตันติวิทยา

พิทักษ์ 15 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี, (31 มีนาคม 2551),  จาก 

http://www.prachatai.com/05web/th/home/11688. 
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ค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดโดยผู้กุมอำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจฝ่าย

บริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการ ซึ่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าวนี้อาจทำได้

ด้วยการใช้ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างศักยภาพในการคิด

และการถกเถียงแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง รวมทั้งการค้นหาและสร้างความเห็นพ้อง

ต้องกันในระบบคุณค่าใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการยึดหลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย การตัดสินใจ

เรื่องต่างๆ บนฐานของความรู้ และพร้อมที่จะแสวงหาวิธีคิดหรือมุมมองใหม่ๆ เพื่อเข้าใจความ  

ซับซ้อนของปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถกำกับดูแลกระบวนการตรา

กฎหมายและใช้กฎหมายให้ดำเนินไปโดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่ให้เกิด

กฎหมายและกระบวนการใช้กฎหมายที่มีความทันสมัยมากพอที่จะอำนวยความยุติธรรมและ

ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในยุคโลกาภิวัตน ์

  นอกจากนี้ระบบการศึกษาควรเสริมสร้างวัฒนธรรมทางความคิดที่ผู้คนมองตนเอง  

ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือเป็นปัจเจกชนที่มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่

กระตือรือร้น (active citizen) โดยมีความเข้าใจในสายสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของคนจากทุก

ภาคส่วนที่เผชิญชะตากรรมร่วมกัน เช่น ถ้าหากชาวบ้านมีรายได้น้อย นายทุนก็ขายสินค้าได้น้อย 

โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจโลกประสบปัญหา นายทุนก็จำเป็นต้องทำให้ตลาดภายในเข้มแข็งขึ้น 

ปัญหาอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นความทุกข์ร่วมของคนใน

สังคม แม้แต่สุขภาพจิตที่เป็นปัญหาจากความตึงเครียดในชีวิตก็อาจนำไปสู่การทำร้ายผู้คนใน

สังคมได้ ดังนั้นจึงควรร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโดยอาศัยวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย  

ที่ดึงคนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการสร้างกลุ่มระดับต่างๆ ที่ดึงดูดคนเข้ามาร่วมมือกันแทนการปล่อย

ให้ผู้คนสัมพันธ์กันในฐานะปัจเจกชนแท้ๆ จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมโดยเคารพในสิทธิและเสรีภาพของซึ่งกันและกัน เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบหรือการ  

วิพากษ์วิจารณ์กันฉันมิตรที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และลดโอกาสที่จะเกิดอำนาจ

เผด็จการที่จะใช้อำนาจรัฐโดยขัดแย้งกับหลักนิติธรรม 

  อนึ่ง เนื่องจากความชอบธรรมทางการเมืองควรวางอยู่บนหลักการประชาธิปไตย  

มากกว่าศีลธรรม เพราะคนมักมีทัศนะเรื่องศีลธรรมไม่ตรงกัน ระบบการศึกษาจึงควรส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากซึ่งกันและกันอย่างเสมอภาค เพื่อทำให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับ

เกณฑ์หรือระบบคุณค่าในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานของความชอบธรรมทางการเมือง  

  กล่าวได้ว่า ถ้าประชาชนทุกกลุ่มร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเชิงสถาบัน ทั้งการ

ปฏิรูปสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักนิติธรรม การปฏิรูปสถาบันการปกครองส่วนท้องถิ่น และ

การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังทางปัญญาของสังคม ก็จะช่วยให้สังคมไทยมีสถาบันใน

ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้น มีสภานิติบัญญัติ รัฐบาล และศาลที่มีความชอบธรรมทั้งในการ

ได้มาซึ่งอำนาจและการใช้อำนาจ และสามารถพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยทุกกลุ่ม 

ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนายทุน ทหาร ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มี “จุดร่วม” ทาง

วัฒนธรรมบางประการซึ่งมีความสำคัญต่อการยอมรับหลักนิติธรรม ซึ่งในบริบทดังกล่าวนี้การยึด

หลักนิติธรรมก็จะเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยได้ในที่สุด 
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สรุป

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการใช้หลักนิติธรรมมีความสำคัญต่อการลดความตึงเครียด  

และความขัดแย้งในสังคมและส่งผลดีอย่างยิ่งต่อสังคมส่วนรวมในหลายมิติ แต่ระบบการเมือง  

การปกครองของไทยในปัจจุบันยังคงห่างไกลจากการยึดหลักนิติธรรม นอกจากปัญหาอันเกิดจาก

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง  

ที่เป็นอุปสรรคต่อการนำหลักนิติธรรมมาใช้อย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น ก็ทำให้

โครงสร้างการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย

เปลี่ยนแปลงไปด้วย   

ถึงแม้ว่าบางส่วนของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเดิมที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และบางส่วน

ของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ จะยังคงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงระบอบการปกครอง

ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม แต่สังคมการเมืองไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ได้เกิดวัฒนธรรม

ทางการเมืองบางด้านที่เกื้อหนุนต่อการใช้หลักนิติธรรมมากขึ้นแล้ว ดังนั้น จึงอาจหวังได้ว่า   

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกฝ่ายในการเสริมสร้างพลังของวัฒนธรรมทางการเมือง  

ที่เกื้อหนุนการใช้หลักนิติธรรมให้ทวีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับผลักดันให้เกิดการ  

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองและเศรษฐกิจตลอดจนการสร้างสถาบันทางการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมา 

ก็จะทำให้สังคมการเมืองไทยมีความพร้อมสำหรับการใช้หลักนิติธรรมเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ และ

ในท้ายที่สุดรัฐและคนทุกกลุ่มในสังคมการเมืองไทยก็จะยอมรับในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง   

จนทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่ค้ำประกันสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ตลอดจน

ความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
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วนิดา ตันติวิทยา พิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  

เดือนตุลา. 2552. 
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วัฒนธรรมการเมืองไทย
กับการใช้หลักนิติธรรม
รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยันต์	ไชยพร*	

  

 

 

 

สำหรับหัวข้อ “วัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับการใช้หลักนิติธรรม”  

ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่า ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเคยทำวิจัยเกี่ยวกับ 

“วัฒนธรรมทางการเมืองไทย”1 อีกทั้งก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเคยทำวิจัย

 * รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 1  ผู้สนใจประเด็น “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” โปรดดู พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และ   

พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, บรรณาธิการ, วัฒนธรรมทางการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: สมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: 2524);  นิธิ เอียวศรีวงศ์  “วัฒนธรรมคือระบบความ

สัมพันธ์ ” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 (เดือนกรกฎาคม, 2532) และ 

“รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน, 

2534) ถูกนำมาตีพิมพ์รวมกับบทความอื่นๆ ที่ นิธิ เขียนให้ ศิลปวัฒนธรรม ใน   

ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการ

จิตสำนึก (กรุงเทพฯ: มติชน: 2538, 2547); พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ปัญหาการเมืองไทย

ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง: การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

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

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์: 2545); ทินพันธุ์ นาคะตะ, วิถีชีวิตไทย: วัฒนธรรม

ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ , (กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา สมาคม  

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า: 2546);  นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, 

คำนำเสนอโดย เกษียร เตชะพีระ, มุกหอม วงศ์เทศ บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับ

พิเศษ, (กรุงเทพฯ: มติชน:ตุลาคม 2547); นิธิ เอียวศรีวงศ์, วัฒนธรรมทางการเมือง 

รวมบทความสะท้อนความคิด เกาะติดเนื้อร้ายแห่งวัฒนธรรมที่กำลังลุกลาม, 

(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน: 2549); นิธิ เอียวศรีวงศ์, วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ, 

(กรุงเทพฯ: มติชน: 2549); เกษียร เตชะพีระ, ว ัฒนธรรมแห่งศีลธรรมทางการเมือง

ไทย: ข้อสังเกตบางประการ, (นนทบุรี; สถาบันพระปกเกล้า: 2550);  นิธิ เอียวศรีวงศ์, 

“วัฒนธรรมทางการเมืองของคนชั้นกลางไทย” (คัดและตัดตอนจากปาฐกถาเรื่อง

วฒันธรรมทางการเมอืงไทย แสดงทีศ่นูยป์ระชมุสหประชาชาต ิจดัโดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ รากหญ้าสร้างบ้าน

คนชั้นกลางสร้างเมือง ทางออกของ “ภาคประชาชน” ในการแสดงจุดร่วมบนเวทีการเมือง

ยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: มติชน: 2552); นิธิ เอียวศรีวงศ์, ลิงหลอกไพร่, (กรุงเทพฯ;   

มติชน: 2556). 
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เกี่ยวกับ “การใช้หลักนิติธรรม” 2 ด้วย ขณะเดียวกัน ผมก็ได้รับเกียรติจากสถาบันพระปกเกล้าฯ

ให้มาพูดในประเด็นนี้แทนท่านรองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ ซึ่งติดภารกิจสำคัญ  

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมสามารถนำเสนอในการอภิปรายนี้ คือ หนึ่ง ที่มาของแนวความคิดเรื่อง 

“วัฒนธรรมทางการเมือง” ในบริบทรัฐศาสตร์ตะวันตก และสอง ตัวอย่างการศึกษาเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมทางการเมืองและหลักนิติธรรมของประเทศชิลีและอาเยนตินา สาม ข้อสังเกตของ  

นักวิชาการไทยต่อการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองตามแนวทางรัฐศาสตร์กระแสหลักตะวันตก 

และ สี่ ข้อสังเกตต่อ “หลักนิติธรรม”: หลักการและเหตุผลของสถาบันพระปกเกล้า โดยผู้เขียน

จะขอเริ่มต้นกล่าวถึงที่มาของแนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง   

แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง

โดยทั่วไป นักรัฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์มักจะเห็นว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมย่อมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ที่เห็นได้ชัดก็ได้แก่ นักสังคมศาสตร์แนว

มาร์กซิสม์ (Marxism) ซึ่งเชื่อว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในที่สุด   

ในขณะที่นักรัฐศาสตร์กระแสหลักแนวพัฒนาทางการเมือง (political development) ซึ่งให้ความ

สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นตัวแปรนำ เชื่อว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

หรือการทำการเมืองให้ทันสมัย (political modernization) ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมตามมา3 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ “ประเทศต่างๆ ซึ่งเคยเป็นประเทศ  

ในอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเมื่อได้รับเอกราช ประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ก็ประสบปัญหา

ทางการเมืองต่างๆ มากมาย เกิดการรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งอำนาจกันระหว่างเผ่าพันธุ์หรือกลุ่ม

การเมืองต่างๆ การล้มลุกคลุกคลานของระบบรัฐสภาในระบบประชาธิปไตย พร้อมกับการเข้ายึด

อำนาจของทหาร ในรูปของการปฏิวัติรัฐประหาร”4 นักรัฐศาสตร์เหล่านี้จึงหันมาวิเคราะห์หา

 2 ผู้สนใจประเด็น “หลักนิติธรรม” โปรดดู กิตติพงษ์ กิตยารักษ์และคณะ, บนเส้นทางแห่งหลักนิติธรรม,  

(กรุงเทพฯ: เดือนตุลา: 2540); ประยูร กาญจนดุล, ปาฐกถา “ชุดสิรินธร” ครั้งที่ 14 เรื่องนิติธรรมไทย, 

(กรุงเทพฯ; จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย: 2542); ธานินทร์ กรัยวิเชียร, หลักนิติธรรม, (กรุงเทพฯ: ธนาเพลส: 

2552); คณิต ณ นคร, นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน: 2548); เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 

บรรณาธิการ, นิติรัฐ นิติธรรม, (กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 2553);  

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

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

 4  เช่น “นักเศรษฐศาสตร์ก็มองการไร้เสถียรภาพต่าง ๆ ในประเทศเหล่านี้ด้วยการเน้นที่ตัวแปรทางเศรษฐกิจว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจนและการขาดเทคโนโลยีในการผลิต 

ทำให้สังคมประสบปัญหาต่าง ๆ ยากที่จะเกิดเสถียรภาพทางการเมืองขึ้นได้ ความเชื่อดังกล่าวนี้ยังครอบคลุมไปถึง

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่สองด้วยว่าเกิดจากปัญหาหลัก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ นักการศึกษาก็มองดูการล้มเหลว

ของการปกครองแบบประชาธิปไตยว่า มีสาเหตุมาจากการขาดการศึกษา ความโง่เขลาเบาปัญญาของประชากร และ

การขาดความรู้เรื่องการเมืองและสังคมซึ่งทำให้ไม่สามารถจรรโลงระบบการเมืองการปกครองแบบอารยะได้   
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สาเหตุและอุปสรรคของการพัฒนาการทางการเมืองในประเทศเหล่านั้น เริ่มต้นจากการพูดถึงการ

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

ที่การวิเคราะห์การเมืองของประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นเมืองขึ้นของ

มหาอำนาจตะวันตก และเพิ่ งจะได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้ งที่สอง5 ด้วยเหตุนี้   

นักรัฐศาสตร์กระแสหลักแนวพัฒนาการทางการเมืองบางคนจึงเชื่อว่า พัฒนาการทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย แม้ว่าจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง การเลือกตั้ง 

ระบบรัฐสภาขึ้นแล้ว แต่หากประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจนและขาดการศึกษา ก็ยากที่จะมีส่วนร่วม

ทางการเมืองอย่างแข็งขันได้ นักรัฐศาสตร์บางคนจึงหันไปให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมให้เป็นสมัยใหม่เสียก่อน เพื่อจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง  

การเมืองในเวลาต่อมา หรืออย่างน้อย การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องเกิดขึ้นควบคู่

ไปกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งหากพิจารณาโดยผิวเผินแล้ว ในประเด็น  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จะพบว่า   

นักสังคมวิทยาก็มองปัญหาดังกล่าวด้วยแว่นสีของตนว่า เกิดจากโครงสร้างทางสังคม ช่องว่างระหว่างความรวย  

ความจน โครงสร้างอำนาจอันสืบเนื่องมาจากจารีตประเพณี ค่านิยมแบบถืออำนาจและบุคลิกภาพแบบเผด็จการ ฯลฯ 

นักรัฐศาสตร์นั้น ถ้าจะมองดูสภาพดังกล่าวมาว่า มีสาเหตุมาจากรัฐธรรมนูญก็พูดไม่สะดวกใจ เพราะหลายประเทศ

ที่ประสบปัญหาการไร้เสถียรภาพทางการเมือง มีรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องรัดกุมทุกประการมีการสร้างสถาบันทาง

นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การใช้หลักการถ่วงดุลอำนาจ การตรวจสอบซึ่งกันและกันของสถาบันต่าง ๆ แต่ระบบ

ประชาธิปไตยก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ผลสุดท้ายก็พยายามมองดูว่าปรากฏการณ์ความล้มเหลวของการสร้างระบบ

การเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศด้อยพัฒนาเกิดจากการขาดการพัฒนาการเมือง ซึ่งเข้าใจว่าศัพท์คำว่า   

การพัฒนาการเมืองนี้ คงเลียนแบบมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การใช้ศัพท์ดังกล่าวก็ตามมาด้วยคำถามว่า   

การพัฒนาการเมืองคืออะไร ซึ่งนักรัฐศาสตร์ในแขนงพฤติกรรมศาสตร์ต่างก็ตอบไปตามความถนัด ความเชื่อและ

ความเข้าใจของตน บางคนก็พยายามแยกระหว่างคำว่า การพัฒนาการเมืองและการทำให้ทันสมัยทางการเมือง   

จนเกิดคำจำกัดความในแนวความคิดดังกล่าวมากมาย” สืบค้นข้อมูลออนไลน์จาก www.edu.nrru.ac.th/.../ทฤษฎี

การพัฒนาทางการเมือง/ทฤษฎีพัฒนาการเมือง.doc  
 5  หนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองในประเทศเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศในโลกที่สาม คือ   

The Politics of the Developing Areas โดยมี Gabriel A. Almond และ James S. Coleman เป็นบรรณาธิการ

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยทฤษฎีหยิบยืมมาจากสำนักโครงสร้างและหน้าที่ (Structural functional Approach) ของ

มนษุยวทิยา จากนัน้กม็ตีวัอยา่งการเมอืงของภาคตา่ง ๆ ในโลก เชน่ เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เอเซยีใต ้ลาตนิอเมรกินั 

ฯลฯ โดยใช้กรอบวิเคราะห์ (Analytical Frame Work) อันเดียวกัน เจตนาก็เพื่อจะเปรียบเทียบโดยใช้กรอบ

วิเคราะห์หรือกรอบทฤษฎีเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกับรูปแบบ เช่น ประชาธิปไตย สังคมนิยม ฯลฯ 

อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้เสนอทฤษฎีการพัฒนาการเมือง เพียงแต่พยายามวิเคราะห์ศึกษาการเมืองในประเทศ

กำลังพัฒนาโดยเลี่ยงการใช้รูปแบบการเมืองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวการ

ศึกษาที่นิยมทำกัน โดยใช้หลักประเทศประชาธิปไตยตะวันตก เป็นหลักในการเปรียบเทียบ  หนังสือเล่มนี้เป็นเล่ม

แรกที่บุกเบิกเกี่ยวกับการเมืองประเทศกำลังพัฒนา และการเน้นการศึกษาแบบทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่และแนว

วิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ ต่อมาได้มีการออกหนังสือทำนองนี้ออกมาเป็นชุด โดยมีบรรณาธิการสามคน คือ 

Gabriel Almond, James S. Coleman และ Lucian Pye ใน Little, Brown Series in comparative Politics ซึ่งมี

จุดเน้นต่าง ๆ เช่น the Civic Culture, Politics and communication, Aspects of Political Development, 

Comparative Politics : A Developmental Approach etc. ซึ่งหนังสือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการพยายาม  

วิเคราะห์การเมืองแบบมองที่โครงสร้างและหน้าที่โดยดูการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง ในลักษณะ 

“Comparative Politics” หรือการเปรียบเทียบระบบการเมืองต่าง ๆ ของประเทศกำลังพัฒนา โดยไม่ติดที่รูปแบบ 
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มีความคล้ายคลึงกับกรอบการอธิบาย ในแบบมาร์กซิสม์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจเป็นตัวนำ แต่นักรัฐศาสตร์แนวนี้ไม่เห็นด้วยกับลำดับขั้นตอนทางสังคมที่จำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงไปในประวัติศาสตร์ในแนวของมาร์กซิสม์6 และต้องการฉีกออกไปจากการวิเคราะห์

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองตามแนวมาร์กซิสม์ แต่ยังยืนอยู่บนฐานความเชื่อ

ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นปัจจัยนำ นักรัฐศาสตร์แนวนี้ที่เชื่อว่า      

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ก็จะมุ่งผลักดันให้

รัฐบาลออกนโยบายที่ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต โดยหวังว่า ผลที่ออกมาจะ

ทำให้ผู้คนมีความตื่นตัวทางการเมืองและเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ระบอบประชาธิปไตยได้ต่อไป โดยไม่จำเป็นที่จะต้องลงเอยเป็นสังคมนิยมตามทฤษฎีมาร์กซิสม์ 7 

แต่กระนั้น ปัญหาที่ยังเกิดขึ้นต่อมาก็คือ ในบางประเทศ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคม ผู้คนเริ่มมีรายได้ต่อหัวมากขึ้นและมีการศึกษามากขึ้น แต่กระนั้น พฤติกรรม

ทางการเมืองโดยรวมกลับมิได้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่อย่างไร ไม่สามารถผลักดันให้ระบบ

การเมืองมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งได้อย่างที่คาดการณ์ไว้ในทางทฤษฎี  

หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลง อย่างล่าช้าจนไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน   

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม อันส่งผลให้ประชาชนมีการศึกษา มีการคมนาคมติดต่อรับรู้

ข่าวสาร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ประชาชน “รู้มาก ฉลาดมากขึ้น” และมีการ “เรียกร้องทางการ

เมืองมากขึ้น”  ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับการพัฒนาการ ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

แต่จากการที่สำนักทฤษฎีการพัฒนาการเมืองให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและการ

รักษาเสถียรภาพของสถาบันการเมือง  และเมื่อเกิดปัญหาที่สถาบันการเมืองต้องเผชิญกับกระแส

เรียกร้องจากประชาชนที่ตื่นตัวมากขึ้นจากการศึกษาและการสื่อสารที่อาจจะก้าวหน้ากว่าการปรับ

ตัวของสถาบันการเมือง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2511 นักทฤษฎีพัฒนาการทางการเมืองอย่าง        

แซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) จึงได้เสนอแนะในหนังสือ “Political Order in 

 6  ดู  Abramo Fimo Kenneth Organski, The Stages of Political Development (New York: Alferd A. 

Knopf: c1967) ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508) และ เอ เอฟ เค ออแกนสกี้,  ลำดับขั้นของการพัฒนาการเมือง  

แปลโดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบให้พิมพ์จำหน่ายที่ ไทยวัฒนาพานิช: 2517)  
 7  ใน ลำดับขั้นของการพัฒนาการเมือง ออแกนสกี้ ได้แบ่งขั้นตอนของการพัฒนาการทางการเมืองภายใต้

กระบวนการของการสร้างชาติ (nation buildings) ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง “The Politics of 

Primitive Unification” สอง “The Politics of Industrialization” สาม “The Politics of National Welfare” และ

สุดท้ายคือ The Politics of Abundance” ซึ่งในปี พ.ศ. 2508 ออแกนสกี้ยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่ง  

ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือ การพัฒนาการทางการเมืองที่ต้องเน้นไปที่กระบวนการการทำให้เป็นอุตสาหกรรม 

(industrialization) หลังจากการพังทลายของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเกษตรแบบดั้งเดิม และอำนาจทางการ

เมืองในขั้นตอนนี้จะเข้มแข็งได้ก็โดยพลังของการทำสังคมให้ทันสมัย (the forces of modernization) มีการสั่งสม

ทุน (the forces of capital accumulation) และการอพยพเคลื่อนย้ายระหว่างชนบท-เมือง (rural-urban migration) 

และ ดู Roy Olton, Reviewed work(s): The Stages of Political Development. by A. F. K. Organski in 

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

Political Science Association, สืบค้นข้อมูลออนไลน์จาก http://www.jstor.org/stable/2108799 
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Changing Societies”8 อันโด่งดังและอื้อฉาวของเขาว่า ในการพัฒนาการเมืองในประเทศ  

ด้อยพัฒนานั้น ไม่ควรที่จะให้ประชาชนได้รับการศึกษาหรือมีการสื่อสารมากหรือรวดเร็วเกินไป  

เพราะถ้าประชาชนตื่นตัวเรียกร้อง (demand/inputs) จากรัฐบาลมากและในอัตราเร่งที่รวดเร็ว

เกินกว่าที่รัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการหรือตอบสนองได้ (outputs) พูดง่ายๆ ก็คือ ประชาชน

ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่รัฐบาลจะรับมือได้ รัฐบาลดังกล่าวก็จะเข้าข่ายไร้ประสิทธิภาพ

และเสถียรภาพไปทันที อันจะนำมาซึ่งความล่มสลายของระบบการเมืองทั้งระบบ ซึ่งในขณะนั้น 

ถ้าระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยในประเทศด้อยพัฒนา ล่มสลาย ทางเลือกที่มีอยู่ในช่วง

ทศวรรษ 1960-ต้นทศวรรษ 1980 ก็คือ สังคมนิยม ซึ่งเป็นกระแสที่กำลังมาแรงในแทบทุก

ภูมิภาคในโลกขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ ฮันติงตัน จึงเสนอแนะให้ชะลอการพัฒนาการด้านศึกษาแก่

ประชาชนในประเทศด้อยพัฒนา ไม่ให้ประชาชน “โตเร็ว” เกินไป  เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสน

วุ่นวายทางการเมืองและการล่มสลาย (breakdown) ของระบบการเมือง9 

แต่ที่กล่าวมาในกรณีของ ฮันติงตัน นั่นคือ ปัญหาที่ว่า ในบางประเทศ สถาบันทางการ

เมืองเปลี่ยนแปลงล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งของ

ปัญหาก็คือ อะไรคือสาเหตุของความล่าช้าหรือไม่ปรับตัวของสถาบันทางการเมือง? ซึ่งสาเหตุของ

ปัญหาที่นักรัฐศาสตร์กระแสหลักค้นพบจากการหยิบยืมมาจากนักสังคมวิทยาและนักมานุษย-

วิทยาก็คือ “วัฒนธรรม” ในสังคมนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “วัฒนธรรมทางการเมือง”    

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

Press: 1968),   

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

increased dramatically. The period was marked, not by political development, but by “political decay.” 

Contrary to the expectations of modernization theory, this “violence and instability” was “in a large part 

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

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

countries “[t]he rates of social mobilization and the expansion of political participation are high; the 

rates of political organization and institutionalization are low. The result is political instability and 

disorder. The primary problem is the lag in the development of political institutions behind social and 

economic change (p. 5).” Huntington argues that the level of political community in a society is a 

function of the relationship between its political institutions and the social forces which compromise it. 

Modernization causes the multiplication and diversification of social forces. Political institutions, on the 

other hand, are arrangements for “maintaining order, resolving disputes. selecting authoritative leaders, 

and thus promoting community among two or more social forces.” As a society becomes more 

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

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

political institutions and the cultural foundations that underpinned them..” ดู บทวิจารณ์ Samuel P. 

Huntington, Political Order in Changing Societies (2006 [1968]) โดย Mark Weatherall, สืบค้นข้อมูล  

ออนไลน์จาก http://markweatherall.wordpress.com/2009/10/12/political_order_in_changing/ เนื้อหาบางส่วน  

ในบทความชิ้นนี้ปรับปรุงและเรียบเรียงจากหนังสือ 2 เล่มของผู้เขียน นั่นคือ ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/

กับวิกฤตการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: คบไฟ: 2557) และ ไชยันต์ ไชยพร, (กรุงเทพฯ: Way of BOOK: /2557). 
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แนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองที่ใช้กันอยู่แวดวงวิชาการปัจจุบันเริ่มเกิดขึ้นในราว        

กลางศตวรรษที่ยี่สิบ โดยวงการสังคมศาสตร์อเมริกัน เนื่องจากในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่

สอง นักสังคมศาสตร์มุ่งที่จะตอบปัญหาที่ว่า ทำไมในบางสังคม จึงเกิดการปกครองโดยผู้นำ

เผด็จการ (authoritarianism) และผู้คนในสังคมนั้นก็ยอมรับและสนับสนุนการปกครองดังกล่าว

ด้วย ในขณะที่ประเทศอื่นสนับสนุนสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตย โดยในช่วงก่อนและ

ระหว่างสงครามนั้น มีนักมานุษยวิทยาอย่าง มาร์กาเร็ต มีด (Margaret Mead) และ   

รู๊ท เบเนดิคท์ (Ruth Benedict) ผู้เป็นนักวิชาการที่สนับสนุนแนวการศึกษาเรื่อง “บุคลิกภาพ

และวัฒนธรรม” (culture and personality) อย่างแข็งขัน10 โดยแนวการศึกษาดังกล่าวเชื่อว่า 

คนในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันจะพัฒนาตัวแบบบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน และจากตัวแบบ

บุคลิกภาพนี้เองที่จะช่วยในการอธิบายและทำความเข้าใจสาเหตุที่ประชาชนให้การสนับสนุน

สถาบันและโครงการทางการเมืองนั้นได้  

ขณะเดียวกัน นักสังคมศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ ธีโอดอร์ อาดอร์โน (Theodor Adorno) 

และคณะ ก็ทำการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพกับการเมืองเช่นเดียวกัน และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

เรื่องดังกล่าวในปี ค.ศ. 1950 ออกมาเป็นหนังสือชื่อ “The Authoritarian Personality” หรือ 

“บุคลิกภาพเผด็จการ”11 โดย เขาได้พบว่า ครอบครัวในสังคมเยอรมันนั้นมีโครงสร้างที่เป็น

เผด็จการ อันส่งผลให้ชาวเยอรมันมีบุคลิกภาพแบบอำนาจนิยม ซึ่งอาดอร์โนเชื่อว่า โครงสร้าง  

ดังกล่าวนี้เองที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของชาวเยอรมัน และส่งผลต่อการสนับสนุนการเมือง-อคติ

ทางสังคม โดยเฉพาะการเมืองแบบเผด็จการอำนาจนิยม สำหรับนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อ

เสียงอย่าง ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell) ก็ศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย เขาได้

ทำการศึกษาลักษณะของบุคลิกภาพของคนที่เป็นประชาธิปไตย (democrats) และพบว่า คนที่มี

บุคลิกภาพแบบประชาธิปไตยจะมีลักษณะที่เปิดเผยรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น (open 

ego) มีการเชื่อมโยงผสมผสานทัศนะและคุณค่าต่างๆ (a combination of value-orientations) 

และมีความไว้วางใจต่อกันโดยทั่วไป (generalized trust)12 

แต่การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองที่กล่าวได้ว่าเป็นงานชิ้นที่สำคัญที่สุดในช่วงกลาง

ศตวรรษที่ยี่สิบน่าจะได้แก่งานของ เกเบรียล อัลมอนด์ และ ซิดนีย์ เวอร์บา (Gabriel Almond 

and Sidney Verba) ในหนังสือชื่อ “The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy 

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

Culture and Behavior: An Unpublished War-Time Study (Ithaca: Cornell University, Dept. of Far 

Eastern Studies: 1943); The Chrysanthemum and the Sword: Pattern of Japanese Culture 

(Rutland, Vt.: Tuttle: 1946). และของ Margaret Mead, Coming of Age in Samoa: A Psychological 

Study of Primitive Youth for Western Civilization (New York: Mentor Book: 1929); Cooperation 

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

Studies of Adolescence and Sex in Primitive Societies (New York: M. Morrow and Company: 

1939).  

 11  T.W. Adorno and Other s, The Authoritarian Personality (New York: Harper: 1950)  

 12 “Political Culture” http://www.encyclopedia.com/topic/Political_culture.aspx 
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in Five Nations”13 และสำหรับแรงจูงใจหรือเหตุผลในการศึกษาในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองนี้ 

อัลมอนด์และเวอร์บาได้กล่าวไว้ในบทที่หนึ่งของหนังสือดังกล่าวว่า  

“นี่เป็นการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยและศึกษา

กระบวนการและโครงสร้างทางสังคมที่ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าว ด้วยความ

ศรัทธาในยุคแห่งภูมิธรรม (Enlightenment) ในชัยชนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของ

เสรีภาพและเหตุผลของมนุษย์ได้ถูกสั่นคลอนถึงสองครั้งในช่วงทศวรรษที่เพิ่ง

ผ่านไป พัฒนาการของลัทธิฟาสซิสม์และคอมมิวนิสซิสม์หลังสงครามโลกครั้งที่

หนึ่ ง ได้ก่อ ให้ เกิดข้อกั งขาเกี่ ยวกับความคิดในโลกตะวันตกที่ เชื่ อว่ า

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเราก็ยังคงไม่สามารถแน่ใจ

ได้ว่าประเทศต่างๆ ในภาคพื้นทวีปยุโรปจะค้นหารูปแบบของกระบวนการ

ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถาบันทางสังคมในประเทศของ

พวกเขาได้ อีกทั้งเราก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการหวังด้วยว่า 

ประเทศเหล่านั้นจะค้นพบประชาธิปไตยในแบบยุโรปได้” 
14  

ถ้าพิจารณาย่อหน้าดังกล่าวที่ อัลมอนด์และเวอร์บา ใช้ขึ้นต้นหนังสือของเขา จะพบว่า 

แม้ว่าพวกเขาจะกล่าวออกมาว่า แรงจูงใจในการศึกษาเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองของเขาคือการ

ต้องการหาสาเหตุถึงความสำเร็จของระบอบประชาธิปไตย แต่ในมุมกลับ เราจะพบว่า จริงๆ แล้ว 

แรงจูงใจที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือ ต้องการหาคำตอบว่า ทำไมประชาธิปไตยจึงล้มเหลวด้วย เพราะ

อย่างที่ เขากล่าวไว้ว่า พวกเขาเชื่อมั่นว่า ภายใต้อิทธิพลของยุคภูมิธรรมในโลกสมัยใหม่   

เสรีภาพและการใช้เหตุผลของมนุษย์ย่อมจะนำไปสู่การเกิด ระบอบประชาธิปไตย และ

ประชาธิปไตยย่อมจะเป็นรูปแบบการปกครองที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับทั่วไป เพราะเป็น

ระบอบที่ส่งเสริมเสรีภาพและการใช้เหตุผลของประชาชน แต่การณ์ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่  

 13  Gabriel Almond and Sidney Verba, Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations (Boston : Little & Brown, 1963). อัลมอนด์อธิบายถึงที่มาของความสนใจของเขาในการศึกษา

วัฒนธรรมการเมือง โดยย้อนกลับไปในสมัยที่เขายังเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก และเป็นศิษย์

ของ ชาร์ลส์ เมอเรียมกับฮาร์โรลด์ ลาสเเวล ดู Gabriel A. Almond, Ventures in Political Science: 

Narratives and Reflections (Boulder, COL.: Lynne Rienner: 2002): Chapter 2: “Charles Edward 

Merriam,” Chapter 3: “Harold Dwight Lasswell,” Chapter 4: “A Voice from the Chicago School,” pp. 63-108. 
 14  Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in 

Five Nations, (Boston: Little, Brown: 1963), p. 1: “This is a study of the political culture of 

democracy and of the social structures and processes that sustain it. The faith of the enlightenment in 

the inevitable triumph of human reason and liberty has been twice shaken in recent decades.   

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

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

nations will discover a stable from of democratic process suitable to their particular cultures and social 

institutions; nor can we more than hope that together they will discover a European democracy.”  
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ในการศึกษาดังกล่าว อัลมอนด์และเวอร์บา ได้ใช้กรอบการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพ

ประชาธิปไตยของลาสแวลล์ และผสมผสานการใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์อย่างน้อยสองทฤษฎี  

ทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาของ ทัลคอทท์ พาร์สัน (Talcott Parsons) ซึ่งโด่งดังมากใน

วงการวิชาการอเมริกันขณะนั้น ด้วยทฤษฎีดังกล่าวสามารถอธิบายสถาบันที่ก่อให้เกิดระเบียบทาง

สังคม ซึ่งสถาบันดังกล่าวนี้ได้ปลูกฝังชุดของบรรทัดฐาน ค่านิยมและทัศนคติที่สอดคล้องกัน   

ซึ่ง พาร์สัน รวมเรียกว่า “วัฒนธรรม” ขณะเดียวกัน ชุดค่านิยมและทัศนคติหรือ “วัฒนธรรม” นี้ 

ก็จะส่งผลในมุมกลับในการช่วยรักษาและจรรโลงสถาบันต่างๆ ที่เป็นตัวหล่อหลอมกล่อมเกล่าชุด

ค่านิยมนั้นไว้อีกทีหนึ่ง15 ประเด็นสำคัญของการศึกษาเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ของ อัลมอนด์

และเวอร์บา คือ การให้ความสำคัญต่อบทบาทของค่านิยมเชิงอัตวิสัยและทัศนคติของประชาชนใน

ประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพมั่นคง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การพิจารณาตัวแปรเชิง

สถาบันพิเศษ (extra-institutional variables) อันได้แก่ บรรทัดฐาน ค่านิยมและทัศนคติ ในการ

อธิบายผลลัพธ์ทางการเมือง (political outcomes) ซึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ก็คือ วัฒนธรรม

ทางการเมืองนั่นเอง16 

และในทำนองเดียวกันกับที่นักรัฐศาสตร์กระแสหลักหันมาอธิบายความล้มเหลวของ

พัฒนาการของประชาธิปไตยในบางประเทศ แม้ว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมในประเทศดังกล่าว

นั้นจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่แล้วก็ตาม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ปัญหาของการที่การเมือง  

ไม่ เปลี่ ยนแปลงไปตามกฎประวัติศาสตร์ตามที่ มาร์กซได้ วิ เคราะห์และพยากรณ์ ไว้   

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

neglected extra-institutional variables as sources of social order (a concern that could be traced back 

to Montesquieu in the mid-eighteenth century, who sought external factors—in his case climate—to 

explain the different forms of law in history); in Parsons, moreover, critics charged that norms, values, 

and attitudes were more often simply assumed as necessary integrative features of social systems 

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

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

Encyclopedia of the Social Science, 2nd edition, http://www.virginia.edu/sociology/publications/

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

(norms, values, and attitudes) to explain political outcomes. Nonetheless, the work was presented as a 

study of political culture, defined as the aggregate pattern of subjective political dispositions in the 

populace, thus incorporating and, indeed, operationalizing, the Parsonsian concept of culture. On the 

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

institutions and outcomes: parochial, where politics is not differentiated as a distinct sphere of life and 

is of relatively little interest; subject, in which individuals are aware of the political system and its 

outcomes but are relatively passive; and participant, where citizens have a strong sense of their role in 

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

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

Kingdom to be participant political cultures. ดู “Political Culture” in International Encyclopedia of the 

Social Science, 2nd edition, http://www.virginia.edu/sociology/publications/faculty%20articles/

OlickArticles/iess.pc.pdf 
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นักสังคมศาสตร์สายมาร์กซิสม์จึงหันมาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยมุ่งไปที่โครงสร้างส่วนบน 

(superstructure) และใช้แนวความคิดเรื่องอุดมการณ์และจิตสำนึกจอมปลอม (ideology and 

false consciousness) ที่ล้าหลัง แต่ยังคงไว้ซึ่งสถานะของการครองอำนาจนำและการครอบงำ 

(hegemony and domination) โดยเฉพาะแนวความคิด “อำนาจนำทางวัฒนธรรม” (cultural 

hegemony) ที่ปรากฏในงานของ อันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci)17 โดยกรัมชี่ อธิบายว่า             

ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (a culturally-diverse society) สังคมนั้นอาจจะถูก

ปกครองหรือครอบงำโดยชนชั้นทางสังคมใดชนชั้นหนึ่ง และชนชั้นที่มีอำนาจครอบงำเหนือกลุ่ม

อื่นๆ คือ ชนชั้นปกครอง และความคิดต่างๆ ของชนชั้นปกครองจะได้รับการยอมรับเป็น

บรรทัดฐานของสังคมและถือเป็นอุดมการณ์ทั่วไป (universal ideologies) ในสังคมนั้น ทำให้  

คนทั่วไปในสังคมนั้นเข้าใจว่า อุดมการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญและเป็นประโยชน์แก่คนทุกคน  

ในสังคม แต่จริงๆ แล้ว เป็นประโยชน์แต่เฉพาะชนชั้นปกครองเท่านั้น (อุดมการณ์ในลักษณะ  

ดังกล่าวนี้ได้ถูกขยายความแตกต่างกันออกไปโดยนักสังคมศาสตร์สายมาร์กซิสต์)18 ด้วยเหตุนี้ 

ในการต่อสู้ทางการเมือง จึงจำเป็นต้องต่อสู้ในระดับของวัฒนธรรมและความคิด 

ในการทำความเข้าใจในประเด็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมนี้ กรัมชี่ ได้ตั้งประเด็นสมมุติฐาน

หลักที่เขาเรียกว่า “การแบ่งแยกทางยุทธศาสตร์” (a strategic distinction) ระหว่าง “war of 

position” และ “war of manoeuvre” โดย “war of position” เป็นสงครามทางความคิด 

(intellectual) หรือที่เขาเรียกว่า “สงครามทางวัฒนธรรม” (culture war) ซึ่งบรรดานักเคลื่อนไหว 

ทางการเมืองที่จุดยืนต่อต้านทุนนิยม---อันได้แก่ ผู้สนับสนุนผู้นำคอมมิวนิสต์ นักวิชาการฝ่ายซ้าย 

(สังคมนิยม) และบรรดาผู้ที่ต้องการโค่นล้มอุดมการณ์ทุนนิยม----จะต้องหาทางที่จะให้ความคิด

ของพวกเขาเป็นเสียงที่ครอบงำ (dominant voice) ในสื่อมวลชน องค์กรมวลชนต่างๆ และสถาน

ศึกษาเพื่อปฏิบัติการบ่อนทำลายทางอุดมการณ์ดังกล่าวอย่างแข็งขัน และเมื่อสามารถบรรลุ  

เป้าหมายได้แล้ว การต่อสู้เชิงจุดยืนทางความคิดนี้จะถูกใช้ไปเพื่อยกระดับจิตสำนึกทางชนชั้น 

(class consciousness) สอนการวิเคราะห์และทฤษฎีปฏิวัติ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดตั้ง

องค์กรปฏิวัติ และเมื่อได้ชัยชนะใน “intellectual war of position” นี้แล้ว ผู้นำคอมมิวนิสต์ก็จะ

สามารถมีอำนาจทางการเมืองที่จำเป็นและการสนับสนุนของมวลชนในการเริ่มต้น “สงคราม  

การรบ” (war of maneuver) และรวมถึงการใช้กำลังอาวุธเข้าล้มล้างทุนนิยม  

 17 ดู Cultural hegemony Cultural hegemony สืบค้นข้อมูลออนไลน์จากhttp://en.wikipedia.org/wiki/

Antonio_Gramsci#Critique_of_.22economism.22 และ http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony 
 18 ดู Erik Olin Wright, On Classes (London: Verso:1985), pp. 118-119: “Class systems tent to be 

legitimized by two different sorts of ideologies: one which makes appeals, explicitly or implicitly, to 

various kinds of rights in order to defend privilege and another which appeals to the general welfare in 

order to defend privilege. The formal language of rights probably does not pre-date the seventeenth 

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

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

claims typical of capitalist societies for the ‘natural right’ of people to the fruits of their property so 

long as the property was obtained without force or fraud.”  
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แม้ว่า ในความคิดมาร์กซิสม์ช่วงแรกจะวิเคราะห์การครอบงำหรือการมีอำนาจนำในทาง

วัฒนธรรม (cultural domination) นี้ โดยอิงกับชนชั้นทางเศรษฐกิจ แต่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนไปสู่

ชนชั้นทางสังคม โดยกรัมชี่ ชี้ว่า จะต้องไม่มองว่าบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคม

เป็นสิ่งที่เป็น “ธรรมชาติ” หรือเป็นสิ่งที่ “หลีกเลี่ยงไม่ได้” แต่จะต้องวิพากษ์และสืบค้นถึงแก่น

ที่มาของวัฒนธรรมดังกล่าวในการครอบงำทางสังคมและนัยในการปลดปล่อยทางสังคมด้วย 

“อำนาจนำทางวัฒนธรรม” (cultural hegemony) นี้ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพหรือเป็นเนื้อ

เดียวกัน แต่ดำรงอยู่ในลักษณะที่ซับซ้อนตามชั้นต่างๆ ของโครงสร้างทางชนชั้น วัฒนธรรมต่างๆ 

ที่เป็นวัฒนธรรมนำนี้จะมีเป้าหมายและตรรกะเฉพาะภายในตัวเอง ซึ่งส่งผลให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ 

มีพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป แต่ก็อยู่ดำรงอยู่ร่วมกันกับชนชั้นหรือกลุ่มอื่นๆ ด้วย

ในเวลาเดียวกัน และจากการที่แต่ละกลุ่มมีเป้าหมายทางสังคมที่แตกต่างกันไป ชนชั้นเหล่านี้  

จึงสามารถที่จะเกาะรวมกันไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว     

ตัวอย่างการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองและ
หลักนิติธรรมของประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา:ชิลีและอาเยนตินา

อย่างที่ออกตัวไปตั้งแต่ต้นว่า ผมไม่เคยทำวิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับการใช้

หลักนิติธรรม แม้ว่าผมจะตกอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดและกระชั้นที่ต้องส่งต้นฉบับชิ้นนี้ให้กับ

ทางสถาบันพระปกเกล้าภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมก็โชคดีพอที่ไปพบงานวิจัยชิ้น

หนึ่งที่ศึกษาในประเด็นที่น่าสนใจนี้ งานวิจัยชิ้นนี้คือ Marcelo Bergman, Tax Evasion and 

the Rule of Law in Latin America: The Political Culture of Cheating and 

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

Press: 2009) หรือ “การเลี่ยงภาษีและหลักนิติธรรมในละตินอเมริกา: วัฒนธรรมทางการเมือง

ของการโกงและการปฏิบัติตามกฎหมายในอาเยนตินาและชิลี” แต่ผมก็ต้องขอออกตัวเพิ่มขึ้นไป

อีกว่า แม้ว่าจะพบงานวิจัยหรือหนังสือเรื่องนี้ แต่ก็เป็นการพบแต่ “ชื่อ” แต่ไม่พบตัวหนังสือที่น่า

สนใจอย่างยิ่งนี้ทั้งในหอสมุดจุฬาฯและห้องสมุดธรรมศาสตร์ สิ่งที่ผมสามารถเข้าถึงได้ก็คือ   

บทวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ และผมก็จะขอลักไก่นำบทวิจารณ์ดังกล่าวนี้มานำเสนอ อย่างน้อยก็จะพอ

เป็นกษัยสำหรับประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองกับหลักนิติธรรมในสังคมไทย    

ก่อนอื่นขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ทำวิจัยเรื่อง “การเลี่ยงภาษีและหลักนิติธรรมใน  

ละตินอเมริกา: วัฒนธรรมทางการเมืองของการโกงและการปฏิบัติตามกฎหมายในอาเยนตินาและ

ชิลี” Marcelo Bergman จบปริญญาเอกสังคมวิทยาในปี ค.ศ. 2001 จากมหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนีย แซนดิอาโก ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “สังคมวิทยาเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี: วิเคราะห์

เปรียบเทียบชิลีและอาเยนตินา”19 ซึ่งต่อมาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้พัฒนามาเป็นหนังสือเล่มดังกล่าว  

ในขณะทีห่นงัสอืเลม่นีอ้อกสูส่าธารณะในป ีค.ศ. 2009 Marcelo Bergman เปน็รองศาสตราจารย ์

แห่งคณะกฎหมายศึกษา (Legal Studies) ที่ CIDE (Centro de Investigación y Docencia   

Económicas หรือ Center for Research and Teaching in Economics/ ศูนย์การวิจัยและ  

 19  http://untref.edu.ar/wp-content/uploads/2013/06/CV-Bergman.pdf 
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การสอนเศรษฐศาสตร์) กรุงเม็กซิโก และเป็นผู้อำนวยการ PESED (Program for the Study 

of Security and the Rule of Law/ โครงการศึกษาความมั่นคงและหลักนิติธรรม) และ 

Bergman ยังทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับการบริหารจัดการภาษีในอาเยนตินา ชิลีและเม็กซิโกด้วย20  

ลา่สดุ Bergman ดำรงตำแหนง่ศาสตราจารยท์างสงัคมวทิยาทีม่หาวทิยาลยัแหง่ชาตขิองอาเยนตนิา 

(Universidad Nacional Tres de Febrero)21 ส่วนผู้ที่วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ของ Bergman คือ 

Luigi Manzetti22 ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีผลงานที่น่าสนใจและสำคัญยิ่งต่อการศึกษาปัญหา

คอร์รัปชั่นของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในโลก และงานของ Manzetti ก็เป็นงานที่ผมใช้อ้างอิงในการ

ทำวิจัยหลายเรื่องที่ผ่านมาด้วย23 Manzetti เป็นรองศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย 

Southern Methodist University (ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่คุณมีชัย ฤชุพันธุ์สำเร็จการศึกษา

ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ) เขาเชี่ยวชาญในประเด็นธรรมาภิบาล ปัญหาคอร์รัปชั่น 

และการปฏิรูประบบตลาดในละตินอเมริกา24        

ในบทวิจารณ์ที่ Manzetti มีต่อหนังสือของ Bergman Manzetti ได้กล่าวว่า ประเด็น  

การเก็บภาษีถือเป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และโดย

เฉพาะอย่างยิ่งความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบแองโกล-

แซกซัน และในบริบทประชาธิปไตยแบบแองโกล-แซกซัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ

ประชาชนในประเด็นเรื่องการเก็บภาษีถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของประชาธิปไตยที่มีการวางรากฐาน

มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ และการที่การเก็บภาษีสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เพราะในด้านหนึ่ง ประชาชนยินยอมที่จะจ่ายภาษีให้รัฐบาล 

และอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลก็จะถูกคาดหวังว่าจะต้องใช้เงินภาษีที่ได้ไปเพื่อทำให้สังคมโดยรวมดีขึ้น 

และกล่าวได้ว่า ไม่มีประเทศใดในโลกที่สะท้อนปฏิสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้เข้มข้นแข็งแกร่งเท่ากับ

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

 21 http://untref.edu.ar/wp-content/uploads/2013/06/CV-Bergman.pdf 
 22  ดู Latin American Politics and Society, Vol. 53, No. 1 (Spring 2011), (Center for Latin American 

Studies at the University of Miami, University of Miami), pp. 185-188. 
 23  อาทิ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: คบไฟ: 2557) และ “การพัฒนาระบอบ

การเมืองประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาคในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

HS1068A กันยายน 2556. และงานของ Manzetti ที่ผมใช้อ้างอิงอยู่บ่อยครั้งคือ Luigi Manzetti and Carlole 

J. Wilson, “Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support?” Comparative Political Studies, 

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

คอร์รัปชัน?” กรุงเทพธุรกิจออนไลน 19 กุมภาพันธ์ 2553  http://www.tdw.polsci.chula.ac.th/?q =ทำไม

ประชาชนจึงยังคงสนับสนุนผู้นำทางการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชัน-โดย-ไชยันต์-ไชยพร และ “โกงได้ไม่เป็นไร” ไม่ได้

เฉพาะประเทศไทย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558- See more at: http://www.bangkokbiznews.com/

blog/detail/633751#sthash.p7VyxBf1.dpuf 
 24  http://www.smu.edu/TowerCenter/People/Associates/ManzettiLuigi  ผลงานหนังสือของเขาได้แก่ The 

IMF and Economic Stabilization (Praeger, 1991), Political Forces in Argentina (with Peter G. Snow, 

Praeger, 1993), Institutions, Parties andCoalitions in Argentine Politics (Pittsburgh University Press, 

1993) และ Privatization South American Style (Oxford University Press 199 9). 
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สหรัฐอเมริกา เพราะพลเมืองอเมริกันในฐานะผู้จ่ายภาษีจะเรียกร้องความโปร่งใสและความรับผิด

ชอบต่อสาธารณะ (accountability) ต่อเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาหรือเธอจ่ายไปโดยมุ่งหวังให้

รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาประเทศ แต่สำหรับประเทศอื่นๆ ผู้คนไม่ค่อยรู้ความเป็นไปเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชนในประเด็นการเก็บ-จ่ายภาษีเท่าไรนัก โดยเฉพาะประเทศที่

ยังไม่ค่อยพัฒนาและประชาธิปไตยก็ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานเท่าที่ควร ด้วยเหตุที่ยังไม่ค่อยมีนัก

วิชาการศึกษาประเด็นดังกล่าวนี้ในประเทศกำลังพัฒนาเท่าไรนัก แต่กล่าวได้ว่า งานของ 

Bergman ถือเป็นงานบุกเบิกและมีคุณูปการในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บภาษีในละติน  

อเมริกา ด้วยเขาศึกษาเปรียบเทียบการเก็บภาษีในประเทศชิลีและประเทศอาเยนตินา25    

เหตุผลที่ Bergman เลือกศึกษาเปรียบเทียบสองประเทศนี้เป็นเพราะชิลีและอาเยนตินา  

มีปัจจัยด้านต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสถาบัน

ต่างๆ แต่เมื่อพิจารณาการจ่ายภาษีในสองประเทศนี้ จะพบแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกันมาก  

เพราะในขณะที่คนชีเลียนเคารพกฎหมายภาษีและเสียภาษีอย่างตรงไปตรงมา แต่คนอาเยนตินา  

กลับไม่เป็นเช่นนั้น คำถามวิจัยของ Bergman คือ เพราะอะไร รัฐบาลชิลีจึงประสบความสำเร็จ  

ในการเก็บภาษีมากกว่ารัฐบาลอาเยนตินา แม้ว่าสองประเทศนี้จะมีอัตราภาษีที่เหมือนกันมาก 

รวมทั้งประมวลกฎหมาย ระบบบริหารจัดการภาษีที่ละเอียดและซับซ้อนและกลไกการบังคับ

กฎหมายที่เหมือนกัน? หรือเป็นอย่างที่คนที่ Bergman สัมภาษณ์ได้ให้เหตุผลว่า การที่สังคมชิลี

เคารพกฎหมายจ่ายภาษีเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ในชิลีเป็นคนเยอรมันที่อพยพมา ในขณะที่ในอา

เยนตินา คนส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายอิตาเลียน?26   

ในการพยายามตอบคำถามดังกล่าวนี้ Bergman ได้พัฒนาชุดข้อคิดเห็นและคำอธิบาย  

ที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนจากฐานคิดที่น่าเชื่อถือภายใต้องค์ความรู้หลากหลาย นับตั้งแต่องค์ความรู้ทาง

สังคมวิทยาไปจนถึงรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ ชุดคำอธิบาย

ของเขาไม่ได้อิงอยู่เพียงแค่ตรรกะที่น่าเชื่อถือและหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมหาศาลเท่านั้น แต่

ยังอิงอยู่กับเทคนิคการวิจัยที่หลากหลาย อันได้แก่ นับตั้งแต่การวิเคราะห์มาตรฐานการถดถอย 

(standard regression analysis)ไปจนถึงการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 

design) ซึ่งกลุ่มคนเล็กๆ หลายกลุ่มของทั้งสองประเทศจะถูกตั้งคำถามให้มีปฏิกิริยาต่อ

สถานการณ์จำลองต่างๆ (a variety of scenarios)27 ผลการวิจัยของ Bergman ที่อธิบาย

พฤติกรรมการร่วมมือยอมจ่ายภาษีในประเทศชิลีที่มีระดับสูงกว่าในอาเยนตินาพบว่า การร่วมมือ

ยอมจ่ายภาษีในชิลีนั้นมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง และสามารถกล่าวได้ว่าผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนำ

ไปสู่การเป็นกฎทั่วไปได้ ประเด็นสำคัญของเขาคือ การร่วมมือยินยอมจ่ายภาษีมีรากฐานสัมพันธ์

อย่างยิ่งกับวัฒนธรรมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ว่านี้ก็สืบสานและสามารถมีพลัง

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

Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 185. 

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

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

Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 
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ต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม28 กฎทั่วไปที่เป็นผลจากการวิจัยของ Bergman คือ 

การยินยอมร่วมมือจ่ายภาษีจะมีระดับสูงในสังคมที่ประชาชนมีการรับรู้ดังต่อไปนี้ นั่นคือ  

ประชาชนรับรู้ว่ารัฐบาลของพวกเขามีประสิทธิภาพในการก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะ

ได้ตามสัญญา เมื่อรัฐบาลได้รับการยอมรับจากสาธารณะในระดับสูง    

ประชาชนรับรู้ว่าสังคมของตนเป็นสังคมที่หลักนิติธรรม (the rule of law) ได้รับ  

การเคารพอย่างกว้างขวาง   

ประชาชนรับรู้ว่า การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเป็นเรื่องของความสมัครใจอย่างยิ่งและ  

มาจากทัศนะที่เห็นว่าการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเป็นเรื่องของหน้าที่29   

Manzetti กล่าวเสริมกฎทั่วไปที่เป็นผลจากการวิจัยของ Bergman ว่า Robert Putnam30 

นา่จะกลา่วตอ่กรณดีงักลา่วนีว้า่ สงัคมทีม่ลีกัษณะของวฒันธรรมพลเมอืง (civic culture) ทีเ่ขม้ขน้ 

หรือสูงก็มีแนวโน้มที่จะมองว่า การที่ประชาชนในสังคมจ่ายภาษีไม่ใช่เป็นเพราะกลัวการถูกลงโทษ 

แต่เป็นเพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำเช่นนั้น ขณะเดียวกัน ก็มิได้หมายความว่า 

กฎหมายภาษี การตรวจสอบบัญชี และบทลงโทษจะไม่มีบทบาทหรือไม่มีความหมายสำคัญ แต่

การมีประสิทธิภาพของกฎหมายและการตรวจสอบจะประสบความสำเร็จในระดับที่สูงมากขึ้น  

ในสังคมที่ผู้คนทั่วไปมีบรรทัดฐานในการเคารพปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งแตกต่างตรงกันข้ามกับ

ประเทศที่มีระดับวัฒนธรรมพลเมืองต่ำ31     

ในการออกแบบวิจัยของ Bergman เขาได้จัดวางให้การยินยอมจ่ายภาษีอิงอยู่กับประเด็น  

พื้นฐานสองแบบ แบบแรก ผู้จ่ายภาษีจะต้องรู้ว่า ประชาชนคนอื่นก็จะจ่ายภาษีด้วยเช่นกัน   

สอง รัฐบาลจะต้องทำให้เห็นประโยชน์ที่จับต้องได้จากภาษีที่เก็บไป และเมื่อไม่ครบสองเงื่อนไขนี้ 

ประชาชนก็มักจะเคลื่อนตัวเข้าไปสู่การเลี่ยงภาษี (tax evasion) อย่างไรก็ตาม Manzetti เห็นว่า 

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

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

Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 
 30  Robert D. Putnam ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัย

อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (civic culture) ประชาสังคม (civic society)  

ความไว้วางใจ (trust) และต้นทุนทางสังคม (social capital) ผลงานชิ้นสำคัญของเขาได้แก่ Making Democracy 

Work: Civic Traditions in Modern Italy (1994) และ Bowling Alone: The Collapse and Revival of 

American Community (2000) และสาเหตุที่ Manzetti อ้าง Robert Putnam ก็น่าจะเป็นเพราะว่า งานวิจัยของ 

Bergman มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยเรื่อง Making Democracy Work ของ Putnam เพราะงานวิจัยของทั้งสอง

เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่ศึกษาสองแห่ง ที่มีปัจจัยด้านต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน แต่มีพฤติกรรมทางการเมือง  

ที่แตกต่างกัน โดยงานของ Putnam ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอิตาลีเหนือกับใต้ และพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ

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

Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 186. 
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แม้ว่าการสร้างสมมุติฐานเงื่อนไขในการออกแบบวิจัยดังกล่าวของ Bergman จะไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่

อะไร แต่กระนั้น Manzetti ชี้ว่า มันแผ้วทางไปสู่ตัวแบบวิเคราะห์ (analytical model) ที่ 

Bergman ได้นำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่า ประชาชนปฏิบัติตามข้อผูกพันในการ

จ่ายภาษีหรือไม่ 32         

นอกจากเทคนิคและการออกแบบวิจัยที่กล่าวไป Manzetti ยังชี้ให้เห็นในบทวิจารณ์ของเขา

ว่า Bergman ยังออกแบบการวิจัยโดยใช้แนวการศึกษาการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational 

choice) ที่อิงอยู่กับสภาพสมดุลสองแบบที่ตรงกันข้ามกัน (two dichotomous equilibria) นั่นคือ  

สภาพสมดุลแบบแรก คือ สภาพสมดุลทางกฎหมาย (legal equilibria) ที่มีสมมุติฐานว่า 

ประเทศที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม (ทั้งจากประชาชนและสถาบันต่างๆ ของรัฐบาล) และการบังคับ

ใช้กฎหมายภาษีมีประสิทธิภาพเพราะทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างเต็มที่ในการลงโทษคนโกงภาษี   

อีกทั้งสังคมยังมีความรับผิดชอบสาธารณะในแบบแนวนอน (horizon accountability) นั่นคือ 

เป็นสังคมที่ประชาชนผู้ยึดมั่นในกฎจะคอยตรวจสอบกันและกันและประณามผู้ละเมิดกฎหมาย

ภาษี ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ผลการแพร่ระบาดของผู้ละเมิดกฎหมายภาษีต่อประชาชนคนอื่นๆ 

จะอยู่ในวงที่จำกัดอย่างยิ่ง ทำให้การโกงภาษีถือเป็นกรณี ไม่ปรกติ และเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น 

ก็สามารถชี้ตัวได้อย่างรวดเร็วและลงโทษได้อย่างฉับพลัน เพราะคนเลี่ยงภาษีมีจำนวนน้อยเมื่อ

เปรียบเทียบกับคนส่วนใหญ่ที่เคารพกฎหมาย  และถ้าคนละเมิดมีจำนวนมาก ก็จะมีปัญหา  

ยุ่งยาก33 

สภาพสมดุลแบบที่สอง ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบแรก คือ สภาพสมดุลของการไม่ทำตาม

กฎหมาย (noncompliance equilibria) สภาพสมดุลที่ว่านี้คือ สังคมที่หลักนิติธรรมอ่อนแอ   

ยากที่จะบังคับใช ้และประชาชนส่วนใหญ่เพิกเฉยไม่สนใจ การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 

ความรับผิดชอบสาธารณะในแนวนอนมีน้อยมาก และผลการแพร่ระบาดการเลี่ยงภาษีขยาย  

วงกว้าง และในสภาพสมดุลที่ผิดปรกติเช่นนี้ ผู้เสียภาษีที่ซื่อตรงกลับกลายเป็นคนที่ถูกลงโทษ

เพราะเสียประโยชน์ เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจกลับทำให้เขาต้องสูญเสีย

ทรัพยากรต่างๆ ไป ในขณะที่คนโกงสามารถนำเงินที่โกงภาษีไปใช้เพื่อให้ได้เปรียบทางธุรกิจหรือ

ในชีวิตประจำวัน34 ดังนั้น ความย้อนแย้งของสภาพสมดุลของการไม่ทำตามกฎหมายนี้คือ   

แม้กระทั่งประชาชนที่ซื่อสัตย์ก็อาจจะเห็นว่าในที่สุดแล้ว การโกงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเขา

ไม่ต้องการเสียประโยชน์ของตนไป แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามจะหาทางจัดการกับการเลี่ยงภาษี

ก็ตาม35              

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

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

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

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

Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 187. 
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Manzetti ให้ความเห็นว่า จากงานวิจัยของ Bergman แสดงให้เห็นคือ แนวทางที่ใช้กันอยู่

ในการจัดการกับปัญหาการเลี่ยงภาษีขององค์กรต่างๆ เช่น มาตรการของ IMF World Bank 

และธนาคารเพื่อการพัฒนาอินเตอร์อเมริกันในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาที่เน้นให้ออกกฎหมายที่ดีขึ้น  

ในการตรวจสอบการเลีย่งภาษแีละใชท้รพัยากรตา่งๆ มากขึน้ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย แตใ่นทีส่ดุแลว้ 

จะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้เลยหากอยู่ในบริบทแวดล้อมที่อยู่ภายใต้สภาพสมดุลที่ไม่เคารพ

กฎหมาย (noncompliance)  เพราะอย่างที่ปรากฏในงานวิจัยของ Bergman ได้แสดงให้เห็นว่า 

ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา อาเยนตินาได้พยายามที่จะเดินตามแนวทางการแก้ปัญหา

ตามมาตรการของ IMF World Bank และธนาคารเพื่อการพัฒนาอินเตอร์อเมริกัน โดยการเพิ่ม

กำลังคนในหน่วยงานที่ดูแลการจัดเก็บภาษีและเพิ่มโทษให้หนักขึ้น เพิ่มการตรวจสอบบัญชีและ

สร้างระบบฐานภาษีใหม่ๆ แต่ความสามารถในการเก็บภาษีหรือจัดการกับการเลี่ยงภาษีกลับลดลง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะประเทศตกอยู่ในสภาพสมดุลของการไม่เคารพกฎหมาย-ไม่ยอมจ่าย

ภาษี36 แต่ตรงกันข้าม ในกรณีของชิลี พบว่าการเก็บภาษีดีกว่ามาก ด้วยวัฒนธรรมที่เคารพ

กฎหมายได้นำไปสู่การยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของประชาชนทั่วไป หน่วยงานดูแลการจัด

เก็บภาษีสามารถเจาะลงไปตรวจสอบคนโกงที่มีจำนวนไม่มากนัก และสามารถทำให้คนเหล่านี้ต้อง

จ่ายภาษี ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ หลักฐานของ Bergman บ่งชี้ว่า ในสองประเทศนี้ 

ประชาชนที่เคยถูกจับโกงภาษีมีแนวโน้มสูงมากที่จะโกงอีก ซึ่งดูเหมือนจะพิสูจน์ประเด็นที่ว่า   

การโจมตีจัดการกับการเลี่ยงภาษีที่อิงอยู่กับแนวทางเข็มงวดลงโทษอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยจะได้

ผลนัก37 

Manzetti กล่าวว่า ผลงานวิจัยของ Bergman ได้ให้บทเรียนสำคัญมากมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเด็นที่ว่า ในสภาพสมดุลแบบไม่เคารพกฎหมาย การอิงอยู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวดที่มากขึ้นไม่ได้ผล นอกเสียจากว่ารัฐบาลจะสามารถออกมาตรการที่สร้างตัวแปร  

ดังต่อไปนี้ให้เกิดขึ้น นั่นคือ   

หนึ่ง รฐับาลพยายามอยา่งยิง่ยวดทีจ่ะปรบัปรงุการใหบ้รกิารพืน้ฐานเพือ่จะสรา้งความชอบธรรม   

   ในการเก็บภาษี            

สอง  สร้างสิ่งแวดล้อมทั่วไปของการเคารพหลักนิติธรรม       

สาม จัดการแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยทางสังคม (บรรทัดฐานและวัฒนธรรม) ต่างๆ ที่เอื้อต่อ   

   พฤติกรรมผิดกฎหมาย38          

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

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

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

Studies at the University of Miami, University of Miami), p. 187. 
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อย่างไรก็ตาม Manzetti ยอมรับว่า มาตรการข้างต้นถือเป็นเรื่องที่ยากเย็น และก็ต้องเข้าใจ

ว่า การขับเคลื่อนสังคมจากสภาพสมดุลไม่เคารพกฎหมายไปสู่การเคารพกฎหมาย ต้องใช้เวลา

ยาวนานและความพยายามที่มั่นคงต่อเนื่อง แต่กระนั้นก็ตาม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สิ่งที่รัฐบาล

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เคารพกฎหมายสามารถทำได้คือ เริ่มต้นจากการทำให้รหัสภาษีเป็นเรื่องง่าย

และลดทอนจำนวนภาษีต่างๆ โดยทำให้การจ่ายภาษีเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากวุ่นวาย39  

Manzetti ไดส้รปุวา่ ผลงานวจิยัของ Bergman ชีไ้ปที ่การเปลีย่นแปลงอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป 

ซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ภายใต้บริบทประชาธิปไตย และชิลีดูจะเป็นบทพิสูจน์ที่ดีใน

กรณีนี้ เพราะผลวิจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการวิจัยของเขาคือ ภายใต้การปกครองแบบ

เผด็จการของนายพล ปิโนเช่ (1973-1990) ชิลีมีการจ่ายภาษีต่ำกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่เกิด

ขึ้นตามมา ซึ่งน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลเผด็จการทำลายความร่วมมือในระดับแนวนอน ซึ่งเป็นหน่วย

สำคัญในตัวแบบที่ขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมของ Bergman และในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจะ

มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็น (บรรทัดฐาน วัฒนธรรม แนวโน้มความคาดหวัง) มากกว่าในการจัด

เก็บภาษี เพราะประชาธิปไตยส่งเสริมหลักนิติธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนรู้คุณค่าในการปกป้อง

สิทธิ์ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงสมัครใจที่จะยอมเสียภาษีภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

มากกว่าเผด็จการ เพราะการจ่ายภาษีในส่วนของเขาจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมมากขึ้นภายใต้

ระบบนิติธรรมและสัญญาประชาคมที่เชื่อมผูกประชาชนกับรัฐบาลที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นมา40  

แต่กระนั้น ในงานของ Bergman ก็มีข้อสรุปที่น่าสนใจและสร้างความฉงนสนเท่ห์ให้  

นกัวชิาการทีส่นใจในการปกครองแบบประชาธปิไตย ดงัทีเ่ขาไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ ในกรณขีองอาเยนตนิา 

กลับไม่เหมือนชิลี เพราะการกลับมาของรัฐบาลเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยหลัง ค.ศ. 1983 กลับ

ไม่ได้เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีของการจ่ายภาษี Bergman 

ยืนยันว่า ความสำเร็จของประเทศชิลีในการจัดเก็บภาษีอิงอยู่กับความสามารถในการ “ก่อให้เกิด

พฤติกรรมการเคารพกฎหมายผ่านการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพจากการใช้อำนาจสั่งการ

ของรัฐบาล” 41       

Manzetti เห็นว่า จากผลวิจัยของ Bergman ส่งผลให้เกิดประเด็นคำถามที่ยังคั่งค้างคาใจอยู่ 

นั่นคือ จริงๆ แล้ว ในการพัฒนาวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย (วัฒนธรรมนิติธรรม/ผู้เขียน) 

ประชาธิปไตย (เน้นโดยผู้เขียน) เป็นตัวแปรอิสระสำคัญหรือไม่? หรือ การจ่ายภาษีขึ้นอยู่กับ

รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (เน้นโดยผู้เขียน) และลักษณะทางวัฒนธรรมทั่วไป ?   

อย่างไรก็ตาม  Manzetti กล่าวโดยรวมว่า งานวิจัยของ Bergman ได้แสดงให้เห็นถึงความ

สามารถทางวิชาการที่น่าทึ่งที่สามารถประนีประนอมผสมผสานความเคร่งครัดของทฤษฎีการเลือก

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

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

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

Studies at the University of Miami, University of Miami), pp. 187-188. 
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อย่างเป็นเหตุเป็นผลกับการวิเคราะห์ทางสถิติมาตรฐานให้เข้ากับวิสัยทัศน์ทางสังคมวิทยา 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม รัฐศาสตร์ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ได้ ขณะเดียวกัน แม้ว่าจะมี

ประเด็นคำถามที่ยังคั่งค้างอยู่ในงานวิจัยชิ้นนี้ แต่งานวิจัยของ Bergman นับว่าเป็นงานวิจัย  

ที่โดดเด่นอย่างยิ่ง และงานชิ้นนี้จะกลายเป็นตัวอ้างอิงหลักสำหรับใครก็ตามที่สนใจในประเด็น 

“การเก็บภาษีกับการตัวเป็นตัวแทน” และงานของ Bergman จะไม่เป็นเพียงงานที่ถูกอ้างอิงแต่ผู้ที่

สนใจในภูมิภาคละตินอเมริกาเท่านั้น แต่จะเป็นงานที่ใช้เป็นกรอบอ้างอิงสำหรับการศึกษาในพื้นที่

อื่นๆ ด้วย เพราะ Manzetti เชื่อว่า ผลการวิจัยและประเด็นข้อสรุปในงานของ Bergman   

จะกระแทกเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกและผลประโยชน์ของผู้อ่านในที่ต่างๆ ของโลกที่ประสบกับ

ปัญหาที่ผมกล่าวในคำของผมเองว่า “ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับ  

หลักนิติธรรม”42   

และผมเองก็หวังว่า การคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้นของ Manzetti ต่องานวิจัยของ Bergman 

จะเป็นจริงสำหรับสังคมไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาการไม่เคารพกฎหมายของคนทุกระดับชั้น  

และเรายังไม่รู้แน่ชัดว่า การไม่เคารพกฎหมาย การไม่เคารพหลักนิติธรรมในสังคมไทยนั้นมี

สาเหตุมาจาก “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” หรือมีสาเหตุมาจาก “รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพใน

การบังคับใช้กฎหมาย” ทั้งนี้ จากข้อสังเกตของ Manzetti ที่ว่า ผลการวิจัยของ Bergman ส่งผล

ให้เกิดประเด็นคำถามที่ยังคั่งค้างคาใจอยู่ นั่นคือ จริงๆ แล้ว ในการพัฒนาวัฒนธรรมการเคารพ

กฎหมาย (วัฒนธรรมนิติธรรม/ผู้เขียน) ประชาธิปไตย (เน้นโดยผู้เขียน) เป็นตัวแปรอิสระ

สำคัญหรือไม่? หรือ การจ่ายภาษีขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (เน้นโดยผู้เขียน) และ

ลักษณะทางวัฒนธรรมทั่วไป? ทำให้ผมอดตั้งคำถามต่อไปไม่ได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง  

ทีเ่อือ้ตอ่ประชาธปิไตยเปน็สิง่เดยีวกนักบัวฒันธรรมทางการเมอืงทีเ่อือ้ตอ่หลกันติธิรรมหรอืไม?่ 

ข้อสังเกตของนักวิชาการไทยต่อการศึกษาวัฒนธรรมทางการ
เมืองตามแนวรัฐศาสตร์กระแสหลักตะวันตก

นักรัฐศาสตร์อย่าง เกษียร เตชะพีระได้เคยกล่าวไว้ว่า  

“....ธรรมเนียมของรัฐศาสตร์กระแสหลักมาตรฐานที่ลอกมาจากตะวันตก

นั้น มองวัฒนธรรมการเมืองอย่างหยาบง่ายและเฉื่อยเนือยเป็นฝ่ายกระทำ  

กล่าวคือ ศึกษาวัฒนธรรมการเมืองโดยดูความสัมพันธ์ระหว่าง (วัฒนธรรม) 

กับ (การเมือง) ว่า วัฒนธรรมเป็นปัจจัยภาคนอกมากำหนดกระทบ ธำรง

รักษาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเมืองของผู้คนในสังคมอย่างไร  

วัฒนธรรมเป็นอย่างนี้ พฤติกรรมการเมืองก็เป็นอย่างนี้ วิธีการสืบรู้วัฒนธรรม 

(โดยเฉพาะต่างแดนต่างชาติต่างภาษาที่ตะวันตกอยากเข้าไปรู้เพื่อคาดการณ์

และควบคุม ก็โดยสำรวจทัศนคติผู้คนที่เรียกว่า ‘ทำโพล’ และการดูผลกระทบ

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

Studies at the University of Miami, University of Miami), pp. 
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ของวัฒนธรรมต่อการเมืองก็โดยวิจัยพฤติกรรมการเลือกตั้งของพลเมืองผู้มี

สิทธิออกเสียงนั่นแหละ ง่ายชิบเป๋ง ด้วยวิธีแบบสูตรสำเร็จดังกล่าว รัฐศาสตร์

ตะวันตกก็สามารถเที่ยวตระเวนศึกษาวิจัยวัฒนธรรมการเมืองไปสองร้อย

ประเทศทั่วโลกอย่างง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากโดยไม่ต้องรู้จักภาษา

หรือวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ เหล่านั้นเลย”
43   

และด้วยมุมมองดังกล่าวของ เกษียร ต่อแนวการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของ

รัฐศาสตร์กระแสหลักมาตรฐานตะวันตก ทำให ้เกษียร เห็นว่า การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง

ไทย ของ นิธิ มีความพิเศษน่าสนใจกว่า เพราะถ้าพิจารณาที่เนื้อหาของ “วัฒนธรรมทางการเมือง

ไทย” ที่ นิธิ หยิบยกขึ้นมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ของเขาจะพบว่า งานของเขานั้นมีความลุ่มลึก

เข้มข้นและมีน้ำหนักเหนือกว่างานของนักรัฐศาสตร์ทั่วไปที่ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการ

ออกแบบสอบถามสำรวจทัศนคติของผู้คนในปัจจุบันเท่านั้น เพราะในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์

ชั้นเยี่ยม นิธิ สามารถ ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโลกทรรศน์และวิถีชีวิตคนไทยใน

ประวัติศาสตร์ช่วงต่างๆ และนำมาตีความสนับสนุนสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมทางการเมืองกับปรากฏการณ์ทางการเมืองได้อย่างน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังลงไปในระดับ

ของวัฒนธรรมทางการเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านด้วย ซึ่งยากที่จะพบในงานของ  

นักรัฐศาสตร์ทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในลักษณะเดียวกันระหว่างงานของ นิธิ กับ

งานของนักรัฐศาสตร์แล้ว งานของนักรัฐศาสตร์จึงดูอ่อนด้อย ตื้นเขินและมักง่ายไปอย่างเห็นได้ชัด 

เพราะอย่างที่ เกษียร ได้วิจารณ์ไว้ว่า นักรัฐศาสตร์มักจะศึกษา “ด้วยวิธีแบบสูตรสำเร็จดังกล่าว  

รัฐศาสตร์ตะวันตกก็สามารถเที่ยวตระเวนศึกษาวิจัยวัฒนธรรมการเมืองไปสองร้อยประเทศทั่ว

โลกอย่างง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก โดยไม่ต้องรู้จักภาษาหรือวัฒนธรรมหรือ

ประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ เหล่านั้นเลย” ทั้งนี้ มิพักต้องกล่าวถึงนักรัฐศาสตร์ต่างชาติที่ไม่รู้จัก

ภาษา-วัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของชาตินั้น แม้แต่ นักรัฐศาสตร์ไทยเองก็ดูเหมือนจะมีความ

รู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับนักประวัติศาสตร์อย่าง 

นิธิ  

และดว้ยเหตนุี ้ตอ่ไป ผมจะขอหยบิยกตวัอยา่งคำอธบิายเกีย่วกบั “วฒันธรรมทางการเมอืง 

ไทย” ที่ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้ทำการศึกษาไว้ 

ตัวอย่างคำอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

ต่อไปผู้เขียนจะได้กล่าวถึงนักวิชาการไทยที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นนักวิชาการที่ผลิตผลงานที่มี

คุณภาพและมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อประเด็น “วัฒนธรรมทางการเมือง” และ “วัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย” ที่ส่งผลต่อ “วิกฤตการเมืองไทย” นั่นคือ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์     

 43 นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, คำนำเสนอโดย เกษียร เตชะพีระ, มุกหอม วงศ์เทศ 

บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, (กรุงเทพฯ: มติชน:ตุลาคม 2547), หน้า 9-10  
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ความสำคัญของ วัฒนธรรม ในกรอบคิดแบบ นิธิ 

นิธิ ได้ให้ความสำคัญต่อ ‘วัฒนธรรม’ ในฐานะที่เป็นตัวแปรสำคัญในการอธิบายและ

ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมมานานแล้วอย่างน้อยๆ ก็ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๓๒ ในบทความที่ชื่อว่า “วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์” และในปี พ.ศ. 2534 ใน 

“รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย”44 ในการอธิบายถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อมนุษย์  

โดย นิธิ เริ่มต้นอธิบายสาเหตุที่มาของการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันว่า  

“คนเราเกิดมาคนเดียวและตายไปคนเดียว แต่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ไม่

สามารถอยู่ได้คนเดียว เพียงเพื่อเอาชีวิตให้รอดก็จำเป็นต้องสัมพันธ์กับผู้อื่น

และสิ่งอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและเพื่อรักษา  

เครื่องอุปโภคบริโภคนั้นไว้เป็นสิทธิ์ของตน ยิ่งไปกว่าต้องการมีชีวิตรอด คนยัง

ต้องการชีวิตที่ดีอีกด้วย ดีตามมาตรฐานที่เขากำหนดขึ้นตามยุคสมัยและตาม

สังคมของตนเอง เพราะฉะนั้นจึงไม่แต่เพียงต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างคน

ด้วยกันเพื่อให้สามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคประทังชีวิตเท่านั้น ยังต้องจัดให้

ความสัมพันธ์นั้นเอื้ออำนวยต่อชีวิตที่ดีด้วย ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงยิ่งเพิ่ม

ความซับซ้อนขึ้นไปอีก ความจริงง่ายๆ ข้อนี้นักปราชญ์แต่ก่อนกล่าวอธิบายไว้

สั้นๆ ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม”
45   

จะเห็นได้ว่า ในความคิดของ นิธิ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตรอด มนุษย์จึงจำเป็น

ต้องสัมพันธ์กันและจำเป็น “ต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันเพื่อให้สามารถมีเครื่องอุปโภค

บริโภคประทังชีวิต” ขณะเดียวกัน มนุษย์ยังต้องการบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตที่ดีอีกด้วย   

ดังนั้น มนุษย์จึงจำเป็น “ต้องจัดให้ความสัมพันธ์นั้น เอื้ออำนวยต่อชีวิตที่ดีด้วย ความสัมพันธ์  

ดังกล่าวจึงยิ่งเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปอีก” และในการบรรลุเป้าหมายทั้งสอง มนุษย์ต้องสัมพันธ์กบั

คนอื่นและสิ่งอื่นๆ อันได้แก ่สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวของเขา อันได้แก ่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

การจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น46 และ “การจัดความสัมพันธ์ทั้งสองด้านนี้ต้องมีความเชื่อมโยงกันจนกลาย

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ด้วย47   

นธิ ิไดย้กตวัอยา่งความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของความสมัพนัธท์ัง้สองดา้นนี ้โดยกลา่วถงึ 

“ความเชื่อเรื่องผีของชนบทไทยบางแห่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชายให้อยู่ในกรอบ

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

2532) และ “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน, 2534)  ถูกนำ

มาตีพิมพ์รวมกับบทความอื่นๆ ที่ นิธิ เขียนให้ ศิลปวัฒนธรรม ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: 

ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก (กรุงเทพฯ: มติชน: 2538, 2547) หน้า 3-7 และ 125-155.   
 45 “วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์” เพิ่งอ้าง, หน้า 3.  
 46 เพิ่งอ้าง, หน้า 4.  
 47 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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ที่จะไม่กระเทือนต่อสวัสดิภาพของชุมชนจนเกินไป หมายความว่ากำหนดความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับคน แต่ในขณะเดียวกัน ความเชื่อเรื่องผี (อาจจะผีคนละตน) ก็กำหนดให้

มนุษย์ ตักตวงถือประโยชน์จากธรรมชาติได้ในขอบเขตจำกัด คือเพื่อดำรงชีวิตที่ดีเท่านั้น เช่น

จะตัดต้นไม้ใหญ่โดยไม่บัดพลีเทพหรือผีที่สิงในต้นไม้ไม่ได้ ก็ทำให้การทำลายธรรมชาติตาม

อำเภอใจเกิดขึ้นโดยสะดวกไม่ได้ ความเชื่อเรื่องผีจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทั้งสองด้านไป

พร้อมกัน”48  

นิธิ อธิบายต่อไปว่า มนุษย์จัดความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยการสร้างสถาบันทางสังคมและ

สถาบันทางการเมืองขึ้นเพื่อเป้าหมายของการมีชีวิตรอดและมีชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ “สถาบัน

ทางการเมือง” คือการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจ “เช่น มีคนบางคนได้อำนาจไว้มากกว่าคน

อื่น เพื่อทำให้ทุกๆ คนสัมพันธ์กันเองและสัมพันธ์กับธรรมชาติในเชิงที่ไม่ทำลายเป้าหมายของ

ชีวิต คือ การมีชีวิตอยู่รอดและมีชีวิตที่ดี บางแห่งอาจเรียกคนเช่นนั้นว่า ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าเมือง

หรือ พระเจ้าแผ่นดิน ฯลฯ ซึ่งจะลงโทษคนลักขโมย คนที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดต่อ

ธรรมชาติจนเป็นอันตรายต่อเป้าหมายของชีวิต (เช่น กฎหมายทางเหนือลงโทษคนถมบ่อน้ำ 

กฎหมายภาคกลางลงโทษคนทำเฝือกกั้นทางน้ำ ฯลฯ)”49   

ในแง่นี้ จึงกล่าวได้ว่า สำหรับ นิธิ นั้น ความหมายที่เป็นแก่นแท้ของการเมืองก็คือ   

การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร เป็นกลไกที่ขาดไม่ได้ในทุกกลุ่มคน นับตั้งแต่สมัยหินและนับตั้ง

แต่ครอบครัว ชมรม กลุ่มมิตรสหาย ฯลฯ เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อนั้นก็มี

ความจำเป็นที่กลุ่มคนเกิน 1 คน ต้องสร้างกลไกที่สลับซับซ้อนสำหรับการจัดสรรและแบ่งปัน

ทรัพยากร ใครจะได้กิน กินอะไร กินเมื่อไร กินในเงื่อนไขอะไร หรือใครจะได้ใช้ที่ดิน ใช้ที่ดิน 

ส่วนไหน ใช้เมื่อไร และใช้ในเงื่อนไขอะไร50     

และเมื่อรวมความทั้งหมดที่กล่าวมานี้ นิธิ จึงสรุปว่า “ระบบความสัมพันธ์ของคนกับคน 

และคนกับธรรมชาติ”51 ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตรอดและมีชีวิตที่ดีของมนุษย์ ก็คือ 

วัฒนธรรมนั่นเอง และมนุษย์ก็ไม่ได้สร้าง ‘วัฒนธรรม’ หรือระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้น

ใหม่ทุกชั่วอายุคน แต่มักจะรับตกทอดกันมาจากอดีต “ทั้งนี้เพราะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่คนทุก

ชั่วอายุจะสร้างระบบความสัมพันธ์ (วัฒนธรรม – ผู้วิจัย) ขึ้นใหม่เอง เพราะระบบความ

สัมพันธ์หรือวัฒนธรรมมีความซับซ้อนมาก ดังที่ได้กล่าวแล้ว ต้องอาศัยการถ่ายทอดปลูกฝัง

กันเป็นเวลานานมาก (เมื่อเทียบกับสัตว์) กว่าจะสามารถดำเนินชีวิตในระบบความสัมพันธ์

หนึ่งได้อย่างดี  ไม่พักต้องพูดถึงว่าจะสร้างขึ้นเองและขยายให้ผู้อื่นรับระบบนั้นร่วมกันจะต้อง

 48 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 49 เพิ่งอ้าง, หน้า 5. 
 50 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมทางการเมืองของคนชั้นกลางไทย” (คัดและตัดตอนจากปาฐกถาเรื่องวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย แสดงที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2550 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ รากหญ้าสร้างบ้านคนชั้นกลางสร้างเมือง ทางออกของ “ภาคประชาชน” ใน

การแสดงจุดร่วมบนเวทีการเมืองยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: มติชน: 2552) หน้า 97.    
 51 “วัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์” อ้างแล้ว, หน้า 6. 
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ใช้เวลาเกินกว่าชั่วอายุคนไป สักเท่าใด ระบบความสัมพันธ์หรือวัฒนธรรมจึงมีพลังกำหนด

ชีวิตของคนยิ่งกว่าสิ่งใด”52 ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ เพราะ

แมว้า่ “คนเราเกดิมาตวัเปลา่ แตก่ถ็กูครอบงำดว้ยวฒันธรรมทนัททีีเ่กดิมา เหตฉุะนัน้ เราทกุคน 

ขดีเสน้ชวีติของเราไดใ้นระดบัหนึง่ แตข่ดีทัง้หมดตามอำเภอใจไมไ่ด ้เพราะสว่นสำคญัสว่นหนึง่ 

ของชีวิตนั้น วัฒนธรรมได้ขีดไว้ให้แล้ว”53  

วัฒนธรรมทางการเมือง—รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม 

ในขณะที่ตลอดระยะเวลาแปดสิบสามปีของการเมืองไทยในระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้

รัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทำให้มีรัฐธรรมนูญถึงสิบแปดฉบับ ขณะเดียวกัน

นั้น นักวิชาการทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไทยจำนวนหนึ่งก็ยังคงเน้นให้ความสำคัญต่อการ

ออกแบบรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาและวิกฤตทางการเมือง แต่สำหรับ นิธิ แม้ว่า 

รัฐธรรมนูญคือ “ข้อกำหนดว่าบุคคลและสถาบันต่างๆ ในรัฐหนึ่งนั้นพึงสัมพันธ์กันในเชิงอำนาจ

อย่างไร คำว่าสัมพันธ์กันในเชิงอำนาจแปลให้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือใครใหญ่กว่าใคร และใหญ่ได้

ในเงื่อนไขอะไร”54 แต่ นิธิ ไม่เชื่อว่า รัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆ นั้นจะสามารถกำหนด

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมได้จริง โดยเขาให้

เหตุผลว่า  

“แท้ที่จริงแล้ว ข้อกำหนดของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมหนึ่งๆ 

นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครเป็นผู้กำหนดขึ้น แต่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลและ

สถาบันต่างๆ ในสังคมนั้น ได้ต่อสู้ช่วงชิงและรักษาสถานะแห่งอำนาจของตน

มาเป็นเวลานานจนทำให้เกิดการยอมรับกันในระดับหนึ่ง กลายเป็นประเพณี

ทางการปกครองและการเมือง ขึ้น”55 

ในความเข้าใจของ นิธิ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การออกแบบร่างกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

เท่ากับจารีตประเพณีทางการปกครองและการเมืองที่ดำรงอยู่ในสังคมหนึ่งๆ ที่ส่งอิทธิพลให้ 

“วิถีชีวิต วิถีความคิด และค่านิยมของสังคมนั้นๆ เคยชินที่จะมองเห็นว่าอำนาจที่ชอบธรรม

นั้นต้องสัมพันธ์กันอย่างนั้นๆ”56 ซึ่งจริงๆ แล้ว นิธิสรุปว่า “นั่นก็คือ วัฒนธรรมทางการเมือง”  

นั่นเอง57    

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

2534) ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก อ้างแล้ว, 

หน้า 126. 
 55 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 56 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 57 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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หากเชื่อมโยง “วัฒนธรรมทางการเมือง” กับความเข้าใจเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” และ 

“สถาบันทางการเมือง” ของ นิธิ ข้างต้น เราน่าจะได้ความหมายของ “วัฒนธรรมทางการเมือง”  

ที่แม้ว่า นิธิ จะไม่ได้กล่าวไว้ แต่ตามระบบตรรกะและเหตุผลของการให้ความหมายของเขา 

“วัฒนธรรมทางการเมือง” น่าจะหมายถึง “ระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจของคนกับคน และ  

คนกับธรรมชาติที่มุ่งบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตรอดและมีชีวิตที่ดีของมนุษย์” และจากการที่เขา

กล่าวไว้ในข้อความข้างต้นที่ว่า “ข้อกำหนดของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมหนึ่งๆ นั้น....  

เกิดขึ้นจากการที่บุคคลและสถาบันต่างๆ ในสังคมนั้น ได้ต่อสู้ช่วงชิงและรักษาสถานะแห่งอำนาจ

ของตน” ก็น่าจะหมายความว่า การต่อสู้ช่วงชิงและรักษาสถานะแห่งอำนาจของบุคคลและ

สถาบันต่างๆ ในสังคมนั้นมิได้เป็นเพียงการต่อสู้ช่วงชิงและรักษา “สถานะแห่งอำนาจ” ในตัว

ของมันเองเท่านั้น  แต่เพื่อเป้าหมายของการมีชีวิตรอดและมีชีวิตที่ดีของมนุษย์ตามความคิด

ความเข้าใจของกลุ่มบุคคลและสถาบันต่างๆ นั่นเอง 

และจากการเชื่อมโยงดังที่เพิ่งกล่าวไปข้างต้นนี้จึงสอดคล้องกับสิ่งที่ นิธิ กล่าวเกี่ยวกับ

พลวัตรของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า “วัฒนธรรมทางการเมืองของทุกสังคมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแล้ว

เพราะการต่อสู้ช่วงชิงและรักษาสถานะแห่งอำนาจของสถาบันและบุคคลในทุกสังคมไม่ได้หยุดนิ่ง 

ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดขึ้นตลอด

เวลา คนในสังคมนั้นจึงอาจมีค่านิยมในทางการเมืองเปลี่ยนไป เช่นคิดว่าสถาบันนั้นควรสัมพันธ์

เชิงอำนาจกับสถาบันโน้นอีกอย่างหนึ่งต่างหาก และที่เคยสัมพันธ์กันมาแบบนี้นั้น ไม่ชอบธรรม

เสียแล้ว”58 ดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองในทุกสังคมและ

รวมทั้งสังคมไทย คือ “วัฒนธรรมทางการเมือง” เพราะ “วัฒนธรรมทางการเมือง นี่แหละ ที่เป็น

ข้อกำหนดสูงสุดจริงๆ ในเรื่องสัมพันธภาพทางอำนาจ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ วัฒนธรรม

ทางการเมืองคือรัฐธรรมนูญที่แท้จริงของรัฐ”59 และต่อให้มีการล้มและร่างรัฐธรรมนูญสักกี่ฉบับ 

ก็ไม่สำคัญ เพราะปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมไทยคือ “วัฒนธรรมทาง  

การเมือง” ที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร และที่สำคัญยิ่งคือ 

“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉีกไม่ออก ไม่ว่าจะใช้รถหุ้มเกราะสักกี่คันก็ไม่

สามารถฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ และกฎหมายอื่น กฎกระทรวง หรือระเบียบ

อะไรก็ไม่อาจล่วงละเมิดข้อกำหนดที่มีในวัฒนธรรมทางการเมือง หรือ

รัฐธรรมนูญฉบับแท้จริงนี้ได้ ฉะนั้นจึงจะขอเรียกรัฐธรรมนูญฉบับแท้จริงนี้ว่า  

รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมนี้ ‘ร่าง’ ไม่ได้ แต่ต้อง

ใช้ประสบการณ์อันยาวนานเป็นศตวรรษของสังคมก่อให้เกิดขึ้น ฉะนั้น   

นักปราชญ์ที่เป็นข้ารับใช้ของทหารจึงไม่เกี่ยว และรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม

ของทุกสังคมจึงเป็นฉบับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้น”
60 

 58 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 59 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 60 เพิ่งอ้าง, หน้า 127. 
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ด้วยเหตุนี้เอง การศึกษาทำความเข้าใจในวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมนั้นๆ เท่านั้นที่จะ

ช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์และวิกฤตการณ์การเมืองของสังคมนั้น    

นิธิ กล่าวยกตัวอย่างให้เข้าใจถึงสาเหตุที่รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรบางฉบับถึงสามารถ

ทนทานอยู่ได้นาน โดยเชื่อมโยงถึงอิทธิพลของรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ

ฉบับลายลักษณ์อักษร โดยเขากล่าวว่า “ในบางสังคม รัฐธรรมนูญที่มีการร่างขึ้นเป็นลายลักษณ์

อักษรมีข้อความที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญฉบับร่าง  

จึงดำรงคงอยู่อย่างค่อนข้างถาวร”61 และแม้ว่าในบาง “ประเทศที่รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์

อักษรไม่มีปัญหาเพราะสอดคล้องกับวัฒนธรรมการเมืองการปกครองของรัฐเหล่านั้น ก็ยังต้อง

อาศัยประเพณีซึ่งไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกมาก ดังเช่นประเพณีว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่

ดำรงตำแหน่งเกินสองสมัยก็หาได้มีการกำหนดไว้ที่ไหนในรัฐธรรมนูญสหรัฐไม่ แต่ถือปฏิบัติกัน

มาจนเป็นประเพณีทางการเมืองที่ไม่ค่อยจะละเมิดกัน จึงนับว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าข้อกำหนด

อื่นๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร”62      

ส่วนในกรณีของบางสังคมที่รัฐธรรมนูญมีอายุขัยสั้นนั้น ย่อมหมายความว่า รัฐธรรมนูญ

ฉบับลายลักษณ์อักษรที่ถูกเขียนขึ้นและถูกนำมาใช้นั้นไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง

ของสังคมนั้นนั่นเอง ซึ่ง นิธิ น่าจะหมายรวมถึงกรณีของสังคมไทยเราด้วยที่มีการเปลี่ยน

รัฐธรรมนูญกันถึงสิบแปดฉบับ ด้วยยามใดที่ “กองทัพยกออกมาฉีกรัฐธรรมนูญกันตามใจชอบ 

ประชาชนส่วนใหญ่ก็เฉยไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างไร ทั้งนี้ เพราะประชาชนรู้ว่า

รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมซึ่งไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น กองทัพล่วงละเมิดไม่ได้ มี

บางครั้งเหมือนกันที่ผู้นำกองทัพคึกคะนองไปล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้า ผลก็คือเกิด

ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง บั่นทอนอำนาจของผู้นำเสียจนไม่สามารถดำรง

รักษาอำนาจของตัวไว้ได้”63 

ดังนั้น สำหรับ นิธิ การจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยจึงต้องมองทะลุ 

การเกิดและดับของ “รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร” ทั้งสิบแปดฉบับลงไปถึง “รัฐธรรมนูญฉบับ

แท้จริง” หรือ “ฉบับวัฒนธรรม” ซึ่งก็คือตัววัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนั่นเอง เพราะ นิธิ 

เชื่อว่า ความสัมพันธ์ของผู้คนในทางสังคมและทางการเมืองถูกกำหนดภายใต้อิทธิพลของ

วัฒนธรรมทางการเมือง ดังนั้น อิทธิพลของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยจึงมีสถานะของการเป็น

รัฐธรรมนูญที่แท้จริงที่กำหนดความเป็นไปในสังคมการเมืองมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์

อักษรที่ร่างขึ้นอย่างแปลกแยกจากวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งคำอธิบายเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญ

ฉบับลายลักษณ์อักษร” และ “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม” ดังกล่าวนี้ของ นิธิ ก็เป็นสิ่งที่  

นักรัฐศาสตร์อาวุโสอย่าง เสน่ห์ จามริก ได้กล่าวไว้ก่อนแล้วในทำนองเดียวกัน โดย เสน่ห์ ได้ชี้

ให้เห็นถึงความแปลกแยกไม่ลงรอยกันระหว่างสิ่งที่เขาเรียกว่า “แนวอุดมการณ์ของระบอบ

 61 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 62 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 63 เพิ่งอ้าง, หน้า 127-128. 
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รัฐธรรมนูญเสรีนิยม” และ “‘ขนบธรรมเนียม’ การปกครองอันแนบแน่นอยู่ในค่านิยมวัฒนธรรม

ทางการเมืองของไทย”64 และ เสน่ห์ เห็นว่า โดยแท้จริงแล้ว เราจะสามารถเข้าใจ “สภาพและ

ปัญหาทางการเมืองและรัฐธรรมนูญของไทยเช่นที่เป็นมา (ว่า/ผู้เขียน) เป็นผลของปฏิกิริยา

ตอบโต้และผสมผสานระคนกันระหว่างพลังสองกระแสเหล่านี้”65 ในประเด็นนี้ เสน่ห์ ได้ยก

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

2490 โดยเขาเห็นว่าข้อความดังกล่าวอาจช่วยให้เข้าใจประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้ได้ชัดเจนขึ้น 

ข้อความดังกล่าวมีใจความว่า “การปฏิวัติ ปี พ.ศ. 2475 เป็นการปฏิวัติทางทฤษฎี...การปฏิวัติ

ทางจิตใจของคนไทยหาได้มีขึ้นในครั้งนั้นไม่...ภาพทางจิตใจของคนไทย  ตลอดระยะเวลา 15 ปี 

(พ.ศ. 2475-2490) ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย นั้น เป็นภาพที่จะวาดให้เห็นได้

ยาก แต่ก็เป็นภาพที่คนไทยย่อมเห็นได้ในจิตใจของคนเองอยู่แล้วทั่วทุกคน เราหลับกันมาทั้งๆ ที่มี

รัฐธรรมนูญปลุกให้เราตื่น เราไม่ได้ใยดีเลยว่า รัฐธรรมนูญประสิทธิ์ประสาทสิทธิเสรีภาพ อันใด

ให้เราใช้ และไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในทางนี้....สภาพจิตใจของคนไทย...ภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยเป็นมาดังกล่าวแล้ว....ประชาชนจะโทษประชาธิปไตยไม่ได้  เมื่อประชาชน

ไม่เอาใจใส่ช่วยกันทำให้มันเป็นประชาธิปไตยขึ้นจริงๆ ในทางหลักวิชาจึงกล่าวกันว่าจิตใจของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมีอยู่แค่ไหน ประชาธิปไตยก็แค่นั้น....กล่าวโดยสรุปก็คือจิตใจ

ของคนไทยในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาแล้ว....หาได้มีการปฏิวัติให้เป็นจิตใจของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตยด้วยไม่....”66 และจากที่กล่าวถึงมุมมองของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมชและเสน่ห์ 

จามริก จะเห็นได้ว่า คำอธิบายปัญหาวิกฤตการเมืองไทยในปัจจุบันของ นิธิ ไม่แตกต่างไปจากที่

เคยมีผู้กล่าวไว้ก่อนหน้า 

แต่อย่างไรก็ตาม  ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทย นิธิ มีมุมมอง

และการวิเคราะห์ที่ลงลึกน่าสนใจ โดยเขาเห็นว่า วัฒนธรรมทางการเมืองไทยเป็นวัฒนธรรม

ทางการเมอืงทีป่ราศจากซึง่หลกัการทีม่เีหตผุลสอดคลอ้งแนน่อนและกเ็ปน็วฒันธรรมทีส่ลบัซบัซอ้น67 

ขณะเดียวกัน นอกจากการขาดหลักการเหตุผลที่สอดคล้องกันแล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองไทย

ของผู้ใต้ปกครองดั้งเดิม ก็เป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถต่อต้านอำนาจได้อย่างตรงไปตรงมา โดย 

นิธิ อธิบายว่า “....ในเชิงจิตวิทยานั้น กล่าวได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ใต้ปกครองใน

 64 เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว: พิมพ์ครั้งแรก 2529, พิมพ์ครั้งที่สาม แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม,  

2549), “รัฐธรรมนูญกับชีวิตการเมือง” หน้า 30. 
 65  เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน.  
 66  “แมลงหวี่”: “เบื้องหลังประวัติศาสตร์” ประชาธิปไตย ประจำวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2490 อ้างใน เสน่ห์ 

จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, เพิ่งอ้าง, หน้า 30-31. 
 67  นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ่านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, คำนำเสนอโดย เกษียร เตชะพีระ, มุกหอม วงศ์เทศ 

บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, (กรุงเทพฯ: มติชน:ตุลาคม 2547), หน้า 18-20: เช่น “นักข่าวรัก  

คุณชวน หลีกภัย เพราะชอบการพูดนุ่มนวลอย่างผู้หญิง ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไม่ถือสา พลเอกชาติชาย 

ชุณหะวัณ ซึ่งมีสีสันในเรื่องการเมือง การมุ้ง การเมีย การมั่ว การเมา ฯลฯ อันเปรียบเทียบได้คล้ายบุคลิกของ

หนุมาน ในขณะที่คุณชวนเหมือนพระราม แต่ก็กลับไม่ชอบคุณบรรหาร ศิลปะอาชา ซึ่งไม่ได้มีบุคลิกภาพโดดเด่น  

ในเรื่องใดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำทางการเมืองที่กล่าวไป”   
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สังคมไทย ดำรงอยู่ด้วยความกลัวและขลาด ไม่สามารถต่อสู้หรือเรียกหาความชอบธรรมอย่างตรง

ไปตรงมาได ้อาจจะเป็นเพราะไม่มีฐานอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพียงพอในการต่อรอง   

จึงต้องหันไปต่อต้านอำนาจผ่านทางภาษาหรือปฏิภาณในเชิงภาษา”68 ซึ่ง นิธิ กล่าวว่า “เป็นความ

สามารถที่พบได้เสมอในวรรณคดีไทย ตลกไทย และเพลงพื้นบ้านไทย”69 ถือเป็นการ “ต่อต้าน

อำนาจด้วยความสามารถที่ทุกคนมี” และแม้แต่ในสังคมไทย “ทุกวันนี้ เราก็ยังต่อต้านอำนาจที่เรา

เห็นว่าขาดความชอบธรรมด้วยวิธีเดิม คือตั้งสมญาบ้างและจะหาใครในโลกที่ถนัดในการให้สมญา

ยิ่งไปกว่าคนไทยได้ยาก ใช้คำผวนบ้าง และใช้โวหารบ้าง”70          

และเมื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมของผู้ใต้ปกครองดังกล่าวกับการเป็นวัฒนธรรมที่ขาดหลักการ

เหตุผลที่แน่นอนสอดคล้อง ผลที่ตามมาก็คือ วัฒนธรรมสัมฤทธิผลนิยมแบบไทย นั่นคือ   

หากนักการเมืองคนใด ในปัจจุบันที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้ผู้ใต้ปกครองไทยรู้สึกถึง 

“ความสามารถในการดูแลตัวเองได้ ซึ่งฝรั่งและผู้นำไทยคอยย้ำให้คนไทยรู้สึกเสมอว่า คนไทย

ดูแลตัวไม่ได้”71 รวมทั้งหากการสร้างความรู้สึกของ “ความเป็นชาตินิยม” และ “การไม่สนใจวิธี

การที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมาย”72 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การไม่มีหลักการที่แน่นอนสอดคล้อง

ชัดเจน ซึ่ง นิธิ เห็นว่า การมุ่งสู่ผลโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิดของหนทางนี้เป็นคติไทยที่เน้น

ในเรื่องสัมฤทธิผลอยู่แล้ว73 นักการเมืองหรือผู้ปกครองผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับความนิยม

จากผู้คนในสังคมได้          

และแน่นอนว่า ในส่วนหนึ่ง คติดังกล่าวนี้ย่อมนำไปสู่วัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม เพราะ

ในความเข้าใจของ นิธิ “อำนาจนิยมไม่ได้หมายความถึงระบอบเผด็จการเพียงอย่างเดียว แม้ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในชีวิตปกติก็อาจมีลักษณะเป็นอำนาจนิยมได้ เพราะอำนาจนิยม

หมายถึงความเชื่อว่าการจัดการที่มีประสิทธิภาพมีอยู่อย่างเดียว คือการใช้อำนาจเด็ดขาด”74    

ดังนั้น นักการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองคนใดก็ตามในระบอบประชาธิปไตยก็สามารถกลายเป็น 

“วีรบุรุษทางวัฒนธรรมของไทยปัจจุบัน”75 ได้ หากมีภาพลักษณ์ของความสามารถในการใช้อำนาจ

เด็ดขาดในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ คุณสมัคร สุนทรเวช และ  

ก็น่ารวมถึงกรณีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรด้วย76  

 68  เพิ่งอ้าง, หน้า 18-20. 
 69  เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 

 70  เพิ่งอ้าง, หน้า 4.  

 71  เพิ่งอ้าง, หน้า 12. 
 72  เพิ่งอ้าง, หน้า 13. 

 73  เพิ่งอ้าง, หน้า 14. 
 74  นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ” อ้างแล้ว, หน้า 15 และดู บทสัมภาษณ์ในปี พ.ศ. 2550   

นิธิ เอียวศรีวงศ์, ผมไม่มีวันเห็นว่าการรัฐประหารใดๆ ชอบธรรมเป็นอันขาด” อ้างแล้ว, หน้า 9: “อำนาจนิยม.... 

แปลว่า เชื่อว่าอำนาจคือเครื่องมือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด”  

 75  อ่านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, อ้างแล้ว, หน้า 14. 
 76  หรือจะรวมถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วย ? 
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อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณสมบัติของผู้นำทางการเมืองของไทยหรือ ประมุขศิลป์ นั้น นิธิ  

ไม่ได้ปฏิเสธว่า “สังคมไทยคงจำเป็นต้องมีประมุขศิลป์แบบที่เด็ดขาดและไม่เหลาะแหละ”77 แต่

สังคมไทยยังขาดวัฒนธรรมทางการเมืองในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจเด็ดขาดของ

ผู้นำ นิธิ อธิบายสาเหตุที่สังคมไทยปัจจุบันขาดวัฒนธรรมในการตรวจสอบถ่วงดุลผู้นำว่า   

เป็นเพราะในวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ประมุขศิลป์แบบไทยคือ “คุณสมบัติของผู้นำคือ   

ความเมตตา ไม่ใช่ความเด็ดขาด...ความนุ่มนวลและความไม่เด็ดขาดของผู้นำที่ดีของไทย...เกิดขึ้น

ในวัฒนธรรมและสังคมซึ่งไม่มีเครื่องมือของอำนาจในเชิงกายภาพ เช่น ไม่มีกองทัพประจำการ   

ไม่มีระบบราชการที่เป็นเอกภาพ ไม่มีการคมนาคมสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีประชากรเบาบาง  

ต่อพื้นที่”78 ดังนั้น เครื่องมือแห่งอำนาจของผู้นำในสังคมไทยจึงเป็น “เครื่องมือทางวัฒนธรรม”79  

โดย “สร้างการยอมรับและความจงรักภักดีที่จิตใจไม่ได้ใช้อำนาจไปกดขี่บังคับ ไม่อย่างนั้นคนก็หนี

เข้าป่า หรือหนีไปหานายใหม่ หนีไปบวช หนีไปเป็นทาส หรือแค่หลบหน้าหายไปเฉยๆ ก็ไม่รู้จะ

ไปตามที่ไหนแล้ว”80     

แต่หลังจากที่มีเครื่องมือและกลไกทางกายภาพของรัฐสมัยใหม่อย่างกองทัพประจำการ 

ระบบราชการ การคมนาคมสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีประชากรหนาแน่นขึ้น 

ต่อพื้นที่ ก็ส่งผลให้ “ผู้นำสามารถเป็นคนเด็ดขาดได้ และความเด็ดขาดกลายเป็นคุณสมบัติที่

ดีของประมุขศิลป์”81 ความเด็ดขาดในฐานะที่เป็น “คุณสมบัติของประมุขศิลป์เกิดในเมืองไทย 

ตอนที่อาจเริ่มจะมีเครื่องมือทางกายภาพแล้ว เช่น เกิดกับกองทัพก่อน เป็นต้น เพราะอำนาจ

บังคับบัญชาในกองทัพประจำการนั้น สามารถใช้โดยเครื่องมือทางกายภาพได้ชัดเจนยิ่งกว่า

หน่วยงานอื่น เช่น มีแม้แต่คุกทหารไว้สั่งขังได้เฉียบขาด”82 ดังนั้น “ความเด็ดขาดเกิดขึ้นใน

ประมุขศิลป์ของกองทัพก่อน แล้วแพร่หลายออกมาข้างนอกในภายหลัง จึงทำให้ความเด็ดขาด

ในประมุขศิลป์ไทยไม่ได้พัฒนาการตรวจสอบและควบคุมความเด็ดขาดขึ้นมาด้วย...ผู้นำที่เข้ม

แข็งของไทยจึงเป็น ผู้นำที่เด็ด ขาดและสั่งการเฉียบขาด แต่ไม่มีใครหรือองค์กรอะไรตรวจ

สอบควบคุม”83 ขณะเดียวกัน “ความชอบธรรมของการนำไม่ได้เกิดขึ้นจากการตรวจสอบควบคุม

กระบวนการตัดสินใจ แต่เกิดขึ้นจากผลงาน ตรงนี้ก็ตรงกับคติไทยที่เน้นในเรื่องสัมฤทธิผล  

อยู่แล้ว” เช่นกัน 84   

 77  เพิ่งอ้าง, หน้า 29. 
 78  เพิ่งอ้าง, หน้า 27,  28. 
 79  เพิ่งอ้าง, หน้า 28. 
 80  เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 

 81  เพิ่งอ้าง, หน้า 29. 

 82  เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 83  เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 84  เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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ขณะเดียวกัน คติไทยเรื่องสัมฤทธิผลในวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนี้ยังสะท้อนกรอบวิธีคิด

ของสังคมต่อประเด็นเรื่องความขัดแย้งอีกด้วย กล่าวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองไทยเป็น

วัฒนธรรมที่ “ไม่ชอบความขัดแย้ง แต่ไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่ยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นปกติ

ธรรมดาของสังคม แต่คนไทยคงชอบที่จะเห็นความขัดแย้งถูกระงับไปโดยเร็วด้วยอำนาจเด็ดขาด

หรือถึงจุดสิ้นสุดในตัวเอง ดังนั้น ระหว่างการ ‘ปล่อยคนผิดให้หลุดสัก 10 คนยังดีกว่าเอาคนถูก

ติดคุกคนเดียว’ กับ ‘เอาคนถูกติดคุกสัก 10 คน ยังดีกว่าปล่อยให้ทะเลาะกันไม่เลิกโดยไม่รู้ว่า 

ใครผิดใครถูก’ ถ้าเลือกอย่างหลัง คนที่ไปจุดประเด็นความเดือดร้อนจนทะเลาะกันไม่เลิกโดยไม่รู้

ว่าใครผิดใครถูกนั่นแหละ คือคนที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุด”85 ซึ่งในส่วนนี้จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม

อำนาจนิยม-สัมฤทธิ์ผลนิยมในสังคมไทยทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยเป็นวัฒนธรรมที่

ไม่มีมิติของการตรวจสอบควบคุมให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้  และยังให้ความสำคัญกับคติ   

“ความสงบเรียบร้อย” อันเป็นมรดกตกทอดจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นที่ตั้ง และที่สำคัญ 

อีกด้านหนึ่งยังสะท้อนวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมอย่างชัดเจนด้วย  ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนต่อไป    

หากเรานำเอา “ญาณวิทยาของคนไทย” แนว “อำนาจ/ความรู้” ของ นิธิ------ที่เชื่อในความรู้

ความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่คนที่จะเข้าถึงความรู้ความจริงนั้นได้ก็จำกัดอยู่แต่เฉพาะคนที่มี

สถานะทางสังคมและการเมืองสูงเท่านั้น-----ดังที่กล่าวไปข้างต้น มาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอำนาจ/

สัมฤทธิผลนิยมข้างต้นที่เพิ่งอธิบายไป ผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่ นิธิ เรียกว่า “วัฒนธรรมรวมศูนย์”86  

ซึ่งเขาได้ให้ความหมายต่อวัฒนธรรมรวมศูนย์ว่า “เป็นชุดความคิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนทั่วไป

ยอมรับเหมือนเป็นเหตุผลที่ประจักษ์ชัดในตัวของมันเองโดยไม่ต้องพิสูจน์และเมื่อคนทั่วไปยอมรับ

สนิทแนบแน่นอย่างนี้แล้ว คนที่มีอำนาจในรัฐแบบใหม่ สองอย่างนี้ก็สามารถควบคุมอำนาจของตัว

ได้สบายๆ”87 อีกทั้งยังเป็น “วิธีคิดที่ทำให้เห็นว่า หากทำอะไรแล้วร่วมกันทำมากๆ ทำใหญ่ๆ ใช้ได้

ทั่วไปหมดทั้งรัฐมาตรฐานอันเดียวกันทั่วไปหมด จะทำให้ได้กำไรหรือต้นทุนถูก หรือมี

ประสทิธภิาพ หรอืเพิม่อำนาจตอ่รองใหแ้กท่กุคนหรอืดใีนตวัของมนัเอง”88 ซึง่วฒันธรรมประเภทนี ้

นิธิ เห็นว่าเกิดขึ้นภายใต้รัฐสมัยใหม่ ดังที่เขากล่าวว่า “คนในสมัยโบราณก่อนหน้าที่จะมีรัฐ  

สมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐชาติไม่ได้คิดอย่างนี้ แต่คิดว่า ความแตกต่างในแต่ละชุมชนหรือ  แต่ละ

หน่วยสังคมเล็กๆ เป็นธรรมชาติที่ควรต้องยอมรับ ฝรั่งจึงบอกว่า เข้าเมืองโรมก็ประพฤติเหมือน

ชาวโรมัน คนไทยบอกว่า เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม”89 นั่นคือ วัฒนธรรมรวมศูนย์นี้ 

“เป็นผลผลิตทางการเมืองของรัฐแบบใหม่ สองชนิด คือ รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐชาติ”90 ที่   

“มีเครื่องมือและกลไกทางกายภาพของรัฐสมัยใหม่อย่างกองทัพประจำการ ระบบราชการ   

การคมนาคมสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีประชากรหนาแน่นขึ้นต่อพื้นที่ ก็ส่งผลให้  

ผู้นำสามารถเป็นคนเด็ดขาดได้ และความเด็ดขาดกลายเป็นคุณสมบัติที่ดีของประมุขศิลป์” ดังที่

เพิ่งกล่าวไปข้างต้นนั่นเอง  

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

 88 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 89 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 

 90 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

และจากการที่วัฒนธรรมรวมศูนย์นี้เป็นชุดความคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปยอมรับ

เหมือนเป็นเหตุผลที่ประจักษ์ชัดในตัวของมันเองโดยไม่ต้องพิสูจน์และเมื่อคนทั่วไปยอมรับ

สนิทแนบแน่นอย่างนี้แล้ว คนที่มีอำนาจในรัฐแบบใหม่ สองอย่างนี้ก็สามารถควบคุมอำนาจ

ของตัวได้สบายๆ นิธิ ยังกล่าวเสริมว่า ชุดความคิดที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังกล่าวนี้ “ภาษา  

นักวิชาการสมัยนี้เรียกชุดความคิดอย่างนี้ว่า ‘วาทกรรม’ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยทาง

สังคม เพื่อให้คนบางกลุ่มใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการให้ได้มาหรือควบคุมอำนาจไว้ในมือ”91    

กระนั้น ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะมีการพูดถึงการกระจายอำนาจทางการเมืองการปกครองอย่าง

มากมาย ซึ่ง นิธิ เองก็ยอมรับว่า “วัฒนธรรมรวมศูนย์กำลังเสื่อมลงอย่างรวดเร็วทั้งโลก....   

‘วาทกรรม’ ดังกล่าวไม่ค่อยมีพลังสำหรับใช้ปฏิบัติการทางสังคมได้มากเท่าเก่าเสียแล้ว” โดย

เฉพาะในด้านการเมืองการปกครอง92 เพราะปัจจุบัน กระแสการกระจายอำนาจกำลังกลายเป็น 

‘วาทกรรม” ใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่ ดังจะเห็นได้ว่า “การกระจายอำนาจกลายเป็นคำขวัญที่ใช้กันทั่วไป

ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แม้แต่ธนาคารโลก (ซึ่งตัวเองก็เป็นสถาบันที่เกิดจากวิธีคิดใน

วัฒนธรรมรวมศูนย์ ยังสนับสนุนการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น)”93    

จากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของนิธิข้างต้น ทำให้เกิดข้อสังเกตที่เป็น

คำถามได้ว่า  

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ดำรงอยู่ขณะนี้ไม่เอื้อให้เกิดทั้งการปกครองแบบประชาธิปไตย

และรวมทั้งหลักนิติธรรมในสังคมไทย?   

และถ้าเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ Bergman ที่มีคำถามเกิดขึ้นว่า  

ตกลงแล้ว ในการพัฒนาวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย (วัฒนธรรมนิติธรรม/ผู้เขียน)  

ประชาธิปไตย (เน้นโดยผู้เขียน) เป็นตัวแปรอิสระสำคัญหรือไม่ ?  

เพราะในกรณีของของอาเยนตินา การกลับมาของรัฐบาลเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยหลัง 

ค.ศ. 1983 กลับไม่ได้เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีของการจ่าย

ภาษี ซึ่งตรงกันข้ามกับในกรณีของชิลี ที่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของนายพล ปิโนเช่ 

(1973-1990) ชิลีมีการจ่ายภาษีต่ำกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ

รัฐบาลเผด็จการทำลายความร่วมมือในระดับแนวนอน ซึ่งเป็นหน่วยสำคัญในตัวแบบที่ขับเคลื่อน

โดยวัฒนธรรมของ Bergman และในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็น 

(บรรทัดฐาน วัฒนธรรม แนวโน้มความคาดหวัง) มากกว่าในการจัดเก็บภาษี เพราะ

ประชาธิปไตยส่งเสริมหลักนิติธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนรู้คุณค่าในการปกป้องสิทธิ์ของพวกเขา   

ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงสมัครใจที่จะยอมเสียภาษีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการ 

เพราะการจ่ายภาษีในส่วนของเขาจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมมากขึ้นภายใต้ระบบนิติธรรมและ

 91 เพิ่งอ้าง, หน้า 148.  
 92 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
 93 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 



เอ
กสารประกอ

บการสัมมนากลุ่มย่อ
ย
ที่2

1��การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

สัญญาประชาคมที่เชื่อมผูกประชาชนกับรัฐบาลที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นมา   

หรือจะเป็นว่า  

หลักนิติธรรม-วัฒนธรรมการเคารพกฎหมายโดยเฉพาะการจ่ายภาษีอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

วัฒนธรรมประชาธิปไตยเท่ากับการมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (เน้นโดยผู้เขียน) ในการ  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาสวัสดิการสังคมได้อย่างคุ้มค่ากับเงินภาษีที่

ประชาชนจ่ายไป นั่นคือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลวัฒนธรรมทางการเมืองเท่ากับความสมเหตุสมผล

ระหว่างการจ่ายภาษีของประชาชนกับผลตอบแทนที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐบาล    

ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational choice) น่าจะอธิบาย

ปรากฏการณ์ปัญหาการเคารพ-ไม่เคารพกฎหมาย-การเสียภาษีและรวมทั้งการเคารพ-ไม่เคารพ

กฎหมายโดยทั่วไปได้ดีกว่าการอิงกับกรอบแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง94    

นอกจากนี้ ยังมีคำถามที่ชวนให้ศึกษาหาคำตอบต่อไปอีก นั่นคือ  

วัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อประชาธิปไตย = วัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อหลัก

นิติธรรมหรือไม่? (นิติธรรมในความหมายขั้นพื้นฐาน นั่นคือ ตามคำนิยามของ Justice Tom 

Bingham ซึ่งได้ให้ความหมายหลักนิติธรรมไว้ว่าหมายถึง “‘[หลักที่กำหนดให้] บุคคลทุกคน

และองค์กรทุกองค์กรในรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องอยู่ใต้กฎหมาย

ของรัฐ และเป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้โดยศาล’” 

 94 แม้ว่า ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลจะยอมรับว่า การเลี่ยงหรือหนีภาษีโดยไม่ถูกลงโทษเป็นการ

กระทำหนึ่งที่ เป็นเหตุเป็นผลของปัจเจกบุคคล เพราะทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีสมมุติฐานว่า     

ปัจเจกบุคคลจะตัดสินใจเลือกวิธีการใดๆที่ทำให้เขาสามารถบรรลุผลประโยชน์สูงสุดได้โดยลงทุนน้อยที่สุด แต่ทฤษฎี

การเลือกอย่างเป็นเหตุผลก็สามารถชี้ให้เห็นได้ด้วยว่า ปัญหาสำคัญในสังคมที่ไม่เคารพกฎหมายถือเป็นอาการของ

การขาดการตัดสินใจไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการเลือกหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เช่นกัน   

เพราะทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในความเป็นเหตุเป็นผลอย่างสมบูรณ์แบบ 

(perfect rationality) และความเป็นเหตุเป็นผลเชิงยุทธศาสตร์ (strategic rationality) ซึ่งจะช่วยให้ปัจเจกบุคคล

สามารถบรรลุผลประโยชน์ส่วนตัวสูงสุดโดยไม่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผ่านการเคารพกฎหมายทั่วไป ขณะ

เดียวกัน ก็ชี้ให้เห็นปัญหาความเป็นเหตุเป็นผลที่ไม่สมบูรณ์ (imperfect rationality) และสภาวะความอ่อนแอของ

เจตจำนง (weakness of will) ของมนุษย์อีกด้วย และในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุ

เป็นผลได้เสนอการแก้ไขปัญหานี้โดยการผูกมัดตัวเองไว้ล่วงหน้า (pre-commitment) ขณะเดียวกัน ทฤษฎีการเลือก

อย่างเป็นเหตุเป็นผลให้ความสำคัญกับการใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเหนือแนวความคิดเชิงจริยธรรมและวัฒนธรรม-

จารีตประเพณี โดยเฉพาะในประเด็นปรัตถนิยม ด้วย สนใจดูเพิ่มเติม ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎี

การเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (กรุงเทพฯ: WAY of bOOK: 2557). 
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หลักนิติธรรมเป็นกฎหมายหรือวัฒนธรรม?95

ข้อสังเกตต่อ “หลักนิติธรรม”: หลักการและเหตุผลของสถาบันพระปกเกล้า 

ตามคำอธิบายในส่วนหลักการและเหตุผลของ “การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 เรื่อง “หลักนิติธรรม กับ ประชาธิปไตย” (Rule of Law and 

Democracy) วันที่ 6 -8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงหลักนิติธรรม (Rule of Law) ไว้ว่าเป็นคำที่มีการนิยามแตกต่างกัน

ไป  และหนึ่งในคำนิยามที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือคำนิยามของ Justice Tom Bingham ซึ่งได้

ให้ความหมายหลักนิติธรรมไว้ว่าหมายถึง  

“‘[หลักที่กำหนดให้] บุคคลทุกคนและองค์กรทุกองค์กรในรัฐไม่ว่าจะเป็น

องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องอยู่ใต้กฎหมายของรัฐ และเป็นกฎหมาย

ที่ถูกบังคับใช้โดยศาล’ ส่วนในประเทศไทยนั้น มีแนวความคิดว่าหลักนิติธรรม

เป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้กฎหมายซึ่งเป็นหลักที่อยู่เหนือกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง 

โดยหลักนิติธรรมจะเป็นสิ่งที่กำหนดระเบียบแบบแผนแห่งกฎหมายเพื่อ

ป้องกันการตรากฎหมายมาใช้บังคับตามอำเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เป็น

ธรรม และเป็นแนวความคิดที่ได้รับการพัฒนาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) หรือระบบ

กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) ต่อมา ในภาคพื้นยุโรป ซึ่งใช้ระบบ

กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) และในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการพัฒนา

หลักการที่คล้ายคลึงกับหลักนิติธรรมนี้ คือ หลักนิติรัฐ (Legal State) และ

หลักนิติกระบวน (Due Process of Law) ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่

ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม นิติรัฐ หรือนิติกระบวน ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์

เหมือนกันคือ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและจำกัดอำนาจของรัฐ 

ปัจจุบัน หลักนิติธรรมถือเป็นหลักที่มีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก อย่างน้อยในสามมิติ ดังนี ้  

ประการที่หนึ่ง มิติในการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยกำหนให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่าง

เสมอภาคภายใต้กฎหมาย แต่ถ้าหากต่างคนต่างใช้อำนาจและอ้างสิทธิของ

ตนเองโดยไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นแล้ว หรือใช้เสียงข้างมาก

โดยไม่เคารพกติกาก็อาจเกิดความวุ่นวายในสังคมได้  

ประการที่สอง มิติในการตรากฎหมาย กล่าวคือการตรากฎหมายจำเป็น

ต้องเคารพหลักนิติธรรม โดยกฎหมายนั้นต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของ

 95 ดูแนวคิดเรื่อง  “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม-วัฒนธรรมที่เป็นรัฐธรรมนูญ-วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” ของ 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ ใน/กับ วิกฤตการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: คบไฟ: 2557), หน้า 138-151. 
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ประชาชน และมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถ้าหา

กฎหมายไม่เป็นธรรมและไม่มีการบังคับใช้กับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

แล้ว ประชาชนก็จะไม่ศรัทธาต่อกฎหมาย เป็นการทำลายคุณค่าของหลัก

นิติธรรมและเป็นการขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ประการที่สาม มิติการใช้อำนาจซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นั้น สิ่งที่สำคัญคือ องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ จะใช้อำนาจ

ตามอำเภอใจไปละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ เพราะถ้า

หากมีการใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้ว ก็ไม่อาจเรียกการปกครองในระบอบนั้น

ว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อีกต่อไป ทั้งนี้หลักนิติธรรมเป็น

หลักที่กำหนดให้อย่างน้อย ต้องมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจและกำหนดให้  

เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้อำนาจโดยเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ

สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว  

จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรมเปรียบเสมือนเสาหลักของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย หากองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจใช้อำนาจอยู่ใน

กรอบของกฎหมาย ตลอดจนประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็เคารพ

กฎหมาย สังคมประชาธิปไตยก็จะมีความสงบเรียบร้อยและสามารถได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”        

จากข้อความข้างต้น ผมมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ เริ่มจากข้อความที่ว่า “ส่วนในประเทศไทยนั้น 

มีแนวความคิดว่าหลักนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้กฎหมายซึ่งเป็นหลักที่อยู่เหนือกฎหมาย

อีกชั้นหนึ่ง โดยหลักนิติธรรมจะเป็นสิ่งที่กำหนดระเบียบแบบแผนแห่งกฎหมายเพื่อป้องกันการ

ตรากฎหมายมาใช้บังคับตามอำเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม และเป็นแนวความคิดที่

ได้รับการพัฒนาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 

Law) หรอืระบบกฎหมายทีไ่มเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร)” ผมวา่ สำหรบัประเทศไทย การกลา่วอา้งวา่ 

ประเทศเรา “มีแนวความคิดว่าหลักนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้กฎหมายซึ่งเป็นหลักที่

อยู่เหนือกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง” นั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีสูงส่ง แต่ปัญหาพื้นฐานสำคัญของบ้าน

เราคือ ทำอย่างไรถึงจะทำให้สังคมไทยมีหลักนิติธรรมในแบบแรกให้ได้เสียก่อน นั่นคือ 

“บุคคลทุกคนและองคก์รทกุองคก์รในรฐัไมว่า่ จะเปน็องคก์รภาครฐัหรอืภาคเอกชน จะตอ้งอยู่

ใตก้ฎหมายของรฐั และเป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้โดยศาล” เพราะปัญหาพื้นฐานของบ้านเรา

คือ คนทั่วไปทุกระดับชั้นฐานะและการศึกษาไม่เคารพกฎหมาย เพราะถ้าจะว่าไปแล้ว 

กฎหมายเลวที่บังคับใช้ได้ย่อมมีสถานะของการเป็นกฎหมายมากกว่ากฎหมายดีสูงส่งที่ไม่

สามารถบังคับใช้ได้   

ประเด็นต่อมาคือ ในส่วนแรกคือ ส่วนของนัยและความหมาย ความหมายของนิติธรรมมี

สองระดับ ระดับแรก คือหลักการที่บุคคลทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องอยู่ภายใต้กติกา

กฎหมาย ระดับที่สองคือ หลักการในการออกกฎหมายให้เป็นธรรม นัยทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์
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กันในสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ คนต้องเริ่มรู้จักและยึดถือนิติธรรมในระดับแรกก่อน นั่นคือ 

ต้องรู้จักเคารพกฎหมายก่อนแล้วถึงจะพัฒนาไปสู่นิติธรรมในระดับที่สองนั่นคือ พิจารณาหาหลัก

การป้องกันไม่ให้มีการออกกฎหมายตามอำเภอใจและหาหลักการการออกกฎหมายที่เป็นธรรม  

ลักษณะที่สองคือ คนจะไม่สามารถยึดถือนิติธรรมในระดับแรกได้เลย หากกฎหมายนั้นเป็น

กฎหมายที่ออกตามอำเภอใจและเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม      

นัยความหมายของลักษณะแรกเกิดขึ้นในเงื่อนไขที่ในทางปรัชญาการเมืองตะวันตก “สำนัก

สัญญาประชาคม” เรียกว่า “สภาวะธรรมชาติ” ที่มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติ ดำเนินชีวิต

อยู่อย่างตัวใครตัวมัน ยังไม่มีกฎกติกาใดๆ และจากเงื่อนไขดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ “สภาวะ

ธรรมชาติ” ได้กลายเป็น “สภาวะสงคราม”  จนทำให้มนุษย์ต้องหาทางยุติสภาวะดังกล่าวโดย

สถาปนาสังคมการเมืองหรือรัฐขึ้น อันทำให้เกิดกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมการเมือง

อย่างสันติได้ และเมื่อมีกฎเกณฑ์กติกาบังคับใช้เพื่อให้มนุษย์รอดตายจากสภาวะสงคราม มนุษย์

ที่กลายเป็นสมาชิกของสังคมการเมืองหรือพลเมืองก็จะพัฒนาไปสู่การใช้ปัญญาและเหตุผลในการ

หาหลักการในการวางกรอบในการออกกฎหมายไม่ให้เป็นเกิดการออกกฎหมายตามอำเภอใจของ

ผู้มีอำนาจ ไม่ว่าผู้มีอำนาจนั้นจะเป็นคนๆ เดียว กลุ่มคนหรือแม้แต่มหาชนเองก็ตาม และ

นอกจากจะหาหลักการที่จะตีกรอบไม่ให้เกิดการออกฎหมายตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจแล้ว 

สมาชิกของสังคมการเมืองก็ยังมุ่งหาหลักการที่เป็นธรรมในการออกกฎหมายด้วย หลักการที่เป็น

ธรรมที่ว่านี้ก็ปรากฏให้เห็นในปรัชญาการเมืองสำนักต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นและให้ความหมายต่อ

ประเด็น “ความยุติธรรม”  

นัยความหมายของลักษณะที่สอง เห็นว่า ตั้งแต่แรกเริ่มหรือโดยธรรมชาติ มนุษย์รู้จักใช้สติ

ปัญญาและเหตุผล ดังนั้น มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กฎธรรมชาติ  แต่กระนั้น การ

ละเมิดกันและกันย่อมอาจเกิดขึ้นได้ และการพิทักษ์สิทธิ์และการต่อสู้เอาคืนเพื่อความยุติธรรมยัง

ไม่มีกติการ่วมกัน ความยุติธรรมจึงดำรงอยู่ในลักษณะของ “ผลประโยชน์ของผู้ที่แข็งแรงกว่าใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง” มนุษย์จึงต้องการหากฎกติกาหรือมาตรฐานความยุติธรรมร่วมกันเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม กฎกติกาที่เกิดขึ้นนี้จึงจะต้องไม่ใช่กฎกติกาที่มาจาก

อำเภอใจของผู้ที่แข็งแรงกว่าหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มิฉะนั้นแล้ว 

มนุษย์ในนัยความหมายที่สองนี้จะไม่ยอมเคารพกฎกติกาที่เกิดขึ้น หากกฎกติกานั้นไม่เป็นธรรม  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นพื้นฐานสำคัญที่ควรพิจารณาคือ ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนเคารพเชื่อ

ฟังกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิด “นิติธรรม” ในระดับแรก นั่นคือ 

“หลักการที่บุคคลทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องอยู่ภายใต้กติกากฎหมาย”  

ปัจจัยที่ทำให้คนเคารพกฎหมายมีดังต่อไปนี้ คือ  

หนึ่ง ความกลัวการถูกลงโทษจากผู้บังคับใช้กฎหมาย เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทาง

โครงสร้างทางการเมืองระหว่างผู้แข็งแรงกว่ากับผู้อ่อนแอกว่า หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง หรือผู้มีอำนาจรัฐกับผู้อยู่ภายใต้อำนาจรัฐ-----วัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบอำนาจนิยมก็ได้ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเสรีนิยมก็ได้  
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สอง ความอายหรือ ความกลัวการถูกประณามทางสังคม  เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทาง

โครงสร้างทางสังคมที่มีบรรทัดฐาน—จารีตประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่ง-----วัฒนธรรมทั่วไป และ

วัฒนธรรมนี้จะต้องมีพลังที่เข้มแข็งอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้คนกลัวหรืออายหากมีคนรู้เห็นการกระทำที่

ละเมิดบรรทัดฐาน-วัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า “ความรับผิดชอบสาธารณะในแบบแนวนอน 

(horizon accountability)” ในงานวิจัยของ Bergman96 

สาม ความรู้สึกผิดกับตัวเองซึ่งอาจเป็นผลพวงของอิทธิพลทางศาสนา หรือบางส่วนอาจเป็น

เกิดจากปัญหา “ใจอ่อน” (Weakness of Will/akrasia) นั่นคือ รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก แต่ไม่

สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 97 

สี่ ความเคยชิน (habit/ethos) อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรม98   

ห้า ความเข้าใจ สติปัญญา ความรู้ และการใช้เหตุผล  ซึ่งอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมก็ได้  ถ้าใช้เหตุผลอย่างเต็มที่ตามทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็อาจจะส่งผล

ให้เกิด ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันได้ การตระหนักว่าคนอื่นก็คิดเอาประโยชน์สูงสุดใส่ตัวได้

เหมือนกัน การผูกมัดตัวเองไว้ล่วงหน้า การสร้างกติกาป้องกันการพลั้งเผลอของตัวเองและของ

คนอื่นที่จะนำมาซึ่งการทำลายกฎกติกาที่เอื้อให้ได้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุด99  

จากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้น ผมคิดว่า สถาบันพระปกเกล้าน่าจะให้ความสนใจอย่างจริงจัง

ต่อปัญหาหลักนิติธรรมพื้นฐานในสังคมไทยเสียก่อน โดยวางแผนให้มีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่เอื้อ-

ไม่เอื้อให้คนเคารพ-ไม่เคารพกฎหมายในสังคมไทย โดยพิจารณากลุ่มประชากรต่างๆ ในพื้นที่และ

สถานการณ์ต่างๆ  เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการรณรงค์และสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นใน

สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบบแผน-แนวคิดตามกรอบแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองหรือ

ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฯลฯ รวมทั้งอุดหนุนส่งเสริมให้มีการทำวิจัยเปรียบเทียบ

พื้นที่ต่างๆ (cross-country study) และใช้เทคนิคการวิจัยที่ลุ่มลึกรัดกุมภายใต้วิสัยทัศน์ของ  

องค์ความรู้ต่างๆ ของสังคมศาสตร์อย่างที่ปรากฏในงานวิจัย Tax Evasion and the Rule of 

Law in Latin America: The Political Culture of Cheating and Compliance in 

Argentina and Chile ของ Marcelo Bergman ที่ได้กล่าวอ้างถึงไปข้างต้น 

 96 ย้อนดูหน้า 16 
 97 ปัญหานี้แก้ได้โดยหลักการผูกมัดตัวเองล่วงหน้า ดูเพิ่มเติม ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎีการ

เลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล, อ้างแล้ว, หน้า 148-177. 
 98 ซึ่งทฤษฎีการใช้เหตุผลเองก็ยอมรับว่าการสร้างความเคยชินที่เหมาะสมจะช่วยให้การใช้เหตุผลเกิดขึ้นได้อย่าง

สมบูรณ์และสะดวกขึ้น ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล, อ้างแล้ว, หน้า 

203-241. 
 99 ดูเพิ่มเติม ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล, อ้างแล้ว. 
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บทสรุป:ธรรมชาติวัฒนธรรมกับการเคารพกฎหมาย

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า คำอธิบายที่มีสมมุติฐานเกี่ยวกับ “ธรรมชาติ” มนุษย์ว่า “มนุษย์จะทำ

อะไรเพื่อสนองผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองเสมอ หากเขาได้ไตร่ตรองแล้ว” และ “ธรรมชาติ” นี้

ดำรงอยู่ก่อนเกิดวัฒนธรรม และถ้าเชื่อมโยงกับความหมายพื้นฐานของ “วัฒนธรรม” ก่อนหน้านี้

แล้ว  เราคงเกิดคำถามว่า ตกลงแล้ว เราเป็นสังคมที่มี “วัฒนธรรม” แค่ไหน เมื่อพิจารณา

พฤติกรรมการเคารพหรือไม่เคารพกฎหมายของคนไทยในชีวิตประจำวัน เช่น การไม่จอดรถให้คน

ข้ามบริเวณทางม้าลาย การขับรถโดยไม่เคารพกฎจราจร การใช้พื้นที่สาธารณะอย่างผิดกฎหมาย 

ฯลฯ ทั้งนี้ มิพักต้องพูดในระดับการเมืองเชิงสถาบัน รัฐประหาร การยึดถือไม่ยึดรัฐธรรมนูญ  

หรือ “นิติธรรม” ในลักษณะที่สองที่ว่า คนจะไม่สามารถยึดถือนิติธรรมในระดับแรกได้เลย หาก

กฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่ออกตามอำเภอใจและเป็นกฎหมายที่ ไม่ เป็นธรรม หรือว่า

ปรากฏการณ์หรือแบบแผนของพฤติ กรรมของผู้คนในสังคมไทยที่เป็นอยู่ขณะนี้คือ “วัฒนธรรม

ทางการเมือง” ของไทย ดังที่ นิธิ ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรม...มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ 

เพราะแม้ว่า “คนเราเกิดมาตัวเปล่า แต่ก็ถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมทันทีที่เกิดมา เหตุฉะนั้น 

เราทุกคนขีดเส้นชีวิตของเราได้ในระดับหนึ่ง แต่ขีดทั้งหมดตามอำเภอใจไม่ได้ เพราะส่วน

สำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตนั้น วัฒนธรรมได้ขีดไว้ให้แล้ว”     

เราจึงไม่สามารถเปลี่ยน “วัฒนธรรมตามอำเภอใจ” ของคนไทยได้อย่างอำเภอใจ หรือที่

เปลี่ยนไม่ได้ เพราะมันเป็น “ธรรมชาติ” ของคนไทย หากเป็น “ธรรมชาติ” ของคนไทย หนทาง

แก้ไขปัญหาคือ “รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย” ใช่หรือไม่ ?  

และผมเองก็หวังว่า การคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้นของ Manzetti ต่องานวิจัยของ Bergman 

จะเป็นจริงสำหรับสังคมไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาการไม่เคารพกฎหมายของคนทุกระดับชั้น  

และเรายังไม่รู้แน่ชัดว่า การไม่เคารพกฎหมาย การไม่เคารพหลักนิติธรรมในสังคมไทยนั้นมี

สาเหตุมาจาก “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” หรือมีสาเหตุมาจาก “รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ  

ในการบังคับใช้กฎหมาย” ทั้งนี้ จากข้อสังเกตของ Manzetti ที่ว่า ผลการวิจัยของ Bergman ส่ง

ผลให้เกิดประเด็นคำถามที่ยังคั่งค้างคาใจอยู่ นั่นคือ จริงๆ แล้ว ในการพัฒนาวัฒนธรรมการ

เคารพกฎหมาย (วัฒนธรรมนิติธรรม/ผู้เขียน) ประชาธิปไตย (เน้นโดยผู้เขียน) เป็นตัวแปร

อิสระสำคัญหรือไม่? หรือการจ่ายภาษีขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (เน้นโดยผู้เขียน) และ

ลักษณะทางวัฒนธรรมทั่วไป? ทำให้ผมอดตั้งคำถามต่อไปไม่ได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อ

ต่อประชาธิปไตยเป็นสิ่งเดียวกันกับวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อหลักนิติธรรม หรือไม่?  

และผมก็คิดและเชื่อเอาเองอีกด้วยว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์พัฒนาได้คือ ความสามารถ

ในการใช้เหตุผลตามทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล และปัจจัยที่จะเอื้อให้มนุษย์พัฒนาการ

ใช้เหตุผลได้อย่างสมบูรณ์ก็คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง  
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Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies: (New Haven: Yale 

University Press: 1968),  

บทวิจารณ์ Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (2006 [1968]) 

โดย Mark Weatheral l , สืบค้นข้อมูลออนไลน์จากhttp:/ /markweatheral l . 

wordpress.com/2009/10/12/political_order_in_changing/ 

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

and Behavior: An Unpublished War-Time Study (Ithaca: Cornell University, 

Dept. of Far Eastern Studies: 1943); The Chrysanthemum and the Sword: 

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

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

Youth for Western Civi l ization (New York: Mentor Book: 1929); 

Cooperation and Competitions among Primitive Peoples (Boston : Beacon 

Press: 1937); From the South Seas : Studies of Adolescence and Sex in 

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

T.W. Adorno and Other s, The Authoritarian Personality (New York: Harper: 1950)  

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

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

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

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

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

Merriam,” Chapter 3: “Harold Dwight Lasswell,” Chapter 4: “A Voice from 

the Chicago School,” pp. 63-108. 
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 “Political Culture” in International Encyclopedia of the Social Science, 2nd edition,  

http://www.virginia.edu/sociology/publications/faculty%20articles/OlickArticles/

iess.pc.pdf 

Cultural hegemony Cultural hegemony สืบค้นข้อมูลออนไลน์จากhttp://en.wikipedia.org/

w ik i /Anton io_Gramsc i#Cr i t i que_of_ .22economism.22 และ ht tp : / /

en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony 

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

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

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

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

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

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

188. 

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

ไชยันต์ ไชยพร, “การพัฒนาระบอบการเมืองประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาคใน

กระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย” โครงการพฒันามหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิคลสัเตอร ์

ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

HS1068A กันยายน 2556.  

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

Public Support?” Comparative Political Studies, August 2007,  vol. 40 no. 8, 

pp. 949-970.   

ไชยันต์ ไชยพร, “ทำไมประชาชนจึงยังคงสนับสนุนผู้นำทางการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชัน?” 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน 19 กุมภาพันธ์ 2553 http://www.tdw.polsci.chula.ac.th/?q 

=ทำไมประชาชนจึงยังคงสนับสนุนผู้นำทางการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชัน 

ไชยันต์ ไชยพร, “โกงได้ไม่เป็นไร” ไม่ได้เฉพาะประเทศไทย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2558- See more at: http: / /www.bangkokbiznews.com/blog/deta i l /

633751#sthash.p7VyxBf1.dpuf 

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

Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy   

(New Jersey: Princeton University Press:1994)  

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

(New York: Simon & Schuster: 2000)    
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เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว: พิมพ์ครั้งแรก 2529, พิมพ์ครั้งที่สาม 

แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม,  2549), “รัฐธรรมนูญกับชีวิตการเมือง”. 

ไชยันต์ ไชยพร จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (กรุงเทพฯ: WAY 

of bOOK: 2557). 
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สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง
พระนันทรัฐ	อภินนฺโท	(ตรีไวย)*	

 

 

 

 

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของ  

ผู้ใช้อำนาจรัฐ และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์จิตสำนึกของผู้ใช้อำนาจรัฐ  

ในการปกครอง ซึ่งผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา 

และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูค้วามคดิ 

จิตสำนึก โดยนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์  

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี ้

ผลจากการศึกษาพบว่า 

ความรู้ ความคิด และจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนย่อมมีการ

เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยแสดงออกมาให้ เห็นใน   

2 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมที่เป็นกุศล คือพฤติกรรมที่นำไปสู่ความดีงาม 

ความถูกต้องทั้งหลาย กล่าวคือ บุคคลผู้รู้ดีคิดดีจิตสำนึกดี 2) พฤติกรรม  

ที่เป็นอกุศล คือพฤติกรรมที่นำไปสู่ความชั่วไม่ดีไม่งาม ความไม่ถูกต้อง  

ทั้ งหลาย กล่าวคือ บุคคลผู้รู้ชั่ วคิดชั่วจิตสำนึกชั่ว ซึ่ งพฤติกรรมทั้ ง   

2 ลักษณะนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

พฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ และพฤติกรรมที่เป็นกุศล  เพราะผู้ใช้

อำนาจรัฐคือผู้ใช้กฎหมาย และผู้ใช้กฎหมายก็จะต้องประกอบไปด้วยธรรม 

และความรู้ความคิดจิตสำนึกก็ถือว่า เป็นตัวแปรที่สำคัญในการนำมา

ประกอบเพื่อการตัดสินใจในการใช้อำนาจรัฐเช่น ใช้อำนาจรัฐอย่างไรจึงจะ

เป็นธรรม ใช้อำนาจรัฐอย่างไรจึงไม่ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมเหล่านี้

เป็นต้น ซึ่งการใช้อำนาจรัฐบนพื้นฐานของความถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) 

ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของนักปกครอง 

 * นิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ผู้ใช้อำนาจรัฐจำเป็นที่จะต้องมีหลักในการปฏิบัติตนต่อภารกิจของตนในทุกระดับ และเพื่อที่

จะรักษาหลักการเอาไว้ผู้ใช้อำนาจรัฐเหล่านั้นก็จะต้องมีธรรม ซึ่งธรรมนี้แหละถือว่าเป็นเครื่องมือ

ชั้นเลิศเพื่อรักษาความเที่ยงตรงของผู้ใช้อำนาจรัฐอย่างแท้จริง ทั้งในระดับปัจเจกชน สังคม 

องค์การระหว่างประเทศ โดยธรรมเหล่านี้จะมีอยู่ทั่วไป  

เช่น หลักอคติ คือ การลำเอียง มิจฉาทิฏฐิคือการคิดหลงผิด หรือ ตัณหา ทิฏฐิ มานะ   

ซึ่งรวมเรียกว่า (ปปัญจธรรม) คือการยึดติดยึดมั่นในความคิดของตนว่าถูกกว่าหรือดีกว่าผู้อื่น  

ซึง่ธรรมเหลา่นีเ้มือ่สรปุรวมแลว้กจ็ะมแีตค่วามโกรธ ความโลภ ความหลง ความถอืตวั ความอยาก 

ความไม่รู้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะทำให้บุคคลหลงผิดได้ตลอดเวลา ดังที่พระพุทธเจ้าได้กล่าว

ว่า  

“ตัณหาดุจเถาย่านทราย ย่อมเจริญแก่คนผู้มีปกติประพฤติประมาท  

เขายอ่มเรร่อ่นไปสูภ่พนอ้ยใหญ ่ดงัวานรตวัปรารถนาผลไมอ้ยูโ่ลดไปในปา่ฉะนัน้ 

ตัณหานั้นเป็นธรรมชาติลามก มักแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ในโลก ย่อม

ครอบงำบุคคลได้ ความโศกทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคลนั้น เหมือนหญ้า

คมบางอันฝนตกรดแล้วเจริญอยู่ฉะนั้น แต่ผู้ใดย่อมย่ำยีตัณหานั้นซึ่งเป็น

ธรรมชาติลามก ยากที่ใครในโลกจะล่วงไปได้ ความโศกทั้งหลาย ย่อมตกไป

จากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้น เราบอกกะท่านทั้งหลายว่า 

ความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาผู้ที่ประชุมกันแล้ว ณ ที่นี้ ท่านทั้งหลาย

จงขุดรากตัณหาเสียเถิด ประหนึ่งผู้ต้องการแฝกขุดต้นแฝกฉะนั้น มาอย่า

ระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆ ดุจกระแสน้ำระรานไม้อ้อฉะนั้น”
1 

หลักธรรมเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาเพื่อที่จะทำให้  

ผู้ใช้อำนาจรัฐ เป็นผู้ใช้อำนาจรัฐอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมี

ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ใช้อำนาจรัฐ    

ผู้ถือกฎหมายอยู่ในมือ จะต้องใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม จะต้องใช้กฎหมายอยางถูกต้องและ

เป็นธรรม ในทุกระดับชั้น ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะอยู่ในฐานะที่ต่ำหรือสูงกว่าเรา เราก็จะต้องใช้

กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มีอคติ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทุกขั้นตอนที่ตัดสินใจลงไปนั่นคือ 

ความถูกต้องทั้งสิ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมารวมอยู่ในคำว่า (ความรู้ความคิดและจิตสำนึก) เพื่อที่จะ

รักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมเอาไว้ และเพื่อความมั่นคงในทุกระดับของประเทศชาติ นั่นเอง  

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยได้เปลี่ยนระบบการปกครอง  

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ ปี พ.ศ.2475 ซึ่งปัจจุบันคือ   

ปี พ.ศ.2558 นั่นหมายความว่า ประเทศไทยได้ปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยผ่านมา

 1 ขุ.ขุ. ๒๕/๓๔/๕๐. 
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แล้วเป็นเวลา 83 ปี ซึ่งเวลา 83 ปีถือว่าไม่น้อยต่อการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย แต่ดู

เหมือนว่าระบอบประชาธิปไตยยังไปไม่ถึงไหน ทั้งๆ ที่กระทรวงการศึกษาธิการก็ได้ส่งเสริมให้  

คนไทยทั่วไปได้มีความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด แต่ประชาธิปไตย

ก็ยังคงล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน กล่าวคือถ้าเป็นคน ก็ยังคงเป็นเด็กน้อยที่ยังเดิน

ไปไม่ถึงไหน และไม่สามารถที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้เลย นั่นหมายความว่า กระบวนการเรียน

รู้ทั้งในระบบและนอกระบบของรัฐยังไม่สามารถทำให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและได้เข้าถึงระบอบ

ประประชาธิปไตยดีพอ 

ดังนั้นการที่ภาครัฐจะทำให้บุคคลได้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างครบวงจรหรือ  

เต็มรูปแบบได้นั้น ภาครัฐก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง 

เช่น การใช้สิทธิของพลเมืองหรือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตย หรือเรื่องการ

ตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง เหล่านี้เป็นต้น เพื่อที่จะได้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  

อย่างแท้จริง ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งอย่างเดียว ที่พอรู้ผลว่าใครแพ้ใครชนะแล้วก็จบ 

แต่ดูเหมือนว่าสังคมประชาธิปไตยของไทยตลอดที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตย  

เพียงแค่การเลือกตั้งอย่างเดียว  

เปรียบเสมือนการต่อจิกซอ ประชาธิปไตยมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่จะต่อรวมกัน  

จนกลายเป็นรูปจิกซอประชาธิปไตย ซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งอย่างเดียวดังที่กล่าวมา 

โดยเฉพาะ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองจะมีใครเข้าใจในความหมายมากน้อย  

แค่ไหน ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงทุกคนที่เป็นคนไทยที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และไม่ว่าคุณจะ

ทำหน้าที่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตาม และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครองก็ตาม สิทธิ

เสรีภาพและหน้าที่พลเมืองในทางกฎหมายย่อมเท่าเทียมกัน นี้คือหลักของนิติธรรม  

นั่นหมายความว่า ถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายคุณก็สามารถที่ใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่เมื่อไหร่

ก็ตามที่คุณทำผิดกฎหมายคุณละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น คุณก็ต้องรับโทษตามฐานะที่คุณทำผิด 

ซึ่งแน่นอนจะต้องไม่มีการยกเว้น ไม่ว่าคุณจะมีฐานะทางสังคมสูงศักดิ์เพียงใดก็ตาม หรือมีฐานะ  

ที่ร่ำรวยแค่ไหนก็ตาม แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่อย่างนั้น กฎหมายไทยใช้ได้แต่บุคคล  

ที่ไม่มีทางสู้คือคนจน คนไม่มีเงิน คนไม่มีอำนาจ จนมีคนส่วนหนึ่งพูดว่า “กฎหมายไทยใช้จับ  

แต่ปลาซิวปลาสร้อยเท่านั้น” หรือที่เราได้ยินกันบ่อยที่ว่า “เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ” ดังนั้นปัญหา

ของกฎหมายไทย คือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากการลำเอียง

หรือการเข้าข้าง  

พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการปกครองตั้งแต่ระดับที่แคบที่สุดคือการปกครองร่างกายจิตใจ

ของตนเอง จนถึงระดับที่กว้างที่สุดคือการปกครองประเทศและการปกครองโลกโดยได้แสดงธรรม

ทั้งหลักธรรมของนักปกครองและวิธีการปกครองไว้อย่างมากมายในพระไตรปิฎก แต่ในกาลนี้  

จะนำเอาบางส่วนมาแสดง กล่าวคือ ผู้ปกครองทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ไม่มีอคติต่อบุคคลที่ตน

ปกครองอยู่ซึ่งถือว่าเป็นหลักของนักปกครองทุกระดับชั้น ซึ่งมี 4 ประการดังนี้  
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1. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรักใคร่ 

2. โทสาคติ ลำเอียงเพราะโกรธ 

3. โมหาคติ ลำอียงเราะเขลา 

4. ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว2 

สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อหลักนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตย  

ดังนั้นด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา จึงทำให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจอยากที่ศึกษาวิเคราะห์ดูว่า

อะไรเหตุอะไรเป็นผลที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยเดินไปไม่ถึงไหน และในหลายๆครั้งหลัก

นิติธรรมก็โอนเอียงจนหาความเป็นธรรมไม่ได ้

2.วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ 

3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์จิตสำนึกของผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครอง   

3. ขอบเขต

การวิจัยเรื่อง “สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง” เป็นการวิเคราะห์และประมวลความรู้ทั้งทาง

โลกของบุคคลทั่วไป และความรู้ทางธรรมจากประสบการณ์โดยตรง เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปกครอง และพฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ และจิตสำนึกของผู้ใช้อำนาจรัฐในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

4.วิธีการ

การวิจัยเรื่อง “สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์  

และประมวลความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งที่ได้ศึกษามาเองและทั้งจากประสบการณ์โดยตรง  

เพื่อนำเสนอเป็นกรณีเฉพาะมาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงหาเหตุผลว่าทำไม  

ความเป็นนิติธรรมจึงมีความบกพร่อง หรือระบอบประชาธิปไตยของไทยเดินไปไม่ถึงไหน แล้วจัด

นำเสนอในรูปแบบของเชิงพรรณนา  

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและความเป็นไป

ของประเทศชาติ เช่น หนังสือรัฐศาสตร์การปกครอง หนังสือธรรมะ และหนังสืออื่นๆ  

 2 องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗/๒๐.   
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5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) ได้กล่าวเอาไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษา  

เชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก” ว่า “การใช้อำนาจใด ๆ ก็ตามถ้าไม่ประกอบด้วย

ธรรมแลว้ อำนาจนัน้ๆ มกัจะถกูตอ่ตา้นและจะอยูไ่มไ่ดใ้นทีส่ดุ รฐัทีส่ามารถสรา้งความสขุความเจรญิ 

ให้แก่ประชาชนได้นั้น จะต้องเป็นรัฐที่ปกครองด้วยธรรม มีผู้ปกครองที่เสียสละประโยชน์สุข 

ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนรวม ยึดถือธรรมเป็นใหญ่ รับฟังข้อคิดเห็นและเหตุผล

ต่าง อย่างเที่ยงธรรมที่สุด เห็นว่าอะไรจริง ถูกต้องดีงามก็ตัดสินไปตามนั้น เคารพหลักการ  

กฎเกณฑ์กติกาที่วางเป็นหลักไว้ การที่จะให้ธรรมาธิปไตยซึ่งเป็นหลักการทางการเมืองการปก

ครองตามที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นได้จริง ๆ ในสังคมปัจจุบัน ก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การให้การศึกษา

อบรม ถ้าเป็นการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยก็จะต้องให้ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม

เป็นธรรมาธิปไตย ยึดถือธรรมาธิปไตยเสียก่อน เพราะระบบนี้ประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้

อำนาจ 

สังคมที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของการปกครองด้วยการยึดถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ในสมัยของ

พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดีย ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ประเสริฐองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่

ทรงเปลี่ยนการเอาชนะด้วยการรบฆ่าฟัน มาใช้วิธีธรรมวิชัย คือ หันมาเอาชนะด้วยการประกาศ

ธรรมแทน พระองค์ทรงเอาธรรมะเป็นเครื่องมือในการปกครอง พระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เอง

เป็นตัวอย่างของผู้ทรงธรรม และทรงใช้อุปกรณ์การบริหารบ้านเมืองทั้งหมด เป็นเครื่องช่วยใน

การส่งเสริมศีลธรรมของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ได้ทรงจารึกข้อความแนะนำตักเตือนประชาชนให้

ประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบ ที่เสาศิลาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเสาศิลาจารึกดังกล่าวเป็นหลักฐาน  

ที่ประกาศให้โลกรู้ถึงพระปณิธานของพระองค์ และได้ทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่พระองค์ทรงได้

ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของบรรดาประชาราษฎร์ จึงกล่าวได้ว่า สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นยุค

ทองยุคหนึ่ง ที่มีการปกครองใกล้เคียงกับธรรมาธิปไตยมากที่สุด”
3  

พระแก่นจันทร์ สุจิตฺโต (สีพันนา) ได้กล่าวเอาไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาเชิงวิเคราะห์

รัฐศาสตร์แนวพุทธในมิติทศพิธราชธรรม” ผลการวิจัยว่า “พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลาง

ของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการเมืองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสมัย

พุทธกาล สภาพทางการเมืองในสมัยพุทธกาลนั้นแคว้นต่างๆ กำลังขยายดินแดนสู้รบกันเพื่อจะให้

ประเทศของตนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่และเป็นมหาอำนาจเหนือรัฐอื่นๆ แคว้นไหน

ที่มีอำนาจมาก็จะรวบรวมเอาแคว้นอื่นๆ ที่มีกำลังน้อยเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของตน โดยเฉพาะ

แคว้นที่มีการปกครองต่างระบบกัน คือระบบสามัคคีธรรม กับระบบราชาธิปไตย ซึ่งมักจะต่อสู้

แย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่กันเสมอๆ  

 3 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย, 2552), บทคัดย่อ.  
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พระพุทธองค์ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสองระบบแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องของ

พระองค์นั้นอย่างที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่า พระองค์ทรงทรงเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นครู ทรง

เข้าไปในฐานะผู้ดับทุกข์ หรือเป็นผู้แก้ปัญหา ฐานะของพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือการเมือง ดังนั้น 

จึงทำให้พระองค์ทรงได้รับการยอมรับและเคารพนับถือจากประชาชนและเจ้าผู้ครองนครรัฐต่างๆ 

อย่างสูงยิ่งจนตลอดพระชนชีพ พุทธกิจด้านการเมืองของพระพุทธองค์นั้น พระองค์มิได้เข้าไป

เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของรัฐแต่อย่างใด แต่ทรงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและเสนอแนะหลักใน

การปกครองที่จะช่วยทำให้รัฐมีความมั่นคงและสามารถปกครองให้ประชาชนมีความสงบสุข   

อาจกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงเข้าไปเสนอแนะหลักรัฐศาสตร์หรือหลักการปกครองรัฐตามแนวพุทธ

รัฐต่างๆ ที่พระองค์ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นมีหลายรัฐ แต่รัฐที่มีความใกล้ชิดมากกว่ารัฐอื่นๆ มี

ด้วยกัน 3 รัฐคือ รัฐมคธ รัฐโกศล รัฐวัชชี เป็นต้น”
4 

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทำให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 

2) ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ  

3) ทำให้ทราบถึงจิตสำนึกของผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครอง   

7.วิถีประชาธิปไตย

 7.1  ประชาธิปไตย  

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครอง หลักอัคคัญญสูตร ในพระสุตตันตปิฎก ได้กล่าว

ถึงการปกครองเอาไว้ดังนี้  

 1) วิวัฒนาการสังคมการเมืองและความจำเป็นที่ต้องมีการปกครองคือ โลกมี

วิวัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนมีมนุษย์จนกระทั่งมีมนุษย์ที่เป็นครอบครัวเป็นสังคม

และมีหัวหน้าเพื่อช่วยเหลือควบคุมให้สังคมนั้นๆ อยู่อย่างปกติสุขและต้องมี  

กฎระเบียบเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ 

 2) การปกครองและผู้ปกครองที่ดีที่สุดได้แก่ ระบบการปกครองที่มุ่งสร้างสรรค์

สังคมมนุษย์ให้เป็นสังคมที่ดี มีระเบียบให้อยู่ด้วยความสงบสุขและอุดม

สมบูรณ์5 

 4 พระแก่นจันทร์ สุจิต์โต (สีพันนา), “ศึกษาเชิงวิเคราะห์รัฐศาสตร์แนวพุทธในมิติทศพิธราชธรรม”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 54. 

 5 ที.ปา.๓/๑๔/๑๖๕. 
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  ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่ประเทศส่วนใหญ่นิยมกัน ซึ่งอำนาจ

การบริหารรัฐมาจากเสียงข้างมากกล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจของตนโดยผ่านผู้แทนที่เลือก

เข้าไป ซึ่งอำนาจของตนก็จะตกไปอยู่ที่ผู้แทนเหล่านั้น และผู้แทนเหล่านั้นก็จะเข้าไปใช้อำนาจ

เหล่านั้นในรัฐสภา เรียกว่า คณะผู้บริหารประเทศ โดยสมาชิกสภาจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยเสียงข้าง

มากว่าจะ “เห็นชอบให้ทำอะไรหรือไม่เห็นชอบในการทำอะไร” สำหรับประชาธิปไตยทางตรงยังมี

อยู่ในระดับท้องถิ่นหลายประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลอย่างไรก็ดี ในระดับชาติ 

ความเป็นประชาธิปไตยทางตรงมีเพียงการลงประชามติการริเริ่มออกกฎหมายและการถอดถอน  

ผู้ได้รับเลือกตั้งเท่านั้น 

  แม้ในปัจจุบัน ประชาธิปไตยยังไม่มีนิยามที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแต่มีการระบุว่า 

“ความเสมอภาคและอิสรภาพ” เป็นคุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตย ซึ่งหลักการดังกล่าว

สะท้อนออกมาผ่านความเสมอภาคทางกฎหมายของพลเมืองทุกคน และสิทธิเข้าถึงกระบวนการ

ทางกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่นในประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ทุกเสียงมีน้ำหนักเท่ากัน

ทั้งสิ้นและไม่มีการจำกัดอย่างไร้เหตุผลโดยใช้บังคับกับทุกคนที่ปรารถนาเป็นผู้แทนส่วนอิสรภาพ

ได้มาจากสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งโดยทั่วไปได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ

อยู่แล้ว 

 7.2. หลักนิติธรรม  

  หลักนิติธรรมมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Rule of Law ซึ่งมีผู้ให้คำแปลไว้หลาย

อย่างอาทิหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายหลักการปกครองด้านกฎหมายหลักแห่งกฎหมายหลัก

ยุติธรรมตามกฎหมายรวมทั้งคำแปลอื่นๆ ที่ความหมายใกล้เคียงกันนี้แต่คำแปลที่เป็นที่นิยมและ

ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมไทยในปัจจุบันคือหลักนิติธรรม6 

  ดังนั้นการปกครองที่ดีควรจะต้องให้กฎหมายอยู่สูงสุด (supremacy of law) และ

ทุกๆ คนต้องมีสถานะที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน กล่าวคือ แม้ตาม

หลักการของการแบ่งแยกอำนาจคือผู้ปกครองจะมีอำนาจอันชอบธรรมในการออกและบังคับใช้

กฎหมายก็ตาม แต่ตัวผู้ปกครอง หรือ รัฐเองก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่พวกเขาออก และ

บังคับใช้เฉกเช่นเดียวกันกับพลเมืองคนอื่นๆ ในรัฐเพื่อที่จะทำให้การเมืองนั้นวางอยู่บนรากฐาน

ของกฎหมาย และรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่ถูกจำกัด (limited government) โดยตัวกฎหมายเป็น

สำคัญเช่นเดียวกัน   

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก  

ในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยที่ได้บัญญัติรับรู้ถึงความมีอยู่และความสำคัญของหลักนิติธรรม 

โดยใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” เขียนไว้ในกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญ 

ฉบับปี 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นมาสืบเนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 

 6 ศ. ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์, การบรรยาย, “หลักนิติธรรมความหมายสาระสำคัญและผลของการฝ่าฝืน”   

21 กุมภาพันธ์ 2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส ์
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2549 แต่อย่างไรก็ตาม แม้รัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ จะมิได้มีบทบัญญัติที่ใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” 

ไว้โดยตรง  

  แต่ก็มิได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ มิได้มีบทบัญญัติที่มีเนื้อหาตรงกับหลัก

การหรือสาระสำคัญของหลักนิติธรรมไว้ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทำการอัน

กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่

บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้” เป็นต้น 

  และมาตรา 3 วรรคสองแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ได้บัญญัติรับรู้ถึงความมีอยู่และความสำคัญของหลักนิติธรรมไว้ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลัก

นิติธรรม” 

  สำหรับในประเทศไทยได้มีคณะนักวิชาการที่พยายามจะรวบรวมและสร้างความ

ชัดเจนของหลักนิติธรรมให้เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ระบุไว้ในระบบกฎหมายของไทยและใช้เป็นหลัก

การในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอำนาจหลักทั้ง3ด้านระบอบประชาธิปไตย 

  โดยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์ ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมว่า

หมายถึงหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่กระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมจะ

ต้องไม่ฝ่าฝืนหรือขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมนี้หากกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมมีความขัดแย้ง

ต่อหลักนิติธรรมผลก็จะใช้บังคับไม่ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหลักนิติธรรมคือหลักที่อยู่เหนือ

กฎหมายทั้งปวง 

  หลักนิติธรรมมีสาระสำคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 

  1.  กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไปหลักการสำคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม

คือกฎหมายต้องมุ่งหมายให้ใช้บังคับกับบุคคลทุกคนโดยทั่วไปเสมอภาคกันกฎหมายต้องไม่มุ่งใช้

บังคับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

  2.  กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังหรือที่เป็นโทษกฎหมายจะบัญญัติให้การกระทำใดเป็น

ความผิดอาญาและลงโทษย้อนหลังไม่ได้ การกระทำใดๆ ที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำนั้น

เป็นความผิดอาญา กฎหมายที่ออกในภายหลังจะบัญญัติให้การกระทำนั้นเป็นความผิดและมีโทษ

อาญาย้อนหลังไม่ได้ 

  3.  การสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาคดีอาญาบริสุทธิอยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเด็ดขาด

วา่มคีวามผดิใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ผูต้อ้งหาหรอืจำเลยยงัไมม่คีวามผดิจนกวา่ศาลจะมคีำพพิากษา 

เด็ดขาดว่ามีความผิดหลักการนี้เพื่อประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของ  

ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเพื่อจะได้รับโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดีของตนอย่าง

เต็มที ่
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  4.  หลักความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้พิพากษาผู้พิพากษาตุลาการเป็นกลไก  

ในการอำนวยความยุติธรรมขั้นสุดท้ายที่สำคัญ ดังนั้นผู้พิพากษาจะต้องมีความเป็นอิสระ ไม่ถูก

แทรกแซงทัง้จากฝา่ยบรหิาร ฝา่ยนติบิญัญตั ิหรอืแมแ้ตฝ่า่ยตลุาการดว้ยกนัเอง รวมทัง้ผูพ้พิากษา 

ต้องมีความเป็นกลางไม่มีอคติใดๆ 

  5.  เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อำนาจได้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้องค์กรของรัฐ และ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้ไว้เท่านั้นจะใช้อำนาจเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมาย

กำหนดไว้ไม่ได้ หลักการข้อนี้จะช่วยคุ้มครองสิทธิเสรีของประชาชนทั่วไป 

  6.  กฎหมายต้องไม่ยกเว้นความผิดให้แก่การกระทำในอนาคตการออกกฎหมาย  

เพื่อรองรับการยกเว้นการรกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่สามารถกระทำได้ หลักการนี้  

ช่วยป้องกัน ผู้มีอำนาจที่อาจฉ้อฉลใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการป้องกันการกระทำผิดของตนใน

ภายหน้า7 

  ดังนั้น หลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย ก็คือ รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัดและเท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นพลเมืองเหมือนกัน แต่บางครั้งการบังคับใช้กฎหมาย  

มันไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ และเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้

ประชาธิปไตยเดินไปไม่ถึงไหน 

  ทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะถ้าประชาธิปไตย

เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้ว หลักนิติธรรมก็จะเป็นนิติธรรมอย่างแท้จริงเช่นเดียวกัน เพราะระบอบ

ประชาธิปไตยย่อมสัมพันธ์กับหลักนิติธรรมนิติรัฐ โดยเฉพาะผู้ใช้อำนาจรัฐในฐานะผู้ปกครองต้อง

รู้ว่าสิทธิในการใช้อำนาจของตนมีแค่ไหน เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น  

เกินกว่าเหตุ กล่าวคือมีการใช้อำนาจเกินขอบเขต หรือบางครั้งมีการละเว้นบทลงโทษ กล่าวคือ  

มีการเลือกปฏิบัติ นั่นเอง  

  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย  

กล่าวคือ ถ้าระบบนิติธรรมมีอยู่จริง ระบอบประชาธิปไตยก็จะมีอยู่จริงเช่นเดียวกัน แต่ถ้า

ระบบนิติธรรมหรือนิติรัฐเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือเป็นเพียงแค่ข้อกล่าวอ้างเพื่อที่จะให้ระบอบ

ประชาธิปไตยมันดูสวยหรู ก็ต้องขอบอกว่า “ประชาธิปไตยที่ทุกคนหวังว่าคงจะอยู่ห่างอีกไกล”  

  ประชาธิปไตย คือ “สิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ในฐานะประชาชน” แต่นิติธรรม คือ  

สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องเรียนรู้ในฐานะผู้ทรงธรรม และในฐานะผู้ใช้กฎหมายและผู้ปกครอง

ประเทศ  ถามว่าทุกคนในฐานะเป็นประชาชนหรือพลเมืองที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน 

ได้เข้าใจคำว่า “ประชาธิปไตย” ดีแค่ไหน และเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ใช้กฎหมายได้เข้าใจคำว่า 

“นิติธรรม” ดีแค่ไหน และถ้าหากเข้าใจดีแล้ว การปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม  

มากน้อยแค่ไหน 

 7 ศ. ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์, การบรรยาย, “หลักนิติธรรมความหมายสาระสำคัญและผลของการฝ่าฝืน”   

21 กุมภาพันธ์ 2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส์. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

  ดังนั้นคำว่า “ประชาธิปไตย” เราเข้าใจได้โดยการเรียนรู้ “นิติธรรม” เราก็เข้าใจโดย

การเรียนรู้” และส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้เราก็เข้าใจได้โดยการเรียนรู้เช่นเดียวกัน เช่น เรารู้

และเข้าใจแล้วว่า นิติธรรม คือ การปกครองโดยกฎหมาย และบุคคลย่อมเสมอภาคกันภายใต้

กฎหมายอันเดียวกัน และถือได้ว่าหลักนิติธรรมนั้น เป็นหลักสำคัญของนิติรัฐ ตลอดจนเป็น  

รากแก้วของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้ 

 7.3  ความรู้คืออะไร 

  เมื่อประชาธิปไตยก็คือการเรียนรู้ หลักนิติธรรมก็คือการเรียนรู้ ถามว่าความรู้  

คืออะไร ทุกคนเมื่อฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นคำถามแบบพื้นๆ ซึ่งทุกคนก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าความรู้ ก็คือ 

สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาหรือรับรู้มา โดยผ่านอายตนะทั้ง 6 ตา หู จมูก ปาก กาย และใจ ซึ่งความรู้

ที่เราได้รับรู้มานั้น อาจจะมาจากประสบการณ์โดยตรง หรือจากการซึมซับจากพฤติกรรมของ

บุคคลทั่วไป ซึ่งมีทั้งการกระทำทั้งถูกและผิด หรือจากการเข้าเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณครูเป็นผู้ให้วิชาความรู้ต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล

ไล่ไปจนถึงประถม มัธยม อุดมศึกษา และจนถึงระดับปริญญา  

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเกี่ยวกับความรู้ ไว้ว่า 

โย พาโล มญฺญตี พาลฺยํปณฺฑิโต วาปี  เตนโส 

พาโล จ ปณฺฑิตมานี   ส เว พาโลติ  วุจฺจติ 

  ซึ่งแปลมาจากธรรมบทจากภาษาบาลีว่า “ผู้ใดเป็นคนโง่ รู้ตัวว่าโง่ ผู้นั้นพอที่จะเป็น

บัณฑิตได้ ส่วนผู้ใดที่เป็นคนโง่แล้วเข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิต นั่นแหละโง่โดยแท้”  

  ซึ่งจากความหมายนี้พอจะสื่อให้รู้ว่าบุคคลทั้งหลายมีทั้งคนที่รู้ตัวเอง และไม่รู้ตัวเอง 

กล่าวคือ คนที่รู้ตัวเองย่อมรู้ว่า “ตนเป็นคนโง่หรือไม่” เพราะคนที่รู้ตัวเองหรือเข้าใจตัวเองย่อมรู้ว่า

ตนเป็นคนอย่างไรและย่อมรู้ในความเป็นไปของสังคมและกรอบกติกาของสังคม หรือเรียกอีกว่า

อย่างหนึ่งว่า “คนรู้ธรรม” ดังนั้นบุคคลที่รู้ตัวเองจึงได้ชื่อว่าเป็นคนมีธรรม จึงสมควรที่จะอยู่ใน

ฐานะผู้ใช้กฎหมายหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะรู้และเข้าใจในความเป็นไปของทุกสิ่ง และรู้ว่าความ

เป็นธรรมคืออะไร    

  สำหรับคนที่ไม่รู้ตัวเอง มิหนำซ้ำยังสำคัญตนผิดว่าตนเป็นผู้รู้หรือเป็นคนที่สำคัญ 

บุคคลเหล่านี้ย่อมเป็นอันตรายต่อตัวเองและคนรอบด้าน เพราะไม่รู้ว่าแท้จริงตนเป็นคนอย่างไร 

คือ “โง่ก็ไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดก็ไมรูว่าฉลาด” คือเมื่อเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย เพราะไม่เข้าใจตัวเอง  

ไม่เข้าใจในความเป็นไปของสังคมหรือกรอบกติกาของสังคมหรือเรียกอีกชื่อว่า “คนไม่มีธรรม” 

และเมื่อคนไม่มีธรรมก็ไม่สมควรเป็นอยู่ในฐานะผู้ใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงแม้จะรู้เรื่อง

กฎหมายหรือรู้เรื่องการปกครองก็ตาม และนอกเหนือจากไม่สมควรอยู่ในฐานะผู้ใช้กฎหมายแล้ว 

แม้แต่หัวหน้างานก็ไม่สมควร เพราะไม่สามารถที่ให้ความเป็นธรรมกับใครได้ มีแต่จะสร้างความ

ขัดแย้งในหมู่คณะ   
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  ความรู้ในทัศนของขงจื๊อ ซึ่งเป็นนักปราชญ์จีน กล่าวว่า “เมื่อเรารู้ เราก็รู้ว่าเรารู้   

เมื่อเราไม่รู้ เราก็รู้ว่าเราไม่รู้ นั่นแหละคือความรู้” โดยนิยามความรู้นี้เป็นหลักปรัชญา ซึ่งจาก

ความหมายนี้พอที่อธิบายได้ว่า เป็นบุคคลที่ “รู้ตัวเองดี” คือ รู้ว่าตนรู้ และรู้ว่าตนไม่รู้ ซึ่งการรู้ใน

ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และผู้อื่น เพราะการรู้ในสิ่งที่ตนรู้ย่อมก่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่น และการรู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ก็ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาหรือเรียนรู้ต่อไป   

  แต่ความรู้ในทัศนะของพุทธศาสนา ถือว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุด เพราะถ้าเรารู้ตัว

เองเข้าใจตัวเอง ก็เท่ากับเรารู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่ความเสื่อมอะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่ความ

เจริญ กล่าวคือรู้ในความเป็นไปทั้งทางโลกและทางธรรม คือรู้ว่า อะไรควรทำก่อน อะไรควรทำ

หลัง อะไรควรหยุดทำ อะไรควรทำต่อ รู้จัก คน เวลาและสถานที่ อะไรควรเปลี่ยนแปลง อะไร

ควรคงเอาไว้ กล่าวคือรู้ในทุกอย่างรู้เท่าทันในทุกเรื่องทั้งสิ่งถูกสิ่งผิด รวมเรียกว่า “คนมีธรรม”  

หรืออีกประโยคหนึ่งกล่าวว่า “บุคคลชนะอยู่ ย่อมประสบซึ่งเวร บุคคลยังบุคคลอื่นให้แพ้แล้วย่อม

นอนลำบาก บุคคลผู้เข้าไปสงบแล้ว ละแล้วซึ่งความพ่ายแพ้และความชนะ ย่อมนอนสบาย”
8 ซึ่ง

หลักธรรมเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในผู้ปกครองในทุกระดับชั้น ถามว่าบุคคลผู้ใช้อำนาจรัฐถือกฎหมาย

อยู่ในมือ เป็นผู้ทรงธรรมมากน้อยแค่ไหนในการจะตัดสินว่าใครถูกใครผิด กล่าวคือ บุคคลที่จะใช้

อำนาจรัฐจะต้องมีทั้งความรู้และธรรมะอย่างแท้จริง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะอยู่ในฐานะผู้ใช้

กฎหมายและผู้ให้ความเป็นธรรม ดังนั้นความรู้ที่บุคคลทั่วไปพึงมี สามารถหาได้ 2 ทาง คือ  

  1.  ความรู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา คือ จากประสบการณ์โดยตรงที่ได้จากสิ่งที่

แวดล้อมทั่วไป ซึ่งอาจจะมีทั้งถูกและผิด  

  2.  ความรู้ที่อยู่ในระบบการศึกษา คือ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่คุณครู  

ทั้งหลายพยายามบ่มอบรมสั่งสอนเราตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญา เพื่อที่จะให้ได้  

นักศึกษามีคุณภาพดี คือ ให้รู้ว่าอะไรคุณอะไรโทษ อะไรคือทางเสื่อมอะไรคือทางเจริญ และ  

ทุกคนก็ควรที่จะปฏิบัติไปตามนั้น 

  ความรู้ต่างๆ ที่เราได้มาไม่ว่าจะจากประสบการณ์โดยตรงซึ่งมีทั้งถูกและผิด หรือ

กระบวนการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองก็ตาม ซึ่งความรู้เหล่านั้นหรือข้อมูลเหล่านั้นก่อน

ที่จะกลายมาเป็นความรู้อย่างที่เราเข้าใจได้ในปัจจุบัน ก็ต้องผ่านโสตประสาทต่างๆ ที่เราเรียกว่า 

อายตนะทั้ง 6 ก่อนเสมอคือ ตา หู จมูก ปาก กาย และใจ เพราะอายตนะทั้ง 6 คือเครื่องมือใน

การรับรู้ต่างๆ ดังนั้นความรู้โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภท 

คือ  

  1.  ความรู้ประเภทที่ทำให้บุคคลรู้สึกเป็นกลางๆ เช่น วิชาภาษาไทย วิชาอังกฤษ   

วิชารัฐศาสตร์ วิชาศิลป์ วิชาหน้าที่พลเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ เหลานี้เป็นต้น 

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

2531), หน้า 128.  
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  2.  ความรู้ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นกุศล เช่น การไม่โกรธ การไม่

โลภ การไม่หลง ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่า กุศลมูลหรือรากเหง้าแห่งความดี (ความไม่ชั่ว)   

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้มนุษย์เป็นคนดี  

  3.  ความรู้ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นอกุศล เช่น การโกรธ การโลภ 

การหลง ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่า อกุศลมูลหรือรากเหง้าแห่งความไม่ดี (ความชั่ว) ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้ส่งเสริมให้มนุษย์กลายเป็นคนชั่ว 

  ดังนั้นความรู้โดยทั่วไปก็จะจึงมี 3 ลักษณะดังที่ได้กล่าวมา แต่ความรู้ที่มีผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมของมนุษย์มากที่สุดในบรรดาความรู้ทั้ง 3 ประเภท คือ 2 ประเภทหลัง คือ ความรู้

ที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นกุศลและอกุศล สำหรับความรู้ที่ทำให้บุคคลรู้สึกเป็นกลางๆ   

ก็จะไม่ค่อยมีผลต่อพฤติกรรมมากนัก แต่ความรู้อย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้เรากลายเป็นคนดี

หรือคนชั่วได้ และการที่เราจะเป็นคนดีหรือคนชั่วได้นั้น ก็ต้องผ่านการประมวลความรู้เหล่านั้น

เสียก่อน หรือที่เราเรียกว่า “ความคิด” เช่น เราคิดอะไร กับใคร เมื่อไหร่ ที่ไหนอย่างไร แล้ว

แสดงออกเป็นรูปแบบพฤติกรรม ดังนั้นทุกพฤติกรรมจึงผลมาจากการคิด 

  ดังนั้นความรู้ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นกุศลและอกุศลย่อมเป็นปัจจัย

ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของมนุษย์และสังคม และประเทศชาติ เพราะความรู้

ประเภทที่ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นกุศลย่อมส่งผลให้เป็นคนดี แต่ความรู้ประเภทที่  

ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นอกุศลย่อมส่งผลให้เป็นคนชั่ว ฉะนั้นความรู้โดยทั่วไปมีทั้งด้าน  

ที่สนับสนุนให้คนทำความดี และทำความชั่ว   

  ดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงบอกว่า “คนที่มีความรู้จะต้องคู่กับคุณธรรม เพราะคนที่มี

ความรู้ถ้าไม่มีคุณธรรมก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว” ซึ่งสอดคล้องกับบทกลอนหนึ่งกล่าวว่า   

“ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานไหน ถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าศรี ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี ถ้าไม่มีธรรม

ก็ต่ำคน” 

  ดังนั้นคนเห็นแก่ตัว คนพาล คนมักโกรธ คนเขลา คนลำเอียง เหล่านี้รวมเรียกว่า 

“คนไม่มีธรรม” และคนที่ไม่มีธรรมเหล่านั้นซึ่งเมื่อมีความรู้ในระดับสูงๆ ก็จะใช้ความรู้เหล่านั้น

เป็นเครื่องมือในการกอบโกยโกงกิน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าบ่อนทำลายสังคมและประเทศชาติ 

ถือว่าเป็นตัวเห็บหมัดของชาติ เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตาม ก็สร้าง

ความเดือดร้อนที่นั่น ยิ่งถ้าอยู่ในฐานะผู้ใช้กฎหมายแล้ว นั่นคือบ่อนทำลายประเทศชาติ  

โดยแท้จริง 

 7.4  ความคิดคืออะไร  

  ความคิดคือกระบวนการนึกคิดหรือกระบวนการทบทวนอย่างแยบคายในใจในบางสิ่ง

หรือบางเรื่องที่จะกระทำ และในกระบวนการนึกคิดหรือทบทวนนั้น ก็จะมีหลักธรรมและข้อคิด

เหตุผลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คิดที่จะเรียนให้สำเร็จต้องทำอย่างไร คิดจะเป็นคนดีต้องทำ

อย่างไร หรือคิดว่าการเป็นผู้ใช้กฎหมายที่ดีควรทำอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น สำหรับความคิดอาจจะ



เอ
กสารประกอ

บการสัมมนากลุ่มย่อ
ย
ที่2

18�การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ต่างจากความรู้ตรงที่ว่า ความรู้เป็นความรู้ทั่วๆไป เช่น ความรู้ของฉันมันแค่ประถม แต่ของเธอ

มันระดับปริญญา และความคิดมันต้องมีวัตถุประสงค์ หรือมีเหตุมีผลเสมอ 

  ดร.สุวิทย์ มูลคำ กล่าวว่า การคิด คือ การค้นหาความหมาย  ซึ่งผู้ที่คิดคือพวกที่

กำลังค้นหาความหมายของอะไรบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือกำลังใช้สติปัญญาของตนเอง ทำความ

เข้าใจกับการนำความรู้ใหม่ที่ได้รับรวมเข้ากับความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อหาคำตอบว่า 

คืออะไร หรือการนำเอาข้อมูลที่พึ่งได้รับเข้ามาใหม่ ไปรวมกับข้อมูลเก่าที่รำลึกได้ เพื่อสร้างเป็น

ความคิดอ่านหรือข้อตัดสิน9 

  ดิวอี้  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของการคิดว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะการคิด

ช่วยให้คนได้มองเห็นภาพปัญหาต่างๆ ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้บุคคลได้คิดหาแนวทางในการ  

หลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ และการคิดช่วยขยายความหมายของสิ่งต่างๆในโลกได้ และผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นจากการคิดคือ คนจะมีการปฏิบัติหรือการกระทำตามที่เขาคิดถึงแม้มันอาจจะถูกหรือ

ผิดก็ตาม  

  เนื่องจากความคิดมีพลังอำนาจ จึงต้องการการควบคุมโดยได้แนะนำวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ในการช่วยรักษาความคิดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมีการควบคุมเงื่อนไขภายใต้การ

สังเกตและการสรุปความคิดตามสิ่งที่เกิดขึ้นและได้มีการทบทวนแนวคิด โดยกล่าวว่า สิ่งบุคคลรู้

จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดครั้งแรกแล้วนำไปสู่การคิดในสิ่งอื่นๆซึ่งก่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ของกระบวนการคิดนั้น 

  ดังนั้นจากแนวคิดของทั้งสองท่าน พอจะทำให้รู้ได้ว่า ความคิดค่อนข้างมีความสลับ  

ซับซ้อนและมีพลัง ซึ่งจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรู้และกระบวนการคิดเหล่านั้น ลักษณะ

ของความคิดจะ มีหลักของเหตุผล หรือหลักศาสนา หลักปรัชญา หลักของคุณงามความดีเข้ามา

เกี่ยวข้อง และหลักของความคิดจะต้องเป็นลักษณะของคำถาม เช่น เราเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน 

เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่ออะไร เหล่านี้เป็นต้น เช่น การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ถือว่าเป็นหลักการ

คิดหนึ่งที่อยู่ในหลักธรรมที่ว่า “สิกขาบุพพภาคธรรม”  

  ซึ่งหลักสิกขาบุพพภาคธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นส่วนเบื้องต้นของการศึกษากล่าวคือ

การที่การศึกษาจะดำเนินไปได้นั้นผู้ศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบสองประการที่จะกล่าวต่อไปนี้  

ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งการศึกษาของผู้นั้นก็จะประสบกับความล้มเหลวแต่ถ้ามี

องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้การศึกษาของผู้นั้นก็ถือว่าถูกต้องหรือเป็นสัมมาทิฏฐิถามว่า  

องค์ประกอบของการศึกษาทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรตอบว่าองค์ประกอบของการศึกษาทั้งสองอย่าง

นั้นคือ 1) ปรโตโฆสะ 2) โยนิโสมนสิการ องค์ประกอบทั้งสองประการนี้ทำให้การศึกษาของผู้นั้น

เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นการศึกษาที่ถูกต้องดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายทุกนิบาตว่า   

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ 2 อย่างนี้ 2 อย่างนี้เป็นไฉน คือ  

การโฆษณาแต่บุคคลอื่น 1 โยนิโสมนสิการ 1 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่ง

 9 ดร.สุวิทย์ มูลคำ, กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราห์, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ภาพพิมพ์, 2550), หน้า 13.  
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สัมมาทิฎฐิ 2 อย่างนี้แล
10 

  ดังนั้น หลักปรโตโฆสะกับหลักโยนิโสมนสิการ ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ดีที่สุดใน

กระบวนการคิดในทางพระพุทธศาสนา 

  ดังนั้นความคิดเป็นสิ่งที่มีพลังและไม่ตายตัว ซึ่งเราสามารถที่จะคิดไปได้หลายทิศทาง

หลายแง่หลายมุม เช่น คิดในเชิงของเหตุผล คิดในเชิงของปรัชญา คิดในเชิงของธรรมะ หรือ  

คิดเชิงลบ ตัวอย่างความคิดในเชิงลบ เช่น “การคิดเห็นแก่ตัว” หรือตัวอย่างความคิดในเชิง

ปรัชญา เช่น “ความรู้คือเครื่องมือของคนที่เห็นแก่ตัว แต่คุณธรรมเป็นเครื่องมือของคนดี ”หรือ 

“ความรูต้อ้งคูก่บัคณุธรรม” เหลา่นีเ้ปน็ตน้ หรอืจะคดิในดา้นกศุล เชน่ ถา้จะเปน็คนดกีต็อ้งมธีรรม 

หรือถ้าคิดในด้านอกุศล เช่น อยากรวยทางลัดก็ต้องโกงหรือทำอาชีพที่ทุจริต เหล่านี้เป็นต้น  

  ดังนั้นเราทุกคนควรพึงระวังในความคิดเอาไว้ เพราะมีคำพูดได้กล่าวเอาไว้ว่า “อยู่คน

เดียวให้ระวังความคิด อยู่กับหมู่มิตรให้ระวังคำพูด” นั่นหมายความว่า ความคิดเป็นเครื่องมืออีก

ประเภทหนึ่ง ที่จะทำให้เรามีความเจริญหรือความเสื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ใช้อำนาจรัฐ  

ซึ่งถือกฎหมายอยู่ในมือต้องระวังในความคิดให้ดี เพราะความคิดมันมีพลังและไม่มีรูปแบบตายตัว 

ซึ่งถ้าความคิดเหล่านั้นถูกกระตุ้นด้วย “อกุศลมูล” คือความโกรธ ความโลก ความหลงแล้ว 

โอกาสที่จะทำให้ผู้ใช้กฎหมายนั้น ใช้กฎหมายไปในทางที่ผิด ก็เป็นไปได้สูง เช่น การจงใจทำให้

คนผิดกลายเป็นคนถูกหรือทำให้คนถูกกลายเป็นคนผิดนั่นเอง หรือถ้าความคิดเหล่านั้นถูกกระตุ้น

ด้วย ”กุศลมูล”คือ ความไม่โกรธ ความไม่โลภ ความไม่หลง แล้ว โอกาสที่จะทำให้ผู้ใช้กฎหมาย

นั้น ใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม ก็เป็นไปได้สูง และย่อมได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม 

ว่านั่นคือผู้ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมโดยแท้จริง   

 7.5  จิตสำนึกคืออะไร 

  จิตสำนึกคือ การระลึกรู้ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองในโครงสร้างทางสังคม  

ดังที่เราจะได้ยินบ่อยๆ เช่น จิตสำนึกแห่งความเป็นครู  จิตสำนึกของพลเมืองจิตสำนึกสาธารณะ  

จิตสำนึกของการเป็นคนดี  หรือจิตสำนึกของผู้ปกครอง เหล่านี้เรียกว่า จิตสำนึกจิตสำนึกเกิดจาก

ระบบทางสังคม คือสังคมเป็นอย่างไร จิตสำนึกก็จะเป็นเช่นนั้นระบบสังคม ก่อให้เกิดโครงสร้าง

ตำแหน่งทางสังคมที่ซ้อนทับกันอยู่เมื่อเรายังเป็นเด็ก เราก็ได้เรียนรู้จิตสำนึกของความเป็นลูก   

พอเราโตขึ้นโครงสร้างและตำแหน่งที่เลื่อนไหลไปมาทำให้เรามีจิตสำนึกที่แปลผันไปตามตำแหน่ง

หน้าที่นั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างจิตสำนึกของผู้ใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐ   

  หรืออีกนิยามหนึ่งจิตสำนึกคือ ความระลึกได้โดยจิต ว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ 

อะไรเหมาะ อะไรไม่เหมาะ อะไรคือบุญ อะไรคือบาป อะไรผิดกฎหมาย อะไรถูกกฎหมาย แล้วก็

ปฏิบัติตนไปตามนั้น เช่น ถ้าอะไรถูกต้องก็ต้องปฏิบัติตามนั้น หรือถ้าอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องไม่

ปฏิบัติในสิ่งนั้น เช่น การทำบุญถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง เราก็ควรปฏิบัติ หรือการฆ่าสัตว์   

การขโมยถือว่าเป็นสิ่งไม่ดี เราก็ไม่ควรปฏิบัติ เป็นต้น 

 10 องฺ.ทุก.20/127/117. 
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  สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจิตสำนึกคือเป็นหน้าที่ของจิตของเราที่ต้องนึกบอกตัวเราเองว่า  

เราเป็นใคร และควรที่จะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร และคำว่า “จิตสำนึก” ส่วนใหญ่จะใช้ในเชิง

บวกหรือเชิงสร้างสรรค ์เช่น อะไรควรทำจิตก็บอกว่าต้องทำหรือปฏิบัต ิอะไรไม่ควรทำจิตก็บอกว่า 

ไม่ควรทำหรือไม่ควรปฏิบัต ิ

  จิตสำนึกเป็นกลไกอย่างหนึ่งในกระบวนความคิดที่ส่งผลในแง่ของพฤติกรรมทั้งการ

พูดและการกระทำ คำว่าจิตสำนึกจะใช้ในเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์เท่านั้น เพราะจิตสำนึก  

จะบ่งบอกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ซึ่งจะตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่า “การละชั่ว 

การทำดี การทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ดังนั้นจิตจะรู้ว่า อะไรคือความชั่ว ปัจจัยที่นำไปสู่ความชั่วคือ

อะไร หรืออะไรคือความดี ปัจจัยที่นำไปสู่ความดีคืออะไร และการที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์ควรทำ

อย่างไร เหล่านี้เป็นต้น 

  ดังนั้นจิตก็จะเลือกปฏิบัติแต่ในสิ่งดีสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้น ทั้งต่อตัวเองผู้อื่นและ  

ต่อสังคมส่วนรวม และอะไรที่เป็นความไม่ดีไม่งามหรือที่นำไปสู่ความชั่วหรือการทำร้าย จิตก็จะไม่

ปฏิบัติ ซึ่งตรงกับหลักพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้คนสร้างแต่กรรมดีหรือความดี เช่น คำปัจฉิมโอวาท

ของพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารย่อมมีความเสื่อมไป

เป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่นด้วยความไม่

ประมาทเถิด ”    

  ซึ่งจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาจะเน้นที่ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น คือเน้นให้ทำแต่

ประโยชน์ของตัวเองและของผู้อื่นด้วย ซึ่งรวมเรียกว่า “ส่วนรวม” คือ ถ้าเราได้ประโยชน์  

นั่นหมายความส่วนรวมก็ได้เช่นกัน หรือถ้าส่วนรวมได้ประโยชน์ นั่นหมายความว่า เราก็ได้รับ

ประโยชน์จากส่วนรวมนั้นเช่นเดียวกัน เพราะเราคือหนึ่งในส่วนรวมนั้น และคำว่า “เรา” ในแง่

ของพระพุทธศาสนา ก็คือ ทุกคนตกอยู่ในฐานะอันเดียวกันคือ “เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน

ทั้งหมดทั้งสิ้น” นั่นเอง 

  ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราอยู่ด้วนกัน โดยการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน 

มีความเมตตาต่อกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน ปรารถนาดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำร้ายกัน พึ่งพา

อาศยักนั ตามหลกัธรรมทีว่า่ “อทิปัปจัจยตา” นีค้อืลกัษณะเดน่ของพทุธศาสนาและพระพทุธศาสนา 

ก็ได้ใช้ธรรมะเหล่านี้ในการปลุกจิตสำนึกของคนทั่วไปมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึง

ปัจจุบันนี้  

  การแสดงธรรมต่าง ๆ คือ การปลุกจิตสำนึกของคนทั่วไป  คือปลุกให้คนตื่นลุกขึ้น

มาสร้างความดี ปลุกให้คนได้ดวงตาเห็นธรรม โดยเฉพาะคนที่มีดวงตามืดมนมองไม่เห็นธรรม

หรือมองเห็นผิดเป็นถูกหรือเห็นถูกเป็นผิด ซึ่งจะต้องใช้ธรรมะซักฟอกมากกว่าคนทั่วๆ ไป เพื่อที่

จะเปลี่ยนทัศนคติ จากความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มาเป็นสัมมาทิฏฐ ิ
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  ดังนั้นคนที่เห็นแก่ตัว หรือคนที่ไม่มีธรรม ทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็นอะไรออกมา 

จะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เอาประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นที่ตั้งก่อนเสมอจะไม่มี

ประโยชน์ท่านหรือประโยชน์ผู้อื่น และจะพยายามอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อสนับสนุนความคิดของตน 

“แต่ผู้รู้ย่อมรู้เท่าทัน” ว่า สิ่งที่ตนแสดงความคิดเห็นออกมานั้นเพื่อใคร เพื่อตนเองหรือเพื่อ

ประเทศชาติ และคนที่เห็นแก่ตัวยิ่งมีความรู้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติ

มากยิ่งขึ้นเท่านั้น  

  เพราะคนที่ เห็นแก่ตัวส่วนใหญ่จะไม่มีธรรม และตรงกันข้ามกับคนที่มีธรรม  

ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เห็นแก่ตัว และคนที่มีธรรมในหลายๆ ครั้งทำอะไรให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 

เหมือนกับ “น้ำที่ใส ก็ย่อมสะอาดและกินได้โดยไม่มีพิษมีภัย” แต่คนที่เห็นแก่ตัวเปรียบเหมือนกับ 

“น้ำที่ขุ่นมัว ย่อมไม่สะอาดและกินเข้าไปแล้วย่อมมีพิษมีภัย”  

  ฉะนั้นในทุกสังคมก็จะมีบุคคลมากมายที่มีความคิดที่หลากหลาย ซึ่งจะแสดงให้เรา

เห็นได้ทั้งในรูปของคำพูดและทางด้านพฤติกรรม ซึ่งการแสดงออกเหล่านั้นก็มีทั้งในประเภทที่นำ

ไปสู่กุศลและอกุศล และเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม และความคิดเหล่านั้นย่อมส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นไปของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีหรือด้านเจริญและ  

ด้านเสื่อมและยังสะท้อนให้รู้ถึงจิตสำนึกของบุคคลเหล่านั้นด้วย  

  ดังนั้นพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลจึงมีผลมาจากความรู้ความคิดจิตสำนึก เพราะทั้ง

ความรู้ความคิดจิตสำนึก จะทำงานกันอย่างสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุ

มีผล เพราะความรู้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดและความคิดจะทำให้เกิดจิตสำนึกในลักษณะที่  

แตกต่างกันออกไป 

  ดังนั้นในบางครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่สะท้อนออกมาจากสังคมต่างๆ ว่า “บุคคลคนนี้  

มีจิตสำนึกที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู และอยู่ในฐานะตำแหน่งผู้ปกครองต่อไป หรือบุคคล

คนนั้นเห็นแก่ตัว ไร้จิตสำนึกไม่สมควรให้อยู่ในตำแหน่งนี้อีกต่อไป”  

8.จิตสำนึกกับนิติธรรมและประชาธิปไตย

ผู้ปกครองและผู้ใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อใช้อำนาจแล้วย่อมมีผลกระทบต่อความ

เป็นไปของบุคคลรวมทั้งความเป็นนิติธรรมและความเป็นประชาธิปไตย ดังนั้นการปลุกจิตสำนึก

ของเจ้าหน้าที่รัฐย่อมมีความสำคัญ เพราะการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐย่อมเกี่ยวข้องกับอำนาจ 

และกฎหมาย ซึ่งแน่นอนย่อมมีผลต่อความเป็นไปของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล 

ดังนั้นการปลุกจิตสำนึก ต้องปลุกด้วยธรรมะเท่านั้นจึงจะทำให้นิติธรรมเป็นนิติธรรมและ

ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง ซึ่งไม่ว่าจะสมัยใดธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด แม้แต่

สมัยพุทธกาล องคุลิมาลซึ่งเป็นโจรชั่วก็สามารถกลับตัวกลับจิตกลับใจมาเป็นคนดีได้ก็ด้วยธรรมะ

หรือแม้แต่พระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งก่อนจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ได้นับถือชฏิล (นักบวชบูชาไฟ) 

มาก่อน แต่เมื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาและได้นำเอา  
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หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ในการปกครองบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองมีความ

เจริญความและสงบสุข  

ยุคปัจจุบันธรรมะก็ยังมีความสำคัญในทุกระดับของการปกครอง ซึ่งบรรดานักปกครองและ

คณะผู้บริหารทั้งหลายมักจะถกเถียงกันว่าหลักการสำคัญในการปกครองหรือบริหารนั้นคือ การที่

เราได้มาสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ได้ร่วมถกเถียงกันมามากมาย แต่ในที่สุดก็มีผู้เสนอว่า 

หน้าที่แท้จริงของผู้ปกครองและผู้บริหารทั้งหลาย น่าจะอยู่ที่ธรรมะ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว ก็ยังมีพระปฐมบรมราโชวาทว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแกมหาชน

ชาวสยาม” หรือ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงหลักของนักปกครองเอาไว้ว่า   

“นักปกครอง จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการ เช่น มีสติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความ

สามารถ ของบุคคลที่ชักนำให้คนทั้งหลายปฏิบัติตามช่วยประสานประโยชน์ สร้างความสามัคคีให้

เกิดขึ้นในหมู่คณะ ชุมชน บุคคลทุกชนชั้น และนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม ที่ไม่ผิดกฎหมาย 

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งนักปกครองเป็นผู้นำต้องมีบทบาทและอิทธิพลสูงกว่า  

ผู้ติดตาม หรือประชาชน ในการบริหารและการปกครองรัฐนั้น ๆ ตรงกันข้ามหากนักปกครอง

นำพาประชาชนไปผิดทาง ย่อมนำความเสียหายมาสู่รัฐ”   

พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในโคปาลสูตร สูตรเพื่อเปรียบเทียบด้วยคนเลี้ยงโค เกี่ยวกับ  

นักปกครองและผู้ติดตามไว้ดังนี้  

“เหมือนโคหัวหน้าฝูงว่ายน้ำไปสู่ฝั่งตรงข้าม หากโคหัวหน้าว่ายไปตรง 

เมื่อฝูงโคทั้งหลายก็ไปตรงตามกัน และประสบกับความปลอดภัย หากโค

หัวหน้าฝูงพาว่ายไปคด โคทั้งฝูงที่ติดตามย่อมจะดำเนินไปคด และประสบกับ

ความยากลำบากฉันนั้น บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ หรือเป็นผู้นำ 

หากมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้วผู้ติดตามย่อมเดิน

ตามแบบผู้นำด้วยดี และประสบกับความปลอดภัย หากว่าผู้นำหรือหัวหน้า   

ไม่ประกอบด้วยธรรมในการดำเนินชีวิต หรือในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะ

ดำเนินไปตาม และประสบกับความลำบาก ฉันนั้น”
11 

ดังนั้นการปกครองทุกยุคทุกสมัย บุคคลจะต้องเริ่มต้นด้วยหลักธรรมะ ซึ่งเป็นผู้ชี้นำในการ

ปกครองด้วยธรรมะ การบริหารการปกครองจึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่ภายใต้การ

ปกครองรวมไปถึงผู้ที่ร่วมงานด้วยกันในทุกระดับชั้น เพราะว่า “ที่ใดมีธรรมะ ที่นั่นย่อมเป็นการ

เริ่มต้นที่ดีที่สุด” ดังนั้นจึงมีข้อเตือนใจว่า “ธรรมะเป็นศูนย์รวม เป็นหลักนำชัยสู่การปกครองและ

การบริหาร” ในทุกระดับชั้น และทุกขั้นตอน 

ตัวอย่างของการปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านมา 

1) มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ครั้งหนึ่ง มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ร่วมกับ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ณ 

 11 พระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยตโฺต), ภาวะผูน้ำ, พมิพค์รัง้ที ่7, (กรงุเทพมหานคร : สขุภาพใจ, 2546), หนา้ 2-4.  
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โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท ตำบลหมูสีอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 

19 – 21 มิถุนายน 2556 ในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ “การส่งเสริมจิตสำนึกด้าน

จริยธรรมให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ของผู้ตรวจการ

แผ่นดินโดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบหลักด้านจริยธรรมของหน่วยงานได้รับความรู้ 

ความเข้าใจ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน, ได้ทราบถึงภารกิจหลักด้านจริยธรรม

ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

โดยนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เป็นประธานในพิธี

เปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ได้กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง  

การเมอืง ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัแตล่ะประเภท ใหเ้ปน็ไปตามประมวลจรยิธรรมทีก่ำหนดขึน้ 

และมาตรา 280 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำ

ประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมซึ่งหน่วยงานก็ได้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมตรงตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญและส่งให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบเกือบทั้งหมดแล้ว โดยมีอีกเพียงร้อยละ 8 

หรือประมาณ 12 หน่วยงานเท่านั้น ที่ยังส่งเป็นร่างและบ้างก็ยังไม่ได้จัดทำ 

2) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดอบรมเครือข่ายภาครัฐ  ในหัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 

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

กระทรวงมหาดไทยโดย นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ  

เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ซึ่งกระทรวง

มหาดไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมทั้งปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์

สุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นใน

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ 

โดยนายแก่นเพชร  ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มี  

นโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติและให้การสนับสนุน  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐพร้อมทั้งได้กำหนดนโยบาย

ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุก  

หน่วยงานต้องเร่งดำเนินการโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการขับเคลื่อนการปราบปราม

การทุจริตตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องและได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) ขึ้นเพื่ออำนวยการในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตประพฤติมิชอบให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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3) กระทรวงเกษตรฯจัดโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”   

นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการให้

ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ

ทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยยังคงต้องประสบ

กับสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้น 

และจากการที่องค์กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหา

คอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยดัชนีคอค์รัปชันของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่ 88 

ในปี 2555 มาอยู่อันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศ ในปี 2556 และต่ำกว่าอีกหลายประเทศ  

ในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

นายสมปอง กล่าวต่อไปว่า กลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวง

ราชการลดน้อยลง จึงต้องให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมี

ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและ  

ส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ

เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ  

4) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักบริหารหนี้

สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมสรรพากร จัดโครงการให้ความ

รู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม   

ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งการจัดอบรมในลักษณะมีอีกมากมาย   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการปลุกจิตสำนึกย่อมมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะการปลุกจิตสำนึก

ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งถือกฎหมายอยู่ในมือ และในฐานะผู้รักษาความเป็นธรรม หรือแม้แต่การ

เข้าใจหรือเข้าถึงในนิติธรรมและประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยความรู้ความคิดและการปลุกจิตสำนึก

เป็นปัจจัยสำคัญ เพราะหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกมาตั้งแต่ต้นในทุกเรื่องแล้ว ต่อให้บุคคล  

เหล่านั้นมีความรู้มากมายจบในระดับสูงมีปริญญาเป็นร้อยใบก็ตาม ก็ยากที่จะเป็นคนดีหรือเป็น

เจ้าหน้าที่ที่ดีของรัฐได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดี และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีได้ 

ดังนั้นเมื่อประชาชนทั้งหลายซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับชั้น ยังไม่มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง

อย่างแท้จริง ทั้งในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นนิติธรรมแล้ว ประเทศก็ยากที่นำไปสู่ความ

เจริญ ประชาธิปไตยก็ยังคงเป็นประชาธิปไตยแบบจอมปลอม และหลักนิติธรรมก็ยังคงเป็นข้ออ้าง

เหมือนดังที่ผ่านมา  
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9.สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง

การที่จะทำให้ประเทศชาติมีหลักนิติธรรมที่ถูกต้องและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้นั้น

ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ความคิดที่เป็นธรรม จิตสำนึกที่ทรงพลัง เหมือนกับเหล็ก  

ที่หล่อหลอมถูกทุบตีจนกลายเป็นมีดที่คมกริบ และพร้อมที่จะทำหน้าที่ของมัน คือ “การเชือด

เฉือนทุกอย่างให้ขาดสะบั้น” เหมือนกับ “เปาปุนจิ้น” ที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา บนพื้นฐานของ

ความถูกผิดที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนไม่มีอคติ ไม่มีความลำเอียง ทุกอย่างเที่ยงตรง  ซึ่งทั้งหมดนั้น  

ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของภาครัฐเองว่า จะมีความสามารถในการที่จะทำให้ประชาชนทั้งหลาย  

มีความรู้ความคิดจิตสำนึกเหมือนดังที่กล่าวมาแค่ไหน  

โดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าได้มีวิธีการปลุก

จิตสำนึกของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นเติบโต

ขึ้นมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม และที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองหรือการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ

อย่างถึงรากถึงแก่นของชีวิต คือ หลักของความไม่เที่ยง “กฎพระไตรลักษณะ” คือหลักอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าใจ ว่า ชีวิตมันมี (เกิดแก่เจ็บตาย) หรือเกิดขึ้นใน

เบื้องต้น แปรเปลี่ยนในท่ามกลาง และแตกดับสลายในที่สุด  “ชีวิตจะไม่อยู่ค้ำฟ้า” และสิ่งที่เรามี

อยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ยศ บรรดาศักดิ์ เงินทอง วัตถุสิ่งของมีค่าต่างๆมากมาย ซึ่งเมื่อเราต้อง

ตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่เอาอะไรไปได้สักอย่าง ซึ่งเมื่อทุกคนคิดอย่างนี้ได้ ก็สามารถทำให้ลดการ

กอบโกยโกงกินลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อย 

เมื่อหลักของความไม่เที่ยง สามารถทำให้บุคคลคลายจากการยึดติดยึดมั่นในทุกสรรพสิ่งได้ 

และเมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ได้เข้าใจในความเป็นไปของระบอบประชาธิปไตยได้เข้าใจใน

ระบบนิติธรรม และเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตแล้ว  ก็ย่อมจะรู้ถึงหน้าที่ของตนว่าการเป็น

พลเมืองที่ดีควรทำอย่างไร การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีควรทำอย่างไร 

ดังนั้น ความรู้ ความคิด และจิตสำนึก รวมเรียกว่า (สัมมาทิฏฐิ) ย่อมมีอิทธิพลต่อความ

เป็นไปของระบอบประชาธิปไตยและความเป็นนิติธรรม ในทุกด้านและในทุกมิติของระบบการ

ปกครอง 

 หลักธรรมที่ใช้ในการปลุกจิตสำนึก 

หลักธรรมที่ใช้ในการส่งเสริม (บ่มอบรม)ในเบื้องต้น เพื่อปลุกจิตย้อมใจของประชาชนใน

ฐานะเป็นพลเมืองเพื่อที่จะให้ได้พลเมืองที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

1) หลักโยนิโสมนสิการ 

2) หลักอริยมรรคมีองค์ 8 

3) หลักอคติ 4 
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4) หลักพรหมวิหาร 4 

5) หลักอิทธิบาท 4 

6) หลักกุศลมูลอกุศลมูล  

7) กฎพระไตรลักษณ์ 

8) หลักโลกธรรม 8 

9) หลักอปริหานิยธรรม 7 

เหล่านี้เป็นต้น 

10.บทสรุปและข้อเสนอแนะ

พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรมที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งที่ผู้ปกครองจะต้องมีคือ   

(อาชชะวัง) คือความซื่อตรง หรือความสัจจริง กล่าวคือผู้นำหรือผู้ปกครองจะต้องเป็นแบบอย่าง

ในด้านความประพฤติ เพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่ภายใต้องค์กรนั้นเห็นเป็นแบบอย่าง โดยให้มีความ

ประพฤติที่เสมอกันและเป็นแนวเดียวกันเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะ ซึ่งในพระพุทธ

ศาสนาได้จัดการรักษาสัตย์ไว้ในศีลเป็นองค์ที่ 5 แห่งเบญจศีล ในธรรมจริยา ส่วนวจีสุจริตเป็น

องค์ต้น และเป็นองค์ที่สองแห่งอัฏฐังคิกมรรค โดยนัยนี้ชนผู้ขาดความสัตย์จักเป็นผู้มีศีล จักเป็น

ธรรมจารี จักเป็นอารยะบุคคลหาได้ไม่ 12 สัจจะ คือความซื่อสัตย์สุจริตหลักความจริงที่มนุษย์  

ในระดับต่างๆควรจะต้องประพฤติและปฏิบัติด้วยความจริงใจ อย่างตรงไปตรงมาแม้กับตัวเองและ

ผู้อื่น  

ดังนั้นหลักนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตย ย่อมเกิดมาจากการเรียนรู้และความเข้าใจที่

ถูกต้องและจิตสำนึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมอย่างแท้จริง โดยสะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าพฤติกรรมของประชาชนและ  

เจ้าหน้าที่รัฐจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา   

แต่หน้าที่ของรัฐก็จะต้องคอยควบคุมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมให้ได้ โดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเหล่านั้น ซึ่งปกติประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐก็จะมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกได้   

2 ลักษณะคือ ด้านกุศลและอกุศล 

 1) ด้านกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับความรู้ที่ถูกกระตุ้นด้วยปัจจัย

หรืออำนาจที่นำไปสู่ความดีแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมมีแนวโน้มทางพฤติกรรมที่นำไปสู่

ความเป็นกุศล หรือผู้ทรงธรรม 

 12 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุขเล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2522), หน้า 19. 



เอ
กส
าร
ปร
ะก
อ
บก
าร
สัม
มน
าก
ลุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
2

1�� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 2) ด้านอกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับความรู้ที่ถูกกระตุ้นด้วยปัจจัย

หรืออำนาจที่นำไปสู่ความชั่วแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมมีแนวโน้มทางพฤติกรรมที่นำไปสู่

ความเป็นอกุศล หรือผู้ไม่มีธรรม  

 3) ด้านกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับความคิดที่ถูกกระตุ้นด้วยปัจจัย

หรอือำนาจทีน่ำไปสูค่วามดแีลว้ บคุคลเหลา่นัน้ยอ่มมพีฤตกิรรมทีเ่ปน็กศุล หรอืผูท้รงธรรม 

 4) ด้านอกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับความคิดที่ถูกกระตุ้นด้วย

ปัจจัยหรืออำนาจที่นำไปสู่ความชั่วแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมมีพฤติกรรมที่เป็นอกุศล 

หรือผู้ไม่มีธรรม  

 5) ด้านกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อจิตสำนึกถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยหรือ

อำนาจที่นำไปสู่ความดีแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมกลายเป็นคนดี หรือเรียกว่า “ผู้มีธรรม” 

 6) ด้านอกุศล กล่าวคือ ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อจิตสำนึกถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยหรือ

อำนาจที่นำไปสู่ความชั่วแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมกลายเป็นคนชั่ว หรือเรียกว่า “ผู้ไร้ซึ่ง

ธรรม” 

ดังนั้นการส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม เพื่อที่จะให้ประชาชนในฐานะพลเมืองและ

เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ใช้อำนาจ ได้เข้าใจและเข้าถึงในหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง ซึ่งภารกิจที่สำคัญ

ดังที่ได้กล่าวมานี้จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ประการ

เพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติต่อไป  

สิ่งที่ทางภาครัฐจะต้องทำและส่งเสริมมี 3 ประการดังนี้  คือ  

1) ส่งเสริมให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ประกอบด้วยธรรม  

2) ส่งเสริมให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ที่มีความคิดที่ประกอบด้วยธรรม 

3) ส่งเสริมให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ประกอบด้วยธรรม  
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จัดการความขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ บริษัท 21 เซ็นจูรี่จำกัด, 2554. 
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การพัฒนาประชาธิปไตยในทุกสังคมมักจะเริ่มต้นจากขั้นการเปลี่ยน

ผ่านมาสู่ระบอบประชาธิปไตย (transition to democracy) จนถึงขั้นการ

สร้างระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง (consolidation of democracy) ก่อนที่

สังคมนั้นจะกลายเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ขั้นการเปลี่ยนผ่านเป็น

ช่วงของการต่อสู้ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในระยะนี้มักจะเป็นปัญหาว่า

สังคมนั้นจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมการเมืองไปในทิศทางใด   

การเปลี่ยนผ่านจะประสบความสำเร็จหากสังคมดังกล่าวตกลงยอมรับ

ระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองใหม่ (Doorenspleet and 

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

การรับประชาธิปไตยมาเป็นระบอบการปกครองไม่ได้หมายความว่าสังคม

นั้นจะมุ่งหน้าไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบและไม่มีวันย้อนกลับ

มาเป็นเผด็จการรูปใดรูปหนึ่งอีกต่อไป หากสังคมนั้นยังไม่สามารถพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงขั้นที่มีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นมาได้ ด้วยเหตุนี้ 

การมีหลักนิติธรรมขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประเทศประชาธิปไตยใหม่ทั้งหลาย 

ความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นเมื่อกฎ

กติกาและสถาบันของระบอบการปกครองนี้สามารถหยั่งรากลึกลงไปใน

สังคมและระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงจนกลายเป็นเพียงเกมเดียว  

ที่เล่นกันอยู่ในสังคม (the only game in town) นั่นคือ ประชาธิปไตย

พัฒนาไปจนถึงขั้นที่ไม่มีใครในบรรดากลุ่มทางการเมืองที่สำคัญต้องการ  

โค่นล้มระบอบการปกครองนี้ ขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ในสังคมต่างก็  

เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามกระบวนการ

ประชาธิปไตยเท่านั้น และนอกจากนั้น ผู้มีบทบาททางการเมืองทั้งหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ทหาร หรือกลุ่มประชาสังคมล้วนแต่เคยชินกับ

การยุติข้อขัดแย้งตามกฎกติกาที่มีอยู่ (Linz and Stephan, 1996:15-16 

 *  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ใน เพิ่งอ้าง: 2) แน่นอนทีเดียว ในขั้นนี้ระบอบประชาธิปไตยได้กลายเป็นสถาบันที่คนส่วนใหญ่

ยอมรับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบอบการปกครองดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็เป็นกติกาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถือปฏิบัติกัน  

โดยปกติธรรมดา กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประชาธิปไตยได้กลายเป็นวิถีชีวิตทางการเมืองของคน  

ในสังคมไปแล้ว 

ในทำนองเดียวกับบรรดาประเทศประชาธิปไตยใหม่อื่นๆ การพัฒนาประชาธิปไตย  

ในประเทศไทยยังคงอยู่ในขั้นของการเปลี่ยนผ่านและยังไม่สามารถสร้างระบอบประชาธิปไตย  

ที่เข้มแข็งและยั่งยืนขึ้นมาได้ ทั้งที่สังคมไทยเริ่มรับเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครอง

ประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นของกระแสการปฏิรูปการเมืองภายหลังเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 จะสามารถผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและเสถียรภาพอย่างจริงจังอันเป็นผลให้มีการร่างและประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ตาม แต่ในระยะต่อมาหลักการและกลไกของ

ระบอบเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ที่บรรจุไว้อย่างครบครันในรัฐธรรมนูญฉบับนี้  

กลับถูกละเมิด ละเลย และบิดเบือนอย่างกว้างขวางจนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านการกระทำดังกล่าว ดังนั้น หากสังคมไทยจะสร้างความปรองดอง

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบอบเสรีประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง

และยั่งยืนอย่างแท้จริง ภารกิจหลักของการปฏิรูปครั้งใหม่ย่อมจะหนีไม่พ้นการผลักดันให้หลักการ

และกลไกของเสรีประชาธิปไตยสามารถทำหน้าที่อย่างครบถ้วนและได้ผล มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะ

จมปลักอยู่กับวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

หากจะกล่าวโดยรวม องค์ประกอบสำคัญของระบอบเสรีประชาธิปไตย ตั้งแต่การปกครอง

ตามหลักนิติธรรม (rule of law) ความพร้อมที่จะรับผิดชอบและยอมรับการตรวจสอบของ  

ผูใ้ชอ้ำนาจรฐั (accountability) การเลอืกตัง้อยา่งเสรแีละยตุธิรรม (free and fair election) 

การเคารพสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพในฐานะพลเมือง (political rights and civil 

liberties) ของประชาชน ตลอดจนการมรีฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ซึง่ตอบสนองตอ่ขอ้เรยีกรอ้ง 

ของประชาชนและมีอำนาจในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง (ดู Stepan, 2001:298-304; 

Beetham and Boyle, 1995: Chap.1; Diamond and Morlino, 2004:23-28; Merkel, 

2004:38-42 ใน เพิ่งอ้าง: 3) ทั้งหมดวางอยู่บนหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยสมัยใหม่   

2 ประการคือ หลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก (majoritarianism) หรือหลักการปกครอง

โดยเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้ง (electoralism) และหลักการปกป้องสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและจำกัดอำนาจรัฐ (constitutionalism) (Wiggel, 2008:234-236; Grossman 

and Levin, 1995:787-788; Satori,1987:31; Holmes,1995 ใน เพิ่งอ้าง: 3) 

หลักประการแรกคือ การปกครองโดยเสียงข้างมากที่รับฟังเสียงข้างน้อยสะท้อนแนวคิด

เกี่ยวกับรัฐบาลของประชาชน (popular government) ซึ่งในยุคปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งด้วย

เสียงข้างมาก องค์ประกอบของประชาธิปไตยตามหลักการนี้ก็คือ การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 

และรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและมีอำนาจในการปกครองอย่างแท้จริง   
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ส่วนหลักการประการที่สองคือ การควบคุมการใช้อำนาจรัฐให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและ  

ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักการหลังนี้จะแสดงออกมาในรูปของการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพด้านต่างๆ การใช้อำนาจรัฐอย่างรับผิดชอบและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ และ  

การปกครองตามหลักนิติธรรม หลักการทั้งสองของระบอบเสรีประชาธิปไตยเป็นผลจากการ  

ผสมผสานระหว่างแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยเกี่ยวกับการปกครองโดยคนส่วนใหญ่   

กับแนวคิดเสรีนิยมทางการเมือง (political liberalism) ที่มุ่งปกป้องเสรีภาพของประชาชนให้พ้น

จากการใช้อำนาจตามอำเภอใจของรัฐ ตามหลักการของประชาธิปไตยสมัยใหม่ รัฐบาลไม่เพียงจะ

ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากเท่านั้น แต่จะต้องใช้อานาจอย่างรับผิดชอบภายใน

ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย 

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับสังคมที่ เพิ่งรับเอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามาหรือระบอบ

ประชาธิปไตยยังไม่เติบโตคือ ความล้มเหลวในการนำหลักการของระบอบเสรีประชาธิปไตยมาใช้

อย่างครบถ้วน กรณีหนึ่งที่มักจะพบเห็นบ่อยครั้งในยุคปัจจุบันคือ การที่รัฐมักจะใช้อำนาจคุกคาม

หรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมและปราศจากการตรวจสอบ

อย่างจริงจัง (ดู Huntington,1996:9-10 ใน เพิ่งอ้าง: 3) ในสภาพการณ์เช่นนี้ ระบอบ

ประชาธิปไตยที่อ้างว่ามีอยู่จึงไม่ใช่ระบอบเสรีประชาธิปไตย หากเป็นแต่เพียงเป็นประชาธิปไตย

บางส่วนหรือไม่เต็มรูป (limited or defective democracy) เท่านั้น (Diamond, Larry, 1996: 

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

เหล่านี้จึงอยู่ระหว่างระบอบอำนาจนิยมกับระบอบเสรีประชาธิปไตย ในกรณีที่ไม่มีการปฏิรูป

การเมืองกันอย่างจริงจังเพื่อผลักดันให้ เกิดระบอบเสรีประชาธิปไตยที่แท้จริง ระบอบ

ประชาธิปไตยอำนาจนิยมดังกล่าวอาจจะดำรงอยู่ในสังคมประเภทนี้ได้เป็นเวลานาน หากรัฐ

สามารถสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงหรือควบคุมสังคมได้อย่างเหนียวแน่น รวมทั้งสามารถทำให้

บรรดาชนชั้นนำในสังคมและประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการปกครองเช่นนี้ตอบสนองความ

ต้องการหรือแก้ไขปัญหาของตนได้ ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียเสรีภาพบางด้านไปก็ตาม (Merkel, 

2004:54; O’Donnel, 1996:34-35 ใน เพิ่งอ้าง: 4) นอกจากนั้นในบางกรณี รัฐในระบอบกึ่ง

อำนาจนิยมกึ่งประชาธิปไตยยังสามารถใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อที่ได้ผลทำให้คนจำนวนไม่น้อยพา

กันหลงเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า นี่คือระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีการกล่าวอ้างว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม  

ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการทำหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐ ทำให้เกิด “ความ

เคลือบแคลงต่อหลักนิติธรรมในสังคมไทย” และความรู้สึกว่าไม่ได้รับความชอบธรรมจาก

กระบวนการยุติธรรม เช่น กรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันของทั้งสองฝ่าย แต่ฝ่ายหนึ่งได้รับ

การประกันตัว ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ถูกนำไป

ขยายผลและโจมตีว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐานเกิดขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างการรับรู้ว่า

กระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน  

ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการที่นักกฎหมายยอมรับ

ประกาศคณะปฏิวัติในฐานะกฎหมาย ทำให้สังคมมีการพัฒนาแนวคิดที่ว่ากฎหมายคือคำสั่งของ  
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ผู้มีอำนาจ เมื่อใครมีอำนาจรัฐจะสั่งอย่างไรก็ได้ ทั้งๆ ที่กฎหมายต้องมีเนื้อหาสาระที่เป็น

ธรรมชาติ ปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และมีกระบวนการออกกฎหมายที่ชอบธรรมมิใช่

แค่คำสั่งของผู้มีอำนาจ อีกทั้งกฎหมายต้องเป็นใหญ่เหนือกฎที่คนๆ เดียวเขียนขึ้น หรือกฎหมู่ที่

คนหรือคณะบุคคลตั้งขึ้น และมิใช่แค่เพียงกฎเกณฑ์ที่ออกโดยผู้มีอำนาจรัฐเพื่อใช้บังคับ เพราะ

หากเปน็เชน่นัน้นกักฎหมายกจ็ะรบัไปใชโ้ดยไมส่นใจวา่กฎหมายทีอ่อกมามเีนือ้หาชอบธรรมหรอืไม ่

กฎหมายจงึกลายเปน็เครือ่งมอืของผูท้ีม่อีำนาจ (คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและคน้หาความจรงิ 

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

บทบาทการทำหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐต่างๆ ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการแทรกแซง 

ทำให้กลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ถูกออกแบบมานับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 กลับไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร องค์กรอิสระต่างๆ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการ

แทรกแซงจากทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายระบบราชการ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างไม่โปร่งใสและไม่เป็นกลาง โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)   

จนกลายเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง หลายฝ่ายมองว่าองค์กร

ตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กลายเป็นเครื่องมือในการจัดการฝ่ายตรงข้าม 

จนเกิดภาวะ “การตรวจสอบที่ไม่สร้างสรรค์” ในระบบการเมืองและกระบวนการยุติธรรมของ

สังคมไทย 

ภาวะเช่นนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลัง พ.ศ.2548 เป็นต้นมา เมื่อโครงสร้างการถ่วงดุล 

อำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเสียดุลไป กล่าวคือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

เป็นฝ่ายเดียวกัน เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีและ  

มาจากพรรคเดียวกัน ฝ่ายตุลาการจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการถ่วงดุลอำนาจ ทำให้เกิด  

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่ยอมรับกลไกของกระบวนการยุติธรรม และนำไปสู่การโจมตี

บทบาทดังกล่าว ทำให้สังคมมีสภาพที่เสมือนหนึ่งขาดผู้รักษากติกาที่เป็นกลางในสถานการณ์

ความขัดแย้งเช่นนี ้

ประเด็นเหล่านี้นำไปสู่การสร้างการรับรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน มีการ  

กล่าวอ้างว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการทำ

หน้าที่ขององค์กรอิสระ ทำให้เกิดความเคลือบแคลงต่อหลักนิติธรรม และความรู้สึกว่าไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม เช่น กรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันของทั้งสองฝ่าย 

แต่ฝ่ายหนึ่งได้รับการประกันตัว ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเป็นจำนวนมาก 

ทำให้ถูกนำไปขยายผลและโจมตีว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐานเกิดขึ้น (คณะกรรมการ

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

ภายหลังจากการยุบสภาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ทั้งศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลปกครอง และศาลยตุธิรรมโดยเฉพาะศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง 

ต่างมีบทบาทมากขึ้น ตั้งแต่การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2549 ไม่ชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญ การยุบพรรคการเมือง 2 ระลอกโดยพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน  

ซึ่งสืบทอดมาจากพรรคไทยรักไทย การวินิจฉัยให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี พ้นจาก

ตำแหน่งเพราะเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ในฐานะเป็นลูกจ้าง รวมทั้งกรณีการวินิจฉัยกรณี

แถลงการณ์ร่วมประสาทพระวิหาร และการตัดสินลงโทษ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ว่ากระทำผิด

ฐานกระทำการอันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ 

แม้คำพิพากษาของศาลในหลายกรณีได้สร้างทางออกของภาวะทางตันในทางการเมือง เช่น 

กรณีการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2549 ซึ่งทั้งพรรคฝ่ายค้านและประชาชนกว่า   

14 ล้านคนเห็นว่าไม่ชอบธรรมและศาลลงมาตัดสิน ทำให้เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่เป็น

ธรรมขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่ศาลพยายามดำรงบทบาทในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

มาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าสังคมในหลายส่วนจะเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของศาลในหลายกรณี

มีลักษณะ “Double Standard” ปรากฏการณ์ “ตุลาการภิวัตน์” ในประเทศไทยที่ผ่านมา ไม่ใช่

การตัดสินคดีความอย่างก้าวหน้า (Judicial activism) และไม่ใช่การตีความกฎหมายอย่าง

สร้างสรรค์ (Constructive Interpretation) เพราะ การตัดสินคดีความอย่างก้าวหน้าคือการที่  

ผู้พิพากษาพยายามใช้ และตีความกฎหมายอย่างสร้างสรรค์ เพื่อวินิจฉัยคดีให้เกิดผลไปในทางที่

ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออกไปมากขึ้น การตัดสินคดีความ

อย่างก้าวหน้าจึงไม่ใช่การตัดสินคดีความเพื่อปราบปรามศัตรูทางการเมืองขั้วตรงข้าม ไม่ใช่การ

ตัดสินคดีความเพื่อ “ปลด” นักการเมือง ไม่ใช่การตัดสินคดีความเพื่อตามยุบพรรคการเมือง 

ไม่ใช่การตัดสินคดีความที่แทรกแซงเข้าไปในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเป็นอำนาจของ

รัฐบาลโดยแท้  

ต่อมาเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีการยกเลิก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และคณะรัฐประหารได้ประกาศให้องค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่า เช่น ศาลรัฐธรรมนูญต้องถูกยกเลิกไปทั้งหมด โดยได้จัดตั้งตุลาการ

รฐัธรรมนญูขึน้มาโดยคำสัง่ของคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์

ทรงเป็นประมุข (คปค.) นอกจากนี้ ยังออกประกาศ คปค. ฉบับที่ 27 กำหนดให้ พ.ร.บ. 

พรรคการเมืองยังคงบังคับใช้ต่อไป และกรณีมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองพรรคใด ให้เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา 5 ปีซึ่งจากนั้นเป็นต้นมาได้นำมาสู่การร้อง

ให้มีการพิจารณายุบพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ และอีก 3 พรรค ได้แก่ พรรค

ประชาธปิไตยกา้วหนา้ พรรคแผน่ดนิไทย และพรรคพฒันาชาตไิทย โดยผลของการพจิารณาพบวา่ 

ไดม้กีารยกคำรอ้งทีใ่หย้บุพรรคประชาธปิตัย ์และมคีำสัง่ใหย้บุพรรคและเพกิถอนสทิธใินการเลอืกตัง้ 

ของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดิน

ไทยเป็นกำหนดเวลา 8 ป ี

การยุบพรรคการเมืองในครั้งนั้นและอีกหลายครั้งต่อมา ได้กลายเป็นชนวนบ่มเพาะปัญหา

ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยในระยะที่ผ่านมาให้ลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัญหา

สำคัญที่สุดเนื่องจาก ผู้มีอำนาจทางการเมืองไทยทุกฝ่ายต่างพยายามใช้กลไกการยุบ

พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่แข่งขันทางการเมือง โดยอาศัยช่องทางที่กฎหมายไทย
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กำหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้อย่างกว้างขวางมาก และปราศจากกลไกทางวิธีพิจารณา

ทีป่ระกนัมใิหม้กีารยบุพรรคการเมอืงไดโ้ดยงา่ย การยบุพรรคการเมอืงของไทยจงึกลายเปน็เครือ่งมอื 

สลายการรวมกลุ่มของนักการเมืองในพรรคการเมืองขนาดใหญ่เป็นกลไกเปลี่ยนแปลงการจับขั้ว

ทางการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล และถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อการตอบโต้ทางการเมือง 

ปมแห่งปัญหาความขัดแย้งยังถูกทำให้เด่นชัดขึ้นจากการที่คณะรัฐประหารได้จัดตั้ง  

คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) โดยประกาศ  

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 

เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 

ภายหลังประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 30 กำหนดให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 23 

เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยสาระสำคัญของประกาศฯ 

ฉบับที่ 30 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังการรัฐประหารเช่นนี้ ในเชิงหลักการถูก  

วิพากษ์วิจารณ์ถึง “ความชอบธรรม” (Legitimacy) ของที่มาของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง

บุคคลผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง 12 คน ก็ถูกตั้งคำถามจากสังคม โดยเฉพาะฝ่าย  

ผู้ถูกตรวจสอบในความเป็นอิสระเป็นกลาง ยิ่งไปกว่านั้นมีการกล่าวถึงขนาดว่าเป็น “คู่ปฏิปักษ์” 

กับฝ่ายที่ถูกตรวจสอบอย่างชัดแจ้ง การวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้งข้างต้น ถูกขยายวงกว้างสู่สังคม 

ทำให้เกิดความสงสัยและไม่เชื่อมั่นในความยุติธรรมอันเกิดจากกระบวนการตรวจสอบผ่าน  

คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ซึ่งคงปฏิเสธมิให้มีผลต่อเนื่องไปถึงความเชื่อมั่นต่อ

กระบวนการยุติธรรมโดยรวมทั้งหมดไม่ได้ ซึ่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ นี้ เป็นจุดเริ่มต้น

ที่ทำให้ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบและสังคมโดยรวมรู้สึกว่าเป็น “ความยุติธรรมของผู้ชนะ” หากปล่อยทิ้ง

ไว้มีแต่จะทำให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และอาจทำให้เกิดเป็นข้อขัดแย้งใหม่ขึ้น

มาอีก กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยจึงไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ หากไม่มีการ

แก้ไขอุปสรรคสำคัญในเรื่องนี้ให้หมดสิ้นไปเสียก่อน 

ประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งจากการที่องค์กรอิสระตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและทำลายฝ่ายตรงข้าม และซึ่งเป็น  

ที่กังขาถึงความชอบธรรมขององค์กรตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ถูกใช้

เป็นเครื่องมือทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ (สถาบันพระปกเกล้า, 2555: 137-139) 

นอกจากนี้ การตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินจริงของผู้ที่มีอำนาจรัฐต่อผู้ต่อต้าน นับตั้งแต่

เหตุการณ์การชุมนุม พ.ศ.2548 พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2553 เป็นการสร้างความคับข้องใจต่อคน

สว่นหนึง่ในสงัคมวา่ไมไ่ดร้บัความยตุธิรรม อนันำไปสูค่วามเกลยีดชงัและความกา้วรา้วรนุแรงมากขึน้ 

หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ดูเสมือนว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะยุติลงได้ในทันที แต่ในสภาพความเป็นจริงยังคง

เกิดคำถามว่า สังคมไทยอยู่ในภาวะเงียบสงัดหรือภาวะสงบสันติอย่างยั่งยืน หลายฝ่ายยังคงมีการ

วิเคราะห์ว่า ความขัดแย้งไม่ได้หายไปไหน ยังคงอยู่กับสังคมไทย เพียงแต่ถูกซุกปิดไว้ใต้พรมและ

อาจจะมีการขยายตัวมากขึ้นในลักษณะคลื่นใต้น้ำ จนในที่สุดกลายเป็นความขัดแย้งที่นำไปสู่การ

ใช้ความรุนแรงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยสำคัญคือ การใช้อำนาจที่ทำให้
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อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่เป็นธรรม ในแง่ของการแสวงหาและรักษาอำนาจ ตลอดจนผลประโยชน์ของ

กลุ่มตนบนพื้นฐานของความเชื่อที่แตกต่างกันของระบบการจัดการอำนาจและทรัพยากรในสังคม 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่หล่อเลี้ยงความขัดแย้งให้ดำรงอยู่ ผ่านกระบวนการใช้อำนาจขององค์กรผู้ใช้อำนาจ

รัฐทั้งกองทัพ ศาล องค์กรอิสระ และการกำหนดกติกาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้

กระบวนการปฏิรูปประเทศไทย 

การวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้งข้างต้น ถูกขยายวงกว้างสู่สังคม ทำให้เกิดความสงสัยและ  

ไม่เชื่อมั่นในหลักนิติธรรมของสังคมไทย ซึ่งคงปฏิเสธมิให้มีผลต่อเนื่องไปถึงความเชื่อมั่นต่อระบบ

การเมืองและกระบวนการยุติธรรมโดยรวมทั้งหมดไม่ได้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบ

และสังคมส่วนหนึ่งรู้สึกว่าเป็น “ความยุติธรรมของผู้ชนะ” หากปล่อยทิ้งไว้มีแต่จะทำให้ปัญหา

ความขัดแย้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และอาจทำให้เกิดเป็นข้อขัดแย้งใหม่ขึ้นมาอีก กระบวนการ

สร้างความปรองดองในสังคมไทยจึงไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ หากไม่มีการแก้ไขอุปสรรค

สำคัญในเรื่องนี้ให้หมดสิ้นไป และส่งเสริมให้หลักนิติธรรมในสังคมไทยเกิดขึ้นอย่างแท้จริง  

เสียก่อน   

เมื่อพิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประกอบกับทางปฏิบัติที่เกิด

จากการปรับใช้รัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นได้ว่าสังคมไทยยังห่างไกลจากความเป็นนิติธรรมมากนัก 

แม้มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญจะประกาศยอมรับหลักการแบ่งแยกอำนาจ แต่หลักการดังกล่าว

ก็ได้ถูกทำลายลงในมาตรา 239 ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจ

วินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

ซึ่งเท่ากับให้อำนาจองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้งเป็นศาลได้ในตัวเอง แม้

รัฐธรรมนูญจะยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลใน หมวด 3 แต่ก็ทำลายหลักการประกันสิทธิ

ทางการเมืองของบุคคลในมาตรา 237 ที่กำหนดการให้การกระทำความผิดของบุคคลคนเดียว  

นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองทั้งพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่เป็นกรรมการบริหาร

พรรคด้วย แม้บุคคลนั้นจะไม่ได้กระทำความผิดก็ตาม  

แม้มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญจะประกาศหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ   

แต่หลักการดังกล่าวก็ถูกทำลายลงในมาตรา 309 เพราะตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวการ

กระทำที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แม้จะกระทำต่อไปใน

อนาคต ก็ได้รับการรับรองไว้ล่วงหน้าแล้วว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มิพักต้องคำนึงว่าการกระทำนั้น

จะชอบดว้ยรฐัธรรมนญูหรอืไม ่เมือ่พจิารณาในทางนติศิาสตรแ์ลว้ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ฉบบันี ้เปน็รฐัธรรมนญูทีเ่ขยีนขดัแยง้กนัเองมากทีส่ดุฉบบัหนึง่ หากไมพ่เิคราะหร์ฐัธรรมนญูฉบบันี ้

ทัง้ฉบบับนพืน้ฐานความเขา้ใจแนวความคดิวา่ดว้ยนติริฐัหรอืนติธิรรมทีย่อมรบันบัถอืกนัในสากลแลว้ 

ก็ย่อมจะไม่เห็นการซ่อนเร้นอำพรางแนวความคิดทางกฎหมายที่เป็นปรปักษ์กับหลักนิติรัฐหรือ

หลักนิติธรรม ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากแนวความคิดที่ปรปักษ์กับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมยังคง

ถูกอำพรางอยู่ในรัฐธรรมนูญในนามของการปกครองแบบไทยๆ ดังที่มีความพยายามสร้างความ

ชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญฉบับที่อำพรางว่าเป็นนิติรัฐนี้แล้ว ความยุติธรรมและสันติสุขในระบบ

กฎหมายย่อมยากที่จะเกิดขึ้นได้ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เว็บไซต์นิติราษฎร์ 2555) 
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ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูก

ประกาศใช้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยิ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นความถดถอยของ

หลักนิติธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะในมาตรา 44 ที่ให้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทำ

การใดๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ 

และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่ง หรือการกระทำ 

หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด 

มาตราดังกล่าวยังให้อำนาจอย่างกว้างขวางในการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ทหารต่อ

พลเรือน และมีแนวโน้มที่จะล้มล้างสิทธิมนุษยชนที่ประกันไว้ในกฎหมายภายในประเทศและ

กฎหมายระหว่างประเทศ ภายใต้คำสั่งที่ออกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งให้รายละเอียด

เพิ่มเติมถึงการดำเนินการตามมาตรา 44 เจ้าหน้าที่ทหารที่มียศตั้งแต่ชั้นร้อยตรีขึ้นไปถูกกำหนด

ให้เป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวาง รวมถึง 

การตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัว โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ นอกเหนือจากนั้น 

เจ้าพนักงานดังกล่าวยังมีอำนาจกระทำการอื่นใดตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 

ได้รับการคุ้มครองที่จะไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย จากการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ 

ตามคำสั่งดังกล่าว 

สาระสำคัญของมาตรานี้จึงขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักนิติธรรม และขัดต่อ  

พันธกรณีด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนำมาซึ่งขาดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ ขาดการ

ตรวจสอบใดๆ จากฝ่ายตุลาการ และอาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจโดยอำเภอใจ และส่งผล

ประชาชนขาดหลักประกันต่อสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรงยิ่งไปกว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นในสังคมได้นั้น บริบททางสังคมต้องมีความชอบธรรม เช่น การมี

กฎหมายที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ การตัดสินของศาลที่มีมาตรฐานของความยุติธรรม กระบวนการ

ใช้อำนาจขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลได้ แต่ในหลายกรณีของทศวรรษแห่ง

ความขัดแย้งในสังคมไทยกลับมีภาพสะท้อนความอ่อนแอของหลักนิติธรรมอย่างเห็นได้ชัด เช่น 

การมีกลไกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเป็นศาลเดียวจนขาดการตรวจสอบภายในจากศาลชั้นต้นและ

ศาลอุทธรณ์ การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยต่อมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการก้าวล่วง

อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา เป็นต้น 

ปรากฏการณเ์หลา่นีจ้ะสง่ผลใหส้งัคมเกดิคำถามและขอ้วพิากษว์จิารณต์อ่ความชอบธรรม 

ขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐต่างๆ หากยังไม่ได้รับการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอำนาจและบทบาทที่

ถูกต้องในสังคมประชาธิปไตย ภายใต้หลักนิติธรรมซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกาและกลไกสำคัญ

ทางสังคมในการจัดวางระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ฝ่ายตุลาการ รวมทั้งการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐจากภาคประชาสังคม 

ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ยังเป็นปัจจัย

สำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์ต่อกัน การขาดความเชื่อมั่น  
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ในหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นมิใช่เฉพาะความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งในกระบวนการ

ยุติธรรม หรือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่เป็นความไม่ไว้วางใจต่อระบบ

การเมืองและกระบวนการยุติธรรมโดยรวมทั้งระบบอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง 

ในเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งต่างนำเอากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

มาใช้อ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมและรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตน การดำเนินการดังกล่าวได้

ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อระบบยุติธรรมโดยรวม นอกจากนี้ กฎหมายในการตรวจสอบการ

ใช้อำนาจรัฐที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังหรือมีการซ่อมเงื่อนปมไว้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการ

เมืองในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม ยังสะท้อนให้เห็นปัญหาว่าการร่างหรือบังคับใช้กฎหมายใน

ประเทศไทยไม่พิจารณาในเชิง “นิติสังคม” หรือไม่มองความสอดคล้องของกฎหมายกับความเป็น

จริงของสังคม สภาพปัญหาทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงบทบาทขององค์กรผู้ใช้

อำนาจรัฐที่ถูกตั้งคำถามจึงควรมีการปฏิรูปและจัดวางบทบาทใหม่ ดังนี้ (คณะกรรมการอิสระ

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

1) ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมของประเทศสืบเนื่องมากจากการที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมากำหนดให้องค์กรตุลาการมีบทบาทในการ  

ตรวจสอบถ่วงดุลทางการเมืองมากขึ้น เช่น การกำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น การกำหนดบทบาทขององค์กรตุลาการในลักษณะ

เช่นนี้แม้จะสอดคล้องกับการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ระหว่างสถาบันต่างๆ แต่

การใช้อำนาจพึงใช้ด้วยความระมัดระวังตามทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Power) 

และตามหลักนิติธรรม ทุกฝ่ายจึงควรให้ความสำคัญกับการกำหนดบทบาทที่เหมาะสมตาม

แนวทางปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอำนาจตุลาการซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการ

วินิจฉัยข้อพิพาทพึงระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้อำนาจที่เหมาะสมภายในกรอบกฎหมายและ

หลักนิติธรรมเพื่อให้การใช้อำนาจอธิปไตยเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ 

2) รัฐและกระบวนการยุติธรรมต้องระมัดระวังมิให้กลายเป็นผู้ทำลายหลักนิติธรรมและ

ละเมิดสิทธิของประชาชนเสียเองและควรสร้างความเข้าใจในหลักนิติธรรมในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการผดุงหลักนิติธรรมในประเทศไทย โดยอาจจัดเวที

สาธารณะ หรือการสานเสวนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงและทำความเข้าใจหลักนิติธรรม  

ร่วมกัน 

3) รัฐบาล ฝ่ายค้าน ฝ่ายการเมืองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทุกฝ่ายต้องยุติ

การดำเนินการที่อ้างความถูกต้องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ในระยะ

สั้นของตนเองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาต่อหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

ในระยะยาว โดยขอให้ทุกฝ่ายมุ่งเน้นการผดุงหลักนิติธรรมในประเทศไทยอย่างจริงจัง และแสดง

ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ร่วมกันโดยทุกฝ่ายอย่างชัดเจนที่จะยึดถือ

หลักนิติธรรมในการบริหารประเทศ 
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4) การใช้อำนาจของรัฐทุกองค์กรต้องสอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมาย (Due 

Process of Law) และเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น และจะต้องดำเนินการให้มีการ

ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะโดยทางกระบวนการนิติบัญญัติ ตุลาการ 

หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ รวมทั้งต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากองค์อื่นที่ไม่ใช่รัฐ เช่น ภาคประชา

สังคมด้วย นอกจากนี้ รัฐต้องกำหนดมาตรการบังคับที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบด้วย 

5) กฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐต้องมีที่มาโดยชอบ มีความชัดเจนแน่นอนและสามารถเข้าใจได้ 

รัฐจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายและ  

ร่างกฎหมายต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

6) รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของสาธารณชนว่า

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของฝ่ายบริหาร

สามารถทำหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระโดยไมถ่กูแทรกแซง ทกุหนว่ยงานในกระบวนการยตุธิรรมพงึวางตน 

เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยึดหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

7) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการ

สร้างความปรองดอง รัฐจึงต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ความขัดแย้งมีความละเอียดอ่อน รัฐบาลและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐทุกฝ่ายต้องบังคับใช้กฎหมายละดำเนินกระบวนการ

ยุติธรรมด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

8) การสืบสวนสอบสวนในคดีความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง  

ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีการแทรกแซงและแสวงหาพยานหลักฐาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์ในบางกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายได้ 

รัฐจึงควรส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้เสียหายและผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิอย่างไม่

เลือกปฏิบัติ และดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความต่างๆ อย่างเป็นกลางและเป็นอิสระจาก

อิทธิพลทางการเมือง 

9) ในระยะยาวรัฐต้องปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม   

โดยการปฏิรูปต้องดำเนินการทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของการบังคับใช้กฎหมายให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การยกเลิกทุกกรณีที่มีผลเป็นการยกเว้น

ความรับผิดทางอาญาโดยมิชอบ (Impunity) การจัดให้มีกลไกกระบวนการยุติธรรมใน

สถานการณ์พิเศษ ส่งเสริมหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและปฏิบัติต่อ

ผู้กระทำผิดโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม 
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10) รัฐและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายของไทยต้องพัฒนาการศึกษา

กฎหมายและคุณภาพของบุคลากรในวงการกฎหมายของไทยให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา

และทฤษฎีทางกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างลึกซึ้ง โดยให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรม

และการอบรมจริยธรรมของนักกฎหมาย นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

กฎหมายให้นักศึกษากฎหมายมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมและสภาพปัญหาทางสังคม 

เพื่อให้มีการพัฒนาแนวคิดทางกฎหมายและปรับใช้กฎหมายได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย

ที่แท้จริง 

นอกจากนี้ สังคมจะต้องร่วมมือกันในการ งดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าอยู่ใน

สังคมที่ไม่เคารพกฎหมายและหลักนิติธรรม อาทิ การใช้มวลชนในการเรียกร้องหรือกดดันองค์กร

ต่างๆ เช่น องค์กรตุลาการ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการอันผิดกฎหมาย ซึ่งจากการ

ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองของประเทศต่างๆ ในโลก

ที่เคยผ่านประสบการณ์ดังกล่าวมาแล้วพบว่าสิ่งที่จะต้องเริ่มทำก่อนที่จะดำเนินไปสู่กระบวนการ

อื่นๆ คือ หลายประเทศได้เลือกที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง โดยพยายามยกเลิก

กฎหมายต่างๆ และการใช้อำนาจของรัฐที่กระทำต่อมวลชนอย่างไม่เป็นธรรม มีการปลดอาวุธ

อย่างเป็นทางการ เพื่อนำความขัดแย้งเข้าสู่การเจรจาหารือ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในโต๊ะเจรจา 

ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้น ภาคมวลชนและภาครัฐควรร่วมมือกันงดเว้นการกระทำใดๆ   

ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าอยู่ในสังคมที่ไม่เคารพกฎหมายและหลักนิติธรรม ต้องสร้างบรรยากาศแห่ง

ความปรองดองโดยยกเลิกการใช้มวลชนในการเรียกร้องกดดันต่อองค์กรต่างๆ ทั้งต่อองค์กร

ตุลาการ และต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการ  

การสร้างความปรองดองต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอันเป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง   

รวมทั้งการสร้างภาวะกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่าง และต้องมีการยอมรับ  

ร่วมกันถึงคุณค่าของกันและกันบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม (สถาบันพระปกเกล้า, 2555:   

151-154) สังคมไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการปรองดองควบคู่ไปกับการยุติเหตุการณ์ขัด

แย้งทั้งหลายที่อาจเป็นต้นเหตุนำไปสู่การเผชิญหน้าของผู้คนในสังคมและนำไปสู่ความรุนแรง  

ในที่สุดการยุติความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองของคนในชาติจึงถือเป็นปัญหาความมั่นคง

และเปน็เรือ่งทีต่อ้งดำเนนิการโดยเรง่ดว่นเนือ่งจากเปน็ทีป่ระจกัษแ์ลว้วา่การบรหิารราชการแผน่ดนิ 

การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการพัฒนาประเทศไม่อาจดำเนิน

การไปได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความขัดแย้งและความแตกแยกเช่นนี้ การปรองดองไม่ได้

เป็นเพียงหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนและ  

ทุกฝ่ายในสังคมที่จะต้องร่วมมือกันนำพาประเทศชาติให้ก้าวข้ามความขัดแย้งครั้งนี้เพื่อนำพาชาติ

บ้านเมืองไปสู่ความปรองดองอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายให้ได้ในที่สุด ปัจจัยที่จะนำไป

สู่การสร้างความปรองดองคือการให้อภัยซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ชาติ การปรองดองจะต้องจะต้องดำเนินการไปบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมโดยการคืนความถูก

ต้องและคืนความชอบธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากเหตุขัดแย้งหรือการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวจึงจะทำให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย หากกระบวนการ  
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ปรองดองดำเนินไปโดยไม่มีเหตุผลแห่งความชอบธรรมหรือมิได้อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม  

จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ 

ในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย แม้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งและประชาธิปไตย

แบบเสยีงขา้งมากจะไมใ่ชค่ำตอบสดุทา้ยเทา่กบัการสรา้งประชาธปิไตยโดยประชาสงัคมทีเ่ขม้แขง็ 

เพื่อให้อำนาจในการควบคุมกำกับทางการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ก็ไม่ใช่ “การ

สร้างวาทกรรมคุณธรรมจริยธรรม” และ “มายาคติเรื่องความดีความเลว” มาเป็นวาทกรรม  

คู่ตรงข้ามเพื่อล้มล้างระบบเลือกตั้ง แต่สังคมควรร่วมกันหาทางออกของประเทศไทยว่ามี

แนวทางใดจะเติมเต็มให้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งไปสู่ประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็ง 

(consolidated democracy) โดยเฉพาะการวางกติกาหลักของประเทศคือ “รัฐธรรมนูญ” 

ให้เป็นกติกาของประชาชน โดยประชาชน ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นประชาธิปไตย 

(democratization) และหลักนิติธรรม (the rule of law) ซึ่งเป็นกระแสของสังคม

ประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ

ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”** มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบวิวัฒนาการแนวความคิดหลักนิติธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของ

องค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส1 และราชอาณาจักรไทย 

รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและอำนาจหน้าที่การตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดจนวิเคราะห์กรณีศึกษา  

คำวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม

ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 

ฝรั่งเศส และประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ทำการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการ

ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น (Focus Groups) โดยจัดให้มีการ

ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งนำไปสู่สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

 * คณบดีและผู้อำนายการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต     

 ** ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 1 โดยที่บทความนี้กำหนดขอบเขตนำเสนอเฉพาะหลักนิติธรรมของอังกฤษและ

สหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงมิได้นำเสนอหลักนิติรัฐของเยอรมนีและฝรั่งเศส 
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ผลการวิจัยพบว่า หลักนิติธรรม คือ “กฎธรรมแห่งกฎหมาย” ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญ

สูงสุดในการค้ำยันระบอบประชาธิปไตย การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ระบบกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากหลักนิติธรรมเป็น  

เครื่องมือที่ใช้จำกัดและควบคุมการใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้มีอำนาจและเป็นหลักการสำคัญที่ใช้

ในการตรวจสอบรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน

ของรัฐทุกองค์กรให้ใช้อำนาจในกรอบกฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม และทุกคน

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อีกทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลย่อม

ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดิน คำวินิจฉัยคดีการ

ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมในต่างประเทศและประเทศไทยได้พัฒนาหลัก

การตีความรัฐธรรมนูญจากแนวคิดทฤษฎีนิตินิยม (Legalism) ของสำนักกฎหมายบ้านเมือง 

(Positive law) มาสู่ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) ของสำนักกฎหมายธรรมชาติ 

(Natural law) ทำให้การบังคับใช้กลไกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลัก

นิติธรรมมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น 

คำสำคัญ : การตีความ, หลักนิติธรรม, ศาลในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย 
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การตีความ“หลักนิติธรรม”
โดยศาลในประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย


บทนำ

วิวัฒนาการแนวคิดหลักนิติธรรม (The Rule of Law) เริ่มต้นจากหลักพื้นฐานตามระบบ

กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (Common Law) ที่ยอมรับคำพิพากษาของศาลว่ามีค่าบังคับ

เป็นกฎหมาย (Judge make law) นอกเหนือจากกฎหมายซึ่งตราโดยรัฐสภา หลักนิติธรรม

พัฒนามาจากความพยายามจำกัดอำนาจของกษัตริย์ และรับรองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในอังกฤษ

ที่ปรากฏหลักฐานในยุคกลาง สมัยพระเจ้าจอห์น คือ มหากฎบัตร (Magna Carta) และพัฒนา

เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 17 ซึ่งกษัตริย์และรัฐสภาช่วงชิงอำนาจระหว่างกัน สิ่งบ่งชี้ถึงอำนาจ

รัฐสภาคือการตราฎหมาย ส่วนฝ่ายตุลาการได้มีคำพิพากษาที่มีลักษณะเป็นการจำกัดหรือ  

คานอำนาจในการตรากฎหมายไว้ โดยศาลเห็นว่าไม่ว่ากษัตริย์หรือรัฐสภาก็ดี ย่อมต้องตรา

กฎหมายภายใต้หลักนิติธรรมที่เป็นหลักพื้นฐานโดยธรรมชาติของกฎหมาย Common Law   

ส่วนศาลก็ผูกพันที่ต้องใช้อำนาจตุลาการภายใต้หลักนิติธรรมเช่นกัน ปัจจุบันอังกฤษยอมรับ  

หลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of the Parliament) ซึ่งใช้อำนาจนิติบัญญัติ  

ในการตรากฎหมาย แต่การตรากฎหมายนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม เพื่อจำกัด

อำนาจของรัฐสภาในการตรากฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม คือ ความคาดหมายได้ของการกระทำ

ของรัฐ ความชัดเจนของกฎหมาย ความเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมาย ความมั่นคงของ

กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาคและปฏิบัติได้ สิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องได้รับ

การคุ้มครอง ความเป็นอิสระของระบบศาลที่เข้มแข็ง การเคารพในหลักความยุติธรรมตาม

ธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

1.คำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ
 ตามหลักนิติธรรมในประเทศอังกฤษ

หลักนิติธรรม (Rule of law) เป็นแนวความคิดของหลักกฎหมายทั่วไปที่นักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ เช่น อัลเบิร์ต เวนน์ ไดซี่ (Albert Venn Dicey) โจเซฟ ราซ (Joseph Raz)   

เฟรดริช ฮาเย็ค (Friedrich Hayek) เทรโวร์ อัลเลน (Trevor Allan) ได้พัฒนาขึ้นเป็นหลัก

ธรรมาภิบาลรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษ ซึ่งหลัก

นิติธรรมมุ่งเน้นการสร้างรัฐบาลที่ปกครองโดยใช้กฎหมาย (Legal government) เพื่อรักษา

กฎหมายและความสงบระเบียบร้อย (Law and order) ของสังคม และไม่ให้เกิดสถานการณ์

อนาธิปไตย (Anarchy) ในระบอบประชาธิปไตย โดยสร้างสมดุลระหว่างการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ไป

ละเมิดหรือกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นปัจเจกชนในสังคมประชาธิปไตย (Bradley 
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& Ewing, 2011, p. 95) ซึ่งไดซี่ ได้สรุปองค์ประกอบของหลักนิติธรรมไว้ 3 ประการ (Dicey, 

1959, p. 54) คือ (1) ความเหนือกว่าของกฎหมายธรรมดาในการต้านอิทธิพลของการใช้อำนาจ

ตามอำเภอใจของผู้ปกครอง (Predominance of regular law as opposed to the influence of 

arbitrary power) (2) บุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาคตามกฎหมาย (Equality before law) 

และ (3) กฎหมายรัฐธรรมนูญมิใช่บ่อเกิดที่มา แต่เป็นผลของสิทธิปัจเจกชน (Law of the 

constitution are not the source but the consequence of the rights of individuals)  

 1.1  คำวินิจฉัยคดีของศาลอังกฤษเกี่ยวกับแนวความคิดทั่วไปของหลักนิติธรรม 

  ในบริบททางประวัติพัฒนาการประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (Westminster 

parliamentary system) ซึ่งยึดหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of the 

Parliament) ดังกล่าวข้างต้น ศาลอังกฤษจึงมีการพัฒนาหลักนิติธรรมของศาลในการพิจารณา  

พิพากษาตัดสินในสถานการณ์เฉพาะแห่งคดีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอังกฤษเพื่อตรวจสอบและถ่วง

ดุลอำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภามิให้ออกกฎหมายใดๆ ตามอำเภอใจอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อ

หลักนิติธรรมและมีผลไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยได้กำหนดขอบเขตทั้งรูปแบบทาง

กฎหมาย (Legal form) และเนื้อหาสาระ (Substantive content) ของหลักนิติธรรมไว้ดังนี้ 

  (1) รูปแบบทางกฎหมาย (Legal form) ของหลักนิติธรรม การใช้อำนาจรัฐในการ

ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐต้องมีกฎหมายให้อำนาจแก่องค์กรนั้นๆ หากการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ 

ได้กระทำนอกกฎหมายและกฎหมายมิได้กำหนดให้อำนาจไว้ ย่อมถือเป็นการกระทำที่มิชอบ 

(ultra vires) และไม่อาจบังคับใช้หรือลงโทษโดยศาล ดังคำวินิจฉัยของศาลอังกฤษในคดี Entick 

v. Carrington ว่า “ถ้าหากนี่คือสิ่งที่พบอยู่ในหนังสือตำรากฎหมายอังกฤษ แต่กฎหมายนั้นมิได้

มีอยู่ในประเทศนี้ (“If this is law it would be found in our books, but no such law ever 

existed in this country”) (Bradley & Ewing, 2011, p. 95-96) ดังนั้น โจเซฟ ราซจึงได้ระบุ

ลักษณะการปกครองตามกฎหมายว่า หากเจตจำนงในการปกครองนั้นแสดงออกภายนอกโดยมี

ข้อจำกัดทางกฎหมายและเคารพต่อกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าเป็นการปกครองโดยหลักนิติธรรม 

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

and Commonwealth Affairs (No 2) การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลอังกฤษพบว่า มิได้อยู่บน

พื้นฐานของกฎหมาย เนื่องจากอำนาจที่เพิ่มเติมนั้นได้มอบให้แก่ผู้ใช้อำนาจในนามของรัฐบาลโดย

ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ในอังกฤษการลงโทษแก่ผู้ละเมิดกฎหมายสามารถดำเนินการ

ได้เฉพาะโดยกระบวนศาลธรรมดา (ordinary court procedure) ซึ่งในประเทศอื่นอาจจะถูก

พิจารณาโดยศาลพิเศษ (designated courts) (Bradley&Ewing, 2011, p. 96) หน่วยงานของ

รัฐบาลต้องรับผิดโดยตรงต่อการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายของตนเอง อย่างไรก็ดี ประมุข

แห่งรัฐย่อมได้รับความคุ้มกัน (immunity) จากการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาล ยกเว้นในกรณี

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอาจจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ โดยการพิจารณาพิพาก

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

กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษต้องรับผิดต่อการหมิ่นอำนาจศาลอังกฤษ (contempt of court) 

ขณะเดียวกันการกระทำของรัฐสภา (Acts of Parliament) ซึ่งละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
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ประชาชน เช่น การกักขังผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างไม่มีกำหนดโดยปราศจากการตัดสิน

คดีในศาลถือเป็นการละเมิดหลักนิติธรรม (Bradley&Ewing, 2011, p. 97) ซึ่งตรงกับแนวความ

คิดหลักนิติธรรมของไดซีที่ว่า มนุษย์อาจจะถูกลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมาย แต่เขาไม่

สามารถถูกลงโทษนอกเหนือไปกว่านั้นได้ “a man may with us be punished for a breach 

of law, but he can be punished for nothing else” (Dicey, 1959, p. 291) 

  (2) เนื้อหาสาระ (Substantive content) ของหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับในอังกฤษ

ได้เกิดคำถามว่าการปกครองควรอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายใดมากกว่าการปกครองนั้นต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายใด หลักนิติธรรมจะถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อพิจารณาอำนาจของฝ่ายปกครอง  

ที่ขัดแย้งกันในการปฏิบัติตามบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนของภาคพื้นยุโรปที่ระบุอย่างแจ้งชัดใน  

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

ทางนิติบัญญัติใหม่ของอังกฤษ (Bradley&Ewing, 2011, p. 97-98) การตีความที่ขัดแย้งกันนี้ว่า 

ถ้าหากในกรณีหลักนิติธรรมจะต้องบังคับใช้สิทธิพื้นฐานหรือสิทธิที่รับรองไว้โดยเฉพาะใน

รัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิที่จะไม่ถูกคุมขังโดยไม่มีกำหนดและปราศจากการดำเนินคดีโดยศาล   

ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปในคดี A v. Home Secretary และ

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

(Bradley&Ewing, 2011, p. 98) จำเลยยอมให้ความห่วงใยในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติอยู่เหนือ

การสอบสวนการติดสินบนในสัญญาซื้อขายอาวุธของกองทัพ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะว่า   

หลักนิติธรรมนั้นบังคับใช้จุดมุ่งหมายที่มีอัตวิสัยของกฎหมายและอาจเป็นคุณค่าเพียงเล็กน้อย 

เทรวอร์ อัลเลน เห็นว่า หลักนิติธรรมเป็นกลไกป้องกันสิทธิต่อต้านการล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของ

ฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่มีความรับผิดชอบ (irresponsible legislative encroachment) ซึ่งมีอำนาจ

มากโดยมีเสียงข้างมากสนับสนุนในสภาสามัญชน (Allan, 1985, 111-112) หลักนิติธรรมจึงเป็น

หลักตรงกันข้ามกับการปกครองโดยคน (Rule by men) ซึ่งบุคคลเดียวอาจใช้อำนาจตามอำเภอ

ใจกับคนอื่นได้ ประชาชนจึงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากการใช้อำนาจของรัฐบาลโดยมี

หลักนิติธรรมควบคุมให้รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบอำนาจตามกฎหมาย (Allan, 1985, 

112-113) และต้องละเว้นจากการใช้อำนาจดุลพินิจ (discretionary powers) ให้มากที่สุด 

 1.2  คำวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหลักความกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม 

  แนวความคิดที่ว่ารัฐสภาไม่อาจใช้อำนาจนิติบัญญัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อออก  

กฎหมายใดๆ ที่มีเนื้อหาอย่างไรก็ได้ตามอำเภอใจซึ่งเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมนั้น เป็นที่มา  

อันสำคัญของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the Constitution) 

ถึงแม้ว่าประเทศอังกฤษได้ยึดถือหลักความมีอำนาจสูงสูดของรัฐสภา (Supremacy of the 

Parliament) ก็ตาม แนวความคิดดังกล่าวนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1610 

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

สถานพยาบาลโดยฝ่าฝืนข้อบังคับของแพทยสภาแห่งกรุงลอนดอนที่ได้รับการรับรองโดย  

พระมหากษัตริย์และรัฐสภาอังกฤษ ศาลของแพทยสภาได้พิพากษาลงโทษปรับและกักขัง  

นายแพทย์ Boham ตามข้อบังคับของแพทยสภาฯ ค่าปรับที่ได้จากนายแพทย์ Boham ต้องตก
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เป็นของประธานแห่งแพทยสภาฯ และประธานศาลแห่งแพทยสภาฯ Sir Edward Coke ซึ่งเป็น  

ผู้พิพากษาในคดีนี้ ได้พิพากษาว่า ข้อบังคับของแพทยสภาฯ นั้น ขัดต่อหลัก Common law ที่ว่า  

“ไม่มีใครเป็นผู้พิพากษาในเรื่องที่ตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียได้” บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดต่อ

หลัก Common law (common right and reason) ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ และศาลทรงไว้ซึ่ง

อำนาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดต่อหลัก Common law ดังนั้น หลักความเป็นกฎหมายใน

ลำดับชั้นที่สูงกว่ากฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาหรือที่รัฐสภารับรองของ Common law และหลักการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายธรรมดาที่มีต่อ Common law ในคดีนายแพทย์ Thomas 

Boham ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อคดี Malbury v. Madison ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะกล่าวถึง  

คำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐคดีนี้ในหัวข้อ 2 ต่อไป  

  ดังนั้น แม้ว่ารากฐานของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้ถือกำเนิดใน

ประเทศอังกฤษ โดยอาศัยหลักกฎหมายจากคดีนายแพทย์ Thomas Boham ก็ตาม ศาลอังกฤษ

กลับไม่ได้พัฒนาหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญให้เป็นหลักกฎหมายทั่วไป ในทาง

ตรงกันข้าม หลังจากศาลได้มีคำพิพากษาคดีนายแพทย์ Thomas Boham แล้ว อังกฤษได้หันกลับ

ไปถือหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of the Parliament) แทนตามหลักการ

ของไดซี่ (Dicey, 1959, pp. 37-38)2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอังกฤษประสบความสำเร็จในการ

สถาปนาอำนาจรัฐสภาและการจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 17  

(Petition of Rights in 1627 ; Bill of Rights in 1689) แม้ปัจจุบันนี้ อังกฤษก็ยังคงเป็น

ประเทศที่ไม่แยกลำดับชั้นทางกฎหมาย (Hierarchy of law) ของรัฐธรรมนูญ โดยแยก

รัฐธรรมนูญออกมาให้มีลำดับชั้นที่สูงกว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา   

ดังประเทศภาคพื้นยุโรปในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil law) เช่น ฝรั่งเศส และเยอรมนี   

ซึ่งยึดถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the Constitution) 

 1.3  คำวินิจฉัยคดีของศาลในการใช้อำนาจตุลาการตีความกฎหมายตามหลักนิติธรรม 

  ในคดี Pepper v. Hart [1993] 1 All. E.R. 42, HL. ศาลสภาขุนนาง (ศาลฎีกา) 

ของอังกฤษได้นำหลักการตีความตามเจตนารมณ์มาปรับใช้โดยขยายให้ครอบคลุมถึงการตีความ

กฎหมายทุกฉบับภายในอังกฤษควบคู่ไปกับหลักการตีความดั้งเดิมของอังกฤษ กล่าวคือ ศาลต้อง

พิจารณากฎหมายทั้งตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อมกัน แต่ถ้าตัวบท

กฎหมายชัดเจนอยู่แล้ว และไม่ปรากฏว่าผลแห่งการตีความตามตัวอักษรจนถึงขนาดเกิดผล

ประหลาด หรือขัดต่อสามัญสำนึกหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ศาลก็ไม่อาจตีความกฎหมาย

ให้ผิดไปจากข้อความที่ชัดแจ้งนั้นได้ ศาลต้องถือเอาความหมายตามตัวอักษรเป็นสำคัญ และถือว่า

เจตนารมณ์ของกฎหมายประสงค์จะใช้ถ้อยคำดังกล่าวตามความหมายธรรมดา ตรงกันข้าม  

แม้ข้อความนั้นจะชัดแจ้ง แต่ถ้าทำให้เกิดผลประหลาดหรือขัดแย้งต่อสามัญสำนึกหรือเกิดความ  

 2 ไดซี่ได้กำหนดหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภาว่า “The principle of Parliamentary sovereignty mean 

neither more or less than this, namely that the Parliament thus defined has, under the English 

constitution, the right to make or unmake any law whatever; and, further, that no person or body is 

recognised by the law of England as having the right to override or set aside the legislation of 

Parliament.”  
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อยุติธรรมขึ้น (สำนักกฎหมายวุฒิสภา, 2553 น. 15-17) ศาลอังกฤษจึงต้องพิจารณาถึง

เจตนารมณ์ของกฎหมายตามหลักนิติธรรมเป็นสำคัญ 

  ในคดี Marquis of Linlithgow v. North British Railway (1912) S.C. 1327 

ซึ่งมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า “น้ำมันในหิน” (deposits of oil shale) อยู่ในความหมาย

ของคำวา่ “แรธ่าต”ุ (minerals) ตามพระราชบญัญตัฉิบบัหนึง่ทีร่ฐัสภาตราขึน้ใน ค.ศ. 1817 หรอืไม ่

หากถือว่าน้ำมันในหินเป็นแร่ธาตุ ก็ย่อมตกเป็นของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน เนื่องจากพระราช-

บัญญัติดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า  แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดินให้ตกเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดิน แต่ถ้าน้ำมัน

ในหินไม่อยู่ในความหมายของคำว่าแร่ธาตุก็จะตกเป็นของจำเลยผู้อ้างว่าน้ำมันในหินเป็นของตน 

เนื่องจากในปีที่พระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใช้บังคับ ยังไม่มีการขุดน้ำมันในหินขึ้นมาใช้ 

น้ำมันในหินดังกล่าวจึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่า “แร่ธาตุ” อันจะตกได้แก่เจ้าของที่ดิน   

ศาลสภาขนุนางซึง่เปน็ศาลสงูสดุขององักฤษไดว้นิจิฉยัวา่ สิง่ใดจะถอืเปน็แรธ่าตตุามพระราชบญัญตั ิ

ดังกล่าวหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายนั้นขึ้น

ใช้บังคับเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้บัญญัติกฎหมายในขณะนั้นไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักน้ำมันในหิน

มากอ่นจะถอืวา่นำ้มนัในหนิเปน็แรธ่าตไุมไ่ด ้จงึพพิากษาใหน้ำ้มนัในหนิตกเปน็ของจำเลย อยา่งไรกด็ ี

หากเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil law) เช่น ประเทศ

เยอรมนี ผลแห่งคดีอาจตรงกันข้ามกับที่เกิดในอังกฤษ เนื่องจากศาลเยอรมันสามารถพิจารณา

เจตนารมณ์ของกฎหมายต่างไปจากเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายได้   

โดยถือว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ของตนเองเป็นเอกเทศและเป็นอิสระจากผู้บัญญัติกฎหมาย   

ศาลสามารถตีความกฎหมายโดยคำนึงถึงพฤติการณ์ที่ เป็นอยู่ ในขณะที่ เกิดข้อพิพาทได้   

ศาลเยอรมันจึงอาจตีความว่า น้ำมันในหินเป็นแร่ธาตุตามความหมายของกฎหมายดังกล่าวและให้

ตกเป็นของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินได้  

  หลักนิติธรรมของอังกฤษที่สืบสานพัฒนาการมาจากบทบัญญัติของมหากฎบัตร 

(Magna Carta) ได้มีอิทธิพลต่อการกำหนดหลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) ไว้ใน

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของ “มาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ” (Constitutional safeguard) 

2.คำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ
 ตามหลักศุภนิติกระบวนในสหรัฐอเมริกา

ประวัติพัฒนาการประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี (Presidential system) ของ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งยึดถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the 

Constitution) ซึ่งรัฐสภามิได้มีอำนาจสูงสุดเหนืออำนาจตุลาการ จึงทำให้บริบทการพัฒนา  

หลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) ของสหรัฐนั้นแตกต่างจากหลักนิติธรรมของอังกฤษ 

เนื่องจากศาลสูงสุดสหรัฐ (The US Supreme Court) เป็นฝ่ายตุลาการที่มีอิทธิพลมากที่สุด  

ในการปกครองของสหรัฐอเมริกา และมีอํานาจมากที่สุดในการคานอำนาจและตรวจสอบถ่วงดุล
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ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาคองเกรส และฝ่ายบริหาร คือ ประธานาธิบดีและรัฐบาลสหรัฐ อีกทั้ง  

ยังทำหน้าที่เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญของบางประเทศซีวิลลอว์ในภาคพื้นยุโรป เช่น ประเทศ

เยอรมนี ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของสหรัฐอเมริกานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวบรรทัดฐาน  

คําพิพากษาแต่เก่าก่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตีความตัวบทกฎหมายที่มีปัญหา ฝ่ายนิติบัญญัติ

อาจมีอํานาจในการตรากฎหมาย แต่ฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรสุดท้ายที่จะวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้น  

มีความหมายว่าอย่างไร รูปแบบการตีความโดยฝ่ายตุลาการที่สําคัญที่สุดได้แก่การที่ศาลสูงสุด

สหรัฐซึ่งเป็นศาลรัฐบาลกลางสามารถวินิจฉัยตัดสินว่า กฎหมายใดชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

ตามความหมายของรัฐธรรมนูญสหรัฐ และบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (Amendment) 

ฉบับต่างๆ ศาลสูงสูดสหรัฐจึงเป็นองค์กรตุลาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมในการใช้อำนาจ

ตรวจสอบทบทวนโดยฝ่ายตุลาการหรือ “ตุลาการภิวัฒน์” (Judicial review) ให้ฝ่ายนินิบัญญัติ

และฝ่ายบริหารใช้อำนาจรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมโดยมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   

ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้อํานาจตุลาการภิวัฒน์ของศาลสูงสุดสหรัฐจึงต้องศึกษาประวัติ

พัฒนาการรูปแบบแนวคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐ ตั้งแต่คดี Marbury v. Madison ในปี ค.ศ. 

1803 จนถึงคดีต่างๆ ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่มีความสำคัญต่อการพิทักษ์หลักศุภนิติกระบวน ดังนี้ 

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

  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรใช้เป็นประเทศแรกของ

โลกในปี ค.ศ. 1787 ซึ่งมีศาลสูงสุดปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรตุลาการเช่นศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็น  

ผู้ใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาคดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญ ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะได้มีรัฐธรรมนูญ แนวความคิดของ Sir Edward 

Coke ซึ่งอังกฤษได้รับรองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญในคดีนายแพทย์ Thomas 

Boham ดังกล่าวข้างต้น ได้ เป็นที่ รู้ จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไปเมื่อมีการตั้ งถิ่นฐานใน

สหรัฐอเมริการาวศตวรรษที่ 17 แม้ในเวลาต่อมาประเทศอังกฤษได้หันกลับไปยึดหลักความมี

อำนาจสูงสุดของรัฐสภาในการตรากฎหมาย แต่นักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนมากไปจาก

อังกฤษ ยังคงรักษาหลักการมีอำนาจจำกัดของรัฐสภาในการตรากฎหมายไว้ในฐานะที่เป็นหลัก

กฎหมายที่สำคัญในการธำรงไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักประกัน

สิทธิเสรีภาพของพลเมือง แนวความคิดนี้จึงได้ปรากฏอย่างชัดเจนขึ้นในปี ค.ศ. 1788 เมื่ออเล็ก

ซานเดอร์ แฮมิลตัน (Alexander Hamilton) ซึ่งได้เป็นผู้ร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา   

ไดแ้สดงความเหน็สนบัสนนุหลกัความเปน็กฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูและอำนาจของผูพ้พิากษา 

ศาลสูงสุดในการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามหลักศุภนิติกระบวน (Due 

process of law) หรือหลักนิติธรรมของอังกฤษนั่นเอง 

  ในปี ค.ศ. 1803 แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้บังคับในทางปฏิบัติเป็นครั้งแรก ต่อมา

ที่สหรัฐอเมริกาในคดีที่สำคัญมาก คือ คดี Marbury v. Madison ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ในการ

เลือกตั้ง ปี ค.ศ. 1800 Thomas Jefferson (ประธานาธิบดีคนที่ 3 : 1743-1826) สังกัดพรรค  

รีพับลิกันชนะ ซึ่งทั้งการเลือกตั้งตําแหน่งประธานาธิบดีและสภาคองเกรส ฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้ง 
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ได้แก่ พวกนิยมรัฐบาลกลาง (Federalist) คือ John Adams (ประธานาธิบดีคนที่ 2 : 1797-

1801) ซึ่งกําลังพ้นจากตําแหน่ง เพื่อที่จะสามารถคุมอํานาจฝ่ายตุลาการไว้ John Adams จึงได้

แตง่ตัง้ผูพ้พิากษาศาลสหรฐัฯ จาํนวน 42 ตาํแหนง่ขึน้มาใหม ่(บางตาํแหนง่เปน็ตาํแหนง่ตลอดชพี) 

ในวันสุดท้ายของการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของตนเอง หนึ่งในจํานวนผู้พิพากษาคนใหม่ คือ 

William Marbury ได้รับแต่งตั้งเป็น “Justice of the peace” เพื่อรักษาอำนาจบางส่วนของ

พรรคการเมืองของตนไว้ แต่ยังไม่ได้รับตราสารแต่งตั้งจากประธานาธิบดี เนื่องจากประธานาธิบดี 

John Adams ลืมตราสารแต่งตั้งไว้ในห้องทํางานของประธานาธิบดี ซึ่งถูกประธานาธิบดี 

Jefferson ได้เข้าครอบครองและปฏิเสธที่จะส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้กับ Marbury แม้ว่าตราสาร

ดังกล่าวจะได้รับการลงนามแล้ว สภาซีเนตได้ให้ความยินยอม และประธานาธิบดี John Adams 

(ก่อนหน้านี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศาลสูงสุดสหรัฐ แต่ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีรับผิดชอบ  

เรื่องนี้อยู่) ได้ประทับตราเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ประธานาธิบดี Jefferson ซึ่งเป็นประธานาธิบดี

คนใหม่เห็นว่าการแต่งตั้งดังกล่าวไม่สมบูรณ์และไม่มีผลทางกฎหมาย รัฐบาลใหม่จึงไม่ส่งมอบ

ตราสารแต่งตั้งให้ผู้พิพากษา Marbury 

  ด้วยเหตุนี้ Marbury จึงได้ยื่นฟ้อง James Madison รัฐมนตรีคนใหม่ที่รับผิดชอบ

เรื่องนี้ต่อศาลสูงสุดสหรัฐโดยตรงเพื่อให้ Madison ส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้ตน โดย Marbury 

ได้อ้างพระราชบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789 (Judiciary Act 1789) ซึ่งให้อำนาจศาลสูงสุดสั่งให้

รัฐมนตรีปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายได้ (writ of mandamus) เพื่อสนับสนุนคำฟ้องของตน 

John Marshall ประธานศาลสูงสุดยอมรับความผูกพันของตราสารแต่งตั้ง (ซึ่งตนได้มีส่วน  

รับผิดชอบอยู่ด้วย) และยืนยันว่าผู้พิพากษามีหน้าที่คุ้มครองปัจเจกชนจากการกระทำอันมิชอบ

ด้วยกฎหมายของรัฐบาล อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา Article 3 Section 2   

ได้บัญญัติให้ศาลสูงสุดพิจารณาคดีเป็นศาลแรกได้เฉพาะคดีที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ทางการทูตเป็น  

คู่ความเท่านั้น ไม่ใช่คดีที่บุคคลธรรมดาเป็นคู่ความ (ในคดีนี้ William Marbury เป็นบุคคล

ธรรมดา) ดังนั้น พระราชบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789 ที่สภาซีเนตได้มอบอำนาจให้ศาลสูงสุด  

สหรัฐพิจารณาพิพากษาคดีในลักษณะดังกล่าวนี้ จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น 

ประธานศาลสูงสุดสหรัฐ John Marshall ซึ่งเป็นพวกนิยมรัฐบาลกลาง จึงได้วินิจฉัยตัดสินว่า 

การแต่งตั้งและการส่งมอบตราสารแต่งตั้งมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะว่าพระราชบัญญัติตุลาการ 

ค.ศ. 1789 ได้ให้อํานาจแก่ศาลสูงสุดสหรัฐในสิ่งที่ไม่มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐ  

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ไม่ได้บัญญัติอย่างชัดแจ้งให้ศาลสูงสุด 

(Supreme Court) ของสหรัฐอเมริกามีอำนาจวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้

หรือไม่ ในคดี Marbury v. Madison จึงมีประเด็นที่สำคัญมาก คือ ศาลสูงสุดมีอำนาจที่จะ

วินิจฉัยว่า บทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ 

(Constitutional Court) ในบางประเทศซีวิลลอว์ในภาคพื้นยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่ 

คดีนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิพากษา John Marshall ประธานศาลสูงสุดสหรัฐได้วินิจฉัยตัดสินว่า 

กฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภาคองเกรสซึ่งมีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะ โดยศาล  

สูงสุดให้เหตุผลว่า เมื่อศาลเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ ศาลจึงมีอำนาจหน้าที่ในการใช้บังคับกฎหมาย
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แก่กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นความจำเป็นอยู่เองที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า อะไรคือกฎหมายที่จะ

นำมาใช้บังคับได้ นั่นคือ ศาลสูงสุดสหรัฐจึงได้มีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายใดจะขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญไม่ได้ แม้ว่าในรัฐธรรมนูญจะไม่มีบทบัญญัติให้มีอำนาจเช่นนั้นก็ตาม (วรเจตน์   

ภาคีรัตน์, 2541, น. 191-201) ซึ่งเป็นการยืนยันอำนาจผู้พิพากษาในการตรวจสอบความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และยืนยันว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย  

ซึ่งอยู่ในลำดับชั้นที่สูงกว่ากฎหมายอื่น (Superior paramount law) ที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

โดยกระบวนการนิติบัญญัติสามัญ เพราะหากรัฐธรรมนูญไม่เป็นกฎหมายซึ่งมีฐานะสูงกว่า

กฎหมายอื่นแล้ว รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรก็เป็นเพียงความพยายามที่ไร้ความหมายของ

ประชาชนในการที่จะจำกัดอำนาจรัฐ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่มีขอบเขตจำกัด คดี Marbury v. 

Madison จึงกลายเป็นบรรทัดฐานที่มีอิทธิพลมากต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ 

นับจากคดีนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐได้ตัดสินวินิจฉัยให้กฎหมายมลรัฐที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่มีผลบังคับ

ใช้เป็นจำนวนมากกว่า 100 ฉบับ จึงกล่าวได้ว่า หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

(Supremacy of the Constitution) ได้หยั่งรากลึกลงในทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญนับแต่นั้น

เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ก็ไม่ได้ยึดหลัก

ความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of the Parliament) เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ 

  การสร้างหลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) และความเป็นกฎหมายสูงสุด

ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ ตามมาด้วยการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติ

ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยศาลสูงสุดสหรัฐ เมื่อปี ค.ศ. 1803 ในคดี Marbury v. Madison และ

การสร้างทฤษฎีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ คือ อำนาจก่อตั้งระบอบองค์กรการเมืองอยู่เหนือและ

เป็นที่มาของอำนาจขององค์กรอื่นที่รัฐธรรมนูญก่อตั้งขึ้นคือ อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภา โดย  

เซเยส (Siéyès) เสนอให้จัดตั้ง “ลูกขุนรัฐธรรมนูญ” (Jurie constitutionnaire) ขึ้นเพื่อ  

ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญใน ปี ค.ศ. 1795 (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2556, น. 2)   

ศาลรัฐธรรมนูญไทยก็เคยวินิจฉัยไว้โดยใช้หลักเดียวกันนี้ในคำวินิจฉัยที่ 18-22/2555 ว่า “อำนาจ

ในการก่อตั้งองค์สูงสุดทางการเมืองหรืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชน  

อันเป็นที่มาโดยตรงในการให้กำเนิดรัฐธรรมนูญโดยถือว่ามีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญที่ก่อตั้งระบบ

กฎหมายและองค์กรทั้งหลายในการใช้อำนาจทางการเมืองการปกครอง เมื่อองค์กรที่ถูกจัดตั้ง  

มีเพียงอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้องค์กรนั้น

ใช้อำนาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญกลับไปแก้รัฐธรรมนูญเหมือนการใช้อำนาจแก้ไขกฎหมาย

ธรรมดา” ซึ่งเป็นที่มายุคใหม่ที่จอห์น อาดัมส์ ประธานาธิบดีคนที่ 2 กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐ 

“เป็นรัฐบาลของกฎหมาย ไม่ใช่รัฐบาลของมนุษย์” (a government of laws, and not of men) 

ซึ่งยุโรปเรียกว่า “นิติรัฐ” นั่นเอง 

  คดี Marbury v. Madison ได้วางหลักการตุลาการภิวัฒน์ (Judicial review) ซึ่งมี

ผู้ใช้เรียกนัยที่ว่าการใช้อำนาจตุลาการก้าวล่วงไปในขอบข่ายแดนของฝ่ายบริหาร ซึ่งมองว่า

เป็นการผิดหลักประชาธิปไตยในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยตามหลักการที่มองเตสกิเออ  

ได้วางไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังยึดติดอยู่กับหลักการแบ่งแยกอำนาจ
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ของมองเตสกิเออ ทั้งที่ความจริงสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากยุคของมองเตสกิเออ อำนาจ

นิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ต้องแยกกัน ไม่แทรกแซงกันเป็นทฤษฎีแบ่งแยก

อำนาจในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสังคมปัจจุบันที่ว่า ศาลก็ใช้อำนาจตุลาการในการปฏิบัติ

หน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ส่วนรัฐสภาก็มีอำนาจนิติบัญญัติในการปฏิบัติหน้าที่  

ออกกฎหมาย แต่ทุกองค์กรต่างเป็นอิสระซึ่งจะต้องทำปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ  

ซึ่งกันและกัน ก่อนหน้าที่จะมีศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ  

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็ไม่มีปัญหา เพราะสมัยก่อนไม่มีคดีในทางกฎหมายมหาชนซึ่ง

เกี่ยวข้องกระทบกับสังคมเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีคดีปกครอง คดีรัฐธรรมนูญ หรือคดีอาญาของ

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีการตัดสินคดีในบริบทของกฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์กันมาก่อน จึงได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ศาลใช้อำนาจตุลาการไปก้าวล่วงอำนาจ

นิติบัญญัติของรัฐสภา หรืออำนาจบริหารของรัฐบาล แต่ในปี ค.ศ. 1803 ที่สหรัฐเมื่อสองร้อยกว่า

ปีมาแล้ว ก่อนมีประมวลกฎหมายนโปเลียน ได้เคยมีปัญหาเกิดขึ้นในทำนองนี้ในคดี Marbury v. 

Madison ก็ไม่เห็นมีใครวิจารณ์ว่าศาลสูงสุดสหรัฐซึ่งเป็นต้นกำเนิดตุลาการภิวัฒน์ได้ใช้อำนาจ

ตุลาการเข้าไปก้าวก่ายฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเลย 

 2.2  พัฒนาการคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐจากคดี Marbury v. Madison   
  ถึงคดี Obamacare 

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

คำวินิจฉัยตัดสินว่ากฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรสนั้นขัดแย้งและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

(unconstitutional) ซึ่งได้ขยายอำนาจของศาลสูงสุด (ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสมือนศาลรัฐธรรมนูญ  

ในบางประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี หรือประเทศไทย) โดยสถาปนาอำนาจตรวจสอบทบทวน

กฎหมายซึ่งออกโดยสภาคองเกรส (Acts of Congress) ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญให้เป็นโมฆะ แม้ว่า

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามิได้บัญญัติโดยแจ้งชัดให้อำนาจตุลาการภิวัฒน์ (Judicial review) 

ดังกล่าวนี้แก่ศาลสูงสุดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้อำนาจนิติบัญญัติของสภาคองเกรสและอำนาจ

บริหารของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักศุภนิติกระบวน (Due process 

of law) โดยไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยได้มี

พัฒนาการคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดที่สำคัญหลังจากคดี Marbury v. Madison จนถึง คดี 

Obamacare หรือคดี Burwell v. Hobby Lobby3 ซึ่งศาลสูงสุดสหรัฐได้วินิจฉัยประเด็นปัญหา

ว่า กฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare ละเมิดเสรีภาพความเชื่อทางศาสนาหรือไม่ ? 

  ข้อเท็จจริงของคดี Burwell v. Hobby Lobby: บริษัท Hobby Lobby และบริษัท  

อีกจำนวนหนึ่งในสหรัฐ ซึ่งล้วนเป็นบริษัทหากำไรที่ถือหุ้นโดยคนในครอบครัวจำนวนไม่กี่คน 

(closely-held corporation) ได้ยื่นฟ้องว่า กฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare ละเมิดเสรีภาพ

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

In History and Government, Supreme Court, สืบค้นจาก WWW.infoplease.com. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2557; และ Wikipedia. “Burwell v. Hobby Lobby”. From Wikipedia, the free encyclopedia. 

สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 จาก en.wikipedia.org/wiki/Burwell_v._Hobby_Lobby. 
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ทางศาสนาของพวกตน โดยบังคับให้บริษัทต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน Obamacare ซึ่งมีบางแผนของ

ประกันสุขภาพที่รวมเอาการคุมกำเนิดบางประเภทที่ป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเข้าไปฝังตัวในผนังมดลูก

เอาไว้ด้วย โดยเจ้าของบริษัทมีความเชื่อตามศาสนาคริสต์อย่างบริสุทธิ์ใจว่า ชีวิตเริ่มต้นที่การ

ปฏิสนธิ และการคุมกำเนิดนั้นก็ไม่ต่างจากการทำแท้งแต่อย่างใด กฎหมายประกันสุขภาพ 

Obamacare จึงเป็นการบังคับให้พวกเขาต้องจ่ายเงินให้คนไปทำแท้ง โดยผ่านทางการจ่ายเงินของ

บริษัทดังกล่าว 

  ศาลสูงสุดสหรัฐได้มีคำวินิจฉัยตัดสินในคดี Burwell v. Hobby Lobby ด้วยคะแนน

เสียง 5 ต่อ 4 ว่า ตามกฎหมาย Religious Freedom Restoration Act (RFRA) รัฐบาลจะ

สร้างภาระอย่างมีนัยสำคัญ (substantial burden) ให้กับบุคคล (person) ในด้านการปฏิบัติทาง

ศาสนาไม่ได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์อันน่าเชื่อได้ของรัฐบาล (compelling 

governmental interest) และเป็นไปโดยวิธีการที่จำกัดที่สุด (least restrictive mean) ดังนั้น   

จึงมีปัญหากฎหมายสี่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในคดีนี้คือ 

  ประเด็นแรก บริษัทเป็นบุคคลหรือไม่ ? ศาลสูงสุดได้ชี้ว่า บริษัทก็เป็นบุคคลตาม

กฎหมาย RFRA โดยการปกป้องสิทธิทางศาสนาของบริษัทก็เพื่อจะปกป้องสิทธิทางศาสนาของคน

ที่มารวมกันเป็นบริษัท มิฉะนั้น เท่ากับว่า คนที่ต้องการจะทำมาหากินโดยการรวมเป็นบริษัท  

ก็ต้องสละความเชื่อของตนเองทิ้งไป 

  ประเด็นที่สอง รัฐบาลสร้างภาระอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่? ศาลสูงสุดได้ตัดสินว่า ใช่ 

เพราะเป็นการบังคับให้บริษัทต้องเสียเงินจำนวนมากปีละหลายสิบหรือหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือไม่ก็เสียค่าปรับหลายล้านเหรียญสหรัฐเพื่อทำตามกฎหมายนั้น และศาลยังได้ชี้ต่อไปว่า   

เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของศาลที่จะไปบังคับบอกว่าอะไรคือความเชื่อที่ถูกต้องของแต่ละบุคคล หรือ

ของแต่ละศาสนา 

  ประเด็นที่สาม รัฐทำไปเพื่อประโยชน์อันน่าเชื่อได้ของรัฐหรือไม่? ศาลสูงสุด  

ได้ยอมรับว่า ใช่ การให้ประกันสุขภาพและการคุมกำเนิดก็ถือเป็นผลประโยชน์ที่น่าเชื่อได้ 

  ประเด็นที่สี่ รัฐใช้วิธีที่จำกัดน้อยที่สุดหรือไม่? ศาลได้ตอบว่า ไม่ เพราะยังมีวิธีการ

อื่นๆ อีกที่รัฐอาจสามารถทำได้ เช่น การให้รัฐจ่ายเงินแทนบริษัทเหล่านั้น และรัฐบาลก็ไม่ได้

แสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถืออื่นๆ ว่าเป็นวิธีที่จำกัดที่สุด นอกจากนี้ รัฐยังได้ออกกฎที่ว่า องค์กร  

ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์ด้านศาสนาเอง (เช่น โบสถ์) ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน  

เพื่อสนับสนุนแผนคุมกำเนิดแต่อย่างใด ในเมื่อนิติบุคคลที่แสวงกำไรกับที่ไม่แสวงกำไรไม่มีอะไรที่

ต่างกันในเรื่องนี้ ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำไมถึงมีมาตรฐานที่ต่างกันแล้วมาบอกว่า อันหนึ่งเป็น

วิธีจำกัดที่สุดในขณะที่อีกอันหนึ่งไม่ใช ่

  ข้อวิเคราะห์คดีนี้คือ ศาลสูงสุดได้วินิจฉัยอย่างชัดเจนว่า คำพิพากษานี้จำกัดเฉพาะ

กับบริษัทที่ถือหุ้นด้วยคนจำนวนน้อย (closely-held corporation) ซึ่งโดยมากหมายถึง บริษัทที่มี

ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 5 คน ไม่ใช้กับบริษัทใหญ่ๆ อย่างบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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และจำกัดเฉพาะกับการคุมกำเนิดเท่านั้น ไม่ได้ไปไกลถึงหัตถกรรมอย่างอื่น (เช่น การให้วัคซีน 

หรือการถ่ายเลือด) อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่า ศาลสูงสุดไม่ได้หยิบยกประเด็นทางด้านสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญสหรัฐ แก้ไขฉบับที่ 1 (First Amendment) ซึ่งว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกขึ้นมา

แต่อย่างใด จึงไม่ใช่การปกป้องที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปเท่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  

  ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เช่น ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยนั้น มองต่างอย่างมาก โดยให้

เหตุผลหลายอย่าง เช่น ความเห็นเสียงข้างมากเท่ากับทำให้ศาลลงไปตัดสินว่า อะไรคือความถูก

ต้องของแต่ละศาสนา เพราะแต่ก่อนศาลก็เคยบอกว่า การไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมด้วย

เหตุด้านศาสนานั้น ไม่ได้ในคำวินิจฉัยในคดี US. v. Lee นอกจากนี้ คนที่ตัดสินใจเรื่องคุมกำเนิด

จริงๆ ไม่ใช่บริษัท แต่เป็นลูกจ้างที่ตัดสินใจทางความเชื่อ การจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นการจ่าย  

ในลักษณะทั่วไปไม่ได้บอกเป็นการเฉพาะว่าเงินไหนใช้ทำอะไร อีกทั้งเสียงส่วนน้อยเห็นว่า 

นิติบุคคลนั้นไม่ได้มีชีวิตจิตใจด้วยตนเอง บริษัทหากำไรจึงแตกต่างจากองค์กรไม่แสวงหากำไรทาง

ศาสนาด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เพราะองค์กรศาสนาเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านศาสนา แต่

บริษัทเกิดจากการแยกตัวระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล เพื่อจะเข้าไปสู่โลกของผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ ไม่ได้อยู่ในโลกเดิมที่บุคคลมีความเชื่อทางศาสนา 

  ข้อวิจารณ์คดีนี้คือ นับเป็นอีกครั้งที่นิติบุคคลได้รับการขยายสิทธิออกไปจากสิทธิเดิมๆ 

ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้สิทธินิติบุคคลในการทำสัญญาและบังคับสัญญา (เช่น ในคดี 

Dartmouth College v. Woodward ปี ค.ศ. 1819) และได้รับความคุ้มครองตามหลักนิติธรรม

จากศุภนิติกระบวนที่ชอบด้วยกฎหมาย (Due process of law) และความคุ้มครองอย่าง  

เท่าเทียมกัน (Equal protection) ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสหรัฐ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 14 

(Fourteenth Amendment) (เช่น คดี Santa Clara v. Southern Pacific Railroad ปี ค.ศ. 

1886 และคดี Pembina Consolidated Co. v. Pennsylvania ปี ค.ศ. 1888) เมื่อไม่นานมานี้ 

ก็ได้รับการรับรองว่ามีเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) อย่างน้อยในแง่  

การบริจาคเงินเพื่อแสดงออกทางการเมือง (เช่น ในคดี Citizens United v. FEC ปี ค.ศ. 2010) 

และต่อมาในคดี Burwell v. Hobby Lobby นี้ ที่ทำให้มีสิทธิในศาสนา (แม้อาจจะยังไม่ยกไปถึง

ขั้นสิทธิตามรัฐธรรมนูญก็ตาม) นอกจากนี้ นักวิชาการหลายท่านยังบอกว่า ยังไม่สามารถคาดเดา

ได้ว่า คำวินิจฉัยของศาลสูสุดในคดีนี้จะนำผลอะไรมาให้กับกฎหมายอเมริกันบ้าง เพราะแม้จะเป็น

คำวินิจฉัยที่ค่อนข้างแคบและจำกัดอยู่ที่บริษัทที่ถือหุ้นโดยคนจำนวนน้อย (closely-held 

corporation) แต่จากสถิติ พบว่า บริษัทในสหรัฐจำนวนกว่า 90% เป็นบริษัทประเภทนี้ และมี

แรงงานอยู่ในบริษัทเหล่านี้กว่า 52% และก็ไม่ทราบว่าศาลแต่ศาลของสหรัฐจะตีความคำวินิจฉัย

ดังกล่าวนี้กว้างหรือแคบเพียงใด 

  โดยสรุป พัฒนาการคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐจากคดี Marbury v. Madison ถึง

คดีกฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare พบว่า การวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐที่เป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ศาลเกินกรอบอำนาจหน้าที่ของศาลในการตีความข้อกฎหมาย (Judicial activism)   

โดยการใช้อำนาจดุลพินิจและความคิดเห็นส่วนตนมากเกินไปในการวินิจฉัยคดี หรือการตีความ  

เกินตัวบทกฎหมาย เช่น คดีที่ถูกวิจารณ์ว่าศาลสูงสุดอนุรักษ์นิยมมากเกินไปในคดี Lochner v. 
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New York (ค.ศ. 1905) ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า กฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการ

ทำงานและเวลาการทำงานอบขนมปังของมลรัฐนิวยอร์กเป็นกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญสหรัฐ 

เนื่องจากขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน (fundamental rights) และเสรีภาพในการทำสัญญาระหว่าง

เอกชน หรือคดีที่ถูกวิจารณ์ว่าเสรีนิยมมากเกินไปในคดี Roe v. Wade (ค.ศ. 1973) ซึ่งเป็นคดี

แรกที่ศาลสูงได้รับรองสิทธิผู้หญิงในการทำแท้งเป็นสิทธิส่วนบุคคล (individual rights) อันเป็น

สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ (constitutional  fundamental rights) ที่ได้รับการคุ้มครองจาก

บทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 14 (14th Amendment) ว่าด้วยหลักศุภนิติกระบวน (Due 

process of law) หรือหลักนิติธรรม แต่คดีที่ถูกวิจารณ์ว่าก้าวหน้ามากในคดี  Brown v. Board 

of Education (ค.ศ. 1954) ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติเนื่องจากการแบ่งแยกสีผิวระหว่างคนผิวขาว

กับคนผิวดำในสถานที่ศึกษา และในคดี Bush v. Gore (ค.ศ. 2000) ซึ่งแนวการวินิจฉัยตีความ

ของศาลสูงสุดในลักษณะดังกล่าวทำให้ศาลถูกวิจารณ์ได้ว่าปฏิบัติหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้ตรา

กฎหมายเสียเอง หรือกรณีที่ศาลขยายกรอบอำนาจของรัฐบาลกลางสหรัฐมากเกินไปจนเป็นการ

แทรกแซงเขตอำนาจของรัฐบาลมลรัฐ หรือกรณีการแทรกแซงของฝ่ายตุลาการในประเด็นที่เป็น

ปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เช่น ในคดี Bush 

v. Core เป็นกรณีที่ศาลได้พิจารณาประเด็นปัญหาการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งศาลสั่งระงับให้มีการ

นับคะแนนใหม่ ส่วนข้อวิจารณ์อื่นๆ เช่น อำนาจศาลสูงสุดที่มีมากเกินไปในการคุ้มครองสิทธิ

บุคคล (individual rights) ศาลไม่ตรวจสอบอำนาจของฝ่ายบริหารเท่าที่ควรและไม่เลือกคดีขึ้นมา

พิจารณาที่มากพอ ศาลมีกระบวนการพิจารณาที่ไม่เปิดเผย (secret proceeding) และสร้าง

วัฒนธรรมให้คนเกรงกลัวกฎหมายมากเกินไปแทนที่จะเห็นกฎหมายเป็นเครื่องมือในการป้องกัน

คนกระทำผิด การไม่มีเกษียณอายุของผู้พิพากษาศาลสูงสุดซึ่งได้มีผู้โต้แย้งสนับสนุนว่าประเด็นนี้

เองที่ทำให้คำพิพากษาของศาลสูงสุดสหรัฐเป็นคำวินิจฉัยอันทรงพลังยิ่งเพราะศาลเป็นอิสระอย่าง

แท้จริงโดยไม่อาจถูกแทรกแซงทางการเมืองได้    

3.วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ของ
 องค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม

 3.1  หลักการตีความรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยของศาลในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ 

  คำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมที่ได้มีพัฒนาการ

หลักการตีความรัฐธรรมนูญจากทฤษฎีนิตินิยม (Legalism) ของสำนักกฎหมายบ้านเมือง 

(Positive law) มาสู่ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) ของสำนักกฎหมายธรรมชาติ 

(Natural law) ทำให้การบังคับใช้กลไกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลัก  

นิติธรรมมีสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อจอห์น มาร์แชล ประธานศาลสูงสุดสหรัฐคนที่สี่ ได้สถาปนา

ระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติโดยอำนาจตรวจสอบ

ของฝ่ายตุลาการ (Judicial review) ในคำวินิจฉัยคดีประวัติศาสตร์ Marbury v. Madison (ค.ศ. 

1803) เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนจากใช้อำนาจบาตรใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐ กลไก

อำนาจตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ (Judicial review) ได้ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทต่างๆ ที่ได้
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รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิบครั้งของสหรัฐมีผลบังคับอย่างจริงจัง และได้กลาย

เป็นบทบัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐาน (Bill of Rights) ของสหรัฐในปัจจุบัน ซึ่งได้มีอิทธิพลแพร่หลาย  

ไปทั่วโลกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สิทธิขั้นพื้นฐานใน Bill of Rights ของสหรัฐ  

ซึ่งแพร่หลายเข้าไปในจารีตทางนิติศาสตร์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย คือ   

หลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) สิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ที่ว่า “No person shall be…nor be deprived of life, liberty, or 

property, without due process of law…” ได้รับรองกลไกอำนาจตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ 

(Judicial review) และหลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) ซึ่งเปิดทางให้องค์กร

ตุลาการภายใต้การนำของศาลสูงสุดสหรัฐ ยึดถือหลักความมีอำนาจสูงสุดของฝ่ายตุลาการ 

(Judicial supremacy) ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ยึดหลักความ

เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the Constitution)  

  กลไกอำนาจตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ (Judicial review) ซึ่งใช้หลักการตีความ

รัฐธรรมนูญตามทฤษฎีโครงสร้างนิยมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบอีกครั้งในคดี McCuiloch v. 

Maryland (ค.ศ. 1819) ซึ่งตัดสินโดยจอห์น มาร์แชล เช่นกันในคดี Marbury v. Madison ที่มี

ปัญหาว่าศาลสูงสุดสหรัฐมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของฝ่าย

นิติบัญญัติหรือไม่ แม้ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งศาลสูงสุดสหรัฐวินิจฉัยจากความ

หมายโดยนัยของรัฐธรรมนูญว่า ศาลมีอำนาจตรวจสอบทบทวนการกระทำของรัฐสภา ถ้าการ

กระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะ แต่ในคดี McCuiloch 

v. Maryland เป็นคดีแรกที่ศาลสูงสุดสหรัฐนำหลักพื้นฐาน Higher law ของหลักศุภนิติกระบวน 

(Due process of law) มาใช้ในการพิจารณาปัญหากฎหมายมลรัฐแมรีแลนด์ห้ามมิให้ธนาคาร

ใดๆ ที่ดำเนินงานอยู่ในมลรัฐและมิได้รับมอบอำนาจจากมลรัฐออกตราสารการเงินเว้นแต่มี

เอกสารประทับที่ออกโดยตรงทางการมลรัฐ ซึ่งการออกเอกสารดังกล่าวต้องเสียค่าธรรมเนียม 

และการฝ่าฝืนเป็นความผิดทางอาญา รัฐสภาของรัฐบาลสหรัฐออกกฎหมายจัดตั้งธนาคารสหรัฐ 

และสาขาบัลติมอร์ของธนาคารได้ออกตราสารการเงินในมลรัฐแมรีแลนด์โดยไม่ได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายมลรัฐแมรีแลนด์ ในการวินิจฉัยว่าการเก็บภาษีธนาคารสหรัฐของมลรัฐแมรีแลนด์

สามารถมีผลบังคับใช้หรือไม่ มาร์แชลปฏิเสธที่จะระบุข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของรัฐธรรมนูญ  

ที่สนับสนุนคำวินิจฉัยของตน แต่มาร์แชลอ้างถึงโครงสร้างของการปกครองระบบสหพันธรัฐ   

โดยสรุปว่า การปกครองระบบนี้ไม่อาจดำรงอยู่ได้ ถ้ามลรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ของตนได้รับเลือกจาก  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในมลรัฐสามารถเก็บภาษีหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินงานอยู่ภายใน

มลรัฐ จึงเสมือนหนึ่งมลรัฐเก็บภาษีจากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ มาร์แชลให้เหตุผล

อีกว่า อำนาจเก็บภาษีคืออำนาจในการทำลายกฎหมายมลรัฐแมรีแลนด์ จึงแย้งต่ออำนาจสูงสุด

ของรัฐสภาของรัฐบาลสหรัฐที่จะจัดตั้งธนาคารและขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐ 

  ศาลสูงสุดสหรัฐได้ใช้วิธีตีความรัฐธรรมนูญแนวโครงสร้างนิยมในคดีทั้งสองข้างต้น

และคดีอื่นที่ตามมาใช้พัฒนาคำวินิจฉัยที่ขยายหรือเปลี่ยนบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของ

รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลให้ศาลสูงสุดทำหน้าที่เสมือนศาลรัฐธรรมนูญเข้าควบคุมตรวจสอบการใช้
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อำนาจของฝ่ายการเมืองอย่างเข้มข้นและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฝ่ายตุลาการจนสถาบัน

ตุลาการอเมริกันถูกใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสถาบันตุลาการของประเทศต่างๆ ทั่วโลก   

แม้ฝรั่งเศสที่ยึดหลักยกย่องฝ่ายนิติบัญญัติก็เกือบรับระบบกลไก Judicial review ของ

สหรัฐอเมริกา โดยใน ค.ศ. 1903 นักนิติศาสตร์ด้านกฎหมายมหาชนชั้นนำหลายคนในฝรั่งเศส

ได้รณรงค์ให้มีการนำระบบกลไก Judicial review มาใช้ แต่การณรงค์นี้ไม่ประสบความสำเร็จ 

เนื่องจากพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรคขัดขวางอย่างเต็มที่ เพราะเกรงว่าระบบกลไก Judicial 

review ตามแบบสหรัฐอาจนำมาซึ่งการปกครองโดยความมีอำนาจสูงสุดของฝ่ายตุลาการ 

(Judicial supremacy) ที่บั่นทอนอำนาจของฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารอย่างที่เป็นอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา 

  หลักการแบ่งแยกอำนาจซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักนิติธรรมที่พัฒนาโดย  

มองเตสกิเออมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้พิพากษาใช้อำนาจตุลาการเข้ามาแทรกแซงการใช้

อำนาจนิติบัญญัติสร้างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาด

ระหว่างอำนาจตุลาการในการตีความกฎหมายเพื่อพิจารณาพิพากษาตัดสินข้อพิพาทและอำนาจ

นิติบัญญัติในการสร้างกฎหมายออกมาใช้บังคับ แต่ในสหรัฐ หลักการแบ่งแยกอำนาจดำรงอยู่  

ภายใต้การปกครองไตรอธิปัตย์ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการที่ให้อำนาจ  

ทั้งสามฝ่ายต่างมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะตรวจสอบถ่วงดุลอีกสองฝ่ายได้ การจำกัดอำนาจ

ตุลาการให้อยู่กับภารกิจในการตีความกฎหมายที่มีลักษณะวางเฉยอย่างศาลฝรั่งเศสหรือ  

ศาลอังกฤษย่อมเป็นการตัดรอนความเข้มแข็งของฝ่ายตุลาการในการปกครองไตรอธิปัตย์ อำนาจ

ตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ (Judicial review) ที่ได้รับสถาปนาในคดี Marbury v. Madison   

จึงค้ำจุนและยกอำนาจตุลาการให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารเพื่อให้ทั้ง

สามอำนาจสามารถคานอำนาจและถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้อย่างสัมฤทธิผล 

  ระบบ Judicial review และ Bill of Rights แสดงถึงอิทธิพล Higher law ของหลัก

นิติธรรมในสหรัฐที่ทำให้แนวคิดของผู้พิพากษาสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการ

กับฝ่ายนิติบัญญัติแตกต่างจากแนวคิดของผู้พิพากษาอังกฤษ ในการตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของการกระทำทางปกครองโดยฝ่ายตุลาการ แม้ว่ากฎหมายทั้งสองประเทศพัฒนา  

มาจากหลัก ultra vires เหมือนกันก็ตาม แต่แนวคิดของผู้พิพากษาอังกฤษที่คิดว่าฝ่ายตุลาการ

เป็นผู้รับใช้ฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง

ของศาลอังกฤษ ผู้พิพากษาอังกฤษคิดว่าศาลทำหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายนิติบัญญัติโดยเข้าไปควบคุม

ตรวจสอบฝ่ายปกครองให้ใช้อำนาจในขอบเขตที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำหนดไว้ ตรงกันข้ามกับแนวคิด

ของผูพ้พิากษาองักฤษ ผูพ้พิากษาสหรฐัไมเ่คยคดิวา่ ศาลเปน็ผูร้บัใชฝ้า่ยนติบิญัญตั ิการตรวจสอบ 

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองโดยฝ่ายตุลาการ ศาลไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือ

ฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เข้ามาช่วยเหลือปัจเจกชนที่สิทธิเสรีภาพได้รับผลกระทบจากการกระทำของ

หน่วยงานทางปกครองที่สร้างขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ศาลสหรัฐตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของการกระทำทางปกครองเพราะไม่ไว้ใจฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานทางปกครอง  

ของฝ่ายบริหารที่สร้างขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ผลของแนวคิดที่แตกต่างกันจึงทำให้ศาลสหรัฐ

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในขอบเขตที่กว้างกว่าศาลอังกฤษ  
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 3.2  อิทธิพลของการตีความรัฐธรรมนูญของศาลสูงสุดสหรัฐต่อศาลรัฐธรรมนูญไทย 

  ในประเทศไทย คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 เห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ  

มีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม ซึ่งรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ตีความรัฐธรรมนูญตามตัวอักษร

หรือตามข้อความของบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งมิได้ตีความโดยยึด

วัตถุประสงค์ที่เห็นได้จากบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญอ้าง

สถานะ Higher Law ของหลักนิติธรรมที่มิได้มีอยู่ในบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ 

การตีความของศาลรัฐธรรมนูญแนวทฤษฎีโครงสร้างนิยมมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แล้ว เสมือนเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาโดยฝ่ายตุลาการ 

การตีความรัฐธรรมนูญที่ใช้ข้อพิจารณาที่มิได้มีอยู่ในบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ

แบบนี้ ถ้าพิจารณาโดยอาศัยหลักการตีความตามแนวทฤษฎีนิตินิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมือง

แล้ว ถือว่าคำวินิจฉัยนี้เป็นการไม่ชอบอย่างแน่นอน และเป็นคำวินิจฉัยที่ยากอย่างยิ่งสำหรับ  

นักกฎหมายที่ยังยึดติดอย่างเหนียวแน่นกับแนวทฤษฎีนิตินิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมือง  

จะยอมรับกันได้ 

  แต่เหตุผลที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญประกาศชัดเจนว่า ในการ

วินิจฉัยเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยึดจารีตนิติศาสตร์ของสำนักกฎหมายบ้านเมือง ดังที่สถาบัน

ตุลาการไทยได้ยึดถือและสั่งสอนกันมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนอีกต่อไปแล้ว โดยเฉพาะ

เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ยกหลักนิติธรรมขึ้นมาสนับสนุนคำวินิจฉัยว่าเป็น “ความยุติธรรม  

ขั้นพื้นฐานสำคัญของกฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ” หรือที่  

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า สถานะของศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นสถานะที่รัฐธรรมนูญกำหนด “ให้มี

อำนาจหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม” 

เป็นเหตุผลปรัชญาการเมืองที่ปรุงแต่ง “บทบัญญัติลายลักษณ์อักษร” ของรัฐธรรมนูญจนมีผล

เปน็การเปลีย่นแปลง “บทบญัญตัลิายลกัษณอ์กัษร” ของรฐัธรรมนญู จงึมผีลเทา่กบัศาลรฐัธรรมนญู 

ได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่า ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ตีความโดยยึด “บทบัญญัติลายลักษณ์อักษร” 

ของรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้แนวคิดทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญแนวโครงสร้างนิยม  

ที่เปิดทางให้ฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ที่สำคัญกว่าหน้าที่ในฐานะผู้รับใช้ฝ่ายนิติบัญญัติตามแนวคิด  

ปฏิฐานนิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมือง โดยอาณัติแห่งจิตวิญญาณรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ 

จึงทำหน้าที่สำคัญที่ควรต้องทำคือ การถ่วงดุลและคานอำนาจนิติบัญญัติอย่างเข้มแข็งจริงจัง   

โดยค้นหาหลักรัฐธรรมนูญนอกเหนือบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นฐานรากสำคัญที่แท้จริง

ของบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลสูงสุดสหรัฐ

ตามหลักศุภนิติกระบวน (Due process of law) ความเปลี่ยนแปลงในจารีตนิติศาสตร์ของไทย

อันเป็นผลมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้นับว่ามีผลไม่น้อยไปกว่าคำวินิจฉัยคดี 

Marbury v. Madison ที่ศาลสูงสุดสหรัฐสถาปนาระบบ Judicial review ในปี ค.ศ. 1803 และ

ในคดี Kevasanand Bharati v. Kerala ที่ศาลฎีกาอินเดียสถาปนาหลักโครงสร้างพื้นฐานในปี 

ค.ศ. 1973 ดังนั้น คำวินิจฉัยนี้จึงสั่นสะเทือนวงวิชาการนิติศาสตร์และวงวิชาชีพตุลาการ  

ในประเทศไทยอย่างแน่นอน ปัญหาว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้จะได้รับ
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การยอมรับหรือไม่น่าจะอยู่ที่ว่า ในบริบทสังคมนิติศาสตร์ไทย ทฤษฎีนิติศาสตร์ของสำนัก

กฎหมายบ้านเมืองอ่อนกำลังลงพอที่ทฤษฎีกฎหมายใหม่ของสำนักโครงสร้างนิยมที่มีนักกฎหมาย

ไม่มากนักรู้จักนี้พอจะแทรกพื้นที่ขึ้นมามีอิทธิพลในวงการนิติศาสตร์ไทยได้หรือไม่เพียงใด  

  ในคดีพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความ

เห็นชอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้คือ

รัฐบาลที่จัดตั้งภายหลังจากที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศมหาอำนาจในสงครามโลก

ครั้งที่สองว่าเป็นประเทศชนะสงคราม ทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศ

มหาอำนาจ รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้บัญญัติเอาผิดกับบุคคลในรัฐบาลชุดที่ประกาศ

สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรและร่วมมือหรือรู้เห็นเป็นใจกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเยอรมนีภายใต้การนำ

ของอด็อฟ ฮิตเลอร์ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ผู้ทำสงครามรุกราน” โดยบัญญัติให้การกระทำ

ของบุคคลดังกล่าวเป็นความผิดอาญาที่มีโทษประหารชีวิต และให้ศาลฎีกาเป็น “ศาลอาชญากร 

สงคราม” ที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ปรากฏว่าศาลฎีกาในคำพิพากษา

ที่ฎีกาที่ 1/2489 พิพากษาว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลเป็นการลงโทษบุคคลย้อนหลัง จึงขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและเป็นโมฆะ ส่วนอำนาจของศาลฎีกาที่จะวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ  

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจศาลฎีกา ในมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญกลับ

บัญญัติอีกว่า “สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญ” ศาลฎีกาโดย

หลวงจำรูญเนติศาสตร์ ผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งในเวลาต่อมาเป็นประธานศาลฎีกาที่ได้รับยกย่องว่า

เป็นนักกฎหมายยิ่งใหญ่ของไทยก็ได้เหตุผลในทำนองเดียวกับเหตุผลในคดี Marbury v. Madison 

ว่า “ในการใช้หรือบังคับตามกฎหมายนั้น ศาลย่อมต้องแปลหรือตีความกฎหมาย หากไม่ให้  

ศาลแปลศาลก็ย่อมใช้กฎหมายไม่ได้” แต่คำพิพากษาฎีกาฉบับนี้จะไม่ได้รับการชื่นชมและ  

เดนิตามโดยคำพพิากษาฎกีาฉบบัหลงัๆ อยา่งในคด ีMarbury v. Madison ของสหรฐั คงเปน็เพราะ 

ผู้ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาฎีกานี้มิใช่เหยื่อที่ถูกกระทำทารุณโหดร้ายโดยบุคคลผู้ครอง

อำนาจรัฐตามแนวคิดการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยสถาบันตุลาการ แต่กลับเป็นว่า สถาบัน

ตุลาการคุ้มครองบุคคลผู้ครองอำนาจรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำทารุณโหดร้ายเสียเอง 

  เบื้องหลังคดีนี้มีการพูดกันไปต่างๆ นานาว่า นักกฎหมายไทยระดับบรมครู ซึ่งมีส่วน

ในการตราพระราชบัญญัตินี้หลายคนรู้กันดีว่า ผลของคำพิพากษาจะออกมาอย่างไร การตรา  

พระราชบัญญัตินี้ก็เพียงเพื่อช่วยคนไทยด้วยกันเอง โดยประเทศไทยได้ถูกกดดันอย่างหนักจาก

ประเทศมหาอำนาจให้ส่งตัวจอมพลแปลก พิบูลสงครามกับพวกไปดำเนินคดีที่ศาลอาชญากร 

สงครามระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับอดีตผู้นำประเทศอื่นๆที่แพ้สงคราม วิธีเดียวที่เป็นข้ออ้าง  

ไม่ส่งตัวบุคคลเหล่านี้ไปดำเนินคดีก็คือ การตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามกำหนดการ

กระทำนั้นว่าเป็นความผิดและดำเนินคดีแก่บุคคลเหล่านี้เสียเอง ซึ่งนักกฎหมายระดับบรมครู  

รู้อยู่แล้วว่า ถึงอย่างไรในที่สุดบุคคลเหล่านี้ก็ต้องถูกยกฟ้อง ความจริงเป็นอย่างไรยากที่จะยืนยัน 

แต่คำพิพากษาฎีกาที่ดูก้าวหน้าฉบับนี้มิได้ถูกเดินตามและไม่มีบทบาทใดๆ ในการพัฒนาวิธี

ตีความกฎหมายของสถาบันตุลาการไทย ทฤษฎีตีความแนวนิตินิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมือง

ก็ยังเป็นทฤษฎีเดียวที่ครอบงำสังคมนิติศาสตร์ไทยอยู่จนผู้พิพากษาและนักกฎหมายไทยทั่วไป  
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เข้าใจว่าวิธีตีความกฎหมายมีอยู่วิธีเดียว คือ วิธีตีความแนวนิตินิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมือง 

ซึ่งห้ามมิให้ศาลนำข้อพิจารณาที่มิได้มีอยู่ใน “บทบัญญัติลายลักษณ์อักษร” ของกฎหมายมาใช้ 

เพราะเป็นการสร้างกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติที่อยู่ในอำนาจของรัฐสภา 

  แม้ว่าทฤษฎีตีความแนวนิตินิยมของสำนักกฎหมายบ้านเมืองจะครอบงำบริบทสังคม

นิติศาสตร์ของไทย จนผู้พิพากษาและนักกฎหมายไทยเชื่อกันว่า วิธีตีความกฎหมายของสำนักนี้

เป็นวิธีตีความกฎหมายวิธีเดียวที่มีอยู่ และต้องนำไปใช้กับการตีความรัฐธรรมนูญด้วยก็มิได้

หมายความว่า ความสำเร็จของสถาบันตุลาการไทยที่จะนำวิธีตีความรัฐธรรมนูญแนวโครสร้าง

นิยมมาใช้ในประเทศไทยจะเป็นการพ้นวิสัยเสียทีเดียว จากประสบการณ์ของต่างประเทศ 

นอกจากศาลสูงสุดสหรัฐแล้ว ศาลของประเทศอื่น ๆ ที่ใช้วิธีตีความรัฐธรรมนูญแนวโครงสร้าง

นิยมต่างล้วนเคยเป็นศาลที่เคยอยู่ในจารีตนิติศาสตร์แนวสำนักปฏิฐานนิยมทั้งสิ้น ดังเช่นศาลฎีกา

อินเดียซึ่งได้รับการยกย่องในการสร้างทฤษฎีรัฐธรรมนูญที่รู้จักกันในนามหลักโครงสร้างพื้นฐาน  

ก็เคยเจริญรอยตามอังกฤษโดยตีความบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แม้แต่

อังกฤษเองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของนักนิติศาสตร์สำนักกฎหมายบ้านเมืองคนสำคัญ คือ เจรามี   

เบนธัม และจอห์น ออสติน ซึ่งนักนิติศาสตร์อังกฤษส่วนใหญ่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างสุดขีด  

ในขณะนี้ก็กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ โดยมีนักนิติศาสตร์จำนวนหนึ่งรวมตัวกันฟื้นฟู  

หลกักฎหมายคอมมอนลอวเ์พือ่การคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชนจากการใชอ้ำนาจบาตรใหญ ่

ของฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภาซึ่งเป็นกระแสรัฐธรรมนูญนิยมที่อาศัยคอมมอนลอว์ (Common law 

constitutionalism) นับวันจะทวีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับ และได้รับการตอบสนองในทางบวก

โดยสถาบันตุลาการอังกฤษ ประสบการณ์ของต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า การหยั่งรากลึกของ

ทฤษฏีนิติศาสตร์สำนักกฎหมายบ้านเมืองมิได้เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำ

ทฤษฎีรัฐธรรมนูญแนวใหม่ของสำนักโครงสร้างนิยมมาปลูกฝัง แต่เงื่อนไขน่าจะเป็นความ

แข็งแกร่งของความคิดเกี่ยวกับสถานะอันควรแก่การยกย่องของรัฐสภาไทย ซึ่งเป็นรากฐานทาง

ปรัชญาของทฤษฎีนิติศาสตร์สำนักกฎหมายบ้านเมือง 

  สถานะของรัฐสภาไทยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสถานะของรัฐสภาฝรั่งเศสและอังกฤษ

ในช่วงที่ทฤษฎีนิติศาสตร์ของสำนักกฎหมายบ้านเมืองรุ่งเรืองสูงสุด และแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก

สถานะของพระมหากษัตริย์สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ทรงมีพระราชอำนาจในการตราพระราช-

กำหนดกฎหมาย ในช่วงที่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้ทรงนำทฤษฎีนิติศาสตร์สำนักนี้เข้ามา  

ปลูกฝังแก่ผู้พิพากษาไทย ปัจจุบันนี้มีความแตกแยกทางการเมืองอย่างรุนแรงในสังคมไทย  

ซึ่งสำแดงปรากฏในรัฐสภาที่เป็นผลให้รัฐสภาไทยอยู่ในสถานะตกต่ำสุดขีดย่อมทำลายมนต์ขลัง  

คำสอนนักนิติศาสตร์สำนักปฏิฐานนิยมที่ให้ประชาชนยอมรับกฎหมายของรัฐสภาโดยปราศจาก

การคานและถ่วงดุลอำนาจอย่างจริงจัง ความคิดของคนทั่วไปมองว่ารัฐสภาไทยมิได้อยู่ในสถานะ

อันควรแก่การยกย่องอย่างนี้ น่าจะทำให้สถาบันตุลาการไทยมีความชอบธรรมเป็นอย่างสูงที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมที่ควรต้องทำ แต่ไม่ได้กระทำมาเป็นเวลานานคือ การเข้ามาถ่วงดุล

และคานอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเข้มแข็งจริงจัง โดยนำทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญแนวโครงสร้าง

นิยมนี้เข้ามาใช้ดังเช่นในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 ดังกล่าวข้างต้น  
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  เหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันมีความขัดแย้งระหว่างเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อย

อย่างรุนแรง เสียงข้างมากในรัฐสภามีแนวโน้มคุกคามคุณค่าและคุณธรรมขั้นพื้นฐานของหลัก

นิติธรรมในสังคมประชาธิปไตยของไทย ปัญหาการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการเป็น

สาเหตุสำคัญซึ่งทำให้ประเทศชาติประสบปัญหาวิกฤติอย่างรุนแรงที่หลายภาคส่วนพยายาม  

หาทางออกจากปัญหานี้ แต่นักการเมืองเสียงข้างมากกลับพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรม  

ล้างความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่แก่นักการเมืองและข้าราชการทุกคน ถ้านักการเมืองและ

ข้าราชการที่ถูก คตส. และ ป.ป.ช. กล่าวหานั้น หรือนักการเมืองกลุ่มเดียวกันนี้ได้ให้ความเห็น

ชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ได้สำเร็จ ศาลรัฐธรรมนูญ  

จึงชี้ว่าเป็นการกระทำเพื่อเสียงข้างมากทางการเมืองซึ่งครองอำนาจรัฐได้ใช้อำนาจรัฐโดยปราศจาก

การคานและถ่วงดุลอำนาจอย่างจริงจัง และผลการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำให้

เสียงข้างน้อยถูกข่มเหงรังแกจนอยู่ในสภาพไร้ที่ยืน การผนึกกำลังของเสียงข้างมากจนกลายเป็น 

ระบบเผดจ็การรฐัสภาทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางการเมอืงอยา่งรนุแรง ลำพงักลไกการตรวจสอบ 

ของฝ่ายค้านก็ไม่อาจถ่วงดุลต้านทานพลังเสียงข้างมากทางการเมืองได้ ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญ  

จงึไมอ่าจวางเฉยและตอ้งเขา้มาทำหนา้ทีค่านอำนาจและถว่งดลุเสยีงขา้งมากทางการเมอืงในรฐัสภา 

อยา่งเขม้แขง็จรงิจงั การเขา้มามบีทบาทของสถาบนัตลุาการดงักลา่วไมค่วรถอืวา่เปน็การชว่ยเหลอื 

ฝ่ายค้านหรือขัดขวางการทำหน้าที่ของรัฐสภาและรัฐบาล แต่เป็นการเข้ามามีบทบาทเพื่อให้เกิด

ดุลยภาพการเมืองที่เหมาะสมสำหรับสังคมประชาธิปไตยของไทย คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  

ในคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ดังกล่าวจึงนับว่าออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทยแนวโครงสร้างนิยมดังกล่าวจึงถูกโจมตีอย่างหนัก  

เช่นเดียวกับคำวินิจฉัยลักษณะเดียวกันนี้ในสหรัฐอเมริกาและอินเดียก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะการ

โจมตีของผู้พิพากษาและนักกฎหมายรุ่นอาวุโสที่บางคนไปไกลถึงขนาดยืนกรานว่า คำวินิจฉัยนี้

ไม่มีผลในทางกฎหมาย เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยไม่มีอำนาจ จึงเท่ากับไม่มีคำวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ แต่การโจมตีของผู้พิพากษาและนักกฎหมายเหล่านี้เป็นการโจมตีว่า   

คำวินิจฉัยนี้ไม่ต้องด้วยหลักนิติศาสตร์สำนักปฏิฐานนิยม (Legal positivism) จึงเรียกร้องให้  

ศาลรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญโดยใช้วิธีตีความกฎหมายธรรมดาในแนวความยุติธรรมตาม

กฎหมาย (Legal justice) โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างกันระหว่างศาลรัฐธรรมนูญที่มีบทบาท  

ในการถ่วงดุลและคานอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลธรรมดาที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมาย

ของฝ่ายนิติบัญญัติกับกรณีพิพาททางแพ่งและทางอาญา ซึ่งข้อเรียกร้องเช่นนี้ยากที่จะรับฟังได้  

ในยุคแห่งความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional justice) และธรรมาภิบาลรัฐธรรมนูญ 

(Constitutional governance) ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม  

  การดำรงอยู่ร่วมกันของแนวคิดทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันมากกว่า  

สองทฤษฎีเช่นนี้มีให้เห็นได้ในระบบกฎหมายของประเทศชั้นนำเกือบทุกประเทศ เช่น ในอังกฤษ  

ก็มีการดำรงอยู่ร่วมกันของทฤษฎีกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) และทฤษฎีนิติศาสตร์

สำนักกฎหมายบ้านเมือง (Positive law) และระบบกฎหมายที่ทฤษฎีรัฐธรรมนูญแตกต่างกัน

แบบสุดขั้วหลายทฤษฎีดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล คือ ระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
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สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีปฏิบัตินิยม (Legal  pragmatism) เป็นทฤษฎีที่ครอบงำโดย

ทฤษฎีนี้เข้ามาแทนที่ทฤษฎีรูปนัยนิยมของแลงเดลในช่วงสามทศวรรษแรกของทศวรรษที่ยี่สิบ   

แต่ทั้งทฤษฎีรูปนัยนิยมและทฤษฎีกฎหมายคอมมอนลอว์ที่ทฤษฎีรูปนัยนิยม เช่น สัจจนิยม 

(Legal realism) ต่างก็มีพื้นที่ของตนพอสมควรในบริบทสังคมนิติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา   

ซึ่งทำให้ทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญที่ใช้ในศาลสูงสุดสหรัฐจึงมีจำนวนมาก นอกจากแนวคิดทฤษฎี

โครงสร้างนิยม (Structuralism) วิธีตีความรัฐธรรมนูญในศาลสูงสุดสหรัฐยังมีอีกถึงห้าวิธี 

ศาสตราจารย์ฟิลิป บ๊อบบิตต์ (Philip Bobbitt) กล่าวว่า แม้กลไก Judicial review โดยสภาพ

เป็นการขัดขวางเสียงมหาชนที่มีพลังในสหรัฐอเมริกา แต่วิธีตีความทั้งหกวิธีของศาลสูงสุดสหรัฐนี้

มีส่วนสำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับกลไก Judicial review ของสหรัฐอเมริกา ตราบจน

เท่าทุกวันนี้ ประสบการณ์การดำรงอยู่ร่วมกันของทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันใน

สหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งที่น่าศึกษาสำหรับนักกฎหมายไทย การดำรงอยู่ร่วมกันของทฤษฎีนิติศาสตร์

สำนักกฎหมายบ้านเมืองและทฤษฎีนิติศาสตร์แนวใหม่ ดังเช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยนำมาใช้ใน  

คำวินิจฉัยนี้ จะมีพัฒนาการไปสู่ทฤษฎีตีความรัฐธรรมนูญแบบไหน บทบาทของนักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไทยในการชี้นำสถาบันตุลาการนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง 

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การวิจัยนี้สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะว่า แนวความคิดของศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ 

กรัยวิเชียร ที่ว่าหลักนิติธรรมนั้นต้องตั้งอยู่ในความถูกต้องชอบธรรม (Righteousness)   

ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมของพระมหากษัตริย์และนักปกครองไทยให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม 

คือ “อวิโรธนัง” หรือ“ความไม่คลาดในธรรม” ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงยึดถือเป็นหลักการ

ปกครองปวงชนชาวไทยโดยธรรมมาแตโ่บราณกาลทกุยคุทกุสมยัตราบถงึปจัจบุนั ดงันัน้ “อวโิรธนงั” 

จึงเป็นบ่อเกิดรากเง้าสำคัญเพื่อนำมาใช้พัฒนาเป็น “หลักนิติธรรมไทย” ซึ่งควรนำมากำหนด  

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตาม

หลักนิติธรรมให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล นอกจากนี้ 

ประเทศไทยควรจะมีการพัฒนาแนวคำวินิจฉัยคดีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลัก

นิติธรรมทั้งในศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม โดยวิธีการตีความรัฐธรรมนูญ

ตามแนวโครงสร้างนิยม (Structurism) และวิธีการตีความรัฐธรรมนูญแนวใหม่อื่นๆ ที่พัฒนาไป

มากพอสมควรแล้วในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย 

ประเทศอิสราเอล และประเทศแอฟริกาใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจรรโลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมให้วัฒนาถาวรสืบต่อไป 
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หลักการและแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญ
ธนัย	เกตวงกต*	

 

 

 

 

ในช่วงปี 2555-2556 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับกรณี

ความพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคดี  

ดังกล่าวถือว่าเป็นคดีที่สำคัญของสังคมการเมืองไทย เพราะด้านหนึ่ง  

ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความรัฐธรรมนูญเพื่อวางหลักการในการตรวจสอบ

อำนาจความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตย ไม่ให้เกิดสภาวะที่เสียงข้าง

มากมีอำนาจล้นเกิน อันจะนำไปสู่การเกิดทรราชย์ของเสียงข้างมาก ซึ่งเป็น

หนึ่งในปัญหาเชิงทฤษฎีพื้นฐานของประชาธิปไตย และอีกด้านหนึ่ง  

ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้อำนาจของตนวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ  

หลักการแบ่งแยกอำนาจในการเมืองไทย ให้มีการถ่วงดุลและคานอำนาจ

ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยให้เหตุผลประกอบ  

คำวินิจฉัยคือ การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งมีที่มา

จากการลงประชามติของประชาชน และประเด็นดังกล่าวยังได้มีนักวิชาการ 

นกัเคลือ่นไหวทางสงัคมออกมาแสดงความคดิเหน็ทัง้เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย 

กับคำวินิจฉัย  

คำถามที่น่าสนใจจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น ได้มีผู้ตั้ง

ข้อสังเกตไว้หลายประเด็น ประการแรก ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้

ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วใครควรมีอำนาจในการแก้ไข

รัฐธรรมนูญที่มาจากการทำประชามติ ประการที่สอง หลักการตีความ

รัฐธรรมนูญ ซึ่งเหตุผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่อ้างถึงแนวทาง

การตีความบ่งบอกถึงวิธีการตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทยว่า

ใชห้ลกัการตคีวามตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญู ไดน้ำไปสูค่ำถามตอ่ไปวา่ 

แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์หมายถึงอะไร มีหลักการ

แนวความคิดต่อการตีความอย่างไร และยังน่าสนใจต่อไปอีกเมื่อมี  

นกักฎหมายไดอ้อกมาวพิากษว์จิารณก์ารตคีวามและประยกุตใ์ชร้ฐัธรรมนญู 

ของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น แสดงว่านักกฎหมายเหล่านั้นมีข้อเสนอแนะต่อ

การตีความรัฐธรรมนูญแบบเจตนารมณ์ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เลือกใช้

 * นักวิชาการ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
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อย่างไร หรือกระทั่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญแนวทางอื่นหรือไม่อย่างไร ประการ

สุดท้าย ผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกระบวนการทาง

รัฐสภาข้างต้น จะส่งผลให้เกิดแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยองค์กรหรือสถาบันการเมืองอื่น

ได้หรือไม่ และถ้ามีจะเป็นไปในรูปแบบใด และจะมีกลไกอะไรบ้างที่จะช่วยตรวจสอบความชอบ

ธรรมของการแก้ไขดังกล่าว   

จากคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามข้างต้น บทความนี้คงไม่สามารถจะตอบคำถามที่ซับซ้อน

เหล่านั้นได้ทั้ งหมด ดังนั้นบทความนี้จึงเลือกพิจารณาเพียงหลักการตีความกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ โดยเริ่มจากการพิจารณาหลักการตีความในต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึง  

ข้อถกเถียง ข้อดีและข้อด้อยของแนวทางการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆ และย้อนกลับ

มาทบทวนลักษณะของสังคมไทย เพื่อเสนอแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญของไทยต่อไป 

ทั้งนี้บทความนี้ได้เลือกกรณีศึกษาตามแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ เป็นหลัก 

เพราะสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ได้วางรากฐานของสถาบันตุลาการอย่างยาวนาน ผ่านความขัดแย้ง

ต่างๆ หลายกรณีแต่ก็ยังดำรงเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความมั่นคงและต่อเนื่องได้ นอกจากนี้

ศาลไทยเคยวางบทบาทหน้าที่ของศาลไว้สอดคล้องกับศาลสูงของสหรัฐฯ ดังคำพิพากษาศาลฎีกา

ของไทยที่ 1/2489 ในเรื่อง พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ได้มีผลคำพิพากษา  

ที่น่าสนใจไว้ว่า ศาลจำเป็นต้องมีผู้มีอำนาจชี้ขาดว่ากฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อให้

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดได้มีผลในทางปฏิบัติ เพราะการปล่อยให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นทั้ง  

ผู้ออกกฎหมายและผู้ตรวจสอบชี้ขาดว่าเป็นกฎหมายหรือไม่ได้อย่างไร จะไม่เป็นไปตามหลักการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งคำพิพากษานี้ได้วางรากฐานทางอำนาจของศาลไว้คล้ายคลึงกับที่

สหรัฐฯ เคยวางบทบาทของศาลไว้ในคดี Marbury VS Madison  

จากคำถามข้างต้นทำให้บทความนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญเพื่อจะตอบคำถามดังกล่าว 

ได้แก่ ส่วนแรกจะเป็นการอธิบายความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญ ว่าทำไม

จำเป็นต้องตีความรัฐธรรมนูญ ส่วนที่สองเป็นการอธิบายแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญของ

สหรัฐแนวทางต่าง ๆ พร้อมชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแนวคิด ส่วนที่สามเป็นการอธิบาย

แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญของไทยที่ใช้อยู่ โดยเน้นในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ตุลาการภิวัฒน์ 

(หลัง พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน) และส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะต่อการตีความรัฐธรรมนูญ  

ของไทย 

การตีความรัฐธรรมนูญ

การตีความรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะภาษาที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่กิน

ความหมายได้หลายนัย กล่าวคือ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเลือกใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายหนึ่ง แต่คน

อ่านอาจไปเข้าใจหรือแสร้งเข้าใจไปในอีกความหมายหนึ่ง ดังนั้นการตีความจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น

ทั่วไป (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542, น. 31-39 และ Strauss, 2010, p.10) เช่น กฎหมาย

บัญญัติว่า “ห้ามเดินลัดสนาม” ประชาชนอาจจะตีความไปได้ว่า กฎหมายแค่ห้ามเดินลัดสนาม 
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ดังนั้นคนทั่วไปสามารถวิ่ง กระโดด คลาน ตีลังกา และกริยาอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วนเพื่อข้ามสนาม

แห่งนั้นไป เป็นต้น หรือบางครั้งการเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้รัดกุมเพียงพอ อาจจะเกิด

ช่องว่างของการนำรัฐธรรมนูญไปปฏิบัติใช้ ดังนั้นกฎหมายกับการตีความจึงเป็นของที่อยู่คู่กัน 

เพื่อพัฒนาบทบัญญัติและตัวบทกฎหมายที่จะทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถเติมเต็มช่องว่าง

ดังกล่าว นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงตามจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ (Balkin, 2009, p.560)  

นอกเหนือจากนี้รัฐธรรมนูญคือสิ่งที่สะท้อนถึงโครงสร้างทางอำนาจและความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ภายในรัฐ (เสน่ห์ จามริก, 2549, น. 9) ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงถือเป็น

สถาบันการเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การตีความรัฐธรรมนูญอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบความสัมพันธ์ภายในรัฐนั้น ๆ ดังนั้นการตีความรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องพิจารณาตีความ

อย่างรัดกุมมากกว่ากฎหมายทั่วไป ซึ่งการตีความรัฐธรรมนูญมีหลักการพื้นฐานสำหรับ  

การตีความอยู่ 7 ประการ (นภดล เฮงเจริญ, 2546, น. 215-224.) ดังนี้ 

 1.  ต้องมีการทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  

 2.  การตีความรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงบทบัญญัติที่มาก่อนในมาตราเดียวกัน หรือใน

มาตราที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเรียกว่าหลัก Ejusdem Generis 

 3. การตีความรัฐธรรมนูญจะต้องละเว้นไม่ตีความให้เกิดผลประหลาด หรือ Golden Rule 

 4. การตีความรัฐธรรมนูญมีหลักการพื้นฐานเหมือนกับการตีความกฎหมายทั่วไปที่มีความ

มุ่งหมายในทางที่จะให้กฎหมายใช้บังคับได้ มากกว่าจะบัญญัติขึ้นมาให้รัฐธรรมนูญ  

ไร้ผลบังคับ 

 5. เพื่อคุ้มครองป้องกันรัฐธรรมนูญ จำเป็นต้องมีทางออกให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

ที่ประสบปัญหาจากการใช้รัฐธรรมนูญ สามารถที่จะตีความรัฐธรรมนูญเพื่ออุดช่องว่าง

ของรัฐธรรมนูญ  

 6. ต้องคำนึงถึงความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ  

 7. หากมีข้อสงสัยในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน จะต้องตีความให้เกิด

ประโยชน์แก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 

สำหรับรูปแบบแนวความคิดต่อการตีความรัฐธรรมนูญของนักกฎหมายไทย จะพิจารณา

ตีความรัฐธรรมนูญโดยอิงกับตัวอักษรเป็นหลัก หากตัวอักษรเกิดความไม่ชัดเจนจึงพิจารณา  

ย้อนกลับไปหาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้น ๆ เป็นสำคัญ (เพิ่งอ้าง และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 

2542, น. 31-39.) เสมือนหนึ่งเป็นแนวทางเดียวของการตีความรัฐธรรมนูญ ขณะที่การศึกษา

การตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 20 ได้เกิดปรากฏการณ์การโต้เถียงระหว่าง  

สองแนวคิดหลัก ซึ่งการโต้เถียงระหว่างสองแนวคิดข้างต้นดำเนินอยู่ในสังคมสหรัฐฯอย่างยาวนาน 
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และข้อถกเถียงดังกล่าวก็ยังไม่มีข้อยุติที่ลงตัว/เห็นพ้องต้องกันว่าจะดำเนินไปตามแนวทางไหนเป็น

หลกัระหวา่ง เจตนารมณน์ยิม (Originalism) และรฐัธรรมนญูทีม่ชีวีติ (The Living Constitution) 

ซึ่งทั้งสองแนวทางข้างต้นมีแนวคิดและข้อจำกัดดังต่อไปนี้ 

เจตนารมณ์นิยม(Originalism)

มิเชล เบอร์แมน (Mitchell Berman) ได้แยกความแตกต่างหลากหลายของแนวคิด

เจตนารมณ์นิยม (Originalism) ไว้มากกว่า 72 ความหมายในหนังสือ Originalism is Bunk 

(Berman, 2009) แต่ทั้งนี้สามารถแบ่งแยกแนวคิดเจตนารมณ์นิยมออกได้เป็นสองแนวคิดหลัก ๆ 

คือ แนวทางเจตนารมณ์นิยมเดิม (old originalism) และแนวทางเจตนารมณ์นิยมใหม่ (new 

originalism) ซึ่งทั้งสองแนวคิดมีจุดร่วมที่สำคัญคือ มองรัฐธรรมนูญในฐานะผลผลิตของสังคม

การเมืองที่สมบูรณ์ (a finished product) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเมืองได้มีจุดเริ่มต้น และ

ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในอนาคตของการปกครอง ซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไป

นานแค่ไหน ประชาชนก็ยังจะคงศรัทธาในโครงสร้างพื้นฐานที่ดำรงอยู่ในรัฐธรรมนูญ (Balkin, 

2009, p. 550) และมีหลักการเกี่ยวกับการตีความที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้   

เจตนารมณ์นิยมเดิม(OldOriginalism)

เจตนารมณ์นิยมเดิมเชื่อว่าศาลควรจะตีความให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 

โดยมองรัฐธรรมนูญอย่างให้ความสำคัญกับคำที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพราะความหมายนั้นเป็น

สิ่งที่ประชาชนได้รับการยอมรับข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ถูกระบุไว้ โดยห้ามให้ความหมายที่แตก

ต่างจากความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไป (Strauss, 2010, p.10) ทั้งนี้หากศาลตีความเกินกว่า

ตัวบทรัฐธรรมนูญจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Roosevelt, 2006, pp. 47-48) และ

การย้อนกลับไปหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะป้องกันการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษา  

ในอนาคต ซึ่งการปล่อยให้ผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิจอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายหรือหลุดออก

จากค่านิยมที่ดี (Balkin, 2009, p. 554) 

การค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญคือ ความพยายามจะปกป้องให้ศาลพิจารณาคดี

โดยปราศจากค่านิยมให้มากที่สุด และสิ่งที่ศาลจะใช้ในการพิจารณาคดีจะมีเฉพาะตัวบทและ  

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่ทั้งนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต้องไม่มากไปกว่า ความหมาย  

พื้นฐาน (plain meaning) ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ (Roosevelt, 2006, pp. 50-51) 

นอกจากนี้นักคิดตามแนวคิดแบบเจตนารมณ์นิยมเห็นว่าแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญ

ด้วยการวิเคราะห์หาเจตนารมณ์เป็นแนวทางที่ดีกว่าแนวทางอื่น ด้วยเหตุผลสำคัญ 8 ประการ 

(Exploring Constitutional Conflict, 2014) คือ  

 1.  เจตนารมณ์นิยมลดความเป็นไปได้ของการตัดสินใจของตุลาการที่จะครอบครองอิทธิพล

เหนืออำนาจที่มาจากตัวแทนจากการเลือกตั้ง 
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 2. ในช่วงเวลาที่ยาวนานการดำเนินการวินิจฉัยตามแนวทางเจตนารมณ์นิยมจะส่งผลที่ดี

กว่าจะมอบอำนาจให้แก่ศาลเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวของศาลเอง 

 3. แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่แนวทางเจตนารมณ์นิยมอนุญาตให้ตุลาการ  

นำอัตวิสัยและค่านิยมของตนมาตัดสิน ซึ่งศาลควรจะตัดสินอย่างเป็นกลาง เป็น

วัตถุวิสัย ตามความตั้งใจของผู้ร่างและผู้ให้สัตยาบันแก่รัฐธรรมนูญที่คาดหวังให้ศาล

วินิจฉัยอย่างเป็นกลาง 

 4. คดี Lochner vs. New York เป็นตัวอย่างหนึ่งของการวินิจฉัยที่ไม่ใช้แนวทาง

เจตนารมณ์นิยม และเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ดี  

 5. ควรปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง เมื่อพวกเขา

ต้องการที่จะแก้ไขประเด็นที่ถูกโต้เถียงทางสาธารณะเกี่ยวกับรัฐบาลและการจำกัด

อำนาจรัฐบาล 

 6. ผู้ เลือกใช้แนวทางเจตนารมณ์นิยมได้เคารพต่อแนวคิดความเชื่อที่ดำรงอยู่ ใน

รัฐธรรมนูญ ในฐานะพันธะสัญญาที่ผูกมัดมากับรัฐธรรมนูญ 

 7. ถ้ารัฐธรรมนูญถูกแก้ไขในปัจจุบัน ประชาชนคาดหวังว่าเวลาศาลจะวินิจฉัยข้อกฎหมาย

ในอีก 5 ปี ศาลจะถามว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญ และจะถามเช่นนี้อีกใน 100 หรือ 200 ปีข้างหน้าด้วย 

 8. แนวคิดแบบเจตนารมณ์นิยมพยายามจะบังคับฝ่ายนิติบัญญัติผู้ออกกฎหมายให้ถอน

หรือแก้ไขกฎหมายที่แย่ มากกว่าจะปล่อยให้เป็นอำนาจของศาลในการแก้ไขกฎหมาย

ดังกล่าวด้วยตนเอง 

อย่างไรก็ตามแนวคิดเจตนารมณ์นิยมเดิมมักถูกโต้แย้ง โดยได้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดนี้ 

ได้แก่ เดวิด เอ สเตราส์ (David A. Strauss) โฮวาร์ด ลี แมคเบรน (Howard Lee McBain) 

โอลิเวอร์ เวนเดล โฮเมส จูเนียร์ (Oliver Wendell Holmes Jr.) หลุยส์ ดี. แบรนเดย์ (Louis D. 

Brandeis), and วูลส์โร วิลสัน (Woodrow Wilson) เป็นต้น ซึ่งเดวิด เอ สเตราส์ ได้วิจารณ์

แนวคิดแบบเจตนารมณ์นิยมเดิมว่ามีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่ 3 ประการ (Strauss, 2010, p.18) 

กล่าวคือ  

 1. ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าอะไรคือความเข้าใจดั้งเดิมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 

เพราะหลายครั้งรัฐธรรมนูญบางฉบับได้ถูกบังคับใช้มาอย่างยาวนาน 

 2. ถึงแม้ว่าจะเข้าใจความคิดดั้งเดิมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาของ

การพิจารณารัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแวดล้อมเมื่อตอนร่างรัฐธรรมนูญนั้น ๆ  
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 3. ถ้าเชื่อตามแนวคิดเจตนารมณ์นิยมจะเห็นว่าสังคมนั้น ๆ ต้องถูกควบคุมโดยบางคนที่

ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา ทั้งที่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอายุยืนยาวพอที่จะเข้าใจถึงความ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คนรุ่นปัจจุบันจะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับตนอยู่นั่นเอง 

ด้วยข้อจำกัดที่เกิดขึ้นของแนวทางการตีความตามเจตนารมณ์ข้างต้น จึงได้มีการเสนอ

แนวทางการศึกษารัฐธรรมนูญรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า เจตนารมณ์นิยมใหม่  

เจตนารมณ์นิยมใหม่(NewOriginalism)

จากข้อจำกัดของแนวทางเจตนารมณ์นิยมเดิม นักคิดหลายคนจึงได้พัฒนาแนวคิด

เจตนารมณ์นิยมให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย 

โดยเฉพาะ แจ็ค เอ็ม เบาคิน (Jack M Balkin) ได้เสนอแนวคิด เจตนารมณ์นิยมใหม่ ซึ่งเชื่อว่า 

รัฐธรรมนูญควรจะเป็นอะไรที่แก้ไขได้ ผ่านการโต้เถียงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประชาชนที่พวกเขา

เชื่อว่ามีสิ่งอื่นที่ดีกว่า ซึ่งถือว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่าน  

แนวนอน ที่จะช่วยรักษาความชอบธรรมของประชาธิปไตยของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  

ผ่านการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ (Balkin, 2009, p.554) กล่าวคือ เบาคินได้เสนอว่า อำนาจสูงสุด

อยู่ที่ประชาชนในปัจจุบันจะเป็นผู้ตัดสินว่าควรจะเป็นอย่างไร ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญกระทำ

ได้ผ่านการชูประเด็นที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นประเด็นของสังคม และให้สังคมเป็น  

ผู้ตัดสินว่าต้องการจะเป็นไปทางไหน และศาลจะต้องปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่สังคม

ต้องการ เพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

สำหรับเบาคิน เชื่อว่า แนวคิดเจตนารมณ์นิยมใหม่ไม่ใช่การตีความรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการ

สร้างการนำไปใช้และการประยุกต์รัฐธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติ และสร้างสถาบันเพื่อทำหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญ (Ibid., p. 559)  ซึ่งถ้าปฏิบัติตามตามแนวทางนี้จะสามารถสร้างรัฐธรรมนูญที่ดำรง

อยู่ได้อย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับ ด้วยเหตุผลหลักสี่ประการ (Ibid., p. 584) คือ  

 1.  การสร้างรัฐธรรมนูญให้มีความทนทานเมื่อประชาชนหยุดต่อสู้และยอมรับมันในทาง

ปฏิบัติ 

 2.  การสร้างรัฐธรรมนูญจะยั่งยืนเมื่อพวกเขาเติมเต็มสิ่งที่ประชาชนคาดหวังในทางปฏิบัติ 

 3. การสร้างรัฐธรรมนูญจะเป็นที่ยอมรับเมื่อประชาชนหยุดต่อสู้ และจะเริ่มต้นต่อสู้อีกครั้ง

ภายใต้กฎหมายและความหมายใหม่ จนกว่าจะนำไปสู่การยอมรับใหม่อีกครั้ง  

 4. การสร้างรัฐธรรมนูญกลายเป็นที่ยอมรับเมื่อการต่อสู้เหนือความหมายอื่น กลายมามี

ความสำคัญต่อการตัดสินใจโต้เถียงรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน 

กล่าวโดยสรุปผู้ยึดถือแนวคิดเจตนารมณ์นิยมใหม่จะมองรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เป็น

พลวัตร สามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและสภาพแวดล้อม
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ความคิดของคนในสังคม และทำให้รัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงผ่าน

กระบวนการโต้เถียงบนพื้นที่สาธารณะในช่วงเวลานั้น ๆ  

อย่างไรก็ตามการตีความรัฐธรรมนูญด้วยแนวคิดเจตนารมณ์นิยมใหม่ ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้

หลายประการเกี่ยวกับข้อจำกัดและพึงระวังของแนวคิดนี้ กล่าวคือ การตีความรัฐธรรมนูญ คือ

การแก้ปัญหาประเด็นเรื่องกฎหมายให้สังคมดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเป็น

ประชาธิปไตย (Strauss, 2010, pp. 46-49) ดังนั้นมันจึงเป็นคนละเรื่องกัน 

นอกจากนี้การมอบอำนาจให้ผู้พิพากษาหรือศาลตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยพิจารณา

ถึงความต้องการของสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพึงระวัง เพราะประเด็นโต้เถียงสาธารณะโดยมาก

จะถูกกำหนดโยชนชั้นนำทางสังคม รวมถึงเมื่อกลายเป็นประเด็นโต้เถียงบนพื้นที่สาธารณะ ไม่ได้

หมายความว่าทุกคนจะมีพื้นที่นำเสนอความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน จะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่มีสิทธิที่

จะนำเสนอความเห็นได้มากกว่า (เสียงดังกว่า) เช่น ความคิดของนักกฎหมายชื่อดังต่อแนวทาง

การตีความรัฐธรรมนูญย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นของสังคมมากกว่าความคิดเห็นของสถาปนิก 

แพทย์ ชาวนา หรือบุคคลอื่น  

นอกเหนือจากแนวทางการตีความตามเจตนารมณ์ข้างต้น ยังมีนักคิดนักกฎหมายอีกกลุ่ม

หนึ่งที่เสนอแนวทางการให้ความหมายแก่รัฐธรรมนูญที่แตกต่างออกไป ซึ่งได้นิยามแนวทาง  

การศึกษารัฐธรรมนูญรูปแบบใหม่นี้เรียกว่า รัฐธรรมนูญที่มีชีวิต (the living constitution) 

รัฐธรรมนูญที่มีชีวิต(TheLivingConstitution)

รูปแบบแนวคิดของรัฐธรรมนูญที่มีชีวิต (the living constitution) เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 

20 ซึ่งช่วงแรก ศาลสูงของสหรัฐฯ ก็ต่อต้านแนวคิดนี้ แต่ด้วยความมีเหตุมีผลและถูกต้องตาม

กฎหมายจึงได้เริ่มมีการวางรากฐานของแนวคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญสมัยใหม่เกิดขึ้น (Balkin, 

2009, p.561)  

รัฐธรรมนูญที่มีชีวิต มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและปรับเข้ากับ

สิ่งแวดล้อมใหม่ แม้ว่าจะปราศจากการแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ (Strauss, 2010, p.1) 

กล่าวคือ รัฐธรรมนูญสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบทของ  

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผ่านคำวินิจฉัยของศาลในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อในความสามารถของ  

ผู้พิพากษาที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางด้านกฎหมาย จะสามารถตัดสินได้ถึงสิ่งที่ดีกว่าให้แก่สังคม 

แต่ไม่ใช่ผู้พิพากษาจะตัดสินอย่างไรก็ได้ตามค่านิยมความชอบส่วนตัว เพราะผู้พิพากษาต้องถูก

จำกัดด้วยธรรมเนียมของสังคมที่ดำรงอยู่ และคำพิพากษาที่ประกาศ/เปิดเผยแก่สาธารณะแล้ว

ย่อมเปิดโอกาสให้เกิดการวิจารณ์ได้ ซึ่งจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการตรวจสอบผู้พิพากษา 

(Ibid., pp. 43-46) 

สำหรับผู้ที่ยึดถือแนวทางรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตในการตีความรัฐธรรมนูญจะเห็นว่าแนวคิดนี้  

มีความเหมาะสมต่อการศึกษารัฐธรรมนูญมากกว่าแนวคิดเจตนารมณ์นิยมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 



เอ
กส
าร
ปร
ะก
อ
บก
าร
สัม
มน
าก
ลุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
3

2�� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 1.  วธิคีดิแบบเจตนารมณน์ยิมเรยีกรอ้งจากตลุาการและนกักฎหมายใหเ้ปน็นกัประวตัศิาสตร ์

ที่ต้องสืบค้นเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ แต่รัฐธรรมนูญที่มีชีวิตเรียกร้องตุลาการ

และนักกฎหมายให้เป็นตุลาการและนักกฎหมาย 

 2.  รัฐธรรมนูญที่มีชีวิตเปิดโอกาสให้ศาลสามารถวินิจฉัย/ตัดสินเกี่ยวกับความคิดด้าน  

นามธรรมที่ดี เช่น ความยุติธรรม นโยบายที่ดี ได้ตามยุคสมัยนั้น ๆ 

 3. รัฐธรรมนูญที่มีชีวิตคือสิ่งที่พวกเราในยุคปัจจุบันสร้างมันเองอย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็น

ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว  

 4. รัฐธรรมนูญที่มีชีวิตมีลักษณะที่ตรงไปตรงมา กล่าวคือ ผู้พิพากษาสามารถจะใช้  

ดุลยพินิจของตนพิจารณาเกี่ยวกับความยุติธรรมและนโยบายสังคมได้  

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น แนวคิดแบบรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตยังเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญตามการวินิจฉัยของศาลเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยตรง 

ด้วยเหตุผล 4 ประการ (Ibid., pp. 115-139) คือ 

 1.  หลายครั้งเนื้อหาที่เขียนในรัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยน แต่สาระในรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลง 

 2.  ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเป็นทางการไม่เกิดขึ้น แต่ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงบางอย่างในรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นอยู่เสมอ 

 3.  เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรนอกจาก

อนุมัติความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญที่มีชี วิตอยู่ แล้ว กล่าวคือ   

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตผลิตการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงมากกว่า

ทางอื่น   

 4.  แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าสังคมยังไม่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญข้างต้นก็บั งคับใช้ ไม่ ได้ (สั งคมไม่ยอมรับ) กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ   

การเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้กเ็พราะรฐัธรรมนญูทีม่ชีวีติไมใ่ชก่ารเปลีย่นแปลงทีต่วัเอกสาร 

(รัฐธรรมนูญ) 

อย่างไรก็ตามข้อวิพากษ์สำคัญที่แนวคิดรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตถูกวิจารณ์คือ การเปิดโอกาสให้

ผู้พิพากษาเป็นผู้วินิจฉัยรัฐธรรมนูญโดยให้สิทธิขาด อาจจะกลายเป็นกระบวนการที่นำไปสู่ความ

เลวร้ายและไม่เป็นธรรม กล่าวคือ แนวคิดนี้สามารถจะกลายเป็นการให้สิทธิแก่คนกลุ่มน้อย

คดัคา้นเสยีงสว่นใหญ ่กลายเปน็ทรราชยข์องเสยีงขา้งนอ้ยแทนทีจ่ะปกปอ้งพทิกัษส์ทิธเิสยีงขา้งนอ้ย 

ซึ่งเป็นการทำลายหลักการและค่านิยมที่สำคัญของประชาธิปไตย และการตรวจสอบโดยการ  

วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาเป็นการตรวจสอบภายหลังจากคำวินิจฉัยได้ประกาศและผลบังคับใช้ไป

เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นท้ายที่สุดอำนาจจึงอยู่ที่ผู้พิพากษาเพียงผู้เดียวในการกำหนดความเป็นไปของ

รัฐธรรมนูญ 
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เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดข้างต้น มีสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง 3 แนวคิดข้างต้นคือ 

ท้ายที่สุดทั้ง 3 แนวความคิดไปฝากความคาดหวังไว้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการเข้าถึงศีลธรรม

ของรฐัธรรมนญู (moral reading of the constitution) (Fleming, 2012, pp. 1171-1185) กลา่วคอื 

ทั้งแนวคิดแบบเจตนารมณ์นิยมและรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตหวังจะเป็นแนวทางที่จะพิทักษ์รักษา  

หลักการของศีลธรรมเชิงนามธรรมทางการเมือง แต่อ้างอิงศีลธรรมซึ่งมาจากที่มาคนละชุด เช่น 

เจตนารมณ์นิยมเดิมเชื่อว่าควรจะย้อนกลับไปหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เจตนารมณ์

นิยมใหม่เชื่อว่าควรจะย้อนกลับไปถามหาเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งหมดในปัจจุบันผ่านการ  

โต้เถียงบนพื้นที่สาธารณะ และรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตเชื่อว่าควรจะให้นักกฎหมาย ผู้พิพากษาที่ผ่าน

การฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาตีความแก้ปัญหาตามบริบทของสังคม 

แนวทางการตีความรัฐธรรมนูญแบบไทยๆ

จากการพิจารณาการตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการพยายามเข้าใจ

รัฐธรรมนูญให้ถูกต้อง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป และในสังคมไทย การศึกษาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ

ที่มีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญกลายเป็นที่สนใจในสังคมตั้งแต่หลังเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญไทย

ได้ใช้แนวทางตุลาการตีความแบบก้าวหน้า (Judicial Activism) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ศาลใช้อำนาจ

ของตนตีความอย่างกว้างเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับความหมายของรัฐธรรมนูญ และเพื่อที่จะ

สนับสนุนความพึงพอใจ/ความปรารถนามากกว่าทางการเมืองของศาล (Roosevelt, 2006, 

p.38) 

สังคมไทยได้เริ่มนำหลักการแนวทางตุลาการตีความก้าวหน้ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาของประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่ฝ่ายบริหารที่มาจาก

การเลือกตั้งมีความเข้มแข็ง องค์กรตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจในขณะนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ  

เพียงพอที่จะตรวจสอบการบริหารงานในยุคนั้นได้ นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ใน

สภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่มีการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 แต่มี

พรรคการเมืองที่เคยมีผู้แทนราษฎรอยู่ในสภาก่อนการยุบสภาลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงพรรคเดียว 

ทำให้ผลของการเลือกตั้งไม่สามารถสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ครบ 500 คน เพื่อจะ  

เปิดสมัยประชุมสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดได้ ณ เวลานั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ทรงได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงาน

ศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ให้ผู้พิพากษาและตุลาการร่วมกันใช้อำนาจที่มีอยู่

แก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงให้เกิดขึ้น 

(ธนัย เกตวงกต, 2557, น. 34-61)  

ณ ช่วงเวลานั้นเอง นายธีรยุทธ บุญมี ในฐานะนักวิชาการคนหนึ่งจึงได้เสนอหลักวิชาการ  

ที่สอดรับกับแนวทางข้างต้น โดยได้เสนอแนวทางตุลาการภิวัฒน์ต่อการแก้ไขปัญหาสังคม

การเมืองไทย กล่าวคือ ให้ศาลใช้อำนาจตุลาการภิวัฒน์ (judicialization of politics) ตีความ

กฎหมายอย่างกว้าง เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลกลไกประชาธิปไตยที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติของ
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รัฐไทย อันเนื่องมาจากว่ารัฐไทยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเป็นจำนวนมาก (ธีรยุทธ บุญมี, 

2549, น. 16-19) โดยนายธีรยุทธเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ปรากฏในต่างประเทศในฐานะ

กระบวนการหนึ่งในการปกป้องประชาธิปไตย เช่น ตุลาการวินิจฉัยกฎหมายที่มีขอบเขตกว้าง

ขวางเพื่อขยายสิทธิของคนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในสหรัฐฯ (เพิ่งอ้าง, น. 20-28) หรือเป็นกลไก/

เครื่องมือที่จะส่งผลให้รัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Donnelly, 

2007, p. 6) หรือตุลาการภิวัฒน์จะช่วยปกป้องประชาธิปไตย เพราะศาลเป็นองค์กรที่มีการฝึก

มาเป็นพิเศษและเลือกมาแล้ว ดังนั้นจึงสามารถคิดถึงหลักสำคัญพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย 

(Ginsburg, 2003, pp. 22-23) เป็นต้น  

หลังจากนั้นฝ่ายตุลาการของไทยได้ยืนยันอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการ  

ใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ดังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 ความว่า  

“...รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่

สำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 

ภายใต้หลักการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย อันเป็น

ปรัชญาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในอันที่จะทำให้สิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น  

รูปธรรม ควบคู่ไปกับการธำรงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ...”  (ราชกิจจานุเบกษา, 2557, น. 12) 

ในเวลาต่อมาศาลรัฐธรรมนูญของไทยยังคงเดินตามเส้นทางของการวินิจฉัยคดีตามแนวทาง

การตีความแบบก้าวหน้าต่อมา โดยมาเห็นได้เด่นชัดอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง

กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าสามารถ

ทำได้หรือไม่ ซึ่งผลของคำวินิจฉัยดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยวางหลักการไว้ที่จะพิทักษ์

รักษาเจตนารมณ์ของประชาชนที่ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของ

ประชาชน ดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่มีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ 2550 ดังคำวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555 และ 15-18/2556 ความว่า 

“...ทั้งนี้รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณ์ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็นหรือรายมาตรา มิใช่ให้แก้ไขเพื่อนำไปสู่การยกเลิก

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกร้องที่ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ

ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเรื่องที่เคยกระทำมาแล้ว รับฟังไม่ได้ เนื่องจาก

มีบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผ่านการลงประชามติของประชาชนในลักษณะที่เป็นการ

ใช้อำนาจอธิปไตยโดยตรงของประชาชนทั้งหมด ดังนั้น หากจะต้องมีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญโดยสมาชิกรัฐสภาที่เป็นผู้แทนของประชาชนที่อาจขัดแย้งกับ

เจตนารมณ์ของประชาชนทั้ งหมด ได้แก่การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้วยกร่างขึ้นใหม่ จึงจะต้องกระทำ
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โดยการรับฟังประชามติจากประชาชนทั้งประเทศ...” (ราชกิจจานุเบกษา, 

2555, น. 17) 

“...การมีอยู่ของมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งรัฐธรรมนูญนี้ จึงเป็น

ไปเพื่อรักษาหรือคุ้มครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนูญ  

ได้รับรองหรือกำหนดกรอบไว้ให้เป็นเจตนารมณ์หลักทางการเมืองของชาติ คือ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

ป้องกันการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ  

ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมายของ

รัฐธรรมนูญในประการนี้ต่างหากที่ถือเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญที่จะ

ต้องยึดถือไว้เป็นสำคัญยิ่งกว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแม้จะ  

ถือเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาเจตนารณ์ของรัฐธรรมนูญได้ แต่ความเห็นของผู้ร่าง

รัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งก็มิใช่เจตนารมณ์ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญ อย่างไร

ก็ตาม หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งการ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังพิจารณาได้ว่าสาระสำคัญของ

การอภิปรายนั้นมีเจตนารมณ์กันอยู่ที่การจะให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิพิทักษ์

รัฐธรรมนูญผ่านกลไกของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าเรื่อง

ของตัวบุคคลผู้มีสิทธิเสนอคำร้องการตีความเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอคำร้องต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ จึงต้องตีความไปในแนวทางของการยอมรับสิทธิมิใช่จำกัด

สิทธิ เพื่อให้ชนชาวไทยและศาลรัฐธรรมนูญสามารถเข้ามาตรวจสอบการ

กระทำที่อาจมีปัญหาตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้สม

ดังเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว...”  (เพิ่งอ้าง, น. 22) 

“.. .เรื่องนี้มีมูลกรณีที่พอรับฟังในเบื้องต้นได้ว่า ผู้ถูกร้องทั้งหมด  

มีพฤติการณ์ในการเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มาของ

สมาชิกวุฒิสภาในประการที่อาจเข้าข่ายเป็นการทำลายระบบตรวจสอบและ  

ถ่วงดุลอันเป็นดุลยภาพระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารวมทั้งองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเดิมเป็นอำนาจหน้าที่

ของวุฒิสภาที่มาจากการออกแบบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามที่ระบุไว้ใน  

คำปรารภของรัฐธรรมนูญที่มีความหมายให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นแนวทางในการ

ปกครองประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ

ร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ

ปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการกำหนดกลไก

สถาบันการเมืองทั้ งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพและ



เอ
กส
าร
ปร
ะก
อ
บก
าร
สัม
มน
าก
ลุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
3

2�8 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กร

อิสระอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเที่ยงธรรม...” (ราชกิจจานุเบกษา, 2557, 

น. 12) 

หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่างก้าวหน้าในการวินิจฉัยอย่างต่อเนื่อง 

งานวิชาการกลับไม่ได้ทำการศึกษาถึงแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญ แต่จะศึกษาถึงกระบวนการ

หรือผลที่เกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญเป็นส่วนมาก 

ว่าผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรในสังคมไทย หรืองานบางชิ้นได้ศึกษาถึงหลักการการแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามแนวทางการศึกษากฎหมาย-สถาบัน (the legal-institution approach) 

ที่เป็นการศึกษาแนวพรรณาถึงกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่เป็นทาง

การตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ (ชมพูนุท ตั้งถาวร, 

2556)  

สำหรับแนวทางตุลาการตีความก้าวหน้า เป็นเพียงการศึกษาถึงกระบวนการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญโดยตุลาการขยายอำนาจในการตีความของตนให้กว้างขวางขึ้น แต่ไม่ได้

แสดงให้เห็นถึงหลักการหรือทฤษฏีการตีความรัฐธรรมนูญที่จะสามารถแสดงแบบแผนแนวทาง

การตีความว่ามาจากรากฐานทางความคิดอย่างไร และส่งผลให้การตรวจสอบคำวินิจฉัยของ  

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก เพราะยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนชัดเจน เป็นแต่เพียงการสนับสนุน

หรือวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลต่าง ๆ โดยไม่มีหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรมถึงความสม่ำเสมอ/  

ไม่สม่ำเสมอของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ท้ายที่สุดสังคมไทยควรจะเลือกแบบไหน???

การตีความรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่มีทางที่จะสามารถเขียน

รัฐธรรมนูญให้รัดกุม หรือถึงสามารถจะเขียนให้รัดกุมเพียงพอ แต่ภาษาที่ใช้ก็ยังสามารถที่จะ  

สื่อความได้หลากหลายมากกว่าหนึ่งความหมาย ดังนั้นการศึกษาแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองต่าง ๆ ในสังคม

จึงมีความสำคัญ  

ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฯ ของสหรัฐ มีหลายครั้งแสดงให้เห็น

ถึงปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจและอธิบายความหมายของรัฐธรรมนูญ ทำให้นักวิชาการ  

ได้สังเคราะห์รูปแบบการตีความของศาลในกรณีต่าง ๆ มานำเสนอออกเป็นสองแนวทางหลัก คือ 

แนวทางเจตนารมณ์นิยม และแนวทางรัฐธรรมนูญที่มีชีวิต ซึ่งแนวทางเจตนารมณ์นิยมก็ยังแบ่ง

ย่อยออกเป็น แนวทางเจตนารมณ์นิยมเก่า ที่มองว่ารัฐธรรมนูญคือสัญญาประชาคมที่คนในสังคม

ยอมรับร่วมกัน ดังนั้นหน้าที่ของตุลาการผู้ตีความรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของ

สัญญาประชาคมนั้น ไม่สามารถจะใช้ดุลยพินิจส่วนตนในการตีความ และแนวคิดเจตนารมณ์นิยม

ใหม่ มองว่าการตีความรัฐธรรมนูญในแต่ละครั้ง ตุลาการควรจะตีความตามมติสาธารณะของ

ประชาชนในช่วงเวลานั้น ๆ ขณะที่แนวคิดรัฐธรรมนูญที่มีชีวิต มองว่า ตุลาการเป็นผู้ที่มีความ
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เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมทางด้านกฎหมายเป็นเวลายาวนาน ทำให้กลายเป็นผู้มีความสามารถ

กว่าประชาชนทั่วไป จึงสมควรจะวินิจฉัยสิ่งที่ดีให้แก่สังคมตามสภาพการณ์ในปัจจุบันได้ ซึ่งแต่ละ

แนวทางมีจุดดีและจุดด้อยของการตีความรัฐธรรมนูญ  

สำหรับสังคมไทย การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นครั้งแรก  

ในปี พ.ศ. 2475 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 83 ปี มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมากกว่า   

20 ฉบับ ส่งผลให้สังคมไทยเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้คงอยู่ และการ

ทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงหลังพ.ศ. 2549 ศาลรัฐธรรมนูญ

เลือกใช้แนวทางตุลาการตีความก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมือง แต่ยังไม่มีการศึกษาถึง  

หลักการของการตีความรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่เชื่อมั่น

ต่อศาลรัฐธรรมนูญในการใช้ดุลยพินิจของตน ทั้งนี้หากปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้  

ดุลยพินิจมากเกินไปจนไม่สามารถจะตรวจสอบได้อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่สำคัญในอนาคต ได้แก่ 

ประการแรก การคาดการณ์ไม่ได้ของคำวินิจฉัย กล่าวคือ ในคดีที่คล้าย ๆ กันศาลควรจะมี

แนวทางและคำวินิจฉัยที่สอดคล้องกัน แต่ถ้าศาลเลือกใช้กรอบแนวคิดในการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน

ในคดีที่ใกล้เคียงกัน จะส่งผลให้ในคดีที่คล้ายกันมีผลคำวินิจฉัยที่แตกต่างกัน จนทำให้ประชาชน

จะเกิดความสับสนและไม่มั่นใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมถึง

อาจจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของศาลและนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นความ

ยุติธรรมของศาลได้ เช่น คดีเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร ที่ปัจจุบัน  

ใช้แนวทางการตีความโดยอ้างถึงเจตนารมณ์ดั่งเดิมของประชาชนที่จัดทำประชามติ แต่ในอนาคต

เมื่อเกิดคดีคล้ายกันนี้ขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยใหม่ โดยอ้างเหตุแห่งค่านิยมที่ดีและเหมาะ

สมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นนี้อาจจะนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ประการที่สอง การตรวจสอบได้ยากถึงเหตุผลของคำวินิจฉัย เพราะเมื่อตุลาการไม่มีหลักการหรือ

หลักการไม่แน่ชัดในการวินิจฉัย ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักวิชาการเป็นไปได้ยาก และ

ประการสุดท้าย การปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้ดุลยพินิจมากจนเกินไป จะส่งผลต่อ

ความมั่นคงของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญในระยะยาว  

ดังนั้นท้ายที่สุดแล้ว สังคมไทยอาจจะต้องอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมของเขาควาย 

(Dilemma) ไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าที่สังคมไทยจะวางหลักการเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญ  

ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางในการวินิจฉัย ประชาชนมีแนวทางในการ  

ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ และยังเป็นการสร้างให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นสถาบันหลักที่อยู่

อย่างมั่นคงคู่กับสังคมไทย 
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บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอว่าความยุติธรรมในสิทธิชุมชนถูกสะท้อนผ่านนิติ

สำนึกของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-

บางสะพาน (กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน) ได้อย่างไร และนำเสนอ

คำอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการรื้อสร้างของฌาคส์ แดร์ริดา (Jacques 

Derrida) ซึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย  

กับความเป็นไปได้ของความยุติธรรม จากข้อมูลที่ได้โดยการสัมภาษณ์และ

การประชุมกลุ่มหลายครั้งกับกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน นิติสำนึก

ของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายในทางปฏิบัติที่ถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่รัฐ

และแสดงนัยยะถึ งความเป็นไปได้ของความยุติธรรม นอกจากนี้   

การเคลื่อนไหวทางสังคมของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงนิติสำนึกสามรูปแบบ 

ได้แก่ ทุกคนอยู่เบื้องหน้ากฎหมาย การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ และ  

การต่อต้านกฎหมาย กล่าวโดยสรุป บทความนี้อธิบายให้เห็นว่ากฎหมาย

สามารถถกูรือ้สรา้งไดแ้ละนติสิำนกึของกลุม่อนรุกัษฯ์ บา้นกรดูแสดงใหเ้หน็ถงึ 

ช่องว่างระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมในสิทธิชุมชน 
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JusticeinCommunityRight:
ReflectedthroughBanGrut-
BangsaphanEnvironmentandNaturalResource
ConservationGroup

 

Abstract

This article discusses how justice in community right is reflected through legal 

consciousness of Ban Grut-Bangsaphan environment and  natural resource conservation 

group (Ban Grut-Bangsaphan conservation group) The deconstruction theory of 

Jacques Derrida is elaborated and applied to examine the relationship between law 

and possibility of justice. Based on information from interview and focus group 

meetings with  Ban Grut-Bangsaphan conservation group, their legal consciousness 

reflects “law in action” exercised by state officers and implies possibility of justice.  

Their social movement is mobilized  in three types of legal consciousness : “before 

the law”, “with the law” and “against the law”. In summary, this article argues that 

the law is deconstructible and Ban Grut-Bangsaphan conservation group’s legal 

consciousness shows the  gap between law and justice in community right.  
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1.บทนำ

นับตั้งแต่การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จนถึงก่อน

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540)  

เป็นการประกาศแนวทางการพัฒนาที่ มี ผล เปลี่ ยนแปลงทิ ศทางการผลิตจากฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อวิถีชีวิตแบบพอเพียงในชุมชนเป็นการผลิตเพื่อภาคอุตสาหกรรมให้กับ

สังคมโดยรวม พร้อมกับการประกาศนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นภาคอุตสาหกรรรม  

ดังกล่าว จึงได้มีการตรากฎหมายให้อำนาจจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกอยู่ใน

การควบคุมดูแลของรัฐ โดยกฎหมายส่วนใหญ่หลายฉบับที่บัญญัติไว้ก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

ถูกนำมาบังคับใช้ในทางปฏิบัติ อันได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

ซึ่งเป็นการให้อำนาจรัฐในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่เปิดช่องให้

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเท่าที่ควร 

จากการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชนทำให้ประชาชนในท้องถิ่นหลายพื้นที่  

จำต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรม

และการรุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็นแหล่งทำมาหากินและเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้สามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ได้ หลายกรณีตัวอย่างของชุมชนที่ล่มสลายและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง 

อันได้แก ่ชุมชนแม่เมาะกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชุมชนมาบตาพุดกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

และชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล เป็นต้น ทำให้ตลอดระยะเวลาเกือบยี่สิบปี

ที่ผ่านมาได้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยัง

ได้มีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ประชาชน  

ผู้ถูกละเมิดสิทธิในเรื่องการบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมและ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ยังมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากการขาดอำนาจต่อรอง การขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การขาดความรู้ทาง

เทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ตลอดจน 

ต้นทุนที่สูงในการดำเนินคดีและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ผู้ถูก
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ละเมิดจำใจรับความเสียหายที่เกิดขึ้น (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2556) 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในความเป็นจริงแล้ว การละเมิดสิทธิเช่นว่านั้น ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นมองว่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิทางธรรมชาติที่พวกเขามีอยู่มาดั้งเดิมอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนโดยไม่จำเป็นต้องมี

การรบัรองตามกฎหมาย สทิธทิีห่ลายคนรูจ้กักนัดแีละเรยีกชือ่อยา่งเปน็ทางการวา่ “สทิธชิมุชน” นี ้

พวกเขาถือว่าเป็นสิทธิตามสภาพความเป็นจริง (de facto) ที่ไม่ว่าจะมีการรับรองทางกฎหมาย

หรือไม่ พวกเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันและเท่าเทียมกันโดยเป็นมรดก

ตกทอดจากบรรพบุรุษให้แก่ทุกคนในชุมชนและโดยไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดผู้หนึ่ง จนกระทั่ง

เมื่อมีการนำแนวคิดกรรมสิทธิ์ของโลกตะวันตกมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย ประกอบกับรัฐมีนโยบาย

โครงการพัฒนาตามกระแสทุนนิยมเข้ามาแทรกแซงจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งมีผล

ให้เกิดปรากฎการณ์กรณีเอกชนบุกรุก แย่งชิง ถือเอาประโยชน์ส่วนตนจากที่ดินและทรัพยากร  

ในชุมชน จนเข้าข่ายการละเมิดสิทธิทางธรรมชาติของประชาชนผู้พึ่งพิงอาศัยฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติ ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการประกาศรับรองสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จนถึง

รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 แตก่ารละเมดิตอ่ชมุชนซึง่ถอืวา่เปน็การใชอ้ำนาจโดยมชิอบยงัคงดำรงอยู ่ 

ซึ่งดูเหมือนว่ากฎหมายรับรองเฉพาะลายลักษณ์อักษร แต่รัฐโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หรือผู้ประกอบการไม่ได้ยอมรับสิทธิชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนถึงผลของการใช้กฎหมาย  

ทีป่รากฏในทางปฏบิตั ิ(law in action) ไมม่คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายทีบ่ญัญตัติามรฐัธรรมนญู 

(law on books) กฎหมายดังกล่าวมีศักดิ์ลำดับต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ แต่เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจกลับ

นำมาตีความและบังคับใช้ในทางปฏิบัติแทนที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำให้รัฐธรรมนูญ  

ดูเหมือนเป็นเสือกระดาษ หากว่าชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นไม่ร่วมแรงร่วมใจกันยกสิทธิชุมชนของ

ตนเองที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญขึ้นมาต่อรองและต่อสู้กับอำนาจที่เหนือกว่า หลายชุมชน

ที่ล่มสลายหรือทนอยู่ได้ยากจากผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีตัวอย่างเช่น ชาวบ้านในชุมชนแม่เมาะ

กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชาวบ้านในชุมชนมาบตาพุดกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ข้อเท็จจริง

เหล่านี้ได้กลายเป็นตำนานเล่าขานในกลุ่มชาวบ้านนักเคลื่อนไหวในชุมชนท้องถิ่นแห่งอื่นที่ไม่

ประสงค์จะซ้ำรอยหายนะดังกล่าว จึงเป็นพลังผลักดันทำให้ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับโครงการพัฒนาของรัฐ เกิดความตื่นตัวออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการ

ปกป้องท้องถิ่นตนเอง กรณีการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นในการต่อต้านรัฐและผู้ประกอบการที่

เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การชุมนุมประท้วงกรณี

คดีชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กรณีคดี

วนดิา ตนัตวิทิยาพทิกัษ ์อดตีแกนนำชาวบา้นเขือ่นปากมลู ซึง่ถกูการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

(กฟผ.) แจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการและทำให้เสียทรัพย์2 กรณีคดีไพจิตร   

ศิลารักษ์ บุกรุกสถานที่ราชการ กรณีที่กลุ่มสมัชชาคนจนบุกเข้าไปชุมนุมที่หัวงานเขื่อนราษีไศล 

อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ3 จากกรณีคดีตัวอย่างที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหว

ทางการเมือง (political mobility) ของแกนนำชาวบ้านและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ

 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5553-5554/2556  

 3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7644/2555        
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พัฒนาของรัฐ ซึ่งพวกเขาต้องการชี้ให้เห็นถึงข้อเรียกร้องของพวกเขา นอกเหนือจากการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อเรียกร้องของชุมชน อีกกรณีตัวอย่างหนึ่ง คือ คดี

จินตนา แก้วขาวบุกรุกเข้าไปขว้างปาและเทของเน่าเสียในงานเลี้ยงบริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์   

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด ซึ่งไม่เพียงแต่เธอ

และชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด (กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด) 

แสดงออกถึงข้อเรียกร้องของชุมชนเท่านั้น แต่การเคลื่อนไหวของพวกเขายังตั้งคำถามภายใน

กระบวนการจัดการทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และความยุติธรรมในบทบัญญัติกฎหมาย   

ทั้งนี้ ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าไม่เป็น

ธรรมแต่กลับกลายเป็นพวกเขากระทำความผิดในสายตาของกฎหมาย ในคดีดังกล่าว จินตนา  

ในฐานะแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกตัดสินตามคำพิพากษา  

ศาลฎีกาที่ 13005/2553 ให้จำคุกเป็นเวลา 4 เดือน โดยไม่รอลงอาญาในข้อหาบุกรุก รบกวน

การครอบครองที่ดินของ บริษัท ยูเนี่ยนฯ เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จึงทำให้

ความยตุธิรรมในกฎหมายทีม่กีารบญัญตัไิว ้(positive law) ถกูตัง้คำถาม โดยเฉพาะจากขอ้เทจ็จรงิ 

ที่ปรากฏในคำสัมภาษณ์ของจินตนาภายหลังพ้นโทษจำคุกตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าว 

สิ่งที่น่าแปลกใจ คือ การที่ศาลฎีกาเห็นว่า การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

ในการปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช่สาระที่ควรได้รับการวินิจฉัย ทั้งที่  

ก่อนจะมีคำพิพากษา ปปช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ) เคยชี้มูลว่าที่ดินที่เตรียมจะสร้างโรงไฟฟ้านั้นมีการออก

เอกสารสิทธิ์ทับที่ดินสาธารณะจริง ทั้งให้กรมที่ดิน เพิกถอนเอกสารสิทธิ์และ

ใหเ้อาผดิกบัเจา้หนา้ทีก่รมทีด่นิและเจา้หนา้ทีก่รมเจา้ทา่… อยา่งคดนีกัการเมอืง 

นักการเมืองทำผิดมากเลยนะ แต่เขา (ศาล) บอกว่า เคยทำประโยชน์ให้กับ

สังคม ให้รอลงอาญา คดีผู้มีอิทธิพลก็ให้รอลงอาญาได้ แต่พอคดีที่จำเลย  

เป็นชาวบ้าน ไม่เคยเลยที่จะบอกว่า อ๋อ... จำเลยได้ทวงคืนที่ดินสาธารณะ 

อ๋อ... จำเลย ทำให้คนไทยไม่ต้องเสียค่าโง่ อ๋อ... จำเลยทำให้สิ่งแวดล้อม   

แนวปะการังยังเหลืออยู่ จำเลยได้ตรวจสอบกลไกของรัฐ อย่างนี้ ไม่มีเลย 

ประโยชน์ให้กับชาวบ้าน (ilaw, วันที่ 15 ธันวาคม 2554)  

บทความทางวิชาการชิ้นนี้จึงมีเจตนารมณ์สำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่ากระบวนการต่อสู้ของ  

ชาวบ้านไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนเท่านั้น แต่เป็นการตอบโจทย์ใหม่

เกี่ยวกับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม 

2.การนำแนวคิดการรื้อสร้างมาใช้ให้เห็นคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
 กฎหมายกับความยุติธรรม

บทเรียนที่จินตนาได้รับจากการถูกจำคุกตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13005/2553 ทำให้เธอ

สะท้อนมุมมองให้ฟังว่าความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับกฎหมาย โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า 
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“กฎหมายคือการควบคุม การกำหนดและการใช้โดยผู้มีอำนาจ เช่น รัฐ 

ตำรวจ ศาล อัยการ แต่ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่มีอะไรที่น่าเข้าใกล้หรืออยากพูด

ถึงคำนี้ แต่ความยุติธรรม ฟังแล้วมันเป็นเหมือนความอบอุ่น พูดถึงได้   

อยากปรึกษาหารือ อยากยอมรับผิด และเชื่อฟังได้ พร้อมพูดคุย และแก้ไข  

กฎหมายกับความยุติธรรมจึงเป็นคนละอย่างที่ห่างไกลกันแต่ถ้าสองคำอยู่ด้วย

กันก็จะต้องทำให้มันละเอียดอ่อนมากขึ้น” (จินตนา แก้วขาว, สัมภาษณ์,   

7  กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 

คำกล่าวของเธอสอดคล้องกับแนวคิดการรื้อสร้างของแดร์ริดา (Jacques Derrida) ผู้ซึ่งชี้  

ให้เห็นว่ากฎหมายกับความยุติธรรมมีความสัมพันธ์กันจนดูราวกับว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ในความ

เป็นจริง สองสิ่งนี้อยู่ตรงข้ามกันโดยกฎหมายมีสภาพการบังคับใช้และบทลงโทษ ในขณะที่ความ

ยุติธรรมไม่จำเป็นต้องมีผลบังคับใช้ และกฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้นั้นอาจจะมีความยุติธรรม

หรือไม่มีความยุติธรรมก็ได้ แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ประชาชนจำต้องเชื่อฟังโดยดุษฎี มิฉะนั้น             

ด้วยอำนาจบังคับใช้และบทลงโทษของกฎหมาย จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนโดยไม่ได้

คำนึงว่ากฎหมายจะมีความยุติธรรมหรือไม่ มากน้อยเพียงไร สำหรับแดร์ริดา การรื้อสร้างคือ

ความยุติธรรม กล่าวคือกฎหมายสามารถรื้อสร้างได้ (Derrida, 2002, p.243) แม้ว่าสิ่งที่

กฎหมายสร้างคือตัวตนที่เรียกว่า “ความยุติธรรม”4 แต่กฎหมายที่มีลักษณะปฏิฐานนิยม 

(positive law) ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับความยุติธรรม  เนื่องจากการตรากฎหมาย หรือการปรับแก้

เพิ่มเติมกฎหมายในแต่ละครั้งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายสามารถถูกรื้อสร้างหรือปรับแก้ได้เพื่อให้

เกิดความยุติธรรมเฉพาะกรณีและ/หรือเฉพาะกาล        

“การรื้อแล้วเข้าไปแทนที่ด้วยสิ่งอื่น” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2551, น. 16) เป็นการ

ยอมรับความเป็นอื่น (Otherness) โดยปลดปล่อยสิ่งที่เคยถูกเก็บกดจากการครอบงำของอำนาจ

ให้สามารถเปิดเผยปรากฏตัวตนขึ้นมา ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกฎหมายหรือการบังคับใช้

กฎหมายจึงสามารถถูกตรวจสอบ สืบค้นเพื่อทำการทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ว่ามีความเป็นไปได้

ของความยุติธรรมมากน้อยเพียงไร และแทนที่ด้วยการปรับแก้เพิ่มเติมบทบัญญัติใหม่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยุติธรรมของกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมและยุคสมัย  

และเป็นไปตามกระแสเรียกร้องของคนส่วนใหญ่และ/หรือผู้มีอำนาจในการออกกฎหมาย ตัดสิน

ตีความและบังคับใช้กฎหมาย  

เกี่ยวกับแนวคิดรื้อสร้างของแดร์ริดา J. M. Balkin (1987) ได้นำเสนอบทความเรื่อง 

“Deconstructive Practice and  Legal Theory” โดยใหค้วามเหน็วา่เมือ่เรารือ้สรา้งหลกักฎหมาย 

เรารื้อสร้างอุดมการณ์ หรือโลกทัศน์ที่ทำให้เราทราบเกี่ยวกับหลักกฎหมายดังกล่าว เราสามารถ

ใช้การรื้อสร้างเพื่อแสดงว่าหลักการไม่สมบูรณ์ เราใช้การรื้อสร้างเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์

ประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ได้ด้วย โดยนัยนี้ การรื้อสร้างจึงสามารถนำมาใช้กับงานวิชาการด้าน

 4  Black’s Law Dictionary ให้ความหมาย “Justice” (ความยุติธรรม) หมายถึงการบริหารจัดการกฎหมาย

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (The fair and proper administration of laws) ความหมายตามนัยนี้เป็นไปตาม

แนวทางทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง (Positive Law)         
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กฎหมาย เพื่อสำรวจ สืบค้นหา และตรวจสอบความชอบธรรมทางกฎหมายว่ามีหลักการอะไรบ้าง

ที่ไม่สมบูรณ์และจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ของความยุติธรรม 

การศึกษากฎหมายกับความยุติธรรมในมุมมองของแดร์ริดาเป็นการรื้อสร้างโดยตั้งคำถาม

กับกฎหมายบ้านเมืองที่ถูกกำหนดโดยมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ของมนุษย์ โดยเป็นเครื่องมือในการ

ใช้อำนาจของรัฐ (Morrison, 1997, p.  521) ดังนั้น เมื่อนำแนวคิดการรื้อสร้างมาปรับใช้กับ  

งานศกึษาครัง้นี ้จะเปน็การตรวจสอบสทิธชิมุชนตามทีไ่ดร้บัรองไวใ้นรฐัธรรมนญูวา่มคีวามเปน็ไปได ้

ของความยุติธรรมมากน้อยเพียงไร ทั้งนี้ ในการตรวจสอบว่าสิทธิชุมชนในฐานะกฎหมายมีความ

ยุติธรรมหรือไม่นั้น จำเป็นต้องศึกษาผ่านนิติสำนึกของผู้ทรงสิทธิชุมชน ในที่นี้คือชาวบ้าน  

กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน กล่าวคือการเรียกร้องความยุติธรรมในสิทธิชุมชนของจินตนา

และชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540   

จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวมตลอด

ระยะเวลา 17 ปี จะสะท้อนให้เห็นถึงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมดังกล่าวว่า

มีช่องว่างห่างกันอย่างไร  

3. นิติสำนึกว่าด้วยความยุติธรรมในสิทธิชุมชน3รูปแบบ:
 การเรียกร้องสิทธิเพื่อความเป็นธรรม

Susan S. Silbey (2005) ไดใ้หค้วามหมายนติสิำนกึวา่คอืความคดิ การกระทำ การเลา่เรือ่ง 

การร้องเรียน การร้องทุกข์ การทำงาน การเล่น การแต่งงาน การหย่า การฟ้องร้อง หรือแม้แต่

การปฏเิสธทีจ่ะโทรเรยีกตำรวจ สรปุความไดว้า่การใชก้ฎหมายหรอืไมใ่ชก้ฎหมายในชวีติประจำวนั 

ของผู้คนโดยทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นความคิด ทัศนคติ การตีความประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายอยู่

ในความหมายของนิติสำนึก Susan S. Silbey ได้ศึกษาแนวคิดนิติสำนึกร่วมกับ Patricia Ewick  

โดยเขียนหนังสือชื่อ “The Common Place of Law- Stories from Everyday Life” สรุปความ

ได้ว่านิติสำนึกเป็นรูปแบบของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประกอบสร้างความชอบด้วย

กฎหมาย (legality) โดยศึกษาว่ากฎหมายปฏิบัติการในชีวิตประจำวันอย่างไร และถูกหลอมรวม

ในบริบททางสังคมอย่างไร ผ่านรูปแบบของนิติสำนึก 3 ประการ ได้แก่ ทุกคนเสมอกันเบื้องหน้า

กฎหมาย (before the law) เราใช้กฎหมาย (with the law) และเราต่อต้านกฎหมาย (against 

the law) โดยพวกเขาได้นำนิติสำนึกมาสืบค้นหาร่องรอยการปรากฏตัวของกฎหมายในสังคม 

แทนที่วิธีการศึกษาสังคมวิทยากฎหมายที่มุ่งเน้นการค้นหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลระหว่าง

กฎหมายและสังคม (Cowan, 2004, p.928) อย่างที่เคยเป็นที่นิยมศึกษากันในอดีต  

รูปแบบนิติสำนึกของกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานมีพัฒนาการจากจุดเริ่มต้นของ

กระบวนการเคลื่อนไหวที่ชาวบ้านผู้คัดค้านต่างเห็นสอดคล้องกันว่าทุกคนเสมอกันเบื้องหน้า

กฎหมาย  ตามนัยนี้คือกฎหมายมีความยุติธรรมโดยตัวของมันเอง ความเชื่อเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้น

ที่ทำให้ชาวบ้านผู้คัดค้านในชุมชนบ้านกรูด สมัยเมื่อ พ.ศ. 2540 มารวมตัวกัน เริ่มต้นจากการ

เรียกร้องขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งใน
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ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและหน่วยงานกลางและต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่

ทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตัติอ่พวกเขาเหมอืนตลีกูปงิปองไปมา แตล่ะหนว่ยงานตา่งอา้งวา่เปน็ความรบัผดิชอบ 

ของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานตนเอง จนสุดท้ายชาวบ้านก็ต้องกลับมาตั้งหลักที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) โดยเชื่อว่าถ้าหน่วยงานในพื้นที่ไม่อนุญาต โครงการพัฒนาใดก็ตาม

ไม่สามารถเริ่มดำเนินการที่ชุมชนได้อย่างแน่นอน สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

จึงต้องได้รับการรับรองในทางปฏิบัติจาก อบต. ของพวกเขา           

“การตั้งโรงไฟฟ้าเป็นความผิดของท้องถิ่น อบต. ผิด คุณไม่เซ็นก็ได้ ถ้า อบต. ไม่อนุญาต 

เรื่องนี้ก็ไม่จะเกิด โรงงานจะตั้งได้หรือแม้ว่า ครม. ให้สร้างได้ แต่ถ้าชาวบ้านไม่ยอม ท้องถิ่น  

ไมเ่หน็ดว้ยกท็ำไมไ่ด ้คนที ่อบต. เหน็ดว้ยทัง้หมด อบต. ถามชาวบา้นหรอืยงั” (นงลกัษณ ์รวงสขุ, 

สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556) จากจุดเริ่มต้นที่ถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสารหลายครั้ง  

จนตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม หน่วยงานของรัฐบางแห่งที่ปฏิเสธ  

ความรับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารแล้วยังอ้างความชอบธรรมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มุ่ง

เน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ในสายตาของหน่วยงานของรัฐและสังคมทั่วไป พวกเขา

ถูกมองว่าความพยายามในการสืบค้นข้อเท็จจริงและการเคลื่อนไหวคัดค้านเป็นเพียงผู้ขัดขวาง

โครงการพัฒนาของรัฐ พวกเขาจึงมีนิติสำนึกในอีกรูปแบบหนึ่งคือการเรียนรู้ที่จะใช้กฎหมาย  

โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ เพื่อจะต่อสู้กับหน่วยงานรัฐที่เป็นทั้งผู้กำหนดนโยบายและผู้ใช้กฎหมาย

อย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกันหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐนำกฎหมายลำดับรองมา

บังคับใช้กับพวกเขา ซึ่งพวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สิ่งที่พวกเขากระทำก็คือยอมที่จะ

ดื้อแพ่งต่อกฎหมาย ได้แก่ การชุมนุมปิดถนนที่สี่แยกบ่อนอก คดี “ล้มโต๊ะจีน” หรือแม้กระทั่ง  

ปดิลอ้มสถานทีร่าชการเพือ่เจรจาและยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง การเคลือ่นไหวในลกัษณะนี ้พวกเขายอมรบัวา่ 

มีความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมดำเนินคดี ซึ่งเป็นการสะท้อนนิติสำนึกในรูปแบบของการต่อต้าน

กฎหมาย นติสิำนกึทัง้สามรปูแบบนีถ้กูนำมาใชใ้นแตล่ะสถานการณค์ูข่นานกนัไปเพือ่การเรยีกรอ้ง 

ความยุติธรรมในสิทธิชุมชน โดยในที่นี้ ขอยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวของชาวบ้านบางเหตุการณ์ที่

มีการนำกฎหมายมาใช้เพื่อตอบโต้หน่วยงานของรัฐ อันแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องสิทธิในฐานะ

พลเมืองที่ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาหนังสือหลายฉบับที่กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพาน

เขียนขึ้นมาเพื่อยื่นร้องเรียนไปยังสถานที่ราชการหลายแห่งล้วนแต่อ้าง

รัฐธรรมนูญที่ได้รับรองสิทธิของพวกเขาไว้ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือกลุ่ม  

ผู้คัดค้าน ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2540 ถึง อบต. สรุปสาระสำคัญได้ว่า ตาม

กฎหมายมาตราที่ 59 ซึ่งมีข้อความโดยย่อว่าบุคคลย่อมได้รับข้อมูลคำชี้แจง

และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ...ก่อนการอนุญาตหรือการ

ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ที่อาจมีผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ

ชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ตาม

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติด้วย   
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เหตุนี้ กลุ่มผู้คัดค้านจึงได้อาศัยความตาม มาตราดังกล่าว ขอให้ อบต. ธงชัย 

ดำเนินการ ทบทวนยับยั้งยกเลิกมติดังกล่าวต่ออุตสาหกรรมจังหวัด โดยด่วน

และแจ้งให้กลุ่มผู้คัดค้านทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน

ฉบับนี้ ... จากเหตุผลดังกล่าวที่กลุ่มผู้คัดค้านทำเรื่องคัดค้านมานี้มีจุดประสงค์

ดังนี้คือ 

1. ให้ทาง อบต. ยกเลิกมติดังกล่าวที่เห็นชอบให้สร้างโรงงานไฟฟ้า  

2. ให้ทำการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะมีมติให้ก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ 

ที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนให้ประชาชนทราบทุกครั้ง 

3. ให้ อบต. ทำประชาพิจารณ์ทุกครั้งที่จะมีมติใด ที่มีผลกระทบต่อ

ประชาชนอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด 

นอกจากนี้ ชาวบ้านได้ทำหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูล  

การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้กับกรมอุตสาหกรรมโดยอ้างอิงมาตรา 58 และมาตรา 59 

ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ความตอนท้ายของหนังสือมีว่า “ขอให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เปิดเผยข้อมูล เอกสารประกอบที่หน่วยงานเกี่ยวข้องของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งมอบให้ท่าน 

เพื่อออกใบอนุญาต” พร้อมทั้งส่งหนังสืออีกฉบับไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสาระสำคัญ

คือการขอให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมขอเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าทำไมจึงออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าให้

กับบริษัท ยูเนี่ยนฯ ซึ่งการออกใบอนุญาตดังกล่าวอาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีสิทธิ

ฟ้องร้องตามมาตรา 56 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ต่อมาชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ 

บา้นกรดูกไ็ดม้หีนงัสอืไปถงึนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรกีระทรวงตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอตรวจสอบ 

สัญญาโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก-หินกรูดและขอให้รัฐยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจาก

ประชาชนไมไ่ดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโครงการตัง้แตเ่ริม่ตน้ มารบัรูเ้มือ่มกีารกอ่สรา้งโครงการ 

หรือเมื่อทำสัญญากันแล้ว จากการพิจารณาหนังสือหลายฉบับของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ   

บ้านกรูด-บางสะพานดังกล่าวข้างต้นล้วนแสดงให้เห็นถึงการใช้รัฐธรรมนูญในการเคลื่อนไหวต่อสู้

คัดค้านอันเป็นการยึดหลักนิติรัฐ ซึ่งถือกฎหมายเป็นใหญ่     

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูดและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในสมัยนั้นได้มีหนังสือ  

ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบขอให้เปิดเผยสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

มาตรา 58 แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างว่าเป็นสัญญาระหว่างรัฐและ

เอกชน ที่มีเงื่อนไขบังคับห้ามเปิดเผยข้อมูล “เราขอดูสัญญาไม่ได้ เขาอ้างว่าเกี่ยวกับความมั่นคง 

ทั้งที่กฎหมายบอกว่าดูได ้แต่จริง ๆ เราดูไม่ได้หรอก” (อิสรา แก้วขาว, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 

2555) ในความเป็นจริง สิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องนั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 โดยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ได้รับการยกเว้นมิให้เปิดเผย ได้แก่ ข้อมูล

ความมั่นคงและข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ สัญญาฉบับนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ จึงไม่มี

เหตุอันใดที่จะต้องปิดบังข้อมูล ความยุติธรรมที่พวกเขาได้รับจึงไม่เท่าเทียมกันกับกลุ่มทุนที่มีรัฐ

ให้การสนับสนุน 
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แม้ว่า พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีจะมีมติยกเลิกการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

ที่บ่อนอก-บ้านกรูด แต่กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานยังคงเฝ้าระวังชุมชนของพวกเขา   

โดยการจัดประชุมทุกวันจันทร์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มทุน และในเวลา

ไม่ช้านาน ประวัติศาสตร์ได้ซ้ำรอยเดิม เมื่อวันที ่18 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

นโยบายอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น (โรงถลุงเหล็ก) ในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านทราบข่าวว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) โรงถลุงเหล็กผ่านความเห็นชอบโดยหน่วยงานของ

รัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว พวกเขาเรียกร้องให้เปิดเผย EIA แต่หน่วยงานของรัฐไม่ให้ความร่วมมือ 

อย่างไรก็ดี ชาวบ้านก็สามารถเคลื่อนไหวต่อสู้จนสำเร็จ โรงไฟฟ้าหินกรูด โรงถลุงเหล็กยังไม่

สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านกรูด-บางสะพานได้ จนเมื่อ พ.ศ. 2550 ประวัติศาสตร์ก็ย้อนรอยเดิม 

ชาวบา้นทราบขา่วการจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรม พวกเขารอ้งเรยีนไปทีก่รรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ

ให้สอบถามไปที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่ง กนอ. มีหนังสือเมื่อวันที่   

19 มีนาคม 2555 ว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหล็กอยู่ที่บางสะพาน โดยมีการทำสัญญา  

ร่วมดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรกับบริษัท เครือสหวิริยา จำกัด เมื่อวันที่   

21 พฤศจิกายน 2550 และมีการอ้างถึงมติ อบต. แม่รำพึงสมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี 2549  

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ให้ความเห็นชอบการนำพื้นที่ของบริษัทและบริษัทในเครือ สหวิริยา

ทั้งหมดจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน EIA การอ้างมติ อบต. 

แม่รำพึงดังกล่าวไม่แตกต่างอะไรกับกรณีโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดที่ อบต. ธงชัย มีมติเห็นชอบ

โครงการ  อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตที่ผู้วิจัยค้นพบคือว่าการเคลื่อนไหวของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ 

บ้านกรูด-บางสะพานในช่วงเหตุการณ์ประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมมีความแตกต่างจากกรณี

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดอย่างชัดเจน ในครั้งนี้ ชาวบ้านดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยนัดหมาย

ผู้ เกี่ยวข้องให้มาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ กนอ. 

อุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัท เครือสหวิริยา จำกัด พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งใน

การประชุมครั้งนี้ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด ได้ยืนยันว่ามีการทำสัญญาร่วมกับ กนอ.   

เพื่อเตรียมประกาศนิคมอุตสาหกรรมเหล็กที่บางสะพานจริง เจ้าหน้าที่ กนอ. ชี้แจงว่าเรื่อง EIA 

ที่แจ้งตามหนังสือเป็นการแจ้งผิดพลาดโดยตามความเป็นจริง ยังไม่มีการทำ EIA ในที่ประชุม  

ครั้งนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ กนอ. ไปสรุปและยืนยันสถานะของการนิคมอุตสาหกรรม กรณี  

การจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการเคลื่อนไหวของ

ชาวบ้านที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ถูกต้องชอบธรรมขึ้น จากเดิมที่เคยเดินทางไปชุมนุม

ปิดล้อมยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้ได้คำตอบก็ยกระดับเป็นการประชุมโดยมีการจัดทำบันทึกไว้เป็น

หลักฐานว่าหน่วยงานใดมีข้อมูลอะไรและจะต้องดำเนินการอะไรต่อไป เพื่อชาวบ้านจะได้ติดตาม

เรื่องได ้

ตามข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูดและเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางสะพาน

พยายามชี้แจงกับสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคือว่าสัญญาความร่วมมือที่ กนอ. 

กบัเครอืสหวริยิาทำขึน้นัน้ไมม่คีวามชอบธรรม เนือ่งจากกอ่น พ.ศ. 2549 ทีส่ญัญารว่มมอืจะเกดิขึน้ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดกรณีที่ดิน

บรเิวณหลงัทา่เรอืจำนวน 52 แปลงของเครอืสหวริยิา ประมาณ 600-800 ไร ่ทบัเขตวนอทุยานปา่ 
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แม่รำพึงและอยู่เขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า อบต. แม่รำพึงทราบดี ไม่แตกต่างจาก

สมัยโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดที่ อบต. ธงชัยก็มีมติเห็นชอบโครงการและปกปิดไม่ให้ประชาชน  

ได้รับรู้ ทั้งนี้ ความจริงได้ปรากฏต่อมาว่ากรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว การต่อสู้

ของชาวบ้านเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน  

ตั้งแต่โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดจนถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานเป็นเครื่องยืนยัน

ให้เห็นว่าแม้มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่

สามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” แต่ในทางปฏิบัติ 

ชาวบ้านต้องอาศัยพลังมวลชนขวนขวายให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารด้วยตัวพวกเขาเอง และในการทำ

หนังสือยื่นข้อเรียกร้องเกือบทุกฉบับล้วนอ้างตัวบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาได้ต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายทุกประการ  

ในช่วงก่อนการเคลื่อนขบวนชาวบ้านไปชุมนุมที่ กนอ. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-

บางสะพานได้จัดประชุมหลายครั้ง ผู้วิจัยได้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของชาวบ้านเมื่อค่ำ  

วันที ่1 มิถุนายน 2555 ประเด็นสำคญัทีม่ีการให้ข้อมูลข่าวสารคือกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 

มีอำนาจเหนือประชาชนในพื้นที่อย่างมาก การประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวและ

เตรียมความพร้อมในเรื่องกฎหมายของชาวบ้านในฐานะพลเมืองที่ ใช้สิทธิตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

หลังการเจรจาร่วมกันได้มีการทำบันทึกข้อตกลง  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ระหว่าง 

กนอ. กับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางสะพาน โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ รับทราบข้อเรียกร้องของก

ลุ่มอนุรักษ์ฯ 2 ประเด็น 1) ที่ดินบางส่วนของบริษัท ประจวบพัฒนา ดิเวลลอปเมนท์ จำกัดและ

บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด ได้ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 

2553 ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึงและเขตวนอุทยาน  

แม่รำพึง 2) อบต. แม่รำพึงให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ประกาศเป็นเขตอุตสาหกรรม  

โดยไม่ได้รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ และที่ดินดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูล 

เมื่อ พ.ศ. 2549 ซึ่ง อบต. ทราบว่าที่ดินมีปัญหาการครอบครองที่ดินอยู่ก่อนแล้ว การให้ความ

เห็นชอบของ อบต. จึงเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง จากบันทึกข้อตกลงนี้นำไปสู่การลงพื้นที่ที่ตำบล

แม่รำพึง อำเภอบางสะพานของผู้ว่า กนอ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยหลังจากที่ผู้ว่า 

กนอ. รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินที่พิพาทและนำไปแจ้งให้คณะกรรมการ กนอ. รับทราบ

และพิจารณาข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ให้ยกเลิก MOU ที่ทำร่วมกันกับบริษัทกลุ่มทุน เมื่อถึง  

วันที่มีการประชุมของคณะกรรมการ กนอ. กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานก็ได้เดินทางไป

ชุมนุมที่ กนอ. พร้อมทั้งขอเข้ารับฟังเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วย ซึ่ง กนอ. ก็อนุญาต

ให้เข้าไปร่วมประชุมได้ประมาณ 6 คน โดยผู้วิจัยได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเชิญเข้าไปฟังครั้งนี้     

ผลการเข้าร่วมประชุมครั้งนั้น กนอ. ยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน 

จ.ประจวบฯ โดยมีหนังสือเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 แจ้งไปยังประธานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพานว่า คณะกรรมการ กนอ มีมติยุติโครงการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ซึ่งตัวอย่างการต่อสู้ของชาวบ้านที่กล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นถึง  
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การใช้กฎหมายของชาวบ้านในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะจากชาวบ้านเป็นพลเมือง

ที่แสดงออกถึงการเคลื่อนไหวภาคประชาชนอันเป็นลักษณะพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 

การต่อสู้ของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานไม่เพียงแต่ดำเนินการในเรื่องการ

คัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐ แต่ยั ง เคลื่ อนไหวเรื่ องการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากคำบอกเล่าของจินตนา พบว่าแผนพัฒนาจังหวัดมีการปรับปรุงทุกสี่ปีและ  

ที่ผ่านมาก่อน พ.ศ. 2553 ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วม  

ทุกสี่ปี ต้องปรับยุทธศาสตร์ไว้ก่อน เดิมมีแต่เรื่องโครงการอุตสาหกรรม

เหล็กบรรจุไว้ เราจ้องรอไว้ว่าถึงกำหนดต้องปรับ ก็ไปบอกผู้ว่าให้เชิญชาวบ้าน

เข้าร่วมมีการจ้างนักวิชาการศึกษาแผน มีมหาวิทยาลัยมาศึกษา มีเป้าหมาย

อะไรเป็นสำคัญ เรามีพืช เกษตรสินค้าประมง ดูธุรกิจพาณิชย์ ท่องเที่ยว   

ถ้ารวมรากหญ้าเอาของดีในพื้นที่ใส่ในชแผน ส่งตัวแทนชาวบ้านเข้าไปหมด   

ให้จังหวัดแจ้งมาทางกลุ่ม วิสัยทัศน์ให้เน้นเรื่องชาวบ้านอยู่ได้ด้วยตนเองและ

สังคมแห่งมิตรไมตรี (จินตนา แก้วขาว, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556)                   

การเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาจังหวัดของชาวบ้านนำไปสู่การปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์เดิม: “เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดส่งออกระดับโลก เป็นแหล่งผลิต

มะพร้าวที่มีคุณภาพ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ และอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้

มาตรฐานสากล ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที่ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2553 – 2556: “เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรง

คุณค่า สับปะรดมะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี”
5  

วิสัยทัศน์ดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชนที่เข้ามามี

ส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการ

ท่องเที่ยว ภาคการเกษตรและประมงแทนที่อุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้

มั่นคงยั่งยืนและสร้างแนวทางสังคมแห่งมิตรไมตรี ซึ่งข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดนี้ กลุ่มอนุรักษ์ฯ 

บ้านกรูด-บางสะพานได้นำเป็นเหตุผลสำคัญในการเรียกร้องให้ กนอ. ยกเลิกโครงการนิคม

อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน โดยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กขัดแย้งกับแผนพัฒนา

จังหวัด ความสำเร็จครั้งนี้มาจากการร่วมมือกันของกลุ่มอนุรักษ์เครือข่ายประจวบ รวมทั้งหมด   

8 กลุ่ม6 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวยังคงนำมาใช้ในแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) 

 5  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารการทบทวนแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(ปรับปรุงใหม่)          

 6 เครือข่ายประจวบ 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กลุ่มรักษ์บ้านเกิด

อ่าวน้อย กลุ่มประมงเรือเล็กคั่นกระได กลุ่มอนุรักษ์ห้วยยาง กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นกุยบุรี-สามร้อยยอด กลุ่มอนุรักษ์ฯ 

บ้านกรูด และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางสะพาน             
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เมือ่พจิารณาถงึหลกันติริฐัทีย่ดึถอืกฎหมายเปน็ใหญ ่โดยการดำเนนิกจิการใดๆ กต็ามของรฐั 

จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และเป็นไปตามหลักแห่งความยุติธรรม แต่ในความจริง 

สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการรับรองในทางปฏิบัติโดยหน่วยงานรัฐและหรือ  

เจ้าหน้าที่รัฐ ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ หลายชุมชนจำเป็นต้องเรียกร้องความยุติธรรมในสิทธิชุมชน

ด้วยตนเอง กรณีกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานเป็นตัวอย่างชุมชนที่เคลื่อนไหวคัดค้าน

โครงการพัฒนาของรัฐตามหลักนิติรัฐและอยู่ในกระบวนการกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นเพียงชาวบ้าน

ธรรมดาที่ไม่มีอำนาจต่อรองใด ๆ และถูกผลักไสให้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐก็ตาม การต่อสู้ที่อยู่ใน

กระบวนการกฎหมายพิจารณาได้จากกรณีที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ  

ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมารับรู้เมื่อโครงการเข้ามาในพื้นที่ ทั้งนี้ สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐกับ

บริษัทเอกชนเป็นสัญญาที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน แต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านกรูด ซึ่งเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกลับไม่ได้รับรู้สัญญานี้เลย ชาวบ้านจึงเริ่มต้นการเคลื่อนไหวครั้งแรก  

ในเรื่องการขอรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อชุมชนจากหน่วยงานรัฐ  

โดยการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ อ้างอิงบทบัญญัติดังกล่าวและดึงให้  

เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาอยู่ในกฎ กติกาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐ  

เปิดเผยสัญญา การขอดูรายงาน EIA เพื่อตรวจสอบเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

กรณีตัวอย่างการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการข้างต้น  

จะเห็นว่านโยบายของรัฐและสัญญาที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนหรือรายงาน EIA ที่ผ่านความ

เห็นชอบโดยประชาชนในชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วม ถูกนำมากล่าวอ้างโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ชาวบ้าน

ในชุมชนยอมจำนนต่อความมั่นคงในนิติฐานะของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป้าประสงค์ของรัฐ  

เสมือนว่าการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐก็คือการปฏิบัติตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐก็มักจะ

บอกกับชาวบ้านในชุมชนว่าการออกใบอนุญาตจัดตั้งโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  

การนำกฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติโดยผู้มีอำนาจทางกฎหมายจึงอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าความ

ยุติธรรมในสิทธิชุมชน ซึ่งเมื่อนำกรอบแนวคิดการรื้อสร้างมาอธิบาย คู่ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายกับความยุติธรรมในชั้นแรกจะเห็นว่ากฎหมายที่รัฐนำมาใช้กับประชาชนอยู่เหนือกว่า

ความยุติธรรมในสิทธิชุมชน ซึ่งในความเป็นจริง ควรที่จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

เช่นเดียวกับที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมของ  

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานได้ทำให้ความยุติธรรมในสิทธิชุมชนกลับมาอยู่เหนือ

กฎหมายที่รัฐนำมาอ้างในการบังคับใช้กับประชาชน โดยพิจารณาจากนิติสำนึก 3 รูปแบบ   

ซึ่งเริ่มต้นด้วยการยอมเชื่อฟังกฎหมายจากความเชื่อที่ว่าทุกคนเสมอกันเบื้องหน้ากฎหมาย  

โดยการใช้เสรีภาพในการชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ และความพยายาม

ในการใช้กฎหมาย จากกรณีที่ศึกษารัฐธรรมนูญด้วยตนเอง การอ้างอิงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

ในการต่อสู้คัดค้าน และแม้กระทั่งการต่อต้านกฎหมายของชาวบ้านในบางเหตุการณ์ เช่น   

การชุมนุมปิดถนนสี่แยกบ่อนอกเพื่อขอเจรจากับผู้มีอำนาจของรัฐในการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า 

หรือคดีล้มโต๊ะจีน ทั้งหมดนี้ แม้ว่าจะเป็นการดื้อแพ่งต่อกฎหมายหรือต่อต้านกฎหมาย แต่  
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ชาวบ้านก็พร้อมที่จะยอมเป็นเหยื่อให้ตนเองรับผลจากการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อชูให้เป็นประเด็น

สาธารณะ โดยไม่ได้หลบหนีบทลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ยังคงอยู่ใน

กระบวนการทางกฎหมาย  

นิติสำนึกของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ

เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม ทำให้ความยุติธรรมกลับมาอยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งก็คือลักษณะของ 

“double bind”  ของคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม กล่าวคือนิติสำนึกว่าด้วย

ความยุติธรรมของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานโดยการอ้างอิงรัฐธรรมนูญเป็นการ

ใช้สิทธิพลเมืองในการเคลื่อนไหวต่อสู้คัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐที่สะท้อนถึงลักษณะของ 

“double bind” ที่ว่าความยุติธรรมในสิทธิชุมชนที่เคยอยู่ต่ำกว่ากฎหมายที่หน่วยงานรัฐใช้จัดการ

กับประชาชน ได้กลับมาอยู่เหนือกฎหมายอีกครั้ง ซึ่งการที่ความยุติธรรมจะอยู่เหนือกฎหมาย  

ในทางปฏิบัติได้นั้น จะต้องมาจากการเคลื่อนไหวของประชาชนที่เข้าใจและใช้ประโยชน์จาก

กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานยังก้าว

ไปไกลกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ จากการที่เข้าไปมีส่วนร่วมของชาวบ้านในแผนพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง (Right to Self Determination) ที่กำหนดไว้ใน

มาตรา 1 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966   

ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีแล้วนั้น7 ปรากฏว่ายังไม่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

ในรัฐธรรมนูญ แต่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานสามารถเคลื่อนไหวโดยใช้สิทธิ

ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมล้ำหน้ารัฐธรรมนูญที่บังคับใช้ในขณะนั้น (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550)  

แนวทางการศึกษารูปแบบนิติสำนึก 3 ประการผ่านตัวอย่างการเคลื่อนไหวต่อสู้คัดค้านของ

ชาวบ้านกลุ่ม อนุรักษ์ฯ บ้านกรูด-บางสะพานดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดนอกจากจะเห็นพัฒนาการ  

ในการต่อสู้จากโครงการโรงไฟฟ้าสู่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กโดยมีการใช้กฎหมายให้เกิด

ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ว่าความยุติธรรมในสิทธิชุมชนจะเกิด

ขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้องมาจากนิติสำนึกของชาวบ้านในฐานะพลเมืองที่ถือหลักนิติรัฐ

และมีศักยภาพในการนำกฎหมายมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน ได้แก่ การนำรัฐธรรมนูญมาใช้

ให้เป็นรูปธรรม และการใช้สิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเองโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อชุมชนตนเอง 

 7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= TREATY&mtdsg_no=IV-

4&chapter=4&lang=en. 



เอ
กสารประกอ

บการสัมมนากลุ่มย่อ
ย
ที่4

2��การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

บรรณานุกรม

หนังสือ	

จรัญ โฆษณานันท์. (2555). นิติปรัชญาแนววิพากษ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

นิติธรรม, 

ไชยรตัน ์เจรญิสนิโอฬาร. (2551). รฐัศาสตรแ์นววพิากษ ์(พมิพค์รัง้ที ่3). กรงุเทพฯ: สำนกัพมิพ ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

Derrida, Jacques. (2002). “Force of Law: The Mystical Foundation of Authority”. Acts 

of Religion. Gil Anidjar, ed. New York: Routledge.      

Morrison, Wayne. (1997). Jurisprudence: from the Greeks to the post – modernism. 

London : Cavendish Publishing Limited.      

Phenpinant, Kasem. (2004, April). The Seduction of Jacques Derrida: Deconstruction 

and the Ethicalization of the Political, p. 190.                  

Ward, Ian. (1990). An Introduction to Critical Legal Theory. London : Cavendish 

Publishing  Limited.          

บทความวารสาร	 	 	 	 	 	 	 	 	 						 						

Balkin, J. M. (1987, March). Deconstructive Practice and Legal Theory. Yale Law Journal,  

p. 9. 

Dave Cowan. (2004, November). “Legal Consciousness: Some Observations”.   

The Modern Law Review, p.928. 

Susan S. Silbey. (2005). “After Legal Consciousness”. Annual Review of Law and 

Social Science, p.324. 

Valverde, Mariana. (1999, Summer). “Derrida’s Justice and Foucault’s Freedom: Ethics, 

History, and Social Movements”. Law and Social Inquiry, pp. 1 - 2.        

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 	 	 	 	

Ilaw. “จาคดีจินตนา...ถึงเวลาปรับกระบวนการยุติธรรม?”, วันที่ 15 ธันวาคม 2554. สืบค้นเมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 จาก http://.or.th/node/1310       

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2557 -2561), กันยายน 2556. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จาก http://

www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/2556/thaigov_Plan3/1plan3.pdf     

การสัมภาษณ์ 



เอ
กส
าร
ปร
ะก
อ
บก
าร
สัม
มน
าก
ลุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
4

270 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558

Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 จินตนา แก้วขาว. แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและแกนนำ

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางสะพาน (7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 5 สิงหาคม 

พ.ศ. 2556). สัมภาษณ์. 

นงลักษณ์ รวงสุข. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-บางสะพาน  

(2 มิถุนายน 2555). สัมภาษณ์.    

อิสรา แก้วขาว. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-บางสะพาน  

(11 กรกฎาคม 2555). สัมภาษณ์. 

 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยที่5
คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม:

ความย้อนแย้งและดุลยภาพ
ที่เหมาะสม?





27�การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม:
กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มณเฑียร	เจริญผล*	
ชัยวัฒน	์อนันต์ศาล**	

 

 

 

การที่สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์มาตั้งแต่อดีต แต่อำนาจอุปถัมภ์  

ในอดีตเกิดจากความเอื้ออาทร การมีน้ำใจจากการช่วยเหลือกันซึ่งนับเป็น

เรื่องดี แต่ปัจจุบัน คำว่าอำนาจอุปถัมภ์ได้เปลี่ยนความหมายเป็นเรื่องของ

การเอารัดเอาเปรียบ การอาศัยอำนาจเบี่ยงเบนความเห็น การใช้อิทธิพล 

ในตำแหน่งเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ลักษณะเหล่านี้ทำให้เกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่น ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ด้วยความเคยชิน จนถึงเรื่องในโครงการ 

ใหญ่ๆ ที่ทำความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างมากมายกับสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศ ที่สำคัญ เกิดจากค่านิยมของสังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณี โดยเฉพาะสังคมที่นิยมการบริโภค และการแสวงหาตำแหน่งและ

อำนาจโดยไม่คำนึงวิถีทางการได้มาว่าจะถูกหรือผิดอย่างไร โดยสามารถ

พิจารณาได้เจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งไม่สูงมากนัก การทุจริตส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่โดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงาน

แห่งหนึ่ง ได้เบิกเงินทดรองราชการเพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่ารักษา

พยาบาลของข้าราชการบำนาญ และได้มีการโอนเงินงบประมาณเพื่อชดใช้

เงินทดรองราชการแล้ว โดยนำใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลที่ได้มีการ  

เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วมาลบแก้ไขวันที่ เพื่อเบิกจ่ายเงินอีกครั้ง อันเป็นการ

ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นเอกสารราชการ จึงเป็นการเบิกเงินทดรอง

ราชการโดยไม่มีใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายจริง เป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี

และเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ดังกล่าวน่าเชื่อว่ากระทำโดยทุจริต

คอรัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว     

 * รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ** ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุ และสืบสวนที่ 3 สำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน 
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บางกรณีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง เช่น หน่วยงานแห่งหนึ่ง  

จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่กำจัดขยะโดยวิธีพิเศษ วงเงิน 1,510,000 บาท ผู้บริหารสูงสุดได้สั่งการให้

ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย โดยอ้างว่าผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เป็นของหน่วยงานแล้ว ทั้งที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ มีความเห็นว่าก่อนการจัดซื้อ

ที่ดินควรดำเนินการในขั้นตอนการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการและผลกระทบต่างๆ   

ด้านสิ่งแวดล้อม และขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรับฟังประชาพิจารณ์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าที่ดิน  

ที่จะจัดซื้อเป็นที่ลาดชันมีพื้นที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ ผู้บริหารคนหนึ่งได้บันทึกความเห็นแย้งว่า  

การจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ และคณะกรรมการ  

ตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ตรวจรับพัสดุและมีความเห็นแย้งว่าไม่สามารถตรวจรับที่ดินแปลงดังกล่าวได้  

เนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้ว่าจำนวนพื้นที่จะตรงตามโฉนดที่ดินหรือไม่ ซึ่งจะต้องอาศัยการ

ตรวจสอบดว้ยระบบเทคนคิเฉพาะจงึจะสามารถตรวจสอบใหท้ราบจำนวนเนือ้ทีท่ัง้หมดตามโฉนดได ้ 

หากฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและไม่ระวังรักษาผลประโยชน์ของทาง

ราชการ และที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่มีการใช้ประโยชน ์

จากการดำเนินการจัดซื้อที่ดินและการเบิกจ่ายเงินครั้งนี้ เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร  

ตั้งแต่ความเห็นของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ความเห็นของฝ่ายงานพัสดุ ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและความเห็นของหน่วยงานคลังรวมทั้งเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด   

แต่ผู้บริหารสูงสุดกลับไม่รับฟังทั้งยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยอ้างว่า  

จะรับผิดชอบด้วยตนเอง เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงถือว่าพฤติการณ์ดังกล่าว  

น่าเชื่อว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต        

การทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐ

รปูแบบการกระทำทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีจ่ะนำไปสูก่ารทจุรติคอรปัชัน่ 

ของหน่วยงานของรัฐโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

1. การทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดจากการฝ่าฝืน หลีกเลี่ยงหรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน 

หรือกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน   

 1.1 ผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่คนเดียวทำหน้าที่ทั้งการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

และจดัทำเอกสารการรบั-จา่ย ตลอดจนลงบญัช ีจงึเปน็การเปดิโอกาสใหท้ำทจุรติ 

      1.2 ผู้บริหารไม่ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเงิน ถึงแม้จะมีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษา

เงินไว้แต่กรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบกุญแจให้กรรมการคนเดียวเป็นผู้เก็บ

รักษา และทำการเปิดและปิดตู้นิรภัยหรือไม่มีที่เก็บเงินเป็นสัดส่วน เมื่อไม่มีระบบ

ตรวจเช็ค จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ทุจริต 
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 1.3 นำเช็คซึ่งสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน แต่ไม่ได้ขีดฆ่าคำว่า “หรือตาม  

คำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกไปเบิกเงินแล้วนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 

 1.4 ผู้บริหารปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำบัญชีไว้ยุ่งยากสับสน ไม่ถูกต้องตามหลักบัญชี 

รายการในบัญชีมีการขูดลบขีดฆ่า ไม่มีการรวมยอดหรือปิดบัญชีแสดงยอดคงเหลือ 

และสมคบกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินกับเพื่อนร่วมงานที่มีหน้าที่เหมือนกันกระทำ

การทุจริต 

 1.5 เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินและลงบัญชี กระทำการทุจริตคอรัปชั่นโดยพยายามประวิงการ

จ่ายเงินชำระหนี้ตามใบสำคัญ ซึ่งได้รับไว้แล้วเป็นระยะเวลานาน และได้หมุนเวียน 

โดยนำใบจ่ายเงินตามใบสำคัญฉบับใหม่ จึงนำเงินไปชำระแก่เจ้าหนี้ตามใบสำคัญ

ฉบับเก่าเรื่อยไป  

 1.6 ผู้บริหารไม่ควบคุมดูแลการใช้ใบเสร็จรับเงินเก่าที่ได้เจาะปรุแล้ว แต่เจาะปรุไม่หมด 

โดยมีเจตนาเพื่อออกไปเก็บเงินจากลูกหนี้แล้วไม่ลงบัญชีและยักยอกเงินไปใช้  

ส่วนตัว 

 1.7 บันทึกรายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีใบฝากเงินของธนาคาร  

เป็นหลักฐานในการนำฝากแต่ปรากฏว่าเมื่อนำสมุดเงินฝากธนาคารมาตรวจสอบ 

จะไมม่ยีอดเงนิทีฝ่ากธนาคารปรากฏในสมดุแลว้นำเงนิทีน่ำฝากธนาคารไปใชส้ว่นตวั 

ตัวอย่างเช่น  1. พนักงานบัญชีของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง บันทึกบัญชีโดยไม่มีรายละเอียด  

ว่ามีการรับเงินจากธนาคารตามเช็คเลขที่ใดอย่างชัดเจน จัดทำรายงานเงิน  

คงเหลือประจำวันโดยไม่มีรายละเอียดรายการเอกสารแทนตัวเงิน ไม่มีการ

ควบคุมเช็คที่ลงนามแล้ว เก็บรักษาเช็คเงินสดที่ยังไม่นำไปเบิกเงินและเอกสาร

เกี่ยวกับการลงบัญชีไว้ที่พนักงานบัญชี และเขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้อื่นโดยไม่

ขดีฆา่คำวา่ “หรอืผูถ้อื” ออก โดยคณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิและคณะกรรมการ 

รับส่งเงินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้มีเงิน

ขาดบัญชี 400,000 บาท  

 2.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง รับเงินรายได้จาก

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ แล้วไม่นำฝากธนาคาร/นำฝากธนาคารไม่ครบถ้วน  

บันทึกรายการบัญชี และจัดทำรายงานสถานะการเงินไม่ตรงตามความเป็นจริง  

ทำให้มีเงินขาดบัญชี 416,702.26 บาท   

      3. สถานธนานุบาลเทศบาลแห่งหนึ่ง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ได้รับ  

มอบหมายจากผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลให้มีหน้าที่นำเงิน

ฝากธนาคาร แต่กลับนำเงินที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำและ  

ดอกเบีย้จากผูจ้ำนำ จำนวน 6,945,000 บาท ฝากธนาคารเพยีง 6,260,000 บาท 
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ขาดหายไป 785,000 บาท และจัดทำรายงานการรับ–จ่ายเงินประจำวัน  

ให้ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง แต่ได้บันทึกรายการในสมุดเงินสดและบัญชี

แยกประเภทให้ต่ำกว่าจำนวนที่ได้รับจริง กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำที่มี

เจตนาจะบันทึกบัญชีไม่ตรงกับหลักฐานหรือรายการที่เกิดขึ้นจริงโดยบันทึก

บัญชีในเงินสดรับ รายการไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำและดอกเบี้ยรับจำนำในสมุด

เงินสดและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียน

ไถ่ถอน บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับสูงหรือต่ำกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริง มีผลทำให้

การจัดทำรายงานงบการเงินไม่ถูกต้องตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง และมีเจตนา

ยักยอกเงินที่ได้รับมอบไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กรณีที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  

ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการนำฝากเงินจากธนาคารว่าครบถ้วนตามจำนวนที่ได้

ส่งมอบให้หรือไม่ และไม่ได้ตรวจสอบรายการรับเงินในบัญชีเงินสดว่าแต่ละวัน

ได้รับเงินมาจำนวนเท่าใด แต่ในรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำวันกลับรับรอง

ว่ายอดเงินคงเหลือที่แสดงไว้ในรายการในรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำวัน  

ตรงตามบัญชีเงินสด และได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงกันแล้ว  

ดงันัน้ พนกังานบญัชจีงึจดัทำรายงานการรบั-จา่ยเงนิประจำวนัใหต้รงกบัจำนวนเงนิ 

ที่ได้รับมอบแต่ได้บันทึกรายการในสมุดเงินสดและบัญชีแยกประเภทให้ตรงกับ

จำนวนเงินที่นำฝากธนาคารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้สถานธนานุบาล 

ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 785,000 บาท  

       4. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง รับคืนเงินยืม/เงินเบิกเกินส่งคืนค่าขายเอกสาร  

สอบราคา ค่าคำร้อง ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ค่าภาษีป้าย  

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

และเงินรับฝากค่ากระแสไฟฟ้า แล้วไม่นำส่ง/ลงรับเข้าบัญชีเงินสด ไม่นำฝาก

ธนาคารและ/หรือนำส่งลงรับเข้าบัญชีเงินสด/นำฝากธนาคารแต่นำส่งต่ำกว่า

จำนวนที่รับจริง ไม่นำเก็บในตู้นิรภัย และไม่มีเงินสดให้ตรวจนับ รวมทั้งมีการ

จ่ายคืนเงินมัดจำประกันสัญญาโดยไม่มีการบันทึกรายการรับเงินมัดจำประกัน

สัญญาในบัญชีเงินสด และ/หรือนำฝากธนาคาร รวมเป็นเงินขาดบัญชีทั้งสิ้น  

814,875.25 บาท  

      5. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง มีเงินขาดบัญชีจำนวน 5,410,406.30 บาท 

เนื่องจากหัวหน้าส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีได้เสนอเช็คจำนวน  

49 ฉบับ ให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้เสนอฎีกาขอเบิกเงิน ไม่ได้

เสนอเอกสารหลักฐานการขอเบิก เขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้

หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่ขีดคร่อมเช็ค และไม่ขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก และ  

ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินได้ร่วมกันลงนามโดยไม่ได้ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และได้มีการนำเช็คดังกล่าวไปขอรับเงินจาก
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ธนาคารไปทั้งหมดโดยหัวหน้าส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

ได้ให้การยอมรับว่ามีการนำเงินบางส่วนไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  

นอกจากนัน้ จำนวนเงนิทีเ่บกิจา่ยตามเชค็อกีหลายรายการไมม่เีอกสารหลกัฐาน 

การจ่ายเงินให้ตรวจสอบและไม่มีเงินสดคงเหลือให้ตรวจนับจึงถือเป็นเงินขาด

บัญชี และทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย ภายหลังการตรวจพบของ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้รับผิดชอบได้นำเงินมาส่งใช้คืนบางส่วนจำนวน

เงิน 4,000,667.34 บาท ยังคงเหลือเงินขาดบัญชีอีก 1,409.738.96 บาท  

พฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตและก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ   

2 การทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 

 2.1 การหลีกเลี่ยงอากรโดยแสดงราคาไม่ตรงความจริง โดยเจ้าพนักงานประเมินราคา

และเจ้าพนักงานตีราคาสมยอมกับผู้นำเข้ารับบัญชีราคาสินค้าซึ่งแสดงราคาเท็จ  

เพื่อประเมินอากรให้ต่ำกว่าอัตราที่เป็นจริง โดยยอมรับเอกสารปลอมในกรณีตี

ราคาตามตัวอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง  

 2.2 การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานของรัฐได้แก่ การประเมินหรือเรียกเก็บไม่ถูกต้อง

และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด การไม่ส่งมอบเงินที่จัดเก็บได้ ตาม

ระเบียบที่กำหนด และปล่อยให้มีการส่งมอบเงินล่าช้า โดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฐานะที่

จะให้ความยินยอมร่วมมือกับพ่อค้าผู้หลีกเลี่ยงอากรได้นั้น 

 2.3 ยักยอกเงินค่ าค่ าภาษี หรือค่ าธรรมเนียม การยักยอกเงินค่ าภาษี หรือ  

ค่าธรรมเนียม นั้น เจ้าพนักงานกระทำได้โดยการออกใบเสร็จรับเงินในต้นขั้วและ

สำเนาใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกัน โดยเขียนจำนวนเงินในปลายขั้วให้ตรงกับจำนวนเงิน

ที่รับชำระแล้วมอบให้ผู้ชำระไป ส่วนที่ต้นขั้วและสำเนาที่ปรากฏอยู่ก็เขียนให้น้อย

กว่าจำนวนที่ชำระจริงยักยอกเงินส่วนที่เหลือไปเป็นส่วนตัว บางรายก็ทำใบเสร็จ

สองชุด คือ ทำไว้เป็นหลักฐานให้แก่ทางราชการชุดหนึ่ง ซึ่งปรากฏจำนวนเงิน  

น้อยกว่าที่รับจริง ซึ่งเขียนไว้ในครั้งแรกเมื่อมีผู้มาชำระ การที่เจ้าหน้าที่ทำได้เช่นนี้ 

เพราะขาดระบบการตรวจสอบควบคุมให้รัดกุมจึงไม่ค่อยจะปรากฏตัวผู้กระทำผิด 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีหนึ่ง ๆ เงินของแผ่นดินอาจรั่วไหลไปไม่ใช่น้อย ในการดำเนินการ

ทุจริตคอรัปชั่นของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทำนองเดียวกันนี ้

ตัวอย่างเช่น   1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งรับเงินค่าธรรมเนียม

และค่าอากรในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 แล้วไม่ส่งมอบให้  

เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล สรุปค่า  

เสียหายในเบื้องต้น 170,766 บาท เมื่อมีการตรวจพบจึงได้ทยอยนำเงินส่งเข้า

เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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      2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และหัวหน้าส่วนการคลังของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง

รับเงินรายได้และเงินรับฝากประเภทต่างๆ แล้วไม่นำส่งเป็นรายได้ฝากธนาคาร

โดยมีพฤติการณ์ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ซ้ำกัน 2 เล่ม ซึ่งใบเสร็จรับเงินเล่มที่ซ้ำ

ไม่มีให้ตรวจสอบ บันทึกสมุดเงินสดไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ไม่จัดทำ

รายงานทางการเงิน ไม่จัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ทำให้มีเงินขาดบัญชี  

รวมทั้งสิ้น 202,850.20 บาท   

3 การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยให้

ผู้รับจ้างซึ่งเป็นพวกพ้องเข้ามาทำงานก่อนทำสัญญา 

 3.2 ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้มีการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการตามที่

ระเบียบฯ กำหนด 

 3.3 ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้กำหนดเงื่อนไขและประกาศประกวดราคาในลักษณะ  

ปิดกั้นโอกาสผู้ยื่นซอง 

      3.4 การจัดซื้อหรือจ้างในราคาสูงเกินความจำเป็นหรือสูงกว่าราคาท้องตลาด 

      3.5 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้มีอำนาจอนุมัติไม่พิจารณาทำสัญญากับ  

ผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

      3.6 การพจิารณารบัผูเ้สนอราคาทีม่คีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งหรอืเสนอคณุลกัษณะไมต่รงกบั 

ที่ทางราชการกำหนด 

      3.7 ผู้บริหารสั่งการให้การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาซื้อหรือจ้าง เพื่อประโยชน์

ของผู้รับจ้าง และทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 

      3.8 ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ปล่อยปละ

ละเลย ไม่ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งงานเสร็จจึงพบ  

ข้อบกพร่อง หรือรับมอบงานโดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ 

 3.9 ตรวจรับพัสดุโดยยังไม่ส่งมอบของและตรวจรับพัสดุโดยพัสดุนั้น ผิดคุณลักษณะที่

กำหนดตามสัญญา หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบ

รูปรายการ 

      3.10  คิดค่าปรับกรณีส่งมอบของเกินกำหนดต่ำกว่าสัญญา/ไม่ได้คิดค่าปรับ      

ตัวอย่างเช่น  1. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์การเรียนรู้ สังกัด 

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

ตามความต้องการของศูนย์การเรียนรู้ แต่คัดเลือกจากเอกสารใบเสนอรายการ
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และราคาที่ผู้ขายรายหนึ่งส่งมาให้เป็นประจำทุกปี และในการจัดซื้อได้มีการ

แก้ไขรายละเอียดของรายการ จำนวน และราคาให้เท่ากับราคาที่ผู้ขายกำหนด

ไว้รวมทั้งมีการเพิ่มหรือลดปริมาณจนได้ราคารวม 20,000,000 บาท ตามที่มี

การเตรียมงบประมาณไว้ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำรายการตามโครงการ  

แยกเป็นแต่ละอำเภอแต่บันทึกด้านหน้าเขียนว่าแบบสำรวจความต้องการและ

ส่งให้ กศน. เพื่อแจ้งให้ กศน.อำเภอแต่ละอำเภอลงชื่อเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ

สำรวจความต้องการแล้ว และมีการแก้ไขรายการในโครงการฉบับเดิมโดยตัด

เลขรหัสหนังสือและชื่อผู้แต่งออก แต่กลับกำหนดจำนวนหน้าของหนังสือของ

แต่ละรายการและปรากฏลายมือชื่อ ผอ. กศน. ทุกแผ่นเอกสารเจตนามิให้

ทราบว่ารายการและราคาดังกล่าวตรงกับรายการและราคาของผู้ขายรายหนึ่ง  

หลังจากนั้นได้ส่งโครงการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติผู้บริหารเพื่อส่งให้ฝ่ายพัสดุและ

ทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นดำเนินการจัดซื้อตามโครงการและราคาที่มี

การตบแต่งไว้ มีผลให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้จัดซื้อรายการหนังสือเรียนและ  

สือ่การเรยีนรูใ้นราคาทีส่งูกวา่ความเปน็จรงิ เกดิความเสยีหายแกร่าชการเปน็เงนิ 

3,233,500 บาท    

      2. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารเทคโนโลยี โดยตั้ง

งบประมาณเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน  

13,931,420 บาท ซึ่งครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้นำ

ราคาที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ซึ่งเป็นวิศวกรมาจัดทำงบประมาณ   

จึงเป็นกรณีจงใจหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

      3. หนว่ยงานของรฐัแหง่หนึง่ ดำเนนิการจา้งขดุลอกทอ่ระบายนำ้ ดว้ยวธิตีกลงราคา 

จำนวน 26 สัญญา ได้ผู้รับจ้างชุดเดียวกัน เข้าข่ายเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและ

เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างอ้างเป็นตัวแทนของผู้บริหารทำให้

ราชการได้รับความเสียหายในการจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง นอกจากนั้น  

เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำใบแจ้งหนี้และลงลายมือชื่อแทนผู้รับจ้างในใบแจ้งหนี้  

เพื่อนำไปประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และเจ้าหน้าที่การเงินได้จ่ายเช็คจำนวน  

8 ฉบับ โดยระบุชื่อผู้รับจ้างขีดฆ่าผู้ถือออกแต่ไม่ได้ขีดคร่อมเช็ค   

4. การทุจริตที่มาจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสีย 

 4.1 อาจมาจากการแทรกแซงทางด้านการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการชี้นำการทำงานของ

ขา้ราชการทีใ่จแขง็ไมพ่อ ตอ้งการผลประโยชนต์อ่ตำแหนง่หนา้ที ่ดว้ยการทำสิง่ทีผ่ดิ 

กระทำการทุจริตในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันซึ่งปัญหาที่เกิด

จากนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูง มีทั้งการใช้อำนาจบังคับทั้งทางตรงและ  

ทางอ้อม ให้ข้าราชการหาผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการใช้  
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เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินโครงการต่างๆ ในระยะหลัง มีการกำหนด

เปอร์เซ็นต์ที่ต้องได้รับด้วย หากข้าราชการชั้นรองลงมาไม่ร่วมมือก็อยู่ไม่ได้ การใช้

จ่ายเงินของแผ่นดินซึ่งก็คือเงินของประชาชน จึงไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

โครงการที่ดีแต่ไม่ได้จ่ายเงินใต้โต๊ะ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนโครงการที่ได้รับ

อนุมัติและเกิดขึ้นก็มีไม่น้อยที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้ผลตามต้องการ 

ซึ่งเกิดจากขาดผู้นำที่ดี และระบบการเมืองที่ดี รวมทั้งมีการหาผลประโยชน์  

ในรูปแบบต่างๆ เพราะอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการตั้ง

ราคาค่าบริการสูงเกินควรและบังคับให้ประชาชนผู้ใช้ต้องจ่าย รายได้จากผลกำไรที่

สูงแต่แทนที่จะไปสร้างความเจริญของบริการ แต่กลับนำไปตอบแทนให้กับผู้บริหาร

และพรรคพวกเกินควร   

  4.2 การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการทับซ้อนของผลประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า 

Conflict of Interest ที่เห็นกันเสมอๆ คือรายได้ซึ่งนักการเมืองและพรรคพวก

เพื่อนพ้อง ได้รับจากการราคาสินค้า หรือบริการซึ่งเป็นธุรกิจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด   

      4.4 ผู้มีอำนาจและอิทธิพลใช้อำนาจหน้าที่และอิทธิพลเอาพรรคพวกเข้าไปรับตำแหน่ง

เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล แทนที่จะพิจารณาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามความสามารถ

และความเหมาะสม โดยเฉพาะการซื้อขายตำแหน่งที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือเข้าสู่

ตำแหน่ง เมื่อบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่การงานด้อยความสามารถ การงานก็ไม่

เจริญก้าวหน้าได้ ทำให้ประสิทธิภาพของงานเสียหาย 

      4.5 การคิดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเอื้อธุรกิจของตนและพรรคพวกมากกว่า

ประชาชน 

      4.7 เกิดกลุ่มนักธุรกิจการเมือง ทำให้มีการผูกขาดโครงการของท้องถิ่นขนาดใหญ่   

ไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความอ่อนแอ ความ

ด้อยพัฒนาล้าหลังของท้องถิ่น 

 4.8 ข้าราชการซึ่งไม่เคารพกฎหมายโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย 

หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถบิดเบือนกฎหมายได้ บางครั้ง ตัวบทกฎหมาย  

จึงซับซ้อนโดยมีระเบียบหรือมีข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นมากมาย รวมทั้งมีเงื่อนไขต่าง ๆ   

ที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองทำให้ยุ่งยากอย่างยิ่งในการขอสิทธิ จนกระทั่งกลายเป็นสิ่ง

ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะต้องยอมปฏิบัติอยู่ใต้กฎหมายนั้นให้ครบถ้วนกระบวนความ 

เพราะในตัวบทกฎหมายมักจะมีบางข้อบางมาตราที่ไม่อาจจะปฏิบัติตามได้บังคับไว้

อยูเ่สมอ ขา้ราชการบางคนจงึอาศยัขอ้กฎหมายนัน้ เปน็ชอ่งทางในการหาประโยชน ์

ส่วนตน   
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          4.9 การเลือกใช้กฎหมายเฉพาะการลงโทษผู้ที่ไม่ใช่พรรคพวกของตน หากเป็น  

พรรคพวกของตนกระทำผิดกฎหมาย ก็หาทางกลบเกลื่อนหรือปิดบังเสีย การหวัง

ผลประโยชน์นี้อาจเป็นการได้รับประโยชน์โดยตรง หรือเป็นผลประโยชน์โดยอ้อม

ในระยะเวลาต่อมา 

 4.10 ผู้บริหารระดับสูงบางคนได้มีการเลี่ยงกฎหมายด้วยวิธีการโอนหุ้นในบริษัทธุรกิจ

ของตนให้ลูกและญาติก่อนเข้ารับตำแหน่ง ไม่ได้โอนให้นิติบุคคลดูแลแทน และมี

ส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมในการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน 

ตัวอย่างเช่น  1. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ทำสัญญาเช่าอาคารของมารดาผู้บริหาร โดยมีบุคคล

อื่นลงนามเป็นผู้ ให้เช่าแทน เนื่องจากต้องการให้บุคคลภายนอกเห็นว่า  

หน่วยงานเช่าช่วงอาคารจากผู้เช่าอาคารของมารดาผุ้บริหาร ดังนั้นผู้บริหาร  

จงึเปน็เจา้พนกังานเขา้ขา่ยมสีว่นไดเ้สยีจากการทำสญัญาเชา่อาคารของมารดาตน  

ทำให้มารดาได้รับประโยชน์จากเงินค่าเช่าอาคาร นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุ  

ยงัจดัทำรายงานขออนมุตัดิำเนนิการเชา่ไมค่รบถว้นกลา่วคอื ไมร่ะบรุายละเอยีด 

ของอาคารที่จะเช่า ราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด ไม่เรียกดูเอกสารหลักฐานการเป็น

ผู้มีสิทธิในอาคารที่เสนอราคา และไม่ได้สอบถามหรือหาข้อมูลข้อเท็จจริงอื่นใด

เกี่ยวกับผู้ให้เช่า ทำให้มีการเช่าอาคารจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง  

      2.  ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งจัดซื้อที่ดินของตนเอง เพื่อทำที่ทิ้งขยะ  

ในราคาแพงกว่าความเป็นจริง โดยในการดำเนินการได้ให้ผู้อื่นเป็นผู้รับซื้อที่ดิน

ของตนแล้วนำไปเสนอขายให้กับหน่วยงาน ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย

เป็นเงิน 990,000 บาท และยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข  

ในประกาศที่กำหนดให้ที่ดินที่จะซื้อต้องมีทางเข้า-ออก โดยที่ดินที่จัดซื้อไม่มี

ทางเข้า-ออก ต่อมาการทำสัญญาได้ตัดข้อความดังกล่าวออก และยังมีการ

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตเพื่อออกสู่ถนน โดยถนนที่สร้าง

เป็นที่ดินราชพัสดุซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลและ  

กรมธนารักษ์ โดยที่ดินที่ติดกับถนนที่สร้างใหม่เป็นของผู้บริหารที่เช่าจาก  

กรมธนารักษ์ หลังจากสร้างถนนเสร็จ ผู้บริหารได้จัดสรรที่ดินของตนเอง  

เพื่อขายโดยได้มีการโอนสิทธิ์ไปแล้วบางส่วน กรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการ

ให้ที่ดินของตนเองมีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อจัดสรรขาย โดยรายงานเท็จว่าได้ขออนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้ราชการ

ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 2,362,500 บาท กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ราชการได้รับ

ความเสียหายรวมทั้งสิ้น 3,352,500 บาท   

      3. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง มีการกีดกันการยื่นซองเสนอราคา ตามประกาศ

สอบราคา จำนวน 4 โครงการ โดยปิดล็อคประตูห้องยื่นซองเสนอราคา   

ไม่ยอมให้ผู้ยื่นซองเสนอราคารายอื่นเข้ายื่นซองเสนอราคา และมิได้ดำเนินการ
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ให้มีการยกเลิกการเสนอราคาครั้งนี้กลับมีการทำสัญญาจนเสร็จสิ้น กรณี  

ดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542   

      4. หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ดำเนินโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ วงเงิน 195,120,000 บาท มีการกำหนดคุณสมบัติของ  

ผู้เสนอราคาเกินความจำเป็นและกำหนดนอกเหนือจากตามตัวอย่างเอกสาร

ประกวดราคาที่ กวพ.กำหนด เป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรม โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าต้องแต่งตั้ง  

ผู้จัดการโครงการที่เป็นวิศวกรเป็นพนักงานประจำมีประสบการณ์เกิน 15 ปี  

เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เข้าคุณลักษณะของบริษัทผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ออกแบบ

และเขียนแบบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลจากการกำหนดคุณสมบัติ

ดังกล่าวมีผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ เพียง 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้เสนอราคา  

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และในการทำสัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ได้ทำสัญญาโดยไม่มีข้อความใดในสัญญาที่ระบุว่าต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการ

โครงการที่มีคุณวุฒิสามัญวิศวกรโยธาหรือสามัญสถาปนิก สถานะภาพเป็น

พนักงานนิติบุคคลประจำ ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นการ

ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างและไม่สอดคล้องกับประกาศ นอกจากนั้น

ยังมีการกำหนดราคากลางให้สอดคล้องกับประมาณการเบื้องต้นที่เป็นแบบ

ก่อสร้างอย่างหยาบๆ ไม่มีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีข้อผูกมัด

เกีย่วกบัการกูเ้งนิทีร่ะบวุา่วงเงนิตามสญัญาตอ้งไมน่อ้ยกวา่วงเงนิทีกู่ ้กรณดีงักลา่ว 

เป็นเหตุให้การกำหนดราคาค่าวัสดุและค่าขนส่งต้องสอดคล้องกับวงเงินก่อสร้าง  

โดยมีการประกาศกำหนดราคากลางก่อนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  

แลว้เสรจ็ กรณดีงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ทราบราคากลางลว่งหนา้ และคณะกรรมการ 

กำหนดราคากลางไว้สูงกว่าความเป็นจริง โดยกำหนดค่าวัสดุและค่าขนส่ง  

สูงเกินความเป็นจริง ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งตามผล  

การคำนวณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินราคากลางที่ถูกต้องคือ  

180,066,577.65 บาท ดังนั้น จึงมีการทำสัญญาสูงกว่าราคากลางที่ถูกต้อง 

ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายจำนวน 14,733,422.35 บาท 
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กลยุทธ์จำเป็นที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน
ภาครัฐ

1  แนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดจากระดับพื้นฐานบุคคลโดยใช้

ด้วยหลักศีลธรรมจรรยาบรรณ 

 คอรัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤติการณ์ใหญ่ คือ วิกฤติทางศีลธรรม เริ่มจากมิจฉาทิฎฐิ

ที่เอาโลภจริตเป็นเครื่องขับเคลื่อน ทำให้สังคมเกิดวิกฤติทางศีลธรรม ผู้คนถือผลประโยชน์ส่วนตัว

เป็นใหญ่ มือใครยาวสาวได้สาวเอา โกงได้โกงเอา แย่งชิงทำร้ายกัน เอาเปรียบเด็ก เอาเปรียบ

สตรี เอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการพนันและอบายมุขอื่นๆ ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลาย

วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี เพื่อเงินตราและประโยชน์ส่วนตน เพราะเป็นการพัฒนาด้วย   

“เงินนิยม“ ในขณะที่ศาสนาสอนว่า การประหยัดเป็นคุณธรรม ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจส่งเสริม

ให้กินมากๆ ใช้มากๆ ใช้โทรศัพท์มือถือมากๆ ส่งเอสเอ็มเอสให้มากๆ เข้าไว้ เพื่อจะเอาเงินออก

จากกระเป๋าของคนทั้งปวง  

 ในแต่ละวิชาชีพจึงได้กำหนดจรรยาบรรณมากำหนดบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของ

สมาชกิในวงการวชิาชพี ตวัอยา่งเชน่ จรรยาบรรณคร ูจรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาล จรรยาบรรณ 

วิชาชีพเภสัชกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม เป็นต้น สำหรับความหมายของวิชาชีพ   

แตกต่างจากอาชีพทั่วไป กล่าวคือหมายถึง อาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ ซึ่งตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า Profession ซึ่งจากพจนานุกรมหลายฉบับจะมีความหมายใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 

อาชีพหรืองานที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ที่มีความก้าวหน้าหรือความชำนาญในระดับสูง รวมทั้ง  

การฝึกฝนที่มีความเฉพาะเจาะจง มีผู้ให้ความหมายของวิชาชีพเพิ่มเติมว่า วิชาชีพมีความหมาย

อยู่ในตัวว่าต้องใช้วิชาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ 

2 แนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นระดับการปกครองโดยใช้หลักนิติธรรม 

 นิติธรรม คือ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 

โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้น

ทุกภาคของสังคม จำเป็นต้องร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะปานกลาง 

และระยะยาว เพื่อไปสู่ข้อสรุปในการจัดองค์ประกอบและคุณลักษณะในเชิงการบริหารจัดการ  

บ้านเมืองที่ดี 6 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public participation)   

2) ความสุจริตโปร่งใส (Honesty and transparency) 3) พันธะความพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

และส่วนรวม (Accountability) 4) ความชอบธรรมของกลไกทางการเมือง (Political legitimacy) 

5) กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและความชัดเจน (fair legal framework and predictability) และ   

6) ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency and effectiveness) และไดน้ำเสนอการบรูณาการ 

นิติธรรมสู่ภาคราชการ   
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 แนวทางการปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับการเมืองการปกครอง  

สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น 

      2.1  รัฐบาลต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

ให้เป็นแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ โดยที่ไม่ว่ารัฐบาลใดที่เข้ามารับผิดชอบในการ

บริหารประเทศจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินนโยบายให้สอดประสานกับ

ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้  และรัฐบาลซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละสมัยจะต้องทำและ

ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสไปพร้อม ๆ กับการรณรงค์ 

และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

      2.2  การบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและมอบอำนาจ หรือเสริม

ความเข้มแข็งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุจริตทุกหน่วยงาน ดูแลป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติคอรปัชัน่ใหส้ามารถทำงานไดอ้ยา่งเปน็อสิระ ไมค่วรใหห้นว่ยงาน 

ใดหน่วยงานหนึ่งผูกขาดทำงานเพียงหน่วยเดียว 

      2.3  การผลักดันกฎหมายที่จะมีส่วนที่จะลดการทุจริตคอรัปชั่น เช่น พรบ.การจัดเก็บ

ภาษีทรัพย์สินและมรดก ที่เน้นการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าผู้มีทรัพย์สินรายได้สูง

ต้องเสียภาษีในอัตราสูง 

      2.4  การส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเปิดเผยเปิดโปงกลโกงและวิธีการ  

ทุจริตคอรัปชั่น ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลและปกป้องพยาน 

      2.5  การกำหนดโทษและบทลงโทษผูท้จุรติคอรปัชัน่ของเจา้หนา้ทีร่ฐัใหร้นุแรงขึน้ รวมทัง้ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนการลงโทษผู้กระทำความผิดให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

      2.6  ภาคธุรกิจ ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคท้องถิ่นต่าง ๆ ควรมีส่วนสำคัญ

ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 

เพื่อให้การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการลดลงโดยเร็ว 

3. แนวทางการปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจโดย

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อย แต่อัตราเงินเดือนของข้าราชการไทยยังไม่มีการปรับให้

สอดคล้องกับค่าครองชีพ ซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศด้อยพัฒนาที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ดังนั้น เมื่อระบบเศรษฐกิจของไทยไปผูกติดอยู่กับระบบทุนนิยม จึงก่อให้เกิดช่องว่างระหว่าง

ชนชั้นของคนรวยกับคนจนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นสาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นอย่างหนึ่ง 

 ถ้าข้าราชการและนักการเมืองคิดดี ทำดี ตามรอยพระยุคลบาท อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา 

เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว การทุจริตคอรัปชั่นหรือการโกงกิน ก็จะลดลงไปจากสังคมไทย และ  

เมืองไทยใสสะอาดอย่างแน่นอนการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ  
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พอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 

๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

 ประการแรก ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีีไ่มน่อ้ยเกนิไป และไมม่ากเกนิไป 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

 ประการทีส่อง ความมเีหตผุล หมายถงึ การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของความพอเพยีงนัน้ 

จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

 ประการที่สาม การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  

 การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนำประพฤติปฏิบัติ ก็จะส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม   

สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี แต่ต้องควบคู่ไปกับค่าครองชีพในการดำรงชีวิตชองเจ้าหน้าที่

รัฐแต่ละคนต้องเพียงพอแก่ฐานะและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจด้วย                                                      

 ถ้ามีการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรู้สึกว่า สามารถทำกิจการอาชีพได้โดยที่ไม่ต้องไป

หวังพึ่งคนอื่น ไม่ต้องร่ำรวย พออยู่พอกิน และให้เขารู้สึกว่า การไปออกเสียงเลือกตั้งเป็นการไป

กำหนดชะตากรรมของประเทศ การเมืองไม่ใช่เรื่องของอำนาจเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมี  

คุณธรรมด้วย หรือสังคมที่ดีคือสังคมที่มีศีลธรรม ใครโกงเอาเข้าพกเข้าห่อเป็นสิ่งที่ไม่ดี ปัญหา  

คอรัปชั่นจะเบาบางลง  
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ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาภรณ์

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  

ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

การศึกษา  B.A. (Hons.)(Law); M.A. (Law), Oxford University, 1974; 1979 

   B.C.L. (Law), Oxford University, 1975 

   Barrister-at-Law, The Middle Temple, London, 1977 

   Licence Speciale en droit europeen, Free University of Brussels, 1978 

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 ๏ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  (เกษียณอายุราชการ) 

 ๏ ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2013 – ปัจจุบัน) 

 ๏ กรรมการ (Commissioner) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศซีเรีย   

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ (2012 

– ปัจจุบัน) 

 ๏ กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาของกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งมนุษย์  

  องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (2011 – ปัจจุบัน) 

 ๏ กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านความคุ้มกัน

ระหว่างประเทศ(International Protection) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง

สหประชาชาติ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (2010 – ปัจจุบัน) 

 ๏ กรรมการ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสนธิสัญญาและข้อเสนอแนะ  

  องค์การแรงงานสากล นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ (2009 – ปัจจุบัน) 

 ๏ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ  

ไอวอรี่โคสต์ (Ivory Coast) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ   

นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ (2011) 

 ๏ ผู้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ

เกาหลีเหนือ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ 

(2004 - 2010) 

 ๏ ประธาน คณะกรรมการประสานงานด้านกระบวนการพิเศษแห่งสหประชาชาติ  

  (2006 -2007) 
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 ๏ ได้รับรางวัลจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  

  ด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน (UNESCO Human Rights Education Prize) (2004) 

 ๏ ผู้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และ

สื่อลามกเด็ก คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นครเจนีวา 

สวิสเซอร์แลนด์ (1990 - 1994) 

 ๏ กรรมการ คณะกรรมาธิการนิติสาสตร์สากล (International Commission of Jurist)  

 ๏ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภากาชาดไทย (International Committee of Red Cross) 

 ๏ อาสาสมัครในการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ 
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Prof. Vitit MUNTARBHORN 

 

 

 

 

 

Professor of Law, Thailand; 

Professor Emeritus, Faculty of Law, Chulalongkorn University; 

Distinguished Scholar, Faculty of Law, Chulalongkorn University, Bangkok. 

 

Educations M.A.,B.C.L. (Oxon.); 

    Lic.Spec.en droit europ. (Brussels) ; 

    Of The Middle Temple, Barrister (London). 

 

Short CV 

 ๏ Professor of Law, Thailand; 

 ๏ Professor Emeritus, Faculty of Law, Chulalongkorn University, Bangkok; 

 ๏ Distinguished Scholar, Faculty of Law, Chulalongkorn University, Bangkok; 

 ๏ Former UN Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and 

Child Pornography (1990-4); 

 ๏ Former UN Special Rapporteur on the human rights situation in the 

Democratic People’s Republic of Korea (2004-10); 

 ๏ Chairman of the (UN) Commission of Inquiry on the Ivory Coast (2011); 

 ๏ Member of the (UN) Commission of Inquiry on Syria (2012 till present) 

 ๏ Member of the Advisory Board, (UN) Human Security Fund  

  (2011 till present); 

 ๏ Member of the Advisory Group of Eminent Persons (on International 

Protection), Office of United Nations High Commissioner for Refugees, 

Geneva (2010 till present); 

 ๏ Member of the Committee of Experts on the Application of Recommendations 

and Conventions, International Labour Organisation, Geneva (2009 till 

present); 

 ๏ Former Chairperson of the Coordinating Committee of United Nations Special 

Procedures (2006-07); 

 ๏ Recipient of the 2004 UNESCO Human Rights Education Prize. 
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PDDr.JorgMenzel
 
 
 
 
 
Niebuhrstraße 21 
53113 Bonn 
Tel: 0228 / 92989315 
HP: 0176 / 51984641 
joergmenzel@gmx.net 
skype: jo.menzel 
 
Academic Teaching and Research Interests 

 ๏  Venia legendi: Constitutional and Administrative Law, International and 

European Law, comparative law equation 

 ๏  Teaching: as Chair representatives in Germany (2011 to 2015) lectures 

and seminars on German const i tut ional and administrat ive law, 

international criminal law and environmental law, law and development, 

comparative constitutional law, legal theory, historical foundations of law. 

Numerous lectures, conference presentations, and courses abroad. 

 ๏  Research and advisory priorities of recent times: Legal Aspects of 

development cooperation / constitutional and legal development and legal 

and Justizre shape in developing countries (especially Southeast Asia); 

Comparative Constitutional and Administrative Law; Comparative 

parliamentary law and legislative procedure; Governm-ches collision and 

border legislation; German and comparative constitutional jurisdiction; 

International environmental and criminal law; Regional integration; Global, 

regional and national human rights protection. 

 

Abroad, operations, consulting activities 

 ๏ Job-related stays and inserts: Turkey (since 2015); Cambodia and 

throughout South East Asia (continuously since 2003), Fiji and South 

Pacific Islands (1995 to 1997), Japan (2009), India (2010), Kyrgyzstan 

(2010), Estonia (2012). 
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Job-related affiliations and memberships 

 ๏  Lecturer at the Law and Political Science Faculty of the University of 

Bonn 

 ๏  Visiting Professor: Panna Astra University of Cambodia, Phnom Penh 

 ๏ Association of the German constitutional lawyer; German Society of 

International Law; Working Group for Overseas Comparative Law; 

German Society for the United Nations; German Association of University 

Professors 

 ๏ Editorial board: European-Asian Journal of Law and Governance 

(Bangkok); Cambodian Yearbook of Comparative Legal Studies (Phnom 

Penh) Cambodian Journal of Natural History (Phnom Penh) 
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RENOUXThierrySerge
 
 
 
 
 
 
PROFESSIONAL   FACULTY OF LAW, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE 
ADDRESS    3, Av. Robert Schuman, F.13628 Aix-en-Provence, Cedex 01.  
     Tel : 33 (0)4 42 17 28 65 / 33 (0)4 42 17 29 56 
     E-Mail : thierry.renoux@univ-amu.fr   
 
Current Employment   
 ๏ Professor of Law, Aix-Marseille University, Attorney at Law (H), 
  Director of the Public Law Center,  
 ๏ Director of the Master II Professional, Corporate Law, Europe and Japan. 

Bilingual Master, Asian Business Law: French-Japanese (AMU). 
 ๏ Professor at the National School for Magistrates, in Bordeaux (1990) and 

in Paris (since 1999), 
 ๏ Expert to the OECD, the WORLD BANK and IMF: one-year stay in 

Bucharest for preparing the accession of Romania to the European Union 
(2004) 

 ๏ Research Director at CNRS, for European Law and Comparat ive 
Constitutional Law. 

 
Past Experience   
 ๏ Deputy Director to the French Constitutional Council, 
 ๏ Legal Adviser to the National Assembly (Commission des Lois),  
 ๏ Professor of Law, University of Nantes, 
 ๏ Lecturer, University of Paris I Pantheon Sorbonne, 
 ๏ Lawyer, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Attorney at the State Council and 

the Supreme Court, 
 ๏ Lawyer at the Paris Bar and Marseille Bar, 
  Officer, Paris Bar Association, 
 ๏ Director of the Master II in Business, Institution and functions of Justice 

in Comparative Law (Judicial Comparative Law), until 2004 (AMU). 
      
Education     
 ๏ Holder of the National University Aggregation of Law, 1988, 
 ๏ PhD, Doctor of Public Law, evaluation issued: very Honorable with 

unanimous jury congratulations and apraises, awarded for academic 
excellence. 

  - 1st thesis prize for Law, all legal disciplines, 1982 
  - Best PhD in Law Prize, 1984. 
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 ๏ Professional Lawyer’s Certification (major), 
 ๏ LLM, Judicial Law, with honors (valedictorian), 
 ๏ LLM, Public Law, with honors, 
 ๏ LLB,UNIVERSITY OF PARIS, PANTHÉON-SORBONNE, with honors. 
 
Courses Taught  
 ๏ Constitutional Law- (First and Fourth Year Level & Doctorate Studies), 
 ๏ International Law- (Third Year Level & Doctorate Studies), 
 ๏ European Law- (Fourth Year Level & Doctorate Studies), 
 ๏ Advanced Judicial Process-(Doctorate Studies), 
 ๏ Specialized Courses for the “Ecole Nationale de la Magistrature” (National 

School for the Judiciary). 
 
Scientific Activities  
 ๏ Member of the Scientific Commission of the Justice Department, 
 ๏ Director of the Centre of Public Law, Aix-Marseille University,  
 ๏ Member of the Editorial Board of the French Review of Constitutional Law, 
 ๏ Member of the Scientific Council of the French Constitutionnal Law 

Association, 
 ๏ Member of the International Research Group on Constitutional Justice 

(G.E.I.R.J.C), 
 ๏ Member of the Comparative Law Society, 
 ๏ Member of International Constitutional Law Association, 
 ๏ Member of the National Reform Commission, appointed by the President 

of the french Republic to propose a Constitutional Amendment on the 
independence of judges and different aspects of criminal procedure. 

 
Research (Selected Books Or Articles) 
 ๏ Le Conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire (The Constitutional   

Council and the Judiciary), Paris, Economica, 1984 
 ๏ Dictionnaire constitutionnel, by Olivier DUHAMEL and Yves MENY,   

Editors, Presses Universitaires de France,1992. (22 articles related to 
judicial power)  

 ๏ Contentieux constitutionnel des actes administratifs (Constitutional Review   
of Administrative Acts) Paris, DALLOZ - Sirey, 1992 

 ๏ L’administration de la Justice en France (The Administration of Justice   
in France), Presses universitaires de France (PUF), Coll. Que sais-je?,   
n° 2816, 1994. 

 ๏ Le Conseil constitutionnel et le pouvoir judiciaire en France et dans   
le modèle européen de contrô le de const i tut ionna l i té des lo is   
(Constitutional Council and Judicial Power), Revue Internationale de Droit 
comparé, 1994, n°3. 

 ๏ La Cour de Justice de la République (The Court of Justice of the Republic),  
Collection Que sais-je ? , Presses Universitaires de France, 1995, n° 298
1. 
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 ๏ La liberté des juges (The Liberty of Judges), Revue Pouvoirs, Ed. du   
SEUIL, no74, 1995, p. 56-70. 

 ๏ La Cour de cassation et la Constitution de la République française   
(The Court of Cassation and the Constitution), La Documentation fran
çaise, Paris,1995. 

 ๏ Le pouvoir judiciaire en France et en Europe continentale (Judicial Power   
in France and in Continental Europe. European comparative law), Revue 
du Droit public, 1999. 

 ๏ Les Conseil supérieurs de la magistrature en Europe (High Councils of   
Judiciary in Europe), Paris, La Documentation française, 2000. 

 ๏ La place de la Justice dans la Constitution française (Justice place in   
the French Constitution of 1958) in «La Constitution de 1958 en vingt 
questions » (Twenty questions about the French Constitution of 1958 : 
Question n°13). 

 ๏ Official website Dossiers thématiques of the French Constitutionnal Court:   
www.conseil-constitutionnel.fr 

 ๏ L a p r o t e c t i o n d e s l i b e r t é s e t d r o i t s f o n d a m e n t a u x  
(Protection of fundamental rights and freedoms) La Documentation Franç
aise, Ed, 2011, 395 pages. 

 ๏ L a q u e s t i o n p r i o r i t a i r e d e c o n s t i t u t i o n n a l i t é : p r a t i q u e e t   
contentieux (Priority preliminary ruling on constitutionality and litigations 
proceedings) Professional Training Series, LexisNexis Ed., 2013, 466 
pages. 

 ๏ La Jus t i ce en F rance (Jus t i ce i n F rance) La Documen ta t i on   
Française, Ed. 2013, 307 pages. 

 ๏ Code const i tut ionne l (French Const i tut iona l Code) , commenté   
e t a n n o t é ( a n n o t a t e d e d i t i o n w i t h c o m m e n t s ) , L e x
is-Nexis, Paris, 7d Ed., 2016, 1634 p. 

 ๏ Chronicles: Recueil Dalloz-Sirey; La semaine juridique (JCP), Juris-  
c l a s s e u r , R e v u e f r a n ç a i s e d e d r o i t c o n s t i t u t i o n n e l , 
Revue trimestrielle de droit civil, Revue Justices, Revue Pouvoirs, Revue 
de droit pénitentiaire et de droit pénal, Les nouveaux Cahiers du Conseil 
c o n s t i t u t i o n n e l ,   
Revue internationale de droit comparé (RIDC) 

 
Publications In Other Langages (selected) 
 ๏ Fundamental Rights in Europe and North America, Ed. A. Weber, Kluwer 

Law International, 2007, (national co-ordinator for France). 
 ๏ The rights of vict ims and l iabi l i ty of the State, in Terrorism and 

International law, (Dir. R. Higgins et M. Flory) published in USA & 
Canada, (Routledge Ed.) and U.K (London School of Economics), 1997, 
pp.250-263 

 ๏ Il presidente della Reppublica negli ordinamenti democratici, l’esperianza 
francese, in «Il Presidente Della Repubblica » Dir. Luciani (M) and Volpi 
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(M), Il Mulino, Ed. 1997, pp.529-549; 
 ๏ The French Constitutional Council and the separation of powers, 

Japanese Public Law Studies, Chuô University Press, n°40, 1998, pp. 12
4-145 (in Japanese) 

 ๏ La jurisdiccion ordinaria francesa y la Constitucion: indiferencia, 
convergencia o competencia?, Cuadernos de Derecho Publico, mayo-
agosto, n°7, 1999, pp. 65-76.  

 ๏ O f ede r a l i smo e a Un i a o Eu r opé i a , D i r e i t o c on s t i t u c i o nna l .   
Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Sao Paulo,   
1999, pp. 263-287  

 ๏ Un federalismo senza federazione? La natura della Communità: una e  
voluzione verso lo Stato federale?, Diritto Comparato, Ed. Europeo, 
Giappicelli Editore, 2000, pp. 211-224 

 ๏ The new regime of responsibility of the Head of State according to the   
constitutional revision of February 23, 2007: in search of a lost 
r e s p o n s i b i l i t y ( C h u ô U n i v e r s i t y P r e s s , I n s t i t u t e o
f Comparative Law in Japan, n°12, pp. 35-70) (in Japanese) 

 ๏ From Human Rights to Fundamental Rights: Affirmation of Constitutional   
Universalism, in “Proceedings of Asian Forum for Constitutional Law”, 
edited by Nagoya University School of Law, Nagoya University Center 
for Legal Exchange, 2007, pp.183-191. 

 ๏ Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura in Francia alla luce   
della riforma costituzionale del 2008, Rev. Diritto Pubblico comparato ed 
Europeo, 2010, n°IV 

 ๏ The revision of the French Constitution and the European Union, Future 
of Comparative Study in Law: the 60th anniversary of the Institute of 
comparative Law in Japan, Chuo University Press, Tokyo, 2010. 

 ๏ World confrontation and State sovereignty: progressive construction of 
the Law of Death Penalty, Legal Studies in Global Era: legal issues 
beyond the borders, Chuô University Press, Tokyo, 2011 (English and   
Japanese) 

 ๏ Human rights and counter-terrorism: How to reconcile the irreconcilable? 

in Common European Legal Thinking, Herm.-J. Blanke, Pedro Cruz, Tonio 

Klein, Jacques Ziller (Dir.), Kluwer Ed. 2015, 10 p. 



ประวัติผู้
แทนจากต่างประเทศ

�01การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ProfessorHARDING,AndrewJames 
 
 

 
 
 
 
 
Qualifications 

 ๏ Ph.D. (Monash), M.A. (Oxford), LL.M. (NUS) Solicitor  

  (England & Wales)  

 
Appointment(s) 

  Director, Centre for Asian Legal Studies 

  Joint Editors-in-Chief, The Asian Journal of Comparative Law 

  Email Address: lawajh@nus.edu.sg 

  Office Tel: (65) 6516-1519  

  Office Fax: (65) 6779-0979  

 

Office Address 

  Faculty of Law, National University of Singapore 

  Eu Tong Sen Building 

  469G Bukit Timah Road 

  Singapore 259776 
  
Research Interests 

 ๏ South East Asian Legal Studies  

 ๏ Comparative Constitutional Law  

 ๏ Comparative Law  

 ๏ Law and Development  

 ๏ Environmental Law  

 ๏ Malaysian Law  

 

Subjects Taught 

 ๏ Law, Governance and Development in Asia  

 ๏ Comparative Legal Traditions  

 ๏ Public Law  
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Brief Biodata 
Professor Andrew Harding is a leading scholar in the fields of Asian legal studies 

and comparative constitutional law. He commenced his academic career at NUS before 
moving to SOAS, University of London, where he became Head of the Law School 
and Director of the Centre for South East Asian Studies. He joined NUS, as Director 
of the Centre for Asian Legal Studies and Director of the Asian Law Institute, from 
the University of Victoria, BC Canada, where he was Professor of Asia-Pacific Legal 
Relations and Director of the Centre for Asia-Pacific Initiatives. Professor Harding has 
worked extensively on constitutional law in Malaysia and Thailand, and has made 
extensive contributions to scholarship in comparative law, and law and development, 
having published nine books as author or editor. He is co-founding-editor of Hart 
Publishing’s book series ‘Constitutional Systems of the World’, a major resource for 
constitutional law in context, and has authored the books on Malaysia and Thailand in 
that series (2011, 2012). 

 

Representative Publications 

 1.  The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis (Oxford, Hart 

Publishing, 2012, forthcoming) 

 2.  With P. Leyland, The Constitutional System of Thailand: A Contextual 

Analysis (Oxford, Hart Publishing, 2011) 

 3.  With C. Car ter (ed) ,  Spec ia l Economic Zones in As ian Market 

Economies (Routledge, London, 2010) 

 4.  With P. Leyland (ed), Constitutional Courts: A Comparative Study (Wildy, 

Simmonds and Hill, London, 2010)  

 5.  With P. Nicholson (ed) New Courts in Asia (London, Routledge, 2009)  

 6.  With H.P. Lee (ed), Constitutional Landmarks in Malaysia: the First   

50 Years, 1957-2007 (Kuala Lumpur, Malayan Law Journal/ LexisNexis, 

2007) 
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AndrewHood
 
  
 
 
 
 
Andrew Hood is a barrister at the Bar of England and Wales and currently holds two 
posts in the British Government – as the Prime Minister’s Legal Adviser and the Head 
of International and EU law at the Attorney General’s Office.  Before joining 
Government service Andrew Hood was a judicial assistant (a law clerk) in the UK 
Supreme Court and was a tutor of constitutional law at King’s College London.  Since 
joining Government in 2003 he has served as a legal adviser in the Foreign Office 
and represented the United Kingdom at the European Union 2009-2012.  He was also 
a visiting fellow at the International Centre for Transitional Justice.  Before taking up 
his current appointments, Andrew lead on European strategy and review at the UK 
Cabinet Office. 
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รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันไชย

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ๏ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

 ๏ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2558 

การศึกษา  

 2518 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

 2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2525 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.)  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 2529 Master of Policy Science (International Program), Saitama University          

            (GRIPS), Japan 

 2545 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2553 วุฒิบัตรหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

  ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1           

ตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ 

  ตำแหน่งภายนอกหน่วยงาน 

 ๏ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

ปี 2551 

 ๏ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

ปี 2554 

 ๏ คณะกรรมการจัดทำระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน สำนักงานสถิติแห่งชาติ   

ปี 2555 

 ๏ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปี 2556 

 ๏ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 

 ๏ คณะกรรมการบริหารงานสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ปี 2554 

 ๏ คณะกรรมการจัดทำร่างประมวลกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2554 

 ๏ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2556 

 ๏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง ปี 2552 
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 ๏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  สำนักคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554 

 ๏ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาต ิ

  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2553 

  ทีป่รกึษาคณะกรรมการเศรษฐกจิชายแดน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ป ี2553 

 ๏ ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ปี 2553 

 ๏ คณะอนกุรรมการวสิามญัเกีย่วกบัระบบราชการการจดัสว่นราชการและคา่ตอบแทน 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2554 

 ๏ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ  

การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ส านักงาน ก.พ.ร. ปี 2554 

 ๏ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ปี 2554 

 ๏ คณะอนุกรรมการป้องกันการทจริตด้านการเมืองการปกครอง  

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2554 

 ๏ คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต  

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2554 

 ๏ คณะอนุกรรมการกำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานรัฐสภา 

  ประจำจังหวัด 6 จังหวัดนำร่อง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2556 

 ๏ คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ สำนกังานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ปี 2556 

 ๏ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2555 

 ๏ คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมและการปรองดอง 

  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ปี 2556 

 ๏ คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์การเมืองการปกครองไทย  

  ราชบัณฑิตยสถาน ปี 2557 

 ๏ คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 2557 

 ๏ คณะกรรมการรับโอนภารกิจด้านการจราจรและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครจากสำนกังานตำรวจแหง่ชาต ิป ี2557 

 ๏ คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจ ปี 2558 

 ๏ คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจ สภาการศึกษา ปี 2558 

 ๏ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย  

การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่น ปี 2558 

 ๏ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติองค์กร

บริหารท้องถิ่น ปี 2558 
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Assoc.Prof.WoothisarnTanchai 

 

 

 

 

 

 
 ๏ Associate Professor, Department of Community Development,  
  Faculty of Social Administration 

 ๏ Secretary General of King Prajadhipok’s Institute 
Contacts  
  King Prajadhipok’s Institute  
  The Government Complex 5th Fl., Ratthaprasasanabhati Bldg. (Southern Zone) 

120 Moo 3, Chaengwattana Rd., Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 
10210, Thailand E-mail: wuthisan@hotmail.com, woothisarn@gmail.com  

Education 
 1980 Bachelor of Science, Khon-Kaen University 
 1982 Master of Public Administration (M.P.A.),  
  National Institute of Development Administration, Bangkok 
 1986 Master of Policy Science (International Program),  
  Saitama University, Japan 

Aministrative Experiences 
 ๏ Member of the National Decentralization Committee (2000-2008) 
 ๏ Member of the National Education Council (2008-2012) 
 ๏ Ministry of Culture Thailand Member (Qualified Committee member)  
  (2007-present) 
 ๏ Sub-Committee of the Off ice of the Publ ic Sector Development 

Commission (OPDC) (2007-Present) 
 ๏ Sub-Committee of the National Anti-Corruption Commission (NACC)  
  (2008-Present) 
 ๏ Board member, Research and Development Institute Khon Kaen University 

(2013) 
 ๏ Council Committee the Rajapat Nakorn Rajasima University (2008-Present) 

Research Interrests 
 ๏  Decentralization and Local Governance 
 ๏  Public Policy, Social Policy 
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Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015  ๏  People Participation 

Five Most Recent Publications 
 ๏ (2000) books on local administrations and decentralization in Thailand 
 ๏ (2009) The Strategies of local Government 
 ๏ (2003 to 2011) include 9 volumes of books on local administrations and 

decentralization in Thailand 
 ๏ (2012) The research project of national reconciliation promotion 
 ๏ (2012) Special City : Concept and possibility 

Outstanding Awards 
 ๏ Japanese Government Scholarship (1984-1986) 
 ๏ Honorary Certificate for Research from the National Research Council of 

Thailand 
 ๏ Outstanding Alumnus of National Institute of Development Administration 
 ๏ Outstanding Alumnus of Khon Kaen University 

Research 
 (2003-2013) 
 ๏ Woothisarn Tanchai. (2012). Local finance system and decentralization in 

Thailand. In Kiyotaka Yokomichi. Local finance system and decentralization 
in Asian countries (pp. 148-202)., National Graduate Institute for Public 
Studies. 

 ๏ Woothisarn Tanchai. (2013). Decentralization in Thailand: Reality and 
intent. In Hiroshi Ikawa. Differences between the ideals or objectives of 
system and the realities of decentralization and local governance 
(International Research Meeting Report) (pp. 135-170). Tokyo: National 
Graduate Institute for Public Studies. 

 ๏ Woothisarn Tanchai. (Forthcoming). Decentralization: The success of local 
governments.  

 ๏ Woothisarn Tanchai , Chaiwooth Tanchai and Ekkawee Meesuk. 
(Forthcoming). Political Marketing of Thailand during the 2011 Election: 
The change in political parties’ policies, political communication and 
political system. 

(2003-2011) 
 ๏ 72 articles on politics, local administrations and  decentralization 
 ๏ 36 volumes of research papers on local administrations and  decentralization 

 ๏ 12 volumes of researches papers.    
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Dr.KittipongKittayarak

 

 

 

 

 

Position:    

  Executive Director, Thailand Institute of Justice (TIJ) 

Contact Address:   

  Thailand Institute of Justice (Public Organization) 

  GPF Bui ld ing, 16th Floor (Tower B), Wire less Road, Lumpinee, 

Pathumwan, Bangkok 10330 

  Tel. +66 2 118 9417, Fax. +66 2 118 9427    

  Email: kkittayarak@gmail.com 

 

Education:   

 1990 Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford Law School,  

  Stanford University, U.S.A.  

 1988  Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School, Cambridge,  

  Harvard University, U.S.A.  

 1984  Barrister-at-Law, The Thai Bar Association, Bangkok, Thailand,  

 1983  Master of Laws (LL.M.- International Legal Studies),  

  Cornell Law School, lthaca, U.S.A. 

 1980  Bachelor of Laws (LL.B.) (Hons.), Chulalongkorn University,  

  Bangkok Thailand  

 

Working experiences: 

 2014-2015 Advisor to the Prome Minister 

 2008-2014 Deputy Permanent Secretary for Justice   

 2010-012 Member, Committee on Truth for Reconciliation Commission of Thailand 

(TRCT) 

 2005-2008 Deputy Permanent Secretary for Justice   

 2001-2005 Director General, Department of Probation 

 2000-2001 Assistant Permanent Secretary, Ministry of Justice 

 2004-2006 Member, Law Reform Commission 

 2005- 2006 Member, the National Reconciliation Committee (NRC) 
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 2006 Member and Secretary, The Independent Commission on Justice and 

Civil Liberty of the Southern Broader Provinces (ICJC) 

 2006-2008 Member and Secretary, Police Reform Commission 

  Executive Director, Thailand Criminal Law Institute 

 1997 Member of Constitutional Drafting Sub-Committee for the Constitution of 

1997 

 1994-1996 Assistant to Attorney General 

  Public Prosecutor, the Office of Attorney General 

 

Other responsibilities: 

 ๏ Chairman Kamlangjai (Inspire) Project under the Royal Initiative of HRH 

Princess Bajrakitiyabha 

 ๏ Member and Head of  PR Sub-committeem Bajrakitiyabha Fund for Legal 

Education 

 ๏ Member, The Thai Bar Executive Board  

 ๏ Cornell University Council, Cornell University  

 ๏ Advisory Council, Cornell Law School 

 ๏ Chairman of the  Board of Trustees, Bangkok University 

 ๏ Member, Board of Trustees, Mahidol University 

 ๏ Member, Board of Trustees, PTT Public Co., Ltd. 

 ๏ Member, Board of Trustees, Krungthai Bangkok 

 ๏ Board of directors, Transparency International Thailand 

 ๏ Chairman of Asia Crime Prevention Foundation Thailand  (ACPF Thailand) 

 ๏ Lecturer of Advanced Criminal Law, Criminal Procedure, Human Rights an 

the Criminal Justice 

 ๏ Process at Chulalongkorn University,  Thammasat University and 

Ramkhamhaeng University 

 ๏ Lecturer, the Thai Bar, and other Institutes of  Laws and Criminal 

Justice with this Country and abroad. 

 

Royal Decoration :  

 ๏ Knight Grand Cordon (Special Class) of  the Most Exalted Order of the 

White Elephant 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

นายจรัญภักดีธนากุล

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล :     นายจรัญ ภักดีธนากุล 

ตำแหน่งปัจจุบัน :   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์(พิเศษ) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

สถานที่ทำงาน :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

      อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

      เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

      โทรศัพท์ 0 2141 7644 

      โทรสาร 0 2143 9501 

      e-mail : pjaran_sec@hotmail.co.th 

ส่วนที่ 2 คุณวุฒิทางการศึกษา 

      ๏ นิติศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

      ๏ เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) 

      ๏ Bachelor of Arts (University of Cambridge) 

      ๏ Barrister at law (Grey’s Inn) 

ส่วนที่ 3 ประสบการณ์การทำงานโดยย่อ (อดีตถึงปัจจุบัน) 

2523-2525    ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา (ศาลจังหวัดยะลา) 

2535-2540    เลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ (สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ) 

2540-2544    ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (ศาลอุทธรณ์) 

2543-2548    เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

      (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) 

2544-ก.ย.49   เลขาธิการประธานศาลฎีกา 

      (สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม) 

ต.ค. 49-พ.ค. 51   ปลัดกระทรวงยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม) 

28 พ.ค. 5-ปัจจุบัน   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ศาลรัฐธรรมนูญ) 
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ProfessorJaranPukditanakul

 

 

 

 

Personnel Data 

Name :     Professor Jaran Pukditanakul 

Position :    Justice of the Constitutional Court 

Organization :  The Constitutional Court 

Address :    The Government Complex Commemorating His Majesty 

     The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 

     120 Moo 3 Chaengwattana Road, Laksi District, 

     Bangkok 10210 

     Tel +66 (0)2 141 7644 

     Fax +66 (0)2 143 9501 

     E-mail : pjaran_sec@hotmail.co.th 

Education 

Year  Degree  Institution 

1971  B.A. (Laws)  Chulalongkorn University 

1972  Barrister-at-Law  Institute of Legal Education, Thai Bar Association 

1977  B.A. in Law  University of Cambridge 

1978  Barrister-at-Law  Grey’s Inn (England) 

Work experience 

Year  Position  Organization 

1980-1982  Judge of the Yala provincial Court Yala provincial Court 

1992-1997  Secretary-General of the Office  Office of the Judicial Affair, 

 of the Judicial Affairs  Ministry of Justice 

1997-2001  Justice of the Court of Appeal  The Court of Appeal 

2000-2004  Secretary-General of the  Institute of Legal Education, 

 Institute of Legal Education,  Thai Bar Association 

 Thai Bar Association 

2004-Sep 06  Secretary-General to the  Office of the President 

 President of the Supreme Court of the Supreme Court 

Oct 06 –May 08  Permanent Secretary of Office of the Permanent Secretary, 

 Ministry of Justice  Ministry of Justice 

June 08 to present Justice of the Constitutional Court The Constitutional Court 
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สมเกียรติตั้งกิจวานิชย์

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   

 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

 565 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง 

 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 โทร. 02-718-5460   โทรสาร. 02-718-5461 

 e-mail: somkiat@tdri.or.th 

 

สาขาการวิจัยที่เชี่ยวชาญ 

 นโยบายสื่อและโทรคมนาคม  

 นิติเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis of laws)  

 นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  

 นโยบายการวิจัยและพัฒนา 

  

การศึกษา 

 2537 วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D. Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก 

Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology 

 2534 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก 

Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology 

 2531 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

เหรยีญทอง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ทุนการศึกษา-รางวัลและเกียรติประวัต ิ

 2553 ได้รับเชิญเป็นปาฐก ในการปาฐกถา 14 ตุลาคม เรื่อง ความเหลื่อมล้ำทาง

เศรษฐกิจกับประชาธิปไตย, มูลนิธิ 14 ตุลา  

 2551 ได้รับเชิญเป็น Fellow ของ Eisenhower Fellowship  

 2550 ได้รับเชิญเป็นปาฐก ในการปาฐกถาอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2550 เรื่อง   

เส้นทางสื่อสาธารณะ-สื่อเสรี, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

 2549 ได้รับรางวัลผลการวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2549 จากโครงการวิจัย “การมี  

ส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลง

การค้าเสรี” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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 2548 ได้รับเชิญเป็นปาฐกเพื่อรำลึกวันคล้ายวันอนิจกรรมของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

30 กรกฎาคม 2548 เรื่องการพัฒนาประเทศตามแนวทางสันติประชาธรรม โดย

โครงการป๋วย เสวนาคาร 

 2547 รางวัลต่อต้านคอร์รัปชั่นดีเด่น (Thailand Anti-corruption Award) ประจำปี 

2547 จากองค์กรภาคีต้านคอร์รัปชันและองค์กรพันธมิตร  

 2547 ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนแห่งปี” โดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  

 2544 International Visitor Program, Department of States, USA   

 2531-2537 ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น  

 2531 เหรียญทองพระราชทาน ผลการศึกษาดีเด่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2527 สอบคัดเลือกเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูง  

เป็นอันดับที่ 1 

 2526 สอบคัดเลือกเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูง  

เป็นอันดับที่ 1 

 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 2554-ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า  

 2553-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา  

 2553 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 

  และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการร่วม  

 2553 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 

  และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. .... วุฒิสภา 

 2552 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  

คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 

2552-ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

2552-ปัจจุบัน กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

 2552 กรรมการปฏิรูปสื่อภาครัฐ (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี) 

 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 

พ.ศ. 2551 (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี) 

 2550 โฆษกและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 2550 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 2550 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 2550 อนุกรรมาธิการ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)  

  ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 2550 อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายการกำกับดูแลกิจการ

โทรคมนาคมและการสื่อสาร ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสาร

สนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 2549 กรรมการ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 2548-2549 อนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ วุฒิสภา 

 2546-2548 กรรมการสภาผู้ดูแลเว็บไทย 

 2545-2548 กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

  อนุกรรมการด้านวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

 2537-2538 นายกสมาคม สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น 

 2536-2537 บรรณาธิการบริหารนิตยสารศักยภาพ สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น 

 2530-2531 รองเลขาธิการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) 

 2530-2531 อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬา (อบจ.). 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

SomkiatTangkitvanich

 

 

 

 

 

Affiliation:  President 

    Thailand Development Research Institute (TDRI) 

Address in Thailand:  

    Thailand Development Research Institute (TDRI) 

    565 Soi Ramkamhaeng 39, Ramkamhaeng Rd, Wangthonglang District, 

    Bangkok 10310, Thailand 

     Tel: (662) 718-5460 ext. 506  Fax: (662) 718-5461-2    

    E-mail: somkiat@tdri.or.th 

Citizenship: Thai Nationality: Thai  Sex: Male 

Language:  Fluent: Thai and English; Functional: Japanese 

 

Area of Expertise:  

    Media and Telecommunication Policy 

    Economic Analysis of Laws 

    International Trade and Investment Policy 

    Research and Development Policy 

 

Education: 

 1991-1994 Ph.D., Computer Science, Tokyo Institute of Technology, Japan  

 1989-1991 M.S., Computer Science, Tokyo Institute of Technology, Japan  

 1984-1988 B.E. (First-Class Honor with Gold Medal) Computer Engineering, 

Chulalongkorn University, Thailand 

 

Work Experience: 

2012-Present President, Thailand Development Research Institute (TDRI) 

 2000-2012 Research Director (Information Economy), Science and Technology 

Development Program, Thailand Development Research Institute (TDRI), 

Bangkok, Thailand 

 1996-2000 Industrial Policy Specialist, Sectoral Economics Program, Thailand 

Development Research Institute (TDRI), Bangkok, Thailand 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 1996 Research Fellow, President Office, Thailand Development Research 

Institute (TDRI), Bangkok, Thailand 

 1995-1996 Senior Researcher, Information Technology Research Department, Nomura 

Research Institute, Japan 

 1994-1995 Researcher, Advanced Information Technology Research Department, 

Nomura Research Institute, Japan 

 

Recent Committee Members: 

 2011-Present Member, Academic Committee, King Prajadhipok’s Institute 

 2010-Present Board of Director, Foundation for Media Literacy 

 2010 Spokesman, Special Committee to Consider the Frequency Organization 

Bill, Senate 

 2009 Secretary, Special Committee to Consider the Frequency Organization Bill, 

House of Representatives  

 2009-2011 Board of Director, The National Press Council of Thailand 

 2009-2011 Board of Director, The National Broadcasting Council of Thailand 

 2009 Committee Member, Committee to Reform Governmental Media 

(appointed by the Prime Minister) 

 2007 Secretary, Special Committee to Consider the Broadcasting Business Bill, 

the National Legislative Assembly 

 2007 Assistant Secretary and Spokesperson, Special Committee to Consider the 

Public Broadcasting Bill, the National Legislative Assembly 

 2007 Member, Special Committee to Consider the Computer-related Crime Bill, 

the National Legislative Assembly 

 2007 Co-spokesperson, Special Committee to Consider the Privatization Bill,   

the National Legislative Assembly 

 2007 Member, Committee to Draft the Broadcasting Business Bill, appointed by 

the Prime Minister   

 2007 Secretary, Subcommittee to Revise Telecommunication laws, Standing 

Committee on Science, Technology and Communications, the National 

Legislative Assembly   

 2007 Head, Working Group to Revise the Procurement Regulation, appointed 

by the Minister of Finance   

 2007 Head, Working Group to Draft the Privatization Bill, appointed by the 

Minister of Finance 

 2006-Present Academic committee member, Media Monitor   

 2003-2005 Board of Director, The Webmaster Council of Thailand 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 2002-2005 Board of Director, The Press Council of Thailand 

 

Awards: 

 2006 Outstanding research (Trade Policy), awarded by Thailand Research Fund 

 2004 Thailand Anti-corruption Award, awarded by Anti-corruption Network 

 2003 Man of the Year, selected by Than Sethakit Newspaper 

 2000 Outstanding research (E-Commerce Policy), awarded by Thailand 

Research Fund 

 

Fellowship & Scholarships: 

 2008 Fellowship, Eisenhower Fellowships (April-May 2008) 

 2007 Fellowship, Asia 21Young Leaders Initiative, Asia Society (October 2007) 

 2001 Fellowship, International Visitor Program, Department of States, USA 

(March 2001) 

 1988-1994 Scholarship, Ministry of Education (Monbusho), Japan 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงคะเนติ

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

การศึกษา  

 2527  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 2529  เนติบัณฑิตไทย  

 2535  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 2538  Magister Legum (LL.M) Ruhr-Universitaet Bochum, Germany  

 2541  Doctor der Rechte (Dr.jur.), Ruhr –Universitaet, Bochum, Germany 

 2551  ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  

  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 2557  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ ช้างเผือก”  

 2550  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์ มงกุฎไทย” 

 

ประสบการณ์การทำงาน  

 ๏ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๏ พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง  

 ๏ รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ๏ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ๏ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 ๏ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๏ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ๏  อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ๏ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  

 ๏ ผู้บรรยายหลักสูตรกฎหมายมหาชนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ๏ ผู้บรรยายหลักสูตรนักกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 

 

ผลงานทางวิชาการ 

บทความ และเอกสารทางวิชาการ 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏ “การพัฒนาแนวคิด จังหวัดจัดการตนเอง ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษ มาสู่การร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. 

....” , วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 

2557 

 ๏ “หลักการและแนวคิด “จังหวัดจัดการตนเอง” ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหาร

จังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .....” รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติ

เนือ่งในโอกาสครบรอบปทีี ่48 แหง่การสถาปนาสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

1 เมษายน 2557 

 ๏ “สิทธิชุมชนกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม” รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 45 แห่งการสถาปนาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 1 เมษายน 2554 

 ๏ “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”, วารสารจุลนิติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 5, 

หน้า 1-35. ปี พ.ศ. 2554 

 ๏ “การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิ

มนุษยชน” , วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1, 

หน้า 33-56. ปี พ.ศ. 2553 

 ๏ “วิเคราะห์ปัญหาการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยโดยอาศัยพื้นฐานทาง

ทฤษฎีของเยอรมัน”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน 2541, หน้า 

479-492. 

 ๏ “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนุญแห่งสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน”, วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2541), 

หน้า 76-99 

 ๏ “ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 1 

(เมษายน 2541) หน้า 33-35. 

 ๏ “วิเคราะห์ปัญหาเรื่องขอบเขตอ านาจศาลรัฐธรรมนูญจากค าวินิจฉัยของ  

ศาลรัฐธรรมนูญ” วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 1 (เมษายน 2541) 

หน้า 157-166. 

 ๏ “หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” วารสารกฎหมาย

ปกครอง เล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2541) หน้า 30-56. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ดร.ถวิลวดีบุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

     สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สขป.) 

     อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

     อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

วทิยาศาสตร-์มหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยกีารบรหิารสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล/ปรญิญาเอก 

ด้านนโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Development Administration - 

Public Policy) International Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนักศึกษาแลก

เปลี่ยน Indiana University, Bloomington, School of Public and Environmental Affairs  

 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครอง

ระดับสูง จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง และได้รับการอบรมการ

มีส่วนร่วม Deliberative Democracy จากสมาคมนานาชาติว่าด้วยการมีส่วนร่วม Kettering  

Foundation สหรัฐอเมริกา/ปี 2541 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีเยี่ยมสาขา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ปี 2546 ได้รับ

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี”/   

ปี 2555 รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง 

“การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ 

ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่” และปี 2558   

ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น   

 งานวิจัยที่สำคัญในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล และความเสมอภาคชายหญิง เช่น   

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม, การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการ

พัฒนาผู้นำและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทางการเมืองและการตัดสินใจ และคู่มือการจัดทำแผน

ท้องถิ่นและงบประมาณโดยคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ    
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 งานวิจัยที่กำลังดำเนินการและทั้งที่เสร็จสิ้นแล้วเกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาล คุณภาพสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายสาธารณะ และพฤติกรรมการ

เลือกตั้ง  

 มีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยมากมาย และเป็นวิทยากรให้สถาบันต่างๆ และอาจารย์

สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศลิปากรมหาวทิยาลยัเกรกิ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน เป็นต้น 
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Dr.ThawilwadeeBureekul

 

 

 

 

 

 

 ๏ Director of Research and Development Office, King Prajadhipok’s Institute 

 ๏ Member of the National Reform Steering Assembly 

 ๏ Former member of the National Reform Council 

 ๏ Former member of the Constitution Drafting Committee 

 Bachelor of Commerce (Second Class Honors), Faculty of Commerce and 

Accountancy, Chulalongkorn University / Master of Science in Technology of 

Environmental Management, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol 

University / Doctor of Philosophy in Development Administration - Public Policy 

(International Program), Graduate School of Public Administration, National Institute of 

Development Administration (NIDA) / Exchange student, School of Public and 

Environmental Affairs, Indiana University Bloomington 

 Advanced Certificate in Politics and Governance in Democratic Systems for 

Executives and Advanced Certificate in Public Administration and Law for Executives, 

King Prajadhipok’s Institute / High-Grade Impartial Administrator Course, Office of the 

Administrative Courts / Teacher training, the International Association for Public 

Participation, Kettering Foundation, U.S.A. / The Best Doctoral Dissertation Award in 

Political Science and Public Administration from the National Research Council of 

Thailand in 1998  / Excellence Award in Political Science and Public Administration 

Research from the National Research Council of Thailand in 2003 for the research 

project entitled “the Development of Good Governance Development Indicators” / 

Outstanding Award in Sociology Research from the National Research Council of 

Thailand in 2012 for the research project entitled “the Study of Social Capital for 

Sustainable Community Development: Case Study of Tambon Klongkanan, Pakasai and 

Talingchan Communities, Amphoe Nue Klong, Krabi Province” / The prestige award as 

a women with outstanding performance of Thailand, given by the National Council of 

Women of Thailand, in 2015. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558

Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015  Current outstanding research concerned with Good Governance, gender equity, 

such as participatory and gender responsive budgeting, preparation of action plan for 

leadership development and women’s participation in politics and decision-making, and 

gender-responsive local development planning and budgeting manual. 

 Ongoing and completed research related to democracy, good governance, social 

quality, public participation, public policy and voting behaviors. 

 University lecturer at the undergraduate, master and doctoral levels at Burapha 

University, Mahidol University, Asian Institute of Technology, Thammasat University, 

S i l p a k o r n U n i v e r s i t y , K r i r k U n i v e r s i t y , D h u r a k i j P u n d i t U n i v e r s i t y , 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Zhejiang University in People’s Republic 

of China 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

Dr.JingjaiHanchanlash

 

 

 

 

Occupation 

 ๏ Loxley Building, 16th floor 102 Na Ranong Road, Klongtoey,  

  Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand  

Education      

 ๏ Doctorat d’Universite de Caen (mention droit), France 

 ๏ Certificate in Project Analysis, University of Connecticut, U.S.A. 

 ๏ Certificate in Mid-Career Management Training, University of Western Ontario, 

Canada 

Current Positions 

 ๏ Chairman, Executive Board, Rutnin Eye Hospital 

 ๏ Chairman, LOXPAC Company Limited 

 ๏ Member of the Council, King Prajadhipok Institute 

 ๏ Honorary Chairman GMS-BF (Greater Mekong Sub Regional Economic 

Cooperation Business Forum) 

 ๏ Director of the Executive Board, Thai Chamber of Commerce 

 ๏ Chairman, Executive Committee and Council Member of University of Thai 

Chamber of Commerce 

 ๏ Council Member, Nakhon Phanom University 

 ๏ President, Alliance Francaise 

 ๏ Director, Loxley Public Company Limited 

 ๏ Honorary Consul of Jamaica in Thailand 

 ๏ Member of Saranrom Institute of Foreign Affairs Foundation 

 ๏ Member of Chumbhot – Pantip Foundation Council 

 

Past positions 

 ๏ Chief of Third Countries Division, Department of Technical and Economic 

Cooperation, Government of Thailand 

 ๏ Part-time lecturer, Faculty of Political Sciences, Thammasart University 

 ๏ Advisor on Asian Affairs, International Development Research Centre of 

Canada (IDRC) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏ Regional Director for Asia and the Pacific, IDRC (17 years) 

 ๏ Advisor to the Thai Prime Minister (General Chatichai) 

 ๏ Advisor to the Thai Parliamentary Standing Committee on Foreign Affairs 

 ๏ Advisor to the Thai Minister of Foreign Affairs 

 ๏ Executive Director, Mekong Region Law Centre 

 ๏ Member, Audit Committee of the National Health Security Fund office 

 ๏ Member, Health Promotion Fund Council 

 ๏ Chairman, Office of National Education Standard and Quality Assessment 

 

Major Articles Written 

 ๏ Canada and the Pacific Region in the 90’s 

 ๏ Indochinese Countries at the Crossroads 

 ๏ Economic Cooperation between Canada and ASEAN 

 ๏ Canada and Thailand in the 90’s 

 ๏ Partnership in Development 

 ๏ Popularization of Science and Technology 

 ๏ IDRC Strategy for Asia and the Pacific. 

 ๏ Legal System in Thailand 

 ๏ European Economic Community 

 ๏ Project Planning and Implementation 

 ๏ Aid Coordination 

 ๏ Greater Mekong Sub-Regional Economic Cooperation (GMS): Way Forward 

 ๏ Thailand in the Maze of Economic Cooperation 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ดร.วิทย์สิทธิเวคิน

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ๏ ผู้ดำเนินรายการข่าย 5 หน้า 1 ทาง ททบ. 5 

 

การศึกษา 

 ๏ รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  

 ๏ ปริญญาโทด้านทฤษฎีการเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน  

  (M. Sc. Political  Theory, London School of Economics)  

 ๏ ปริญญาเอกด้านปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัย เซาท์แธมป์ตัน  

  (Ph.D. Political Philosophy, University of Southamton)  

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 ๏ ผู้ดำเนินรายการด้านเศรษฐกิจของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี 

 ๏ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บริษัทบีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด 

 ๏ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน 

 ๏ เจ้าของคอลัมน์ “เดินลมปราณ” ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ดร.บัณฑูรเศรษฐศิโรตม์

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ๏ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  (พ.ศ.2552-ปัจจุบัน) 

 ๏ คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน) 

 ๏ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  (พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน) 

 ๏ คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  

 

การศึกษา/ฝึกอบรม 

 ๏  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๏  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๏  ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ๏  อบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1” 

  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) 

 ๏  อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” รุ่นที่ 3   

  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 

ประวัติการทำงาน (บางส่วน) 

 ๏  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2557 -2558) 

 ๏  กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (2557 – 2558) 

 ๏  ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ สภาผู้แทนราษฎร 

(พ.ศ.2554-2556) 

 ๏  ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (พ.ศ.2546-2552) 

 ๏  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา (พ.ศ. 2547-2552 

และ พ.ศ.2552-2554) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏  กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) (พ.ศ. 2552-2556) 

 ๏  ที่ปรึกษาวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) (พ.ศ. 2546-2547) 

 ๏  ที่ปรึกษาวิชาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  (คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพานิช) (พ.ศ. 2552-2553) 

 ๏  ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย การพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลง

พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ.2551- 2557) 

 ๏  คณะกรรมการกฎหมายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในคณะ

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย (พ.ศ. 2555- 2558) 

 ๏  คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่ง

แวดล้อมและสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ ม.67 วรรคสอง  (พ.ศ. 2553-2554) 

 ๏  คณะอนุกรรมการประสานงานฯ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 

67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

  (นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน) (พ.ศ. 2552-2553) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

Dr.BuntoonSrethasirote

 

 

 

 

 

Current Position:  

 ๏ Director and Researcher, Good Governance for Social Development and  

Environment Institute (GSEI), 2009 - present 

 

Education: 

 ๏ Ph.D. (Political Science), Thammasat University, Bangkok, Thailand  

 ๏ M. Sc., Environmental Science, Chulalongkorn University, Bangkok, 

Thailand 

 ๏ B. Sc., Marine Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

Training: 

 ๏ Energy Literacy for the World, Thailand Energy Academy, Class3/ 2013 

 ๏ The 1st “Corporate Governance for Director and Top Executives of State 

Enterprises and Public  

 ๏ Organizations”, King Prajadhipok’s Institute, 2009 

 

Work Experience: 

 ๏  Constitution  Drafting Commission (2014 -2015) 

 ๏  Member of National Reform Council (2014- 2015) 

 ๏  Advisor to National Human Right Commission, (2002 – 2009) 

 ๏  Natural Resources Planning Specialist, DANCED Project on Natural 

Resources and Biodiversity Institute Development (1998 – 2002) 

 ๏  Policy Researcher, DANCED Mission for Pre-appraisal of Sustainable 

Agriculture Development Project, Thailand (1998) 

 ๏  Natural Resource Specialist, MIDAS Agronomics Co., Ltd. Bangkok, 

Thailand (1997 – 1998) 

 ๏  Research Assistant, Coastal Resource Management Project, World Bank 

(1997) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

Main Research Areas: 

 ๏ Natural Resources Policy Analysis  

  (esp. on climate policy and environmental management)  

 ๏  Multilateral Environmental Agreements (Climate Change , Biodiversity) 

 ๏  Public Participation in Environmental Management  

 ๏  Trade and Environment 

 ๏  Human Right  

 

Honors And Awards: 

 ๏ Excellent Research Award,  Ratchadaphiseksomphot  Endowment Fund, 

1996 

 ๏ Excellent Research Award, Thailand Research Foundation, 2011 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพันธ์ไล่ประกอบทรัพย์

 

 

 

 

 

ที่ทำงาน:  ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการทำงาน: 

 2558 – ปัจจุบัน: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2555-2557: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ความสนใจทางวิชาการ: 

  การเมืองเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ นโยบายการเกษตร 

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

 

ผลงานตีพิมพ์บางชิ้น: 

 ๏ Laiprakobsup, T. (2014). “Populism and agricultural trade in 

developing countries: A case study of Thailand’s rice pledging 

scheme,” International Review of Public Administration, 19(4):   

380-394. 

 ๏ Laiprakobsup, T. (2014). “Democracy, trade openness, and 

agricultural trade policy in Southeast Asian countries,” Japanese 

Journal of Political Science, 15(3), 465-484. 

 ๏ Laiprakobsup, T. (2014). “Political liberalization and agricultural trade 

policy in Indonesia and the Philippines,” Asian Journal of Political 

Science, 22(1), 1-19. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ThanapanLaiprakobsup,Ph.D.

 

 

 

 

 

Assistant Professor of Political Science 

Office:   Department of Government, Faculty of Political Science, Chulalongkorn 

University 

 

Work Experience: 

 2015 – Present: Faculty of Political Science, Chulalongkorn University 

 2012 - 2014: Graduate School of Public Administration, National Institute of 

Development Administration 

 

Academic Interests: 

  Comparative Politics, Comparative Public Policy, Agricultural Policy, 

Research Methodology in Political Science 

 

Selected Publication: 

 ๏ Laiprakobsup, T. (2014). “Populism and agricultural trade in 

developing countries: A case study of Thailand’s rice pledging 

scheme,” International Review of Public Administration, 19(4):   

380-394. 

 ๏ Laiprakobsup, T. (2014). “Democracy, trade openness, and 

agricultural trade policy in Southeast Asian countries,” Japanese 

Journal of Political Science, 15(3), 465-484. 

 ๏ Laiprakobsup, T. (2014). “Political liberalization and agricultural trade 

policy in Indonesia and the Philippines,” Asian Journal of Political 

Science, 22(1), 1-19. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ดร.สมชัยจิตสุชน

 

 

 

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพย์ 718-5460, โทรสาร 718-5462 

Email: tao@tdri.or.th 

 

การศึกษา: 

 มีนาคม 2542  ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) 

  The University of British Columbia, Vancouver, British Columbia 

 มีนาคม 2530  ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ตุลาคม 2526  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยม) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการทำงาน: 

งานประจำ 

 2543-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการวิจัย ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ 

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 2542-2543  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 2531-2534  นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 2529-2531  นักวิจัยผู้ช่วย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

งานชั่วคราว 

 2546-2547  ผู้บรรยายพิเศษวิชา เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร, สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

 2540-2541  ผู้ช่วยสอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งจังหวัดบริติชโคลัมเบีย  

  แคนาคา 

 2537-2540  ผู้ช่วยนักวิจัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งจังหวัดบริติชโคลัมเบีย 

แคนาคา 

 2534  นักวิจัยรับเชิญ, Economic Planning Agency, Tokyo, Japan. 

 2533 & 2534  นักวิจัยโครงการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ประเทศลาว,  

  ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 2531 ผู้บรรยายพิเศษ, คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ผลงานสิ่งพิมพ์และงานวิจัย: 

 1.  “A Study on Debt and Saving Behavior Phase 1” a paper submitted to 

Office of the National Economic and Social Development Board, October 

2008. 

 2. “Training the Construction of Poverty Mapping for Thailand”, a paper 

submitted to the National Statistical Office, August 2008. 

 3.  “Assessment of Macroeconomic Policies after the 2006 Political reform”, 

a paper submitted to National Research Council of Thailand, June 2008. 

 4. “Social and Economic Evaluative Indicators for Low-Income Housing 

Devleopment”, a paper submitted to National Housing Authority, June 

2008. 

 5. “Ten Years After the East Asia Crisis : Lessons and Future Economic 

Perspective for Thailand”. Journal of JBIC Institute, Vol. 36, pp. 194-

201, March 2008. 

 6. “Child Poverty / Deprivation in Thailand: A comprehensive Study Non-

Income and Income Concepts”. A research paper submitted to Unicef 

Office for Thailand, February 2007. 

 7. “แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน: ประชานิยม เสรี นิยม หรือรัฐสวัสดิการ” a 

paper presented at the 2007 TDRI Year-end Conference, November 11-

12, 2007, Pattaya, Thailand 

 8. “Thailand’s Experience with Free Trade Agreements” with Nuntaporn 

Methakunavut, a paper submitted to the Institute of Developing 

Economies, JETRO, Japan, March 2007. 

 9. “Thailand’s Poverty Map: From Construction to Application,” with Kaspar 

Ritcher, research paper submitted to the World Bank, Washington D.C., 

August 2006. 

 10. “Economic forecast for Thailand for the year 2005 and 2006,” paper 

submitted to the International Development Economics, Japan, February 

2006. 

 11. “Strategic plans for replacing cash payment with electronic payment 

means,” research paper submitted to the Bank of Thailand, January, 

2006. 

 12. “Economic Inequality and Social Conflicts: Theory, Experience, and 

Conflict Resolution,” (in Thai), with Thida Intrachote and Chaiyasit 
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Anuchitworawong, a paper presented at the 2005 TDRI Year-end 

Conference, November 26-27, 2005, Pattaya, Thailand. 

 13. “Thailand’s Macroeconomic Policy Reforms since the Economic Crisis,” (in 

Thai), paper presented at the 2005 annual symposium by Faculty of 

Economics, Thammasat University, 14-15 June, 2005. 

 14. “การปฏิรูปกระบวนการกำหนดนโยบายและการจัดการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค,” 

บทความนำเสนอในงานสมันาประจำปคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

14-15 มิถุนายน 2548 

 15. “Sources and Pro-Poorness of Thailand’s Economic Growth,” paper 

presented to the Senior Policy Seminar on Pro-Poor Growth and Scaling 

up Poverty Reduction in East Asia, May 18-19, 2005, Beijing, China. 

 16. “Social audit: Local Tools for Poverty Reduction and Local Empowerment 

in Thailand,” submitted to United National Development Programme, 

2005. 

 17. “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำระบบดัชนีที่อยู่อาศัย,” รายงานวิจัย เสนอต่อ การเคหะ

แห่งชาติ 

 18. “Enhancing Efficiency of Thai Payment Systems,” paper submitted to 

Bank of Thailand, November 2004. 

 19. “Small Area Estimation Poverty Map for Thailand,” paper present for the 

seminar “Mapping Poverty in Southeast Asia” organized by SMERU and 

the Ford Foundation, Jakarta, Indonesia, 1-2 December 2004 

 20. “Macroeconomic Development and Choices for the Future,” (in Thai), 

paper presented at the 2004 TDRI Year-end Conference, Pataya, 27-28 

Novermber, 2004.  

 21. “Thailand’s New Official Poverty Line,” (with Jiraporn Phlangpraphan and 

Nanak Kakwani), paper submitted to the United National Devleopment 

Programme, Bangkok, Thailand, November 2004. 

 22. “Economic Impacts of Housing Investments,” paper submitted to the 

National Housing Authority of Thailand, September 2004. 

 23. “Poverty, Economic Security and the Roles of Thai Governments,” TDRI 

Quarterly Review, vol. 18, no. 4, pp. 20-27. 

 24. เพิ่มความมั่นคงเศรษฐกิจโดยการขจัดความยากจน: บทบาทของภาครัฐ, เอกสาร

นำเสนอในการประชุม ประจำปี 2546 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

พัทยา วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2546 

 25. “A Framework for Public Service Agreement on Poverty Reduction 

Policies,” (in Thai), paper submitted to the Bureau of Budget, Thailand, 

March 2003 
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558

Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015  26. “Poverty, Economic Security and the Roles of Thai Governments,” paper 

presented at the symposium “New Social Contracts for Human Security: 

Social and Economic Development for Human Security,” organized by 

Naresuan University, Phitsanulok, 10-12 November 2003. 

 27. “Assesing the Impact of Tranport and Energy Infrastructure on Poverty 

Reduction: Thailand Case Study,” paper submitted to ADB for the project 

“Assesing the Impact of Tranport and Energy Infrastructure on Poverty 

Reduction”, October 2003. 

 28. “Public Sector Reforms and Poverty Reduction: The Experiences of 

Thailand,” paper submited to the World Bank under the WB/TDRI 

Poverty Reduction Partnership Phase 2, October 2003. 

 29. “Recent Development in Poverty, Risk-Sharing, Social Safety Nets and 

Chronic Poverty in Thailand,” (with Vimut Vanitcharearnthum) paper 

submited to the World Bank under the WB/TDRI Poverty Reduction 

Partnership Phase 2, October 2003. 

 30. “Income Distribution, Poverty: Problems and Policy Imlications”, (in Thai), 

paper submitted to the National Research Council of Thailand, May 2003. 

 31. “An Econometric Model for Analysing Impacts of Government Budget 

Allocation,’ (in Thai), paper submitted to the Bureau of Budget, Thailand, 

November 2002. 

 32. “Thailand’s Economic Outlook for 2003,” in Regional Economic Outlook 

2003: Indonesia, Malaysia and Thailand, Institute of Southeast Asian 

Studies, Singapore. 

 33. Thailand’s Economic Growth: A Fifty-Years Perspective (1950-2000), 

paper submitted to the Global Development Network for the Global 

Research Project “Explaining Growth”. 

 34. “Productivity Growth and International Trade in a Computable General 

Equil ibrium Model,” (with Nuntaporn Methakunavut), Thammasat 

Economics Journal, 20(2-3), June-September, 2002, pp. 230-248. 

 35. “An Inquiry into the Proper Measurement of Poverty in Thailand,” paper 

presented at the 26th FAEA Conference, Bangkok, Thailand, 20-21 

December, 2001. 

 36. “What is Poverty, and How to Measure it?” a paper presented at the 

2001 TDRI Year-end Conference, Pattaya, Thailand, 24-25 November 

2001 (in Thai). 
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Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 
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นายกฤษฎาบุณยสมิต

 

 

 

 

ข้อมูลบุคคลโดยสังเขป   

นายกฤษฎา  บุณยสมิต  อายุ  61  ป ี

การศึกษา     ๏ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

       ๏ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

       ๏ ประกาศนียบัตรหลักสูตร นยปส. รุ่น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. 

หน้าที่ราชการปัจจุบัน ๏ อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด 

หน้าที่ราชการพิเศษปัจจุบัน  

 1. กรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   

พ.ศ. 2535 

 2. ที่ปรึกษาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

 3. กรรมการธรรมาภิบาล และอุทธรณ์ร้องทุกข์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 4. กรรมการ บมจ. ทีโอที 

 5. อนุกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

 6. อนุกรรมการ ป.ป.ช. 

 7. อนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมายใน อ.ก.พ. กรม สำนกังานราช บณัฑติยสภา, 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

สถานที่ติดต่อ     สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด 

        โทรศัพท์ 0 2142 1464  

        โทรสาร 02 1439488 

        มือถือ 089 202 1499 

        e-mail  krispim97@gmail.com 
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Mr.KrisadaPunyasmita

 

 

 

 

 

Positions 

Director General, Department of Technical Affairs, Office of the Attorney General 

Chairman of the Committee on the study and Revision of the Agent Thai Law, Office 

of the Royal Society 

Committee on the Revision of Dictionary, Office of the Royal Society 

 

Education   ๏ Faculty of Law Ramkhamhaeng University 

     ๏ barristor-at-law 

   

Orders and Decorations 

Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant 
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชลสัตยานุรักษ์    

 

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

โทรศัพท์:     053-943-243     

โทรสาร:      053-943-243     

E-mail:     saicholnid@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2525). 

     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  

     (เกียรตินิยมอันดับ 1 และได้รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”)  

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2519). 

รางวัลที่เคยได้รับ TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2009  

     (รางวัลนักวิจัยดีเยี่ยมสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

     จาก สกว. สกอ. และสกอปัส ประจำปี พ.ศ.2552) 

ผลงานทางวิชาการ  

สายชล สัตยานุรักษ์, (2558) ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย เชียงใหม่: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สายชล สัตยานุรักษ์, การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่: ประวัติศาสตร์สังคมไทย รายงาน  

การวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558. (1286 หน้า). 

สายชล สัตยานุรักษ์, (2557) 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 1 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์. 

(589 หน้า)  

สายชล สัตยานุรักษ์, (2557) 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 2 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์. 

(663 หน้า)   

สายชล สัตยานุรักษ์, (2557). “ชาตินิยมกับการเมืองไทย” เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 

ค.ศ.2014 ของสมาคมไทยศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น, ณ บัณฑิตวิทยาลัยด้านเอเชีย

และอาฟริกันศึกษา (Graduate School of Asian and African Area Studies) 

มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University), ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 5-6 กรกฎาคม 

2557. (ปรับปรุงและตีพิมพ์ในชื่อ “อุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการ

เมืองของชนชั้นกลางไทย” วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557). 
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สายชล สัตยานุรักษ์, (2557) “การปฏิรูปการเมืองไทย” ใน แสงสว่างกลางอุโมงค์ หลากหลาย

ความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการเมืองไทย เชียงใหม่: เกวลีพริ้นติ้ง. (15 หน้า) 

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 

(พ.ศ.2515-2517) โครงการวิจัย “วิธีวิทยาและองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรมจาก  

ผลงานของนักมนุษยศาสตร์ นักมานุษยวิทยา และนักรัฐศาสตร์ไทย” 

(พ.ศ.2514-2516) โครงการวิจัย “นักวิชาการไทยกับการต่อสู้ช่วงชิงความหมาย “ประชาธิปไตย” 

ในภาวะวิกฤตทางการเมือง (พ.ศ.2548-2557)” 
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ProfessorSaicholSattayanurak

 

 

 

 

Mailing Address:   Department of History, Faculty of Humanities,  

(Office)     Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand. 

      e-mail:saicholnid@hotmail.com 

Education    May 1978-May 1982  

      Graduate School, Chulalongkorn University 

           Master of Arts, June 1, 1982 

        Major : Thai History 

      May 1973-February 1977   

      Faculty of Arts, Thammasat University 

         Bachelor of Arts (History) 1st Class Hons., February 22, 1977 

          Major : Thai History 

Employment Record : 

              October 2014- 

      Professor Emeritus 

      September 2007-2014 

      Professor 

       October 2004-August 2007 

      Assoc. Professor, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 

Reward:     TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2009.  

Publication In English (selected) :  

(2010) Article: “The Struggle in Memory Space of Diverse Ethnic Groups in Thailand” 

GSID Discussion Paper. No.178 (Jun-2010). http://hdl.handle.net/2237/

14063  

(2002) Article: “Establishment of Identities in the Thai Absolute Monarchy State” 

Journal of the Siam Society Volume 90 Parts 1&2 2002: 101-124. (Paper 

presented at Graduate School of International Development 24 June 

2000]. 
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Publication In Thai (selected) :  

(2015) Book: A History of Thai State and Society Chiang Mai: Chiang Mai University 

Press.  

(2014) Research report: A Research to Construct New Knowledge of “Thai Social 

History” Bangkok: The Thailand Research Fund.   

(2014) Book: Ten Siamese Intellectuals Vol.I Bangkok: Open Books.   

(2014) Book: Ten Siamese Intellectuals Vol.II Bangkok: Open Books.   

(2014) Article: “Nationalism and Thai Politics” Keynote address at the Annual 

Conference  on Thai Studies, The Thai Studies Association of Japan, 

Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University, 

Japan. (5-6  July, 2014).    

(2014) Article: “Reformation of Thai Politics” in The Light at the Middle of Tunnel 

Chiang Mai: Kewalin Printing.    

Current Research 

 (2015-2017) Research project: “Methodology and the Body of Knowledge on Human 

and Culture from the Works of Thai Humanities Scholars, Anthropologists 

and Political Scientists”. (support by The Thailand Research Fund). 

(2014-2016) Research project: “Thai Scholar and Contesting Democracy in Thai 

Society amidst Political Crisis, 2005-2014” (support by The Thailand 

Research Fund). 
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รองศาสตราจารย์ดร.ไชยันต์ไชยพร

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  

  รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง  

  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

การศึกษา 

 ๏ ปริญญาเอก Political Philosophy with concentration in Western Political 

Philosophy, LSE, University of London  

 ๏ ปริญญาโท Master of Arts in Political Science in Political Theory,  

  University of Wisconsin-Madison 

 ๏ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณ์การสอน 

 ๏ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท 

 ๏ วิทยากร สถาบันพระปกเกล้า 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล 

 ๏ “ประกาศกกระแสโต้: ความคิดทางการเมืองของปัญญาชนไทยใน “มหาวิทยาลัย

เที่ยงคืน” และ “ฟ้าเดียวกัน” ในวิกฤตความชอบธรรมทางการเมืองไทย   

พ.ศ. 2549” (ธรรมวิทยาพลเมือง: ความคิดทางการเมืองของ นิธิ เอียวศรีวงศ์) 

(A Modern Prophet and His Counter-Main Stream Critique of Thai Civic 

Religion : The Political Thought of an Intellectual of “Midnight University”  

in the Crisis of Legitimacy of Thai Politics 2006”  A Civic Religion :   

The Polit ical Thought of Nithi Aeowsriwong) รางวัลงานวิจัยระดับดี   

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2555 สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558

Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 AssociateProfessorDr.ChaiyanChaiyaporn

 

 

 

 

 

Present Position  

  The associate professor of the department of Government, Faculty of 

Political Science, Chulalongkorn University. 

 

Education 

 ๏ Ph.D. in Political Philosophy with the concentration in Western Political 

Philosophy, LSE, University of London  

 ๏ Master of Arts in Political Theory, University of Wisconsin-Madison 

 ๏ Bachelor of Arts in Government, Faculty of Political Science,  

  Chulalongkorn University 

 

Experiences 

 ๏ Adjunct Professor, Faculty of Political Science, Thammasat University 

 ๏ Lecturer, King Prajadhipok’s Institute (KPI) 

 

Award 

 ๏ A Modern Prophet and His Counter-Main Stream Critique of Thai Civic 

Religion : The Political Thought of an Intellectual of “Midnight University”  

in the Crisis of Legitimacy of Thai Politics 2006” A Civic Religion :   

The Political Thought of Nithi Aeowsriwong. The research was awarded 

in Political science and public administration studies by the Thailand 

Research Fund in 2012. 
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รองศาสตราจารย์มานิตย์จุมปา

                 

 

 

 

                                                         

ตำแหน่ง  

 ๏ รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ 9) 

 ๏  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๏  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ) 

 ๏  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) 

 

การศึกษา 

 ๏  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ๏  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ 

 ๏  เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

 ๏  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ๏  LL.M. (Comparative and International Law), Southern Methodist 

University (S.M.U.), U.S.A. 

 

ผลงานหนังสือ (บางส่วน) 

 ๏  คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2545), 2545. 215 หน้า. 

 ๏  คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป, 2554. 272 หน้า. 

 ๏  คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 2 ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร. 2554, 

422 หน้า. 

 ๏  คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 3 ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุม

การกระทำทางปกครอง ตอนที่ 1, 2554. 672 หน้า. 

 ๏  คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการ

กระทำทางปกครอง เล่ม 2, 2551. 256 หน้า. 

 ๏  คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) เล่ม 1, 2555.  

  664 หน้า. 

 ๏  คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) เล่ม 2, 2555.  

  668 หน้า. 

 

ประสบการณ์ (บางส่วน) 

 ๏  คณะทำงานในการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2539-2540) 
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 ๏  กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม  

  (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2550) 

 ๏  อนุกรรมาธิการการการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ทำหน้าที่เลขานุการ)  

  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

  (พ.ศ.2550) 

 ๏  อนุกรรมการวิชาการและข้อมูล ในคณะกรรมการอำนวยการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร  

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2550) 

 ๏  อนุกรรมาธิการส่งเสริมข้อมูลด้านสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ 

  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2550) 

 ๏  อนุกรรมาธิการตรวจร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่าง

รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ 

(พ.ศ.2550) 

 ๏  อนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและการจัดทำจดหมายเหตุ 

  การยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2557) 

 ๏  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

(ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า 
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AssociateProfessorManitJumpa

 

 

 

 

 

Faculty of Law  Chulalongkorn University Bangkok, Thailand, 10330 

Tel: 66 2 218 2017 

E-mail: manit_j@yahoo.com 

 

Education 

 2007-2008 : LL.M. Southern Methodist University, USA. 

 1995-1997 : LL.M. (Master of Law) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

 1995 : Barrister-at-Law Thai Bar Association 

 1991-1994 : LL.B. (First Class Honor) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

(Bachelor of Laws)   

 

Present Positions 

 ๏ Associate Professor of Law, Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 ๏ Vice-Dean of Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 ๏ Director of Bachelor Degree Program, Faculty of Law,  

 ๏ Chulalongkorn University 

 

Selected Publications 

Books 

 ๏  Explanations: The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2550 

(2007) Volume I, third edition, Bangkok: Chulalongkorn University Press, 

2012. 

 ๏  Explanations: The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2550 

(2007) Volume II, third edition, Bangkok: Chulalongkorn University Press, 

2012. 

 ๏  Explanations: Administrative Law Volume I, third edition, Bangkok: 

Chulalongkorn University Press, 2011. 

 ๏  Explanations: Administrative Law Volume II, third edition, Bangkok: 

Chulalongkorn University Press, 2011. 

 ๏  Explanations: Administrative Law Volume III, third edition, Bangkok: 

Chulalongkorn University Press, 2011. 
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 ๏  Explanations: Administrative Law Volume IV, second edition, Bangkok: 
Chulalongkorn University Press, 2008. 

 ๏  Explanations: Administrative Law Volume V, second edition, Bangkok: 
Chulalongkorn University Press, 2008. 

 ๏  Question – Answer: Constitutional Law, Bangkok: Chulalongkorn 
University Press, 2010. 

 ๏  The U.S. Constitution: Case and Materials, Bangkok: Winyuchon 
Publication House, 2009. 

 ๏  Introduction to American Law, Bangkok: Winyuchon Publication House, 
2009. 

 ๏  Explanations: The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540 
(1997), seventh edition, Bangkok: Nititham Publishing House, 2007. 

 ๏  Question – Answer: Administrative Law, Bangkok: Winyuchon Publication 
House, 2003. 

 ๏  Political Parties, Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, 2001. 
 ๏  The Hierarchy of Law in Constitutional Law” Bangkok: King Prajadhipok’s 

Institute, 2001.  
 ๏  New Issues on the Constitution, Bangkok: Winyuchon Publication House, 

1999.  
 ๏  The Legal Measures of Reinforcing the Stability of Government. Bangkok: 

Education Policy Institution, 1999. 
 ๏  Introduction to the Organic Law on Election of Members of the House 

of Representatives and Senators, the Organic Law on the Election 
Commission, and the Organic Law on Political Parties B.E 2541 (1998)” 
Bangkok: Nititham Publishing House, 1999. 

 ๏  Law of the Official Information” Bangkok: Nititham Publishing House, 
1999. 

Articles 

 ๏  Legal Measures against Wire Interception, Rabhee Day’s Review, Faculty 
of Law, Chulalongkorn University, 1996. 

 ๏  The Constitutional Court, according to the Constitution of the Kingdom of 
Thailand B.E.2540 (1998), The National Assembly Journal, 46 Book 8, 
1998. 

 ๏  Referendum, The National Assembly Journal, 47 Book 9, 1999. 
 
Researches (As Co-research) 

 ๏  Supporting Railway Sector Reform: Improving the Thailand Railway 
System, Asian Development Bank, Thailand, 2013. 
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 ๏  Conceptual Framework of the New Draft Constitution of the Kingdom of 
Thailand, the research is supported by Konrad Adenauer Foundation, 
2006 

 ๏  The Feasibility Study for the Carriage of Passengers by Bus, Department 
of Land Transport, Ministry of Transportation and Communications, 2006. 

 ๏  Study to Determine the Proactive Strategy to Liberalize Trade in Service 
by Road Transport , Department of Land Transport , Min ist ry of 
Transportation and Communications, 2006. 

 ๏  The Relationship between the Legislative Branch and the Executive 
Branch, and Government Stability, the Thailand Research Fund and King 
Prajadhipok’s Institute, 2003. 

 ๏  The Role of Bankruptcy Law and Bankruptcy Court to Thai Economy, 
Bankruptcy Court, 2002.  

 ๏  Ethics of the Administrative Judges, the Office of the Administrative 
Courts, 2001. 

 ๏  Improvement Process, Initiation, Consideration and Approval of Thai Law, 
King Prajadhipok’s Institute with support of the World Bank and the 
Thailand Research Fund, 2000. 

 ๏  (Legal Specialist) (One of Researchers in the Team), Supporting Railway 
Sector Reform: Improving the Thai land Rai lway System, Asian 
Development Bank, Thailand, 2013. 

 
Selected Experience 
 2012-2013 Deputy Director of Legal Research and Development Center, Faculty of 

Law, Chulalongkorn University 
 2006-2007 Vice-Dean for Student Affairs, Faculty of Law, Chulalongkorn University  
 2006-2007 A Committee Member of the Scrutinize Legislation, Ministry of Justice 
 2002-2005 A Committee Member of the Research Committee, the Senate  
 2000-2002 A Committee Member of the Legal Industry, Commercial and Other 

Relevant Law, Federation of Thai Industries (FTI)  
 1997 Working Group for Consideration to Conclude the Result of Seminar and 

Drafting Code of Ethics of Politicians and Drafting Bill of Control a 
Conflict between Personal Interest and Common Interests of Persons 
Hold ing Po l i t ica l Pos i t ions or Other Government Off ic ia ls , the 
Extraordinary Commission Drafting Political Development of Nation, the 
House of Representative    

 1996-1997 Working Group in Constitutional Drafting, the Constituent Assembly 
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รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสรชัย

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ยุทธพร อิสรชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฝ่ายกิจการ

สภามหาวิทยาลัย) อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์) อดีต  

ผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2519 เป็นคนแรกในวงการรัฐศาสตร์ไทยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ เมื่ออายุ 30 ปี รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 

เมื่ออายุ 32 ปี คณบดีรัฐศาสตร์ เมื่ออายุ 35 ปี และรองอธิการบดี เมื่ออายุ 39 ปี 

การทำงาน 

ปัจจุบัน ยุทธพร อิสรชัย เป็นรองอธิการบดี (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราช และยังเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยาลัยการทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ-  

ราชวิทยาลัย และสถาบันพระปกเกล้า 

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้ความเห็นทางการเมืองในสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์   

สื่ออินเทอร์เน็ต มีผลงานทางวิชาการด้านการสื่อสารทางการเมือง พรรคการเมืองและการ  

เลือกตั้ง การเมืองการปกครองท้องถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประชาสังคมและชุมชน  

ท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองไทย แนวคิดทางการเมือง

และสังคม ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง และองค์กรอิสระ 

ฯลฯ ในรูปแบบงานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสารการสอน บทความ และสื่อการสอนอื่นๆ 

ด้านการเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำ

รัฐธรรมนูญ คณะที่ 8 ภาค 3 หมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในคณะกรรมาธิการ  

ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบ

พรรคการเมอืง ในคณะกรรมาธกิารปฏริปูการเมอืง อนกุรรมาธกิาร คณะที ่4 คณะอนกุรรมาธกิาร 

ปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในคณะ

กรรมาธิการปฏิรูปการเมือง กรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย  
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สภาตรวจสอบภาคพลเมือง กรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สภาพัฒนาการเมือง กรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อปฏิรูปประเทศไทย สภาพัฒนาการเมือง 

กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการ สภาพัฒนาการเมืองที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครองและอนุกรรมาธิการ

ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ที่ปรึกษาสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการออก

ข้อสอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรรมการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการ

เมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้าง

ความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในคณะกรรมการ

พิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

การศึกษา 

ยุทธพร อิสรชัย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต มัธยมศึกษาจาก

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบทำดุษฎีนิพนธ์โดยไม่มี

รายวิชาเรียน) รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง สถาบัน

พัฒนาข้าราชการท้องถิ่น (LOGODI) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประกาศนียบัตร

การประชุมว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างเมืองในเอเชียแปซิฟิก สมาคมการ

ปกครองท้องถิ่นและเมือง (UCLG) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเสริมสร้าง

สังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงในมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 26 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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Assoc.Prof.YuttapornIssarachai

 

 

 

 

Associate Professor Yuttaporn Issarachai Vice President of Sukhothai Thammathirat 

Open University.  (University Council Affairs), former Dean of Political Science, former 

director of the School of Politics.  Sukhothai Thammathirat Open University.  Born on 

March 8, 2519 was the first in Thailand in political science who has been appointed 

as an academic.  Assistant Professor by special when 30-year-old associate professor 

at the age of 32 years by a special way, dean of political science at the age of 35 

years and vice chancellor at the age of 39 years. 

Work 

The current Yuttaporn Issarachai, is the Vice President of Sukhothai Thammathirat 

Open University. (University Council Affairs). And is also a lecturer in various 

academic institutions.  Both in undergraduate, graduate and special courses such as 

Chulalongkorn University. Thammasat University  Mahidol University Air War College  

Chiang Mai University Burapa university Mahasarakarm University Bangkok University  

Rangsit University Krirk University Pathumthani University Purpose High Vocational  

Chulalongkorn University College. And King Prajadhipok’s Institute. 

It is also a political commentator in the media, including television, radio, newspapers, 

Internet media.  The academic field of political communication.  Political parties and 

elections  Local governments  Research Methods in Political Science  Civil society and 

local communities  Process development and public choice  Economic, political, 

Thailand  Political and social  Thailand’s political problems in developing the 

constitutional institutions.  And free enterprise, etc. in the form of research articles, 

textbooks, teaching materials and other teaching materials. 

The Advisory Committee and in various departments.  As an expert member of the 

National Reform and Constitution Drafting Sub-Committee considered the constitutional 

framework for the preparation of the 8th Region 3, Section 2, to investigate the use 

of state power.  The Constitution Drafting Committee Advisory Sub-Committee 2 of 

the Subcommittee on political reform.  Commission on Political Reform Sub-Committee 



ประวัติวิทย
ากรกลุ่มย่อ

ย
ที่3

��7การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

of the four sub-committees formed to learn reconciliation and political participation of 

citizens. Commission on Political Reform Drafting Act The Council examined the civil 

sector. Drafting Committee to prepare proposals for state governance Manu Political 

Development Council of the Kingdom of Thailand. Commission on proposals for 

national reform.  Political Development Council Advisory Board Technical Committee 

Political Advisory Council of Prime Ministers.  Member of National Assembly the 

Advisory Committee on Administrative and Subcommittee monitoring the budgets of 

local governments.  National Assembly Consultants Association of Municipal 

Employees. Advisor to the Office of the Commissioner of Bangkok.  Executive Director 

of the Political Science Association  Director of the Department of Administration 

exams  Ministry of the Interior Director of Political Science and Public Administration, 

the National Conference No. 8 No. 9 Chulalongkorn University, Thammasat University.  

Prepare for the establishment of the Political Development Council and draft a master 

plan for political development. Secretariat of the Prime Minister And members of the 

public to participate in the strengthening of democracy and a constitutional 

amendment in committee considering constitutional amendments proposed by the 

Solidarity Committee for Political Reform and the Constitutional Amendment. The Prime 

Minister, etc. 

Education  

Yuttaporn Issarachai, graduated from elementary school Darasamutr Phuket. Phuket 

Wittayalai School, undergraduate students from the Faculty of Political Science 

(Government) from Chulalongkorn University.  LL.B. Thammasat University, Master of 

Political Science (Government) from Chulalongkorn University. And a Ph.D. In Political 

Science (Political Economics and Management) Burapa University. (A dissertation 

without learning courses) as well as Certificate of local executives have attended 

courses with high performance.  Local Training Institute (LOGODI) Republic of Korea 

(South Korea) Certificate of meetings with local government and cooperation between 

cities in Asia Pacific.  Association of Local Government and the City (UCLG), Japan 

Diploma strengthening social peace (the SSSS.) Class 5 King Prajadhipok’s Institute.  

And Certificate in Executive University (Civil Service.) Class 26 Council for Higher 

Education (CHE). Ministry of Education. 
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558

Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 ดร.พรสันต์เลี้ยงบุญเลิศชัย

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ๏ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๏ อาจารย์พิเศษในคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

ต่างๆ  

 

การศึกษา 

 ๏  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (S.J.D.) (กฎหมายรัฐธรรมนูญ), 

  โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

  มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน, สหรัฐอเมริกา  

 ๏  ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (M.L.I.), 

  โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

  มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน, สหรัฐอเมริกา   

 ๏  ประกาศนียบัตรกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองชั้นสูง  

 ๏  ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) (คะแนนดีเลิศ),  

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

 ๏  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.),   

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

 

ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ  

 ๏  ตำรา : รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา: คำอธิบายเรียงมาตราพร้อมคำพิพากษา

ศาลฎีกา 

 ๏  งานวิจัยและบทความวิชาการต่างๆ ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง  

 ๏  ผู้ช่วยนักวิจัย (กฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความแพ่ง) ของศาตราจารย์ 

Cheryl Rosen Weston โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่4
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นายธวัชชัยไทยเขียว

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน    รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  

   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม 

 

การศึกษา   

 ๏  การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๏ สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (สค.ม.) อาชญวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 

  (บริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 

     ๏ ผู้บริหารสถานการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่ 13 

     ๏ หลกัสตูร “ผูบ้รหิารสารสนเทศระดบัสงู/Chief Information Officer : CIO” รุน่ที ่15 

     ๏ ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (บยส.9) สำนักงานศาลยุติธรรม 

     ๏ นักบริหารระดับสูง สำนักงาน กพ. นบส. รุ่นที่ 37 

     ๏ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 

     ๏ นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสุง รุ่นที่ 2 (พตส.2)  

        คณะกรรมการเลือกตั้ง 

     ๏ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 

        รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า 

 

ประสบการณ์ทำงาน 

ภาคเอกชน 

 ๏ เจ้าหน้าที่กำกับการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ๏ หัวหน้าโครงการผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาชุมชน

ในเมือง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

 ๏ ผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้นำเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสังคม (กยอ.) 

 

ภาคราชการ 

 ๏ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวขน 

 ๏ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 ๏ รองอธิบดีกรมคุมประพฤต ิ

 ๏ ผู้อำนวยการกรมนโยบายและแผน สำนักงานปลักกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

 ๏ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ 

  กระทรวงยุติธรรม 
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 ๏  จัดทำมาตราฐานกลางงานธุรการศาลทั่วประเทศ นำระบบการบริหารงานคุณภาพ

ทั่ วทั้ งองค์กร (Total Qual i ty Management/TQM)มาใช้จนศาลจังหวัด

นครราชสีมาได้รับใบรับรองคุณภาพด้านบริการ ISO 9002 

 ๏  เลขานุการคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของศาลและกระทรวงยุติธรรมก่อน

และหลังแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม 

 ๏  จัดทำและประกาศใช้มาตรฐานกลางการปฎิบัติงานภายใต้มาตรฐานขั้นต่ำของ

องค์กรสหประชาชาติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 ๏  พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นกลุ่มเด็กหรือเยาวชน

กระทำความผิดครั้งแรกในประเทศไทย 

 

 รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

 ๏  ข้าราชการดีเด่นกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2544 

 ๏  รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด   

จากนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 

 ๏  พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุรวุฒิของสภา  

ลูกเสือแห่งชาติ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2550 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2550  

 ๏ รางวัลศิษย์ เก่ าดี เด่น ประเภทบริหาร สมาคมศิษย์ เก่ าบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 

 ๏  บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายแลการคุ้มครองสิทธิสตรี 

ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2554  

 ๏  รางวัลบุคคลผู้มีผลงานด้านบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหา  

ผู้เสพผู้ติด “ธัญญารักษ์อวอร์ด ยอดเยี่ยม ประจำปี 2554” สถาบันธัญญารักษ์ 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 ๏  รางวัลระหว่างประเทศ “International Juvenile Justice without Borders 

Award” ในฐานบุคคลที่มีความเด่นในการพัฒนาเครื่องมือจำแนกเพื่อค้นหาสาเหตุ

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยจำเป็นในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ในการจัด

ประชุมของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนไม่มีพรมแดนรางวัลนานาชาติ 

(International Juvenile Justice Observatory (IJJO)) ประเทศอังกฤษ 
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รองศาสตราจารย์ดร.จุฑารัตน์เอื้ออำนวย

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

  รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

การศึกษา 

 ๏  ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๏  ปริญญาโท อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๏  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 ๏  คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ๏  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

 ๏  การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 

 ๏  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 ๏  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

Dr.SripraphaPetcharamesree

 

 

 

 

 

Chair/Lecturer : IHRP PhD (International Program) 

Email  : sriprapa.pet@mahidol.ac.th/sripraphapet@gmail.com 

Phone  : (66) 2-441-0813 ex. 2128 

 

Education 

 ๏ PhD in Political Science-Southeast Asian Studies, University of Paris   

X-Nanterre, France, 1992 

 ๏ Diplôme d’Etude Appliquée in Comparative Politics, University of Paris   

X-Nanterre, France, 1987 

 ๏ Bachelor of Arts in Political Science, Thammasat University, Thailand, 

1979 

 ๏ Diploma in Human Rights and Humanitarian Law, Raoul Wallenberg 

Institute, Lund University, Sweden, 1997 

 

Research And Expertise 

 ๏ Migration including statelessness and citizenship; 

 ๏ ASEAN/Southeast Asia studies, (politics, economy, and society) 

 ๏ Business and human rights, ASEAN human rights regime 

 ๏ Human rights and international relations 

 ๏ Other human rights related issues 

 

Professional Profile 

 ๏ Chair, IHRP PhD Human Rights and Peace Studies (International 

Program), Mahidol University, Thailand (2009-Present) 

 ๏ Thai Representative to the ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights (AICHR) (2009-2012) 

 ๏ Senior Program Off icer, Department of Technical and Economic 

Cooperation-DTEC (1982-1996) 

 ๏ Co-Chair, Working for an ASEAN Human Rights Mechanism  

  (2013-Present) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏ Field researcher, UNICEF’s Emergency Operations for Cambodian 

Refugees, Thailand (1981) 

 ๏ Social worker, UNICEF’s Emergency Operations for Cambodian Refugees, 

Thailand (1979-1980) 

 

Recent Publications 

 ๏ Sriprapha Petcharamesree et al. 2014. The Study on the Labour 

Migration and Possible Protection Mechanism(s) in ASEAN. The Law 

Reform Commission of Thailand. 

 ๏ Sriprapha Petcharamesree. 2013. International protection and public 

accountability: The roles of civil society, in James C.Simoen,(ed.). The 

UNHCR and the Supervision of International Refugee Law. Cambridge 

University Press, Cambridge, 2013. 

 ๏ Sriprapha Petcharamesree. 2013. The ASEAN Human Rights Architecture: 

Its Development and Challenges. The Equal Rights Review, Vol 11, 2013. 

 ๏ Sriprapha Petcharamesree and Mark Capaldi. 2013. Mapping and 

analysing the protection situation of unaccompanied and separated 

children (UASC) in Indonesia, Malaysia and Thailand. UNHCR, Scand 

Media, Bangkok 

 ๏ Sriprapha Petcharamesree et al. 2013. The Mapping and Analysis of 

Human Rights and Peace Education in Southeast Asia. Scand Media, 

Bangkok. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

PornpenKhongkachonkiet,Ms

Personal Blog: www.voicefromthais.wordpress.com 

 

 

 

 

 

Current Position: 

  Director of Cross Cultural Foundation and Coordinating Project: Accessing 

to Justice and Legal Protection Project 

    

Current volunteer position: 

 ๏ Member of Subcommittee on the South Thailand , National Human Rights 

Commission of Thailand 

 ๏ Member of Subcommittee on ICCPR, National Human Rights Commission 

of Thailand 

 ๏ Board member of Amnesty International Thailand 

 

Awarded And Appointed Position  

 2008 Awarded as Women Human Rights Defender Award- National 

Human Rights Commission of Thailand 

 Nov 2007-Aug 20  Appointed as NHRC Sub-committee member of Campaign on 

Convention against Torture (CAT), National Human Rights 

Commission of Thailand 

 Sep 2009-present Appo in ted as NHRC Sub -commi t t ee membe r o f ICCPR 

(International Covenant on Civil and Political Rights) of National 

Human Rights, Commission of Thailand 

 Sep 2010-present   Appointed as NHRC Sub-committee member of Southern Conflict 

of National Human Rights, Commission of Thailand 

 

Academic Qualifications 

 1996-2000 Thammasat University, Bangkok, Thailand Master of Arts   

  Major: Asian History 

  Master’s thesis topic: History of Ethnic Chinese in North Vietnam 

and their Exodus to China during 1978-1979 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 1993 – 1994 Royal Institute of Technology (RMIT), Melbourne, Australia   

  Associate Diploma of Business Studies 

  Major: International Trade     

 1988 - 1992 Silpakorn University, Nakhon-Prathom, Thailand 

  Bachelor of Arts  

  Major: Social Science Development 

  Final Year Report: Community Forest of a Village in Suan-Pung, 

Rachaburi, Thailand. 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17ประจำปี2558
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015 

ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่5
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

ศาสตราจารย์ดร.อุดมรัฐอมฤต

 

 

 

 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตำแหน่งทางบริหาร   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

การศึกษา     

 ๏ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

 ๏ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ๏ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ๏ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายอาญา (Diplome Superieu d’Universite Droit 

Penal) มหาวิทยาลัย Paris II ประเทศฝรั่งเศส 

 ๏ ปริญญาโททางกฎหมายอาญา (Diplome d’Etudes Approfondies – Sciences 

Criminelies) มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส 

 ๏ ปรญิญาเอกทางกฎหมายอาญา (Dotorat en Droit Penal) มหาวทิยาลยั Nancy II 

ประเทศฝรั่งเศส 

 

ประสบการณ์ด้านวิชาการ 

การบรรยายในสถาบันการศึกษา 

 ๏  อาจารย์ผู้บรรยายระดับปริญญาตรี วิชาสิทธิขั้นพื้นฐาน วิชาความรู้เบื้องต้น  

เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป วิชากฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอำนาจรัฐ วิชากฎหมาย

มหาชนเบื้องต้น วิชากฎหมายรัฐสภา และวิชากฎหมายลักษณะพยาน 

 ๏  อาจารยผ์ูบ้รรยายระดบัปรญิญาโท วชิากฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเปรยีบเทยีบ 

วิชาปัญหากฎหมายพยาน และวิชาบัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา และกฎหมาย

มหาชน 

 ๏  อาจารย์ประจำบทเรียน และวิทยากรผู้บรรยาย หลักสูตรการเมืองการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 

 ๏  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง 

ผลงานทางวิชาการ 

 ๏  งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการให้การสนับสนุนทางการเงิน

และประโยชน์อย่างอื่นจากรัฐแก่พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง (วิจัย

ร่วมกับ รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู และคณะ, เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2537) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏  งานวิจัยเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองแลวงราชการไทย  

(เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2544) 

 ๏ งานวจิยัเรือ่งคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตกิบัการตรวจสอบ 

การใช้ อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ (วิจัยร่วมกับ ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และ

คณะ, เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546) 

 ๏  งานวิจัยเรื่องกระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง  

ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. (วิจัยร่วมกับ รศ. ดร.นิยม รัฐอมฤต และคณะ,   

เสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ช., 2547) 

 ๏ งานวิจัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิที่จะรับการเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายและ

จำเลยในคดีอาญา (วิจัยร่วมกับอาจารย์วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ และอาจารย์สริยา 

สิริโยสุทธิกุล, เสนอต่อสภาที่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

 ๏ งานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฎิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157   

(วิจัยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ และคณะ, ทุนสนับสนุน

การวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช., 2555) 

ประสบการณ์ด้านบริหาร 

 ๏ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ กรรมการและเลขานุการสภา  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ๏ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ต.ค. 2547 – ม.ค. 2557) 

 ๏ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  (ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

นายชัยวัฒน์อนันต์ศาล

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ๏ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุ และสืบสวนที่ 3  

  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 

การศึกษา 

 ๏ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ๏ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ๏ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 ๏ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดบึงกาฬ 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

นายวรวิทย์สุขบุญ 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน   รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

สถานที่ทำงาน   สำนักงาน ป.ป.ช. 

 

การศึกษา 

 ๏ ปริญญาตรี นบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ๏ ปริญญาโท ศศม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ๏ เนติบัณฑิตไทย 

 

ประสบการณ์การทำงาน 

 ๏ มีประสบการณ์ด้านการไต่สวนและการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่ง             

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 

 ๏ การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 2 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า 

 ๏ นักบริหารระดับสูงหลักสูตร 1 (ก.พ.) รุ่น 48 (นบส.) สำนักงาน ก.พ. 

 ๏ นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 11 (บยส.) กระทรวงยุติธรรม 

 ๏ นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 

ป.ป.ช. 

 ๏ นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ศาลปกครอง 
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นายวีระสมความคิด



 

 

 

ตำแหน่งงาน (ปัจจุบัน)     

 1. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ คปต.  

  หน่วยงาน เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) 

 2. ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน  

  หน่วยงาน กลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน (กพส.) 

 3. กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  หน่วยงาน มูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 4. เลขานุการสมาคมเพื่อเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน  

  หน่วยงาน สมาคมเพื่อเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (ส.คปต.) 

 5. คณะอนุกรรมาการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  

  หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การศึกษา 

 ๏ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

 ๏ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 ๏ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 8  

สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิ พล.ต.จำลอง  ศรีเมือง    

 ๏ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ                       

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 9) 

 ๏ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาผู้นำทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

มหาวิทยาลัยรังสิต    

ประวัติการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ 

 1. รองประธานคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. (กปช.ปปง.) พ.ศ. 2548 - 

2551 

 2. เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการทุจริตการ  

เลือกตั้ง (กรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา)  พ.ศ. 2548 

 3. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 

 4. วิทยากรประจำหลักสูตรฝึกอบรมแกนนำพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบบูรณาการ สถาบันพระปกเกล้า  พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน 
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 5. กรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง 

 6. รองประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 

ประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในคณะ

กรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 

 7. คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ของ บริษัท ท่า

อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2550 

 8. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ. 2551 

 9. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน สำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2551 

 10. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการใช้พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ.2552 

 11. คณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2552   

ผลงานด้านการศึกษาวิจัย  

 พ.ศ. 2552 งานวิจัยเรื่อง “องค์ความรู้ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการ  

คอร์รัปชัน” สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า   

 พ.ศ. 2551 งานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงสืบสวนสอบสวนทุจริตในวงการการศึกษาไทย กรณี  

การทุจริตในแผนกอิเล็กทรอนิคส์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สนับสนุนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

 พ.ศ. 2551 งานวิจัย เรื่อง “การสำรวจสถานภาพองค์กรภาคประชาชนด้านการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั่วประเทศ พ.ศ. 2551”   

  สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า    

 พ.ศ. 2551 งานวิจัยเรื่อง “คิดเห็นของประชาชนไทยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง และ  

ใสสะอาดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีความ

สัมพันธ์ว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย พ.ศ. 2550” สนับสนุนโดย   

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 พ.ศ. 2550 งานวิจัยเรื่อง “การจัดการปัญหาชุมชนด้วยองค์กรชุมชน กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี”       

  สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า 

 พ.ศ. 2550 งานวิจัยเรื่อง “การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน ศึกษากรณี   

เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)”   

  สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า 
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 พ.ศ. 2550 งานวิจัยเรื่อง  “การติดตามการออกเสียงประชามติ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 

2550 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า 

 พ.ศ. 2549 งานวิจัยเรื่อง “การต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชนอย่างบูรณาการและยั่งยืนกับ

การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า 

 พ.ศ. 2549 งานวิจัยเรื่อง  “การจัดการปัญหาชุมชนด้วยองค์กรชุมชน กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี”      

สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า 
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Mr.VeeraSomkwamkid

 

 

 

 

 
Working experience with the People Sectors 
 Year 1996-Present : Chair to the People Right and Freedom Protection Group 
 Year 2001-Present :  Secretary-General, Member of the Board Committee.  
  The People Network Against Corruption (PNAC)  
  Chair, the Executive Committee under the PNAC Board Committee 
 Year 2008 -Present : Member of the  Board Committee, Anti-Corruption Foundation 

Education 
 ๏  Understudy on Master of Art (Political Science)  
  Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand  
 ๏ High Certificate in Program “Democratic Politics for the Top C.E.O.”                      
  (9th Session), King Prajadhipok’s Institute, Thailand 
 ๏ Certificate in Program “The Development for the Quality of Life” 

(8thSession), the Leadership Training Institute, Chamlong Srimuang 
Foundation, Thailand 

 ๏  Bachelor of Laws (LLB),  
  Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 
 ๏  High school education at Suankularb Wittayalai School, Thailand 

Working experience with the Government Office Sectors 
 Year2009-Present : Subcommitte, the Off ice of the National Human Rights 

Commission of Thailand 
 Year 2009-Present : Member , Na t i ona l Commi t tee (Peop le sec to r ) to the            

Anti – Money Laundering office (AMLO)  
 Year 2008-Present : Member of the Political Development Council   
Year 2008 -Present : Subcommittee, to the Office of the National Anti-corruption                             

Commission (NACC),   
 Year 2007 : Deputy Cha i r to the Sub -Commi t tee on Promot ion o f 

Networking in Government Sector with Private Sector and 
People Sector for Protection and Elimination of Corruption in 
the Standing Committee under the National Legislat ive 
Assembly,  

 Year 2007 : Subcommittee for Considering of Related Law Effective to the                   
Enforcement of the  Act on Prevention and Suppression of 
Corruption (1999) in the Standing Committee under the House 
of Representatives in the Parliament. 
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 Year 2007 : Member of the Good Governance Committee to the Airports of                   
Thailand (AOT),  

 Year 2005-2008 : Deputy Chair, National Committee (People sector) of the Anti–                 
Money Laundering office (AMLO)  

 Year 2005-Present : Lecturer, the program “Integrated Training to Develop Thai                         
Democracy Leader”, King’s Prajadhipok,  

 Year 2005 : Secretary, Sub Committee to Handle File and Inspect the                             
Corrupted Election (Standing Committee under The Senate on               
Interior Administration of The National  Legislative  Assembly)   

 Year 2005: Consultant to The Committee on Political Development and 
Public Participation under the House of Representatives in the   
Parliament,   

Honors and Awards 
Year 2008 : Honorary Doctorate Degree [PH.D. (Leadership in Society, Business and 

Politics)] Rangsit University, Thailand  
Year 2001 :  Honor prize for the Brave and Devoted for Justice in  the Society 

Awarded, Fund for Supporting the Brave for Good sake of the Society    

Research Work  
 1. Investigative Journalism Research on :“ The Solution of Community’s 

Prob lems by Communi ty Own Organ izat ion : A Case Study on 
Environmental Conservation Group of Pokruam Sub District, Muang  
District, Singhaburi Province” supported by King Prajadhipok’s Institute 

 2. Research work on : “The Study on Referendum of Constitution Draft 
year 2007” supported by King Prajadhipok’s Institute 

 4.  Research work with Co- Researcher (Mrs. Rachanee  Manmaytee, 
Second Deputy Chairperson to PNAC) on : “The Survey on People 
Sector Investigation of Corruption: A Case Study on The People Network  
Against Corruption (PNAC)” supported by King Prajadhipok’s Institute, 
year 2007 

 5.  Research Work on “The Status Survey on the People Organizations Anti                 
Corruption Throughout the Country, year 2008” supported by King 
Prajadhipok’s Institute 

 6. Research  work with Co- Researcher (Mrs. Rachanee Manmaytee, First 
Deputy Chairperson to PNAC) : “The Investigative Journalism Research 
Corruption in Thai Academic Community : the Electronics Section at the 
Ayudhaya  Province College of  Shipbuilding Technology and Industry” 
supported by  The Office of the National Anti-corruption Commission 

(NACC), year 2008 
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ประวัติผู้ดำเนินการอภิปรายกลุ่มย่อย
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ดร.เลิศพรอุดมพงษ์

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการ 

สถานที่ทำงาน สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

   ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อาคารรฐัประศาสนภกัด ี 

   ชัน้ 5 ฝัง่ทศิใต ้เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  

   เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

   Email lertporn@kpi.ac.th 

   โทรศัพท์ 02-141-9608 

 

กำรศึกษา: 

 2556 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 2551  ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 2547  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ทำงาน:  

 2548-2556 ครูหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  

 2556-2557 นักวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 2557-2558 อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

  ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล: 

  บทความรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 100 ปี  

  สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ เรือ่ง “100 ป ีบนเสน้ทางการตรวจเงนิแผน่ดนิไทย: 

ประชาชนได้อะไร” 
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Dr.LertpornUdompong

 

 

 

 

 

 

Position:  Academic, Research and Development Office 

  King Prajadhipok’s Institute (KPI) 

  The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th 

Birthday Anniversary 5th (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana 

Road, Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 

  Email: lertporn@kpi.ac.th 

  Tel: +6621419608 

 

Educational Background: 

 2013 Ph.D. in Educational Research Methodology 

  Chulalongkorn University, Thailand 

 2008 M.Ed. in Development Education 

  Chulalongkorn University, Thailand 

 2004 B.S in Biochemistry 

  Kasetsart University, Thailand 

 

Experience: 

 2005-2013 Science Teacher 

  Vajiravudh College, Thailand 

 2013-2014 Educational Researcher 

  King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 

 2014-2015 Subcommittee with the participation and listen to public opinion in 

  Constitution Drafting Committee (CDC) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

นางสาวณัชชาภัทรอุ่นตรงจิตร

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

  นักวิชาการผู้ชำนาญการ, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สถาบันพระปกเกล้า 

ที่ทำงาน  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อาคารรฐัประศาสนภกัด ีชัน้ 5 ฝัง่ทศิใต ้

  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

  โทรศัพท์ 02-1419582, 083-911-1445 email: go10800@hotmail.com 

การศึกษา 

 ๏ M.A เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา National University of Singapore,          

2541-2542      

 ๏ รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), เกียรตินิยมอันดับ 1  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537-2541 

สาขาวิชาที่สนใจ  

 ๏ อาเซียน 

 ๏ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 ๏ สถาบันการเมือง 

ตำแหน่งงานวิชาการและด้านการบริหาร  

 ๏ นักวิชาการผู้ชำนาญการ, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

(2557- ปัจจุบัน) 

 ๏ นักวิชาการ, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (2551-2557) 

 ๏ นักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย และผู้ช่วยสอน, the National University of 

Singapore (2547 – 2551) 

 ๏ อาจารย์ประจำ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2544-2547)   

ผลงานทางวิชาการบางส่วน 

  หนังสือ  

 ๏ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน (2555) 

 ๏ รายงาน “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (2555) 

 ๏ รัฐศาสตร์ (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547-2557) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

  บทความ 

 ๏ แนวทางการสร้างความปรองดองจากสาธารณรัฐอาฟริกาใต้: บทเรียนสู่ประเทศ

ไทย (วารสารพระปกเกล้า (ปีที่13 ฉบับที่ 1 (2558) 

 ๏ บราซิลกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ใน เอกสารการสอนชุดวิชา “ลัทธิการเมืองและ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

(82425) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  

 ๏ ชิลีกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ใน เอกสารการสอนชุดวิชา “ลัทธิการเมืองและ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

(82425) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 

 ๏ แนวทางการปฏิรูปพรรคการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย (วารสาร

พรรคการเมืองสัมพันธ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (2557) 

  งานศึกษา-งานวิจัย 

 ๏ การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (2555) 

 ๏ การวิจัยเรื่อง “การจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (2554) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

NatchapatOuntrongchit

 

 

 

 

 

 

  Academic Officer, Professional Level College of Politics and Governance, 

  The King Prajadhipok’s Instittute 

  Tel 02-1419582, 083-911-1445 email: go10800@hotmail.com 

Education 

 ๏ M.A, Southeast Asian Studies  

  National University of Singapore, 1999-2000      

 ๏ Bachelor of Political Science  

  (International Relations, First Class Honor) 1994-1998 

Area of Interest 

 ๏ ASEAN 

 ๏ International Relations 

 ๏ Political Institution 

Position 

 ๏ Academic Officer, Professional Level, College of Politics and Governance 

The King Prajadhipok’s Institute (2008- present) 

  Academic Officer, Operational Level, College of Politics and Governance,  

  The King Prajadhipok’s Institute (2008-present) 

 ๏ Teaching Assistance, the National University of Singapore (2004-2008) 

 ๏ Lecturer, Department of Political Science,  

  Chiang Mai University (2001-2004)   

Selected Bibliography 

  Book 

 ๏ ublic Administration and ASEAN Community (2012) 

 ๏ Thailand and the ASEAN Economic Community (2012) 

 ๏ Political Science (Chulalongkorn University Press, 2014) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

  Articles 

 ๏ The Experience of Reconciliation in South Africa : Lesson for Thailand 

(PrapokklaoJournal (No 1, Vol. 13, 2015) 

 ๏ Brazil and Development Strategy in “Political Doctrine and Development 

Strategy, SukhoThai Thammathira (82425) (2015)   

 ๏ Chilel and Development Strategy in “Political Doctrine and Development 

Strategy, SukhoThai Thammathira (82425) (2015)   

 ๏ Political Party Reform (Political Party Relation Journal Vol. 19 No. 3 

2014)  

  Research 

 ๏ National Reconciliation (2012) 

 ๏ Thailand Institution of Justice (2011) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

นายภูริฟูวงศ์เจริญ

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

การศึกษา 

 ๏ ปริญญาเอก: Ph.D. in Politics and International Studies พ.ศ. 2552–2556 

  University of Cambridge (สหราชอาณาจักร) 

 ๏ ปริญญาโท: M.Phil. in Politics พ.ศ. 2551–2552 

  University of Cambridge (สหราชอาณาจักร) 

 ๏ รฐัศาสตรบณัฑติ (การเมอืงการปกครอง) (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) พ.ศ. 2547–2551 

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของชั้นเรียน 

 ๏ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2547–2551 

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของชั้นเรียน 

 ๏ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2547–2551 

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  วิชาเอก: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ทุนการศึกษา 

 ๏ Hosei International Fund (HIF), Hosei University (ประเทศญี่ปุ่น)  

  รับปี พ.ศ. 2553 

 ๏ ทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล  

  รับพระราชทานปี พ.ศ. 2551 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

PuliFuwongcharoen

 

 

 

 

 

 

Occupation:  Lecturer, Faculty of Political Science, Thammasat University 

 

Education 

 ๏  Ph.D. in Politics and International Studies 2009–2013 

  University of Cambridge (United Kingdom) 

  M.Phil. in Politics 2008–2009 

 ๏  University of Cambridge (United Kingdom) 

  B.A. in Political Science (First-class honours) 2004–2008 

  Faculty of Political Science, Thammasat University 

  Graduated with the highest GPA in the class 

 ๏  B.Econ. (Second-class honours) 2004–2008 

  School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University 

  Graduated with the highest GPA in the class 

 ๏  B.A. in Political Science (Second-class honours) 2004–2008 

  Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University 

  Major: International Relations 

 

Scholarship 

 ๏  Hosei International Fund (HIF), Hosei University (Japan), 2010 

 ๏  Anandamahidol Scholarship, Anandamahidol Foundation (Thailand), 2008 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

นายชลัทประเทืองรัตนา

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  

  นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  

ที่ทำงาน  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อาคารรฐัประศาสนภกัด ีชัน้ 5 ฝัง่ทศิใต ้

  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

การศึกษา  

 ๏ ปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ๏  ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์พัฒนา อักษรศาสตร์บัณฑิต   

  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ประสบการณ์การทำงาน 

 ๏ ปัจจุบัน เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดมีนบุรี     

 ๏ ตุลาคม 2545–มีนาคม 2547 เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

งานวิจัย/บทความ   

 ๏ รายงานวิจัย “แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย  

 ๏ รายงานวิจัย “การจัดการความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือโดยระบบ

คนกลาง” 

 ๏ รายงานวิจัย “ความขัดแย้งในการใช้พื้นที่หนองใหญ่ตำบลบางลึก อำเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร” 

 ๏ รายงานวิจัย “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”  

 ๏ รายงานวิจัย “ประชาพิจารณ์ปัญหาและทางออกในประเทศไทย” สนับสนุนโดย 

Thailand  Development  Research  Institution (TDRI)  

 ๏ รายงานวิจัย “สิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย”  

สนับสนุนงบประมาณโดย สกว.  

 ๏ บทความวิจัย “แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย” ตี

พิมพ์ในวารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-

กันยายน 2556) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏ บทความ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ย ตีพิมพ์ในวารศาลศาล

ยุติธรรมปริทัศน์ ฉบับธันวาคม 2554-มกราคม 2555. 

 ๏ บทความ “ความรุนแรงและทางออกกรณีความเห็นต่างทางการเมือง : แสงสว่างที่

ปลายอุโมงค์สำหรับสังคมไทย ? ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 9 

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554.  

 ๏ บทความ “เจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 59 

ฉ.ที่ 12 ธันวาคม 2554  

 ๏ บทความ “ความยุติธรรมช่วงเปลี่ยนผ่านและการสร้างความสมานฉันท์” ปีที่ 60 

ฉ.ที่ 1 มกราคม 2555  

 ๏ บทความ “ความขัดแย้งในการใช้พื้นที่หนองใหญ่ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 1 ธันวาคม- พฤษภาคม 2554  

 ๏ บทความ “กระบวนการและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความขัดแย้ง กรณี

ประตูกั้นน้ำจืด-น้ำเค็ม แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและ

กรณีผ่าตัดต้อกระจกติดเชื้อ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือน

ตุลาคม-ธันวาคม 2555  

 ๏ บทความ “คานธีกับการชุมนุมโดยสันติวิธีในสังคมไทย” ตีพิมพ์ในวารสารสถาบัน

พระปกเกล้า ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550  

 ๏ บทความ “การสร้างสันติภาพในมินดาเนา ฟิลิปปินส์ : ประเด็นที่ควรพิจารณา

สำหรับสังคมไทย” ตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 2551  

 ๏ บทความ โครงการวงดนตรีออร์เคสตร้า เทศบาลนครยะลา ภายใต้โครงการรางวัล

พระปกเกล้า 52 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  

 ๏ บทความ “Mediation in Thailand : Key to success and  failure” นำเสนอ ณ 

ประเทศมาเลเซีย 2551 ในการประชุม Asia –Pacific Mediation Forum 

Conference ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2551  

การอบรม  

 ๏ ประกาศนียบัตร “Methods for Dialogue and Collaborative Action ระหว่าง  

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์  2552  จัดอบรมโดย Friedrich Ebert Stiftung  - FES 

 ๏ ประกาศนียบัตร หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบาย

สาธารณะโดยสันติวิธีรุ่นที่ 5 อบรมระยะเวลา 5 เดือน ช่วงปี 2551 จัดอบรมโดย

สถาบันพระปกเกล้า    

 ๏ ประกาศนียบัตร หัวข้อ “Reconciliation and  Conflict  Resolution” ระหว่างวัน

ที่ 11-13 มีนาคม  2548  จัดอบรมโดยสถาบันพระปกเกล้า   

 ๏ ประกาศนียบัตร “Deliberation and Conflict  Resolution” ระหว่างวันที่ 1-3 
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พฤศจิกายน 2548 จัดอบรมโดยสถาบันพระปกเกล้า  

 ๏ ประกาศนียบัตร “Public  Participation and  Conflict  Resolution”  

  2-4 พฤศจิกายน 2547     

 ๏ ประกาศนียบัตร “Foundation of Democracy” 18-22 มกราคม 2553  

กิจกรรมอื่นๆ 

 ๏ ตุลาคม 2546–มีนาคม 2548, อนุกรรมการชาติพันธุ์ ในคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  

 ๏ ตุลาคม 2546-มีนาคม 2548, อนุกรรมการการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใน

สังคม   

 ๏ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  

 ๏ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งการจัดการความ  

ขัดแย้งเรื่องนโยบายสาธารณะ  

 ๏ เป็นวิทยากรด้านการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีให้กับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนหลายหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวง

ศึกษาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยต่างๆ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ฯลฯ   

 ๏ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้าน

นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า   

 ๏ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย  

  สถาบันพระปกเกล้า  

 ๏ อนุกรรมการเสริมสร้างศักยภาพงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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ChalatPratheuangrattana

 

 

 

 

 

 

 

Chalat Pratheuangrattana is senior researcher at Office for Peace and Governance, 

King Prajadhipok’s Institute and mediator in criminal court. He received his Master’s 

Degree in Political Science from Chulalongkorn University. He has conducted a lot of 

training courses in conflict analysis and conflict management for various organizations. 

His professional interests are in court mediation, school mediation and court 

community, reconciliation in Thai politics, public participation. His research addresses  

peaceful protest, school violence, and mediation in any fields . 



ประวัติวิผ
ู้สรุปและนำเสนอ

ผ
ลการประชุม

�0�การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

นางสาวชมพูนุทตั้งถาวร

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน : 

 ๏ นักวิจัย สังกัดขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปฏิบัติงานสำนักวิจัยและพัฒนา  

การศึกษา : 

 ๏ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ (Doctorat en Droit) สาขาวิชา

กฎหมายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยตูลูส 1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Universitè de   

Toulouse 1 Capitole) 

 ๏ วิทยานิพนธ์ (Thèse): ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำใน  

ความรับผิดทางการแพทย์ 

 ๏ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ (Master en Droit) สาขาวิชา

กฎหมายสาธารณสขุ (เกยีรตนิยิมด ี(Mention Assez Bien)) มหาวทิยาลยัตลูสู 1   

สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Université de Toulouse 1 Capitole) 

 ๏ วิทยานิพนธ์ (Mémoir): วิวัฒนาการเรื่องภาระการพิสูจน์ในความรับผิดทางการ  

แพทย์ในประเทศไทย (L’évolution de la charge de la preuve concerna

nt la responsabilité en cas de faute médicale en Thaïlande) 

 ๏ นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิชาเลือกเป็นสายวิชากฎหมาย

มหาชน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 3.93) 

ความสนใจทางวิชาการ : 

 ๏ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (โดยเฉพาะเรื่ององค์กรตามรัฐธรรมนูญ) 

 ๏ กฎหมายปกครอง (โดยเฉพาะเรื่องบริการสาธารณะ, อำนาจการวินิจฉัยคดีของ

ศาลปกครอง และสัญญาของรัฐ) 

 ๏ กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข 

 ๏ กฎหมายวิธีพิจารณาความ (โดยเฉพาะเรื่องพยานหลักฐาน) 

 ๏ ปรัชญาการเมือง (โดยเฉพาะแนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

มหาชน) 

ประสบการณ์การทำงาน :  

 ๏ วิทยากร : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (สถาบัน

พระปกเกล้า) (บรรยายเรื่อง รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้นำยุคใหม่

ในระบอบประชาธปิไตย (บรรยายรว่มกบั อาจารยอ์วยชยั คหูากาญจน)์ (พ.ศ. 2557)) 

 ๏ วิทยากร : หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย (บรรยายเรื่อง การจัดทำรัฐธรรมนูญ) (พ.ศ. 2557) 

 ๏ วิทยากร : หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (บรรยายเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและอำนาจศาล

รัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2556) 

 ๏ นักวิจัยในงานวิจัยเรื่องการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ

ทางสาธารณสุข 

 ๏ นักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติ 

 ๏ นักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัด

ทำยุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๏ นักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่องความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน 

(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องสถาบันการเมือง) 

 ๏ อาจารย์พิเศษ (บรรยายวิชานิติปรัชญา) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก   

ผลงานวิชาการ:  

หนังสือ 

 ๏ สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า, 2555 (ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์   

อุวรรณโณ). 

 ๏ กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ของการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในตา่งประเทศ. กรงุเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้, 

2556 

บทความ 

 ๏ องค์กรตุลาการกับการตีความรัฐธรรมนูญ : การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ลงพิมพ์ใน หนังสือ “รัฐธรรมนูญกลางแปลง : 

แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”  (2557). กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกล้า  

ทุนการศึกษา  

 ๏ ทุนรัฐบาลไทยพัฒน์ (กพ. ไทยพัฒน์) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิชา

นิติศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส (พ.ศ. 2547-2554) 
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ChompunootTangthavorn

 

 

 

 

 

King Prajadhipok’s Institute 

The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 

120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 

E-mail: c.fon17@gmail.com 

      

Current Employment 

  Research Fellow, Office of Research and Development, King Prajadhipok’s 

Institute, Thailand. (Since 2012) 

 

Education: 

2012-present  Ph.D. Student in Health Law (Droit de la santé)  

  University of Toulouse 1 (Capitole), France. 

  Thesis : Causation in medical liability   

2010-2011  Master of Law (Health Law (Droit de la santé)) 

  University of Toulouse 1 (Capitole), France 

2005-2008  LL.B (First class honor with medal of excellence) 

  Chulalongkorn University, Thailand 

 

Selected Publications: 

 ๏ Constitutional amendment process and Judicial review of the constitutional 

amendment : Comparative studies . Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, 

2013. [in Thai]  

 ๏ Constitutional Convention : Comparative Studies. Bangkok:  

  King Prajadhipok’s Institute, 2012. 
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ดร.สติธรธนานิธิโชติ

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  

  นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

ที่ทำงาน  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อาคารรฐัประศาสนภกัด ีชัน้ 5 ฝัง่ทศิใต ้

  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

การศึกษา 

 ๏ Ph.D. in Political Science (Comparative Politics and American Government) 

University of Utah (2007-2011) (ทุนสถาบันพระปกเกล้า)  

 ๏ Dissertation: Changes in Political Participation and Engagement in 

Thailand, 2001-2007  

 ๏ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541-2544) 

 ๏ รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536-2540)  

ผลงานวิชาการ  

 ๏ รัฐธรรมนูญกลางแปลง: แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย, 2557. 

กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2556 (บรรณาธิการร่วม)  

 ๏ การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย: คู่มือปฏิบัติ (หนังสือแปล). กรุงเทพฯ: 

สถาบันพระปกเกล้า, 2556 (บรรณาธิการร่วม) 

 ๏ เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 

2555. (ผู้แต่งร่วม)  

 ๏ “กระบวนการชำระสะสางความผดิพลาดในอดตี: ประสบการณก์ารสรา้งความปรองดอง 

ของเกาหลใีต,้” รฐัศาสตรส์าร ปทีี ่34 ฉบบัที ่3 (กนัยายน-ธนัวาคม 2556), หน้า 

246-280. 

 ๏ “ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า   

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556), น. 5-23. 

 ๏ “องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัการพฒันาความเปน็พลเมอืงเพือ่ปฏริปูประเทศไทย,” 

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555),   

น. 80-95. 

 ๏ “Political Engagement and Participation of Thai Citizens: The Rural-Urban 

Disparity,” Contemporary Politics 18 (1): 87-108, 2012. 

 ๏ “Understanding Thai Nationalism and Ethnic Identity,” The Journal of 

Asian and African Studies 46 (3): 250-263, 2011. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

StithornThananithichot

 

 

 

 

King Prajadhipok’s Institute 

The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 

120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 

E-mail: stithorn@kpi.ac.th, stithorn@yahoo.com  

Current Employment 

 ๏ Research Fellow, King Prajadhipok’s Institute, Thailand, since January 2002 

Education: 

 2007 – 2011 Ph.D. in Political Science University of Utah, USA  

  Dissertation: Changes in Political Participation and Engagement in 

Thailand, 2001-2007   

 1998 – 2001 M.A. Political Science (Government) 

  Thammasat University, Thailand 

 1993 – 1997 B.A. Political Science (Government) 

  Chulalongkorn University, Thailand  

Selected Publications: 

 ๏ Constitutional Reform for Thailand Democratic Development. Bangkok: 

King Prajadhipok’s Institute, 2014. [in Thai] (co-editor)  

 ๏ Assessing the Quality of Democracy: a practical guide. Bangkok: King 

Prajadhipok’s Institute, 2013. [Trans.] (co-editor)  

 ๏ Citizenship Empowerment for Reforming Thailand. Bangkok: King 

Prajadhipok’s Institute, 2012. [in Thai] (co-editor)  

 ๏ “Political Engagement and Participation of Thai Citizens: The Rural-Urban 

Disparity,” Contemporary Politics 18 (1): 87-108, 2012. 

 ๏ “Understanding Thai Nationalism and Ethnic Identity,” The Journal of 

Asian and African Studies 46 (3): 250-263, 2011. 
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นายศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  

 ๏  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า 

 ๏ เลขานุการและโฆษกคณะอนุกรรมกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟัง 

  ความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่ทำงาน  สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

  อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ   

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  โทรศัพท์ 02-1419600 โทรสาร 02-1438172 

การศึกษา 

 ๏ Royal Roads University, Victoria, Canada 

  Master of Arts in Conflict Analysis and Management, 2012 

 ๏ University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA 

          The Master of Public Administration (MPA), 2000 

   Area of concentration: Criminal Justice Administration 

  (ปริญญาโท ด้านอาชญวิทยา : ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ยูท่าห์, ซอล เลค ซิตี้, ยูท่าห์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 ๏ Weber State University, Ogden, Utah, USA 

         B.S. Criminal Justice, 1996 

         Area of concentration: Law Enforcement 

  (ปริญญาโท ด้านอาชญวิทยา เวเบอร์สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ อ๊อกเด้นท์ ยูท่าห์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 ๏ Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand 

          LL.B. Law, 1992 (ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 ๏ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

 ๏ วิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการความขัดแย้ง การมีส่วนร่วมของประชาชน  

  การเจรจาไกล่เกลี่ย และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

  การสานเสวนา ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏ วิทยากรบรรยายเรื่อง ศิลปะในการเจรจาไกล่เกลี่ย ให้อัยการทั่วประเทศ 9 ภาค 

ซึ่งจัดโดยสำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2552 

 ๏ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิเคราะห์และบริหารความขัดแย้ง  

  มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  “หัวข้อการวิเคราะห์และบริหารความขัดแย้ง”  

  ปี 2551 – ปัจจุบัน 

 ๏ ผู้ทรงคุณวุฒิในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ประจำศาลอาญาธนบุรี 

 

โครงการที่เคยเข้าอบรม 

 ๏ เข้าอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2553 

 

ผลงานที่ผ่านมา 

 ๏ งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ทำให้การเจรจาไกล่เกลี่ยประสบความสำเร็จ” 

 ๏ งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการชุมนุมประท้วงอย่างสร้างสรรค์และสันติในสังคมไทย”  
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Mr.SupanatPermpoonwiwat

 

 

 

 

 

 
 ๏ Director, The Office of Promoting Politics of the People 
  King Prajadhipok’s Institute (KPI) 
  The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th 

Birthday Anniversary 5th Southern Zone Moo 3 Chaengwattana Road, 
Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 

  Tel. 66-2-141-9518 Fax. 66-2-143-8172 
  Email: Supanat.p@hotmail.com; Supanat@kpi.ac.th 

Education: 
 ๏ Royal Roads University, Victoria, Canada 
          Master of Arts in Conflict Analysis and Management, 2012 
 ๏ University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA 
  The Master of Public Administration (MPA), 2000 
  Area of concentration: Criminal Justice Administration 
 ๏ Weber State University, Ogden, Utah, USA 
  B.S. Criminal Justice, 1996 
  Area of concentration: Law Enforcement 
 ๏ Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand 
  LL.B. Law, 1992 

Certificate of Achievement   
 ๏ The APEC Human Resources Development Working Group, LSPNetwork 
          Training for the Prevention and Resolution of Labor and Employment       
          Disputes, July, 2002. 
 ๏ Southeast Asian Conflict Studies Network, Thailand 
          SEACSN Regional Training Workshop on Conflict Resolution, August, 2002 
 ๏ The Australian National University, Canberra, Australia 
          Responsible Parliamentary Government, September, 2002  

Training 
 ๏ Conflict Resolution Training of the Trainer Program, Kenan Institute Asia, 

July 2-6, 2003.  
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏ Professional Mediation Training, Ministry of Public Health, July 20-26, 
2003. Krabi, Thailand. 

 ๏ Environmental Mediation Skills Training organized by Ministry of National 
Resources and Environment, Thailand and US Environmental Protection 
Agency, United States of America, September 22-26, 2003. 

 ๏ Sustainable Land Use and Land Management in South East Asia organized 
by The Center of Academic Resources, Chulalongkorn University and the 
World Bank Institute, Washington, D.C., November 16-19, 2004 

 ๏ Conflict resolution and Apologies Training organized by King Prajadhipok’s 
Institute 11-13 March, 2005. 

 ๏ Deliberative Dialogue Training, organized by Prof. Sandra Hodge and King 
Prajadphipok’s Institute, Bangkok, Thailand, November 1-3, 2005 and 
2009. 

 ๏ Public Participation Workshop, organized by Dr. James L. Creighton, 
Bangkok, Thailand.   

Areas of Academic Interest: 
 ๏ Political Science, Criminal Justice Administration, Public participation, 

Conflict Resolution and prevention, Alternative Dispute Resolution, 
Criminal Law, Restorative Justice, Community Justice, and Correction 
administration 

Work experience: 
2002- Present   
  Research activities 
 ๏ Researcher, the Office of Peace and Governance, King Prajadhipok’s 

Institute (KPI), Bangkok, Thailand. Topics include Handout for Citizens 
Dialogue, Mediation in Thailand; Keys to succeed,  

  Trainings and Workshops activities 
 ๏ Project Manager, The Conceptual Framework on Peaceful Conflict 

Resolution in the Public Policy Course, KPI 
 ๏ Trainer and teaching assistant and Facilitator for the Conceptual Framework 

on Peaceful Conflict Resolution in the Public Policy Course, KPI 
 ๏ Secretary for the Curriculum Development Committee on the Conceptual 

Framework on Peaceful conflict Resolution in the Public Policy Course, 
Mediation, and Training for the Trainer on Conflict Resolution courses, 
KPI.  

 ๏ Working group, Academic Seminar to Fundamental Consensus Building, 
Section 41, 42 of the National Health Security Act, 2002. Ministry of 
Public Health. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏ Teaching Assistant for Professional Mediation training, Department of 
Public Health. 

 ๏ Teaching assistant for Public participation and Conflict Resolution 
workshop with Dr.Vanchai Vatanasapt and James L. Creighton, Bangkok, 
Thailand. 

 ๏ Teaching assistant for Deliberative Dialogue workshop with Prof. Sandra 
Hodge., University of Missouri and Dr.Vanchai Vatanasapt in November 1-
3, 2005 and 2009.  

  Lecture 
 ๏ Lecturer on the topic of Public participation, Conflict prevention, Conflict 

management, Peace building, Consensus, Dialogue, and Deliberative 
Dialogue for government agencies in Thailand such as Ministry of Justice, 
Ministry of Public Health, Ministry of Interior, Ministry of Social 
Development and Human Security, EGAT, and Local Administration 
Organization.  

  Public services 
 ๏ Mediator at Thonburi Criminal Court of Justice.  
2001-2002   
 ๏ Researcher, Department of Research and Development, King Prajadhipok’s 

Institute, Bangkok, Thailand   
1999-2000    

  Center for Public Policy and Administration, Salt Lake City, UT  
 ๏ Working as an intern on a Welfare Reform Initiative that Bill Clinton 

signed into law in August 1996 that had a great impact on charitable 
organizations.  ==> Conducting research to consider how Welfare Reform 
Initiative of the 1996 would affect charitable organizations in Utah, USA. 

 ๏ Collecting data received from religious institutions and other social 
service nonprofit organizations. Then, conducting data entry and 
analyzing.    

 ๏ Conducting general office work-answering telephone, mailing letter, and 
recording send/receive fax transaction.  

 ๏ Assisting Ph.D. student at Political Science Department, University of 
Utah conducting a research on a service contracting and ensuring service 
quality in particular in the state of Utah. The research was conducted to 
consider how wel l the qual i t ies of serv ices exist among publ ic 
employees, nonprofit employees and clients. 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

1999-1999   

  RISE, INC., Salt Lake City, UT (May15-June15, 1999) 
 ๏ Working on a short project with Denise Winslow-Creating a Survey about 

General Policies and Procedures of RISE, Inc. and Policy and Procedures 
Manual of Division of Services for People with Disabilities that were used 
to survey a middle manager at the DSPD.  

1993-1994   

  Krung Thai Bank Limited, Bangkok, Thailand (August 1993-May 1994) 
 ๏ Giving loan and credit to a customer including making any contract or 

agreement between a customer and the bank. 
  ๏ Appraisal customer=s property in order to receive loan. 
 ๏ Monitoring, Investigating, and collecting payment/debt from the customer 
 ๏ Conducting quarterly and annually report.   
1991-1992    

  Night Sport Studio, Bangkok, Thailand  
 ๏ A part time job while studying at Ramkhamhaeng University. 
 ๏ Working as an assistant recorder. 

Publication:   
 ๏ “The Study of Lessons from the House of Representative Election for 

the Purpose of Revising the Electoral System”, Thammada Press, 
Bangkok, 2002. 

 ๏ “Community Forest and Sustainable Development” AP.Graphic Design, 
Bangkok, 2002. 

 ๏ “Empowering Dispute Management Process” translated with Dr.Vanchai 
Vatanasapt, Siriphant Offset, Khon Khan, 2003. 

 ๏ “Conflict Resolution and Apology” translated with Dr.Vanchai Vatanasapt, 
Saladang Press, Bangkok, 2004. 

 ๏ Conflict and Conflict Resolution in the Large Project, Chulalongkorn Press, 
Bangkok, 2004 

 ๏ “Public Participation and Conflict Resolution” translated with Dr.Vanchai 
Vatanasapt, Kean Chan Press, Bangkok, 2005 

 ๏ “Public Participation, Decentralization, and Good Governance Handbook” 
Editor, 2005. 

 ๏ “Deliberative Dialogue” translated with Dr.Vanchai Vatanasapt, Bangkok, 

2007. 
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นางสาวปัทมาสูบกำปัง

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง :   

 ๏ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา :   

 ๏ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 ๏ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงาน :  

 ๏ หนังสือ เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 (ผู้แต่งร่วม)   

 ๏ หนังสือ เรื่อง รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2550   

 ๏ หนงัสอื เรือ่ง รฐัสภาและระบบสนบัสนนุการทำงานของรฐัสภา : ศกึษาเปรยีบเทยีบ 

ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 

 ๏ บทความ เรื่อง  เลือกตั้งระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ใหม่จริงหรือแค่

ลวงตา? วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 

2551, น. 38-54.  

 ๏ บทความ เรื่อง ผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  หนังสือรวมบทความและงานวิจัย 

เอกสารประกอบระหว่างการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

แห่งชาติ (ผู้แต่งร่วม) 

 ๏ บทความ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา : 

สภาพปัญหาและความท้าทายในอนาคต วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2552  

 ๏ บทความ เรื่อง การปฏิรูปการเมืองเพียงพอสำหรับสังคมไทยแล้วหรือ???  

วารสารระพี  ประจำปี 2553   

 ๏ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและ

ธรรมาภิบาล (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๏ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความ

คิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ (ผู้ร่วมวิจัย) 
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หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย

 ๏ รายการการศึกษา เรื่อง เปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณี

ศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๏ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง ประจำปี 2548 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๏ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเป็นอิสระขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง                   

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๏ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ  

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2550 

 ๏ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ  

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2550 

 ๏ รายงานการศึกษา โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่าง

กฎหมาย (Civic Participation in Thai Legislative Reform Report) 

  (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๏ รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ  (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๏ รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

(ผู้ร่วมวิจัย) 

 ๏ รายงานการศึกษา เรื่อง รัฐธรรมนูญกลางแปลง : แนวทางการปฏิรูปเพื่อการ

พัฒนาประชาธิปไตย (ผู้แต่งร่วม)  

 ๏ บทความ เรื่อง ดุลยภาพระหว่างอำนาจหน้าที่และการถูกตรวจสอบและรับผิดชอบ

ต่อสังคมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 ๏ บทความ เรื่อง ดุลยภาพระหว่างอำนาจหน้าที่และการถูกตรวจสอบและรับผิดชอบ

ต่อสังคมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 ๏ รายงานการศึกษา เรื่อง กระบวนการนิติบัญญัติไทย : การเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยตรงของประชาชนผ่านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

 ๏ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย (ผู้ร่วมวิจัย) 
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Ms.PattamaSubkhampang

 

 

 

 

 

Current position :   

       ๏ Academician, Research and Development Office,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Contact address : 

 ๏ Research and Development Office, King Prajadhipok’s Institute, the 

Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 

Chaengwattana Road, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok, 10210 Thailand 

 ๏ 39/135 Rewadee Soi 11, Thaladkwan, Muang, Nonthaburi, 11000 Thailand 

  Telephone: 0-2141-9608 # 19608, 080-288-5665 

  E-mail: pattama@kpi.ac.th, patt.s@hotmail.com 

Educational Background : 

 ๏ Master Degree of Public Laws, Chulalongkorn  University. Thesis on 

“Role of Senates according to the Constitution of the Kingdom of 

Thailand B.E.2540” 

 ๏ Bachelor Degree of Laws, Thammasat University 

Work: 

1. Book / Article (Selected) 

 (1) [Book] Role of Senates based on the Constitution of Thailand 1997   

(co-writer) 

 (2) [Book] Independent Agencies of Thailand and their Laws (editor) 

 (3) [Article] New System of Election according to the new Constitution: real 

or deceptive? Journal: King Prajadhipok’s Institute, Year 6 Vol.1, January-

April 2008, p.38-54 

 (4) [Article] Women and Political Participation according to the Constitution 

of Thailand 2007 Article and Research Book, the document in the 

academic meeting of National Political Science and Public Administration 

(co-writer) 
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 (5) [Article] How to Support and Develop Political Participation in Petition 

Nomination by People 

 (6) [Article] Petition Nomination by People: Past Lesson to Actual Use of 

“Right” 

  (7) [Book] Thai Parliament according to the Constitution of Thailand 2007 

(First Edition on April 2009, 500 volumes and Second Edition on August 

2009, 1000 volumes) 

 (8) [Book] Parliament and Action Support System of Parliament: Comparison 

between Thailand and Korea Republic (July 2010, 500 volumes) 

 (9) [Article]  Legal and  Country’s development Journal: Court of Justice, 

Year 5 Vol.3,Febuary-March 2011, p.93-120. 

       

2. Report and research (Selected) 

 (1) Research on “System Improvement of Parliament’s Agencies” (Research 

Assistant) 

 (2) Research on “Improvement of the init ia l process, presentat ion, 

consideration and Thai law approval” (Research Assistant) 

 (3) Research on “Lesson on Senatorial Election for Election System 

Improvement” (Research Assistant) 

 (4) Research on “Lesson on House of Representative Election for Election 

System”  

 (5) Research on “Monitoring the Pulse of the Nation: Indicators of Good 

Governance and Development in Thailand” (co-researcher) 

 (6) Research on “Monitor ing the Pulse of the Nation: Indicators of 

Democracy and Good Governance” (co-researcher) 

 (7) Research on “Political Participation by Citizens and Opinion toward 

Government and Independent Agencies’ Capacity” (co-researcher) 

 (8) Research on “Evaluation: Funds for Development of Political Party in 

2005”  (co-researcher)    

 (9) Research on “Liberation of Independent Agencies according to the 

Constitution of Thailand 1997” (co-researcher)  

 (10) Research on “The Political Movement and House of Representative 

Election Behavior in Ayutthaya, 2007” 

 (11) Research on “Development for Enhancement Integrity in Thailand”   

(co-researcher) 
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พลเอกเอกชัยศรีวิลาศ

   

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน      

 ๏ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า 

สถานที่ติดต่อ  

  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า   

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)          

  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  โทรศัพท์ 0-2141-9632-43  โทรสาร 0-2143-8173 

  Email:ekkachais@hotmail.com 

การศึกษา 

  การศึกษาทางทหาร   

 ๏ มัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

 ๏ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10   

 ๏ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่  21  

 ๏ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 62    

 ๏ วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุด ที่ 41   

 ๏ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 

  ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11   

  การศึกษาทางพลเรือน   

 ๏ หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 ๏ ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   

 ๏ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 ๏ ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตรนานาชาติ)  

  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล      

ผลงานและประสบการณ์ 

 ๏ หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ   

 ๏ จดัทำยทุธศาสตรท์ีอ่ยูอ่าศยัแหง่ชาต ิใหก้ระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนษุย ์

 ๏ จัดทำแผนแม่บทให้ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
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 ๏ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ  

  กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัย

เสนาธิการทหาร  วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันจิตวิทยา

ความมั่นคง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  

สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง สำนักงาน  

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานให้ สส.และ สว. 

สำนักงาน ป.ป.ช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ คณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยบู รพา  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต    

ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา  

 ๏ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 

 ๏ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 

 ๏ ผู้อำนวยการกองการทหารและกองยุทธศาสตร์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 ๏ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด  

 ๏ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 ๏ หัวหน้าสำนักงาน คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม 

ประสบการณ์จากงานพิเศษที่ได้รับมอบในปัจจุบัน   

 ๏ ผู้อำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า  

 ๏ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ชุดที่ 1 ปี 2557   

 ๏ ผู้อำนวยการหลักสูตรตามแนวทางพระราชดำริห์เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๏ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ  

 ๏ ประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม สำนักงานคณะ

กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 

 ๏ คณะอนุกรรมการอำนวยการสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สัญญา ธรรมศักดิ์ 

 ๏ รองประธานคณะกรรมการมลูนธิเิฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

 ๏ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการปฏิรูปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย 

 ๏ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 ๏ คณะกรรมการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะ   

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 ๏ รองประธานที่ปรึกษา Gotoknow Forum โครงการ ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำทาง

ความรู้ด้วยเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   

 ๏ ประธานกรรมการมูลนิธิระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยพิบัติและการสื่อสารฉุกเฉิน 

(OpenCARE)  

 ๏ คณะกรรมการมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม 

 ๏ กรรมการสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 ๏ คณะกรรมการจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๏ คณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๏ ทีป่รกึษาคณะอนกุรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาการแกไ้ขปญัหาชายแดนภาคใต ้

 ๏ กรรมการผูท้รงคณุวฒุพิฒันาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  

  สาขาวชิาสนัตศิกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 ๏ คณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

รางวัลต่างๆ   

 ๏ ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2556 

 ๏ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดี วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๏ ได้รับรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร 

 ๏ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

 ๏ ได้รับรางวัลพ่อแห่งชาติ 
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GeneralEkkachaiSrivilas

 

 

 

 

 

Position 

 ๏ The Director of The Office of Peace and Governance. 

  The King Prajadhipok’s Institue 

Education 

 1963 Rittiyawannalai School 

 1973 Bsc. Chulachomklao Royal Military Academy 

 1986 Mini MBA. Thammasart University 

 1994 Certificate Strategic Management Thammasart University 

 1994 Master of Public Administration (MPA.),  

  National Institute of Development Administration (NIDA) 

 1996 Master of Business Administration (MBA.)  Kasetsart   University 

 1997 Army War College  

 1998 Master of Management(HRM), College of Management,  

  Mahidol University  

 1999 National Defence College of Thailand 

Professional Experience 

 ๏ 4th Battalion Artillery Anti Aircraft  Commander 

 ๏ 1th Deputy Regiment Artillery Anti Aircraft  Commander 

 ๏ Comptroller and Planning and Budgeting  

 ๏ Logistics 

 ๏ National Strategy 

 ๏ Duputy Superintendent National Defence College  

EXTRA WORK and Experience of work in the present.  

 ๏ Director, Advanced Certificate Course in Strengthening Peaceful Society,  

King Prajadhipok’s Institue. 

 ๏ Committee on National Identity ,The National Identity Office. 

 ๏ Subcommittee director on The Office of the National Counter Corruption  

Commission. 
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 ๏ Committee on King Rama IV Foundation. 

 ๏ Chairman of the board on Emergency Communications and Alert 

Network. 

 ๏ Committee on the National Defense College Alumni Think Tank. 

 ๏ Committee on The National Defence College Alumni. (NDC) 

 ๏ Chairman of the Committee on Support strategic reform three southern 

border provinces of Reform Assembly Committee. 

 ๏ Chairman on Board of religion and ethics ,The National Identity Office. 

 ๏ Subcommittee of women ,The Secretariat of the Senate. 

 ๏ Advisory Subcommittee on tracking and monitoring performance related 

to public administration Provincial , Commission rule of The Secretariat of 

the Senate. 

 ๏ President of the Alumni Association. College of Management  

  Mahidol University. (CMMU) 

 ๏ Teaching Principle Management, HRM. at RTA.General Staff College,  

  Army war College, TRA.Finame School 

 ๏ Teaching Leadership Sripatum University 

 ๏ Teaching National Security and National Strategy, Chulalongkorn University, 

Thammasart University, Srinakarinthaviroj Prasarnmith University    

and Bangkok University and etc. 

Education Tour 

 ๏ Auckland University New Zealand 

 ๏ Pilatus Aircraft Co.,Ltd. Switzerland 

 ๏ Siemens Co.,Ltd. Germany 

 ๏ Airshows France 

 ๏ Sinobrit Co.,Ltd.United Kingdom 

 ๏ Japan General Staff College 

 ๏ Australia, China, Korea and etc. 
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ดร.ถวิลวดีบุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

     สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สขป.) 

     อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

     อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

วทิยาศาสตร-์มหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยกีารบรหิารสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล/ปรญิญาเอก 

ด้านนโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Development Administration - 

Public Policy) International Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนักศึกษาแลก

เปลี่ยน Indiana University, Bloomington, School of Public and Environmental Affairs  

 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครอง

ระดับสูง จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง และได้รับการอบรมการ

มีส่วนร่วม Deliberative Democracy จากสมาคมนานาชาติว่าด้วยการมีส่วนร่วม Kettering  

Foundation สหรัฐอเมริกา/ปี 2541 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีเยี่ยมสาขา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ปี 2546 ได้รับ

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี”/   

ปี 2555 รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง 

“การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ 

ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่” และปี 2558   

ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น   

 งานวิจัยที่สำคัญในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล และความเสมอภาคชายหญิง เช่น   

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม, การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการ

พัฒนาผู้นำและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทางการเมืองและการตัดสินใจ และคู่มือการจัดทำแผน

ท้องถิ่นและงบประมาณโดยคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ    
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 งานวิจัยที่กำลังดำเนินการและทั้งที่เสร็จสิ้นแล้วเกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาล คุณภาพสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายสาธารณะ และพฤติกรรมการ

เลือกตั้ง  

 มีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยมากมาย และเป็นวิทยากรให้สถาบันต่างๆ และอาจารย์

สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศลิปากรมหาวทิยาลยัเกรกิ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน เป็นต้น 
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Dr.ThawilwadeeBureekul

 

 

 

 

 

 

 ๏ Director of Research and Development Office, King Prajadhipok’s Institute 

 ๏ Member of the National Reform Steering Assembly 

 ๏ Former member of the National Reform Council 

 ๏ Former member of the Constitution Drafting Committee 

 Bachelor of Commerce (Second Class Honors), Faculty of Commerce and 

Accountancy, Chulalongkorn University / Master of Science in Technology of 

Environmental Management, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol 

University / Doctor of Philosophy in Development Administration - Public Policy 

(International Program), Graduate School of Public Administration, National Institute of 

Development Administration (NIDA) / Exchange student, School of Public and 

Environmental Affairs, Indiana University Bloomington 

 Advanced Certificate in Politics and Governance in Democratic Systems for 

Executives and Advanced Certificate in Public Administration and Law for Executives, 

King Prajadhipok’s Institute / High-Grade Impartial Administrator Course, Office of the 

Administrative Courts / Teacher training, the International Association for Public 

Participation, Kettering Foundation, U.S.A. / The Best Doctoral Dissertation Award in 

Political Science and Public Administration from the National Research Council of 

Thailand in 1998  / Excellence Award in Political Science and Public Administration 

Research from the National Research Council of Thailand in 2003 for the research 

project entitled “the Development of Good Governance Development Indicators” / 

Outstanding Award in Sociology Research from the National Research Council of 

Thailand in 2012 for the research project entitled “the Study of Social Capital for 

Sustainable Community Development: Case Study of Tambon Klongkanan, Pakasai and 

Talingchan Communities, Amphoe Nue Klong, Krabi Province” / The prestige award as 

a women with outstanding performance of Thailand, given by the National Council of 

Women of Thailand, in 2015. 
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 Current outstanding research concerned with Good Governance, gender equity, 

such as participatory and gender responsive budgeting, preparation of action plan for 

leadership development and women’s participation in politics and decision-making, and 

gender-responsive local development planning and budgeting manual. 

 Ongoing and completed research related to democracy, good governance, social 

quality, public participation, public policy and voting behaviors. 

 University lecturer at the undergraduate, master and doctoral levels at Burapha 

University, Mahidol University, Asian Institute of Technology, Thammasat University, 

S i l p a k o r n U n i v e r s i t y , K r i r k U n i v e r s i t y , D h u r a k i j P u n d i t U n i v e r s i t y , 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Zhejiang University in People’s Republic 

of China 


