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1. หลักการและเหตุผล 

  “ประชาธิปไตย” เป็นแนวคิดอยู่บนระเบียบทางการเมืองที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ

อ านาจของผู้ถูกปกครอง เป็นแนวคิดที่อยู่มานับตั้งแต่ต้นก าเ นิดในกรีกโบราณ มีวิวัฒนาการผ่าน 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง ค.ศ. 1689 (Bill of Rights) รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 

ค.ศ. 1787 และประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง (Declaration of the Rights of the Man and of the 

Citizen of 1789) ค.ศ. 1789 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประชาธิปไตยประสบความส าเร็จในการต่อต้านระบอบ

ทรราชย์ การขับไล่ระบอบฟาซิสม์และนาซี ตลอดจนการปกครองแบบอ านาจนิยมในทุกทวีปทั่วมุมโลก และ 

ปลายศตวรรษที่ 20 ระบอบประชาธิปไตยก็มีชัยชนะเหนือระบอบคอมมิวนิสต์ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  

ได้เกิดภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น “the only game in town” ที่ทุกฝ่าย

ยอมรับในกติกา และกลไกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ประชาธิปไตยกลับถูกตั้งค าถามว่าเป็นแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจ  

ความคิดสร้างสรรค์ และความเรืองรองให้กับประชาชนได้อีกหรือไม่ นับตั้งแต่ภูมิทัศน์ทางความมั่นคง 

เศรษฐกิจ และการเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยเสรีภาพส่วนบุคคลได้ถูกลิดรอนหลังจากวิกฤติการณ์ก่อการร้าย

ใน ค.ศ. 2001 ต่อมาประเทศใจกลางของระบอบประชาธิปไตยก็ได้ถูกตั้งค าถามต่อการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

ค.ศ. 2008 ส่วนการปฏิวัติดอกมะลิที่เริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ. 2011 เป็นต้นมาก็ไม่ประสบความส าเร็จ ในที่สุด 

ได้สร้างปัญหารัฐล้มเหลว การพลัดถิ่น และผู้อพยพไปทั่วโลก และมีอิทธิพลต่อแนวคิดชาตินิยมไปถึงความคลั่งชาติ

ในหลายประเทศในโลกตะวันตก ประจักษ์พยานของความถดถอยของระบอบประชาธิปไตยเห็นได้จากรายงาน

ประจ าปีของ FreedomHouse.org ได้รายงานถึงเรื่องเสรีภาพในโลกว่า ตั้งแต่ ค.ศ. 2005-2018 เป็นต้นมา  

ว่าสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชนได้คะแนนลดลงทุกปี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์

ประชาธิปไตยของโลกอย่างตกต่ าอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนนับตั้งแต่มีแนวคิดประชาธิปไตยเกิดข้ึนบนโลก   
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 ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ พ.ศ. 2475  และ 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 90 ปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การเกิดขึ้นของ  

“พลเมืองตื่นตัว” (active citizen) ซึ่งพลเมืองกระตือรือร้นและต้องการมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น 

ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือเคลื่อนไหวและแสดงออกทางการเมือง (civic activism) เพ่ือเรียกร้องให้รัฐ

ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการ นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้าของสื่อสารสนเทศที่ พัฒนา 

อย่างรวดเร็ว และการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (platform) ของสื่อโซเซียลมีเดียก็ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม 

ในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือสนับสนุนนโยบายของพรรคการเมืองอย่างในกรณีของประเทศไทย 

หรือการรวมกลุ่มที่พัฒนาไปเป็นการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างในต่างประเทศ นอกจากนี้ การพัฒนา 

สื่อสารสนเทศดังกล่าวยังก่อให้เกิดความหลากหลายของสื่อโซเซียลมีเดียซึ่งท าให้ประชาชนแต่ละวัยเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่มีรูปแบบต่างกัน และส่งผลให้ความแตกต่างของทัศนคติต่อสังคมและการเมือง 

มีความชัดเจนกว่าแต่ก่อน อีกท้ัง ยังมีปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากมาย ที่ท าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ 

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่น การเปลี่ยนแปลงของการด าเนิน

นโยบายประชานิยม (populism) ซึ่งในอดีตอาจมีเพียงการมุ่งสนองความต้องการของกลุ่มคนรากหญ้า  

มาเป็นการมุ่งสนองความต้องการของกลุ่มนายทุนด้วย หรือแม้แต่การเกิดแนวคิดในการควบคุมความชอบ  

ด้วยกฎหมายที่ เข้มข้นขึ้นจนถึงขนาดยอมรับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อ านาจ 

ทางการเมืองหรือแม้แต่การออกเสียงประชามติ หรืออาจเป็นกรณีการล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  

ของระบบการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายอย่างสิ้นเชิงในบางประเทศ ที่ส าคัญการเกิดวิกฤตโรคระบาด 

ที่ผ่านมา ก็ยิ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริหารจัดการภาครัฐและการใช้อ านาจรัฐที่ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองแม้จะต้องมีการเปลี่ยน

วิธีการด าเนินชีวิตเพ่ีอป้องกันโรคติดต่อ และการเรียกร้องให้รัฐบาลในฐานะผู้น าของฝ่ายบริหารจะต้องจัดการ

กับวิกฤตโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ  

ให้น้อยที่สุด หรือการทบทวนเรื่องขอบเขตการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้เหตุผลความมั่นคง 

ของรัฐในการจัดการโรคระบาดด้วย เป็นต้น  

 ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทย และยังได้สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งความท้าทาย 

ต่อการบริหารจัดการภาครัฐที่จะต้องมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และยังต้องสนองความต้องการของประชาชน  

ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความท้าทายต่อพรรคการเมืองซี่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ความเป็น

องค์กรที่ใช้อ านาจทางการเมืองที่จะต้องมีการปรับตัวในด้านนโยบายและการด าเนินการเพ่ือตอบสนอง 

ต่อรูปแบบของการรวมกลุ่มและความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งปัจจัยเหล่านี้ยังท าให้เกิด
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ความท้าทายต่อสถาบันทางการเมืองหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่อาจจะต้อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในยุคพลเมืองตื่นตัว 

ตลอดจนความท้าทายต่อการปรับตัวของสถาบันตุลาการในฐานะองค์กรที่จะต้องมุ่งควบคุมความชอบ 

ด้วยกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งถือเป็นความชอบธรรมในการวินิจฉัยการด าเนินการ 

ของฝ่ายการเมืองที่มีจุดยึดโยงกับประชาชน  

 ด้วยเหตุนี้  สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจส าคัญในการพัฒนา

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  

ของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 23  

เพ่ือเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนน าเสนอข้อมูลภายใต้ฐาน  

ของการศึกษาวิจัย เพ่ือส ารวจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ประชาธิปไตย 

(democracy landscape)  ของประเทศไทย ซึ่ งน ามาสู่การค้นหาว่าประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ ใหม่

(democracy in a new landscape) ของประเทศไทย มีแนวโน้ม ทิศทาง และควรจะเป็นอย่างไร  

2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และน าเสนอข้อมูล

ภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิทัศน์ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ือให้เห็น  

การเปลี่ยนแปลงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย  

2) เพ่ือให้เห็นแนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับประเทศไทย 

ตลอดจนข้อเสนอต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ 

3. กิจกรรมหลัก 

 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่   

1) การแสดงปาฐกถา 

(1) การแสดงปาฐกถาน า  

        การแสดงปาฐกถาในเวทีประเทศไทยจะเป็นการแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการ  และ 

ความเปลี่ยนแปลงในบริบทที่ส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยในประเทศไทย   

(2) การแสดงปาฐกถาพิเศษ 

         การแสดงปาฐกถาในเวทีระหว่างประเทศจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  

ของประชาธิปไตย ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาคุณค่าของความเป็น
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ประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมกับความอยู่ดีกินดี (wellbeing) ของประชาชน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  

ซึ่งกระทบต่อมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม 

2) การอภิปราย 

(1) การอภิปรายในเวทีระหว่างประเทศ 

        การอภิปรายในเวทีระหว่างประเทศจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประชาธิปไตย  

ทั้งในระดับโลก (global) ในระดับภูมิภาค (region) และ ในระดับประเทศ 

(2) การอภิปรายในเวทีประเทศไทย 

        การอภิปรายในเวทีไทยจะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัว  

ของประชาธิปไตยของประเทศไทย รวมถึงการออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอ านาจของสถาบันทาง

การเมืองที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทของสังคมและประชาธิปไตยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3) การประชุมกลุ่มย่อย  

การประชุมกลุ่มย่อย เป็นการน าเสนอบทความ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย และทัศนะ  

เกี่ยวกับประเด็นส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน์ประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิดการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน  

องค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 สถาบันพระปกเกล้า ก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทางออนไลน์ จ านวน 2,000 คน ประกอบด้วย 

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 

• บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• บุคลากรในองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

• นักวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

• ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 

• ผู้แทนองค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 

• ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 

• สื่อมวลชน 

• นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

• ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
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5. วัน เวลา สถานที่จัดงาน 

 ก าหนดการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่  
5 - 7 พฤศจิกายน 2564  ผ่านระบบ Online Conference ดังนี้ 
 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 - 17.30 น. 

 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564   เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 12.15 น. 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กรอิสระ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรภาค

ประชาชน และประชาชน ทั่วไป ได้น าเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดความคิด 

และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

2) ได้รับข้อเสนอเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส าหรับประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ 
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การประชุมกลุ่มย่อย 

 
 

ห้องย่อยที ่1 : ปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง 

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ก าลังเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี,  

การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ (social media), ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (new social 

movement), หรือการเมืองแบบ “ประชานิยม” (populism) ได้ท าให้เกิดการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมือง

แบบใหม่เกิดขึ้น เช่น พรรค Podemos ในสเปน หรือพรรค M5S ในอิตาลี ซึ่งเกิดขึ้นจากขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคมที่ต่อมาพัฒนาเป็นพรรคการเมืองโดยชูการเมืองแบบประชานิยมเป็นส าคัญ ปรากฏการณ์ทางสังคม

เช่นว่านี้ ท าให้ภูมิทัศน์ของพรรคการเมืองในโลกเปลี่ยนแปลงไป พรรคการเมืองมิใช่เป็นแต่เพียงองค์กร 

พรรคการเมืองเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวพันกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน 

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ก าลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไม่เพียงแต่ท าให้เกิดพรรคการเมืองรูปแบบใหม่ๆ  

ขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้กลายเป็นความท้าทายต่อพรรคการเมืองดั้งเดิมว่าจะสามารถด ารงอยู่และปรับตัว  

เพ่ือตอบสนองต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ในห้องย่อยนี้ จะเป็นการอภิปรายเรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมกับพรรคการเมืองในสองมิติ 

ได้แก่ 1. มิติด้านการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง และการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเพ่ือหา

ค าตอบว่า พรรคการเมืองจะต้องปรับตัวอย่างไรในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปเพ่ือให้เป็นพรรคการเมืองที่ตอบสนอง  

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (voter) ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ 

และ 2. การเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบที่มีอุดมการณ์แบบประชานิยมเป็นตัวน า ท าให้ภูมิทัศน์ทางการเมือง

เปลี่ยนไปอย่างไร ในทิศทางไหน และสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและระดับสากล

มากน้อยแค่ไหน 

ประเด็นส าคัญ 

1) ปรากฏการณ์ทางสังคมกับพรรคการเมือง 

2) การปรับตัวของพรรคการเมืองกับการสนองตอบต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

3) การเมืองประชานิยมกับความท้าทายของพรรคการเมือง 

4) การเมืองแบบประชานิยม และการเมืองมวลชนในฐานะภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทย น าไปสู่อะไร? 
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ห้องย่อยที ่2 : ความชอบธรรมของสถาบันการเมืองท่ามกลางสภาวะผันผวนทางสังคม 

ภายใต้สภาวะความผันผวนทางสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 

ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดรูปแบบการท าธุรกิจแบบใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดความมั่งคั่ง

หรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในชั่วข้ามคืน นวัตกรรมในการสื่อสารซึ่งส่งผลต่อการรับข้อมูลข่าวสาร

ของประชาชนอย่างมาก ทั้งในด้านเนื้อหาและปริมาณ ความแตกต่างของมุมมองในชีวิตและการแก้ปัญหา  

ของคนต่างรุ่นที่ เติบโตมาในสภาพสังคมที่ต่างกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกองคาพยพในสังคมให้ 

มีการปรับตัวเพ่ือการด ารงอยู่ร่วมกันให้ได้  

ในบริบทสังคมประชาธิปไตยของไทย ความผันผวนทางสังคมมีผลกระทบที่ส าคัญต่อโครงสร้าง

เชิงอ านาจและการใช้อ านาจของสถาบันการเมืองที่มีอยู่เดิม ปรากฎการณ์พลเมืองตื่นรู้ (active citizen)  

ที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มากขึ้น ท าให้กลไกต่าง ๆ ไม่อาจตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามท่ีคาดหวัง อาทิ กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่อาจเป็นจริงได้

จากการครอบง าด้านเนื้อหาและกระบวนการทั้งนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร กระบวนการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐผ่านองค์กรตรวจสอบที่ไม่สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน รวมถึงการรวมกลุ่มของประชาชนที่เสนอ

แนวทางจัดความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองในรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างไปจากเดิม กลับไม่ได้รับ  

การตอบสนองในระดับที่น่าพอใจจากฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และองค์กรตรวจสอบที่ไม่ใช่ศาล ซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นสถาบันทางการเมืองทั้งในเชิงโครงสร้างและในความเป็นจริง ท าให้ความขัดแย้งยังด ารงคงอยู่และรอเวลา

ที่จะทวีความรุนแรงขึ้น สภาพการณ์เช่นนี้ ย่อมสั่นคลอนฐานการใช้อ านาจของสถาบันทางเมืองที่เป็นอยู่  

ให้ต้องพบความยากล าบากในการอ้างความชอบธรรมจากชุดความสัมพันธ์เชิงอ านาจเดิมในการจัดการปัญหา 

ที่น าหน้าไปแล้ว ซึ่งผลของการตอบสนองดังกล่าวไม่เพียงแต่จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แต่กลับพบกับ

วิกฤติในการสร้างการยอมรับจากสังคม  

จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงต้องสร้างการรับรู้และท าความเ ข้าใจในปัญหาที่ เกิดขึ้น  

และร่วมกันออกแบบแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม มีระบบที่โอบรับความแตกต่างหลากหลายได้อย่าง

พอเหมาะพอควร อันจะเป็นฐานส าคัญของการสร้างความชอบธรรมของสถาบันทางการเมือง ฉะนั้น ในห้อง

ย่อยนี้ จึงเป็นการอภิปรายเพ่ือหาค าตอบว่า สถาบันทางการเมืองภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและบริบทใหม่

ดังกล่าวนั้น จะมีแนวทางอย่างไรในการเพ่ิมบทบาทของพลเมืองให้เหมาะกับระดับความตื่นรู้ ที่มากขึ้น  

และควรก าหนดโครงสร้างรวมทั้งกรอบการใช้อ านาจของสถาบันทางการเมืองอย่างไร เพ่ือให้เกิดความชอบธรรม 

สามารถผสานประโยชน์ในความต้องการที่แตกต่างหลากหลายอย่างสอดคล้อง ตอบสนองต่อพลเมือง 

ในบริบทของประชาธิปไตยที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นไปที่สถาบันทางการเมืองทั้งในเชิงโครงสร้าง และ 

ในความเป็นจริง ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และองค์กรตรวจสอบที่ไม่ใช่ศาล  
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ประเด็นส าคัญ 

1) บทบาทและพ้ืนที่ของพลเมืองกับการใช้อ านาจสถาบันทางการเมืองทั้งในเชิงโครงสร้าง และ 
สถาบันทางการเมืองในความเป็นจริงที่เหมาะสม 

2) การปรับตัวของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร และองค์กรตรวจสอบที่ ไม่ ใช่ศาล เพ่ือให้เกิด 
การด าเนินนโยบายและการตรากฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการอันแตกต่างหลากหลาย 
ของประชาชน 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และการใช้อ านาจของสถาบันทางการเมือง 
ที่ชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคม 

 

ห้องย่อยที่ 3 : ตุลาการภิวัตน์ : อ านาจตุลาการในการตดัสินคดีเกี่ยวกับการเมือง  

 ตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุขใน พ.ศ. 2475 มาจนถึงก่อน พ.ศ. 2489 นั้ น รัฐธรรมนูญได้ออกแบบให้รัฐสภา 

(ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับแรกมีเพียงสภาผู้แทนราษฎร) เป็นองค์กรที่มีสิทธิขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญออกแบบให้รัฐสภาสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการกระท าทางรัฐบาล  

ของฝ่ายบริหารได้และมีอ านาจตีความได้ว่าการกระท าของฝ่ายบริหารหรือการออกกฎหมายของตนเอง 

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ไม่ได้ก าหนดกลไกตรวจสอบการใช้อ านาจนิติบัญญัติของรัฐสภาเลย จนกระทั่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ได้ก าหนดให้ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาควบคุม

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการออกกฎหมายของฝ่ ายนิติบัญญัติ  และนับเป็นครั้ งแรกที่ เ กิด  

ความเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ในการใช้อ านาจนิติบัญญัติของรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ต่อมาเมื่อมี 

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ได้ตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นแทนคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ และได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่หลักคือควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  

ของร่างกฎหมายและกฎหมาย และวินิจฉัยการใช้อ านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หากแต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

ได้มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (และอาจรวมถึงศาลปกครองด้วยในบางกรณี) ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้

อ านาจเกินเลยจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ หรือค าวินิจฉัยส่งผลกระทบต่อการกระท าทางรัฐบาลซึ่งเป็นอ านาจ

เฉพาะในการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และส่งผลให้เกิดข้อเสนอของนักวิชาการไทย

มากมายเก่ียวกับการปรับปรุงเขตอ านาจหรือโครงสร้างองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ  

 อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทย หากแต่เม่ือพิจารณาถึง

การใช้อ านาจขององค์กรตุลาการอย่างศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในต่างประเทศแล้ว  

จะพบว่า หลายประเทศมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไปในทางที่ให้อ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญขององค์กรตุลาการมากขึ้น และในหลายประเทศก็ได้ยอมรับว่า แม้ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย (legality) เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติชัดแจ้งว่าศาลมีอ านาจวินิจฉัย

ดังกล่าว แต่การวินิจฉัยนั้น เมื่อพิจารณาจากบริบทแวดล้อมและการให้เหตุผลแล้ว ถือว่าเป็นค าวินิจฉัย  

ที่ชอบธรรม (legitimacy) ซึ่งก่อให้เกิดการท้าทายแนวความคิดเดิมที่ว่าผู้แทนของประชาชนหรือเสียงของ

ประชาชนมีความชอบธรรมสูงสุด กลายเป็นองค์กรตุลาการจะมีอ านาจตรวจสอบในบางกรณี โดยในห้องย่อยนี้  

จะอภิปรายร่วมกันหาค าตอบว่า เหตุผลหรือบริบท หรือขอบเขตเพียงใดที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและ

ความชอบธรรมแก่ฝ่ายตุลาการในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง และการก าหนดเรื่องอ านาจหน้าที่  

ขององค์กรตุลาการควรเป็นไปในทิศทางใด  

ประเด็นส าคัญ  

1) บทบาทขององค์กรตุลาการและการให้เหตุผลในการตัดสินคดีทางการเมืองในต่างประเทศ  

(เช่น ค าวินิจฉัยที่ส่งผลต่อการกระท าทางรัฐบาล หรือ ค าวินิจฉัยที่ส่งผลให้เป็นการเพิกถอนผลการ

ออกเสียงประชามติ หรือค าวินิจฉัยที่มีผลเป็นการเพิกถอนมติของรัฐสภา เป็นต้น) และผลกระทบต่อ

องค์กรตุลาการและภูมิทัศน์ของประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้นเมื่อมีค าวินิจฉัยดังกล่าว 

2) บริบทที่ก่อให้เกิดความชอบธรรมต่อองค์กรตุลาการในการวินิจฉัยคดีทางการเมือง (ทั้งในแง่ 

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ บริบทของเหตุการณ์และการเมือง และที่มาขององค์กรตุลาการ ฯลฯ) 

ตลอดจนเงื่อนไขที่ท าให้ค าวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นค าวินิจฉัยที่ชอบธรรม ( legality vs. 

legitimacy)  

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และการใช้อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ (และ/หรือ  

ศาลปกครอง) ในประเทศไทย  
 

ห้องย่อยที่ 4 : การบริหารภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต 
 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างต้อง

เผชิญกับบททดสอบมากมายจากความผันผวนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการเข้ามา 

มีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน จนเกิดภูมิทัศน์ใหม่  ๆ ขึ้นมากมาย ท าให้เกิดค าถามและ 

การเรียกร้องต่อการบริหารจัดการภาครัฐมาโดยตลอดถึงการปรับตัวและความมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของ

ความมั่นคงในมิติใหม่ การจัดการภัยพิบัติ ที่นับวันจะมีความหลากหลายและมีโจทย์ใหม่ที่ท้าทายการ

บริหารงานภาครัฐมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต สภาวการณ์ดังกล่าว  

ได้ถูกตอกย้ าให้ชัดขึ้น จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการระบาด 



10 
 

ในวงกว้ างนับตั้ งแต่ต้นปี  พ.ศ.2563 ที่ ผ่ านมา ที่ สะท้อนถึ งความอ่อนแอของระบบกลไกภาครั ฐ 

ในการบริหารจัดการ สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาปีเศษของสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังกรณีตัวอย่าง 

ของประเทศไทยที่เห็นได้ว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นอย่างมากต่อภาครัฐ ทั้งในการบริหารสถานการณ์ 

เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดและการบริหารจัดการวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งเกิดจากทั้งใน

แง่ของระเบียบกฎหมายที่ไม่ยืดหยุ่นและระบบกลไกภาครัฐที่ไม่ได้ถูกก าหนดให้ตอบสนองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อการจัดการภาวะวิกฤตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีการปกครองในรูปแบบอื่น จึงเกิดการตั้ง

ค าถามว่า ประเทศเหล่านั้นสามารถจัดการกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤติได้ดีกว่าหรือไม่ ตลอดจน หลายภาคส่วน

ในสังคมมีความพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการกับภาวะวิ กฤตมากขึ้น ดังนั้น  

ในกลุ่มย่อยนี้จึงมุ่งอภิปรายถึงประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่น าไปสู่การออกแบบกลไกการบริหารงานภาครัฐอย่างไร 

ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองภาวะวิกฤตต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งแนวทางการกระจายอ านาจและ

การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม และ ประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่เหมาะสมในภูมิทัศน์ใหม่บนความท้าทายของภาวะวิกฤต  
 

ประเด็นส าคัญ 

1) การออกแบบที่ยิ่งใหญ่ (grand design) ของระบบและกลไกการบริหารงานภาครัฐภายใต้สภาวะ 

disruption จากเทคโนโลยี การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ การจัดการด้านความหลากหลาย 

ของอัตลักษณ์ การจัดการโรคระบาด และการจัดการในภาวะวิกฤติต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในสภาวะผันผวนมากจนไม่อาจจะวางแผนได้ ควรเป็นอย่างไร 

2) รูปแบบและแนวทางการกระจายอ านาจ การรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง กลไกการใช้อ านาจรัฐ และ

การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่เหมาะสมในภูมิทัศน์ใหม่บนความท้าทายของภาวะวิกฤติ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 

3) แนวทางการปฏิรูประบบและกลไกการบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้ง 

นวัตกรรมการมีส่วนร่วมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อสมรรถนะความเป็นพลเมืองในโลกยุคปัจจุบัน  
 

ห้องย่อยท่ี 5 : ดุลยภาพระหว่างความม่ันคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรัฐจะจ ากัดหรือล่วงละเมิดสิทธิ เสรีภาพบางประการ 
ของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อเป็นเหตุผลเรื่อง “ความมั่นคงของรัฐ” ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม ทั้งนี้ ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่ามีการให้น้ าหนักในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของประเทศตะวันตก
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ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนค าพิพากษาของศาลที่วางหลักตลอดมาว่า รัฐจะจ ากัดหรือละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อเป็นไปเพ่ือความมั่นคงของรัฐ และการจ ากัดหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ดังกล่าวจะต้องใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่าง
น้อยที่สุด ที่ส าคัญ แม้แต่ผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดเอง ก็ยังจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามหลัก
นิติกระบวน (due process of law) เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่  21 เป็นต้นมา ได้เกิดปัจจัยและเหตุการณ์ส าคัญ  
หลายประการที่ท าให้มุมมองเรื่องความมั่นคงของรัฐและสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผล
กระทบต่อภูมิทัศน์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ในมิติของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น 
กระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการตระหนักในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของรัฐ (right to be informed) เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น (freedom of expression) หรือแม้แต่สิทธิส่วนบุคคลในเกือบทุกมิติ (privacy 
rights) เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากในหลายประเทศ แทบทุกภาคส่วนได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐต้องออกกฎหมาย
รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกัน ในมิติของความมั่นคงนั้น  
เหตุการณ์ส าคัญหลายเหตุการณ์ เช่น วิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ 
ของประชาชนทั้งประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจ หรือแม้แต่การก่อการร้าย ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมทางไซเบอร์ (cyber crime) เป็นต้น 
ซึ่งทั้งเหตุการณ์และปัจจัยเหล่านี้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความท้าทายต่อความมั่นคงของรัฐ จนส่งผล
ให้ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลายแห่งมีการใช้อ านาจรัฐผ่านทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
โดยให้น้ าหนักไปในทางการรักษาความมั่นคงของรัฐมากกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้
สถานการณ์บางสถานการณ์และบางช่วงเวลา เช่น การยกเว้นหลักนิติกระบวนในกรณีที่เกิดการก่อการร้าย 
การจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ หรือการให้รัฐเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน โดยอาศัยเหตุผล
เรื่องความม่ันคงของรัฐ เป็นต้น  
 ทั้งนี้ การปะทะกันของแนวคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการใช้อ านาจ
รัฐโดยอาศัยเหตุผลเพ่ือความมั่นคงของรัฐได้กลายเป็นประเด็นส าคัญในประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย และยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ในห้องย่อยที่ 5 จะเป็นการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวโดยมุ่งส ารวจว่าปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อการนิยามและมุมมองของความมั่นคงของรัฐอย่างไรบ้าง  
เพ่ือค้นหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สอดคล้องกับ
ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่  

ประเด็นส าคัญ 
1) พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกับมุมมอง  

ความมั่นคงของรัฐ  
2) ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3) การสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 


