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ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ประชาธิปไตยกลายเป็น

ระบอบการปกครองที่ ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก 

เนือ่งจากเปน็ระบอบการปกครองทีต่ัง้อยูบ่นแนวความคดิทีใ่หค้วามสำคญั 

กบัสทิธเิสรภีาพของประชาชน โดยกำหนดใหต้อ้งมกีารจำกดัการใชอ้ำนาจ 

ของผูป้กครองเพือ่ไมใ่หเ้กดิการใชอ้ำนาจตามอำเภอใจจนเกดิการลว่งละเมดิ 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน และกำหนดให้ต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน จนอาจกล่าวได้ว่า ถ้าหากพิจารณาจากภูมิทัศน์

ทางการเมืองในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ประชาธิปไตยดูเหมือน  

จะกลายเป็นกติกาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยก็เหมือนกับระบอบการปกครองอื่น ๆ นั่นคือ ยังมี

การพัฒนาการและยังไม่หยุดนิ่ง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุ

วิกฤตหลายครั้งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแนวคิดและกติกา

ของประชาธิปไตย เช่น กรณีวิกฤตการณ์ก่อการร้ายที่ เกิดขึ้นใน   

ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้หลายประเทศ  

ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหันมาให้ความสนใจกับความมั่นคง

ของรัฐโดยอาจมีการตรากฎหมายที่กำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินให้รัฐ

สามารถล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางประการได้เพื่อ  

ความมั่นคงของรัฐ หรืออาจมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐบาล

สามารถใช้อำนาจบางประการที่ส่งผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ หรืออย่างกรณีของ

การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในหลายประเทศใน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) 

ตลอดจนการเกิดวิกฤตโรคระบาดตั้งแต่ ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) 

เป็นต้นมา ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้กำหนดมาตรการพิเศษ ตลอดจน

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับวิกฤตดังกล่าวจนอาจก่อให้เกิด

การจำกดัสทิธเิสรภีาพบางประการของประชาชน และสถานการณเ์หลา่นี ้

ได้ก่อให้เกิดการตั้งคำถามต่อระบอบประชาธิปไตยว่ายังคงเป็นระบอบ

การปกครองที่สามารถสร้างความมั่งคั่ งและความเรืองรองให้แก่
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ประชาชน ตลอดจนสร้างสังคมที่ยุติธรรมและปราศจากความเหลื่อมล้ำ และทำให้เกิดการ

บริหารจัดการภาครัฐที่ดีที่สามารถตอบสนองต่อวิกฤตและความต้องการของประชาชนได้จริง

หรือไม่  

ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลาเกือบ 

90 ปี และปัจจุบัน การตั้งคำถามต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในหลาย

ประเทศทั่วโลกดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยในประเทศไทย  

เช่นเดียวกัน และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารตลอดจนสื่อสารสนเทศ   

ก็ยิ่งกลายเป็นสิ่งที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชาธิปไตยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น  

การเกิดขึ้นของพลเมืองตื่นตัว (active citizen) หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายประชานิยม 

(populism) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ประชาธิปไตย  

ในประเทศไทย และก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ของสถาบันทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ว่าจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและยังคงเป็นระบอบ  

การปกครองที่ตอบโจทย์ประชาชนได ้

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการด้านการเมืองการปกครองของประเทศ 

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ 

“ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่”(DemocracyinaNewLandscape) และจัดทำเป็น

เอกสารสรุปการประชุมวิชาการฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ โดยได้

รวบรวมคำปาฐกถา และเรียบเรียงการอภิปรายของวิทยากร ตลอดจนรวบรวมบทความ  

ทางวิชาการที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์และนำเสนอในเวทีการอภิปราย  

สถาบันพระปกเกล้ า ขอขอบคุณวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ นำ เสนอบทความ   

ผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นอันเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 

และขอขอบคุณองค์กรและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการจัดการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ในการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไว้ด้วยดี ณ โอกาสนี้ด้วย 
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1.หลักการและเหตุผล

“ประชาธิปไตย” เป็นแนวคิดอยู่บนระเบียบทางการเมืองที่รับรอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน และอำนาจของผู้ถูกปกครอง เป็นแนวคิดที่อยู่

มานบัตัง้แตต่น้กำเนดิในกรกีโบราณ มวีวิฒันาการผา่นรา่งพระราชบญัญัติ 

วา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐานของพลเมอืง ค.ศ. 1689 (Bill of Rights) รฐัธรรมนญู 

ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 และประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 

(Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen of 1789) 

ค.ศ. 1789 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จ  

ในการตอ่ตา้นระบอบทรราชย ์การขบัไลร่ะบอบฟาสซสิตแ์ละนาซ ีตลอดจน 

การปกครองแบบอำนาจนิยมในทุกทวีปทั่วมุมโลก และปลายศตวรรษ  

ที่ 20 ระบอบประชาธิปไตยก็มีชัยชนะเหนือระบอบคอมมิวนิสต์   

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้ เกิดภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ ได้รับ  

การยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น “the only game in town” ที่ทุกฝ่าย

ยอมรับในกติกา และกลไกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ประชาธิปไตยกลับถูกตั้งคำถามว่า

เป็นแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความเรืองรอง

ให้กับประชาชนได้อีกหรือไม่ นับตั้งแต่ภูมิทัศน์ทางความมั่นคง เศรษฐกิจ 

และการเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยเสรีภาพส่วนบุคคลได้ถูกลิดรอนหลัง

จากวิกฤตการณ์ก่อการร้ายใน ค.ศ. 2001 ต่อมาประเทศใจกลางของ

ระบอบประชาธิปไตยก็ได้ถูกตั้งคำถามต่อการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

ค.ศ. 2008 ส่วนการปฏิวัติดอกมะลิที่เริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ. 2011 เป็นต้นมา

ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ในที่สุดได้สร้างปัญหารัฐล้มเหลว การพลัดถิ่น 

และผูอ้พยพไปทัว่โลก และมอีทิธพิลตอ่แนวคดิชาตนิยิมไปถงึความคลัง่ชาต ิ

ในหลายประเทศในโลกตะวันตก ประจักษ์พยานของความถดถอยของ

ระบอบประชาธิปไตยเห็นได้จากรายงานประจำปีของ FreedomHouse.org 

ไดร้ายงานถงึเรือ่งเสรภีาพในโลกวา่ ตัง้แต ่ค.ศ. 2005 - 2018 เปน็ตน้มา 

ว่าสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชนได้คะแนนลดลงทุกปี   

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ประชาธิปไตยของโลกอย่างตกต่ำอย่าง

ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนนับตั้งแต่มีแนวคิดประชาธิปไตยเกิดขึ้นบนโลก   

ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยตัง้แต ่พ.ศ. 2475 และตลอดระยะเวลาเกอืบ 90 ปทีีผ่า่นมา 

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การเกิดขึ้นของ “พลเมือง  

ตื่นตัว” (active citizen) ซึ่งพลเมืองกระตือรือร้นและต้องการมีส่วนร่วม



12 สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

ในทางการเมอืงมากขึน้ ตลอดจนเกดิการรวมกลุม่กนัเพือ่เคลือ่นไหวและแสดงออกทางการเมอืง 

(civic activism) เพื่อเรียกร้องให้รัฐดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ นอกจากนี้   

ความเจริญก้าวหน้าของสื่อสารสนเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาระบบปฏิบัติการ 

(platform) ของสื่อโซเซียลมีเดียก็ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น  

การรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนนโยบายของพรรคการเมืองอย่างในกรณีของประเทศไทย หรือ  

การรวมกลุ่มที่พัฒนาไปเป็นการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างในต่างประเทศ นอกจากนี้   

การพัฒนาสื่อสารสนเทศดังกล่าวยังก่อให้เกิดความหลากหลายของสื่อโซเซียลมีเดียซึ่งทำให้

ประชาชนแต่ละวัยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่มีรูปแบบต่างกัน และส่งผลให้ความแตกต่าง

ของทัศนคติต่อสังคมและการเมืองมีความชัดเจนกว่าแต่ก่อน อีกทั้ง ยังมีปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

มากมาย ที่ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่น การเปลี่ยนแปลงของการดำเนินนโยบายประชานิยม 

(populism) ซึ่งในอดีตอาจมีเพียงการมุ่งสนองความต้องการของกลุ่มคนรากหญ้า มาเป็น  

การมุ่งสนองความต้องการของกลุ่มนายทุนด้วย หรือแม้แต่การเกิดแนวคิดในการควบคุม  

ความชอบด้วยกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นจนถึงขนาดยอมรับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ

การใช้อำนาจทางการเมืองหรือแม้แต่การออกเสียงประชามติ หรืออาจเป็นกรณีการล้มล้างหรือ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายอย่างสิ้นเชิงในบางประเทศ   

ทีส่ำคญัการเกดิวกิฤตโรคระบาดทีผ่า่นมา กย็ิง่ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบของการบรหิาร 

จัดการภาครัฐและการใช้อำนาจรัฐที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีมา  

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแม้จะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพี่อป้องกัน  

โรคติดต่อ และการเรียกร้องให้รัฐบาลในฐานะผู้นำของฝ่ายบริหารจะต้องจัดการกับวิกฤต  

โรคระบาดอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ และกระทบตอ่สทิธเิสรภีาพของประชาชนในดา้นตา่ง ๆ 

ให้น้อยที่สุด หรือการทบทวนเรื่องขอบเขตการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้เหตุผล

ความมั่นคงของรัฐในการจัดการโรคระบาดด้วย เป็นต้น  

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทย และยังได้สร้างความท้าทาย

ใหม่ ๆ ทั้งความท้าทายต่อการบริหารจัดการภาครัฐที่จะต้องมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และ  

ยังต้องสนองความต้องการของประชาชนในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความท้าทายต่อ

พรรคการเมืองซี่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ความเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจทางการเมืองที่จะ

ต้องมีการปรับตัวในด้านนโยบายและการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบของการรวมกลุ่ม

และความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งปัจจัยเหล่านี้ยังทำให้เกิดความท้าทาย

ต่อสถาบันทางการเมืองหลักที่ใช้อำนาจอธิปไตยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่อาจจะต้อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในยุคพลเมือง

ตื่นตัว ตลอดจนความท้าทายต่อการปรับตัวของสถาบันตุลาการในฐานะองค์กรที่จะต้องมุ่ง

ควบคมุความชอบดว้ยกฎหมายเพือ่คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนซึง่ถอืเปน็ความชอบธรรม 

ในการวินิจฉัยการดำเนินการของฝ่ายการเมืองที่มีจุดยึดโยงกับประชาชน  
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ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการ

พัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  

(KPI Congress) ครั้งที่ 23 เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 

ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย เพื่อสำรวจปัจจัยต่าง ๆ   

ทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของภมูทิศันป์ระชาธปิไตย (democracy landscape) ของประเทศไทย   

ซึ่งนำมาสู่การค้นหาว่าประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (democracy in a new landscape)   

ของประเทศไทย มีแนวโน้ม ทิศทาง และควรจะเป็นอย่างไร   

2.วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และ  

นำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิทัศน์ประชาธิปไตยของประเทศไทย  

เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย  

2) เพื่อให้เห็นแนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับประเทศไทย ตลอดจนข้อเสนอต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่  

3.กิจกรรมหลัก

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23 ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก   

4 ส่วน ได้แก่   

1) การแสดงปาฐกถา

	 (1)	การแสดงปาฐกถานำ		

   การแสดงปาฐกถาในเวทีประเทศไทยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ และ

ความเปลี่ยนแปลงในบริบทที่ส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยในประเทศไทย   

	 (2)	การแสดงปาฐกถาพิเศษ	

   การแสดงปาฐกถาในเวทีระหว่างประเทศจะเป็นการแสดงให้ เห็นถึง  

การเปลี่ยนแปลงของประชาธิปไตย ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการสร้างความสมดุลระหว่าง  

การรักษาคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมกับความอยู่ดีกินดี (wellbeing)   

ของประชาชน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ซึ่งกระทบต่อมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ 

และสังคม 
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2) การอภิปราย

	 (1)	การอภิปรายในเวทีระหว่างประเทศ	

   การอภิปรายในเวทีระหว่างประเทศจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ประชาธิปไตยทั้งในระดับโลก (global) ในระดับภูมิภาค (region) และในระดับประเทศ 

	 (2)	การอภิปรายในเวทีประเทศไทย	

   การอภิปรายในเวทีไทยจะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ  

การปรับตัวของประชาธิปไตยของประเทศไทย รวมถึงการออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์

เชิงอำนาจของสถาบันทางการเมืองที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทของสังคมและประชาธิปไตย

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

	 (3)	การอภิปรายในห้องย่อย	

4.กลุ่มเป้าหมาย

สถาบนัพระปกเกลา้ กำหนดผูเ้ขา้รว่มงาน ผา่นระบบ Online Conference ประกอบดว้ย 

๏ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 

๏ บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๏ บุคลากรในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

๏ นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

๏ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 

๏ ผู้แทนองค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 

๏ ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 

๏ สื่อมวลชน 

๏ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

๏ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

5.วันเวลาสถานที่จัดงาน

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 

ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Online Conference ดังนี้  

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564    เวลา 13.30 - 17.30 นาฬิกา  

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564    เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา  

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564   เวลา 08.00 - 12.00 นาฬิกา 
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6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผูบ้รหิารภาครฐั ภาคเอกชน นกัวชิาการ ผูท้รงคณุวฒุ ิผูแ้ทนของรฐับาล องคก์รอสิระ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรภาค

ประชาสงัคม และประชาชนทัว่ไป ไดน้ำเสนอผลงานวชิาการ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตอ่ยอดความคดิ 

และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

2) ได้รับข้อเสนอเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยสำหรับประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศไทยภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ 
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1.Rationale

“Democracy” is a concept based on a political order that 

guarantees the rights and power of the people. This concept 

originated in ancient Greece and evolved through the Bill of 

Rights 1689 and the Declaration of the Rights of Man and of 

the Citizen 1789.  Democracy has since succeeded in opposing 

tyrannical regimes, Fascism, Nazism, as well as authoritarianism 

across the world. Then, in the late twentieth century, democracy 

prevailed over communism. Consequently, democracy became 

widely recognized as “the only game in town”, the global 

political landscape, and the set of rules and mechanisms that all 

parties accepted. 

However, since the beginning of the twenty-first century, 

doubt has emerged regarding democracy and its inspiration, 

creativity, and ability to deliver prosperity for the people. With 

the War on Terror, freedoms have been stifled by the changing 

landscape of security, economy, and politics. The roles of 

leading democratic countries were questioned in the global 

financial crisis of 2008. The failed Jasmine Revolution of 2011 

brought about a failed state, saw people driven into exile, and 

sparked migration all over the world. These problems also lead 

to nationalism and fanaticism. Freedom House has noted 

democratic regression, for years reporting that political rights and 

freedom are in decline. The emergence of this phenomena has 

meant significant deterioration of global democracy. 

Thailand has been a constitutional monarchy since 1932.   

Many changes have occurred through almost 90 years of Thai 

democracy. The current period has seen the emergence of 

“active citizens” who are more active and enthusiastic to 

participate in politics, as well as “civic activism” of those who 

demand that the government fulfill their needs. Additionally, the 

rapid evolution of information and social media platforms has 
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resulted in new forms of people’s participation, whether becoming political party 

supporters, or in some cases founding political parties.  Besides, the progress of 

information technology also contributes to the diversity of social media, which 

allows people of every generation to access  information through various forms of 

media, resulting in obvious changes in attitudes towards society and politics. 

There are various phenomena in many dimensions that can be seen in 

Thailand and other democratic countries.  For example, there have been changes in 

populism, which previously was aimed at the grassroots, but has recently 

accommodated the business sector; intensification of law on political authority and 

voting; or even the overthrowing of political systems in some countries. Also,   

the Covid-19 crisis has activated a new form of governance and authority by using 

technology and new-normal norms, while the people are calling for better, effective 

crisis management and social security against the pandemic with minimal impact on 

their rights and freedoms.  

These factors are changing the Thai democratic monarchy’s landscape, and 

create challenges for all political institutions. Governance should be more transparent 

and respond to people’s needs.  Political parties, which are considered as the tools 

for the exercise of political power, must accommodate people’s needs with proper 

policy and operations.  The government must conform to people’s participation.  

The judicial system must adapt its role to protect people on the basis of democracy 

and citizens’ rights and freedoms. 

King Prajadhipok’s Institute (KPI), as a leading academic institute aiming to 

develop sustainable democracy and good governance for the benefit of the people, 

has recognized this important issue. Therefore, KPI is organizing the 23rd KPI 

Congress as a public forum for all those who are interested to share knowledge, 

experience, and wisdom about the changing democratic landscape, and the future 

prospects for democracy. 
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2.Objectives

1) To be a publ ic forum for sharing knowledge and experience, and 

presenting research on the changing landscape of Thailand’s democracy.  

2) To present trends or directions, and provide proposals for Thailand’s 

democratic development in a new landscape. 

3.Activities

The 23rd KPI Congress consists of four main activities.  

1) Keynotespeeches 

	 (1)	Thai	keynote	speech	

   The speaker will present views on the progression and contextual 

changes that affect Thailand’s democracy. 

	 (2)	International	keynote	speech	

   The speaker will present views on the recent changes of democracy, 

and likely directions, as well as how to achieve a balance between traditional 

democracy and people’s well-being, and the security, economic, and social concerns 

of the state. 

2) Academicdiscussions

	 (1)	International	panel	discussion	

   The international panel discussion aims to share information about the 

changes in democracy at global, regional, and domestic levels, from international 

perspectives. 

	 (2)	Thai	panel	discussion	

    The Thai panel discussion aims to address the various factors that 

affect Thailand’s democracy, and propose how to design political institutions and 

relationships in a new landscape. 

	 (3)	Group	discussions	

 Group discussions will be based on presentation of academic papers and 

sharing of experiences, perspectives, articles, and specific research findings. 
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4.TargetGroups

Participants are expected, including : 

๏ Members of the House of Representatives and Senators 

๏  Personnel from government agencies, independent organizations, and   

  local administrative organizations 

๏  Personnel from relevant international organizations 

๏  Scholars in relevant fields 

๏ Community and local leaders 

๏ Representatives from community development organizations, NGOs, and   

  the public sector or networks 

๏  Representatives from private or business organizations 

๏  Media 

๏  Undergraduate and graduate students 

๏  The general public  

5.Date,Venue

The 23rd KPI Congress will be held between 5 - 7 November 2021, Online 

Conference. 

Friday, November 5th, 2021,   13.30 – 17.30 hrs. 

Saturday, November 6th, 2021,  08.00 – 17.00 hrs. 

Sunday, November 7th, 2021,   08.00 – 12.00 hrs. 

6.ExpectedResults

1) Executives and administrators from the public sector and the private 

sector, scholars, representatives from government and independent organizations, 

local administrative organizations, educational institutions, private organizations, 

media, the press, civic organizations, and the general public will share, learn, 

consider, and review the academic findings presented.   

2) Academic proposals, including lessons learned and findings, are to be 

obtained to enhance Thailand’s democracy and governance in a new landscape. 
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กลุ่มย่อยที่1
ปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลงของ
พรรคการเมือง

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน เช่น 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี , การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์   

(social media), ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (new social 

movement), หรือการเมืองแบบ “ประชานิยม” (populism) ได้ทำให้

เกิดการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองแบบใหม่เกิดขึ้น เช่น พรรค 

Podemos ในสเปน หรือพรรค M5S ในอิตาลี ซึ่งเกิดขึ้นจากขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมที่ต่อมาพัฒนาเป็นพรรคการเมืองโดยชูการเมือง

แบบประชานยิมเปน็สำคญั ปรากฏการณท์างสงัคมเชน่วา่นี ้ทำใหภ้มูทิศัน ์

ของพรรคการเมืองในโลกเปลี่ยนแปลงไป พรรคการเมืองมิใช่เป็นแต่

เพียงองค์กรพรรคการเมืองเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวพันกับขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์ทาง

สังคมที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไม่เพียงแต่ทำให้เกิดพรรคการเมือง  

รูปแบบใหม่ ๆ ขึ้ น เท่ านั้ น แต่ยั ง ได้กลายเป็นความท้ าทายต่อ

พรรคการเมืองดั้งเดิมว่าจะสามารถดำรงอยู่และปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อ

ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรในภูมิทัศน์ที่

เปลี่ยนแปลงไป  

ในห้องย่อยนี้ จะเป็นการอภิปรายเรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมกับ

พรรคการเมืองในสองมิติ ได้แก่ 1. มิติด้านการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น

พรรคการเมือง และการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเพื่อหา  

คำตอบว่า พรรคการเมืองจะต้องปรับตัวอย่างไรในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไป

เพื่อให้เป็นพรรคการเมืองที่ตอบสนองผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (voter) 

ประชาชนและผู้มีส่ วนได้ เสียต่ าง ๆ ในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยได้ และ 2. การเคลื่ อนไหวทางสั งคมในรูปแบบ  

ที่มีอุดมการณ์แบบประชานิยมเป็นตัวนำ ทำให้ภูมิทัศน์ทางการเมือง

เปลี่ ยนไปอย่างไร ในทิศทางไหน และสอดคล้องกับความเป็น

ประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและระดับสากลมากน้อยแค่ไหน 
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ประเด็นสำคัญ  

 1) ปรากฏการณ์ทางสังคมกับพรรคการเมือง 

 2) การปรับตัวของพรรคการเมืองกับการตอบสนองต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 3) การเมืองประชานิยมกับความท้าทายของพรรคการเมือง 

 4) การเมอืงแบบประชานยิม และการเมอืงมวลชนในฐานะภมูทิศันใ์หมข่องการเมอืงไทย 

นำไปสู่อะไร? 

กลุ่มย่อยที่2
ความชอบธรรมของสถาบนัการเมอืงทา่มกลางสภาวะผนัผวนทางสงัคม

ภายใต้สภาวะความผันผวนทางสังคมปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ   

อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจ  

แบบใหม ่ๆ ที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งหรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในชั่วข้ามคืน   

นวัตกรรมในการสื่อสารซึ่งส่งผลต่อการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างมาก ทั้งในด้าน

เนื้อหาและปริมาณ ความแตกต่างของมุมมองในชีวิตและการแก้ปัญหาของคนต่างรุ่นที่เติบโต

มาในสภาพสังคมที่ต่างกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกองคาพยพในสังคมให้มีการปรับตัวเพื่อ  

การดำรงอยู่ร่วมกันให้ได้  

ในบริบทสังคมประชาธิปไตยของไทย ความผันผวนทางสังคมมีผลกระทบที่สำคัญต่อ

โครงสรา้งเชงิอำนาจและการใชอ้ำนาจของสถาบนัการเมอืงทีม่อียูเ่ดมิ ปรากฎการณพ์ลเมอืงตืน่รู ้

(active citizen) ทีต่อ้งการมสีว่นรว่มทางการเมอืงทีม่ากขึน้ ทำใหก้ลไกตา่ง ๆ ไมอ่าจตอบสนอง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง อาทิ กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่อาจเป็นจริงได้จากการครอบงำด้านเนื้อหาและกระบวนการ  

ทั้งนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐผ่านองค์กรตรวจสอบ  

ที่ไม่สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน รวมถึงการรวมกลุ่มของประชาชนที่เสนอแนวทางจัด  

ความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองในรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างไปจากเดิม กลับไม่ได้รับ  

การตอบสนองในระดับที่น่าพอใจจากฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และองค์กรตรวจสอบที่ไม่ใช่ศาล 

ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็สถาบนัทางการเมอืงทัง้ในเชงิโครงสรา้งและในความเปน็จรงิ ทำใหค้วามขดัแยง้ 

ยังดำรงคงอยู่และรอเวลาที่จะทวีความรุนแรงขึ้น สภาพการณ์เช่นนี้ ย่อมสั่นคลอนฐานการใช้

อำนาจของสถาบันทางการเมืองที่เป็นอยู่ ให้ต้องพบความยากลำบากในการอ้างความชอบธรรม

จากชดุความสมัพนัธเ์ชงิอำนาจเดมิในการจดัการปญัหาทีน่ำหนา้ไปแลว้ ซึง่ผลของการตอบสนอง  

ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แต่กลับพบกับวิกฤตในการสร้าง  

การยอมรับจากสังคม  
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ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงต้องสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และ

ร่วมกันออกแบบแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม มีระบบที่โอบรับความแตกต่างหลากหลาย

ได้อย่างพอเหมาะพอควร อันจะเป็นฐานสำคัญของการสร้างความชอบธรรมของสถาบันทาง  

การเมือง ฉะนั้นในห้องย่อยนี้ จึงเป็นการอภิปรายเพื่อหาคำตอบว่า สถาบันทางการเมืองภายใต้

ความเปลี่ยนแปลงและบริบทใหม่ดังกล่าวนั้น จะมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มบทบาทของ

พลเมืองให้เหมาะกับระดับความตื่นรู้ที่มากขึ้น และควรกำหนดโครงสร้างรวมทั้งกรอบการใช้

อำนาจของสถาบันทางการเมืองอย่างไร เพื่อให้เกิดความชอบธรรม สามารถผสานประโยชน์  

ในความต้องการที่แตกต่างหลากหลายอย่างสอดคล้อง ตอบสนองต่อพลเมืองในบริบทของ

ประชาธิปไตยที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นไปที่สถาบันทางการเมืองทั้งในเชิงโครงสร้าง และ  

ในความเป็นจริง ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และองค์กรตรวจสอบที่ไม่ใช่ศาล   

ประเด็นสำคัญ   

 1) บทบาทและพื้นที่ของพลเมืองกับการใช้อำนาจสถาบันทางการเมืองทั้งในเชิง

โครงสร้าง และสถาบันทางการเมืองในความเป็นจริงที่เหมาะสม 

 2) การปรับตัวของฝ่ายนิติบัญญัต ิฝ่ายบริหาร และองค์กรตรวจสอบที่ไม่ใช่ศาล   

เพื่อให้เกิดการดำเนินนโยบายและการตรากฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการ  

อนัแตกตา่ง หลากหลายของประชาชน 

 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการใช้อำนาจของสถาบันทาง  

การเมืองที่ชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคม 

กลุ่มย่อยที่3
ตุลาการภิวัตน์:อำนาจตุลาการในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการเมือง

ตัง้แตป่ระเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครองเปน็ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์

ทรงเป็นประมุขใน พ.ศ. 2475 มาจนถึงก่อน พ.ศ. 2489 นั้น รัฐธรรมนูญได้ออกแบบให้

รัฐสภา (ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับแรกมีเพียงสภาผู้แทนราษฎร) เป็นองค์กรที่มีสิทธิขาดในการ

ตีความรัฐธรรมนูญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญออกแบบให้รัฐสภาสามารถตรวจสอบ

ถ่วงดุลการกระทำทางรัฐบาลของฝ่ายบริหารได้และมีอำนาจตีความได้ว่าการกระทำของ  

ฝ่ายบริหารหรือการออกกฎหมายของตนเองชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ไม่ได้กำหนดกลไก

ตรวจสอบการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาเลย จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489 ได้กำหนดให้ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาควบคุมความชอบ  

ด้วยรัฐธรรมนูญของการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ และนับเป็นครั้งแรกที่ เกิด  

ความเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน 

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ได้ตั้ง  
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ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นแทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ

หน้าที่หลักคือควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย และวินิจฉัย  

การใช้อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หากแต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีคำวินิจฉัยของ  

ศาลรัฐธรรมนูญ (และอาจรวมถึงศาลปกครองด้วยในบางกรณี) ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า  

ใช้อำนาจเกินเลยจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ หรือคำวินิจฉัยส่งผลกระทบต่อการกระทำทาง

รัฐบาลซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะในการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และ  

ส่งผลให้เกิดข้อเสนอของนักวิชาการไทยมากมายเกี่ยวกับการปรับปรุงเขตอำนาจหรือโครงสร้าง

องค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ  

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทย หากแต่เมื่อ

พิจารณาถึงการใช้อำนาจขององค์กรตุลาการอย่างศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญในต่างประเทศแล้วจะพบว่า หลายประเทศมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปในทาง

ที่ให้อำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์กรตุลาการมากขึ้น และ  

ในหลายประเทศก็ได้ยอมรับว่า แม้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(legal ity) เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติชัดแจ้งว่าศาลมีอำนาจวินิจฉัยดังกล่าว   

แต่การวินิจฉัยนั้น เมื่อพิจารณาจากบริบทแวดล้อมและการให้เหตุผลแล้ว ถือว่าเป็นคำวินิจฉัย  

ที่ชอบธรรม (legitimacy) ซึ่งก่อให้เกิดการท้าทายแนวความคิดเดิมที่ว่าผู้แทนของประชาชน

หรือเสียงของประชาชนมีความชอบธรรมสูงสุด กลายเป็นองค์กรตุลาการจะมีอำนาจตรวจสอบ

ในบางกรณี โดยในห้องย่อยนี้ จะอภิปรายร่วมกันหาคำตอบว่า เหตุผลหรือบริบท หรือขอบเขต

เพียงใดที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมแก่ฝ่ายตุลาการในการเข้าไป  

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง และการกำหนดเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรตุลาการควรเป็นไป  

ในทิศทางใด 

ประเด็นสำคัญ  

 1) บทบาทขององค์กรตุลาการและการให้เหตุผลในการตัดสินคดีทางการเมือง  

ในต่างประเทศ (เช่น คำวินิจฉัยที่ส่งผลต่อการกระทำทางรัฐบาล หรือ คำวินิจฉัย  

ที่ส่งผลให้เป็นการเพิกถอนผลการออกเสียงประชามติ หรือคำวินิจฉัยที่มีผลเป็น  

การเพิกถอนมติของรัฐสภา เป็นต้น) และผลกระทบต่อองค์กรตุลาการและภูมิทัศน์

ของประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้นเมื่อมีคำวินิจฉัยดังกล่าว 

 2) บริบทที่ก่อให้เกิดความชอบธรรมต่อองค์กรตุลาการในการวินิจฉัยคดีทางการเมือง 

(ทั้งในแง่ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ บริบทของเหตุการณ์และการเมือง และ

ที่มาขององค์กรตุลาการ ฯลฯ) ตลอดจนเงื่อนไขที่ทำให้คำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบธรรม (legality vs. legitimacy)  
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 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที ่และการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

(และ/หรือศาลปกครอง) ในประเทศไทย 

กลุ่มย่อยที่4
การบริหารภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  

ต่างต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายจากความผันผวนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

รวมทั้งการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน จนเกิดภูมิทัศน์ใหม่ ๆ ขึ้น

มากมาย ทำให้เกิดคำถามและการเรียกร้องต่อการบริหารจัดการภาครัฐมาโดยตลอดถึง  

การปรับตัวและความมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของความมั่นคงในมิติใหม่ การจัดการภัยพิบัติ 

ที่นับวันจะมีความหลากหลายและมีโจทย์ใหม่ที่ท้าทายการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น  

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต สภาวการณ์ดังกล่าวได้ถูกตอกย้ำให้

ชัดขึ้น จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ที่มีการระบาด  

ในวงกวา้งนับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงความอ่อนแอของระบบกลไกภาครัฐ  

ในการบริหารจัดการ สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาปีเศษของสถานการณ์การแพร่ระบาด   

ดังกรณีตัวอย่างของประเทศไทยที่เห็นได้ว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นอย่างมากต่อภาครัฐ   

ทั้งในการบริหารสถานการณ์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและการบริหารจัดการวัคซีน  

ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งเกิดจากทั้งในแง่ของระเบียบกฎหมายที่ไม่ยืดหยุ่น  

และระบบกลไกภาครัฐที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการจัดการ

ภาวะวิกฤตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการปกครองในรูปแบบอื่น จึงเกิดการตั้งคำถามว่า 

ประเทศเหล่านั้นสามารถจัดการกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้ดีกว่าหรือไม่ ตลอดจน   

หลายภาคส่วนในสังคมมีความพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการ  

กับภาวะวิกฤตมากขึ้น ดังนั้น ในกลุ่มย่อยนี้จึงมุ่งอภิปรายถึงประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่นำไปสู่

การออกแบบกลไกการบริหารงานภาครัฐอย่างไรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองภาวะ

วิกฤตต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งแนวทางการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น   

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสม  

ในภูมิทัศน์ใหม่บนความท้าทายของภาวะวิกฤต  

ประเด็นสำคัญ   

 1) การออกแบบที่ยิ่งใหญ่ (grand design) ของระบบและกลไกการบริหารงานภาครัฐ

ภายใตส้ภาวะ disruption จากเทคโนโลย ีการบรหิารจดัการดา้นเศรษฐกจิ การจดัการ 

ด้านความหลากหลายของอัตลักษณ์ การจัดการโรคระบาด และการจัดการในภาวะ

วิกฤตต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะผันผวนมากจนไม่อาจจะวางแผนได้   

ควรเป็นอย่างไร 
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 2) รูปแบบและแนวทางการกระจายอำนาจ การรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง กลไกการใช้

อำนาจรัฐ และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ 

ประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมในภูมิทัศน์ใหม่บนความท้าทาย

ของภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

 3) แนวทางการปฏริปูระบบและกลไกการบรหิารงานภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

รวมทั้ง นวัตกรรมการมีส่วนร่วมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อสมรรถนะความเป็นพลเมือง

ในโลกยุคปัจจุบัน 

กลุ่มย่อยที่5
ดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนถือเป็น

หัวใจสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรัฐจะจำกัดหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ

บางประการของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อเป็นเหตุผลเรื่อง “ความมั่นคงของรัฐ” ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม ทั้งนี้ 

ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการให้น้ำหนักในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเป็น

อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของประเทศตะวันตกที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตลอดจนคำพิพากษาของศาลที่วางหลักตลอดมาว่า รัฐจะจำกัดหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนได้ต่อเมื่อเป็นไปเพื่อความมั่นคงของรัฐ และการจำกัดหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพ  

ดังกล่าวจะต้องใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนอย่างน้อยที่สุด ที่สำคัญแม้แต่ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดเอง ก็ยังจะต้องได้รับ  

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามหลักนิติกระบวน (due process of law) เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ได้เกิดปัจจัยและเหตุการณ์สำคัญ

หลายประการที่ทำให้มุมมองเรื่องความมั่นคงของรัฐและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 

ในมิติของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น กระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีได้ส่งผลใหเ้กิดการตระหนักในเรือ่งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึน้ 

เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของรัฐ (right to be informed) เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น (freedom of expression) หรือแม้แต่สิทธิส่วนบุคคลในเกือบทุกมิติ (privacy 

rights) เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากในหลายประเทศ แทบทุกภาคส่วนได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐ

ต้องออกกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกัน   

ในมติขิองความมัน่คงนัน้ เหตกุารณส์ำคญัหลายเหตกุารณ ์เชน่ วกิฤตโรคระบาดทีส่ง่ผลกระทบตอ่ 

ความปลอดภยัดา้นสขุภาพของประชาชนทัง้ประเทศ วกิฤตเศรษฐกจิ หรอืแมแ้ตก่ารกอ่การรา้ย 

ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ เช่น 
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อาชญากรรมทางไซเบอร์ (cyber crime) เป็นต้น ซึ่งทั้งเหตุการณ์และปัจจัยเหล่านี้ ก็ล้วนแล้ว

แต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความท้าทายต่อความมั่นคงของรัฐ จนส่งผลให้ประเทศที่ปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยหลายแห่งมีการใช้อำนาจรัฐผ่านทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

โดยให้น้ำหนักไปในทางการรักษาความมั่นคงของรัฐมากกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์และบางช่วงเวลา เช่น การยกเว้นหลัก  

นิติกระบวนในกรณีที่เกิดการก่อการร้าย การจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ หรือการให้

รัฐเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน โดยอาศัยเหตุผลเรื่องความมั่นคงของรัฐ เป็นต้น  

ทั้งนี้ การปะทะกันของแนวคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการใช้

อำนาจรัฐโดยอาศัยเหตุผลเพื่อความมั่นคงของรัฐได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในประเทศที่มี  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย และยังคงเป็น

ประเดน็ทีม่กีารถกเถยีงกนัอยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้ ในหอ้งยอ่ยที ่5 จะเปน็การอภปิรายในประเดน็

ดังกล่าวโดยมุ่งสำรวจว่าปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนเทคโนโลย ี  

ได้ส่งผลกระทบต่อการนิยามและมุมมองของความมั่นคงของรัฐอย่างไรบ้าง เพื่อค้นหาจุดสมดุล

ระหว่างความมั่นคงของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สอดคล้องกับ

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่  

ประเด็นสำคัญ 

 1) พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

กับมุมมองความมั่นคงของรัฐ  

 2) ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 3) การสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

ในระบอบประชาธิปไตย 
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GroupDiscussion1
SocialPhenomenaandChangesin
PoliticalParties

Various modern social phenomena such as the evolution of 

technology, the rise of social media, new social movements, and 

populist politics have given rise to new political parties such as 

the Spanish party “Podemos”, and the Italian party “The Five 

Star Movement-M5S”, which was based in a social movement 

and then expand into a populist party.  This social phenomena is 

changing the roles and forms of political parties. A party not 

only acts as an organization, but also participates in social 

movements.  At the same time, traditional political parties face 

the challenge of how to survive and adapt in order to respond 

to voters.  

This discussion will address social phenomena and changes 

in political parties in two dimensions. First, the formation and 

activities of political parties, and how to respond to people and 

stakeholders in a changing political landscape will be considered.  

Second, how the populist movement remodels the political 

landscape and democracy at national and international levels will 

be considered. 

Main topics: 

 1) Social phenomena and political parties. 

 2) Adaptation of political parties and its response toward 

people. 

 3) Populism and challenges facing political parties. 

 4) Direction of populism and people’s politics as new 

political movements. 
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GroupDiscussion2
TheLegitimacyofPoliticalInstitutionsintheMidstofSocial
Volatility

Today, there is enormous social volatility due to various factors. Development 

of technology enables new business forms that lead to either wealth or loss 

overnight. Innovative communication enhance recognition to people in terms of 

information’s content and quantity. People’s opinions will vary depending on 

individual perspective and the parenting of each generation, so it is important for all 

to learn how to adapt and live together in society. 

In the context of democracy in Thailand, social volatility has an important 

effect on power structures and power enforcement by existing political institutions.  

People who embrace ideas of “active citizenry”, have high expectations regarding 

administration and political participation, but they often find government and its 

functions to be ineffective and disappointing. For instance, the legislative initiative 

process as a mechanism for public participation seems to be illusory due to 

domination of the legislature and the executive branch of government in both 

content and process. Furthermore, there is a lack of confidence in the oversight 

organizations involved in the procedures for inspection of the exercise of state 

power. In addition, public proposals for alternative approaches to the structure of 

political institutions have received little response from the legislative branch, the 

executive branch, and oversight organizations. Accordingly, conflicts still exist and 

are likely to intensify and thus political institutions will be insecure. There is some 

doubt about the effectiveness of dealing with problems by referring to legitimacy on 

the basis of the current power relationships among political institutions. Therefore, 

problems remain unsolved, and confidence in the government cannot be established. 

In order to legitimize political institutions, there is a need to build recognition 

and understanding of the problems, design an appropriate approach to deal with 

problems, and find a system that suits the diversity in society. This group aims to 

find ways for political institutions to accommodate people’s participation and fulfil 

their expectations. The group will consider how we can design a new functional 

framework of political institutions in a changing landscape, focusing on the structure 

and relationships between the legislative branch, the executive branch, and 

independent organs. 
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Main topics: 

 1) People’s roles and platform of political institutions, in terms of their 

structure and function. 

 2) Adaptation of the legislative and executive branches of government and 

non-judicial oversight organizations to enhance law-making and policy 

implementation to meet the diverse needs of the people.    

 3) Recommendations about legitimate and acceptable structure, roles, and 

powers of political institutions.  

GroupDiscussion3
JudicialActivism:JudicatureinPoliticalCases

From the time Thailand became a constitutional monarchy in 1932 until the 

promulgation of the country’s second constitution in 1946, the unicameral Assembly 

of the People’s Representatives had sole, absolute right to interpret the constitution 

and allowed the parliament to oversee the government. However, there was no 

effective mechanism to check the exercise of legislative powers. Accordingly,   

the Constitution of the Kingdom of Thailand, 1946 established the Constitutional 

Tribunal to control constitutionality of legislation. This change altered the landscape 

for parliament’s exercise of its legislative powers, and ever since the power of 

parliament has been limited. 

Over 50 years later, the promulgation of the Constitution of the Kingdom of 

Thailand, 1997 established the Constitutional Court to replace the Constitutional 

Tribunal, and assigned the Constitutional Court to have the power and duty to 

control the constitutionality of draft legislation, laws, and the exercise of power by 

constitutionally-mandated organizations. But in the past 10 years, decisions of the 

Constitutional Court have been criticized for exceeding constitutional power or 

issuing rulings affecting government actions. As a result, many Thai scholars have 

made proposals regarding the improvement of the jurisdiction or organizational 

structure of the Constitutional Court. 

However, such phenomena do not occur only in Thailand. An examination of 

the exercise of judicial powers by constitutional courts or tribunals in foreign 

countries found that many countries have tended to amend their constitutions in 
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ways that give more power to the judiciary to check the constitutionality of other 

organizations. In many countries, constitutional court rulings may be technically 

speaking unlawful because the constitution does not expressly stipulate that the 

court has the power to make such rulings, but after considering the context and 

reasoning of the court the judgements are considered legitimate. This phenomenon 

poses a challenge to the conventional concept that legitimacy, which belongs to the 

representatives and people, can be possessed by a judicial body. 

This group will discuss what proper reasons or contexts create credibility and 

legitimacy for the judiciary to get involved in politics, the determination of powers 

and duties of constitutional organizations, and in what direction the judiciary should go. 

Main topics: 

 1) The role of the judiciary and reasoning behind political judgments in other 

countries (e.g. judgements affecting government action, revocation of 

referendum results, or rulings that result in the revocation of parliamentary 

resolutions) and the impacts on the judiciary and the democratic 

landscape in those countries when such judgements are made. 

2) The context that creates legitimacy for the judicial body in political rulings in 

terms of historical and political contexts, power, and the foundation of 

judicial bodies, as well as the conditions that make illegal rulings justified 

as “legal” (legality vs. legitimacy). 

 3) Recommendat i ons on the s t ruc tu re , powers , and ro les o f the 

Constitutional Court and the Administrative Court in Thailand. 

GroupDiscussion4
GovernanceandCrisisManagement

Amidst the changes over the past decades, countries around the world are 

facing challenges that emerge from the volatility of the economy, society, politics, 

and digital technology.  These changes have created new challenges in governance.  

People have questioned and urged for more effective and modern governance to 

address non-traditional security issues and disaster situations, which these days take 

increasingly diverse and challenging forms. This situation has been highlight by 

Covid-19, reflecting weaknesses in governance. 
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Concerning Thailand, Thais seem to distrust government regarding epidemic 

control and vaccine distribution because of inflexible and ineffective rules and 

administration. Therefore, questions arise on how we can manage the crisis better. 

This group aims to find a better and proper governance mechanism for times of 

crisis, decentralization, and participation from various sectors, to create a modern 

governance system that would be effective in this crisis. 

Main topics: 

 1) Grand design towards a system and mechanism of governance in the 

midst of modern technology, the economy, identity diversity, pandemics, 

and crisis management, especially in the “disruption era”. 

 2) Forms and processes of decentralization, centralization, authority, and 

participation from various sectors for appropriate governance to face the 

challenges of crises and loss of people’s confidence. 

 3) New approaches to the governance system and reform of mechanisms, 

including innovative participation and global citizen competency. 

GroupDiscussion5
EquilibriumofStateSecurityandPeople’sRightsandFreedom

Since the end of the eighteenth century, protection of people’s rights and 

freedoms has been the key to democratic governance. A state may violate rights 

and liberties only when necessary to maintain national security concerning people’s 

safety and peace in a society. Before the twentieth century, rights and freedoms 

clearly appeared in the constitutions of democratic Western countries as well as in 

principles of court judgements, asserting that the state should only violate rights for 

the sake of national security and with the most effective measures possible to 

decrease any consequences that may affect the people. Similarly, a suspect also 

has rights in accordance with the due process of law. 

However, in the twenty-first century, there are many factors and important 

situations have occurred that have changed views on national security and people’s 

rights considerably, affecting the landscape of democracy. From the perspective of 

people’s rights and freedoms, globalization and technological advancement increase 

people’s awareness of their rights such as the right to be informed, freedom of 
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expression, and privacy rights. For example, authorities and sectors in many 

countries require their governments to acknowledge and protect the rights and 

freedoms of people by enforcing the law. At the same time, from a perspective of 

security, some significant situations, namely pandemic, economic depression, 

terrorism, and technological progress, may cause new forms of criminal activity such 

as cybercrime. As national security is challenged by these factors and events, some 

democratic countries exercise their power through the legislative, executive, and 

judicial processes to prioritize security over rights and freedoms in particular 

circumstances. For example, a terrorist suspect may not be provided the due 

process of law. Furthermore, the government may invoke national security interests 

to access personal data or to limit access to government information.  

The conflict between the idea of protecting the people’s rights and freedoms 

and the government exercising its power for national security has become an 

important matter in democratic countries including Thailand, and it has caused 

controversy. Therefore, this group will discuss how social, economic, political, and 

technological factors affect the definition of and perspective on national security to 

balance it with the protection of people’s rights and freedoms harmoniously in the 

landscape of democracy.    

Main topics: 

 1) Dynamic change in economics, politics, society, and technology from the 

perspective of national security. 

 2) Relationship between a national security perspective and people’s rights 

and freedoms. 

 3) Balancing national security and people’s rights and freedoms in democracy. 
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กำหนดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564

“ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่”
democracyinanewlandscape

ระหว่างวันที่5-7พฤศจิกายน2564(ผ่านระบบOnlineConference)

 

 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

13.30 - 14.30 น.  ลงทะเบียน 

14.30 – 14.50 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 

   ประธาน  นายชวน	หลีกภัย	  

       ประธานรัฐสภา  

   กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย			

       เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

14.50 - 15.00 น.  ชมวีดิทัศน์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23   

ประจำปี 2564 

15.00 - 16.00 น.  การแสดงปาฐกถานำ เรื่อง “ภูมิทัศน์การเมืองไทยกับประชาธิปไตย 

ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง”

  โดย ศาสตราจารย์	ดร.สุรชาติ	บำรุงสุข		

    คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.00 - 17.30 น.  การอภิปรายมุมมองและประสบการณ์ จากต่ า งประ เทศ เรื่ อ ง 

“ประชาธิปไตยในความเปลี่ยนแปลง:ประสบการณ์จากต่างประเทศ” 

  โดย Prof.	Dr.	Mark	R.	Thompson,		

    Head and Professor of Politics,   

  Department of Asian and International Studies and Director,   

  Southeast Asia Research Centre (SEARC)   

  at the City University of Hong Kong 

    Assoc.	Prof.	Dr.	Youngho	Cho,		

    Associate Professor of Political Science,   

  Sogang University, Korea (TBC) 

  	 	 Dr.	Philips	J.	Vermonte,		

  Executive Director Centre for Strategic and   

  International Studies, Indonesia  
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   	 Dr.	Kevin	Casas-Zamora,			

  Secretary General The International Institute for   

  Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)  

 ดำเนินรายการโดย 

   	 ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์		

    ประธานกรรมการจดังานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ ครัง้ที ่23 

 

 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 

08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น.  การแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง“ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” 

  โดย Prof.	Dr.	Aurel	S.	Croissant,			

  Institute of Political Science, Ruprecht Karls-University,   

  Heidelberg, Germany 

10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 - 12.00 น.  การอภิปราย เรื่อง “ประชาธิปไตยไทยบนความท้าทายและโอกาส”  

  โดย ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจิด	สิงคะเนติ			 	

    คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	    

    อดีตนายกรัฐมนตรี 

   	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนกรัตน์	เลิศชูสกุล		 	

    คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   	 นายสุพันธุ์	มงคลสุธี			    

    ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ดำเนินรายการโดย

   	 นายนครินทร์	วนกิจไพบูลย์			

    บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว The Standard 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 17.00 น.  ลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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  ห้องย่อยที่1เรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลงของ

พรรคการเมือง 

   วิทยากร 

  	 Asst.	Prof.	Dr.	Aim	Sinpeng	 	

   Department of Government & International  

   Relations University of Sydney, Australia 

 		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิธิ	เนื่องจำนงค์	 	

   ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนินทร	เพ็ญสูตร		 	

   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  	 ดร.สติธร	ธนานิธิโชติ	    

   ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย  

   ผู้ดำเนินรายการ  

 		 นายปุรวิชญ์	วัฒนสุข			

   นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

   ผู้สรุปประเด็น    

 		 นางณัชชาภัทร	อมรกุล			

   นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 ห้องย่อยที่2เรื่องความชอบธรรมของสถาบันการเมืองท่ามกลาง

สภาวะผันผวนทางสังคม

   วิทยากร

  	 นายคำนูณ	สิทธิสมาน    

   สมาชิกวุฒิสภา  

 		 นายนิกร	จำนง		     

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา 

 		 นายยิ่งชีพ	อัชฌานนท์		 	   

   ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 

  	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรรณภา	ติระสังขะ		 	

   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ผู้ดำเนินรายการ  

 		 นายณวัฒน์	ศรีปัดถา			

   นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  
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   ผู้สรุปประเด็น    

 		 นางสาวธีรพรรณ	ใจมั่น			

   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

 ห้องย่อยที่3เรื่องตุลาการภิวัตน์:อำนาจตุลาการในการตัดสินคดี

เกี่ยวกับการเมือง

   วิทยากร

	 		 ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ	ภักดีธนากุล	 	

   อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 		 อาจารย์	ดร.เข็มทอง	ต้นสกุลรุ่งเรือง		 	

   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  	 อาจารย์	ดร.รวินท์	ลีละพัฒนะ		 	 	

   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 		 นายกล้า	สมุทวณิช	    

   นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ผู้ดำเนินรายการ  

	 		 นางสาวชมพูนุท	ตั้งถาวร			

   นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  

   ผู้สรุปประเด็น    

	 		 ดร.อภิญญา	ดิสสะมาน			

   นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

 ห้องย่อยที่4เรื่องการบริหารภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต

   วิทยากร

 		 ดร.กอบศักดิ์	ภูตระกูล     

   รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 		 รองศาสตราจารย์	ดร.มานิตย์		จุมปา		        

   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์	เหลืองประภัสร์		 	

   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 		 นางสาวอ้อนฟ้า	เวชชาชีวะ		    

   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 		 ศาสตราจารย์	ดร.เอกชัย	สุมาลี			   

   สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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   ผู้ดำเนินรายการ  

 		 ดร.เลิศพร	อุดมพงษ์			

   นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา 

   ผู้สรุปประเด็น  

 		 ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล			

   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา   

 ห้องย่อยที่5เรื่องดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน 

   วิทยากร 

  	 ศาสตราจารย์	ดร.ฐิตินันท์	พงษ์สุทธิรักษ์	   

   ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ISIS  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา	เทวานฤมิตรกุล					

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  	 นางสาวศยามล	ไกรยูรวงศ์	 	    

   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 		 นายอาทิตย์	สุริยะวงศ์กุล		    

   ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต  

   ผู้ดำเนินรายการ  

 		 นายศุภณัฐ	เพิ่มพูนวิวัฒน์			

   ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

   ผู้สรุปประเด็น  

  	 ดร.ศรัณยุ	หมั้นทรัพย์			

   นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 

08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น.  นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย5กลุ่ม

 ห้องย่อยที่1เรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลงของ

พรรคการเมือง 

  โดย นางณัชชาภัทร	อมรกุล	 	

    นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
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 ห้องย่อยที่2เรื่องความชอบธรรมของสถาบันการเมืองท่ามกลาง

สภาวะผันผวนทางสังคม 

  โดย นางสาวธีรพรรณ	ใจมั่น	 	

    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  

 ห้องย่อยที่3เรื่องตุลาการภิวัตน์:อำนาจตุลาการในการตัดสินคดี

เกี่ยวกับการเมือง 

  โดย ดร.อภิญญา	ดิสสะมาน	 	

    นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

  ห้องย่อยที่4เรื่องการบริหารภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต

  โดย 	ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	 	

    ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 

 ห้องย่อยที่5เรื่องดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน

  โดย  ดร.ศรัณยุ	หมั้นทรัพย์		

    นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

 ดำเนินรายการโดย 

    รองศาสตราจารย์	ดร.อรทัย	ก๊กผล			

    รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

10.30 - 10.45 น.  สรุปภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23 

ประจำปี2564

  โดย ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์		 	

    ประธานกรรมการจดังานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ ครัง้ที ่23 

10.45 – 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 - 11.30 น.  พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจำปี2564

11.30 - 12.00 น.   การแสดงปาฐกถาปิด

  โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย		

          เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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The23ndKPICongress,2021

democracyinanewlandscape

5–7November2021(OnlineConference)
 

Friday, November 5th, 2021 

13.30 - 14.30  Registration 

14.30 - 14.50  Openingceremonyofthe23 rdKPICongress,2021and

Exhibition Presided over  

  by Mr.	Chuan	Leekpai,		

    President of the National Assembly 

  Reporting remark by  

    Prof.	Woothisarn	Tanchai,			

  Secretary General, King Prajadhipok’s Institute 

14.50 - 15.00 VideoPresentationofthe23rdAnnualCongressof 

KingPrajadhipok’sInstitute(KPI),2021

15.00 - 16.00  Opening Keynote Address on “Thai Political Landscape and 

DemocracyinaChangingTimes”

  by  Prof. Dr. Surachart Bamrungsuk,  

    Faculty of Political Science, Chulalongkorn University 

16.00 - 17.30  International Panel Discussion on “Democracy amidst 

Changes:TheComparativePerspectives” 

 Panelists:

    Prof.	Dr.	Mark	R.	Thompson,		

    Head and Professor of Politics,   

  Department of Asian and International Studies and Director,   

  Southeast Asia Research Centre (SEARC)   

  at the City University of Hong Kong 

    Assoc.	Prof.	Dr.	Youngho	Cho,		

    Associate Professor of Political Science,   

  Sogang University, Korea (TBC) 

  	 	 Dr.	Philips	J.	Vermonte,		

  Executive Director Centre for Strategic and   

  International Studies, Indonesia  
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   	 Dr.	Kevin	Casas-Zamora,			

  Secretary General The International Institute for   

  Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 

   Moderator: 

  	 Dr.Jingjai	Hanchanlash,		
   Chairman of 23

rd
 KPI Congress Organizing Committee 

 

Saturday, November 6th, 2021 

08.00 - 09.00   Registration 

09.00 - 10.00 KeynoteAddresson“DemocracyinaNewLandscape”  

  by Prof.	Dr.	Aurel	S.	Croissant,		

    Institute of Political Science, Ruprecht-Karls-University,  

    Heidelberg, Germany  

10.00 - 10.15  Coffee Break 

10.15 - 12.00  PanelDiscussionon“TheChallengesandOpportunitiesof

ThaiDemocracy” 

   Panelists:  

   Prof.	Dr.	Banjerd	Singkaneti,		

   Faculty of Law, National Institute of Development Administration 

  	 Mr.	Abhisit	Vejjajiva,		

   Former Prime Minister 

 		 Asst.	Prof.	Dr.	Kanokrat	Lertchoosakul,		

   Faculty of Political Science, Chulalongkorn University 

  	 Mr.	Suphan	Mongkolsuthee,		

   Chairman of the Federation of Thai Industries  

   Moderator:   

  	 Mr.	Nakarin	Wanakijpaibul	

             Editor-in-chief, The Standard 

12.00 - 13.00  Lunch 
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13.00 - 17.00  Registration and attend to 5 sub-group discussion rooms 

  Group1.SocialPhenomenaandChangesinPoliticalParties

   Discussants: 

  	 Asst.	Prof.	Dr.	Aim	Sinpeng	 	

   Department of Government & International   

   Relations University of Sydney, Australia 

  	 Asst.	Prof.	Dr.	Nithi	Nuangjamnong	 	

   Faculty of Social Sciences, Naresuan University 

   Asst.	Prof.	Dr.	Chanintorn	Pensute  

   Faculty of Political Science and Public Administration,  

   Chiang Mai University 

 		 Dr.	Stithorn	Thananithichot	   

   Director of The office of innovation for Democracy, KPI 

   Moderator:  

  	 Mr.	Purawich	Watanasukh			 	

   Academic, College of Politics and Governance, KPI 

   Rapporteur:  

  	 Ms.	Natchapat		Amorngul	 	

   Expert Academic, College of Politics and Governance, KPI 

 Group2.TheLegitimacyofPoliticalInstitutionsintheMidst

ofSocialVolatility 

   Discussants: 

   Mr.	Kamnoon	Sidhisamarn	 	

   Senator, the House of Senate 

  	 Mr.	Nikorn	Chamnong		

   Member of the House of Representative,  

   Chartthaipattana Party 

  	 Mr.	Yingcheep	Atchanont	

   Manager, Internet Law Reform Dialogue (iLaw) 

  	 Assoc.	Prof.	Dr.	Vannapar	Tirasangka	

   Faculty of Political Science, Thammasat University 

   Moderator:  

 		 Mr.	Nawat	Sripattha	

   Senior Academic, Parliamentary Academic Support Office, KPI  
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   Rapporteur: 

  		 Ms.	Teeraphan	Jaiman		

   Director, Parliamentary Academic Support Office, KPI  

  Group3.JudicialActivism:JudicatureinPoliticalCases

   Discussants: 

 		 Mr.	Jaran	Pukditanakul		 	

   Former Justice of the Constitutional Court    

 		 Dr.	Khemthong	Tonsakulrungruang	

   Faculty of Political Science, Chulalongkorn University 

 		 Dr.	Rawin	Leelapatana		 	

   Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 		 Mr.	Kla	Samudavanija		

   Academic, Constitutional Court of Thailand 

   Moderator:  

  	 Ms.	Chompunoot	Tangthavorn	

   Senior Academic, Parliamentary Academic Support Office, KPI 

   Rapporteur:  

 		 Dr.	Apinya	Tissamana			

   Senior Academic, The office for Peace and Governance, KPI 

  Group4.GovernanceandCrisisManagement

   Discussants:

 		 Dr.	Kobsak	Pootrakool		

   Executive vice President, Bangkok Bank 

 		 Assoc.	Prof.	Dr.	Manit	Jumpa		

   Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 		 Asst.	Prof.	Dr.	Wasan	Luangprapat	 	

   Faculty of Political Science, Thammasat University 

  	 Ms.	On	Fa	Vejjajiva	

   Secretary General, the Public Sector Development Commission 

  	 Prof.	Dr.	Agachai	Sumalee	

   School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University 

   Moderator:  

 		 Dr.Lertporn	Udompong	   

   Senior Academic, Research and Development Office, KPI 
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   Rapporteur:  

 		 Dr.Thawilwadee	Bureekul		 	

   Director, Research and Development Office, KPI 

  Group5.EquilibriumofStateSecurityandPeople’sRights

and Freedoms 

   Discussants: 

 		 Prof.	Dr.	Thitinan	Pongsudhirak	 	

   Director, Institute of Security and International Studies (ISIS) 

 		 Asst.	Prof.	Dr.	Parinya	Thewanaruemitkul	 	

   Faculty of Law, Thammasat University 

 		 Ms.	Sayamol	Kaiyoorawong	 	

   Commissioner, National Human Rights Commissioner of Thailand 

 		 Mr.	Arthit	Suriyawongkul	

   Coordinator, Thai Netizen Network 

   Moderator:  

 		 Mr.	Supanat	Permpoonwiwat		

   Director, The Office of Peace and Governance, KPI  

   Rapporteur:  

 		 Dr.	Saranyu	Mansap	 	

   Senior Academic, the Office of Promoting Politics of the   

 People, KPI 

	

Sunday, November 7th, 2021 

08.00 - 09.00  Registration 

09.00 - 10.30  Presentation of the findings from the five group discussions 

  by  Ms.	Natchapat	Amorngul	   

    Expert Academic, College of Politics and Governance, KPI 

  	 	 Ms.	Teeraphan	Jaiman	

    Director, Parliamentary Academic Support Office, KPI  

   	 Dr.	Apinya	Tissamana			 	

    Senior Academic, The office for Peace and Governance, KPI 

   	 Dr.	Thawilwadee	Bureekul			 	

    Director, Research and Development Office, KPI 
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สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021   	 Dr.	Saranyu	Mansap	 	

    Senior Academic, The Office of Promoting Politics of the   

  People, KPI 

  Moderated by 

    Assoc.	Prof.	Dr.	Orathai	Kokpol,	

    Deputy Secretary General, King Prajadhipok’s Institute, 

    King Prajadhipok’s Institute 

10.30 - 10.45  Conclusion of the 23rd KPI Congress Organizing Committee 

  by Dr.	Jingjai	Hanchanlash	

10.45 - 11.00  Coffee Break 

11.00 - 11.30 CeremonyoftheKingPrajadhipok’sAwardsfor 

LocalAdministrativeOrganizations,2021

11.30 - 12.00   Closing Remark   
by  Prof.	Woothisarn	Tanchai,			
  Secretary General, King Prajadhipok’s Institute 



สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021

คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิด
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ครั้งที่23ประจำปี2564
เรื่องประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่
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คำกล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์วุฒิสารตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า



กราบเรียน ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า  

ในนามของสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการเพื่อการจัดงานประชุมวิชาการ  

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน

กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิเีปดิการประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ สถาบนักำหนด

จัดการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้าเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และใน

การจัดงานปีนี้ การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 จัดขึ้น  

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่”(DemocracyinaNewlandscape) 

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2564 แต่สำหรับปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงต้องปรับรูปแบบ

และวิธีการจัดการประชุมวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด ดังนั้น

การจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้จึงเป็นการจัดงานในรูปแบบ Online 

Conference ซึ่งทำให้สถาบันได้ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องจำนวนคนที่จะเข้าร่วมการประชุม อันเป็น

โอกาสที่ทำให้มีการปรับตัวในการประชุมในวิถีใหม่  
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ด้วยสถาบันได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในบริบททางการเมืองการปกครอง สังคม 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี 

การศึกษา ทั้งระดับสากลและภายในประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นับเป็นปัจจัย  

ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันจึงเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด มุมมอง

และประสบการณ์จากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกภาคส่วนทั้งนักวิชาการจากในประเทศ  

และต่างประเทศร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมุ่งหวังจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย  

ที่มีคุณภาพต่อไป  

โดยในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง เพื่อเป็น  

เวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐาน  

การศึกษาวิจัยเพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ในประเทศไทย และประการที่สอง เพื่อให้มีข้อเสนอหรือทิศทางของการพัฒนา ตลอดจน  

การปรับตัวของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่  

กิจกรรมในการจัดประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้ประกอบด้วย  

กิจกรรมหลัก 3 ส่วนคือ การแสดงปาฐกถา ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ จะมาแสดงทัศนะต่อพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในบริบทที่จะส่งผลต่อ

ประชาธิปไตยทั้งระดับสากลและในประเทศไทย การอภิปรายซึ่งประกอบด้วยการอภิปราย  

ในเวทีระหว่างประเทศและการอภิปรายในเวทีของประเทศไทย เพื่อสะท้อนมุมมองและ  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยทั้งระดับนานาชาติ   

ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในส่วนของการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งจะเป็นการแสดงทัศนะ

และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน์ประชาธิปไตยเพื่อให้เกิด  

การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  

ในการจัดการประชุมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและแสดงความประสงค์เข้าร่วมการประชุม

วิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยน และร่วมออกแบบประชาธิปไตยไทยในภูมิทัศน์ใหม่ร่วมกัน   

กว่า 1,200 คน  

บัดนี้ได้เวลาอันสมควร กระผมในนามของสถาบันพระปกเกล้า ขอกราบเรียนเชิญ   

ทา่นชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา ในฐานะประธานสภาสถาบนัพระปกเกลา้ ได้กรุณากล่าวเปิด

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 เรื่องประชาธิปไตย  

ในภมูทิศันใ์หม ่เพือ่เปน็เกยีรตแิกผู่เ้ขา้รว่มประชมุและวทิยากรในการประชมุวชิาการ ของสถาบัน

ในครั้งนี้  

ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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คำกล่าวเปิด

นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า



ท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย คณะกรรมการจัดการ

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร นักศึกษา ผู้สนใจและ

ผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามของประธานรัฐสภาและประธานสถาบันพระปกเกล้า ผมมีความยินดี

มาเป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้ งที่ 23 เรื่อง 

“ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่”  

การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสถาบัน  

พระปกเกล้า พุทธศักราช 2541 ซึ่งบัญญัติออกมาเมื่อครั้งที่ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก กำหนดไว้ในมาตรา 6 คือ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ   

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ โดยพระราชบัญญัต ิยังได้นิยาม  

การพัฒนาประชาธิปไตยไว้ในมาตรา 2 ว่าหมายถึง การวิจัย การเก็บรวบรวมองค์ความรู้  

และประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการส่งเสริมการเผยแพร่การอบรม เพื่อให้ระบบและวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน  
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23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งนี้  

เป็นครั้งที่ 23 เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมวัตถุประสงค์ดังกล่าวของสถาบันได้อย่างน่าชื่นชม   

อนึ่ง นับตั้งแต่ผมเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาครั้งนี้ ได้มีโอกาสร่วมการประชุมนี้เป็นครั้งที่ 3 

ในการประชุมก่อนหน้านี้ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 เป็นการประชุมเรื่องการลด  

ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย และเรื่องจินตภาพใหม่ การกระจาย

อำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ บทเรียนจาก covid - 19 ตามลำดับ การประชุมครั้งที่ 23 นี้ 

เป็นเรื่องประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ การประชุมวิชาการทั้ง 3 ครั้ง มีประเด็นสืบเนื่องกัน 

ประเด็นหลักของการประชุม 2 ครั้งก่อน เกี่ยวกับความมุ่งหวัง ด้านการลดช่องว่าง  

ความเหลื่อมล้ำ อันเป็นกระแสและสถานการณ์ที่ปรากฏในบ้านเมือง โดยสถาบันพระปกเกล้า

ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและประชาธิปไตย

ที่มีการกระจายอำนาจ และครั้งนี้ เป็นการพยายามมองประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม ่  

เพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่อยู่ในจินตภาพและความมุ่งหวังในการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้ปรากฏ  

ในเชิงรูปธรรมในภูมิทัศน์ใหม่อย่างไร มีความก้าวหน้าในการสร้างคุณภาพประชาธิปไตย  

และลดความเหลื่อมล้ำหรือไม่ รวมทั้งมีสิ่งท้าทายใหม่อะไรบ้างในภูมิทัศน์ใหม่นี้ ข้อสังเกต  

ที่ผมกล่าวถึงนี้ สถาบันมีนักวิชาการและองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่รวบรวมไว้แล้วสามารถ  

ที่จะตอบข้อสังเกตที่ผมได้กล่าวไว้ได้ และผมหวังว่าสถาบันจะไม่ละเลยประชาธิปไตย  

ทีม่คีณุภาพและสจุรติ อนัมคีวามสำคญัและเปน็ปญัหาอยา่งแทจ้รงิตอ่สถานการณท์ีป่ระเทศไทย 

กำลงัเผชญิอยูใ่นขณะนี ้ผมหวงัวา่การประชมุวชิาการในครัง้นีจ้ะเปน็โอกาสสำคญัในการมสีว่นร่วม 

พัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยที่เป็นทางออกที่ปฏิบัติได้จริงโดยสถาบันควรจะแสวงหาแนวทาง  

ที่มีผลในทางปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ประชาธิปไตยที่ชอบธรรมภายในภูมิทัศน์ใหม่  

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

เรื่องประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ ขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  

ทุกประการ ขอขอบคุณครับ 
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ปาฐกถานำเรื่อง
“ภูมิทัศน์การเมืองไทยกับประชาธิปไตย

ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง”



ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุข  

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภูมิทัศน์ประชาธิปไตยไทย :   
ความเปลี่ยนแปลง & ความท้าทาย 

 
สุรชาติ บำรุงสุข* 

 

จากชื่อหัวข้อ “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” ทำให้เห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า ประชาธิปไตยในทุกยุคทุกสมัยจะต้องเผชิญกับสิ่งที่คล้ายคลึงกัน 

คือ ความท้าทายที่เกิดขึ้นภายในระบอบประชาธิปไตยในแต่ละช่วงเวลา 

ความท้าทายเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลของความเปลี่ยนแปลงในบริบทของ

สถานการณโ์ลก หรอือาจกลา่วไดว้า่ ความเปลีย่นแปลงเชน่นีเ้ปน็ผลมาจาก 

การกำเนิดขึ้นของภูมิทัศน์ใหม่ ๆ  

ในสภาวะความท้าทายนี้ บางครั้งประชาธิปไตยก็ขึ้นสู่กระแสสูง   

แต่บางครั้งกระแสประชาธิปไตยก็ตกต่ำ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากถามผู้คน  

ที่อยู่ในโลกร่วมสมัย ก็อาจได้คำตอบที่คล้ายคลึงกันว่า ยุคที่กระแส

ประชาธิปไตยไต่ระดับขึ้นสูงที่สุดในสมัยของเรา คือ ยุคหลังสงครามเย็น 

(The Post -Co ld War Era) หรือโลกหลั งสงครามคอมมิวนิสต์   

(The Post-Communist World) 

ดังจะเห็นได้ว่า หลังจากการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤศจิกายน   

ค.ศ. 1989 อันเป็นผลของการรวมชาติของประเทศเยอรมนี และเกิด  

การเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์ครั้งใหญ่ด้วยการทุบกำแพงเบอร์ลินนั้น 

สงครามเย็นได้สิ้นสุดลงในเวลาต่อมา อันนำไปสู่การเริ่มต้นของ “กระแส

โลกาภิวัตน์” ตั้งแต่ต้นทศวรรษของ ค.ศ. 1990 และกระแสดังกล่าวนี้  

ได้พัดผ่านไปทั่วทุกมุมโลก แน่นอนว่า กระแสนี้ไม่เว้นแม้แต่ประเทศ  

เล็ก ๆ อย่างประเทศไทย  

ทั้งนี้ เราทราบกันดีว่า แกนกลางของกระแสลมแห่งโลกาภิวัตน์นั้น 

คอื “กระแสเสรนียิม” ซึง่หมายถงึ การเมอืงและเศรษฐกจิทีย่นือยูบ่นหลกัการ 

ของประชาธิปไตยเสรีนิยม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งที่กระแสโลกาภิวัตน์  

 * ศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ขับเคลื่อนก็คือ มีการเรียกร้องให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในทางการเมือง พร้อมกับ

เรียกร้องให้เป็นทุนนิยมมากขึ้นในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดผลพวงของกระแสดังกล่าว   

ไม่ว่าจะเป็นกระแสการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และขณะเดียวกัน ก็พากระแส  

สิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นประเด็นสำคัญของกระแสโลก จนประเด็นนี้ยกระดับเป็นปัญหา   

“ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ” (climate change) ของโลกในปัจจุบัน 

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นดัง “ชุดความฝัน” ใหญ่ของคนในสมัยนั้น ซึ่งเชื่อว่าโลกหลังสงครามเย็น

จะเข้าสู่ “ยุคของการปฏิวัติประชาธิปไตย” อีกครั้งหนึ่ง และเกิดสำนวนที่ใช้เรียกปรากฎการณ์

ที่อยากเห็นในทางการเมืองว่า “Global Democratic Revolution” และไม่ผิดนักที่หลายคน  

ฝันว่า กระแสลมแห่งการปฏิวัติประชาธิปไตยนี้จะพัดไปทุกทิศทางทั่วโลก และเชื่อว่ากระแสลม

ดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การล้มลงของการปกครองในระบอบเผด็จการ และส่งผลให้เกิด  

การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic transition) แน่นอนว่า ความฝันในลักษณะนี้

เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง   

ความฝันถึงสังคมประชาธิปไตยถูกตอกย้ำจากมุมมองทางวิชาการ  ดังเช่น Samuel P. 

Huntington นกัวชิาการชาวอเมรกินั ทีเ่รยีกสภาวะดงักลา่ววา่ “คลืน่ลกูทีส่ามของประชาธปิไตย” 

(The Third Wave of Democracy)1 และชี้ให้เห็นว่า คลื่นลูกที่สามของประชาธิปไตยนี้  

มคีวามนา่สนใจในทางทฤษฎ ีซึง่ทา้ทายในทางปฏบิตัวิา่ คลืน่ลกูทีส่ามจะดำรงอยูไ่ดย้ัง่ยนืเพยีงใด 

แล้วเราจะยังฝันถึงประชาธิปไตยได้อีกนานเพียงใด 

อย่างไรก็ตาม Huntington เองก็ได้กล่าวเตือนไว้ในงานเขียนดังกล่าวว่า กระแส

ประชาธิปไตยของคลื่นลูกที่สาม สุดท้ายอาจกลายเป็น “กระแสคลื่นที่ตีกลับ” (reversed 

waves) ซึ่งอาจจะทำให้ประชาธิปไตยที่ทุกคนฝันถึงนั้น ไปไม่ถึงฝั่งฝัน โดยตัวอย่างที่ชัดเจน

ที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหภาพโซเวียต กล่าวคือ หลังจากระบอบ  

การปกครองแบบสังคมนิยมของสหภาพโซเวียตล่มสลายแล้ว หลายคนเชื่อว่ารัสเซียจะเปลี่ยน

จาก “รัฐสังคมนิยม” ไปสู่ความเป็น “รัฐประชาธิปไตย” จนเกิดคำกล่าวที่มีลักษณะเป็น  

คำล้อว่าความเป็นสังคมนิยมของสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเพียงเส้นทางที่คดเคี้ยวเพื่อเดินกลับไป

สู่ความเป็นประชาธิปไตย หรือกระทั่งมีการกล่าวว่าความคดเคี้ยวของสังคมนิยมในแบบสหภาพ

โซเวียตนั้น แท้จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ การหวนคืนของระบบตลาดในสังคม  

รัสเซียนั่นเอง  

 1 Samuel P. Huntington ได้กล่าวถึงคลื่นประชาธิปไตย (Waves of Democracy) ซึ่งหมายถึง  

การพฒันาของกระแสประชาธปิไตยในโลกและสามารถแบง่ออกเปน็สามชว่ง โดยคลืน่ลกูแรกของประชาธปิไตย 

เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1828 - 1926 คลื่นลูกที่สองของประชาธิปไตยเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

ส่วนคลื่นลูกที่สาม เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1974 (โปรดดู Samuel P. Huntington, “Democracy’s Third 

Wave,” Journal of Democracy, Spring 1991, retrieved Jan 12th, 2022, from https://www.ned.org/

docs/Samuel-P-Huntington-Democracy-Third-Wave.pdf)   
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ดังนั้น จึงไม่แปลกที่หลายคนมีความฝัน และเชื่อว่ารัสเซียจะเป็นประชาธิปไตย   

หรอืมองเหน็การเลอืกตัง้ในรสัเซยีดว้ยความหวงัอยา่งมาก แตส่ดุทา้ย สิง่ทีเ่กดิขึน้ในความเปน็จรงิ 

กลับไม่ได้ตอบโจทย์ของความฝันชุดนี้อย่างแท้จริง ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว ความฝันชุดนี้จบลง  

ในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิด ประชาธิปไตยที่เดินไปข้างหน้าจากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง  

ที่เกิดขึ้น กลับหยุดอยู่ระหว่างทางของความเป็นประชาธิปไตยกับความเป็นเผด็จการในระบอบ

อำนาจนิยม ซึ่งเราอาจเรียกสภาวะของการหยุดอยู่ตรงกลางนี้ว่า เป็นประชาธิปไตยที่หยุดอยู่ใน 

“พื้นที่สีเทา” (หรือที่เรียกว่า “transition in the gray zone”)  

สภาวะของประชาธิปไตยในพื้นที่สีเทาดังกล่าวก่อให้เกิดการปกครองรูปแบบใหม่  

ที่ถูกเรียกด้วยภาษาทางทฤษฎีในวิชา “เปลี่ยนผ่านวิทยา” (Transitology) ว่าเป็นการเมือง  

ในแบบ “ระบอบไฮบริด” (Hybrid Regimes) หรือหมายถึงการกำเนิดของ “ระบอบพันทาง” 

อันอาจเรียกได้ว่าเป็น “ระบอบครึ่ง ๆ กลาง ๆ” 

คำถามสำคัญในสภาวะของการเมืองที่การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยหยุดลงกลางทางนี้ 

คือ จุดที่หยุดลงนั้น เป็นจุดที่ค่อนไปสู่ความเป็นเสรีนิยม หรือเป็นจุดที่ค่อนไปสู่อำนาจนิยม   

ถ้าหากจุดที่หยุดนั้นค่อนไปทางที่เป็นประชาธิปไตย ก็จะเกิดสภาวะของ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” 

(half democracy) หรือที่เรียกในทางทฤษฎีว่า “ระบอบกึ่งประชาธิปไตย” (semi-democratic 

regime) ซึ่งเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งเราคุ้นเคยในการเมืองไทยในยุคของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

แต่ถ้าหากจุดที่หยุดลงนั้นค่อนไปทางอำนาจนิยม ก็จะเกิดสภาวะของความเป็นเผด็จการ  

แบบครึ่งใบ หรือที่เรียกว่า “ระบอบกึ่งอำนาจนิยม” (semi-authoritarian regime) เหมือนอย่าง

ที่เราเห็นในการเมืองรัสเซียปัจจุบัน 

ปรากฎการณ์ดังกล่าวท้าทายทางความคิดอย่างมากว่า ในกรณีที่การเปลี่ยนผ่านทาง  

การเมืองหยุดลงตรงพื้นที่สีเทา และเกิดระบอบการเมืองในรูปแบบใหม่ขึ้น ระบอบใหม่เช่นนี้  

จึงแตกต่างจากระบอบอำนาจนิยมแบบเดิมอย่างมาก ดังตัวแบบจากระบอบการเมืองของรัสเซีย 

ตุรกี กัมพูชา หรือเมียนมาก่อนการรัฐประหารปัจจุบัน เป็นต้น  ปรากฎการณ์เช่นนี้ทำให้เกิด

คำตอบในทางทฤษฎีอย่างชัดเจนว่า ระบอบพันทางคือ รูปแบบใหม่ของ “ระบอบเผด็จการ  

ในศตวรรษที่ 21”  และไม่จำเป็นต้องเป็นระบอบเผด็จการทหารในแบบเก่า  

การกำเนิดขึ้นของระบอบพันทางนี้ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะในชุดวิธีคิด

เดิมนั้น การเมืองจะถูกแบ่งออกเป็นเพียงสองฝั่ง ที่ เป็นดัง “ขาวกับดำ” คือ ฝั่งที่ เป็น

ประชาธิปไตย และฝั่งที่เป็นเผด็จการ แต่เมื่อเกิดการปกครองในระบอบพันทางขึ้น เรากลับ  

ไดเ้หน็สภาวะการเมอืงแบบใหมท่ีเ่กดิการเปลีย่นผา่นทางการเมอืงไปแลว้ แตก่ลบัหยดุอยูต่รงกลาง 

และไม่เดินต่อจนทำให้เกิดการปกครองขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง ในสภาวะเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่า   

ความฝันที่เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจะกลายเป็นกระแสของโลก และเป็น   

“กระแสหลัก” ประการเดียวนั้น ถูกท้าทายจากรูปธรรมที่ทำให้เห็นได้ว่า การเปลี่ยนผ่านสู่

ประชาธิปไตยที่ก่อให้เกิดระบบการเมืองของประเทศที่ เรียกว่า “ประชาธิปไตยใหม่”   
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(The New Democracies) นั้น อาจเดินไปไม่ถึงจุดที่หลาย ๆ คนคิดฝันไว้แต่แรก   

แต่ขณะเดียวกันระบอบดังกล่าวก็มิได้ล้มลงกลับคืนสู่ความเป็นเผด็จการเต็มรูป โดยเฉพาะ

ไม่ใช่การหวนคืนสู่ระบอบทหารแบบเก่า แต่ผู้นำทหารจำเป็นต้องอาศัยการเลือกตั้งมาเป็น

เครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจ 

ในอีกด้านหนึ่ง กระแสของโลกเองก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตยทั้งใน

เวทีโลกและในเวทีของแต่ละประเทศ ดังเช่นที่เราเห็นถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก่อให้เกิดกระแส

ประชาธิปไตยในยุคหลังสงครามเย็นมาแล้ว แต่ในปัจจุบัน กระแสโลกเริ่มสวิงไปสู่ความไม่เป็น

ประชาธิปไตย พร้อมกันนี้ เราก็ได้เห็น การเกิดการปกครองระบอบอำนาจนิยม หรือ  

ระบอบกึ่งอำนาจนิยมในหลายประเทศ ดังนั้น เราคงต้องยอมรับความจริงประการสำคัญว่า   

ความฝันใหญ่ของนักประชาธิปไตยหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นอาจจะไม่ได้สมหวัง จนบางที

อาจกลายเป็น “ฝันค้าง” ได้ด้วยเช่นในกรณีการเปลี่ยนผ่านที่ล้มลุกคลุกคลานในไทยที่ยังคง

ต้องเผชิญกับการรัฐประหารไม่จบ โดยเฉพาะรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2557   

ในอีกด้านของปัญหา การสิ้นสุดของการเผชิญหน้าระหว่างรัฐมหาอำนาจใหญ่ส่งผล  

อย่างสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นกระแสการเมืองหลักเพียงกระแสเดียวของเวทีโลก 

เพราะลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิสังคมนิยมที่เป็นคู่แข่งขันในทางการเมืองได้สิ้นสุดพลัง  

ทางการเมืองลง ฉะนั้น จึงเป็นความหวังอย่างมากในขณะนั้นว่า สภาวะดังกล่าวจะกลายเป็น

โอกาสของการสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ในโลกที่เป็นจริง กลับเกิดความท้าทาย  

ชดุใหมท่ีก่ารกา้วไปบนถนนสายประชาธปิไตยนัน้ อาจเปน็เพยีงการเดนิทางทีห่ยดุลงระหวา่งทาง 

แม้จะเดินหน้าไม่ได้อย่างที่หวัง แต่ก็ไม่ถอยหลังกลับไปทั้งหมด  

ถา้เชน่นัน้แลว้ ผลพวงทีต่ามมาจากสิง่ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่ความเปน็ไป 

ของการเมืองในอนาคตอย่างแน่นอน 

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เรายังคงเห็นการรัฐประหารในหลายประเทศ และอาจ

ต้องเรียกว่าเป็นการรัฐประหารของการเมืองแบบเก่า แต่เกิดในบริบทของเวลาใหม่ ในอีกส่วน 

ก็เป็นที่น่าเสียดายในกรณีของประเทศไทยซึ่งหลายคนเคยคาดหวังว่า หลังจากการเปลี่ยนผ่าน

ของกระแสโลกในยุคหลังสงครามเย็นแล้ว สังคมไทยจะอยู่ในบริบทที่เป็นตัวอย่างของการสร้าง

ประชาธิปไตยในภูมิภาคจนกลายเป็น “ตัวแบบการเมือง” หนึ่งในกระแสโลก แต่สุดท้ายแล้ว   

ดเูหมอืนวา่สงัคมไทยจะตดิกบัดกัของตนเอง การเมอืงไทยตกอยูใ่นวงัวนของระบอบอำนาจนยิม 

ในขณะที่การเมืองของโลกชุดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนผ่านที่ทำให้ระบอบการเมืองเป็นแบบ

พันทาง แต่ในการเมืองของโลกอีกชุดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีระดับการพัฒนาทางการเมือง กลับติด 

“กับดัก” ของระบอบอำนาจนิยมแบบเดิมคือ เป็นระบอบอำนาจนิยมภายใต้รัฐบาลทหาร   

ซึ่งเป็นระบอบอำนาจนิยมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพในแบบที่สังคมไทยคุ้นเคยมาแล้ว 

ดังนั้น ในสภาวะเช่นนี้ ยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญ
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ในทางการเมือง และขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย

ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น 

นอกจากความท้าทายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเผชิญกับการกำเนิด

ขึ้นของระบอบพันทางแล้ว ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 ยังต้องเผชิญกับโจทย์ใหม่ ๆ   

เพิ่มขึ้นอีก โดยในหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยต้องเผชิญกับโจทย์ของ  

ความรุนแรงที่มาจากการก่อการร้าย ซึ่งหลังการโจมตีขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมา คือ ประชาธิปไตยใน

สหรัฐอเมริกาจะอยู่ในสภาวะอย่างไร ? หรือแม้กระทั่งเกิดคำถามว่า จะเป็นไปได้หรือไม่  

ที่การก่อการร้ายดังกล่าวนั้น อาจนำไปสู่การล่มสลายของระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก  

รัฐอาจจะจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงของรัฐมากกว่าประชาธิปไตย อย่างที่มี  

การเรียกว่า “ความมั่นคงนำประชาธิปไตย” (หรือโดยนัยก็คือ “ความมั่นคงนำการเมือง”)  

แต่ว่าที่จริงแล้ว รัฐมหาอำนาจส่วนหนึ่งเคยมีประสบการณ์กับปัญหาเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่

ยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นสู่อำนาจของมุสโสลินี (Benito Mussolini)   

ใน ค.ศ. 1922 หรือการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ใน ค.ศ. 1933 จนทำให้เกิด

สงครามโลกใน ค.ศ. 1939 ซึ่งในขณะนั้นก็เกิดคำถามว่าระบอบประชาธิปไตยจะล่มสลาย  

หรือไม่ แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นคำตอบได้อย่างชัดเจนว่าระบอบประชาธิปไตย  

ยังสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงเช่น ในกรณีของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เพราะฉะนั้น 

ความรุนแรงจากการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ได้กลายเป็นความท้าทายในมิติใหม่อีกชุดหนึ่ง 

แต่เราก็เห็นความพยายามที่จะดำรงความเป็นรัฐประชาธิปไตยในท่ามกลางโลกของความรุนแรง 

แม้ว่ารัฐจะต้องเผชิญกับการก่อการร้ายขนาดใหญ่ก็ตาม  

ในโลกการเมอืงสมยัใหม ่โจทยเ์รือ่งความมัน่คงทีเ่กีย่วกบัความรนุแรงจากการกอ่การรา้ย 

และการก่อความไม่สงบเป็นความท้าทายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่เสมอ   

ดังเช่นที่เคยปรากฏมาแล้วในยุคสงครามเย็น ในอีกด้านหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่ามิติของการ  

กอ่สงครามกเ็ปลีย่นไป ซึง่เราจะเริม่เหน็ภาวะคูข่นานจากสงครามทีเ่กดิขึน้ นัน่คอื ความขดัแยง้ 

และการต่อสู้ระหว่างรัฐมหาอำนาจใหญ่ ซึ่งภาวะเช่นนี้ก็ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายกับระบอบ

ประชาธิปไตยของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะปัจจุบันที่เห็นถึงการแข่งขันระหว่างสองรัฐ

มหาอำนาจใหญ่อย่างชัดเจน คือ สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   

อันเป็นเสมือนการเดินย้อนเวลากลับสู่ “ยุคแห่งการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่” (The Age 

of Great Power Competition) เช่นที่เกิดมาแล้วในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 

การแข่งขันเช่นนี้ถือเป็นตัวอย่างความท้าทายของโลกประชาธิปไตยที่เราเผชิญอยู่ 

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันของสองรัฐมหาอำนาจใหญ่ที่เป็นเหมือนความท้าทายในเวทีโลก  

ดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยอย่างไรนั้น เราอาจจะยังไม่มีคำตอบทันที  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างน้อยคำถามเหล่านี้ก็ชวนให้เกิดการคิดต่อ และดังที่กล่าวไปแล้ว  
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ในข้างต้นว่า รัฐประชาธิปไตยตะวันตกเคยเผชิญกับความท้าทายของรัฐมหาอำนาจใหม่ และยัง

สามารถดำรงความเป็นประชาธิปไตยไว้ได้ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2  

นอกจากนี้ เราจึงยังคงมีความหวังอีกประการว่า  รัฐประชาธิปไตยจะสามารถรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจด้วย   

ถ้าหากมองจากมิติทางประวัติศาสตร์ จะเห็นว่าการล้มลงของตลาดเงินทุนในมลรัฐนิวยอร์ค  

จนส่งผลให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกใน ค.ศ. 1930 ก็ถือเป็นความท้าทายต่อระบอบ

ประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา และแน่นอนว่า ไม่ใช่เพียงความท้าทายต่อประชาธิปไตย  

ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หากแต่ยังท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยในพื้นที่ทั่วโลก  

คำถามสำคัญที่ตามมาคือ เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมประสบวิกฤต แล้วระบอบ

ประชาธิปไตยจะรับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างไร ?  

โจทย์นี้ถือเป็นโจทย์ที่น่าสนใจและน่านำมาคิดต่อ เนื่องจากยังคงเป็นโจทย์ที่ดำรงอยู่

จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากการเกิดสงครามทางการค้าระหว่างสองมหาอำนาจ

ใหญ่ ทำให้ต้องคิดต่อว่าสงครามการค้าเช่นนี้จะขยายตัวกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจชุดใหญ่

ของโลกหรือไม่ และถ้าหากเกิดการขยายตัวเป็นสงครามเศรษฐกิจชุดใหญ่จนนำไปสู่วิกฤต

เศรษฐกิจของโลก สภาวะดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยอย่างไร ? อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาของโจทย์ชุดนี้อาจจะต้องเป็นโจทย์ที่คิดต่อระยะยาวในอนาคต แต่อย่างน้อย สิ่งที่เกิดขึ้น

ก็ท้าทายให้เราคิดไม่ต่างจากความท้าทายด้านมิติความมั่นคง  

ในอีกมุมหนึ่ง มิติของความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีก็ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก 

จะเห็นได้ว่าในวันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่ติดตัวกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ 

สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือสมาร์ทเทคโนโลยี (Smart Technology) ทั้งหลายซึ่งกลาย

เป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รั้งไม่อยู่ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก้าวไปถึงเทคโนโลยี 

5G และ Metaverse ที่กลายเป็นความพลิกผันชุดใหญ่ และกำลังพาสังคมไปสู่อนาคตแบบที่

คาดไม่ถึง อันมีนัยว่า เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะ “disrupt” ในทางสังคม 

นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของมิติโลกในอดีตซึ่งหากนับจาก  

ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงการก้าวเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 20 แล้ว คือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

(Industr ia l Revolut ion) ดังนั้น ในวันนี้ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ เป็นผลมาจาก  

ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็กำลังจะเปลี่ยนมิติของโลกไม่ต่างจากการเปลี่ยนแปลง  

ที่การปฏวิตัอิตุสาหกรรมเคยทำในประวตัศิาสตร ์ดงันัน้ ถา้หากยอมรบัวา่การปฏวิตัอิตุสาหกรรม 

ในอดีตเป็นปัจจัยของความแปรปรวนหรือความผันผวน (disruption) ที่เคยเกิดขึ้น และคงต้อง

ยอมรับว่าความผันผวนในปัจจุบันนั้น เกิดจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยี และความผันผวนที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 นี้ อาจจะใหญ่กว่าความผันผวนที่เกิดจาก

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ขณะเดียวกัน ความผันผวนในปัจจุบันนี้ก็ท้าทาย  
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นักประชาธิปไตยให้คิดต่อว่า โลกประชาธิปไตยจะอยู่อย่างไรในสภาวะของความเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีผลกระทบทั้งในมิติทางสังคม 

เศรษฐกิจ และมิติด้านอื่น ๆ อย่างมาก 

ฉะนั้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น โจทย์ความเปลี่ยนแปลงชุดนี้ ซึ่งประกอบด้วย 

การก่อการร้าย (Terrorism) สงครามทางการค้า (Trade Wars) และความผันผวนที่เกิดจาก

เทคโนโลยี (Technology) หรือที่อาจเรียกรวม ๆ ว่า “3T” จึงกลายเป็นความท้าทายที่โลก  

จะเห็นได้ในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม นอกจากความท้าทายที่เกิดจากโจทย์ “3T” แล้ว ในอีกด้านหนึ่งก็ต้อง

ยอมรับว่าในตอนนี้ ไม่มีอะไรที่จะท้าทายกับประชาธิปไตยได้มากกว่าสถานการณ์โรคระบาด

ของโลก (global pandemic) ถ้าหากมองย้อนกลับไปในสังคมตะวันตกช่วงปลายทศวรรษ 

1960 จนถึงต้นทศวรรษ 1970 ดูจะเป็นช่วงที่เกิดความคิดทางด้านสาธารณสุขในอีกมิติหนึ่งว่า 

โรคระบาดใหญ่ได้หมดไปแล้วจากเวทีโลก และถ้าหากมองในทางมิติสาธารณสุขในขณะนั้น   

ก็อาจพบคำตอบที่ เป็นจริงว่า โรคระบาดอาจจะหมดไปแล้ว และไม่ เป็นปัญหาใหญ่   

หรอืภยัคกุคามตอ่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ แตส่ำหรบัประเทศทีก่ำลงัพฒันา หรอืประเทศดอ้ยพฒันา 

โจทย์ของโรคระบาดก็ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ และอาจเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

คำตอบที่แตกต่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว กับประเทศกำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา   

อาจเป็นภาพสะท้อนถึงช่องว่างระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ ในวันนี้โลกประชาธิปไตยก็เหมือนถูกท้าทายในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความท้าทาย

ที่ เกิดจากข้าศึกที่มองไม่เห็นตัวตน หรือเป็นความท้าทายที่ เกิดจากบริบท และปัจจัย  

ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ถ้าหากมองย้อนกลับไปในช่วงก่อน ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่ถึง 

10 ปี ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดโรคระบาดใหญ่ในเวทีโลก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (หรือโรคระบาดโควิด - 19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลาย ค.ศ. 2019 และการมี  

ผู้เสียชีวิตรายแรกจากโรคระบาดดังกล่าวในวันที ่11 มกราคม ค.ศ. 2020 ที่เกิดขึ้นในสังคมจีน 

และจุดเริ่มต้นที่โรคระบาดดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยในวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2020 

จนถึงวันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนจากสถิติของโลกแล้วว่าเกิดการติดเชื้อมากมายเพียงใด   

จึงอาจกล่าวได้ว่า โจทย์ของโรคระบาดเป็นความท้าทายที่คาดไม่ถึง คำถามที่ต้องคิดต่อมาก็คือ   

แล้วประชาธิปไตยจะอยู่อย่างไรกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ? และ ประชาธิปไตยจะสร้าง

ตัวเองให้มีประสิทธิภาพอย่างไรในการรับมือของโจทย์ชุดใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อทำให้สามารถ  

แข่งขันได้กับรัฐอำนาจนิยม ที่พยายามนำเสนอวาทกรรมใหม่ว่า ระบอบอำนาจนิยม  

มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการแพร่ระบาดมากกว่าระบอบเสรีนิยม 

นอกจากนี้ จริง ๆ แล้ว ก่อนโรคระบาดโควิด - 19 โลกเคยเผชิญกับโจทย์ใหม่ ๆ เช่น 

เรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) และในวันนี้ก็ยังคงเป็นโจทย์  

ที่น่าคิดเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น ถ้าหากมองในมิติของความมั่นคง ก็จะไม่ได้เรียกโจทย์นี้ว่า  
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การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะอากาศ แต่คงต้องเรียกว่าวิกฤตด้านอากาศ (Climate Crisis)   

ซึ่งทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า โจทย์ชุดนี้มีความท้าทายเพราะไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของผู้คน  

ในสังคม แต่เปลี่ยนภูมิทัศน์ของพื้นที่ต่าง ๆ ในโลก และถ้าหากดูความเปลี่ยนแปลงของอากาศ  

ในวันนี้ ก็จะพบทั้งไฟป่า พายุ ตลอดรวมถึงเห็นความผันผวนและความแปรปรวนของอากาศ  

ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิด เช่น บางพื้นที่ฝนตกมากจนน้ำท่วม ทั้งที่ในอดีตไม่เคยปรากฏว่า

น้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา หรือพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากโดยลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ราบสูง  

แต่ในวันนี้ เราได้เห็นพายุหลายลูกที่พัดเข้าสู่ทวีปเอเชียจนเกิดสภาวะอากาศแปรปรวน

อยู่สองอย่าง คือ น้ำท่วม หรือฝนแล้ง ประเด็นเรื่องอากาศจึงกลายเป็นวิกฤตอีกชุดหนึ่ง   

และเมื่อประกอบกับวิกฤตของเชื้อโรคระบาดที่ได้กล่าวมาแล้ว วันนี้จึงเกิดคำถามใหญ่ว่า   

ความผันผวนเช่นนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบอบประชาธิปไตย ? ดังนั้น วันนี้  

รฐัประชาธปิไตยจะตอ้งรบัมอืและสรา้งประสทิธภิาพในการรบัมอืเพือ่ทีจ่ะเผชญิกบัโจทยช์ดุใหม ่ๆ 

ซึ่งเมื่อปัญหาวิกฤตโรคระบาดรวมเข้ากับวิกฤตเรื่องความผันผวนของอากาศ ก็อาจทำให้เกิด  

ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการผลิตอาหารของสังคมตามมาได ้

อย่างไรก็ตาม โจทย์ด้านอาหารในวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความมั่นคงด้านอาหารเท่านั้น 

แต่เป็นโจทย์เรื่องวิกฤตด้านอาหารที่เป็นผลจากวิกฤตของอากาศและวิกฤตโรคระบาดที่ทำให้

ผู้คนไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพแบบปกติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเกษตรกรรม   

และสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตอาหารลดลง จนทำให้หลายสังคมต้องประสบ

กบัวกิฤต นัน่หมายความวา่ ประชาธปิไตยกำลงัเผชญิกบัความทา้ทายทีเ่ปน็โจทยใ์หม ่ๆ ซึง่กค็อื 

วิกฤตของโรคระบาดประกอบกับวิกฤตของอากาศและผนวกกับวิกฤตด้านอาหาร และ  

ยังมีวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่เรากำลังพบเห็นในปัจจุบัน  

ดังนั้น ในมิติวิกฤตด้านต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่นี้ สิ่งที่จะพบต่อมาคือความยากจน

ของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดคำถามตามมาอย่างสำคัญว่า ประชาธิปไตยจะรับมือกับ  

การขยายตัวของความยากจนของผู้คนในสังคมได้อย่างไร ? ทั้งนี้ จะต้องไม่ลืมว่า ในยุคหนึ่ง 

ความยากจนนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายอำนาจนิยมหรือบรรดานักประชานิยม

สรา้งตวัเองขึน้มา และสดุทา้ยความยากจนนีก้ก็ลายเปน็ปจัจยัในการลม้ลา้งระบอบประชาธปิไตย 

หรือโค่นล้มระบบเสรีนิยม  

ดังนั้น ในสภาวะเช่นนี้ ความยากจนจึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ ซึ่งวันนี้คนจนมีจำนวน  

มากขึ้น สังคมไม่ได้เผชิญกับความยากจนในแบบเดิมแต่เป็นความยากจนในระดับรุนแรงกว่า 

และตอ้งเรยีกไดว้า่เปน็ “ความยากจนอยา่งแสนสาหสั” (Extreme Poverty) โจทยค์วามยากจน 

ในระดับนี้เป็นสิ่งที่องค์การสหประชาชาติค่อนข้างห่วงกังวล ยิ่งกว่านั้น โจทย์ชุดใหญ่ที่เกี่ยวกับ

ความยากจนนี้ ยังมาพร้อมกับความยากจนของชนชั้นกลาง ในทางรัฐศาสตร์แล้ว ถ้าหาก

ชนชั้นกลางกลายเป็นคนจนก็จะกลายเป็นโจทย์ที่น่ากลัวที่สุด เพราะการแกว่งทางการเมืองของ
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ชนชั้นกลางมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดกระแสอำนาจนิยมได้ง่าย หรือในขณะเดียวกัน ชนชั้นกลางที่

ยากจนอาจกลายเป็นเหยื่อของระบอบประชานิยมปีกขวา และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการล้มล้าง

ระบอบประชาธิปไตย หรือในอีกทางหนึ่ง ชนชั้นกลางที่ยากจนลงอาจเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน  

ที่สำคัญของการปฎิวัติทางสังคมได้ไม่ยาก นั่นหมายความว่า ประชาธิปไตยกำลังเผชิญกับ

ความท้าทายใหญ่จากโจทย์ชุดใหม่ ๆ เหล่านี้  

นอกจากนี้ ถ้าหากมองย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจะพบความท้าทายครั้งใหญ่  

ที่เกิดขึ้นในช่วงกลาง ค.ศ. 2016 นั่นก็คือ ความพยายามของประเทศอังกฤษที่จะออกจาก  

การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า “Brexit” ซึ่งถือเป็นตัวอย่างการมาของกระแสขวา

อีกชุดหนึ่งในโลกตะวันตก นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ก็เกิดความท้าทายอีก

ชุดหนึ่ง คือ ชัยชนะของอดีตประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ (Donald Trump) ในการลงสมัคร  

รับเลือกตั้งประธานาธิบดี อันอาจกล่าวได้ว่า ในช่วง ค.ศ. 2016 นั้น โจทย์ที่เป็นความท้าทาย

ต่อประชาธิปไตยอีกชุดหนึ่งคือการก่อตัวของกระแส “ประชานิยมปีกขวา” (right -wing 

populism)  

ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น ถ้าหากรูปธรรมของความท้าทายต่อรูปแบบการปกครองของ

ประเทศประชาธิปไตยใหม่หมายถึง การเกิดขึ้นของระบอบพันทาง แต่ในประเทศตะวันตก  

ที่ เป็นประชาธิปไตยแท้ ๆ กลับเผชิญกับระบอบประชานิยม และถ้าหากพิจารณาแล้ว   

จะเห็นว่าความเป็นประชานิยมที่เกิดขึ้นหลังจากการขึ้นสู่อำนาจของอดีตประธานาธิบดี Donald 

Trump ในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปหลังชัยชนะของ 

Brexit แต่ก็แน่นอนว่า ถ้าหากเราคุ้นเคยกับการเมืองยุโรป ก็อาจจะกล่าวว่ายุโรปขยับตัวเป็น

ประชานิยมมากขึ้น เช่น การได้รับชัยชนะของพรรคการเมืองที่เป็นปีกขวาจัดหรือก็คือ  

พรรค Alternative für Deutschland (AfD) ในเยอรมนี ทั้งที่พรรคปีกขวาจัดในเยอรมนีไม่เคย  

ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเลยตั้งแต่การพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองของฮิตเลอร์ หรือ  

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นับตั้งแต่การล่มสลายของพรรคนาซีแล้ว พรรคปีกขวาจัดก็ไม่อยู่ในฐานะ

ที่จะได้รับเลือก และไม่มีที่นั่งอย่างมีนัยสำคัญในรัฐสภาของประเทศเยอรมนี แต่ในวันนี้   

พรรค AfD กลับกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงมากขึ้นและขยายตัวมากขึ้น หรือกล่าวให้

ถึงที่สุด วันนี้เราได้เห็นภาพแนวร่วมแห่งชาติของยุโรปหรือตัวแบบของผู้นำพรรคการเมือง  

ในยุโรปที่เป็นตัวแทนของประชานิยม หรือเป็นผู้นำในอีกชุดความคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาท้าทายกับ

ประชาธิปไตยในสังคมโลก 

สิ่งที่น่าสนใจในบริบทเช่นนี้จึงได้แก่ ประชาธิปไตยในโลกขณะนี้กำลังเผชิญกับโจทย์ของ

ความท้าทายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากมองจากมุมของคนที่เป็นประชาธิปไตย การแพ้

เลือกตั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ และการขึ้นสู่อำนาจของผู้นำใหม่ที่ทำเนียบขาว  

ในต้น ค.ศ. 2021 ก็ถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นความหวังของโอกาสในการนำกระแสเสรีนิยม  

กลับสู่เวทีโลกอีกครั้ง แต่สิ่งนี้ก็มิได้บอกกับเราว่า ประชาธิปไตยจะไม่ถูกท้าทาย  
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ดังนั้น จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในข้างต้น อาจทดลองสรุปเป็นภาพมหภาคสิบข้อได้ 

ดังนี้  

1) ประชาธิปไตยเผชิญกับความท้าทายจากกระแสความเปลี่ยนแปลงในมิติระหว่าง

ประเทศซึ่งถือเป็นความเปลี่ยนแปลงชุดที่ ใหญ่ที่สุด และถ้าหากกล่าวในคำภาษาเก่า   

ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่ในวันนี้ กำลังมีสภาวะเป็น “สงครามเย็น

ในศตวรรษที่ 21” (The 21st Century Cold War) ซึ่งสงครามเย็นในศตวรรษที่ 21 นี้  

จะมีผลกระทบต่อประชาธิปไตยเหมือนเมื่อครั้งที่สงครามเย็นในศตวรรษที่ 20 ส่งผลกระทบต่อ

ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกหรือไม่ จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายที่จะต้องเฝ้าดูด้วยกันต่อไป  

ในอนาคต 

2) ระบอบประชาธิปไตยในเวทีโลกจะทำอย่างไรที่บรรดากลุ่มขวาสุดโต่งจะสามารถดำรง

อยู่ในสภาวะที่ไม่สุดโต่งจนเกินไป หรืออย่างน้อย เป็นไปได้หรือไม่ที่ขบวนการอนุรักษ์นิยม  

จะดำรงสภาวะของการเป็นอนุรักษ์เสรีนิยม (liberal conservatives) ที่เป็นแบบกระแสหลัก 

ซึ่งหมายถึงประชาธิปไตยต้องการอนุรักษ์นิยมที่เป็นเสรีนิยม ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแบบขวาจัด  

ที่เป็นอันตรายต่อประชาธิปไตย ซึ่งหมายความว่า ความท้าทายในอีกมุมหนึ่งก็คือ ฝ่ายขวา  

จะดำรงตนให้เป็น “อนุรักษ์เสรีนิยม” ได้จริงเพียงใด  

3) ถ้าอนุรักษ์นิยมเดินสู่ความเป็นกระแสสุดโต่งมากขึ้นแล้ว จะทำอย่างไรที่กระแส  

สุดโต่งชุดนี้จะไม่กลายเป็น “ลัทธิฟาสซิสต์” (Fascism) ในศตวรรษที่ 21 โจทย์ชุดนี้ถือเป็น

โจทย์ที่มีความท้าทายอย่างมาก ซึ่งความท้าทายใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลัง ค.ศ. 1922 

ก็คือ การขึ้นสู่อำนาจของมุสโสลินีในอิตาลี และใน ค.ศ. 1933 ก็เกิดการขึ้นสู่อำนาจของ  

ฮิตเลอร์ในเยอรมนี หลังจากนั้นในเวลาเดียวกัน โลกก็เห็นการขึ้นสู่อำนาจของปีกฟาสซิสม์  

ในเอเชีย โดยเฉพาะในญี่ปุ่น หมายความว่า ความน่ากังวลส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยในวันนี้ 

คือ ทำอย่างไรที่ปีกอนุรักษ์นิยมจะไม่พลิกตัวจนสุดโต่ง แล้วกลายเป็นลัทธิฟาสซิสต์ในศตวรรษ

ที่ 21  

4) ทำอย่างไรที่ระบอบประชาธิปไตยจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มาจาก  

การระบาดใหญ่ของเชื้อโรค แน่นอนว่าในวันนี้เรามักจะพูดกันในบริบทของไวรัสโควิด - 19   

แต่จะต้องไม่ลืมว่าก่อนเกิดโรคโควิด-19 โลกก็เผชิญกับโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดิน

หายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส (Severe Accurate Respiratory Syndrome – SARS)   

โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome – MERS) หรือกรณีของโรคไข้หวัดนก 

(Avian Influenza) และแมใ้นวนันีเ้ราจะเหน็การแพรร่ะบาดของโรคระบาดโควดิ - 19 ในเวทโีลก 

แต่ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ยังคงมีโรคระบาดเดิมอยู่ ดังนั้น คำถามสำคัญอีกคำถามก็คือ 

ทำอย่างไรที่ ระบอบประชาธิปไตยจะสามารถรับมือกับความมั่นคงด้านสาธารณสุข   

หรือทำอย่างไรที่ประชาธิปไตยจะสร้างความมั่นคงในบริบททางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับ

สังคมได้มากขึ้น และทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบอบอำนาจนิยม 
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5) เป็นไปได้หรือไม่ที่ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นปัจจัยในการฟื้นฟูชีวิตของผู้คน และ

เป็นปัจจัยในการฟื้นฟูความหวังของสังคม ทั้งนี้ ถ้าหากประชาธิปไตยไม่สามารถแบกรับ

บทบาทและภารกิจเช่นนี้ได้จริงแล้ว ประชาธิปไตยก็อาจเผชิญปัญหาจากความท้าทายของ  

ฝ่ายอำนาจนิยม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ถ้าหากประชาธิปไตยในยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองไม่อาจฟื้นฟูชีวิตของคนในยุคดังกล่าวได้แล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คือ ชัยชนะ

ของปีกสังคมนิยม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าหากในขณะนั้น ประชาธิปไตยในยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองไม่สามารถฟื้นชีวิตคนได้ สังคมในตอนนั้นก็อาจจะกลายเป็นสังคมนิยม

โดยไม่ต้องใช้กองทัพใดยาตราไปยึดอำนาจรัฐ แต่จะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของ  

ระบบการเลือกตั้งที่ผู้คนในสังคมออกเสียงเพื่อปฏิเสธประชาธิปไตย เพราะเชื่อว่าระบอบ

ประชาธิปไตยไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 

6) วันนี้ เทคโนโลยีชุดใหม่ ๆ ได้นำความผันผวนหรือความเปลี่ยนแปลงมาสู่การดำเนิน

ชีวิต และความผันผวนนี้ก็เกิดขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลจากความเป็น “โลกไร้สาย” 

หรือ “โลกออนไลน์” หรือ “โลกไซเบอร์” แม้กระทั้งการก้าวจาก 4G หรือ 5G ไปสู่โลกของ 

“Metaverse” ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตย คำถาม

ที่สำคัญก็คือ ทำอย่างไรที่ประชาธิปไตยจะเผชิญกับโจทย์เทคโนโลยีชุดใหม่ ๆ เหล่านี้ หรือ  

ทำอย่างไรที่ระบอบประชาธิปไตยจะอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านี้เป็นพลังในการสร้าง  

ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในอนาคต (Democratic Consolidation) 

7) โจทย์ที่สำคัญอีกประการคือ ทำอย่างไรที่ระบอบประชาธิปไตยจะเผชิญกับภัยคุกคาม

แบบขา้มชาตไิด ้ซึง่ปญัหาในมติดิา้นความมัน่คงวนันี ้จะไมไ่ดม้เีพยีงโจทยค์วามมัน่คงแบบใหม ่ๆ 

หรือที่เรียกว่า “Non - Traditional Security” แต่เป็นภัยคุกคามข้ามชาติ หรือ “Transnational 

Security” หมายความว่าในโจทย์ของความมั่นคงปัจจุบัน จะเห็นมิติใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ วิกฤตอากาศ วิกฤตอาหาร เป็นต้น ซึ่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงในยุคปัจจุบันก็จะมีลักษณะข้ามชาติ หรืออาจกล่าวได้ว่า โลกาภิวัตน์มีมิติ  

ข้ามชาติเช่นไร ปัญหาความมั่นคงในยุคปัจจุบันก็จะมีมิติข้ามชาติเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ คำถาม  

ที่สำคัญคือ ระบอบประชาธิปไตยจะรับมือกับปัญหาภัยคุกคามที่เป็นโจทย์ข้ามชาติอย่างไร  

8) ระบอบประชาธิปไตยยังต้องพิจารณาถึงการรับมือกับสงครามรูปแบบใหม่ กล่าวคือ 

สงครามในวันนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องซื้ออาวุธรบแบบเก่า มีเพียงรัฐที่มีชุด  

ความคิดแบบโบราณในทางทหารเท่านั้นที่จะซื้ออาวุธแบบเก่า ด้วยจินตนาการแบบเก่า และ  

รบด้วยชุดความคิดของสงครามแบบเก่า แต่ถ้าหากมองโลกในอนาคตแล้ว สงครามได้เปลี่ยน

ผ่านเข้าไปสู่มิติของสงครามแบบใหม่ที่รบด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง   

ไม่ใช่การรบด้วยอาวุธแบบเก่า ไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำ รถถัง หรืออากาศยานแบบเดิม จะเห็นได้

จากข่าวต่างประเทศในวันนี้ ซึ่งพบว่าไม่มีสงครามใดที่ใหม่เท่าสงครามที่ทำโดยโดรน (Drone 

Warfare) และภาพที่ปรากฏอาจไม่ต่างจากในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ที่เราเคยดู หรือไม่มี
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สงครามใดในปัจจุบันใหญ่เท่ากับสงครามที่ทำผ่านโลกไซเบอร์ที่เรียกว่า “สงครามไซเบอร์”  

(Cyber Warfare) สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยต้องรับมือกับโจทย์สงคราม

แบบใหม่ ในขณะที่รัฐบาลของบางประเทศอาจติด “กับดักทหารเก่า” ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล

ทางความคิดที่ล้าหลังทางการทหารและความมั่นคง อันส่งผลให้เกิดการซื้ออาวุธแบบเดิม   

ที่ไม่สนองต่อความเปลี่ยนแปลงของมิติการสงคราม 

9) ระบอบประชาธิปไตยจะต้องคิดถึงโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันประเทศ หรือ  

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบอบประชาธิปไตยจะสร้างสมดุลระหว่างการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

กับกองทัพ ทั้งนี้ โจทย์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารยังคงเป็นโจทย์สำคัญ  

ให้นักประชาธิปไตยต้องคิดทุกยุคทุกสมัยไม่ต่างจากในศตวรรษที่ 20 แต่ว่าในศตวรรษที่ 21   

การดำรงความสมดุลของ “ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร” มีความซับซ้อนมากขึ้น 

หรือโดยนัยของปัญหาคือ ความสมดุลระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับกองทัพ ยังคงเป็น

โจทย์ที่ต้องคิดต่อในทุกสังคมไม่เว้นแม้แต่สังคมตะวันตก และโจทย์ชุดนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น

ภายใต้เงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงของการสงคราม และพัฒนาการของเทคโนโลยีทหาร   

แม้ในด้านหนึ่งของปัญหาสงครามยังคงเป็นเรื่องของสงครามก่อความไม่สงบ ที่อาจจะไม่พึ่งพิง

อยู่กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีทหาร และอาวุธสมรรถนะสูง 

10) ระบอบประชาธิปไตยจะต้องคิดโจทย์ที่สำคัญอีกประการคือ ประชาธิปไตยจะต้อง

สร้างประสิทธิภาพของระบอบการเมือง ซึ่งก็คือการตอบคำถามว่าทำอย่างไรระบอบการเมือง  

ที่เป็นประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  หรือรับมือกับ  

ความท้าทายจากปัญหาชุดใหม่ ๆ กล่าวคือ จะทำอย่างไรที่ประชาธิปไตยจะสร้างให้เห็นภาพ

อย่างเป็นรูปธรรมว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีประสิทธิภาพมากกว่า  

การปกครองระบอบเผด็ จการ หรื อทำอย่ า ง ไรที่ จ ะส่ งสัญญาณว่ าประชาธิป ไตย  

มีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาและ/หรือวิกฤตได้มากกว่าระบอบอำนาจนิยม เพราะไม่ว่า

ระบอบการเมืองแบบใดก็ตามที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาแล้ว ระบอบ

การเมืองนั้น น่าจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 

11) สุดท้าย คำถามที่อยากทิ้งไว้ต่อเนื่องจากประเด็นในข้างต้นคือ ระบอบประชาธิปไตย

จะเสนอโครงการทางการเมืองอะไรในอนาคต เนื่องจากข้อเสนอของโครงการทางการเมือง  

จากฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลก และในเวทีภายใน เนื่องจากฝ่ายขวา   

ตลอดรวมถงึฝา่ยทีไ่มเ่ปน็ประชาธปิไตยนัน้ มกัจะมขีอ้เสนอในดา้นตา่ง ๆ เพือ่สรา้งความทา้ทาย 

กับฝ่ายประชาธิปไตยเสมอ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น อาจเป็นการนำเสนอมุมมองในประเด็นความท้าทายของ

ประชาธิปไตยในกระแสโลกปัจจุบัน แต่ถ้าหากหันกลับมาพิจารณาถึง “ประชาธิปไตยไทย” 

บ้าง จะเห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศเผชิญกับปัญหาและความท้าทายจนอยู่ในภาวะ  

ที่อธิบายได้ว่ามีลักษณะ “ล้มลุกคลุกคลาน” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขับเคลื่อนและต่อสู้ของ
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กระแสเสรีนิยมและกระแสอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยกลับไม่สามารถส่งผลในเชิงบวกให้

ประชาธิปไตยไทยไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ประชาธิปไตยไทย  

มีความเข้มแข็ง เมื่อนั้น ระบอบนี้ก็มักจะถูกโค่นล้ม หรือถ้าหากเปรียบเทียบประชาธิปไตยไทย

เป็นนักกีฬา เมื่อไหร่ก็ตามที่นักวิ่ง ที่ป้ายบนหน้าอกเขียนว่า “ประชาธิปไตย” วิ่งเข้าเส้นชัย  

ได้แล้ว ก็จะถูกกรรมการจับหาว่า กระทำผิดกติกา (foul) หรือเมื่อไหร่ที่นักมวยประชาธิปไตย

ชกชนะบนเวที กรรมการก็จะชูมือให้แพ้ นั่นก็คือ ประชาธิปไตยไทยแทบจะไม่เคยเป็นฝ่ายชนะ

เลยเพราะฝ่ายอนุรักษ์นิยมมี “อำนาจพิเศษ” เพื่อใช้ในการโค่นล้มประชาธิปไตยเสมอ จนอาจ

กล่าวได้ว่าสภาวะของการล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยไทยที่เกิดจากรัฐประหารกลายเป็น

อัตลักษณ์ของการเมืองไทยไปโดยปริยาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเมืองไทยมีอัตลักษณ์

พิเศษคือการเผชิญกับการรัฐประหารจนเป็นเรื่องปกติ และต้องยอมรับว่าประเทศไทย  

ในศตวรรษที่ 21 ยังคงมีรัฐประหารเกิดใน พ.ศ. 2549 และเกิดรัฐประหารอีกครั้ ง  

ใน พ.ศ. 2557 จะเห็นว่าในเวลาไม่ถึง 10 ปี ประเทศไทยมีรัฐประหารเกิดขึ้นถึงสองครั้ง   

ซึง่ถอืเปน็สถติทิีไ่มเ่ปน็ผลดตีอ่ภาพลกัษณข์องประเทศไทย สรปุกค็อื ในสภาวะเชน่นี ้รฐัประหาร 

กลายเป็นอัตลักษณ์ของการเมืองไทย และขณะเดียวกัน ก็ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ  

การล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยจนกลายเป็นภาวะที่พบเห็นได้อย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมองว่า รัฐประหารเป็นชัยชนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ก็อยากจะขอ

กล่าวไว้ตรงนี้ว่า ในอีกด้านหนึ่งนั้น รัฐประหารก็เป็นสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ของฝ่ายอนุรักษ์

นิยมเช่นกัน เพราะถ้าหากพิจารณาจริง ๆ การเกิดขึ้นของรัฐประหาร เป็นการตอบเราว่า  

ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่เคยชนะในทางการเมืองได้เลย และจำเป็นจะต้องอาศัยอำนาจของ  

ฝ่ายเสนานิยมเพื่อใช้ในการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ต้องการ อันเป็น  

การใช้อำนาจที่เป็นพลังอำนาจทางทหารของชาติเพื่อโค่นล้มระบอบการเมืองของประเทศ   

ในสภาวะเช่นนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือไม่ว่าจะอย่างไรประชาธิปไตยก็แพ้ เพราะประชาธิปไตย  

ไม่สามารถต้านทานรัฐประหารได้ในบริบทของการเมืองไทย นั่นหมายความว่า ในสภาวะที่  

ฝ่ายอนุรักษ์นิยมพยายามที่จะสร้างอำนาจผ่านกลไกของฝ่ายทหาร หรือหมายถึง การที่  

ฝ่ายอนุรักษ์นิยมร่วมเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับฝ่ายเสนานิยมส่งผลให้การพัฒนา

ประชาธิปไตยในประเทศไทยประสบปัญหามาตลอด 

การต่อสู้ของกระแสการเมืองเช่นนี้ดำรงอยู่ในสังคมการเมืองไทยมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน และกลายเป็นความท้าทายว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่การรัฐประหารใน พ.ศ. 2557   

จะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายของการเมืองไทย แต่คำถามดังกล่าวจะตอบยืนยันไม่ได้ ดังเช่น  

ในอดีตของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เมื่อเกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ก็เคยมีความหวังว่ารัฐประหารครั้งนั้น ซึ่งจบลงด้วยการลุกขึ้นต่อสู้

ครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 จะเป็นจุดจบที่ปิดฉากสุดท้ายของการก่อรัฐประหาร

ในการเมืองไทย แต่สุดท้ายแล้ว เราก็ได้เห็นการหวนคืนของรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 และ 

พ.ศ. 2557 นั่นแปลว่าสิ่งที่ต้องคิดคือ ทำอย่างไรที่จะสามารถสร้างกลไกของฝ่ายประชาธิปไตย
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ให้เข้มแข็ง และมีพลังพอที่จะสามารถรับมือกับการยึดอำนาจของฝ่ายขวาจัดได้ เนื่องจาก  

ในความเป็นจริงแล้ว กลไกของฝ่ายประชาธิปไตยแทบจะไม่สามารถเผชิญกับความท้าทายได้ 

เมื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมจับมืออย่างแนบแน่นกับฝ่ายเสนานิยมเช่นในปัจจุบัน    

ทั้งนี้ ถ้าหากพิจารณาการเมืองไทยปัจจุบัน ก็จะพบ “ปุ๋ยสูตรพิเศษ” และขอเรียกว่า 

“ปุ๋ยสูตร 6+6” สำหรับระบอบอำนาจนิยมชุดใหม่ “ปุ๋ยสูตร 6+6” คือการสร้างระบอบพันทาง

ของการเมืองไทยในศตวรรษที่ 21 โดย 6 แรก เป็นการออกแบบโครงสร้างหกแบบ นั่นคือ  

1) การออกแบบโครงสร้างรัฐธรรมนูญไม่ให้เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560) ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ  

ที่เป็นประชาธิปไตย และในขณะนั้น เราไม่มีสิทธิและไม่มีโอกาสที่จะกดดันรัฐบาลให้สร้าง

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 ให้เป็นประชาธิปไตย แต่ด้วยความต้องการที่จะสืบทอดอำนาจ  

ของผู้นำรัฐประหาร รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 จึงถูกออกแบบเพื่อไม่ให้เป็นกติกาสากล   

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในบรบิทอำนาจของสมาชกิวฒุสิภา หรอืกลา่วอยา่งงา่ย ๆ เราเหน็การจดัตัง้ 

“พรรคทหาร” เกิดขึ้นในวุฒิสภา พร้อมฐานเสียง 250 เสียง อย่างชัดเจน  

2) การออกแบบกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายลำดับรอง หรือที่เรียกว่า “กฎหมาย

ลูก” นั้น ดำเนินการเพื่อรองรับโจทย์ชุดเดียว คือ การสร้างการเมืองไทยในอนาคตให้เป็น

ระบอบพันทาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการออกแบบกฎหมายของรัฐบาลทหาร ก็เพื่อทำให้

การเมืองไทยไม่เป็นประชาธิปไตย อันเป็นการใช้กระบวนการแบบประชาธิปไตยของรัฐบาล

รัฐประหาร เพื่อสร้างระบอบการเมืองใหม่ที่มีผู้นำรัฐประหาร กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง 

3) การออกแบบยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้เป็น “ข้อบังคับทางการเมือง” หรืออาจกล่าวได้ว่า

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ไม่ได้ถูกออกแบบให้ เป็นยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy)   

ตามความหมายทางวิชาการ แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างหายนะให้แก่ชาติ เพราะเป็นยุทธศาสตร์  

ที่ไม่สร้างผลพวงในทางบวกให้แก่การเมืองและสังคมไทย สิ่งที่นักคิดซึ่งมีบทบาทเป็น   

“นักยุทธศาสตร์ฝ่ายขวา” ที่อยู่กับปีกอนุรักษ์นิยมและทำหน้าที่รับใช้ระบอบอำนาจนิยม จะต้อง

ตระหนกัอยา่งมากในวนันีว้า่ ยทุธศาสตรช์ดุนีไ้ดห้มดสภาพไปแลว้เมือ่เกดิโรคระบาดโควดิ - 19 

และตามมาด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแบบ “Metaverse” เพราะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า

ยุทธศาสตร์ชุดนี้ไม่รองรับต่อปัญหาใหญ่ที่สังคมไทยกำลังเผชิญแต่อย่างใด หากยุทธศาสตร์  

ชุดนี้ออกมาเพื่อรองรับเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดในทางการเมือง นั่นคือ การรองรับอำนาจของผู้นำ

ทหารในการเมืองไทยที่จะก้าวสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบพันทาง 

4) การสร้างโครงข่ายแบบ “รัฐซ้อนรัฐ” เพื่อทำให้รัฐที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งไม่มี

ขีดความสามารถอย่างแท้จริง โดยการสร้างโครงข่ายแบบรัฐซ้อนรัฐนี้ไม่มีอะไรชัดเจนเท่ากับ

การขยายอำนาจและบทบาทของทหารผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะของความเป็นรัฐในอีกรูปแบบหนึ่งหรือ  
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อาจกล่าวได้ว่า กอ.รมน. เป็นตัวแทนของระบอบเสนานิยมที่ซ้อนอยู่กับระบบการเลือกตั้ง  

ที่เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าเครือข่ายรัฐซ้อนรัฐที่ถูกออกแบบเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่ออนาคตของ

การสร้างประชาธิปไตย 

5) การออกแบบบทบาทของกองทัพ ซึ่งเราได้เห็นบทบาทของกองทัพและการขยาย

อำนาจของทหาร จนทำให้เกิดคำถามที่ใหญ่ที่สุดคือ เมื่อใดระบอบการเมืองจะสามารถสร้าง

กองทัพไทยให้เป็นประชาธิปไตย หรือเมื่อไหร่ที่จะสามารถปฏิรูปกองทัพไทยให้เป็นทหารอาชีพ 

หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ประเทศไทยจะอยู่ ในเงื่อนไขที่ทำให้ทหารไทยลดความเป็น   

“ทหารการเมือง” และก้าวสู่ความเป็น “ทหารอาชีพ” เพราะตราบใดที่กองทัพยังมีบทบาท  

ทางการเมือง และดำรงอยู่ด้วยการเป็นทหารการเมืองแล้ว กระบวนการสร้างประชาธิปไตย  

จะเผชิญกับอุปสรรคอย่างมาก 

6) การออกแบบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้องค์กรอิสระเหล่านี้กลายเป็น 

“องค์กรที่ไร้อิสระ” แต่กลับเป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อการสร้างอำนาจของระบอบพันทาง   

หรือเป็นองค์กรที่ตอบสนองและเอื้อต่อการดำรงอยู่ของระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย  

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จะเหน็ไดช้ดัเจนวา่ใน “ปุย๋สตูร 6+6” นัน้ 6 แรก เปน็การออกแบบ 

โครงข่ายอำนาจ โครงสร้างอำนาจรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย กฎหมายที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โครงข่ายรัฐซ้อนรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อ  

การพัฒนาประชาธิปไตย การขยายบทบาทของทหารที่เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตย รวมทั้ง

การสร้างองค์กรอิสระเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย  

ในขณะเดียวกัน ในส่วน 6 หลังนั้น เป็นการออกแบบกลไกอีกหกประการ คือ  

1) การสร้างกลไกทางกฎหมายที่ไม่สนองตอบต่อการสร้างความเป็นนิติรัฐ ซึ่งถ้าหาก  

เราไม่สามารถสร้างความเป็นนิติรัฐให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ก็เป็นที่ชัดเจนว่าโอกาสของการสร้าง

ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย วันนี้ เราไม่อาจพูดแต่เพียงว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของ  

การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน อันเป็นคำกล่าวที่เป็นนามธรรม

เท่านั้น แต่คำตอบที่ชัดเจนของดัชนีที่วัดค่าประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์  

โลกปัจจุบันคือการวัดด้วย “ความเป็นนิติรัฐ” ซึ่งถ้าหากความเป็นนิติรัฐไม่เกิดขึ้นจริง ก็ไม่มี

ทางที่ประชาธิปไตยจะเกิดกับรัฐนั้นได้เลย 

2) การออกแบบกลไกของการโฆษณาทางการเมืองเพื่อหวังจะทำหน้าที่ในการปฏิบัติการ

จิตวิทยาโดยหวังว่าจะทำหน้าที่ในการสร้างข้อมูลข่าวสารให้ระบอบพันทาง หรือเรามักพูดกัน

เสมอว่ากลไกของการโฆษณาทางการเมือง คือ “การปฏิบัติการข่าวสาร” หรือ “Information 

Operation” (IO) และดังที่เห็นในปัจจุบัน แม้ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในสถานะ  

ของการเป็นการปฏิบัติการข่าวสารในความหมายทางการทหาร แต่ถ้าหากพูดด้วยนิยามทาง  

การทหารแบบสากล การปฏิบัติการข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันเป็นเพียง “ปฏิบัติการ
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จิตวิทยา” ของฝ่ายทหารที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เท่านั้น เพราะฝ่ายทหารมีขีดความสามารถ

และมีทักษะของการใช้ปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นเครื่องมือมาตั้งแต่ยุคสงครามคอมมิวนิสต์ และ

วันนี้เราก็ยังเห็นการใช้กลไกและเครื่องมือเช่นนั้นอยู่ บทบาทในมิตินี้เป็นประเด็นสำคัญ  

ในการเมืองไทย 

3) การสร้างกลไกการควบคุมทางการเมืองเพื่อควบคุมกระแสของการต่อต้านทาง  

การเมือง กลไกชุดนี้ เป็นกลไกของการใช้อำนาจทั้ งทางฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ และ  

สถาบันตุลาการ เพื่อควบคุมผู้ที่มีความเห็นต่างและผู้ที่มีความเห็นแย้ง ดังที่เห็นได้ชัดเจนว่า

กลไกชุดนี้มีบทบาทอย่างมาก เพื่อรองรับการสร้างระบอบพันทาง และการดำรงอยู่ของระบอบ  

การปกครองแบบที่เห็นในปัจจุบัน อีกทั้งทำให้ข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายในทางกฎหมายไม่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

4) การสร้างกลไกของ “รัฐราชการ” เพื่อเป็นเครื่องมือของระบอบพันทาง ซึ่งโดย  

หลักการแล้ว รัฐในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ควรจะต้องลดความเป็นรัฐราชการลง แต่ไม่น่าเชื่อว่า

สิ่งที่พบเห็นในปัจจุบันคือ รัฐไทยกลับมีสภาวะเป็นรัฐราชการที่มากขึ้น ดังจะเห็นว่า เมื่อผู้นำ

รัฐบาลไทยอยู่ต่อหน้าสื่อหรือถ่ายรูปออกรายการต่าง ๆ ก็จะต้องแต่งเครื่องแบบข้าราชการ  

เพื่อส่งสัญญาณว่า วันนี้ผู้นำรัฐบาลเป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยราชการ สัญญาณพวกนี้แสดง

ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจินตนาการของผู้นำไทยยังติดอยู่กับชุดความคิดแบบเดิมว่ารัฐไทย  

เป็นรัฐราชการ และหวังว่ารัฐราชการจะเป็นโอกาสของการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต   

อย่างไรก็ตาม ถ้าคิดในมุมกว้าง อาจกล่าวได้ว่ารัฐราชการเป็นหนึ่งในตัวแบบของความล้าหลัง

ทางการเมอืงเนือ่งจากรฐัราชการเปน็ผลผลติจากการเมอืงในศตวรรษที ่20 และในศตวรรษที ่21 

ก็มีแต่รัฐที่พยายามจะลดระบบราชการ และหวังว่าการลดความเป็นรัฐราชการลงจะเป็นโอกาส

ของการพัฒนาสังคมและการพัฒนาการเมือง แต่ตรงกันข้ามกับบริบทของประเทศไทย  

ในปัจจุบันที่ยังถือเอากลไกรัฐราชการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ 

5) การสร้างกลไกของการแข่งขันทางการเมือง ด้วยการกำเนิดของ “พรรคทหาร”   

ซึ่งอาจเรียกในทางทฤษฎีได้ว่าเป็นการกำเนิดของพรรคในระบอบเดิม หรือ “Regime Party” 

และเป็นพรรคที่รับมอบอำนาจเพื่อที่จะดำเนินการทางการเมืองเพื่อให้ผู้นำทหารชุดเดิมจาก  

การรัฐประหารสามารถมีอำนาจทางการเมืองต่อได้ภายใต้เงื่อนไขของการเลือกตั้ง จะเห็นว่า

กลไกลักษณะนี้สอดรับกับกลไกเดิมที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ พรรคทหารชุดหนึ่งอยู่ใน

วุฒิสภา และพรรคทหารอีกชุดหนึ่งอยู่ในเวทีการเมืองปกติ แต่ในขณะเดียวกัน คำถามที่

ท้าทายก็คือ อนาคตของพรรคทหารในสังคมไทยไม่เคยสดใส อย่างเช่นพรรคทหารในอดีตไม่ว่า

จะเป็นพรรคเสรีมนังคศิลาในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรคชาติสังคมในยุคจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ พรรคสหประชาไทยในยุคจอมพล ถนอม กิตติขจร หรือพรรคเสรีธรรมในยุคของ  

กลุ่มนายทหารห้ารุ่น ซึ่งก็ล้วนต้องเผชิญการสิ้นสุดของพรรคทหารในรูปแบบเดียวกันคือ   

การล่มสลายไปพร้อมกับระบบของทหารและสิ้นอำนาจไปพร้อมกับการหมดอำนาจของ  
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ผูน้ำทหารในแตล่ะชดุแตล่ะสมยั ดงันัน้ ในปจัจบุนัจงึมคีวามทา้ทายทีช่วนคดิ และนา่จบัตามองวา่ 

พรรคทหารที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 21 ของระบอบการเมืองไทย จะซ้ำรอยประวัติศาสตร์  

ชุดเดิมของความล่มสลายในอดีตหรือไม่  

6) การสร้างกลไกของการ “เอาชนะจิตใจประชาชน” ซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้ในยุคสงคราม

คอมมิวนิสต์ และถือว่าการเอาชนะความคิดและจิตใจของผู้คนเป็นโจทย์ใหญ่ของนักการทหาร

ในยุคที่สงครามมีลักษณะเป็นการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ ทฤษฎีของสงคราม  

ก่อความไม่สงบได้สอนเราอย่างหนึ่ง คือ รัฐจะชนะสงครามได้ ต่อเมื่อรัฐชนะใจประชาชน และ

ในวันนี้ รัฐประชานิยมไทยหรือรัฐพันทางซึ่งไม่ว่าจะเรียกในมุมใดก็แล้วแต่ พยายามที่จะ

เอาชนะจิตใจของประชาชนผ่านกลไกที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือกลไกของความเป็นประชานิยม   

“รัฐประชานิยมไทย” ปัจจุบันหรืออาจเรียกว่า “ระบอบประชานิยมทหารไทย” ได้พยายาม

เอาชนะจิตใจด้วยการแจกและโครงการลดแลกแจกแถมในแบบต่าง ๆ และหวังว่าการแจกเช่นนี้

จะซื้อใจประชาชนและนำไปสู่ชัยชนะทางการเมืองในอนาคต จึงเป็นประเด็นที่น่าติดตามว่า   

รัฐประชานิยมเช่นนี้จะเป็นปัจจัยของชัยชนะในการแข่งขันทางการเมืองในอนาคตได้จริงเพียงใด  

จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จะเห็นว่า “ปุ๋ยสูตร 6+6” เป็นดังปุ๋ยสูตรพิเศษ อันเป็น

ความหวังอย่างมากว่าจะทำให้ระบอบพันทางหรือระบอบการเมืองที่เป็นกึ่งอำนาจนิยมเติบโต

และแข็งแรงในสังคมไทย ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า สภาวะเช่นนี้ทำให้การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง  

ในสงัคมไทยประสบปญัหาความยุง่ยากมากขึน้ และเชน่เดยีวกนักป็ระสบกบัความซบัซอ้นมากขึน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากเราสังเกต “ปีกอนุรักษ์นิยม” ในสังคมไทย จะเห็นว่าปีกอนุรักษ์

นิยมไม่เป็นแต่เพียงพันธมิตรที่แนบแน่นกับ “ปีกเสนานิยม” เท่านั้น แต่ในหลายปีที่ผ่านมา  

ปีกอนุรักษ์นิยมไทยลดความเป็นปีกอนุรักษ์นิยมกระแสหลักและผันตัวเองไปสู่ความเป็น

อนุรักษ์นิยมที่ใกล้ชิดเท่ากับ “ปีกจารีตนิยม” การผันตัวจากปีกอนุรักษ์นิยมแบบกระแสหลัก 

เท่ากับเป็นการบอกว่าปีกอนุรักษ์นิยมไทยจะเป็นปีกการเมืองที่ไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตย 

และหันเข้าหาชุดความคิดจารีตนิยมมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา   

พลังสามส่วน คือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ฝ่ายจารีตนิยม และฝ่ายเสนานิยม ยังผนวกตัวเองเข้ากับ

การขยายตัวของปัจจัยใหญ่ในสังคมไทย นั่นคือ การเติบโตของระบบทุนนิยมในสังคมไทย   

หรือการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ในบริบทสังคมไทย  

 อาจกล่าวได้ว่า ในวันนี้ฝ่ายขวาไทยในศตวรรษที่ 21 กำลังสร้างบ้านด้วยเสาชุดใหญ่

สี่เสา โดยเสาที่หนึ่งคืออนุรักษ์นิยม เสาที่สองคือจารีตนิยม เสาที่สามคือเสนานิยม และเสาที่สี่

คือทุนนิยม ซึ่งอาจจะต้องกล่าวว่าเป็นทุนใหญ่ และในบ้านสี่ เสานี้ก็อาศัยคานสองคาน  

เพื่อรองรับ โดยคานที่หนึ่งเป็นคานที่ใช้อำนาจของฝ่ายทหาร ซึ่งก็คือคานที่เป็น “เสนาธิปไตย” 

(Militocracy) ซึ่งเป็นการใช้อำนาจของทหารในทางการเมือง และคานที่สองเป็นคานที่ใช้อำนาจ

ของกระบวนการตุลาการ หรือ “ตุลาการธิปไตย” (Juristocracy) ดังนั้น จากคานทั้งสองนี้  

จะทำให้เราเห็นเสนาธิปไตยกับตุลาการธิปไตย ในสภาวะเช่นนี้ เราอาจต้องยอมรับว่า   
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สังคมไทยไม่มี “ตุลาการภิวัตน์”  สังคมการเมืองไทยมีแต่ตุลาการธิปไตย เพราะตุลาการ

ภิวัตน์มีความหมายทางทฤษฎีที่สื่อถึงการที่สถาบันตุลาการออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ซึ่งไม่ใช่กรณีของประเทศไทยที่สถาบันตุลาการยืนเป็นผู้ปกป้องรัฐบาลทหารและ

ผู้นำทหาร 

นั่นหมายความว่า บ้านสี่เสาของฝ่ายขวาไทยมีคานที่แข็งแรงที่สุดรองรับการใช้อำนาจ  

คือ เสนาธิปไตยและตุลาการธิปไตย ในบริบทเช่นนี้ ฝ่ายขวาไทยย่อมเชื่อว่าบ้านนี้เป็นบ้าน  

ที่แข็งแรงที่สุด ที่จะรับมือกับความท้าทายของปีกประชาธิปไตย แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ได้

เห็นสังคมไทยเผชิญกับโจทย์ชุดใหม่ ๆ ไม่ต่างกับที่เกิดขึ้นในเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน

ของรัฐมหาอำนาจใหม่หรือสงครามเย็นชุดใหม่ หรือการระบาดของโรคโควิด - 19 และ  

ปัญหาใหญ่อีกชุดหนึ่งก็คือ รัฐไทยจะฟื้นเศรษฐกิจและชีวิตของผู้คนในสังคมได้อย่างไร และ  

จะพลิกฟื้นด้วยนโยบายประชานิยม และการแจกเงินไปไม่สิ้นสุดได้หรือไม่ และฝ่ายอนุรักษ์

นิยมจะยังสามารถควบคุมการเมืองให้เข้มแข็งได้เหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก

พิจารณาอีกมุมหนึ่งแล้ว สิ่งที่น่าห่วงกังวลอย่างมากก็คือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือปีกขวาของไทย

จะแกว่งไปขวามากกว่านี้อีกหรือไม่ในอนาคต และถ้าหากแกว่งไปเป็นขวาสุดโต่งมากกว่านี้   

ก็อาจกลายเป็นโจทย์สำคัญและจะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการสร้างประชาธิปไตยไทย เช่นที่เคย

เกิดขึ้นมาแล้วใน พ.ศ. 2519  

ถ้าหากลองมองจากมุมของฝ่ายประชาธิปไตยไทยบ้าง ก็ขออาศัยเวทีนี้ เสนอ   

“บ้านประชาธิปไตยหลังใหม่” ของสังคมไทย โดยบ้านหลังนี้จะประกอบด้วยสี่เสาเช่นกัน   

กล่าวคือ  

 - เสาที่หนึ่งคือ ปีกอนุรักษ์นิยมที่เป็นเสรีและไม่ต่อต้านประชาธิปไตยแบบสุดโต่ง   

จนกลายเป็นพวกขวาจัด 

 - เสาที่สองคือ กองทัพที่เป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่เป็นทหารการเมืองแบบสุดโต่ง  

ที่พร้อมจะผันตัวไปเป็นกลุ่มทหารขวาจัด 

 - เสาที่สามคือ ระบบทุนนิยมที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้คน

ในสังคมจนเกินสมควร  

 - เสาที่สี่คือ ระบอบจารีตนิยมที่ไม่กลัวจนเกินเหตุ และสร้างปัญหาจนกลายเป็นภาวะ

วิกฤตของสังคม  

ดังนั้น ถ้าหากสามารถสร้างเสาทั้งสี่ใหม่ ได้แก่ อนุรักษ์นิยมที่เป็นเสรี กองทัพที่เป็น

ประชาธิปไตย ทุนนิยมที่ไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และปีกจารีตนิยมที่ไม่หวาดกลัวต่อ

อนาคต หรือกลัวไปหมดทุกอย่าง ก็อาจทำให้เราสามารถสร้างบ้านสี่เสาที่เป็นประชาธิปไตยได้

ในอนาคต 
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นอกจากนี ้บา้นสีเ่สาใหมจ่ะตอ้งมสีองคานเชน่กนั โดยคานแรกคอื การสรา้งความเขม้แขง็ 

ของความเปน็นติริฐัใหแ้กร่ฐัไทย วนันีร้ฐัไทยชอบพดูเรือ่งการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซึง่แทบไมต่า่งจาก 

รัฐเผด็จการโดยทั่วไป เพราะเชื่อว่า กฎหมายจะเป็นเครื่องมือของการควบคุมคนทางการเมือง 

ซึ่งไม่ใช่วิถีของรัฐประชาธิปไตย แต่ในวันนี้ดัชนีที่วัดความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคือ   

ความเป็นนิติรัฐหรือ “Rule of Law“ ไม่ใช่ “Rule by Law” ส่วนคานที่สองจะเป็นคานของ 

“เสรีภาพและสิทธิพลเมือง”  

ในอีกด้าน ถ้าหากเราสามารถสร้างบ้านใหม่ได้จริงแล้ว คำถามวันนี้ก็คือ เราควรจะเริ่ม

ลงมือรื้อบ้านหลังเก่าหรือไม่ ? เพราะเห็นชัดว่า บ้านหลังเก่าไม่ตอบรับกับการพาสังคมไทย  

ในการเดนิสูอ่นาคตของศตวรรษที ่21 อกีทัง้ในวนันี ้เปน็ไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ราจะเผชญิโจทยช์ดุใหม ่ๆ 

ด้วยการสร้างระบอบอนุรักษ์นิยมที่เข้มแข็ง และแกว่งไปสู่ความเป็นจารีตนิยม และเช่นเดียวกัน 

เป็นไปไม่ได้เลยที่ระบอบอำนาจนิยมที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมที่เข้มแข็งบวกกับความเป็นจารีต

นิยมและเสนานิยมนั้น จะอยู่รอดได้โดยอาศัยเพียงทุนนิยมเป็นปัจจัยค้ำไว้ 

เราอาจจะต้องคิดเพิ่มเติมว่า รัฐไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว ทำอย่างไรที่เราจะ  

สร้างอนาคตของสังคมการเมืองไทย วันนี้ความคิดต่างของคนในสังคมไม่ใช่ปัญหา แต่หวังว่า  

ในความคิดต่างของพวกเราทั้งหลายในสังคมจะทำให้เราเห็นความหลากหลายทางความคิด  

ในการเดินไปสู่อนาคตของศตวรรษที่ 21 ร่วมกัน อย่างน้อยก็ทำให้เกิดความเห็นร่วมกันว่า 

ศตวรรษที่ 21 จะเป็นโอกาสให้สังคมการเมืองได้ฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง และฟื้นตัวด้วยเกียรติภูมิ

ของประเทศไทยในเวทโีลก ไมใ่ชด่ว้ยเงือ่นไขของประเทศไทยทีม่สีถานะเปน็ “ตวัตลก” ในเวทโีลก 

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวโดยการสร้างชีวิตทางสังคมของประชาชนโดยรวม 

ทั้งนี้ เราอาจยังคงมีความฝันถึงประชาธิปไตยไม่ต่างกับความฝันในวันที่สงครามเย็นสิ้นสุด   

ไม่ต่างกับความฝันในวันที่โลกพากระแสโลกาภิวัตน์พัดพาไปทุกมุม แม้ว่าความฝันเช่นนั้นจะถูก

ทำลายทิ้งไปด้วยการรัฐประหารในปี 2549 และต่อมาในปี 2557  

แต่ในอนาคต รัฐประหารในสังคมการเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ และแน่นอน  

เช่นเดียวกัน การสร้างประชาธิปไตยในไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ โจทย์เหล่านี้ท้าทายให้พวกเรา  

ทุกคนต้องคิดร่วมกัน และในวันนี้ โจทย์เหลือเพียงแค่อย่างเดียวคือ ในท้ายที่สุดแล้ว เราจะ

สร้างอนาคตของสังคมการเมืองไทยร่วมกันอย่างไร และเราจะปล่อยให้กระแสอนุรักษ์นิยม 

จารีตนิยมพัดพาเราไปอย่างไร้ทิศทางอีกนานเท่าใด! 
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เอกสารประกอบการแสดงปาฐกถานำเรื่อง

ภูมิทัศน์ประชาธิปไตยไทย :   
ความเปลี่ยนแปลง & ความท้าทาย 

 
สุรชาติ บำรุงสุข* 

 

“ประชาธิปไตยเสรีนิยมจะอยู่รอดได้ ต้องการความสนับสนุนจาก

ฝ่ายขวา ประชาธิปไตยจึงต้องการฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ยอมรับหลักการ  

พื้นฐานของเสรีนิยมและประชาธิปไตย… เมื่อใดที่ฝ่ายขวารีรอหรือปฏิเสธ

ที่จะสนับสนุนแล้ว เมื่อนั้นสุขภาพของประชาธิปไตยเสรีนิยมจะตกอยู่ใน

ภาวะสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง” 

Edmund Fawcett 

Conservatism (2020) 

 

“พวกขวาจัดยึดติดอยู่กับเรื่องความมั่นคง… แทบทุกประเด็น

ทางการเมืองจึงถูกมองผ่านเลนส์ของ ‘ภัยคุกคามต่อระเบียบทาง

ธรรมชาติ’ ว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง [ดังนั้น] จึงจำเป็นต้อง  

ถูกจัดการกับปัญหาด้วย [มาตรการแบบ] มือเหล็ก” 

Cas Mudde 

The Far Right Today (2020) 

 

“จุดพลิกผันสำคัญที่เป็นความสำเร็จของลัทธิฟาสซิสต์เกิดขึ้น  

เมื่อส่วนของชนชั้นนำไม่ยอมรับความเป็นนิติรัฐ” 

Paul Mason 

How to Stop Fascism (2021) 

 

 * ศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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กล่าวนำ

ประชาธิปไตยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมาทุกยุคทุกสมัย จนอาจ

กล่าวได้ว่าไม่มียุคใดที่ประชาธิปไตยจะดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการแข่งขันจากอุดมการณ์

ทางการเมืองของลัทธิอนุรักษ์นิยมของกลุ่มการเมืองปีกขวา บางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่า   

การแข่งขันของสองอุดมการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องปกติทางธรรมชาติ ซึ่งสำหรับในระดับของ  

เวทีการเมืองโลกแล้ว การแข่งขันดังกล่าวปรากฏให้เห็นจากความท้าทายของลัทธิประชานิยม 

(Populism) ที่เกิดมาตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และสำหรับในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นั้น 

ฝ่ายขวามีลักษณะที่เป็น “ประชานิยมปีกขวา” (Right-Wing Populism) จนอาจกล่าวได้ว่า   

ในยุคเช่นนี้ไม่มีใครมีฐานะเป็นผู้ท้าทายประชาธิปไตยได้มากกว่าอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาคือ 

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์  

การขึ้นสู่อำนาจที่ทำเนียบขาวของทรัมป์ด้วยชัยชนะจากการเลือกตั้งในปลายปี 2559 

กลายเป็นข้อเรียกร้องให้ฝ่ายเสรีนิยมต้องทบทวนเรื่องประชาธิปไตยกันใหม่ แม้ว่าในที่สุดแล้ว 

เขาจะพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งในปลายปี 2563 แต่ก็มิใช่คำตอบว่า มรดกทางการเมืองของ  

ลัทธิประชานิยมปีกขวาจะจบตามไปกับความพ่ายแพ้ของทรัมป์ แต่เรากลับเห็นแนวคิด  

ในลักษณะเช่นนี้ขยายตัวอยู่ในหลายประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชีย 

ในขณะที่ฝ่ายขวาในเวทีโลกก่อตัวในแบบที่เป็นประชานิยม เช่นในตัวแบบของทรัมป์   

อันเป็นความท้าทายอย่างสำคัญต่อประชาธิปไตยตะวันตก ประชาธิปไตยไทยก็เผชิญกับ  

ความท้าทายเช่นเดียวกัน หากแต่ด้วยบริบทของการเมืองแบบประเทศ “โลกที่สาม” นั้น   

ความท้าทายยังคงเป็นเรื่องเก่าคือ การต่อสู้ระหว่าง “ทหาร vs พลเรือน” และการต่อสู้เช่นนี้

มกัจะลงเอยดว้ยการรฐัประหารเพือ่โคน่ลม้รฐับาลพลเรอืนทีม่าจากการเลอืกตัง้ จนการยดึอำนาจ 

ของทหารกลายเป็นคุณลักษณะเด่นของการเมืองไทย แม้การเมืองจะก้าวเข้าสู่โลกของศตวรรษ

ที่ 21 การแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพไทยยังดำรงอยู่เป็นปรากฏการณ์ปกติ ซึ่งอาจจะ

ไม่แตกต่างจากการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ที่ผู้นำกองทัพสถาปนาตนเองเป็น 

“ผู้พิทักษ์แห่งชาติ” (National Guardian) หรือโดยนัยคือ “ผู้นำทหารเท่านั้นคือผู้ปกครอง

ประเทศ”  

ด้วยสภาวะเช่นนี้ ทำให้เราอาจตั้งข้อสังเกตกับ “ภูมิทัศน์ของประชาธิปไตยไทย” ได้   

ดังต่อไปนี ้

สองแนวทาง-สองอุดมการณ์

1) ถ้าเราต้องการมองไปสู่อนาคต เราคงต้องยอมถอยหลังกลับมาใคร่ครวญกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เท่า ๆ กับที่ต้องย้อนพินิจอดีตของการเมืองไทยคู่ขนานกันไป 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความคลี่คลายในบริบทของประวัติศาสตร์การเมือง ดังจะเห็นได้ว่า  
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จากอดีตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปี 2475 จวบจนถึงปัจจุบันนั้น พัฒนาการ

การเมืองไทยสมัยใหม่โดยรวมคือ ภาพสะท้อนของการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ 2 ฝ่าย คือ 

อนุรักษ์นิยม (ที่มีเสนานิยมเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด และพึ่งพิงซึ่งกันและกัน) กับเสรีนิยม   

อันทำให้มีภาพคู่ขนานในด้านหนึ่งคือ การแข่งขันระหว่าง “เผด็จการ vs ประชาธิปไตย”   

อันส่งผลให้เกิดภาพในอีกด้านหนึ่งคือ การต่อสู้ระหว่าง “ทหาร vs พลเรือน” ซึ่งสภาวะเช่นนี้

ดำเนินสืบเนื่องมาจนยุคปัจจุบัน  

2) การต่อสู้ดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่ถูกกำหนดจากบริบทของการเมืองโลก ที่สะท้อน  

ให้เห็นถึงการแข่งขันทางอุดมการณ์ใน 3 ช่วงเวลา และหากถือเอาการสงครามของโลกเป็น  

เส้นแบ่งของเวลาแล้ว จะเห็นถึงการต่อสู้ชุดที่หนึ่งอยู่ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เราอาจ

ถือว่าเหตุการณ์ปี 2475 เป็นจุดสูงสุดของชัยชนะของฝ่ายเสรีนิยม และจบลงพร้อมกับ  

การสิ้นสุดสงครามโลกครั้ งนั้นด้วยการยึดอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในปี 2490   

การเปลีย่นแปลงการปกครองในป ี2475 เปน็จดุเริม่ตน้ของกระบวนการสรา้งประชาธปิไตยไทย 

หรืออาจเปรียบเป็นดัง “คลื่นประชาธิปไตยลูกแรก” ที่กำเนิดบนแผ่นดินสยาม หรืออาจเรียก

เหตกุารณ ์2475 ดว้ยมมุมองของสาขาเปลีย่นผา่นวทิยาวา่เปน็ “การเปลีย่นผา่นสูป่ระชาธปิไตย” 

ครั้งแรกของการเมืองไทย (Transition to Democracy)  

3) การต่อสู้ชุดที่สองเกิดในยุคสงครามเย็น ที่เริ่มต้นด้วยรัฐประหาร 2490 ซึ่งเป็น  

ดังชัยชนะชุดใหญ่ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเสนานิยม แต่ฝ่ายเสรีนิยมกลับมาประสบชัยชนะ

ครั้งใหญ่ในปี 2516 ด้วยการโค่นล้มระบอบทหารลง อันเป็นเสมือนการมาของ “คลื่น

ประชาธิปไตยลูกที่สอง” ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอีกครั้ง แต่สุดท้ายแล้ว 

กระบวนการสร้างประชาธิปไตยครั้งที่ 2 ถูกทำลายลงในปี 2519 อันมีปัจจัยแทรกซ้อนคือ 

การขยายตัวของอุดมการณ์สังคมนิยม ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งขันด้วย อันมีนัยว่า การต่อสู้นี้  

เกิดท่ามกลางกระแสโลกของการต่อสู้ทางอุดมการณ์ อันส่งผลให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเชื่อว่า 

รัฐบาลทหารเป็นคำตอบของความสำเร็จในการต่อสู้กับสงครามคอมมิวนิสต์ แต่สุดท้ายแล้ว 

ชนชั้นนำและผู้นำทหารสายปฏิรูปกลับพบว่าคำตอบของการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์กลับเป็น

อุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่ใช่ชุดความคิดแบบอนุรักษ์นิยมของฝ่ายขวา ความเปลี่ยนแปลง

ของยุทธศาสตร์และนโยบายทางการเมืองของผู้นำทหารสายปฏิรูปจากปี 2523 จึงส่งผลให้

สงครามชุดนี้จบลงในปี 2526 ขณะเดียวกันสงครามอุดมการณ์ของยุคหลังสงครามก็จบลงใน

เวทีโลกในปี 2532 โดยมีการทุบกำแพงเบอร์ลินและการรวมชาติของเยอรมนีเป็นสัญลักษณ์

ของการสิ้นสุดของสงครามเย็น 

4) นอกจากนีด้ว้ยอทิธพิลของคลืน่ประชาธปิไตยทีย่งัคงมอีทิธพิลในสงัคม ทำใหก้ารจดัตัง้ 

รัฐบาลในยุคหลังจากการโค่นล้มรัฐบาลของปีกอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดจากปี 2519 กลับไม่ได้

มีการสืบทอดอำนาจของการรัฐประหาร หากมีการจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบของการปกครอง  

ที่มีลักษณะเป็น “ระบอบพันทาง” (Hybrid Regime) ที่มีการผสมผสานความเป็นเสรีนิยม  
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เข้ามากับระบอบเดิม ซึ่งระบอบเช่นนี้จากปี 2522 - 2531 กลายเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ  

ในการคงอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยม (ที่มีทหารเป็นแกนกลางของอำนาจ) ผสมผสานเข้ากับ

กลไกและการเมืองแบบเสรีนิยม หรืออาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนผ่านในการเมืองไทยในยุคหลัง

รัฐประหารปี 2520 มีความจำกัด และถูกออกแบบไม่ให้การเปลี่ยนผ่านเดินไปสู่จุดหมาย  

ปลายทางของการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดความเข้มแข็งได้จริง (หรือที่ในทางทฤษฎีหมายถึง 

Democratic Consolidation)  

5) หลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นแล้ว การแข่งขันคงเหลือเพียงอุดมการณ์ 2 ชุด  

ที่ต่อสู้กันไม่จบและดำเนินต่อไป การต่อสู้ชุดที่สามของยุคหลังสงครามเย็นมีบริบทของโลกที่

เป็นโลกาภิวัตน์ และการต่อสู้ชุดนี้เริ่มต้นด้วยรัฐประหาร 2534 แต่ฝ่ายเสรีนิยมกลับเป็น  

ผู้ชนะในเหตุการณ์ปี 2535 ที่มาพร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในปี 2540 และ  

ความคาดหวังในการปฏิรูปการเมืองไทย แม้กระแสเสรีนิยมจะทวีความเข้มแข็งมากขึ้นภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์ แต่เสรีนิยมไทยยังคงความเปราะบาง และต้องเผชิญกับอนุรักษ์นิยม  

ที่ผนึกกำลังกับเสนานิยมไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ชัยชนะของประชาชนในปี 2535   

เป็นดังการมาของ “คลื่นประชาธิปไตยลูกที่สาม” ในการเมืองไทย และเกิดการเปลี่ยนผ่านสู่

ประชาธิปไตยอีกครั้ง แต่ประชาธิปไตยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากการต้านทาน  

ขอบกระแสอนุรักษ์นิยมไม่ต่างจากในอดีต 

6) หากพิจารณาจากบริบทของการเมืองไทย ปีกเสรีนิยมและ/หรือฝ่ายประชาธิปไตย

ชนะทางการเมืองในปี 2475 ชนะครั้งที่สองในปี 2516 และชนะครั้งที่สามในปี 2535 ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าชัยชนะทั้งสามครั้งนี้ไม่ได้จบลงด้วยการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่เดินไปสู่การสร้าง

ความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย กลับจบลงด้วยการฟื้นอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยม   

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากระแสตีกลับของฝ่ายขวามีพลังในการขับเคลื่อนทิศทางการเมืองไทยเสมอ 

อำนาจของฝ่ายขวา

7) หากมองจากมุมของฝ่ายขวาแล้ว การโค่นล้มฝ่ายเสรีนิยมในการต่อสู้ของการเมือง

ไทยนั้น เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนับตั้งแต่รัฐประหาร 2490 เป็นต้นมา   

จนอาจกล่าวได้ว่าแทบไม่เคยมีภาวะที่ฝ่ายขวา ซึ่งที่มีพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งชนชั้นนำ ผู้นำทหาร 

และผู้นำสายอนุรักษ์นิยม จะยินยอมให้ฝ่ายเสรีนิยมและ/หรือฝ่ายประชาธิปไตยสามารถเติบโต

ได้อย่างเข้มแข็งในสังคมไทย และพวกเขาพร้อมที่จะใช้พลังทางทหารยุติภาวะเช่นนั้น 

รัฐประหารจึงกลายเป็นเครื่องมืออย่างดีของการหยุดยั้งกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง  

ของประชาธิปไตย ขณะเดียวกันก็ใช้พลังเช่นนี้เป็นกลไกของการสร้างความเข้มแข็งของลัทธิ  

อำนาจนิยม (Authoritarian Consolidation)  

8) ในยุคปัจจุบัน กระบวนการสร้างระบอบอำนาจนิยมมีเส้นแบ่งเวลาที่สำคัญสองช่วง  

คือ รัฐประหาร 2549 และรัฐประหาร 2557 อันบ่งบอกอย่างชัดเจนถึงสภาวะของ  
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ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่พึ่งพาการสร้างตัวเองด้วยการเลือกตั้งไม่ได้ การได้อำนาจยังคงต้องอาศัย

พลังของเสนานิยม ปีกอนุรักษ์นิยมไทยยังก้าวสู่ความเป็นฝ่ายขาวที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันไม่ได้ 

ดงัเชน่ทีป่กีขวายโุรป - อเมรกิามลีกัษณะเปน็ประชานยิมปกีขวา และขึน้สูอ่ำนาจดว้ยการเลอืกตัง้ 

กล่าวคือฝ่ายขวาในการเมืองตะวันตกสามารถใช้การต่อสู้ทางรัฐสภาเป็นเครื่องมือได้   

แต่อนุรักษ์นิยมไทยยังคงเป็นขวาเก่าที่พึ่งพิงอยู่กับอำนาจของเสนานิยมเช่นที่เห็นมาตั้งแต่

รัฐประหาร 2490 ดังนั้น เมื่อพวกเขาไม่สามารถเอาชนะด้วยกระบวนการทางรัฐสภา   

ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยมักต้องอาศัยกองทัพเป็นเครื่องมือของการได้อำนาจ ขณะเดียวกันก็ใช้  

รัฐประหารเป็นกลไกทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม 

9) ในเงื่อนไขของโครงสร้างอำนาจที่กองทัพเป็นแกนกลางของฝ่ายขวาในการเมืองไทย 

หรือในอีกมุมหนึ่ง กองทัพไทยคือองค์กรที่เป็นฝ่ายขวาในตัวเอง กองทัพไทยไม่ใช่ตัวแทนของ

ชนชั้นกลางในแบบทฤษฎีของละตินอเมริกา และกองทัพไทยก็ไม่ใช่ตัวแทนของทุกชนชั้น  

เช่นในรัฐอาณานิคมที่กองทัพมีบทบาทนำในการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ กองทัพไทยในบริบท

เชน่นีจ้งึแทบไมเ่คยแสดงบทบาททีก่า้วหนา้ได ้นอกจากนีจ้ะเหน็ไดจ้ากบรบิทของการเมอืงไทยวา่ 

กองทัพเป็นองค์กรที่เข้มแข็งที่สุดของฝ่ายขวา เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ลัทธิ

อำนาจนิยม (Transition to Authoritarianism) และเป็นพลังพื้นฐานในกระบวนการสร้าง

ระบอบอำนาจนิยม 

10) การที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยต้องยึดโยงอยู่กับฝ่ายเสนานิยม ส่งผลให้ฝ่ายขวาไทย

พัฒนาตัวเองไม่ได้ และไม่มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในมิติการเมืองและเศรษฐกิจ และ  

ยิ่งในหลายปีที่ผ่านมา แรงกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้พลังเสรีนิยมเข้มแข็งขึ้น   

เท่า ๆ กับที่พลังอนุรักษ์นิยมไทยอ่อนแรงลง มิใยต้องกล่าวถึงพลังของเสนานิยม ที่มีทิศทาง

ของความพ่ายแพ้ใหญ่ในละตินอเมริกาตั้งแต่ทศวรรษของปี 2523 แล้ว ไม่อยู่ในสถานะที่เป็น  

ทางเลือกในทางการเมืองแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้ถึงการเกิดความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่าน

ทางการเมืองครั้งสำคัญของโลกในละตินอเมริกา ประกอบกับในหลายปีของการเมืองไทย  

ทีฝ่า่ยขวาขาดการพฒันาทางการเมอืง ขวาไทยจงึแทบไมป่ระสบชยัชนะในสนามการเลอืกตัง้เลย 

ต่างกับฝ่ายขวาในการเมืองยุโรปปัจจุบันอย่างมาก ที่เดินหน้าต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งเป็น

ทิศทางหลัก และพยายามที่จะสร้างทิศทางทางการเมืองของตนเองเพื่อเป็นพลังในการแข่งขัน

กับลัทธิเสรีนิยมที่เป็นแกนกลางของกระแสโลกาภิวัตน์ 

11) แม้รัฐประหาร 2549 และ 2557 จะเป็นตัวแทนที่ชัดเจนของชัยชนะของฝ่าย

อนุรักษ์นิยม ที่สนธิกำลังกับฝ่ายเสนานิยม จนสามารถโค่นล้มฝ่ายเสรีนิยมได้ตามต้องการ   

แต่ในอีกด้านรัฐประหารคือภาพสะท้อนของความพ่ายแพ้ของฝ่ายขวา ซึ่งฝ่ายดังกล่าว  

ไม่สามารถที่จะเอาชนะต่อการแข่งขันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาได้   

ดังจะเห็นถึงการแพ้ในการเลือกตั้งในปี 2550 และ 2554 อันส่งผลให้คำตอบในอนาคต  

จึงเหลือประการเดียว คือจะต้องออกแบบ “สถาปัตยกรรมทางการเมือง” ที่จะต้องทำให้รัฐบาล
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ทหารชนะการแขง่ขนัทางการเมอืง โดยไมต่อ้งสนใจมาตรฐานหรอืบรรทดัฐานทางการเมอืงใด ๆ 

เพื่อให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่สนธิกำลังกับฝ่ายเสนานิยมกลับมาเป็น “ผู้ควบคุมการเมือง” และ

ดำรงสถานะของการเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งให้ได้ ดังนั้น การสืบทอดระบอบอำนาจนิยม  

จึงเป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นของรัฐบาลทหารหลังการเลือกตั้งในต้นปี 2562 แต่ว่าที่จริงแล้ว 

สิ่งที่กล่าวมาคือ “สถาปัตยกรรมฝ่ายขวา” ที่ถูกออกแบบเพื่อการคงอิทธิพลของกลุ่มอนุรักษ์

นิยมไว้ให้ได้ เพื่อต่อสู้กับการไหล่บ่าของกระแสเสรีนิยม 

สถาปัตยกรรมอำนาจนิยม

12) สถาปัตยกรรมของระบอบทหารในยุคปัจจุบัน อาจจะไม่ได้แตกต่างจากโลกทาง  

การเมืองในอดีต ที่จะต้องออกแบบด้วยความจงใจให้โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง

เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้าง “ความได้เปรียบ” อันจะเป็นหลักประกันว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยม  

เสนานิยมเท่านั้นต้องชนะ ซึ่งก็คือการออกแบบให้ระบอบอำนาจนิยมที่มาจากการรัฐประหาร  

มีความคงทนและสามารถอยู่ในอำนาจได้ต่อไป โดยมีกระบวนการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสร้าง  

ให้เกิดความชอบธรรมแก่การสืบทอดอำนาจ การแข่งขันภายใต้การออกแบบเช่นนี้ จึงทำให้  

การเลือกตั้งเป็นแบบ “เสรีแต่ไม่เป็นธรรม” (ไม่ใช่ “free and fair election” ในมาตรฐาน

สากล)  

13) กระบวนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารจึงเป็นดังการ “ฟอกตัว” ของระบอบ

อำนาจนิยม โดยอาศัยการเลือกตั้งเป็น “ผงซักฟอก” โดยมีจุดหมายปลายทาง คือความสำเร็จ

ในการจดัตัง้ระบอบพนัทาง (Hybrid Regime) อนัทำใหเ้กดิระบอบอำนาจนยิมทีผ่า่นการเลอืกตัง้ 

(คือเป็น Electoral Authoritarianism) ดังเช่นตัวแบบในรัสเซีย ตุรเกีย และกัมพูชา หรืออีก  

นัยหนึ่งก็คือการสร้าง “ระบอบกึ่งอำนาจนิยม” (Semi-Authoritarian Regime) ซึ่งก็คือ 

”ระบอบเผด็จการครึ่งใบ” ในสภาวะเช่นนี้ การออกแบบของสถาปนิกฝ่ายอำนาจนิยมจึงเป็น

ประเด็นสำคัญอย่างมากในการควบคุมทางการเมืองของระบอบเดิม ที่จะขัดขวางไม่ให้  

การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จริง และเป็นหนทางของการดำรงบทบาทและอิทธิพล

ของฝ่ายขวาไว้ให้ได้ 

14) สถาปัตยกรรมชุดนี้จึงปรากฏชัดในการเมืองไทยปัจจุบัน ที่มีการออกแบบโครงสร้าง

การเมืองเพื่อการสร้างระบอบพันทางสำหรับผู้นำทหาร ได้แก่  

 1)  ออกแบบรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ให้เป็นเครื่องมือของกระบวนการสร้าง

ประชาธปิไตย แตเ่ปน็กลไกของการดำรงอำนาจของฝา่ยอนรุกัษน์ยิม - เสนานยิม 

ไว้หลังการเลือกตั้ง 

 2)  จัดทำกฎหมายลูกฉบับต่าง ๆ ที่ไม่เอื้อต่อการสร้างกติกาประชาธิปไตย   

แต่เป็นการสร้างความได้เปรียบให้แก่ฝ่ายอำนาจเดิม 
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 3)  สร้างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นกลไกบังคับทางการเมืองที่ฝ่ายอื่น  

จะไม่สามารถกำหนดทิศทางของประเทศได้ นอกจากฝ่ายขวาที่มีผู้นำทหาร  

เป็นแกนกลาง 

 4)  การยกสถานะ กอ.รมน. เพื่อทำหน้าที่เป็น “รัฐซ้อนรัฐ” ในกลไกอำนาจของ

ฝ่ายทหาร โดย กอ.รมน. จะทำหน้าที่แทนฝ่ายทหารในสังคมพลเรือน 

 5)  การขยายบทบาทของกองทัพในการเมือง และกองทัพทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ

ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในการจัดการกับภัยคุกคามทางการเมือง 

 6)  การสร้างอำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยองค์กรเหล่านี้จะทำ

หน้าที่สร้างอำนาจของ “ตุลาการธิปไตย” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของ  

ฝ่ายอนุรักษ์นิยม 

15) นอกจากการจัดทำโครงสร้างในข้างต้นแล้ว การสร้างความเข้มแข็งระบอบพันทาง  

ยังมาพร้อมกับการขยายอำนาจของกลไกที่สำคัญ ได้แก่ 

 1)  กลไกทางกฎหมาย : ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่กุมอำนาจรัฐ มักจะเรียกร้องให้สังคม

ยอมรบักฎหมาย ภายใตแ้นวคดิการ “ปกครองดว้ยกฎหมาย” หรอื “นติปิกครอง” 

(Rule by Law) แต่ในทางกลับกัน พวกเขาไม่ยอมรับแนวคิดเรื่อง “นิติรัฐ” 

(Rule of Law) และใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือของการสร้างความเข้มแข็ง

ทางการเมอืง และรวมถงึการใชก้ลไกทางกฎหมายในการจดัการกบัฝา่ยตรงขา้ม 

จนเกิดสภาวะของ “ตุลาการธิปไตย”  

 2)  กลไกของการโฆษณาทางการเมอืง : โดยเฉพาะการอาศยักองทพัในการดำเนนิการ 

“ปฏบิตักิารจติวทิยา” (ปจว.) หรอืทีถ่กูเรยีกในสงัคมไทยวา่ “ปฏบิตักิารขา่วสาร” 

(IO) และเป็นความหวังว่า การโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวจะทำให้ เกิด

กระบวนการสร้างฝ่ายอำนาจนิยมในสังคม และจะเป็นเครื่องมือสำคัญของ  

การสร้างความเชื่อและวาทกรรมเพื่อสนับสนุนฝ่ายอนุรักษ์นิยม 

 3)  กลไกของการควบคุมการต่อต้าน : ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมักจะเป็นผู้ที่ควบคุมกลไก

อำนาจรัฐ โดยเฉพาะองค์กรทหารและตำรวจ องค์กรทั้งสองจึงมีบทบาทใน  

การจัดการกับการต่อต้านทางการเมือง ดังนั้น ในด้านหนึ่ง ฝ่ายต่อต้านอาจถูก

ควบคุมด้วยมาตรการทางกฎหมาย และในอีกด้านหนึ่ง ฝ่ายต่อต้านจะถูก  

กดทับไว้ด้วยอำนาจของการปราบปรามและจับกุม การควบคุมการต่อต้าน  

จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของการดำรงอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสังคม

การเมือง 

 4)  กลไกรัฐราชการ : อำนาจของทหารไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทำให้การบริหารรัฐ  

เป็นไปได้จริงในโลกปัจจุบัน ดังนั้น “รัฐราชการ” จึงถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น

เครื่องมือของผู้นำทหาร รัฐเช่นนี้จึงเป็นการรวมพลังระหว่าง “ราชการทหาร +

ราชการพลเรือน” เพื่อเป็นกลไกในการถ่วงดุลกับรัฐประชาธิปไตย ที่อำนาจ  
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จะอยู่กับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง อีกทั้ง รัฐราชการจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่ใช้ในการยับยั้งการขยายตัวกระบวนการสร้างประชาธิปไตย และเป็น  

เสาสำคัญของการค้ำอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในการบริหารรัฐ 

 5)  กลไกของการแข่งขันทางการเมือง : จัดตั้งพรรคการเมืองของระบอบทหาร 

(หรือในทางทฤษฎีคือ Regime Party) หรือที่เรียกว่า “พรรคทหาร” เพื่อเป็น

องค์กรในการแข่งขันทางการเมืองกับพรรคของฝ่ายเสรีนิยม และเป็นองค์กร  

ที่ใช้เพื่อการสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้นำทหารที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็น 

“รัฐบาลทหารที่มาจากการเลือกตั้ง” และอีกด้านช่วยลดแรงกดดันทั้งจาก  

เวทีภายนอกและภายในที่ต้องการเห็นการเมืองไทยกลับสู่การเลือกตั้ง 

 6) กลไกของการเอาชนะทางการเมือง : จัดทำกลไกในรูปแบบของนโยบาย  

ประชานิยม ในลักษณะของการ “แจกเงิน” แม้รัฐบาลทหารจะเคยโจมตี  

อย่างหนักต่อนโยบายประชานิยมของรัฐบาลพลเรือน แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็น

รัฐบาลทหารแบบเลือกตั้งแล้ว รัฐบาลกลับหันไปใช้นโยบายดังกล่าว โดยเชื่อว่า 

การแจกเช่นนี้เป็นหนทางสำคัญในการเอา “ชนะใจ” ประชาชน และเป็น  

ความหวังว่านโยบายเช่นนี้จะทำให้สามารถเอาชนะในการแข่งขันทางการเมือง

ด้วยการสนับสนุนจากประชาชน ที่ได้รับผลตอบแทนจากนโยบายดังกล่าว   

โดยเฉพาะหากเกิดการเลือกตั้งขึ้นในอนาคต 

16) ความสำเร็จของการออกแบบสูตร “6+6” ดังที่กล่าวในข้างต้น จึงกลายเป็น 

“สถาปัตยกรรมอำนาจนิยม” ที่สำคัญในการเมืองปัจจุบัน และกลายเป็นพันธนาการไม่ให้สังคม

การเมืองไทยก้าวสู่ความเป็นเสรีนิยมได้ สิ่งเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเสมือน “เครื่องกีดขวาง”   

ต่ อการกำ เนิ ดของรั ฐบาลประชาธิ ป ไตยที่ ม าจากการ เลื อกตั้ ง ในอนาคต ดั งนั้ น   

ขบวนประชาธิปไตยไทยจะต้องผลักดันให้มีการแก้ไข/ยกเลิกสถาปัตยกรรมชุดนี้ให้ได้   

เพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างประชาธิปไตยสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ 

การเปลี่ยนผ่านแบบ“ไตรภาค”

17) สถาปัตยกรรมอำนาจนิยมดังกล่าวออกแบบด้วยวัตถุประสงค์หลักประการเดียวคือ 

การทำให้การเมืองไทยไม่เป็นประชาธิปไตย (และไม่ให้เป็นประชาธิปไตยเต็มรูป) หรือ  

แม้กระทั่งไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ (ในแบบที่หลายคนชอบกล่าวถึงตัวแบบของยุค  

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ถูกออกแบบกลับเป็น  

ความพยายามที่จะสร้างระบอบกึ่งอำนาจนิยม หรืออาจเรียกในทางทฤษฎีว่า เป็นการสร้าง 

“ระบอบกึ่งเผด็จการ” เพื่อหยุดยั้งความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้น  

ในอนาคต 

18) แม้จะมีการเปลี่ยนผ่านหลายครั้งในการเมืองไทย แต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ  

ในการสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย (Democratic Cconsolidation) ได้จริง 
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เช่น เราเคยมี “ฤดูใบไม้ผลิ” (Political Spring) ที่กรุงเทพฯ หรือเกิด “กรุงเทพฯ สปริง”   

(The Bangkok Spring) ถึง 2 ครั้งในปี 2516 และ 2535 แต่ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิที่ไม่ยั่งยืน 

เงื่อนไขเช่นนี้ทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยไทยจะต้องคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านมากกว่าในการคิด

แบบดั้งเดิม ที่เป็นแบบ “Conventional thinking” คือ เชื่อว่าเปลี่ยนผ่านครั้งเดียวแล้วจะทำให้

การเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยได้เลย 

19) ปรากฏการณ์นี้ตอบในเชิงทฤษฎีว่า การเปลี่ยนผ่านที่ เกิดในการเมืองไทย  

ไม่สามารถเดินไปสู่จุดสุดท้ายที่ประชาธิปไตยกลายเป็นกติกาหลักของการแข่งขันทางการเมือง 

(สภาวะเชน่นีใ้นทางทฤษฎเีรยีกวา่ “Transition without Consolidation”) คอืเปน็การเปลีย่นผา่น 

ที่หยุดนิ่ง ไม่ก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูป จนอาจทำให้การเปลี่ยนผ่านที่เกิดนั้นล้มลง

ได้ด้วยการกลับคืนมาของระบอบเผด็จการ ข้อพิจารณาเช่นนี้ทำให้การเปลี่ยนผ่านในอนาคต

อาจต้องคิดในแบบ “ไตรภาค” เพราะการเปลี่ยนผ่านแบบจังหวะเดียว (ม้วนเดียว) ไม่เพียงพอ 

ที่จะพาประเทศออกจากระบอบอำนาจนิยมได้จริง เพราะอำนาจของฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตย

นั้น ฝังรากลึกลงอย่างมากในสังคมการเมืองไทย 

20) การเปลี่ยนผ่านแบบสามจังหวะเช่นนี้ จะช่วยให้ขบวนประชาธิปไตยสามารถกำหนด 

“จังหวะก้าว” และ “ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย” เพื่อช่วยในการลดทอนอิทธิพลของฝ่าย  

อนุรักษ์นิยม-เสนานิยม ดังนี ้

 - การ “เปลี่ยนผ่านภาคที่ 1” เป็นการดำเนินการเพื่อลดทอนอิทธิพลของระบอบ

เดิมที่ออกแบบโครงสร้างให้การเมืองหลังเลือกตั้งเป็นกึ่งอำนาจนิยม หรือ  

เป็นขั้นตอนที่จะต้องลดและ/หรือทำลายอิทธิพลของระบอบอนุรักษ์นิยม  

และเสนานิยม หรืออีกนัยหนึ่งคือ การพาการเมืองออกจากระบอบพันทาง   

ด้วยการเปลี่ยนผ่านที่ทำให้เกิดความเป็นเสรีนิยม (ขั้นตอนของ Liberalization) 

 - การ “เปลี่ยนผ่านภาคที่ 2” คือ การพาระบอบการเมืองก้าวสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยเสรีนิยม เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นกลไกหลักทางการเมือง 

พร้อมทั้ งการสร้ างกติกา/กฎเกณฑ์ของประชาธิปไตย (ขั้นตอนของ 

Democratization) 

 - การ “เปลี่ยนผ่านภาคที่ 3” คือ การขับเคลื่อนเพื่อทำให้ระบอบประชาธิปไตย  

มีความเข้มแข็ง อันเป็นความคาดหวังว่า ประชาธิปไตยจะเป็นกติกาเดียวใน

การแขง่ขนัทางการเมอืงของประเทศ (ขัน้ตอนของ Democratic Consolidation) 

โลกของอนุรักษ์นิยมไทย

21) การต่อสู้ที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นระหว่างอุดมการณ์ 2 ชุดดังที่กล่าวแล้วในข้างต้น 

อาจทำให้การแข่งขันที่เกิดขึ้นกลายเป็น “เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์” (the zero-sum game) 

และหากฝ่ายอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้ในการต่อสู้ เช่นนี้ พวกเขาก็พร้อมที่ใช้พลังเสนานิยม  
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เพื่อเปลี่ยนแปลง เพราะพวกเขามองว่าความพ่ายแพ้จะเป็นการสูญเสียทุกอย่างของฝ่ายขวา   

ดังปรากฏให้เห็นเสมอจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่จะต้องก่อกระแสตีกลับ 

22) ข้อสังเกตของการเมืองไทยในภาวะปัจจุบันคือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยมักจะ  

หลอมรวมตัวเองเข้ากับฝ่ายเสนานิยม อันเป็นระบบพันธมิตรที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน   

(อย่างน้อยตั้งแต่การก่อการรัฐประหารในปี 2490) และในการเมืองปัจจุบัน ยังเห็นถึงแนวโน้ม

สำคัญที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยยิ่งนานวัน ยิ่งทวีความเป็น “จารีตนิยม” อย่างเห็นได้ชัด หรือ  

อาจกล่าวในทางทฤษฎีได้ว่า ยิ่งนานวันฝ่ายอนุรักษ์นิยมยิ่งทวีความเป็น “ขวาจัด” มากกว่า  

จะเป็นในแบบ “อนุรักษ์นิยมเสรี” (Liberal Conservative) ซึ่งภาวะเช่นนี้จะเป็นปัญหาสำคัญ

ต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะยิ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยม  

มีความเป็นขวาจัดมากเท่าใด การสร้างประชาธิปไตยก็ยิ่งมีความเปราะบางมากเท่านั้น และ  

จะยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยิ่งดึงเอาฝ่ายทหารให้เข้ามามีบทบาททางการเมือง เพื่อที่จะเป็น  

การค้ำจุนต่อการคงอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสังคมไทย 

23) แนวโน้มอีกประการหนึ่งที่สำคัญของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยคือ การผนึกกำลังกับ  

ฝ่ายทุนนิยม ที่เติบโตและขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง จนต้องยอมรับว่า “กลุ่มทุนใหญ่” เป็น  

พลังใหม่ของการขับเคลื่อนการเมืองไทย และแน่นอนว่ากลุ่มทุนใหญ่ได้กลายเป็นพันธมิตร  

ที่สำคัญอีกส่วนของฝ่ายอนุรักษ์นิยม อันส่งผลให้ปีกขวาไทยในปัจจุบันมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

กลุ่มนายทุนไม่ชอบการเมืองปีกซ้ายเช่นไร พวกเขาก็ไม่ชอบปีกประชาธิปไตยเช่นนั้น   

โดยเฉพาะปีกทุนมักจะมีทัศนะเสมอว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยจะเป็นการ “เปิดประตู” 

ให้กับชนชั้นล่าง และชนชั้นกลางปีกซ้ายเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น จนอาจกลาย

เป็นการคุกคามต่อผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนได้ ทั้งมองในแบบดั้งเดิมว่า กลุ่มอนุรักษ์นิยม

จะเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของตน และจะเป็นผู้ขัดขวางการมาของ “การเมืองแบบมวลชน” 

(Mass Politics)  

24) ผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันคือ การสนธิกำลัง 4 ฝ่าย คือ “อนุรักษ์นิยม -

จารีตนิยม - ทุนนิยม - เสนานิยม” โดยสร้างพลังอำนาจผ่าน “เสนาธิปไตย+ตุลาการธิปไตย”   

จึงอาจเปรียบเทียบได้ว่า การสนธิกำลังครั้งนี้คือ การสร้าง “บ้านสี่เสา” ของฝ่ายขวาไทย   

และมี “สองคาน” เป็นเครื่องแบกรับโครงสร้างของบ้านนี้ หรืออาจเรียกพลังทั้งสี่ส่วนนี้ว่าเป็น 

“จตุภาคี” ของปีกขวาไทย  

25) แต่กระนั้นพวกเขาควรต้องตระหนักเสมอว่า กระแสของ “จตุภาคี” ที่ฝ่ายอนุรักษ์

นิยมใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมนั้น ก็ถูกท้าทายจากพลวัตของโลก ที่ความเปลี่ยนแปลง

ที่ เกิดขึ้น ในด้ านต่ าง ๆ ไม่ ว่ าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจัยทางเทคโนโลยีและ  

โลกออนไลน์ ปัจจัยของชีวิตทางสังคมของคนรุ่นใหม่ ตลอดรวมถึงกระแสความเชื่อ/  

ชุดความคิดที่แตกต่างไปจาก “วัตรปฏิบัติ” ของฝ่ายขวา อีกทั้งปัญหาความแตกต่างของ  

โจทย์สงครามและความมั่นคง จนอาจจะต้องถือว่าพลวัตจากปัจจัยเหล่านี้กำลังทำหน้าที่  
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ในการ “disrupt” ความเป็น “อนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิม” ของไทย อันอาจมีนัยว่า อุดมคติ/

คุณค่าแบบเก่าของฝ่ายขวากลายเป็น “สินค้าตกยุค” สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามามี

บทบาททางการเมืองและสังคมมากขึ้น หรืออาจเปรียบว่า ปัจจัยใหม่ ๆ เหล่านี้กำลังทั้ง   

“เขย่าและขย่ม” วาทกรรมเรื่องความเป็นไทย ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้นำเสนอมาอย่างยาวนาน  

ในสังคมไทย 

26) เมื่อแกนกลางของกระบวนการสร้างอนุรักษ์นิยมไทยแบบดั้งเดิมใน 3 ส่วนหลัก 

คือ “อุดมคติ - คุณค่า - วาทกรรม” ของฝ่ายขวา ที่ก่อตัวเป็น “อุดมการณ์ฝ่ายขวา” นั้น 

ไม่ใช่สินค้าทางการเมืองที่สามารถทำการตลาดกับคนรุ่นใหม่ และกับฝ่ายประชาธิปไตย

เสรีนิยมได้ ภาวะเช่นนี้ย่อมทำให้ฝ่ายขวาไทยในระยะยาวมีความเปราะบางในตัวเองอย่างมาก 

เพราะหากคุณค่าที่ยึดโยงอยู่กับสถาบันทางการเมืองสิ้นสลายลง ฝ่ายขวาไทยจะหันไปเกาะยึด

กับปัจจัยอะไร ตลอดรวมถึงปัญหาสำคัญในอนาคตคือ การแสวงหาปัจจัยตัวบุคคลเชิงผู้นำ   

ที่ฝ่ายขวายังจะต้องอาศัยบุคลิกแบบผู้นำทหารให้เป็นตัวแทนของฝ่ายตนไปอีกนานเพียงใด 

27) แต่กระนั้น คงต้องยอมรับว่าฝ่ายขวาหรือปีกอนุรักษ์นิยมไทยยังคงเป็น “กระแส

หลัก” ที่ยึดครองอำนาจทางการเมืองมาอย่างยาวนาน เพราะพวกเขาสามารถใช้พลังเสนานิยม

ในการบดขยี้ฝ่ายเสรีนิยมได้ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยมีรัฐประหารเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของ

อำนาจเช่นนี้ 

28) ดังนั้น จากข้อสังเกตในข้างต้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ระบบการเมืองและการเปลี่ยน

ผ่านของไทยจะยังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ “จตุภาคีฝ่ายขวา” โดยผ่านการออกแบบของ 

“สถาปนิกอำนาจนิยม” ที่ทำหน้าที่ในการสร้างอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่อกระบวนการสร้าง

ประชาธิปไตย และยังออกแบบเพื่อสร้างพันธนาการให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  

ในอนาคตไม่ให้สามารถทำหน้าที่ได้อีกด้วย ฉะนั้น สิ่งที่กล่าวในข้างต้นจึงเป็นการตอกย้ำว่า 

การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของไทยจะต้องเป็นแบบ “ไตรภาค” อันทำให้ความคาดหวังว่า   

การเปลี่ยนผ่านครั้งเดียวจะเป็นความสำเร็จของฝ่ายประชาธิปไตยนั้น อาจจะไม่เป็นจริง 

ปัญหาเสนานิยมไทย

29) ปัญหาสำคัญอีกประการในอนาคตที่ละเลยไม่ได้ในการลดทอนอิทธิพลของฝ่ายขวา

ในการเมืองไทย คือการพากองทัพออกจากการเมือง เข็มมุ่งของการที่กองทัพต้องลดบทบาท

ทางการเมือง เพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างทหารอาชีพของไทยนั้น ยังต้องถือเป็นทิศทางหลัก

ของยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย เพราะหากการลดความเข้มข้นของบทบาททหารในการเมืองไทย

ไม่เกิดขึ้นแล้ว กระบวนการสร้างประชาธิปไตยอาจถูกแทรกแซงและ/หรือกดดันจากผู้นำทหาร

ได้เสมอ อีกทั้งความเข้มข้นของบทบาททางการเมืองของทหาร จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้  

เกิดสภาวะ “รัฐซ้อนรัฐ” ซึ่งอำนาจจะผูกขาดไว้กับผู้นำทหาร อันจะส่งผลให้แนวคิดเรื่อง   

“การควบคุมโดยพลเรือน” (Civilian Control) ไม่สามารถถูกนำมาใช้ปฏิบัติได้ 
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30) ดังนั้น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย ฝ่ายเสรีนิยมจะต้องผลักดัน  

ให้เสียงเรียกร้องในการปฏิรูปกองทัพจะมีมากขึ้นทั้งในและนอกสภา อีกทั้งจะต้องผลักดัน

ใหก้ารปฏริปูกองทพัเปน็ “วาระแหง่ชาต”ิ และสงัคมไทยในอนาคต นอกจากนีฝ้า่ยประชาธปิไตย 

จะต้องพิจารณาประเด็นเรื่องการลดบทบาททางการเมืองของทหารอย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งยัง  

จะตอ้งคดิถงึประเดน็การปฏริปูจากมมุมองของฝา่ยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเปน็ภาคการเมอืง 

ภาคกองทัพ และภาคประชาสังคม อีกทั้งยังต้องผลักดันและขับเคลื่อนอย่างมากเพื่อให้เกิด 

“ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย” ต่อกองทัพ 

31) ในอีกด้านของปัญหา จะต้องสร้าง “ความตระหนักรู้” ให้เกิดขึ้นกับบรรดา  

คณะนายทหารว่า ถึงเวลาที่ผู้นำกองทัพควรจะต้องยอมรับว่า การมีบทบาททางการเมือง  

ไม่ใช่วิถีของการสร้างและพัฒนากองทัพสมัยใหม่ และการมีบทบาทเช่นนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์

ของกองทัพในเชิงสถาบัน บทบาททางการเมืองที่เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตน

ของผู้นำทหารบางคนหรือบางกลุ่ม ในขณะเดียวกันกองทัพเองก็เผชิญแรงกดดันจากรอบด้าน  

ที่สังคมต้องการเห็นกองทัพไทยเป็น “ทหารอาชีพ” มากกว่า “ทหารการเมือง” ดังนั้น เราอาจ

คาดการณ์ได้ว่า เสียงเรียกร้องในการปฏิรูปกองทัพและการสร้างทหารอาชีพไทยจะดังมากขึ้น 

อันจะเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อผู้นำทหารและผู้นำปีกขวาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น 

ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยจึงต้องถือเข็มมุ่งในการสร้าง “ความสัมพันธ์พลเรือน - ทหาร” ที่เป็น

ประชาธิปไตย (Democratic civil-military relations)  

32) ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องตระหนักเสมอว่า การปฏิรูปกองทัพอาจจะไม่ใช่   

“สูตรสำเร็จ” ที่จะทำให้รัฐประหารหมดไปจากการเมืองไทย แต่การปฏิรูปกองทัพเป็นหลักการ

พืน้ฐานของการสรา้งทหารอาชพี และจะเปน็โอกาสของการพฒันากองทพัไทยใหม้คีวามทนัสมยั 

มากกว่าความทันสมัยทางทหารที่มีดัชนีจากการจัดซื้อจัดหาอาวุธสมัยใหม่ที่มีราคาแพง และ

ความสำเร็จเช่นนี้จะมีนัยว่า คณะนายทหารในกองทัพไทยจะให้ความสนใจกับเรื่องทางทหาร 

มากกว่าการแสวงหาช่องทางของการแทรกแซง และการขยายบทบาททางการเมือง ที่สุดท้าย

แล้ว การกระทำเช่นนั้น จะทำให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับกลุ่มผู้นำทหารบางส่วน   

มากกว่าจะเป็นผลเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับสถาบันทหาร  

33) การปฏิรูปกองทัพเป็นรากฐานประการหนึ่งที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง หรืออาจกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ผูกพันสองปัจจัย  

เข้าด้วยกันได้ว่า “จะเปลี่ยนผ่านสำเร็จ ต้องปฏิรูปทหารสำเร็จ และจะปฏิรูปทหารสำเร็จ   

ก็ต้องเปลี่ยนผ่านสำเร็จ” การผูกโยงของสองปัจจัยในสองเงื่อนไขนี้ต้องถือเป็นยุทธศาสตร์

สำคัญของขบวนประชาธิปไตยไทย เพราะเสนานิยมไทยมีสถานะเป็นเครื่องมือเชิงอำนาจ  

ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะใช้ในการโค่นล้มฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยม ดังเห็นได้จากปรากฏการณ์  

ในประวัติศาสตร์มาแล้ว การจะทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยไม่กลายเป็น “พวกขวาจัด” นั้น   

ฝ่ายเสรีนิยมจึงต้องลดการพึ่งพาทางการเมืองของปีกอนุรักษ์นิยมที่มีต่อเสนานิยมลงให้ได้   
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และการลดการพึ่งพาเช่นนี้ อาจจะเป็นหนทางในเบื้องต้นของการสร้างฝ่าย “อนุรักษ์นิยมเสรี” 

(Liberal Conservatives) ไม่ใช่ “อนุรักษ์นิยมสุดโต่ง” (หรือที่เรียกในการเมืองโลกปัจจุบันว่า

เป็นพวก “far right” ซึ่งมักจะเป็นพวก “อนุรักษ์นิยมที่ไร้เหตุผล”- irrational conservatives) 

และการกำเนิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเสรีจะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานประการหนึ่งของความอยู่รอดของ

กระบวนการสร้างประชาธิปไตย และอย่างน้อยก็เป็นการทำให้ฝ่ายขวาไม่หลงอยู่กับ 

“รัฐประหารโมเดล” จนไม่คิดเป็นอื่น ! 

ความท้าทายใหม่

34) ดงัไดก้ลา่วมาแลว้วา่ ประชาธปิไตยเผชญิความทา้ทายทกุยคุทกุสมยั ดงัจะเหน็ไดว้า่ 

ในสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบัน จะเห็นถึงความท้าทายใหม่ ๆ 

อย่างที่ต้องพิจารณาถึงผลกระทบและการกำเนิดของภูมิทัศน์ใหม่ด้วยความใคร่ครวญ ตัวอย่าง

ของความท้าทายที่สำคัญ 10 ประการ ได้แก่ 

 1) ระบอบประชาธิปไตยจะดำเนินการอย่างไรในท่ามกลางกระแสของการแข่งขัน

ของรัฐมหาอำนาจใหญ่ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ที่บ่งชี้ถึงการก่อตัวของ 

“สงครามเย็นในศตวรรษที่ 21” 

 2) ระบอบประชาธิปไตยจะรับมือกับกระแสต่อต้านเสรีนิยมในยุคปัจจุบัน   

ที่มีลักษณะของประชานิยมปีกขวา และในบางครั้งกระแสเช่นนี้อาจขยับตัว  

ไปเป็น “ขวาสุดโต่ง” (extreme right) ได้ไม่ยาก และอาจเปลี่ยนเป็น   

“ลัทธิฟาสซิสต์ในศตวรรษที่ 21” ได้ด้วย 

 3) ระบอบประชาธิปไตยจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำให้ปีกขวา ดำรงสถานะเป็น

ฝ่าย “อนุรักษ์นิยมเสรี” โดยไม่กลายเป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตยอย่างสุดขั้ว 

 4) ระบอบประชาธิปไตยจะบริหารตัวเองอย่างไรในท่ามกลางของวิกฤตโรคระบาด

ของเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 ทำอยา่งไรทีป่ระชาธปิไตยจะแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพ 

ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด 

 5) ระบอบประชาธิปไตยจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรในการฟื้นฟูชีวิตของผู้คน  

ในสังคมและการตกต่ำของระบบเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด - 19 อย่างไร 

 6) ระบอบประชาธิปไตยจะบริหารสภาวะ “disruptive” ที่เกิดจากความผันผวน

ของปัจจัยทางเทคโนโลยีอย่างไร โดยเฉพาะบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม ่

 7) ระบอบประชาธิปไตยจะพิจารณาปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และการสงคราม

ใหม่ในบริบทของการเมืองโลกอย่างไร เพราะคุณลักษณะของสงครามและ  

มิติความมั่นคงที่รัฐต้องเผชิญเปลี่ยนไปอย่างมาก 

 8) ระบอบประชาธิปไตยจะบริหารการป้องกันประเทศและกองทัพสมัยใหม่อย่างไร 

ที่ จะทำให้ “ความสัมพันธ์พลเรือน - ทหาร” ไม่กลายเป็นผลร้ายต่อ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม 
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การสร้างประสิทธิภาพเช่นนี้จะช่วยลดทอนทัศนะที่เชื่อว่า ระบอบอำนาจนิยม  

มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากกว่า หรือมองว่า ระบอบอำนาจนิยม  

มีขีดความสามารถมากกว่าในการบริหารรัฐและสังคม 

 10) ระบอบประชาธิปไตยจะนำเสนอ “โครงการทางการเมือง” อะไร เพื่อให้คน  

ในสังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อการที่ประชาธิปไตยจะเป็นผู้สร้างอนาคตของ  

สังคมนั้น 

35) ประชาธิปไตยไทยเผชิญกับความท้าทายใหม่ไม่แตกต่างกับปัญหาประชาธิปไตย  

ในเวทีโลก แต่ที่สำคัญคือ ความเปราะบางของประชาธิปไตยเสรีนิยมในการเมืองไทยมีอยู่ใน

ระดับสูง กระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยจึงมีสภาวะ “ล้มลุกคลุกคลาน” อย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้ง ความท้าทายใหม่ที่ประชาธิปไตยไทยต้องเผชิญเป็น “โจทย์เฉพาะหน้า” 6 ประการ 

ได้แก่ 

 -  การแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่ 

 -  การแพร่ระบาดของโควิด - 19 

 -  การฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 -  การสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบอบประชาธิปไตย 

 -  การควบคุมบทบาทของกองทัพในการเมืองไทย 

 -  การลดทอนกระแสอนุรักษ์นิยมไม่ให้เป็น “ขวาสุดโต่ง” 

36) สุดท้ายแล้ว ความเปราะบางอย่างมีนัยสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยไทยเกิดจาก 

การที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่อาศัยอยู่ในบ้าน “สี่เสา - สองคาน” ไม่เคยที่จะยอมให้ประชาธิปไตย  

ได้เป็น “เสาใหม่” ของบ้านไทย ดังนั้น ภูมิทัศน์ใหม่ประชาธิปไตยไทยในศตวรรษที่ 21 จึงเป็น

เรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ! 
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Aurel S. Croissant* 
 

 

หลายคนมองว่าการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นการพ่ายแพ้

ของฝ่ายเผด็จการคอมมิวนิสต์แต่เพียงฝ่ายเดียว และเป็นจุดที่สะท้อน  

ให้เห็นถึงจุดที่สูงที่สุดของทุนนิยมประชาธิปไตยแต่เราอาจสัมผัสได้ว่า

ชัยชนะของประชาธิปไตยนั้นมีชีวิตที่สั้นมาก เพียงแค่ 30 ปีหลังจากที่  

สหภาพโซเวียตล่มสลาย ก็มีการวินิจฉัยพบว่าประเด็นเกี่ยวกับวิกฤต

ประชาธิปไตยกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจขึ้นมาใหม่ทั้งในโลก

ของวิชาการและการอภิปรายสาธารณะ แต่นักวิชาการที่คุ้นเคยกับ  

การอภิปรายเรื่องประชาธิปไตยมานาน จะพบว่าวิกฤตประชาธิปไตย  

ไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่เพราะการพดูเรือ่งวกิฤตประชาธปิไตยเปน็สง่ทีม่มีายาวนาน 

พอ ๆ กับการมีอยู่ของประชาธิปไตยเองจนแทบไม่ต้องหันกลับไปมอง

ประชาธปิไตยสมยักรกีเพือ่หารอ่งรอยของการอภปิรายเรือ่งวกิฤตเหลา่นีเ้ลย  

ความคิดที่ว่าประชาธิปไตยอยู่ในช่วงวิกฤตนั้นถูกพูดถึงในช่วงต้น

ของการเริ่มมีประชาธิปไตย คนที่พูดเรื่องเหล่านี้ ได้แก่ Alexis De 

Tocqueville, Karl Marx และ Max Weber ในช่วงทศวรรษที่ 1970   

ทั้งนักคิดทางการเมืองฝ่ายซ้าย เช่น Claus Offe, Jurgen Habermas 

และนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยม (ฝ่ายขวา) อย่าง Garcia หรือ Samuel 

Huntington ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าประชาธิปไตยตะวันตกอยู่ ใน  

ช่วงวิกฤต ดังนั้น นักคิดเหล่านี้จึงได้นำเสนอการอธิบายที่แตกต่างกัน

เกี่ยวกับสาเหตุของวิกฤตประชาธิปไตยดังกล่าว การอภิปรายเรื่องวิกฤต

ประชาธิปไตยจึงกลับมาได้รับแรงกระตุ้นอีกครั้งทันทีหลังจากที่เป็น  

ยุคการอภิปรายประชาธิปไตยสมัยใหม่โดยนักกฎหมายที่ เชื่อเรื่อง

ประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งมากขึ้น มีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือมากขึ้น 

ตลอดจนประชาธิปไตยที่เน้นความเท่าเทียมกัน โดยนักกฎหมายเหล่านี้

 * Prof. Dr., Institute of Political Science, Ruprecht Karls-University, 

Heidelberg, Germany 
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อ้างว่าประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนของตะวันตกกำลังประสบกับวิกฤตของการมีส่วนร่วม และ  

ในขณะนี้ โลกกำลังจะก้าวสู่ยุคของสิ่งที่เรียกว่า “ยุคหลังประชาธิปไตย”(Post-Democracy)

นักสังคมวิทยาเชิงประจักษ์ได้พยายามใช้ความระมัดระวังมากขึ้นสำหรับการตั้งข้อสรุป  

ในเรื่องนี้ โดยได้พิจารณาว่าประชาธิปไตยกำลังเผชิญกับความท้าทายและปัญหา เช่น   

ปัญหาความน่าเชื่อถือของอำนาจทางการเมืองที่ลดลง การเกิดขึ้นของความไม่พอใจท่ามกลาง  

ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยกันเอง หรือการลดลงหรือการกัดกร่อน  

ความสามารถของสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยที่จะค้นหาทางแก้ปัญหาให้กับสังคม 

อย่างไรก็ตาม นักสังคมวิทยาเชิงประจักษ์และนักวิจัยเชิงประจักษ์ก็ไม่เห็นวิกฤตของ

ประชาธิปไตยนี้โดยภาพรวม 

อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์หลายคนก็กลัวว่าวิกฤตประชาธิปไตยในเวลาที่อาจแตกต่าง

จากวิกฤตหรือเงื่อนไขที่ เคยประสบมา หรือมีความท้าทายที่ ไม่ เคยประสบมาก่อนใน

ประวัติศาสตร์ ในความเป็นจริงแล้ว รายงานเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของระบอบเผด็จการและ

ประชาธิปไตยที่ถดถอยหรือการถอยกลับของประชาธิปไตยก็เป็นส่งที่มีให้เห็นอย่างมากมาย  

ในปัจจุบัน และข้อมูลที่ถูกนำเสนอโดยองค์กรที่ชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยก็ได้เสนอแนะ

ว่าการเมืองของประชาธิปไตยในวันนี้อาจจะอยู่ในช่วงของความวุ่นวาย เช่น โครงการเกี่ยวกับ

ผลของความหลากหลายของประชาธิปไตยได้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของการเป็น

ประชาธิปไตยเกือบทั้งหมดตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 1970 จนถึงกลางช่วงศตวรรษที่ 2000   

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ตอนนั้นระดับของคุณภาพประชาธิปไตยโลก  

ในหลายภูมิภาครวมถึงยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มถดถอยลง และจำนวนของ

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ค่อย ๆ ลดลง ในเวลานั้น กลุ่มประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

และกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่โลกเสรีที่มีอำนาจอย่างจีนหรือรัสเซียได้ขึ้นมามีอำนาจและเริ่มออกแบบ

การบริหารจัดการในทางที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกเขาและสงครามทางระบบ

ความคิด 

แล้วทุกวันนี้ประชาธิปไตยอยู่ในช่วงวิกฤตหรือไม่ ? หรือโลกกำลังอยู่ท่ามกลางจุดสิ้นสุด

ของยุคเสรีประชาธิปไตยแบบเก่าหรือไม่ ? หรืออะไรคือความท้าทายต่อประชาธิปไตย  

ในภูมิทัศน์ ใหม่ และอะไรคือผลที่ จะตามมา แล้ วการ เปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ จะ เป็น  

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่ หรือเสรีนิยมประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยเสรี  

จะปรับตัวเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่หรือการเกิดขึ้นของความท้าทายได้หรือไม่ นั่นเป็นสิ่งที่จะอยู่ใน

ปาฐกถานี้  

ก่อนอื่น จะขอกล่าวถึงประชาธิปไตยและวิกฤตในสองแนวความคิดที่โต้แย้งกัน ต่อมา  

จะขอกล่าวถึงในประเด็นที่ว่า มีภูมิทัศน์ใหม่สำหรับประชาธิปไตยหรือไม่ อะไรคือใหม่ และ

อะไรคือสิ่งที่ไม่ถือว่าใหม่ และอะไรคือความท้าทายที่สำคัญของประชาธิปไตยในศตวรรษ  

ที่ 21 และในส่วนต่อไป ก็จะขอกล่าวถึงการมองถึงสาเหตุที่มีแนวโน้มจะเป็นไปได้ที่จะก่อให้
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เกิดวิกฤตประชาธิปไตย และสิ่งที่จะบ่งชี้ได้ว่าประชาธิปไตยอยู่ในช่วงวิกฤต และสุดท้าย   

จะขอสรุปข้อโต้แย้งทั้งหมดและอภิปรายเรื่องโอกาสสำหรับประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 

ทุกวันนี้ประชาธิปไตยอยู่ในช่วงวิกฤตหรือไม่	?		

การที่เราจะเข้าใจได้ว่าประชาธิปไตยอยู่ในช่วงวิกฤตหรือไม่ ก็จำเป็นจะต้องเข้าใจถึง

แนวคิดว่าประชาธิปไตยคืออะไร และวิกฤตคืออะไร และอะไรที่ไม่ใช่ ดังนั้น จะขออธิบายคำว่า 

“ประชาธิปไตย” และ “วิกฤต” เสียก่อน 

คำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นคำศัพท์ที่มีรากมาจากภาษากรีก ได้ปรากฏตั้ งแต่   

ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล และมีความหมายว่า “ปกครองโดยประชาชน” อย่างไรก็ตาม   

คำว่า “ประชาธิปไตย” ได้ถูกมองว่าเป็นคำที่ทำให้เกิดการโต้เถียงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับ

แนวคิดที่ถูกต้อง ดังนั้น ประชาธิปไตย จึงถูกนิยามไปตามบริบททางการเมืองสมัยใหม่ที่ยังคง

โต้แย้งกันเพื่อหาคำนิยามที่ถูกต้อง โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดสำคัญสามอย่าง คือ แนวคิด

ในรูปแบบที่มองอย่างง่าย ๆ (minimalist) ปานกลาง (middle-range) และแนวคิดที่มองแบบ

ซับซ้อน (maximalist)  

ในรูปแบบ minimalist ของประชาธิปไตยมีรากฐานอยู่ในงานของ Joseph Schumpeter  

นักเศรษฐศาสตร์ออสเตรียอเมริกัน ซึ่งได้มีการนิยามประชาธิปไตยโดยมองจากนักรัฐศาสตร์

ชั้นนำบางคน โดยนักคิดกลุ่มนี้พบว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ชนชั้นในทาง  

การเมืองการปกครองเป็นผู้จัดและเคารพต่อการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม การนิยามเช่นนี้ไม่ได้มี

การขยายความถึงเสรีภาพที่ให้อำนาจแก่กลุ่มที่ไม่ใช่ชนชั้นนำอย่างเสรีภาพของพลเมือง   

อิสระของสื่อ หรือหลักนิติธรรม ดังนั้น การนิยามคำว่าประชาธิปไตยของกลุ่มนี้จึงมีข้อ

บกพร่องที่ Terry Karl เรียกว่า “ความหลงผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง” (electoral fallacy)   

แม้ว่าการแข่งขันในการเลือกตั้งจะปรากฏในระบอบการปกครองนั้นจริง แต่การนิยาม

ประชาธิปไตยเช่นนี้จะนำไปสู่องค์ประกอบของประชาธิปไตยที่จะทำให้กลุ่มที่ไม่ใช่ชนชั้นนำ  

ซึ่งก็คือพลเมืองเข้ามามีอิทธิพลสำคัญต่อผู้นำทางการเมืองของพวกเขาได้อย่างไร 

กลุ่มที่สนับสนุนแนวความคิดแบบ middle-range ของประชาธิปไตยมองว่าความเข้าใจ

ของประชาธิปไตยของกลุ่มที่มองประชาธิปไตยในรูปแบบง่าย ๆ นั้น ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ 

กลุ่มนี้ยังมองว่ารูปแบบของประชาธิปไตยได้นิยามประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการซึ่งเป็น  

การจัดสถาบันทางการเมืองเพื่อให้เกิดการตัดสินใจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การจัดการ

สถาบันทางการเมืองไม่ได้มีแค่เพียงการเลือกตั้งที่อิสระและเป็นธรรมเท่านั้น แต่จะต้องหมาย

ถึงอิสระทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเลือกที่มีความหมาย และทำให้ผู้ปกครองมีสำนึกรับผิดชอบ 

(accountable) ต่อพลเมืองของตนเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดของแนวคิดนี้คือประชาธิปไตยที่เสรี 

การเลือกตั้งที่ เสรีและเป็นธรรม การทำงานของหลักนิติธรรม และหลักเสรีภาพอื่น ๆ   

ซึ่งหลักนิติธรรมในรูปแบบนี้ ไม่ได้เป็นเพียงฐานของประชาธิปไตย แต่ถือเป็นสาระสำคัญของ

ประชาธิปไตย  



กา
รอ
ภิป
รา
ย


สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

100

ส่วนกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดที่สามหรือกลุ่ม maximalist ของประชาธิปไตยนั้น มองว่า  

ข้อจำกัดในกระบวนการที่เป็นมิติเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง และการขยายความไปถึง

การมีส่วนร่วมของกระบวนการประชาธิปไตยนั้น ไม่เพียงพอในการนิยามประชาธิปไตยนั้น 

กลุ่มนี้มองว่าต้องรวมถึงมิติของผลลัพธ์ด้วย ซึ่งก็คือ สมรรถภาพและผลลัพธ์ของกระบวนการ

ทางการเมือง ภายใต้วิธีคิดเช่นนี้ นักคิดกลุ่มนี้ได้วางปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงทั้งภายใน

และภายนอก เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง (economic well-being) การรับประกันสวัสดิการโดยรัฐ   

ความเป็นธรรม และความยุติธรรมในการกระจายสินค้าสาธารณะ รายได้ ความมั่นคง  

ทางสังคม และโอกาสในชีวิต จะต้องรวมอยู่ในคำนิยามด้วย  

การนิยามประชาธิปไตยมีอิทธิพลต่อการวินิจฉัยถึงวิกฤตอย่างไร	?		

กลุ่ม minimalist ได้นิยามประชาธิปไตยแคบเกินไป ในขณะที่กลุ่ม maximalist   

ก็ได้นิยามประชาธิปไตยกว้างเกินไป ซึ่งทั้งสองแนวคิดไม่ได้เจาะจงถึงประชาธิปไตย และ

ผลลัพธ์อย่างที่กลุ่ม maximalist พูดถึง ก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยด้วย ด้วยเหตุนี้ รูปแบบของทั้งสองกลุ่มจึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์

มาตรฐานในการวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยและวิกฤตประชาธิปไตย ดังนั้น   

จึงขอแนะนำให้เน้นการวิเคราะห์ไปที่การมองนิยามของกลุ่ม middle - range ในการทำความ

เขา้ใจประชาธิปไตย ในฐานะที่เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์วิกฤตที่เป็นไปได้และวิกฤต

ของประชาธิปไตย 

ปจัจบุนั คำวา่ “วกิฤต” (crisis) ถอืเปน็คำทีใ่ชก้นัทัว่ไป และอาจถอืวา่ใชก้นัอยา่งพรำ่เพรือ่ 

คำว่า วิกฤตมีรากมาจากภาษากรีก และมีความหมายดั้งเดิมแปลว่า “ความเห็น” (opinion) 

“การตัดสิน” (judgment) หรือ “การตัดสินใจ” (decision) อย่างไรก็ตาม ต่อมาความหมายนี้

กินความรวมถึง “ความไม่แน่นอน” “สถานการณ์ที่ต้องตื่นตัว” (alarming situation) หรือ  

จุดเปลี่ยนผัน (turning point) ดังนั้น ความเข้าใจและรูปแบบที่แตกต่างกันของคำว่า “วิกฤต” 

เชน่ จากการใชค้ำวา่วกิฤตทีส่ือ่ถงึความหายนะทางธรรมชาต ิไปถงึการใชค้ำวา่วกิฤตทางการเมอืง     

คำว่า “วิกฤตทางการเมือง” โดยตัวของมันเองเป็นคำที่คลุมเครือและกว้าง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการตั้งคำถามว่าวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หรือเมื่อวิกฤตจบลงโดยที่แก้ไขไม่ได้ สิ่งที่ยังคง

ไม่ชัดเจนอีกอย่าง ก็คือ พื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบซึ่งยอมให้ความคลาดเคลื่อนถูกวินิจฉัย 

เช่นนี้ เราจะนิยามกฎเกณฑ์สำหรับวิกฤตประชาธิปไตยได้อย่างไร หรือมีค่านิยมกลางสำหรับ

ประชาธิปไตยหรือไม่ หรือยุคทองของประชาธิปไตยจะถูกวัดได้อย่างไร ? 

ความท้าทายอีกอย่าง คือ บริบทที่ใช้คำว่าวิกฤตซึ่งอาจทำให้คำนี้ถูกตีความออกไปได้  

หลายทาง การตีความที่แตกต่างกันนี้สามารถมองได้สองแบบ คือ หนึ่ง มีการตีความถึงคำว่า

วกิฤตไปในทางทีเ่กีย่วกบักระบวนการหรอืการเปลีย่นผา่นทีเ่กดิขึน้ในระยะอนัใกล ้หรอือกีทางหนึง่ 
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วิกฤตอาจถูกเข้าใจว่าเป็นความวุ่นวาย หรือการรวมตัวกันของจุดพลิกผัน จากการกล่าวว่า 

“วิกฤตคือเหตุการณ์ที่วุ่นวาย” วิกฤตจึงมีลักษณะที่ทันที และทำให้เกิดความวุ่นวายในภาวะ

ปกติของระบบการเมือง โดยทั่วไป วิกฤตหมายถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏในช่วงเวลาที่จำกัดและ

เกิดความหวาดกลัวต่อระบบการเมืองที่เป็นอยู่ ซึ่งถ้าไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก วิกฤตก็อาจ

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของการทำงานของระบบการเมืองที่มีอยู่เป็นเวลานาน 

ในทางตรงกันข้าม วิกฤตที่ซ่อนอยู่ได้สะท้อนเป็นนัยให้เห็นว่าวิกฤตเกิดขึ้นโดยปราศจาก

ข้อสรุปที่สามารถคาดเดาได้อย่างมีแนวทาง ในขณะที่สถาบันทางการเมืองหลักยังคงดำรงอยู่ 

ประชาธิปไตยก็ค่อย ๆ เปลี่ยนคุณสมบัติและสาระสำคัญก็อาจลดลงหรือค่อย ๆ ถูกกร่อนจาก

ภายใน และแน่นอน ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงระหว่างวิกฤตที่ซ่อนอยู่และวิกฤตที่มองเห็นได้ 

นอกจากนี้ ความท้าทายอีกประการหนึ่งของวิกฤตก็คือวิกฤตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็น

ระบบ ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตมีทั้งส่วนที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นตอนแรกและเปลี่ยนจาก  

ความท้าทายมาเป็นวิกฤตโดยไม่สามารถกำหนดไว้ล่วงหน้าได้ โดยวิกฤตเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับ  

การกระทำและการตอบสนองของชนชั้นนำทางการเมือง และการตอบสนองระหว่างพลเมือง

ด้วยกัน 

แล้วเราควรจะมองอะไร ถ้าเราเชื่อว่าประชาธิปไตยอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤต เพื่อที่จะ

นิยามวิกฤตในประชาธิปไตย เราจำเป็นจะต้องมีตัวบ่งชี้ว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าเกิดวิกฤต   

วิกฤตที่เฉียบพลันซึ่งได้กล่าวถึงสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ชีวิตในระบบได้มักจะเกิดมา

พร้อมกับการก่อตัวขึ้นของกลุ่มที่มีความคิดตรงกันข้ามที่ท้าทายระบบด้วยความรุนแรง ดังนั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ควรนำมาใช้ชี้วัดว่าเกิดภาวะวิกฤต จึงได้แก่ การเกิดขึ้นของการต่อต้านระบบที่รุนแรง   

ความล้มเหลวของการสนับสนุนประชาธิปไตยของพลเมืองและชนชั้นนำ และการเกิดขึ้น  

ของเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การระดมพลังของมวลชนที่ใช้ความรุนแรง ความพยายาม  

ในการก่อรัฐประหาร หรือแม้แต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดว่ามีวิกฤตแฝงหรือไม่นั้น ก็อาจพิจารณาได้จากความมั่นคงของ

สถาบันที่ ใช้อำนาจทางการเมืองที่ เป็นประชาธิปไตย การเสื่อมถอยของการให้คุณค่า  

ในการเลือกตั้ง การลดลงของสิทธิทางการเมือง และตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมทาง  

การเมืองอย่างสันติ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดของวิกฤตแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด

วิกฤตทางการเมือง หรือในที่นี้หมายถึีงวิกฤตของประชาธิปไตย จึงมีที่มา 3 ประการ ได้แก่ 

1) ข้อบกพร่องในการออกแบบสถาบันทางการเมือง  
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2) ผลของการดำเนินการที่ไม่ดีของสถาบันทางการเมือง นั่นคือ สถาบันทางการเมืองนั้น

อาจถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี และมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ดี แต่สุดท้ายผลการดำเนินการ

ของสถาบันทางการเมืองนั้น ๆ อาจไม่ได้ส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างที่คาดหวัง 

3) ความชอบธรรมของระบอบการปกครองที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดวิกฤตได้ในท้าย

ที่สุด 

ประเด็นต่อไปที่จะต้องพิจารณาต่อจากการพิจารณาเรื่องวิกฤตก็คือ ประเด็นเกี่ยวกับ  

ภูมิทัศน์ใหม่ของประชาธิปไตย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อาจพบเห็นได้ใน

รายงานวจิยัหรอืงานวชิาการหลายฉบบัแลว้ พบวา่ประชาธปิไตยโลกกำลงัเผชญิกบัความทา้ทาย 

และวิกฤตอย่างแท้จริง และวิกฤตของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึง  

การเกิดขึ้นของภูมิทัศน์ใหม่ของประชาธิปไตยที่สำคัญ และก่อความท้าทายให้กับการดำรงอยู่

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเอง 4 ประการ คือ  

1)การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ในบางประเทศ   

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนี้ได้นำไปสู่การล่มสลายของการอยู่ร่วมกันระหว่างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง นักวิชาการบางส่วน  

มองว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็เกิดจาก

การนำการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปผูกไว้กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

2)ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้สร้างวิถีชีวิตและทัศนคติของประชาชนใหม่  

ซึ่งทำให้ประชาชนมีความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนสามารถเลือกเสพสื่อที่ตัวเอง

ต้องการได้ อีกทั้งสื่อดิจิทัลเองก็จะคัดเลือกเนื้อหาเฉพาะที่บุคคลนั้นสนใจมานำเสนอ   

ส่งผลให้การหาฉันทามติทางสังคมไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับแต่ก่อน และสิ่งนี้  

ได้ส่งผลจนทำให้เกิดความผันผวนของประชาธิปไตย ที่สำคัญ การก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลนี้   

ยังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสื่อดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ  

ในรูปแบบใหม ่และสิ่งเหล่านี้เอง ทำให้แนวคิดแบบชาตินิยมและประชานิยมมีเพิ่มมากขึ้น  

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง 

3) การเพิ่มขึ้นของความท้าทายต่อวิธีคิดแบบเสรีนิยม และมีการคุกคามต่อแนวคิด

แบบเสรีนิยมเนื่องจากเห็นว่าประชาธิปไตย และเสรีนิยมอาจไม่สามารถตอบโจทย์บางประการ 

ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อีกต่อไป  

4) ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวกระตุ้นที่ท้าทายว่า  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถจัดการปัญหาได้หรือไม่ เช่น ปัญหาเรื่อง  

ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งหลายฝ่ายก็ได้นำเสนอวิธีแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ

การแก้ปัญหาด้วยอุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้าย หรือฝ่ายขวา และสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็น

ข้อพิสูจน์ว่า แก้ปัญหาด้วยแนวคิดหรืออุดมการณ์แบบไหนจึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน   
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แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดวิกฤตเหล่านี้ได้สร้างความท้าทายต่อประชาธิปไตยในเมื่อเกิด 

การตั้งคำถามในหลายประเทศว่าการแก้ปัญหาด้วยระบอบการปกครองอื่นจะสามารถทำได้

ดีกว่าหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าประชาธิปไตยกำลังประสบกับภาวะวิกฤตหรือไม่ จำเป็น

จะต้องมีตัวชี้วัด และแม้ว่าจะมีการนำเสนอตัวชี้วัดหลายรูปแบบก็ตาม เห็นว่าตัวชี้วัดที่สามารถ

ใช้เป็นหลัก ได้แก่  

ประการที่หนึ่ง ตัวชี้วัดที่บ่งชี้คุณภาพของประชาธิปไตยในระบอบการเมือง เช่น ตัวชี้วัด

จาก Freedom House  

ประการที่สอง ตัวชี้วัดที่บ่งชี้จากสิ่งอื่น ๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ

วิกฤตหรือคุณภาพของประชาธิปไตย เช่น World Value Survey ซึ่งมีการแสดงให้เห็นถึง  

การถดถอยของประชาธิปไตยทั่วโลก ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการพังทลาย และการล่มสลายของ

ระบอบประชาธิปไตย  

จากการประเมินวิกฤตประชาธิปไตยในหลาย ๆ ตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าการสนับสนุน

ประชาธิปไตยได้มีแนวโน้มลดลง และความไม่พอใจ ตลอดจนความแคลงใจต่อการทำงานของ

ระบอบประชาธิปไตยมีเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการลดลงของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

อย่างไรก็ตาม ถามว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ยังสามารถทำงานต่อไปได้หรือไม่ ก็เห็นว่ายังคงทำงานได้อยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

คือ ประชาธิปไตยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความเป็นพลวัต เพราะประชาธิปไตยก็เป็น  

สิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ นั่นคือ มีการพัฒนา เติบโต และเปลี่ยนแปลง และแม้ว่าคุณค่า

ของระบอบประชาธิปไตยท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดโควิด - 19 จะสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัด

ของการทำงานของระบอบประชาธิปไตยเพื่อบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตก็ตาม แต่วรรณกรรม

ทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัยมากมายก็ยังคงยอมรับว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เปน็การปกครองทีก่อ่ใหเ้กดิผลดตีอ่ประชาชนโดยสว่นรวมไมว่า่จะเปน็เรือ่งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ที่สะอาดการสาธารณสุขการศึกษาและสวัสดิการสังคมจากหลักฐานทั้งหมดนี้จึงเป็นไป

ได้สูงว่าประชาธิปไตยยังคงเป็นระบอบการปกครองที่สามารถทำงานได้ต่อไปในระยะยาว

และท้ายที่สุดเวลาจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์เองว่าประชาธิปไตยจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่รอด

ท่ามกลางภูมิทัศน์ใหม่และสังคมที่มีความผันผวนอย่างในปัจจุบัน
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“ประชาธิปไตยในความเปลี่ยนแปลง : 
ประสบการณ์จากต่างประเทศ”1 

 

ปัจจุบัน ได้เป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการว่าหลายประเทศได้ก้าว

เข้าสู่ช่วงที่ประชาธิปไตยถดถอย (Democratic Backsliding) และ

ปรากฏการณ์ถดถอยดังกล่าวได้แสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัดในช่วงวิกฤต

โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา เนื่องจากการบริหารจัดการกับวิกฤต  

โรคระบาดได้สะท้อนให้เกิดคำถามว่า ภายใต้ระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย หรือการปกครองในระบอบเผด็จการกันแน่ที่สามารถ

บริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญการฟื้นฟู

เศรษฐกิจของประเทศหลาย ๆ ประเทศหลังวิกฤตโรคระบาดก็ยิ่งทำให้

เกิดคำถามว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถ  

สร้ า งความอยู่ดีกินดี ให้แก่ประชาชนอย่างทั่ วถึ ง เสมอภาค และ  

ลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือไม่ และเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวนี้ 

ชิงชัยหาญเจนลักษณ์ในฐานะผู้ดำเนินรายการในเวทีการอภิปราย  

มุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ เรื่อง “ประชาธิปไตย  

ในความเปลี่ยนแปลง : ประสบการณ์จากต่างประเทศ” ได้ชี้ชวนให้

วิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปรายทุกท่านได้แสดงความเห็นและแลกเปลี่ยน  

มุมมองในเชิงวิชาการต่อประเด็นดังกล่าว เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยน  

ร่วมกัน  

 1 ร่วมอภิปราย โดย 

  1. Prof. Dr. Mark R. Thompson, Head and Professor of Politics, 
Department of Asian and International Studies and Director, Southeast Asia 
Research Centre (SEARC) at the City University of Hong Kong 

  2. Assoc.Prof.Dr. Youngho Cho, Associate Professor of Political 
Science, Sogang University, Korea 

  3. Dr. Philips J. Vermonte,Executive Director Centre for Strategic and 
International Studies, Indonesia 

  4. Dr. Kevin Casas-Zamora, Secretary General of The International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 

  ดำเนินรายการ โดย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการจัดงาน
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

เอกสารประกอบการประชุม 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
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กระแสประชาธิปไตยถดถอยในบริบทโลก

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันดังที่ได้มีการกล่าวถึงตลอดระยะเวลาการประชุมนี้ว่า แม้ว่า

หลายประเทศทั่วโลกจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่จากการศึกษาวิจัยของรายงาน 

Global State of Democracy Report ซึ่งศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของประชาธิปไตยทั่วโลก 

ตลอดจนการพัฒนาประชาธิปไตยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ต้องถือว่าประชาธิปไตยอยู่ในสภาวะ

ถดถอย แม้ว่ารายงานวิจัยจะบ่งชี้ว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลา 30 ปี

ที่ผ่านมา แต่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงสองปีก่อนหน้านี้ว่าจำนวนประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยมีการลดลง  

ทั้งนี้ กลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ประสบปัญหากับ  

การถดถอยของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างรุนแรง ยิ่งกว่านั้น หลายประเทศ  

แทบจะประสบปัญหาที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยผุกร่อน” เลยก็ว่าได้ เช่น ประเทศเมียนมา  

ประเทศอัฟกานิสถาน หรือในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งถ้าหากจะยกตัวอย่างที่เห็นได้

ชัดเจนและเกิดขึ้นในบริเวณใกล้นี้ ก็คือ กรณีของประเทศเมียนมา ซึ่งเกิดการรัฐประหาร และ

มีการใช้กำลังปะทะกับประชาชนที่เห็นต่างและมีการเรียกร้องประชาธิปไตยจนทำให้การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยหยุดชะงักลง  

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการประสบปัญหาของการเข้าสู่การปกครองในระบอบเผด็จการ

หรืออำนาจนิยมในหลายประเทศ แต่การเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนจากระดับ

ฐานรากในประเทศเหล่านั้น หรือแม้แต่ความพยายามในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย

ของคนบางกลุ่มในประเทศเหล่านั้นที่ใช้เวลาอย่างยาวนาน ก็ทำให้ได้เห็นความหวังว่า 

ประชาธิปไตยยังถูกมองว่าเป็นระบอบการปกครองแห่งความหวังเพราะเป็นระบอบการปกครอง

ที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ประสบวิกฤตอันมืดมิดที่สุด

ก็ตาม และการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเช่นนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีของประเทศเนปาล 

ประเทศติมอร์ - เลสเต หรือในประเทศเกาหลีใต้ในช่วงที่มีการปกครองโดยประธานาธิบดี  

ที่เป็นเผด็จการ เป็นต้น  

ทั้งนี้ปัจจุบัน รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

หลายแห่งได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าที่ผ่านมาหลายประเทศจะประสบกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ทางการเมืองภายใน หรือเป็นปัญหาจากวิกฤตต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ ก็ตาม แต่หลาย

ประเทศก็พยายามฝ่าฟันปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการที่เป็นประชาธิปไตย และพยายามรักษา

คณุคา่ของประชาธปิไตยนัน้ไวไ้ด ้แตว่กิฤตโรคระบาดทีผ่า่นมาและไดส้ง่ผลกระทบกนัทัว่โลกนัน้ 

ทำให้ เกิดการตั้ งคำถามเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าจะสามารถ  

ตอบโจทย์การแก้ไขวิกฤตโรคระบาด หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ 

แม้ว่าหลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะสามารถรักษากระบวนการและคุณค่าความเป็น

ประชาธิปไตยไว้ท่ามกลางภาวะโรคระบาด เช่น การจัดการเลือกตั้งในยุคโรคระบาดที่มี  
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ข้อจำกัดสูง หรือการพยายามแสดงออกทางการเมือง เช่น การชุมนุม หรือแม้แต่การเปลี่ยน  

รูปแบบการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมืองเพื่อให้ยังคงสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ  

อันเป็นคุณค่าสำคัญของหลักการประชาธิปไตยท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดก็ตาม แต่เห็นว่า

ประชาธิปไตยยังคงต้องปรับตัว เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย  

ไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ หรือไม่สามารถจัดการกับภาวะวิกฤตได้ทันท่วงที  

ก็นับเป็นสิ่งที่ยังคงปรากฏอยู่  

ด้วยเหตุนี้ ประชาธิปไตยจึงยังคงต้องปรับตัวตามบริบทของสังคม เช่น ประชาธิปไตย 

จะตอ้งพฒันาคณุคา่และความหมายเพือ่เปน็ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความอยูด่กีนิดีลดความเหลือ่มลำ้ 

ตลอดจนพยายามตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและจะต้องเป็นระบอบการปกครอง 

ที่สามารถพัฒนาไปสู่การหาทางออกต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ   

เพราะปัญหาการทุจริตนั้น มักจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างเป็นเหตุให้เกิด  

การยึดอำนาจและก่อให้เกิดการปกครองในระบอบเผด็จการแทน เนื่องจากประชาชนบางกลุ่ม  

ไม่เชื่อมั่นในประชาธิปไตย ดังนั้น การแก้ปัญหาและการปรับตัวของประชาธิปไตยเพื่อก่อ 

ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยยังคงเป็นระบอบการปกครองที่แก้ปัญหาได้จึงนับว่า 

มคีวามสำคญัมาก 

วิกฤตโรคระบาดกับกระแสประชาธิปไตยถดถอย

PhilipsJ.Vermonte ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของวิกฤตโรคระบาดต่อ  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อประเทศที่มีการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยใหม่ เนื่องจาก Vermonte เห็นว่า วิกฤตโรคระบาด

ที่ผ่านมานั้น เป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกในวงกว้างและในหลายประเทศ 

ตลอดจนส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยหรือยากจนก็ตาม   

ทั้งในมุมของการเข้าถึงการรักษาโรค เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย (เนื่องจากสถานการณ์  

โรคระบาดทำให้หลายประเทศมีการประกาศห้ามเดินทางภายในประเทศเอง รวมถึงการห้าม

เดินทางไปต่างประเทศ ตลอดจนการห้ามเข้าประเทศในบางกรณี) นอกจากนี้ สภาวะวิกฤต  

โรคระบาดดงักลา่วยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเขา้มามอีทิธพิลของเทคโนโลยซีึง่ทำใหเ้กดิสทิธใิหม ่ๆ 

และในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิใหม่ ๆ ด้วย ที่สำคัญการละเมิดสิทธิ  

บางประการก็ก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งในหลายประเทศก็เลือกการบริหารจัดการ  

ที่อาจส่งผลให้มีการกระทบสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชน  

ยิ่งกว่านั้น จากวิกฤตโรคระบาดข้างต้นทำให้ประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลประชาธิปไตย

จะสามารถจัดการกับปัญหาวิกฤตนั้นได้เป็นอย่างดี แต่จากการบริหารจัดการภาวะวิกฤต  

ดังกล่าวในหลายประเทศก็ได้สะท้อนให้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการทั้งจากประเทศที่เป็น

ประชาธิปไตย และประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยรัฐบาลประชาธิปไตยจะประสบกับ  
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ความลม้เหลวในการบรหิารจดัการในชว่งแรก ซึง่การประสบความลม้เหลวในการบรหิารจดัการนี้ 

ก็ไม่เว้นแม้แต่กับประเทศที่ เป็นต้นตำรับของประชาธิปไตยหรือมีประชาธิปไตยตั้งมั่น  

แบบสหรฐัอเมรกิา หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื ในชว่งแรกของวกิฤตโควดิ - 19 การบรหิารจดัการ  

ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศที่ประสบปัญหาดังกล่าวพบว่าประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ 

หรือมีมาตรการที่ค่อนข้างเด็ดขาดในการจัดการ (แม้จะมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพบางประการ) 

กลับสามารถจัดการภาวะวิกฤตได้ดีกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตย แต่ประเด็นดังกล่าวนี้ 

Vermonte ได้ย้ำตอนท้ายว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการสามารถ

จัดการกับวิกฤตโรคระบาดได้ดีกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้น ยังไม่อาจสรุปได้ทั้งหมด

เนื่องจากปัจจุบันต้องถือว่าภาวะวิกฤตโรคระบาดนั้นยังไม่จบลงโดยสมบูรณ์ ก็ยังเป็นประเด็น  

ที่จะต้องติดตามต่อไปว่า สุดท้ายแล้ว ประชาธิปไตยจะสามารถปรับตัวกับการจัดการในภาวะ

วิกฤตได้หรือไม่  

นอกจากนี้ Vermonte ยังได้แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากการแก้ปัญหาภาวะวิกฤต  

ที่แต่ละประเทศก็เริ่มจะสามารถปรับตัวและรับมือได้แล้ว และบางประเทศก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า

ประชาธิปไตยสามารถนำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ  

และละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนน้อยที่สุดอย่างเช่นกรณีของประเทศเกาหลีใต้ และ  

ประเทศนวิซแีลนด ์แตป่ญัหาทีส่ำคญัตอ่มา คอื ความทา้ทายหลงัจากทีจ่ะตอ้งฟืน้ฟปูระเทศจาก  

ความเสียหายในภาวะวิกฤต โดยเป็นความท้าทายที่ว่าประชาธิปไตยจะสามารถพลิกฟื้น

สถานการณ์ของวิกฤตโรคระบาดให้กลับมาดังเดิมได้หรือไม่ ซึ่งการพลิกฟื้นดังกล่าวภายใต้

คุณค่าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคงคุณค่าของ

ประชาธิปไตย ที่สำคัญคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย 

ท้ายที่สุด Vermonte ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างชัดเจนว่าวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้เตือน 

ใหท้กุสงัคมไดถ้อดบทเรยีนในเรือ่งเศรษฐกจิสงัคมและประชาธปิไตยในสองมมุคอืมมุแรก 

วิกฤตดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงจุดบางจุดที่เริ่มบกพร่องของประชาธิปไตยและมุมที่สองวิกฤต 

ดังกล่าวได้ให้บทเรียนที่สำคัญที่ทำให้ทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในครั้งต่อไปโดยเตรียมการรับมือด้วยวิธีการที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพให้น้อยที่สุด

กระแสความถดถอยของประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Mark R. Thompson ได้ชี้ให้เห็นว่า จากการศึกษาในทางวิชาการ พบว่า หลายประเทศ 

ทั่วโลกได้เข้าสู่ภาวะประชาธิปไตยถดถอย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากศึกษางานเขียนของ 

Huntington จะพบว่าในงานเขียนดังกล่าวได้เคยพูดถึงคลื่นของประชาธิปไตยโดยกล่าวว่า   

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1990 โลกได้เข้าสู่ยุค “คลื่นลูกที่ 3” หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยถดถอย 

และส่งผลให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบเผด็จการ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เกิด  

การปกครองที่มีผู้นำมีลักษณะขวาสุด เป็นต้น และในปัจจุบันนี้ เราก็พบว่ากระแสดังกล่าวนั้น  
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มีอยู่จริงในหลายประเทศ แม้ว่าประเทศนั้นจะมีลักษณะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มี  

ขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ก็ยังถูกกระแสความถดถอยของประชาธิปไตยดังกล่าว   

(หรือที่อาจเรียกว่า “ประชาธิปไตยตีกลับ”) เช่น กระแสการสนับสนุน Ronald Trumps ซึ่งมี

ค่านิยมเป็นขวาจัด หรือการครองอำนาจแบบอัตตาธิปไตยของปูตินในประเทศรัสเซีย เป็นต้น  

นอกจากนี้ Thompson ยังแสดงให้เห็นถึงกระแสการ “ดันกลับ” (Pushback) ของ

ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหลายแห่งในโลก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลายประเทศทั่วโลก   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่ตั้งมั่นก็ได้เกิดกระแสการดันกลับของ

ประชาธิปไตยโดยเกิดการปกครองในระบอบเผด็จการ หรือเกิดการปกครองที่ผู้ปกครอง  

ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลขึ้น และในเวทีอภิปรายนี้ Thompson   

ได้กล่าวถึงกรณีศึกษาของ 4 ประเทศ ที่เกิดภาวการณ์ตีกลับของประชาธิปไตยอย่างเห็นได้ชัด 

คือ กรณีศึกษาของประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย  

1) กรณีของประเทศเมียนมานั้น ถ้าหากพิจารณาจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองของ

ประเทศเมียนมาจะพบว่าประชาชนมีการเรียกร้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งได้ แต่สุดท้ายก็เกิดการรัฐประหาร 

และรัฐบาลทหารก็ได้ล้มล้างสถาบันทางการเมืองหลัก ตลอดจนจับกุมหัวหน้ารัฐบาลพลเรือน 

(นางอองซาน ซูจี) และเกิดการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลทหารตลอดจน  

การแสดงออกถึงการอยากหวนกลับไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกระแส  

การเรยีกรอ้งนีไ้ดเ้ริม่ตน้จากประชาชนระดบัรากหญา้ และกระแสความตอ้งการประชาธปิไตยนีเ้อง 

จึงทำให้เกิดต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ และเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐบาลกับ

ประชาชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเสียชีวิต 

2) กรณีของประเทศอินโดนีเซียนั้น อาจจะเกิดแรงปะทะหรือความขัดแย้งไม่มากนัก 

เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ใช้อำนาจเผด็จการอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังจัดให้มีการเลือกตั้งที่ยุติธรรม 

และยังมีสถาบันทางการเมืองที่ยังคงทำงานได้ แม้ว่าในช่วงที่มีการปกครองแบบเผด็จการนั้น 

อาจจะมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสรีภาพในการแสดงความเห็น เสรีภาพ

ของสื่อ ตลอดจนอาจมีการล่วงละเมิดหลักเกณฑ์ประชาธิปไตยบางประการด้วย  

3) กรณีของประเทศฟิลิปปินส์นั้น ทำให้เกิดการต่อต้านประธานาธิบดีในช่วงที่มี  

การใชอ้ำนาจปราบปรามยาเสพตดิซึง่เปน็การใชอ้ำนาจทีม่กีารละเมดิสทิธเิสรภีาพ และกอ่ใหเ้กดิ 

การวิพากษ์วิจารณ์ต่อการใช้อำนาจดังกล่าวเป็นอย่างมาก  

4) กรณีของประเทศไทยนั้น จะมีการตั้งคำถามต่อการเลือกตั้งที่ดูเหมือนถูกทำใหล้า่ชา้

ไปในช่วงที่ เกิดการรัฐประหาร (โดยเหตุที่ทำให้เกิดการเลือกตั้งล่าช้า ก็คือการยกร่าง 

รัฐธรรมนูญซึ่ งมีการไม่ ให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญหนึ่ งฉบับ) และแม้จะมี  

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ตลอดจน  
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การเลือกตั้งใหม่ แต่ก็เกิดการต่อต้านของพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดต้องการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดิมไม่มีความชอบธรรมในเรื่อง

ที่มาของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับที่ Dr.Kevin Casas-Zamora ได้บรรยายว่า  

ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนหน้านี้จําานวนประเทศประชาธิปไตยได้ลดน้อยลง และ

ประเทศในเอเชียแปซิฟิกจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีปัญหามีการถดถอยของประชาธิปไตย  

ที่รุนแรง และเป็นการผุกร่อนของประชาธิปไตย ยกตัวอย่างเช่น เมียนมา อัฟกานิสถาน 

และฮ่องกง เช่น การรัฐประหารในเมียนมา ระบอบประชาธิปไตยมีการหยุดชะงัก   

โดยสรุปแล้ว แม้ว่าประเทศประชาธิปไตยในหลายประเทศกําาลังเผชิญกับปัญหา   

แต่ที่ผ่านมาประชาธิปไตยยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หลายๆ แบบได้ เช่น

การเลือกตั้งในยุคโควิด หรือการแสดงออกทางการเมืองในยุคสมัยมีรัฐบาลเผด็จการ  

ที่ออกกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายที่นําาไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิ่งนี้

แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก  

อย่างไรก็ดีประชาธิปไตยมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงอยู่ คือ การไม่สามารถจัดการ  

กับปัญหาความเหลื่อมล้ําาได้ และไม่สามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างทันท่วงที และ

การไม่สามารถจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําาคัญมาก เพราะถ้าแก้ไข

ไม่ได้ ความเชื่อมั่น (trust) ก็จะไม่มี ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาของประชาธิปไตย 

จากกรณีศึกษาของปรากฏการณ์ถดถอยของประชาธิปไตยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็น

ได้ว่าภาวะประชาธิปไตยถดถอย และความพยายามในการดันกลับและการถดถอยนั้น 

(พยายามทำให้กลับคืนสู่การเป็นประชาธิปไตย) ได้เกิดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีเ่ปน็ประชาธปิไตย แตเ่กดิขึน้โดยมรีะดบัความเขม้ขน้ทีแ่ตกตา่งกนั ดงัจะเหน็ไดว้า่ ประเทศทีม่ ี 

การถดถอยอย่างรุนแรงที่สุดคือประเทศเมียนมา ส่วนในกรณีของประเทศอื่น ๆ นั้น   

เป็นที่น่าสนใจว่าการเข้าสู่ยุคผู้นำและการปกครองที่มีลักษณะเผด็จการเกิดขึ้นโดยมีฐานอยู่  

บนความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย เช่น การขึ้นสู่อำนาจของผู้นำเผด็จการนั้นได้มาโดย

ผ่านการเลือกตั้ง เป็นต้น และในกรณีเช่นนี้ ถ้าหากพรรคฝ่ายค้านเองก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช่

กลุ่มเสรีนิยม การผลักดันเพื่อให้กลับเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยก็อาจทำได้ยากยิ่งขึ้น  
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กระแสความถดถอยของประชาธิปไตยในประเทศเกาหลีใต้2

ประเทศเกาหลีใต้นับว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้ผ่านช่วงที่ปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการ จนนักวิชาการหรือตำรา  

หลายเล่มได้กล่าวถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศเกาหลีใต้ว่ามีลักษณะ

เหมื อนประชาธิป ไตยในกลุ่ มประ เทศที่ ประชาธิป ไตยตั้ งมั่ นแล้ ว อย่ า ง ไรก็ตาม   

ก่อนที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศเกาหลีใต้จะมีการพัฒนาอย่างในปัจจุบัน 

ประเทศเกาหลีใต้เองก็เคยประสบวิกฤตทางการเมืองมาก่อน โดย YounghoChoได้กล่าวถึง 

การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศเกาหลีใต้ด้วยการกล่าวถึง “การปฏิวัติแสงเทียน” ในช่วง 

ค.ศ. 2016 - 2017 ซึ่งเป็นการชุมนุมของชาวเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้ผู้นำประเทศซึ่งขณะนั้นคือ

ประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮ ต้องลาออกจากตำแหน่งและจะต้องถูกตรวจสอบเกี่ยวกับกรณี  

การใช้ตำแหน่งของตนเองเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง และการชุมนุมดังกล่าวก็กลายเป็น

สัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประท้วง

โดยสันติ 

อยา่งไรกต็าม การผา่นชว่งความขดัแยง้ในการปกครองของผูน้ำประเทศเผดจ็การทีเ่กดิขึน้ 

ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1996 ตลอดจนการมีรัฐบาลที่มีที่มาอย่างเป็นประชาธิปไตยซึ่งก่อให้เกิดปัญหา

เกี่ยวกับการทุจริตอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจของผู้นำอำนาจนิยม แต่ก็เกิดการชุมนุม  

เรียกร้องและประสบความสำเร็จก็ตาม แต่ก็ไม่อาจพูดได้ว่าการผลักดันให้ประเทศกลับเข้าสู่

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ทุกครั้งนั้นเป็นความสำเร็จของประชาธิปไตยในประเทศ

เกาหลีใต้ เพราะที่ผ่านมา ความสำเร็จของประชาธิปไตยดังกล่าวเป็นเพียงความสำเร็จใน  

เชิงสถาบันเท่านั้น  

ที่สำคัญ จากการสำรวจการให้คุณค่าแก่หลักของประชาธิปไตยในประเทศเกาหลีใต้   

ก็พบว่า แม้จะมีการวางหลักประชาธิปไตยไปในทางที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ

ป้องกันการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ตลอดจนการใช้อำนาจเกื้อหนุนต่อกลุ่มธุรกิจของพวกพ้อง

ก็ตาม แต่ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด - 19 ที่ต้องการ  

การบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีการสนับสนุนการปกครองหรือ  

การใช้อำนาจแบบระบอบอำนาจนิยมอยู่ และการสนับสนุนดังกล่าวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย   

ดังนั้น จากข้อสรุปเดิมที่ชี้วัดความสำเร็จของประชาธิปไตยเพียงแค่กระบวนการ และสถาบัน

ทางการเมืองต่าง ๆ ก็อาจไม่เพียงพอต่อการชี้วัดความสำเร็จของประชาธิปไตยในบริบทปัจจุบัน 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเรียกร้องประชาธิปไตยสำเร็จ ไม่ได้หมายความว่าประเทศ

เกาหลีใต้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประสบความสำเร็จ แต่การสร้างทัศนคติและ

แนวคิดที่ เชื่อมั่นต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนการเชื่อว่า

 2 รายละเอียดปรากฏในบทความท้ายบทสรุปการอภิปรายนี้  
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“การสร้างทัศนคติและแนวคิดที่เชื่อมั่น		

ต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย			

ตลอดจนการเชื่อว่าประชาธิปไตยจะสามารถนำไปสู	่	

การแก้ไขปัญหาได	้แม้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตก็ตาม			

และการมีวัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าของประชาธิปไตยต่างหาก			

ที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ดีที่สุดว่าประชาธิปไตยในประเทศนั้น	ๆ”	

ประชาธิปไตยจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต

ก็ตามและการมีวัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าของประชาธิปไตยต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ดี

ที่สุดว่าประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ตราบใด  

ที่ทัศนคติและแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อหลักการประชาธิปไตยยังไม่ได้ถูกปลูกฝัง

แบบหยั่งรากลึก และยังมีประชาชนที่เชื่อว่าในบางกรณีการปกครองแบบอำนาจนิยมยังคงเป็น

คำตอบสำหรับบริบททางสังคมบางประการ หรือสถานการณ์บางอย่าง ก็เป็นไปได้ว่าประเทศ

เกาหลีใต้อาจเกิดการหวนกลับสู่การปกครองแบบเผด็จการอีกครั้ง 
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CITIZENS’SUPPORTFORDEMOCRACY:
ISSOUTHKOREANDEMOCRACYFREEFROM
DECONSOLIDATION*



Youngho Cho** 

Abstract

This chapter examines the cultural deconsolidation of 

South Korean democracy from 1996 to 2018. Analysing the five 

waves of the World Values Survey, I found that public support 

for democracy has steadily eroded and openness to strongman 

and military rules has increased in South Korea. The analysis 

revealed that cul tura l deconsol idat ion of South Korean 

democracy started during the early 2000s and, more important, 

this downward trend continued even after the 2016-2017 

candlelight protest. Therefore, the cultural foundation of 

democracy in South Korea is shallow and its democracy has 

fallen into a low-equilibrium trap in which resilient violation of 

liberal integrity among leaders is matched by low confidence of 

citizens in democracy.  

Keywords:democratic support, deconsolidation of democracy, 

strongman rule, hybridisation of regime support, legitimacy, 

political culture  
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CITIZENS’SUPPORTFORDEMOCRACY:
ISSOUTHKOREANDEMOCRACYFREEFROM
DECONSOLIDATION?

Unless a substantial majority of citizens prefer democracy and its 

political institutions to any nondemocratic alternative and support 

political leaders who uphold democratic practices, democracy is 

unlikely to survive through its inevitable crises. 

Dahl 1998, 157-158. 

1.INTRODUCTION

Scholars of political culture and democracy have debated whether the cultural 

reservoir for democracy has eroded around the world. Some scholars such as 

Robert Foa and Yasha Mounk (2016, 2017) posit a thesis of the end of the 

consolidation paradigm given that citizens have been away from democracy and 

have attached to authoritarianism in both old and new democracies. This thesis 

realistically breaks down the expectation that democracy would be sustainable once 

it reaches consolidation. Yet, other scholars disagree with the thesis and contend 

that support for democracy among global citizenries is still solid and its erosion is 

found in only some countries (Inglehart 2016; Norris 2017).  

This scholarly debate has been associated with substantially concerning 

phenomena such as democratic backsliding and the rise of authoritarianism around 

the world. However, South Korea seems remote from this academic concern and 

growing literature of democratic deconsolidation. The main reason for the distance 

relats to the 2016–2017 candlelight protest and its subsequent political changes.   

As comparative political scientists entered a debate on the global backsliding of 

democracy, the candlelight protest suddenly took place to halt democratic 

deconsolidation experienced during the Lee Myung-bak and Park Geun-hye 

governments (2008–2017) and provided a moment in which South Korean 

democracy rebounded.  

Because the candlelight protest resulted in such dramatic changes as the 

downfall of Park Geun-hye from presidency to prison and the restoration of 

democracy, it is clear that the candlelight protest saved South Korean democracy 
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from retreat. However, what is not clear is whether it buttresses the legitimacy of 

democracy among ordinary citizens. While politicians, citizens, and scholars are 

proud of the candlelight protest and its contribution to South Korean democracy, 

little is known about how the cultural foundation for democracy has changed over 

the last decades. Although a growing proportion of citizens around the world tend 

to withdraw support for democracy and prefer its authoritarian alternatives,   

few studies have historically examined whether South Korean citizens depart from 

this global trend or take part in the deconsolidation of their democracy.  

Analyzing the five waves of the World Values Survey from 1996 to 2018,   

I show that support for democracy has steadily eroded and leanings toward 

nondemocratic alternatives have increased among South Korean cit izens.   

This downward trend did not stop even after the candlelight protest but has 

continued. These results suggest that the candlelight protest halted the democratic 

deconsolidation of the Lee Myung-bak and Park Geun-hye governments but such 

democratic rebound is l ikely to be a temporary moment because cit izens’ 

commitment to democracy has cooled. Furthermore, the results also indicate that 

the four decades of democratic practices have failed to inculcate democracy in the 

minds of Korean citizens and, rather, have contributed to disillusionment about 

democracy. Therefore, it is reasonable to conclude that deconsolidation of Korean 

democracy has already started and will be an enduring phenomenon.  

2.CONSOLIDATIONANDDECONSOLIDATIONOF
SOUTHKOREANDEMOCRACY

Democratic consolidation and deconsolidation are useful concepts because   

not all countries passing through regime transition reach a stable democracy. 

Indeed , on l y a sma l l p ropo r t i on o f t r ans i t i on i ng coun t r i e s have been   

consolidated over the last two centuries; most of them have rejected one form of 

authoritarianism and ended up with another. Because democratic consolidation is not 

a one-way st reet , i t is poss ib le for t rans i t ion ing count r ies to rever t to 

authoritarianism and for consolidated democracies to deconsolidate. Many of   

the new democracies have recently experienced democratic deconsolidation in which 

the quality of democracy deteriorates and authoritarian governance emerges even in 

the presence of democratic institutions.  
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South Korea has experienced democratic consolidation and deconsolidation 

since the 1987 regime transition. In particular, the country had undergone 

democratic deconsol idat ion under the Lee Myung-bak and Park Geun-hye 

governments before the candlelight protest of 2016–2017, but South Korean 

democracy rebounded afterwards. Figure 23.1 shows a historical trend of the 

Varieties of Democracy (V-DEM) liberal democracy index since 1987. The V-DEM 

liberal democracy index combines two aspects of democracy: electoral (suffrage, 

elected officials, clean elections, and freedom of association and expression)   

and liberal (equality before the law, individual liberties, and judicial and legislative 

constra ints on the execut ive). Thus, this index shows consol idat ion and 

deconsolidation of liberal democracy at the regime level.  

Figure1ConsolidationanddeconsolidationofSouthKoreandemocracy 

Source:The Varieties of Democracy Institute 

 

According to Figure 1, the historical trajectory of South Korean democracy has 

gone through four phases since 1987: consolidation, persistence, deconsolidation, 

and restoration. In the first phase, liberal democracy in South Korea continued to 

consolidate from 1987 to 2000. Although President Roh Tae-woo was elected from 

the military groups, his government (1988–1992) did not block democratic transition 

but institutionalized presidential and legislative elections. As the first civilian 

president since Rhee Syngman (1948–1960), Kim Young-sam (1993–1997) 

instituted civilian supremacy over the military by disbanding a military clique 
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(Hanahoe), whose members had been highly involved in the authoritarian past, and 

expanded democratic elections to all levels of government. In 1997, South Korea 

became the first East Asian democracy in which power was peacefully transferred 

to an opposition leader, Kim Dae-jung. The Kim Dae-jung government (1998–2002) 

advanced civil and political rights despite the 1997 financial crisis. Assessing   

the democratic progress of the 1990s, Kim Byung-Kook (2000, 53) wrote that 

“electoral politics has become the only possible political game in town.”  

In the second phase, the early and middle 2000s, South Korean democracy 

persisted as political representation was enlarged to include various ideological 

parties such as the Democratic Labour Party, whose principles were close to 

socialism and, thus, had been prohibited under the authoritarian past. After 10 years 

of the progressive governments of Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun, a traditional 

conservative party, the Grand National Party, returned to power through the 2007 

national election, which suggested that South Korean democracy had passed 

Huntington’s two-turnover test of democratic consolidation (1991, 267). On the 

basis of the enlargement of ideological representation and the passing of the two-

turnover test, Ham Chaebong (2008, 129) declared that “South Korea’s democracy 

is consolidated in the maximalist sense.” 

However, South Korea experienced democratic deconsolidation before the 

candlelight protest of 2016–2017. Lee Myung-bak was elected president from the 

conservative side in 2007 and Park Geun-hye succeeded him in 2012; their actions 

while in office indicated that South Korean democracy had waned. For example, 

freedom of expression and association were restricted and the Korean National 

Intelligence Service illegally interfered in the 2012 presidential election by 

manipulating public opinion online (Cho and Kim 2016). It was also revealed during 

the early period of the candlelight protest that the Park Geun-hye government had 

blacklisted about 10,000 artists critical of her presidency (Shin 2018).  

However, the candlelight protest became a turning point, after which Korean 

democracy was restored, as evidenced in Figure 23.1. During late 2016, Korean 

mass media discovered that Park Geun-hye had allowed Choi Soon-sil, her personal 

confidante, who held no government position, to freely meddle in domestic and 

foreign policies, actions collectively called the “Park Geun-hye and Choi Soon-sil 

scandal.” The candlelight protest escalated during November 2016 when political 
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parties hesitated and failed to pass the impeachment of President Park Geun-hye. 

December 3 was the largest protest recorded in modern Korean history: 2.3 million 

citizens nationwide, including 1.9 million in Seoul, took to the streets and demanded 

the immediate impeachment and resignation of Park Geun-hye. Six months of 

continuous candlelight rallies ended with Park’s dramatic downfall from president to 

prisoner, after which a new government was elected and South Korean democracy 

rebounded. 

Because the candlelight protest stopped deconsolidation of South Korean 

democracy and enabled its restoration, scholars started to praise both the 

candlelight protest and South Korean democracy. For example, Hong-koo Lee 

(2017), the former prime minister of Korea, praised “South Korea as a beacon of 

Asian democracy” and Yascha Mounk (2018, 185) stated that the candlelight 

protests “can serve as inspiration to defenders of liberal democracy around the 

world.” Ha-Joon Chang (2017) described in The New York Times that “South 

Koreans worked a democratic miracle.” Finally, after editing a special issue of Korea 

Journal about the candlelight protest and South Korean democracy, HeeMin Kim 

(2019, 15) concluded that “we are optimistic about the future of democracy in 

Korea.”    

Although these scholarly evaluations are insightful enough to provide 

temporary information about the state of democracy in South Korea, they are 

limited in assessing its consolidation and deconsolidation in a systematic way. The 

reasons are twofold. Conceptually, these assessments of South Korean democracy 

narrowly focus on institutional dimensions of democratic health and, thus, fail to 

view democratic consolidation as multidimensional phenomena having both 

institutional and cultural aspects. As Rose and his colleagues (1998, 8) aptly 

pointed out, “if institutions are the ‘hardware of democracy, then what people think 

about these institutions constitutes the ‘software’ of democracy.” Second, little is 

known about whether the candlelight protest temporarily halted deconsolidation of 

South Korean democracy or functioned as an important moment to deepen 

democracy. Likewise, it is an imperative task to examine whether democratic 

restoration is a short moment and democratic deconsolidation is a persistent trend 

in South Korea.  
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This study aims to assess deconsolidation of South Korean democracy from 

the perspective of ordinary citizens. By tracking citizens’ support for democracy and 

authoritarian alternatives for the last two decades, this study sheds fresh light on 

the conditions and prospects for South Korean democracy.  

3.RELEVANCEANDCONCEPTUALISATIONOF
DEMOCRATICSUPPORT

To stabilise and advance, democracy requires democrats. In other words, 

democracy requires institutions as well as cultural components which make these 

institutions work. These cultural components include social capital, liberal values, 

tolerance, mutual trust, post materialism, and belief in rule of law. Yet, one is 

clearly more fundamental than the rest in new democracies: public attitudes toward 

the legitimacy of democracy, such that citizens support democracy and reject its 

authoritarian alternatives (Rose et al. 1998; Svolik 2013).  

There are reasons why public support for democracy is critically important in 

the dynamic politics of democratic transition and consolidation. Theoretically, unlike 

authoritar ian forms of government, modern democracy al lows cit izens as   

the fundamental judges to elect its leaders and influence directions of national 

policies. Practically, new democracies of the non-Western world lack legacies and 

traditions of liberal and democratic politics and, thus, they suffer from a shortage of 

political capital to promote democratic change. In this unfavourable and uncertain 

environment, citizens’ support for democracy constitutes the most valuable political 

capital that pro-democracy politicians can utilise to complete democratic transition 

and further democratic consolidation. On the contrary, when a substantial number of 

citizens are discontented with democratic politics and withdraw support for 

democracy, authoritarian forces are likely to grow and eventually initiate actions for 

democratic deconsolidation and backsliding (Svolik 2013). Accordingly, most scholars 

agree that citizens’ support for democracy helps prevent democratic backsliding and 

deconsolidation (Dahl 1998; Foa and Mounk 2016; Rose et al. 1998).     

What constitutes support for democracy and how does one measure it? 

Conceptually, support for democracy is a dynamic and sequential phenomenon with 

multiple dimensions and levels. Following Almond and Verba’s tripartite model of 

civic culture (1963), democratic support has multiple dimensions including affective 
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support for, cognitive understanding of, and behavioural commitment towards 

democracy. Support for democracy is a multilevel phenomenon because citizens 

simultaneously realign their commitment towards democracy as an ideal and as a 

practice (Rose et al. 1998). Democratic support is also dynamic in that it 

accompanies attachment to democracy on the one hand and detachment from 

authoritarianism on the other (Foa and Mounk 2016). Finally, support for democracy 

is sequential in that citizens agree with the demise of authoritarian rule first and 

then endorse the introduction of democratic institutions in the politics of democratic 

transition (Shin 2021). Likewise, new democracies can consolidate when ordinary 

people approve newly installed democratic institutions and stop considering 

authoritarian alternatives.    

Over the last three decades, international and national research institutes have 

developed measures of democratic support and compared cross-national differences 

in democratic legitimacy. Nonetheless, despite scholarly consensus on the relevance 

of democratic support, there is a lack of agreement about its measures, and 

different surveys track citizen reactions to democratisation in different periods and 

phases. Regarding the case of South Korea, the Korea Barometer Survey 

investigated citizens’ attitudes toward democracy from 1996 to 2010 and the Asian 

Barometer Survey has examined public opinion about democracy since 2003.  

For this chapter, I chose the World Values Survey (hereafter, WVS) because 

it has regularly examined support for democracy and authoritarianism over more 

than two decades since 1996. I employed the five waves of the WVS: 1996 

(1,249 respondents), 2001 (1,214), 2005 (1,200), 2010 (1,200), and 2018 (1,245). 

The WVS asked what South Korean citizens thought about having democracy and 

two authoritarian rules (strongman and military) and allowed respondents to express 

this as a 4-point Likert scale from a very good to a very bad way of governing this 

country.  

These measures are useful in unravelling a sequential and dynamic pattern of 

regime support during the past decades for two reasons: (1) The two authoritarian 

rules are practical alternatives to democracy among South Korean citizens because 

strongman rule is spreading around the world and military rule is the specific regime 

they directly experienced before the 1987 democratic transition. (2) Declining 

support for democracy and increasing support for authoritarianism constitute 
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evidence of democratic deconsolidation because democratic institutions were settled 

during the mid-1990s. If an increasing number of South Koreans start to consider 

authoritarianism as a good way of governing the country while living under 

established democratic institutions, it indicates that democratic deconsolidation is 

under way. For simplicity, I dichotomised the four responses into binary types: 

support for democracy, strongman rule, and military rule.   

4.CITIZENS’SUPPORTFORDEMOCRACYAND
AUTHORITARIANISMINSOUTHKOREA,1996–2018

Has mass support for democracy increased or declined in South Korea?   

Have South Korean citizens realigned support for democracy and authoritarianism? 

What type of regime supporters is emerging as a dominant trend? What does the 

realignment of citizens’ support for democracy and authoritarianism imply for the 

prospect of democracy in South Korea? These are imperative questions to evaluate 

the state of and prospects for democracy in South Korea. To answer these 

questions, I take three sequential steps. First, I examine the degree to which South 

Korean citizens have been supportive of democracy and authoritarianism over the 

last decades. Second, I construct a typology of regime supporters and track their 

changes in the varieties of regime supporters such as democrats, hybrids,   

and autocrats over time. Finally, I investigate distributional changes of these types 

across different social segments as well as time.  

Figure 2. shows South Korean citizens’ support for the three different 

regimes: democracy, strongman rule, and military rule. The striking upshot is that 

mass support for democracy declined from 85% to 70% in the period from 1996 

to 2018, whereas the public’s approval rates of strongman rule and military rule as 

good ways of governance have steadily increased from 32% to 67% and 5%   

to 17%, respectively, in the same period.  
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Figure2.TrajectoryofregimesupportinSouthKorea,1996–2018 
Source: World Values Survey 

 

When one takes a close look at these trends, it is apparent that support for 

democracy and rejection of strongman rule were prevalent among more than two-

thirds of South Koreans in 1996 and 2001. Moreover, rejection of military rule was 

overwhelmingly high (over 95%) until 2010. However, waning support for 

democracy and waxing demand for strongman rule started in the early 2000s and 

escalated throughout the 2010s. Finally, about one in five South Koreans regarded 

military rule as a good governance model, and there are only 3 percentage points 

difference in support for democracy over strongman rule.  

These results suggest a dramatic shift in public attachment to these three 

regimes. During the 1990s when a series of democratic reforms were implemented 

to inspire presidential popularity, democracy was predominantly preferred as a good 

and desirable regime, and a majority of Koreans did not express nostalgia for the 

past authoritarian rule, showing their resolve against it. These cultural factors 

contributed to the dissolution of past authoritarian legacies and establishment of 

newly installed democratic institutions.  

However, although South Korean cit izens have continued to practice 

democratic institutions over the last decades, public confidence in democracy has 

failed to persist: Three in ten no longer accept democracy as a good governance 

model. More worrisome is that an increasing number of the citizens have been 

open to both strongman rule and military rule as good ways of governing South 
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Korea. When these findings are considered together, it is logical to conclude that 

the legitimacy of democracy is shallow rather than solid and democracy conflicts 

with authoritarian rule in the minds of South Korean citizenry, although they live 

under established democratic institutions.  

Comparative studies of regime support have reported the degree to which 

citizens endorse democracy over authoritarianism across countries and over time 

(Foa and Mounk 2016; Inglehart and Welzel 2005; Norris 2017). However, these 

studies are limited in determining the dynamic and sequential realignment of regime 

support in which citizens living in democracy start to prefer authoritarianism (Shin 

2021). Thus, these studies fail to predict what kind of democratic deconsolidation 

takes place in new democracies.   

There has been scholarly consensus that South Korean democratic institutions 

were settled in the late 1990s and democratic consolidation was attained at least 

at the institutional level in the mid-2000s (Hahm 2008; Kim 2000). If this 

consensus is correct and public demand for authoritar ianism is related to 

deconsolidation of an already consolidated democracy, what direction of democratic 

deconsolidation is emergent in South Korea?  

To answer these questions, I have constructed a typology of regime 

supporters using attitudes toward democracy, strongman rule, and military rule.   

The three dimensions, when combined together, can yield eight ideal types of 

regime supporters. The first type is full democrats, referring to those respondents 

who simultaneously support democracy and reject both strongman and military rules. 

These full democrats form a group directly upholding democracy in South Korea. 

The following three types are hybrids because they endorse both democracy and 

authoritarianism. The three types include military rule hybrids, strongman rule 

hybrids, and full hybrids. Likewise, there are three types of autocrats: military 

autocrats for those rejecting democracy and accepting military rule, strongman 

autocrats for those rejecting democracy and endorsing strongman rule, and full 

autocrats for those rejecting democracy and supporting both authoritarian rules.   

The final type is apathets, representing those who show no regime preferences. 

Apathets are al ienated from and indifferent to the pol it ics of democratic 

consolidation and deconsolidation.  
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If South Korean citizens have realigned their regime support, how has it 

changed over time? Figure 23.3 shows changes in the varieties of regime 

supporters between 1996 and 2018. As anticipated from Figure 2, the most 

significant change has taken place in full democrats, whose proportion has dropped 

from 58% to 19%. About two-thirds of the full democrats (29%) have shifted their 

regime orientations away from democracy and towards authoritarianism over the last 

three decades. Where have they gone? The largest gain is found in those of 

hybrids. In particular, there are 16% and 9% increases in strongman rule hybrids 

and full hybrids, respectively. On the side of authoritarian types, strongman 

autocrats gained 8% from 1996 to 2018. There are only minor changes of less 

than 4% in the remaining types: military hybrids, military autocrats, full autocrats, 

and apathets.  

Figure3.Shiftingtypesofregimesupporters,1996and2018 
Source:World Values Survey 
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Combined, these results indicate that hybrids have gained 26% over the last 

decades, consequentially constituting the most prevalent group: 52% of South 

Korean citizens. This group was a minority (26%) in 1996 but outnumbered full 

democrats by a margin of 33% in 2018. Autocrats comprised only 8% in 1996, 

but they have increased to 18% in 2018. Thus, it is apparent that hybridisation of 

democratic and authoritarian orientations has become a dominant phenomenon in 

the minds of South Korean citizens.  

If hybridisation and autocratisation of regime support are associated with 

democratic deconsolidation, what direction have Korean citizens driven in terms of 

democratic deconsolidation? As signalled in Figure 23.2 and confirmed in Figure 

23.3, while living with established democratic institutions, 52% of South Korean 

citizens have advanced support for strongman rule. Whereas 38% of South Koreans 

retain support for democracy, 14% have abandoned democratic support and have 

embraced strongman rule as the most preferred regime type. These findings 

suggest that cultural deconsolidation of South Korean democracy has already set in, 

and the coming regime welcomed by a majority of citizens is likely to be strongman 

rule with democratic institutions rather than military rule.  

The final question remains to be answered: What social groups shoulder 

South Korean democracy and drive its hybridisation with strongman authoritarian 

rule? Recent scholars examining the trend of democratic support in the West have 

debated which social segments evince the erosion of democratic support. For 

example, Foa and Mounk (2016) found that democratic support has declined in the 

West, and young millennials and rich citizens are sceptical of democracy and most 

open to authoritarian alternatives. On the basis of the evidence, Foa and Mounk 

(2016) warned that scholars are overly confident that old consolidated democracies 

are unassailable and they fail to recognize signs of deconsolidation. Finally, Foa and 

Mounk (2017) declared the end of the consolidation paradigm.  

On the other hand, not all scholars agree with them. In particular, Inglehart 

(2016) stated that declining support for democracy and increasing openness to 

nondemocratic alternatives are not found across democracies but are apparent only 

in the United States. This debate sparked subsequent online exchange in Journal of 

Democracy, with Norris (2017) and other scholars (Alexander and Welzel 2017; 

Voeten 2017) showing that the cultural foundation of democracy is solid and 
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institutional backsliding of democracy is negligible in the West. Owing to their 

analyses, they judge that the thesis of democratic deconsolidation is by and large 

exaggerated.   

This academic debate raises a question about who defends South Korean 

democracy and who drives its deconsolidation. To determine ordinary citizens of 

democratic consolidation and deconsolidation in South Korea, I chose three actor-

centric theories of democratic development: elite competition, neo-modernisation, 

and political competition. First, drawing from Moore’s famous statement about   

“no bourgeoisie, no democracy” (1966), scholars of the elite competition theory 

contend that democracy is likely to advance as the rising economic class demands 

democracy and constrains the top incumbent elites of politics and economy (Ansel 

and Samuels 2014). Thus, a credible demand for democracy is expected to come 

from the upper and middle classes of Korea, rather than from those who remain 

poor.  

Second, following Inglehart’s initiative, scholars of the neo-modernisation 

theory have proposed the cultural theory of stable democracy, whereby social 

modernisation leads to democratic change as those with cognitive resources such 

as educational attainment and political interest are attached to democracy and 

detached from authoritarianism (Inglehart and Welzel 2005). This model indicates 

that college-educated citizens with political interest are supportive of democracy 

over authoritarianism.  

Finally, building on Schattschneider’s famous statement, “the political parties 

created democracy” (1942), the political competition model presents the view that 

democratic change follows as existing political cleavages see opportunities from 

electoral and non-electoral methods to instigate political cleavages and mobilize 

supporters to maximize the parties’ political interests (Ziblatt 2017). This model 

logically suggests that democratic support varies across two major cleavages of 

South Korean politics: ideological and generational.  

To evaluate the shifting citizenship for the last decades, I focus on two broad 

types of regime supporters (full democrats and hybrids) and examine how these 

two varied across the following six variables in 1996 and 2018: subjective social 

class, income, education, political interest, ideology, and generation. For a simple 

comparison, I have transformed all the variables into binaries or ordinals.  
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Table23.1.Distributionofregimesupportersbetween1996and2018 

What social groups have maintained sturdy support for democracy and what 

other groups turned to hybridisation of South Korean democracy? Table 23.1 reveals 

pessimistic results in that hybridisation of regime support is evident across all social 

and political groups between 1996 and 2008, whereas the proportion of full 

democrats has substantially declined in all groups. Interesting is that the drop in 

the proportion of full democrats and the rise in that of hybrids are strong among 

those of the democratizing actors identified by the recent actor-centric theories: 
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upper-class and high-income groups, college-educated citizens with political interest, 

and ideologically progressive young generations. Democratic fervor has gradually 

disappeared and openness to authoritarianism has risen among the same groups. 

The proportions that are no longer full democrats are 48%, 47%, 50%, 42%, 

44%, and 40% among the categories of the upper class, high income, college 

education, high political interest, progressive ideology, and young generation, 

respectively. The percentage increase in the hybrids ranges from 28% in the young 

generation to 34% in the college-educated and high-income groups. Finally, the full 

democrats are not distinguished across different social and political groups and they 

are overwhelmed by the hybrids in 2018.  

These analyt ical results have theoret ical and pract ical impl icat ions. 

Theoretically, as consistent with the expectations of the elite competition, neo-

modernisation, and political competition models, these actors mounted democratic 

energy by supporting democracy and rejecting authoritarian alternatives in 1996. It 

appeared that political coalitions for democratisation were formed among those 

middle- and upper-class citizens with educational attainment and political interest on 

the one hand and those progressive young generations on the other in the 1990s. 

However, those variables of the actor-centric theories do not make differences 

between the full democrats and the hybrids in 2018, which raises a question about 

the validity of the recent actor-centric theories in explaining cultural politics of 

democratic deconsolidation in South Korea.   

What do these results make a practical implication about the state and 

prospects of South Korean democracy? The results suggest that authoritarian forces 

in Korea are in an offensive position, whereas democrats are in a defensive one. 

Although democratic institutions are present, hybridisation of democracy and 

authoritarianism is inevitable as an increasing number of citizens have already 

withdrawn authentic support for democracy and consider strongman rule as a good 

governance model.  

The strongman rule with democratic institutions is a real alternative model to 

liberal democracy around the world. Hugo Chávez in Venezuela, Recep Erdogan in   

Turkey, and Viktor Orbán in Hungary rose to power through democratic elections 

and, then, gradually subverted democracy. This type of democratic backsliding by 

executive takeovers tends to proceed as illiberal leaders sustain democratic 
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institutions but then abuse them to build non-democratic governance. The outcome 

is a new form of authoritarian rule, which Levitsky and Way (2010) called 

competitive authoritarianism and Zakaria (2003) termed illiberal democracy.   

These strong and illiberal leaders have combined authoritarian governance in 

substance and democratic institutions in form.  

The competitive and strongman authoritarianism is not unfamiliar in modern 

Korean history. Rhee Syngman and Park Chunghee before the 1972 martial 

constitution were exemplary leaders of competitive authoritarianism because they 

drove authoritar ian rule whi le giving l ip service to l iberal democracy and 

manipulating democratic institutions such as elections, multi-party competition, and 

legislatures. Even under the Park Chung-hee and Chun Doo-hwan governments of 

1972 to 1988, legislative elections did not stop and these military leaders were 

elected presidents via electoral college. Moreover, all three dictators were statist 

leaders who attempted to represent the people of South Korea as a whole, stood 

above government branches, and accumulated political power in the name of 

achieving national goals such as an anti-communist agenda against North Korea and 

economic development against poverty. Thus, the past dictatorship of South Korea 

was closer to competitive and strongman authoritarianism than to closed military 

rule in which a military junta rules a country without allowing elections, opposition 

parties, and a legislature.  

That a majority of the Korean citizens retain support for democracy but 

consider strongman rule as a good governance model offers three specific 

implications for the prospects of Korean democracy. One is that democratic 

institutions are not likely to break down in the foreseeable future because seven in 

ten c i t i zens see democracy as a prefer red system. Recent scho la rs of 

democratisation have raised a question about the democratic utility of democratic 

institutions (Zakaria 2003; Svolik 2019). According to them, elections and 

legislatures may not serve democratic advancement, although they are likely to 

improve enduring problems of authoritarian governance such as informational 

asymmetry, lack of credibility, and violent succession. Thus, it is possible that 

democratic institutions can continue without making democratic progress for the 

long term and democracy in South Korea is not likely to be exceptional.  
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The next implication is that against a backdrop of democratic institutions, the 

authoritarian style of governance will tend to continue. This hybridisation of 

democratic institutions and an authoritarian style of governance was evident during 

the Lee Myung-bak and Park Geun-hye governments, and it has been observed 

even in the Moon Jae-in government (Shin 2020). Because South Korean 

presidents are strong in authority in comparison with other branches, they tend to 

expand executive power to a maximum degree rather than practice the democratic 

principle of constrained and limited government; their attempts to mount and wield 

presidential power have resulted in constant struggles among political parties and 

social groups without elevating democratic standards. As Przeworski (1991, 9) aptly 

pointed out, democracy is consolidated and self-enforcing as the political stakes of 

taking government power decline and government leaders practice limited power. 

The principle of limited power is hard to practice due to strong presidentialism as 

well as citizens’ demand for strongman leadership in South Korea.   

Finally, the steady erosion of democratic support would be a significant barrier 

to further democratic change because it no longer provides a sufficient amount of 

democratic capital which can be used to deepen the democratic quality of South 

Korea. Inevitably, Korean leaders would compromise between liberal norms of 

democracy and populist demands of ordinary people, which works against the 

systematic development of liberal democracy in South Korea.   

Two questions arise from the analytical results about the cultural erosion of 

South Korean democracy: How did the candlelight protest affect the prospect of 

Korean democracy? Is democratic breakdown possible in Korea? With regard to the 

first question, it is indisputable that the candlelight protest halted democratic 

deconsolidation under the Lee Myung-bak and Park Geun-hye governments. What is 

not clear is whether the candlelight protest can bring about further democratic 

changes. Because the WVS 7 was conducted 8 months after the candlelight protest 

officially ended in the vacancy election of May 2017, the results of the WVS 7 can 

be used to determine the democratic effects of the candlelight protest on regime 

support in South Korea. According to Figures 23.2 and 23.3, public support for 

democracy over authoritarianism had been declining before and this downward trend 

continued after the candlelight protest. Therefore, the candlelight protest saved 

South Korean democracy not because of mass demand for democracy but despite 

its decline. Although slogans about democracy and popular sovereignty poured out 
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on the streets of Seoul and other cities, the democratic role of the candlelight 

protest was defensive in that South Korean democracy has been restored to the 

level achieved before the Lee Myung-bak government. As a result, the long-term 

positive effect of the candlelight protest is likely to be limited in deepening both 

democratic citizenship and South Korean democracy.  

If the future of South Korean democracy is not bright, can it break down? 

This question relates to how the country’s democracy would survive despite 

substantial erosion of its cultural foundation. The answer to this question requires 

further research beyond the scope of this chapter, but it is worthy of additional 

discussion. The recent literature of democratisation and democratic development 

commonly suggest that new democracies can survive due to four structural 

conditions (Levitsky and Way 2010; Inglehart and Welzel 2005; Ziblatt and 

Levitsky 2018). Internationally, democracies can last when they are close to 

democratic hegemons such as the United States and the European Union   

and foreign threat from authoritarian hegemons is not seriously detrimental.   

Politically, democracies tend not to break down where one political group is not   

sufficiently powerful enough to bend other groups. Socially, democracies can avoid   

breakdown when civil society external to the state apparatus is large and vibrant. 

Institutionally, democracies can be preserved when institutional and legal constraints 

on executive power are substantial.  

When these structural conditions are considered together, it is evident that 

South Korean democracy will not break down in the near future. South Korea has 

been a bloody ally and imperative economic partner of the United States, the global 

democratic hegemon; and South Korea has maintained limited political connections 

with authoritarian neighbours such as China, Russia, and North Korea. Domestic 

influence of those authoritarian neighbours are far restrained. Politically, South 

Korea’s two rival parties have been based on regional, ideological, and generational 

cleavages in which one group does not allow the other to subvert existing 

institutions. As Dahl (1971, 16) posited a half century ago, democracy can last 

because the expected costs of suppression is simply high. As evident in the 2016–

2017 candlelight protest and the 2019 mass rallies in support of and opposed to 

Justice Minister Cho Kook, massive resistance, pro- or anti-government, is nearly 

impossible to stifle in South Korea. Moreover, civil society is large and the state 

sector is small in South Korea. For example, public sector employment as a 
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percentage of the labour force was more than 25% in Hungary in 2013, 40% in 

Russia in 2011, and 50% in China in 2012. On the other hand, public sector 

employment in South Korea was the lowest (8%) among advanced countries in 

2013 (OECD 2015). Finally, one legal constraint on South Korean presidents is 

notable, although presidential power is strong over the legislative and judicial 

branches: South Korean presidents can serve only one term by constitution. 

Because of the term limit, South Korean presidents wield strong power only while 

in office; they are unable to accumulate political power sufficient to subvert 

democracy.   

When these structural conditions and the cultural erosion of democratic 

support among mass citizens are considered together, one expects that South 

Korean democracy is likely to survive without making substantial progress. Two 

decades ago, Richard Rose and Doh Chull Shin (2001, 331) raised the possibility 

that Korean democracy would fall into “a low-level equilibrium trap in which the 

inadequacies of elite are matched by low popular demands and expectations.” and 

incomplete democracy may persist indefinitely unless leaders abide by rule of law 

and demonstrate liberal integrity. The overall results presented in this chapter 

determine that the incomplete democracy of South Korea has been locked in such a 

low-equilibrium trap.  

5.CONCLUSION

Recent scholars have reported that the third wave of global democratisation is 

over and democratic backsliding is evident in some new democracies (Levitsky and 

Ziblatt 2018; Mounk 2018). International institutes such as Freedom House and 

Economic Intelligence have shown a consistent decline in the levels of civil liberties 

and political rights across new democracies. In line with this trend, comparative 

scholars have examined and debated the degree to which cultural deconsolidation 

of democracy has proceeded in old and new democracies (Foa and Mounk 2016, 

2017; Norris 2017).  

This chapter took a cultural perspective to examine deconsolidation of South 

Korean democracy and evaluate its conditions and prospects in a systematic 

manner. Analysing the WVS from 1996 to 2018, I found that support for 

democracy has steadily eroded, whereas public openness to strongman rule and 
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military rule has increased on a par. The cultural deconsolidation of Korean 

democracy had already been set in the early 2000s, and its current state is that 

full democrats are outpaced by hybrids two times over. Although democratic 

institutions are likely to persist, hybridisation of these institutions and authoritarian 

governance is likely to be a dominant feature of South Korean politics. A majority 

of the country’s citizens do not seem to be aware of how dangerous strongman 

rule would be because they regard it as a good way of ruling the country. 

Therefore, South Korean democracy has fallen into a low-equilibrium trap as citizens’ 

demand for democracy is low and elites, progressive or conservative, continue to 

violate rule of law, liberal integrity, and limited government (Rose and Shin 2001; 

Svolik 2013). These are the costs of incomplete democracy, which entail political 

discontent and mass protests in South Korea. 

To escape from this trap, Korean democracy needs to increase full democrats 

who not only embrace democracy but also reject all types of authoritarian rule. In 

the politics of democratisation and democratic change, to end authoritarian rule and 

to construct l iberal democracy are two different tasks. Having democratic 

institutions does not guarantee making them work. South Korean politics has 

focused on the former but has lacked efforts to practice principles of liberal 

democracy and enhance democratic citizenship. Without improving democratic 

citizenship, democracy in South Korea will persist as incomplete and ordinary 

citizens must pay the price for this.    
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ประชาธิปไตยไทยบนความท้าทายและโอกาส1 

 

ต้องยอมรับว่าหลายประเทศทั่ วโลกที่ปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยรวมทั้ งประเทศไทยเองกำลั งอยู่ ในช่ วงที่ เ รียกว่ า 

“ประชาธิปไตยถดถอย” (Democracy Backsliding) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อมีความท้าทายของวิกฤตโรคระบาดโควิด - 19 (COVID-19) เกิดขึ้น   

ก็ยิ่งทำให้ประชาธิปไตยในหลายประเทศเกิดความสั่นสะเทือน จนทำให้

เกิดจุดเปลี่ยนในหลายมิติที่ชัดเจน และปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   

ก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการทบทวนแล้วมองหาโอกาส

ในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนครินทร์วนกิจไพบูลย์ในฐานะผู้ดำเนินรายการ

เวทีอภิปรายเรื่อง “ประชาธิปไตยไทยบนความท้าทายและโอกาส”   

ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 23 ประจำปี 2564   

จะพาทุกท่านเข้าสู่การเปิดมุมมองเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับ  

ความท้าทายและโอกาสของการพัฒนาประชาธิปไตยไทย  

ภูมิทัศน์การเมืองไทยในมิติแห่งความเปลี่ยนแปลง

ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้ทำให้เป็น

ที่ประจักษ์ว่าการเมืองไทยอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ  

ซึ่งส่งผลให้เกิดความท้าทาย และอาจทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงด้วย  

 1 ร่วมอภิปราย โดย  

  1. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์  

  2. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 

  3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กนกรตัน ์เลศิชสูกลุ อาจารยป์ระจำคณะรฐัศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  4. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

  ดำเนนิรายการ โดย นายนครนิทร ์วนกจิไพบลูย ์บรรณาธกิารบรหิาร สำนกัขา่ว 

The Standard 

เอกสารประกอบการประชุม 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
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การ “เปิดเสรี” สู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองไทย 

เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองในโลกแล้ว ศาสตราจารย์ดร.บรรเจิด

สิ งคะเนติได้อธิบายว่ าภูมิทัศน์ทางการเมืองโลกหลาย ๆ ประเทศก็ ได้ เผชิญกับ  

ความเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง อย่างในสหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่เมื่อมี

การยกร่างรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกและก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร

ฉบับแรกของโลก หรืออย่างในกรณีของประเทศฝรั่งเศสก็ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่  

เมื่อเกิดการปฏิวัติใน ค.ศ. 1789 ส่วนภูมิทัศน์ทางการเมืองก็ประเทศไทยเองก็ได้เผชิญกับ

ความเปลี่ยนแปลงมาแล้วถึง 2 ครั้ง ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการ “เปิดเสรี” ทั้งสองครั้ง 

การเปิดเสรีครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อประเทศไทยได้ทำ “หนังสือสัญญาทาง

พระราชไมตรีประเทศอังกฤษแลประเทศสยาม” หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “สนธิสัญญาเบาว์ริง” 

ซึ่งทำให้เกิดการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ และทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอังกฤษ  

แก่บุคคลใต้บังคับของอังกฤษที่อยู่ในราชอาณาจักรที่ภาษากฎหมายเรียกว่า “สิทธิสภาพ   

นอกอาณาเขต” ผลจากการทำหนังสือสัญญาทำให้เกิดการปฏิรูปในประเทศไทยหลายด้านเพื่อ

ให้เกิดความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมาย

และการใช้อำนาจรัฐ โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมาย (หันมาใช้ระบบประมวลกฎหมาย

แบบตะวันตก) ระบบการเมืองการปกครองการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน 

เปลี่ยนแปลงระบบศาล (รวมศาลที่เคยกระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ   

ให้มารวมอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม) และยังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ   

ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงระบบการค้าและการลงทุน ระบบการผลิตของเกษตรกร   

ระบบการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน  
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ระบบการศึกษา (จากการศึกษาในวัดมาเป็นการศึกษาในโรงเรียน) ที่สำคัญคือ ทำให้ประเพณี

และวฒันธรรมบางอยา่งทีถ่กูวจิารณว์า่ลา้สมยัในสายตาของโลกตะวนัตกกเ็กดิความเปลีย่นแปลง 

เช่น การยกเลิกประเพณีการหมอบคลาน หรือการยกเลิกการลงโทษด้วยการเฆี่ยน เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในส่วนของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองนั้น หลังจากรัชสมัยของ

รัชกาลที่ 4 ก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นอย่างน้อย 3 ครั้ง ที่ทำให้เกิดหรือกระตุ้นให้เกิด  

ความเปลี่ยนแปลง คือ  

หนึ่ง เหตุการณ์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ทรงร่วมกับเจ้านายอีก   

3 พระองค์และข้าราชการกลุ่มหนึ่งจากสถานทูตกรุงลอนดอนและกรุงปารีส รวม 7 คน   

ร่วมกันลงชื่อในหนังสือถวายความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้อความทำนองว่าผู้ดำรงตำแหน่งทาง  

การเมืองที่สำคัญบางตำแหน่ง เช่น เสนาบดี ก็จะต้องเป็นผู้แทนของประชาชนซึ่งประชาชน  

จะเป็นผู้เลือก และต้องมีการเลือกขึ้นไปเป็นชั้น ๆ และเมื่อดำรงตำแหน่งแล้ว ก็จะต้อง  

รับผิดชอบต่อประชาชนด้วย 

สอง เกิดเหตุการณ์กบฏ ร.ศ. 130 ซึ่งถือเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง  

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากนายทหาร  

และปัญญาชนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจต่อการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และไม่พอใจกับ

การบริหารราชการแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส่วนครั้งที่สามนั้น คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

มาเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy หรือที่  

บางตำราแปลว่า “ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ”) และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็น

ระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ซึ่งการปฏิวัตินี้ได้เกิดขึ้นจาก “คณะราษฎร” และผลจาก  

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก 

นี่คือการเปิดเสรีครั้งแรกของประเทศไทย และตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน 

พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ก็ทำให้เกิดผลพวงต่าง ๆ มากมาย ที่สำคัญ ได้แก่ หนึ่ง ผลที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับดุลอำนาจและสถาบันทางการเมือง กล่าวคือ ยังเกิดการขาดดุลยภาพระหว่างอำนาจรัฐ 

อำนาจทุนและอำนาจทางสังคม ตลอดจนการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของประเทศไทย  

ก็ยังไม่ค่อยลงตัว และสอง ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยประเทศไทยมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 20 ฉบับ และปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็ยังคงถือเป็นปัญหาที่วิกฤต  

ในระบบการเมืองไทยอยู ่

จากนั้น ภูมิทัศน์การเมืองไทยก็ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการเปิดเสรีครั้งที่สอง ซึ่งเป็น  

การเปิดเสรีที่ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสี่ประการ คือ  
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หนึ่ง ความท้าทายที่มาจากการเกิดขึ้นของโมเดลจีน ซึ่งท้าทายระบบความคิดที่เชื่อว่า

ระบบคิดของตะวันตกเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของโมเดลจีนไม่ได้ก่อให้เกิดความท้าทาย

ต่อระบบคิดของทั้งสองค่าย กล่าวคือ ในค่ายสังคมนิยมที่มีแนวคิดแบบมาร์กซ์ - เลนิน   

จีนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแนวคิดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการเมืองการปกครองของจีน และ  

จีนก็ได้ปรับแนวคิดแบบมาร์กซ์ - เลนิน จนเกิดสังคมนิยมที่เป็นอัตลักษณ์ของจีน ส่วนในค่าย

เสรีนิยมประชาธิปไตยนั้น การเมืองการปกครองแบบจีนก็ได้ท้าทายแนวคิดดังกล่าว โดยจีน  

ได้อ้างว่าการปกครองของจีนเองเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบหนึ่ง คือ ประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ และเป็นประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนซึ่งมี  

เป้าหมายสำคัญคือการสร้างดุลยภาพระหว่างทุนและสังคม ซึ่งประเด็นความท้าทายนี้ บรรเจิด

เองเห็นว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อยุคสมัยนี้มากว่าคำตอบของระบอบการเมืองการปกครองที่ดี

อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตะวันตกแต่เพียงคำตอบเดียว เพราะจีนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “ต้องมอง

สภาพสังคมวิทยาแต่ละประเทศ ซึ่งมีสภาพไม่เหมือนกันและไม่มีสูตรตายตัว”  

สองการแปลงข้อมูลไปสู่ดิจิทัล (Digitalization) ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย 

เนื่องจากระบบดิจิทัลได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ความเปลี่ยนแปลง 

ต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบข้อมูลสื่อมวลชน การติดต่อสื่อสาร ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เช่น การบูรณาการข้อมูลของประชาชนให้เป็นฐานเดียวเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจร 

ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งต่อไปอาจจะทำให้เกิดประชาธิปไตย  

ในรูปแบบใหม่ คือ Digital Democracy ก็ได้  

สาม การจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมือง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาตั้งแต่การเปิดเสรี  

ครั้งที่หนึ่ง และยังคงมีสภาพเหมือนการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองยังไม่แล้วเสร็จ  

สี่เกิด “พลังของคนรุ่นใหม่” ที่ออกมาเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลง  

ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเกิด

พรรคการเมืองที่มีแนวคิดแบบเดียวกับคนรุ่นใหม่ที่ได้กลายเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญในการ  

นำข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่นี้เข้าสู่รัฐสภา 

“พลังของคนรุ่นใหม่” : กระแสน้ำเชี่ยวกรากแห่งความท้าทายต่อภูมิทัศน์ทาง  
การเมืองไทย 

พลังของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันได้กลาย

เป็นความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์

เลศิชสูกลุ ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่สงัคมไดค้อ่ย ๆ เหน็พลงัของคนรุน่ใหมเ่พิม่มากขึน้ในชว่งปทีีผ่า่นมา 

โดยเริ่มตั้งแต ่พ.ศ. 2558 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายผ่านทางอินเทอร์เน็ต   

ชอ่งทางเดยีว (Single Gateway) และทำใหป้ระชาชนจำนวนรว่มแสนมารว่มรณรงคว์า่ไมเ่หน็ดว้ย 

กับนโยบายดังกล่าวด้วยการรวบรวมรายชื่อในระบบออนไลน์ซึ่งทำให้รวบรวมรายชื่อได้อย่าง
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รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วัน ในขณะนั้น กลุ่มคนที่เป็น “ผู้ใหญ่” อาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการ

แสดงออกของกลุม่คนรุน่ใหมเ่หลา่นี ้และหลงัจากนัน้กย็งัมปีรากฏการณท์ีก่ลุม่คนรุน่ใหมใ่ชว้ธิกีาร 

ทางดิจิทัลเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อนโยบายของรัฐ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน  

กดปุ่ม F5 ที่ทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐจำนวนหนึ่งล่มภายในเวลาไม่กี่นาที และการ

แสดงออกเช่นนี้ก็ทำให้รัฐบาลยอมถอยนโยบายดังกล่าว ปรากฏการณ์นี้ทำให้เห็นว่าพลัง

ท้าทายใหม่ ๆ ได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วและกลุ่มคนรุ่นเก่าก็แทบไม่รู้จักกลุ่มพลังรุ่นใหม่เหล่านี้เลย  

ต่อมา กลุ่มพลังของคนรุ่นใหม่นี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นจากผลของการเลือกตั้งในช่วงสามปี  

ที่ผ่านมา แม้ว่าตอนแรกอาจจะมองว่ากลุ่มพลังของคนรุ่นใหม่นี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในขอบเขต  

ที่จำกัดแค่โลกออนไลน์ แต่เมื่อถึงช่วงการเลือกตั้งก็จะพบว่ากลุ่มพลังคนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้

พยายามสร้างสถาบันทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง และก็ประสบความสำเร็จในแง่ของ  

การผลักดันข้อเรียกร้องของพวกเขาผ่านพรรคที่พวกเขาเลือก ซึ่ งก็แสดงให้ เห็นถึง  

ความพยายามเคลื่อนเข้าสู่โลกของการเมืองผ่านรัฐสภา และเมื่อเกิดการยุบพรรคการเมือง  

ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เลือก ก็จะนำไปสู่การลุกขึ้นแสดงความไม่พอใจ  

นอกจากนี้ กนกรัตน์ยังพยายามชี้ ให้เห็นถึงความแตกต่างของการขยายตัวของ  

กลุ่มมวลชนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยอธิบายว่า ถ้าหากมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ช่วง   

14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวในช่วง  

พฤษภาทมิฬ รวมถึงการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 2540 ตลอดจน  

การเคลื่อนไหวของกลุ่มสีเสื้อ (เสื้อเหลืองและเสื้อแดง) เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการเคลื่อนไหว  

ผ่านแกนนำ โดยแกนนำจะเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดหัวข้อและสร้างเครือข่าย   

แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่เรียกว่า “movement” คือเริ่มจาก

กลุ่มเล็ก ๆ จำนวนมากมาย ซึ่งเป็นคนธรรมดาที่มีอายุน้อยทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ

แม้แต่ในที่สาธารณะ และมีการสร้างเครือข่ายกันข้ามโรงเรียน ข้ามจังหวัด และข้ามภูมิภาค 

จากนั้นก็จะเกิดการประสานงานผ่านสื่อออนไลน์ และเกิดการขยายตัวโดยใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามา

ช่วยมากยิ่งขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ผนวกเข้ากับ 

การใชด้จิทิลัทีเ่กดิขึน้ทำใหเ้กดิปรากฏการณก์ารเคลือ่นไหวทางการเมอืงในรปูแบบทีไ่มเ่คยเหน็ 

ในประเทศไทยมาก่อนและเป็นรูปแบบที่ต่างจากการเคลื่อนไหวด้วยแกนนำในอดีต

คำถามที่ต้องพิจารณาต่อมาก็คือว่าเหตุใดกลุ่มคนรุ่นก่อนหรือผู้ ใหญ่ จึงมองว่า  

การแสดงออกของกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นความท้าทายของพวกเขา ?  

รูปแบบการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หรือ  

การปฏิบัติการแบบเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนการตั้งคำถามต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยมี

มาก่อน ตั้งแต่การตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ ระบบการเมืองการปกครอง ตลอดจน

สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อกลุ่มคนรุ่นก่อน นอกจากนี้ ท่าทีที่ดู

เหมือนจะไม่มีการประนีประนอมซึ่งแตกต่างจากการเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ทาง  
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การเมืองที่ผ่านมา ทำให้รัฐและคนรุ่นก่อนรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งสิ่งที่ทำให้  

คนรุ่นก่อนหรือผู้ใหญ่รู้สึกว่าท้าทายก็มาจากมุมมองของผู้ใหญ่ที่มีต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นเอง 

กล่าวคือ คนรุ่นก่อนมีทัศนคติว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ ใจร้อน และ

ไม่เข้าใจโลกของความเป็นจริง อีกทั้งยังมองว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีความเป็น

อุดมคติ (idealistic) มากเกินไปและไม่มีทางเป็นไปได้ และทันทีที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมา  

สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง กลุ่มคนรุ่นก่อนก็จะมองว่าเป็นเรื่องของ  

ผลประโยชน์หรือเป็นเพราะถูกอิทธิพลของต่างชาติที่ได้รับผ่านสื่อต่าง ๆ หรือแม้แต่คิดว่า  

ถูกปัญญาชนรุ่นก่อนที่ไปอยู่ต่างประเทศครอบงำ แต่จะไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพลังของ  

กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงที่เป็นอิสระจากพรรคการเมืองและอิทธิพลต่าง ๆ  

เมื่อคนรุ่นก่อนเลือกที่จะมองกลุ่มคนรุ่นใหม่เช่นนี้แล้ว ก็จะส่งผลต่อวิธีการจัดการ   

นั่นคือ คนรุ่นก่อนจะจัดการด้วยการเริ่มที่การตักเตือน ตำหนิ หรือตัดสินว่าถูกหรือผิด หรือ

แม้แต่การใช้วิธีการลงโทษโดยการจับกุมคุมขังทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังที่เราเห็นข่าว  

การจับกุมแกนนำการชุมนุม การใช้วิธีการลงโทษอาจทำให้ได้ผลในระยะสั้น ๆ นั่นคือ กลุ่มคน

รุ่นก่อนอาจเห็นว่าสามารถควบคุมสิ่งที่ท้าทายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้ว   

การชุมนุมก็ไม่ได้หายไป กลับขยายตัวขึ้นเสียด้วยซ้ำ   

บทบาทของ “ผู้นำ” อีกหนึ่งกุญแจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมือง 

ในอีกมุมหนึ่ง ดร.สุพันธุ์มงคลสุธีก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นระบอบการเมือง  

การปกครองแบบใด ประชาธิปไตยหรือเผด็จการคอมมิวนิสต์ก็ตามก็ล้วนแล้วแต่มีทั้งจุดอ่อน

และจุดแข็ง แต่การปกครองในระบอบนั้น ๆ จะให้ผลเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ หรือจะก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่ ก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น เพราะผู้นำจะเป็นผู้ที่

สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดในชาติได้ และทำให้ความเห็นต่างในสังคมลดลงได้ และ  

เมื่อสังคมมีความสงบเรียบร้อยก็จะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ ดังนั้น การมองว่าระบอบ

ประชาธิปไตยแบบใดมีข้อบกพร่องหรือมองว่ารัฐธรรมนูญยังมีข้อห่วงกังวลในการบังคับใช้ 

แต่ถ้าหากได้ผู้นำที่ดีผู้นำก็จะทำหน้าที่ปรับระบบเหล่านั้นให้เข้าที่ได้

ที่สำคัญ ผู้นำควรมีบทบาทสำคัญในการทำให้การเมืองและเศรษฐกิจสามารถเกื้อหนุน

กันและเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ โดยทุกวันนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการเมืองและส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองก็คือความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดจาก

ความเห็นต่างนี่เองทำให้เกิดการตัดสินว่าฝ่ายตนเองถูกและฝ่ายตรงข้ามผิด และเมื่อฝ่ายใด  

ได้มีอำนาจทางการเมืองแล้ว ก็จะเขียนกฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายตนเองซึ่งจะทำให้  

ความขัดแย้งยิ่งรุนแรงมากขึ้น  

ผลจากความขัดแย้งดังกล่าวทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนว่าในสังคมมีการแบ่งแยกเป็นฝ่าย 

และต่างฝ่ายต่างก็พยายามแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ฝ่ายของตนได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจ
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และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบอบแบบที่ตนต้องการ และก็อาจนำไปสู่การตรากฎหมาย

ที่เอื้อต่อพวกพ้องตนเองอีก นอกจากนี้ ภาพที่อาจเกิดขึ้นอีกก็คือ ฝ่ายการเมืองที่แสวงหา

อำนาจจำเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อเป็นฐานอำนาจของตน ซึ่งจะกลายเป็นว่า  

ฝ่ายการเมืองเอาเศรษฐกิจมาเป็นพวกและทำให้เกิดการแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจในการสร้างความเปลี่ยนแปลง  

มากกว่าฝ่ายค้าน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลมีอำนาจที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจะทำให้

กลุ่มเศรษฐกิจอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเดือดร้อน  

ดังนั้น รัฐบาลในฐานะผู้นำที่ดีก็ควรสนับสนุนกลุ่มเศรษฐกิจทุกองคาพยพเพื่อให้

เศรษฐกิจเดินไปได้ และรัฐบาลก็ควรมีบทบาทสำคัญในการประสานผลประโยชน์ของสังคม   

ซึ่งเมื่อสังคมเกิดความสงบ เศรษฐกิจก็จะเดินไปได้ และก่อให้เกิดการพัฒนาและความมั่งคั่ง

ตามมา  

การถดถอยของประชาธิปไตยกับภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยและสัญญาประชาคม 
(ใหม่) ที่ต้องมีการทบทวน 

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า ภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป  

ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการประสบกับความถดถอยของประชาธิปไตยซึ่งมีที่มาจากหลายเหตุ

ปัจจัยและยังถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก แต่เมื่อตั้งคำถามว่า จากจุดสูงสุด

ของชัยชนะประชาธิปไตยเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นเหตุใดทุกวันนี้จึงกล่าวกันว่าประชาธิปไตย

ถดถอย ? นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ได้แสดงทัศนะให้เห็นว่า สาเหตุที่ประชาธิปไตยถดถอย   

ก็เนื่องมาจากมีการผูกเอาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไว้กับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี

แบบสุดโต่ง ผนวกกับการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์ที่ทำให้มีการเปิดเสรี ก็ยิ่งส่งผลให้เกิด  

ความเหลื่อมล้ำในสังคม ในหลายประเทศเกิดความล้มเหลวของระบบตลาดจนนำไปสู่  

การผูกขาด ซึ่งเมื่อปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและการผูกขาดถูกรวมเข้ากับปัญหาการทุจริต  

คอร์รัปชันหรือการใช้อำนาจของรัฐในทางที่มิชอบแล้ว ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ

รัฐประหาร หรืออาจเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มอำนาจนิยม ประชานิยม หรือชาตินิยมแบบ  

สุดโต่ง เข้ามามีอำนาจในการปกครอง และส่งผลให้เกิดการสูญเสียประชาธิปไตยในท้ายที่สุด  

ที่สำคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ย่อมมีเหตุปัจจัยเสริม ในอดีตตั้งแต่หลังสิ้นสุดสงครามเย็น   

ก็เป็นที่เชื่อกันมาตลอดว่าประเทศที่จะประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจและมีความมั่งคั่ง   

จะต้องเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย หรืออย่างน้อยต้องมีแนวโน้มที่จะเป็น

ประชาธิปไตย แต่การเกิดขึ้นของกรณีประเทศจีนทำให้โลกได้เห็นว่าประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์

กลับมีขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความเชื่อ   

และประชาธิปไตยก็ยังถูกท้าทายด้วยวิกฤตอื่น ๆ เช่น การจัดการวิกฤตโรคระบาด หรือ  

การถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาโลกร้อน ฯลฯ และเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้น แต่ระบบ  
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การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยยังมีลักษณะเป็นแบบรวมศูนย์เหมือนเดิม   

ก็ย่อมต้องมีปัญหาตามมาแน่นอน 

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาและหาทางออกสำหรับความท้าทายของประเทศไทย ก็จะต้อง

ยอมรับกันเสียก่อนว่าถ้าต้องการเดินไปข้างหน้าในด้านเศรษฐกิจ หรือการเมือง ก็จำเป็นต้องมี 

“การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” และแน่นอนว่าสิ่งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เห็นก็คือโครงสร้างและระบบ  

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการในอนาคตได้   

จึงเป็นที่มาของข้อเรียกร้องมากมายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อีกทั้งเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) เทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ว จะเห็นว่า

มีความถดถอยมาก เพราะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่ในการชี้อนาคต  

ของประเทศ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังมีลักษณะเป็นการเขียนบนพื้นฐานของวาระ  

ทางการเมือง หรือก็คือ แทนที่จะกำหนดกติกาบนพื้นฐานของหลักการหรือแก้ปัญหาโครงสร้าง

เชิงระบบ กลับเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเพื่อให้รักษาอำนาจได้และกีดกัน  

คนอีกกลุ่มออกไป ซึ่งทางออกในเรื่องนี้ก็คือเราต้องยอมรับร่วมกันว่า “เราปล่อยให้ประเทศ  

เดินไปแบบนี้ไม่ได้”   

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่ทำให้ต้องแสวงหา “สัญญาประชาคม” ฉบับใหม่ที่เกิด

จากฉันทามติ เพื่อเรียกประชาธิปไตยคืนมา และขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้าให้สอดคล้อง

กับความต้องการทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมา เราอาจไม่เคยลองหาฉันทามติเพราะเราไม่เคย

ประสบความสำเร็จกับการใช้กลไกในรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยมาแก้ไขปัญหา  

ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงได้ ทำให้เกิดการฉวยโอกาสของกลุ่มที่ก่อรัฐประหารและ  

ดึงอำนาจทางการเมืองกลับไปสู่ฝ่ายอำนาจนิยม และเมื่อมีการกำหนดรัฐธรรมนูญเพื่อเป็น

กติกาสำหรับกลุ่มบุคคลและป้องกันการเกิดสถานการณ์บางอย่างมากกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญ

เพื่อแก้ปัญหาในเชิงหลักการ ก็จะยิ่งทำให้กลุ่มที่แทบไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกา  

เกิดความไม่พอใจและทำให้ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถหาฉันทามติได้ ดังนั้น   

สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องยอมรับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้น 

เกิดขึ้นอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

จากความท้าทายสู่โอกาสในการปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองและ
การพัฒนาประชาธิปไตยประเทศไทย

จากปัจจัยหลายมิติที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทย  

ที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าทุกปัจจัยจะก่อให้เกิดความท้าทาย แต่ในความท้าทายนั้นก็สร้างโอกาส

ในการทบทวนที่สามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนมิติต่าง ๆ เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองไทย

และก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน  
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การสร้าง “สัญญาประชาคม” ใหม่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน 

ดังที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีสัญญาประชาคมใหม่แล้ว   

จะเห็นว่าข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกติกาใหม่ที่อาจจะทำได้ง่ายที่สุดคือ “การแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” แต่เมื่อดูจากปรากฏการณ์ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ เช่น การขอแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จะพบว่ากระบวนการพิจารณาเรื่องการขอแก้ไข

มาตรา 112 นั้น แทบไม่มีการพูดคุยกันเพื่อหาสาเหตุปัญหาที่แท้จริงเลย ดังนั้น ในประเด็น

เกี่ยวกับข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงได้เสนอว่าสิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นคือผู้นำ

จะต้องเป็นฝ่ายเอื้อมเข้ามาในพื้นที่ของฝ่ายที่เรียกร้องต้องการความเปลี่ยนแปลงเสียก่อน   

โดยจะต้องเปิดพื้นที่ และลดการกระทำที่ทำให้อีกฝ่ายตีความว่าเป็นการข่มขู่คุกคาม  

นอกจากนี้ อภิสิทธิ์ยังได้กล่าวย้ำอีกว่าจะต้องมีการเปิดโอกาสให้จัดทำรัฐธรรมนูญ  

ฉบับใหม่ โดยในเบื้องต้นจะต้องมีการตกลงเรื่อง “กรอบพื้นฐาน” ของรัฐธรรมนูญเสียก่อน 

โดยจะต้องพิจารณาสองด้านสำคัญ คือ ด้านที่หนึ่ง จะต้องยึดหลักสากลของหลักการ

ประชาธิปไตย เช่น การกำหนดเรื่องการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และสอง จะต้อง

พิจารณาบริบทของประเทศไทยทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ และบริบททางสังคมปัจจุบัน เช่น 

ถ้าหากยอมรับร่วมกันว่าจะต้องมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข ก็ต้องยอมรับร่วมกัน เป็นต้น และเมื่อได้กรอบข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันแล้ว 

ก็จะต้องเปิดกระบวนการและเปิดพื้นที่รับฟังความเห็นที่จะนำไปสู่ทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อ

สร้างรัฐธรรมนูญที่ปรับโครงสร้างทางการเมืองประเทศไทย และการบริหารราชการแผ่นดิน  

ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน  

ที่สำคัญ จะต้องมีการสร้างการเรียนรู้และหาทางออกร่วมกัน เช่น ยึดหลักประชาธิปไตย

ว่าการเข้าสู่ตำแหน่งจะต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว จะแก้ไขปัญหาการ  

ใช้อำนาจในทางไม่ชอบอย่างไรและอาจนำสิ่งที่เรียนรู้ เช่น เคยมีการกำหนดให้รัฐสภาเป็น  

ผู้ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจไม่ชอบแล้วก็ประสบกับความล้มเหลว และเคยกำหนด

ให้การวินิจฉัยเรื่องนี้เป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการ แต่สุดท้ายก็มองว่าอาจจะไม่เหมาะสม   

หรอืแมแ้ตล่องใหอ้ำนาจแกอ่งคก์รอสิระเพือ่ตรวจสอบประเดน็เหลา่นี ้กป็รากฏวา่องคก์รอสิระนัน้ 

ไม่ได้มีอิสระอย่างแท้จริง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นประเด็นที่นำมาคุยกันด้วยเหตุผล 

และวางประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกลุ่มตนออกไปก่อน จุดที่สำคัญที่สุดก็คือ   

การหันหน้าเข้าหากันเพื่อพูดคุยกัน และพยายามตกผลึกให้ได้ว่า อะไรคือปัญหาที่แท้จริง และ

การแก้ไขปัญหานั้น อย่างน้อยที่สุดควรจะต้องวางอยู่บนหลักการแค่ไหน และจะต้องปรับอะไร

เพียงใดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยโดยจะต้องยังคงอยู่บนหลักการสำคัญดังกล่าว

เช่นเดิม  
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มองเจตนารมณ์ที่ดีของคนรุ่นใหม่ให้เป็นโอกาส : เปลี่ยนพลังงานน้ำเชี่ยวกราก  
ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สร้างประโยชน์ในการขับเคลื่อนสังคม  

การสร้าง “สัญญาประชาคมใหม่” ที่ทุกคนยอมรับร่วมกัน ก็จำเป็นจะต้องรวม  

ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มกนัหาฉนัทามต ิโดยทกุภาคสว่นในทีน่ีก้ย็อ่มรวมถงึคนรุน่ใหมด่ว้ย 

จากที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์เลิศชูสกุล ได้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่  

ที่สร้างความท้าทายต่อภูมิทัศน์ประชาธิปไตยไทยเหมือนกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ซึ่งแม้ว่า  

กลุ่มคนรุ่นก่อนหรือผู้ใหญ่จะพยายามลดทอนกำลังของกระแสน้ำนั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา  

ทีม่ผีลเปน็การยบัยัง้ความเชีย่วกรากของกระแสนำ้ไดก้จ็รงิ แตก่นกรตันก์ไ็ดช้ีใ้หเ้หน็วา่การลดทอน 

กำลังกระแสน้ำนั้นก็อาจทำให้พลาดโอกาสครั้งสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยแบบสากล หรืออาจจะพลาดโอกาสในการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในหลายมิติก็ได้  

ถ้าหากมองว่าการเรียกร้องของกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีรูปแบบและวิธีการที่รุนแรง กนกรัตน์

ก็เชิญชวนให้ทุกคนได้มองให้ลึกไปกว่าภาพและภาษาที่รุนแรงก้าวร้าว สิ่งที่หลงเหลืออยู่เมื่อ  

ตัดรูปแบบและวิธีการเหล่านั้นออกไปแล้ว เราก็จะได้เห็นข้อเรียกร้องและความปรารถนาของ  

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนซึ่งก็คือประชาธิปไตยที่กลุ่มคนรุ่นก่อน

หรือผู้ใหญ่พยายามสร้างและรณรงค์มาแล้วเกือบ 4 ทศวรรษ นั่นคือ ประชาธิปไตยแบบมี  

ส่วนร่วม หรือประชาธิปไตยที่มีการถกเถียงกันอย่างลุ่มลึกและกว้างขวางเหมือนประชาธิปไตย

ทางตรง (Direct Democracy) หรือกล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ ข้อเรียกร้องของกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่

นั้น ก็ไม่ต่างจากข้อเรียกร้องที่กลุ่มคนรุ่นก่อนพยายามเรียกร้องมาตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลง หรือการพยายาม

สร้างพรรคการเมือง  

กลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยวิธีการที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนนี้ มีความเชื่ออย่าง

แท้จริงว่าสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ และพวกเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าเช่นกันว่า  

การเลือกตั้งและกลไกต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะมีปัญหาอย่างไรก็ตาม มันก็ยัง

คงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับพวกเขา ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การรณรงค์เพื่อยก  

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มีกลุ่ม iLaw และ Citizennet ร่วมรณรงค์และถกเถียงซึ่งก็ทำได้ดีมาก

และใช้ต้นทุนถูกมาก ๆ เราจึงอาจมองได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่พยายามผลักดัน

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญ หรือเราอาจเห็นได้จากการพยายาม  

ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการติดตามการอภิปรายในรัฐสภา ตลอดจนการใช้

พื้นที่บนถนนเป็นพื้นที่การเมือง (การชุมนุม) หรือแม้แต่การใช้พื้นที่สื่อเพื่อแสดงออกทาง  

การเมือง เช่น Clubhouse  

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแน่นอน แต่ถ้าหากกลุ่มคนรุ่นก่อน

เลือกที่จะปิดประตู ก็จะเท่ากับปิดโอกาสในการพัฒนาที่อาจนำไปสู่การสร้างกลไกที่ทุกคน  
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ฝันถึงอย่างราบรื่นและประนีประนอม และถ้าปล่อยไว้ ก็อาจมีแนวโน้มที่จะได้ เห็น  

การเปลี่ยนแปลงแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได ้

ดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำเป็นอันดับแรกคือการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็น

โอกาสสำคัญในการสร้างพื้นที่และแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การแสดงออกและการใช้สิทธิทาง 

การเมอืงเปน็เรือ่งทีไ่ดร้บัความคุม้ครองและพยายามสือ่สารกบักลุม่คนรุน่ใหมใ่นเรือ่งเกีย่วกบั 

ข้อเสนอและข้อเรียกร้องของพวกเขา สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รับรู้ได้ว่าพวกเขา

สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง และสิ่งสำคัญท้ายที่สุดสำหรับการปฏิรูปซึ่งกันและกัน

คอืความเชือ่มัน่ทีป่ระชาชนมตีอ่รฐั ซึง่ความเชือ่มัน่นีเ้องกจ็ะทำใหเ้กดิการประนปีระนอมยอมรบัฟงั 

การปรับตัวและการหันหน้าเข้าหากันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาส  
ในการปรับเปลี่ยน 

ในการสร้างสัญญาประชาคมใหม่นั้น นอกจากจะต้องมีการพยายามรวมทุกภาคส่วน  

เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำสัญญาประชาคมแล้ว สุพันธุ์ มงคลสุธี ก็แสดง

ให้เห็นว่าการปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในทางสังคมก็จะต้องเกิดขึ้นเช่นกัน เริ่มจากองค์กร  

ที่ใช้อำนาจรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างองค์กรอิสระ ก็จะต้อง

มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการ  

ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมของเอกชนและ  

ลดการใช้กฎหมายกีดกั้นการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการตีความกฎหมายไปในทางที่อาจ

ทำให้เป็นภาระของผู้ประกอบการและประชาชนตลอดจนลดการตีความกฎหมายที่จะทำให้ไป

ไม่ถึงหรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการตีความกฎหมาย

อย่างแคบที่จะทำให้จำกัดสิทธิในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาก็อาจได้ยินแต่การกล่าวถึงธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อให้ภาครัฐ  

มีการดำเนินการที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ในส่วนของภาคเอกชนนั้นก็ต้องมีการปรับตัว

เรื่องธรรมาภิบาลด้วย เช่น การทำบัญชีการประกอบการเพียงบัญชีเดียว และทำธุรกิจโดยที่ไม่

ต้องอิงกับการเมือง เป็นต้น  

5 ความท้าทายและ 5 โอกาส สำหรับการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทย  
ให้เป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 

การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสัญญาประชาคมฉบับใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็น แต่เมื่อพิจารณาถึงบริบททาง

สังคมไทยปัจจุบันที่จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลประทบต่อเศรษฐกิจ ตลอดจน

ความเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีผ่า่นมาแลว้ ศาสตราจารย์ดร.บรรเจดิสงิคะเนติกไ็ด้

สรุป5ความท้าทายและ5โอกาสที่สังคมไทยจะต้องเผชิญเพื่อไปสู่การสร้างสัญญา

ประชาคมใหม่ร่วมกัน ได้แก่  
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1) การปรบัเปลีย่นของชนชัน้นำในสงัคมไทย : โดยในการเปดิเสรคีรัง้แรกการปรบัเปลีย่น 

เพือ่ใหส้งัคมไทยไดอ้ยูร่อดทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของการเปดิเสรนีัน้ เกดิจากการปรบัเปลีย่น 

โครงสร้างของสังคมโดยชนชั้นนำในสังคมไทย (สถาบันพระมหากษัตริย์) ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในทุก

ประเทศ และนำมาสู่คำถามที่ว่า ในการเปิดเสรีครั้งที่สองนี้ ชนชั้นนำจะเห็นความเปลี่ยนแปลง

หรือไม่ และจะเกิดการปรับตัวอย่างไร หรือจะต้องมีการปรับองคาพยพอย่างไรเพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพสังคม และความท้าทายนี้เองก็ได้สร้างโอกาสสำคัญในการให้ชนชั้นนำใน  

ยุคปัจจุบันได้หันไปเรียนรู้การปรับตัวของชนชั้นนำในอดีต เพื่อมองให้เห็นความเปลี่ยนแปลง

และนำมาสู่การตัดสินใจร่วมกัน  

2)การเปิดพลังสู่การสร้างสรรค์: ในการเปิดเสรีครั้งที่สองนั้นได้ก่อให้เกิดพลัง  

การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หลายอย่าง แต่ก็ถูกบริบทของวัฒนธรรมทางสังคมไทยและความคิด

แบบอนุรักษ์นิยมกดทับหรือปิดไว้ คำถามสำคัญคือในวันนี้ สังคมไทยจะเลือกเอาพลัง  

ที่สร้างสรรค์นั้นมาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ หรือจะเลือกกดทับพลังเหล่านั้น 

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าเมื่อบริบทต่าง ๆ และความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้สร้างพลังขนาดใหญ่ 

กค็วรใชโ้อกาสนีด้งึพลงัเหลา่นัน้มาสรา้งสรรคใ์หเ้กดิการเปลีย่นแปลง ไมใ่ชก่ดทบัพลงัเหลา่นัน้ไว ้

3) ความเชื่อว่าตะวันตกเป็นศูนย์กลาง: ทุกวันนี้หลายคนยังเชื่อกรอบประชาธิปไตย

แบบสั้น ๆ เหมือนของตะวันตกเพราะยังเห็นว่าตะวันตกเป็นศูนย์กลางความคิดทาง

ประชาธิปไตย ทั้งที่มีการศึกษามากมายว่าประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่โลกตะวันตกเท่านั้น และ

ประชาธิปไตยก็มีความหมายไกลกว่าการเลือกตั้ง โดยอาจหมายความไปถึงการทำให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในการปกครองอย่างแท้จริง หรือการทำให้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือนำไปสู่การ  

ลดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้น คำถามสำคัญที่สร้างความท้าทาย คือ สังคมไทยจะสามารถหลุดจาก

กรอบที่ถือว่าตะวันตกเท่านั้นเป็นศูนย์กลางของประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อ

ว่าตะวันตกเป็นศูนย์กลางที่ถูกท้าทายนี้ ก็ถือเป็นโอกาสของสังคมไทยที่จะได้เรียนรู้

ประชาธิปไตยอย่างรอบด้าน ดังนั้น ถ้าหากเราไม่ได้ยึดติดว่ามีเฉพาะทางแคบเพียงทางเดียว

เท่านั้นที่จะนำไปสู่เป้าหมาย เราก็จะเรียนรู้ได้กว้างขึ้น และสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อ

นำไปสู่เป้าหมายได้ 

4) การก้าวข้ามความขัดแย้งสู่การสร้างสรรค์ร่วมกัน: ในช่วงอดีตที่ผ่านมา เราจะเห็น

ความแตกแยกของแนวคิดและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันมาโดยตลอด เช่น ความแตกต่างของ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตย และจุดนี้ก็ถือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความขัดแย้ง  

เช่นกัน ความท้าทายที่สำคัญตรงนี้ก็คือ จะทำอย่างไรเพื่อดึงดูดผู้ที่มีความเห็นต่างในเชิง

อุดมการณ์เข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศได้ ซึ่งถ้าหากปล่อยให้ความแตกแยกนี้ดำเนินต่อไป

เรื่อย ๆ ก็อาจทำให้เกิดความวุ่นวายได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความแตกแยกกันสังคม   

ก็ควรถือโอกาสนี้สร้างการเรียนรู้ และนำไปสู่การแก้ไขเชิงอุดมการณ์ ซึ่งถือเป็นการสร้าง

โอกาสที่ทำให้สังคมไทยได้พัฒนา  
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5)การปรับโครงสร้างสถาบันทางการเมือง : ตั้งแต่การเปิดเสรีครั้งแรกประเทศไทย  

ก็ยังไม่สามารถจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองอย่างลงตัวให้แล้วเสร็จได้ ความท้าทายสำคัญ

ตรงนี้ก็คือ สังคมไทยมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมือง  

ให้ลงตัวและเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและนำไปสู่การสร้างความสุขถ้วนหน้า ซึ่งในเมื่อ  

การเปิดเสรีรอบแรกยังส่งผลให้เกิดการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองอย่างไม่ลงตัว   

ก็ควรถือโอกาสนี้ปรับโครงสร้างสถาบันทางการเมืองให้ลงตัว โดยจะต้องปรับที่โครงสร้างใหญ่ 

และให้โครงสร้างใหญ่เหล่านั้นไปปรับโครงสร้างเล็กต่อไป 

สุดท้ายนี้ การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยให้ไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน   

จะต้องมีทั้งองค์ความรู้ (knowledge) ซึ่งหมายถึงการเตรียมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ  

การเปลี่ยนแปลง และจะต้องมีภูมิปัญญา (wisdom) ซึ่งมาจากชีวิตจริงและสภาพสังคมของ

ประเทศไทยเอง และจะต้องมีทั้งสองอย่าง นั่นคือ มีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาที่จะแปร  

องค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งถ้าหากมีองค์ความรู้แต่ขาด  

ภูมิปัญญา ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร้ทิศทาง 

“5ความทา้ทายและ5โอกาส

1)การปรบัเปลีย่นของชนชัน้นำในสงัคมไทย

2)การเปิดพลังสู่การสร้างสรรค์

3)ความเชื่อว่าตะวันตกเป็นศูนย์กลาง

4)การก้าวข้ามความขัดแย้งสู่การสร้างสรรค์ร่วมกัน

5)การปรับโครงสร้างสถาบันทางการเมือง” 
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่1
ปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลง

ของพรรคการเมือง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมสินเพ็ง  
อาจารย์การเมืองเปรียบเทียบ   
มหาวิทยาลัยซิดนียส ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิเนื่องจำนงค์  
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนินทรเพ็ญสูตร  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ดร.สติธรธนานิธิโชติ  
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย 
สถาบันพระปกเกล้า 

นายปุรวิชญ์วัฒนสุข  
นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า 
 

นางณัชชาภัทรอมรกุล  
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ   
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
สถาบันพระปกเกล้า 
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่1เรื่อง
ปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลง
ของพรรคการเมือง1 

 

 

พรรคการเมืองถือเป็นหนึ่งในสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญ

ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นสถาบันที่เป็นจุดเชื่อม

ระหว่างประชาชนและองค์กรที่ใช้อำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม 

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความเจริญ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือความเจริญก้าวหน้าของสื่อดิจิทัลได้

ส่งผลต่อการรวมกลุ่มของประชาชนหรือที่เรียกว่า “การระดมพลังทาง  

การเมือง” (Political Mobilization) และทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ   

ต่อพรรคการเมืองที่ทำให้พรรคการเมืองจะต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็น  

ในเรื่องของการหาเสียง หรือการรักษาฐานเสียง ตลอดจนการรักษา  

หรือเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคการเมืองให้กลับคืนมา   

ปุรวิชญ์วัฒนสุข ในฐานะผู้ดำเนินรายการการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1   

เรื่อง “ปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง” 

จะขอชีช้วนใหท้กุทา่นไดม้องปรากฏการณท์ีส่ำคญัเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลง 

ของพรรคการเมืองภายใต้ภูมิทัศน์ทางการเมืองแบบใหม่ในประเด็น  

เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพรรคการเมือง ความท้าทายของ

พรรคการเมือง และการปรับตัวของพรรคการเมือง 

 1 รว่มอภปิรายโดย Asst. Prof. Dr. Aim Sinpeng, Department of Government 

& International Relations University of Sydney, Australia, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.สติธร ธนานิธิโชติ 

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินรายการ

โดย นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน  

พระปกเกล้า 

เอกสารประกอบการประชุม 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
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การระดมพลังทางการเมือง:จากแบบ“คลาสสิค”(Classic)
สู่การระดมพลังแบบ“ประชานิยม”(Populist)

ตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)   

ซึ่งทำให้เกิดการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2562 สังคมไทยก็พบกับปรากฏการณ์ใหม่ที่เกี่ยวกับ

พรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดนโยบายหาเสียง การใช้สื่อดิจิทัลในการหาเสียง

และสร้างฐานเสียงภายในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนการได้เห็นการระดมพลังทางการเมือง  

ในรูปแบบใหม่ สติธรธนานิธิโชติจึงเริ่มต้นการประชุมกลุ่มย่อยโดยการอธิบายถึงรูปแบบ  

ของการระดมพลังทางการเมือง 3 แบบหลัก ที่มีการศึกษาในทางรัฐศาสตร์ คือ  

1) การระดมพลังทางการเมืองแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่ารูปแบบ “คลาสสิค” ซึ่งก็คือ  

การระดมพลังทางการเมืองด้วยการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในโลกของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบใดหรือมีการผสมกับระบอบการปกครองอย่างอื่น

ก็ตาม ก็จะต้องมี “ตัวแทน” ดังนั้น การระดมพลังทางการเมืองโดยผ่านตัวแทนด้วยวิธีการ

เลือกตั้งจึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป โดยการรวมตัวในลักษณะนี้เรียกว่า “พรรคการเมือง”   

ซึ่งเป็นการรวมกันของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์หรือมีผลประโยชน์บางอย่างตรงกัน เมื่อมารวมกัน

เป็นสมาชิกและมีการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นแล้ว ถ้าพรรคการเมืองนั้นได้รับการสนับสนุนจาก

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ ก็จะมีสิทธิได้จัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ และเมื่อได้เป็นรัฐบาล

ก็จะต้องระดมการสนับสนุนจากประชาชนมาขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จ   

ด้วยเหตุนี ้เมื่อพูดถึงการศึกษาเรื่องการระดมพลังทางการเมืองในสมัยกอ่น ก็จะเปน็การมุ่งเน้น 

การศึกษาเรื่องพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองนั้นก่อรูปขึ้นมาได้อย่างไร มาจากกลุ่มพลัง  

แบบไหน หรืออาจเป็นการศึกษาเรื่องการระดมพลังในการเลือกตั้ง ซึ่งเราสามารถกล่าวรวม ๆ 

ได้ว่า การศึกษาเรื่องการระดมพลังทางการเมืองจะมีลักษณะเป็นการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ของ

พรรคการเมืองว่าใช้วิธีการอันใดระดมเสียงสนับสนุนจากประชาชน และมีการวางยุทธศาสตร์

อย่างไรเพื่อให้พรรคการเมืองนั้นได้รับชัยชนะและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยส่วนใหญ่การวาง

ยุทธศาสตร์แบบเดิมก็จะเป็นการกำหนดแผนให้สอดคล้องกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม

ของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการวางยุทธศาสตร์ในยุคหลังก็จะเป็นการเน้นที่การสื่อสารหรือ  

การสร้างภาพจำให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เรียกกันว่าเป็นการหาเสียงที่มีลักษณะเป็น   

“การตลาดทางการเมอืง” (Political Marketing) โดยมกีารใชเ้ทคนคิเรือ่งการสือ่สารคอ่นขา้งมาก 

และมีการใช้เครื่องมือในการสื่อสารใหม่ ๆ  

2) การระดมพลังมวลชน หรือที่เรียกว่า Mass Mobilization ซึ่งการระดมพลังแบบนี้  

จะมีสองลักษณะ คือ หนึ่ง การระดมพลังจากฐานรากขึ้นมา (Bottom up) การระดมพลัง

มวลชนแบบนี้เป็นลักษณะที่คุ้นเคย นั่นคือ เป็นการระดมพลังจากประชาชนกลุ่มที่อาจรู้สึก  

ไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น ไม่พอใจกับการบริหารงานของรัฐบาล และต้องการเรียกร้อง

บางอย่าง การศึกษารูปแบบการระดมพลังมวลชนลักษณะนี้จะเป็นการศึกษาผ่านการชุมนุม
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ทางการเมอืงวา่มรีปูแบบใด มกีารระดมพลอยา่งไร องคป์ระกอบของมวลชนทีช่มุนมุมอียา่งไรบา้ง 

มกีารเกดิขึน้และสิน้สดุไปอยา่งไร หรอืมลีกัษณะทีต่อ่เนือ่งเปน็ระยะยาวทีอ่าจนำไปสูก่ารขบัเคลือ่น 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้ สอง การระดมพลังมวลชนที่มีลักษณะมุมกลับของ  

การระดมพลังมวลชนที่กล่าวมาข้างต้น คือ การระดมพลังมวลชนจากเบื้องบนลงสู่ฐานราก 

(Top down) เช่น การเริ่มจากรัฐบาลเป็นตัวหลักเพราะอยากได้ความร่วมมือจากประชาชน 

และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม รัฐบาลก็อาจใช้วิธีการดังกล่าวโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้

มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การระดมพลังในลักษณะนี้จะไม่ได้เกิดจากการเรียกร้อง  

ของประชาชนเพียงอย่างเดียว โดยการระดมพลังมวลชนในลักษณะนี้อาจเรียกอีกชื่อว่า 

Government Mobilization 

3) การระดมพลังแบบประชานิยม (Populist Mobilization) เป็นการระดมพลัง  

ในรูปแบบที่ไม่สนใจความเป็นกลุ่ม แต่มุ่งไปที่ตัวปัจเจกบุคคลเลย และมักจะเป็นการระดมพลัง

ที่ใช้เรื่องของความรู้สึก อารมณ์ และความรับรู้ของประชาชนเป็นสำคัญ ประเด็นที่จะมีการนำ

มาใช้ในการระดมพลังลักษณะนี้จะเป็นประเด็นที่มีลักษณะเป็นการกระชากอารมณ์ เช่น   

การตั้งประเด็นว่า รัฐที่ใช้อำนาจอยู่ในขณะนี้ใช้อำนาจมากเกินไป ทำให้ประชาชนตรวจสอบ  

ไม่ได้ เป็นต้น การระดมพลังในลักษณะนี้ไม่จำเป็นที่ผู้ร่วมจะต้องมีจุดยึดโยงอะไรที่ชัดเจน หรอื

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อาจมีจุดยึดโยงแค่สถานะทางเศรษฐกิจเหมือนกัน หรือมีความเดือดร้อน 

อะไรบางอย่างที่มีเหมือนกัน หรืออาจมีความเห็นที่ต่างกันและมีผลประโยชน์ที่ต่างกันก็ได้   

แต่เมื่อใดที่รู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมหรือมีความรู้สึกร่วมบางอย่างที่เหมือนกัน เช่น จากตัวอย่าง

ข้างต้น ถ้าหากเกิดความรู้สึกร่วมกันว่ารัฐที่ปกครองอยู่ตอนนี้มีอำนาจล้นเกินและครอบงำ

ประชาชน ก็สามารถรวมกลุ่มกันได้  

ปรากฏการณ์ในภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ที่สร้างความท้าทาย
ให้กับพรรคการเมือง

จากการกล่าวถึงการระดมพลังทางการเมืองไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีการระดม

พลังทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้น แต่การระดมพลังทางการเมืองในรูปแบบ

พรรคการเมืองก็ยังถือว่าเป็นการระดมพลังทางการเมืองที่มีความสำคัญอยู่ แต่ปรากฏการณ์

ปัจจุบันก็ทำให้เกิดเหตุปัจจัยหลายประการที่สร้างความท้าทายต่อพรรคการเมือง โดย   

นิธิเนื่องจำนงค์ได้แสดงให้เห็นว่า ถ้าหากพิจารณาสภาพพรรคการเมืองของประเทศที่เป็น

ประชาธิปไตยทั่วโลกแล้ว จะเห็นว่าพรรคการเมืองในประเทศเหล่านั้นเกือบทั้งหมดได้เผชิญกับ

ปัญหาอย่างเดียวกัน คือ มีจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองลดลง และจำนวนของการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งโดยภาพรวมก็ลดลงด้วย ที่สำคัญ เมื่อพิจารณาถึงการสนับสนุนพรรคการเมือง   

ก็พบว่าฐานการสนับสนุนพรรคการเมืองที่อาจเคยให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากมาก่อน   

แต่ก็พบว่าฐานสนับสนุนเหล่านี้ก็เริ่มให้การสนับสนุนลดลง  
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จากสภาพของพรรคการเมืองที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น นิธิได้ชี้ชวนให้พิจารณาถึง

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อพรรคการเมือง  

๏ พรรคการเมืองกับโลกดิจิทัล:เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลพรรคการเมืองเลยต้อง

ปรับตัวหรือเพราะพรรคการเมืองต้องปรับตัวจึงต้องเข้าสู่โลกดิจิทัล? 

 นิธิได้สะท้อนภาพให้เห็นว่าสื่อดิจิทัลและพรรคการเมืองนั้น ได้ส่งผลกระทบ  

ตอ่พรรคการเมอืง โดยในมมุหนึง่นัน้การใชส้ือ่ดจิทิลัไดเ้ขา้มามบีทบาทตอ่ความเปลีย่นแปลงของ 

สงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่งทีเ่กดิวกิฤตโรคระบาดโควดิ - 19 เนือ่งจากชว่งเวลาทีเ่กดิโรคระบาด 

ดงักลา่วนัน้ทำใหก้ารพบปะของผูค้นไมส่ามารถทำไดอ้ยา่งปกต ิแตจ่ะตอ้งพบปะผา่นโลกออนไลน ์

จนอาจกล่าวได้ว่า โลกออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์

ใหม่ ๆ ในสังคมเป็นอย่างมาก คือ หนึ่ง ทำให้เกิดเส้นแบ่งที่ชัดเจนในหลาย ๆ มุม ไม่ว่าจะ

เป็นเส้นแบ่งของกลุ่มคนที่เสพสื่อต่างกันอย่างกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้ และกลุ่มคน

ที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้ (Digital Divide) และการแบ่งขั้วทางความคิดและการเมือง  

สืบเนื่องจากมีชนิดของสื่อให้เลือกเสพมากมาย และประชาชนแต่ละรุ่นแต่ละวัยก็เลือกที่จะเสพ

สื่อต่างชนิดกัน ทำให้เกิดการแบ่งแยกขั้วทางความคิดของคนต่างรุ่นที่ชัดเจน (Generational 

Earthquake) และความต่างเหล่านี้เองก็จะสะท้อนภาพในการสนับสนุนพรรคการเมือง  

ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนที่เข้าถึงสื่อได้ต่างกันหรือเสพสื่อต่างชนิดกัน และสอง การเกิดขึ้น

ของโลกดิจิทัลก็ทำให้เกิดการรวมกลุ่มในอีกรูปแบบหนึ่งจนส่งผลให้เกิดสิ่งที่ เรียกว่า   

“Echo Chamber” นั่นคือ กลุ่มคนที่คิดเหมือนกันก็จะพูดและฟังกันเองมากกว่าจะไปฟังสิ่งที่  

คนอีกกลุ่มคิด เราเห็นภาพนี้ได้อย่างชัดเจนจากการรวมกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันอย่างคลับเฮาส์ 

(Club House) หรือผ่านการรวมกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มคนที่คิด

เหมือนกันหรือมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ยิ่ งกว่านั้น โลกดิจิทัลยังมีสิ่ งที่ เรียกว่า 

“Algorithm” ซึ่งเป็นการดึงเอาสิ่งที่เราสนใจหรือเปิดเข้าไปดูบ่อย ๆ ขึ้นมานำเสนอให้ผู้รับสาร 

ทั้งสองสิ่งนี้ ได้ก่อให้เกิดความเป็นปัจเจกหรือความสนใจเฉพาะกลุ่มที่มากยิ่งขึ้น และ  

ทำให้ประชาชนเรียกร้องให้มีการตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลต่อ

พรรคการเมอืงในลกัษณะทีว่า่พรรคการเมอืงอาจจะตอ้งตอบสนองตอ่ประชาชนแบบมรีายละเอยีด 

เฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น หรือเปลี่ยนนโยบายและวิธีการในการหาเสียงและรักษาฐานเสียง 

 ในอีกมุมหนึ่ง นิธิได้สะท้อนให้เห็นว่า สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางสื่อดิจิทัล

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดที่ส่งผล

ให้การใช้สื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสถานการณ์พรรคการเมืองดังที่ได้

กล่าวไปตอนต้นว่าประชาชนมีความเชื่อถือพรรคการเมืองลดลง และพรรคการเมืองก็เชื่อมโยง

กับประชาชนได้น้อยลงอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองจึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยนำ  

สื่อดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการขยายช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพรรคการเมือง  

ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกรณีศึกษาหลายกรณีที่สะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองบางพรรคได้ก่อตัวขึ้น
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มาผ่านระบบดิจิทัลหรือใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือ เช่น กรณีพรรค Podemos ของประเทศ

สเปน และพรรค Five Stars Movement (M5s) ของประเทศอิตาลี โดยทั้งสองพรรคนี้ได้ใช้

วิธีเปิดพื้นที่ออนไลน์และให้บุคคลที่สนใจซึ่งเป็นใครก็ได้ (ไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรคก็ได้)   

ได้เข้าไปลงทะเบียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคการเมือง  

 อย่างไรก็ตาม ทั้งนิธิและชนินทรเพ็ญสูตร ได้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าการใช้สื่อ  

ออนไลนจ์ะกลายเปน็รปูแบบทีม่คีวามสำคญัและมบีทบาทมากขึน้เรือ่ย ๆ ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ 

ก็จริง แต่การใช้สื่อออนไลน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองก็มีข้อควรระวังโดยเฉพาะ  

อย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber security) ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน  

ในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 2016 โดยมีการสร้างบัญชี (account) ปลอมเพื่อ

สนับสนุน Donald Trump หรืออาจจะมีการใช้สื่อเพื่อสร้างข่าวปลอม (Fake News)   

ในลักษณะที่ทำให้เกิดการครอบงำหรือการจูงใจในทางที่ผิด นอกจากนี้ ยังอาจเกิดการใช้  

สื่อดิจิทัลครอบงำความคิดได้อย่างการใช้อัลกอริทึม เป็นต้น  

 นอกจากนี้ AimSinpeng ยังได้ศึกษาวิจัยถึงการใช้สื่อโซเชียลซึ่งถือเป็นผลผลิต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลกับพรรคการเมือง โดย Aim ได้กล่าวถึงทฤษฎีการหาเสียงโดยใช้  

สื่อโซเชียลว่ามีข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจ 3 ประการ คือ  

 1) การหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลจะเป็นการหาเสียงที่เน้นการแสดงออกของตนเอง 

และเชิญชวนให้บุคคลมาร่วมกิจกรรมกันมาก ๆ ตลอดจนทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วม (engage) 

ให้มาก และถ้าหากมีคนมีส่วนร่วมมาก ลำดับของหน้านั้น (Page) ในช่องทางนั้นก็จะยิ่งอยู่ใน

ลำดับที่สูง 

 2) การหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลมักจะเป็นการสื่อสารแบบประชานิยม หรือก็คือ  

การพูดและการใช้ถ้อยคำที่มีการสื่อถึงอารมณ์อย่างชัดเจนเพื่อให้คนอ่านรู้สึกว่าอยากแบ่งปัน 

(share) เนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าคนที่เลือกกดแบ่งปันเนื้อหานั้นจะแบ่งปันเพราะชอบ หรือไม่ชอบ 

เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับเนื้อหานั้นก็ตาม  

 3) การใช้สื่อดิจิทัลของทุกประเทศย่อมเกิดความไม่เสมอภาคกันเป็นธรรมดา 

(Digital Inequality) ดว้ยเหตนุี ้แตล่ะประเทศจงึมกีลุม่คนทีใ่ชส้ือ่โซเชยีลแตล่ะอยา่งไมเ่หมอืนกนั 

เช่นบางประเทศอาจจะชอบ Facebook หรือบางประเทศอาจจะนิยม Tik Tok เป็นต้น ดังนั้น 

การหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็อาจจะต้องดูด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก  

ที่ต้องการส่งสารเพื่อหาเสียงเป็นใคร และใช้สื่อโซเชียลอะไร เป็นต้น  

 ทัง้นี ้Aim ไดท้ำการศกึษาการใชส้ือ่โซเชยีลเพือ่หาเสยีงในประเทศไทยชว่งการเลอืกตัง้ 

พ.ศ. 2562 โดยจากการศกึษาในภาพรวมของการใชส้ือ่โซเชยีล พบวา่พรรคทีม่กีารถา่ยทอดสด 

ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook live) คือ พรรคอนาคตใหม่ ส่วนพรรคที่มีคนติดตาม (follow)   

และมีส่วนร่วมสูงมาก ๆ ก็คือ พรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ Aim ยังได้สนใจศึกษากรณีของ  
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พรรคอนาคตใหม่เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นพรรคใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง  

เป็นครั้งแรก (First-time voter) ค่อนข้างมากและกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่นิยมใช้สื่อ

โซเชียล ส่งผลให้พรรคอนาคตใหม่มีการหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลค่อนข้างมาก และจากการมุ่ง

ศึกษากรณีของพรรคอนาคตใหม่ Aim ได้พบข้อสังเกตสำคัญ 3 ประการเกี่ยวกับการหาเสียง

ผ่านสื่อโซเชียลของพรรคดังกล่าว คือ  

 1) พรรคอนาคตใหม่มีลักษณะเป็นพรรคใหม่ และจำเป็นจะต้องหาเสียงภายในเวลา

อันรวดเร็วเนื่องจากไม่มีฐานเสียงมาก่อน ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการหาเสียงผ่านสื่อโซเชียล  

จึงกลายเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่คาดว่าจะทำให้ได้ฐานเสียงจำนวนมากในเวลาอันสั้น  

 2) ยุทธศาสตร์การหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเยาวชน  

ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยชินกับการใช้สื่อโซเชียล  

 3) แม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะมียุทธศาสตร์หลักเกี่ยวกับการหาเสียงผ่านสื่อโซเชียล 

แต่การหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลก็มักจะใช้ได้ผลดีเฉพาะในเขตเมือง หรือเขตที่ประชาชนนิยม

และสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ แต่ในการหาเสียงในพื้นที่ระดับเขตจังหวัดที่ไม่ใช่เขตเมืองแล้ว 

กลบัมทีรพัยากรบคุคลทีจ่ะดำเนนิการดงักลา่วไมม่ากพอ และไมส่ามารถควบคมุการดำเนนิการได ้

 ที่สำคัญ จากการศึกษาการใช้สื่อโซเชียลในการหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ 

ในช่วงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 แล้ว สามารถสรุปเป็นข้อสรุปเบื้องต้นที่สำคัญได้ ดังนี้  

 1) พรรคทีม่กีจิกรรมมากทีส่ดุ (active) บนหนา้เพจ เชน่ มกีารโพสตบ์อ่ย ๆ อาจจะ 

ไม่ใช่พรรคที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางสื่อโซเชียลมากที่สุดก็ได้ ดังนั้น การโพสต์ข้อมูล

บ่อย ๆ ก็อาจไม่ได้รับประกันว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคนั้น ๆ ทางสื่อโซเชียล

เป็นจำนวนมาก ในทางกลับกัน พรรคที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางสื่อโซเชียลมาก อาจเป็น

เพราะมฐีานเสยีงในโลกออนไลนอ์ยูแ่ลว้ หรอืมกีารโพสตเ์นือ้หาทีน่า่สนใจ โดยนา่สนใจในกรณนีี ้

อาจจะเป็นเพราะเป็นเนื้อหาที่มีคนชอบหรือเห็นด้วย หรืออาจเป็นเนื้อหาที่มีคนจำนวนมาก  

ไม่ชอบ (เกลียด) หรือไม่เห็นด้วยก็ได้  

 2) การหาเสียงผ่านสื่อโซเชียล มักจะเป็นการหาเสียงที่เน้นตัวบุคคลมากกว่าเน้นที่

พรรค ดังนั้น หัวหน้าพรรคการเมืองก็จะมีความสำคัญมาก เพราะเวลาหาเสียงผ่านสื่อเหล่านี้

จะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าพรรค อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ธรรมชาติของการเมืองไทยด้วยที่มักจะให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมากกว่าสถาบัน ซึ่งแม้จะ

เปลี่ยนวิธีการหาเสียง หรือโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ข้อเท็จจริงนี้ก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง   

แค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้น  

 3) พรรคการเมืองใหม่ที่ไม่มีฐานเสียงเดิมรองรับและจำเป็นจะต้องสร้างฐานเสียง  

ในระยะเวลาอันนั้น ก็จำเป็นจะต้องใช้สื่อโซเชียลในการสร้างฐานเสียงให้เร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 ยิ่งกว่านั้น Aim ยังได้ศึกษาและสรุปประเด็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียล

เพื่อหาเสียงด้วย โดยสามารถสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาจากความเชื่อมโยงระหว่างสื่อโซเชียล  

กับการหาเสียงแล้ว สามารถแบ่งนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จในการหาเสียงได้ 3 ประเภท 

ดังนี้  

 1) นักการเมืองที่ใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียง (Social Media Activist) ซึ่งมักจะ

เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ ๆ ของต่างจังหวัด 

เนื่องจากการหาเสียงในพื้นที่เหล่านี้มักจะมีอุปสรรคในการเข้าถึงประชาชนเนื่องจากมี

ประชาชนจำนวนมากในเมือง แต่ที่สำคัญนักการเมืองที่ใช้สื่อโซเชียลในการหาเสียงนี้มักจะ  

เป็นคนที่มีกิจกรรมในสื่อโซเชียลอยู่แล้ว และกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่มนี้จะต้องสามารถ  

เข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่น้อยที่สุด ดังนั้น ถ้าหากไม่ใช่พรรคที่มีเครือข่ายมาก  

อยู่แล้ว ก็จำเป็นต้องใช้สื่อโซเชียลเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและสร้างฐานเสียงให้ได้มากที่สุด 

 2) นักการเมืองที่ใช้สื่อโซเชียลบ้าง แต่ไม่ได้ใช้เยอะ (Social Media Selectivist) 

โดยกลุ่มนี้จะมีการเลือกว่าใช้โซเชียลมีเดียทำกิจกรรมเฉพาะในเขตที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือ  

ก็คือเดินไปไม่ถึง หรือเป็นเขตที่ผู้สมัครคนนั้นไม่ได้มีเครือข่ายอยู่ และในบางพื้นที่หรือ  

บางกิจกรรม ก็จะใช้วิธีไปพบปะเพื่อหาเสียง 

 3) นักการเมืองที่ไม่ใช้สื่อโซเชียลเลย ซึ่งสิ่งที่ทำให้น่าประหลาดใจในการศึกษา  

คือ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคอนาคตใหม่บางคนเลือกที่จะไม่ใช้สื่อโซเชียลเลย โดยในบาง

พื้นที่ผู้สมัครอาจพบว่าถ้าหากใช้สื่อโซเชียลแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากส่วนใหญ่

สื่อโซเชียลเองจะเข้าถึงเฉพาะกลุ่มที่จะเลือกหรือมีแนวโน้มจะเลือกพรรคนั้น ๆ อยู่แล้วเท่านั้น   

แต่การทำกิจกรรมอย่างอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดการพบปะต่อหน้าอาจจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย 

ได้ดีกว่าการใช้สื่อโซเชียล 

 ดังนั้น ท้ายที่สุดนี้ Aim ได้สรุปจากผลการศึกษาว่า การใช้สื่อโซเชียลนั้นถือว่า  

เป็นสิ่งที่ค่อย ๆ มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการหาเสียง แต่การใช้สื่อโซเชียลให้ประสบความสำเร็จ 

จะต้องอาศัย หนึ่ง ความสามารถของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเอง รวมถึงทรัพยากรของพรรคด้วย 

นั่นคือ จะต้องรู้จักการสร้างเนื้อหาให้คนเข้ามามีส่วนร่วม หรือสร้างเนื้อหาให้ปรากฏอย่าง

สม่ำเสมอ และสอง การใช้สื่อโซเชียลที่ดี ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่หาเสียงด้วย ว่าประชาชน  

ในพื้นที่นั้นมีการเข้าถึงสื่อโซเชียลรูปแบบใด มากน้อยเพียงใด 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสื่อดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทต่อการหาเสียงหรือการสร้าง  

ความนิยมให้แก่พรรคการเมืองเป็นจำนวนมากก็ตาม แต่ชนินทรก็ได้แสดงให้เห็นถึง  

ความย้อนแย้ง (Paradox) ว่าท่ามกลางการใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่นี้ ลักษณะของพรรคการเมือง

ก็ยังคงเป็นพรรคการเมืองแบบเก่า คือ ยังคงมีการขึ้นเวทีเพื่อปราศรัยหาเสียง และยังคง  

ถื อการหา เสี ย ง ในรู ปแบบนี้ เ ป็ นการหา เสี ย งหลั ก และอาจมี ก า ร ใช้ สื่ อ โ ซ เชี ยล  
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ในการประชาสัมพันธ์การหาเสียงลักษณะดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่ใช่ว่าเมื่อมี  

สื่อดิจิทัลแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวไปทุกด้านหรือเปล่ียนวิธีการไปทั้งหมด  

๏ ภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปกับผู้นำยุคใหม่ที่เริ่มมีบทบาท

 ชนินทรได้แสดงให้เห็นว่า การเกิดขึ้นของสื่อดิจิทัล ตลอดจนวิกฤตโรคระบาด  

ที่ผ่านมาทำให้การรวมตัวของฝูงชนได้เปลี่ยนรูปแบบไป เพราะการรวมตัวกันผ่านสื่อดิจิทัล  

ได้ทำให้การรวมตัวมีลักษณะกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และทำให้มีกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมทางการเมือง

มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญการรวมตัวของฝูงชนผ่านสื่อโซเชียลเหล่านี้มักจะเป็นการรวมกันของ  

กลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการใช้สื่อดิจิทัลอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้การเลือกผู้นำยุคใหม่  

จะต้องเป็นผู้นำที่มีความคิดเหมือนกลุ่มเด็กสมัยใหม่หรือเป็นคนรุ่นใหม่ จนเป็นที่เห็นได้  

ค่อนข้างชัดเจนว่าในหลายประเทศนั้น ขั้วอำนาจทางการเมืองอาจเปลี่ยนไปจากผู้นำที่มี  

ความเป็นอนุรักษ์นิยม กลายเป็นผู้นำที่มีความคิดแนวเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นผู้นำที่มี  

ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น  

การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองแบบประชานิยม:
ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว...แต่ต้องปรับตัวและทำความเข้าใจ

ดังที่สติธรได้กล่าวไปแล้วตอนต้นถึงเรื่องการระดมพลังมวลชนซึ่งทำให้เห็นได้ว่าปัจจุบัน

ได้เกิดรูปแบบการระดมพลังแบบ “ประชานิยม” ขึ้น ซึ่ง นิธิเนื่องจำนงค์ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า   

จริง ๆ แล้วกรณีที่พรรคการเมืองหลายพรรคมีรูปแบบเป็นประชานิยมนั้น ถือเป็นเรื่องปกติ 

และประชานิยมก็มีหลายรูปแบบ ไม่ใช่ว่าประชานิยมนั้นจะมีแต่แบบ “ซ้าย” อย่างเดียว   

และประชานิยมนี้ก็อาจเปลี่ยนข้างได้ เช่น ในกรณีของประเทศลาตินอเมริกา (อเมริกาใต้)   

ก็มักจะมีกรณีที่พรรคการเมืองแบบประชานิยมเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น   

การกล่าวโดยรวม ๆ ว่าพรรคการเมืองประชานิยมหนึ่ง ๆ มีเฉดสีแบบใด หรือมีอุดมการณ์

แบบใด ก็ไม่สามารถทำได้  

นอกจากนี ้นธิยิงัไดส้ะทอ้นภาพใหเ้หน็อยา่งชดัเจนอกีวา่ แตเ่ดมิอาจจะมองวา่ประชานยิม 

เป็นชายขอบของประชาธิปไตย แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป เนื่องจากใน  

หลายภูมิภาค ประชานิยมได้กลายเป็นกระแสหลักในลาตินอเมริกาและในทวีปยุโรป ดังนั้น 

ประชานยิม จึงกลายเป็น “ขาประจำ” และเป็นเรื่องที่เกิดการลงหลักปักฐานในเชิงสถาบันของ

พรรคการเมือง และกลายเป็นเรื่องหลักในการแข่งขันทางการเมืองในยุโรป ดังนั้น ถ้าหาก

ประเทศไทยเองทีเ่ริม่เหน็พรรคการเมอืงทีม่แีนวทางแบบประชานยิม และปลอ่ยใหเ้กดิการแขง่ขนั 

แบบประชาธิปไตยเดินต่อไป ประชานิยมเองก็จะกลายเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทย   

ส่วนจะได้มีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและการหาเสียงเช่นเดียว

กับพรรคอื่น ๆ ในระบอบประชาธิปไตย  
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ที่สำคัญ นิธิยังได้แสดงให้เห็นถึงข้อสังเกตที่สำคัญอีกสองประการ คือ หนึ่ง ประชานิยม

มีลักษณะเป็นพลวัตดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยอาจเริ่มจากการมีผู้นำที่มี “บารมี” หรือ  

อาจจะเริ่มจากกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมก็ได้ ก่อนที่เปลี่ยนเป็นพรรคการเมืองและ  

มีการลงหลักปักฐานในการแข่งขันทางการเมือง และอุดมการณ์ของประชานิยมเองก็ไม่ได้  

หยุดนิ่ง สอง ตัวแสดงทางการเมืองบางตัวก็อาจเริ่มจากมีความเป็นประชานิยมก่อนที่จะเกิด

การเปลี่ยนจุดยืนตัวเองให้กลายเป็นพรรคการเมืองกระแสหลัก  

ยิ่งกว่านั้น นิธิยังได้สรุปว่า แท้จริงแล้วการได้รับความนิยมของพรรคการเมืองที่เป็น

ประชานิยมยังอาจสะท้อนให้เห็นได้อีกว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมอาจจะไม่ได้ตอบสนอง  

ความต้องการของประชาชนได้มากนัก หรือการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ในรูปแบบของพรรคการเมืองที่เป็นประชานิยมอาจจะทำได้ดีกว่า เนื่องจากพรรคการเมืองที่เป็น

ประชานิยมมักจะหาเสียงแบบ “ยิงตรง” ไปที่ความต้องการของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ด้วยเหตุนี้ การเกิดขึ้นของพรรคประชานิยมก็จะส่งผลให้พรรคการเมืองเดิมที่ต้องการชนะ  

เลือกตั้งจะต้องปรับตัวไปในทิศทางที่สนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น   

หรืออาจจำเป็นจะต้องพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้มากขึ้น  

นิธิได้สะท้อนเพิ่มเติมให้เห็นว่าพรรคการเมืองแบบประชานิยมที่มีโอกาสได้รับความนิยม

สูงกว่าพรรคการเมืองแบบอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองอื่น ๆ ในแง่ของทำให้

พรรคการเมืองเหล่านั้นจะต้องปรับตัว โดยต้องสื่อสารและเชื่อมโยงกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

และสุดท้าย นิธิได้กล่าวถึงผลกระทบของประชานิยมว่าจะนำพาสังคมและประเทศไปสู่อะไร 

โดยชี้ให้เห็นในสองกรณี คือ ในกรณีที่ประเทศนั้นเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยตั้งมั่นแล้ว   

และยึดกติกาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประชานิยมหรือไม่ประชานิยมก็ตาม การเกิดขึ้นของ  

ประชานิยมก็จะไม่นำไปสู่อะไรก็ตามที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะสุดท้ายทุกฝ่ายจะต้องอยู่

ภายใต้กติกาการแข่งขันแบบเดียวกัน และจะกลายเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันทางการเมือง 

ยิ่งกว่านั้น ในหลายประเทศ เช่น ในยุโรปประชานิยมกลับทำให้เกิดประชาธิปไตยรูปแบบใหม่

ซึ่งมาเสริมกับประชาธิปไตยที่มีอยู่เดิม และก็อาจทำให้เกิดแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ เช่น 

Participatory Democracy ดังนั้น นิธิได้สรุปว่า ในประเทศที่ประชาธิปไตยตั้งมั่นแล้ว   

ประชานิยมจะไม่พาไปสู่อะไร นอกจากการยกระดับปรับเปลี่ยนคุณภาพของประชาธิปไตย 

หรือทำให้พรรคการเมืองต้องปรับตัว  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่ตั้งมั่นนั้น หรือกรณีที่เป็น

ประเทศที่ประชาธิปไตยเพิ่งเกิดใหม่ สิ่งที่มาจากการเกิดขึ้นของประชานิยมมักจะสร้าง  

ความหวาดหวั่นให้แก่กลุ่มชนชั้นนำที่มีอำนาจอยู่เดิม และอาจเกิดการใช้วิธีการนอกเหนือจาก

กตกิาแบบประชาธปิไตยเพือ่โคน่ลม้ประชานยิม อยา่งเชน่ในหลายกรณทีีเ่กดิขึน้ในลาตนิอเมรกิา 

หรือกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งสุดท้าย แม้ว่าจะโค่นล้มประชานิยมได้ก็ตาม แต่ก็จะ

เกิดการรวมตัวของฝั่งประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองประชานิยมและไม่พอใจกับ  



สร
ุป
กา
รป
ระ
ชุม
กล
ุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
1

สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

16�

การเล่นนอกกติกาของชนชั้นนำที่มีอำนาจอยู่เดิม ซึ่งท้ายที่สุดก็จะเกิดการกลับมาของ  

ประชานิยมและอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง หรืออย่างในกรณีของประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งประชานิยมได้ล่มสลายไปเนื่องจากการดำรงตำแหน่งครบวาระตามปกติ และเมื่อล่มสลาย  

ไปแล้ว ประชาธิปไตยก็กลับไปสู่รูปแบบการแข่งขันกันปกติ การเกิดขึ้นของประชานิยมจนดับ

ไปในช่วงก่อนนั้น ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับคุณภาพของประชาธิปไตย ส่วนกรณีของ  

ประเทศไทยนั้น อาจมีลักษณะคล้ายกับลาตินอเมริกาหรือฟิลิปปินส์ แต่ที่สำคัญคือ ต้องปล่อย

ให้เกิดการแข่งขันตามปกติในระบอบประชาธิปไตย หรือก็คือ แข่งขันกันแบบการเลือกตั้งปกติ 

ไม่ควรใช้กฎเกณฑ์นอกกติกาเพื่อโค่นล้มประชานิยม เพราะแท้จริงแล้ว ประชานิยมก็ไม่ใช่

ปรากฏการณ์ที่น่ากลัว  แต่เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ทำให้พรรคการเมืองแบบเก่าอาจจะต้อง

ปรับตัวเท่านั้น 

การปรับตัวของพรรคการเมืองภายใต้ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่

จากปัจจัยและความเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ซึ่ งมีส่วนทำให้

พรรคการเมืองถูกท้าทายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในส่วนนี้ จะเป็นการกล่าวถึงการปรับตัว  

ของพรรคการเมือง โดย ดร.สติธรธนานิธิโชติได้พยายามอธิบายว่า ที่ผ่านมาจะมีความเชื่อ

ว่าพรรคการเมืองสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยสองทฤษฎีหลัก ๆ ด้วยกัน คือ  

1) เชื่อว่าพรรคการเมืองที่สามารถเชื่อมตนเองเข้ากับทรัพยากรที่ประชาชนผู้มีสิทธิ  

เลือกตั้งได้ ก็จะทำให้เกิดความกลมกลืนกัน หรือการที่พรรคการเมืองสามารถทราบถึง  

ผลประโยชน์ของประชาชนและความต้องการของประชาชนได้ ก็จะทำให้พรรคสามารถ  

สร้างนโยบายจากสิ่งเหล่านี้แล้วดึงดูดเสียงของประชาชนได้  

2) เชื่อว่าพรรคการเมืองจะเข้มแข็งได้ จะต้องมีการสร้างพรรคการเมืองเป็นสถาบัน

ทางการเมืองหรือเป็นองค์กรทางการเมือง นั่นคือ จะต้องมีโครงสร้าง มีการแบ่งงานกันทำ   

มีการจัดวางตำแหน่ง และพรรคจะต้องไม่ผูกอยู่กับผู้นำ  

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่สังคมได้เข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ส่งผลให้การรวมตัวกันเป็น

พรรคการเมืองหลายกรณีกระทำผ่านสื่อดิจิทัลโดยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างเชิงองค์กรหรือ

สถาบันเหมือนแต่ก่อน และยังมีการใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานเสียงและ  

รักษาฐานเสียงด้วย แม้สื่อดิจิทัลจะเป็นสื่อที่ทรงพลัง แต่การจะใช้ให้ประสบความสำเร็จนั้น   

ก็ต้องอาศัยความ “รู้จักใช้” พอสมควร โดยสติธรได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวของ

พรรคการเมืองด้านใช้สื่อดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้    

1) รู้จักใช้ข้อมูล (Data) : โดยสติธรเห็นว่า โลกดิจิทัลทำให้ข้อมูลมีความสำคัญมาก  

ยิ่งขึ้น พรรคการเมืองจะต้องมีข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจะได้วางแผนการหาเสียงให้ตรง

กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแยกแยะช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันมีการ  

เสพสื่อคนละประเภทส่งผลให้มีวิธีการคิดที่ต่างกันมาก  
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2) รู้จักสร้างพื้นที่ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพรรค : จริงอยู่ว่าการโพสต์เนื้อหา

บ่อย ๆ บนสื่อโซเชียลมีความสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเนื้อหาใด ๆ ก็จะสามารถโพสต์ได้ ทั้งนี้ 

พรรคการเมืองที่โพสต์เนื้อหาจะต้องเลือกเนื้อหาที่ดี น่าสนใจ หรือดึงดูดความสนใจมากพอ  

ที่จะทำให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ โดยในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาให้ประชาชน  

มีส่วนร่วมนี้ ชนินทร เพ็ญสูตร ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อาจจะเป็นการสร้างข้อความที่มี

ลักษณะให้คนติดตามหรืออยากแบ่งปัน หรืออาจเป็นข้อความที่มีจุดเกาะเกี่ยวทางอารมณ์สูง 

เป็นต้น  

3) รู้จักใช้สื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างประชาชน พรรค และ  

ผู้นำพรรค : ซึ่งอาจทำได้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคบนสื่อโซเชียล หรือใช้  

สื่อโซเชียลเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตลอดจนใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทาง  

ในการรับฟังความเห็น หรือสื่อสารกับประชาชน 

นอกจากการใช้สื่อดิจิทัลแล้ว สติธรยังเห็นว่าสืบเนื่องจากกระแสประชานิยมที่เกิดขึ้น  

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย พรรคการเมืองที่เป็นประชานิยมไม่เพียงแต่จะต้องมีวิธีการเข้าถึง  

ตัวประชาชน หรือใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่นโยบายที่ตอบสนองกับประชาชน  

ไดอ้ยา่งดเีทา่นัน้ แตย่งัจะตอ้งมกีารสรา้งผูน้ำทีเ่ปน็ประชานยิม (Populist Leader) ทีม่คีวามเปน็ 

วิชาการ และมีวิธีการพูดหรือการสื่อสารที่สามารถเข้าไปนั่งในจิตใจของผู้ฟังได้  

ที่สำคัญ นอกเหนือจากที่พรรคการเมืองจะต้องปรับตัวในเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลแล้ว 

ชนินทรยังเห็นว่า จากที่มีการกล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าประชาชนในยุคดิจิทัลเริ่มมีความเป็นปัจเจก

มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การสร้างนโยบายเพื่อหาเสียงหรือรักษาฐานเสียงอาจจะต้องเป็น  

การสร้างนโยบายที่มีตลาดเฉพาะมากยิ่งขึ้น  

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่12

ในการประชุมกลุ่มย่อยนี้มีการพูดถึงเรื่องพรรคการเมืองและการปรับตัวของ

พรรคการเมืองภายใต้ภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ในประเทศไทย โดยได้มีการยอมรับร่วมกันว่า 

พรรคการเมืองได้ก้าวข้ามจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่รุ่งเรืองของพรรคการเมืองมาแล้ว และขณะนี้  

ก็อยู่ในจุดที่กำลังตกต่ำเช่นเดียวกับที่มีการกล่าวว่ายุคนี้เป็นช่วงที่ตกต่ำของประชาธิปไตย   

และภายใต้กระแสของภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ พรรคการเมืองก็จำเป็นจะต้องปรับตัว   

โดยจะต้องปรับตัวเพื่อประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและทำให้

ประชาชนหันมาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งและไม่หวนกลับไปสู่ระบอบอำนาจนิยม

 2 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย โดย นางณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมือง  

การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
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และระบอบอื่น ๆ และได้มีการพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองและการปรับตัวของ

พรรคการเมือง 

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองในปัจจุบัน ได้แก ่หนึ่ง เรื่องของ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้พรรคการเมืองหลายพรรคต้องหยิบเอา

สื่อดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงของตนเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกพรรคการเมืองจะได้รับ  

ผลกระทบจากเทคโนโลยีดังกล่าวเท่ากัน เนื่องจากแต่ละพรรคการเมืองอาจหยิบสื่อดิจิทัล  

มาใช้ในรูปแบบที่ต่างกันตามความถนัด นอกจากนี้ สื่อดิจิทัลยังทำให้เกิดการสร้างพื้นที่ใหม่ของ

พรรคการเมือง ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์อีกต่อไป แต่เป็นพื้นที่ทางความคิด และสอง   

มีการพูดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและ

ปัจจุบันเมื่อคนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเมืองเนื่องจากข้อมูลในสื่อโซเชียลมากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งทำให้  

คนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น สาม เรื่องของการตลาดกับพรรคการเมือง

ส่งผลให้เกิดการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบใหม่ ๆ มาการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  

ในการหาเสยีงของพรรคการเมอืงมากยิง่ขึน้ และเมือ่รวมกบัความเจรญิกา้วหนา้ของสือ่ดจิทิลัแลว้ 

ก็จะยิ่งทำให้การหาเสียงของพรรคการเมือง หรือการสื่อสารของพรรคการเมืองมีความแตกต่าง

จากเดิมพอสมควร และสี่ ปัจจัยสุดท้ายที่มีอิทธิพลต่อพรรคการเมือง คือ การระดมพลัง  

ในรูปแบบของประชานิยม ซึ่งอาศัยกลุ่มคนที่มีความเห็นร่วมกันหรือมีความรู้สึกร่วมกัน ทำให้

นโยบายบางอย่างถูกผลักดันภายใต้พื้นฐานของความรู้สึกและความนิยมในตัวของบุคคลบางคน  

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ท้าทายต่อโครงสร้างพรรคการเมืองแบบเดิม เช่น ฐานสนับสนุนของ

พรรคการเมืองที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่จะมีการรวมกลุ่มกันแล้วสนับสนุนพรรคการเมือง  

ที่มีอุดมการณ์เหมือนตน ก็กลายเป็นการนิยมในตัวบุคคลแทน หรืออย่างการมีส่วนร่วม  

นอกสถาบันทางการเมืองที่ เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการมีสื่ อดิจิทัลที่ เปิดพื้นที่ ใหม่ ให้

พรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อดิจิทัลในการรับฟังความเห็นของประชาชน หรือสื่อสาร

กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมตัดสินใจในบางเรื่อง ตลอดจนการใช้สื่อหาเสียงออนไลน์   

แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของข่าวปลอม และการแทรกแซงจากผู้ไม่หวังดี ดังนั้น 

พรรคการเมืองจึงไม่สามารถจัดการหรือใช้ทรัพยากรแบบเดิมได้ และพรรคการเมืองจะต้อง

ปรับตัว โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นและหาช่องทางในการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้ได้

มากที่สุด และถ้าหากพรรคการเมืองได้ใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์ใหม่ทางการเมืองก็จะสามารถ

กลายเป็นพรรคการเมืองที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น และทำให้

ประชาชนกลับมาไว้ใจพรรคการเมืองได้อีกครั้ง 



สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่2
ความชอบธรรมของสถาบันการเมือง
ท่ามกลางสภาวะผันผวนทางสังคม



นายคำนูณสิทธิสมาน  
สมาชิกวุฒิสภา  
 

นายนิกรจำนง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ    
พรรคชาติไทยพัฒนา 
 

นายยิ่งชีพอัชฌานนท์  
ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ต  
เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 
 

รองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาติระสังขะ  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายณวัฒน์ศรีปัดถา  
นักวิชาการผู้ชำนาญการ   
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  
สถาบันพระปกเกล้า 

นางสาวธีรพรรณใจมั่น  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 
สถาบันพระปกเกล้า 



1�3

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่2เรื่อง
ความชอบธรรมของสถาบันการเมือง  
ท่ามกลางสภาวะผันผวนทางสังคม1 

 

 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อบริบทสังคม

ประชาธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความผันผวนทางสังคมได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

เชิงอำนาจและการใช้อำนาจของสถาบันทางการเมืองที่มีอยู่เดิม ที่สำคัญ 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการและ  

ความคาดหวังของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป   

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมกระทบต่อการใช้อำนาจรัฐของสถาบันทางการเมือง  

ตลอดจนความชอบธรรมของสถาบันทางการเมืองด้วย ณวัฒน์ศรีปัดถา

ในฐานะผูด้ำเนนิรายการในการประชมุกลุม่ยอ่ยที ่2 เรือ่ง “ความชอบธรรม 

ของสถาบันทางการเมืองท่ามกลางสภาวะผันผวนทางสังคม” จะนำ  

ทุกท่านเข้าสู่การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนในประเด็นเกี่ยวกับ  

ความผันผวนทางสังคมที่นำไปสู่การแสวงหาความชอบธรรมในรูปแบบ

ใหม่ของการใช้อำนาจรัฐในสถาบันการเมืองผ่านมุมมองของวิทยากร  

ทั้งสี่ท่าน ที่เป็นทั้งสมาชิกรัฐสภา นักปฏิบัติและนักวิชาการ  

“แตกต่าง”ที่ยังไม่“แตกแยก”:ภาพสะท้อน
ความผันผวนของสังคมไทย

สภาพที่ทำให้เกิดสภาวะ “สังคมผันผวน” ในยุคปัจจุบัน ไม่ได้เกิด

ขึ้นในประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศด้วย 

แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้น นิกรจำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงมาก  

 1 วิทยากร โดยนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา, นายนิกร จำนง สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา, นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์   

ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และรองศาสตราจารย์ 

ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ 

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา   

สถาบันพระปกเกล้า 

เอกสารประกอบการประชุม 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
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ในปัจจุบัน นั่นคือ สื่อโซเชียล (Social Media) ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter หรือ 

LINE ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนและไม่สามารถหยุดความเปลี่ยนแปลงได้ และปรากฏการณ์นี้

เคยถูกทำนายโดยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายเรื่องปรากฏการณ์

ของประชาธิปไตยอย่าง Larry Diamond ก็เคยทำนายไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว (ค.ศ. 2018)   

ว่าลักษณะของสื่อโซเชียลนี้ จะทำให้ลักษณะของความนิยมในสื่อปกติ เช่น โทรทัศน์ หรือวิทยุ 

ลดลง และต่อจากนั้น ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อความสนใจของประชาชน โดยจากเดิมนั้น 

เนื่องจากการเสพสื่อแบบโทรทัศน์หรือวิทยุที่มีช่องจำกัดก็จะส่งผลให้ความสนใจของประชาชน

ยังคงมีจุดร่วมกันอยู่เพราะประชาชนแม้จะต่างวัยกันแต่ก็จะเสพสื่อชนิดเดียวกัน แต่การเกิดขึ้น

ของสื่อโซเชียล และอินเทอร์เน็ตนี้ทำให้ประชาชนสามารถเลือกเสพสื่อที่แตกต่างกันได้ตาม

ความสนใจ และการเลือกเสพสื่อที่ต่างกันนี้เองก็จะทำให้แต่ละคนอยู่กับเขตแดนความสนใจ

ของตนเอง เสมือนว่าอยู่ใน “Bubble” ของตัวเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สังคมมีความเป็น

ปัจเจกมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่ตามมาก็คือ แต่ละคนจะเลือกเชื่อในข้อมูลที่ได้จากสิ่งที่ตัวเองเสพ 

เช่น ฝ่ายที่มีความคิดอนุรักษ์นิยม ก็จะไม่เชื่อสิ่งที่ฝ่ายเสรีนิยมพูด และกลับกันก็เช่นเดียวกัน  

ที่สำคัญ นิกรยังแสดงให้เห็นว่าโดยธรรมชาติของสื่อเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook 

หรือ Instagram หรือ Twitter ก็มักจะถูกวางโปรแกรมให้ป้อนแต่สิ่งที่ผู้เสพสื่อชอบ อยากอ่าน 

หรืออยากฟัง ส่งผลให้ผู้คนได้เสพเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ฟังหรืออ่าน และยิ่งทำให้สังคม  

มีความเป็นปัจเจกมากยิ่ งขึ้น หรือกล่าวให้ถึงที่สุด ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ความแตกต่าง  

ในความเชื่อ อุดมการณ์ และทัศนคติที่มีอยู่แล้วในสังคม ยิ่งปรากฏชัดมากขึ้นจนกลายเป็นว่า

เกิดการแบ่งขั้วทางการเมือง (Political Polarization)   

ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมไทย โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้เอง ได้ทำให้สภาวะสังคมมีความผันผวน  

นอกจากนี้ นายคำนูณสิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า ถ้าหากนับ

ตัง้แตป่ระเทศไทยเริม่มคีวามขดัแยง้ทางการเมอืงทีแ่บง่ออกเปน็สองฝา่ยอยา่งเหน็ไดช้ดัเปน็ตน้มา   

ก็ต้องถือว่าความผันผวนนี้ได้อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 15 ปีแล้ว โดยเริ่มนับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 

และที่ผ่านมา ประเทศไทยก็มีรัฐธรรมนูญทั้งที่เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร 

2 ฉบับ (ฉบับที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2550 และฉบับปัจจุบันที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2560) และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวอีก 2 ฉบับ (ฉบับที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2549 

และฉบับที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2557) และอีกฉบับที่ไม่ถูกประกาศใช้ ก็คือ ร่างรัฐธรรมนูญ  

ที่ถูกยกร่างโดยคณะกรรมาธิการที่มีศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน และ  

ที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้เห็นถึง

ความเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของการกำหนดโครงสร้างเชิงอำนาจ และกติกาที่กำหนดเรื่อง  

การใช้อำนาจ โดยสิ่งเหล่านี้บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ และก็มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

กลุ่มผู้ใช้อำนาจที่เปลี่ยนไปตามการเลือกตั้งแต่ละครั้ง และในส่วนของภาคพลเมืองหรือ  

ภาคประชาชน ก็จะพบว่ามีการชุมนุมเกิดขึ้นหลายครั้งเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อเสนอ  
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ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “ความผันผวนทางสังคม” และสิ่งที่จะต้องยอมรับต่อมาก็คือ 

ความผันผวนของสังคมนี้ยังไม่จบ เนื่องจากมีทั้งส่วนที่เป็นความผันผวนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 

เช่น รูปแบบใหม่ในการรวมพลังเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง และมีทั้งความผันผวนที่เกิดจาก

ยังไม่สามารถก้าวผ่านปัญหาเดิมได้ เช่น ในช่วง พ.ศ. 2548 - 2549 อาจมีการพูดว่าต้องการ

ให้ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง แต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ต้องการให้ทักษิณ 

ชินวัตร ยังดำรงตำแหน่งต่อ และข้อถกเถียงนี้ ตลอดจนความพยายามในการแก้กฎหรือกติกา

หลายครั้งก็จะแสดงให้เห็นว่าทักษิณ ชินวัตร ยังอยู่ในโจทย์นี้เสมอ 

สองขั้วอุดมการณ์ทางการเมืองสู่ความชอบธรรมที่แตกต่าง
บนประชาธิปไตยเดียวกัน

จากความเปลีย่นแปลงในบรบิททางการเมอืง และการเขา้มาของสือ่โซเชยีลทีเ่ปรยีบเสมอืน 

ตัวเร่งปฏิกิริยา คำนูณได้สรุปว่าสองสิ่งที่ทำให้ขั้วทางการเมืองทั้งสองขั้วเกิดการให้ความหมาย

ต่อคำว่า “ความชอบธรรม” ที่แตกต่างกัน โดยฝ่ายหนึ่งมองว่าการมีจุดยึดโยงกับประชาชนคือ

ความชอบธรรม ฝ่ายนี้จึงต่อต้านการเกิดรัฐประหาร และการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลทหาร 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ฝ่ายนี้มองว่าระบอบเผด็จการนั้นไม่ชอบธรรม ส่วนอีกฝ่ายนั้น   

จะกล่าวว่าไม่ชอบระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ได้เสียทีเดียว หากแต่เห็นว่าไม่ควรให้การเลือกตั้ง

มาเป็นสิ่งที่ชี้ขาดทุกอย่างในสังคม หรือก็คือ ปล่อยให้เสียงข้างมากตัดสินใจขาดในทุกอย่าง

นั่นเอง เพราะเกรงว่าถ้าปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ชี้ขาดทุกอย่างในสังคม หรือปล่อยให้  

เสียงข้างมากเป็นเครื่องมือในการกำหนดผลการตัดสินใจทุกอย่าง ก็อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์

ที่ระบบอุปถัมภ์นำโครงสร้างของประชาธิปไตยมาครอบทับ  

ทั้งนี้ ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ในทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็น  

การเกิดขึ้นของข้อเรียกร้องของกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่หลาย ๆ กลุ่ม หรือความเห็นต่าง  

ต่อการมีอยู่ของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ)   

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานสำคัญ คือ การยึดถือ “ความชอบธรรม” ที่ไม่เหมือนกัน 

และถ้าหากพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่จะทำให้เห็นภาพความเห็นต่างที่เกิดจากการยึดถือ

ความชอบธรรมที่ต่างกัน ก็คือ การถกเถียงกันเรื่องความชอบธรรมของประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) โดยคำนูณได้

กล่าวเน้นถึงประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ว่าการเสนอขอให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และกลุ่มพลัง

คนรุ่นใหม่ก็ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ามีชุดความคิดที่ต่างกันอย่างน้อยสองขั้ว และ  

ในฐานะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเสนอขอร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่เช่นนั้นก็เป็นที่คาดหมายได้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่ได้รับการให้ความเห็นชอบ

จากรัฐสภาแต่อย่างน้อยที่สุดคนกลุ่มนี้ก็ได้ปักหมุดและจุดยืนทางความคิดและความเชื่อ

ไว้ในสังคมไทยแล้ว



สร
ุป
กา
รป
ระ
ชุม
กล
ุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
2

สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

1�6

คำถามที่สำคัญต่อมาก็คือ ความขัดแย้งทั้งสองขั้วนี้ จะยืนอยู่บนพื้นที่ประชาธิปไตย

เดียวกันได้อย่างไร ?  

ในประเด็นดังกล่าวนี้ นายยิ่งชีพอัชฌานนท์ได้สะท้อนให้เห็นว่า การมีอุดมการณ์หรือ  

ชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน หรือมีความฝันที่จะเห็นอนาคตของประเทศตัวเองไม่เหมือนกันนั้น 

ถือเป็นเรื่องปกติของสังคม ดังนั้น แทนที่จะหาทางทำให้ทั้งสองฝ่ายคิดเหมือนกันได้อย่างไรนั้น   

ก็ควรจะเป็นการหาทางให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างไรมากกว่า โดยการที่จะทำให้ผู้เห็นต่าง

จากสองขั้วอุดมการณ์สามารถอยู่ร่วมกันได้นั้น จะต้องมีการหาข้อยุติ (ที่อาจจะไม่ได้

หมายความว่าเห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่หาจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันได้) และการหา

ข้อยุตินี้จะต้องทำโดยอาศัยสถาบันทางการเมืองที่มีอยู่ หรือกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ   

ยิ่งชีพเห็นว่าถ้าหากสถาบันทางการเมืองมีความเข้มแข็งและมีความชอบธรรม ก็จะมีระบบ  

ที่สามารถหาทางออกได้ แม้ว่าต่างฝ่ายต่างจะยังคงเชื่อในอุดมการณ์และแนวทางของตน  

อยู่ก็ตาม กล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ “ชุดความคิดความเชื่อที่ไม่เหมือนกันก็ไม่เห็นเป็นไร...แต่ว่า  

ก็ต้องมีพื้นที่ให้ทุกชุดความคิดความเชื่อนั้นทำงาน”  

โดยการใหพ้ืน้ทีใ่หท้กุชดุความคดิทำงานนี ้ยิง่ชพีไดย้กตวัอยา่งกรณขีองพรรคประชาชาตไิทย 

ที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และก็ได้รับเลือก  

จนมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคดังกล่าวถึง 5 ที่นั่ ง ซึ่ งได้สะท้อนให้ เห็นว่า   

ไม่ว่าจะยืนยันอุดมการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ ก็สามารถมีพื้นที่ให้ยืนได้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของ

ประชาชน 

และการเปิดพื้นที่ในเบื้องต้นที่สุด และแรกเริ่มที่สุด เพื่อให้ทุกชุดความคิดที่แตกต่างกัน

สามารถทำงานอยู่ได้บนพื้นที่ประชาธิปไตยเดียวกัน ก็คือ “พรรคการเมือง”  

อย่างไรก็ตาม ยิ่งชีพยังแสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหลายที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกติกาเกี่ยวกับพรรคการเมืองทั้งที่บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทยนั้นไม่ได้เอื้อให้เกิดพื้นที่ดังกล่าวเลย ซึ่งมองโดยภาพรวมแล้ว เท่ากับว่า

กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้น กำหนดให้พรรคการเมืองทำงานแทบไม่ได้ และเกิดภาวะที่ 

“พรรคใหม่เกิดยาก พรรคเก่าตายง่าย” ซึ่งภาวะนี้ทำให้กลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันมารวมตัว

กันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อนำเสนอสิ่งที่ตนเองต้องการได้ยากมากยิ่งขึ้น เริ่มจากการกำหนด

ให้พรรคการเมืองจะต้องจดทะเบียน และจะต้องมีทุนจดทะเบียนมากถึง 1,000,000 บาท2 

และจะต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 500 คน โดยต้องจ่ายเงินคนละ 1,000 บาท และจะต้องจ่าย

ทันที เช่นนี้ จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใช้แรงงานที่มีค่าแรงวันละ 300 บาท จะสามารถตั้ง

พรรคการเมืองได้ นอกจากจะต้องมีนายทุนมาสนับสนุนในช่วงเริ่มแรก และก็อาจทำให้  

 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 9 วรรคสอง 
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เกิดคำถามเรื่องการถูกนายทุนครอบงำตามมาอีก และนอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้ต้องตั้ง

สาขาพรรคการเมืองทุกภาค และจะต้องมีสมาชิกพรรคอยู่ในทุกจังหวัด ถ้าหากไม่มีสมาชิก  

ในจงัหวดัใด กจ็ะไมส่ามารถสง่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตจงัหวดันัน้ได ้ซึง่กจ็ะทำใหพ้รรคทีต่ัง้ขึน้ 

เพื่อตอบโจทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางพื้นที่ไม่สามารถตั้งพรรคได้เลย3 เป็นต้น 

ความผันผวนที่ทำให้บริบทสังคมและการเมืองเปลี่ยนไป...
สู่การใช้อำนาจรัฐในสถาบันทางการเมืองที่ต้องเปลี่ยนแปลง

ความผันผวนทางสังคมและบริบทของภูมิทัศน์ประชาธิปไตยที่ เปลี่ยนแปลงไป   

ทำให้การมองสถาบันทางการเมืองแต่เพียงรูปแบบอย่างที่เคยมอง เช่น มองถึงโครงสร้าง   

การกำหนดกติกาที่ใช้อำนาจ บรรทัดฐานต่าง ๆ ฯลฯ นั้น ไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป   

โดย รองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาติระสังขะ ได้เสนอว่าในบริบทปัจจุบัน เราจำเป็นจะต้อง

มองสถาบันทางการเมืองในฐานะที่เป็นสถาบันที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมเข้าไว้

ด้วยกัน หรือกล่าวให้ชัดเจนก็คือ เราไม่สามารถมองสถาบันทางการเมืองในฐานะที่เป็นเพียง

สถาบันและแยกส่วนออกจากสังคมได้อีกต่อไป เนื่องจากประชาชนอยู่ใต้สถาบันทางการเมือง 

และมีกิจกรรมทางการเมืองทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่กับสถาบันทางการเมือง

มากมาย ที่ผ่านมาสถาบันทางการเมืองอาจถูกมองเพียงในมุมของโครงสร้าง และกติกา  

ที่กำหนดการใช้อำนาจในสถาบันทางการเมืองนั้น แต่อาจจะลืมมองสถาบันทางการเมือง  

ในมุมที่มีการเชื่อมโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ดังนั้น การมองสถาบัน

ทางการเมืองในปัจจุบันจึงไม่สามารถมองเพียงโครงสร้างและกติกาได้ แต่จะต้องมองให้ลึกถึง  

ผู้ใช้อำนาจทางการเมือง และการเข้าสู่อำนาจของผู้ใช้อำนาจทางการเมือง   

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ว่าจะมองว่าสถาบันทางการเมืองเชื่อมโยงกับประชาชนและ

ผู้คนในสังคมมากมายแค่ไหนก็ตาม สถาบันทางการเมืองจะต้องดำรงความ “เข้มแข็ง” ไว้ให้ได้ 

ซึ่งสิ่งที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งของสถาบันทางการเมืองได้ดีที่สุดก็คือ “ความเป็นอิสระ”   

ในตัวของสถาบันทางการเมืองเอง โดยวรรณภาได้อธิบายว่า ความเป็นอิสระของสถาบัน

ทางการเมืองนั้น หมายถึงการมีอำนาจในการตัดสินใจ และสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับ  

ความผันผวนของสังคมนี้ได้ ทั้งนี้ ในเมื่อสถาบันทางการเมืองต้องอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวน 

นั่นย่อมทำให้ต้องเกิดการปรับตัวมากมายเพื่อให้สถาบันทางการเมืองนั้นดำรงอยู่ให้ได้ และ  

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ เปลี่ยนแปลงไปและทำให้สถาบันทางการเมืองจะต้องปรับตัวก็คือ   

“ความชอบธรรม”  

วรรณภาได้นำเสนอให้เห็นว่าทัศนคติและความเชื่อของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   

ส่งผลให้การนิยามความชอบธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยที่แต่ก่อนนั้น เราอาจมอง  

ความชอบธรรมเพียงแค่ความชอบธรรมตามตัวบทกฎหมาย หรือก็คือ กระบวนการที่กำหนด

 3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 33(2) 
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กติกาการใช้อำนาจทางการเมืองนั้นถูกต้องตามรูปแบบแล้ว และสถาบันทางการเมืองนั้นได้ใช้

อำนาจตามที่กติกากำหนดแล้วก็ถือว่ามีความชอบธรรม ซึ่งความชอบธรรมตามรูปแบบนี้  

ไม่เพียงพอในยุคปัจจุบันแล้ว เนื่องจากปัจจุบันเกิดความเชื่อและแนวคิดเรื่องการมอง  

ความชอบธรรมตามความเป็นจริง โดยมองว่าความชอบธรรมนั้น จะพิจารณาแต่เพียง  

การกำหนดกติกาหรือการใช้อำนาจตามกติกาแต่เพียงรูปแบบอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมองถึง 

“ที่มาของอำนาจในการกำหนดกติกา” นั้นด้วย หรือกล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ การมองว่า “กติกานั้น

มาจากใคร” และคนที่ออกกติกานั้น มีความชอบธรรมหรือไม่ ที่มาของผู้ออกกฎหมาย  

ที่กำหนดกติกาในการใช้อำนาจของสถาบันทางการเมืองนั้น เป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ 

เป็นต้น  

ดังนั้น ในเมื่อสถาบันทางการเมืองมีสองส่วน คือ กติกาของการใช้อำนาจของสถาบัน

ทางการเมือง และการใช้อำนาจของสถาบันทางการเมือง การมองความชอบธรรมก็จะต้อง

พิจารณาทั้งสองส่วนด้วยกัน คือ ความชอบธรรมแห่งที่มาของกติกาที่กำหนดการใช้อำนาจของ

สถาบันทางการเมืองตลอดจนที่มาของกติกาที่กำหนดเรื่องการเข้าสู่อำนาจของคนใช้อำนาจใน

สถาบันทางการเมืองนั้นด้วย และความชอบธรรมอีกส่วนก็คือ ความชอบธรรมในการใช้อำนาจ

ทางการเมืองในสถาบันทางการเมือง  

ส่วนอย่างไรจึงจะถือว่าชอบธรรมนั้น วรรณภาก็ได้ให้ความเห็นต่อว่าความชอบธรรม  

ในบางกรณีก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   

นั่นคือ “...(สถาบันทางการเมืองใดที่)ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ประวัติศาสตร์ หรือ

วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดการล่มสลายของสถาบันได้”
4 

ค้นหา“ความชอบธรรม”เพื่อสร้างสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง
ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทย

เป็นที่ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่ งว่า มุมมองในเรื่องความชอบธรรมของสถาบัน  

ทางการเมืองนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป โดยยิ่งชีพอัชฌานนท์ได้เสนอว่า เมื่อพิจารณาถึงความ

ชอบธรรมในการใชอ้ำนาจของสถาบนัทางการเมอืงแลว้ จะเหน็ไดว้า่ความชอบธรรม ประกอบดว้ย 

สององค์ประกอบ คือ หนึ่ง องค์ประกอบด้านที่มา นั่นคือการพิจารณาว่าผู้ใช้อำนาจในสถาบัน

ทางการเมืองนั้นมีที่มาได้อย่างไร มีจุดยึดโยงกับประชาชนหรีือไม่ หรือว่ามาจากการแต่งตั้ง 

และแต่งตั้งมาจากใคร ด้วยวิธีการอย่างไร โดยการมีที่มาจากการแต่งตัั้งอาจจะเกิดการตั้ง

คำถามเรื่องความชอบธรรม แต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าหากมีที่มาที่มาจากการแต่งตั้งแล้ว จะถูกมองว่า

ไม่มีความชอบธรรมไปเสียทั้งหมด เพราะยังมีองค์ประกอบที่สอง คือ องค์ประกอบด้านเนื้อหา 

ซึ่งหมายถึงลักษณะของการใช้อำนาจ เช่น การใช้อำนาจให้มีความโปร่งใส ได้แก่ การให้ชี้แจง

เหตุผลต่อสาธารณะทุกการตัดสินใจ หรือพยายามใช้อำนาจให้มีจุดยึดโยงกับประชาชนอย่าง

 4 ความในวงเล็บ เติมโดยผู้เรียบเรียง 
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การถามความเห็น หรือการรับฟังประชาชน หรืออาจจะเป็นการพยายามสื่อสารกับประชาชน

ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ประชาชนให้ความเห็นมาได้ 

ทั้งนี้ ยิ่งชีพเห็นว่าท่ามกลางสภาวะความผันผวนทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้น   

เมื่อองค์กรหลาย ๆ องค์กรมีที่มาที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นอิสระ เช่น องค์กรอิสระที่ทำ

หน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หรือองค์กรตุลาการที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจในการตรวจสอบ

ฝ่ายการเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยิ่งต้องพิสูจน์ตนเองในเรื่ององค์ประกอบด้านเนื้อหา หรือกล่าว

อีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องพิสูจน์ตนเองในเรื่องของการทำหน้าที่ให้เป็นกลาง และถูกต้องตาม  

หลักกฎหมาย ถ้าหากสถาบันทางการเมืองเหล่านี้สามารถพิสูจน์ตนเองในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่

ได้ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองนี้ ก็จะได้รับการยอมรับตามสมควรและทุกฝ่าย  

ก็อาจอยู่ร่วมกันได้ แต่ถ้าหากไม่สามารถพิสูจน์ตนเองได้ ก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและ  

ความรุนแรงได ้

เมื่อมองความชอบธรรมว่าประกอบด้วยสององค์ประกอบแล้ว อีกประเด็นที่ต้อง

พิจารณาก็คือว่า อะไรเป็นสิ่งที่กำหนดความชอบธรรม	?   

ในประเด็นนี้ วรรณภาติระสังขะ ได้นำเสนอว่า “เสียงของประชาชน” จะเป็นเสียงที่

กำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีความชอบธรรม และการใช้เสียงประชาชนกำหนดความชอบธรรมนี้ 

ไม่ใช่การกำหนดความชอบธรรมตามอำเภอใจของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็น  

การกำหนดความชอบธรรมตามเหตุและผล และตามคุณค่าความเชื่อของสังคมนั้น ๆ   

ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  

ทั้งนี้ การกำหนดความชอบธรรมอย่างนี้อาจทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาที่ว่าแต่ละคน

กำหนดเรื่องความชอบธรรมแตกต่างกัน และอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในบางโอกาส   

แต่วรรณภาเชื่อว่าความขัดแย้งนี้จะขัดเกลาคนในสังคมให้นำไปสู่ฉันทามติหรือนำไปสู่  

ความชอบธรรมที่คนในสังคมเห็นพ้องต้องกันในที่สุด ซึ่งระหว่างทางที่เกิดความขัดแย้ง   

โดยอาจเกิดจากยุคสมัยที่ต่างกัน หรือความเห็นที่ต่างกัน และความขัดแย้งนั้นอาจก่อให้เกิด

ความเจ็บปวดหรือการใช้ความรุนแรง แต่ก็อาจนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันได้ ที่สำคัญ วรรณภา

ได้เน้นย้ำว่า 

“การปะทะสังสรรค์แบบนี้ (การปะทะกันของการให้ความหมายความชอบธรรม  

ที่แตกต่างกัน) ก็ก่อให้เกิดคุณค่าในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ ท้ายที่สุดแล้วคนในสังคมจะเลือก

หยบิยกเหตผุลคณุคา่ความเชือ่มัน่วา่สิง่นีเ้ราเหน็ดว้ย สิง่นีไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืสิง่นีไ้มม่คีวามชอบธรรม 

ทางการเมืองอีกต่อไป หรือสิ่งไหนที่ เราไม่ศรัทธาหรือไม่เห็นพ้องต้องกันอีกต่อไป ... 

กระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นปกติของเสรีนิยมประชาธิปไตยที่การกำหนดความชอบธรรม

ทางการเมืองจะถูกถ่ายโอนไปสู่ประชาชนอย่างปฏิเสธไม่ได้...”
5  

 5 ความในวงเล็บเติมโดยผู้เรียบเรียง 
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นอกจากนี้ วรรณภายังชี้ชวนให้พิจารณาถึงความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นกับสถาบัน

ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย โดยชี้ให้เห็นว่า ความไม่ชอบธรรมในปัจจุบันเกิดขึ้นได้หลาย

รูปแบบ คือ  

1) ความไม่ชอบธรรมที่เกิดจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)   

ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ก็อาจเกิดคำถาม

มากมายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เช่น การกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สามารถดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้ เป็นต้น  

2) ความไม่ชอบธรรมที่เกิดจากการกำหนดที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันทาง  

การเมืองต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ชอบธรรม จริงอยู่ว่าที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันทางการเมือง

ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ใช้ในการพิจารณาความชอบธรรม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าหากผู้ใช้อำนาจ

ทางการเมืองมีที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนก็จะเกิดคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรม หรือ  

ถ้าหากจำเป็นที่ผู้ใช้อำนาจในองค์กรทางการเมืองนั้นจะต้องไม่มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนหรือ

มีจุดยึดโยงกับประชาชนน้อย ก็จะต้องกำหนดให้องค์กรเหล่านั้นมีอำนาจน้อยกว่าองค์กรที่มี  

ผู้ใช้อำนาจมีจุดยึดโยงกับประชาชน หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ ที่มาของผู้ใช้อำนาจ จะต้องมี  

ความสัมพันธ์กับขอบเขตการใช้อำนาจเสมอ 

3) ความโปรง่ใสในการทำงาน ซึง่หมายถงึวา่ แตล่ะองคก์รจะตอ้งทำงานดว้ยความโปรง่ใส 

และองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสถาบันทางการเมือง เช่น องค์กรอิสระ ก็จำเป็นจะต้องมี  

ความเป็นอิสระ และจะต้องมีกลไกให้องค์กรอิสระเหล่านี้ต้องสามารถถูกตรวจสอบได้ด้วย  

4) ความชอบธรรมในเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยการออกเสียงประชามติ

นั้นเป็นทางออกที่ดีมากวิธีหนึ่งในการหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างชอบธรรม เพราะประชามติ  

จะเป็นการย้อนกลับไปถามเสียงของประชาชนว่าจะหาทางออกของประเทศร่วมกันอย่างไร   

แต่ถ้าหากการออกเสียงประชามติไม่มีความเป็นธรรม เช่น คำถามมีปัญหาก็อาจก่อให้เกิด

คำถามต่อผลการออกเสียงประชามติได้  

5) ความชอบธรรมในเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ของชาติ ที่ผ่านมา การจัดสรร

นโยบายภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีน หรือสวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ ถูกตั้งคำถามเรื่อง  

การจัดสรรที่ไม่อยู่บนความต้องการของประชาชนหรือมีการจัดสรรที่ไม่ได้ฟังเสียงประชาชน 

ตลอดจนกระทั่งการจัดสรรผลประโยชน์โดยผลักภาระบางอย่างให้ประชาชน เช่น การต้อง  

ลงทะเบียน หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน เป็นต้น  

จากการกล่าวถึงความชอบธรรมและความไม่ชอบธรรมทั้งหมดข้างต้น วรรณภาได้เน้นย้ำ 

อีกรอบว่า ในภาวะความผันผวนทุกวันนี้ บริบททางสังคมอยู่ในจุดที่เรียกว่า “การเมืองเป็นเรื่อง

ของทุกคน” ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เมื่อพูดถึงการเมือง ก็มักจะนึกถึงเฉพาะตัวแสดงทาง  

การเมือง ได้แก่ คนที่ทำงานในแวดวงการเมือง แต่เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ ความชอบธรรม
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ของสถาบันทางการเมืองจึงเปลี่ยนแปลงไป จนอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ “ไม่มีความชอบธรรม

ไหนที่ จะหยุดนิ่ งตายตัว หรือถูกเขียนได้ด้วยลายลักษณ์อักษรแต่ เพียงอย่างเดียว   

แต ่(ความชอบธรรม) เกิดขึ้นจากการที่เราถกเถียง ปะทะสังสรรค์...แล้วก็ให้เกิดการตั้งคำถาม 

กับความชอบธรรม ท้ายที่สุด สถาบันทางการเมืองเหล่านั้นก็จะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบ

ธรรมของตัวเองและเกิดการปรับตัว จนเกิดการปรับตัวโดยสถาบันทางการเมืองเหล่านั้นฟัง

เสียงของ (ประชาชน) และมาตั้งคำถามกับความชอบธรรมในการทำงานของตนเอง”
6  

แล้วจะหาทางออกเพื่อสร้างความชอบธรรมให้สถาบันทางการเมือง
ภายใต้ภาวะความผันผวนนี้อย่างไร?

เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วว่านิยามของ “ความชอบธรรม” ของสถาบันทางการเมือง  

อาจจะต้องเปลี่ยนไป คำถามสำคัญที่จะต้องพิจารณาต่อก็คือในภาวะความผันผวนนี้   

จะมีกระบวนการใดบ้างเพื่อหาทางออกจากความผันผวนนี้ที่มีความเห็นต่างเต็มไปหมดและ  

นำไปสู่เป้าหมายในการกำหนดความชอบธรรมของสถาบันทางการเมืองใหม่ ก่อนอื่น วรรณภา 

ติระสังขะ ได้เน้นย้ำอีกครั้งว่า ความชอบธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้รัฐได้ใช้อำนาจ

รัฐในการปกครอง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของความชอบธรรมคือจะต้องเป็นความชอบธรรมที่มี

เหตุผล มีตรรกะ และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนหลักการนั้น โดยจะต้องเป็นสิ่งที่คน  

ในสังคมเลือกด้วย กล่าวคือ จะต้องเป็นความชอบธรรมที่คนในสังคมเห็นพ้องต้องกันว่ามีอยู่ 

หรอืตอ่ใหไ้มเ่หน็เหมอืนกนั กต็อ้งนำไปสูก่ระบวนการทีห่าฉนัทามตใิหไ้ด ้และสถาบนัทางการเมอืง 

ก็อยู่ได้ด้วยการใช้อำนาจให้สมเหตุสมผล ดังนั้น การค้นหาความชอบธรรมจะต้องดึงทุกฝ่าย  

ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการหรืออย่างน้อยที่สุด ก็ต้องให้ประชาชนทุกภาคส่วน

มีส่วนในการร่วมกำหนดนโยบายภาครัฐ และสร้างกระบวนการที่เรียกว่า “multi stakeholder 

governance” ขึ้นให้ได้ เพื่อให้เกิดการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม 

นอกจากนี้ คำนูณสิทธิสมาน ได้ให้หลักสำคัญคือ ไม่ว่าจะแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ

ใดนั้น จะต้อง “ไม่เหมา ไม่บีบ ไม่ไล่” โดย “ไม่เหมา” หมายถึง จะต้องปฏิเสธแนวทางสุดขั้ว

จากทั้งสองฝ่าย เพราะในความสุดขั้วของทั้งสองฝ่ายนั้น ยังมีบางคนที่ “อยู่ตรงกลาง” หรือก็คือ 

ไม่ ได้ เห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งทั้ งหมด แต่ถูกตีตราหรือจัดให้อยู่ ในขั้ ว ใดขั้ วหนึ่ ง   

จึงต้องเริ่มจากการเลิกเหมารวมหรือตีตราว่าใครเป็นฝ่ายใครเสียก่อน ส่วน “ไม่บีบ” หมายถึง 

เราจะต้องปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ และต้องรับฟัง อย่าทำอะไรที่บีบให้ฝ่ายที่เห็นต่างไม่มี

ทางออกอะไรเลยจนเหลือแค่เพียงต้องใช้ความรุนแรง และ “ไม่ไล่” หมายถึง ขอให้ทุกฝ่าย  

มีเมตตาต่อกัน อย่ามีพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่พอใจอะไร หรือไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ด่าไว้ก่อน   

อยา่แสดงออกในลกัษณะทีว่า่คนทีค่ดิตา่งไมส่มควรอยู ่หรอืคดิตา่งแลว้กค็วรออกจากตำแหนง่ไป 

เป็นต้น 

 6 ความในวงเล็บเติมโดยผู้เรียบเรียง 
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คำนณูยงัเสนอเพิม่เตมิดว้ยวา่ ควรใชร้ฐัสภาเปน็เวทใีนการเจรจาและเปน็พืน้ทีแ่ลกเปลีย่น 

สำหรับผู้มีความเห็นต่าง เพราะรัฐสภาเป็นพื้นที่ของประชาชน  

เมื่อมีการเน้นย้ำตลอดการพูดคุยว่า จะต้องฟังเสียงประชาชน และต้องทำให้เกิด  

การแลกเปลี่ยนกันระหว่างประชาชนที่มีความเห็นต่าง คำถามต่อมาที่จะต้องพิจารณาก็คือว่า 

จะสร้างกติกาที่เอื้อต่อการกำหนดพื้นที่แลกเปลี่ยนอย่างไรได้บ้าง ?  

ในส่วนนี้ นิกรจำนง และคำนูณ เองต่างเห็นเหมือนกันในมุมที่ว่าการกำหนดกติกา  

ให้ประชาชนมีพื้นที่ในการแสดงออกและแลกเปลี่ยนความเห็นต่างด้วยกันต้องเริ่มจาก 

“พรรคการเมือง” โดยจะต้องแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน  

ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนที่มีอุดมการณ์เหมือนกันได้รวมตัวกันง่ายกว่านี้ เพราะเมื่อ

ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง ก็จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายในรัฐสภา   

และย้อนกลับมาหาประชาชน ที่สำคัญ จะต้องทำให้ฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะรัฐสภาซึ่งเป็น

ตัวแทนของประชาชนสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เพราะหลายกรณีพรรคการเมืองได้หาเสียง

ให้สัญญากับประชาชนไว้ แต่สุดท้ายติดที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือการตีความกฎหมายของ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถทำตามที่สัญญากับประชาชนได้ จริงอยู่ที่จำเป็นจะต้อง

กำหนดบทบัญญัติหลายประการที่ควบคุมไม่ให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แต่ก็ต้องสร้าง

สมดุลให้ฝ่ายการเมืองสามารถทำงานตามที่สัญญากับประชาชนได้ด้วย ตลอดจนองค์กรที่ใช้

อำนาจในการตีความกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายตุลาการ ก็จะต้องตีความกฎหมายโดย

ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นสำคัญ  

และเพือ่ใหเ้ดนิไปถงึเปา้หมายในการกำหนดกตกิาดงักล่า่ว ยิง่ชพีอชัฌานนท์ไดเ้สนอวา่ 

ควรจะต้องเริ่มจากการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชน เพื่อกำหนดกติกาลักษณะดังที่มี

การกลา่วมาขา้งตน้ และในเมือ่สถาบนัทางการเมอืงจำเปน็จะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ 

ของประชาชน ดังนั้น กฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติใด ๆ 

ก็ตามที่ห้ามคนวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางการเมือง ก็จะต้องถูกปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

สุดท้ายนี้ วรรณภาได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าการสร้างหลักเรื่องความชอบธรรม   

และการพัฒนาสถาบันทางการเมืองให้มีความชอบธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมนั้น   

ไม่ได้ทำแล้วจบภายในวันเดียว และทางออกก็ไม่ได้มีแค่ทางเดียว หรือทางออกจะต้องเป็น

ทางออกของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น และสิ่งที่น่าหวาดกลัวในประเด็นนี้ที่สุด 

คือ “เวลาพูดถึงความชอบธรรม ก็มักจะไปอ้างความชอบธรรมในของกฎหมาย ที่อาจจะขัดต่อ

หลักนิติรัฐ ขัดต่อประโยชน์สาธารณะ ขัดต่อหลักเหตุและผล รวมไปถึงขัดต่อเจตจำนงของ

คนในชาติ (เนื่องจากที่มาของกฎหมายอาจไม่ชอบธรรม) และการอ้างความชอบธรรมเช่นนี้

ถือว่าอันตรายมาก เพราะจะกลายเป็นการ (อ้างกฎหมาย) ครอบงำ แล้วก็กลายเป็น (องค์กร

ที่มีอำนาจในการตีความกฎหมาย) ตีความความชอบธรรมนั้นเสียเอง และเกิดการอ้างว่าสิ่งนี้

ชอบธรรมและกลับไปทำลายความชอบธรรมอื่น ๆ ... ท้ายที่สุดแล้ว การอ้างความชอบธรรม
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แบบนีอ้นัตรายยิง่กวา่สิง่ใดทัง้ปวง เพราะไปขดัตอ่เจตจำนงของคนในชาต ิขดัตอ่หลกัเหตแุละผล 

และขัดต่อหลักประโยชน์สาธารณะ”
7  

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่28

ในการประชุมกลุ่มย่อยที่ 2 นี้ เริ่มจากการฉายภาพกว้าง ๆ ของความผันผวน  

และความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงไทยยอ้นหลงัไป 15 ป ี(พ.ศ. 2549 – 2564) โดยวทิยากร  

ทุกท่านได้เห็นพ้องต้องกันว่า ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรัฐประหารมาแล้วทั้งสิ้น   

2 ครั้ง และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับถาวรและฉบับชั่วคราวรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ และ

ยังมีร่างรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งฉบับที่ไม่ถูกประกาศใช้ และมีการเลือกตั้งทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ 

นอกจากนี้ ในช่วงบรรยากาศทางการเมือง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ก็จะพบว่ามีการชุมนุมบ่อยขึ้น   

ซึ่งถือเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

จากเหตุการณ์ความผันผวนทางการเมืองข้างต้น วิทยากรได้สรุปสาเหตุแห่งการผันผวน

ทางการเมือง คือ หนึ่ง การปะทะกันของชุดความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน โดยในช่วง

แรกจะเป็นความแตกต่างทางความเชื่อที่แบ่งเป็นกลุ่ม “เสื้อเหลือง” และ “เสื้อแดง”   

ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ ปัจจุบันความแตกต่างนี้ก็ถูกแบ่งแยกด้วยช่วงวัยและ

ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกัน สอง อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำให้เกิด

ความผันผวนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ twitter หรือ clubhouse โดยสื่อ  

ออนไลน์เหล่านี้ทำให้ความเป็นปัจเจกชนมีความชัดเจนขึ้น ทำให้พลเมืองสนใจเรื่องที่ตนสนใจ

ส่งผลให้การปะทะกันของความแตกต่างมีมากยิ่งขึ้น และ สาม การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง   

รวมถึงกติกาที่กำหนดการใช้อำนาจอย่างรัฐธรรมนูญ ก็ก่อให้ เกิดความผันผวนทาง  

สถาบันทางการเมือง และสุดท้าย เหตุแห่งความผันผวนเกิดจากการตีความกฎหมายที่ส่งผลให้

องค์กรบางภาคส่วนหรือภาคประชาชน ไม่สามารถทำงานหรือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เดิม  

ที่กำหนดไว้ได้  

และจากสาเหตุความผันผวนข้างต้น วิทยากรในกลุ่มย่อยที่ 2 ได้อภิปรายกันในประเด็น

ที่ว่าสถาบันทางการเมืองจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สถาบันทางการเมืองนั้นมีความชอบธรรม

ในช่วงเวลาที่ผันผวน โดยวิทยากรก็ได้คำตอบสำหรับข้อเสนอ ดังนี้ 

1) ในส่วนของพลเมืองนั้น จะเห็นว่าพลเมืองพยายามเข้ามามีพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้น

กว่าแต่ก่อนและพยายามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนั้น จึงควรเปิดพื้นที่หรือสร้างกลไก  

บางอย่างเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนมีการกำหนดกฎหมาย  

 7 ความในวงเล็บเติมโดยผู้เรียบเรียง 

 8 สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 2 โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

สถาบันพระปกเกล้า 
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สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021ที่เอื้อต่อการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนตัดสินใจ และต้องปลดล็อคบางอย่างหรือบางขั้นตอนที่ทำให้

ประชาชนเข้าไปไม่ถึง 

2) องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐจะต้องใช้อำนาจด้วยความสมเหตุสมผล และต้องใช้ให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของประชาชน เช่น การกำหนดเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมือง ก็ต้องออกแบบ

ให้การจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นเรื่องทุกคนเข้าถึงได้ง่ายอย่างแท้จริง  

3) การออกแบบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการออกแบบกติกาใหม่เพื่อสร้างสถาบันทาง  

การเมืองที่ชอบธรรมนั้น จะต้องผนวกความคิดกับประชาชน และต้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ 

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างทั่วถึง โดยจะต้องออกแบบที่มาของผู้ใช้อำนาจ  

ในสถาบันทางการเมืองให้มีความชอบธรรม (ยึดโยงกับประชาชน) และกำหนดการใช้อำนาจ

หน้าที่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์  

ในส่วนของการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น วิทยากรได้ให้ความเห็นว่า  

ควรปฏิเสธแนวคิดแบบสุดโต่ง 2 ขั้วและควรใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่ในการแก้ไขความขัดแย้ง  

และเป็นพื้นที่ที่ทุกความเห็นต่างได้แสดงออก และสุดท้ายนี้ เพื่อให้สถาบันทางการเมืองมีความ

เป็นประชาธิปไตยและอยู่รอดได้ในสภาวะผันผวน สถาบันทางการเมืองจะต้องมีความเป็นอิสระ 

ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และจะต้องทำงานในลักษณะที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและยึดโยงกับประชาชน 



สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่3
ตุลาการภิวัตน์:อำนาจตุลาการ
ในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการเมือง



ศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุล  
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

อาจารย์ดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรือง  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

อาจารย์ดร.รวินท์ลีละพัฒนะ  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

นายกล้าสมุทวณิช  

นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญ 

นางสาวชมพูนุทตั้งถาวร  
นักวิชาการผู้ชำนาญการ   
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  
สถาบันพระปกเกล้า 

ดร.อภิญญาดิสสะมาน  
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ   
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า 
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่3เรื่อง

ตุลาการภิวัตน์ : อำนาจตุลาการ  
ในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการเมือง1 

 

  

ตามทฤษฎีการแบ่ งแยกการใช้อำนาจของมองเตสกิ เออร์ 

(Montesquieur) ซึ่งแบ่งอำนาจออกเป็นสามอำนาจ คือ นิติบัญญัติ 

บริหารและตุลาการนั้น เป็นที่ยอมรับกันในเกือบทุกประเทศที่นำทฤษฎีนี้ 

ไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และฝ่ายบริหาร 

(รัฐบาล) ถือเป็นฝ่ายที่เข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการทางการเมือง หรือก็คือ  

ถ้าหากเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ

และฝ่ายบริหารจะมาจากการเลือกตั้ง (หรืออาจมาจากการเลือกของ  

ผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชน) ส่วนฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นองค์กรที่จะต้อง  

ทำหนา้ทีพ่พิากษาคดตีามกฎหมายนัน้ถอืวา่เปน็องคก์รทีจ่ะตอ้งมคีวามเปน็ 

อิสระและเป็นกลาง ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายตุลาการจึงมักถูกออกแบบให้มีที่มา  

ที่ปลอดการเมืองมากที่สุด ดังจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีประเทศใดในโลก

เลยที่กำหนดให้ผู้พิพากษาหรือตุลาการมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

หรือมีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองอย่างใกล้ชิด และเนื่องจากการมี

ที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนนี่เอง จึงทำให้การใช้อำนาจของผู้พิพากษา

และตุลาการมีอยู่อย่างจำกัด นั่นคือ ผู้พิพากษาและตุลาการจะต้อง  

พิพากษาคดีตามที่ กฎหมายกำหนด และมีหลักที่ ใ ช้ เป็ นกรอบ  

ในการพจิารณาคดมีากมาย เชน่ หา้มพพิากษาเกนิคำขอ หรอืจะพพิากษา 

ได้ก็ต่อเมื่อมีการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว (ไม่สามารถหยิบข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

มาพิพากษาได้เองโดยไม่มีการฟ้องร้อง) เป็นต้น  

 1 วิทยากร โดย ศาสตราจารย์พิ เศษจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการ  

ศาลรัฐธรรมนูญ, ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่ ง เรือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ดร.รวินท์ ลีละพัฒนะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

และนายกล้า สมุทวณิช นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำเนินรายการโดย   

นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

สถาบันพระปกเกล้า 

เอกสารประกอบการประชุม 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
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อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ดุลอำนาจของฝ่ายตุลาการ  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ หลายประเทศได้เกิดการ  

ตั้งข้อสงสัยต่อฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่า แม้ว่าจะถือว่ารัฐธรรมนูญ  

เป็นบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรที่มีค่าบังคับสูงสุดในรัฐ แต่ถ้าหากฝ่ายการเมือง ไม่ว่าจะเป็น  

ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร ได้กระทำการที่ล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น 

ฝ่ายบริหารอาจใช้อำนาจเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ หรือรัฐสภาอาจตรากฎหมายที่มี

ลักษณะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เช่นนี้ องค์กรใดจะทำหน้าที่ตรวจสอบ จริงอยู่ว่าแรกเริ่ม  

ที่หลายประเทศในโลกเริ่มมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร หรือยุคเริ่มแรกที่หลายประเทศ  

กำลังก้าวเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การตอบคำถามของเรื่องนี้อาจจะเป็นว่า 

“ให้ฝ่ายการเมืองตรวจสอบถ่วงดุลกันเอง” หรือก็คือให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารตรวจสอบ

กันเองตามกลไกของระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดี แต่เมื่อเกิดกรณีการละเมิด  

สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศเยอรมนีซึ่งมีการใช้อำนาจ

รัฐสภาตรากฎหมายไปในทางทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งหลายประเทศยังเริ่มเกิด

คำถามด้วยว่าถ้าหากเกิดกรณีที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นพวกเดียวกันแล้ว (และเกิด

ขึ้นได้ง่ายมากโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาที่ให้รัฐบาลมาจากเสียงข้างมากของรัฐสภา) 

เช่นนี้ จะเกิดการตรวจสอบได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงเริ่มเกิดองค์กรใหม่ที่เรียกว่า 

“ศาลรฐัธรรมนญู” หรอืองคก์รอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่กนัแตเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ เชน่ “คณะตลุาการ 

รัฐธรรมนูญ” เหมือนอย่างในประเทศฝรั่งเศส แต่องค์กรเหล่านี้ก็มีจุดหนึ่งที่เหมือนกัน คือ   

ทำหน้าที่ “ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ของฝ่ายการเมือง  

อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นขององค์กรตุลาการที่มีลักษณะการให้ฝ่ายตุลาการเข้าไปตัดสิน

คดีเกี่ยวกับการเมืองนี้ ได้ก่อให้เกิดวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปในหลายประเทศ สำหรับ

ประเทศไทยเองนั้น รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง  

ทำหน้าที่ตัดสินคดีทางกฎหมายมหาชนได้เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่ศาลทั้งสองศาลนี้เข้าไป

วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเมืองก็ได้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา 

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ก็ได้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา  

ต่างประเทศมากมายทั้งในทางที่จำกัดอำนาจของฝ่ายตุลาการ หรือขยายขอบอำนาจของฝ่าย

ตุลาการ ในห้องย่อยนี้ ชมพูนุทตั้งถาวรนักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการ

รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะผู้ดำเนินรายการกลุ่มย่อยที่ 3 เรื่อง “ตุลาการภิวัตน์ : 

อำนาจตลุาการในการตดัสนิคดเีกีย่วกบัการเมอืง” จะขอนำทกุทา่นเขา้สูก่ารประชมุกลุม่ยอ่ยที ่3 

เพื่อแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งฉายภาพให้เห็นว่า ในปัจจุบัน ดุลอำนาจของฝ่าย

ตุลาการในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการเมืองนั้น มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด และมีกรณีศึกษา

เกีย่วกบัพฒันาการในประเดน็ดงักลา่วทีน่า่สนใจอยา่งไรบา้ง เพือ่นำมาสูก่ารทบทวนการวางกรอบ 

การใชอ้ำนาจตลุาการในการตดัสนิคดทีางการเมอืงภายใตภ้มูทิศันท์างการเมอืงใหมข่องประเทศไทย 
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การวินิจฉัยคดีทางการเมืองของฝ่ายตุลาการในประเทศไทย:
ตุลาการภิวัตน์หรือการตีความกฎหมาย?
(judicialactivismorjudicialinterpretation)

เริ่มที่การทบทวนการใช้อำนาจตุลาการในประเทศไทยที่มีการกล่าวถึงกันบ่อยครั้งในช่วง

ที่ผ่านมาว่าการใช้อำนาจตุลาการในประเทศไทยเกี่ยวกับการวินิจฉัยคดีทางการเมืองนั้น  

มีลักษณะเป็น “ตุลาการภิวัตน์” (Judicial activism) ซึ่งหมายถึง “การขยายขอบเขตอำนาจ

พิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลเข้าไปในปริมณฑลที่ปกติเป็นอำนาจหน้าที่ของนักการเมือง  

หรือฝ่ายปกครองหรือเข้าไปก้าวก่ายอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครอง”
2 หรือ   

“การมีบทบาทของฝ่ายตุลาการโดยใช้วิธีการวินิจฉัยพิพากษาคดีออกนอกขอบเขตการใช้อำนาจ

ตุลาการโดยแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายหรือชอบ

ดว้ยรฐัธรรมนญูของบทบญัญตัแิหง่กฎหมายตา่ง ๆ” หรอืกลา่วอยา่งงา่ย ๆ กค็อื ตลุาการภวิตัน ์

เป็นกรณีที่ฝ่ายตุลาการเองได้วินิจฉัยคดีที่ส่งผลกระทบทางการเมืองที่โดยหลักแล้วไม่อยู่ในขอบ

อำนาจของฝ่ายตุลาการ ซึ่งในประเด็นนี้ จรัญภักดีธนากุล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่าจริง ๆ แล้ว 

ถ้าหากมองว่า “ตุลาการภิวัตน์” คือกรณีที่ศาลไปใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเอง

แล้วส่งผลให้เกิดการก้าวล่วงกับฝ่ายการเมืองแล้วนั้น ตุลาการภิวัตน์ในประเทศไทยแทบจะ

เรียกว่าเกิดขึ้นไม่ได้เลย เนื่องจากเหตุผลสำคัญห้าประการ คือ หนึ่ง เขตอำนาจของศาลจะต้อง

เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญในการวินิจฉัยคดี หรือกล่าวอีก  

นัยหนึ่งก็คือ กฎหมายกำหนดให้ศาลมีขอบเขตในการวินิจฉัยคดีแค่ไหน ศาลก็จะต้องวินิจฉัย

คดีได้แค่นั้น ไม่ว่าจะเป็นเขตอำนาจในเรื่องของพื้นที่ หรือในเรื่องของเนื้อหาก็ตาม ศาลจะไปรับ

คดีที่อยู่นอกเขตอำนาจของตนเองไม่ได้ สอง ศาลไม่สามารถยกคดีขึ้นวินิจฉัยเองได้ นั่นคือ 

แม้ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจศาลนั้นก็ตาม แต่ถ้าหากไม่มี

การนำข้อพิพาทมาสู่ศาล (ไม่มีการฟ้องร้อง) ศาลก็ไม่สามารถหยิบยกคดีขึ้นมาวินิจฉัยเองได้ 

สาม เมื่อมีการนำคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลแล้ว ศาลจะต้องตรวจสอบอีกว่า คำฟ้องร้อง

นั้น ต้องการให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นอะไรหรือตรวจสอบอะไร และผู้ที่ฟ้องร้องนั้น มีอำนาจ  

ในการฟ้องร้องคดีดังกล่าวหรือไม่ ถ้าหากผู้ฟ้องไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลก็ไม่สามารถรับคดีไว้

พิจารณาได้ สี ่ในกรณีที่ศาลได้รับวินิจฉัยคดีใดแล้ว การพิจารณาพิพากษา ก็จะต้องเป็นไป

ตามประเด็นที่ร้องขอให้ศาลวินิจฉัย จะวินิจฉัยนอกประเด็นแห่งคดีก็ไม่ได้ แม้กระทั่ง  

ศาลรัฐธรรมนูญเอง ก็มีการกำหนดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยในประเด็น  

ทุกประเด็นอย่างครบถ้วน เกินไม่ได้ และขาดไม่ได้ และห้า เมื่อรับวินิจฉัยคดีแล้ว เมื่อถึง  

ขั้นตอนการพิพากษา ศาลก็มีกรอบกำหนดว่าจะพิพากษาให้เกินคำขอไม่ได้ แม้ว่าในหลายกรณี

 2 เพลนิตา ตนัรงัสรรค.์ ปาฐกถา เรือ่ง “ศาลกบัปญัหาตลุาการภวิตัน”์, สบืคน้เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2565 

จาก https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/4seminar/

s51%20jun_10_2.pdf 
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โจทก์จะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้มากกว่าที่ขอให้ศาลพิพากษา แต่ศาลก็ไม่สามารถพิพากษา

ให้ เกินคำขอได้ ดังนั้น ในเบื้องต้นจึง เห็นว่าศาลไทยแทบจะเป็นตุลาการภิวัตน์ เอง  

โดยที่กฎหมายไม่ให้อำนาจไม่ได้เลย  

นอกจากนี้ กล้าสมุทวณิช ยังได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี  

การแบ่งแยกการใช้อำนาจของมองเตสกิ เออร์ที่ เป็นต้นแบบในการร่างรัฐธรรมนูญ  

ลายลักษณ์อักษรทั่วโลกว่า การแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเป็นสามอำนาจนั้น ดูเหมือนว่าอำนาจ

ตุลาการจะถูกแยกออกมาจากอำนาจอื่น ๆ เนื่องจากมองเตสกิเออร์เองก็กล่าวเน้นในงานเขียน

ของเขาว่าอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนั้น เป็นอำนาจที่จะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุล  

ซึ่งกันและกัน ส่วนอำนาจตุลาการนั้นเป็นอำนาจที่ถูกแยกออกมาจากอำนาจอื่น ๆ และจะต้อง

เปน็อสิระจากอำนาจนติบิญัญตัแิละอำนาจบรหิาร หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื รฐับาลจะไมส่ามารถ 

สั่งให้ศาลมีคำพิพากษาไปในทางที่ตนต้องการได้ และฝ่ายตุลาการจะต้องมีความเป็นอิสระทั้ง

ภายนอกและภายใน นั่นคือ อิสระภายนอกตรงที่ไม่มีองค์กรใดที่จะบังคับให้ศาลต้องพิพากษา

คดีไปในทางที่ตนต้องการได้ และอิสระภายในหมายถึงกรณีที่ตัวผู้พิพากษาเองก็มีความมั่นคง

ในตำแหน่ง ไม่ใช่ว่าบุคคลใดจะใช้การโยกย้ายหรือการเลื่อนตำแหน่งมาข่มขู่ให้ผู้พิพากษา  

มีคำพิพากษาไปในทางที่ตนต้องการได้แม้แต่จะเป็นผู้พิพากษาระดับสูงด้วยกันเองก็ตาม  

ทั้งนี้ ในยุคแรกที่มองเตสกิเออร์เขียนตำรานั้น เป็นยุคที่ยังไม่มีการแบ่งแยกกฎหมาย

เอกชนออกจากกฎหมายมหาชนอย่างชัดเจน ดังนั้น การมองขอบเขตในการพิพากษาคดีของ

ศาลจึงมองไปที่การตัดสินคดีตามกฎหมายเอกชน นั่นคือ การตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญา   

และฝ่ายตุลาการเองก็ไม่ได้ถูกมองว่าจะต้องมาตรวจสอบหรือถ่วงดุลการใช้อำนาจของ  

ฝ่ายการเมือง ดังนั้น การกำหนดถึงคุณสมบัติและที่มาของผู้พิพากษา จึงมีลักษณะเฉพาะ  

ที่ไม่เหมือนกับฝ่ายการเมืองอื่น ๆ นั่นคือ กำหนดให้ผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาจะต้องมีคุณสมบัติ

และมคีวามรูเ้ฉพาะ และไมย่ดึโยงกบัฝา่ยการเมอืงอืน่ ๆ ตลอดจนมกีารยดึโยงกบัประชาชนนอ้ย 

เพราะโดยทั่วไปงานของฝ่ายตุลาการแทบจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้ว  

และเนื่องจากการไม่มีจุดยึดโยงกับการเมืองและมีจุดเกาะเกี่ยวกับประชาชนน้อยนี่เอง 

ทำให้การตัดสินคดีของศาลจะเน้นไปที่การชี้ว่า “ถูก” หรือ “ผิด” กฎหมาย เท่านั้น   

แต่ไม่สามารถวินิจฉัยคดีไปในทางที่ว่า “ควรทำอย่างไร” ได้ ซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจ  

ฝ่ายบริหาร  

แล้วตุลาการภิวัตน์มีจุดเริ่มต้นในโลกจากตรงไหน?

อยา่งไรกต็าม แมว้า่หลายประเทศทีบ่ญัญตัริฐัธรรมนญูตามหลกัมองเตสกเิออรจ์ะกำหนด 

ให้มีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และศาลก็ถือว่าจะต้องจำกัดอำนาจ

ตนเองโดยการตัดสินคดีตามกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นเท่านั้นเช่นกัน แต่ก็เริ่มมี

วิวัฒนาการที่บ่งชี้ว่าศาลได้มีคำพิพากษาไปในทางที่ยกเลิกการตัดสินใจของฝ่ายการเมือง   
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โดยจรัญได้ชี้ให้เห็นว่าใน ค.ศ. 1802 นั้น สหรัฐอเมริกาได้เกิดการวินิจฉัยว่ากฎหมาย  

ขัดรัฐธรรมนูญของศาลสูงสหรัฐในคดี Marbury V. Madison ขึ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น 

ศาลสูงสหรัฐได้ตีความกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายที่ศาลจะต้องนำมาใช้

บังคับแก่คดีที่วินิจฉัยอยู่นั้นว่า กฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  

และไม่สามารถนำมาบังคับใช้กับคดีนั้นได้ ซึ่งในขณะนั้นก็มีฝ่ายการเมืองโต้แย้งเช่นกันว่า   

การที่ศาลสูงมาวินิจฉัยไม่ใช้บังคับกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นเช่นนี้ เท่ากับศาลกำลังใช้

อำนาจของฝ่ายตุลาการก้าวล่วงอำนาจในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม   

ในประเด็นนี้ ศาลสูงสหรัฐได้ให้เหตุผลในการเข้าไปตีความกฎหมายลักษณะดังกล่าวว่า   

ศาลเป็นองค์กรที่มีหน้าที่นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาใช้บังคับกับคดี ดังนั้น ศาลจำเป็นที่จะ

ต้องตีความกฎหมายที่กำลังจะนำมาบังคับใช้นั้น และเมื่อศาลเห็นว่ากฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติ

ตราขึ้นมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีลำดับ

ศักดิ์สูงที่สุด (รวมถึงสูงกว่ากฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา) ศาลจะนำกฎหมายดังกล่าวมาบังคับ

ใช้ได้อย่างไร และถ้าหากศาลยังคงบังคับใช้กฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญนั้นอยู่ ก็เท่ากับว่า  

ศาลตัดสินคดีขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง ด้วยเหตุนี้ จึงเท่ากับศาลสูงสหรัฐได้วางหลักการ  

ให้ฝ่ายตุลาการมีอำนาจวินิจฉัยกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกในคดีดังกล่าว  

หลังจากนั้น ก็ได้เกิดคำถามต่อ ๆ มาในทำนองที่เห็นพ้องกับแนวทางการตัดสินคดี  

ดังกล่าวของศาลสูงสหรัฐว่า ถ้าไม่ใช่ฝ่ายตุลาการแล้ว จะมีองค์กรอื่นใดอีกที่เหมาะสม  

ในการชี้ว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าหากให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีอำนาจเด็ดขาด  

ในการวินิจฉัยกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญแต่เพียงองค์กรเดียว ก็เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งที่รัฐสภา  

จะกล้าวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ตนเองตราขึ้นนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือถ้าหากจะให้  

ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยดังกล่าว ก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่นั่นเองว่า ในระบบรัฐสภา  

ซึ่งฝ่ายบริหารมาจากเสียงข้างมากในรัฐสภา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็น “พวกเดียวกัน” 

กับเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้ว ฝ่ายบริหารจะยังคงวินิจฉัยได้หรือไม่ว่ากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น

นั้นขัดรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้ กล้ายังได้กล่าวถึงในส่วนของการพัฒนาการของแนวความคิดดังกล่าว  

ในภาคพื้นยุโรปว่า เริ่มมีนักกฎหมายอย่าง Hans Kelsen ซึ่งเป็นนักกฎหมายชาวออสเตรีย  

ได้พัฒนาแนวความคิดดังกล่าวต่อมา นั่นคือ ในกรณีของศาลสูงสหรัฐนั้น แม้ว่าศาลจะวินิจฉัย

ไม่นำกฎหมายมาใช้บังคับแก่คดีใดเนื่องจากกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่บทบัญญัติแห่ง

กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกยกเลิกไป เนื่องจากยังถือหลักที่ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเป็น  

ผู้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวนั้นเสียเอง และต่อมา Kelsen จึงได้นำเสนอแนวคิดที่ว่า   

ควรมีองค์กรอีกองค์กรหนึ่ง ทำหน้าที่วินิจฉัยกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ และเมื่อวินิจฉัยว่า

กฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญแล้วนั้น ก็จะต้องทำให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นสิ้นผลไป   

ซึ่งเรียกว่าเป็นการใช้ “อำนาจนิติบัญญัติในทางลบ”  
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จากตรงนี้ เท่ากับโลกได้เริ่มตั้งคำถามต่อการปล่อยให้ฝ่ายการเมืองตีความรัฐธรรมนูญ

กันเอง แม้กระทั่งเป็นฝ่ายการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงอย่างฝ่าย

นิติบัญญัติก็ตาม ว่ากลายเป็นการปล่อยให้องค์กรที่ถูกรัฐธรรมนูญสถาปนาขึ้นอยู่สูงกว่า

รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เพราะเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่องค์กรเหล่านั้นจะวินิจฉัยว่าตนเองใช้

อำนาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ และต่อมาแนวคิดนี้ก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกตั้งแต่  

หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา 

การกำเนิดของตุลาการภิวัตน์ในประเทศไทย

จากคดี Marbury V. Madison ของสหรัฐอเมริกา ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

ประเทศไทยก็ได้เกิดคดีในลักษณะดังกล่าวขึ้น แต่จะต้องเข้าใจก่อนว่า ตั้งแต่การประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร  

ฉบับแรกของประเทศไทยเป็นต้นมา รัฐธรรมนูญได้บัญญัติมาโดยตลอดว่า “ท่านว่า  

สภาผู้ แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่ งสิทธิ เด็ดขาดในการตีความแห่ งรัฐธรรมนูญนี้” 3   

ซึ่งหมายความว่า สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะสามารถตีความรัฐธรรมนูญแล้ววินิจฉัยว่า

องค์กรตามรัฐธรรมนูญใดใช้อำนาจเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดรวมถึงการวินิจฉัยด้วยว่า

กฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นนั้น ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม จรัญได้เล่าข้อเท็จจริงต่อมาว่า หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้เกิดคดี 

“อาชญากรสงคราม” ขึ้น โดยในขณะนั้นจะมีการจับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะ  

รัฐบาลที่ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรขึ้นศาลเพื่อวินิจฉัยคดีอาชญากรสงคราม   

แต่รัฐสภาในขณะนั้นก็ได้ตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ขึ้น เพื่อต่อรอง

กับประเทศที่ชนะสงครามว่าจะขอให้จอมพล ป. ถูกพิพากษาคดีในประเทศไทยแทน โดยจะใช้

พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นดังกล่าวในการลงโทษจอมพล ป. อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีได้ขึ้นสู่  

ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2489 วินิจฉัยว่า เมื่อคดีมาถึงศาลแล้ว 

ศาลจะต้องตีความกฎหมายที่จะใช้ในการตัดสินคดี และถ้าหากศาลเห็นว่ากฎหมายที่จะใช้  

พิพากษาคดีนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ศาลก็ไม่อาจใช้กฎหมายดังกล่าวมาตัดสินคดีได้   

ในเมื่อพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม ฯ ดังกล่าวตราขึ้นหลังจากที่จอมพล ป. ได้กระทำ

ความผิดฐานอาชญากรสงคราม จึงไม่อาจใช้กฎหมายดังกล่าวเอาผิดกับจอมพล ป. ได้ 

เนื่องจากจะกลายเป็นการใช้กฎหมายให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษทางอาญาซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ4 

นับเป็นครั้งแรกที่ศาลยุติธรรมเข้าไปพิพากษาซึ่งมีผลให้กฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ  

ไม่สามารถบังคับใช้แก่คดีได ้

 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 62 

 4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2489 
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ผลของคำพิพากษาดังกล่าวนั้นทำให้เกิดการทบทวนว่าการปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติ  

มีสิทธิขาดในการตีความรัฐธรรมนูญแต่เพียงองค์กรเดียว ก็อาจเป็นการปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติ

ตรากฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ได้ เนื่องจากแทบเป็นไปไม่ได้ เลย  

ทีฝ่า่ยนติบิญัญตัจิะกลา่วเองวา่กฎหมายทีต่วัเองตราขึน้นัน้ขดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนญู แตถ่า้หาก 

จะกำหนดให้ฝ่ายตุลาการมีอำนาจยกเลิกกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะดูเป็นการปล่อยให้  

ฝา่ยตลุาการกา้วลว่งการใชอ้ำนาจนติบิญัญตัมิากเกนิไป ดว้ยเหตนุี ้ตัง้แต ่พ.ศ. 2489 เปน็ตน้มา 

จึงได้เกิดแนวคิดในการตั้ง “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” ขึ้น แบบเดียวกับประเทศฝรั่งเศส   

เพื่อวินิจฉัยประเด็นกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ และต่อมาก็พัฒนาการขึ้นเป็น “ศาลรัฐธรรมนูญ” 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเมื่อมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับปัจจุบันแล้ว ก็จะเห็นว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกล่าวว่า  

ฝ่ายตุลาการใช้อำนาจตัดสินคดีทางการเมือง แต่จรัญก็เห็นว่าที่ฝ่ายตุลาการมีอำนาจเช่นนี้   

เป็นเพราะรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจเอง ไม่ได้เป็นกรณีที่ว่าฝ่ายตุลาการไปเริ่มวินิจฉัยว่าตนเอง  

มีอำนาจก่อนเหมือนอย่างกรณีประเทศอื่น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ฝ่ายตุลาการไทยไม่ได้

อภวิตันเ์อง แตเ่กดิจากการใชอ้ำนาจตามทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดเทา่นัน้ หรอืกฎหมายกำหนดใหท้ำ 

และกฎหมายนั้น ก็ไม่ได้สร้างขึ้นโดยฝ่ายตุลาการ แต่สร้างขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติเอง 

เรื่องของ“การเมือง”กับเรื่องของ“กฎหมาย”:ตุลาการภิวัตน์
ที่ล้ำหน้าหรือการพิพากษาที่ล้ำเส้นและการยอมรับของประชาชน

เมื่อโลกประชาธิปไตยในหลาย ๆ ประเทศได้ยอมรับการให้ฝ่ายตุลาการมีอำนาจวินิจฉัย

คดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้ว (แม้ว่าบางประเทศจะยอมรับแค่จุดเริ่มต้น คือ การให้ศาล

สามารถควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือร่างกฎหมายก็ตาม) 

แต่หลาย ๆ ประเทศก็จะมีพัฒนาการในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันออกไป บางประเทศยอมรับ  

การเข้ามาตัดสินคดีทางการเมืองของฝ่ายตุลาการ (ซึ่งมักจะตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญ)   

บางประเทศก็เกิดกรณีที่องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใช้อำนาจอย่างจำกัด  

จนรัฐธรรมนูญต้องบัญญัติขยายอำนาจให้เสียเอง หรือบางประเทศก็เกิดการไม่ยอมรับ  

การเข้ามาตัดสินคดีทางการเมืองของฝ่ายตุลาการอย่างรุนแรง หรือในบางประเทศบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้สะท้อนการต่อสู้ทางอำนาจของฝ่ายการเมืองและฝ่ายตุลาการ

อย่างชัดเจนเสียด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญ (หรือบางกรณีก็ศาลปกครองด้วย) ก็ทำให้ประชาชนและนักวิชาการ

ตั้งคำถามว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีที่ฝ่ายตุลาการไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีทางการเมือง  

มากเกินไปหรือไม่ และกล้าสมุทวณิช ก็ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สาเหตุที่ประชาชน

ตั้งคำถามกับเรื่องดังกล่าว เป็นเพราะมีหลายกรณีที่ประชาชนเลือกผู้แทนเนื่องจากพอใจกับ

นโยบายที่ฝ่ายการเมืองนั้นใช้หาเสียง และเมื่อฝ่ายการเมืองพรรคนั้น ๆ ได้รับเลือกเข้ามา และ
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ตั้ ง ใจจะทำตามสัญญาที่ เคยให้ ไว้ตอนหาเสียงก็กลับถูกฟ้องร้อง และในหลายกรณี   

ฝ่ายตุลาการเองกลับมีคำวินิจฉัยไปในทางที่ทำให้นโยบายนั้นไม่สามารถใช้บังคับได้เนื่องจากให้

เหตุผลว่า “ขัดรัฐธรรมนูญ” จึงเกิดเป็นคำถามว่า ฝ่ายตุลาการซึ่งมีจุดยึดโยงกับประชาชน  

นอ้ยมาก สามารถคดัคา้นหรอืลม้เลกินโยบายของฝา่ยการเมอืงทีป่ระชาชนไดเ้ลอืกมาไดอ้ยา่งไร 

ในประเด็นดังกล่าวนี้ ได้ทำให้เกิดการโต้แย้งมาตลอด โดยนักวิชาการฝ่ายหนึ่ง  

อาจเห็นด้วยกับกรณีที่ฝ่ายตุลาการเข้ามาควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด  

จนอาจส่งผลให้เกิดการล้มหรือยกเลิกนโยบายของฝ่ายการเมือง แต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง  

อาจไม่เห็นด้วยก็ได้ให้เหตุผลโต้แย้งเรื่องจุดยึดโยงกับประชาชน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่าย  

ต่างก็มีเหตุผลและกรณีศึกษาต่างประเทศรองรับทั้งสิ้น ทั้งนี้ รวินท์ลีละพัฒนะ ได้ชี้ชวนให้

พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกว่าฝ่ายตุลาการได้รับการยอมรับ  

ในหลายกรณีให้เข้ามาวินิจฉัยคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง หรืออาจทำให้นโยบายทาง  

การเมือง (หรือในบางกรณี ก็ผลการออกเสียงประชามติของประชาชน) สิ้นผลลงได้  

อย่างไรก็ตาม รวินท์ได้ชี้ให้เห็นว่า การก้าวล่วงการตัดสินใจหรือนโยบายทางการเมือง

ของฝ่ายตุลาการในแต่ละประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ เอง 

ตลอดจนการอ้างเหตุผลของฝ่ายตุลาการด้วย และบริบททางประวัติศาสตร์ประกอบกับเหตุผล

นี้เอง จะเป็นตัวกำหนดว่าในคดีนั้น ๆ ฝ่ายตุลาการมีความชอบธรรมหรือไม่ที่จะวินิจฉัยคดี  

ก้าวล่วงนโยบายทางการเมืองหรือเสียงของประชาชน และประชาชนจะสามารถยอมรับต่อ

ความชอบธรรมที่ฝ่ายตุลาการนั้นกล่าวอ้างได้หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวกลับไปกำหนดเช่น

กันว่า ธรรมชาติของฝ่ายตุลาการในแต่ละประเทศจะกล้าวินิจฉัยคดีที่จะก้าวล่วงไปถึงการใช้

อำนาจของฝ่ายการเมืองมากน้อยเพียงใด โดยรวินท์ได้พยายามอธิบายเรื่องนี้ผ่านกรณีศึกษา

สองประเทศที่เป็นต้นแบบของประเทศไทยแต่มีบริบททางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน คือ กรณี

ของประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งมองผ่านการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ “การกระทำทางรัฐบาล”5  

เริ่มแรกจากการศึกษากรณีศึกษาของประเทศอังกฤษ จะเห็นว่าในประวัติศาสตร์

การเมืองของอังกฤษนั้น จะเน้นไปที่การต่อสู้ทางอำนาจของชนชั้นนำคือฝ่ายรัฐสภา (ซึ่งเป็น

ตัวแทนของประชาชน) และฝ่ายบริหาร (ซึ่งรวมถึงพระมหากษัตริย์ด้วย) และหลังจาก  

การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) แล้ว ทำให้เกิดการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย

สิทธิ (Bill of Rights) ใน ค.ศ. 1689 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงชัยชนะของรัฐสภาว่าสามารถทำให้

 5 หมายถึง การดำเนินการของฝ่ายบริหารที่เป็นการใช้อำนาจในฐานะรัฐบาลและเป็นเรื่องการเมือง  

โดยแท้ เช่น การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ การประกาศสงคราม การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน   

การใช้อำนาจที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติอย่างการเสนอกฎหมาย เป็นต้น และโดยทั่วไปแล้ว การกระทำที่

เรียกว่าการกระทำทางรัฐบาลนี้จะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายการเมอืงด้วยกันเอง (คือ รัฐสภา) และไม่ถกูตรวจสอบ 

โดยฝ่ายตุลาการ การอภิปรายในส่วนนี้ มีเนื้อหาหลักจาก รวินท์ ลีละพัฒนะ และชมพูนุท ตั้งถาวร, 2565, 

มุมมองใหม่ต่อการกระทำทางรัฐบาลในประเทศไทย : ศึกษาผ่านประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญ, 

กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า 
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ฝ่ายบริหาร และศาลมาอยู่ใต้อาณัติของรัฐสภา หรือก็คือ มีอำนาจตามกฎหมายเท่าที่รัฐสภา

กำหนด และเกิดหลักที่ว่า กฎหมายใด ๆ ที่รัฐสภาตราขึ้นมีสถานะสูงกว่ากฎหมายที่มาจาก

แหล่งอื่น ๆ (ที่มักถูกเรียกว่าหลัก Supremacy of Parliament) ส่งผลให้การใช้พระราชอำนาจ

ของพระมหากษัตริย์ผ่านฝ่ายบริหาร (Prerogative Power) กลายเป็นอำนาจที่อยู่ใต้รัฐสภา

ด้วยเช่นกัน ภาพสะท้อนตรงนี้ทำให้การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่ถูก

มองว่าเป็นอำนาจพิเศษ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่ว่าฝ่ายบริหารจะใช้อำนาจในฐานะ  

ฝ่ายปกครอง หรือใช้อำนาจทางการเมืองในลักษณะที่เป็นการกระทำทางรัฐบาล ก็ไม่ถูกมองว่า  

เป็นสิ่งที่พิเศษที่องค์กรอื่นใดจะเข้ามาแตะต้องหรือก้าวล่วงไม่ได้ เมื่อการใช้อำนาจของรัฐบาล

ไม่มีพื้นที่พิเศษนี้ ก็ทำให้ฝ่ายตุลาการหรือศาลสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าการใช้อำนาจของ

ฝ่ายบริหารสอดคล้องกับขอบเขตของพระราชบัญญัติที่รัฐสภาได้ตราขึ้นเพื่อให้อำนาจไว้หรือไม่ 

และเมื่อศาลใช้อำนาจนี้ ก็จะไม่ค่อยเกิดการตั้งคำถาม เพราะโดยบริบททางประวัติศาสตร์

ทางการเมืองของอังกฤษ ฝ่ายบริหารไม่ได้มีปริมณฑลพิเศษในเรื่องการใช้อำนาจอยู่แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นดังกล่าวนี้มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือ กรณีที่ศาลได้วินิจฉัย  

มีผลไปในทางตรงข้ามกับเสียงประชามติที่ยุติโดยประชาชนในกรณีของการออกเสียงเพื่อออก

จากสหภาพยุโรปที่เรียกว่า “Brexit” ใน ค.ศ. 2016 โดยได้มีการทำประชามติกันก่อนแล้วว่า

ประชาชนเห็นชอบด้วยกับการให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่จะต้องไป  

ตรากฎหมายเป็นการภายในให้เรียบร้อยก่อน และรัฐบาลก็ตัดสินใจเลือกใช้อำนาจเฉพาะของ

ฝ่ายบริหาร ซึ่งก็คือการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในฐานะรัฐบาลเหมือนการทำหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศอย่างหนึ่งในการออกจากการเป็นสมาชิกแทนที่จะขอความยินยอมของรัฐสภา

ด้วยการตราพระราชบัญญัติก่อน และฝ่ายรัฐสภาก็นำเรื่องนี้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาล   

โดยประเด็นที่เป็นการโต้แย้งหลักก็คือว่า การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนั้น   

ใช้อำนาจอะไรกันแน่  

และแม้ว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในกรณีดังกล่าวนั้นจะมีลักษณะเป็นการกระทำทาง

รัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการกระทำทางรัฐบาลที่สอดคล้องกับมติของมหาชน แต่ศาลฎีกาของ

อังกฤษ (Supreme Court) ก็ได้ตัดสินว่า การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมีผลทำให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผลเป็นการยกเลิก

สิทธิเสรีภาพของประชาชนบางอย่างที่ได้รับการรับรองไว้ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป   

เมื่อเรื่องดังกล่าวสำคัญ ฝ่ายบริหารจึงไม่สามารถใช้อำนาจเฉพาะที่เป็นการกระทำทางรัฐบาล

หรืออ้างเสียงของประชาชนได้ ดังนั้น ในเมื่อเรื่องดังกล่าวจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ  

ของประชาชน การขอความยินยอมจากตัวแทนของประชาชนจึงเป็นวิธีที่ถูกต้อง ดังนั้น   

กรณีนี้ รัฐบาลจะต้องขอความยินยอมจากรัฐสภาโดยการตราพระราชบัญญัติเสียก่อน  

แต่ในกรณีของประเทศฝรั่งเศสนั้นแตกต่างกัน โดยรวินท์ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า   

หลังการปฏิวัติใน ค.ศ. 1789 ประเทศฝรั่งเศสก็มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยสลับกับ
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ระบอบเผด็จการมาโดยตลอด จนกระทั่งในสมัยของนโปเลียน ก็ได้มีความพยายามในการสร้าง

ฐานการใช้อำนาจในลักษณะของผู้นำที่มีความชอบธรรมมาจากปวงชน ซึ่งตลอดสมัยของ  

นโปเลียนก็ได้มีความพยายามสร้างพื้นที่พิเศษหรือเอกสิทธิ์ให้แก่การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร   

ไม่ว่าจะเป็น การตั้งสภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) ซึ่งทำหน้าที่วินิจฉัยคดีของฝ่ายปกครอง  

โดยเฉพาะ (ไม่ให้ไปตกอยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม) และสภาแห่งรัฐเองก็ได้วางหลักการกระทำ

ทางรัฐบาลซึ่งเป็นการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่ฝ่ายตุลาการจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง 

การสร้างพื้นที่เฉพาะในการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยอาศัยฐานที่มาจากเสียงของ  

ปวงชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อใดที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจโดยมีที่มาจากฐานเสียงของ

ประชาชนหรือได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างชัดเจนจนไม่มีองค์กรอื่นกล้าวินิจฉัยกลับ

การตัดสินใจของฝ่ายบริหารนั้นปรากฏขึ้นมาตลอด และเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งในสมัยของ

ประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอโกลล์ (Charles de Gaulle) โดยใน ค.ศ. 1962 นั้น ประธานาธิบดี

เดอโกลต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญโดยเปลีย่นการเลอืกตั้งประธานาธบิดีจากการเลือกตั้ง 

ทางอ้อมให้มาเป็นการเลือกตั้งโดยตรง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ และจะต้องนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเสียงจากรัฐสภาแล้ว ทำให้เดอโกลเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมาก  

ที่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะไม่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากวุฒิสภาเสียงข้างมากและ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติบางส่วนไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเดอโกล ด้วยเหตุนี้ เดอโกลจึงตัดสินใจ

ใช้กระบวนการอีกอย่างตามรัฐธรรมนูญมาตรา 11 ซึ่งกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถเสนอ

ร่างกฎหมายที่จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐ และนำไปผ่านการออกเสียง

ประชามติแทนการผ่านรัฐสภาได้ เดอโกลจึงตีความว่าการเปลี่ยนวิธีการเลือกประธานาธิบดี  

ดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐ และนำร่างกฎหมายไปผ่านการออกเสียง

ประชามติ ซึ่งผลปรากฏว่าประชาชนให้ความเห็นชอบ 

การดำเนินการดังกล่าวของเดอโกลส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาบางส่วนไม่พอใจเนื่องจาก  

การเปลี่ยนที่มาของประธานาธิบดีไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐ และ

เห็นว่าการเปลี่ยนวิธีการเลือกประธานาธิบดีจะต้องกระทำโดยผ่านกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญเท่านั้น จึงได้มีการนำประเด็นดังกล่าวร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อให้

วินิจฉัยว่าการใช้อำนาจดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

แต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจดังกล่าว 

เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วย

รฐัธรรมนญูของรา่งกฎหมายเทา่นัน้ และไมอ่าจมอีำนาจวนิจิฉยัรา่งกฎหมายทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

จากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมาแล้วได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญจะไม่วินิจฉัยสิ่งที่ประชาชนได้ตัดสินใจมาแล้วนั่นเอง 
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จากกรณีศึกษาข้างต้นทำให้เห็นว่า การที่ฝ่ายตุลาการจะเข้าไปวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับ

การเมอืงหรอืไมน่ัน้แตล่ะประเทศจะมกีารตคีวามและการตดัสนิใจของฝา่ยตลุาการทีแ่ตกตา่งกนั 

ซึ่งความแตกต่างกันนี้เกิดจากความสอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และกฎหมาย

รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้อำนาจเป็นสำคัญ

ในประเด็นที่เกี่ยวกับการตัดสินข้อพิพาททางการเมืองและกฎหมายนี้ นอกจากกรณี

ศึกษาทั้งสองประเทศจะสะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่ฝ่ายตุลาการใช้อำนาจแล้วส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจทางการเมืองแล้ว เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรือง ยังได้สะท้อนภาพถึงการตัดสินใจ  

แก้ปัญหาด้วยประเด็นทางการเมืองและประเด็นทางกฎหมายด้วย โดยเข็มทองได้ชี้ให้เห็น  

อีกครั้งว่าการออกแบบองค์กรที่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญส่วนหนึ่งเกิดจากในยุคหลัง  

หลายประเทศทัว่โลกทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตยไดเ้ริม่ใหค้วามสนใจกบัเรือ่งสทิธมินษุยชน 

และสิทธิพลเมือง ดังจะเห็นได้จากการบัญญัติในรัฐธรรมนูญหลายประเทศที่จะมีการบัญญัติ

เรื่องสิทธิเสรีภาพ ทำให้ต้องมีองค์กรทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนดขึ้น และ

ก็คงไม่มีองค์กรใดที่ชอบธรรมมากไปกว่าฝ่ายตุลาการ และเมื่อกำหนดให้ฝ่ายตุลาการมีอำนาจ

ควบคมุความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู ซึง่หมายถงึการควบคมุการใชอ้ำนาจขององคก์รทางการเมอืง 

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

แล้ว บางประเทศก็อาจเกิดกรณีการนำข้อพิพาทซึ่งเป็นเรื่องทางการเมืองไปให้ศาลตัดสิน   

ซึ่งก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทำให้เรื่องทางการเมืองกลายเป็นเรื่องทางกฎหมาย  

เมื่อกล่าวถึงประเด็นเรื่องทางการเมืองและเรื่องทางกฎหมายนี้ เข็มทองก็ได้อธิบาย  

เพิ่มเติมว่า จริง ๆ แล้ว เมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งขึ้นมาในระบบการเมืองการปกครอง   

ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่องทางการเมืองหรือเรื่องทาง

กฎหมาย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีวิธีการแก้ไขที่ไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน และก่อให้เกิด

ผลกระทบที่ไม่เหมือนกัน  

ทัง้นี ้ถา้หากประเดน็ดงักลา่วนัน้เปน็เรือ่งทางการเมอืงจะมลีกัษณะทีย่ดืหยุน่และเจรจาได ้

แต่อีกมุมหนึ่งคือ ด้วยความที่เรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องที่เจรจาได้นี่เอง ก็ส่งผลให้เรื่อง  

ทางการเมืองนั้นมีความไม่แน่นอน และวิธีแก้ปัญหาของเรื่องทางการเมืองนั้น ก็อาจจะเป็น  

การทำด้วยการเจรจาต่อรองซึ่งบางทีเรื่องอาจจะไม่จบหรือไม่ได้ข้อยุติในเวลาอันรวดเร็ว   

แต่อย่างน้อยที่สุด การเจรจาต่อรองก็อาจทำให้เกิดโอกาสที่จะสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย   

(win - win) ได้ แต่ในขณะเดียวกัน เรื่องทางกฎหมายนั้น เป็นเรื่องที่ชี้ขาดว่าสิ่งใดถูกหรือ  

สิ่งใดผิด ซึ่งมีข้อดีคือประเด็นใดที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ถ้าหากนำเรื่องนั้นขึ้นฟ้องต่อศาล 

ศาลก็จะสามารถหาข้อยุติได้ด้วยวิธีการทางกฎหมาย โดยการชี้ถูกผิดหรือชี้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี 

แต่ก็มีข้อเสียคือการขึ้นศาลนั้นจะมีผลเป็นแค่ฝ่ายใดแพ้ หรือฝ่ายใดชนะ แต่จะแทบไม่มีโอกาส

ที่จะเกิดกรณีที่ชนะหรือสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้เลย และการตัดสินตามข้อกฎหมาย ก็ไม่ใช่

กรณีที่จะเกิดความยืดหยุ่นได้อีกด้วย  
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อย่างไรก็ตาม เข็มทองได้แสดงให้เห็นว่า เป็นที่ยอมรับได้ว่าอำนาจในการวินิจฉัย

กฎหมายหรือร่างกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญนั้น เป็นอำนาจที่มีการยอมรับในหลายประเทศ   

แต่ปัจจุบันการมอบอำนาจให้ฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็น

องค์กรที่ “พิทักษ์ประชาธิปไตย” หรือไประงับข้อพิพาททางการเมืองก็จะทำให้ฝ่ายตุลาการ  

อยู่ในใจกลางของกระแสการเมือง ซึ่งทุกวันนี้ ฝ่ายการเมืองอาจจะไม่ได้ชอบใจที่ฝ่ายตุลาการ

คว่ำร่างกฎหมาย แต่ถ้าหากเป็นร่างกฎหมายที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายหลักจริง ๆ ก็อาจ

จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากเป็นกรณีการใช้อำนาจศาลระงับข้อพิพาททางการเมือง  

โดยการชี้ถูกหรือชี้ผิด เช่น การยุบพรรคการเมือง หรือตีความกฎหมายเพื่อชี้ว่าผู้สมัครคนใด  

ขาดคุณสมบัติ ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ต่างกันและค่อนข้างจะเกิดคำถามซึ่งจะต้อง

พิจารณาเป็นรายคดีไป โดยบางคดีก็มีลักษณะเป็นคดีธรรมดา แต่บางคดีก็ก่อให้เกิดผลกระทบ

อย่างใหญ่หลวงทางการเมือง  

ในการกล่าวถึงประเด็นนี้ เข็มทองได้มุ่งให้เน้นพิจารณาถึงคดีที่ก่อผลกระทบอย่างใหญ่

หลวงทางการเมือง โดยชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่หลัง ค.ศ. 2000 นี้ ฝ่ายตุลาการในหลายประเทศ  

ได้ถูกกำหนดให้มีบทบาทในการสู้กับฝ่ายการเมือง จริงอยู่ว่าในหลายประเทศอาจเกิดกรณีที่

ฝ่ายตุลาการทำหน้าที่ถ่วงดุลกับรัฐบาลที่เป็นเผด็จการเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

แต่ก็มีหลายประเทศเช่นกันที่เกิดกรณีที่เรียกว่า “การใช้การพิทักษ์รัฐธรรมนูญในทางที่ผิด” 

(Abusive Judicial Review) หรือก็คือกรณีที่ศาลอ้างว่าศาลกำลังทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

แต่ผลการวินิจฉัยก็ทำให้เกิดคำถามว่า ศาลกำลังทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อใคร   

พิทักษ์เพื่ออะไร ซึ่งกรณีเช่นนี้ ถ้าหากพิจารณาเปลือกนอก ก็จะดูเหมือนว่าศาลกำลังทำหน้าที่

พิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย แต่ถ้าหากไปพิจารณารายละเอียดแล้วอาจจะพบว่า   

ศาลกำลังทำหน้าที่รับใช้ผู้นำอำนาจนิยมก็ได้ ซึ่งกรณีของการใช้การพิทักษ์รัฐธรรมนูญในทาง  

ที่ผิดนี้ ก็อาจเกิดได้จากผู้นำข่มขู่ศาลให้กลัวจนกลายเป็นพวก หรืออาจเกิดจากกรณีที่ผู้นำ

สามารถเจรจาโน้มน้าวศาลให้เข้ามาเป็นพวกก็ได้ และเมื่อศาลเลือกที่จะเข้าไปตัดสินคดีที่

เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้ว ศาลก็จะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในองค์กรทางการเมืองทันที และเมื่อศาล 

“เล่น” การเมอืง การเมอืงกจ็ะ “เลน่” ศาลเชน่กนั โดยอาจจะเปน็การเลน่ผา่นการแทรกแซงการ

แตง่ตัง้ตุลาการ หรือเล่นผ่านการออกกฎหมายบางอย่างเพื่อจำกัดอำนาจ 

เข็มทองยังได้ชี้ชวนให้พิจารณาอีกว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเองก็ได้เห็น

ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการใช้อำนาจตุลาการตัดสินคดีทางการเมืองหลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง  

ก็อาจจะมีทั้งผลที่ทำให้ประชาชนพอใจและไม่พอใจ อีกทั้งเรายังเห็นกรณีที่รัฐธรรมนูญ  

แหง่ราชอาณาจกัรไทยกำหนดภารกจิอยา่งอืน่ใหศ้าลรฐัธรรมนญู เชน่ การใหอ้ำนาจในการสรรหา 

องค์กรอิสระ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลของคำวินิจฉัยของศาลที่ เกี่ยวกับ  

คดีทางการเมืองแล้ว ก็อาจจำแนกผลได้สามแบบ คือ หนึ่ง การตัดสินไปในทางที่สวนกับ  

เสียงข้างมาก (anti-majoritarian) ซึ่งคำตัดสินประเภทนี้จะทำให้คนวิจารณ์เยอะ เพราะอาจจะ

ไม่ตรงกับสิ่งที่พรรคการเมืองหรือกระแสการเมืองชอบ แต่ถ้าหากว่ากันตามกฎหมายแล้ว  
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จะต้องเป็นเช่นนั้น ก็ต้องเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลของศาลด้วย หรือ   

สอง การตัดสินที่มีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนมาก และทำให้เรื่องดังกล่าว

เดินไปข้างหน้า หรือก็คือ ในฝ่ายการเมืองอาจมีบางเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนส่วนมาก แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ และคำตัดสินของศาลก็เป็นตัวเร่งให้สิ่งนั้น

สามารถเดนิไปขา้งหนา้ได ้เชน่ กรณขีองการแกป้ระมวลกฎหมายอาญาเรือ่งการยตุกิารตัง้ครรภ ์

ซึ่งติดขัดหลายประการในรัฐสภา แต่เมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ทำให้เรื่องดังกล่าวสามารถเดนิไป

ข้างหน้าได ้และสาม การตัดสินคดีที่ส่งผลให้เกิดการเดินไปข้างหน้ายิ่งกว่าสังคม หรือ  

กค็อืเป็นการตัดสินคดีที่ศาลเป็นผู้ชี้ทางไปหรือที่เรียกว่า enlightenment เช่น กรณีการอนุญาต

ให้คนรักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได ้ซึ่งบางประเทศยังอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อม แต่เมื่อ  

ศาลพพิากษา โดยมีผลให้ต้องอนุญาตให้เกิดการจดทะเบียนดังกล่าวแล้วก็ต้องดำเนินการตาม  

อย่างไรก็ตาม การตัดสินในแบบที่สามนี้ยังมีการศึกษาน้อยมาก ในบางกรณีก็เป็น  

การตัดสินที่สอดคล้องกับเสียงข้างมาก หรือบางกรณีก็ขัดแย้งกับเสียงข้างมากเช่นกัน และ  

ในหลายกรณีก็เป็นการตัดสินที่มีเครือข่าย (networking) หรือมีเบื้องหลัง และในบางกรณี  

ก็อาจเกิดการตัดสินที่เรียกว่า “การหยิบยืมแบบบิดผัน” (Abusive Borrowing) ซึ่งหมายถึง

การเห็นคำวินิจฉัยของประเทศอื่น ๆ ว่าดี จึงหยิบเอาเหตุผลหรือหลักกฎหมายในคำวินิจฉัย  

ที่ดูดีหรืออาจเข้ากันได้กับธงที่ต้องการวินิจฉัยมาใช้ โดยที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดั้งเดิม

ของคำวินิจฉัยต้นฉบับ 

ดังนั้น ในเมื่อคำวินิจฉัยของศาลอาจมีได้หลายรูปแบบ และอาจไม่ได้ถูกใจทุกคนเสมอไป 

เข็มทองจึงได้ชี้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ ทำอย่างไรที่ฝ่ายตุลาการจะตัดสินใจให้ “ต่อให้คนไม่ชอบใจ  

คำพิพากษานั้น แต่ก็ยังลงความเห็นว่ายินดีที่จะสนับสนุนศาลในฐานะองค์กรให้อยู่ต่อไปได้”  

เช่น อาจจะไม่ชอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้ศาลรัฐธรรมนูญ  

ยังมีอยู่ต่อไป เป็นต้น 

“เส้นแบ่ง”ของการใช้อำนาจฝ่ายตุลาการกับคดีทางการเมือง

จากการที่ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตุลาการในการ

ตัดสินคดีที่อาจเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้ว จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของหลายประเทศในโลกก็คือ

การพยายามให้ศาลเข้าไปถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายการเมือง โดยหาจุดสมดุลให้ได้ว่า  

การตรวจสอบของศาลจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของฝ่ายการเมืองมากจนเกินไป 

และจะต้องไม่เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนมากเกินไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้   

รวินท์ลีละพัฒนะได้กล่าวถึงการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาต่างประเทศและกรณีของ

ประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าที่ผ่านมานักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนจะพยายามวาง

หลกัเกณฑว์า่ การดำเนนิการใดถอืวา่เปน็การกระทำทางรฐับาลซึง่มลีกัษณะทางการเมอืงโดยแท ้

ที่ศาลจะไม่เข้าไปก้าวก่ายก็ตาม แต่จากการพิจารณาคำพิพากษาของศาลไทยแล้วก็พบว่า   
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ศาลใหน้ำ้หนกักบัการตดัสนิคดปีระเภทเดยีวกนัทีแ่ตกตา่งกนั กลา่วคอื ในบางกรณมีขีอ้เทจ็จรงิ 

ที่ใกล้เคียงกันมาก แต่ศาลเลือกที่จะไม่เข้าไปวินิจฉัยเลยโดยอ้างว่าสิ่งนั้นเป็นการกระทำทาง

รัฐบาล แต่ในบางกรณีที่ข้อเท็จจริงเป็นแบบเดียวกัน ศาลเลือกที่จะเข้าไปวินิจฉัยโดยมองว่า

ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นทางกฎหมายไม่ใช่เรื่องทางการเมือง  

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณากรณีศึกษาทั้งจากฝรั่งเศสและอังกฤษแล้ว รวินท์ก็ได้ชี้ให้

เห็นว่า อันดับแรก ก็คือ การให้ความสำคัญกับเสียงของปวงชน กล่าวคือ ในกรณีที่ประเด็น

ปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความเป็นการเมือง ไม่ใช่เรื่องถูกผิดหรือเรื่องของกฎหมาย   

ก็ควรให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนหรือไม่สร้างคำวินิจฉัยที่จะก่อให้เกิดผลตรงกันข้าม

กับเสียงของประชาชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ศาลอาจจะต้องจำกัดอำนาจของตนเอง   

แต่ถ้าหากประเด็นดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ เช่น การกระทำทางรัฐบาลนั้น

อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือการออกเสียงประชามติหรือการตัดสินใจของ

ประชาชนนั้น จะก่อให้เกิดการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว ฝ่ายตุลาการอาจจะ

ต้องเข้าไปวินิจฉัย โดยรวินท์เห็นว่า การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีทางการเมืองเพื่อพิทักษ์สิทธิ

เสรีภาพของประชาชนนั้น ถือเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ในโลกปัจจุบัน 

และในประเด็นเกี่ยวกับมติของมหาชนนั้น กล้าสมุทวณิชก็ได้ชี้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า

จุดอ่อนของฝ่ายตุลาการคือจุดยึดโยงกับประชาชนที่ไม่ได้มีมากเหมือนฝ่ายการเมืองในสถาบัน

ทางการเมืองอื่น ดังนั้น ฝ่ายตุลาการจำเป็นจะต้องไม่วางตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาชน  

โดยไม่จำเป็น และถ้าหากเป็นไปได้ ก็ขอเสนอให้การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายหรือร่างกฎหมายมีข้อจำกัดมากกว่านี้ กล่าวคือ กำหนดให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่านั้น หรือว่าเป็นกรณีที่ร่างกฎหมายนั้นกระทบ  

ต่อโครงสร้างของรัฐ หรือโครงสร้างองค์กรของรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งควรจะ

ต้องแก้ไขด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมากกว่า ส่วนประเด็นอื่นเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ  

ศาลรัฐธรรมนูญนั้น เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็อยากให้

เฉพาะเรื่องสถานะหรือลักษณะต้องห้ามที่ประจักษ์ชัดเท่านั้นที่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

เช่น กรณีต้องคำพิพากษาให้จำคุก ก็อยากให้เป็นกรณีที่อัยการยื่นฟ้องแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วนิจิฉยัตามนัน้ หรอืประกาศตามนัน้เลย สว่นกรณทีีต่อ้งตดัสนิใจเชงิอตัวสิยั เชน่ กรณกีารขดักนั 

แห่งผลประโยชน์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความไว้วางใจ ก็ควรให้ฝ่ายการเมืองซึ่งเป็น

ตัวแทนของประชาชนเป็นผู้วินิจฉัยเองว่านักการเมืองผู้นั้นสมควรได้รับความไว้วางใจต่อไป  

หรือไม่  

นอกจากนี้ จรัญภักดีธนากุล ยังได้สะท้อนมุมมองเพิ่มเติมว่า ทั้งฝ่ายตุลาการและ  

ฝ่ายการเมืองต่างก็มีจุดอ่อน คือ หนึ่ง ฝ่ายตุลาการอาจมีจุดอ่อนในเรื่องของจุดยึดโยงของ

ประชาชน ดังนั้นการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อำนาจไปตัดสินคดี  

ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ก็ควรจะต้องใช้อำนาจด้วยความระมัดระวัง กล่าวคือ จะต้องดูแล
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สถานะของตนเอง และไม่ตัดสินหรือทำอะไรไปในทางที่จะทำให้ประชาชนต้องเสื่อมศรัทธา 

สอง การตัดสินคดีจะต้องไม่ล่าช้า เพราะความล่าช้าก็คือความอยุติธรรม และสาม อีกสิ่งหนึ่ง

ที่จะต้องระมัดระวัง ก็คือ การตัดสินคดีด้วยความเป็นธรรม โดยจะต้องมีความเป็นอิสระ  

และเป็นกลาง โดยต้องยืนอยู่บนหลักการ เป็นอิสระ (Independent) คือต้องปราศจาก  

การแทรกแซงจากฝา่ยการเมอืง และสองตอ้งเปน็กลาง (Impartiality) คอืจะตอ้งมคีวามเปน็กลาง 

ทางการเมืองในสังคมที่ซับซ้อนนี้ และสามต้องมีคุณธรรม (Integrity) คือจะต้องไม่ทุจริต  

ที่สำคัญ จรัญเองยังได้สะท้อนภาพว่าการที่ฝ่ายตุลาการเข้ามาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับ

การเมืองนั้น ส่วนหนึ่งก็เกิดจากจุดอ่อนของฝ่ายการเมืองเองด้วย นั่นคือ ในหลายกรณีเสียง

ของพรรคฝา่ยคา้นไมไ่ดร้บัการคุม้ครอง ทัง้ทีพ่รรคฝา่ยคา้นกำลงัปกปอ้งสทิธขิองคนบางกลุม่อยู ่

หรือพยายามสิ่งที่ถูกต้อง แต่กลับสู้เสียงข้างมากในรัฐสภาไม่ได้ และอีกประการหนึ่งก็คือ   

การทุจริตในฝ่ายการเมือง ดังนั้น ถ้าหากแก้ไขที่ฝ่ายการเมืองเองด้วย ก็อาจจะทำให้  

ฝ่ายตุลาการเข้ามาวินิจฉัยคดีทางการเมืองน้อยลง  

และในประเด็นที่ ใกล้ เคียงกันนี้ เข็มทองต้นสกุลรุ่ งเรือง ก็ได้สะท้อนภาพว่า   

แม้ว่าปัจจุบันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างว่าฝ่ายตุลาการยุ่งเกี่ยวกับคดีทางการเมือง  

มากเกินไป แต่ตนก็คิดว่าการยุบศาลหรือการเข้าไปยุ่งกับอิสระของฝ่ายตุลาการก็ไม่ใช่ทางออก  

ที่พึงปรารถนาเช่นกัน การมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ แต่สิ่งที่จะต้องปรับเพื่อให้ไม่เกิดการใช้อำนาจตุลาการ

ก้าวก่ายกับคดีทางการเมืองมากเกินไปก็คือ ศาลเองก็ต้องใช้อำนาจของตนเองด้วย  

ความระมัดระวังในการเข้าไปวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเคารพการใช้อำนาจของ

องค์กรอื่น โดยถ้าหากเห็นว่าประเด็นใดเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยแท้ ก็อาจคืนให้  

ฝ่ายการเมืองไปวินิจฉัยกันเอง ส่วนฝ่ายการเมืองนั้น เมื่อเห็นว่าประเด็นใดเป็นประเด็นทาง  

การเมือง ก็ควรแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการเมืองที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ไม่ควรทำเรื่อง

การเมืองให้เป็นเรื่องกฎหมายโดยนำข้อพิพาทนั้นขึ้นสู่ศาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแพ้ชนะ  

แต่เพียงอย่างเดียว แต่ไม่อาจหาทางออกที่สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยการเจรจาต่อรองได้ 

การโต้ตอบของประชาชนและฝ่ายการเมืองในเมื่อเรื่องการเมือง
กลายเป็นเรื่องของกฎหมายมากเกินไป

ในหลายประเทศก็มีตัวอย่างการโต้กลับของฝ่ายการเมืองในกรณีที่ฝ่ายตุลาการได้เข้ามา

วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไป โดยอาจเกิดจากกรณีที่ฝ่ายตุลาการเข้าไปวินิจฉัยคดี  

ที่ประชาชนมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนี้ ศาลไม่ควรเข้ามาตัดสิน แต่ควรให้ประชาชนหรือ

รัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนตัดสินใจมากกว่า โดย กล้าสมุทวณิช ก็ได้ยกตัวอย่าง

กรณีที่เกิดการโต้กลับโดยฝ่ายการเมือง โดยอาจโต้กลับด้วยกลไกที่รัฐธรรมนูญกำหนด เช่น 

ฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขกฎหมายกำหนดเขตอำนาจของศาล อย่างกรณีที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม



สร
ุป
กา
รป
ระ
ชุม
กล
ุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
3

สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

202

รัฐธรรมนูญ แต่ศาลเคยวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นขัดรัฐธรรมนูญ   

ฝ่ายการเมืองก็เอาประเด็นดังกล่าวไปหาเสียงว่าถ้าหากได้รับเลือกตั้งจะแก้ไขกฎหมายและ

จำกัดอำนาจศาล ซึ่งเมื่อได้รับเลือกตั้งก็ทำเช่นนั้นจริง แต่ก็ถูกฝ่ายตุลาการวินิจฉัยอยู่ดีว่า   

การจำกัดอำนาจศาลนั้นขัดรัฐธรรมนูญเพราะทำลายแก่นของรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิเสรีภาพ  

ในการเข้าถึงความยุติธรรม เป็นต้น  

หรืออาจมีอีกกรณีที่เป็นการโต้กลับและนำไปสู่การยุบศาลรัฐธรรมนูญ อย่างกรณีของ

ประเทศคีร์กีซสถาน ซึ่งเกิดความวุ่นวายทางการเมือง และศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยคดีเป็นคุณ

กับประธานาธิบดีตลอดจนเป็นที่สงสัย และก็ปรากฏหลักฐานว่าฝ่ายตุลาการมีการทุจริต  

จนสุดท้ายมีการลงประชามติกันจนทำให้ต้องยุบศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น  

ปัจฉิมกถา:สิทธิเสรีภาพทางกฎหมายหรือวัฒนธรรม
ที่ต้องใช้ฝ่ายการเมืองตัดสินใจ?

จากที่กล่าวมาทั้ งหมด วิทยากรหลายท่านได้ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า   

เมื่อใดก็ตามที่การตัดสินใจของฝ่ายการเมืองนั้นจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

หรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน เมื่อนั้นฝ่ายตุลาการก็มีความชอบธรรม  

ที่จะต้องเข้าไปวินิจฉัยได้ แต่ กล้าสมุทวณิช ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า ในบางกรณีก็เป็นการยาก

เช่นกันที่จะวินิจฉัยว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เป็นเรื่องทางกฎหมายอย่างแท้จริง   

หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ต้องการการยอมรับจากสังคมและจำเป็นต้องให้ผู้แทน

ของประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองตัดสินใจ เช่น กรณีของคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับกฎหมาย 

Defense of Marriage Act 1996 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตัดสิทธิ์ในการสมรสของบุคคลเพศ

เดียวกัน และศาลก็ได้วินิจฉัยว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นขัดรัฐธรรมนูญเพราะถือว่ากระทบ  

ต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า   

จริงอยู่ว่าการรักกัน หรือการอยู่ด้วยกันถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่การสมรสนั้น ถือว่าเป็น  

สิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม่ หรือว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่สังคมจะต้องให้การยอมรับร่วมกัน   

ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลัง จะถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ตุลาการควรตัดสินหรือไม่ หรือว่าเป็นเรื่อง

ที่ควรคืนการตัดสินใจให้แก่ผู้แทนของปวงชนเป็นผู้ตัดสินใจแทน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้   

อาจนำไปตั้งคำถามกับการวินิจฉัยกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญในหลายคดีในประเทศไทยได้เช่นกัน 

และเป็นประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาต่อไป  
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่36

การประชุมกลุ่มย่อยนี้ได้พูดถึงอำนาจของฝ่ายตุลาการในการตัดสินคดีทางการเมือง   

โดยฝ่ายตุลาการเองมีมุมมองที่ว่าโดยทั่วไปแล้ว ฝ่ายตุลาการไทยไม่สามารถอภิวัตน์ตนเองได้ 

แต่การใช้อำนาจที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการอภิวัตน์นั้น เกิดจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็น

ตัวแทนของประชาชนเขียนกฎหมายให้อำนาจแก่ฝ่ายตุลาการเอง แต่ศาลเองก็ยังคงมีข้อจำกัด

ในการใช้อำนาจตุลาการอยู่ ส่วนหลายกรณีที่มีการวินิจฉัยคดีก้าวล่วงไปยังการใช้อำนาจของ

ฝ่ายการเมืองนั้น วิทยากรได้ให้ข้อสรุปที่สำคัญ ดังนี้  

1) การแก้ปัญหาโดยการยุบฝ่ายตุลาการหรือเข้าไปก้าวก่ายกับการเป็นอิสระของ  

ฝ่ายตุลาการนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควร  

2) ฝ่ายตุลาการนั้นถือว่ามีจุดอ่อนคือจุดยึดโยงกับประชาชนที่น้อยกว่าฝ่ายการเมือง  

อื่น ๆ ดังนั้น การใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการก็ควรใช้อำนาจด้วยความระมัดระวัง กล่าวคือ   

ใช้อำนาจด้วยการเคารพการใช้อำนาจทางการเมืองขององค์กรอื่น ประเด็นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่อง

การเมืองโดยแท้ ก็ควรให้ฝ่ายการเมืองตัดสินใจ และที่สำคัญ ฝ่ายตุลาการเองก็ไม่ควรวินิจฉัย

คดีหรือวางตนเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือขัดแย้งกับประชาชนโดยไม่จำเป็น 

3) สำหรับกรณีของประเทศไทยเองนั้น ฝ่ายการเมืองเองก็ควรพิจารณาด้วยเช่นกันว่า

ประเด็นปัญหาใดที่มีลักษณะเป็นการเมืองโดยแท้ ซึ่งถ้าหากประเด็นนั้นมีลักษณะเป็นการเมือง

โดยแท้แล้ว ก็ควรใช้กลไกทางการเมืองระงับข้อพิพาทนั้นเอง ไม่ควรนำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณา

ของศาล เพราะจะทำให้เรื่องทางการเมืองกลายเป็นเรื่องของกฎหมาย และนำไปสู่การตัดสินใจ

ว่าถูกหรือผิด ไม่สามารถหาวิธีการที่สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผ่านการต่อรองได้ 

4) การวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของศาล ควรจะเคารพเสียงของประชาชน และ

เหตุผลเดียวในยุคปัจจุบันที่จะสร้างความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายตุลาการในการเข้าไปวินิจฉัยคดี

ทางการเมือง ก็คือ การเข้าไปวินิจฉัยเนื่องจากการตัดสินใจของฝ่ายการเมือง หรือประชามติ

นั้น จะทำให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

   

 6 สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 โดย นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธี

และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
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การบริหารภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต



ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูล  
รองผู้จัดการใหญ่   
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 

รองศาสตราจารย์ดร.มานิตย์จุมปา  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสันต์เหลืองประภัสร์  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

นางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะ  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ศาสตราจารย์ดร.เอกชัยสุมาลี  
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ดร.เลิศพรอุดมพงษ์  
นักวิชาการผู้ชำนาญการ   
สำนักวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพระปกเกล้า 

ดร.ถวิลวดีบุรีกุล  
ผู้อำนวยการ  
สำนักวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพระปกเกล้า 
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การบริหารภาครัฐบนความท้าทาย  
ของภาวะวิกฤต1 

 

 

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  

ได้ประสบปัญหาวิกฤตโรคระบาดและได้เกิดการยอมรับโดยทั่วกันว่า 

ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้น ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป 

และก็ยังส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการบริหารจัดการภาครัฐ

จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของ

ประชาชนที่ เปลี่ยนแปลงตามภาวะวิกฤต ส่วนในประเทศไทยนั้น   

ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลให้เห็นจุดอ่อนของระบบการบริหารจัดการ  

ภาครัฐ ตลอดจนเริ่มมีการทบทวนเพื่อปรับกระบวนการและระบบ  

การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ในหลายองค์กร ที่สำคัญ หลายภาคส่วน  

เริ่มมีความตระหนักถึงการบริหารงานภาครัฐที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อ  

รับมือกับภาวะวิกฤตอยู่ เสมอด้วย ในการประชุมกลุ่มย่อยที่ 4 นี้   

เลศิพรอดุมพงษ์ในฐานะผูด้ำเนนิรายการประจำการประชมุกลุม่ยอ่ยที ่4 

เรื่อง “การบริหารงานภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต” จะได้  

เชิญชวนให้เกิดการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหา  

ในการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต และร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิด

ระบบการบริหารงานภาครัฐที่ดีสำหรับภูมิทัศน์ใหม่การเมืองไทย 

 1 วิทยากร โดย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน), รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการ  

ผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

เอกสารประกอบการประชุม 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
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ภาวะวิกฤตกับการบริหารจัดการภาครัฐ

ดั งที่ ได้กล่ าวไปแล้ วข้ างต้น ภาวะวิกฤตที่ เกิดขึ้ นส่ งผลให้ เกิดการตั้ งคำถาม  

ต่อการบริหารงานภาครัฐว่าการบริหารงานภาครัฐที่เป็นอยู่นั้น เป็นระบบที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือจำเป็นจะต้องปรับตัว  

หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดย กอบศักดิ์ภูตระกูล ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าเมื่อกล่าวถึง “วิกฤต” ในปัจจุบันนี้ ก็มักจะนึกถึง

เฉพาะวิกฤตโรคระบาด แต่จริง ๆ แล้วยังมีวิกฤตอยู่อีกมากมายที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ แม้ว่าจะ  

ไม่ได้มีลักษณะด่วน หรือฉุกเฉินแบบวิกฤตโรคระบาดโควิด - 19 ก็ตาม โดยมีทั้งวิกฤต  

ทีร่นุแรงจบัตอ้งไดอ้ยา่งโรคระบาด หรอืวกิฤตนำ้ทว่มทีเ่คยเกดิขึน้ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2554 

และยังมีวิกฤตที่มีลักษณะเป็นวิกฤตแอบแฝง อย่างเช่นวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ซึ่งดูเหมือนกับว่า

เราจะอยู่กับวิกฤตฝุ่นนี้ได้ แต่จริง ๆ แล้ว ก็เกิดปัญหามากมาย หรืออย่างวิกฤตเรื่อง  

สังคมสูงอายุ (aging society) ที่ทำให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและอาจเกิด

วิกฤตเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต โดยวิกฤตเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีลักษณะฉุกเฉิน  

ที่ต้องการเร่งจัดการ แต่ก็จะสะสมและก่อตัวได้ในอนาคตเหมือนเป็นโรคมะเร็ง  

นอกจากนี้ิ ทั้ง อ้อนฟ้าเวชชาชีวะ และ วสันต์เหลือประภัสร์ยังได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่

วิกฤตโรคระบาดโควิด - 19 ได้สะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องบางประการของการบริหารจัดการ  

ภาครัฐ โดยอ้อนฟ้าได้อธิบายถึงคำว่า “วิกฤต” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการประชุม

กลุ่มย่อยนี้ว่า วิกฤตคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรงเฉียบพลัน และที่สำคัญคือ   

เมื่อเกิดวิกฤตแล้ว วิกฤตนั้นจะทำให้ชีวิตของประชาชนไม่เหมือนเดิม แต่สุดท้ายก็อาจทำให้เรา

เห็นปัญหาในการบริหารจัดการหลาย ๆ อย่างที่เคยเป็นมา โดยทั้งอ้อนฟ้าและวสันต์ได้กล่าวถึง

กรณีของวิกฤตโรคระบาดโควิด - 19 ที่เกิดขึ้น นั่นคือ อย่างน้อยที่สุด ทุกคนได้เห็นว่าโลกนั้น

เปลี่ยนไปแล้วและการบริหารจัดการภาครัฐก็มีช่องโหว่เกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่ได้เปลี่ยนตาม  

โลกที่เปลี่ยนไป คือ 

1) ภาครัฐยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งที่ด้วย

บริบทของโลกยุคปัจจุบันแล้ว ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก 

และเรียกร้องให้รัฐต้องตอบสนองด้วยความรวดเร็ว และเมื่อภาครัฐไม่สามารถตอบโจทย์  

ภาคประชาชนได้ทัน ก็จะนำไปสู่การขาดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ  

2) ภาครัฐไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากธรรมชาติของวิกฤต  

ที่ เกิดขึ้นคือเป็นวิกฤตของประเทศหรือของสังคม และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้น   

ภาครัฐก็ ไม่สามารถบริหารจัดการได้ โดยลำพังอีกต่อไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ   

วิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นความจำเป็นที่ต้องทำงานร่วมกับ  

ภาคส่วนอื่น ๆ รวมถึงการทำงานแบบบูรณาการด้วย  
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3) ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต ภาครัฐจำเป็นจะต้องตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างทันเวลา 

และการตัดสินใจที่ดีก็ต้องมาจากข้อมูล กล่าวคือ การประมวลผลข้อมูลที่ดีจะทำให้มีข้อมูลที่ดี

เพียงพอที่จะใช้ตัดสินใจได้ และทำให้วางแผนได้เช่นกัน ดังนั้น ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ

ภาครัฐจึงมาจากการพยายามสร้างสมดุลในการจัดการข้อมูลกับโจทย์ที่เร่งด่วน และถ้าหาก  

ไม่สามารถใช้ข้อมูลแก้ปัญหาได้ ก็จะกลายเป็นวิกฤตขึ้นมาอีกชั้นหน่ึง คือ วิกฤตเรื่องข้อมูล   

ความท้าทายใหม่ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ:
ภาพสะท้อนจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

ในเมื่อมีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนั้น 

ได้ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นในการหันกลับมาพิจารณาและทบทวนการบริหารจัดการภาครัฐเนื่องจาก

การจัดการกับวิกฤตนั้นทำให้เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการบริหารจัดการภาครัฐตามระบบ  

ที่เป็นอยู่นั้นมีปัญหาและไม่สามารถตอบสนองต่อวิกฤตหรือความต้องการของประชาชนได้อย่าง

ทันเวลา ประเด็นต่อมาที่จะต้องพิจารณาก็คือ จากภาพสะท้อนของวิกฤตที่ เกิดขึ้นนั้น   

ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนจากวิกฤตโรคระบาดที่มีความฉับพลันหรือภาพสะท้อนจากวิกฤต  

ที่ เกิดขึ้นในลักษณะสะสมอย่างวิกฤตอากาศหรือสิ่งแวดล้อมก็ตาม ได้ทำให้เห็นภาพ  

ความท้าทายต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไร  

๏ จากความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปสู่ความท้าทายใหม่ต่อระบบการบริหาร

จัดการ

 วสันต์เหลืองประภัสร์ได้สะท้อนให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของวิกฤตโรคระบาด  

ได้ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ชัดเจนมาก และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทำให้เกิด  

ความท้าทายต่อการบริหารจัดการภาครัฐ และทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสม ตลอดจน  

การเรียกร้องให้ภาครัฐจะต้องปรับเรื่องการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ

สิ่งที่เป็นการบริการสาธารณะ ดังนี้  

 1) โลกที่กำลังเป็น “สังคมไร้ศูนย์กลาง” (Centerless Society) ดังจะเห็นได้จาก

ความเป็นศิลปิน ซึ่งแต่ก่อนนั้นใครต้องการเป็นศิลปินจะต้องมีค่ายเพลง แต่ปัจจุบันด้วยความ

เจริญก้าวหน้าของสื่อโซเชียล (Social media) ทำให้ทุกคนสามารถเป็นศิลปินเองได้หมด  

ไม่ต้องมีค่ายเพลงอย่างแต่ก่อน นี่คือสิ่งที่เรียกว่า “ไร้ศูนย์กลาง” ดังนั้น ถ้าหากพิจารณา  

ในมุมของการบริการสาธารณะก็จะเห็นว่าได้เกิดตัวแสดงใหม่ ๆ มากมายในการจัดทำบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือสถานพยาบาล ดังนั้น   

สิ่งนี้จึงเป็นการท้าทายการบริหารจัดการภาครัฐในสมัยก่อนซึ่งถือว่า รัฐเป็นศูนย์กลาง  

ในการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ปัจจุบันอาจไม่ใช่อีกต่อไป โดยรัฐอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาท

จากศูนย์กลาง เป็นผู้ที่ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถประสานการทำงานร่วมกันได้ 
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 2) โลกที่ “เชื่อมต่อถึงกัน” (Hyper Connected World) ซึ่งเป็นจุดที่ยิ่งกว่า  

ที่เราพูดกันว่าเป็น “โลกาภิวัตน์” (Globalization) นั่นคือ มีการเชื่อมโยงการสื่อสารกันได้

ตลอดเวลาและทุกคนก็ใช้เวลาอยู่กับสื่อโซเชียลแทนการต้องออกไปมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง 

เช่น แต่ก่อนถ้าหากอยากจะซื้อของต้องไปตลาด แต่ตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อของได้จากทุกที่ 

หรือแม้กระทั่งสามารถขายของได้จากทุกที่ด้วย ส่งผลให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันได้แม้จะอยู่

คนละที่กัน และการปฏิสัมพันธ์กันได้ผ่านสื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ นี้เอง ก็ทำให้

แต่ละคนมีความเป็นปัจเจก (Individualization) มากยิ่งขึ้น และเมื่อแต่ละคนมีความเป็นปัจเจก  

มากขึ้นแล้ว ก็ทำให้เกิดความต้องการในบริการสาธารณะที่มีลักษณะสอดรับกับความต้องการ

ของตนเองมากยิ่งขึ้น ประเด็นเหล่านี้ทำให้ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสาธารณะ 

ซึ่งแต่เดิมอาจจะให้บริการสาธารณะในลักษณะ “เสื้อโหล” จะต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบเฉพาะ

กลุ่มมากยิ่งขึ้น  

 3) โลกกำลังเข้าสู่ความเป็นโลกดิจิทัล (Digitalization) ซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนช่องทาง 

(Platform) ในการทำงานของภาครัฐใหม่ โดยใช้ช่องทางดิจิทัล เช่น การสร้างระบบ   

“รัฐบาลแบบเปิด” (Open Government) ซึ่งหมายถึงรัฐบาลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และ

เข้าไปตรวจสอบได้ และจะต้องสร้างระบบการทำงานร่วมกัน (Cooperation) โดยภาครัฐ  

จะต้องหาความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และหลายภาคส่วนมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยช่องทาง  

ดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาครัฐจะต้องใช้ช่องทางดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในการหา

ภาคส่วนที่มีความสามารถเพียงพอมาร่วมงานด้วย  

 นอกจากนี้ วสันต์ เองยังได้สะท้อนปัญหาของการบริหารจัดการภาครัฐว่า   

การบริหารจัดการวิกฤตในประเทศไทยนั้น มีลักษณะเป็นการวิ่งตามปัญหา และที่ผ่านมาได้มี

การพยายามประสานงานรวมทุกภาคส่วนมาช่วยกันแก้ปัญหา แต่ก็เป็นเพียงการรวมความคิด 

(Idea) เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วสันต์เห็นว่า  

การพยายามรวมความคิด เพื่ อสร้ า งยุทธศาสตร์ อาจไม่ ใช่สิ่ งที่ เพี ยงพออีกต่อ ไป   

เพราะการร่วมมือกันควรเปลี่ยนเป็นการสร้างโครงการ หรือการนำโครงการมาพิจารณา  

ว่าจะนำไปใช้อย่างไร มากกว่าการอยากได้แต่เพียงความคิดหรือความเห็นในการบริหารจัดการ

แต่เพียงอย่างเดียว  

๏ ความท้าทายของการบริหารจัดการภาครัฐในมุมของฝ่ายปฏิบัติการ

 นอกจากความท้าทายต่อระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่อาจทำให้ภาครัฐจะต้อง

ทบทวนกรอบแนวคิดในการทำงานใหม่ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่แล้ว 

ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการเอง ก็อาจจะต้องมีการทบทวนแนวทางการทำงานด้วย โดย อ้อนฟ้า

เวชชาชีวะได้สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ภาครัฐ” แล้ว ก็จะประกอบด้วยสองส่วน 

คือ ฝ่ายกำหนดนโยบาย กับฝ่ายปฏิบัติการ และเมื่อมุ่งเน้นมาพิจารณาฝ่ายปฏิบัติการแล้ว   

ก็จะเห็นปัญหาหรือช่องโหว่ในการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่  
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 1) ระบบราชการเป็นระบบที่ค่อนข้างปิด และส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบราชการ  

มีความเป็นระบบปิด ก็เนื่องจากมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ครอบเอาไว้   

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การปฏิบัติงานไม่สามารถทำนอกกฎระเบียบท่ีวางไว้ได้  

 2) ระบบการทำงานของราชการมีลักษณะเป็นแบบแบ่งส่วนกันทำและทำในลักษณะ 

“ของใครของมัน” (Silo) ขาดการบูรณาการหรือคิดร่วมกัน ทั้งที่ในการดำเนินการหลายอย่าง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ต้องอาศัยความจำเป็นในการบูรณาการ

ร่วมกันเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  

 ทั้งนี้ อ้อนฟ้าได้เน้นย้ำว่าปัญหาทั้งสองประการข้างต้นของฝ่ายปฏิบัติการ เกิดขึ้น

เนื่องจาก ฝ่ายปฏิบัติการจำเป็นจะต้องทำงานบนกรอบของกฎหมาย ถ้าหากไม่ทำตามแล้ว  

อาจมีความผิด จนการทำงานกลายเป็น “ทำตามกฎหมาย” และไม่นึกถึง “เป้าหมาย” ที่แท้จริง 

ที่สำคัญ กฎหมายที่กำหนดความผิดในปัจจุบันมีมากมาย เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการทุจริต 

ทำใหฝ้า่ยปฏบิตักิารเองไมก่ลา้คดิอะไรใหม ่ๆ เพราะกลวัถกูตรวจสอบ หรอืแมก้ระทัง่กลายเปน็ 

ผู้กระทำความผิดไปถ้าหากเกิดทำอะไรนอกกรอบกฎหมาย  

 ๏ ความท้าทายของการบริหารจัดการภาครัฐต่อระบบการทำงานของรัฐบาล 

ในภาวะวิกฤต

 ทั้งวสันต์ และอ้อนฟ้า ได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายต่อการบริหารจัดการภาครัฐ  

ที่ค่อนข้างครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการในกรณีปกติด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิด  

ภาวะวิกฤตนั้น อาจทำให้เกิดความต้องการในการบริหารจัดการที่แตกต่างจากการบริหาร

จัดการในภาวะปกติ เนืื่องจากภาวะวิกฤตนั้นเป็นสถานการณ์ที่ต้องการความเร่งด่วน  

ในการบริหารจัดการดังที่ได้กล่าวไว้แล้วตอนต้น ทั้งนี้ วิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นและกินเวลา

ยาวนานมากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นความบกพร่องของการบริหารจัดการภาครัฐ

ในภาวะวิกฤต และในเมื่อวิกฤตโรคระบาดอาจไม่ใช่วิกฤตสุดท้ายที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญ 

ดังนั้น การถอดบทเรียนเกี่ยวกับความท้าทายต่อการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะวิกฤตจึงมี

ความสำคัญไม่แพ้กัน โดย กอบศักดิ์ภูตระกูล ได้ชี้ิให้เห็นว่าจากวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมา   

2 ปีนั้น ทำให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารจัดการภาครัฐในวิกฤตโรคระบาด ดังนี้  

 1) ปัญหาเกี่ยวกับวิธีคิด (mindset) ของภาครัฐ นั่นคือ แม้ว่าจะมีการพูดถึงกันมา

ตลอดว่าภาวะวิกฤตนั้นมีความแตกต่างจากภาวะปกติ และต้องการการบริหารจัดการที่มี  

ความแตกต่างจากการบริหารจัดการในภาวะปกติก็ตาม แต่ในมุมมองของกอบศักดิ์แล้ว   

เห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยจัดการกับภาวะวิกฤตเหมือนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ปกติ   

ทำให้การจัดการหลาย ๆ เรื่องมีความล่าช้ากว่าเอกชน  

 2) ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง โดยกอบศักดิ์เห็นว่าการจัดการหลายเรื่องมี

ความเป็นการเมืองมากเกินไป และมีลักษณะที่มีวาระซ่อนเร้น (hidden agenda) เช่น   
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เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนมาผูกโยงกับการหาเสียงและหลายกรณีเป็นการหาเสียง  

ในพื้นที่บางพื้นที่ด้วยทำให้การให้ความช่วยเหลือขาดความเสมอภาค และยังเป็นการบริหาร

จัดการที่ขาดประสิทธิภาพในภาพรวม ที่สำคัญการนำเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดการ  

ในภาวะวิกฤตก็ยังส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนด้วย  

 3) กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่ก่ออุปสรรคต่อการบริหารจัดการ   

โดยในประเด็นนี้ กอบศักดิ์ได้เห็นไปในทางเดียวกับอ้อนฟ้าว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึง

ระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทยมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการ

บริหารจัดการ ทำให้การบริหารจัดการในหลาย ๆ ขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เกิดภาวะ

วิกฤตซึ่งต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วนนั้นเกิดความไม่คล่องตัว เพราะเมื่อมีกฎระเบียบ

กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติมาก ผู้ปฏิบัติการก็จะยิ่งกลัวว่าถ้าหากทำผิดขั้นตอน ก็จะกลายเป็น  

การกระทำความผิดและถูกลงโทษ  

 4) ปัญหาเกี่ยวกับระบบการสั่งการ ซึ่งกอบศักดิ์มองว่าที่ผ่านมา การสั่งการ  

มีลักษณะรวมศูนย์อำนาจมากเกินไป และแม้ว่ารัฐบาลจะมองว่าการรวมศูนย์อำนาจ  

ในการสั่งการจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการจัดการภาวะวิกฤตก็ตาม แต่การกระจายคำสั่งไป

สู่การแก้ไขในชุมชนนั้น กลับทำได้ไม่ดี โดยเกิดปัญหา คือ  

 4.1) คำสั่งจากส่วนกลางไม่สามารถถ่ายทอดไปยังพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว 

 4.2) การทำงานในช่วงวิกฤตดังกล่าวขาดการบูรณาการ ทั้งที่ความจริงการติดต่อ

ของโรคระบาดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ นั้น มีลักษณะเหมือนกัน แต่กลับเกิดภาพ

ที่ว่าต่างคนต่างจัดการซึ่งทำให้การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตนั้นไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 4.3) ขาดเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นจะต้องใช้ในการบริหารจัดการวิกฤต

โรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาใช้

ตัดสินใจ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา หรือ  

รอความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถ้าหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีกว่านี้   

ก็อาจทำให้การกระจายความช่วยเหลือ หรือการหามาตรการต่าง ๆ   

เพื่อบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็ได้ 

 5) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งส่วนที่มีกฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤต และส่วนที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน

ของรัฐบาลที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามในกลุ่มประชาชนถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการ  

ใช้จ่ายเงินเพื่อจัดการกับภาวะวิกฤต 

 ทั้งนี้ กอบศักดิ์ยังได้เน้นย้ำถึงการจัดการในภาวะวิกฤตว่า ปัญหาการบริหารจัดการ

วิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดการเตรียมการ หรือที่เรียกว่า “ขาดการ

ซ้อมรบ” เพราะการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของประเทศไทยมีลักษณะที่ว่า รอให้เกิดปัญหา
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แล้วค่อยแก้ไข และเมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปก็ขาดการถอดบทเรียนสำหรับเตรียมการรับมือถ้าหาก

เกิดวิกฤตครั้งต่อไป  

 นอกจากนี้่ อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกสะท้อนมาตลอดตั้งแต่ตอนต้นว่ามีความสำคัญกับ  

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต คือ “ข้อมูล” โดยในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลนี้ เอกชัยสุมาลี  

ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของข้อมูลที่ต้องใช้ในภาวะวิกฤต ซึ่งอาจมีลักษณะหรือคุณสมบัติ

เฉพาะ นั่นคือ  

 1) เป็นข้อมูลที่ต้องผูกอยู่กับเงื่อนเวลา นั่นคือ การได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว  

มีความสำคัญมาก ดังนั้น ระบบการจัดการข้อมูลในภาวะวิกฤตจะต้องมีความรวดเร็ว   

เพราะถ้าหากต้องรอการเก็บข้อมูล การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ที่ต้องใช้เวลาร่วมเดือน

เหมอืนปกตกิอ็าจไมท่นั และนอกจากขอ้มลูจะผกูอยูก่บัเงือ่นเวลาแลว้ อกีปจัจยัหนึง่ทีม่คีวามสำคญั  

ที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของเวลา ก็คือ ในแต่ละช่วงเวลาของการเกิดวิกฤต การบริหารจัดการ

ข้อมูลย่อมมีความต่างกัน โดย  

 -  ก่อนเกิดวิกฤต จะต้องมีการเตรียมการก่อนที่วิกฤตจะเกิดขึ้น การจัดการ

ข้อมูลในช่วงดังกล่าวจะต้องเป็นการเตรียมเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการประมวลผลข้อมูล และอาจจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นไว้ให้  

มากที่สุด โดยเอกชัยได้ยกตัวอย่างกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่มีการเกิด  

แผ่นดินไหวบ่อยครั้ง และจากวิกฤตที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องนี้ เอง ก็ทำให้มีการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ว่าหมู่บ้านไหน  

มีประชากรกี่คน เป็นคนแก่และเด็กกี่ คน และมีกี่ คนที่ต้องได้รับ  

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นต้น   

 -  ระหว่างที่อยู่ในวิกฤต ก็ยิ่งต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ถ้าหาก  

ไม่เตรียมการประมวลผลข้อมูลหรือพยายามหาข้อมูลมาเก็บไว้ให้ได้  

มากที่สุดในช่วงก่อนเกิดวิกฤตแล้ว ข้อมูลก็จะมากองรวมกันอยู่ในช่วงที่เกิด

วิกฤตนี้ ก็จะยิ่งทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ  

 -  หลังเกิดวิกฤต ก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูประเทศ

หลังวิกฤต โดยเอกชัยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น   

ที่ว่ามีการใช้ข้อมูลประมวลผลว่าควรให้ความช่วยเหลือต่อบริษัทไหน   

หรอืตอ่อตุสาหกรรมอะไรกอ่น เปน็จำนวนเงนิเทา่ใด เพือ่ใหร้ะบบเศรษฐกจิ 

ของประเทศฟื้นฟูได้อย่างเร็วที่สุด  

 2) เป็นข้อมูลที่ต้องการความแม่นยำเชิงพื้นที่สูงมาก เนื่องจากการจัดการวิกฤต  

โรคระบาดที่ผ่านมามีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ หรือก็คือ บางพื้นที่อาจเกิดความแออัด  

ที่ไม่เหมือนกันหรือมีความต้องการบางอย่างไม่เหมือนกัน  
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 3) ต้องมีการบูรณาการข้อมูล หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา

วางแผนในการบริหารจัดการ แต่ในกรณีของประเทศไทย จะเห็นว่าข้อมูลถูกเก็บอยู่ในคนละ

ช่องทาง (Platform) และขาดการบูรณาการ ซึ่งเอกชัยเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีวิธีปฏิบัติ 

(Protocol) กลางในการจัดการข้อมูล 

ปัญหาของการบริหารจัดการภาครัฐในประเทศไทย
กับโจทย์ใหม่ที่รัฐต้องคิดต่อ

จากความท้าทายที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น วสันต์เหลืองประภัสร์และ อ้อนฟ้า 

เวชชาชีวะ ได้สะท้อนให้ เห็นปัญหาของการบริหารจัดการภาครัฐในประเทศไทย   

อีกทั้งได้กล่าวถึงโจทย์ใหม่ที่รัฐบาลอาจจะต้องหาคำตอบสำหรับการสร้างหรือปรับปรุงระบบ  

การบริหารจัดการภาครัฐ โดยวสันต์ได้สะท้อนปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารจัดการภาครัฐ

ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1) ในส่วนของราชการส่วนกลาง วสันต์เห็นเช่นเดียวกับอ้อนฟ้าว่าหน่วยงานแต่ละแห่ง  

มีการทำงานในลักษณะที่ต่างคนต่างทำ แต่ละกรมมีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแยกงาน

กันทำ ทำให้ขาดการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นมากในปัจจุบัน และ  

แม้การกำหนดงบประมาณจะมีการกำหนดงบบูรณาการก็ตาม แต่การทำงบและการบริหารงาน   

ก็ยังคงมีลักษณะต่างคนต่างทำเหมือนเดิม 

2) ในส่วนของราชการส่วนภูมิภาค วสันต์มองว่า จริง ๆ แล้วราชการส่วนภูมิภาค  

ของไทยถูกตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีลักษณะเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง  

กับพื้นที่ในลักษณะที่เป็นตัวแทนของรัฐส่วนกลาง ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญของ  

การบรหิารจดัการภาครฐัของไทย หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื ราชการสว่นภมูภิาคมคีวามนา่เชือ่ถอื 

และส่วนงานต่าง ๆ ให้ความเกรงใจมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่งตั้งมาไม่นาน  

เมื่อเทียบกับราชการส่วนภูมิภาค แต่ประเทศไทยเองกลับไม่ค่อยใช้ประโยชน์ด้านนี้  

ของราชการส่วนภูมิภาค ทั้งที่ความจริงแล้วทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมท่ีดีได้ 

3) ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วสันต์มองว่าแม้จะมีการกระจายอำนาจ   

แต่ด้วยกฎหมาย และกฎระเบียบที่ตราขึ้น ก็ยังส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ

ราชการสูงไม่แพ้กับส่วนกลาง และไม่สามารถคิดนอกกรอบเพื่อสร้างบริการสาธารณะ  

ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบ 

นอกจากนี้ วสันต์ยังมองว่าในปัจจุบัน รัฐควรตั้งคำถามสำคัญคือ  

1) รัฐควรทำอะไร และไม่ทำอะไรแล้ว โดยรัฐจะต้องปรับบทบาทจากที่เป็นคนไล่ตาม

ปัญหา (Problem Solver) เป็นคนที่ทำหน้าที่เกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้สังคมเกิดทางเลือก  

ในการแก้ปัญหาใหม่ตลอดเวลา (Solution enabler) หรือก็คือรัฐจะต้องทำหน้าที่ เป็น   
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“คุณอำนวย” (Facilitator) ให้เกิดทางแก้ปัญหาได้ เนื่องจากเมื่อโลกเข้าสู่สังคมไร้ศูนย์กลาง 

รัฐจึงไม่ใช่ตัวแสดงหลักแต่เพียงตัวแสดงเดียวอีกต่อไป  

2) สิ่งที่รัฐต้องทำ รัฐจะต้องดำเนินการอย่างไร โดยรัฐจะต้องตั้งโจทย์กับการลดต้นทุน 

และข้อจำกัดในการบริหารจัดการภาครัฐ และต้องตระหนักว่ารัฐไม่สามารถทำงานแบบเดิมได้ 

และรัฐต้องตั้งโจทย์กับรูปแบบในการบริการสาธารณะที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับความต้องการ

และความคาดหวังของประชาชน ทั้งนี้ ความต้องการและความคาดหวังนั้นไม่เคยลดลง   

แต่ว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

ทั้งนี้ อ้อนฟ้าได้เน้นย้ำว่าโจทย์ใหม่ของรัฐไทยในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในมุมของฝ่ายปฏิบัติการ คือ  

1) รัฐจะทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้ และ  

2) รัฐจะต้องเพิ่มขีดความสามารถตัวเองอย่างไร โดยอ้อนฟ้ามองว่า การเพิ่มขีด  

ความสามารถนั้น จะต้องกระทำโดยมี “การออกแบบใหญ่” (Grand Design) คือ หนึ่ง   

รัฐจะต้องรู้เป้าหมายว่า เป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร สอง รัฐจะต้องทบทวนว่ากลไกที่จะนำไปสู่

เป้าหมายคืออะไร โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านข้าราชการ ด้านวัฒนธรรม และกฎระเบียบ และ

สุดท้าย รัฐจะต้องดูบริบทที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มขีดความสามารถ จะต้องมีกลยุทธ์หลัก   

4 ข้อ คือ  

 -  รัฐจะต้องพัฒนาเรื่องการบริการ โดยเฉพาะการบริการบนช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะ

ต้องทำให้ผู้คนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันด้วย  

 -  รัฐจะต้องปรับโครงสร้างและปรับภารกิจ 

 -  รัฐจะต้องปรับสู่การเป็นรัฐดิจิทัล  

 -  ตัวกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมแล้ว ก็อาจจะต้องปรับเช่นกัน 

กฎหมายคืออุปสรรค...หรือเพราะไม่รู้จักใช้กฎหมาย

จะเห็นได้ว่าเมื่อพูดถึงปัญหาในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหาร

จัดการในภาวะวิกฤต หลายคนมักจะนึกถึงกรณีที่การบริหารจัดการนั้น “ขาดความคล่องตัว” 

และเมื่อมีการกล่าวถึงสาเหตุของการขาดความคล่องตัวนั้น เหตุแรก ๆ ที่มักจะถูกนึกถึงก็คือ 

อุปสรรคจากตัวบทกฎหมายที่อาจจะมีมากเกินไป หรือกำหนดกติกาตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติ

ไว้เยอะเกินไป หรือการบังคับใช้และตีความที่เคร่งครัดจนเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างไรก็ตาม มานิตย์จุมปา ได้สะท้อนมุมมองอีกมุมมองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าว 

ดังนี้   

1) ประเด็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย โดยในประเด็นนี้ มานิตย์ได้อธิบายว่ากฎหมาย  

ทุกฉบับนั้นมีขึ้นได้เพราะรัฐเป็นผู้ตรากฎหมาย (ส่วนใหญ่แล้ว ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอกฎหมาย 
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และฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา) และถ้าหากกฎหมายที่ตราขึ้นนั้นมีปัญหา รัฐก็สามารถแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายได้ นั่นหมายความว่า แม้จะมองว่ากฎหมายเป็นอุปสรรค แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ

จัดการไม่ได้เสียทีเดียว 

2) ประเด็นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของตัวบทกฎหมาย ในประเด็นนี้ มานิตย์เห็นว่า  

จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อะไรที่เรียกว่า “ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะ

วิกฤต” โดยในทางกฎหมาย “ความยืดหยุ่น” ในที่นี้ หมายถึง การเขียนกฎหมายให้ผู้ใช้อำนาจ

ของรัฐมีดุลพินิจที่จะปรับใช้อำนาจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะวิกฤต และมานิตย์  

ได้ยกตัวอย่างถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ซึ่งในช่วงแรกกฎหมายที่ถูกเลือกนำมาใช้

จัดการกับภาวะวิกฤตดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพราะมองว่า  

โรคระบาดดังกล่าวเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามนิยามของกฎหมาย แต่เมื่อนำกฎหมายดังกล่าว

มาใช้ปรากฏว่ากฎหมายนั้นได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดดูแลโรคติดต่อภายใน

ขอบเขตจังหวัด ทั้งที่โรคระบาดดังกล่าวได้ระบาดไปทั่วประเทศโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน   

จึงได้เกิดการเลือกกฎหมายฉบับอื่นมาใช้เพื่อจัดการกับภาวะวิกฤต และถ้าหากพิจารณา

กฎหมายที่จัดการกับภาวะวิกฤตในประเทศไทยแล้ว จะพบว่ามีอยู่สองลักษณะ คือ   

หนึ่ ง กฎหมายที่บัญญัติ ไว้สำหรับใช้ ในภาวะปกติ แต่มีบางหมวดพิ เศษในกฎหมาย  

ฉบับเดียวกันนั้นเองที่กำหนดเรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น กฎหมายที่กำหนด  

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ก็จะมีบทบัญญัติที่กำหนดเรื่องการบริหารจัดการน้ำ  

ในสภาวะทั่วไป และมีหมวดที่กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤต และสอง คือ 

กฎหมายที่เขียนสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะวิกฤตโดยเขียนให้อำนาจจัดการไว้ค่อน

ข้างกว้างเพื่อให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เช่น พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 หรือกฎอัยการศึก  

ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่กฎหมายทีก่ำหนดใหเ้กดิการบรหิารราชการอยา่งยดืหยุน่กม็บีญัญตัไิว ้

จึงอยู่ที่ว่าผู้ใช้อำนาจรัฐจะเลือกหยิบกฎหมายอะไรมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่

และการตีความก็สามารถทำได้ค่อนข้างกว้าง เช่น พระราชกำหนดการบริหารราชการ  

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ก็ได้กำหนดนิยามของสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ค่อนข้างกว้าง

ว่าเหมือนถึงสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน   

ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะการจลาจลทางการเมือง หรือการชุมนุมทางการเมืองอันเป็นจุดกำเนิด

ของการตราพระราชกำหนดนี้เท่านั้น แต่ยังสามารถตีความถึงสถานการณ์โรคระบาดได้อีกด้วย 

จึงอาจกล่าวได้ว่า พระราชกำหนดดังกล่าวมีระดับความยืดหยุ่นให้ผู้มีอำนาจซึ่งก็คือ  

นายกรัฐมนตรีเลือกใช้ และถ้าหากเลือกใช้อำนาจอย่างไรแล้ว ความรับผิดชอบก็จะตามมา 

3) ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจ โดยมานิตย์ได้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจ

ของรัฐตามที่กฎหมายให้อำนาจนั้น จะต้องมีข้อมูล และต้องใช้ตามกฎหมายที่กำหนด นั่นคือ 

เมื่อกฎหมายกำหนดให้รัฐสามารถใช้ดุลพินิจได้ ก็มักจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจ
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เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ด้วยเหตุนี้ การใช้อำนาจรัฐจึงอาจต้องถูกกำกับ

และตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ที่กล่าวกันว่ากฎหมายเป็นอุปสรรคกับ  

การบริหารจัดการภาครัฐ หรือทำให้การบริหารจัดการภาครัฐไม่ยืดหยุ่นนั้น มานิตย์เห็นว่า  

จริง ๆ แล้ว มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการในช่วงภาวะวิกฤตมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่

กับว่าผู้มีอำนาจจะเลือกหยิบบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมาบังคับใช้ และถ้าหากหยิบมาบังคับใช้

แล้วเห็นว่ายังคงเป็นอุปสรรคอยู่ ภาครัฐเองก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายได้เช่นเดียวกัน  

ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ของประเทศไทย

เมื่อได้กล่าวถึงสภาพปัญหาและความท้าทายไปแล้ว ประเด็นต่อไปที่จะต้องพิจารณา  

จากการมองการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะวิกฤตก็คือการหาทางออกที่จะทำให้เกิด  

การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยอ้อนฟ้าเวชชาชีวะ 

ได้เริ่มนำเสนอจากการกล่าวย้ำว่า ถ้าหากต้องการหาทางออกจากการบริหารจัดการภาครัฐ  

ที่เป็นปัญหา ก็จะต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนว่าต้องการให้เป้าหมายเป็นอย่างไร และ  

มองกลไกภาครัฐว่าเป็นอย่างไร และอย่างที่ได้มีการกล่าวถึงมาตลอดตั้งแต่ต้นว่าระบบแนวคิด

ของราชการมีลักษณะเป็นระบบปิด ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือกฎระเบียบก็ตาม   

ดังนั้น ก็จะต้องหาทางออกจากวงจรเดิมโดยการบริหารจัดการภาครัฐจะต้องปรับตัว  

ไปในแนวทางดังนี้  

1) ต้องสร้างระบบ “รัฐบาลแบบเปิด” (Open Government) อย่างที่ได้มีการกล่าวถึง

ไปแล้วในตอนต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงรัฐบาลได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเพื่อแสดง  

ความเห็นหรือเป็นการเข้าถึงในลักษณะตรวจสอบ ซึ่ งจะทำให้ภาครัฐมีการทำงาน  

ที่มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น   

2) ต้องสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

มาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความเห็นประชาชน   

การประมวลผลข้อมูล หรือการให้บริการประชาชน ที่สำคัญรัฐจะต้องเร่งทำให้ทุกคนสามารถ

เข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกันด้วย นอกจากนี้ อ้อนฟ้ายังแสดงให้เห็นว่าการทำเรื่อง

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นั้น จะต้องทำในสองมิติ คือ  

 - การทำให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) ซึ่งก็คือการปรับกระบวนงานให้เป็นระบบ  

ดิจิทัล โดยจะต้องทบทวนระบบการทำงาน และต้องทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าส่วนใด  

ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือ

ปรับปรุงกฎระเบียบนั้น  
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 - การทำข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) โดยจะต้องทำระบบเปิดข้อมูลทุกส่วนผ่าน

ระบบดิจิทัล (Open Data) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ ซึ่งรวมถึง

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการทำงานของภาครัฐ และเปิดระบบให้ประชาชนสามารถบอก  

ความต้องการของประชาชนเองต่อภาครัฐได้เพื่อให้ภาครัฐสามารถปรับการบริการสาธารณะ  

ที่ เหมาะสมกับประชาชนได้ และต้องเปิดให้ประชาชนประเมินการทำงานของภาครัฐ  

หรือสามารถติชมภาครัฐได้ จนท้ายที่สุด ต้องทำให้ช่องทางดิจิทัลกลายเป็นช่องทางที่สร้าง

โอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมทำงานกับรัฐได้ 

ที่สำคัญ ในประเด็นดังกล่าวนี้เอกชัยสุมาลียังได้กล่าวเสริมอีกว่าการทำการบริหาร

จัดการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลนั้น ควรมีลักษณะเป็น “การแปลงโฉมให้เป็นดิจิทัล” (Digital 

transformation) โดยจะต้องมีการจัดกระบวนการและขั้นตอนให้มีการรองรับการทำงาน  

ของระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องบนฐานข้อมูล

ดิจิทัล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลไกในการบริหารจัดการในแต่ละภาคส่วนให้มี  

การเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ ทั้งนี้ เอกชัยเน้นย้ำว่าจะต้องมีการสร้างระบบจัดการฐานข้อมูล

ทั้งหมด และต้องมีการทดสอบกระบวนการที่สร้างขึ้นมาสำหรับจัดการกับข้อมูล เพื่อให้ได้  

การจัดการข้อมูลที่มีความแม่นยำ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต 

นอกจากนี้ กอบศักดิ์ภูตระกูล ก็ได้นำเสนอทางออกเพื่อปรับการบริหารจัดการภาครัฐ

อีก 7 ประการ คือ  

1) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย : ซึ่งกอบศักดิ์ได้เน้นย้ำว่าควรจะต้องมีการทบทวน  

และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถยืดหยุ่นต่อการจัดการกับ

ภาวะวิกฤตได้ และเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นอาจไม่เพียงพอต่อการจัดการกับภาวะวิกฤต   

ทีส่ำคญั กอบศกัดิย์งัเสนอดว้ยวา่ควรมกีฎหมายแมบ่ทเฉพาะทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัการจดัการวกิฤต  

ซึ่งกฎหมายนั้นอาจกำหนดให้มีการลัดขั้นตอนบางอย่าง หรือยกเว้นขั้นตอนบางประการที่มีใน

ภาวะปกติได้ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต 

2) ระบบสั่งการ : ควรมีการสร้างระบบสั่งการที่มีวินัยมากกว่านี้ หรืออาจกำหนดให้

ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการรวมศูนย์สั่งการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการกำหนดบทลงโทษ

ในกรณีที่หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตด้วย  

3) การสร้างระบบเครือข่าย : ซึ่งหมายถึงการสร้างระบบโครงข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  

ในพื้นที่ แล้วให้โครงข่ายชุมชนในพื้นที่นี้มีบทบาทในการต่อสู้กับภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพราะ  

ในอนาคตวิกฤตที่เกิดขึ้นจะเป็นวิกฤตเชิงพื้นที่ ซึ่งถ้าหากให้รัฐบาลส่วนกลางลงไปแก้ไขเอง  

ในชุมชน อาจไม่ได้ผลดีเท่าให้คนในชุมชนช่วยกันแก้ไขเองแล้วรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนการแก้ไข

ปัญหานั้น ซึ่งข้อเสนอนี้สอดคล้องกับที่วสันต์ให้ความเห็นว่า ต่อไปรัฐบาลส่วนกลางอาจไม่ใช่  

ผู้เล่นหลัก แต่จะต้องวางตัวเป็นผู้อำนวยให้เกิดการแก้ไขปัญหา โดยกอบศักดิ์ได้กล่าวถึง  
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อย่างชัดเจนว่า “ประชาธิปไตยไทยในภูมิทัศน์ใหม่ก็คือการสร้างระบบใหม่ให้ประเทศไทย  

ที่ให้อำนาจแก่ประชาชนในระดับชุมชน แล้วต้องสร้างรัฐที่มีความเข้มแข็งและโครงข่ายที่ดี   

และมีสำนึกรับผิดชอบ”  

4) การสร้างระบบการสื่อสาร : แม้ว่าจะมีการโอนอำนาจกลับไปที่ส่วนกลาง หรือทำให้

เกิดการรวมศูนย์อำนาจในช่วงที่ต้องจัดการกับภาวะวิกฤตก็ตาม แต่ก็จะต้องสร้างระบบ  

การสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการถ่ายทอดคำสั่งจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่ หรือการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาให้ส่วนกลางประเมินผลและวางแผนต่อการจัดการ  

กับภาวะวิกฤต 

5) การจัดการเรื่องงบประมาณ : โดยจะต้องมีการบริหารเงินให้ส่งลงไปยังพื้นที่ของ

ประชาชนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบัน คือ งบประมาณที่มีไม่สามารถลงไปถึงประชาชนที่ได้รับ  

ผลกระทบอย่างแท้จริงได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการสร้างขั้นตอนที่ยุ่งยากที่ทำให้ประชาชนเข้าถึง

ตัวเงินนั้นลำบาก หรือการมีกฎระเบียบที่ติดขัดที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันก็ตาม  

6) การสร้างระบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม : โดยจะต้องสร้างระบบที่ทำให้ประชาชน

สามารถส่งเสียงถึงรัฐบาลในกรณีที่เกิดการบริหารราชการที่ผิดพลาดหรือไม่สอดคล้อง  

กับความต้องการของประชาชน หรือไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังได้ หรือแม้แต่กรณี  

ที่ประชาชนสงสัยต่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ก็ต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถ

ส่งเสียงร้องเรียนได้ และ  

7) การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัภาวะวกิฤต : ตอ้งระลกึเสมอวา่ วกิฤตโรคระบาดโควดิ - 19 

จะไม่ใช่วิกฤตสุดท้าย และคงจะต้องมีวิกฤตอย่างอื่นอีก ดังนั้น รัฐจะต้องเตรียมความพร้อม

เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตอยู่เสมอ โดยจะต้องมีการถอดบทเรียนและคิดถึงการจัดการล่วงหน้า 

โดยกอบศักดิ์ได้เน้นย้ำว่า “...คิดเหมือนกับสู้ศึกต้องมีกองทัพ กองทัพมีคนต้องมีแขนขาแล้ว  

ก็ต้ องสร้ า ง โครงข่ ายไปถึ งชุมชนกับ เอกชนไว้ ต้องมี ระบบ มีอุปกรณ์ ต้องมี วินั ย   

ต้องมีการซ้อมรบ...” และจะต้องทำทุกวันเหมือนกับประเทศไทยกำลังมีวิกฤต อย่าคิดว่า  

เดี๋ยววิกฤตก็ผ่านพ้นไป  

ส่วนวสันต์เหลืองประภัสร์ก็ได้นำเสนอทางออกในเชิงการจัดระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ โดยเน้นย้ำว่าที่ผ่านมา รัฐไทยเองก็พยายามปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำงานอย่างบูรณาการ เช่น การกำหนด

นโยบายบางอย่างที่จำเป็นจะต้องขับเคลื่อนโดยหลายหน่วยงาน ก็จะมีการแก้ปัญหาด้วยการ  

ตั้งคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบเป็นกรรมการมาจากหลายหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกัน   

แต่รูปแบบดังกล่าวนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการใช้รูปแบบคณะกรรมการก็เป็นเพียง

การนำผู้ที่เกี่ยวข้องมานั่งประชุมร่วมกันแต่ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก และแม้ปัจจุบัน  

จะมีความพยายามในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณโดยมีงบบูรณาการ  
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ที่กำหนดให้หน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกันต้องเสนองบประมาณบางโครงการร่วมกัน   

แต่การบูรณาการดังกล่าวก็เป็นเพียงการบูรณาการเชิงเอกสารเท่านั้น เพราะสุดท้ายเมื่อต้อง

ปฏิบัติงานก็ยังคงแยกกันทำ นอกจากนี้ อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องทำก็คือการให้กลไกที่มีอยู่ใน  

ภาคส่วนอื่นเกิดระบบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระเบียบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน  

ต้องสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จโดยผ่านการกระจายอำนาจให้ได้ 

ทั้งนี้ การสร้างกลไกในเชิงพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จนั้น ควรจะต้องมีการดำเนินการ 

ดังนี้  

1) รัฐส่วนกลางต้องปรับเปลี่ยนบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของตนเอง โดยจะต้องมี  

การทบทวนว่ารัฐส่วนกลางจะไม่ทำอะไรบ้าง และต้องตั้งคำถามกับตัวเองจริง ๆ ว่าส่วนกลาง  

จะมีไว้ทำอะไร ส่วนภูมิภาคควรมีขอบเขตอำนาจเพียงใด และท้องถิ่นควรมีหน้าที่และอำนาจ  

ในการดำเนินการเรื่องใดบ้าง  

2) การสร้างกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่ให้เกิดขึ้น โดยจะต้องสร้างความเป็นสถาบัน  

ของกลไกความร่วมมือ โดยการสร้างกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่นั้น จะต้องประกอบด้วย  

 - การสร้างการสานเสวนา โดยให้แต่ละหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกันได้มี  

ปฏิสัมพันธ์กันบ่อย ๆ และการเสวนาที่สำคัญก็คือการเสวนาเชิงยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ   

การเสวนาเช่นนี้จะเป็นไปด้วยดีถ้าหากอยู่บนฐานข้อมูล และจะต้องมีการสร้างข้อมูล  

เชิงพื้นที่ด้วย  

 - การสร้ า งหน่ วยกลางในการนำเอากลไกต่ าง ๆ มาพบปะสั งสรรค์กัน   

หรือเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เช่น อาจมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน จัดประชุม ฯลฯ   

และถ้าหากมีการประชุมแล้วได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการ ก็จะต้องมีการผลักดันโครงการ  

โดยผู้ประกอบการเชิงนโยบายต้องเป็นคนผลักดัน 

ทั้ งนี้ วสันต์ได้ทิ้ งท้ายถึงประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบโดยมองว่าหลายประเทศ   

การตรากฎระเบียบจะมีลักษณะเป็นเพียงแนวปฏิบัติ (Guideline) แต่ไม่ใช่หลักกฎหมาย   

แต่ประเทศไทยก็บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติ ทำให้มีการแก้ไขยากและกลายเป็น

อุปสรรค 

สุดท้ายนี้ มานิตย์จุมปาได้กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น

และเหมาะสมกับการใช้แก้ไขปัญหาภาวะวิกฤต โดยสะท้อนภาพการตรากฎหมายเพื่อจัดการ

กับภาวะวิกฤตตามกรอบรัฐธรรมนูญ คือ  

1) การตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจำเป็นจะต้องมีการรับฟังความเห็น   

มีการวิเคราะห์ในหลายประเด็น เช่น การหาจุดคุ้มทุน และจะต้องมีการตรากฎหมาย  

เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ตลอดจนจะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อทำเป็น

แนวทางในการตรากฎหมาย  
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2) การจัดการภาวะวิกฤตจะต้องทำด้วยความ “รวดเร็ว รอบคอบ และชอบด้วย

กฎหมาย” นั่นคือ ต้องมีกฎหมายที่ให้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และจะต้องมี  

การกำหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกใช้อย่างสอดคล้องกับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ 

และประการสุดท้าย คือ จะต้องทำด้วยความชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นจึงควรจะต้องมีกลไก  

การตรวจสอบ มีองค์ความรู้ด้านกฏหมายร่วมด้วย 

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่ามีหลายประเทศเขียนกฎหมายกลางสำหรับการบริหารจัดการ

ในภาวะวิกฤตเอาไว้จึงควรต้องมีการทบทวนว่าบทบัญญัติเหล่านั้นเหมาะสมกับประเทศไทย  

หรือไม่ ที่สำคัญ มานิตย์ได้เน้นย้ำว่าการรับมือกับภาวะวิกฤตนั้น จะต้องมีการเรียนรู้   

แล้วถอดบทเรียนเพื่อรองรับกับภาวะวิกฤตอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้อีก   

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่42

โจทย์สำคัญสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยที่ 4 เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์ว่าภาครัฐจะต้อง

ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตได้ แต่การอภิปราย

ได้เริ่มต้นจาการสะท้อนให้เห็นว่า ท่ามกลางภาวะวิกฤตนั้นได้ทำให้ภาครัฐได้เข้าใจภาพของ

ปญัหามากยิง่ขึน้ ไมว่า่จะเปน็วกิฤตทีเ่กดิขึน้อยา่งเรง่ดว่น หรอืวกิฤตทีค่อ่ย ๆ สะสมจนกลายเปน็ 

ปัญหาใหญ่ก็ตาม และจากนั้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าการเกิดวิกฤตได้สะท้อนให้เห็นภาพ

ความท้าทายต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไรบ้าง โดยได้มีการนำเสนอว่าจะต้องมีการปรับ

วิธีคิด (mindset) และต้องดูเรื่องระบบยุติธรรม ตลอดจนดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้วย 

โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

1) ระบบราชการยังเน้นไปที่การรวมศูนย์ และยังมีลักษณะการทำงานที่ขาด  

การบูรณาการกัน ดังนั้น การปรับปรุงแก้ไขจึงต้องเริ่มจากการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

และการสร้างระบบการทำงานที่ทำให้เกิดการบูรณาการกันทั้งหมด ที่สำคัญจะต้องมี  

การตั้งโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ราชการแต่ละส่วนทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

และราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องทำหน้าที่อะไร มีขอบเขตอำนาจเพียงใด ราชการส่วนกลาง  

ควรจะต้องทำอะไร และมีสิ่งใดบ้างที่ไม่ต้องทำ ตลอดจนจะต้องมีการทบทวนเรื่องการปรับ

บทบาท โดยรัฐส่วนกลางควรมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานให้ทุกภาคส่วนได้ทำงานร่วมกัน   

และเป็นผู้อำนวยการให้เกิดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีที่สุดเมื่อเกิดภาวะวิกฤต   

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐจะต้องเปลี่ยนจากการทำบทบาทเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหา   

มาเป็นคนที่ประสานเพื่อให้ทุกภาคส่วนมาหาทางออกร่วมกัน 

 2 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบัน  

พระปกเกล้า 
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2) ควรมีการบูรณาการข้อมูล เพราะการบูรณาการข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นจุดสำคัญมาก  

ในการจั ดการกั บภาวะวิ กฤต โดยจะต้ อ งมี ก ารจั ด เก็ บข้ อมู ล ไ ว้ อย่ า ง เป็ นระบบ   

และมีการประมวลผลไว้เผื่อสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดการกับภาวะวิกฤตในคราวต่อไป  

3) การทำรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลแบบดิจิทัล นั่นคือ นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำงานของรัฐบาล ข้อมูลของรัฐบาล ตลอดจนสามารถตรวจสอบ

การทำงานของรัฐบาลได้ และรัฐจะต้องไม่ลืมที่จะทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัล

ที่จำเป็นต้องใช้ในการรับบริการสาธารณะจากรัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน 

4) ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต รัฐควรทบทวนการบริหารจัดการในช่วงดังกล่าว โดยการ

รวมศูนย์การสั่งการก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องสร้างระบบที่ทำให้

เกิดการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง ตลอดจนทำให้การสื่อสารนั้นลงไปยังพื้นที่อย่างรวดเร็วด้วย  

5) รัฐควรสร้างระบบเรื่องการจัดสรรงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลงไปยังพื้นที่  

ที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ตลอดจนจะต้องไม่สร้างระบบที่เป็นภาระ  

กับประชาชนในการเข้าถึงเงินที่รัฐบาลจัดสรรไว้ช่วยเหลือประชาชนด้วย  

6) ความท้าทายที่สำคัญอีกประการในการจัดการกับภาวะวิกฤต คือ การจัดการหลัง

ภาวะวิกฤตซึ่งจะต้องมีการวางแผนในการฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วที่สุด และจะต้องมีการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อม

สำหรับการรับมือกับวิกฤตอื่น ๆ ในคราวต่อไปด้วย 
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่5
ดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐ

กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน



ศาสตราจารย์ดร.ฐิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์   
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและ  
นานาชาติ ISIS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุล  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

นางสาวศยามลไกรยูรวงศ์   
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

นายอาทิตย์สุริยะวงศ์กุล   

ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต  

นายศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์  
ผู้อำนวยการ  

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า 

ดร.ศรัณยุหมั้นทรัพย์  
นักวิชาการผู้ชำนาญการ   
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า 
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 5 เรื่อง  

ดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐ


กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน1




 

ตั้งแต่โลกได้รู้จักกับระบอบประชาธิปไตยและมีการพัฒนาแนวคิด

ด้านประชาธิปไตยอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ก็ถือว่า 

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตย และวางหลัก

มาตลอดว่ารัฐจะจำกัดหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพบางประการได้  

ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลเรื่อง “ความมั่นคงของรัฐ” ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรักษา

ความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตั้งแต่ช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการให้น้ำหนักกับ

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นอย่างมาก 

โดยคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศจะมีการวางหลักมาตลอดว่า 

รัฐจะจำกัดหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ภายใต้เงื่อนไข 

บางประการ นั่นคือ แม้ว่ารัฐจะอ้างว่าเพื่อความมั่นคงของรัฐ แต่การจำกัด

หรือละเมิดสิทธิดังกล่าวจะต้องใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

และกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ 

ที่ทำให้มุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ หรือความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีก็ได้ส่งผลให้เกิดการตระหนักเรื่องการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ส่งผลให้รัฐ

จำเป็นจะต้องตระหนักถึงภัยความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้าย 

วิกฤตโรคระบาด หรือแม้แต่การเกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ และ

ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้หลายประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 1 วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน

ศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ISIS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  

นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายอาทิตย์  

สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต ผู้ดำเนินรายการ นายศุภณัฐ  

เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

เอกสารประกอบการประชุม 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
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ได้กำหนดกฎหมายให้น้ำหนักไปทางการรักษาความมั่นคงของรัฐมากกว่าเสรีภาพของประชาชน

ในบางสถานการณ์ และการให้น้ำหนักดังกล่าวก็กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกัน  

อย่างต่อเนื่องทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย 

ในกลุ่มย่อยนี้ ศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะผู้ดำเนินรายการกลุ่มย่อยที่ 5 เรื่อง “ดุลยภาพระหว่าง  

ความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน” จะชวนทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น

เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนร่วมกันหาคำตอบเพื่อสร้าง

ดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ  

ในภูมิทัศน์การเมืองใหม่ของประเทศไทย  

สิทธิเสรีภาพของประชาชนความมั่นคงของรัฐ
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ศยามลไกรยรูวงศ์ไดส้ะทอ้นภาพกวา้ง ๆ ของการรบัรองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

โดยแสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครอง  

สิทธิเสรีภาพตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเอง   

โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนไว้ค่อนข้างกว้าง อีกทั้งยังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กำหนดรับรองเรื่อง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใด ก็ไม่ได้รับรองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนทุกด้านอย่างเด็ดขาด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สิทธิเสรีภาพของประชาชน  

บางประเภทอาจถูกจำกัดได้ด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อจำกัดอีกประการของการใช้

สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็คือ จะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพไปในทางที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ  

คนอื่น นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดเงื่อนไข  

ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพเพิ่มขึ้นอีก โดยมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า 

“สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ  

ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อม

มีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้

สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ			

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของ  

บุคคลอื่น” 

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น อาจถูกจำกัดได้   

ถ้าหากมีการกำหนดการจำกัดสิทธิเสรีภาพนั้นไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย หรือเป็นกรณี

ที่การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน หรือการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น โดยการกำหนด
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ให้การ “กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ” เป็นเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิ

เสรีภาพนั้น เพิ่งมีขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้  

ด้วยเหตุนี้ การกลับมาให้ความสนใจคำว่า “ความมั่นคงของรัฐ” ว่าแท้จริงแล้วหมายถึง

อะไรกันแน ่จึงกลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการถกเถียงกันในการประชุมกลุ่มย่อยนี ้โดย ฐิตินันท์

พงษ์สุทธิรักษ์ได้กล่าวถึงความมั่นคงในมุมที่ว่า ความมั่นคงนั้น หมายถึง ความอยู่รอดของรัฐ 

และความมั่นคงก็มีสองมิติ คือ ความมั่นคงภายนอก และความมั่นคงภายใน โดยความมั่นคง

ภายนอกนั้น หมายถึงความมั่นคงของรัฐไทยต่อสถานการณ์โลกภายนอก ซึ่งก็จะมีลักษณะ

เป็นการกล่าวถึงความอยู่รอดของประเทศไทย ส่วนความมั่นคงภายในซึ่งเป็นบริบทของ  

ความมั่นคงที่จะกล่าวถึงในการประชุมกลุ่มย่อยนี้ หมายถึง ความมั่นคงภายใน ซึ่งมักจะถูก

ตีความว่า เป็นความอยู่รอดของผู้มีอำนาจหรือของขั้วอำนาจ และในเมื่อความอยู่รอดของ  

ผู้ทรงอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวเนื่องจากมีการจัดสรรและแย่งชิงอยู่ตลอดเวลา และได้ชี้ให้เห็น

ปัจจัยของการสร้างความมั่นคงภายในหรือความอยู่รอดของผู้มีอำนาจว่าได้แก่ กระบวนการ  

เข้าสู่อำนาจของผู้มีอำนาจ การรักษาอำนาจ การใช้อำนาจ และการขับเคลื่อนในการแสวงหา

อำนาจ และฐิตินันท์ก็เชื่อว่า ถ้าหากประเทศไทยมีภูมิทัศน์ทางการเมืองที่แน่นอนและตายตัว 

มีการสร้างกลไกและกระบวนการที่ดีในการต่อรองเชิงอำนาจและเป็นกระบวนการที่ได้รับ 

การยอมรับแล้วก็อาจจะมีการพูดเรื่องความมั่นคงของรัฐน้อยลงเพราะผู้มีอำนาจไม่จำเป็น

ต้องแก่งแย่งหรือชิงอำนาจกัน

อย่างไรก็ตามปริญญาเทวานฤมิตกุล ได้ชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

อีกมุมหนึ่ง โดยอธิบายว่า คำว่า “ความมั่นคง” นั้น มีคำที่ใช้ในความหมายใกล้เคียงกันสองคำ 

คือ Security และ Stability ซึ่งคำแรกคือ “ความมั่นคง” ซึ่งเป็นประเด็นที่จะถูกพูดถึง  

ในการประชุมกลุ่มย่อยนี้ และคำหลังมักถูกใช้ในบริบทที่หมายถึง “เสถียรภาพ”  

ทั้งนี้ คำว่า “ความมั่นคงของรัฐ” หรือที่มีการเรียกกันว่า State Security นั้น เป็นคำที่

ถูกใช้อ้างในการจำกัดสิทธิเสรีภาพเรื่อยมาตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่สหรัฐอเมริกา  

ที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ “9/11” เพราะการก่อการร้ายดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศ

รวมถึงรัฐบาลที่ของประเทศต้นแบบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลในหลาย

ประเทศในภาคพื้นยุโรป ตรากฎหมายมาจำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนโดยอ้าง

เหตผุลวา่ “เพือ่ความมัน่คงของรฐั” และความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งระวงัและปราบปรามการกอ่การรา้ย  

และเมื่อพิจารณาถึงส่วนนี้ ก็จะต้องพิจารณาต่อมาว่า “รัฐ” (ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของ

ความมั่นคง) หมายถึงอะไร เวลาใช้คำว่า “ความมั่นคงของรัฐ” หมายถึงความมั่นคงของอะไร 

หรือของใครกันแน่ ?  

ในส่วนนี้ ปริญญาได้ชี้ให้เห็นว่าในทางกฎหมายมหาชนยุคปัจจุบันในประเทศที่ปกครอง

ดว้ยระบอบประชาธปิไตยนัน้ จะตอ้งเขา้ใจกอ่นวา่ “รฐั” และ “รฐับาล” นัน้ ถกูแยกออกจากกัน 
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โดยรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีรัฐบาลเป็นผู้แทนนิติบุคคลกระทำการในนามของรัฐ  

ซึ่งจะต้องแยกออกจากการกระทำที่กระทำเป็นการส่วนตัวไม่ได้ทำในนามของรัฐ ทั้งนี้ ในสมัยที่

มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นถือเป็นระบอบที่ไม่มีการแยกรัฐและรัฐบาล

ออกจากกัน จนมีคำกล่าวของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กษัตริย์ที่ปกครองประเทศฝรั่งเศสว่า   

“l’Etat, c’est moi”. หรือที่ภาษาไทยแปลว่า “ข้านี่แหละคือรัฐ” แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  

การปกครองเปน็การปกครองระบอบประชาธปิไตยซึง่ถอืวา่อำนาจอธปิไตยเปน็ของประชาชนแลว้ 

ก็ต้องมองว่า รัฏฐาธิปัตย์นั้นคือประชาชน หรือว่า รัฐ ก็คือ ประชาชน นั่นเอง ดังนั้น คำว่า 

“ความมั่นคงของรัฐ” ในนิยามของรัฐประชาธิปไตยจึงจะต้องหมายถึง ความมั่นคงของ

ประชาชน และการใช้อำนาจของรัฐแม้จะอ้างว่าเป็นการใช้อำนาจเพื่อความมั่นคงก็ตาม   

ก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมเช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม ปริญญาได้สะท้อนให้เห็นภาพอีกประเด็นก็คือในกรณีที่รัฐบาลในประเทศ

ใดก็ตามอยู่ในอำนาจไปนาน ๆ ก็อาจเกิดความเคยชินและคิดว่ารัฐและรัฐบาลไม่สามารถ  

แยกออกจากกันได้จึงเกิดการตีความว่า ความมั่นคงของรัฐก็คือความมั่นคงของรัฐบาล 

และที่ขาดไม่ได้คือการมองว่า แท้จริงแล้วความมั่นคงของรัฐมีขึ้นเพื่ออะไร ?   

ซึ่งในประเด็นนี้อาทิตย์สุริยะวงศ์กุล ได้ให้ความเห็นไปในทางที่สอดคล้องกับปริญญาเกี่ยวกับ  

การมองว่าความมั่นคงของรัฐ คือ ความมั่นคงของประชาชน โดยอาทิตย์ยังกล่าวเสริมอีกว่า   

เมื่อความมั่นคงของรัฐหมายถึงความมั่นคงของประชาชน ดังนั้น การอ้างเรื่องความมั่นคง  

ของรัฐก็ควรจะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับความมั่นคง
ของรัฐ:ดุลยภาพของการอ้างความมั่นคงมากระทบสิทธิเสรีภาพ
ควรอยู่ที่จุดไหน?

ก่อนพิจารณาว่าดุลยภาพของสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของรัฐอยู่ตรง  

จุดไหนนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

และการอา้งความมัน่คงของรฐักอ่น โดยในมติขิองเปา้ประสงคน์ัน้ อาทติย์สรุยิะวงศก์ลุ ไดม้องวา่ 

ความมั่นคงของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอาจไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันเสมอไป 

โดยอาทิตย์เห็นว่าการสร้างความมั่นคงของรัฐก็เป็นไปเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และเมื่อเกิด

ความปลอดภยัหรอืมคีวามมัน่คงพอแลว้ กจ็ะทำใหเ้กดิการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนได ้

แต่เมื่อมองถึงกระบวนการที่จะต้องใช้อำนาจเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้ว อาทิตย์เองก็มองว่า  

อาจจะมีมุมที่เกิดใช้อำนาจเพื่อรักษาความมั่นคงแล้วกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ 

ดว้ยเหตนุี ้ในมมุของอาทติยเ์องจงึมองวา่สิง่ทีจ่ะชว่ยสรา้งสมดลุใหแ้กก่ารใชอ้ำนาจรฐัเพือ่สรา้ง 

ความมั่นคงกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะต้องอาศัยกลไกทั้งกลไกในตัว

ฝ่ายการเมืองผู้ใช้อำนาจเองและกลไกที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายการเมือง 
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นั่นคืออาทิตย์มองว่า ในฝ่ายการเมืองเองก็ต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจกันเอง เช่น  

การตรวจสอบ รัฐบาลโดยรัฐสภา แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมี  

คำวินิจฉัยที่ส่งผลให้รัฐสภาสามารถใช้อำนาจในฐานะคณะกรรมาธิการเพื่อเรียกให้ฝ่ายบริหาร

มาซักถามตามกลไกการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินได้น้อยลง ส่วนกลไกการตรวจสอบ

การใชอ้ำนาจนัน้ มองวา่องคก์รทีต่รวจสอบการใชอ้ำนาจจะตอ้งเปน็อสิระ โดยกลไกการตรวจสอบ 

การใช้อำนาจที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองนี้ อาทิตย์ยังมองไปถึงการให้ประชาชนตรวจสอบการใช้

อำนาจของรัฐในกรณีดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งถ้าหากการตรวจสอบมีปัญหา ก็อาจทำให้เกิดการใช้

อำนาจเพื่ออ้างความมั่นคงไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ 

นอกจากนี้ ปริญญาเทวานฤมิตรกุล ได้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจ  

เพื่อสร้างความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเน้นที่มิติ

ของกระบวนการทีร่ฐัใชอ้ำนาจเพือ่สรา้งความมัน่คง ทำใหส้ามารถสรปุไดว้า่ การใชอ้ำนาจของรฐั 

อันเนื่องมาจากการอ้างความมั่นคงนั้น ถ้าหากยิ่งใช้อำนาจมาก สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะ

ถูกจำกัดมากตามไปด้วย หรือก็คือ “อำนาจมากขึ้นเท่าไหร่ เสรีภาพก็ยิ่งหายไปเท่านั้น” และ

ยิ่งถ้าหากให้อำนาจรัฐในการจัดการเรื่องนี้มาก ประชาชนก็อาจจะยิ่งถูกสอดส่องจากรัฐมาก   

ดังนั้น การหาดุลยภาพในเรื่องนี้ จึงควรเริ่มจากการกลับมาสู่จุดหมายที่ว่ารัฐจำเป็นจะต้อง

ปกป้องประชาชนจากภัยที่กระทบต่อความมั่นคงทั้งหลายเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย 

ด้วยเหตุนี้ ปริญญาจึงเสนอให้การหาจุดดุลยภาพจะต้องเริ่มจากแนวคิดที่ว่า “การรับรอง

สิทธิเสรีภาพเป็นหลัก และการจำกัดเป็นข้อยกเว้น” และจะต้องจำกัดอยู่เพียงที่ว่ารัฐสามารถ

ใช้อำนาจโดยอ้างเรื่องความมั่นคงของรัฐและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ ตราบเท่า

ที่การรักษาความมั่นคงนั้น เป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเครื่องมือ

สำคัญที่จะต้องใช้เพื่อสร้างสมดุลและจำกัดการใช้อำนาจรัฐในกรณีดังกล่าวนั้น ได้แก่   

หนึ่ง หลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการใช้กฎหมายจำกัดการใช้

อำนาจรัฐ นัน่คอื กฎหมายตอ้งกำหนดขอบเขตของการใชอ้ำนาจรฐัทีจ่ะทำไดเ้พือ่สรา้งหรอืรกัษา

ความมั่นคง และรัฐจะใช้อำนาจดังกล่าวได้เท่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น สอง นอกจากอาศัย

หลกันติธิรรมแลว้ กจ็ำเปน็จะตอ้งกำหนดกลไกในการแบง่แยกการใชอ้ำนาจเพือ่ใหม้กีารตรวจสอบ 

การใช้อำนาจรัฐนั้นว่าสอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือไม่ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดี 

โดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งถ้าหากไม่มีกลไกทั้งสองดังกล่าว ก็มีแนวโน้มว่า  

ผู้ใช้อำนาจอาจใช้อำนาจไปในทางรักษาผลประโยชน์ของตนเองได ้

สถานการณ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนกับความมั่นคงของรัฐ
ในปัจจุบัน

ในประเทศไทยปัจจุบันมีหลายกรณีที่เกิดการปะทะกันระหว่างการใช้อำนาจรัฐเพื่อสร้าง

ความมั่นคงกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการปะทะกันของแนวคิด
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ระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของรัฐ

หลายกรณี โดย ศยามลไกรยูรวงศ์ได้แสดงให้เห็นว่า หลายครั้งของการปะทะกันระหว่าง

ประเด็นทั้งสองประเด็นนี้ มีทั้งส่วนที่เป็นเพราะกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถ

ดำเนินการได้โดยใช้ดุลพินิจ และได้เกิดการใช้ดุลพินิจไปในทางที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน โดยกรณีศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ กรณีสิทธิของชนพื้นเมือง ซึ่งการไม่ยอมรับสถานะ

ของชนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนในหลายพื้นที่ ก็เกิดจากการอ้างเหตุเรื่องความมั่นคงของรัฐ   

หรืออาจเป็นกรณีชาวมลายูมุสลิมซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนแล้ว 

แต่เมื่อมีการเคลื่อนไหว รัฐบาลก็กลับประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงกับคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะ

เป็นการประกาศกฎอัยการศึก หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น หรือแม้แต่กรณี  

การปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีลักษณะการปราบปรามแบบเหมารวม ทั้งที่ผู้ต้องโทษหลายกรณี

เป็นผู้หญิงหรือเป็นเหยื่อของครอบครัวที่บังคับให้กระทำความผิด ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ

ของประชาชนอย่างรุนแรงโดยอ้างเหตุว่าต้องปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความมั่นคง  

และกรณีที่เห็นชัดที่สุดคือกรณีการปราบปรามผู้ชุมนุมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผู้ชุมนุม  

ก็ถือเป็นผู้ใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็น (Freedom of Expression) ซึ่งเป็นเสรีภาพ  

ที่รัฐธรรมนูญรับรอง อีกทั้งยังมีการปราบปรามการชุมนุมแม้ว่าผู้ร่วมชุมนุมหลายคนจะเป็น

เยาวชน ทั้งนี้ การปราบปรามการชุมนุมดังกล่าวก็ก่อให้เกิดคำถามมากมายว่าวิธีการหรือ

มาตรการที่รัฐเลือกใช้ในการปราบปรามเพื่ออ้างความมั่นคงนั้น ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน 

(Proportionality) ซึ่งก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็นหรือไม่ 

ทีส่ำคญั ประเดน็ทีม่กีารพดูถงึบอ่ยทีส่ดุในชว่งทีผ่า่นมา คอื กรณขีองการกระทำความผดิ 

และบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่มีการเรียกฐานความผิดดังกล่าวว่า

ความผดิฐาน “หมิน่พระบรมเดชานภุาพ” ซึง่มกีารเพิม่โทษหลงัจากเหตกุารณ ์6 ตลุาคม 2519 

และปัจจุบันก็มีการบังคับใช้ในลักษณะที่กว้างและมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดดังกล่าว

อยา่งมากมายจนเกดิการวพิากษว์จิารณว์า่ควรจะมกีารยกเลกิบทบญัญตัมิาตราดงักลา่ว แตจ่รงิ ๆ 

แล้วปัญหาอาจจะอยู่ที่การบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ที่ให้น้ำหนักกับการรักษาความมั่นคง

มากเกินไปจนไม่ได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

นอกจากนี ้ปรญิญายงัไดย้กตวัอยา่งการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วกบัการรกัษาความมัน่คง 

ของราชอาณาจักรในลักษณะที่ชี้ให้เห็นถึงการตั้งคำถามต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน นั่นคือ การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาฐานความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ

ภายในราชอาณาจักรที่บัญญัติในมาตรา 113 และ มาตรา 116 โดยปริญญาได้เริ่มชี้ชวนให้เห็น

ฐานความผิดในมาตรา 113 หรือที่มีชื่อเรียกว่าความผิดฐาน “กบฏ” ซึ่งบัญญัติว่า  

“ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ 

(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 
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(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ

ให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ 

(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต” 

จากบทบญัญตัดิงักลา่วขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่การกำหนดความผดิฐานกบฏนัน้ เปน็การบญัญตั ิ

ความผิดที่มีขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐโดยเอาผิดผู้ที่ทำการล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญหรือล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ หรือทำให้องค์กรที่ใช้อำนาจ  

ดังกล่าวไม่สามารถใช้อำนาจได้ แต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่เกิดการรัฐประหาร ศาลกลับไม่เคย

บังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวเลย โดยศาลฎีกาได้เคยพิพากษาวางหลักว่าเมื่อคณะรัฐประหาร  

ได้ทำการรัฐประหารสำเร็จก็ถือเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ดังปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 

และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2505 ดังนี้  

“... ข้อเท็จจริงได้ความว่าใน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหารได้ยึดอำนาจการปกครอง

ประเทศได้เป็นผลสำเร็จ การบริหารประเทศชาติในลักษณะเช่นนี้ คณะรัฐประหารย่อมมี

อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบแห่งการปฏิวัติ เพื่อบริหาร

ประเทศชาติต่อไป ...” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496)  

“คณะปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จ หัวหน้าคณะปฏิวัติ  

ย่อมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบ้านเมือง ข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ต้อง

ถือว่าเป็นกฎหมาย” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1662/2505)  

ที่สำคัญ ปริญญายังได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารกับ

ความมั่นคงของรัฐซึ่งได้สะท้อนให้เห็นการตรากฎหมายเพื่อเปิดช่องให้คณะรัฐประหารสามารถ

ใช้อำนาจตามอำเภอใจได้อีกด้วย โดยบทบัญญัติดังกล่าวได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่การประกาศใช้

ธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2502 ซึ่งกำหนดให้นายกรัฐมนตรี 

(ที่ในขณะบังคับใช้ธรรมนูญการปกครองนั้นนายกรัฐมนตรีคือหัวหน้าคณะรัฐประหาร หรือ

บคุคลทีถ่กูเลอืกโดยคณะรฐัประหาร) สามารถดำเนนิการอยา่งไรกไ็ดเ้พือ่รกัษาความมัน่คงแหง่รฐั 

โดยบัญญัติว่า  

“ในระหว่างที่ ใช้ธรรมนูญนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์  

ในการระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร

หรือราชบัลลังก์ หรือการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลาย ก่อกวนหรือคุกคามความสงบที่เกิดขึ้น

ภายใน หรือมาจากภายนอกราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ

สั่งการ หรือกระทำการใด ๆ ได้ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำเช่นว่านั้นเป็นคำสั่ง  

หรือการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย” (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง)  
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บทบัญญัติที่ เปิดช่องให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยอ้างเหตุแห่งการรักษา  

ความมั่นคงนั้น ยังคงบัญญัติต่อมาในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557) โดยบัญญัติว่า 

“ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์  

ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชน  

ในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบ

เรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือ  

กระทำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือ  

ในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว   

เป็นคำสั่งหรือการกระทำหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้ และ  

เป็นที่สุด  ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ

นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” (มาตรา 44)  

ยิ่งกว่านั้น ในกรณีที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรหลังจากที่เกิดการรัฐประหาร 

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็ยังคงบัญญัติรับรองผลที่เกิดจากการใช้บังคับบทบัญญัติที่ปรากฏ  

ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวข้างต้นว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้จากการบัญญัติ  

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน โดยบัญญัติว่า 

“บรรดาประกาศ คำสั่ง และการกระทำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่

จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำที่มี

ผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ คำสั่ง 

การกระทำตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำนั้น เป็นประกาศ คำสั่ง 

การกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบ

ดว้ยรฐัธรรมนญูนีต้อ่ไป การยกเลกิหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศหรอืคำสัง่ดงักลา่ว ใหก้ระทำเปน็ 

พระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางบริหาร การยกเลิก

หรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)   

พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2559 

ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว 

ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย” (มาตรา 279)  
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บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถือว่าเป็นบทบัญญัติที่สร้าง

คำถามและถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้อำนาจตามอำเภอใจมากที่สุด เนื่องจากเป็นการบัญญัต ิ

รับรองประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งหมดที่ผ่านมาว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ   

อีกทั้งยังรับรองไปถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย นั่นเท่ากับว่าถ้าหากมีการบังคับใช้

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไปในทางที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกิน

สมควรกว่าเหตุโดยอ้างเรื่องความมั่นคงของรัฐอย่างไม่ได้สัดส่วนแล้ว การดำเนินการดังกล่าว

ย่อมถูกรับรองว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยผลของบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง  

อย่างไรก็ตาม ปริญญาก็ได้ชี้ชวนให้พิจารณาบทบัญญัติมาตรา 116 ซึ่งอยู่ในหมวด  

ฐานความผิดเดียวกัน โดยมาตรา 116 บัญญัติว่า 

“ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำ

ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 

(1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจ

หรือใช้กำลังประทุษร้าย 

(2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อ  

ความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ 

(3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี” 

ทั้งนี้ ปริญญาได้ให้ข้อสังเกตต่อการบังคับใช้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวว่า บทบัญญัตินี้  

ถูกบังคับใช้ในหลายกรณีที่ประชาชนใช้สิทธิหรือเสรีภาพในการแสดงความเห็นไปในทางที่อาจ

ขัดแย้งกับผู้ ใช้อำนาจรัฐในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ ปริญญาจึงเน้นย้ำว่า ถ้าหากมองว่า  

รัฐคือประชาชนตามแนวคิดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว ความมั่นคงของรัฐ  

ก็ควรหมายถึงความมั่นคงของประชาชน ดังนั้น ฝ่ายตุลาการก็ควรเปลี่ยนบรรทัดฐาน  

ในการรับรองอำนาจของคณะรัฐประหาร และควรจะบังคับใช้กฎหมายฐานความผิดเกี่ยวกับ

ความมั่นคงของประชาชนตามมาตรา 116 ในลักษณะที่มีการชั่งน้ำหนักถึงสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ด้วย 

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดที่กินเวลายาวนานกว่า 2 ปี 

ปรญิญาไดเ้ชญิชวนใหพ้จิารณาถงึการบงัคบัใชพ้ระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณ ์

ฉุกเฉินซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการออกข้อบังคับให้อำนาจรัฐเกินเลยไปกว่าที่พระราชกำหนดให้

อำนาจไว้ แต่ก็ถูกศาลแพ่งออกคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่มีผลให้ข้อบังคับดังกล่าว  

ไม่สามารถบังคับใช้ได้2  

 2 โปรดดคูำสัง่ศาลแพง่ในคดหีมายเลขดำที ่พ.3618/2564 ซึง่เปน็คำสัง่หา้มบงัคบัใชข้อ้กำหนด ฯ ฉบบัที ่29 

เป็นการชั่วคราว โดยหนึ่งในเหตุผลที่ศาลให้ คือ ข้อกำหนดข้อ 2 ที่ระบุให้อำนาจระงับการให้บริการ  

อนิเทอรเ์นต็แกเ่ลขทีอ่ยูไ่อพ ี(IP Address) ทีเ่ผยแพรข่อ้มลูทีฝ่า่ฝนืขอ้กำหนดไมช่อบดว้ยกฎหมาย เนือ่งจากไมอ่ยู ่

ในขอบเขตอำนาจของมาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2548 
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การสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับความมั่นคง
ของรัฐภายใต้บริบทใหม่:รัฐต้องปรับตัวอย่างไร?

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น วิทยากรประจำกลุ่มย่อยได้ชี้ชวนให้เห็นถึงภาพรวมของ

ความสำคัญในการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความหมายที่แท้จริงของความมั่นคง  

ของรัฐ สถานการณ์เรื่องการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงของรัฐที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ตลอดจนการหาจุดดุลยภาพระหว่างสิทธิเสรีภาพและการรักษาความมั่นคงของรัฐ

ภายใตภ้มูทิศันท์างการเมอืงแบบประชาธปิไตย ประเดน็ตอ่ไปทีจ่ะตอ้งพจิารณากค็อื แลว้ภาครฐั 

จะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อนำไปสู่จุดดุลยภาพดังกล่าว โดย ศยามลไกรยูรวงศ์ได้ชี้ให้เห็น  

ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่า หลายกรณีการอ้างความมั่นคงไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

อาจเกิดขึ้นจากการตีความและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐเอง ดังนั้น ในกรณีที่

กฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐมีดุลพินิจในการตีความ ก็ควรตีความไปในทางที่คำนึงถึง  

สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ ทั้งศยามล และ  

ฐิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์ยังได้เน้นย้ำว่าควรมีการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนได้แสดงความเห็น

เกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่เคยถูกละเมิดสิทธิเนื่องจากเจ้าหน้าที่

รัฐอ้างเรื่องความมั่นคง เพื่อให้ได้เกิดโอกาสการแสวงหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่สำคัญที่จะนำไปสู่

การแก้ปัญหา ตลอดจนการหาดุลยภาพที่เกิดจากฉันทามติของทุกฝ่าย  

นอกจากนี ้อาทติย์สรุยิะวงศก์ลุ ไดเ้สนอวา่ ในเบือ้งตน้จะตอ้งทำการทบทวนเสยีกอ่นวา่ 

ภัยความมั่นคงในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากอดีตแล้วหรือไม่ ภัยคุกคามบางประการ  

อาจเป็นภัยคุกคามในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันอาจไม่เป็นภัยคุกคามแล้วก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในบริบทของรัฐประชาธิปไตยที่มองว่าความมั่นคงของรัฐหมายถึงความมั่นคงของประชาชน 

และการรักษาความมั่นคงของรัฐ ก็ควรหมายถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน   

ดังนั้น จึงควรเริ่มต้นจากการทบทวนว่ากรอบความมั่นคงสมัยใหม่ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของ

ประชาชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักควรเป็นอย่างไร และปรับปรุงกฎหมาย

ตลอดจนการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกรอบใหม่นั้น  

สุดท้ายนี้ ปริญญาเทวานฤมิตรกุล ได้เน้นย้ำถึงการมองความมั่นคงของประชาชน  

ในระยะยาว ว่าควรคำนึงถึงหลัก “สันติ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง” (Peace Justice 

and Strong Institution)3 เป็นสำคัญ ดังนั้น การพัฒนาเรื่องดุลยภาพดังกล่าวจะต้องคำนึงถึง

 3 องคก์ารสหประชาชาตไิดก้ำหนดเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 17 ประการ ไดแ้ก ่ความยากจนตอ้งหมดไป 

ความอดยากต้องหมดไป สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ   

น้ำสะอาดและสุขอนามัย พลังงานสะอาดราคาถูก งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต อุตสาหกรรม นวัตกรรมและ

โครงสร้างพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ   

แก้ปัญหาโลกร้อน ชีวิตในน้ำ ชีวิตบนบก สันติภาพ ยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง และร่วมมือเพื่อพิชิต  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เป้าหมายดังกล่าวด้วย และเช่นเดียวกับอาทิตย์ ปริญญาได้เน้นย้ำว่าการสร้างดุลยภาพ  

ดังกล่าวจะต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย (Goal) และทัศนคติเกี่ยวกับการรักษา  

ความมั่นคงของรัฐ และเมื่อเชื่อว่าความมั่นคงของรัฐ คือ ความมั่นคงของประชาชนแล้ว   

รัฐก็ต้องยึดหลักที่ว่า หนึ่ง ต้องคิดว่ารัฐต้องมีการเมืองที่มีเสถียรภาพ (Stability) และจะต้องมี  

ความมั่นคง (Security) และทั้งสองอย่างนี้ จะต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง เพราะประชาธิปไตย

ที่แท้จริงคือประชาชนที่มั่นคง และสอง ต้องใช้อำนาจให้น้อยที่สุด และใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น

แม้ว่าจะเป็นการใช้อำนาจเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐก็ตาม เพราะถือว่าประชาชนเป็น

ศูนย์กลางในการสร้างดุลยภาพนี้ 

และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ปริญญาได้เน้นย้ำว่าถ้าหากรัฐไม่ปรับตัวหรือไม่ปรับทัศนคติ  

ในการมองความมั่นคงของรัฐให้สอดคล้องกับแนวคิดของภูมิทัศน์ประชาธิปไตยในสมัยใหม่ 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ยังคงมองความมั่นคงของรัฐเป็นอย่างเดียวกับความมั่นคงของรัฐบาล

และยังคงตรากฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อตอบสนองต่อทัศนคติดังกล่าว ต่อไปสังคม

ไทยก็อาจจะกลายเป็นสังคมยุคเก่า (Age Society) ที่มีการอ้างความมั่นคงเพื่อรักษาอำนาจ

ผู้นำ และการอ้างความมั่นคงในลักษณะนี้ก็อาจกัดกินสิทธิเสรีภาพของประชาชนในท้ายที่สุด 

 4 สรุปโดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน

พระปกเกล้า 

ภาพจาก http://andrewcatsaras.blogspot.com/2015/07/liberte-egalite-fraternite-non-securite.html?m=1 

(โดยวิทยากรได้ใช้ภาพดังกล่าวในการประกอบการบรรยาย)  

 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่54

ในการประชมุกลุม่ยอ่ยนีไ้ดม้กีารอภปิรายถงึประเดน็ทีส่ำคญัสีป่ระเดน็ คอื ประเดน็ที่หนึง่

ได้มีการกำหนดคำนิยามของคำว่าความมั่นคงของรัฐ ว่าหมายถึงความมั่นคงของรัฐบาล   

หรือของใครกันแน่ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ถือว่าประชาชน
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สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021

เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย หรือก็คือ รัฐคือประชาชน ดังนั้น คำว่าความมั่นคงของรัฐ จึงควร
หมายถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งไปสัมพันธ์กับการใช้อำนาจของรัฐ   
ดังนั้น การใช้อำนาจของรัฐเพื่อรักษาความมั่นคง จึงต้องเป็นไปเพื่อความมั่นคงของประชาชน 
จึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย  

ส่วนประเด็นที่สองนั้น คือ ต้องเข้าใจว่าภายใต้ภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่นี้ ได้ทำให้  
การมองเรื่องความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ เกิดภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจาก
สมัยก่อน เช่น เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์แทนภัยคุกคามด้านดินแดนที่เคยเกิดขึ้นมาแต่ก่อน 
หรือภัยคุกคามด้านสภาวะอากาศ เป็นต้น ซึ่งทำให้รัฐต้องปรับตัวและมองภัยคุกคาม  
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และต้องทำความเข้าใจกับภัยคุกคามเหล่านี้ เพื่อให้หาทางบริหาร
จัดการต่อภัยความมั่นคงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ การให้ความสำคัญแก่  
สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ส่งผลให้การรักษาความมั่นคงจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย  
ในการใช้สิทธิของพลเมืองด้วย 

สาม สืบเนื่องจากความมั่นคงในภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น   
จงึจำเปน็ตอ้งใชอ้ำนาจเพือ่รกัษาความมัน่คงโดยคำนงึถงึสทิธเิสรภีาพของประชาชนดว้ย หรอืกค็อื 
ทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการใช้อำนาจรัฐเพื่อรักษาความมั่นคงจะต้องได้ดุลยภาพกัน 
โดยเครื่องมือสำคัญในการสร้างดุลยภาพ ก็คือ ต้องยึดถือหลักนิติธรรม (Rule of Law)   
โดยการใช้อำนาจจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องถือหลักว่า รับรองสิทธิ
เสรีภาพเป็นหลักและจำกัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น อีกทั้งยังจะต้องสร้างกลไกการตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในฝ่ายการเมือง
และการตรวจสอบโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมือง รวมถึงการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
เพื่อให้เกิดการควบคุมการใช้อำนาจรัฐไม่ให้เกิดการใช้อำนาจไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจนเกินสมควรแก่เหตุ  

สี่สำหรับข้อเสนอเพื่อให้เกิดการสร้างดุลยภาพในการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐและ  
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น มีข้อเสนอที่สำคัญ คือ หนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้
อำนาจโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ แม้ว่าจะ
เป็นการใช้อำนาจเนื่องจากอ้างเรื่องความมั่นคงก็ตาม สอง รัฐบาล และองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ  
ทั้งหลายจะต้องยึดหลักนิติธรรม หรือทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ตลอดจนองค์กรที่มีอำนาจ
ในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างองค์กรตุลาการ ก็จะต้องเปลี่ยนบรรทัดฐาน  
ในการตีความให้เป็นไปในทางคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้น อย่าปล่อยให้มี  
การใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ หรือปล่อยให้มีการตรากฎหมายในลักษณะที่นำไปสู่การใช้ดุลพินิจ
ตามอำเภอใจ และสาม จะต้องมีการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยจะ
ต้องเป็นการเปิดพื้นที่อย่างแท้จริงเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันต่อกรณีที่มีการอ้างความมั่นคง
ของรัฐในทางที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อแสวงหาดุลยภาพที่เกิดจากฉันทามติของ  
ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ

การศึกษาเกี่ยวกับพรรคการเมืองในประเทศไทย เกือบทั้งหมด

เป็นการอธิบายจากทัศนะทางรัฐศาสตร์ ในขณะที่แทบไม่พบการศึกษา

พรรคการเมอืงจากทศันะของศาสตรอ์ืน่เลย ทัง้ทีจ่รงิแลว้เนือ้หาทีเ่กีย่วกบั 

พรรคการเมืองนั้นสามารถอธิบายโดยใช้ความรู้จากศาสตร์ที่แตกต่าง

ออกไปได้ บทความนี้จึงศึกษาพรรคการเมืองโดยใช้แนวคิดการบริโภค

เชิงสัญญะซึ่งเป็นทัศนะทางสังคมวิทยา มาปรับใช้เพื่อทำความเข้าใจ

พรรคการเมืองไทย ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์พรรคการเมือง  

ทั้งจากทัศนะและศาสตร์ที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายพรรคการเมือง  

ในแง่มุมต่าง ๆ ได้แตกต่างออกไปจากมุมมองเดิมที่มักปรากฏแต่เฉพาะ

ในทางรัฐศาสตร์เท่านั้น ผลการศึกษานี้จึงเป็นตัวอย่างของการใช้

กระบวนทัศน์การค้นหาความจริงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่ออธิบาย

พรรคการเมือง หรือแม้แต่ปรากฏการณ์อื่น ๆ ได้  

คำสำคัญ:พรรคการเมือง การบริโภคเชิงสัญญะ สังคมวิทยา 
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Abstract

Most of Thai political party studies are explained from the perspective of 

political science while the use of viewpoint from other disciplines is relatively scarce 

although the contents in political sciences can be elucidated from a transdisciplinary 

angle. This article aims to study political parties from the sociological point of view 

in terms of sign consumptions for the additional understanding of Thai political 

parties. The results reveal that the analysis of political parties from different points 

of view and disciplines can results in richer explanations of political parties in 

comparison with those traditionally offered by political science alone. This study 

results thus provide an example of using transdisciplinarity paradigms r to explicate 

political parties or other relevant phenomena. 

Keywords:party politics, consumption of signs, sociology 

 

บทนำ

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เคยกล่าวไว้ว่า สินค้าถือกำเนิดขึ้นในฐานะเป็นวัตถุ  

แห่งการแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในขณะที่เงินตราก็ถือกำเนิดขึ้น

ตามมาในฐานะเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน แต่เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์เรากลับพ่ายแพ้ให้

กับสินค้าและเงินตรา แม้ทั้งสองสิ่งจะเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือผลิตขึ้นก็ตาม   

มนุษย์ส่วนหนึ่งกลับหลงใหลไปกับการแสวงหาเงินตราเพื่อต้องการที่จะได้ครอบครองสินค้า   

โดยหลงลืมว่าแท้จริงแล้ว สินค้านั้นเกิดมาก็เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการ 

(need and want) เพื่อใช้ประโยชน์ในทางกายภาพเป็นหลัก (คาร์ล มาร์กซ์, 2542)   

เช่น การใช้สินค้าเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต หรือการใช้สินค้าเป็นเครื่องมือ

เพื่อลดความยุ่งยากในการทำงาน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อมนุษย์บริโภคสินค้าเพื่อสร้างความหมายให้กับตนเอง เช่น การขับรถ

หรูหราเพื่อแสดงว่าตนมีฐานะร่ำรวย หรือการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นสมัยใหม่เพื่อสื่อสารว่า

ตนเองมีความนำสมัย การบริโภคจึงไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการประโยชน์ทางกายภาพ

ตามหน้าที่ที่แท้จริงของสินค้า มนุษย์ส่วนหนึ่งจึงใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตเพื่อแสวงหาเงินตรา   

เพยีงเพราะตอ้งการนำไปซือ้สนิคา้เพือ่สรา้งความหมายบางประการใหก้บัชวีติ โดยมคีวามเชือ่วา่ 

เมื่อได้ครอบครองสินค้าแล้วก็จะนำมาซึ่งความสุข (Baudrillard, 1968) 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า หากสินค้าดังกล่าวสามารถสร้างความสุขให้แก่มนุษย์

ได้จริงแล้ว เหตุใดการบริโภคจึงไม่ได้สิ้นสุดลงที่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แต่ในทางกลับกัน   
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การบริโภคกลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าวัตถุเดิมจะยังคงใช้งานตามหน้าที่ที่แท้จริงได้ เช่น 

การซื้อโทรศัพท์หรือรถยนต์รุ่นใหม่ แม้ว่าโทรศัพท์หรือรถยนต์ที่มีอยู่เดิมจะยังสามารถใช้งาน

ได้ก็ตาม ดังนั้น การบริโภคความหมายจึงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีวันจบสิ้น 

(Baudrillard, 1981; Simmel, 2011)   

เมื่อกล่าวถึงสินค้าในบริบททางการเมืองแล้ว สินค้านั้นมีความหมายที่ครอบคลุมถึง

พรรคการเมืองที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสินค้าโดยสภาพด้วย เนื่องจากหากพิจารณาความหมายของ

พรรคการเมืองและสินค้าแล้วจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยที่พรรคการเมืองนั้น หมายถึง   

กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องกันมารวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทาง  

การเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับสมัครเลือกตั้ง  

เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบริหารและนิติบัญญัติ 

(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2564)  

ส่วนสินค้านั้น ศาสตราจารย์ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง

ให้เป็นบิดาแห่งการตลาดยุคใหม่ได้นิยามไว้ว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้  (Kotler & Armstrong, 2020) ดังนั้น 

พรรคการเมืองจึงมีความหมายที่คาบเกี่ยวกับสินค้า เนื่องจากพรรคการเมืองเกิดขึ้นเพื่อตอบ

สนองต่ออุดมการณ์ทางการเมืองและความต้องการของประชาชน (Forbes, 2014 29 

January; Marketing Week, 2018 12 July; Banerjee, 2020) 

การพิจารณาพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นสินค้า จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจและ

อธิบายพรรคการเมืองได้ในแง่มุมที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการ

ของพรรคการเมืองที่เป็นไป เพื่อการได้รับการเลือกตั้งเพื่อเข้าไปมีอำนาจทางการเมือง (Rye, 

2014; Marland & Flanagan, 2013) การดำรงอยู่ของพรรคการเมืองจึงเกิดขึ้นเนื่องจาก

พรรคการเมืองต้องการตอบสนองต่อคะแนนเสียงของประชาชนเท่านั้น ดังนั้น พรรคการเมือง

จะกำหนดนโยบายที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การได้รับ

คะแนนนิยมจนได้รับการเลือกตั้ง (Smith & French, 2009)   

การที่พรรคการเมืองได้กลายเป็นสินค้า ทำให้พรรคการเมืองต่างก็ให้ความสำคัญกับ  

การกำหนดนโยบาย ที่เอื้อประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนอันเป็นกลุ่มเป้าหมายของตน 

(Newman, 2021) ตัวอย่างเช่น พรรคประชาชาติที่เสนอนโยบายส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม

ที่เคารพให้เกียรติในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งตอบสนองต่อฐานเสียงที่เป็น

มุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพรรคอนาคตใหม่ที่มุ่งเน้นฐานเสียงคนรุ่นใหม่ ก็เสนอ

นโยบายทีป่ฏวิตักิารศกึษาและลดความเหลือ่มลำ้ (สรุชยั โตเรอืงศร ี& ธำรงศกัดิ ์เพชรเลศิอนนัต,์ 

2563; efinancethai, 2019)  
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อยา่งไรกต็าม แมพ้รรคการเมอืงจะเปรยีบเปน็ดัง่สนิคา้ แตพ่รรคการเมอืงกม็คีวามแตกตา่ง 

จากสินค้าทั่วไปอยู่บางประการ เช่น หากประชาชนต้องการซื้อพรรคการเมืองก็ไม่จำเป็นต้องใช้

เงินเพื่อซื้อพรรคการเมืองเช่นเดียวกับการซื้อสินค้าทั่วไป เนื่องจากการซื้อพรรคการเมืองของ

ประชาชนเป็นไปในลักษณะของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน

คะแนนเสียงกับสิ่ งที่พรรคการเมืองนำเสนอ (Newman, 2021) เช่น นโยบายของ

พรรคการเมือง หรือคุณค่าความหมายของพรรคการเมืองที่สะท้อนกลับสู่ความรู้สึกของ

ประชาชน ตัวอย่างเช่น พรรคประชาธิปัตย์มีความซื่อสัตย์สุจริต พรรคอนาคตใหม่มีความเป็น

คนรุ่นใหม่ และพรรคไทยรักไทยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ชนกนาถ พูลสวัสดิ์, 2555;  

พันธกานต์ ทานนท์, 2563; แพรวา ศรีชำนิ, 2557) 

การที่ประชาชนบริโภคคุณค่าความหมายของพรรคการเมือง ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับ

การบริโภคคุณค่าความหมายที่เกิดกับสินค้าทั่วไป เช่น การบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ในประเทศ

ไทย มักเกิดจากความต้องการที่จะบริโภคคุณค่าความหมายของความเป็นอเมริกัน เพื่อนำไปสู่

การแสดงสถานะทางสังคม ส่วนการขับรถยนต์ Tesla ก็เพื่อต้องการบริโภคคุณค่าความหมาย

ของความโก้หรูและน่าตื่นเต้น ส่วนการสวมใส่เสื้อผ้า Vatanika ก็เพื่อต้องการบริโภคคุณค่า

ความหมายของความมีมาตรฐาน มีความสามารถ และความหรูหรา (ศรัณย์ อมาตยกุล,   

กอ่พงษ ์พลโยราช, & วาล ีปรชีาปญัญากลุ, 2560; Dvornechcuck, 2021; ศรณัย ์อมาตยกลุ, 

วิรัลพัชร มงคลอำนวย, & ก่อพงษ์ พลโยราช, 2561)  

จะสังเกตเห็นได้ว่า คุณค่าความหมายที่ปรากฏขึ้นในผลิตภัณฑ์ทั่วไปนั้นค่อนข้างมี  

ความหลากหลาย นอกจากนั้นก็ยังมีความซับซ้อนที่สามารถเชื่อมโยงสู่การแสดงสถานะทาง

สังคมได้ ดังนั้น การคาดการณ์คุณค่าความหมายจึงไม่อาจอาศัยการคาดคะเนที่ไร้ทิศทาง   

แต่ควรอธิบายด้วยการนำแนวคิดที่มีศักยภาพในการอธิบายมาใช้ โดยแนวคิดที่สามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริ โภคได้ดีแนวคิดหนึ่ ง คือ การบริ โภคเชิงสัญญะ 

(consumption of signs) ที่ว่าด้วยการบริโภคความหมายในสังคม 

การบริโภคเชิงสัญญะเป็นแนวคิดทางสังคมวิทยาที่ว่าด้วยการบริโภค อันเกิดจากการให้

คุณค่าความหมายแก่ผลิตภัณฑ์ การนำแนวคิดนี้มาใช้วิเคราะห์พรรคการเมืองจะช่วยให้

สามารถทำความเข้าใจพรรคการเมืองจากแง่มุมใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากการทำความเข้าใจโดยใช้

มุมมองกระแสหลักทางรัฐศาสตร์ได้ นอกจากนี้ การอธิบายปรากฏการณ์โดยใช้การบูรณาการ

ข้ามศาสตร์ (transdisciplinarity) จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการอธิบายปรากฎการณ์ได้ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น (Rigolot, 2020)  

บทความนี้นำแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะอันเป็นมุมมองทางสังคมวิทยา มาใช้วิเคราะห์

พรรคการเมืองในภาพรวมโดยไม่ได้เจาะจงวิเคราะห์พรรคหนึ่งพรรคใดเป็นพิเศษ ซึ่งแนวคิด

การบริโภคเชิงสัญญะจะนำเสนอมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองกระแสหลักทางรัฐศาสตร์   

ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์พรรคการเมืองเพื่อให้เห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปได้ อีกทั้งบทความนี้
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ยังต้องการแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์พรรคการเมือง เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ

พรรคการเมืองในมุมมองที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น  

แนวคิดของคาร์ลมาร์กซ์

การพัฒนาสินค้าที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ 

จนนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น (Hunt & Mello, 2021) คาร์ล มาร์กซ์   

ได้วิเคราะห์สินค้า ด้วยการแยกประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าออกเป็น 2 ส่วน คือ ประโยชน์

ใช้สอยและมูลค่าแลกเปลี่ยน (คาร์ล มาร์กซ์, 2542) การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการพิจารณา

จากมิติของการผลิตที่ให้ความสำคัญกับแรงงานที่ใช้ในการผลิต โดยเน้นว่ามูลค่าของสินค้า  

ไม่ควรถูกคำนวณจากสิ่งอื่นใดนอกจากแรงงานที่ใช้ในการผลิต (คาร์ล มาร์กซ์, 2523)  

แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์แพร่กระจายเป็นวงกว้างในกลุ่มของนักเศรษฐศาสตร์การเมือง 

และเป็นรากฐานให้กับสำนักคิดอื่นอีกเป็นจำนวนมาก เช่น สำนักคิดแฟรงค์ เฟิร์ต   

สำนักคิดทฤษฎีวิพากษ์ สำนักคิดสตรีนิยม สำนักคิดเบอร์มิงแฮม และสำนักคิดหลังสมัยใหม่ 

(กาญจนา แก้วเทพ & สมสุข หินวิมาน, 2553) แต่เมื่อเวลาผ่านไป บริบทของสังคม  

ได้เปลี่ยนแปลงไปจากยุคของคาร์ล มาร์กซ์ ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงที่สังคมกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่  

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก การซื้อสินค้าไม่ได้เกิดจากความต้องการที่จะใช้ประโยชน์  

ตามหน้าที่หลักของสินค้า หรือการซื้อสินค้าที่พิจารณาจากการเปรียบเทียบราคาหรือมูลค่า  

ของสินค้า แต่เกิดจากความต้องการบริโภคความหมายของสินค้านั้นด้วย 

แนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา

ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudril lard) ตั้งข้อสังเกตต่อทัศนะของคาร์ล มาร์กซ์   

ที่วิเคราะห์สินค้าจากมิติด้านการผลิตว่า ทัศนะของคาร์ล มาร์กซ์ไม่เพียงพอต่อการอธิบาย  

อีกต่อไป แต่การวิเคราะห์สินค้าควรมีการนำมิติด้านการบริโภคมาพิจารณาร่วมด้วย 

(Baudrillard, 1968) สว่นอองร ีเลอแฟบเวอระ (Henri Lefebvre) กไ็ดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวเ้ชน่กนัวา่ 

การที่มนุษย์ต้องทำงานซ้ำซากในการผลิตสินค้าย่อมก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และทำให้เกิด

สภาวะแปลกแยก (al ienation) ซึ่งจะทำให้มนุษย์ไม่มีความผูกพันกับวัตถุ และไม่มี  

ความผูกพันแม้แต่กับมนุษย์ด้วยกันเอง (Lefebvre, 1984) 

การเยียวยาสภาวะดังกล่าวนี้ได้ทำให้เกิดการบริโภคในอีกลักษณะหนึ่งขึ้น ซึ่งเกิดจาก

หลังจากช่วงเวลาทำงาน มนุษย์จะมีเวลาว่างเพื่อทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ กิจกรรมต่าง ๆ   

ที่เกิดขึ้นในเวลาว่างจึงเป็นไปเพื่อเยียวยาสภาวะดังกล่าวนี้ (Lefebvre, 1984) การบริโภค

สินค้าจึงกลายเป็นกิจกรรมที่ทำให้มนุษย์รู้สึกได้ถึงความมีอิสรภาพ และชดเชยความรู้สึกที่ต้อง

เบื่อหน่ายกับทำงาน ซึ่งในยุคของคาร์ล มาร์กซ์นั้น เทคโนโลยีการผลิตเริ่มมีความเจริญ

ก้าวหน้า ธุรกิจจึงต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากเพื่อทำการผลิตในโรงงาน เหตุการณ์นี้ส่งผล
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ให้ เกิดการเปลี่ ยนผ่ านจากยุค เกษตรกรรมสู่ ยุคอุตสาหกรรม ซึ่ งทำให้สั งคมจึ งมี  

การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยการบริโภคได้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด  

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของระบบทุนนิยม (คาร์ล มาร์กซ์, 2542) 

เมื่อการบริโภคกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ระบบทุนนิยมสามารถดำเนินต่อไปได้   

มนุษย์ที่เป็นแรงงานในการผลิตก็ได้กลายเป็นผู้บริโภคด้วย เนื่องจากมนุษย์นั้นก็ใช้การบริโภค

เป็นหนทางในการเยยีวยาจติใจเพือ่ใหล้มืเลอืนสภาวะแปลกแยก จนกระทัง่พรอ้มทีจ่ะเริม่ตน้ทำงาน

ใหมอ่กีครัง้ (Lefebvre, 2014) อยา่งไรกต็าม มนษุยก์ลบัไมต่ระหนกัรูว้า่ตนเองนัน้ไดก้ลายเปน็  

ดั่งฟันเฟืองให้วงล้อของทุนนิยมขับเคลื่อนต่อไปได้ และมีแนวโน้มว่าวงล้อนี้จะหมุนเร็วขึ้น  

เรื่อย ๆ อันเกิดมาจากการนำการตลาดมาใช้เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น (Fulcher, 

2004) 

การที่มนุษย์ต้องทำงานและบริโภคสินค้าวนเวียนไปเช่นนี้ ได้กลายเป็นสิ่งที่หลอกลวง  

ให้เกิดความรู้สึกขึ้นว่า ตนเองมีชีวิตอยู่เพื่อการทำงานเพื่อที่จะได้มีเงินไปบริโภคเท่านั้น   

ความสำเร็จของชีวิตถูกนิยามไว้กับมายาคติ (myth) เช่น การมีบ้าน รถยนต์ หรือได้รับ

ตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งทำให้ระบบทุนนิยมขยายตัวต่อไปได้ (Barthes, 1972) นอกจากนี้   

การเลือกซื้อสินค้าได้ทำให้มนุษย์รู้สึกได้ถึงความมีอิสรภาพ จากการที่สามารถเลือกซื้อสินค้าได้

ตามความต้องการของตนเอง  

อย่างไรก็ตาม การมีอำนาจในการเลือกซื้อสินค้านั้น กลับมิใช่อิสรภาพที่แท้จริง เพราะ

มนุษย์คุ้นชินกับการบริโภคสินค้าเฉพาะจากสิ่งที่ธุรกิจนำเสนอให้เท่านั้น นอกจากนี้ มนุษย์

กลับหลงลืมที่จะผลิตสินค้าเพื่อบริโภคเอง ทั้งยังไม่สามารถบริโภคสินค้าที่ธุรกิจไม่ได้นำมา

จำหน่ายได้ (Baudrillard, 1968) ธุรกิจจึงเป็นผู้กำหนดว่า มนุษย์ควรบริโภคและไม่ควรบริโภค

สินค้าใด แทนที่จะถูกกำหนดจากความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของตน   

นอกจากมนษุยจ์ะไมไ่ดม้อีสิรภาพทีแ่ทจ้รงิแลว้ การเลอืกสนิคา้ทีธ่รุกจิกำหนดมาใหเ้ลอืกนัน้ 

ก็เกิดจากการที่ธุรกิจจำแนกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มตามแนวทางทางการตลาด การดำเนินการ  

ดังกล่าวมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ในฐานะผู้บริโภค แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ

เพื่อที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2021) การตลาด

จึงเป็นสิ่งที่นำมาใช้เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคให้มีมากขึ้นกว่าความจำเป็น (Kotler & 

Armstrong, 2020) มนุษย์จึงไม่เคยตระหนักรู้เลยว่าตนเองนั้นได้กลายเป็นผู้ถูกกระทำ   

จากการถูกชักจูงให้ซื้อสินค้าที่ตนไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะต้องบริโภค 

สัญญะ

ฌอง โบดรยิารด์ อธบิายเกีย่วกบัการบรโิภคในยคุสมยัใหมไ่วว้า่ การวเิคราะหก์ารบรโิภค 

จะต้องย้อนกลับไปตั้งต้นที่เรื่องของสัญญะในทางภาษาศาสตร์ โดยฮิบโปเครตีส (Hippocrates) 
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ซึ่งเป็นนักคิดที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 460-370 ปีก่อนคริสตกาล ได้กล่าวไว้ว่า สัญญะ หมายถึง   

สิ่งที่ใช้แทนความหมายที่มากกว่าตัวมันเอง (Karimullash, 2020) ส่วนฌอง โบดริยาร์ด   

ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า สัญญะ หมายถึง สิ่งที่แสดงความหมายใดความหมายหนึ่ง ที่ทำให้

มนุษย์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้าใจตรงกันได้ โดยที่สัญญะเป็นเรื่องของการประกอบสร้าง

รหัสให้แก่สัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น (Baudrillard, 1968)  

นอกจากนี้ โรล็องด์ บาร์ธส์ (Roland Barthes) ก็ได้อธิบายไว้ว่า สัญญะ หมายถึง วัตถุ

ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่มีความหมายในตัวเอง หรือที่เรียกว่ารูปสัญญะ ความหมายจะเกิดขึ้น  

หลังจากมีการประกอบสร้างความหมายให้เชื่อมโยงกับวัตถุขึ้นแล้ว หรือที่เรียกว่าความหมาย

ลำดับแรก (primary signification) (Barthes, 1972) ต่อจากนั้น ความหมายลำดับแรกนี้  

ก็ได้กลายเป็นสัญญะเสียเองและประกอบสร้างความหมายต่อไป โดยความหมายที่เกิดขึ้น  

ในลำดับถัดมาเรียกว่า ความหมายลำดับที่สอง (secondary signification)  

การแปลความหมายลำดับที่สองนี้จะเกิดขึ้นจากมายาคต ิ(myth) ที่เกิดจากตีความหมาย 

จากรหัสที่ ซ่อนอยู่ ในสัญญะนั้น ความหมายลำดับแรกซึ่ ง เป็นสิ่ งที่มนุษย์ เชื่ อมโยง  

ความหมายให้เกิดขึ้นนั้น จึงเป็นเพียงฉากหน้าของความหมายที่แท้จริง ซึ่งซ่อนอยู่ใน  

ความหมายที่ลึกยิ่งกว่าความหมายลำดับแรกที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ (Barthes, 1972)   

เรือ่งของสญัญะจงึมคีวามซบัซอ้น และมคีวามหมายลกึซึง้ทีซ่อ่นอยูภ่ายใตร้ปูสญัญะทีค่วามหมาย 

ลำดับแรกอ้างอิงถึง และความหมายที่ปรากฏในลำดับแรกก็อาจจะไม่ใช่ความหมายที่ต้องการ

สื่ออย่างแท้จริงอีกด้วย  

สัญญะที่ฌอง โบลิยาร์ด นำเสนอมีความเชื่อมโยงกับสัญญะเชิงภาษา ที่เกิดจาก  

การประกอบสร้างความหมายตามทัศนะของโรล็องด์ บาร์ธส์ เมื่อสัญญะประกอบสร้าง  

ความหมายและก่อให้เกิดสัญญะใหม่ได้แล้ว ความหมายของสัญญะในลำดับแรกก็จะนำไปสู่  

การสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องของความหมายของสัญญะในลำดับที่สอง 

การประกอบสร้างสัญญะในลักษณะนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มีการนำสัญญะมาใช้กับสินค้าเพื่อการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค  

ความหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้การจำหน่ายสินค้าจะเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยที่สินค้ามี ดังนั้น   

การนำสัญญะมาใช้กับสินค้าจึงสามารถกระตุ้นการบริโภคให้เกินกว่าความจำเป็นที่แท้จริงได้ 

(Baudrillard, 1968)  

การบริโภคเชิงสัญญะ

การบริโภคเชิงสัญญะเป็นแนวคิดที่นำประเด็นเรื่องสัญญะมาใช้วิเคราะห์การบริโภค   

การบริโภคสัญญะจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ต้องการบริโภคความหมายที่แฝงมากับสินค้า   

เพื่อประกอบสร้างความหมายให้กับตนเองและนำไปสู่การสร้างตัวตน ความหมายที่เกิดขึ้นนี้  

ไม่ได้มีความเป็นภววิสัย (objectivity) หรือมีความเป็นสากลที่มนุษย์รับรู้ความหมายร่วมกันได้ 
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แต่ความหมายที่เกิดขึ้นมีความเป็นอัตวิสัย (subjectivity) ที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ความหมาย

ตรงกันได้เฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะสังคมเท่านั้น (ศรัณย์ อมาตยกุล, ก่อพงษ์ พลโยราช,   

& วาลี ปรีชาปัญญากุล, 2560) นอกจากนี้ จอร์จ ซิมเมล (Georg Simmel) ได้อธิบาย  

เพิ่มเติมว่า มนุษย์จะสร้างอัตลักษณ์เพื่อให้ความหมายกับตนเองว่ามีความแตกต่างจาก  

ผู้อื่นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเมืองที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง 

(individualism) (Simmel, 2011) 

ตามแนวคิดดั้งเดิมของฌอง โบดริยาร์ด ที่ได้เสนอแนวคิดการบริโภคสัญญะนั้น   

มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะไปใช้เพื่ออธิบายกับสินค้าทั่วไป เช่น สินค้า

อุปโภคบริโภค (Poster, 2001) อย่างไรก็ตาม บทความนี้ได้ขยายขอบเขตของแนวคิดไปสู่

พรรคการเมืองในฐานะสินค้าด้วย ดังจะเห็นได้จากฟิลิป คอตเลอร์ ที่ได้ให้คำนิยามแก่สินค้าไว้

ว่า สินค้าหมายถึง สิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ (Kotler & 

Armstrong, 2020) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคการเมือง จึงเกิดขึ้นเมื่อประชาชน

ต้องการให้พรรคการเมืองเข้ าไปเป็นตัวแทนของตน พรรคการเมืองกับสินค้าจึ งมี  

ความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากพรรคการเมืองต้องสามารถส่งมอบคุณค่าที่ตอบสนอง  

ต่อความต้องการได้เช่นเดียวกันกับสินค้าทั่วไป 

นอกจากความหมายที่มนุษย์ได้รับจากการบริโภคสินค้าแล้ว ฌอง โบดริยาร์ด ได้ขยาย

ความเพิ่มเติมอีกว่า สินค้าสามารถใช้เป็นสื่อกลางเพื่อส่งมอบความหมายได้ (Poster, 2001) 

โดยฌอง โบดริยาร์ด ได้ต่อยอดความคิดของมาร์เซล มอสส์ (Marcel Mauss) ที่วิเคราะห์

ประเด็นเกี่ยวกับของขวัญไว้ว่า การให้ของขวัญที่ดูเหมือนการให้เปล่านั้น แท้จริงแล้วไม่ใช่  

การยกให้ฟรี แต่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน เมื่อมีการให้ของขวัญก็จะเกิดการส่งมอบ  

ความหมายอันเป็นเรื่องพื้นฐานของการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น เมื่อมีการรับของฝาก 

ผู้รับก็ต้องให้บางสิ่งบางอย่างตอบแทนภายใต้เงื่อนเวลาที่เหมาะสม (Mauss, 2011) 

การให้ของขวัญจึงเป็นเรื่องของการดำรงรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างไรก็ตาม   

ในสังคมทุนนิยม การให้ของขวัญได้ทำให้ความหมายที่ส่งผ่านการแลกเปลี่ยนดูเหมือนจะถูก  

ลดคุณค่าลง เนื่องจากการให้ของขวัญมีลักษณะคิดคำนวณถึงผลได้ผลเสีย ความคุ้มทุน และมี

การใช้เงินตรามาเป็นสื่อกลาง เช่น การใส่เงินในซองเพื่อเป็นของขวัญในงานแต่งงาน (Mauss, 

2011) ขณะที่ฌอง โบดริยาร์ด อธิบายว่า การให้ของขวัญมีความซับซ้อนกว่าสิ่งที่มาร์เซล 

มอสส์ได้เคยอธิบายไว้ เนื่องจากการให้ของขวัญมีการแลกเปลี่ยนเชิงสัญญะระหว่างผู้ให้  

และผู้รับ การบริโภคสินค้าจึงเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอ้างอิงกับประโยชน์ใช้สอย มูลค่า หรือคุณค่า  

เชิงสัญญะ ของสินค้าแต่อย่างใด (Bradrillard, 1968)  

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นพัฒนาการของแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ ซึ่งจะ  

นำไปสู่ประเด็นหลักที่แนวคิดการบริโภคสัญญะนำเสนอว่า การบริโภคประกอบด้วย 4 มิติ 

โดยการบริโภคในมิติที่ 1 เป็นเรื่องของการบริโภคที่คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งพิจารณา
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จากอรรถประโยชน ์(utility) ทีไ่ดร้บัจากสนิคา้ การบรโิภคจะเกดิขึน้อยา่งตรงไปตรงมา กลา่วคอื 

การบริโภคที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นทางกายภาพ ดังนั้น การบริโภคในลักษณะนี้  

จึงมีขีดจำกัด เนื่องจากข้อจำกัดของร่างกายที่ไม่สามารถบริโภคได้มากเกินกว่าความจำเป็น 

เช่น การบริโภคอาหารซึ่งเมื่ออิ่มแล้วก็จะไม่สามารถบริโภคเพิ่มได้อีก (Poster, 2001)  

ส่วนการบริโภคในมิติที่ 2 เป็นเรื่องของการบริโภคที่เกิดจากคุณค่าด้านการแลกเปลี่ยน 

ซึ่งพิจารณาจากการเปรียบเทียบ (equivalence) จากราคาหรือมูลค่าของสินค้า มนุษย์จึง

สามารถบริโภคสินค้าได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้านั้นด้วยตนเองก็ตาม สินค้าจึงเปลี่ยนจาก

การผลิตเพื่อนำเสนอประโยชน์ใช้สอยสู่การผลิตที่เน้นการขาย โดยที่คุณค่าของสินค้าจะเกิดขึ้น

จากการคิดคำนวณถึงความคุ้มค่าว่า สินค้ายี่ห้อนั้นมีราคาถูกหรือแพงกว่าสินค้ายี่ห้ออื่น หรือ

หากสินค้ามีราคาถูกก็จะเกิดการบริโภค แม้ว่ามนุษย์จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้สินค้านั้นเลย 

(Poster, 2001) เช่น การตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งก็เนื่องมาจากการที่รถยนต์ยี่ห้อนั้น  

มีราคาถูกกว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่น การบริโภคคุณค่าด้านการแลกเปลี่ยนได้ทำให้หลายสิ่ง  

หลายอย่างในโลก กลายเป็นสินค้าที่ดำรงอยู่เพียงเพื่อการซื้อขาย (Baudrillard, 1968)   

ส่วนการบริโภคในมิติที่ 3 เป็นเรื่องของการบริโภคที่คุณค่าเชิงสัญญะ ซึ่งพิจารณาจาก

ความหมายที่ได้รับจากสินค้าซึ่งทำให้รู้สึกแตกต่างจากผู้อื่น (difference) เช่น การซื้อรถยนต์

เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความร่ำรวย และนำไปสู่การสร้างตัวตนเพื่อให้สังคมยอมรับ   

การบริโภคสัญญะได้ทำให้เกิดการบริโภคความหมายที่ซ่อนอยู่ในสินค้าซึ่งเป็นความหมายลำดับ

แรก และเกิดการประกอบสร้างความหมายลำดับสองในเวลาต่อมา เช่น การสร้างตัวตน  

เพื่อแสดงสถานะทางสังคม  

คุณค่าความหมายที่ทำให้เกิดการบริโภคในมิตินี้เกิดขึ้นในระดับของมายาคติ ที่ทำให้

สินค้ากลายเป็นสัญญะอย่างสมบูรณ์แบบ โดยสินค้าสามารถประกอบสร้างความหมายได้  

โดยไม่มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยหรือมูลค่าของสินค้า การบริโภคความหมายจะทำให้

เกิดการบริโภคอย่างไร้ขีดจำกัด และสามารถทำให้ทุนขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการ  

ตั้งราคาสินค้าจะขึ้นกับความหมายสัญญะ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ใช้สอย มูลค่า  

ของสินค้า หรือต้นทุนของสินค้านั้น (Baudrillard, 1968)   

ขณะที่การบริโภคในมิติที่ 4 เป็นเรื่องของการซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้แลกเปลี่ยน  

เชิงสัญลักษณ์กับผู้อื่น ซึ่งพิจารณาจากการส่งมอบความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสินค้า 

(ambivalence) (Baudrillard, 1968) การบริโภคในมิติที่ 4 นี้มีความแตกต่างจากการบริโภค

ใน 3 มิติแรก เนื่องจากสินค้าในมิตินี้ไม่ได้ส่งมอบคุณค่าใดแก่มนุษย์ผู้ซื้อสินค้า แต่จะมี  

การประกอบสร้างความหมายเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านสินค้า มนุษย์ผู้ซื้อ

สินค้าจึงไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องการบริโภคความหมายของสินค้านั้น แต่เป็นเรื่องของการซื้อสินค้า  

เพื่อเป็นของฝากให้กับผู้อื่น โดยมีการเชื่อมโยงให้สินค้ามีความหมายถึงสิ่งที่มนุษย์เข้าใจตรงกัน 

เช่น การซื้อของฝากเพื่อแสดงความห่วงใย    



บท
คว
าม
ที่ผ

่าน
กา
รพ
ิจ
าร
ณ
า

สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

24�

สรุปได้ว่า การบริโภคในมิติทางสังคมวิทยาเป็นแนวคิดที่มีศักยภาพในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง เนื่องจากพรรคการเมืองมีลักษณะบางประการ  

ที่คล้ายคลึงกับสินค้า ดังจะเห็นได้จากการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อตอบสนองต่อ

ประชาชน เช่นเดียวกับสินค้าที่มุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค แนวคิดที่บทความนี้

นำเสนอคือ การบริโภคเชิงสัญญะ ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายว่า การบริโภคจะเกิดขึ้นจาก  

ความต้องการที่จะบริโภคประโยชน์ใช้สอย มูลค่า คุณค่าเชิงสัญญะ และเกิดการแลกเปลี่ยน

เชิงสัญลักษณ์ เนื้อหาในส่วนถัดไปคือ การนำเสนอการวิเคราะห์พรรคการเมืองโดยใช้มุมมอง

จากแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ  

การปรับตัวของพรรคการเมืองกับการตอบสนองต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตยของไทยเริ่มมีการก่อตั้งขึ้นอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2475 และผ่าน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาหลายครั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ประชาธิปไตยในประเทศไทย

คอ่นขา้งมรีปูแบบเฉพาะทีแ่ตกตา่งจากหลายประเทศ เชน่ องักฤษและสหรฐัอเมรกิา ตวัอยา่งเชน่ 

ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 20 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน คือ 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความไม่เหมาะสมของ

รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งมีการยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้ใหม่หลายครั้ง 

แต่ก็มิได้ทำให้การปกครองเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อย จนในบางครั้งเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญ  

ที่หาทางออกไม่ได้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ให้ความหมาย

แก่พรรคการเมืองไว้ว่า “คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยได้จดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” (สถาบันพระปกเกล้า, 2564) พรรคการเมือง  

จึงเป็นการรวมตัวกันของมนุษย์ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งในด้านความคิดเห็นทางการเมือง   

และอุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมหรือแสดงออกทางการเมืองร่วมกัน (civic 

activism) (Rye, 2014)  

กฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทยกำหนดไว้ว่า หากพรรคการเมืองใดไม่ส่งสมาชิก

ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน หรือไม่ส่งลงสมัครเป็นระยะเวลา 8 ปีติดต่อกัน   

ก็ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพลง (สถาบันพระปกเกล้า, 2564) ดังนั้น การที่พรรคการเมือง  

จะมี ส.ส. ได้นั้น พรรคการเมืองก็ต้องกำหนดนโยบายของพรรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้

สมาชิกพรรคผู้ลงสมัครได้รับการเลือกตั้ง การวิเคราะห์พรรคการเมืองโดยใช้แนวคิดการบริโภค

เชิงสัญญะในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในการอธิบายภาพรวมของนโยบายพรรคการเมืองที่ตอบสนอง  

ต่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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  คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย นโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะอธิบายโดยเริ่มจากการกล่าวถึงการบริโภคพื้นฐานที่เน้น

ประโยชน์ใช้สอย ซึ่งหมายถึง การเลือกพรรคการเมืองจากการพิจารณานโยบายที่สร้าง

ประโยชน์แก่ส่วนรวม คุณค่านี้เป็นคุณค่าดั้งเดิมที่พรรคการเมืองต่างก็นำมาใช้กำหนดนโยบาย 

ซึ่ งเกิดขึ้นนับตั้ งแต่พรรคการเมืองแรกของประเทศไทยได้ถูกจัดตั้ งขึ้นตามกฎหมาย   

ในปี พ.ศ. 2498 ในชื่อพรรคเสรีมนังคศิลา ซึ่ งพรรคการเมืองนี้ก็กำหนดนโยบาย  

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ การให้ประชาชนมีเสรีภาพ  

ในการประกอบการกสิกรรมและการพาณิชย์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2498)  

ส่วนในปี พ.ศ. 2564 พรรคการเมืองก็นำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  

เช่นกัน เช่น พรรคภูมิใจไทยนำเสนอแนวคิดว่า ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพและมีอำนาจ  

ในการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตนและของชาติ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยแนวทางลด

อำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน และนโยบายกัญชาเสรี (BBC News, 2019 17 January) 

ส่วนพรรคอนาคตใหม่นำเสนอนโยบาย เช่น ยุติระบบราชการแบบรวมศูนย์ ปฏิวัติการศึกษา 

และไทยเท่าเทียม (อนาคตใหม่, 2564)  

การกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองโดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ส่วนรวม จึงกลายเป็นเรื่อง

พื้นฐานที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ต่างก็นำเสนอ อย่างไรก็ตาม นโยบายในลักษณะดังกล่าวกลับ

ไม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้ โดยสาเหตุหลักเกิดจากนโยบาย  

ของพรรคการเมืองที่ดูแตกต่างกันนั้นเป็นเพียงความแตกต่างกันในเชิงรูปแบบ แต่ไม่ได้มี  

ความแตกต่างกันในเชิงเนื้อหา ซึ่งหมายถึงการที่นโยบายของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ต่างก็  

มุ่งนำเสนอประโยชน์ที่มีต่อส่วนรวมทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ นโยบายในลักษณะอื่นจึงถูกนำเสนอ 

เพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นจากประชาชน  

  คุณค่าด้านการแลกเปลี่ยน นโยบายประชานิยม  

คณุคา่ประการถดัมาทีแ่นวคดิการบรโิภคเชงิสญัญะกลา่วถงึ คอื คณุคา่ดา้นการแลกเปลีย่น 

หรือมูลค่า ซึ่งหมายถึง นโยบายของพรรคการเมืองในเชิงมูลค่าที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์

โดยตรงในเชิงเศรษฐกิจที่จับต้องได้ แนวคิดนี้เริ่มเป็นที่กล่าวถึงเริ่มตั้งแต่รัฐบาลที่นำโดย  

พรรคไทยรกัไทยนำเสนอโครงการตา่ง ๆ ไปยงัประชาชนกลุม่ฐานรากซึง่เปน็ประชากรสว่นใหญ ่

ในประเทศไทย (นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2551) ตัวอย่างเช่น โครงการพักหนี้เกษตรกร

รายย่อย โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการสร้างหลักประกันถ้วนหน้า

รักษาทุกโรค (ภัทร หวังศิริกุล, 2560)  

อย่างไรก็ตาม โครงการในลักษณะดังกล่าวของพรรคไทยรักไทยก็ถูกตั้งข้อครหาว่า

เป็นการกำหนดนโยบายโดยมองประชาชนเป็นดั่งลูกค้าของธุรกิจ และมีการนำการตลาดมาใช้
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กับการเมือง เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ นอกจากนี้ การกำหนดนโยบายดังกล่าว

ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว   

(อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2549) และสร้างผลกระทบในอนาคตให้กับประเทศ เช่น โครงการ

ประชานยิม ทำให้ GDP ของประเทศลดลงโดยเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 1 และส่งผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคและเป็นต้นตอของวิกฤตหนี้ของประเทศ (Funke, Schularick, & 

Trebesch, 2021; ภูมิวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา, 2563)  

ไม่ว่าจะถูกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เหมาะสมอย่างไร แต่นโยบายประชานิยมก็สามารถ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับพรรคการเมืองได้ ดังจะเห็นได้จากภายหลังการเลือกตั้ง

ในปี พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งอย่างท้วมท้นโดยได้รับจำนวน ส.ส.   

มากถึง 376 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 500 ที่นั่ง และทำให้ในเวลาต่อมาพรรคการเมืองอื่น  

ต่างก็นำเสนอโครงการในลักษณะประชานิยมอย่างเป็นเรื่องปกติ เช่น เมื่อครั้งพรรคเพื่อไทย

เป็นรัฐบาลก็มีโครงการจำนำข้าว โครงการพักหนี้เกษตรกร และโครงการรถไฟฟรี (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2556 28 ตุลาคม) ส่วนรัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชารัฐก็มีโครงการสนับสนุน  

เงินค่าครองชีพ 9,000 บาท แก่ประชาชน โครงการเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง 

(กระทรวงการคลัง, 2564; กรุงเทพธุรกิจ, 2564 23 มีนาคม)    

โครงการประชานยิมจงึถกูพรรคการเมอืงหยบิยกมาใชอ้ยา่งตอ่เนือ่งเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ 

ในการแข่งขัน แต่ดูเหมือนจะเป็นนโยบายที่สร้างความชอกช้ำให้แก่ประเทศ และในที่สุด  

การนำเสนอนโยบายประชานิยมก็กลายเป็นเรื่องปกติในทางการเมือง เนื่องจากหาก

พรรคการเมืองใดไม่นำเสนอนโยบายประชานิยมก็มักจะถูกตั้งข้อครหาว่า ไม่สนใจต่อ  

ความยากจนของประชาชน (ทรงภูมิ พรหมภาพ & โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2558)  

  คุณค่าเชิงสัญญะ นโยบายขายความหมาย 

คุณค่าที่เป็นหัวใจของแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ คือ คุณค่าเชิงสัญญะ ซึ่งเมื่อ

พิจารณาในบริบทของพรรคการเมืองแล้ว คุณค่าเชิงสัญญะ คือ ความรู้สึกที่ประชาชนได้รับ

ผ่านสัญญะจากพรรคการเมือง เพื่อแสดงว่าตนเองมีความแตกต่างจากผู้อื่นในสังคม การเลือก

พรรคการเมืองจะขึ้นกับความรู้สึกที่ได้รับจากพรรคการเมืองในแง่ของคุณค่าความหมายที่เป็น

นามธรรม เชน่ ความเปน็ประชาธปิไตย ความรกัชาต ิความจงรกัภกัด ีหรอืความเปน็คนรุน่ใหม ่

(สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ & สุชาติ ศรียารัณย, 2562; เหมือนฝัน คงสมแสวง, 2562)   

ผ่านสัญญะ เช่น การใช้สีแดงของคนเสื้อแดง และการใช้สีเหลืองของคนเสื้อเหลือง และการใช้

เป็ดเหลืองของม็อบคณะราษฎร์ (สินธุชัย ศุกรเสพย์, 2562; อภิชาต สถิตนิรามัย & อนุสรณ์ 

อุณโณ, 2560; Springnew, 2020 19 November)  

ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงมิได้พิจารณาพรรคการเมืองจากนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

หรือนโยบายประชานิยมเท่านั้น แต่จะพิจารณาจากความหมายที่ได้รับจากพรรคการเมือง  
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เพื่อแสดงตัวตนแก่สังคมเพื่อให้มีความแตกต่างจากผู้อื่นด้วย (Konig, 2019; Newman, 

2021) สิ่งที่ประชาชนให้ความหมายนี้แม้จะเกิดจากการตีความรหัสที่สื่อผ่านพรรคการเมือง  

จนปรากฏคุณค่าความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่จนดูเหมือนว่าเป็นเพียงมายาคติ แต่ฌอง โบลิยาร์ด

ได้อธิบายว่า คุณค่าที่ปรากฏก็ถือได้ว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่ง (Poster, 2001) 

เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะสามารถรับรู้ความหมายจากพรรคการเมืองได้ตรงกัน 

ดังนั้น เงื่อนไขของความหมายที่กลายเป็นความจริงคือ การที่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สามารถรู้สึกถึงความหมายของสัญญะดังกล่าวได้ร่วมกัน 

ดังนั้น เมื่อมีการเลือกตั้ง ประชาชนส่วนหนึ่งจะเลือกพรรคการเมืองโดยพิจารณาจาก

คุณค่าความหมายที่ได้รับ โดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรืออยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะ

มีแนวโน้มในการให้ความหมายแก่พรรคการเมืองในทำนองเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดเป็นความจริง

ร่วมกันและนำไปสู่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในทิศทางเดียวกันด้วย เช่น ในกรณีของภาคใต้  

ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชน

ส่วนใหญ่จะเลือกพรรคเพื่อไทย (ชนกนาถ พูลสวัสดิ์, 2555; แพรวา ศรีชำนิ, 2557) 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีการแสดงออกที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน  

ออกไป เช่น การแสดงออกเพียงแค่การลงคะแนนเสียงให้พรรคการเมืองที่ชื่นชอบ การแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง การลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของ

พรรคการเมือง ดังนั้น แม้ว่าประชาชนจะนิยมพรรคการเมืองเดียวกัน แต่ก็ปรากฏให้เห็นถึง

การแสดงออกที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองในลักษณะที่แตกต่างกันด้วย (Newman, 2021) 

ตัวอย่างของการประกอบสร้างความหมายที่มีความน่าสนใจ เช่น การประกอบสร้าง

ความหมายของความเป็นประชาธิปไตยให้กับตนเองด้วยการแสดงออกว่าพรรคการเมืองอื่น  

เป็นเผด็จการ ซึ่งเป็นการใช้ความตรงข้ามกับพรรคการเมืองอื่นมานิยามความหมายให้กับ

พรรคการเมืองของตนเองว่าเป็นประชาธิปไตย และการสร้างสัญญะความเฉลียวฉลาด  

ผ่านการให้ข่าวของหัวหน้าพรรคการเมือง เช่น การวิพากษ์วิจารณ์หรือการเสนอความคิดเห็น

เกี่ยวกับการนำสิ่งใหม่เข้ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาประเทศ แต่แท้ที่จริงแล้วหัวหน้า

พรรคการเมืองดังกล่าวอาจไม่ได้ต้องการสื่อสารถึงความเฉลียวฉลาด แต่อาจต้องการสื่อสารว่า

ตนมีความสามารถ เพื่อต้องการสร้างคะแนนนิยมแก่พรรคการเมืองเพื่อความต้องการที่จะ

เข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้น การสื่อสารความหมายแก่ประชาชนจึงไม่ใช่การสื่อสารแบบตรงไป

ตรงมา แต่สามารถสื่อสารผ่านสัญญะ เพื่อสื่อความหมายที่ซ่อนเร้นอันเป็นความหมาย  

ที่ต้องการสื่อสารอย่างแท้จริง 

ความน่าสนใจของสัญญะได้ทำให้พรรคการเมืองรวมทั้งนักการเมืองต่างก็พยายามสื่อสาร

ความหมายผ่านสัญญะต่าง ๆ โดยความหมายที่มักถูกนำมาใช้เสมอ คือ ความเป็นคนรุ่นใหม่ 

ความหมายสัญญะนี้ถูกนำมาสื่อสารผ่านสัญญะที่แตกต่างกัน เช่น นักการเมืองหญิงเล่นเกม

แข่งรถ หรือนักการเมืองชายร่วมการแข่งขันวิ่งเทรล (มติชนออนไลน์, 2562 31 มีนาคม;   
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มติชนออนไลน์, 2564 26 สิงหาคม) นอกจากนี้ สัญญะการชูสามนิ้วจากภาพยนตร์  

เรื่อง Hunger Game ก็ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงถึงการต่อต้านและขัดขืนต่ออำนาจของประชาชน   

(ธร สถิตวิทยา, 2562)  

ดังนั้น สัญญะจึงถูกนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างแพร่หลาย และ

นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นอกเหนือจาก

การนำเสนอนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและนโยบายประชานิยม โดยในปัจจุบัน

พรรคการเมืองส่วนใหญ่ต่างก็นำเสนอนโยบายดังกล่าวนี้จนเป็นเรื่องปกติ   

  การแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ การเมืองเรื่องของสัญลักษณ์ 

องค์ประกอบประการสุดท้ายที่ฌอง โบลิยาร์ดนำเสนอ คือ การแลกเปลี่ยนเชิง

สัญลักษณ์ ซึ่งสำหรับบริบททางการเมืองแล้วคือ การที่พรรคการเมืองได้กลายเป็นสัญลักษณ์

บางอย่างที่ประชาชนใช้แลกเปลี่ยนความหมายบางประการระหว่างกัน เช่น การเชื่อมโยง  

ความสัมพันธ์ด้วยสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่าง เช่น การที่พรรคเพื่อไทยใช้คำว่า ”ลุง”   

ในการเรียกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการสื่อถึงความคิดและสิ่งเก่า

ที่สิ้นหวัง ปรากฏการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทย ในอันที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทย

ไม่ ใช่ “ลุ ง” และเพื่ อ ให้ความหมายแก่ตนเองในการเชื่ อมความสัมพันธ์กับผู้ อื่นว่ า   

พรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนของความคิดและสิ่งใหม่ที่เป็นความหวัง หรือการใช้หน้ากาก  

กายฟอว์กส์ (Guy Fawkes) ในการสร้างความหมายของความเป็นพวกเดียวกันในการต่อต้าน

รัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชารัฐ (เหมือนฝัน คงสมแสวง, 2562; แพรวพรรณ ปานนุช & 

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2563)       

เมื่อนำแนวทางดังกล่าวมาใช้อธิบายพรรคการเมืองในทำนองเดียวกับของขวัญ 

พรรคการเมอืงจงึกลายเปน็สนิคา้ทีถ่กูใชเ้ปน็สือ่กลางเพือ่ใหม้นษุยใ์ชส้รา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการสรรหาสมาชิกเพื่อเข้าไปดำเนินกิจกรรมทางการเมือง   

จึงเป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง เช่น การให้ส่วนลดเมื่อมีการใช้

บริการร้านอาหารหากมีสถานภาพเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือการเชิญชวนให้เสนอชื่อ  

ผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองในนามของพรรคการเมือง (สำนักงาน  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562; ผู้จัดการออนไลน์, 2564 16 มีนาคม) 

กล่าวโดยสรุป การนำการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์มาเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง   

ไม่ใช่เป็นเรื่องของการนำเสนอคุณค่าความหมายของนโยบาย แต่เป็นเรื่องของการประกอบ

สร้างความหมายให้แก่สัญลักษณ์ เพื่อส่งมอบความหมายที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชน  
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สรุปผล

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะอันเป็นมุมมองเชิง

สงัคมวทิยามาใชอ้ธบิายพรรคการเมอืง โดยพบวา่ นโยบายของพรรคการเมอืงสามารถจำแนกได ้

4 มิติ คือ 1) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง

ในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2) คุณค่าด้านการแลกเปลี่ยน ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนด

นโยบายที่เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงต่อประชาชน 3) คุณค่าเชิงสัญญะ ซึ่งเกี่ยวกับ

คุณค่าความหมายที่สะท้อนจากพรรคการเมืองไปสู่ประชาชน และ 4) การแลกเปลี่ยน  

เชิงสัญลักษณ์ ซึ่ ง เกี่ยวกับการนำสัญลักษณ์มาใช้ เพื่อสื่อสารความหมายที่ เชื่อมโยง  

กับพรรคการเมือง  

การที่พรรคการเมืองจะได้รับความนิยมและได้รับการเลือกตั้งได้ย่อมต้องคำนึงถึง  

การนำเสนอนโยบายที่สะท้อนคุณลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างของพรรคการเมือง  

ให้เกิดขึ้นในมุมมองของประชาชน การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึง  

การปรบัตวัของพรรคการเมอืงผา่นการกำหนดนโยบายซึง่ชว่ยใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

ทางการเมือง นอกจากนี้ การนำแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะมาใช้อธิบายพรรคการเมือง   

จะช่วยให้ได้รับมุมมองใหม่ทางวิชาการนอกเหนือจากการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดจากทาง

รัฐศาสตร์ดังที่เคยเป็นมา  

ข้อเสนอแนะ

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์จากมุมมองทางสังคมวิทยา เพื่ออธิบายปรากฏการณ์

เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนด

นโยบายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดขึ้นในทางการเมืองได้ อย่างไรก็ตาม 

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์จากมุมมองของแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะเพียงแนวคิดเดียว 

ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์แบบองค์รวมอย่างเต็มรูปแบบนัก โดยเหตุผล

สำคัญเกิดจากข้อจำกัดด้านเนื้อที่ ซึ่งทำให้ไม่อาจนำเสนอเนื้อหาที่ประกอบด้วยแนวคิดที่มี

ศักยภาพในการอธิบายได้อย่างครบถ้วน  

แนวคิดอื่นที่มีความน่าสนใจซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับพรรคการเมือง และ

ปรากฏการณ์ทางการเมืองได้ดี คือ การนำแนวคิดทางการตลาดมาใช้วิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด

ทางสังคมวิทยา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการอธิบายได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การนำแนวคิด

บุคลิกภาพตราสินค้ามาใช้วิเคราะห์ว่า พรรคการเมืองไทยประกอบด้วยบุคลิกภาพใด และ

บุคลิกภาพใดส่งผลต่อประเด็นในทางการตลาดการเมืองอย่างไรบ้าง เช่น การลงคะแนนเสียง

ให้กับพรรคการเมือง ภาพลักษณ์พรรคการเมือง และเอกลักษณ์ของพรรคการเมือง นอกจากนี้ 

แนวคิดอื่นเช่น เจเนอเรชั่น (generation) ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถอธิบายการรวมกลุ่ม

ทางการเมืองในโซเชียลมีเดียได้ดีอีกแนวคิดหนึ่ง   
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บทความนี้จึงเป็นตัวอย่างของการนำแนวคิดจากมุมมองต่างศาสตร์มาใช้วิเคราะห์   

ซึ่งช่วยให้เข้าถึงความเป็นจริงได้จากมุมมองที่แตกต่างออกไป เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่มนุษย์

แบ่งความรู้ออกเป็นศาสตร์ต่าง ๆ กัน ได้ทำให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ซึ่งดูเหมือนว่า

สามารถทำใหส้ามารถอธบิายปรากฏการณต์า่ง ๆ ไดโ้ดยละเอยีด อยา่งไรกต็าม ความเชีย่วชาญ 

ในสาขาใดสาขาหนึ่งได้ทำให้เกิดการผูกขาดองค์ความรู้ ซึ่งอาจทำให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงความเป็นจริงเสียเอง เนื่องจากขาดมุมมองที่ครบถ้วนรอบด้าน  

บทความนี้ได้แสดงถึงการพยายามเข้าถึงความจริง ด้วยการอธิบายปรากฏการณ์  

ทางสังคมโดยไม่แบ่งแยกชุดความรู้ การศึกษาในอนาคตไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง

หรือไม่ก็ตาม ควรนำแนวคิดจากมุมมองต่างศาสตร์มาใช้อธิบายร่วมกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้

อธิบายปรากฏการณ์อย่างรอบด้านได้ แต่อาจช่วยให้สามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม  

ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การระวังป้องกันและใช้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย   

ทีเ่หมาะสม กับบริบทของประเทศต่อไป 
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บทคัดย่อ

จากการที่สังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง

รุนแรงและรักษาไม่หายเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวของสังคมเมือง  

มากขึ้น ตลอดจนทัศนคติ เกี่ ยวกับความตายในสังคมสมัยใหม่

เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เกินจำเป็น และ

จากพัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทย

ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศมากขึ้นเรื่อย ทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลแบบ

ประคับประคองเพื่อรองรับกับความท้าทายดังกล่าว  

เมื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมของรัฐไทยในเรื่องการดูแล  

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป

ประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปรียบเทียบ

กับเอกสารวิชาการขององค์กรระหว่างประเทศที่ได้แนะนำรัฐต่าง ๆ   

ถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองในการดูแล  

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่เพื่อให้เกิดการตายดี แล้วพบว่า 
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รัฐไทยมีนโยบายระดับชาติในเรื่องการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะดังกล่าวแต่นโยบาย  

ยังคงเป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีอาชีพหลังเกษียณและพัฒนาระบบการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุที่ไม่มีการลงรายละเอียดว่าจะดำเนินการอะไร รัฐไทยยังไม่มีการพัฒนา

บุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูและสร้างเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพ

อย่างเป็นรูปธรรม รัฐไทยยังมีปัญหาเรื่องกฎหมายและทัศนคติของบุคลากรด้านสุขภาพ  

เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม opioids ในการระงับปวดให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง รัฐไทยยังมี

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุดสิทธิประโยชน์ของสามระบบหลักประกันสุขภาพในการดูแล  

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง รัฐไทยยังไม่มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง  

ที่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม รัฐไทยยังมีปัญหาในการออกใบมรณบัตรแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรัง

ที่ต้องการกลับไปตายที่บ้าน 

คำสำคัญ:การดูแลแบบประคับประคอง 

 

Abstract

Since Thai society has an elderly population Patients with chronic, severe and 

incurable disease are increasing. There is an expansion of the urban society. As 

well as changing attitudes about death in modern society, medical technology is 

overused. And from the development of the democratic regime in Thai society, 

more and more people are involved in organizing the country’s health service 

system. This makes it necessary to develop a palliative care system to meet these 

challenges. 

When considering the preparation of the Thai state in caring for the elderly 

and chronically ill patients through the 20-year National Strategic Plan, the National 

Reform Plan and the National Economic and Social Development Plan Compare it to 

the academic papers of international organizations that have introduced states. 

Regarding the guidelines for developing a palliative care system in caring for the 

elderly and chronic patients for good mortality, it was found that 

The Thai state has a national policy on caring for this specific population, but 

the policy remains on developing the capacity of the elderly to have a career after 

retirement and developing a health care system for the elderly that does not go 

into details. The Thai state has not yet developed health personnel to have 

knowledge and understanding of how to look at and create a concrete career path. 

The Thai state also has issues regarding the laws and attitudes of health care 
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workers regarding the use of opioids for pain relief for the elderly and chronically ill. 

The Thai state also has a problem of disparity in the benefits package of the three 

health insurance systems in palliative care. The Thai state has not yet developed a 

concrete care system for the elderly and the chronically ill at home. The Thai state 

also has difficulty issuing death certificates to the elderly or chronically ill who wish 

to return to their homes to die. 

Keywords:palliative care 

 

1.บทนำ

จากการที่สังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังรุนแรงและรักษาไม่หายเพิ่ม

มากขึ้น มีการขยายตัวของสังคมเมืองมากขึ้น ตลอดจนทัศนคติเกี่ยวกับความตายในสังคม  

สมัยใหม่ เปลี่ยนแปลงไปทำให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เกินจำเป็น และ  

จากพัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทยทำให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศมากขึ้นเรื่อย ทำให้มีความจำเป็นต้อง

พัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองเพื่อรองรับกับความท้าทายดังกล่าว  

หากพิจารณาองค์ความรู้ทางการแพทย์ในระดับสากลพบว่ามีการพัฒนาศาสตร์  

ในเรื่อง “การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)” ขึ้นมาเพื่อใช้ในการดูแล  

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้แล้ว โดยการดูแลแบบประคับ

ประคองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย “มีคุณภาพชีวิตที่ดี”   

ตามสภาพของร่างกายและการดำเนินโรคของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย  

โรคเรื้อรังเหล่านั้นมีสุขภาพวะที่ดีในระยะท้ายของชีวิตและตายดี   

การตายดี คือ การตายโดยที่ผู้ป่วยได้รับรู้ว่าความต้องการของเขาได้รับการดูแล  

ใหป้ลอดจากความทกุขท์รมานทางรา่งกาย จติใจ สงัคม และจติวญิญาณ ตัง้แตก่อ่นเขา้ถงึ 

ช่วงใกล้ตาย สมาชิกในครอบครัวและทีมสุขภาพมีความเคารพและยอมรับความต้องการ

ของผู้ป่วย1 เมื่อพิจารณาจากนิยามดังกล่าว การตายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิติทาง  

การแพทย์อย่างเดียวเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องมิติทางสังคม วัฒนธรรม การบริหารจัดการ

ของภาครัฐ  

 1 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำ  

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 
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บทความชิ้นนี้จะเป็นการศึกษานโยบายและกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือส่งผล

ต่อการตายดีของประชาชน โดยศึกษาจากบทความวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติและนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับนโยบายหรือกฎหมายที่สำคัญของรัฐไทย 

เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกฎหมายของรัฐเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้กับระบบสังคม ระบบบริการจัดการภาครัฐเพื่อรองรับกับความท้าทาย  

ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.ความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองกับสังคมไทย

การดแูลแบบประคบัประคอง (Palliative care) เปน็รปูแบบการดแูลทีผ่สมผสานการดแูล 

ทางการแพทย์ ทางสังคม ทางจิตใจและทางจิตวิญญาณ เข้าด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  

ผู้ที่ได้รับการดูแลมี “คุณภาพชีวิตที่ดี” เท่าที่สภาพร่างกายและการดำเนินโรคของผู้ป่วย  

จะเอื้ออำนวย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นั้นจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดังนั้นการดูแล

แบบประคับประคองจึงเป็นการ “เปลี่ยนเป้าหมาย” การดูแลจากเดิมที่มุ่งให้ “หายขาดจาก

อาการ” เป็นให้ “อยู่กับอาการ” ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

เท่าที่สภาพร่างกายและการดำเนินโรคของผู้ป่วยจะเอื้ออำนวย 

การพัฒนาศาสตร์ด้านการดูแลแบบประคับประคองเริ่มต้นในสังคมตะวันตกก่อนสังคม

ไทยทั้งนี้เป็นเพราะสังคมตะวันตกเผชิญหน้ากับปัญหาความท้าทายทางประชากรศาสตร์  

และการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการรักษาเกินควรก่อน กล่าวคือ เมื่อมีผู้ป่วยที่เป็น  

โรคเรื้อรังที่ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้และจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการนำ

เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการดูแลเกินสมควรจนยื้อความตายออกไปได้ ทำให้ผู้ป่วย

เรื้อรังหรือผู้สูงอายุอยู่ในสภาพ “ฟื้นไม่ได้ตายไม่ลง” นอนติดเตียงอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพ

ของผู้ป่วยที่อยู่ติดเตียงพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เป็นสภาพที่น่าหดหู่ใจสำหรับผู้พบเห็น 

ในสังคมตะวันตกจึงเกิดคำถามว่ากระบวนการทางการแพทย์เหล่านี้เป็นการไปละเมิดสิทธิ  

หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ มูลเหตุดังกล่าวทำให้เกิดแนวคิดของการ “หาความสมดุล” 

ระหว่างกระบวนการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมไม่เป็นการเร่งการตายหรือยืดการตายแต่ยัง

คงรักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จนกระทั่งผู้นั้นเสียชีวิต  

สำหรับสังคมไทยการพัฒนาศาสตร์ของการดูแลแบบประคับประคองเกิดขึ้นจาก  

ความจำเป็น 4 ประการ คือ 

2.1สังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังรุนแรงและรักษาไม่หายเพิ่ม

มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว กล่าวคือ   

มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ (กรมอนามัย, 

2563) และจากรายงาน Health data center ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563 คัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) ผู้สูงอายุจำนวน 
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7,689,605 คน พบว่ามีผู้สูงอายุติดบ้านจำนวน 192,290 คน ติดเตียง 45,287 คน  

(กรมอนามัย, 2564) และตัวเลขนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น  

ในแต่ละปี นอกจากนั้น จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) พบว่า อัตราป่วยด้วย 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (อายุ 15 ปีขึ้นไป) อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคหลอดเลือดสมอง ในปี พ.ศ. 2559 - 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมอนามัย, 2562) 

และมีข้อมูลการสำรวจพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17.6 ของประชากร   

หรอืประมาณ 8 ลา้นคน เปน็ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 2 แสนคน และปว่ยเพิม่ปลีะกวา่ 7,800 ราย 

(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562) 

2.2การขยายตัวของสังคมเมืองมากขึ้น จึงเกิดความต้องการระบบและรูปแบบ 

การให้บริการทางการแพทย์และการดูแลประชากรสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสังคมเมือง

โดยเฉพาะจากการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่เขตเมือง  

เป็นจำนวนมาก การที่มีประชากรเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาสุขลักษณะ

และการจัดระบบบริการทางการแพทย์ หากพิจารณาเฉพาะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

เรื้อรังที่ใกล้จะตาย พบว่ามีปัญหาระบบการแพทย์ในสังคมเมืองที่ไม่มีระบบการดูแลแบบ  

ปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ ขาดสถานที่ในการดูแล และเกิดกรณีการดูแลผู้ที่ใกล้จะเสียชีวิต  

ในคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัยที่เป็นตึกสูงจะบริหารจัดการอย่างไร ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนา

รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองในสังคมเมืองเป็นการเฉพาะ    

2.3ทัศนคติเกี่ยวกับความตายในสังคมสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการใช้

เทคโนโลยีทางการแพทย์เกินจำเป็น โดยในสังคมสมัยใหม่ให้ความหมายของความตายว่า 

“การสิ้นสุดของชีวิต” ไม่ใช่ “เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต” ความตายเป็นความทุกข์ทรมาน  

และเลวรา้ยทีส่ดุในชวีติ ดงันัน้จงึตอ้งหลกีเลีย่งความตายโดยอาศยัเทคโนโลยทีางการการแพทย ์

แม้ว่าวิธีการเหล่านั้นจะทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน การรักษาโรคไม่ได้ คือ   

ความล้มเหลวทางการแพทย์ การปล่อยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังตายตามธรรมชาติ  

จึงทำไม่ได้ ต้องทำทุกวิถีทางในการยื้อความตายหรือทำให้ตายช้าที่สุด แม้การรักษานั้นจะไม่กอ่

ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอาย ุ(Medical Futility) แต่กลับสร้างความทุกข์ทรมานแทน   

ซึ่งกระบวนการยื้อความตายเหล่านี้ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ญาติ บุคลากร

ทางการแพทย์และระบบบริการสาธารณสุขโดยรวมอย่างมาก (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ, 

2546) 

2.4จากพัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทยทำให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ จาก

พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทยส่งผลให้เกิดความต้องการ

การดูแลหรือการรักษาพยาบาลที่คำนึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ กล่าวคือ

แนวคิดด้ านการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยซึ่ งมี ลั กษณะเป็น “พลวัต”   
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ตามพัฒนาการของสังคม การรักษาพยาบาลในอดีตส่วนใหญ่เป็นตามความต้องการและอำนาจ  

การตัดสินใจของแพทย์แต่ลำพัง (Doctor Autonomy) แต่เมื่อสังคมได้รับอิทธิพลจากแนวคิด

ปัจเจกชนและประชาธิปไตย ทำให้ยอมรับว่าผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาพยาบาล

มีอำนาจและอิสระในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาด้วยตนเองได้ (Patient Autonomy)   

จึงทำให้เกิดหลักการยินยอมในการรักษาพยาบาล (Informed consent) ซึ่งเป็นการแสดงถึง

การเคารพสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ สิทธิในชีวิตและร่างกายตลอดจนสิทธิในความเป็น  

ส่วนตัวของผู้ป่วย (แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, 2564) และปัจจุบันแนวคิดเรื่องสุขภาพได ้

เปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่งคือยังคำนึงถึงบริบทของสังคมและชุมชนด้วย เนื่องจากสาเหตุของ

ความเจ็บป่วยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่เกิดจากเชื้อโรคเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยด้านพฤติกรรมและ

สังคมที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรือที่เรียกว่าปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social determinant 

of health)(สุนีย์ สุขร่าง บรรณาธิการ, 2560) ดังนั้นระบบสุขภาพจึงต้องให้ความสำคัญ  

กับสิทธิผู้ป่วย ความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยเชื่อมโยง

กับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาคือปัจจุบันบุคลากรสุขภาพไทยมองสุขภาพผ่าน

มิติทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ค่อยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย จำกัดบทบาทตนเองไว้ที่มิติทางการแพทย์  

ซึ่งเป็นการมองระบบสุขภาพในลักษณะที่แยกขาดจากมิติอื่นของสังคม 

ดังนั้นโดยสรุป เมื่อมีความจำเป็นทางประชากรศาสตร์ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่โรคที่เป็น

โรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมก็มีการพัฒนาไปจน

ทำให้เกิดสังคมเมือง ทัศนคติที่เกี่ยวกับความตายเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งประชากรมีสำนึก  

ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น เหล่านี้ทำให้รูปแบบและบริบททางการแพทย์จะต้อง

เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศาสตร์ในเรื่องการดูแลแบบ

ประคับประคองที่มีองค์ความรู้เฉพาะที่เหมาะสมกับศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

ในต่างประเทศมีการศึกษาเป็นจำนวนมากพบว่าการดูแลแบบประคับประคองช่วยเพิ่ม

คุณภาพชีวิตและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในทุกระดับของการดูแล ช่วยลดการกลับเข้า

รักษาตัวในโรงพยาบาล (readmission rates) ลดการเข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต  

และเพิ่มความพึงพอใจในการรักษาให้ผู้ป่วยและครอบครัว การมีการดูแลแบบประคับประคอง  

ในการดแูลทีบ่า้นชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการดแูล และลดการมาหอ้งฉกุเฉนิ ลดการกลบัเขา้รกัษาตวั 

ในโรงพยาบาล รวมถึงลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล การมีระบบการดูแลแบบประคับประคอง

ที่บ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ จะเห็นได้ว่าการดูแลแบบประคับ

ประคอง เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาให้เกิดระบบบริการที่มีคุณภาพที่ผู้ป่วยระยะท้าย

และครอบครัวต้องเข้าถึงได้ ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน (กรมการแพทย์, 2563) 
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3.แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

จากการศึกษาเอกสารวิชาการขององค์กรระหว่างประเทศที่ ได้รับการยอมรับ  

ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองพบว่าได้ออกเอกสารทางวิชาการที่สามารถนำมาเป็นกรอบ  

ในการพัฒนานโยบายและกฎหมายของรัฐต่าง ๆ ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง   

จำนวน 6 ชิ้น ได้แก ่

3.1กฎบัตรปราก(ThePragueCharter) กำหนดว่าการปล่อยให้ผู้ป่วยทนทุกข์

ทรมานจากความเจ็บป่วยถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การดูแลแบบประคับประคอง

จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นได้ กฎบัตรมีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ 

(1) นโยบายสุขภาพของรัฐควรยอมรับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (2) รัฐควร

สนับสนุนการเข้าถึงยากลุ่มที่จำเป็นที่ใช้ในการดูแลแบบประคับประคอง (3) รัฐควร

สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองและการจัดการ  

ความปวด (4) รัฐควรผสมผสานการดูแลแบบประคับประคองในระบบบริการสุขภาพ

ของรัฐ (Palliative medicine, 2012) 

3.2Strengtheningofpalliativecareasacomponentofcomprehensive 

care throughout the life course ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 67   

สรุปสาระสำคัญ ได้ว่า (1) ควรมีนโยบายในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง บูรณาการ 

การดูแลแบบประคับประคองเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และสนับสนุนให้ภาคส่วน  

ต่าง ๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการดูแล (2) ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ด้านสุขภาพในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (3) ควรมียาที่จำเป็นสำหรับการดูแล  

ในบญัชยีาหลกัแหง่ชาตแิละกฎหมายทีค่วบคมุยาระงบัปวดไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่การเขา้ถงึยา 

(4) ควรมีระบบการเงินการคลังสนับสนุนการดำเนินการเรื่องการดูแลแบบประคับ

ประคอง (WHO, 2015) 

3.3ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านPalliativecareขององค์การอนามัย

โลกได้แนะนำ 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ มีนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ (Policy) 

ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยา (Drug Availability) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพ 

(Education) และการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน (Implementation of Palliative 

Care Services) (Jan Stjernswärd, Kathleen M. Foley, Frank D. Ferris., 2007) 

3.4PalliativeCareToolkitimprovingcarefromtherootsupin

resource-limitedsettingsได้แนะนำการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง 



บท
คว
าม
ที่ผ

่าน
กา
รพ
ิจ
าร
ณ
า

สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

266

ผ่านกรอบสุขภาพ 4 มิติ คือ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ กล่าวคือ (1) ด้านกาย 

ควรมีระบบบริการสุขภาพในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง มีระบบจัดการยาและ

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูล (2) ดา้นจติใจ ครอบครวั ชมุชน และสงัคมเขา้มามสีว่นรว่ม 

ในเรื่องการดูแล (3) ด้านปัญญา ควรนำกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อของชุมชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องการดูแล (4) ด้านสังคม ควรมีกฎหมาย 

Living will และระบบการเงินที่สนับสนุนการดูแล (Worldwide Palliative Care 

Alliance, (n.d.)) 

3.5The2015QualityofDeathIndexRankingpalliativecareacross

the world คือดัชนีวัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในแต่ละประเทศ โดยมี  

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ (1) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ   

(2) มกีารพฒันาบคุลากรดา้นสขุภาพและไมใ่ชบ่คุลากรดา้นสขุภาพใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (3) มีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ   

(4) มีการบูรณาการการดูแลแบบประคับประคองเข้าไปในระบบบริการสุขภาพตามปกติ 

(5) มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม (The Economist Intelligence Unit, 

2015) 

3.6ImprovingAccesstoPalliativeCare โดยองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่

เอกสาร Improving Access to Palliative Care โดยเอกสารดังกล่าวมีแนวทาง  

ในการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง ได้แก่ (1) ปรับปรุงกฎหมาย  

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงยาแก้ป่วยกลุ่ม Opioids (2) นำเรื่องการดูแลแบบประคับ

ประคองเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรสุขภาพ (3) จัดบริการการดูแล

แบบประคับประคองที่หน่วยบริการปฐมภูมิและที่บ้าน (WHO, n.d) 

จากการพิจารณาเอกสารวิชาการเหล่านี้พบว่ามีจุดร่วมกันคือได้แนะนำให้รัฐต่างจะต้อง

ดำเนินการใน 4 เรื่องได้แก่ (1) ต้องมีนโยบายระดับชาติในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง

รวมทั้งผสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในการดำเนินการ (2) ต้องมี

การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง   

(3) มีระบบยาที่จำเป็นโดยเฉพาะยากลุ่ม Opioids ที่ใช้ในการดูแลแบบประคับประคอง   

(4) มีระบบสนับสนุนทางสังคมที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลแบบประคับประคอง  
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4.นโยบายและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุและการดูแแบบประคับประคอง

4.1นโยบายที่สำคัญของประเทศไทยจากการศึกษานโยบายที่สำคัญของประเทศไทย  

ผู้เขียนพบว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นนโยบายระดับชาติที่ส่งผลต่อการดำเนินการของ  

ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งการกำหนดและการดำเนินนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการ  

หรือแผนงานโครงการ การจัดทำตัวชี้วัด การจัดทำแผนงบประมาณ เนื่องจากนโยบายเหล่านี้  

มีกฎหมายกำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการตาม และเมื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องการดูแล

ผู้สูงอายุและการดูแลแบบประคับประคอง สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้แก่การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย โดยมี  

การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต การดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุ   

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุให้ดำเนินชีวิต

ได้อย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ 

 แผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้แผนยุทธชาติ 20 ปี บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

จึงมีการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศขึ้นเพื่อทำการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมีแผนปฏิรูป

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่  

 (1)แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขต้องการให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยยกระดับการดูแลด้านสุขภาพเป็นภารกิจหลักที่ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อรองรับกับจำนวนผู้สูงอายุ

ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มความสามารถในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ จัดให้มีผู้บริบาลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  

ทั้งปริมาณและคุณภาพ สร้างระบบการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

จนกระทั่งถึงวาะสุดท้ายของชีวิตจากทีมแพทย์ครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะท้าย  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ มีการพัฒนาระบบและกลไก  

การบรบิาลทีบ่รูณาการความรว่มมอืระดบัชาต ิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชมุชน นอกจากนัน้ 

จะต้องสร้างระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และกลไกการเงินที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว 

 (2)แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต

เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม โดยส่งเสริม

ให้ผู้สูงอายุมีทักษะอาชีพ มีงานที่เหมาะสมกับศักยภาพ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

และสนับสนุนหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  
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 (3)แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่

การตั้งครรภ์จนถึงช่วงวัยผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะ

การดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

เพิ่มขึ้น 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒พ.ศ.2560-2564 

ให้ความสำคัญกับการที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุ  

มีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุส่งผล  

ต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุโดยเน้นพัฒนาทักษะที่เอื้อ

ต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของ  

ผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการด้านสาธารณสุขของรัฐที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น  

ยังต้องผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการจัดบริการทั้ง  

ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการ  

หลักประกันการดำรงชีวิตหลังเกษียณ เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคม เช่น เพิ่มเบี้ยเบี้ยยังชีพ  

ผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะดำรงชีพได้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย  

ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางของผู้สูงอายุ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย   

และนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อสังคมผู้สูงอายุ 

4.2กฎหมายที่สำคัญของประเทศไทยหากพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ราชการแผ่นดิน การจัดสรรทรัพยากรของรัฐที่ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและการดูแล  

แบบประคับประคอง พบว่ามีกฎหมายที่สำคัญได้แก่ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์และ  

การสาธารณสุขของประชากร ได้แก่ มาตรา 47 มาตรา 55 และมาตรา 258  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลแบบประคับประคองในมิติ

ต่างๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545, พระราชกฤษฎีกา  

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553, พระราชบัญญัติประกันสังคม   

พ.ศ. 2533, พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์  

ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559, พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510, กฎหมายวิชาชีพต่าง ๆ,   

และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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5.เปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย
กับแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง

เมื่อนำข้อสรุปจากบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง

ทั้ง 4 ประการข้างต้นมาใช้ในการพิจารณาประกอบกับนโยบายและกฎหมายที่สำคัญ  

ของประเทศไทยแล้วจะพบว่า 

5.1นโยบายระดับชาติของไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

แตย่งัไมใ่หค้วามสำคญักบัเรือ่งการดแูลแบบประคบัประคองและไมก่ลา่วถงึเรือ่ง“ความตาย” 

เมื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบาย

ระดับชาติที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณของส่วนราชการทั้งหมดพบว่า 

โดยภาพรวมให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะทางอาชีพและทักษะ  

ทางสังคมอื่น ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุทำงานได้แม้จะอยู่ในวัยเกษียณแล้ว และไม่กล่าวถึงเรื่อง 

“ความตาย” แต่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขจะกล่าวถึงการยกระดับการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุให้เป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องปฏิรูปเพื่อรองรับกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น

ยังจัดให้มีผู้บริบาลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  

 ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยธรรมชาติภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมของร่างกายจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ  

และเกิดความเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้น ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะท้ายจะมีแต่ทรง

และทรุดไปตามกาลเวลาจนกระทั่งผู้นั้นตาย ความตายจึงเป็นสิ่งที่คาดหมายได้และไม่อาจ  

หลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นหากจะดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

จะต้องคำนึงถึงการดูแลในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตด้วย ดังนั้นในการพัฒนานโยบายสุขภาพ

ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นจะต้องพิจารณาให้รอบด้าน คือ ต้องพิจารณาตั้งแต่  

เริ่มวัยเกษียณหรือเริ่มเป็นโรคจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต และพิจารณาว่าแต่ละช่วงวัย  

ควรจะมีนโยบายของรัฐในเรื่องใดบ้างมาเกี่ยวข้องบ้าง 

 “การดูแลในช่วงวาระสุดท้ายและความตาย” ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายและกฎหมายของรัฐหลายประการทั้งในเรื่องการจัดบริการสุขภาพ 

การบริการสังคมของรัฐอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตั้งแต่การบริหารจัดการงบประมาณของสิทธิใน

การรับบริการสุขภาพที่ไม่คิดมูลค่าที่รัฐจัดหาให้ การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข การ

กำหนดหลักสูตรและมาตรฐานทางการแพทย์ การมีระบบสังคมที่รองรับเรื่องการดูแล   

การทะเบียนราษฎร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบการดูแลให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ดังนั้นการทำให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ  

หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงการพัฒนา

ระบบการดูแลแบบประคับประคองด้วย 
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 สำหรับการดำเนินนโยบายในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบันมีหลาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 

 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา  

การดูแลแบบประคับประคอง เพื่อเป็นนโยบายระดับกระทรวง โดยให้โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพทั่วประเทศดำเนินการ แต่เนื่องจากสาขาการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มเริ่ม  

ดำเนินการมาเมื่อประมาณปี 2558 - 2559 ปัจจุบันแม้โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีหน่วยงาน

หรือบุคลการที่ให้บริการด้านการดูแลแบบประคับประคอง (อาจจะแยกเป็นหน่วยเฉพาะ  

หรือรวมกับหน่วยอื่น) แต่อัตรากำลังยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

 ในส่วนของนโยบายด้านการเงินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)   

ได้พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองสำหรับประชาชนที่ได้รับ  

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเป็นการจัดบริการสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล 

ในชุมชนและที่บ้าน  

 ในส่วนของเรื่องการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข  

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการวางแผนการดูแลล่วงหน้าซึ่งเป็นองค์ประกอบของเรื่อง  

การดูแลแบบประคับประคอง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ  

แห่งชาติ (สช.) 

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่ให้งบประมาณ

สนับสนุนแก่เครือข่ายภาคประชาสังคมหรือบุคลากรด้านสุขภาพในเรื่องการดูแลแบบประคับ

ประคอง 

 องค์กรทางศาสนาได้แก่ มหาเถรสมาคมยังได้ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นจะมีการนำเรื่องการดูแลสุขภาวะ  

ในระยะท้ายของชีวิตของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการปฏิรูปคณะสงฆ์ด้วย  

 นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มของบุคลากรด้านสุขภาพ บุคลากรด้านศาสนา 

วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกลุ่มภาคประชาชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลแบบ  

ประคับประคองตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดูแลแบบประคับประคอง

มีการดำเนินการในระดับปฏิบัติการและมีความหลากหลายไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่มาก 

 โดยที่การพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐอย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญยิ่งคือจะต้อง  

มีนโยบายและกฎหมายของรัฐในการสนับสนุนการดำเนินการ เนื่องจากนโยบายและกฎหมาย

เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การชี้นำแนวทาง  

ในการดำเนินการแก่ส่วนราชการและสังคม ซึ่งเมื่อนำสถานการณ์ของประเทศไทยข้างต้น  

มาพิจารณาร่วมกับแนวทางในทางสากลที่ได้วางหลักไว้พบว่า 
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ยุทธศาสตร์หลักในปัจจุบันจะเน้นไปที่การสร้างศักยภาพให้ผู้สูงอายุมีงานทำภายหลัง

เกษียณ แต่ยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐควรจะต้องดำเนินการ คือ ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง  

การดูแลในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตและเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง นอกจากนั้น

นโยบายของภาครัฐจะต้องสร้างความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม   

ที่ทำงานในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเพื่อให้บูรณาการความร่วมมือกันในการทำงาน  

ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะต้องมีนโยบายระดับชาติในเรื่องการผสานความร่วมมือแล้ว

ยังจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการบูรณาการการทำงานร่วมกันด้วย  

สำหรับในแง่ของข้อกฎหมายนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองจะกระจาย

ไปในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหลายฉบับทั้งกฎหมายการแพทย์ กฎหมายสาธารณสุข 

และกฎหมายสังคมด้านอื่น ๆ โดยจะมีการกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปแต่สามารถกล่าวโดยสรุป  

ได้ว่า ยังมีข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและการดูแล  

แบบประคับประคอง  

5.2ประเทศไทยกำลังเริ่มพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การดูแลแบบประคับประคองตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่จะยกระดับการบริการ

สุขภาพผู้สูงอายุเพื่อรองรับกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้ต้องเพิ่มทั้งปริมาณ

และคุณภาพของบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ 

 ประเทศไทยเริ่มพัฒนางานวิชาการในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองครั้งแรก  

เมื่อราว ปี พ.ศ. 2535 และมีการอบรมระดับประเทศ National Workshop on Cancer Pain 

และใน ปี พ.ศ. 2540 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการด้านการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพจากทั่วประเทศ  

เป็นครั้งแรก (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2563)  

 ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับ

ประคองอย่างเป็นรูปธรรม โดยในหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ศึกษาได้นำเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญาแล้ว 

ส่วนหลักสูตรหลังปริญญานั้นราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวและสภาการพยาบาลได้พัฒนา

หลกัสตูรเฉพาะทางดา้นการดแูลแบบประคบัประคองสำหรบัแพทยแ์ละพยาบาลแลว้ นอกจากนัน้ 

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กรมการแพทย์, สช. และ สปสช. ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพในเขตสุขภาพทั่วประเทศให้มีความรู้ในเรื่องการดูแล

แบบประคับประคอง  

 แต่เนื่องจากเพิ่งเริ่มพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองไม่นานทำให้มีจำนวน

บุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจาก

ข้อมูลการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2562 ได้รวบรวมจำนวนแพทย์ 
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พยาบาล และเภสัชกร (ได้ข้อมูลไม่ครบทุกเขตสุขภาพ) ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแล

แบบประคับประคองทั่วประเทศ (ผ่านการอบรมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว) 

พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 2,920 คน นอกจากนั้นทัศนคติของบุคลากรด้านสุขภาพที่ไม่เคยผ่าน  

การอบรมหรือไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองยังไม่ยอมรับรูปแบบการดูแล  

ดังกล่าว โดยบางส่วนคิดว่าเรื่องเหล่านี้คือการุณยฆาต หรือบางส่วนก็ต้องการยื้อให้ถึงที่สุด

เพราะไม่ยอมรับความตายที่เกิดขึ้น ดังนั้นในประเด็นนี้จึงต้องเร่งทำการอบรมบุคลากร  

ด้านสุขภาพทั้งในส่วนที่กำลังศึกษาอยู่และที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เร่งพัฒนา

ตำราหรือแนวทางการปฏิบัติ (Guile line) เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเหล่านี้มีความพร้อม  

ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเร่ือย ๆ 

 แต่การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพนั้นเป็นเพียงประเด็นหนึ่งของเรื่องการพัฒนา

บุคลากรด้านสุขภาพ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพจะต้องมีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ (Career path) และการสร้างมาตรฐานในการดำเนินการและการสร้างแนวทาง

การปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพด้วย 

 สำหรับการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของแพทย์ พยาบาล   

และบุคลากรด้านสุขภาพอื่นที่ทำงานในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองยังเป็นประเด็นที่เป็น

ปัญหามาก เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งข้าราชการถูกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

กำหนดจำนวนและหน้าที่ตามตำแหน่งไว้ ซึ่ งในสายงานของบุคลากรด้านสุขภาพนั้น  

ไมม่สีายงานในเรือ่งการดแูลแบบประคบัประคองกำหนด ทัง้ทีเ่รือ่งการดแูลแบบประคบัประคอง 

เป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่ายังไม่มีการดำเนินการ  

ตามแผนปฏิรูปประเทศ กล่าวคือ กระทรวงสาธารณสุขต้องการกำลังคนในด้านนี้แต่สำนักงาน  

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไม่มีการกำหนดนโยบายในเรื่องการเพิ่มอัตรากำลังของ  

บุคลากรด้านสุขภาพเพื่อสนองตอบสังคมผู้สูงอายุ 

 และหากพจิารณาเรือ่งการสรา้งมาตรฐานในการดำเนนิการของบคุลากรดา้นสขุภาพแลว้

พบวา่เรือ่งการดแูบบประคบัประคองเปน็ประเดน็ทางการแพทยท์ีเ่ชือ่มโยงกบัสงัคมและกฎหมาย  

ที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในแง่ของการพัฒนาองค์ความรู ้ความเข้าใจ การตีความ ของทั้งบุคลากร  

ด้านสุขภาพและประชาชน เช่น ปัญหาการยุติการใช้เครื่องพยุงชีพในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต 

(Withhold and withdraw life sustaining treatment) การรักษาที่ไร้ประโยชน์ หากยุติการใช้

เครื่องพยุงชีพหรือยุติการรักษาที่ไร้ประโยชน์จะมีความผิดทางกฎหมาย หรือมีความผิดทาง

จริยธรรมหรือไม่ ประเดน็เหลา่นีม้กัถกูหยบิยกขึน้มาอภปิรายเสมอในการดแูลแบบประคบัประคอง 

(กรุงเทพธุรกิจ, 2561 : แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ, 2562) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ  

ที่องค์กรวิชาชีพทั้งแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขในฐานะฝ่ายนโยบายจะต้องมาพัฒนา  

องคค์วามรู ้แนวปฏบิตั ิและขอ้ตกลงรว่มกนัของบคุลากรดา้นสขุภาพในประเทศ สำหรับในเรื่องนี้  

ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยมีประสบการณ์ในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์  
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ที่เชื่อมโยงกับมิติทางสังคมและกฎหมาย จนออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ

จากบุคลากรด้านสุขภาพ นักกฎหมาย และสังคมทั่วไป ซึ่งได้แก่ ประกาศแพทยสภาว่าด้วย

เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย ซึ่งสามารถยุติปัญหาการวินิจฉัยสมองตายและการถกเถียงกัน

เรื่องจุดเริ่มต้นของการบริจาคอวัยวะ เมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในกรณีนี้จึงควรพัฒนา

มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรในวิชาชีพด้านสุขภาพสาขาต่าง ๆ ในเรื่อง  

การดูแลแบบประคับประคองผ่านสภาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งแต่ละวิชาชีพก็มีกฎหมายที่เป็นฐาน  

ในการออกประกาศกำหนดมาตรฐานการทำงานของแต่ละวิชาชีพ  

 โดยสรุป ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพนี้ควรมีการเผยแพร่ความรู้  

ความเขา้ใจในเรือ่งการดแูลแบบประคบัประคองแกบ่คุลากรดา้นสขุภาพ สรา้งเสน้ทางสายอาชพี 

พัฒนาหลักสูตรและสร้างแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง 

เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่การดำเนินงานด้านการดูแลแบบประคับประคองของประเทศ 

5.3ประเทศไทยมีปัญหากฎหมายและทัศนคติต่อการใช่ยากลุ่มOpioidsของทั้ง

บุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนจนเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยาของผู้ป่วยการควบคุม

ความปวดเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลแบบประคับประคอง หากไม่สามารถควบคุมความปวด

ได้แล้วจะไม่สามารถเริ่มกระบวนการในการดูแลในมิติอื่นได้เลย เนื่องจากความทุกข์

ทรมานจากความปวดจะรบกวนการทำกิจวัตรประจำวันและการใช้ชีวิตอย่างมาก   

เมื่อร่างกายยังมีความทุกข์ทรมานอยู่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

ตามมา ในการดูแลแบบประคับประคองยากลุ่ม Opioids เป็นยาแก้ปวดที่มีประสิทธิภาพ

มากในการระงับความปวด องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำขั้นตอนการดูแล  

ความปวด (WHO Analgesic Ladder) ซึ่งสรุปได้ว่า การดูแลความปวดไม่มากให้ใช้ยา  

กลุ่ม non-opioids เมื่อความปวดรุนแรงขึ้นให้ใช้ยากลุ่ม weak opioids เมื่อผู้ป่วย  

ปวดมากขึ้นอีกให้เปลี่ยนมาใช้ strong opioids (Aabha A. Anekar and Marco 

Cascella, 2021) 

 สำหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติพบว่ามียากลุ่ม Opioids 

ที่ใช้ควบคุมความปวดแล้ว โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2 ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 

และพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 ซึง่ยาแตล่ะประเภทกจ็ะใชก้ฎหมายควบคมุแตกตา่งกนั 

 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยผลของร่างกฎหมาย  

ดังกล่าวจะยกเลิก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2559 และให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดแทน แต่เนื้อหาของกฎหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการในประเทศไทยสามารถสรุปปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึง

ยากลุ่ม Opioids ได้ดังนี้ 

 (1)มีกฎหมายเป็นอุปสรรคในการการบริหารยากล่าวคือ กฎหมายห้ามการยืม

ยากลุ่ม Opioids ระหว่างโรงพยาบาล เนื่องจากกฎหมายกำหนดหลักการว่า ห้ามจำหน่าย  

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 นอกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และกำหนดนิยาม  

ของคำว่า “จำหน่าย” ให้หมายถึงการยืมด้วย จากข้อกฎหมายดังกล่าวทำให้ในทางกฎหมาย  

โรงพยาบาลไม่สามารถยืมยาระหว่างโรงพยาบาลได้ แต่ในทางปฏิบัติก็มีการยืมยากันอย่าง  

แพร่หลาย เพราะยากลุ่ม Opioids มีข้อกฎหมายที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บ

ประกอบกับอายุการใช้งานของยาสั้นทำให้โรงพยาบาลขนาดเล็กจะไม่สำรองยาในคลังยา  

แต่จะใช้วิธีการบริหารยาเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลโดยให้โรงพยาบาลแม่ข่ายที่เป็น  

โรงพยาบาลขนาดใหญ่สำรองยาและแจกจ่ายยาไปยังโรงพยาบาลขนาดเล็ก  

 (2)บุคลากรด้านสุขภาพกังวลกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ยาและ 

มีทัศนคติที่ไม่ดีกับการใช้ยากลุ่มOpioidsเนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   

พ.ศ. 2535 ได้กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการใช้ เก็บรักษา ทำลายที่เข้มงวดมาก หากทำผิด

เงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายได้ นอกจากนั้นโรงพยาบาลหลายแห่ง

ยังออกแนวทางการปฏิบัติภายในที่เกินจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ห้ามนำยาออกนอก  

โรงพยาบาล นอกจากนั้นบุคลากรด้านสุขภาพยังมีทัศนคติที่ว่าผู้ป่วยไม่ควรใช้ยากลุ่ม Opioids 

มากเกินเพราะกลัวว่าผู้ป่วยจะติดยาทั้งที่ในหลายกรณีผู้ที่ใช้ยากลุ่ม Opipios เหล่านี้เป็นผู้ที่อยู่

ในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว และในทางวิชาการมีเทคนิคและองค์ความรู้มากมายในการใช้ยา  

กลุ่ม Opioids ให้เหมาะสมกับความปวดของผู้ป่วย ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุทำให้บุคลากรด้าน

สุขภาพมีแรงจูงใจที่จะไม่จ่ายยาให้ผู้ป่วย (พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม และคณะ, 2555 : 

นิภารัตน์ สวัสดิ์จู, 2555) 

 ดั งนั้ น ในเรื่ อ งนี้ ควรแก้ ไขพระราชบัญญัติยา เสพติดให้ โทษ พ.ศ . 2522   

ให้โรงพยาบาลยืมยาระหว่างโรงพยาบาลได้ รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการยาโดยนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมยากลุ่ม Opioids และสื่อสารองค์ความรู้ในเรื่อง  

การใช้ยากลุ่ม Opioids แก่บุคลากรด้านสุขภาพทั่วประเทศ 

5.4กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบการดูแลแบบประคับประคองยังไม่ 

เอื้ออำนวยหากพิจารณาจากกระบวนการการดูแลแบบประคับประคองซึ่งเริ่มตั้งแต่การวินิจฉัย

โรคจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตพบว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขเพื่อใช้

สำหรับการดูแลแบบประคับประคองโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 5.4.1	มีความเหลื่อมล้ำของชุดสิทธิประโยชน์ในเรื่องการดูแลแบบประคับ

ประคอง เมื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องการดูแลในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตและเรื่องการดูแล
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แบบประคับประคองของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิประกันสังคม 

สทิธหิลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ แลว้พบวา่ทัง้ 3 สทิธมิคีวามเหลือ่มลำ้และแตกตา่งกนัมาก 

เนื่องจากข้อกฎหมายกำหนดเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณแตกต่างกัน  

   โดยสิทธิราชการเป็นการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเท่านั้น3 

สิทธิประกันสังคมเป็นการให้การดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลและจะต้องนำ

สิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดไว้ 7 กรณีมาปรับใช้ในเรื่องการดูแลแบบประคับ

ประคอง4 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดชุดสิทธิในเรื่องการดูแลแบบประคับ

ประคองทั้งในสถานพยาบาล ชุมชน5 และที่บ้าน6 เนื่องจากกฎหมายได้กำหนด  

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตอิอกประกาศขยายสทิธติามกฎหมายออกไปได ้

ดังนั้นในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า หากใช้ชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. เป็นเกณฑ์   

รัฐจะต้องพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ  

และสิทธิประกันสังคมโดยการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาล พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อควรลด  

ความเหลื่อมล้ำกับสิทธิ สปสช. หรือควรพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กลางที่ใช้สำหรับ  

ทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ และควรพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้ เหมาะสมกับ  

สถานพยาบาลแต่ละระดับ(Sett ing) และจะต้องนำชุดสิทธิประโยชน์ที่ ใช้ ใน  

สถานพยาบาลไปใช้นอกสถานพยาบาลได้ ซึ่งในประเด็นนี้เป็นเรื่องหลักการในทาง

นโยบายว่าจะไปแก้กฎหมายเดิมหรือพัฒนากฎหมายฉบับใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้อง

ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 

	 5.4.2	ควรพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองที่ชุมชนหรือบ้าน	การดูแล  

ที่ชุมชนหรือที่บ้านถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตและในความเป็นจริง 

บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายมักจะขอกลับไปใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่บ้าน

เพื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยมีญาติสนิท เพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดคอยอยู่ดูแลและตายที่บ้าน   

แต่การส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลต่อที่ชุมชนหรือบ้านจะต้องมีการเตรียมการทั้งในส่วนของโรงพยาบาล 

ฝ่ายปกครอง และที่บ้านของผู้ป่วย รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ กล่าวคือ 

 3 มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  

 4 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

 5 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

 6 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในแต่ละปี 
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   โรงพยาบาลจะต้องมีระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อข้อมูล

การดูแลจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารักษาไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านของผู้ป่วย นอกจากนั้น  

ยังต้องส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยังฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก  

ในการออกใบมรณบัตรในกรณีที่ผู้ป่วยตายที่บ้าน และเพื่อความสะดวกในการยืนยันข้อมูล  

ผู้ป่วยในการเบิกงบประมาณในการดูแล ดังนั้นในกรณีนี้จึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือ

กฎหมายในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันมีพระราชบัญญัติข้อมูล  

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ใช้ในการกำหนดหลักเกณฑ์ การเปิดเผย การใช้ข้อมูล ในกรณีจึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์

ในการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล และโรงพยาบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ชุมชนจะต้องมีการพัฒนาระบบการยืมเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ชุดผลิต

ออกซิเจน syringe driver เครื่องพ่นยา เครื่องดูดเสมหะ เตียงลม เตียงปรับระดับได้ รถเข็น 

ให้ผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ โดยปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว

ในหลายพื้นที่ แต่การดำเนินการหลากหลายมาก โดยอาจดำเนินการโดยโรงพยาบาล องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในพื้นที่ ดังนั้นในกรณีนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งโรงพยาบาลจะต้องมีการพัฒนาระบบการยืม  

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ที่บ้านโดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545   

และกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 

   ที่บ้านจะต้องเตรียมระบบการประสานงานระหว่างญาติและทีมสุขภาพในพื้นที่

โดยในหลายพื้นที่ก็ได้นำเอา Social media มาใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร  

   ดังนั้นโดยสรุปจึงควรพัฒนาระบบการดูแลที่ชุมชนหรือบ้าน ซึ่งการพัฒนา

ระบบนี้จะต้องเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล 

เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

	 5.4.3	ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตร ปัญหาสำคัญที่ทำให้ญาติไม่ต้องการนำ

ผู้ป่วยกลับมาดูแลต่อและตายที่บ้าน คือ ความยุ่งยากในการออกใบมรณบัตร กล่าวคือ หากผู้

ป่วยตายที่บ้านเจ้าบ้านจะต้องแจ้งตายเพื่อออกใบมรณบัตรตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ แต่

กระบวนการในการออกใบมรณบัตรจะยุ่ งยาก เนื่องจากเจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งตาย  

ที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อออกใบมรณบัตร แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งมักจะไม่เชื่อข้อมูลที่ญาติ  

ไปแจ้งตาย และมักจะแนะนำให้ญาติไปแจ้งความและนำบันทึกแจ้งความมาขอออกใบมรณบัตร   

ซึ่งเมื่อตำรวจรับแจ้งความ ตำรวจก็ไม่ทราบข้อมูลผู้ป่วยว่าขอกลับมาดูแลต่อและตายที่บ้าน  

จริงหรือไม่ ตำรวจก็มักจะนำศพของผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการชันสูตรพลิกศพเพราะไม่ทราบว่า

ตายเพราะอะไรจึงกลายเป็นการตายไม่ปรากฏเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

ความอาญา เหตุการณ์นี้นำมาซึ่งความยากลำบากในการบริหารจัดการงานศพของญาติมาก
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เพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนศพ เสียเวลาในการดำเนินการขั้นตอนทางธุรการ   

ทำให้ในหลายกรณีญาติไม่ยินยอมในนำผู้ป่วยกลับมาดูแลต่อและตายที่บ้านเพราะเกรงปัญหา  

ดังที่กล่าว  

 ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล และระหว่าง  

โรงพยาบาลและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูลว่าผู้ป่วยขอกลับไปดูแลต่อและตายที่บ้าน

โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

และพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร 

พ.ศ. 2534 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลที่บ้าน เพิ่มอัตราการวางของเตียงในโรงพยาบาล 

และเปน็การสนบัสนนุการดำเนนิการตามความตอ้งการของผูป้ว่ยและอำนวยความสะดวกใหแ้กญ่าต ิ

ในการที่ผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้สูงอายุขอกลับมาดูแลต่อและตายที่บ้าน   

6.สรุปและเสนอแนะ

จากการที่สังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังรุนแรงและรักษาไม่หาย  

เพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวของสังคมเมืองมากขึ้น ตลอดจนทัศนคติเกี่ยวกับความตายในสังคม

สมัยใหม่ เปลี่ยนแปลงไปทำให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เกินจำเป็น และ  

จากพัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทยทำให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศมากขึ้นเรื่อย ทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนา

ระบบการดูแลแบบประคับประคองเพื่อรองรับกับความท้าทายดังกล่าว  

การดูแลแบบประคับประคองเป็นการดูแลทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับมิติทางสังคม  

โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้รับการดูแลมากกว่าจะเน้นเรื่องการรักษาให้โรค

หายขาด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่สภาพร่างกายและ  

การดำเนินโรคจะเอื้ออำนวย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังตายอย่างสงบสมศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ ดังนั้นการดูแลที่มีคุณภาพจึงต้องคำนึงถึงการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง  

ผู้รับการดูแลตายอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นหากประเทศไทยจะต้องพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับ

ประคอง 

เมื่อศึกษาเอกสารทางวิชาการขององค์การระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง  

การดูแลแบบประคับประคองพบว่าได้แนะนำว่าหากรัฐต้องการพัฒนาระบบการดูแลแบบ  

ประคับประคองจะต้องดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) มีนโยบายระดับชาติในเรื่องการดูแล

แบบประคับประคองและจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพของรัฐ   

(2) พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง 

(3) มีระบบยาโดยเฉพาะยากลุ่ม opioids เพื่อใช้ในการระงับความปวดในการดูแล   

(4) มีระบบงบประมาณ และระบบทางสังคมสนับสนุนการดำเนินการดูแลแบบประคับประคอง 
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ซึ่งเมื่อนำทั้ง 4 ประเด็นนี้มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณานโยบายและกฎหมายที่สำคัญ

ของประเทศไทยอันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกฎหมายบ้านเมือง  

ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข แล้วพบว่าประเทศไทยควรดำเนินการ 

1. มีนโยบายระดับชาติที่ส่งเสริมเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้ง  

มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ   

ภาคประชาสังคม ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง 

2. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในแง่ของการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  

ในสายอาชีพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองสำหรับ

ประเทศไทย 

3. ควรแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 เพื่อให้การยืมยาระหว่างโรงพยาบาล

สามารถทำได้ สร้างระบบการบริหารจัดการยาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ รวมทั้ง

สร้างทัศนคติต่อการใช่ยากลุ่ม Opioids ของทั้งบุคลากรด้านสุขภาพและประชาชน 

4. ลดความเหลื่อมล้ำของชุดสิทธิประโยชน์ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง

โดยการแก้ไขหรือเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

5. สร้ า งระบบการดู แลแบบประคับประคอง ในชุมชนอย่ า ง เป็นระบบ  

โดยมกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูเชือ่มโยงระหวา่งโรงพยาบาลและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

โดยการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติกำหนดหน้าที่ของโรงพยาบาลและองค์กรปกครอง  

สว่นทอ้งถิน่ตาม พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตัิ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรในกรณีที่ผู้ป่วยขอกลับมาตายที่บ้าน 

โดยการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งตายให้แก่ญาติผู้ป่วย กรณีที่ผู้ป่วยขอกลับมาตายที่บ้าน 
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การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 23 ในฐานะประธาน

จัดงานขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถาบันพระปกเกล้าที่ปฏิบัติงาน

ได้อย่างเข้มแข็งเกิดผลสำเร็จเช่นทุกปีที่ผ่านมา และหวังว่าการประชุม 

วิชาการในปีต่อ ๆ ไปก็ยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้เช่นนี้ตลอดไป สำหรับ

การประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบที่แตกต่างจากทุกปี

เนื่องจากวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด ทางสถาบันจึงตัดสินใจจัดประชุม

วิชาการแบบออนไลน์ (Online) การประชุมเริ่มต้นโดยศาสตราจารย์ 

ดร.สุรชาติ บำรุงสุข เป็นผู้แสดงปาฐกถานำในหัวข้อ “ภูมิทัศน์การเมือง

ไทยกับประชาธิปไตยในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” อาจารย์ได้กล่าว

ถึงประชาธิปไตยคลื่นลูกที่ 3 ซึ่งมีลักษณะของการตีกลับอยู่ตลอดเวลา 

ในกรณีประชาธิปไตยแบบไทยนั้นเรียกว่าระบอบพันทาง อาจารย์ 

ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าประชาธิปไตยของไทยผ่านการล้มลุกคลุกคลาน  

สลับไปมาระหว่างเสรีนิยมและอำนาจนิยม ประชาธิปไตยในไทย 

ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มระบบพันทาง  

เพราะรฐัประหารกลายเปน็สญัลกัษณข์องประเทศไทย อาจารยไ์ดเ้ปรยีบเทยีบ 

ประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านสี่เสา โดยเสาแรก คือ

ความเป็นอนุรักษ์นิยมของรัฐไทย เสาที่สองคือเสนานิยมโดยกองทัพ 

ที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมือง เสาที่สาม คือกลุ่มจารีตนิยมที่หวาดกลัว

การเปลี่ยนแปลง และเสาที่สี่ คือระบบทุนนิยมที่ค่อยเอารัดเอาเปรียบ  

ดังนั้น โจทย์ใหญ่สำหรับสังคมไทยก็คือจะฟื้นสังคมไทยได้อย่างไร 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ดังนั้น อาจารย์สุรชาติจึงได้นำเสนอสี่เสาใหม่ คือ   

กลุ่มอนุรักษ์นิยมต้องยึดถือคุณค่าของเสรีนิยม กองทัพต้องมีความเป็น

ประชาธิปไตย กลุ่มจารีตนิยมจะต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงจนเกินไป 

และระบบทุนนิยมจะต้องไม่เอาเปรียบ สี่เสาใหม่จะสร้างความเป็น  

เอกสารประกอบการประชุม 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 
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นิติรัฐและเสรีภาพให้แก่พลเมืองไทยอีกทั้งยังส่งผลให้อนาคตของประเทศไทยในศตวรรษ

ที่21เป็นศตวรรษแห่งความหวังในการสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและยั่งยืน  

ต่อจากนั้นเป็นการอภิปรายมุมมองและประสบการณ์ต่างประเทศโดยมี ดร.ชิงชัย   

หาญเจนลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีวิทยากรร่วมอภิปราย ดังนี้ Professor Dr. Mark R. 

Thompson ผู้อำนวยการสถาบัน Southeast Asia Research Center จากฮ่องกง Associate 

Professor Dr. Youngho Cho อาจารย์สาขารัฐศาสตร์จาก Sogang University ประเทศ

เกาหลีใต้  Dr. Philips J. Vermonte กรรมการบริหารสถาบัน Centre for strategic and 

International Studies จาก อินโดนีเชีย และสุดท้าย Dr. Kevin Casas- Zamora เลขาธิการ

สถาบัน The International Institute for Democracy and Electoral Assistance   

โดย Professor Thompson ได้กล่าวถึงประเทศไทยในภูมิทัศน์ใหม่ว่า แท้จริงแล้วเป็นกระแส  

การตีกลับของประชาธิปไตยหรือที่เรียกว่า Democracy Backsliding ของประชาธิปไตยคลื่น  

ลูกที่ 3 ซึ่ งกระแสดังกล่าวมีอยู่ทั่ วไปแม้กระทั่ งประเทศที่ เป็นแม่แบบประชาธิปไตย  

อย่างสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็มีอีกกระแสหนึ่งที่ออกมาโต้กลับกับกระแสตีกลับ  

ของประชาธิปไตย กระแสนั้นก็คือ Push Back หรือการดันกลับของประชาธิปไตย   

โดยการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมซึ่งเกิดขึ้นในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ Professor 

Thompson ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาทำให้เห็นถึงกระแสความต้องการ

ประชาธิปไตยและการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการซึ่งทำให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงจนทุกวันนี้ 

ต่อมา Associate Professor Dr. Youngho Cho ได้กล่าวถึงการประท้วงแสงเทียนในเกาหลีใต้ 

(Candle Light Protest) ในช่วงปี 2016 และ 2017 ซึ่งไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นความสำเร็จ

ของประชาธปิไตยอยา่งสมบรูณ ์แมว้า่เกาหลใีตจ้ะเคยเปน็ตวัอยา่งของความสำเรจ็ในการเรยีกรอ้ง 

ประชาธิปไตยแต่กลับกลายเป็นว่าความสำเร็จของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ได้ เพิ่ม  

การสนับสนุนระบบอำนาจนิยมไปพร้อมกัน ถัดมา Dr. Vermonte ได้กล่าวถึงวิกฤตโรคระบาด

โควดิทีไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่ภมูทิศันป์ระชาธปิไตยโดยการเขา้มามอีทิธพิลของเทคโนโลยทีีแ่สดงถงึ 

ความล้มเหลวของรัฐบาลประชาธิปไตย ดังนั้น ความท้าทายหลังวิกฤตการณ์โควิดก็คือ

ประชาธิปไตยจะสามารถพลิกฟื้นขึ้นได้หรือไม่ สุดท้าย Dr. Casas Zamora กล่าวว่าในระยะ   

2 ปีที่ผ่านมาจำนวนประเทศประชาธิปไตยได้ลดน้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 

ตัวอย่างเช่น ประเทศเมียนมา และอัฟกานิสถาน ที่ผ่านมาประชาธิปไตยในบางประเทศ  

ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หลาย ๆ อย่างได้ เช่น การเลือกตั้งในช่วงโควิด  

หรือการแสดงออกทางการเมืองในยุคสมัยที่มีรัฐบาลอำนาจนิยม จึงแสดงให้ เห็นว่า

ประชาธิปไตยเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง  

สำหรับการประชุมวิชาการในวันที่ 2 เป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประชาธิปไตย

ในภูมิทัศน์ใหม่”โดย Prof Dr. Aurel S. Croissant ได้กล่าวถึงรูปแบบ 3 ประการของ

ประชาธิปไตย คือ หนึ่งรูปแบบ Minimalist โดยใช้ระบบการเลือกตั้งเป็นหมุดหลักสำคัญ   

รูปแบบที่สองคือ Middle-Range เป็นรูปแบบเสรีนิยม และสุดท้ายคือรูปแบบ Maximalist   
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เน้นประสิทธิภาพและผลลัพธ์ทางการเมือง จากนั้น Prof Dr. Aurel S. Croissant ได้อธิบาย

ถึงวิกฤตการณ์ของประชาธิปไตยมีทั้ งแบบแฝงและแบบเด่นชัด สำหรับวิกฤตการณ์

ประชาธิปไตยแบบแฝงได้นำไปสู่ความเสื่อมถอยของคุณภาพประชาธิปไตย ส่วนวิกฤตการณ์

แบบเด่นชัดถือว่าเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง ต่อมา Prof Dr. Aurel S. 

Croissant อธิบายถึงโลกาภิวัตน์ทั้ง 2.0, 3.0 และ 4.0 ได้ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ  

ทางเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการสะดุดของระบอบประชาธิปไตย 

สุดท้ายได้สรุปย้ำถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของ

ศตวรรษที ่21  

การอภิปรายถัดมาเป็นเรื่อง “ประชาธิปไตยไทยบนความท้าทายและโอกาส”   

โดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม 

โดย ศ.ดร.บรรเจิด กล่าวถึงการเปิดเสรีของประเทศไทยครั้งที่ 1 ในยุคที่มีการลงนาม  

ในสนธสิญัญาเบาวร์งิป ี1855 และการเปดิเสรคีรัง้ที ่2 ในยคุปจัจบุนัทีเ่นน้เรือ่งการเปลีย่นแปลง 

ข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัล (Digitalization) มากขึ้น เพราะสุดท้ายแล้วนั้นประชาธิปไตยไทย  

จะดำเนนิไปไดด้จีำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงทีโ่ครงสรา้งหลกั สำหรบัคณุอภสิทิธิไ์ดก้ลา่วถงึ 

สั งคมไทยว่ าจำ เป็นต้องมีสัญญาประชาคมในรูปแบบที่มีการเปิดพื้นที่ ให้กว้ างขึ้ น  

เพื่ อลดการเผชิญหน้ า และสิ่ งสำคัญที่ สุดคือการร่ างรั ฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อมา   

ผศ. ดร.กนกรัตน์ อธิบายถึงบทบาทคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น จากการสื่อสารทางออนไลน์  

ที่นำไปสู่การประท้วงโดยมีท่าทีที่ไม่ประนีประนอมทำให้พลาดโอกาสต่อการสร้างประชาธิปไตย

ในลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) และ Associated 

Democracy สุดท้ายคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี เน้นถึงความต้องการของภาคเอกชนที่ต้องการเห็น

ความสงบในสังคมไทย โดยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ การเปิดพื้นที่ให้คนที่มีความ

เห็นต่างโดยการใช้กฎหมายให้น้อยลงใช้หลักรัฐศาสตร์ให้มากขึ้น ทั้งนี้การใช้กฎหมายต้องเป็น

ในรูปแบบนิติรัฐ (Rule of law) ไม่ใช่การปกครองด้วยกฎหมาย (Rule by law) ต่อจากนั้น

เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม และปิดท้ายการประชุมวิชาการด้วยการนำเสนอบทสรุป  

ของทั้ง 5 กลุ่มย่อย สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน วิทยากร บุคลากรสถาบัน

พระปกเกล้า และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
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ปาฐกถาปิด  
เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่  
(Democracy in a New Landscape)” 
โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

  

 

 

ตลอดชว่งสามวนัทีผ่า่นมา วทิยากร ผูส้รปุ และผูเ้ขา้รว่มการประชมุ 

ได้แสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ใหม่ของประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ ภูมิทัศน์ใหม่ของประชาธิปไตยนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็น  

ความเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงเรื่อง

โครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงเรื่องความคิดอ่าน การเปลี่ยนแปลง

เรื่ องของวิถีชี วิตของคน หรือการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

(Cl imate Change) และการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากฝีมือมนุษย์   

(Man-Made) นั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้ทำให้

เกิดภูมิทัศน์ใหม่ซึ่งมีทั้งภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป 

และภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน อีกทั้งบางครั้งก็ผันผวนและ

ผกผัน แม้กระทั่งล่าสุด ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิถีชีวิต ดังนั้น การยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญเพราะการยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นย่อมมีผลต่อการเมืองและระบอบประชาธิปไตยด้วย

จากบทสรุปขององค์ปาฐกจากต่างประเทศและประเทศไทย   

ก็ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอกเป็น  

ความเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้ยากและเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น  

เรื่องของสถานการณ์การก่อการร้าย สงครามการค้า การแพร่ระบาดของ  

เชื้อไวรัส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือแม้กระทั่งเรื่องความคิด

อยา่งความคดิในลทัธชิาตนิยิม การกดีกนัผูอ้พยพหรอืการรงัเกยีจระหวา่งกนั 

หรือแม้กระทั่งโลกเสมือนจริง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิทัศน์ใหม่ 

ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกและเกิดขึ้นทั่วโลก และปัญหาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
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ในการประชุมครั้งนี้ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตของความเหลื่อมล้ำ และวิกฤตการณ์ของ  

ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทำให้การปรับตัวของระบอบประชาธิปไตยมีความจำเป็น 

ปญัหาเรือ่งโรคระบาดทำใหร้ะบบสขุภาพและวถิชีวีติตอ้งปรบัเปลีย่น ทำใหร้ปูแบบการมสีว่นรว่ม 

ทางการเมืองเปลี่ยน และเกิดปัญหาสังคมที่คนเริ่มใช้ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  

ความรู้สึกที่ใช้อารมณ์ตัดสิน หรือความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะจริงบ้าง

หรือไม่จริงบ้าง นอกจากนี้ เครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คือ

เทคโนโลยี เราทราบกันดีว่าเทคโนโลยีมีผลทั้งในแง่ของการปรับตัวต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น  

ภาคธุรกิจ ภาคข้อมูลข่าวสาร ภาคสื่อมวลชน ภาคการศึกษา หรือแม้กระทั่งภาคการเมือง 

และนี่คือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอก  

นอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว ก็ยังมีปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในซึ่งกระทบต่อการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การเกิดขึ้นของคนรุ่นใหม่ ซึ่งในช่วงสองวันที่ผ่านมาของ  

การประชุม ก็จะมีการกล่าวถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงความคิดเห็น อุดมการณ์ 

ความต้องการ ความอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเมือง ระบบ  

การศึกษา หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม และต้องถือว่า

สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความผันผวนสูงมาก ที่สำคัญ เรายังเห็นการเพิ่มขึ้น

ของความคิดเรื่องการเป็นปัจเจกชนนิยมและการลดลงของความผูกพันในโครงสร้างสังคม  

แบบเดิม โดย Robert D. Putnam ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง Bowling Alone: The Collapse 

and Revival of American Community1 ว่าในวันนี้คนไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน  

หรือทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว แต่คนมีโลกส่วนตัว และในยุคที่ยังไม่มีสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 

Media) นั้น Putnam ได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบการอยู่ร่วมกันหรือการเป็นปัจเจกชนนิยม  

กับการไปเล่นโบว์ลิ่งอยู่คนเดียว แต่ในวันนี้ทุกคนเล่นมือถือคนเดียว  

 1 Robert Putnam. 2001. Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community. 

US : Simon & Schuster.  
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ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องโครงสร้างของสถาบันที่อาจเห็นว่าไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งห้าห้อง  

ของการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรรคการเมือง สถาบัน

ทางการเมือง สถาบันตุลาการ องค์กรภาครัฐ หรือแม้แต่ภาคประชาสังคมเอง ก็ต้องการ  

การปรับตัวและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ และปัญหาที่เกิด

ชัดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 คือ

ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความเชื่อมโยง  

ในมิติต่าง ๆ รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำที่อาจจะเกิดในอนาคต ในวันนี้เราจะเห็นการพูดถึง  

คนจนข้ามรุ่น แผลเป็นของระบบการศึกษาที่จะข้ามรุ่นไปสู่คนรุ่นใหม่ และเป็นที่แน่นอนว่า  

ภูมิทัศน์อีกอย่างที่สำคัญมากและถือเป็นปัจจัยภายในที่รุนแรงตลอดจนถูกกล่าวถึงในประเทศ

ไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัญหาการคอร์รัปชัน (Corruption) ที่เป็นปัญหาใหญ่  

และเป็นปัญหาที่อาจจะกลายเป็นข้ออ้างสำคัญของการทำให้วิถีของระบอบประชาธิปไตย  

ถูกแกว่งด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญที่สุดของการปฏิวัติรัฐประหาร  

ทุกครั้งก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการเมืองไร้เสถียรภาพ การทุจริตคอร์รัปชัน และความแตกแยก

ของคนในสังคม 

ผลของภมูทิศันใ์หมน่ัน้ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ระบบการเมอืงไมเ่ฉพาะแตใ่นประเทศไทย 

แต่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในหลาย ๆ ประเทศที่ถูก

กล่าวถึง ไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลี หรือประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทำให้เห็นว่าระบบการเมือง  

ถูกท้าทายด้วยความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อผู้นำทางการเมือง แม้กระทั่งการตั้งคำถามว่า 

ตกลงแล้วระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่จะสามารถสร้างความมั่นคง  

ทางเศรษฐกิจและความผาสุกให้แก่ประชาชนได้หรือไม่  
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หลายคนเริ่มกลับมามองระบอบการปกครองในหลายประเทศที่ถูกออกแบบมา  

ในลักษณะที่อาจจะไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแต่กลับสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความมั่งคั่ง หรือแก้ปัญหาความยากจนได้ดี หรือความท้าทายต่อระบบการเมืองในเรื่องของ

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ ความขัดแย้ง  

ในเชิงผลประโยชน์ หรือแม้กระทั่งความขัดแย้งที่เกิดจากวิธีคิดระหว่างรุ่น (Generation)   

ที่มีความแตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและท้าทายต่อระบบการเมือง หลายครั้งที่  

ผู้แสดงปาฐกของการประชุมวิชาการนี้ได้กล่าวว่าถ้าหากความขัดแย้งเหล่านี้ดำเนินไประยะหนึ่ง

ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า “ขั้วทางความคิด” และขั้วทางความคิดถูกถ่างออกให้ห่างกันมากขึ้น   

ก็อาจจะก่อให้เกิดโอกาสของการกลับเข้ามาของระบบอำนาจนิยม ดังนั้น ตราบใดก็ตามที่ระบบ

การเมืองไม่สามารถรองรับความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นได้ ก็จะเป็น  

ความท้าทายที่สำคัญ 

ความท้าทายต่อระบบการเมืองประการสุดท้าย คือ ความไม่พอใจต่อการดำเนินกิจการ

ของรัฐ โดยองค์กรภาครัฐอาจใช้อำนาจโดยไม่รับฟังความเห็นของประชาชนจนทำให้หลาย

ประเทศมีการต่อต้านอำนาจรัฐที่ยืดยาว หรือหลายประเทศอาจได้รับอิทธิพลและการแทรกแซง

จากประเทศอื่นที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครองของประเทศนั้น ๆ   

จนบางครั้งกลายเป็นสงครามกลางเมือง (Civil War) ดังนั้น คำตอบใหญ่ต่อผลของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์นี้ ทำให้เกิดคำถามว่าระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบการปกครอง

ที่ไม่ตอบโจทย์ หรือก็คือระบอบประชาธิปไตยถูกตั้งคำถามว่าจะสามารถสร้างความมั่งคั่ง 

ความน่าเชื่อถือ ความเป็นธรรมาภิบาล ตลอดจนแก้ปัญหาคอร์รัปชันและความเหลื่อมล้ำ  

ได้หรือไม่  
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การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ใหม่ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นทำให้ระบอบประชาธิปไตย  

เกดิปญัหา หลายประเทศทีป่กครองระบอบประชาธปิไตย พบวา่ ปญัหาทางเศรษฐกจิและปญัหา 

การผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในระบบเศรษฐกิจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

ความเหลื่อมล้ำ ภาระหนี้สิน ความล้มละลายของภาคธุรกิจที่ต่อสู้ในตลาดไม่ได้ตลอดจน  

เกิดคนจนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ระบอบประชาธิปไตยยังไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่สงบ  

ในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความแตกแยกกีดกัน และบางครั้งนำไปสู่ความโกรธแค้น รวมถึงปัญหา

ความรูส้กึไมเ่ปน็ธรรม ขาดหลกันติธิรรม และการใชก้ฎหมายไมเ่ทา่เทยีม สิง่เหลา่นีม้คีวามสำคญั 

และเป็นความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก  

ในช่วงสองวันที่ผ่านมา จะมีการกล่าวถึงเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะ

เป็นการออกเสียงประชามติหรือการเลือกตั้ง และยังมีการกล่าวถึงปรากฏการณ์ของการยอมรับ

การปกครองในระบอบอื่นหรือแนวความคิดในการเมืองการปกครองแบบอื่น ดังเช่นตัวอย่าง  

ของปรากฏการณ์ Brexi t หรือปรากฏการณ์ที่อดีตประธานาธิบดี Donald Trump   

ได้ชนะการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2019 ซึ่งนำไปสู่การยินยอมให้มีวิธีคิดแบบอัตตาธิปไตย 

(Autocracy) มากยิ่งขึ้น และกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ดังนั้น จึงเกิด

คำถามว่าถ้าหากประชาธิปไตยได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ใหม่เหล่านี้

แล้ว ประชาธิปไตยจะยังคงอยู่ได้หรือไม่ ?  

นักชีววิทยาที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ Charles Darwin ได้แสดงให้เห็นในงานเขียนเรื่อง   

“On the Origin of Species” ว่าคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดหรือคนที่ฉลาดที่สุด แต่

เป็นคนที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้2 นั่นคือ ความสามารถในการปรับตัวได้ 

ระบอบประชาธปิไตยกเ็ชน่กนั เราตอ้งการผูน้ำทีส่ามารถปรบัตวัไดใ้นวธิกีารทำงาน เราตอ้งการ 

ภาครัฐ สถาบันทางการเมืองที่ปรับตัวได้ และประชาธิปไตยก็ต้องปรับตัวเช่นกัน อย่างน้อย

ที่สุด ข้อเสนอสี่ประการที่ระบอบประชาธิปไตยต้องปรับตัวเพื่อนำไปสู่เป้าหมายใหม่ก็คือ  

ประการแรก ต้องทำให้ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่นำไปสู่เป้าหมายของสังคม คือ การเป็น

สังคมที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่ง (Wealth) นั่นคือ การทำให้สังคมมีความมั่งคั่ง   

มีระบบเศรษฐกิจที่เติบโตยั่งยืน และเป็นระบบเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสให้คนได้อย่างเท่าเทียม 

เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปราศจากความเป็นธรรม ปราศจากการแข่งขันที่ เสรี   

และปราศจากการให้โอกาสคนตัวเล็กตัวน้อย ทำให้ประชาธิปไตยไปไม่ได้ ดังนั้น ทางออกใน

ระบอบประชาธิปไตยอันหนึ่งก็คือ ต้องทำให้เห็นว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น 

เปน็ทางออกทีจ่ะทำใหเ้กดิความเสมอภาคทางเศรษฐกจิประชาธปิไตยตอ้งทำใหส้งัคมมัน่คง 

เป็นปึกแผ่นเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยเป็นสังคมที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ ทั้งนี้ สังคมที่เข้มแข็ง

 2 ข้อความดังกล่าวถูกตีความจากหนังสือเรื่อง On the Origin Of Species ของ Charles Darwin โดย 

Leon C. Megginson (Leon C. Megginson. Lessons from Europe for American Business. 

Southwestern Social Science Quarterly, Vol. 44, Number 1, June 1963).  
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ไม่ได้หมายความว่าเป็นสังคมที่ไม่มีปัญหา แต่เป็นสังคมที่เมื่อเผชิญปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไข

ได้ด้วยตัวเอง หรือถ้าหากพบกับปัญหาที่เล็กน้อยก็มีภูมิต้านทานที่จะปรับปรุงตัวเอง ดังนั้น 

ประชาธิปไตยต้องนำไปสู่สังคมให้คนที่อยู่ในสังคมที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ที่สำคัญ 

ประชาธิปไตยจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมและทำให้คนในสังคม

เห็นว่าสังคมนี้ไม่ได้เลือกปฏิบัติ สังคมนี้ยึดหลักนิติธรรม นี่คือเป้าหมายที่สำคัญที่ระบอบ

ประชาธิปไตยทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีการทบทวนและหาทางออกเพื่อไปสู่

เป้าหมายนี้ให้ได้  

ประการที่สอง โดยพื้นฐานแล้ว การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นระบอบ  

ที่สามารถเปิดกว้างให้ความเห็นที่แตกต่างสามารถมีที่ยืนได้ ปัจจุบันทั่วโลกก็มีความเห็นในเชิง

อุดมการณ์และความคิดที่แตกต่าง แม้กระทั่งในประเทศไทยซึ่งคนในสังคมมีความคิดความเห็น  

ที่แตกต่างกันอันเกิดจากความแตกต่างของอุดมการณ์ ความเชื่อ ประสบการณ์ และช่วงอายุ 

ในการประชุมกลุ่มย่อยก็ได้มีการกล่าวว่าอย่างน้อยที่สุดสังคมประชาธิปไตยจะต้องทำหน้าที่

รองรับความเห็นที่แตกต่าง ความคิดที่แตกต่าง และอุดมการณ์ที่แตกต่างได้ด้วย ดังนั้น   

สังคมประชาธิปไตยจะต้องเป็นสังคมที่มีพื้นที่ปลอดภัยให้คนได้มีโอกาสพูดคุย ที่สำคัญ   

ความเห็นที่แตกต่างจะไม่สามารถยุติได้ถ้าหากไม่มีการเสวนา (Dialogue) ถ้าหากไม่มี  

การหารือ ไม่มีการพูดคุย หรือไม่มีการยอมรับฟังเหตุผลซึ่ งกันและกัน ด้วยเหตุนี้   

ระบอบประชาธิปไตยจึงจำเป็นต้องมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือสังคมสามารถ 

มีส่วนร่วมได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยากรหลายท่านได้กล่าวถึงว่าการมีกฎหมายที่เป็น

ช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เช่น กฎหมายว่า

ด้วยเรื่องการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย (พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564) 

กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ   
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พ.ศ. 2564) เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ให้อำนาจแก่ประชาชนในการตัดสินในเรื่อง  

ความเห็นต่าง หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ เป็นกลไกที่ เปิดโอกาสให้กับคนในสังคมนี้ที่มี  

ความเห็นแตกต่างได้มีช่องทางที่ถูกต้อง และมีกลไกในการได้ข้อยุติหากว่าการเจรจานั้น  

ไม่สามารถหาข้อยุติได้  

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องลดข้อจำกัดของการให้ประชาชน  

มสีว่นรว่มหรอืเขา้มามสีว่นในการเกีย่วขอ้งกบัระบบการเมอืง เชน่ การลดขอ้จำกดัของการรวมกนั 

เป็นพรรคการเมือง การลดข้อจำกัดของการจัดตั้งสมาคมและองค์กรต่าง ๆ ที่มีเป้าประสงค์ที่

จะแสดงเจตจำนงทางการเมือง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สังคมต้องเปิดโอกาส ลดข้อจำกัด   

เสริมพลัง (Empower) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง  

จะทำให้การเมืองเข้มแข็งไปด้วย  

ประการที่สาม ต้องปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองให้ได้ดุลยภาพ   

ทั้งพรรคการเมืองและสถาบันทางการเมือง ที่สำคัญเมื่อเกิดปัญหาทางการเมืองฝ่ายการเมือง  

จะต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการเมือง องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรทางการเมืองไม่ควรใช้

อำนาจเข้ามาแก้ปัญหาทางการเมือง กล่าวคือ ควรปล่อยให้ปัญหาทางการเมืองถูกแก้ด้วย

การเมืองเอง นอกจากนี้ ต้องปรับการบริหารงานภาครัฐ โดยต้องการภาครัฐลดบทบาท 

จากผูท้ำมาเปน็ผูเ้อือ้อำนวยตลอดจนตอ้งปรบัใหเ้กดิการทำงานทีท่นัสมยัมากขึน้ในหนว่ยงาน 

ภาครัฐและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นแบบที่เรียกว่าเป็น“รัฐที่เปิด”หรือ

OpenGovernment ผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบข้อมูลที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ (Open Data) และ

กระบวนการที่เปิดเผยและเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Open Process) ตลอดจนการดำเนินงาน

ของภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกสำคัญของการอยู่ในระบอบประชาธิปไตยในสังคมนี้  

จะต้องยึดถือหลักเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) และยึดหลักนิติธรรม 
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ประการที่สี่ จะเห็นว่าสามเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องทางโครงสร้างและเทคนิค  

ตามหลักวิชาการ (Hard Side) เรื่องที่จะกล่าวถึงในประการที่สี่นี้จะเป็นเรื่องทางคุณค่า  

และค่านิยม (Soft Side) นั่นคือ จำเป็นจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับคุณค่าและจิตใจ

ประชาธิปไตยที่จำเป็นจะต้องสร้างให้มั่นคง ได้แก่ 

 1) ต้องทำให้คนในสังคมต้องเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  

 2) ต้องทำให้คนในสังคมต้องเห็นความสำคัญของการทำเพื่อส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะ  

เพื่อตัวเอง  

 3) ต้องทำให้คนในสังคมเห็นว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง และทำให้เห็นว่าความยุติธรรม

เป็นเสาหลักสำคัญของการทำให้รู้สึกว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่เสมอภาค  

 4) ต้องทำให้การทำงานของสถาบันต่าง ๆ ยึดหลักนิติธรรม - นิติรัฐ  

 5) ต้องทำให้สังคมเป็นสังคมที่ เคารพความเป็นสากลของระบอบประชาธิปไตย  

คือเรื่องความมีเสรีภาพ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ ใช้ เสรีภาพก็ต้องใช้ เสรีภาพ  

แบบมีความรับผิดชอบ และเสรีภาพนั้นต้องเป็นเสรีภาพที่เข้าใจถึงเสรีภาพของ  

คนอื่นด้วย  

 6) ต้องทำให้สังคมเป็นสังคมที่เคารพความเท่าเทียม  

 7) ต้องทำให้สังคมมีการเคารพความหลากหลาย เพราะความหลากหลายจะเป็น  

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุและผล รวมถึงชุดความคิดที่แตกต่างกันของคนในสังคม 

ซึ่งถ้าหากเราสร้างคุณค่าเรื่องความหลากหลายว่าในสังคมประชาธิปไตยนั้น   

เป็นปกติที่คนจะคิดเห็นไม่เหมือนกัน สังคมก็จะมีทางออกสำหรับความแตกต่าง

อย่างแน่นอน 

 8) ต้องทำให้การเมืองในสังคมประชาธิปไตยมีสัจจะ นั่นคือ จะต้องพูดความจริง 

ปัจจุบัน อาจเห็นว่าสังคมมีปัญหามากมายกับเรื่องของความจริงที่ถูกบิดเบือน ดังนั้น 

จงึจำเปน็ตอ้งสรา้งคณุคา่และวธิคีดิ (Mindset) ของทกุฝา่ย ไมว่า่จะเปน็นกัการเมอืง 

ข้าราชการ และประชาชน 

 9) ต้องทำให้ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่นำไปสู่การแสวงหาความสุข เพราะไม่มีใครที่จะ

สามารถมแีตป่ระโยชนแ์ตไ่มม่คีวามสขุ ดงันัน้ สงัคมประชาธปิไตยจะตอ้งนำความสขุ 

มาสู่ทุกคน 

 10) ต้องทำให้ประชาธิปไตยเป็นสังคมที่สอนให้เรารักบ้านเกิดเมืองนอน รักถิ่นฐาน   

รักชุมชน และรักประเทศ 
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การแสด

งปาฐกถาปิด


สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 
299

ดังนั้น ในภูมิทัศน์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนี้ เราจำเป็นต้องทำให้ประชาธิปไตยในประเทศไทย

ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ “กัดกินตัวเอง” หรือบ่อนทำลายตัวเอง ซึ่งหมายถึงประชาธิปไตย  

ที่เป็นประชาธิปไตยแต่เพียงรูปแบบและทำให้คนในสังคมเสื่อมศรัทธามากขึ้น เช่น กำหนดให้มี  

การเลือกตั้ง แต่ก็มีการเลือกตั้งเป็นเพียงรูปแบบแล้วยังมีการซื้อเสียง ทั้งนี้ ประชาธิปไตย  

จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่ปรับตัวได้ คือ ยอมรับในความแตกต่าง ยอมรับในบริบทที่เปลี่ยน  

ไปแล้วก็ปรับตัว และในท้ายที่สุด ประเทศไทยก็จะได้ประชาธิปไตยที่ได้ดุล คือ ดุลระหว่าง

องค์กรต่าง ๆ และสถาบันต่าง ๆ ที่จะอยู่ในกติกา และอยู่ในเกณฑ์ของระบอบประชาธิปไตย 

ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องทำภายใต้ค่านิยมของการสร้างประชาธิปไตยที่ชัดเจนและแน่วแน่ในสังคม  

นอกจากนี้ ในเรื่องของประชาธิปไตยศาสตราจารย์ Allen Hicken ของมหาวิทยาลัย

มชิแิกน แอนดอ์ารเ์บอร ์(University of Michigan, Ann Arbor) ไดส้รปุไวใ้นการประชมุวชิาการ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ว่า ประชาธิปไตยเป็นเรื่องยาก และการพัฒนา

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ต้องทำไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วสำเร็จเสร็จในครั้งเดียว ยิ่งกว่านั้น 

ประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเองแต่มีข้อบกพร่องและไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกคน3 

แตส่ิง่ทีส่ำคญัคอืประชาธปิไตยเปน็สิง่ทีต่อ่เนือ่งและจากทีผ่า่นมาเรากม็บีทเรยีนหรอืมกีารเรยีนรู ้

ที่จะจดจำปัญหาและตัดสินใจว่าจะทำอีกหรือไม่  

 3 Allen Hicken. Balanced Institutional Reform. ใน ถวิลวดี บุรีกุล, เลิศพร อุดมพงษ์ และ 

ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี (บรรณาธิการ). 8 ทศวรรษประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ. 2558. 

กรุงเทพ ฯ : สถาบันพระปกเกล้า หน้า 97-98 
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สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021สุดท้ายนี้ ประชาธิปไตยจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย การพัฒนา

ประชาธิปไตยไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าเพียงแห่งเดียว แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน  

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการ พรรคการเมือง สถาบันทางการเมือง สื่อมวลชน และ

ประชาชน ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ในวันนี้ เราต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลง

เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรายืนยันว่าภูมิทัศน์ใหม่มีผลกระทบต่อประชาธิปไตยเราก็อาจมองได้ว่า 

การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าเกิดปัญหาอะไรและเราจะ 

ปรับตัวอย่างไรเพื่อก้าวสู่สภาวะใหม่ที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงเหลือเพียงคำถามเดียวว่า 

เราจะใช้โอกาสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ในการปรับตัวหรือปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป
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ดร.ชิงชัยหาญเจนลักษณ์

 

การศึกษา 

 ปริญญาเอก ด้านกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศฝรั่งเศส 

 ปริญญาโท  ด้านกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศฝรั่งเศส 

 ปริญญาตรี  ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Grenoble University ประเทศฝรั่งเศส   

วุฒิบัตร   ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา 

วุฒิบัตร   ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัย Harford ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ๏  ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  

 ๏ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ๏ กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 

 

ประวัติการทำงาน 

 ๏ ข้าราชการกรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๏ หัวหน้ากองการร่วมมือกับประเทศอื่น สำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๏ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก องค์การวิจัยเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ  

 

ผลงานทางวิชาการ 

 ๏ ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ 

 ๏ เอเชียแปซิฟิก ในศตวรรษที่ 21 

 ๏ ASEAN และ CANADA 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง 

2560 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

2559 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2563 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร บมจ.ล็อกซเล่ย์ (บริษัทมหาชน) 
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 2557 – 2558  สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา     

 2550 – 2560  กรรมการ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                                     

 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์                          

 2547 – ปัจจุบัน    นายกสมาคมฝรั่งเศส                              

 2547 – ปัจจุบัน    กงสลุกติตมิศกัดิ ์สถานกงสลุกติตมิศกัดิป์ระเทศจาเมกาประจำประเทศไทย 

 2546 – ปัจจุบัน    กรรมการ บจ.สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)        

 2544 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บมจ.ลากูนา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ต (บริษัทมหาชน) 

 2543 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวาฟูดโปรดักส์ (บริษัทมหาชน) 

2542 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล 

 2542 – 2560   กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 2542 – ปัจจุบัน    กรรมการ สภาธุรกิจไทย - ฝรั่งเศส 

 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา 

 2540 – ปัจจุบัน     รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 

 2539 – ปัจจุบัน    กรรมการ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง 

2559 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไทย - แคนนาดาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

 2560 – ปัจจุบน    รองประธานกรรมการเมืองไทยประกันภัย (บริษัทมหาชน) 

 2557 – ปัจจุบัน    กรรมการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา  
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Dr.JingjaiHanchanlash
 

Education 

 ๏ Doctoral d‘Uniiversity de CAEN, France (Droit Public) 

 ๏ Director Accreditation Program 1/2003,   

Thai Institute of Directors Association 

 ๏ Audit Committee Program 19/2007, Thai Institute of Directors Association 

 ๏ Certificate in Project Analysis, University of Connecticut, U.S.A. 

 ๏ Certificate in Mid-Career Management Training,   

University of Western Ontario, Canada 

 

Expertise 

 ๏ Law, International Relations. 

 

Listed Companies 

2020-present  Advisor to Chairman, Loxley Plc.  

2015-present  Independent Director, Thai Wah Plc/   

  Manufacture and distribute various products 

2014-present  Vice Chairman, Muang Thai Insurance Plc./Insurance business 

2001-present  Director and Executive Director, Asian Phytoceuticals Plc./   

  Manufacture of dietary supplements, cosmetics and personal care   

  products developed from natural plant and botanical extracts 

2000-present  Independent Director and Audit Committee,   

  Laguna Resorts & Hotel Plc./Hotel operations 
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23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021Non-ListedCompanies/OtherResponsibilities 

2014-present  Chairman and CEO Rutnin – Gimbel, Eye Specialist Clinic 

2016-present  Chairman, Societe Commerciale Lao/Trading in Laos 

2016-present  Chairman, Loxley Simulation Technology Co., Ltd./Virtual learning 

services 

2014-present  Director of the Executive Board, King Prajadhipok Institute/ 

Government Entity 

2007- 2013  Member of the Council, King Prajadhipok Institute (KPI)/ 

Government Entity 

2000-present  Board Member, SPIE Oil & GAS Service (Thailand) Ltd./   

Oil & Gas exploration & production 

1996-present  Member, Chumbhot-Pantip Foundation Council/Foundation  

1996-present  President, Alliance Francaise/Association 

2004-present  Honorary Consul, Honorary Consulate of Jamaica to Thailand/ 

Consulate 

1996-present  Vice Chairman, The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade 

of Thailand  

1997-present  Board member, Development Cooperation Foundation 

 2016-present  Chairman Thai-Canada Economic Cooperation Foundation    

 

Past Experiences  

 ๏ 9 years of Government service  

 ๏ 20 years of International Organization service 

 ๏ 21 years with private sector 

 ๏ 5 years as part time lecturer (when working in Government) 
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ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุข

  

  

การศึกษา 

Ph. D in Political Science Columbia University, New York, U.S.A. 

M. Phil. in Political Science Columbia University, New York, U.S.A.  

MA. in Government Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A.  

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ๏  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ผลงานทางวิชาการ 

 ๏ ฤดูใบไม้ผลิ ! : คลื่นการเมืองจากอาหรับสู่ฮ่องกง (ผู้เขียน, 2563) 

 ๏ เมือง การก่อการร้าย และการข่าวกรอง (ผู้เขียนร่วม, 2563)  

 ๏ โฉมหน้าใหม่ของสงคราม (ผู้เขียน, 2562)  

 ๏ รัฐและอุดมการณ์ทหารในลาตินอเมริกา (ผู้เขียน, 2561)  

 ๏ สงครามอสมมาตร : แบบแผนความขัดแย้งใหม่ (ผู้เขียน, 2560)  

 ๏ รัฐอิสลามกับการก่อการร้ายใหม่ (ผู้เขียนร่วม, 2559)  

 ๏ รัฐศาสตร์ & ยุทธศาสตร์ (ผู้เขียน, 2558)  

 ๏ Surachart Bamrungsuk, “Thailand’s Zigzag Road to Democracy: Continuity   
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York, NY: Cambridge University Press. 
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Current Position  

 ๏ Executive Director - The Centre for Strategic and International Studies 

(CSIS)  

 

Recent Publications 

 ๏ “Characteristics of the Spread of COVID-19 in Indonesia: Early Findings”, 

CSIS Commentaries DMRU-043-ID, April 2020. 

 ๏ ‘Enhancing International and Regional Cooperation to Mitigate the Effects 

of the COVID-19 Pandemic’ published in “The Challenges of Global 

Governance Amidst COVID-19 Pandemic: Paper Series” (Council on 

Foreign Relations: New York, 2020) 

 ๏ “Strengthening Disaster Preparedness in Indonesia” CSIS publication 

2020. 

 ๏ “Managing the superpower transition. East Asia Forum Quarterly, Vol. 10, 

No. 1, Jan-Mar 2018 

 ๏ “The Institutionalisation of Political Parties in Post-authoritarian Indonesia: 

From the Grass-Roots Up” Bulletin of Indonesian Economic Studies 51 (2) 

2015  

 ๏ “Indonesia’s 2014 elections: Practical innovations and optimistic 

outcomes” Asian Politics & Policy 7 (2) 2014. 



ปร
ะว
ัต
ิวิ
ทย
าก
รเ
วท
ีอ
ภิป
รา
ย


สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 

332

สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021

Dr.KevinCasas-Zamora

 

Education 

1997-2002 Ph.D. in Political Science from the University of Oxford 

1992-1994 Master degree in Latin American Government and Politics from   

 Essex University 

1985-1991 Law degree from the University of Costa Rica 

 

Current Position  

 ๏ The Secretary-General of International IDEA 

 

Recent Publications 

 2005 Casas, Kevin, Paying for Democracy: Political Finance and State Funding 

for Parties; Colchester, European Consortium for Political Research. 

 2013 Casas, Kevin, The Besieged Polis: Citizen Insecurity and Democracy in 

Latin America; Washington, D.C., Brookings Institution - Organization of 

American States. 

 2013 Casas, Kevin, ed., Dangerous Liaisons: Organized Crime and Political 

Finance in Latin America and beyond; Washington, D.C., Brookings 

Institution Press. 



สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021

ประวัติวิทยากรเวทีอภิปราย
(ไทย)





ประวัติวิทย
ากรเวทีอ

ภิปราย


สรุปการประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 
335

ศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงคะเนติ

 
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  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 
     
ตำแหน่งในปัจจุบัน   

 ๏ ผูอ้ำนวยหลกัสตูรนติศิาสตรดษุฎบีณัฑติ คณะนติศิาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 
ผลงานทางวิชาการ 

 ๏  บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “โครงการปฏิรูปกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตและ
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมบน พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล” เสนอสำนักงบ
ประมาณ, กันยายน 2559  

 ๏ บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “การประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ
พลเรือนสามัญ” เสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, พฤศจิกายน 
2559 (งานวิจัยในรอบ 5 ปี) 

 ๏ บรรเจิด สิงคะเนติ. การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว, สำนักงาน  
ศาลรัฐธรรมนูญ, เมษายน 2551 

 ๏ บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานทางสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามรัฐธรรมนูญใหม่, กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2552 (พิมพ์ครั้งที่ 3) 

 ๏ บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, กรุงเทพฯ : 
วิญญูชน 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 3) 

 ๏ บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, กรุงเทพฯ : 
วิญญูชน 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 4) 
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นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

 

 
การศึกษา 

ปริญญาตรี  ๏ ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)   
    มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ  

   ๏ นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาโท  ๏ เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ  
ปริญญาเอก  ๏ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

 ๏ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
ประวัติการทำงาน 

2530 - 2531   อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ  
2533 - 2534  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2535 - 2544  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์  
2535 - 2537  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
2538 - 2540  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  
2538     รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   

  (รองนายกรัฐมนตรีนายศุภชัย พานิชภักดิ์)  
2538 - 2539  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  
2540 - 2544  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
2542 - 2548  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  
2544 - 2549  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
2548 - 2549/2551 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
2548 - มี.ค. 2562  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  
2550 - 2554  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  
ธ.ค. 2551 - ส.ค. 2554 นายกรัฐมนตรี  
2554 - 2556   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ  
     ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์เลิศชูสกุล

 

 

การศึกษา 

ต.ค. 2548 - ต.ค. 2555  ปริญญาเอก ภาควิชาการเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัย

ลอนดอน, London School of Economics and Political Science 

(LSE) ประเทศอังกฤษ [ทุนการศึกษา Chulalongkorn University 

and Harvard-Yenching Doctoral Scholarship Program, USA] 

ก.ย. 2543 - ก.ย. 2546  ปริญญาโท สาขาการพัฒนา, สถาบันการเมืองและนานาชาติศึกษา 

(Institute for Politics and International Studies: POLIS), 

มหาวิทยาลัยลีด (University of Leeds), ประเทศอังกฤษ [ทุน

การศึกษา Unilever Thai Holdings - Leeds University F.C.O 

Chevening Scholarships 2000 - 2001] 

มิ.ย. 2537 - มี.ค. 2543  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย  

     

ตำแหน่งในปัจจุบัน   

 ๏ อาจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ผลงานทางวิชาการ 

2021   Cold War, In-between and White Ribbons. Bangkok: Matichon. 

2021  “The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai 

youth protests.” Critical Asian Studies.   

2020  From Hand Clap to Whistle: Development and Dynamics of the Anti-

Thaksin Movement, Bangkok: Illuminations Editions 

2020  ‘The Paradox of the Thai Middle Class in Democratization’, TRaNS: Trans-

Regional and -National Studies of Southeast Asia, Vol. 7, No. 1. 
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2020   ‘Thailand in 2019: The Year of Living Unpredictably’, in Southeast Asian 

Affairs 2020, edited by Malcolm Cook and Daljit Singh, Singapore: ISEAS 

– Yusof Ishak Institute 

2019   ‘The Dynamics of Change: The Decline and Revival of the Anti-Thaksin 

Movement’, Journal of Social Sciences, Vol. 49, No. 1 (January-June),   

7-33 
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นายสุพันธุ์มงคลสุธี

 

 

การศึกษา 

2533  วทิยาการจดัการบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

2540  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ City University, USA 

2543  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

2546  ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคำแหง 

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน   

 ๏ Senior Academic, Parliamentary Academic Support Office และ 

  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

 ๏ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

 ๏ กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๏ กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 ๏ กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ 

 ๏ กรรมการคณะกรรมการประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  

ภาคตะวันออก (EEC) 

 ๏ กรรมการสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

 ๏ กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ๏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ๏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 ๏ กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลนิธิ 

 ๏ ประธานกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 ๏ ประธานกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. (เทคโนโลยี) จำกัด (มหาชน) 

 ๏ กรรมการบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) 
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นายนครินทร์วนกิจไพบูลย์

ผู้ดำเนินรายการอภิปรายเวที (ไทย) 

 
 

การศึกษา 

 ๏ ปริญญาตร ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ องครักษ ์
 
ตำแหน่งในปัจจุบัน   

 ๏ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว THE STANDARD และ  
ผู้จัดพอดแคสต์ The Secret Sauce 

 
ประวัติการทำงาน 

 ๏ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว THE STANDARD และ  
ผู้จัดพอดแคสต์ The Secret Sauce 

 ๏ วิทยากรและอาจารย์พิเศษหลายแห่ง เช่น SET ตลาดหลักทรัพย์, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย, สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, กรมการค้า
ภายใน กระทรวง พาณิชย์, ปตท. , เซ็นทรัล, Amway, AIS, TDRI, สสส, 
ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย, ไทยพีบีเอส ฯลฯ TED 
Talk (TED x Kmitl) ABC (Acandemy of Business Creativity) หรือ สถาบัน
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ DEF (Digital Edge Fusion) หลักสูตร
พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ DNA หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด 
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอีกมากกว่า 
10 สถาบันการศึกษา 

 
ผลงานเด่น 
 ๏ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวออนไลน์ The Momentum  
 ๏ บรรณาธิการบทความ นิตยสาร Elle Men  
 ๏ คอลัมนิสต์นิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์และ a day  
 ๏ เจ้าของผลงานหนังสือจุลินทรีย์แห่งความสำเร็จและ POPEYE  
 ๏ เจ้าของผลงานแปลหนังสือ Humans of New York 
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กลุ่มย่อยที่1:ปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง

(SocialPhenomenaandChangesinPoliticalParties)



วิทยากร
Panelists

ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมสินเพ็ง

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์การเมืองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยซิดนียส์ 

การศึกษาสูงสุด  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย 

Name Asst.Prof.Dr.AimSinpeng

Current Position  Lecturer in Comparative Politics, Department of  

  Government and International Relations,   

University of Sydney 

Education  PhD Political Science, University of British Columbia 

 

ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิ  เนื่องจำนงค์

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และ 

  รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การศึกษาสูงสุด  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

Name  Asst.Prof.Dr.Nithi  Nuangjamnong

Current Position  Lecturer in Political Science 

Education  PhD Political Science, Chulalongkorn University 

 

ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนินทรเพ็ญสูตร

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารยป์ระจำคณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกด้านการเมืองและความสัมพันธ์ 

  ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยลีดส์ 

Name Asst.Prof.Dr.ChanintornPensute

Current Position  Lecturer in Political Science 

Education  PhD Politics and International Studies University of Leeds UK 
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ชื่อ – สกุล  ดร.สติธรธนานิธิโชติ

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย  

  สถาบันพระปกเกล้า  

การศึกษาสูงสุด  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูทาห์ 

Name  Dr.StithornThananithichot

Current Position  Director of Innovation for Democracy Office, 

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  PhD in Politics Science, University of Utah 

 

ผู้ดำเนินรายการ
Moderator

ชื่อ – สกุล  นายปุรวิชญ์วัฒนสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ 

Name  Mr. Purawich Watanasukh 

Current Position  Academic, College of Politics and Governance,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Studying PhD in Politics Science,  

  University of Canterbury, New Zealand 

 

ผู้สรุป
Rapporteur

ชื่อ – สกุล นางณัชชาภัทรอมรกุล 

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

  มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 

Name Mrs.NatchapatAmorngul

Current Position  Expert Academic, College of Politics and Governance,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master of Arts (Southeast Asian Studies)  

  National University of Singapore 
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กลุม่ยอ่ยที่2:ความชอบธรรมของสถาบนัการเมอืงทา่มกลางสภาวะผนัผวนทางสงัคม
(TheLegitimacyofPoliticalInstitutionsintheMidstofSocialVolatility)

วิทยากร
Panelists

ชื่อ – สกุล  นายคำนูณสิทธิสมาน 

ตำแหน่งปัจจุบัน  สมาชิกวุฒิสภา 

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Name  Mr.KamnoonSidhisamarn

Current Position  Senator 

Education  Bachelor of Laws, Thammasat University 

   

 

ชื่อ – สกุล  นายนิกรจำนง

ตำแหน่งปัจจุบัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโทด้านการเมืองการปกครอง                  Tarleton State 

University, Texas, U.S.A 

Name  Mr. Nikorn Chamnong 

Current Position  Member of the house of representatives 

Education  M.A.T. (Government) Tarleton State University,  

  Texas, U.S.A 

 

ชื่อ – สกุล นายยิ่งชีพอัชฌานนท์ 

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน  

  (iLaw) 

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  เนติบัณฑิตไทย 

Name Mr.YingcheepAtchanont

Current Position  Manager, Internet Dialogue on Law Reform (iLaw) 

Education  Bachelor of Laws, Thammasat University 

  Barrister at Law 
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ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาติระสังขะ
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายมหาชน),  
  มหาวิทยาลัย Nantes, ประเทศฝรั่งเศส  
Name Assoc.Prof.Dr.VannaparTirasangka
Current Position  Lecture in Faculty of Political Science  
Education  Doctorat en droit  
  (Mention très honorable à l’Unanimité des membres du jury),  
  University of Nantes, France 
 

ผู้ดำเนินรายการ
Moderator

ชื่อ – สกุล นายณวัฒน์ศรีปัดถา

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้ชำนาญการ  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

Name Mr.NawatSripathar

Current Position  Senior Academic, Parliamentary Academic Support Office,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master of Law (LLM), Chulalongkorn University 

 

ผู้สรุป
Rapporteur

ชื่อ – สกุล  นางสาวธีรพรรณใจมั่น 

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

การศึกษาสูงสุด  พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Name Ms.TeeraphanJaiman

Current Position  Director, Parliamentary Academic Support Office,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master of Science (Community Development) 

  Thammasat University 
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กลุ่มย่อยที่3:ตุลาการภิวัตน์:อำนาจตุลาการในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการเมือง
(JudicialActivism:JudicatureinPoliticalCases)

วิทยากร 
Panelists

ชื่อ – สกุล ศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุล

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

การศึกษาสูงสุด  นติศิาสตรบณัฑติ (นติศิาสตร)์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

  เนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักเกรส์อิน 

Name AdjunctProfessorJaranPukditanakul

Current Position  Director of the master of Law, Kasem Bundit University 

Education  Bachelor of Laws, Chulalongkorn University 

  Barrister at law Gray,s Inn 

 

ชื่อ – สกุล  อาจารย์ดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรือง

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  University of Bristol Law School 

Name  Dr. Khemthong Tonsakulrungurang 

Current Position  Lecturer in Faculty of Political Science,  

  Chulalongkorn University 

Education  PhD in law, University of Bristol, the United Kingdom 

 

ชื่อ – สกุล  อาจารย์ดร.รวินท์ลีละพัฒนะ

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

  University of Bristol Law School 

Name  Dr. Rawin Leelapatana  

Current Position  Lecturer in Faculty of Law,  

  Chulalongkorn University 

Education  PhD in law, University of Bristol, the United 
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ชื่อ – สกุล นายกล้าสมุทวณิช

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ 

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Name Mr.KlaSamudavanija 

Current Position  Senior Academic, Constitutional Court of Thailand 

Education  Master of Law, Chulalongkorn University 

 

ผู้ดำเนินรายการ
Moderator

ชื่อ – สกุล  นางสาวชมพูนุทตั้งถาวร

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้ชำนาญการ 

  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตูลูส 

Name  Ms. Chompunoot Tangthavorn  

Current Position   Senior Academic, Parliamentary Academic Support Office,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master 2 (Master en droit) in Health law  

  (Droit de la santé), Université de Toulouse 1  

  (Capitole) 

ผู้สรุป
Rapporteur

ชื่อ – สกุล ดร.อภิญญาดิสสะมาน

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

การศึกษาสูงสุด  รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัญฑิต 

  สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ  

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

Name Dr.ApinyaTissamana

Current Position  Senior Academic, The office for Peace and Governance,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Doctor of Public Administration in Public Policy and  

  Public management  
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กลุ่มย่อยที่4:การบริหารภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต
(GovernanceandCrisisManagement)

วิทยากร 
Panelists

ชื่อ – สกุล ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและ 

  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจาก  

  Massachusetts Institute of Technology  

Name  Dr. Kobsak Pootrakool 

Current Position  Executive Vice President, International Banking Group 

Education  PhD in macroeconomics and international economics  

  from the Massachusetts Institute of Technology 

 

ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ดร.มานิตย์จุมปา

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  และรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การศึกษาสูงสุด  LL.M., Southern Methodist University, USA. 

Name  Assoc.Prof.Dr.ManitJumpa 

Current Position  Lecture in Faculty of Law,  

  Chulalongkorn University and 

  Acting President of Sukhothai Thammathirat Open University 

Education  LL.M., Southern Methodist University, USA..  

 

ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสันต์เหลืองประภัสร์

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การศึกษาสูงสุด  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยโกเบ ญี่ปุ่น 

Name Asst.Prof.Dr.WasanLuangprapat

Current Position  Lecture in Faculty of Political Science,  

  Thammasat University  

Education  Doctor of Political Science, Kobe University, Japan 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะ

ตำแหน่งปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์นโยบาย 

Name Ms.OnfaVejjajiva

Current Position  Secretary-General Office of the Public Sector  

  Development Commission (OPDC) 

Education  Master of Public Policy 

  National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan 

 

ชื่อ – สกุล ศาสตราจารย์ดร.เอกชัยสุมาลี

ตำแหน่งปัจจุบัน  ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและ 

  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  

  มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมและการวางแผนระบบขนส่ง    

มหาวิทยาลัยลีดส์, อังกฤษ 

Name Prof.Dr.AgachaiSumalee

Current Position  Advisor, Thailand Development Research Institute  

  (TDRI) and Professor, Hong Kong Polytechnic University 

Education  Doctor of Philosophy, University of Leeds, UK (Engineering)  

  with Distinction in Transport planning and engineering 

 

ผู้ดำเนินรายการ
Moderator

ชื่อ – สกุล ดร.เลิศพรอุดมพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Name  Dr. Lertporn Udompong 

Current Position   Senior Academic, Research and Development Office,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Ph.D. in Education Research Methodology, 

  Chulalongkorn University 
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ผู้สรุป
Rapporteur

ชื่อ – สกุล ดร.ถวิลวดีบุรีกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Name  Dr. Thawilwadee Bureekul 

Current Position   Director of Research and Development Office 

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Ph.D. (Development Administration – Public Policy)  

  International  Program, National Institute of  

  Development Administration 
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กลุ่มย่อยที่5:ดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(EquilibriumofStateSecurityandPeople’sRightsandFreedoms)

วิทยากร 
Panelists
ชื่อ – สกุล  ศาสตราจารย์ดร.ฐิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  และผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและ 
  นานาชาติ ISIS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  London School of Economics and Political Science 
Name  Professor. Dr. Thitinan Pongsuhirak 
Current Position  Professor and Director of the Institute of Security and  
  International Studies at Bangkok’s Chulalongkorn University  
Education  Ph.D. International Relations   
  (London School of Economics and Political Science) 
 
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุล    
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน  
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน  
  Georg-August-Universitaet zu Goettingen,  
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
Name Asst.Prof.Dr.ParinyaThewanaruemitkul
Current Position  Lecture in Faculty of Law, Thammasat University 
Education  PhD in law, Georg-August-Universitaet zu Goettingen, Germany 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวศยามลไกรยูรวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Name Ms.SayamolKaiyoorawong

Current Position  Commissioner, National Human Rights  

  Commissioner of Thailand 

Education  Master of Law, Chulalongkorn University 
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ชื่อ – สกุล นายอาทิตย์สุริยะวงศ์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่ออินเตอร์เน็ต 

  และวัฒนธรรม (เครือข่ายพลเมืองเน็ต)  

การศึกษาสูงสุด  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Name Mr.ArthitSuriyawongkul

Current Position  Coordinator, Thai Netizen Network  

Education  Master of Arts (Anthropology),  

  Thammasat University 

 

ผู้ดำเนินรายการ
Moderator

ชื่อ – สกุล นายศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท Conflict Analysis and Management,  

  Royal Roads University 

Name Mr.SupanatPermpoonwiwat

Current Position   Director, The Office of Peace and Governance,   

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master of Arts in Conflict Analysis and Management,  

  Royal Roads University 

ผู้สรุป
Rapporteur

ชื่อ – สกุล ดร.ศรัณยุหมั้นทรัพย์

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้ชำนาญการ  

  สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Name  Dr.SaranyuMansap

Current Position  Senior Academic, the Office of Promoting Politics  

  of the People, King Prajadhipok’s Institute 

Education  PhD. Thammasat University 
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สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021ประวัติผู้ดำเนินรายการการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

Moderated



ชื่อ – สกุล รองศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผล

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต 

Name Assoc.Prof.Dr.OrathaiKokpol 

Current Position   Deputy Secretary General,  

  King Prajadhipok’s Institute  

Education  Ph.D. in Political Science 

  University of Toronto 



สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประจำปี2564
23rdAnnualKingPrajadhipok’sInstitute(KPI)Congress2021

จดหมายข่าวประกอบ
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ครั้งที่23ประจำปี2564
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