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บทคดัย่อ 

 

ประชาสงัคมกบันโยบายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป็นสงัคมของการอยูร่ว่มกนัอย่างผสมกลมกลนืหรอืเป็น

นิเวศน์องคาพยพเดียวกันระหว่างคนกับสรรพสิ่งที่มีความสมดุลยในวิถีของการจดัสรรแบ่งปนั การ

หมุนเวยีนเปลี่ยนผ่าน และการมภีราดรภาพ ซึ่งควรด ารงอยู่ร่วมกนัในองค์ประกอบส าคญั 10 ประการ

ดว้ยกนั คอื 1. พลงั 2. พลวตั 3. เป้าหมาย 4. ระเบยีบ 5. วุฒภิาวะ 6. สนัตภิาพ 7. เสถยีรภาพ 8. ชุมชน

นานาชาต ิ9. ภมูปิญัญา และ 10. พหุนิยม 

1. พลงั ประชาสงัคมควรมกี าลงัความแขง็แกร่งที่เกิดจากรากฐานความสนับสนุนช่วยเหลอืของ

ประชาชน ซึ่งประชาสังคมควรจะต้องสร้างฐานรองรบัด้วยประชาธิปไตยสายกลางและเปิดกว้าง เพื่อ

ประชาชนทัง้มวล ไม่จ ากดัแต่เพยีงกลุ่มฝกัฝ่ายทางการเมอืง กลุ่มอทิธพิลผลประโยชน์เฉพาะ หรอืกลุ่มชน

ชัน้ในสงัคม 

2. พลวตั ประชาสงัคมควรมกี าลงัขบัเคลื่อน ทีเ่กดิจากรากฐานการเขา้มสี่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง

ประชาสงัคมควรจะต้องสรา้งฐานรองรบัด้วยการมสี่วนร่วมที่เขม้แขง็ มวลชนจดัตัง้ ชุมชนที่มคีวามตื่นตวั 

และการมคีวามสมัฤทธผิลทางการเมอืง 

3. เป้าหมาย ประชาสงัคมควรมคีุณค่าอันพงึประสงค์ที่เกิดจากรากฐานความคิดความเชื่อของ

ประชาชน ซึ่งประชาสงัคมควรจะต้องสร้างฐานรองรบัด้วยคุณค่าที่มกีารยึดถือร่วมกันเพื่อน าพาไปสู่

จุดมุ่งหมายอนัพงึประสงค์และการก่อรูปก่อร่างขึ้นเป็นเอกภาพของอุดมการณ์และแนวพฤติกรรมกระแส

หลกั  

4. ระเบยีบ ประชาสงัคมควรมกีฎสญัญาประชาคมที่เกดิจากรากฐานความเหน็พอ้งทางแนวปฏบิตัิ

ของประชาชน ซึง่ประชาสงัคมควรจะต้องสรา้งฐานรองรบัดว้ยการสรา้งบรรทดัฐานความยุตธิรรมร่วมทีห่ล่อ

หลอมขึน้จากประสบการณ์รว่ม เหตุผล คุณธรรม และผลประโยชน์รว่มของสาธารณะ 

5. วุฒภิาวะ ประชาสงัคมควรมกีารสร้างความเป็นสถาบนัที่เป็นปึกแผ่นมัน่คงที่เกิดจากรากฐาน

ความร่วมมอืของประชาชน ซึ่งประชาสงัคมควรจะต้องสร้างฐานรองรบัด้วยการพฒันาอย่างเป็นล าดบั

ขัน้ตอนทัง้ในการจดัโครงสรา้งและการเริม่ต้นที่มาจากฐานราก องค์กรมวลชน และโครงสรา้งส่วนล่างของ

สงัคม 
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6. สนัตภิาพ ประชาสงัคมควรมวีถิปีระชาสรรคท์ีเ่กดิจากรากฐานความสามคัครี่วมใจในสาธารณกจิ 

ของประชาชน ซึ่งประชาสงัคมควรจะต้องสรา้งฐานรองรบัด้วยกลไกการเสรมิสรา้งสนับสนุนในการน าร่อง

และกระตุ้นใหเ้กดิความตระหนักและความมสีมัฤทธผิลต่อการมทีศันคตเิชงิคุณงามความด ีทกัษะการสรา้ง

มติรภาพ ความเชื่อถอืไวว้างใจต่อสาธารณะ และพฤตกิรรมเชงิบวกทีเ่กือ้กูลต่อการสรา้งความมศีกัดิศ์ร ีการ

สรา้งสมัพนัธภาพและคุณภาพชวีติทีด่ ี 

7. เสถยีรภาพ ประชาสงัคมควรมกีารบ ารุงรกัษาความเป็นบูรณภาพทีเ่กดิจากรากฐานความมัน่คง 

ของประชาชน ซึ่งประชาสงัคมควรจะต้องสรา้งฐานรองรบัด้วยเครอืข่ายการปรบัแก้ เพื่อการก ากบัควบคุม

บรรทดัฐานเดมิ การสรา้งความผสมกลมกลนืร่วมกบัความก้าวหน้าใหม่ และการจดัการกบัภาวะคุกคามของ

สงัคม 

8. ชุมชนนานาชาติ ประชาสงัคมควรมจีติประชาคมโลกที่เกิดจากรากฐานความตระหนักรู้ของ

ประชาชน ซึง่ประชาสงัคมควรจะตอ้งสรา้งฐานรองรบัดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานการเชื่อมโยงกบัระดบัสากลเพื่อ

สร้างความสะดวกและน าพาประชาชนผ่านเข้าสู่ประชาคมนานาชาติในโลกกว้างได้อย่างใกล้ชิดและ

ครอบคลุมในการด าเนินชวีติและการประกอบภารกจิไดอ้ยา่งคล่องตวัมปีระสทิธภิาพ 

9. ภูมิปญัญา ประชาสังคมควรมีความทันสมยัในการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานภูมิปญัญาของ

ประชาชน ซึง่ประชาสงัคมควรจะต้องสรา้งฐานรองรบัดว้ยเครอืข่ายของแหล่งสรา้งองคค์วามรูแ้ละเครอืข่าย

ของการเผยแพรอ่งคค์วามรู ้

10. พหุนิยม ประชาสงัคมควรมแีบบแผนเคา้โครงของความแตกต่างหลากหลายทีเ่กดิจากรากฐาน

ความส านึกร่วมของประชาชน ซึ่งประชาสงัคมควรจะต้องสร้างฐานรองรบัด้วยโครงสร้างที่เป็นเชิงซ้อน

คู่ขนานกนัทัง้ดา้นทีม่หีน้าทีใ่นการขจดัปญัหาความขดัแยง้และด้านทีม่หีน้าทีใ่นการประนีประนอมประสาน

ประโยชน์ของสงัคม 

ทัง้นี้ โดยการเน้นวางเคา้โครงใหส้งัคมมกีารขบัเคลื่อนอย่างมพีลงั มเีป้าหมายทศิทาง และมคีวาม

ยัง่ยนืจากการท าหน้าทีร่่วมกนัระหว่างโครงสรา้งหลกัของสงัคมใหค้รบทัง้3 ส่วน คอื 1) โครงสรา้งส่วนบน

ของสงัคม (Upper Structure) 2) โครงสรา้งส่วนกลางของสงัคม (Immediate Structure) และ3) โครงสรา้ง

ส่วนรากฐานของสงัคม (Infra Structure)   
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ABSTRACT 

 

 

Civil Society and Sustainable Development Policy is the society in terms of the human and the 

things harmonized into the unit of ecological organic within the mode of equilibrium, 

reallocation, transformation and Fraternity which it should be composted of 10 components 1 

Power, 2 Dynamic, 3Goal, 4 Order, 5 Maturity, 6 Peace, 7 Stability, 8 Global, Community, 9 

Intelligence, and 10 Pluralist. 

1. Power: Civil Society should have the strength which stemming from people contribution 

basis. To accomplish the strength, we need the open and moderate democracy not only for any 

political partisan, specific group or class in the society but for all people.   

2. Dynamic: Civil Society should have the mobility which stemming from people participation 

basis. To accomplish the mobility, we need the strong participation, mass organized, active 

community and political efficacy.   

3. Goal: Civil Society should have the optimal value which stemming from people thought basis. 

To accomplish the optimal value, we need the common advocate for streaming optimality and 

formulating unity of major ideology and behavior.  

 4. Order: Civil Society should have the social contract rule which stemming from people 

consent-practice basis. To accomplish the social contract rule, we need the norm building of 

characteristic justice basing upon common experience, reason, moral and benefit of public 

sphere.  

5. Maturity: Civil Society should have the institutionalization which stemming from people 

cooperation basis. To accomplish the institutionalization, we need the development sequence 

of structuring and starting from bottom-up, mass organized and infrastructure level.   

6. Peace: Civil Society should have the constructive path which stemming from people 

engagement basis. To accomplish the constructive path, we need the encouragement 

mechanism to steer and activate the people to recognize and achieve in the virtue attitude, 

friendship skill, public trust and positive behavior for good dignities, relationships and qualities 

of life. 

7. Stability: Civil Society should have the integration maintenance which stemming from people 

security basis. To accomplish the Integration maintenance, we need the adjust networks to 

regulate norm control, harmonize advancement, and manage threaten. 
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8. Global Community: Civil Society should have the cosmopolitan spirit which stemming from 

people awareness basis. To accomplish the cosmopolitan spirit, we need the global 

Infrastructure to facilitate and penetrate the people through the worldwide lifestyle and 

worldwide engagement.  

9. Intelligence: Civil Society should have the learning modernization which stemming from 

people wisdom basis. To accomplish the learning modernization, we need the both networks of 

knowledge generator and knowledge wide spread.  

10. Pluralist: Civil Society should have the diversity scheme which stemming from people 

consciousness basis. To accomplish the diversity scheme, we need the complicate structure of 

conflict resolution and compromise mediation. 

To move Civil Society together with power, direction and sustainability, it needed co-operating 

and strengthening the three major society’s pillars of the upper structure, immediate structure 

and infra structure.  
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ส่วนท่ี 1 

การพฒันาโครงสร้างส่วนบนของสงัคม (Upper Structure)  

ให้เก้ือกลูต่อการพฒันาประชาสงัคม ท่ียัง่ยืน : รฐัธรรมนูญ  

องคก์รสถาบนัทางการเมืองการปกครอง และนโยบายสาธารณะ 
 

เร่ืองท่ี 1 การให้ความส าคญักบัการพฒันาแนวทางประชานิติธรรมาธิปไตยเพ่ือสร้าง

ความยัง่ยืนของประชาธิปไตยไทย 
1.  หลกัการเหตุผลและองคป์ระกอบพื้นฐานของ“ประชานิติธรรมาธิปไตย” 

“ประชานิติธรรมาธปิไตย”  เป็นประชาธปิไตยแบบใหม่ ที่มกีารบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
“ประชาธปิไตย - นิตธิรรม - คุณธรรม” ซึง่เป็นระบอบการปกครองทีเ่คารพหลกัอ านาจอธปิไตยเป็นของปวง
ชน ตามหลกัการปกครองโดยเสยีงขา้งมากเคารพเสยีงขา้งน้อยร่วมกบัหลกัการปกครองโดยกฎหมายและ
โดยคุณธรรม  “ประชานิตธิรรมาธปิไตย” จงึเป็นการปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบสายกลางที่มนีิติ
ธรรมและคุณธรรมเป็นฐานรองรบัช่วยหล่อเลีย้งบ ารงุใหอ้ านาจการปกครองของฝ่ายขา้งมากไดร้บัอานิสงสท์ี่
มนีัยส าคญัอย่างยิง่ยวดต่อความชอบธรรมแบบใหม่ที่เป็นคุณูปการอย่างส าคญัยิง่ต่อการสรา้งความยอมรบั
และความสนบัสนุนทัง้จากฝ่ายขา้งน้อยและจากสงัคมโดยรวมทัว่ไป ซึง่เป็นระบอบการปกครองทีม่พีลงัและ
มแีรงขบัเคลื่อนอย่างไพศาลรวมทัง้มเีสถยีรภาพความต่อเนื่องอย่างยัง่ยืนด้วย แทนที่ประชาธปิไตยแบบ
ดัง้เดมิที่ด ารงอยู่และขบัเคลื่อนโดยก าลงัของพลงัอ านาจของฝ่ายข้างมากเพยีงล าพงัฝ่ายเดียว ซึ่งเป็น
ระบอบการปกครองที่อ่อนก าลงั ท าให้ระบบการเมอืงสูญเสยีปจัจยัส าคญัหลกัของระบบการเมอืงคอื “การ
ขาดความสามารถทางการปกครอง” เป็นเหตุให้ระบบการเมอืงไม่สามารถประคองเพื่อรกัษาการน าของ
ระบอบการปกครองใหม้อีงคป์ระกอบพืน้ฐานในการรกัษาความอยู่รอดทัง้ 4 ประการได ้คอืองคป์ระกอบ (1) 
ดา้นความชอบธรรม (2) ดา้นความเป็นธรรม (3) ดา้นความมเีสถยีรภาพ และ(4) ดา้นความมปีระสทิธภิาพ  

 
2.  หลกัการส าคญัของ“ประชานิติธรรมาธิปไตย”  ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 5 ดา้น คอื 

(1) หลกัการดา้นการดุลยภาพระหว่างความสงูสุดของรฐัสภา กบัความสงูสุดของรฐัธรรมนูญ  
(2) หลกัการดา้นการดุลยภาพระหว่างการถ่วงคานทางการเมอืง กบัการควบคุมทางรฐัธรรมนูญ 
(3) หลกัการดา้นการดุลยภาพระหว่างอาณตัทิางการเมอืง กบัอาณตัทิางกฎหมาย  
(4) หลกัการดา้นการดุลยภาพระหว่างการปกครองโดยเสยีงขา้งมาก กบัการปกครองโดยกฎหมาย  
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(5) หลกัการด้านการดุลยภาพระหว่างเหตุผลในดุลยพนิิจและประโยชน์ของกลุ่มก้อนที่เป็นฝกัฝ่าย
ทางการเมอืง กบัคุณธรรมในดุลยพนิิจและประโยชน์ทัว่ไปของสงัคมที่เป็นหลกัประกันความเสมอภาคเท่า
เทยีมทางกฎหมาย 

 
3.  กลไกส าคญัในการเสริมสร้างสนับสนุน “ประชานิติธรรมาธิปไตย”  ประกอบดว้ยกลไกส าคญั 5 

ดา้น คอื 
(1) กลไกดา้นการสรา้งพลงั  เป็นการจดัความสมัพนัธร์ะหว่างอ านาจรฐักบัสทิธเิสรภีาพประชาชน 

ซึง่ผนัไปตามน ้าหนกัของการจดัระบบการเมอืงการปกครองแบบเสรนีิยม น าสงัคมนิยมและอ านาจนิยม 
(2) กลไกด้านการขบัเคลื่อน  เป็นการจดัความสมัพนัธ์ทางอ านาจระหว่างองค์กรอ านาจทาง

การเมอืงการปกครองด้วยกนัเอง ซึ่งผนัไปตามน ้าหนักของการจดัรูปแบบของรฐับาลให้ท าการขบัเคลื่อน
ระบบการเมอืงการปกครองแบบอ านาจคู่ของระบบรฐัสภา แบบอ านาจเดี่ยวของระบบประธานาธบิด ีหรอื
แบบอ านาจผสมของระบบกึง่รฐัสภากึง่ประธานาธบิด ี

(3) กลไกด้านการควบคุมทศิทาง  เป็นการจดัความสมัพนัธ์ทางโครงสร้างของระบบอ านาจทาง
การเมอืงการปกครอง ซึง่ผนัไปตามน ้าหนกัของการจดัความสมดุลยระหว่างระบบการถ่วงคานทางการเมอืง
กบัระบบการควบคุมทางรฐัธรรมนูญ  

(4) กลไกดา้นการบรรลุเป้าหมาย เป็นการจดัความสมัพนัธร์ะหว่างพนัธะผูกพนัในความรบัผดิชอบ
และความสามารถในการตอบสนองของรฐับาลกบัความมสีมัฤทธผิลในการใช้สทิธเิสรภีาพและมสี่วนร่วม
ทางการเมอืงของประชาชน   

(5) กลไกด้านการปรบัแก้ เป็นการจดัความสมัพนัธ์ระหว่างการแก้ไขปญัหากบัการผลกัดนัการ
พฒันาวาระส าคญัของขาติ ซึ่ง ผนัไปตามความมดีุลยภาพระหว่างปจัจยัเป้าหมายกบัปจัจยัวธิกีารที่ใช้ใน
การแกไ้ขปญัหาและการผลกัดนัการพฒันาวาระส าคญัของขาต ิ

  
4.  ประสบการณ์ใหม่ในการสร้างระบบการควบคุมทางรฐัธรรมนูญ (Constitutionality Control 

System) ในระบบการเมืองการปกครองคู่ขนานไปกบัระบบการถ่วงคานทางการเมือง (Political 
Checks and Balances  System) แบบดัง้เดิม 
1. การวางระบบในการควบคมุ 

1.1 ระบบหลกัในการควบคุม 
  1.1.1 การควบคุมในส่วนทีเ่ป็นขอบเขตของระบบการเมอืงการปกครอง  ประกอบดว้ยการ

วางกรอบการใชอ้ านาจของรฐั การวางกรอบการท าหน้าทีข่องรฐั และการวางกรอบการสนองประโยชน์ของ
รฐั  กล่าวอกีนยัคอืการควบคุมใหร้ะบบการเมอืงการปกครองด ารงอยู่ในกรอบของการใชอ้ านาจของรฐั  โดย
การท าหน้าทีข่องรฐั และเพื่อการสนองประโยชน์ของรฐัเป็นเป้าหมายหลกั  
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  1.1.2 การควบคุมในส่วนที่เป็นการจดัระเบยีบความสมัพนัธท์างอ านาจของระบบการเมอืง
การปกครอง ซึง่เป็นระเบยีบความสมัพนัธท์างอ านาจแบบไม่เบด็เสรจ็ ไดแ้ก่ การแบ่งแยกอ านาจ การจ ากดั
อ านาจ การถ่วงคานอ านาจ การตรวจสอบอ านาจ และการควบคุมอ านาจ    

  1.1.3 การควบคุมในส่วนที่เป็นการใช้อ านาจของระบบการเมอืงการปกครองตามหลกัการ
ปกครองโดยกฎหมายแบบนิติรฐั ประกอบด้วยการใช้อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย  การใชอ้ านาจเพื่อสนองวตัถุประสงคข์องกฎหมาย (ต่างจากการปกครองดว้ยกฎหมาย) 

1.1.4 การควบคุมในส่วนที่เป็นการจดัระเบียบกลไกทางโครงสร้างหน้าที่ของระบบ
การเมอืงการปกครอง ซึ่งเป็นระเบยีบกลไกทางโครงสรา้งหน้าที่แบบทวภิาค ประกอบด้วย (1) ภาคกลไก
การเมอืง อ านาจการเมอืง  อาณตัทิางการเมอืง ดุลพนิิจทางการเมอืง และการกระท าทางการเมอืง  และ (2) 
ภาคกลไกรฐั อ านาจปกครอง อาณตัทิางกฎหมาย  ดุลพนิิจทางปกครอง  

1.2 ระบบยอ่ยในการควบคุม 
1.2.1 การควบคุมทางการเมอืง  ไดแ้ก่ การความชอบธรรม   
1.2.2 การควบคุมทางปกครอง ไดแ้ก่ การความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญและการความชอบดว้ย

กฎหมาย  
1.2.3 การควบคุมทางพลเมอืง : ความชอบด้วยสทิธ(ิข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดแีละไมล่ะเมดิสทิธคินอื่น) 
 

2. การวางรปูแบบในการควบคมุ 

2.1 รปูแบบในการควบคุมแบบสมัพทัธ ์ เป็นรูปแบบของการควบคุมทางการเมอืง ซึ่งเป็นการ
ควบคุมที่ไม่อสิระแยกออกจากกนัเดด็ขาดแต่เป็นการยดึโยงแก่กนั  โดยทีเ่ป็นคู่กรณีต่อกนั มสี่วนได้ส่วน
เสียต่อกัน มลีักษณะของการเจรจาต่อรอง ประนีประนอมแบบยดืหยุ่นเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีไม่
เคร่งครดัในการวางบรรทดัฐานทัว่ไป และไม่มคีวามมุ่งหมายในการสร้างขอ้ยุติที่เป็นข้อผูกพนัเบ็ดเสรจ็
เดด็ขาดที่มคีวามแน่นอนตายตวั ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมของความสมัพนัธ์ทางการเมอืงระหว่างอ านาจ
สถาปนากบัอ านาจถอดถอน ซึ่งมสีถานะและที่มาจากฐานทางการเมอืงด้วยกันเป็นการควบคุมระหว่าง
อ านาจนิตบิญัญตักิบัอ านาจบรหิารที่ฝ่ายนิตบิญัญตัมิอี านาจแต่งตัง้ ก ากบัตดิตามและถอดถอนรฐับาลของ
ฝา่ยบรหิาร ในขณะทีฝ่า่ยบรหิารกม็อี านาจยุบสภาของฝา่ยนิตบิญัญตัไิดด้ว้ยเช่นกนั 

2.2 รปูแบบในการควบคุมแบบสมับูรณ์  เป็นรปูแบบของการควบคุมทางศาล ซึง่เป็นการควบคุม

ที่อิสระแยกออกจากกันเด็ดขาด  ไม่มกีารยดึโยงและไม่เป็นคู่กรณีต่อกัน ไม่มสี่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้

เงือ่นไขการควบคุมของความสมัพนัธท์างกฎหมายแบบอ านาจตดัสนิชีข้าดและมผีลผูกพนัทางกฎหมายตาม
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ค าพพิากษาหรอืค าวนิิจฉัยของศาลที่มคีวามเบด็เสรจ็เดด็ขาดมคีวามแน่นอนและเคร่งครดัตามบรรทดัฐาน

ทางกฎหมาย 

 
3. การวางกลไกในการควบคมุ 

3.1 การวางกลไกการควบคุมโดยองคก์รตุลาการ  การควบคุมโดยองคก์รศาลมหาชน  ทีเ่ป็นการ
ควบคุมทางกฎหมาย มุ่งควบคุมในเป้าหมายทางมหาชน วธิพีจิารณาแบบการไต่สวน  ยดึถือประโยชน์
สาธารณะ (ตามหลกัการของการเคารพสทิธเิสรภีาพประชาชนมขีอ้สนันิษฐานว่าอ านาจและผูป้กครองเป็น
จ าเลยของสทิธแิละจ าเลยของรฐัแต่ต้น) เช่น ศาลรฐัธรรมนูญ ศาลปกครอง  และศาลเอกชน แต่มุ่งคุม้ครอง
ในเป้าหมายทางปจัเจกเอกชน วธิพีจิารณาแบบการกล่าวหา ยดึถอื 

 ประโยชน์ปจัเจกเอกชน (ตามหลกัการของการเคารพสทิธขิองบุคคลมขีอ้สนันิษฐานว่าปจัเจก
เอกชนเป็นเจา้ของสทิธแิละเป็นผูบ้รสิุทธิแ์ต่ตน้) เช่น ศาลยตุธิรรม 

3.2 การวางกลไกการควบคุมโดยองคก์รการเมอืง การควบคุมโดยองค์กรการเมอืง ทีเ่ป็นการ
ควบคุมทางพฤตกิรรมและผลประโยชน์  โดยการถ่วงคาน และการกดดนัต่อรอง    

 
4. การวางรปูแบบในการควบคมุ 

4.1 รปูแบบการควบคุมทีเ่ป็นบรรทดัฐานทางนามธรรม เป็นการควบคุมก่อนในกรณีทีย่งัไม่ต้องมี
ปญัหาพพิาทเกดิขึน้ก่อน   

4.2 รูปแบบการควบคุมที่เป็นบรรทดัฐานทางรูปธรรม  เป็นการควบคุมหลงัในกรณีที่ ต้องมี
ปญัหาพพิาทเกดิขึน้ก่อน   

 
5. การวางขอบเขตในการควบคมุ 

5.1  ขอบเขตในการควบคุมแบบภายใน เป็นการควบคุมกนัเองระหว่างองคก์รผูใ้ชอ้ านาจการเมอืง
การปกครอง (Power User) ดว้ยกนัเอง 

5.2  ขอบเขตในการควบคุมแบบภายนอก เป็นการควบคุมจากองค์กรภายนอกอื่นทีเ่ป็นองค์กรผู้
ควบคุมอ านาจและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ  (Power Censor) เฉพาะทางแยกออกไปต่างหาก  

 
6. การวางกระบวนการในการควบคมุ 

6.1 การวางกระบวนการควบคุมในกระบวนการเขา้สู่อ านาจ : คุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม 
6.2 การวางกระบวนการควบคุมในกระบวนการใชอ้ านาจ : การกระท า กระบวนวธิ ีล าดบัขัน้ตอน  
6.3 การวางกระบวนการควบคุมในกระบวนการพน้จากอ านาจ : เวลา วาระ คุณสมบตั ิลกัษณะ

ตอ้งหา้ม การกระท า   
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6.4 การวางกระบวนการควบคุมในกระบวนการสบืทอดอ านาจ : เหตุผลรฐั การเมอืง ประเพณ ี 
 
7. การจดัล าดบัชัน้ในการควบคมุ 

7.1 การควบคุมในล าดบัชัน้ของอ านาจแม ่ : อ านาจก าเนิดก่อตัง้ อ านาจสรา้งกฎเกณ์ ์
7.2 การควบคุมในล าดบัชัน้ของอ านาจลกู  : อ านาจมรดกไดม้า อ านาจตามกฎเกณ์ ์ 

 

8. การจดัมาตรการในการควบคมุ 
8.1 การจดัมาตรการในการควบคุมเชงิเทพ (คนคอือ านาจ : หลกัโองการสวรรค ์ โดยเทพดาฟ้า

ดนิก าหนด) 
8.2 การจดัมาตรการในการควบคุมเชงิธรรม (คนคอือ านาจ : หลกัธรรมค าสอน  โดยศลีธรรม

ก าหนด) 
8.3 การจดัมาตรการในการควบคุมเชงิประเพณี (คนกบัธรรมเนียมคอือ านาจ : หลกัการยอมรบั

ทัว่ไปในเฉพาะกรณ ีโดยความเชื่อก าหนด) 
8.4 การจดัมาตรการในการควบคุมเชงิกฎหมาย (กฎหมายคอือ านาจ : หลกับงัคบัทัว่ไป โดยขอ้

ปฏบิตักิบัขอ้หา้มก าหนด) 
 
9. การวางกรอบวตัถปุระสงคใ์นการควบคมุ 

9.1 การวางกรอบวตัถุประสงคใ์นการควบคุมเชงิป้องกนั : ก่อนเกดิปญัหา  
9.2 การวางกรอบวตัถุประสงคใ์นการควบคุมเชงิยบัยัง้ : หยดุปญัหา  
9.3 การวางกรอบวตัถุประสงคใ์นการควบคุมเชงิแกไ้ข : แกผ้ดิใหถู้ก(ลบออก) 
9.4 การวางกรอบวตัถุประสงคใ์นการควบคุมเชงิลงโทษ : ลม้เลกิ ถอดถอน (ลบลา้ง) 

 
10. การวางกรอบเหตผุลความจ าเป็นและแนวทางการควบคมุอ านาจ 

10.1 การปกครองโดยกฎหมาย : อ านาจต้องผูกพนัตามกฎหมาย (นิตธิรรม นิตริฐั กระบวนวธิทีี่
ถูกกฎหมาย)   

10.2 ระบอบเสรปีระชาธปิไตย : อ านาจปกครองตอ้งจ ากดัแต่น้อย 

10.3 สทิธมิาก่อนก่อตัง้อ านาจ : สทิธติอ้งคุม้ครองเยยีวยา สทิธติดิตวั สทิธดิัง้เดมิตามธรรมชาติ 
10.4 อ านาจมแีนวโน้มถูกใชใ้นทางผดิ : อ านาจตอ้งถูกควบคุมความชอบดว้ยกฎหมาย 

10.5 รฐัธรรมนูญนิยม : อ านาจตอ้งควบคุม สทิธติอ้งคุม้ครอง 

10.6 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : ตัง้อยู่บนหลกัการและเหตุผลทีว่่าการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยซึง่ถอืหลกัการปกครองโดยฝ่ายขา้งมาก (Majority Rule) นัน้มไิด้เป็นการปกครองโดยคน
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ทัง้หมดของสงัคม จงึต้องสร้างหลกัประกนัขัน้พื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับฝ่ายข้างน้อย
(Minority Right) และของส่วนรวม (Public Interests) โดยอาศยัมาตรการทางกฎหมายของรฐัธรรมนูญ ตาม
เหตุผลที่ว่า การปกครองโดยฝ่ายข้างมากที่สามารถยอมรบัได้ต้องกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายและ
รฐัธรรมนูญ (Legality & Constitutionality)  จงึจ าเป็นต้องมกีารควบคุมความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญและมกีาร
คุม้ครองสทิธขิองประชาชนไม่ใหถู้กละเมดิจากการกระท าทีม่ชิอบดว้ยรฐัธรรมนูญขององคก์รการเมอืงฝ่าย
ขา้งมาก รวมตลอดถงึการคุ้มครองการจดัระเบยีบความสมัพนัธ์ทางอ านาจการเมอืงการปกครองระหว่าง
องค์กรรฐัด้วยกนัเองและการรกัษาความมัน่คงของกระบวนการสรา้งเจตจ านงทางการเมอืงให้ เป็นไปตาม
ครรลองของรฐัธรรมนูญโดยไมถู่กผกูขาด ครอบง าหรอืแทรกแซงโดยฝา่ยขา้งมากทัง้หมด 

10.7 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : นิตริฐัและการแบ่งแยกอ านาจ: ตัง้อยู่บนหลกัการและ
เหตุผลที่ว่าการปกครองโดยกฎหมาย ต้องมีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วย
รฐัธรรมนูญขององค์กรทางการเมอืงการปกครองและต้องมกีารแบ่งแยกอ านาจเพื่อประกนัความชอบด้วย
กฎหมายขององค์กรรฐั โดยอาศยัศาลรฐัธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรทีเ่ป็นกลาง นอกจากนี้ยงัครอบคลุมถงึการ
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพไวใ้นบทบญัญตัขิองกฎหมายและการรกัษาพนัธะผกูพนัของกฎหมายเฉพาะทีช่อบ
ดว้ยรฐัธรรมนูญ อกีประการหน่ึงดว้ย  

10.8 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : อ านาจจดัให้มรีฐัธรรมนูญเหนือกว่าอ านาจก่อตัง้จาก
รฐัธรรมนูญ  

10.9 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : อ านาจปกครองทีก่่อตัง้โดยรฐัธรรมนูญย่อมผูกพนัต่อ
รฐัธรรมนูญ 

10.10 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : ผูร้บัมอบอ านาจไม่อาจขดัแยง้กบัความมุ่งหมายของผู้
มอบอ านาจ 

10.11 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : การปกครองโดยกฎหมายต้องแบ่งแยกอ านาจไม่ใหร้วม
ศูนยท์ีอ่งคก์รใด และมุง่ใหเ้กดิหลกัประกนัความชอบดว้ยกฎหมายในการใชอ้ านาจขององคก์รรฐัใด ๆ ดว้ย 

10.12 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : การปกครองโดยกฎหมายย่อมต้องควบคุมความชอบ
ดว้ยรฐัธรรมนูญของนิตบิญัญตั ิและควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของบรหิารและตุลาการดว้ย 

10.13 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : ฝ่ายข้างมากและองค์กรใดของรฐัไม่อาจยกตนเป็น
อธปิไตยหรอืเป็นเจตจ านงของคนทัง้หมดได้ เพราะการอยู่ร่วมกนัของคนไม่ควรขึ้นกบัเสยีงขา้งมากของ
รฐัสภาในแต่ละยคุสมยั แต่ควรขึน้อยูก่บับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ 

10.14 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของนิตริฐั ผูกพนัต่อเฉพาะ
กฎหมายทีช่อบดว้ยรฐัธรรมนูญ 

10.15 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : การควบคุมความชอบด้วยรฐัธรรมนูญในการก าหนด
ขอบเขตการใชอ้ านาจขององคก์รการเมอืงจากฝา่ยขา้งมากใหอ้ยูใ่นกรอบของรฐัธรรมนูญ 
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10.16 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : การควบคุมตามหลกัการของทฤษฎกีารแบ่งแยกอ านาจ 
เน่ืองจากปญัหาอ านาจจากเสยีงข้างมากมกัแสวงประโยชน์เฉพาะตน และเปลี่ยนโครงสรา้งองค์กรรฐัให้
สนองเฉพาะกลุ่มตน โดยละเลยประโยชน์ส่วนรวมที่รฐัธรรมนูญคุม้ครอง จงึต้องคุม้ครองสทิธมินุษยชนซึ่ง
เป็นสทิธพิื้นฐานไม่ให้ขา้งมากกดขีข่้างน้อย  จงึจ าเป็นต้องมกีารคุ้มครองนิตริฐั ไม่ให้อ านาจฝ่ายขา้งมาก
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและการด าเนินการภารกิจรฐัขดักับนิติรฐัและการแบ่งแยกอ านาจ และ
จ าเป็นต้องมกีารด ารงความมัน่คงของกระบวนการสร้างเจตจ านงทางประชาธิปไตยให้โปร่งใสไม่ให้ถูก
บดิเบอืน ล าเอยีงหรอืครอบง าจนกระทบหลกัความเคารพในสทิธขิองฝ่ายขา้งน้อย 

10.17 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : ระบอบอ านาจแบบไม่เบ็ดเสรจ็หรอือ านาจแบบจ ากดั : 
นิตริฐั ปกครองโดยกฎหมาย ประชาธปิไตยแบบผูแ้ทน สญัญาประชาคม การปกครองโดยฝ่ายขา้งมาก สทิธิ
เสรภีาพประชาชน รฐับาลแห่งปวงชน  

10.18 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : อนาธปิไตย : อ านาจรฐัไม่อาจด ารงอยู่เหนือสทิธิ
เสรภีาพของคนและไมอ่าจใชบ้งัคบัควบคุมคนได ้

10.19 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :เสรนีิยม : อ านาจรฐัเป็นเพียงเครื่องมอืสนองตอบ
ต่อสทิธเิสรภีาพและผลประโยชน์ทัว่ไปของคนและไม่อาจลดิรอนสทิธเิสรภีาพและผลประโยชน์เฉพาะของ
ปจัเจกชน 

10.20 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :สญัญาประชาคม : อ านาจมทีีม่าจากสทิธดิัง้เดมิของคนที่
ใหไ้วก้บัประชาคม  อ านาจย่อมอยู่ใต้สญัญาของสทิธทิีท่ าขึน้จากฐานของเจตนารมณ์ทัว่ไปของสมาชกิใน
ประชาคมนัน้ ไมไ่ดม้ทีีม่าจากรฐั  อยูใ่นครอบครองหรอืเป็นของผูป้กครองเสยีเอง  

10.21 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :อเลก็ซสิ เดอ ทอ็กเกอรว์ลิล์ : อ านาจฝ่ายขา้งมากไม่อาจ
ครอบง าเหนือสทิธขิองฝา่ยขา้งน้อย 

10.22 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :ลอรด์แอคตนั : ทุกคนทีม่อี านาจมกัจะใชม้นัไปในทางที่
ผดิและยกอ านาจใหถ้งึที่สุดเท่าทีจ่ะท าได้อ านาจจงึท าให้ฉ้อฉล และอ านาจทีเ่บด็เสรจ็ความฉ้อฉลกจ็ะย่อม
สมบรูณ์ 

10.23 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :ฌองโบแดง : องคอ์ธปิตัยิไ์ม่อาจมอี านาจสูงสุดโดยไม่
จ ากดัดว้ยกฎหมาย อ านาจอธปิไตยพงึใชโ้ดยรฐับาลทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

10.24 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :มองเตสกเิออ: รฐับาลทัง้ปวงมอี านาจสามชนิดแต่ละ
อ านาจควรจะให้องค์กรหรอืบุคคลต่างกนัครอง การรวมอ านาจทัง้หมดอยู่ในองค์กรเดยีวกนัจะท าให้ขาด
ความพอดใีนการปกครองอ านาจรฐับาลจงึตอ้งแบ่งแยกไมใ่หร้วมศูนยอ์ยา่งเบด็เสรจ็อยูใ่นองคก์รเดยีว 

10.25 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :ประชาธปิไตย: เป็นการปกครองทีผู่ป้กครองใชอ้ านาจแต่
น้อย ก าจดัและอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ ในขณะที่สทิธเิสรภีาพและผลประโยชน์ของคนย่อมได้รบั
การปกป้องคุ้มครองการกระทบจากอ านาจ  รวมทัง้การมหีลกัประกนัในการรบัผดิชอบและตอบสนองจาก
ผูป้กครองทีใ่ชอ้ านาจแทนตนซึง่เป็นเจา้ของอ านาจนัน้ 
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10.26 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :นิตริฐั: การปกครองที่ผูป้กครองมแีละใช้อ านาจรฐัตาม
กฎหมายยอ่มตอ้งมกีารควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายดว้ย 

10.27 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :กฎหมายธรรมชาติ: สทิธขิองคนเป็นสิง่ทีต่ดิตวัมนุษยม์า
แต่ก าเนิด ซึง่ถอืเป็นพืน้ฐานของมาตรฐานความยุตธิรรมทีด่ ารงอยู่ก่อนหน้าการบญัญตักิฎหมายโดยอ านาจ
รฐับาล 

10.28 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :กฎของพารก์นิสนั: อ านาจมแีนวโน้มขยายเพิม่มากขึน้
จนไรค้วามสามารถในการจ ากดัควบคุมขอบเขตทีพ่อด ี

10.29 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :เจรามเีบนธมั: พนัธะสูงสุดของอ านาจผูกพนัอยู่กบัการ
ท าประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่คนจ านวนมากทีสุ่ด  

10.30 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :อรสิโตเติ้ล :  การปกครองโดยกฎหมายย่อมเป็น
หลกัประกนัความเสมอภาพ ความมัน่คงและเสถยีรภาพระหว่างคนมอี านาจกบัคนไม่มอี านาจใหอ้ยู่ร่วมกนั
โดยไมม่ใีครสามารถขม่เหงรงัแกใครได ้

10.31 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :เพลโต: การปกครองทีด่ไีม่ว่าผูป้กครองจะเป็นใครต้องใช้
อ านาจเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เท่านัน้ไมใ่ช่ประโยชน์ของผูป้กครองเอง 

10.32 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม :รฐับาลใต้ระบอบรฐัธรรมนูญ: รฐัธรรมนูญย่อมสูงสุด 
นอกจากอ านาจจดัให้มรีฐัธรรมนูญ รฐับาลซึ่งเป็นองค์กรอ านาจที่รฐัธรรมนูญเป็นผู้ก่อตัง้ย่อมใช้อ านาจให้
เป็นไปตามรฐัธรรมนูญ 

 

11. การควบคมุความชอบด้วยรฐัธรรมนูญ 

11.1 นิติรฐั : เมือ่มอี านาจตามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย  กต็้องควบคุมความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ
และกฎหมาย 

11.2 รฐัธรรมนูญสูงสุด : หลกักฎหมายธรรมชาติ ก่อตัง้ระบบกฎหมายและระบบการเมอืงการ

ปกครอง 

11.3 การอยู่ในฐานะต ่ากว่ารฐัธรรมนูญของผูป้กครอง : ผูป้กครองแมม้อี านาจเบด็เสรจ็ ยงัต้องอยู่
ใตอ้ านาจสงูกว่าทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการใหก้ฎเกณ์แ์ก่อ านาจนัน้ 

11.4 การประกนัความมัน่คงของรฐัธรรมนูญ :  ต้องควบคุมการปกครองทีม่ชิอบดว้ยรฐัธรรมนูญ 
เพื่อรกัษาความผกูพนัขององคก์รรฐัต่อรฐัธรรมนูญ  

รฐัธรรมนูญในรปูของการผูกพนัต่อผลการตคีวามหรอืค าวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ ดงันัน้
กฎหมายอื่นทีเ่กดิจากองคก์รทีไ่ดอ้ านาจมาจากการก่อตัง้ของรฐัธรรมนูญซึง่มศีกัดิต์ ่ากว่ารฐัธรรมนูญจงึต้อง
ถูกควบคุมความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญเพื่อไม่ใหข้ดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ  หรอืกล่าวอกีนัยไดว้่ากฎหมายที่
ขดัรฐัธรรมนูญยอ่มไมอ่าจน าไปบงัคบัใชไ้ด้ 
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11.5 ประชาธปิไตยและรฐัธรรมนูญนิยม : ตัง้อยู่บนหลกัการและเหตุผลทีว่่าการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยซึง่ถอืหลกัการปกครองโดยฝ่ายขา้งมากนัน้มไิดเ้ป็นการปกครองโดยคนทัง้หมดของสงัคม จงึ
ตอ้งสรา้งหลกัประกนัขัน้พืน้ฐานในการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ใหก้บัฝ่ายขา้งน้อยและของส่วนรวมโดยอาศยั
มาตรการทางกฎหมายของรฐัธรรมนูญ ตามเงื่อนไข ของการปกครองโดยฝ่ายขา้งมากทีส่ามารถยอมรบัได้
ต้องกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายจงึจ าเป็นต้องมกีารควบคุมความชอบด้วยรฐัธรรมนูญและมกีารคุ้มครอง
สทิธขิองประชาชนไม่ให้ถูกละเมดิจากการกระท าที่มชิอบดว้ยรฐัธรรมนูญขององคก์รการเมอืงฝ่ายขา้งมาก 
รวมตลอดถงึการคุ้มครองการจดัระเบยีบความสมัพนัธ์ทางอ านาจการเมอืงการปกครองระหว่างองค์กรรฐั
ดว้ยกนัเองและการรกัษาความมัน่คงของกระบวนการสรา้งเจตจ านงทางการเมอืงใหเ้ป็นไปตามครรลองของ
รฐัธรรมนูญโดยไมถู่กผกูขาด ครอบง าหรอืแทรกแซงโดยฝา่ยขา้งมากทัง้หมด 

11.6 นิตริฐัและการแบ่งแยกอ านาจ : ตัง้อยู่บนหลกัการและเหตุผลทีว่่าการปกครองโดยกฎหมาย 
ต้องมกีารควบคุมความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยรฐัธรรมนูญขององค์กรทางการเมอืงการ
ปกครองและต้องมกีารแบ่งแยกอ านาจเพื่อประกนัความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรรฐั โดยอาศยัศาล
รฐัธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลาง นอกจากนี้ยงัครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้ใน
บทบญัญตัขิองกฎหมายและการรกัษาพนัธะผูกพนัของกฎหมายเฉพาะทีช่อบด้วยรฐัธรรมนูญ อกีประการ
หนึ่งดว้ย  

11.7 การต่อต้านการปกครองที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญย่อมเป็นหลักประกันความมัน่คงของ
รฐัธรรมนูญเพื่อรกัษาความผกูพนัขององคก์รรฐัทีม่ต่ีอรฐัธรรมนูญ 

11.8 กฎหมายขดักฎหมายธรรมชาตไิมไ่ด ้

11.9 รฐัธรรมนูญมศีกัดิส์ูงเพราะยอมรบัสทิธติดิตวัมนุษยต์ามหลกักฎหมายธรรมชาตกิฎหมายขดั
รฐัธรรมนูญไมไ่ด ้

11.10 รฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะเป็นสญัญาประชาคมที่เกิดจากเจตนารมณ์ร่วมของ

ประชาชน ซึง่มผีลในการก่อตัง้สงัคมและระบอบการเมอืงการปกครอง 

11.11 รฐัธรรมนูญก่อตัง้ระบบกฎหมายและองคก์รการเมอืง เป็นผลใหร้ฐัธรรมนูญเหนือกฎหมายทัง้
ปวง 

11.12 อ านาจจดัใหม้รีฐัธรรมนูญเหนือกว่าอ านาจก่อตัง้จากรฐัธรรมนูญ  

11.13 อ านาจปกครองทีก่่อตัง้โดยรฐัธรรมนูญยอ่มผกูพนัต่อรฐัธรรมนูญ 

11.14 ผูร้บัมอบอ านาจไมอ่าจขดัแยง้กบัความมุง่หมายของผูม้อบอ านาจ 

11.15 รฐัธรรมนูญยอ่มจ ากดัอ านาจทีต่นก่อตัง้ขึน้ได ้กฎหมายต ่ากว่าตอ้งหลกีทางให้รฐัธรรมนูญ 
หลกัเกณ์ข์องรฐัธรรมนูญย่อมต่างจากกฎหมายทีถู่กตรวจสอบ การตคีวามรฐัธรรมนูญย่อมองิกบั

เกณ์ข์องรฐัธรรมนูญและเป็นอสิระแยกจากกฎหมายอื่น 
11.16 รฐัธรรมนูญเป็นหลกัเกณ์อ์อกกฎหมาย 
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11.17 กฎหมายละเมดิต่อรฐัธรรมนูญไมไ่ด ้

11.18 รฐัธรรมนูญตอ้งคุม้ครองจากการกระท าขององคก์รนิตบิญัญตั ิ

11.19 ความสงูสุดของรฐัธรรมนูญย่อมต้องการหลกัประกนัผลบงัคบัใชแ้ละประกนัฐานะหน้าทีค่วาม
เป็นกฎเกณ์ห์ลกัของระเบยีบกฎหมาย 

11.20 ตอ้งแยกความต่างระหว่างอ านาจจดัใหม้แีละแกไ้ขรฐัธรรมนูญกบัอ านาจออกกฎหมายทัว่ไป 
11.21 รฐัธรรมนูญแก้ไขไดย้ากโดยเป็นสิทธเิฉพาะขององคก์รผูใ้หร้ฐัธรรมนูญ ไม่ใช่องคก์รทีก่่อตัง้

จากรฐัธรรมนูญ 
11.22 การต่อต้านการปกครองที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญย่อมเป็นหลักประกันความมัน่คงของ

รฐัธรรมนูญเพื่อรกัษาความผกูพนัขององคก์รรฐัทีม่ต่ีอรฐัธรรมนูญ 
11.23 การแบ่งแยกอ านาจเป็นหลกัการส าคญัของรฐัธรรมนูญในการด ารงความมัน่คงหลกัความเป็น

กฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนูญ ซึง่หวงัผลต่อประสทิธผิลในการควบคุมตรวจสอบอ านาจรฐัเป็นส าคญั 
 

12. การควบคมุโดยองคก์รควบคมุความชอบด้วยรฐัธรรมนูญ 

12.1 การจดัองคก์รรฐัแบบพิเศษเฉพาะทาง : คดรีฐัธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายและ

องคก์รทัง้ปวง หลกักฎหมายมหาชนต่างจากกฎหมายเอกชน ปญัหาพพิาทมลีกัษณะทางการเมอืง องคก์ร

รวมศูนยอ์ านาจช านาญเฉพาะทาง การคุม้ครองพเิศษ 

12.2 ความอิสระในการพิทักษ์รฐัธรรมนูญ : การตีความที่อิสระ จึงรักษาบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนูญได ้

12.3 ความเป็นกลางทางตลุาการ : ศาลรฐัธรรมนูญตอ้งแยกออกจากปญัหาพพิาท และคู่กรณ ี

12.4 การบงัคบักฎหมายสงูสดุ : ค าวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญตอ้งเป็นเดด็ขาด ผกูพนัเหนือ

องคก์รอื่น ความเป็นกฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนูญ 

12.5 การจดัองคก์รของรฐั : ตัง้อยูบ่นหลกัการและเหตุผลทีว่่าขอ้พพิาทในคดรีฐัธรรมนูญนัน้ มี

ลกัษณะเป็นขอ้พพิาททีเ่กีย่วกบักฎหมายสงูสุดของประเทศซึง่มสีถานะเป็นกฎหมายมหาชนต่างจาก

กฎหมายเอกชน เป็นคดทีีม่ลีกัษณะทางการเมอืงยอ่มต้องอาศยัองคก์รของรฐัทีม่คีวามเป็นกลางไม่มสี่วน

เกีย่วพนักนักบัองคก์รหรอืทีม่าของปญัหาขอ้พพิาท เป็นองคก์รทีต่อ้งรวมศูนยอ์ านาจทีม่คีวามช านาญ

เฉพาะทางในองคก์รเดยีวทีว่นิิจฉยัเฉพาะคดรีฐัธรรมนูญ มคีวามเป็นอสิระไมอ่ยูใ่นสงักดัหรอืการก ากบั

ควบคุมโดยองคก์รอ านาจอื่น ค าวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญตอ้งมผีลผกูพนัเหนือองคก์รอื่นของรฐั เป็น

องคก์รทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัความคุม้ครองเป็นพเิศษมากกว่าศาลอื่น  
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12.6 องคก์รเดยีวทีว่นิิจฉัยเฉพาะคดรีฐัธรรมนูญ มคีวามเป็นอสิระไมอ่ยูใ่นสงักดัหรอืการก ากบั

ควบคุมโดยองคก์รอ านาจอื่น ค าวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญตอ้งมผีลผกูพนัเหนือองคก์รอื่นของรฐั เป็น

องคก์รทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัความคุม้ครองเป็นพเิศษมากกว่าศาลอื่น 

12.7 องคก์รตคีวามรฐัธรรมนูญย่อมก่อผลผกูพนัได ้ศาลรฐัธรรมนูญจงึแยง้กฎหมายของนิตบิญัญตัิ

ทีข่ดัรฐัธรรมนูญได ้

12.8 ศาลรฐัธรรมนูญท าใหก้ระบวนการเมอืงมลีกัษณะเป็นกฎหมาย โดยท าใหก้ระบวนการเมอืงมี

ผลผกูพนัทางกฎหมายอยา่งมปีระสทิธผิลได้ 

12.9 ศาลรฐัธรรมนูญท าใหห้ลกัความเป็นกฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนูญมผีลทางกฎหมายสมบูรณ์ 

12.10 องคก์รตคีวามรฐัธรรมนูญยอ่มก่อผลผกูพนัได ้ศาลรฐัธรรมนูญจงึแยง้กฎหมายของนิตบิญัญตัิ

ทีข่ดัรฐัธรรมนูญได ้

12.11 ศาลรฐัธรรมนูญท าใหก้ระบวนการเมอืงมลีกัษณะเป็นกฎหมาย โดยท าใหก้ระบวนการเมอืงมี

ผลผกูพนัทางกฎหมายอยา่งมปีระสทิธผิลได ้

12.12 ศาลรฐัธรรมนูญท าใหห้ลกัความเป็นกฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนูญมผีลทางกฎหมายสมบรูณ์ 

12.13 การควบคุมความชอบของกฎหมายโดยศาล และการไม่ใชบ้งัคบักฎหมายของรฐัสภาทีข่ดักบั  

Common Law 

12.14 การบรรลุจดุมุง่หมายในการประกนัความสงูสุดของรฐัธรรมนูญกระท าไดโ้ดยองคก์รตุลาการ 

12.15 สทิธกิารตรวจสอบของตุลาการในปญัหาความชอบด้วยรฐัธรรมนูญของกฎหมาย เพราะนิติ

บญัญตัไิมอ่าจตรวจสอบเรือ่งของตนเองได้ 

12.16 หลักประกันการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ค าวินิจฉัยของศาล

รฐัธรรมนูญยอ่มผกูพนัองคก์รของรฐัทัง้หลาย 

12.17 ความอิสระในการวนิิจฉัยปญัหากฎหมายของศาลรฐัธรรมนูญย่อมมุ่งผลต่อ การคุ้มครอง

บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ 

12.18 ศาลรฐัธรรมนูญเป็นสถาบนัเดยีวในการก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจขององค์กรการเมอืง

จากฝา่ยขา้งมากใหอ้ยูใ่นกรอบของรฐัธรรมนูญ 

12.19 อ านาจจากเสยีงขา้งมากมกัแสวงประโยชน์เฉพาะตน และเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รรฐัใหส้นอง

เฉพาะกลุ่มตน โดยละเลยประโยชน์ส่วนรวมที่รฐัธรรมนูญคุ้มครอง ศาลรฐัธรรมนูญจงึต้องคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชนซึง่เป็นสทิธพิืน้ฐานไม่ใหข้า้งมากกดขีข่า้งน้อย ศาลรฐัธรรมนูญจงึต้องคุม้ครองนิตริฐั ไม่ใหอ้ านาจ
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ฝา่ยขา้งมากเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์รและการด าเนินการภารกจิรฐัขดักบันิตริฐัและการแบ่งแยกอ านาจ 

และศาลรฐัธรรมนูญต้องด ารงความมัน่คงของกระบวนการสรา้งเจตจ านงทางประชาธปิไตยใหโ้ปร่งใสไม่ให้

ถูกบดิเบอืน ล าเอยีงหรอืครอบง าจนกระทบหลกัความเท่าเทยีมในสทิธขิองฝ่ายขา้งน้อย 

 

13. ขอบเขตการควบคมุโดยศาลรฐัธรรมนูญ 
13.1 คน : คุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม การกระท า 

13.2 กฎหมาย : รา่ง การตรา หลกัการ บทบญัญตั ิสาระส าคญั 

13.3 องคก์ร : อ านาจ ขอ้บงัคบั มต ิการกระท า 

 

14. วิธีการควบคมุโดยศาลรฐัธรรมนูญ 
14.1 อ านาจตลุาการทางศาล : มกีฎหมายวธิพีจิารณา มอี านาจวนิิจฉัย  สรา้งพลวตั วางบรรทดั

ฐาน อุดช่องว่าง และมอี านาจตดัสนิชีข้าด  

14.2 คดีรฐัธรรมนูญ : คดมีหาชน มลีกัษณะทางการเมอืง ท าให้กระบวนการเมอืงมลีกัษณะเป็น

กฎหมาย โดยท าใหก้ระบวนการเมอืงมผีลผกูพนัทางกฎหมายอยา่งมปีระสทิธผิลได้ 

14.3 ควบคุมความชอบด้วยรฐัธรรมนูญ :  ตีความรัฐธรรมนูญ ก่อผล ทางปฏิบัติให้แก่

รฐัธรรมนูญและผลการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญ  

14.4 กฎหมายมหาชน  : รูปแบบกฎหมายสูงสุด เนื้อหากฎหมายพื้นฐานการเมอืงการปกครอง 

การตคีวามแตกต่างจากกฎหมายทัว่ไป จ าเป็นต้องท าใหห้ลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนูญมผีล

ทางกฎหมายสมบรูณ์     

14.5 ระบบไต่สวน :ศาลเป็นกลไกหลกัในการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ ความไม่เท่าเทยีม มหีรอืไม่มี

คู่ความ ความยดืหยุน่ตามประโยชน์การพจิารณาและความยตุธิรรม 

14.6 ประโยชน์สาธารณะ : ส่งผลต่อส่วนรวม ประโยชน์ทัว่ไป 

14.7 ผกูพนัองคก์รรฐัทัว่ไป : ก่อผลผกูพนัเหนือองคก์รอื่นของรฐั ทุกองคก์ร 

 

15. เป้าหมายการควบคมุโดยศาลรฐัธรรมนูญ 
15.1 การด ารงนิติรฐั : อ านาจตามกฎหมาย ต้องควบคุมความชอบดว้ยตามกฎหมาย กฎหมายที่

บงัคบัได้ต้องชอบด้วยรฐัธรรมนูญ หลกัประกนัพื้นฐานของอ านาจการปกครองอ านาจนิตบิญัญตัติ้องชอบ

ดว้ยรฐัธรรมนูญ อ านาจบรหิารตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย 
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15.2 การรกัษาระบอบประชาธิปไตย : เสยีงขา้งมากของสงัคมเป็นสิง่ชัว่คราวเป็นตวัแทนตาม

เจตจ านงทางการเมอืง ทัง้หมดของสงัคมเป็นสิง่ถาวรทัว่ไปตามบทบญัญตักิฎหมาย ขา้งมากที่ยอมรบัได้

ตอ้งชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ  

15.3 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน : ตามรฐัธรรมนูญ ตามค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ 

15.4 การอ านวยความยติุธรรมทางรฐัธรรมนูญ : ครอบคลุมทัง้คู่กรณแีละนอกคู่กรณี 

15.5 การควบคุมเพ่ือผลทางรฐัธรรมนูญ : ให้รฐัธรรมนูญมคีวามมัน่คง ให้อ านาจเคารพต่อ

ความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญให้สทิธเิสรภีาพของประชาชนไดร้บัการปกป้องคุม้ครองเยยีวยาจากอ านาจทีข่ดั

ต่อรฐัธรรมนูญ ใหม้มีาตรการบงัคบั ป้องกนั ยบัยัง้ แก้ไข ลงโทษอ านาจทีข่ดัรฐัธรรมนูญ ใหอ้ านาจมพีนัธะ

ผกูพนักบัประโยชน์มหาชน  และใหอ้ านาจถูกใชเ้พื่อสนองต่อวตัถุประสงคข์องรฐัธรรมนูญ 

15.6 การควบคุมเพ่ือผลทางสญัญาประชาคม  : ให้การเขา้สู่อ านาจ การใช้อ านาจ การด ารง

รกัษาอ านาจ และการสบืทอดอ านาจ เป็นไปตามการก่อตัง้จากเจตนารมณ์รว่มของประชาชน  

15.7 การควบคุมเพ่ือผลทางประชาธิปไตย : ให้อ านาจการปกครองของฝ่ายข้างมากมี

ความชอบธรรมตามบรรทดัฐานของกฎหมายและมคีวามชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ    

15.8 การควบคุมเพ่ือผลทางความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัคน : รฐัมอี านาจพเิศษเหนือคน 

อ านาจรฐัมสีภาพบงัคบัครอบคลุมทัง้ทางการเมอืงและการปกครอง อ านาจรฐัก่อตัง้จากเจตนารมณ์ทัว่ไปที่

เป็นลกัษณะทางการเมอืงแต่ใชบ้งัคบัตามอาณตัทิางกฎหมายทีเ่ป็นลกัษณะทางนิตริฐั เมื่ออ านาจบงัคบัของ

รฐัมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ของคน การใชอ้ านาจรฐัจงึตอ้งอยูใ่นการควบคุมตามหลกันิตริฐั 

 

16. คนกบัรฐั : สิทธิกบัอ านาจ 

16.1 คนกบัรฐั : สมัพนัธภาพระหว่างสทิธกิบัอ านาจ 

16.2 อ านาจสูงสุดในรฐัเป็นอ านาจอธปิไตย : อ านาจอธปิไตย (สูงสุด เบ็ดเสรจ็ ถาวร ทัว่ไป 

เอกภาพไม่แบ่งแยก) เป็นสญัญาสงัคมโดยสทิธดิัง้เดมิของสมาชกิในประชาคมการเมอืง เป็นพฤตนิัยโดย

อาณตัขิองรฏัฐาธปิตัย ์ เป็นนิตนิยัโดยอาณตัขิองรฐัธรรมนูญ 

16.3 อ านาจรัฐ : รัฐมีอ านาจเท่ากัน เหมือนกัน ต่างกันที่การจัดระเบียบทางโครงสร้างและ

ความสมัพนัธท์างอ านาจ (รวม-กระจาย , เบด็เสรจ็-ไมเ่บด็เสรจ็-กึง่) 

16.4 คนนอกรฐั : อยู่เหนืออ านาจปกครองของรฐัและผูป้กครองโดยใช้กฎหมายของธรรมชาตทิัง้

การบญัญตั ิการบงัคบั และการตดัสนิ  
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16.5 คนในรฐั : อยู่ใต้อ านาจปกครองของรฐัและผูป้กครอง โดยใชก้ฎหมายของผูป้กครองทัง้การ

บญัญตั ิการบงัคบั และการตดัสนิ  

16.6 ปกครองโดยคน:ยกผู้ปกครองเป็นใหญ่มคีวามชอบธรรมตามความชอบแห่งสทิธ(ิสทิธแิห่ง

เทพ ธรรม วงศ ์ประเพณ)ี คุณธรรม ความรู ้ความสามารถ ประเพณ ีบุญญาธกิารและก าลงั  

16.7 ปกครองโดยกฎหมาย : ยกกฎหมายเป็นใหญ่มคีวามชอบธรรมตามความชอบดว้ยกฎหมาย

และรฐัธรรมนูญ (อ านาจตามกฎหมายและควบคุมความชอบดว้ยกฎหมาย) 

16.8 แยกสทิธไิปใหค้น : ไดร้บัทัง้การปกป้อง และการคุม้ครอง  มสีทิธจิงึมกีารเยยีวยา มทีัง้อาศยั

กฎหมายและไมอ่าศยักฎหมายเป็นเครือ่งมอืตามหลกัไมม่กีฎหมายกม็สีทิธไิดแ้ยกอ านาจไปใหร้ฐั : ใชบ้งัคบั

ได้ แต่ต้องอาศยักฎหมายเป็นเครื่องมอื   ตามหลกัมกีฎหมายจงึมอี านาจ ใช้ตามกฎหมาย ต้องควบคุม

ความชอบดว้ยกฎหมาย 

16.9 อ านาจรฐัทีผู่ป้กครองใช ้: เป็นอ านาจมหาชน เพื่อประโยชน์มหาชน โดยต้องรบัผดิชอบและ

ตอบสนองต่อมหาชนทัง้ต่อชวีติและทรพัยส์นิ  

16.10 เป้าหมายการใชอ้ านาจปกครอง : ใหป้ระโยชน์สงูสุด  แก่คนจ านวนมากสุด  

16.11 ขอบเขตการใช้อ านาจปกครอง : นิติรฐั รฐัธรรมนูญสูงสุด รฐัธรรมนูญนิยม เสรนีิยม 

ปจัเจกนิยม การปกครองทีจ่ ากดัอ านาจ 

16.12 วธิกีารการใชอ้ านาจปกครอง  : ชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ  ชอบดว้ยกฎหมาย ชอบธรรม 

16.13 การจดัสรรประโยชน์โดยอ านาจปกครอง : ความยตุธิรรมแบบเอกภาพ พหุภาพ สมัพนัธภาพ 

16.14 อ านาจเป็นกฎหมาย : การใชอ้ านาจของเจา้หน้าทีร่ฐัและหน่วยงานรฐัเป็นรปูธรรมของอาณตัิ

ตามกฎหมายที่กระท าต่อประชาชนตามฐานเจตนารมณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามบทบาทหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของต าแหน่งทีต่นด ารงไมใ่ช่ตามความประสงคข์องตนเอง  

16.15 อ านาจเป็นจ าเลยของสทิธ ิ: อนาธปิไตย สญัญาประชาคม เสรนิียม ปจัเจกนิยม กฎหมาย

ธรรมชาตแิละความยตุธิรรมตามธรรมชาต ิสทิธมิาก่อนอ านาจสทิธจิงึก่อตัง้อ านาจ นิตริฐัส าคญักว่ารฐัต ารวจ 

ปกครองโดยกฎหมายส าคญักว่าปกครองดว้ยกฎหมาย 

16.16 รฐัธรรมนูญเป็นบญัชาของรฏัฐาธปิตัย ์: รฐัธรรมนูญนิยมใหมถ่อืการจ ากดั ควบคุม ตรวจสอบ

และการแยกอ านาจส าคญักว่าการถ่วงคานอ านาจและการสมานอ านาจ (อ านาจของผู้ใช้ อ านาจของผู้

ควบคุมตรวจสอบ อ านาจคุม้ครองสทิธขิองประชาชน) 

16.17 สทิธปิระชาชนมสีภาพบงัคบั : การมสี่วนร่วมมสีมัฤทธผิล ผู้ทรงสทิธ ิฐานสทิธ ิและสภาพ

สทิธมิรีปูธรรม มาตรการปกป้อง คุม้ครอง เยยีวยาสทิธมิปีระสทิธภิาพ 
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16.18 อ านาจการเมือง : มีความชอบธรรมทางการเมือง 

 ท่ีมา : กฎหมาย-ประเพณี-บญุญาบารมี-ผสม 

 การใช้: แบ่งสรรประโยชน์สาธารณะ 

 ผลได้ : เป็นธรรม 
 

17. อ านาจการปกครอง : มีความสามารถทางการปกครอง 

17.1 กลไก : สรา้งกฎ (นิตบิญัญตั)ิ-บงัคบักฎ (บรหิาร)- ตดัสนิขอ้พพิาทตามกฎ(ตุลาการ) 
17. 2 บทบาท : สรา้งประโยชน์สงูสุด-เพื่อคนมากสุด 
17.3 สถานะ : สงูสุด-เบด็เสรจ็-ถาวร-ทัว่ไป-เอกภาพ 
17.4 ภาระ : รกัษาอ านาจและประโยชน์มหาชน ปกป้องสทิธแิละคุม้ครองประโยชน์บุคคลและ

เอกชน 
17.5 หน้าที ่: สงเคราะห-์แกไ้ขเยยีวยา-รกัษาระเบยีบ--พฒันา-มัง่คัง่-มัน่คง 
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เร่ืองท่ี 2. การให้ความส าคญักบัการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของ

ประเทศในรฐัธรรมนูญ  
 

 ในเรือ่งนี้ไดจ้ าแนกเนื้อหาส าคญัออกเป็น 6 ส่วน คอื 1. ปญัหาขอ้โต้แยง้ส าคญัเกี่ยวกบัรฐัธรรมนูญ 

2. บทบาทพืน้ฐานของรฐัธรรมนูญ 3. บทบาทการสรา้งดุลยภาพทางการเมอืง-การปกครองของรฐัธรรมนูญ 

4.  การจดัวางล าดบัความส าคญัเร่งด่วนของรฐัธรรมนูญไทย 5. ขอ้พจิารณาปญัหาพืน้ฐานและความจ าเป็น

ของรฐัธรรมนูญในการสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครองของประเทศ 6. รฐัธรรมนูญใหม่กบั

ขอ้เสนอในการสรา้งความสมารถทางการเมอืง-การปกครองของประเทศ ทัง้นี้จะได้กล่าวถงึในรายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้ 

 

 ปัญหาข้อโต้แย้งส าคญัเก่ียวกบัรฐัธรรมนูญ 
 เมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญ มักจะมีข้อโต้อภิปราย (Argument) ที่แยกออกเป็นสองขัว้สองฝกัฝ่าย  

(Contradictory) อยู่เสมอ นับตัง้แต่ประเด็นโต้แย้งใน (1) เรื่องการบญัญตัไิว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกับการ

ก าหนดไว้ในกรอบจารตีประเพณี (2) เรื่องการบรรจุสาระบญัญตัิอย่างละเอียดมากมาตรากบัการมสีาระ

หลกัการอยา่งกวา้งน้อยมาตรา (3) เรือ่งการสรา้งรฐัธรรมนูญทีส่มบูรณ์ทางเนื้อหากบัการสรา้งรฐัธรรมนูญที่

เป็นเลศิทางปฏบิตั ิ(4) เรื่องการเน้นอ านาจของผูป้กครองกับการเน้นสทิธเิสรภีาพของประชาชน (5) เรื่อง

การใหม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดง้่ายกบัการแก้ไขเปลีย่นแปลงไดย้าก (6) เรื่องการยอมรบัสทิธเิสรภีาพทีม่ ี

อยู่แต่ดัง้เดมิตามธรรมชาตขิองประชาชนกบัการยอมรบัเฉพาะสทิธเิสรภีาพทีไ่ด้รบัการรบัรองไว้แต่ภายใน

บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญเท่านัน้ (7) เรื่องการใชร้ฐัธรรมนูญเป็นอุปกรณ์สรา้งววิฒันาการทางการปกครอง

กับการใช้วิว ัฒนาการทางปกครองเป็นเกราะคุ้มกันรกัษารฐัธรรมนูญ (8) เรื่องการใช้รฐัธรรมนูญเป็น

เครื่องมอืจ ากดัอ านาจของรฐักบัการใชร้ฐัธรรมนูญเป็นเครื่องมอืส่งเสรมิการใช้อ านาจของรฐั (9) เรื่องการ

ก าหนดให้รฐัธรรมนูญมบีทบาทเป็นกระจกสะท้อนการเมอืง-การปกครองกบัการก าหนดให้รฐัธรรมนูญมี

บทบาทเป็นกลไกก ากบัความคุมการเมอืง-การปกครอง (10) เรื่องรฐัธรรมนูญควรเป็นของฝ่ายปกครองหรอื

ของฝ่ายประชาชนผู้รบัการปกครอง (11) เรื่องรฐัธรรมนูญควรใช้ตามเจตนารมณ์ของผู้จดัท าหรอืใช้ตาม

เจตนารมณ์ของผูใ้ช ้
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1. รฐัธรรมนูญกบัการเมืองการปกครอง 

 รฐัธรรมนูญถอืเป็นประดษิฐกรรมทางการเมอืงที่สงัคมมนุษย์ สร้างขึ้นใช้ประโยชน์ด้านการเมอืงการ

ปกครองมาตัง้แต่ในสมยัของสงัคมกรกีโบราณประมาณ 400-300 ปีก่อนครสิต์ศกัราชมาแล้ว โดยคุณูปการอนั

ส าคญัยิง่ของรฐัธรรมนูญ ก็คอืการท าให้สงัคมมนุษยส์ามารถสรา้งประชาคมการเมอืง (political community) 

และวางรากฐานทางการเมอืงการปกครองได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่การสรา้งการ ยอมรบัในหมู่ประชาชนทัว่ไป

ที่จะให้มคีนอื่นที่เรยีกว่าผู้ปกครองมาปกครองตวัเองได้ หรอืกล่าว อีกนัยหน่ึงก็คอื การยนิยอมให้มฝี่าย

ผูป้กครองและฝ่ายผู้รบัการปกครองนัน่เอง  ซึ่งถอืเป็นรากฐานส าคญั ในการสรา้งความเหน็พอ้งทางการเมอืง 

(political consensus) ของมนุษยข์ึน้ในการด ารงชวีติอยูร่ว่มกนั ภายใตร้ปูแบบของประชาคมการเมอืง 

 เหตุผลส าคญัที่ท าให้คนในสงัคมยอมรบัให้มกีารปกครองก็เพราะเชื่อว่ารฐัธรรมนูญ จะช่วยเป็น

หลกัประกนัความยตุธิรรม ความมัน่คง ความเสมอภาค ความมอีสิระและเสถยีรภาพระหว่าง ผูป้กครองกบัผูร้บั

การปกครองได ้โดยที่ไม่มใีครกดขีข่่มเหงใครได ้หากแต่ช่วยแก้ไขปญัหาอุปสรรคและเกื้อหนุนใหผู้้รบัการ

ปกครองสามารถบรรลุถงึเป้าหมายสงูสุดในการมชีวีติทีด่ขี ึน้ไดถ้งึขัน้ทีเ่รยีกว่า ความสุขทีส่มบรูณ์ (felicity)   

 อย่างไรกต็าม เมื่อววิฒันาการของสงัคมมนุษย ์และสภาพแวดลอ้มทางการเมอืงเปลีย่นแปลงไปความ

มุง่หมายในการน ารฐัธรรมนูญไปใชป้ระโยชน์กไ็ดข้ยายขอบเขตของเป้าหมายออกไปหลากหลาย มากขึน้ ทัง้นี้

อาจจ าแนกไดโ้ดยล าดบัดงัต่อไปนี้ คอื 

 (1) สงัคมยุคกรีกโบราณ  รฐัธรรมนูญถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการก าหนดรูปแบบของรฐัและการ

ปกครอง เพื่อสร้างรฐัที่ด ีและการปกครองที่ยุติธรรม ทัง้นี้ภายใต้ความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการปกครองโดย

กฎหมายแทนการปกครองโดยคนจะท าใหก้ารปกครองมคีวามยตุธิรรม 

 (2) สงัคมยุคจกัรวรรดิโรมนั  รฐัธรรมนูญถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการสร้างวิว ัฒนการของการ

ปกครอง เพื่อสรา้งรฐัให้เจรญิรุ่งเรอืง  และสรา้งความกนิดอียู่ดขีองราษฎร ทัง้นี้ ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน

ทีว่่า ความเจรญิรุง่เรอืงของรฐั และความอยูด่กีนิดขีองราษฎรขึน้อยูก่บัรฐัธรรมนูญทีน่ ามาใช้ 

 (3) สงัคมยุคสมยัใหม่  รฐัธรรมนูญถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการวางหลกัประชาธปิไตยทางการเมอืง

การปกครอง เพื่อสร้างรฐัประชาธปิไตยโดยการจ ากัดอ านาจรฐัและประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชน ทัง้นี้ 

ภายใต้ความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการปกครองในระบอบประชาธปิไตยจะต้องท าการ จ ากดัขอบเขตอ านาจของ

ผูป้กครองใหช้ดัเจน และใหม้หีลกัประกนัสทิธเิสรภีาพของราษฎรไวด้ว้ย 

 ตามววิฒันาการของสงัคมทัง้ 3 ยุคดงักล่าว จะเห็นได้ว่า รฐัธรรมนูญล้วนถูกใช้ในวตัถุประสงค์

เดยีวกนัทัง้สิน้คอืการใชเ้ป็นเครือ่งมอืในทางการเมอืงการปกครอง แมว้่าจะมจีุดเน้นของเป้าหมายทีแ่ตกต่าง
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กนัไปก็ตาม กล่าวคอื ในยุคกรกีโบราณนัน้ รฐัธรรมนูญถูกใช้เพื่อ สนองเป้าหมายในการสรา้งรฐัและการ

ปกครองทีด่ ีคอื การปกครองทีเ่น้นความยตุธิรรมเป็นทีต่ ัง้ ขณะทีใ่นยุคจกัรวรรดโิรมนันัน้ รฐัธรรมนูญถูกใช้

เพื่อสนองเป้าหมายในการสรา้งความเปลี่ยนแปลงของรฐัและการปกครองในทศิทางทีม่คีวามก้าวหน้ามาก

ขึน้ คอื การปกครองที่เน้นการสรา้งความเจรญิของรฐั และการอยู่ดกีนิดขีองประชาชนเป็นที่ตัง้ ส่วนในยุค

สมยัใหม่  รฐัธรรมนูญถูกใช้เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาธปิไตย คอืการปกครองที่เน้นการจ ากดั

อ านาจรฐัและการประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชนเป็นทีต่ ัง้ 

 

2. รฐัธรรมนูญกบัแนวความคิดในการออกแบบการเมืองการปกครอง 

 แนวความคดิทีย่อมรบัการสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัการเมอืงการปกครองของรฐัธรรมนูญนัน้ อาจจ าแนก

ออกไดเ้ป็น 2 แนวความคดิ คอื (1) แนวความคดิทีย่อมรบัการเป็นเครื่องมอื ในการก าหนดกตกิาสูงสุดทาง

การเมอืงการปกครองของรฐัธรรมนูญ ซึง่จัดอยู่ในแนวความคดิ กฎหมายมหาชน (Public Law) กบั (2) 

แนวความคดิทีย่อมรบัการเป็นเครื่องมอืในการออกแบบการเมอืงการปกครองของรฐัธรรมนูญ  ซึง่จดัอยู่ใน

แนวความคดิรฐัธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)   

 (1) แนวความคิดของส านักกฎหมายมหาชน (Public  Law) ตามแนวคดิกฎหมายมหาชน 

รฐัธรรมนูญมฐีานะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศทีเ่ขยีนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเกี่ยวขอ้ง

กบัการเมอืงการปกครองใน 3 ลกัษณะ คอื 

  ลกัษณะแรก คือ การเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุด (Supreme Law) กล่าวคอื รฐัธรรมนูญ

เป็นแมบ่ทในการก าหนดทีม่าของกฎหมายอื่น โดยทีก่ฎหมายอื่นจะขดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนูญไมไ่ด ้

  ลกัษณะท่ีสอง คือ การเป็นกฎหมายพื้นฐาน (Fundamental Law) กล่าวคอื รฐัธรรมนูญ

เป็นกฎหมายพืน้ฐานในการก าหนดรปูแบบการปกครอง (form of government) โดยการก าหนดขอบเขตอ านาจ

ของสถาบนัการปกครอง  และก าหนดลกัษณะความสมัพนัธท์างอ านาจระหว่างสถาบนัการปกครองดงักล่าว เช่น  

ก าหนดให้อ านาจการออกกฎหมายเป็นอ านาจของสถาบนันิติบญัญตัิ (Legislative Institution) อ านาจการ

บงัคบัใช้กฎหมายเป็นอ านาจของสถาบนับรหิาร (Executive Institution) และอ านาจการตคีวามกฎหมายและ

พพิากษาคดเีป็นอ านาจของสถาบนัตุลาการ (Juridical Institution) เป็นต้น ส่วนการก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์

ทางอ านาจระหว่างสถาบนัการปกครองดงักล่าว ได้แก่ การก าหนดให้มคีวามสมัพนัธ์แบบตรวจสอบถ่วงดุล 

(checks and balances) และความสมัพนัธ ์แบบแยกอ านาจ (separation of powers) ระหว่างสถาบนันิติ

บญัญตักิบัสถาบนับรหิาร เป็นตน้ 
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  ลกัษณะท่ีสาม คือ การเป็นกฎหมายท่ีมีเง่ือนไขการบงัคับใช้ต่างจากกฎหมายทัว่ไป 

กล่าวคอื รฐัธรรมนูญมฐีานะเป็นกฎหมายมหาชนไม่ใช่กฎหมายเอกชน มเีงื่อนไขในการบงัคบัใช้ที่มคีวาม

พเิศษไมเ่หมอืนกฎหมายอื่น เช่น (1) การเป็นกฎหมายทีม่อีภสิทิธิ ์ไม่เสมอภาคท าใหฝ้่ายหน่ึงอยู่เหนือกว่า

อกีฝา่ยหน่ึง อาท ิรฐัอยูเ่หนือกว่าบุคคล (2) การเป็นกฎหมายผกูพนัผลประโยชน์สาธารณะของคนทัว่ไป (3) 

การเป็นกฎหมายเชงิบงัคบัหรอืเป็นขอ้ห้ามที่มคีวามเดด็ขาดไม่อาจหลกีเลีย่งได ้(4) การเป็นกฎหมายที่ต้อง

ตคีวามด้วยวธิพีเิศษโดยอาศยัศาลเฉพาะที่แตกต่างจากศาลทัว่ไป อาท ิศาลรฐัธรรมนูญ และ (5) การเป็น

กฎหมายทีอ่าศยัก าลงับงัคบัดว้ยอ านาจรฐัเป็นส าคญั1   

  ตามแนวความคดิกฎหมายมหาชน รฐัธรรมนูญจะถูกก าหนดคุณค่าหรอืการให้ความส าคญัเป็น

พิเศษกับเรื่องของการเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ จึงต้องก าหนดมาตรการ ในการคุ้มครอง

รัฐธรรมนูญไม่ให้ถูกละเมิดโดยกฎหมายอื่น และการก าหนดมาตรการในการควบคุม การบังคับใช้

รฐัธรรมนูญให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ หรอืโดยความชอบด้วยรฐัธรรมนูญ (Constitutionality) 

ไวอ้ยา่งเครง่ครดัพรอ้มๆ  กนัไปดว้ย 

 (2) แนวความคิดรฐัธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม 

รฐัธรรมนูญมฐีานะเป็นกรอบเค้าโครงในการวางระบบและสถาบนัทางการเมอืงการปกครองของประเทศ 
(political framework) โดยการก าหนดสาระส าคญัเกี่ยวกบั แนวทางในการ บรรลุถงึจุดมุ่งหมายทางการเมอืง
การปกครองในดา้นต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายเกี่ยวกบัรปูแบบของรฐั เช่น แนวทางของ
รฐัเดีย่ว (unitary state) และแนวทางของรฐัรวม (composite state) จุดมุ่งหมายเกี่ยวกบัรปูแบบของผูป้กครอง 
เช่น แนวทางผู้ปกครองเดี่ยว (individual responsibility) และแนวทางผู้ปกครองเป็นคณะ (collective 
responsibility) จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับรูปแบบของอ านาจการปกครอง เช่น แนวทางการรวมอ านาจ 
(centralization) และแนวทางการกระจายอ านาจ (decentralization) จุดมุ่งหมายเกี่ยวกบัรูปแบบของลทัธกิาร
ปกครอง เช่น แนวทางประชาธปิไตย (democracy) แนวทางคอมมวินิสต์ (communism) และแนวทางเผดจ็
การ (dictatorship) และจุดมุ่งหมายเกี่ยวกบัรฐับาลประชาธปิไตย เช่น แนวทางประชาธปิไตยแบบรฐัสภา 
(Parliamentary Democracy) แนวทางประชาธปิไตยแบบประธานาธบิด ี(Presidential Democracy) และ
แนวทางประชาธปิไตยแบบกึง่ประธานาธบิดแีละกึง่รฐัสภา (Mixed Form Democracy) เป็นตน้ 
  รฐัธรรมนูญตามแนวความคิดของส านักรฐัธรรมนูญนิยม จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือใน การ
ออกแบบการเมอืงการปกครองโดยตรง ทัง้นี้ เพื่อสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายทางการเมอืงของสงัคม หรอืของผูม้ ี
อทิธพิลในการจดัท ารฐัธรรมนูญในขณะนัน้นัน่เอง รฐัธรรมนูญตามแนวความคดินี้จงึมกัจะใชร้ฐัธรรมนูญเพื่อ
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เป็นเครื่องมอืในการปฏริปูการเมอืง (political reform) หรอืเปลี่ยนแปลง ระบบการเมอืงการปกครองให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีต่อ้งการใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐธรรมนูญตามแนวความคิดของส านักรัฐธรรมนูญนิยมจึงเป็น
รฐัธรรมนูญที่มภีาวะพลวตั (dynamic) ค่อนขา้งสูง ซึ่งผนัแปรไปตามเงื่อนไขความต้องการของสงัคมและ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ เมือ่เป็นเช่นนี้ รฐัธรรมนูญจงึถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแก้ไขดดัแปลง 
(adaptation) เพื่อออกแบบระบบการเมอืงการปกครอง (design) ให้มคีวามทนัสมยั (modernization) 
สามารถปรบัแกส้ภาพปญัหาทีก่ าลงัเผชญิอยูใ่นขณะนัน้พรอ้มๆ กนัไปกบัการสนองความต้องการในเป้าหมาย
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย จงึกล่าวได้ว่ารฐัธรรมนูญตามแนวความคดิของส านักรฐัธรรมนูญนิยมนัน้ถูกใช้เป็น
เครื่องมอืในการออกแบบการเมอืง ทัง้ในวตัถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปญัหาของระบบการเมอืงการปกครอง
และวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาระบบการเมอืง การปกครองพรอ้มกนัไปดว้ย 

กล่าวกันว่าแนวความคิดของส านักรฐัธรรมนูญนิยมนัน้ได้รบัการบุกเบกิในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา2 โดยเริม่จากการใชร้ฐัธรรมนูญเพื่อสรา้งรปูแบบของรฐัในระบบสหพนัธรฐั (Federal State) 
ในช่วงเริม่แรกและเปลี่ยนไปสู่การสร้างรูปแบบการเมอืงการปกครองในระบบเสรปีระชาธปิไตย (Liberal 
Democracy) ในเวลาต่อมา จากนัน้แนวความคดิของส านกัรฐัธรรมนูญนิยม จงึไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในสงัคมยุโรป ซึ่งมจีุดเน้นในการสรา้งระบบการเมอืงการปกครองที่มคีวามเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ เช่น
การสร้างฝ่ายบรหิารที่เข้มแขง็ (Strong Executive) และรฐัสภาที่มเีหตุผล (Rationalized Parliamentary 
System) ในประเทศฝรัง่เศส เป็นตน้ 
  ตามแนวความคดิของส านักรฐัธรรมนูญนิยม รฐัธรรมนูญจะถูกก าหนดคุณค่าหรอืการให้

ความส าคญัเป็นพเิศษกบัเรื่องของการเป็นเครื่องมอืในการก าหนดวธิกีารและมาตรการเพื่อการแก้ไขปญัหาและ

การพฒันาระบบการเมอืงการปกครองของรฐัธรรมนูญ  ให้สนองตอบต่อเป้าหมายทางการเมอืงการปกครอง

ดา้นต่างๆ  ไดต้ามความตอ้งการของสงัคม  ดงันัน้การออกแบบการเมอืงใหม้หีลกัการ กลไกและมาตรการที่

ดเีพื่อน าไปสู่การบรรลุผลถึงเป้าหมายทางการเมอืงการปกครอง จงึถอืเป็นหวัใจส าคญัของรฐัธรรมนูญตาม

แนวความคดินี้ โดยเฉพาะการออกแบบการเมอืงการปกครอง ใหเ้กดิผลลพัธต์ามความต้องการใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้

ในระหว่างการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์แวดลอ้มทางการเมอืงการปกครองในมติต่ิางๆ  อยูเ่สมอ 

  กรณีของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองในระบบ ประธานาธบิด ี 

(Presidential System) นัน้ ถอืเป็นรฐัเสรปีระชาธปิไตยทีไ่ด้วางหลกัส าคญัในการออกแบบการเมอืงการปกครอง

แบบแยกอ านาจ (separation of powers) และการตรวจสอบและถ่วงดุลยอ านาจ (checks and balances) ซึง่ผล

พวงจากการออกแบบดงักล่าวท าให้ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ระบอบการปกครองที่มจีุดเด่นในส่วนที่เกี่ยวกบั
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ผูน้ าของประเทศ คอื การมผีูน้ าแบบผู้น าเดีย่วที่มคีวามเป็นเอกภาพ  และมคีวามแน่นอนชดัเจนเป็นเอกเทศ 

(individual responsibility) ท าใหป้ระธานาธบิดซีึง่มฐีานะเป็นประมุขของรฐัและหวัหน้ารฐับาลดว้ยนัน้ เป็น

ผูน้ าทีม่ภีาวะผูน้ าสูงและสามารถใชภ้าวะผูน้ านัน้ สรา้งความสามารถทางการปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องมอืใน

การใชอ้ านาจบรหิารประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (efficiency) ในเวลาต่อมา   

  ส าหรับในกรณีของประเทศฝรัง่เศสนัน้ จากประสบการณ์ของการใช้ร ัฐธรรมนูญในสมัย

สาธารณรฐัที่ 5 เมื่อ ค.ศ. 1958 ซึ่งถอืเป็นต้นแบบของการปกครองในระบบกึ่งประธานาธบิด-ีกึ่งรฐัสภา (Semi - 

Presidential and Parliamentary System) นัน้ ท าให้การปกครองของประเทศฝรัง่เศสมจีุดเด่นในส่วนที่

เกี่ยวกบัเสถยีรภาพของรฐับาลเป็นส าคญั คอื การมผีูน้ าฝ่ายบรหิารทีเ่ขม้แขง็ (Strong Executive) ท าให้

ผูน้ ารฐับาลสามารถรกัษาความต่อเนื่องในการใชอ้ านาจบรหิารประเทศสามารถก าหนดและผลกัดนันโยบาย

ส าคญัใหส้ าเรจ็ลุล่วงได ้

  ส่วนกรณีของประเทศเยอรมนันัน้ กล่าวได้ว่าเป็นการออกแบบการเมอืงการปกครองที่มี

จุดเน้นในเรื่องเสถยีรภาพและประสทิธภิาพไปพรอ้มๆ กนั โดยรฐัธรรมนูญ ค.ศ. 1949 ของเยอรมนัที่เรยีกว่า 

กฎหมายพืน้ฐาน (Basic Law) นัน้ ท าใหก้ารปกครองของประเทศเยอรมนัมจีุดเด่นในส่วนทีเ่กี่ยวกบักลไก

รากฐานของการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย คอื การสรา้งความเขม้แขง็ของพรรคการเมอืงให้มขีนาดใหญ่  

และมคีวามต่อเนื่องในรปูของพรรคมหาชน (Mass Party) กบัในส่วนทีเ่กี่ยวกบักลไกรฐับาลและฝ่ายบรหิารมผีล

ท าให้พรรคการเมอืงสามารถหยัง่รากอย่างมัน่คง จนกลายเป็นเสาหลกัของการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 

ขณะที่ในส่วนของกลไกรฐับาลนัน้ ก็ได้เกิดระบบการตรวจสอบฝ่ายบรหิารอย่างสร้างสรรค์ของรฐัสภาที่

เรยีกว่า การอภปิรายไม่ไวว้างใจในเชงิสรา้งสรรค ์(Constructive Vote of No-Confidence) ขึน้เพื่อรองรบั

ความต่อเนื่องในการใช้อ านาจบรหิารของฝ่ายรฐับาล โดยการก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรต้องเลือก

นายกรฐัมนตรคีนใหมใ่หไ้ดเ้สยีก่อนการเปิดอภปิรายไมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตรคีนเดมิ 

 

3. รฐัธรรมนูญไทยกบัแนวทางในการออกแบบการเมืองการปกครอง 

 เกณ์ท์ัว่ไปในการใชเ้ป็นฐานส าหรบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการมอียู่ 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั

คอื   

 1.  แนวความคดิตน้แบบเกีย่วกบัการพฒันาระบบการเมอืงการปกครอง 

 2.  ปญัหาพืน้ฐานของระบบการเมอืงการปกครอง 

 3.  เป้าหมายหลกัในการพฒันาการเมอืงการปกครอง 
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(1) แนวความคิดต้นแบบเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองการปกครอง ในกลุ่มแนวความคดินี้ มี

ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งและมกีารอ้างองิในการประยุกต์ใช้กบัการเปลี่ยนแปลงการเมอืงการปกครองของบรรดา

ประเทศที่แมจ้ะไม่เรยีกตวัเองว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาแต่ต้องการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง การเมอืงการ

ปกครองอยูห่ลายทฤษฎดีว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ทฤษฎกีารพฒันาทางการเมอืง3 (Political Development Theory) 

(2) ทฤษฎีระบบการเมอืง4 (Political System Theory) (3) ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่5 (Structural - 

Functional Theory) และ (4) ทฤษฎกีารสรา้งความทนัสมยั ทางการเมอืง6 (Political Modernization Theory)  

  สาระส าคญัของทฤษฎีดังกล่าวมจีุดเน้นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทฤษฎีการพฒันาทาง

การเมือง จะใหค้วามส าคญักบัการสร้างความสามารถของสถาบนัทางการเมือง โดยอาศยัก าลงัสนับสนุนของ

ประชาชนที่มต่ีอระบบการเมอืง และอาศยัความเป็นสถาบนัทางการเมอืง ขององค์กรทางการเมอืงในการ

สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทฤษฎีระบบการเมือง จะให้ความส าคญักับ

สมรรถนะของระบบการเมือง (capability of political system) โดยอาศยัความสามารถในการน าหรอื

ดงึดูดเอาทรพัยากรไปใช้ (resource extraction) ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมของคนหรอืการ

บงัคบัใช้กฎหมาย (regulation) ความสามารถในการแจกจ่ายสิง่มคีุณค่า (distribution) ความสามารถในการ

สนองความตอ้งการของประชาชน และอาศยัความสามารถในการใชส้ญัลกัษณ์ (symbolic) ทฤษฎีโครงสร้าง

หน้าท่ี จะให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการรกัษาความอยู่รอดของระบบการเมืองการปกครอง 

(survival  efficiency) โดยอาศยัการแยกความแตกต่างของโครงสรา้งการเมอืงและการท าหน้าทีต่ามความช านาญ

เฉพาะดา้น (differentiation & specialization) การจดัโครงสรา้งของระบบการเมอืงทีซ่บัซอ้นใหร้องรบักบั

การท าหน้าที่พื้นฐานที่แตกต่างกนัของระบบการเมอืงได้ (complexity) และอาศยัการแบ่งงานกนัท าอย่าง

เป็นอิสระตามความช านาญของสถาบนัทางการเมอืง (autonomy) ส่วนทฤษฎีการสร้างความทนัสมยัทาง

การเมือง จะใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมทางการเมืองและส านึกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

(political culture and political participation) โดยอาศยัความมเีหตุผลของการใชอ้ านาจทางการเมอืงการ

ปกครอง (rationalization of authority) ความแตกต่างและสลบัซบัซอ้นของโครงสรา้งสถาบนัทางการเมอืง

การปกครอง (differentiation of political structure) และอาศยัส านึกความมปีระสทิธผิลทางการเมอืงในการ

เขา้มสี่วนรว่มทางการเมอืงของประชาชน (political efficacy) 

  ส าหรบัในกรณีของรฐัธรรมนูญไทยในปจัจุบนั แนวทางในการออกแบบการเมอืงการปกครอง 

หากพจิารณาเทยีบเคยีงหรอืเชื่อมโยงกบัปจัจยัองคป์ระกอบดา้นแนวความคดิต้นแบบเกี่ยวกบัการพฒันาระบบ
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การเมอืงการปกครองแลว้ กล่าวไดว้่าเป็นแนวทางการผสมผสานในเชงิบูรณาการ (integration) กล่าวคอื มกีาร

ผสมผสานเอาแนวความคดิดงักล่าวในหลายๆ ด้านมาผนวกเข้าด้วยกนันัน่เอง ทัง้นี้ สามารถพจิารณาให้ตาม

กรอบแนวทางการปฏริปูการเมอืงตามรฐัธรรมนูญ ปี 2540 ไดจ้าก 3 แนวทาง หลกัดงัต่อไปนี้ คอื7 

1) แนวทางในการท าให้การเมอืงเป็นของพลเมอืงโดยการเพิม่สทิธิเสรภีาพแลมสี่วน

รว่ม 

2) แนวทางในการท าใหร้ะบบการเมอืงและระบบราชการมคีวามสุจรติและชอบธรรมใน

การใช้อ านาจและการเพิม่อ านาจพลเมอืงในการควบคุมการใช้อ านาจในทุกระดบั

ทุกดา้นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3) แนวทางในการท าให้รฐับาลมเีสถียรภาพ  นายกรฐัมนตรมีภีาวะความเป็นผู้น าและ

รฐัสภามปีระสทิธภิาพและมเีหตุผล 

  จากแนวทางดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าในแนวทางแรก ซึง่ต้องการท าใหก้ารเมอืงเป็นของพลเมอืง

นัน้ มคีวามเชื่อมโยงกบัทฤษฎกีารพฒันาทางการเมอืง ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุน ของประชาชนที่มี

ต่อระบบการเมอืง และทฤษฎกีารสร้างความทนัสมัยทางการเมอืงในส่วนที่เกี่ยวกบั ส านึกการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชน แนวทางท่ีสอง ซึ่งต้องการท าให้ระบบการเมอืงและระบบราชการมคีวามสุจรติและ

ชอบธรรมในการใช้อ านาจนัน้ มคีวามเชื่อมโยงกบัทฤษฎกีารสรา้งความทนัสมยัทางการเมอืงในส่วนที่เกี่ยวกบั

ความมเีหตุผลของการใช้อ านาจทางการเมอืงการปกครอง ส าหรบั แนวทางท่ีสาม ซึง่ต้องการท าให้รฐับาลมี

เสถยีรภาพ นายกรฐัมนตรมีภีาวะความเป็นผูน้ าและรฐัสภามปีระสทิธภิาพนัน้ มคีวามเชื่อมโยงกบัทฤษฎกีาร

พฒันาทางการเมอืง ในส่วนที่เกี่ยวกบัการสรา้งความ เป็นสถาบนัทางการเมอืงและการสรา้งความสามารถ

ของสถาบนัทางการเมอืงการปกครอง ทฤษฎ ีโครงสรา้ง - หน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการแบ่งงานกนัท าอย่าง

เป็นอสิระของสถาบนัทางการเมอืง และทฤษฎกีารสรา้งความทนัสมยัทางการเมอืงในส่วนที่เกี่ยวกบัความมี

เหตุผลของการใชอ้ านาจทางการเมอืงการปกครอง และความแตกต่างและซบัซ้อนของโครงสรา้งสถาบนัทาง

การเมอืงการปกครอง 

  ในภาพรวมของแนวทางทัง้สาม กล่าวได้ว่า น ้ าหนักในการวางจุดเน้นเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมอืงการปกครองของรฐัธรรมนูญนัน้ จะมสีดัส่วนที่มดีุลยภาพระหว่างฝ่ายประชาชน

กับฝ่ายผู้ปกครองค่อนข้างเท่าเทียมกัน โดยในฝ่ายของประชาชนนัน้ ร ัฐธรรมนูญได้วางแนวทางให้

ประชาชนเข้ามบีทบาทในการมสี่วนร่วมทางการเมอืงอย่างเข้มข้น (active people) และมปีระสทิธผิล

ทางการเมอืงมากขึน้ (political efficacy) หรอืสรา้งความเปลีย่นแปลงใหแ้ก่การเมอืงภาคพลเมอืงในทศิทาง
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ทีม่คีวามกา้วหน้ามากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืการหวงัผลใหป้ระชาชนเป็นฝ่ายขบัเคลื่อนการเมอืงดว้ย

ตนเองมากขึน้ (people driven) ขณะทีใ่นฝ่ายของผูป้กครองนัน้ รฐัธรรมนูญไดว้างแนวทางใหส้ถาบนัซึง่เป็น

กลไกหลกัทางการเมอืงการปกครอง ได้แก่ รฐับาล รฐัสภา และระบบราชการอยู่ภายใต้วงล้อมของประชาชน

อยา่งเขม้งวดทัง้ดา้นการควบคุมตรวจสอบและการให้การยอมรบัสนับสนุน  และในขณะเดยีวกนักเ็พิม่ความ

เป็นอิสระและความสามารถของกลไกสถาบนัทางการเมอืงการปกครองเหล่านัน้ให้สามารถด ารงความมี

เสถยีรภาพ ความมภีาวะผู้น าและความมปีระสทิธภิาพอยู่ได้พรอ้มกนัไปด้วย ซ่ึงในภาพรวมของแนวทาง

ดงักล่าวสามารถกล่าวได้ว่า เป็นแนวทางในการออกแบบการเมืองการปกครองบนพื้นฐานของการ

สร้างดุลยภาพระหว่าง หลกัการของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง (Direct 

Democracy) กบัแบบ ทางอ้อม (Indirect Democracy) ผสมผสานเข้าด้วยกนัเป็นระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) นัน่เอง 

(2) ปัญหาพื้นฐานของระบบการเมืองการปกครอง แนวความคิดเกี่ยวกับปญัหาทัว่ไป ที่

เรยีกว่า ภาวะวกิฤตของระบบการเมอืงการปกครอง ไดม้กีารจ าแนกลกัษณะส าคญัของปญัหาไวใ้น 6 ลกัษณะ

ดว้ยกนั คอื 

1) ปญัหาความชอบธรรม (legitimacy crisis)   

2) ปญัหาการมสี่วนรว่ม (participation crisis) 

3) ปญัหาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั (integration crisis) 

4) ปญัหาการกระจายสิง่มคีุณค่า (distribution crisis) 

5) ปญัหาการเขา้ถงึประชาชน (penetration crisis) 

6) ปญัหาความผกูพนัทางเอกลกัษณ์ (identity crisis) 

  ส าหรบักรณีของระบบการเมอืงการปกครองของไทยนัน้ ตามสภาพขอ้เทจ็จรงิอาจจ าแนก

ลกัษณะส าคญัของปญัหาเกีย่วกบัระบบการเมอืงการปกครองดา้นต่างๆ ได ้ใน 5 ดา้นดงัต่อไปนี้ คอื 

1) ปัญหาด้านโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง  เป็นปญัหาของการขาด

ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงที่เกื้อกูลกนัแต่เป็นความสมัพนัธ์ในเชงิแปลกแยกทางการเมอืง (political alienation) 

ระหว่างโครงสรา้งการเมอืงการปกครองส่วนบน (supper structure) โครงสรา้งการเมอืงการปกครอง ส่วนกลาง 

(intermediate structure) และโครงสร้างการเมอืงการปกครองส่วนล่าง (lower structure) กล่าวคือ 

โครงสรา้งการเมอืงการปกครองส่วนบนซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัอ านาจหลกัทัง้ฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบรหิารและ

ฝา่ยตุลาการนัน้เป็นกลไกทีม่อี านาจมาก แต่มคีวามชอบธรรมค่อนขา้งต ่า เนื่องจากขดีความสามารถในการ

ผูกพนักบัพนัธะ (commitment) ด้านความรบัผดิชอบและการตอบสนองต่อประชาชน (responsibility & 
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responsiveness) ยงัอยู่ในระดบัต ่าในขณะที่โครงสร้างทางการเมอืงการปกครองส่วนกลาง ซึ่งมพีรรค

การเมอืงและการเลือกตัง้เป็นกลไกหลกันัน้ ยงัขาดการกระจายความหลากหลายของความเป็นตัวแทน 

(pluralism) และไม่สามารถท าหน้าที่พื้นฐานในการระดมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน และการ

เป็นเบ้าหลอมความคดิ เจตจ านงและอุดมการณ์ทางการเมอืงที่มคีวามแน่นอนชดัเจนได้ โดยเฉพาะการขาด

การหยัง่รากของความเป็นสถาบนัทางการเมอืง (Political Institutionalization) ในระดบัองค์กรพรรคการเมอืง 

และการสรา้งความสามารถทางการปกครองของพรรคการเมอืง (พรรคการเมอืงมุ่งสร้างความสามารถทาง

การเมืองเป็นด้านหลัก โดยละเลยการ สร้างความสามารถทางการปกครอง คือ มุ่งแสวงหาชัยชนะทาง

การเมอืงในการเลอืกตัง้ แต่มกัประสบความล้มเหลวในการปกครอง คอืบรหิารนโยบายให้ประสบความส าเรจ็

ไม่ได้ เนื่องจากความเป็นองค์กรของพรรคยงัไม่ได้พฒันาให้มคีวามเข้มแขง็เพยีงพอ) ส่วนในโครงสร้างทาง

การเมอืงการปกครองส่วนล่าง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผลประโยชน์ องค์กรเอกชน และมวลชนนัน้ ยงัขาดการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงอย่างมปีระสทิธผิล (political efficacy) ท าใหข้าดอทิธพิลและไรพ้ลงัในการเขา้มสี่วนร่วม

ทางการเมอืง มกัถูกโดดเดี่ยวทางการเมอืง และมคีวามแปลกแยกทางการเมอืงกบัพรรคการเมอืงในฝ่ายทีไ่ดกุ้ม

อ านาจการเมอืงการปกครองเสมอ 

2) ปัญหาด้านวฒันธรรมทางการเมืองการปกครอง ปญัหาวฒันธรรมทางการเมอืง 

อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คอื (1) วฒันธรรมทางการเมอืงระดบัชนชัน้น า (Elite Culture) และ (2) วฒันธรรมทาง

การเมอืงระดบัมวลชน (Mass Culture) กล่าวคอื ในระดบัชนชัน้น านัน้ปญัหาส าคญั จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั

อ านาจ (authority) ซึ่งโดยรวมถอืว่าเป็นปญัหาเกี่ยวกบัอ านาจนิยม (Authoritarianism) ซึ่งครอบคลุมทัง้เรื่อง

การใช้อ านาจที่ไม่ชอบธรรม (illegitimacy) และการใช้อ านาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (illegality) ส่วนในระดบั

มวลชนนัน้ ปญัหาส าคญัจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัสทิธ ิ(rights) ซึ่งโดยรวมถอืว่าเป็นปญัหาเกี่ยวกบัสิทธิท่ี

คลุมเครือและไร้ผลสมัฤทธ์ิ ซึง่ครอบคลุมทัง้เรื่องการใชส้ทิธขิองพลเมอืง (citizen rights) กบัสทิธมินุษยชน 

(human rights) ครอบคลุมทัง้เรื่องการใชส้ทิธใินพรมแดนของการมสี่วนร่วมทางการเมอืง (political participation)  

กบัสทิธใินพรมแดนของการแข่งขนั ทางการเมอืง (political competition) และครอบคลุมทัง้ในเรื่องของการใช้

สทิธใินการโตแ้ยง้ คดัคา้น (the rights to defend) กบัสทิธใินการเรยีกรอ้งต่ออ านาจ (the rights to demand) 

3) ปัญหาด้านพฤติกรรมทางการเมืองการปกครอง ปญัหาพฤตกิรรมอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 

ส่วน คือ (1) พฤติกรรมการแข่งขนัทางการเมอืง และ (2) พฤติกรรมการมสี่วนร่วมทางการเมอืง กล่าวคือ 

พฤตกิรรมการแข่งขนัทางการเมอืงของนักการเมอืงยงัตกอยู่ในวงัวนของการแก่งแย่ง (irregular competition) มี

อทิธพิลเหนือการแข่งขนั (regular competition) ส่งผลใหก้ระบวนการทางการเมอืงทัง้ในการเขา้สู่อ านาจ การใช้
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อ านาจและการพน้จากอ านาจอยูน่อกกตกิาขาดความแน่นอนหรอืไม่มแีบบแผนทีส่ามารถคาดหมายได้ ส่วน

พฤติกรรมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนนัน้ ถือว่ายงัขาดดุลยภาพระหว่างการเขา้มสี่วนร่วม

ทางการเมอืงแบบมอีสิระ (autonomy) กบัการเขา้มสี่วนร่วมทางการเมอืงแบบถูกระดมชกัน า (mobilization) 

ส่งผลใหก้ารแสดงบทบาททางการเมอืงของประชาชนขาดความหนักแน่นในผลสมัฤทธิแ์ละขาดความแน่นอน

ชดัเจนในเรือ่งของการรวบรวมผลประโยชน์ (interest aggregation) และการเรยีกรอ้งผลประโยชน์ (interest 

articulation) ซึง่จะส่งผลเชื่อมโยงตกทอดต่อไปถงึเรื่องหลกัประกนัของพนัธะทางการเมอืงการปกครองท า

ให้ความเอาใจใส่ผูกพันของฝ่ายอ านาจการเมืองขาดความตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบ 

(responsibility) และการตอบสนอง (responsiveness) ทีพ่งึมต่ีอการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์และขอ้เรยีกรอ้ง

ตอ้งการของประชาชนต่อไปอกีดว้ย 

4) ปัญหาด้านกลไกอ านาจทางการเมืองการปกครอง  ปญัหาในส่วนของกลไก 

อ านาจนี้ กล่าวได้ว่าเป็นปญัหาขาดดุลยภาพของกลไกอ านาจเป็นส าคญั กล่าวคอื กลไกอ านาจทางการเมอืงการ

ปกครองนัน้ มลีกัษณะเป็นกลไกกึ่งผูกขาด-กึ่งอ านาจเดีย่วมากกว่าการเป็นกลไกทีก่ระจายหรอืถ่วงคานกนัอย่าง

ซับซ้อน อย่างเช่น กรณีของกลไกรัฐบาลในระบบรัฐสภาที่มีล ักษณะเป็นอ านาจเดี่ยว (monist) คือ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรฝา่ยขา้งมากกเ็ป็นฝา่ยเดยีวกนักบัรฐับาลหรอืฝ่ายบรหิาร (fusion of power) ซึง่ท า

ใหก้ารถ่วงดุลยร์ะหว่างฝา่ยนิตบิญัญตักิบัฝ่ายบรหิารต้องไรผ้ลไปในทีสุ่ด อย่างไรกต็าม ในส่วนของปญัหาน้ี ยงั

มปีระเดน็ที่ส าคญักว่านี้คอื การทีก่ลไกอ านาจทางการเมอืงการปกครองนัน้ขาดการกระจายและสรา้งดุลยภาพ

รว่มระหว่างกลไกของผูใ้ชอ้ านาจ (power user) กบักลไกของผูต้รวจสอบอ านาจ (power censor) และกลไกของผู้

ก ากบัอ านาจและเรยีกรอ้งสทิธ ิ (power monitor & protector) ท าใหก้ลไกของผูใ้ช้อ านาจแขง็แรงสูงสุด และมี

อทิธพิลสูงสุดในการครอบง าเหนือการเมอืงการปกครองได้อย่างครอบคลุมเบ็ดเสรจ็แต่เพยีงฝ่ายเดยีว โดยที่

กลไกฝ่ายตรวจสอบอ านาจ และกลไกในการก ากับอ านาจและเรียกร้องสิทธิตกอยู่ในภาวะอ่อนแอและไร้

ความหมายทางการเมอืงการปกครองไปโดยสิน้เชงิ 

5) ปัญหาด้านมาตรการควบคุมตรวจสอบทางการเมืองการปกครอง ปญัหาดัง้เดมิ 

ของมาตรการควบคุมตรวจสอบทางการเมอืงการปกครองเป็นมาตรการของความว่างเปล่า คอื ไม่มกีารตรวจสอบ 

ไม่มคีวามผดิ และไม่มโีทษทางการเมอืงการปกครองอย่างแท้จรงิแต่อย่างใด เนื่องจากการเมอืงการปกครองใน

สภาพดัง้เดมินัน้ มาตรการของระบบการตรวจสอบถ่วงดุลย ์(checks and balances) ไม่มอียู่จรงิ และไม่สามารถ

ท าหน้าทีไ่ดจ้รงิ (defunct mechanic) แต่สิง่ทีม่อียู่จรงิและท าหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพไดจ้รงิกลบัเป็นมาตรการ

ของระบบการสมยอมและแลกเปลี่ยนตอบแทนซึ่งกนั (reciprocal measure) ซึ่งเป็นการเกื้อหนุนให้มกีารใช้

อ านาจอยา่งฉ้อฉล ไดม้ากกว่าการควบคุมการใชอ้ านาจใหจ้ ากดั 
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  อย่างไรก็ตาม ในการจดัท ารฐัธรรมนูญฉบับปี 2540 นัน้ ทางสภาร่างรฐัธรรมนูญ ได้

ประมวลประเดน็ปญัหาทางการเมอืงการปกครองไวใ้น 3 ประเดน็ส าคญัดงันี้ คอื8  

ประเดน็แรก ปญัหาเกี่ยวกบัสทิธ ิหน้าที ่และการมสี่วนรว่มของพลเมอืง 

ประเดน็ท่ีสอง ปญัหาเกี่ยวกบัการตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

ประเดน็ท่ีสาม ปญัหาเกีย่วกบัสถาบนัการเมอืงและความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนัการเมอืง 

(3) เป้าหมายหลกัในการพฒันาการเมืองการปกครอง ในบทศุภมสัดุหรือค าปรารภของ

รฐัธรรมนูญได้แสดงถงึเจตนารมณ์เป้าหมายของรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีไว้ว่า “...สภาร่างรฐัธรรมนูญประกอบด้วย

สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากรฐัสภาจ านวนเก้าสบิเก้าคน มหีน้าทีจ่ดัท าร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ทัง้ฉบบัเพื่อเป็น

พื้นฐานส าคญัในการปฏิรูปการเมอืง... โดยมสีาระส าคญัเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้อ านาจรฐัเพ่ิมขึ้น ตลอดทัง้

ปรบัปรงุโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทัง้นี้ โดยค านึงถงึความคดิเหน็

ของประชาชนเป็นส าคญั…”9 

  จากการสะทอ้นเจตนารมณ์เป้าหมายของรฐัธรรมนูญดงักล่าว สามารถจ าแนก เป้าหมายในการ

พฒันาการเมอืงการปกครองของรฐัธรรมนูญได้ใน 3 เป้าหมายที่ส าคญัคอื (1) เป้าหมาย ในการส่งเสรมิและ

คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการปกครอง (2) เป้าหมายในการตรวจสอบอ านาจ

รฐั และ (3) เป้าหมายในการปรบัปรุงโครงสรา้งทางการเมอืง ใหม้เีสถยีรภาพและประสทิธภิาพ 

  อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขยีนเหน็ว่าสาระส าคญัของเป้าหมายทัง้สามประการดงักล่าวสามารถ โยงเขา้สู่

เรื่องของการปฏริูปการเมอืงการปกครองได้ใน 2 ส่วนด้วยกนั คอื (1) การปฏริูปการเมอืง ในภาคนักการเมอืง  

หรอืการปฏริูประบอบประชาธปิไตยแบบผูแ้ทน (Representative Democracy) และ (2) การปฏริปูการเมอืงใน

ภาคพลเมอืง หรอืการปฏริปูระบอบประชาธปิไตยแบบมสี่วนร่วม (Participatory Democracy) 

1) การปฏิรูปการเมืองในภาคนักการเมืองหรือการปฏิรูประบอบประชาธิปไตย

แบบผู้แทน การพฒันาการเมอืงการปกครองในส่วนน้ี เป้าหมายหลกัของรฐัธรรมนูญได้วางจุดเน้นไว้ที่การ

จ ากดัอ านาจของนักการเมืองเป็นส าคญั ซึง่ในการจ ากดัอ านาจดงักล่าวมคีวามครอบคลุมทัง้ การเขา้สู่อ านาจ 

การใชอ้ านาจและการพน้จากอ านาจ   

   อยา่งไรกต็าม การพฒันาทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบผูแ้ทนนัน้ ยงัมี

หลกัปฏบิตัสิ าคญัที่ต้องค านึงถงึอกีหลายประการ ได้แก่10 (1) หลกัปฏบิตัใินการส่งเสรมิให้มกีารแข่งขนัทาง
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การเมอืงของกลุ่มที่มคีวามแตกต่างหลากหลาย โดยไม่มกีารผูกขาดหรอืครอบง าโดยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ซึ่ง

จ าเป็นต้องมพีรรคการเมอืงให้เป็นตวัเลอืกมากกว่า 1 พรรค หรอืมอีย่างน้อย 2พรรคทีม่คีวามแตกต่างกนั (2) 

หลกัปฏบิตัใินการส่งเสรมิหรอืยอมรบัความสามารถของประชาชน ซึง่แสดงออกผ่านการเลอืกตัง้และการออก

เสยีงประชามต ิโดยเฉพาะการแสดงความสามารถในการเลอืกตวัแทน และแนวนโยบายของพรรคการเมอืง  

มาเป็นรฐับาล (3) หลกัปฏบิตัิเกี่ยวกับการผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนผู้แทนที่เป็นรฐับาลตามวาระที่ก าหนดไว้

แน่นอน (4)  หลกัปฏบิตัิเกี่ยวกับความรบัผดิชอบและตอบสนองของรฐับาลที่มต่ีอประชาชน โดยเฉพาะการ

รบัผดิชอบต่อพนัธะสญัญาทีไ่ดใ้หไ้วใ้นการรณรงคเ์ลอืกตัง้ ซึง่เป็นการเคารพต่อการตดัสนิใจเลอืกผูแ้ทนของ

ประชาชน และ (5) หลกัปฏิบตัิเกี่ยวกับการเคารพในความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน ซึ่ง

ครอบคลุมทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 

2) การปฏิรูปการเมืองในภาคพลเมืองหรือการปฏิรูประบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม การพฒันาการเมอืงการปกครองในส่วนน้ี เป้าหมายหลกัของรฐัธรรมนูญไดว้างจุดเน้นไวท้ี่

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคญั ซึ่งในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิ

เสรภีาพดงักล่า มคีวามครอบคลุมทัง้ผู้ทรงสทิธ ิสาระของสทิธ ิและการเขา้ถงึสทิธขิองประชาชน กล่าวคอื ใน

ส่วนของผูท้รงสทิธนิัน้จะมขีอบข่ายครอบคลุมทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคล กลุ่ม องคก์ร และชุมชน ในส่วนของสาระ

ของสทิธนิัน้ จะมขีอบข่ายครอบคลุมทัง้ในด้านสทิธคิวามเป็นมนุษย ์ด้านสทิธคิวามเป็นพลเมอืง และดา้นสทิธิ

ความเสมอภาค ในส่วนของการเขา้ถงึสทิธนิัน้จะมขีอบข่ายครอบคลุมทัง้ดา้นการป้องกนัสทิธ ิดา้นการเรยีกรอ้ง

ความคุม้ครองสทิธแิละดา้นการขอเยยีวยารกัษา 

อย่างไรก็ตาม การพฒันาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมี 

ส่วนร่วมนัน้  ยงัมหีลกัปฏบิตัสิ าคัญที่ต้องค านึงถงึอกีหลายประการ ได้แก่11 (1) หลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบั การ

กระจายอ านาจและการรว่มตดัสนิใจทางการเมอืงของประชาชน (2) หลกัปฏบิตัเิกีย่วกบักาiส่งเสรมิโอกาสให้

ประชาชนได้เขา้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมทางการเมอืงโดยตร (3) หลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัการส่งเสรมิบทบาท

ทางการเมอืงขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดบัล่างที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน  และ (4) หลกัปฏิบตัิ

เกีย่วกบัการส่งเสรมิบทบาทและอ านาจการตดัสนิใจทางการเมอืงของมวลชนคนทัว่ไปในระดบัชาวบา้นแทน

นกัการเมอืงอาชพี 
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4. รฐัธรรมนูญกบัการออกแบบการเมืองใหม่ 

 โดยสรุปในภาพรวม กล่าวได้ว่า รฐัธรรมนูญ ปี 2540 ได้สรา้งความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการ

ปกครองใหม้คีวามก้าวหน้า ในลกัษณะทีเ่ป็นนวตกรรมทางการเมอืง (political  innovation) ใน 4 ส่วนดว้ยกนั 

คอื (1) การออกแบบเป้าหมายการเมอืงการปกครองใหม่ (2) การออกแบบระบอบการเมอืงการปกครองใหม่ (3) 

การออกแบบกลไกอ านาจการเมอืงการปกครองใหม่ และ (4) การออกแบบพฒันาการของกระบวนการทาง

การเมอืงการปกครองใหม ่ 

(1) รฐัธรรมนูญกบัการออกแบบเป้าหมายการเมืองการปกครองใหม่ ในส่วนนี้ถอืว่ารฐัธรรมนูญ

ได้สร้างเป้าหมายการเมอืงการปกครองใหม่ โดยท่ีเน้นการตรวจสอบและจ ากดัอ านาจในส่วนของ

การเมืองภาคผู้แทน   และเน้นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในส่วนของการเมืองภาคพลเมือง 

ซึง่ส่งผลต่อการสรา้งดุลยภาพระหว่างการจ ากดัควบคุมขอบเขตอ านาจของผูป้กครอง กบัการเคารพสทิธเิสรภีาพ

ของประชาชนซึง่เป็นผูร้บัการปกครองแต่เป็นเจา้ของอ านาจนัน้ 

(2) การออกแบบระบอบการเมืองการปกครองใหม่ ในส่วนนี้ถือว่ารฐัธรรมนูญได้ออกแบบ

ระบอบการเมืองการปกครองใหม่แบบผสมผสานและสร้างดุลยภาพระหว่างการเมืองภาคผู้แทนในระบอบ

ประชาธปิไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) กบัการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยแบบ ทางตรง 

(Direct Democracy) เป็นการเมอืงภาคพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วม (Participatory 

Democracy) ซึง่เป็นการเมอืงทีเ่น้นความส าคญัของภาคพลเมอืง 

(3) รฐัธรรมนูญกับการออกแบบกลไกอ านาจการเมืองการปกครองใหม่ ในส่วนนี้ถือว่า

รฐัธรรมนูญได้สรา้งกลไกอ านาจการเมอืงการปกครองใหม่แบบการกระจายตวัของกลไกอ านาจ (pluralist) 

และแบบความซบัซ้อนของกลไกอ านาจ (complexity) ที่มลีกัษณะแตกต่างเฉพาะด้าน (differentiation & 

specialization) โดยท่ีเน้นการแยกกลไกอ านาจของผู้ใช้ (power user) กลไกอ านาจของผู้ควบคุม 

ตรวจสอบ (power sensor) และกลไกอ านาจของผู้เรียกร้องสิทธิ (power monitor) ออกจากกนั อย่าง

เป็นอิสระ (dependency connection) ซึ่งส่งผลต่อการสรา้งดุลยภาพระหว่างการใช้อ านาจ การตรวจสอบ

อ านาจ และการก ากบัควบคุมอ านาจหรอืการเรยีกร้องสทิธ ิลดการผูกขาดและการครอบง าทางอ านาจเฉพาะ

องค์กรลง (dominant monist) ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในการปกครองมคีวามหมายส าคญัในทาง

การเมอืงการปกครองมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการของระบบการตรวจสอบถ่วงดุลยจะสามารถท าหน้าที่ให้มี



37 
 

ประสทิธภิาพมากขึน้ได ้และสามารถเขา้มาแทนทีม่าตรการของระบบการสมยอมและแลกเปลีย่นตอบแทนซึง่กนัใน

ระหว่างกลไกอ านาจดว้ยกนัเอง ความฉ้อฉลทีเ่กดิจากอ านาจสามารถจ ากดัขอบเขตและควบคุมไดม้ากขึน้ 

(4) รฐัธรรมนูญกบัการออกแบบพฒันาการของกระบวนการทางการเมืองการปกครอง

ใหม่ ในส่วนน้ีถอืว่ารฐัธรรมนูญได้วางจดุเน้นท่ีการสร้างเบ้าหลอมในการวางรากฐานกระบวนการทาง 

การเมืองการปกครองใหม่ใน 3 เสาหลกัของกระบวนการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คอื (1) 

เสาหลกัด้านการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) (2) เสาหลกัดา้นอ านาจอธปิไตยเป็นของปวงชน (Popular  

Sovereignty) และ (3) เสาหลกัดา้นความชอบธรรมทางการเมอืง (Political Legitimacy) 

1) เสาหลกัด้านการปกครองโดยกฎหมาย รฐัธรรมนูญได้ออกแบบการเมอืงการ

ปกครองใหเ้ป็นระบอบรฐับาลโดยกฎหมาย (Legal Government) โดยใหร้ฐับาลหรือผู้ปกครองต้องผกูพนักบั

พนัธะทางกฎหมายในด้านความรบัผิดชอบทางการเมืองและการใช้อ านาจ (political accountability) 

มากขึ้น อาทเิช่น การผูกพนักบัพนัธะในการจ ากดัควบคุมขอบเขตของอ านาจ วธิกีารใช้อ านาจและผลกระทบ

จากการใช้อ านาจนพนัธะในการตรวจสอบการใช้อ านาจ พนัธะในการรบัผดิจากการใช้อ านาจ และพนัธะในการ

รบัโทษจากการใชอ้ านาจทีผ่ดิกฎหมายหรอืขดัรฐัธรรมนูญ 

2) เสาหลกัด้านอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน รฐัธรรมนูญได้ออกแบบการเมอืง

การปกครองใหเ้ป็นระบอบรฐับาลของปวงชน (Popular Government) โดยใหร้ฐับาลหรือผู้ปกครองต้องผกูพนั

กบัพันธะในด้านการตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (rights and liberties 

responsiveness) มากขึ้น อาทิเช่น การผูกพนักับพนัธะในการสนองตอบต่อสิทธิของประชาชนในการ

แสวงหาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการเข้าถึงอ านาจในรูปของการใช้สทิธเิพื่อมุ่งผลต่ออ านาจทางการเมอืงการปกครอง

โดยตรงไมว่่าในส่วนทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้องคก์รทางการเมอืง การรว่มกจิกรรมทางการเมอืง การเลอืกผูแ้ทนทางการ

เมอืงเขา้ไปสู่อ านาจหรอืเขา้ไปใชอ้ านาจนัน้ให้สนองประโยชน์แก่ตนเองของประชาชน พนัธะในการสนองตอบต่อ

สทิธขิองประชาชนในการแสวงหาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์จากอ านาจในรูปของการใช้สทิธเิพื่อมุ่งต่อ

ประโยชน์ที่ต้องอาศยัอ านาจในการจดัท าโดยอ้อมไม่ว่าในส่วนของการผลกัดนัให้ผู้แทนออกกฎหมาย การ

เรยีกรอ้งให้รฐับาลก าหนดนโยบายและปฏบิตัติามนโยบาย การเรยีกรอ้งให้ เจา้หน้าที่ของรฐักระท าหรอืงดเว้น

การกระท าเพื่อสนองสิทธิประโยชน์ของประชาชนรูปแบบต่างๆ และพันธะในการสนองตอบต่อสิทธิของ

ประชาชน ในการแสวงหาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอิทธิพลเหนืออ านาจในรูปของการใช้สทิธ ิเพื่อมุ่งผลต่อการโต้แย้ง

อ านาจของผูใ้ชอ้ านาจไมว่่าในส่วนของการใชส้ทิธใินการโต้แยง้กฎหมายและการใชก้ฎหมายหรอืการใชส้ทิธใินการ

ถอดถอนผูป้กครอง และฟ้องรอ้งเพื่อบงัคบัใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัท าประโยชน์ใหต้ามสทิธทิีไ่ดร้บัการรบัรองโดยกฎหมาย 
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3) เสาหลกัด้านความชอบธรรมทางการเมือง รฐัธรรมนูญได้ออกแบบการเมอืงการ

ปกครองใหเ้ป็นระบอบรฐับาลทีช่อบธรรม (Legitimacy Government) โดยใหร้ฐับาลหรือผู้ปกครองต้องผกูพนั

กบัพนัธะในด้านการจ ากดัควบคุมกระบวนการหลกัทางการเมือง (political process) มากขึ้น อาทเิช่น 

การผูกพนักบัพนัธะในการเข้าสู่อ านาจ การใช้อ านาจ และการพ้นจากอ านาจตามครรลองของความชอบด้วย

รฐัธรรมนูญโดยตรง  ซึ่งรฐัธรรมนูญได้ก าหนดมาตรการในการก ากับควบคุมเพื่อการจ ากัดขอบเขตและการ

ตรวจสอบให้มคีวามเขม้งวดสามารถหวงัผลที่เป็นรูปธรรมและมปีระสทิธภิาพด้วย โดยเฉพาะการสร้างกลไก

ทบทวนและแก้ไขกระบวนการหลกัทางการเมืองคลุมทัง้ระบบ (review & correct mechanic) ทัง้ 3 

ขัน้ตอน ซ่ึงส่งผลอย่างส าคัญให้เกิดมาตรการใหม่ส าหรบั ใช้ในการทบทวนอ านาจและฐานะของ

นักการเมืองหรือรฐับาลใน 2 มาตรการ ด้วยกนัคือ (1) มาตรการลบล้างอ านาจท่ี ไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนูญ

ของผู้ปกครอง และ (2) มาตรการล้มล้างฐานะหรือสถานภาพทางการเมืองของ ผู้ปกครองท่ีไม่ชอบด้วย

รฐัธรรมนูญ 

 

5.  สรปุ 

 รฐัธรรมนูญฉบับ ปี 2540  ซึ่งเรียกกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง  ได้ออกแบบ 

การเมอืงใหม่ใหแ้ตกต่างจากการเมอืงเก่า 4 ประการ คอื (1) การออกแบบเป้าหมายการเมอืงใหม่ (2) การ

ออกแบบระบอบการเมอืงใหม่ (3) การออกแบบกลไกการเมอืงใหม่ และ (4) การ ออกแบบพฒันาการของ

กระบวนการทางการเมอืงการปกครองใหม่ 

1. การออกแบบเป้าหมายการเมืองใหม่ ม ี2 เป้าหมายคอื (1) การจ ากดัและการตรวจสอบอ านาจ

รฐัภาคนกัการเมอืง และ (2) การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพประชาชนภาคพลเมอืง 

2. การออกแบบระบอบการเมืองใหม่ เป็นระบอบการเมอืงแบบผสมระหว่าง 2 ระบอบคอื (1)  

ระบอบประชาธปิไตยแบบทางตรง และ (2) ระบอบประชาธปิไตยแบบทางอ้อมเรยีกว่าระบอบ

ประชาธปิไตยแบบมสี่วนรว่ม 

3. การออกแบบกลไกการเมืองใหม่ เป็นกลไกการเมอืงแบบ 3 มติทิีแ่ยกเป็นอสิระจากกนัคอื (1) 

กลไกของผู้ใช้อ านาจหรอือ านาจรฐับาลทัง้อ านาจนิตบิญัญตัิ อ านาจบรหิาร และอ านาจ ตุลา

การ (2) กลไกของผู้ตรวจสอบอ านาจหรือองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ และ (3) กลไกของผู้

เรยีกรอ้งสทิธ ิ
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4. การออกแบบพฒันาการของกระบวนการทางการเมืองการปกครองใหม่ เป็นการสรา้ง

ความก้าวหน้าของประชาธปิไตยใหม่ 3 ด้านคือ (1) ความก้าวหน้าด้านการปกครองโดย

กฎหมาย ใหผู้ป้กครองเป็นรฐับาลโดยกฎหมายต้องท าตามและอยู่ใต้กฎหมาย (2) ความก้าวหน้า

ด้านอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน   ให้ผู้ปกครองเป็นรัฐบาลของปวงชน และ (3 ) 

ความก้าวหน้าดา้นความชอบธรรมใหม่ของกระบวนการประชาธปิไตยใหผู้ป้กครองเป็นรฐับาล

ทีช่อบธรรม ทีเ่รยีกว่าความชอบธรรมแบบชัว่คราวและทบทวนแกไ้ขได ้   

 องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ เป็นกลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมอืในการบรรลุ เป้าหมายการ

ปฏริปูการเมอืงทัง้ 2 เป้าหมาย คอื (1) การจ ากดัอ านาจรฐัซึง่ครอบคลุมทัง้การเขา้สู่อ านาจ การใช้อ านาจ 

และการพน้จากอ านาจ และ (2) การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพประชาชน ซึง่ครอบคลุมทัง้การป้องกนัสทิธ ิการ

คุม้ครองสทิธ ิและการเยยีวยาสทิธ ิ

 

 บทบาทพื้นฐานของรฐัธรรมนูญ 
 รฐัธรรมนูญ โดยตวัของมนัเองนับว่าเป็นนวตกรรมทางการเมอืง (Political  Innovation) ชิน้หนึ่ง ที่

มนุษยใ์นประชาคมการเมอืง (Political Community) ร่วมกนัสรา้งขัน้มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการจดัระเบยีบ

ทางสงัคมการเมอืง (Socio-Politics Order) โดยเฉพาะในการจดัระเบยีบทางการปกครอง พูดอกีนัยหนึ่ง

รฐัธรรมนูญ ก็คอืเครื่องมอืการสรา้งระบอบการปกครอง (Regime Building) โดยการออกแบบอ านาจและ

ความสมัพนัธท์างอ านาจของกลไกการปกครองทีค่นหมู่มากในประชาคมการเมอืงสามารถสื่อสารและเขา้ใจ

ร่วมกนัได้ ดงันัน้สารตัถะส าคญัหลกัๆ ที่บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญจงึวางจุดเน้นไว้ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัรฐัและ

การเมอืง-การปกครองเป็นส าคญั 

 รฐัธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นเครื่องมอืการสร้างระบอบการปกครอง ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการออกแบบ

อ านาจและความสมัพนัธ์ทางอ านาจของกลไกการเมือง-การปกครอง รฐัธรรมนูญจงึเป็นทัง้เครื่องมอืทาง

การเมอืง-การปกครอง (Government Apparatus) และคู่มอืทางการเมอืง-การปกครอง (Government 

Facilities) การเป็นเครื่องมอืทางการเมอืง-การปกครองก็คอื รฐัธรรมนูญช่วยให้ประชาคมการเมอืงเกิด

ความเหน็พอ้งต้องกนัในทางการเมอืง-การปกครอง (Political Consensus) และยอมรบัใหม้กีลไกการเมอืง

การ-ปกครองขึ้นมาใช้อ านาจทางการเมอืง-การปกครอง ส่วนการเป็นคู่มอืทางการเมอืง-การปกครองนัน้

รฐัธรรมนูญจะช่วยอ านวยการก ากบัให้กลไกต่างๆ ในระบบการเมอืง-การปกครองมขีอบเขตของอ านาจที่

แน่นอนและมเีงือ่นไขความสมัพนัธท์างอ านาจระหว่างกนัอยา่งเป็นระเบยีบและมรีะบบตัง้แต่การเขา้สู่อ านาจ  

การใชอ้ านาจ  การสบืทอดอ านาจและพน้จากอ านาจ 



40 
 

 รฐัธรรมนูญกบัการเมอืง-การปกครองจงึแยกออกจากกนัไม่ได้ ในการจดัท าหรอืการใชร้ฐัธรรมนูญ

จงึเป็นเรื่องเดยีวกนักบัการสรา้งระบบการเมอืง-การปกครองและการใช้อ านาจทางการเมอืง-การปกครอง  

ดงันัน้ไม่ว่าจะพูดถงึรฐัธรรมนูญหรอืพูดถงึการเมอืง-การปกครองต่างจ าเป็นต้องพจิารณาใหค้รอบคลุมถงึ

องคป์ระกอบพืน้ฐานซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกัร่วมกนัอย่างน้อยใน  3  ดา้นด้วยกนั  คอื  (1)  องค์ประกอบ

ดา้นผูป้กครองหรอืกลไกการปกครอง  (2)  องคป์ระกอบดา้นผูร้บัการปกครอง  และ  (3)  องคป์ระกอบดา้น

ความสมัพนัธ์ทางอ านาจระหว่างผู้ปกครองหรอืกลไกการปกครองด้วยกันเองกับความสมัพนัธ์ระหว่าง

อ านาจของผูป้กครองกบัสทิธเิสรภีาพของประชาชนผูร้บัการปกครองดว้ย 

 เมือ่พจิารณามาถงึจดุนี้แลว้จะเหน็ไดว้่า  ประเดน็ทีเ่ป็นสารตัถะหลกัของรฐัธรรมนูญนัน้  เป็นเรื่องที่

ควรต้องทุ่มเทความสนในให้กับการออกแบบหรือสร้างระบบการเมอืง -การปกครองที่มีความสามารถ  

(Political Competence & Smart Government)  และการค านึงถงึหน้าทีใ่ชส้อย (Function)  และประโยชน์

โภชน์ผล (Contribution)  ของรฐัธรรมนูญที่มต่ีอระบบการเมอืง-การปกครอง  มากกว่าความสนใจในเรื่อง

การสรา้งรฐัธรรมนูญใหม้รีปูโฉมที่งดงามตามอกัขรวธิขีองภาษากฎหมาย  หรอื  การท าให้รฐัธรรมนูญเ ป็น

ราชาแห่งกฎหมายมหาชน เป็นเป้าหมายสงูสุดเท่านัน้ 

 ถ้าเปรียบประชาคมการเมืองเป็นเรือล าใหญ่หรือรฐันาวา ผู้ปกครองหรือกลไกการปกครองก็

เปรยีบเสมอืนหางเสอืของเรอื  ท าหน้าทีน่ ารฐันาวาฝ่าคลื่นลมไปสู่จุดหมาย ผูร้บัการปกครองหรอืประชาชน

ก็เปรยีบเสมอืนใบจกัรของเรอืคอยท าหน้าที่ให้ก าเนิดพลงัในการขบัดนัรฐันาวาให้เคลื่อนที่ไปได้  ส่วน

ความสมัพนัธ์ระหว่างอ านาจของฝ่ายการเมอืง-การปกครองกบัสทิธเิสรภีาพของฝ่ายประชาชนนัน้ก็เป็น

เสมอืนโครงกระดกูงขูองเรอืทีท่ าหน้าทีก่ ากบัควบคุมการทรงตวัของรฐันาวาใหส้ามารถแล่นไปสู่จุดหมายได้

โดยราบรืน่ไมเ่อนเอยีงไหวโคลงในระหว่างการขบัเคลื่อน 

 รฐัธรรมนูญที่ช่วยเสรมิสรา้งความสามารถทางการเมอืงการ-ปกครองจงึเป็นคนละเรื่องกบัการเป็น

รฐัธรรมนูญที่ดหีรอืเลวเพราะรฐัธรรมนูญที่ช่วยเสรมิสร้างความสามารถทางการเมอืง -การปกครองนัน้ก็

เหมอืนกบัรฐันาวาทีส่ามารถแล่นไปไดท้ัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤตโิดยไม่อปัปาง  หรอืชนหนิโสโครกล่ม

จมเสยีก่อนทีจ่ะไปถงึจดุหมายปลายทาง 

 ดงันัน้ในการสรา้งรฐัธรรมนูญจงึควรตัง้ความคาดหวงัไว้ทีค่วามสามารถในการท าหน้าที ่ ดงักล่าว

ให้บรรลุเป้าหมายสมประโยชน์ตามที่ต้องการได้พร้อมกันไป  กล่าวคือ  เป็นการใช้รฐัธรรมนูญให้เป็น

เครื่องมอืทางการเมอืง-การปกครองหรอืเป็นการท าใหป้ระชาคมการเมอืงมคีวามเหน็พอ้งต้องกนั  และการ

ยอมรบัต่อระบบการเมอืง-การปกครองทีก่ าหนดขึน้มารวมทัง้เป็นการสรา้งรฐัธรรมนูญใหส้ามารถท าหน้าที่

ข ัน้พื้นฐานได้  คอืการสรา้งรฐัธรรมนูญให้เป็นคู่มอืช่วยอ านวยความสะดวกทางการเมอืง-การปกครองให้
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กลไกต่าง ๆ ในระบบการเมอืง-การปกครองนัน้ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์นัอยา่งราบรื่น  รวมทัง้การสรา้งรฐัธรรมนูญ

ใหเ้กือ้กูลต่อการเกดิดุลยภาพร่วมกนัระหว่างอ านาจของผูป้กครองหรอืกลไกการเมอืง -การปกครองกบัสทิธิ

เสรภีาพของผูร้บัการปกครองหรอืประชาชนดว้ย 

 

 บทบาทการสร้างดลุยภาพทางการเมือง-การปกครองของรฐัธรรมนูญ 
 การสรา้งดุลยภาพทางการเมอืง-การปกครองถอืเป็นบทบาทส าคญัของรฐัธรรมนูญ โดยเฉพาะการ

สรา้งดุลยภาพระหว่างรฐักบัประชาชนหรอืผู้ปกครองกบัผู้รบัการปกครอง   หลกัการส าคญัของดุลยภาพ

ระหว่างผู้ปกครองกบัผู้รบัปกครองก็คอื  หลกัการไม่ก่อความเป็นปรปกัษ์ให้ต้องอยู่ร่วมกนัโดยขดักนัและ

หลกัการก่อความร่วมมอืใหเ้กื้อหนุนซึง่กนั  กล่าวคอื  ในส่วนของหลกัการไม่ขดักนันัน้  อ านาจหน้าทีข่อง

ฝ่ายปกครองหรอืการท างานของหางเสอืของรฐันาวาต้องไม่เป็นอุปสรรคขดัขวางต่อสทิธเิสรภีาพของฝ่าย

ผูร้บัการปกครองหรอืการท างานของใบจกัรของรฐันาวา  และหรอืในทางกลบักนัฝ่ายผูร้บัการปกครอง  หรอื

การท างานของใบจกัรของรฐันาวาก็จะต้องไม่เป็นอุปสรรคขดัขวางการท าหน้าทีข่องฝ่ายปกครองหรอืหาง

เสอืของรฐันาวาด้วย  ส่วนหลกัการเกื้อหนุนซึ่งกนันัน้นอกจากทัง้สองฝ่ายไม่ขดักนัโดยพืน้ฐานแลว้ทัง้สอง

ฝา่ยต่างกม็พีนัธะหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเป็นอุปกรณ์เกือ้หนุนในการเสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่กนัไดด้ว้ย 

 หากจะลองนึกวาดภาพดวู่าถา้รฐัธรรมนูญทีส่รา้งขึน้มานัน้ไมส่ามารถสรา้งระบบการเมอืง-การ

ปกครองทีม่คีวามสามารถหรอืสรา้งรฐันาวาทีไ่มไ่ดดุ้ลยภาพระหว่างผูป้กครองหรอืหางเสอืของเรอืกบัผูร้บั

การปกครองหรอืใบจกัรของเรอืและความสมัพนัธข์องทัง้สองฝา่ยหรอืโครงกระดกูงขูองเรอืทีเ่ขา้กนัไดด้ี

พอแลว้  เมือ่น ารฐัธรรมนูญไปใชใ้นการปกครองประเทศหรอืน ารฐันาวาแล่นออกสู่ทะเล  โดยทีห่างเสอืไป

ทางหนึ่ง  ใบจกัรกไ็ปอกีทางหนึ่งโครงกระดกูงทูีช่่วยในการทรงตวัของล าเรอืกเ็อยีงไปอกีทางหนึ่งนัน้ยอ่ม

เป็นทีเ่ชื่อไดว้่าเรอืจะตอ้งอบัปางเสยีก่อนถงึจดุหมายอยา่งแน่นอน  แมจ้ะไมม่คีลื่นลมมาปะทะกต็าม 

 ในทางกลบักนัถ้าหากว่าผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ถอืหางเสอืของรฐันาวาเป็นผู้ปกครองหรอืหางเสอืที่มี

ความเขม้แขง็มัน่คงเพยีงพอ  (Power Mechanism)  ไม่ถูกสัน่คลอนขดัขวางจากฟนัเฟืองของใบจกัร  ย่อม

สามารถก ากับทศิทางของรฐันาวาให้แล่นไปสู่ครรลองของจุดหมายได้อย่างแน่นอนโดยไม่หกัเหเปลี่ยน

ทิศทางไปตามคลื่นลม  หรือถ้าหากผู้ร ับการปกครองหรือใบจักรซึ่งเป็นขุมก าลังหลัก (Potential  

Mechanism)  ของพลงัขบัเคลื่อนนัน้  ไม่ถูกขดัขวางลดิรอนสทิธเิสรภีาพโดยผู้ปกครองก็ย่อมจะมอีสิสระ

เสรภีาพเพยีงพอในการดงึเอาศกัยภาพของตนมาแปรใหเ้ป็นพลงัในการฉุดรฐันาวาใหเ้คลื่อนไปขา้งหน้าได้

แรงและเรว็ยิง่ขึน้และในขณะเดยีวกนั  ถ้าทัง้สองฝ่ายต่างมพีนัธะหน้าทีใ่นการเกื้อหนุนต่อกนัดว้ยแลว้  กจ็ะ
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ยิง่ช่วยให้รฐันาวาแล่นสู่จุดหมายได้อย่างรวดเรว็  แมจ้ะต้องประสบกบัคลื่นลมที่เป็นอุปสรรคเพยีงใดก็ไม่

ถงึกบัล่มสลายลงในระหว่างทาง 

 หน้าทีแ่ละประโยชน์ขัน้พืน้ฐานของรฐัธรรมนูญ  กค็อื  การเป็นเครื่องมอืทางการเมอืง-การปกครอง
ทีช่่วยใหป้ระชาคมทางการเมอืงเกดิความเหน็พอ้งตอ้งกนัและยอมรบัต่อระบบการเมอืง-การปกครองร่วมกนั  
กบัการเป็นคู่มอืช่วยอ านวยความสะดวกทางการเมอืง-การปกครองใหบ้รรดากลไกต่าง ๆ ในระบบการเมอืง-
การปกครองนัน้สมัพนัธ์เกื้อกูลกนั  ภายใต้ครรลองของกระบวนการที่ราบรื่นและได้ดุลยภาพทัง้กลไกฝ่าย
ผูป้กครองและกลไกฝ่ายผูร้บัการปกครอง  ดงันัน้  รฐัธรรมนูญทีด่คีวรเป็นรฐัธรรมนูญทีส่ามารถสนองตอบ
ต่อหน้าทีแ่ละประโยชน์ขัน้พืน้ฐานดงักล่าวได ้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิความเหน็พอ้งต้องกนัและการยอมรบัในระบบ
การเมอืง-การปกครองของประชาคมการเมอืงร่วมกนั รฐัธรรมนูญนัน้กจ็ะมโีอกาสไดท้ าหน้าทีห่รอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อไป  
 
 การจดัวางล าดบัความส าคญัเร่งด่วนเชิงนโยบายของรฐัธรรมนูญไทย   

 รฐัธรรมนูญไทยถอืเป็นตราสารทางการเมอืง-การปกครองทีค่วนก าหนดชะตากรรมตามจุดมุ่งหมาย
เชิงนโยบายที่เป็นล าดับความส าคัญเร่งด่วนตามกรอบปญัหาและความต้องการของตนเองได้  ซึ่ง
ความส าคญัอยู่ที่ความมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ และวธิกีารในการน าไปใช้ ปญัหาในความลม้เหลวจาก
ประสบการณ์ของรฐัธรรมนูญไทยในอดตี กค็อื รฐัธรรมนูญไทยถูกละเลยในเรือ่งของความมุ่งหมายในการท า
หน้าที่พื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากการน ารฐัธรรมนูญไปใช้ สิง่ที่รฐัธรรมนูญไทยถูกมองและคาดหวงั
มกัจะโน้มเอียงไปในทศิทางของการเป็นยาครอบจกัรวาล (Panacea) เสยีมากกว่า คอื คาดหมายกนัว่า
รฐัธรรมนูญจะตอ้งบรรลุความเป็นเลศิพรอ้มกันอย่างน้อยใน 2 ดา้นดว้ยกนัคอื (1) ความเป็นเลศิในการเป็น
กฎหมายสูงสุดทีส่มบูรณ์แบบและ (2) ความเป็นเลศิในการเป็นคมัภรีท์างกฎหมายที่ก าหนดชะตาชวีติของ
คน ครอบคลุมในทุกมติทิัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง ซึ่งในทีสุ่ดกก็ลบัไปสู่วงัวนของค าถามทีใ่ครก็
ตอบไมไ่ดว้่าไข่กบัไก่ใครเกดิก่อนกนั เพราะเราไม่เคยมโีอกาสไดใ้ชป้ระโยชน์จากรฐัธรรมนูญทีค่ดิว่าดทีี่สุด
สกัท ี
 โดยที่รฐัธรรมนูญเป็นเรื่องของการเมอืง-การปกครอง มหีน้าที่เฉพาะด้านในทางการเมอืง-การ
ปกครองและควรคาดหวงัผลเฉพาะทางการเมอืง-การปกครองเป็นดา้นหลกั และทีส่ าคญัต้องบรรลุถงึการท า
หน้าที่และประโยชน์พื้นฐาน (Output) ของมนัเองไดเ้สยีก่อน เมื่อรฐัธรรมนูญได้ท าหน้าที่และประโยชน์ขัน้
พื้นฐานของมนับรรลุผลแล้วส่วนสิ่งอื่นที่จะเป็นผลพวงตามมาก็ควรจะเป็นเรื่องของผลได้ในบัน้ปลาย 
(Outcome) ที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากที่ร ัฐธรรมนูญได้มีโอกาสท าห น้าที่พื้นฐานนั ้นผ่านพ้นไปแล้ว 
(Outcome)   
 ผูเ้ขยีนจงึมคีวามเหน็ว่าการใชร้ฐัธรรมนูญบนพืน้ฐานของเหตุผลทางการเมอืง-การปกครองและการ
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์สนองจดุมุง่หมายตามล าดบัความส าคญัเรง่ด่วนของประเทศเป็นเรือ่งใหญ่ และส าคญักว่า
การท ารฐัธรรมนูญใหเ้ป็นกฎหมายสูงสุดที่สมบูรณ์แบบซึง่น่าจะหยบิยกเอาเรื่องนี้มาเป็นระเบยีบวาระของ
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การจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนใหม่(Re -prioritized ) ในเวลาปจัจุบนัเพื่อขยายผลไปสู่การสรา้งระเบยีบ
วาระแห่งชาต ิ(National Agenda) ตระเตรยีมการส าหรบัสรา้งศกัยภาพใหม่ในทางการเมอืง-การปกครองให้
สงัคมและประเทศเพื่อจะได้เป็นจุดเริม่ต้นในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการพฒันาประเทศไปสู่เป้าหมาย
อื่นทีก่า้วหน้าขึน้อยา่งยัง่ยนืไดต่้อไปในอนาคตระยะยาว 
 จุดบอดที่เป็นปญัหามืดด าของเราในขณะน้ี ก็คือ เราตัง้ความหวังและจัดวางเป้าหมายของ
รฐัธรรมนูญไวใ้นต าแหน่งทีผ่ดิพลาด เพราะเราเริม่จากการตัง้ค าถามทีผ่ดิ (Wrong Question) มาแลว้ตัง้แต่
ต้น ดงันัน้ความพยายามในการหาค าตอบทีถู่ก (Right Answer) จงึเป็นเรื่องสูญเปล่า เราคงปฏเิสธไม่ไดว้่า
ในการจดัท ารฐัธรรมนูญภายใต้บรรยากาศของการขดัแยง้ทางการเมอืงทีรุ่นแรงในหมู่ผูป้กครองหรอืแมแ้ต่
ในบรรยากาศของการปฏริปูทางการเมอืงในขณะนี้นัน้ ฝ่ายทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งแต่ละฝ่ายต่างกม็ุ่งเพ่งเลง็เป้า
ใหญ่ไปทีก่ารท ารฐัธรรมนูญใหเ้ป็นเครื่องมอืสนองจุดมุ่งหมายตามความคาดหวงัของตนเป็นด้านหลกั หรอื
แมแ้ต่การยกย่องความสูงส่งของรฐัธรรมนูญให้เป็นคมัภรีส์ าเรจ็รูปทางกฎหมายด้วยก็ตาม ต่างคาดหมาย
กนัว่ารฐัธรรมนูญจะดแีละสมบรูณ์ไดน้ัน้ตอ้งเป็นรฐัธรรมนูญทีฝ่่ายกุมอ านาจยอมรบัและสามารถปฏริปูสงัคม 
เศรษฐกจิและการเมอืงไดพ้รอ้มกนัไปดว้ย ซึง่ในทางเทคนิคของการจดัท ารฐัธรรมนูญแมจ้ะเป็นสิง่ทีท่ าไดไ้ม่
ยากและผลที่ออกมาก็น่าจะได้ดีด้วยก็ตาม แต่สิ่งที่แก้กันไม่ตกก็คอื ปญัหาการขดักนัระหว่างเป้าหมาย
ในทางปฏบิตักิบัเป้าหมายความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของรฐัธรรมนูญ โดยเฉพาะการสรา้งประโยชน์จาก
การน ารฐัธรรมนูญไปใชใ้นทางการเมอืง-การปกครองนัน้เป็นสิง่ซึง่เรายงัขาดความมัน่ใจ และจนถงึปจัจุบนั
เรายงัไม่เคยมโีอกาสได้ใช้รฐัธรรมนูญที่ช่วยสรา้งความสามารถทางการเมอืง -การปกครองของประเทศได้
เลย ประเดน็ทีต่อ้งพจิารณากค็อืค าถามทีว่่ารฐัธรรมนูญของไทยยงัเป็นไดแ้ต่เพยีงกระจกสะทอ้นทีค่อยบอก
เราว่า “การเมอืง-การปกครองเป็นเช่นไรรฐัธรรมนูญก็ควรที่จะเป็นไปเช่นนัน้” หรอืรฐัธรรมนูญจะสามารถ
ยกระดบัขึน้สู่การเป็นกลไรในการก ากบัควบคุมการเมอืง-การปกครองไดแ้ลว้โดยที ่“เมื่อรฐัธรรมนูญเป็นเช่น
ไรการเมอืง-การปกครองก็จะต้องเป็นเช่นนัน้”  ด้วยกล่าวอีกนัยก็คอืรฐัธรรมนูญเท่านัน้ที่เป็นฝ่ายก ากบั
ควบคุมการเมอืง-การปกครองไมใ่ช่การเมอืง-การปกครองเป็นฝ่ายก าหนดรฐัธรรมนูญของประเทศ 
 ดว้ยเหตุผลขอ้จ ากดัและสภาพปญัหาดงักล่าวแลว้ การคาดหมายประโยชน์ของรฐัธรรมนูญในดา้นที่
เกี่ยวกบัผลทางปฏิบตัิจากการใช้รฐัธรรมนูญหรอืการใช้รฐัธรรมนูญให้มผีลทางปฏิบตัิ (Implementation 
Output) และด้านที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ร ัฐธรรมนูญที่มีต่อการเมือง -การปกครอง (Political 
Outcome) โดยเฉพาะผลกระทบทีม่ต่ีอการสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครองของประเทศจงึควร
ยดึเอามาเป็นเป้าหมายทีม่ลี าดบัความส าคญัเรง่ด่วนสงูสุดของรฐัธรรมนูญใหม ่
 

 ข้อพิจารณาปัญหาพื้นฐานและความจ าเป็นของรฐัธรรมนูญในการสร้างความสามารถทาง
การเมือง-การปกครองของประเทศ 

 หากเราได้สร้างวิธีคิดใหม่ๆ และเริ่มต้นที่ปญัหารากฐานซึ่งเป็นปมปญัหาใหญ่ของประเด็นโต้

อภปิรายของรฐัธรรมนูญ โดยเพ่งเลง็ทีห่น้าที่การใชส้อยและประโยชน์โภชน์ผลขัน้พื้นฐานของรฐัธรรมนูญ
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อยา่งแทจ้รงิเสยีก่อนแลว้อาจช่วยใหเ้ราไดม้โีอกาสใหม่ๆ ในการมองเหน็ขอ้คน้พบบางอย่างทีซ่่อนเรน้อยู่ใน

รฐัธรรมนูญโดยที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนจากการคิดในกรอบจ ากัด (Paradigm) แบบเก่าๆ (Old 

Paradigm) อย่างเช่น เริม่จากการตัง้ค าถามใหม่ง่ายๆ สกั 4 ค าถาม ถอื (1) ปญัหาพืน้ฐานทางการเมอืง-

การปกครองของเรามอีะไรบา้ง (2) เราตอ้งการจะบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมอืง-การปกครองในทศิทางและ

เป้าหมายใด (3) ฐานะหน้าที่และคุณประโยชน์ของรฐัธรรมนูญที่มต่ีอการเมอืง-การปกครองนัน้มอีะไรบ้าง  

และ (4)  เราจะจดัท าและน ารฐัธรรมนูญไปใช้  เพื่อแก้ไขสะสางปญัหาพื้นฐานทางการเมอืง-การปกครอง

และใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทางการเมอืง-การปกครองไดอ้ย่างไร ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเพยีงเท่านี้กน็ับว่าเป็นภาระอนั

ยิง่ใหญ่และเป็นคุณูปการอย่างยิง่ส าหรบัประเทศไทยในยุคปจัจุบนั และเป็นปจัจยัรากฐานที่พอเพยีงแล้ว

ส าหรบัใช้เป็นเครื่องชี้ทางสว่างให้เราได้มองเห็นอนาคตของโลกใหม่ๆ ในการที่จะตัง้ต้นสร้างระบบ

การเมอืง-การปกครองทีม่คีวามสามารถใหม้ัน่คงเป็นปึกแผ่น  และพัฒนาประเทศสู่ความเจรญิรุ่งเรื่องในขัน้

ต่อไป 

1) ในการพจิารณาค าถามแรก คอื ค าถามทีว่่า ปญัหาพื้นฐานทางการเมอืง-การปกครองของ

เราคอือะไรนัน้  ท าให้เราไดเ้กดิการตระหนักในการสบืเสาะค้นหาและเจาะลกึลงไปถงึรากเหงา้ของปญัหา

ทางการเมอืง-การปกครองในระดบัความรุนแรงที่หนักเบาในแต่ระดบัชัน้  อีกทัง้ยงัช่วยให้เราได้เลือก

จดัล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนในการวางน ้าหนักจุดเน้นของการแก้ไขไว้ในต าแหน่งและล าดบั

ขัน้ตอนก่อนหลงัอย่างถูกต้องได้ด้วย  ซึ่งในการค้นหาและการจดัจ าแนกความรุนแรงและความส าคญั

เร่งด่วนของปญัหาดงักล่าว กระท าไดโ้ดยการก าหนดขอบเขตของเครื่องบ่งชีส้ภาวะ (Indicator of Status) 

และเครือ่งชีว้ดัผลกระทบ (Indicator of Impact) ดงัต่อไปนี้คอื ในกรณขีองปญัหาทีถ่อืว่ามคีวามรุนแรงสูงสุด

และมลี าดบัความส าคญัเร่งด่วนกพ็จิารณาได้จากเครื่องบ่งชี้สภาวะในส่วนที่เกี่ยวกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ระบบการเมอืง-การปกครอง (Structure) อาท ิกลไก สถาบนั และผูน้ าทางการเมอืง-การปกครองโดยเฉพาะ

ในส่วนของโครงสร้างส่วนบนที่เกี่ยวกบัผู้ปกครองหรอืฝ่ายปกครอง และการพจิารณาจากเครื่องชี้วดัผล

กระทบของปญัหาเหล่านัน้ว่าก่อความรุนแรงในระดบัใด โดยเฉพาะในส่วนของความขดัแยง้ที่เกดิจากการ

แย่งชงิอ านาจการใช้อ านาจและการเปลี่ยนแปลงอ านาจของฝ่ายการเมอืง-การปกครองว่าเป็นวกิฤตการณ์

ทางการเมอืง-การปกครอง (Crisis) หรอืไม่ ส่วนกรณีของปญัหาที่มคีวามรุนแรงและล าดบัความเร่งด่วน

รองลงมา ก็พจิารณาได้จากเครื่องบ่งชี้สภาวะในส่วนที่เกี่ยวกบักระบวนการทางการเมอืง-การปกครอง 

(Process) อาท ิกระบวนการสมัพนัธท์างอ านาจระหว่างกลไกสถาบนัทางการเมอืง-การปกครอง ภาวะผูน้ า

ทางการเมอืง-การปกครอง (Leadership)  และพฤตกิรรมของนักการเมอืง-การปกครอง  (Behavior)  และ

การพจิารณาจากเครื่องชี้วดัผลกระทบของปญัหาดงักล่าวว่า ก่อความรุนแรงในขัน้ทีส่่งผลกระเทอืนต่อการ
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ด ารงรกัษามาตรฐานทางการเมอืง-การปกครองของระบอบการเมอืง-การปกครองหรอืไม่ (Regime)  ส่วนใน

กรณีของปญัหาทีม่คีวามรุนแรงและล าดบัความส าคญัเร่งด่วนในระดบัรากหญ้าที่สุด (Grass-roots)  นัน้ ก็

พจิารณาจากเครื่องชี้สภาวะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัสทิธเิสรภีาพและอ านาจทางการเมอืง-การปกครอง (Political 

Right) ของประชาชนผูก้ารปกครองในโครงสรา้งส่วนล่างทีเ่กี่ยวกบัประชาชน อาทิ บทบาทในการเขา้มสี่วน

ร่วมทางการเมือง-การปกครอง (Participation) ความรู้สึกพอใจและมีประสิทธิภาพทางการเมือง-การ

ปกครอง (Political Efficacy) และการพจิารณาจากเครื่องชี้วดัผลกระทบว่าก่อความรุนแรงในขัน้ที่ส่งผล

กระเทอืนต่อการบรรลุถึงเป้าหมายอุดมการณ์ทางการเมอืง-การปกครอง (Political Ideology) หรอืต่อ

คุณภาพทางการเมอืง-การปกครองหรอืไม่  (Quality Of Government) อาท ิประชาชนมคีวามรูส้กึแปลก

แยกจากการปกครอง (Political Alienation) หรอืรูส้กึต่อต้านและมคีวามคบัขอ้งใจต่อผูป้กครองและระบอบ

การปกครองหรอืไม ่(Political Frustration) ฯลฯ เป็นตน้ 

2) ในการพจิารณาถงึค าถามทีส่อง จากค าถามทีว่่าเราต้องการจะบรรลุจุดมุ่งหมายอะไรในทาง

การเมอืง-การปกครองซึง่เกีย่วขอ้งกบัความคาดหวงัว่าเราจะน าการทางการเมอืง-การปกครองไปในทศิทาง

ใด และเป้าหมายที่เราประสงค์จะบรรลุถงึนัน้อยู่ที่ใด  เพื่อเราจะได้มเีขม็ทศิชี้ทางและมองเหน็จุดหมายที่

ก าหนดเอาไว ้อกีทัง้ยงัช่วยก ากบัใหเ้ราไม่หลงทางและสามารถจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนในการบรรลุถงึ

จุดหมายในแต่ละระดบัอย่างมลี าดบัอย่างมขี ัน้ตอนได้ด้วย ซึ่งในการก าหนดทศิทางและเป้าหมายในทาง

การเมอืง-การปกครองนัน้ เราสามารถก าหนดจากเครื่องชีบ้่งสภาวะศกัยภาพ (Indicator of Potential)  และ

เครือ่งชีว้ดัการก าหนดทางเลอืกและชะตากรรมทางการเมอืง-การปกครองของประชาคมการเมอืง (Political 

Determination) ดงัต่อไปนี้คอื ในกรณีของการก าหนดทศิทางขัน้พื้นฐานของการเมอืง-การปกครองนัน้ เรา

สามารถพจิารณาไดจ้ากเครื่องชี้บ่งสภาวะศกัยภาพในส่วนทีเ่รยีกว่าสญัญาประชาคม (Social Contracts) 

ซึ่งเป็นความจ าเป็นขัน้พื้นฐานในการด ารงอยู่ของระบบการปกครอง อาทิ ความมัน่คงปลอดภยั ความ

ยุติธรรม ความเสมอภาค อิสระเสรีภาพและภราดรภาพรวมทัง้ความสงบสุขร่วมเย็นด้วย ส่วนในการ

พจิารณาถงึเครือ่งชีว้ดัทางเลอืกและชะตากรรมทางการเมอืง-การปกครองของประชาคมการเมอืงเพื่อคน้หา

เป้าหมายขัน้พื้นฐานของการปกครองตามศกัยภาพดงักล่าว ก็คอื การบรรลุเป้าหมายทางการเมอืง-การ

ปกครองในระดบัทีก่่อใหเ้กดิความมัน่คงมเีสถยีรภาพ (Stabilization) ทางการเมอืง-การปกครองนัน่เอง อาท ิ

การมคีวามต่อเนื่องทางความคดิและอุดมการณ์ทางการเมอืง-การปกครอง การเคารพกฎหมายชื่อแปทาง

การเมอืง-การปกครอง การมแีนวนโยบายและกลไกการน านโยบายไปปฏบิตัิที่มปีระสทิธภิาพ  มคีวาม

รบัผดิชอบและตอบสนองต่อประชาคมการเมอืงสงู การมวีฒันธรรมทางการเมอืง-การปกครองทีเ่อื้อต่อระบบ  

การมรีะเบยีบวธิแีละช่องทางในการถ่ายโอนอ านาจทางการเมอืง-การปกครอง และการมกีลไกสถาบนัที่
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เขม้แขง็ในการรองรบัและเผชญิกบัความต้องการเขา้มสี่วนร่วมและภาวะวกิฤตการณ์ต่างๆ  ไดอ้ย่างราบรื่น  

ฯลฯ  เป็นต้น  หรอืหากเราจะพจิารณาถงึเครื่องชี้บ่งสภาวะศกัยภาพเพื่อบอกทศิทางของระบบการเมอืง -

การปกครองในระดบัทีส่งูขัน้ไปอกีขัน้หนึ่ง เรากส็ามารถพจิารณาไดจ้ากในส่วนทีเ่รยีกว่าทางเลอืกของสงัคม 

(Social Choices) ศกัยภาพทางการเมอืง-การปกครองในระดบัทีร่ะบบการเมอืงกบักลุ่มผลประโยชน์ในหมู่

ชนที่หลากหลายมปีฏิสมัพนัธ์ที่ไม่เป็นปรปกัษ์และเกื้อกูลต่อกัน  อาท ิ การที่ระบบการเมอืงได้รบัพลงั

สนับสนุนจากการระดมความร่วมมอืจากกลุ่มชนในรูปแบบต่างๆ จากทุกหมู่เหล่า ขณะที่กลุ่มชนหมู่เหล่า

ต่างๆ มคีวามตื่นตวัในการเขา้รว่มใหก้ารสนบัสนุนในระบบการเมอืง-การปกครองดว้ย การทีร่ะบบการเมอืง-

การปกครองมขีดีความสามารถในการจดัสรรและกระจายผลประโยชน์ความมัง่คัง่และสิง่มคีุณค่าทางสงัคม

ให้แก่หมู่ชนที่หลากหลายได้เป็นที่พอใจและเป็นธรรมอยู่อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การเมอืง-การปกครองที่

ส่งเสรมิโอกาสและทางเลอืกที่เปิดกว้างให้แก่กลุ่มที่หลากหลายได้อย่างทัว่ถึง ฯลฯ เป็นต้น ส่วนในการ

พจิารณาถึงเครื่องชี้วดัทางเลอืกของประชาคมการเมอืงเพื่อค้นหาเป้าหมายของการระบบการเมอืง-การ

ปกครองตามศกัยภาพดงักล่าว  ก็คือ  การบรรลุถงึเป้าหมายทางการเมอืง-การปกครองที่กลุ่มได้รบัความ

คุม้ครองจากการมตีวัแทนอ านาจและผลประโยชน์ของตวัเอง (Empowered Representation) อาท ิการ

บรรลุถงึเป้าหมายทางการเมอืง-การปกครองทีก่ารมสี่วนร่วมทางการเมอืงเปิดกวา้งใหแ้ก่ทุกกลุ่มอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม การที่กลุ่มต่างๆ ได้รบัการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์โดยการมตีวัแทนที่

สามารถเขา้ถงึอ านาจทางการเมอืง-การปกครองในสดัส่วน ช่องทาง รปูแบบและสถานภาพทีเ่หมาะสม ฯลฯ 

เป็นต้น หรอืหากเราจะพจิารณาถงึเครื่องบ่งชีท้างเลอืกของปจัเจกบุคคล (Individual Choices)   ซึง่เป็น

ศกัยภาพทางการเมอืง-การปกครองในระดบัที่ฝ่ายขา้งน้อยและปจัเจกบุคคล เป็นผู้มสีทิธมิสี่วนทางการ

เมอืง-การปกครองของตวัเอง สามารถสมัฤทธิผ์ลทางการเมอืง-การปกครองไดด้ว้ยล าพงัตวัเองโดยไม่ต้อง

พึง่พาองคก์ร สถาบนั หรอืตวัแทน อาทิ การมเีสรภีาพในการแสดงออกทางความคดิในทางการเมอืง-การ

ปกครอง การได้รบัหลกัประกนัสทิธใินการแสดงออกและเรยีกร้องความต้องการผลประโยชน์ส่วนตวั การ

ไดร้บัความปกป้องคุม้ครองในการประกอบกจิการทางการเมอืง-การปกครองของตน การไดร้บัการตระหนัก

ความส าคญัโดยไม่ถูกหกัล้างลดิรอนสทิธปิระโยชน์ดว้ยเหตุผลและความต้องการของฝ่ายขา้งมากหรอืฝ่าย

ปกครองหรอืการบรรลุถงึการเลอืกก าหนดสถานภาพทางการเมอืงของตนเองได้ ฯลฯ เป็นต้น ส่วนในการ

พิจารณาถึงเครื่องชี้ว ัดทางเลือกของประชาคมการเมือง เพื่อค้นหาเป้าหมายของระบบการเมือง-การ

ปกครองในระดบัสูงสุด (Individual Self Government) ซึง่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปกครองทีเ่รยีกอกีนัย

หนึ่งว่า เป็นเป้าหมายทีม่คีวามเขม้ขน้ของการปกครองอยูน้่อยทีสุ่ด (The Less Government) 
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3) ในการพิจารณาถึงค าถามที่สาม จากค าถามที่ว่าฐานะหน้าที่และคุณประโยชน์ของ

รฐัธรรมนูญที่มต่ีอการเมอืง-การปกครองมอีะไรบ้างนัน้ ท าให้เราได้ตระหนักถึงฐานะหน้าที่ที่แท้จรงิของ

รฐัธรรมนูญ  โดยไมล่ะเลยหรอืมองผ่านขา้มไปแสวงหาฐานะหน้าทีอ่ื่นๆ ซึง่ไม่ใช่ฐานะหน้าทีพ่ืน้ฐานของมนั

เอง  หรอืแมก้ระทัง่การมองเป้าหมายของคุณประโยชน์ที่ผดิพลาดไปจากความเป็นจรงิหรอืที่ควรจะเป็น  

(Mislead)  ซึ่งในความเป็นจรงิฐานะของรฐัธรรมนูญก็คอื เอกสารหรอืตราสารทางการเมอืง-การปกครอง  

ซึ่งมีหน้าที่เป็นเครื่องมือและคู่มือในทางการเมือง -การปกครองดังได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น  ส่วน

คุณประโยชน์ของรฐัธรรมนูญนัน้จะตอ้งช่วยในการอ านวยความสะดวกทางการเมอืง-การปกครองใหเ้กดิการ

ปกครองทีม่คีวามสามารถ (Political Competence & Smart Government) สูงเพยีงพอทีจ่ะแก้ไขปญัหาและ

ลดความรุนแรงของผลกระทบจากปญัหาทางการเมือง-การปกครองในระดับต่างๆ เช่น ปญัหาและ

ผลกระทบในระดบัโครงสรา้งและวกิฤตกิารณ์ทางการเมอืง-การปกครอง (Government Structure & Crisis) 

ปญัหาและผลกระทบในระดบักระบวนการและมาตรฐานของระบอบการปกครอง (Process of Government 

& Standard of Regime) และปญัหาและผลกระทบในระดบัสทิธเิสรภีาพและอ านาจการมสี่วนร่วมทางการ

เมอืง-การปกครองของประชาชนและคุณภาพของการเมอืง-การปกครอง (Government Participation & 

Quality of Government) ตลอดทัง้การมปีระโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้เกดิระบบการเมอืง-การ

ปกครองที่มคีวามสามารถ ในส่วนทีก่่อให้เกดิการบรรลุถงึจุดหมายทางการเมอืง-การปกครอง คอืสามารถ

ช่วยชีท้ศิทางและน าการเมอืง-การปกครองไปสู่เป้าหมายระดบัต่างๆ ไดด้้วย เช่น การบรรลุถงึทศิทางและ

เป้าหมายในระดบัการด ารงรกัษาของสญัญาประชาคมทางการเมอืง-การปกครองได้ และการมเีสถยีรภาพ

ความมัน่คงของระบบการเมอืง-การปกครอง (Stabilization)  การบรรลุถงึทศิทางและเป้าหมายในระดบัของ

การสรา้งทางเลอืกใหส้งัคม และอ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มทีห่ลากหลายในสงัคมมตีวัแทนรองรับและ

ไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง (Social Choices & Empowered Representation) และการบรรลุถงึทศิทางและ

เป้าหมายในระดบัของการสร้างทางเลือกและความสามารถให้แก่ฝ่ายข้างน้อยและปจัเจกบุคคลในการ

ปกครองตวัเองได ้(Individual Choices & Individual Self Government)   

4) ส าหรบัในการพจิารณาถงึค าถามสุดทา้ย ในค าถามทีว่่าเราจะจดัท าและน ารฐัธรรมนูญไปใช้

เพื่อแกไ้ขสะสางปญัหาพืน้ฐานทางการเมอืง-การปกครองและใหบ้รรลุจดุมุง่หมายทางการเมอืง-การปกครอง

ไดอ้ยา่งไรนัน้ กเ็ป็นหน้าทีข่องฝา่ยต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท ารฐัธรรมนูญ จะต้องร่วมกนัช่วยขบคดิและ

ประเมนิร่วมกนัว่าในขณะนี้ในระบบการเมอืง-การปกครองของเรานัน้มคีวามจ าเป็นหรอืต้องการสรา้งระบบ

การเมอืง-การปกครองให้มคีวามสามารถทางการเมอืง-การปกครองในระดบัใด  จงึจะสามารถแก้ไขปญัหา

และบรรลุถงึจดุมุง่หมายทางการเมอืง-การปกครองทีต่้องการได ้ โดยพจิารณาว่าเราก าลงัประสบหรอืเผชญิ
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กบัปญัหาทางการเมอืง-การปกครองอะไรบ้าง  มผีลกระทบที่มคีวามรุนแรงอยู่ในระดบัใด ต้องจดัล าดบั

ความส าคัญและเร่งด่วนในการปรบัปรุงแก้ไขอย่างไร  และในขณะเดียวกันเราได้ก าหนดทิศทางและ

ตัง้เป้าหมายในการเมอืง-การปกครองที่ต้องการบรรลุถึงร่วมกันอย่างไร  มลี าดบัความส าคัญและความ

เรง่ด่วนก่อนหลงัอย่างไร จากนัน้ถงึจะมาคดิต่อว่าจากกรอบก าหนดของขอบเขตปญัหา  ระดบัความรุนแรง

ของผลกระทบ ทศิทาง เป้าหมาย ล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนในทางการเมอืง-การปกครองนัน้ เรา

จะมาออกแบบเคา้โครง และรายละเอยีดของรฐัธรรมนูญรปูแบบใดทีจ่ะช่วยอ านวยการใหเ้กดิการเมอืง-การ

ปกครองทีม่คีวามสามารถสงูพอทีจ่ะตอบสนองกบักรอบปญัหาและเป้าหมายทางเมอืง-การปกครองที่วางไว้

ได้ และที่ส าคญัคอื การค านึงถงึประเดน็ในทางปฏบิตั ิคอืให้มกีารน าเอารฐัธรรมนูญนัน้ไปใช้ให้บงัเกิดผล

เป็นรปูธรรมไดด้ว้ย นัน่คอื รฐัธรรมนูญทีจ่ะน าออกมาใชน้ัน้ต้องเป็นรฐัธรรมนูญทีอ่อกมาจากความเหน็พอ้ง

ต้องกนัและก่อให้เกิดการยอมรบัร่วมกนัอย่างกว้างขวางจากประชาคมการเมอืงด้วย ซึ่งในการได้มาซึ่ง

รฐัธรรมนูญทีป่ระชาคมการเมอืงยอมรบันัน้ จ าเป็นจะต้องอาศยักรรมวธิใีนการจดัท าทีผ่่านกระบวนการของ

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงทีก่วา้งขวางและลกึซึง่อย่างแทจ้รงิ (Political Participation)  ไม่ใช่เพยีงแต่ผ่าน

กระบวนการสมัผสัภาวะอารมณ์ความรูส้กึ (Feeling Contact) เท่านัน้ ทัง้นี้เพราะการไดม้าซึง่กรอบก าหนด

ของประเดน็ปญัหา ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ ทศิทาง เป้าหมาย ล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วน

ทางการเมอืง-การปกครอง ซึ่งเป็นปจัจยัก าหนดรฐัธรรมนูญนัน้ต้องตรงกบัความเป็นจรงิและสอดคลอ้งกบั

พืน้ฐานความตอ้งการของประชาคมการเมอืงดว้ยเช่นเดยีวกนั  

 

 รฐัธรรมนูญใหม่กบัข้อเสนอในการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของประเทศ 
 บทเรียนที่ส าคัญจากประสบการณ์ในการสร้างชาติบ้านเมืองให้ประสบผลส าเร็จนัน้ ต้องให้

ความส าคญักบัการเริม่ตน้สรา้งรากบานทางการเมอืง-การปกครองของประเทศใหม้คีวามมัน่คงมเีสถยีรภาพ

เป็นปึกแผ่นเสยีก่อนประกอบกบัเป็นที่ทราบกันดอียู่แล้วว่าปญัหาส าคญัของประเทศในปจัจุบนัเกิดจาก

ปญัหาทางการเมอืง-การปกครองเป็นปฐมเหตุ  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการพฒันา

การเมอืงของนักวชิาการดา้นการพฒันาการเมอืงที่มชีื่อเสยีงท่านหนึ่ง (Huntington) ได้กล่าวไว้ว่า ความ

แตกต่างในการพฒันาการเมอืงของประเทศที่พฒันาแล้วกบัประเทศที่ก าลงัพฒันานัน้ไม่ได้เกิดจากความ

แตกต่างของระบอบการเมอืง-การปกครอง (Regime) หากแต่เกิดจากความสามารถทางการเมอืง-การ

ปกครอง (Competence)  ของประเทศนัน้ๆ เอง ดงันัน้ในโอกาสทีป่ระเทศไทยได้มกีารจดัท ารฐัธรรมนูญ

ใหม่  อกีครัง้  จงึควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครองของประเทศเป็น
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ล าดบัความส าคญัเร่งด่วนในล าดบัต้นเสียก่อน ซึ่งในการสร้างความสามารถทางการเมอืง-การปกครอง

ประเทศนัน้ มขีอ้เสนอทีค่วรพจิารณาในการจดัท ารฐัธรรมนูญใหม ่ในประเดน็ส าคญัดงัต่อไปนี้ คอื 

1) การสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครอง โดยการสรา้งกรอบความสมานฉันทท์าง

การเมอืงไวใ้นรฐัธรรมนูญซึง่ควรก าหนดใหม้อีงคป์ระกอบส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

  (1)  การสร้างความก้าวหน้าของระบอบประชาธปิไตยในเชงิธรรมมาภบิาลโดยเน้นการ

จ ากดัควบคุมอ านาจของฝ่ายผู้ปกครอง และการส่งเสรมิคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนฝ่ายผู้รบัการ

ปกครอง 

  (2)  การถ่วงดุลทางชนชัน้ระหว่างชนชัน้ล่างกบัชนชัน้น าโดยสรา้งความเขม้แขง็ให้แก่ชน

ชัน้กลางมากขึน้ 

  (3)  การกระจายกลไก สถาบนัทางการเมอืง-การปกครองให้มทีัง้กลไก สถาบนัของผู้ใช้

อ านาจ (power User)  กลไกสถาบนัของผูค้วบคุมตรวจสอบอ านาจ (Power Censer) และกลไกสถาบนัของ

ผูคุ้ม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน (Power Monitor)   

  (4)  การสรา้งดุลยภาพระหว่างภาคส่วนทางการเมอืง ทัง้ระหว่างการเมอืงระดบัชาตแิละ

การเมอืงระดบัทอ้งถิน่  ระหว่างการเมอืงภาคนกัการเมอืงและการเมอืงภาคพลเมอืง 

  (5)  การสร้างความชอบธรรมทางการเมอืง -การปกครองให้มผีลผูกพนัทัง้กบัพนัธะทาง

กฎหมาย (Legal Commitment) ควบคู่กนัไปกบัพนัธะทางการเมอืง (Political Commitment) ดว้ย 

  (6)  การสรา้งการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนทีม่คีวามเขม้แขง็โดยค านึงถงึการมี

ผลสมัฤทธิจ์ากการมสี่วนรว่มทางการเมอืง-การปกครอง 

  (7)  การสรา้งความยัง่ยนืของการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) แทนการปกครอง

ดว้ยกฎหมาย (Rule by Law) ควบคู่กนัไปกบัการปกครองโดยฝ่ายขา้งมากทีเ่คารพฝ่ายขา้งน้อย (Majority 

Rule) แทนการปกครองโดยฝา่ยเผดจ็การเมอืง-การปกครองฝา่ยขา้งมากแบบเบด็เสรจ็ (Absolute Majority)   

  (8)  การสรา้งเสถยีรภาพของรฐัธรรมนูญใหส้ามารถปฏบิตัไิดแ้ละไดร้บัการเคารพความ

ศกัดิส์ทิธใินสภาพบงัคบัของรฐัธรรมนูญพรอ้มกนัไปดว้ย 

2) การสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครอง โดยการสรา้งกรอบระบบการเมอืงแบบ

การมสี่วนรว่มทีเ่ขม้แขง็ไวใ้นรฐัธรรมนูญ ซึง่ควรก าหนดใหม้อีงคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปน้ี  คอื 

  (1)  การสรา้งความมสีมัฤทธิผ์ลทางปฏบิตัจิากการมสี่วนรว่มทางการเมอืง-การปกครอง

ของประชาชน (Political Efficacy)   
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  (2)  การสรา้งประชาธปิไตยทางการเมอืงแบบการมสี่วนรว่มทีเ่ขม้แขง็และครบวงจร

ครอบคลุมการมสี่วนรว่มทัง้กระบวนการเขา้สู่อ านาจ การใชอ้ านาจและการพน้จากอ านาจ 

  (3)  การสรา้งดุลยภาพการแขง่ขนัทางอ านาจของนกัการเมอืงกบัการใชส้ทิธเิขา้มสี่วนรว่ม

ทางการเมอืงของประชาชน 

  (4)  การสรา้งนิตริฐัทีม่ที ัง้นิตธิรรมและคุณธรรมโดยครอบคลุมทัง้กฎเกณ์ท์างโลกและ

กฎเกณ์ท์างศลีธรรมคุณธรรม 

  (5)  การธ ารงรกัษาอ านาจอธปิไตยของรฐั ครอบคลุมทัง้ภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ 

  (6)  การสรา้งภาระทางการเมอืง-การปกครองใหค้รอบคลุมทัง้ความรบัผดิชอบทางการ

เมอืง-การปกครอง (Political Responsibility) และการตอบสนองทางการเมอืง-การปกครอง (Political 

Responsiveness)  

3)  การสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครอง  โดยการสรา้งกรอบคุณภาพสงัคมแบบ

สนัตภิราดรภาพไวใ้นรฐัธรรมนูญ  ซึง่ควรก าหนดใหม้อีงคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปนี้  คอื 

  (1)  การสรา้งสงัคมเสรภีาพ  โดยการคุม้ครองรกัษาสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

  (2)  การสรา้งสงัคมเสมอภาค  โดยการป้องกนัการใชอ้ านาจไมใ่หม้กีารเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่

เป็นธรรมของฝ่ายผูป้กครอง   

  (3)  การสรา้งสงัคมสนัตภิาพ  โดยการสรา้งกลไกในการป้องกนัแกไ้ขเยยีวยาและระงบัขอ้

พพิาทขดัแยง้ในสงัคมใหม้คีวามสลบัซบัซอ้นครอบคลุมปญัหาส าคญัของประเทศ 

  (4)  การสรา้งสงัคมภราดรภาพ  โดยการสรา้งกลไกในการช่วยประนีประนอมอมชอม

ประสานประโยชน์รว่มกนั  การเจรจาต่อรองดว้ยเหตุผลและสรา้งความเหน็พอ้งรวมกนัของคนทีม่คีวาม

หลากหลายและแตกต่างไดอ้ยา่งมคีวามราบรืน่ 

4) การสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครอง โดยการสรา้งกรอบการปกป้องคุม้ครอง

สทิธขิองประชาชนไวใ้นรฐัธรรมนูญ ซึง่ควรก าหนดใหม้อีงคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปนี้ คอื 

  (1)  การก าหนดฐานสทิธขิองประชาชน  ใหค้รอบคลุมทัง้สทิธขิองความเป็นคน  สทิธขิอง

ความเป็นพลเมอืง  และสทิธขิองความเสมอภาค 

  (2)  การก าหนดกลไกคุม้ครองสทิธขิองประชาชนใหค้รอบคลุมทัง้การขอป้องกนัสทิธ ิ การ

ขอสนองสทิธ ิ และการขอเยยีวยาสทิธ ิ
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  (3)  การก าหนดกระบวนการใชส้ทิธขิองประชาชน  ใหค้รอบคลุมทัง้การเขา้สู่อ านาจ  การ

ใชอ้ านาจ  และการพน้จากอ านาจของผูป้กครอง 

  (4)  การก าหนดเป้าหมายในการใชส้ทิธขิองประชาชนใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นทีเ่กีย่วกบัอ านาจ

นิตบิญัญตั ิ อ านาจบรหิาร  และอ านาจตุลาการ 

  (5)  การก าหนดผลลพัธใ์นการใชส้ทิธขิองประชาชนใหค้รอบคลุมทัง้การเขา้ถงึอ านาจ  การ

ใชป้ระโยชน์จากอ านาจ  และการมอีทิธพิลเหนืออ านาจได้ 

  (6)  การก าหนดวธิกีารใชส้ทิธใิหค้รอบคลุมทัง้การเรยีกรอ้ง การรอ้งทุกข ์และการฟ้องรอ้ง 

  (7)  การก าหนดแบบของสทิธใิหป้ระชาชนมทีัง้สทิธติามทีม่กีฎหมายรบัรองไวแ้ละสทิธิ

ตามทีไ่มม่กีฎหมายก าหนดเป็นขอ้หา้มไว้ 

5) การสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครอง โดยการสรา้งกรอบการส่งเสรมิพลงั

อ านาจของประชาชนไวใ้นรฐัธรรมนูญ  ซึง่ควรก าหนดใหม้อีงคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปนี้  คอื 

  (1)  การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองปจัเจกบุคคล (Individual) 

  (2) การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองเอกชน (Private) 

  (3) การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองกลุ่มชน (Group) 

  (4) การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองชุมชน (Community) 

  (5) การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองทอ้งถิน่ (Local) 

  (6) การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองมหาชน (Mass) 

6) การสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครอง  โดยการสรา้งกรอบของรฐัแห่งมหาชน

ไวใ้นรฐัธรรมนูญ  ซึง่ควรก าหนดใหม้อีงคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปนี้  คอื 

  (1)  การบรูณาการโครงสรา้งอ านาจทางการเมอืง-การปกครองตามลกัษณะของกลุ่มชนชัน้

ทางการเมอืง-การปกครองใหม้กีารผสมผสานทัง้ความยุตธิรรมเชงิปรมิาณตามสดัส่วน  และความยตุธิรรม

เชงิคุณภาพตามความสามารถทีเ่หมาะสม 

  (2)  การบรูณาการบทบาททางการเมอืง-การปกครองตามลกัษณะขององคก์รสถาบนัทาง

การเมอืงใหม้คีวามผสมผสานทัง้ความยตธิรรมเชงิปรมิาณตามสดัส่วนและความยตุธิรรมเชงิคุณภาพตาม

ความสามารถทีเ่หมาะสม 

  (3)  การบรูณาการเป้าหมายทางการเมอืง-การปกครองตามลกัษณะของกลุ่มอ านาจทาง

การเมอืง-การปกครองใหม้คีวามผสมผสานทัง้ความยตุธิรรมเชงิปรมิาณตามสดัส่วนและความยตุธิรรมเชงิ

คุณภาพตามความสามารถทีเ่หมาะสม 
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  (4)  การบรูณาการผลประโยชน์ทางการเมอืง-การปกครองตามลกัษณะของกลุ่ม

ผลประโยชน์ทางการเมอืง-การปกครองใหม้กีารผสมผสานทัง้ความยตุธิรรมเชงิปรมิาณตามสดัส่วนและ

ความยตุธิรรมเชงิคุณภาพตามความสามารถทีเ่หมาะสม 

7) การสรา้งความสามารถทางการเมอืง-การปกครอง  โดยการสรา้งกรอบของรฐัประชาธปิไตย

ไวใ้นรฐัธรรมนูญ  ซึง่ควรก าหนดใหม้อีงคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปนี้  คอื 

  (1)  การสรา้งประชาธปิไตยในระบอบการเมอืง-การปกครอง 

  (2)  การสรา้งประชาธปิไตยในสถาบนัการเมอืง-การปกครอง 

  (3)  การสรา้งประชาธปิไตยในโครงสรา้ง-หน้าทีข่องระบบการเมอืง-การปกครอง 

  (4)  การสรา้งประชาธปิไตยในรปูแบบของรฐับาล 

  (5)  การสรา้งประชาธปิไตยในกระบวนการทางการเมอืง-การปกครอง 

 ทัง้นี้ พจิารณาไดจ้ากภาพประกอบดงัต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบรฐัธรรมนูญกบัข้อเสนอในการสร้างความสามารถ 

ทางการเมือง-การปกครอง ของประเทศ 

หน้าท่ีส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ เค้าโครงส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ สาระประโยชน์ส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ 

1.  แก้ไขปัญหาดัง้เดิมทางการเมือง-การ

ปกครอง 

1.1 ปญัหาโครงสรา้งทางการเมอืง-การปกครอง 1.1  เพือ่แกป้ญัหาวกิฤตการณ์ทางการเมอืง-การปกครอง 

1.2 ปญัหากระบวนการทางการเมอืง-การ

ปกครอง 

1.2  เพือ่แกป้ญัหามาตรฐานทางระบอบการเมอืง-การ

ปกครอง 

1.3  ปญัหาการมสีว่นรว่มทางการเมอืง-การ

ปกครอง 

1.3  เพือ่แกป้ญัหาอดุมการณ์ทางการเมอืง-การปกครอง 

2.  ก าหนดศกัยภาพใหม่ทางการเมือง-การ

ปกครอง 

2.1  รกัษาสญัญาประชาคมทางการเมอืง-การ

ปกครอง 

1.1  เพือ่รกัษาความมัน่คงมเีสถยีรภาพทางการเมอืง-การ

ปกครอง 

2.2  การสรา้งทางเลอืกทางการเมอืง-การ

ปกครองใหก้ลุ่มชนและสงัคม 

1.2  เพือ่ใหก้ลุ่มตวัแทนคุม้ครองผลประโยชน์และอ านาจ 

2.3  การสรา้งทางเลอืกทางการเมอืง-การ

ปกครองใหป้จัเจกบุคคล 

1.3  เพือ่ใหป้จัเจกบุคคลพึง่พาการเมอืง-การปกครอง

ตนเอง 

3.  สร้างความสามารถทางการเมือง-การ

ปกครอง 

3.1  สรา้งความสมานฉนัทท์างการเมอืง-การ

ปกครอง 

3.1.1  สรา้งความกา้วหน้าของระบอบประชาธปิไตยในเชงิ

ธรรมา ภบิาลโดยเน้นการจ ากดัควบคมุอ านาจของฝา่ย

ผูป้กครอง  และการสง่เสรมิคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของ

ประชาชนฝา่ยผูร้บัการปกครอง 

3.1.2  การถ่วงดุลทางชนชัน้ระหว่างชนชัน้ชา่งกบัชนชัน้

น าโดยสรา้งความเขม้แขง้ในแกช่นชัน้กลางมากขึน้ 
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หน้าท่ีส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ เค้าโครงส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ สาระประโยชน์ส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ 

  3.1.3  การกระจายกลไก  สถาบนัทางการเมอืง-การปกครองใหม้ี

ทัง้กลไก สถาบนัของผูใ้ชอ้ านาจ (Power user)  กลไกสถาบนั

ของผูค้วบคมุตรวจสอบอ านาจ (Power Censer)  และกลไก

สถาบนัของผูคุ้ม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน (Power 

Monitor) 

3.1.4  การสรา้งดุลยภาพระหว่างภาคสว่นทางการเมอืง ทัง้

ระหว่างการเมอืงระดบัชาตแิละการเมอืงระดบัทอ้งถิน่  ระหว่าง

การเมอืงภาคนกัการเมอืงและการเมอืงภาคพลเมอืง 

3.1.5  การสรา้งความชอบธรรมทางการเมอืง-การปกครองใหม้ี

ผลผกูพนัทัง้กบัพนัธะทางกฎหมาย (Legal Commitment)  

ควบคูก่นัไปกบัพนัธะทางการเมอืง (Political Commitment) ดว้ย 

3.1.6  การสรา้งการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชนทีม่ี

ความเขม้แขง็โดยค านึงถงึการมสีมัฤทธิจ์ากการมสีว่นรว่ม

ทางการเมอืง-การปกครอง 

3.1.7  การสรา้งความยัง่ยนืของการปกครองโดยกฎหมาย (Rule 

of Law) แทนการปกครองดว้ยกฎหมาย (Rule by Law) ควบคู่

กนัไปกบัการปกครองโดยฝา่ยขา้งมากทีเ่คารพฝา่ยขา้งน้อย 

(Majority Rule) แทนการปกครองโดยฝา่ยเผดจ็การเมอืง-การ

ปกครองฝา่ยขา้งมากแบบเบด็เสรจ็ (Absolute Majority)  
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  3.1.8  การสรา้งเสถยีรภาพของรฐัธรรมนูญใหส้ามารถปฏบิตัไิด้

และไดร้บัการเคารพความศกัดิส์ทิธใินสภาพบงัคบัของ

รฐัธรรมนูญพรอ้มกนัไปดว้ย   

3.2  การสรา้งกรอบระบบการเมอืงแบบการมสีว่น

รว่มทีเ่ขม้แขง็ไวใ้นรฐัธรรมนูญ   

3.2.1  การสรา้งความมสีมัฤทธิผ์ลทางปฏบิตัจิากการมสีว่นรว่ม

ทางการเมอืง-การปกครองของประชาชน (Political Efficacy)   

3.2.2  การสรา้งสงัคมเสมอภาค  โดยการป้องกนัการใชอ้ านาจ

ไมใ่หม้กีารเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมของฝา่ยผูป้กครอง    

3.2.3  การสรา้งสงัคมสนัตภิาพ  โดยการสรา้งกลไกในการ

ป้องกนัแกไ้ขเยยีวยาและระงบัขอ้พพิาทขดัแยง้ในสงัคมใหม้ี

ความสลบัซบัซอ้นครอบคลุมปญัหาส าคญัของประเทศ 

3.2.4  การสรา้งนิตริฐัทีม่ที ัง้นิตธิรรมและคณุธรรมโดย

ครอบคลุมทัง้กฎเกณ์ท์างโลกและกฎเกณ์ท์างศลีธรรม

คณุธรรม 

3.2.5  การธ ารงรกัษาอ านาจอธปิไตยของรฐั  ครอบคลุมทัง้

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

3.2.6  การสรา้งภาระทางการเมอืง-การปกครองใหค้รอบคลุม

ทัง้ความรบัผดิชอบทางการเมอืง-การปกครอง (Political 

Responsibility)  และการตอบสนองทางการเมอืง-การปกครอง 

(Political Responsiveness)  
  



56 
 

หน้าท่ีส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ เค้าโครงส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ สาระประโยชน์ส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ 

 3.3  การสรา้งกรอบคณุภาพสงัคมแบบสนัต ิภาร

ดรภาพไวใ้นรฐัธรรมนูญ 

3.3.1  การสรา้งสงัคมเสรภีาพ โดยการคุม้ครองรกัษาสทิธิ

เสรภีาพของประชาชน 

  3.3.2  การสรา้งสงัคมเสมอภาค  โดยการป้องกนัการใชอ้ านาจ

ไมใ่หม้กีารเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมของฝา่ยผูป้กครอง   

  3.3.3  การสรา้งสงัคมสนัตภิาพ  โดยการสรา้งกลไกในการ

ป้องกนัแกไ้ขเยยีวยาและระงบัขอ้พพิาทขดัแยง้ในสงัคมใหม้ี

ความสลบัซบัซอ้นครอบคลุมปญัหาส าคญัของประเทศ 

  3.3.4  การสรา้งสงัคมภราดรภาพ  โดยการสรา้งกลไกในการ

ชว่ยประนีประนอมอมชอมประสานประโยชน์รว่มกนั  การ

เจรจาต่อรองดว้ยเหตุผลและสรา้งความเหน็พอ้งรวมกนัของคน

ทีม่คีวามหลากหลายและแตกต่างไดอ้ยา่งมคีวามราบรืน่ 

 3.4  การสรา้งกรอบการปกป้องคุม้ครองสทิธขิอง

ประชาชนไวใ้นรฐัธรรมนูญ 

3.4.1 การก าหนดฐานสทิธขิองประชาชน  ใหค้รอบคลุมทัง้สทิธิ

ของความเป็นคน  สทิธขิองความเป็นพลเมอืง  และสทิธขิอง

ความเสมอภาค 

 3.4.2  การก าหนดกลไกคุม้ครองสทิธขิองประชาชนให้

ครอบคลุมทัง้การขอป้องกนัสทิธ ิ การขอสนองสทิธ ิ และการ

ขอเยยีวยาสทิธ ิ

 3.4.3  การก าหนดกระบวนการใชส้ทิธขิองประชาชน  ให้

ครอบคลุมทัง้การเขา้สูอ่ านาจ  การใชอ้ านาจ  และการพน้จาก

อ านาจของผูป้กครอง 
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หน้าท่ีส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ เค้าโครงส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ สาระประโยชน์ส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ 

  3.4.4  การก าหนดเป้าหมายในการใชส้ทิธขิองประชาชนให้

ครอบคลุมทัง้ดา้นทีเ่กีย่วกบัอ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร 

และอ านาจตุลาการ 

  3.4.5  การก าหนดผลลพัธใ์นการใชส้ทิธขิองประชาชนให้

ครอบคลุมทัง้การเขา้ถงึอ านาจ การใชป้ระโยชน์จากอ านาจ 

และการมอีทิธพิลเหนืออ านาจได ้  

  3.4.6  การก าหนดวธิกีารใชส้ทิธใิหค้รอบคลุมทัง้การเรยีกรอ้ง  

การรอ้งทุกข ์ และการฟ้องรอ้ง 

  3.4.7  การก าหนดแบบของสทิธใิหป้ระชาชนมทีัง้สทิธติามทีม่ี

กฎหมายรบัรองไวแ้ละสทิธติามทีไ่มม่กีฎหมายก าหนดเป็นขอ้

หา้มไว ้

 3.5  การสรา้งกรอบการสง่เสรมิพลงัอ านาจของ

ประชาชนไวใ้นรฐัธรรมนูญ 

3.5.1  การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองปจัเจกบุคคล 

(Individual)  

3.5.2  การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองเอกชน (Private) 

3.5.3  การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองกลุ่มชน (Group) 

3.5.4  การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองชมุชน (Community) 

3.5.5  การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองทอ้งถิน่ (Local) 

3.5.6  การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองมหาชน (Mass) 
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หน้าท่ีส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ เค้าโครงส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ สาระประโยชน์ส าคญัของรฐัธรรมนูญใหม่ 

 3.6  การสรา้งกรอบของรฐัแห่งมหาชนไวใ้น

รฐัธรรมนูญ 

3.6.1  การบรูณาการโครงสรา้งอ านาจทางการเมอืง-การ

ปกครองตามลกัษณะของกลุ่มชนชัน้ทางการเมอืง-การปกครอง

ใหม้กีารผสมผสานทัง้ความยตุธิรรมเชงิปรมิาณตามสดัสว่น  

และความยตุธิรรมเชงิคณุภาพตามความสามารถทีเ่หมาะสม 

3.6.2  การบรูณาการบทบาททางการเมอืง-การปกครองตาม

ลกัษณะของอองคก์รสถาบนัทางการเมอืงใหม้คีวามผสมผสาน

ทัง้ความยตุธิรรมเชงิปรมิาณตามสดัสว่นและความยตุธิรรมเชงิ

คณุภาพตามความสามารถทีเ่หมาะสม 

3.6.3  การบรูณาการเป้าหมายทางการเมอืง-การปกครองตาม

ลกัษณะของกลุ่มอ านาจทางการเมอืง-การปกครองใหม้คีวาม

ผสมผสานทัง้ความยตุธิรรมเชงิปรมิาณตามสดัสว่นและความ

ยตุธิรรมเชงิคณุภาพตามความสามารถทีเ่หมาะสม 

3.6.4  การบรูณาการผลประโยชน์ทางการเมอืง-การปกครอง

ตามลกัษณะของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมอืง-การปกครองให้

มกีารผสมผสานทัง้ความยตุธิรรมเชงิปรมิาณตามสดัสว่นและ

ความยตุธิรรมเชงิคณุภาพตามความสามารถทีเ่หมาะสม   
  



59 
 

 3.7  การสรา้งกรอบของรฐัประชาธปิไตยไวใ้น

รฐัธรรมนูญ   

3.7.1  การสรา้งประชาธปิไตยในระบอบการเมอืง-การปกครอง 

3.7.2  การสรา้งประชาธปิไตยในสถาบนัการเมอืง-การปกครอง 

3.8.3  การสรา้งประชาธปิไตยในโครงสรา้ง-หน้าทีข่องระบบ

การเมอืง-การปกครอง 

3.7.4  การสรา้งประชาธปิไตยในรปูแบบของรฐับาล 

3.7.5  การสรา้งประชาธปิไตยในกระบวนการทางการเมอืง-การ

ปกครอง 
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เร่ืองท่ี 3. การให้ความส าคญักบัการสร้างคณุค่าและความดีงามในรฐัธรรมนูญ-

กฎหมาย-รฐั-ผูป้กครองและการเมืองการปกครองท่ีดี-ยติุธรรม  
 ในเรื่อง “ความส าคัญของการสร้างคุณค่าและความดีงามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย-รฐั-

ผู้ปกครองและการเมืองการปกครองท่ีดี-ยุติธรรม” นี้ ได้แบ่งเนื้อหาส าคญัออกเป็น 6 ส่วน ซึ่ง

ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ (1.) นักคิดผู้เสนอแนะคุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนูญ -

กฎหมาย-รฐั-ผู้ปกครองและการเมอืงการปกครองทีด่ี-ยุตธิรรม (2.) เป้าหมายและแนวทางในการแสวงหา

คุณค่าและความดงีามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย-รฐั-ผู้ปกครองและระบบการเมอืงการปกครองที่ดี-ยุตธิรรม 

(3.) คุณูปการของคุณค่าและความดงีามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผูป้กครองและการเมอืงการปกครองที่

ด-ียุตธิรรม (4.)  คุณค่าและความดงีามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผูป้กครองและการเมอืงการปกครองที่

ด-ียุตธิรรม (5.)  แบบของคุณค่าและความดงีามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผู้ปกครองและการเมอืงการ

ปกครองทีด่-ียตุธิรรม และ( 6.) การแสวงหาคุณค่าและความดงีามจากการออกแบบรฐัธรรมนูญและการเมอืง

การปกครองทีด่-ียตุธิรรม ทัง้นี้  จะไดก้ล่าวถงึในรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

 

1. นักคิดผู้เสนอแนะคุณค่าและความดีงามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผู้ปกครองและ
การเมืองการปกครองท่ีดี-ยติุธรรม 

 นักคดิผู้เสนอแนะคุณค่าและความดงีามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผู้ปกครองและการเมอืงการ

ปกครองที่ดี-ยุติธรรม ที่จะกล่าวถึงนี้  ประมวลขึ้นจากนักคิดผู้มอีิทธพิลทางความคิดด้านการเมอืงการ

ปกครอง  รฐัและรฐัธรรมนูญ  เฉพาะชาวตะวนัตก 

 บรรดานักคดิเหล่านี้ ได้เสนอแนะความคดิที่มคีุณค่าและความดีงามในเชงิปรชัญาให้แก่กลุ่มคน

ส าคญัในวงกวา้งหลายกลุ่มดว้ยกนัอาท ิ

(1)  กษตัรยิแ์ละรชัทายาท 

(2)  ผูป้กครอง   

(3)  ขนุนางและขา้รฐัการ 

(4)  ปญัญาชน 

(5)  นกัประกอบการและวชิาชพี 

(6)   กลุ่มอาชพีและ   

(7)  ประชาชนทัว่ไป   
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คนเหล่านี้ต่างไดส้ าเหนียกถงึสารตัถะจากอทิธพิลทางความคดิของบรรดานักปราชญ์นักคดิดงักล่าว

จนเกดิการยอมรบัและน าไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ร่วมกนัในรูปของการก าหนดแนวทางที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการ

สาธารณะส าคญั ทีส่่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมรว่มกนัในดา้นต่างๆ หลายดา้นดว้ยกนัอาท ิ

(1) การสรา้งรฐั 

(2) การสรา้งรฐัธรรมนูญและกฎหมาย 

(3) การสรา้งระบบการเมอืงการปกครอง 

(4) การสรา้งรฐับาล 

(5) การสรา้งผูป้กครองและ 

(6) การสรา้งพลเมอืง 

 บทบาทของนักคดิทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ในยุคสมยัต่าง ๆ ดงักล่าว  ไดส้่งผลอย่างส าคญัต่อการสรา้งอารย

ธรรมเชงิคุณค่าในทางการเมอืงการปกครองให้ผู้คนฝ่ายต่างๆได้รบัแรงบนัดาลใจ มคีวามกล้าหาญ เกิด

ความเชื่อมัน่ และรูจ้กัเรยีนรูท้ีจ่ะรเิริม่สรา้งนวตกรรมทางความคดิเพื่อก่อการปรบัเปลีย่นกจิการสาธารณะที่

เกีย่วขอ้งกบัประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะในกจิการดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงการปกครองใหด้ าเนิน

ไปในรปูแบบและทศิทางต่างๆไดใ้นหลายลกัษณะดว้ยกนั อาท ิ

(1) การววิฒันาการ  (evolution) 

(2) การพฒันา (development) 

(3) การปฏริปู (reform) 

(4) การปฏวิตั ิ (revolution) 

(5) การสรา้งความทนัสมยั (modernization)และ 

(6) การบรูณาการ (integration) 

การปรบัเปลีย่นดงักล่าวไดค้ลีค่ลายขยายตวัเป็นรปูแบบของรฐั  รปูแบบของรฐับาล 

รปูแบบของรฐัธรรมนูญและลทัธกิารเมอืงการปกครอง รปูแบบต่าง ๆ  อาท ิ

 

1.  รปูแบบของรฐัและพฒันาการของสงัคม  ไดแ้ก่   

 (1) นครรฐั  (City State) 

 (2) รฐัจกัรวรรด ิ (Imperial State) 

 (3) รฐัศกัดนิา  (Feudal State) 

 (4) รฐัราชวงศ ์ (Dynasty  State)     
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 (5) รฐัประชาชาต ิ(Nation State) 

 (6) สงัคมบรรพกาล (Primitive  Society) 

 (7) สงัคมทาส (Slavery  Society) 

 (8) สงัคมศกัดนิา (Feudalist  Society) 

 (9) สงัคมทุนเอกชน(Capitalist  Society) 

 (10) สงัคมคอมมวินิสต ์(Communist  Society) 

  

2.  รปูแบบของรฐับาล  ไดแ้ก่   

 (1) รฐับาลแบบกษตัรยิ ์ (Monarchy) 

 (2) รฐับาลแบบอภชินาธปิไตย  (Aristocracy) 

 (3) รฐับาลแบบประชาธปิไตย  (Democracy) 

 (4) รฐับาลแบบทรราชย ์ (Tyranny) 

 (5) รฐับาลแบบคณาธปิไตย (Oligarchy) 

 (6) รฐับาลแบบอณาธปิไตย (Anarchy) 

 

3.  รปูแบบของรฐัธรรมนูญ  ไดแ้ก่ 

 (1) รฐัธรรมนูญแบบอุดมคตนิิยม  (Idealism) 

 (2) รฐัธรรมนูญแบบปฏบิตันิิยม  (Pragmatism) 

 (3) รฐัธรรมนูญแบบสายกลาง (Polity) 

 

4.  ลทัธิการเมืองการปกครอง  ไดแ้ก่ 

 (1) ลทัธเิสรนีิยม  (Liberalism) 

 (2) ลทัธสิงัคมนิยม  (Socialism) 

 (3) ลทัธคิอมมวินิสต ์ (Communism) 
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 ส าหรับนักคิดที่มีคุณูปการต่อการให้ก าเนิดคุณค่าอันพึงประสงค์  หรือคุณค่าในเชิงปรัชญา  

เกีย่วกบัรฐั  รฐัธรรมนูญและการเมอืงการปกครองนัน้ สามารถประมวลไดด้งัต่อไปนี้ คอื1   

(1) โสกราตสี (Socrates) นกัคดิชาวกรกีโบราณ มชีวีติระหว่าง ปี 470-399 ก่อน ค.ศ. 

(2) เพลโต (Plato) นกัคดิชาวกรกีโบราณมชีวีติระหว่างปี 428-347 ก่อน ค.ศ. 

(3) อรสิโตเติล้ (Aritstotle) นกัคดิชาวกรกีโบราณมชีวีติระหว่างปี 384 -322 ก่อน ค.ศ. 

(4) โทมสั อะไควนสั (Thomas Aquinas) นกัคดิชาวอติาล ีมชีวีติระหว่างก่อน ค.ศ. 1225-1274 

(5) เซนต ์ ออกุสตนิ (Saint Augustin) นกัคดิชาวอติาล ีมชีวีติระหว่าง ค.ศ. 354-430 

(6) นิโคโล มาเดยีเวลลี ่(Niccolo Machiavelli) นกัคดิชาวอติาล ีมชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1469-1527 

(7) โทมสั มอร ์(Thomas More) นกัคดิชาวองักฤษ มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1478-1535  

(8) ฌองโบแดง (Jean Bodin) นกัคดิชาวฝรัง่เศส มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1530-1596  

(9) โทมสั ฮอ้บส ์(Thomas Hobbes) นกัคดิชาวองักฤษ มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1588-1789 

(10) จอหน์ ลอ้ค (John Locke) นกัคดิชาวองักฤษ มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1632-1704 

(11) มองเตสกเิออ (Montesquieu) นกัคดิชาวฝรัง่เศส มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1689-1755 

(12) เดวดิ ฮมู (David Hume) นกัคดิชาวองักฤษ มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1711-1776  

(13) จงั จาคส ์รุสโซ (Jea -Jacques Rousseau) นักคดิชาวฝรัง่เศส มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1712-

1778   

(14) อมิมานูเอล คานท ์(Immanuel Kant) นกัคดิชาวเยอรมนั มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1724-1804   

(15) เอด็มนัด ์เบริค์ (Edmand Burg) นกัคดิชาวองักฤษ มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1729-1797 

(16) เจเรม ีเบนธมั (Jeremy Bentham) นกัคดิชาวองักฤษ มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1748-1832  

(17) แซงต ์ซมีอง  (Saint Simon) นกัคดิชาวฝรัง่เศส มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1760-1825 

(18) เฟรดิรชิ เฮเกล (Fridrich Hegel) นกัคดิชาวเยอรมนั มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1770-1831 

(19) จอหน์ สจว๊ต มลิล ์(John Stuart Mill) นกัคดิชาวองักฤษ มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1806-1873 

(20) คารล์ มารก์ซ ์(Karl Marx) นกัคดิชาวเยอรมนั มชีวีติระหว่าง ค.ศ. 1818-1883 

  

  

                                                           
1  โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เติมใน  กว ี อศิรวิรรณ , 20  ความคิดทางการเมือง  (กรุงเทพฯ : สยามบรรณ ,  

2530)  ในวทิยากร  เชยีงกลู ,  ปรชัญาการเมือง  เศรษฐกิจสงัคม  (กรุงเทพฯ  :  สายธาร ,  2548)  และใน  สมนึก  ชู
วเิชยีร ,  ความคิดทางการเมืองแบบตะวนัตก  (กรุงเทพฯ  :  เอม็แอล  ครเีอชัน่  แอนด ์ พริน้ต ์,  2548)  
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2 เป้าหมายและแนวทางในการแสวงหาคุณค่าและความดีงามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-

ผูป้กครองและระบบการเมืองการปกครองท่ีดี-ยติุธรรม 

 เป้าหมายและแนวทางในการแสวงหาคุณค่าและความดีงาม ซึ่งเป็นคุณค่าเชิงปรชัญา นัน้ เป็น

แนวทางในการแสวงหาเป้าหมายสูงสุดในอุดมคต ิและวธิกีารในการบรรลุถงึเป้าหมายสูงสุด โดยอาศยัการ

รบัรู ้ เขา้ใจ และรบัเอาอทิธพิลทางความคดิของนักคดิหรอืปรชัญาของนักปราชญ์ดว้ยความเลื่อมใสศรทัธา

ตามแนวทางการศกึษาทีไ่ม่เน้นการอ้างองิระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตร ์(Scientific Methodology) ทีเ่คร่งครดั

มากนกั 

แนวทางการศกึษาดงักล่าวเป็นการอ้างอิงจากฐานความคดิความเชื่อในรูปแบบของการเสวนาและโต้

อภปิรายทางตรรกะ (dialogue  &  discourse) ของนักคดิหรอืนักปราชญ์เป็นส าคญั ส่วนใหญ่มกัจะปรากฏใน

รูปของค าสอน บทสนทนา การพรรณนาเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ การอธบิายความคดิเปรยีบเทยีบตามข้อมูล

ประวตัศิาสตรแ์ละประสบการณ์ การตดัสนิใจในเชงิคุณค่า   

ขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัเป้าหมายในอุดมคต ิและแนวประพฤตปิฏบิตั ิซึ่งเป็นเรื่องของ

ความรูส้กึนึกคดิ การประเมนิและให้คุณค่าที่เกดิขึ้นภายในห้วงความคดิและจติใจ เป็นการใช้เหตุผลตาม

เงือ่นไขของหลกัการทางศลีธรรมและความเชื่อถอืว่าเป็นจรงิโดยทีไ่มต่อ้งพสิจูน์อกี  

กล่าวอกีนัยไดว้่า เป็นการศกึษาโดยการคดิคน้จากบรรทดัฐานทางศลีธรรมเพื่อแสวงหาสิง่ทีค่วรจะ

เป็นตามเป้าหมายอนัพงึปรารถนาในอุดมคตมิากกว่าการทดลอง หรอืพสิูจน์จากสมมตฐิานเพื่อมุ่งทดสอบ

ความจรงิ  หรอืเพื่อมุง่ยนืยนัความถูกตอ้งแต่อย่างใด 

การแสวงหาคุณค่าอนัพงึประสงค์  ซึ่งเป็นคุณค่าเชงิปรชัญา  จงึเป็นเรื่องของการแสวงหาสิง่ที่

ก าหนดขึน้จากมาตรฐานของความมคีุณค่า (Value Standard) ตามบรรทดัฐานของความเชื่อทางศลีธรรม 

(Theological Norm) เพื่อเป้าหมายอนัพงึปรารถนา (Advocacy Goal) ในระดบัของจดุมุ่งหมายท่ีสูงท่ีสุด 

(Ultimate Goal) ทีเ่ป็นสภาวะอุดมคต ิ(Ideal) หรอืความเป็น “อดุมสภาพ” ซึง่ตัง้อยู่บนรากฐานของ “ส่ิงท่ี

ควรจะเป็น” (Ought to be) เป็นเป้าหมายส าคญั2 เช่น สิง่ที่เรยีกว่า ความด ีความสุข ความยุติธรรม 

คุณธรรม ความดีงาม ศีลธรรม จริยธรรม ความสุขที่สมบูรณ์ ประโยชน์สูงสุด เสรีภาพ เสมอภาค 

เสถยีรภาพ นิตธิรรม ดุลยภาพ มโนธรรม 

                                                           
2  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  กระมล  ทองธรรมชาติ  และเชาวนะ  ไตรมาศ ,  “ลกัษณะของขอบข่ายของ

รฐัศาสตร”์ ,  หลกัพืน้ฐานทางรฐัศาสตร ์ (กรุงเทพ :  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ,  2546)  หน้า  1 - 42 
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ดว้ยเหตุผลดงัไดก้ล่าวในขา้งตน้ ถอืไดว้่าในการแสวงหาคุณค่าอนัพงึประสงคใ์นทีน่ี้ มรีากฐานทีย่ดึ

โยงมาจากปรชัญา (Philosophy) นัน่เอง3 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกบัปรชัญานี้มปีระเด็นส าคญัที่ควรพิจารณา

ประกอบกนัใน 7 ประการดงัต่อไปนี้ 

 1.  ขอบเขตของปรชัญา แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื 

  1.1  ปรชัญาบรสิุทธิ ์(Pure Philosophy) ไดแ้ก่ 

   1)  อภปิรชัญา (Metaphysics) 

   2)  ญาณวทิยา  (Epistemology) 

   3)  จรยิศาสตร ์(Ethics) 

   4)  สุนทรยีศาสตร ์(Aesthetics) 

  1.2  ปรชัญาประยกุต ์ (Applied  Philosophy)  ไดแ้ก่ 

   1)  ปรชัญาการเมอืง (Political  Philosophy) 

   2)  ปรชัญาสงัคม  (Social  Philosophy) 

 2.  ความหมายของปรชัญา  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ความหมาย  คอื 

  2.1  ความรู ้ คอืความรูเ้กีย่วกบัความจรงิของธรรมชาต ิ ทัง้ในส่วนของมนุษย ์ และในส่วน

ของสรรพสิง่ 

  2.2  ความคดิ คอื ความคดิทีม่กีารประมวลกนัขึน้เป็นระบบแห่งหลกัคดิทีม่แีบบแผนต่างๆ  

ในรปูของส านกัความคดิ (School of Thought) 

 3.  หลกัการของปรชัญา แบ่งออกไดเ้ป็น 3 หลกัการ คอื 

  3.1  หลกัองคร์วม (Holistic) เป็นการเขา้ใจมนุษยแ์ละสรรพสิง่ทัง้องคร์วม (Holistic) และ

เป็นสากล (Universal) ไมใ่ช่เป็นเรือ่งเฉพาะส่วนเฉพาะกรณ ีเช่น การเขา้ใจปา่ทัง้ปา่มากกว่าตน้ไม ้

  3.2  หลกัความคดิรวบยอด (Conceptualization) เป็นการเข้าใจมนุษย์และสรรพสิง่อย่าง

ลกึซึง้เหนือศาสตร ์ขา้มสาขาวชิาเฉพาะโดยไมม่ขีอบเขตจ ากดัและเฉพาะศาสตร ์เฉพาะสาขาแบบเจาะลกึ 

  3.3  หลกัเอกภาพเดยีวกนั (Unity) เป็นการเขา้ใจมนุษยแ์ละสรรพสิง่ภายใต้เอกภพของห่วง

โซ่อนัเดยีวกนัของความมเีหตุผล อยา่งมคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัโดยไมแ่ยกออกจากกนั 

 4.  เครื่องมือพ้ืนฐานของปรชัญา แบ่งออกไดเ้ป็น 2 เครือ่งมอื คอื 

                                                           
3  โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในวทิยากร เชยีงกรู, ปรชัญการเมอืงเศรษฐกจิสงัคม(กรุงเทพ:สายธาร, 2548) 
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  4.1  การวพิากษ์วิจารณ์ (Criticism) เป็นการใช้เหตุผลเชงิโต้แย้งหกัล้างเพื่อแสวงหา

ขอ้สรปุทีพ่งึประสงค ์

  4.2  การอธบิาย (Explanation) เป็นการใชเ้หตุผลอธบิายความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลเพื่อ

แสวงหาขอ้เสนอทีพ่งึประสงค ์

 5.  จดุมุ่งหมายของปรชัญา แบ่งออกไดเ้ป็น 2 เป้าหมาย คอื 

  5.1  แสวงหาความจรงิของความรู ้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมนุษยแ์ละสรรพสิง่ 

  5.2  แสวงหาคุณภาพของชวีติ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมนุษยแ์ละสงัคม 

 6.  คณุค่าของปรชัญาการเมือง แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื 

  6.1  คุณค่าเกีย่วกบัอ านาจรฐัและอ านาจการเมอืงการปกครอง 

  6.2  คุณค่าเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ของสาธารณชนและส่วนรวม 

 7.  ฐานความเช่ือของปรชัญาการเมือง แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฐาน คอื 

  7.1  ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัรฐับาล ซึง่เชื่อว่าความดหีรอืความเลวของรฐับาลจะมี

ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของมนุษยอ์ยา่งสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

  7.2  สทิธิในการเลอืกรฐับาลของประชาชน ซึ่งเชื่อว่ารูปแบบของรฐับาลควรถูกก าหนด

ขึน้มาจากสทิธทิางเลอืกหรอืความตอ้งการของประชาชนเอง ไม่ใช่รปูแบบของรฐับาลทีร่ฐัและผูป้กครองเป็น

ผูก้ าหนดขึน้มาเองหรอืก าหนดขึน้มาใหล้่วงหน้าแลว้ 

  7.3  ความสามารถของคนในการแยกแยะระหว่างรฐับาลที่ดแีละรฐับาลทีเ่ลว ซึง่เชื่อว่าคน

สามารถเรยีนรู ้และตดัสนิใจแยกแยะไดเ้องว่ารฐับาลรูปแบบไหนที่จะสรา้งผลกระทบใหแ้ก่ตนอย่างไร และ

ควรสรา้งรฐับาลทีด่ไีดอ้ยา่งไร 

 

3. คุณูปการของคุณค่าและความดีงามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผู้ปกครองและการเมืองการ

ปกครองท่ีดี-ยติุธรรม 

 โดยทีคุ่ณค่าและความดงีามเป็นคุณค่าเชงิปรชัญาทีมุ่่งแสวงหาสิง่ทีก่ าหนดขึน้มาจากมาตรฐานของ

ความมีคุณค่าตามบรรทัดฐานของความเชื่อทางศีลธรรมเพื่อเป้าหมายอันพึงปรารถนาในระดับของ

จุดมุ่งหมายที่สูงที่สุด เป็นสภาวะอุดมคตหิรอืเป็นอุดมสภาพซึ่งตัง้อยู่บนสิง่ที่ควรจะเป็นมากกว่าสิง่ที่น่าจะ

เป็นหรอืสิง่ทีเ่ป็นไปได ้ อาท ิ

(1)  ความด ี

(2)  ความสุข  
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(3) ความยตุธิรรม   

(4) ความมคีุณธรรม   

(5) ศลีธรรม   

(6) จรยิธรรม             

(7) ความสุขทีส่มบรูณ์ 

(8)  ประโยชน์สงูสุดและประโยชน์ส่วนรวม  

(9) เสรภีาพ  

(10) ความเสมอภาค  

(11) เสถยีรภาพ  

(12) ความมดีุลยภาพ และความเป็นสายกลาง 

(13) มโนธรรมและความมเีหตุผล 

(14) นิตธิรรม   

ดงันัน้ คุณูปการของคุณค่าและความดงีาม จงึสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะทีส่ าคญั คอื (1)  

การเป็นบรรทดัฐานอา้งองิเป้าหมาย และ (2) การเป็นบรรทดัฐานอา้งองิแนวปฏบิตั ิ

 

 1.  การเป็นบรรทดัฐานอ้างอิงเป้าหมาย (Norm of Goal) คอื การก่อใหเ้กดิเบา้หลอมในการ

สถาปนาแบบ (Form) มาตรฐาน (Standard) คุณสมบตัิ (qualification) และ บรรทดัฐาน (norm) ส าหรบั

น าไปใช้เป็นกรอบก าหนดในการอ้างองิเพื่อวางรากฐานในการแสวงหาเป้าหมายให้กบัผู้ปกครอง (ruler) 

ลทัธกิารเมอืง (political doctrine)  ระบอบการปกครอง (regime) รฐั (state) และ รฐัธรรมนูญ (constitution) 

 ดงันัน้ การได้มาซึ่งปจัจยัประกอบทางการเมอืงการปกครองทัง้ปวงไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ลทัธิ

การเมอืง ระบอบการปกครอง รฐัและรฐัธรรมนูญ กจ็ะตอ้งจดัใหเ้ขา้กบักรอบอ้างองิของคุณค่าอนัพงึประสงค์

ดว้ย ซึง่เป็นกรอบก าหนดทีค่วรจะตอ้งเป็นไปตามแบบ มาตรฐาน คุณสมบตั ิและบรรทดัฐาน ของเบา้หลอม

ทีก่ าหนดไวน้ัน้ เช่น   

(1)  ผู้ปกครองที่ดีมคีวามยุติธรรม ควรเป็นผู้ปกครองที่มคีวามรู้  มคีวามสามารถ และมี

คุณธรรม   

(2)  ลทัธกิารเมอืงทีด่มีคีวามยตุธิรรม ควรเป็นลทัธกิารเมอืงทีม่คีวามเคารพต่อสทิธเิสรภีาพ

และความเสมอภาคของประชาชน   
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(3)  ระบอบการปกครองที่ดมีคีวามยุตธิรรม ควรเป็นระบอบการปกครองที่สามารถสรา้ง

ประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ประชาชนหมู่มาก   

(4)  รฐัที่ดมีคีวามยุตธิรรม ควรเป็นรฐัทีส่ามารถสรา้งความสุขทีส่มบูรณ์ให้แก่ประชาชนได ้

และ   

(5)  รฐัธรรมนูญทีด่มีคีวามยุตธิรรม ควรเป็นรฐัธรรมนูญที่มเีสถยีรภาพ มดีุลยภาพ และมี

นิตธิรรม  ฯลฯ  เป็นตน้ 

 

 2.  การเป็นบรรทดัฐานอ้างอิงแนวปฏิบติั  (Norm of Practice) คอื การก่อใหเ้กดิเบา้หลอมใน

การสถาปนาอุดมการณ์ (ideology) หลกัยดึ (advocacy) วิธีการ (means) และเป้าหมาย (goal) ส าหรบั

น าไปใชเ้ป็นกรอบก าหนดในการด าเนินการและวางแนวปฏบิตัเิพื่อวางรากฐานในการแสวงหาวิธีการเพ่ือ

การบรรลุเป้าหมายให้กบัผูป้กครองและกลไกสถาบนัทางการเมอืงการปกครองฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นเสมอืน

เขม็ทศิหรอืหางเสอืของเรอืทีใ่ชค้วบคุมการน ารอ่งในการเดนิเรอืใหแ้ล่นไปในเสน้ทางโดยไม่เบีย่งเบนออกไป

นอกเสน้ทางหรอืออกไปนอกทศิทางนอกเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

  ดงันัน้ การท าหน้าที่ของผู้ปกครองและกลไกสถาบนัทางการเมอืงการปกครองฝ่ายต่างๆ ก็

จะต้องจดัให้เขา้กบักรอบแนวทางของคุณค่าอนัพงึประสงค์ด้วย ซึง่เป็นกรอบแนวทางทีค่วรจะต้องเป็นไป

ตามอุดมการณ์ หลกัยดึ วธิกีาร และเป้าหมายของเบา้หลอมทีก่ าหนดไวน้ัน้ เช่น   

(1)  ผูป้กครองทีด่มีคีวามยุตธิรรม ควรเป็นผูป้กครองทีต่้องยดึมัน่ในอุดมการณ์ของความดี

งาม  มหีลกัยดึในกฎเกณ์ข์องความมคีุณธรรม มคีวามรูแ้ละความสามารถ มวีธิกีารและเป้าหมายในการใช้

อ านาจเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ ไมใ่ช่เพื่อประโยชน์สุขของตนและพวกพอ้ง  

(2)  ลทัธกิารเมืองการปกครองที่ดมีคีวามยุติธรรม ควรเป็นลทัธกิารเมอืงการปกครองที่

ด ารงอยูบ่นรากฐานของอุดมการณ์ทีถ่อืเอาสทิธปิระโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคญัหลกั   

(3)  ระบอบการปกครองที่ดีมีความยุติธรรม ควรเป็นระบอบการปกครองที่มีความ

รบัผดิชอบและตอบสนองต่อความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชน   

(4)  รฐัทีด่มีคีวามยุตธิรรม ควรเป็นรฐัทีช่่วยเกื้อหนุนจุนเจอืใหก้ารด ารงชวีติของประชาชน

บรรลุถงึเป้าหมาย คุณภาพชวีติทีป่ระสบกบัความสุขทีส่มบูรณ์  หรอืการมชีวีติในขัน้สงูได ้และ   

(5)  รฐัธรรมนูญที่ดมีคีวามยุติธรรม ควรเป็นรฐัธรรมนูญที่มเีนื้อหาสาระดีพอที่จะรกัษา

เสถยีรภาพของรฐัและระบบการเมอืงการปกครองและพฒันาคุณภาพชวีติของคนหมู่มากใหด้ไีด ้และมคีวาม

เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลทีเ่ป็นจรงิไดด้ว้ย ฯลฯ  เป็นตน้ 
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กล่าวโดยสรุป  คุณูปการของคุณค่าและความดงีาม มบีทบาทที่ส าคญัในก าหนดกรอบอ้างองิเพื่อ

วางรากฐานใหผู้้ปกครองและกลไกสถาบนัทางการเมอืงการปกครองฝ่ายต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ

แสวงหาเป้าหมาย ส าหรบัใชใ้นการก าหนดสถานภาพและการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนใหด้ ารงอยู่บนรากฐาน

ของเป้าหมายทีเ่ป็นคุณค่าและความดงีาม   

ในขณะเดียวกันคุณค่าและความดีงามก็ยังมีบทบาทส าคัญในการก าหนดกรอบการ

ด าเนินการและวางแนวปฏบิตัเิพื่อวางรากฐานใหผู้ป้กครองและกลไกสถาบนัทางการเมอืงการปกครองฝ่าย

ต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาวิธีปฏิบติัเพ่ือการบรรลุเป้าหมายส าหรบัใช้ในการก ากับ

ควบคุมแนวอุดมการณ์  และหลกัยดึวธิกีารและเป้าหมายในการใช้อ านาจและการปฏบิตัหิน้าที่ของตนให้

ด าเนินไปสู่เป้าหมายของคุณค่าและความดงีาม 

 

4. คณุค่าและความดีงามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผู้ปกครองและการเมืองการปกครองท่ีดี-

ยติุธรรม 

 คุณค่าและความดงีามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผูป้กครองและการเมอืงการปกครองทีด่-ียุตธิรรม  

ตามแนวความคิดและขอ้เสนอแนะของนกัคดินกัปราชญด์งัไดเ้คยกล่าวไวใ้นตอนต้นของบทความนี้แลว้นัน้  

มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นแนวคดิและขอ้เสนอร่วมทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกนั  และส่วนทีแ่ยกเป็นเอกเทศออกจาก

กนั  ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึงคุณค่าและความดงีามในส่วนที่เกี่ยวกบัรฐัธรรมนูญและกฎหมาย  รฐั  และ

การเมอืงการปกครองโดยแยกเป็นแต่ละส่วน  ดงัต่อไปนี้ 

1. รฐัธรรมนูญและกฎหมาย  ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัรฐัธรรมนูญและกฎหมายนัน้  มทีัง้คุณค่าอนัพงึ

ประสงคท์ี่นักคดินักปราชญ์ได้เสนอแนะเป็นแนวความคดิทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดใหใ้ช้เป็นกรอบบรรทดั

ฐานอา้งองิในการแสวงหาเป้าหมาย  และการก าหนดใหใ้ชเ้ป็นกรอบบรรทดัฐานอ้างองิในการด าเนินการเพื่อ

แสวงหาวิธปีฏิบตัิในการบรรลุเป้าหมายตามสถานะและหน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้ปกครองและกลไก

สถาบนัทางการเมอืงการปกครองฝา่ยต่างๆ ทัง้น้ี ดงัจะไดก้ล่าวถงึในประเดน็ส าคญัหลกัดงัต่อไปนี้  คอื 

(1) จรยิธรรม ศลีธรรมและคุณธรรมจะเกดิขึน้ไดต่้อเมือ่คนไดเ้คารพและประพฤตใิหส้อดคลอ้ง

กบักฎธรรมชาต ิกฎหมายเป็นเพยีงขอ้ตกลงตามกฎเกณ์์ที่คนร่วมกนัก าหนดขึน้ จงึไม่อาจเทยีบกบักฎ

ธรรมชาตไิดท้ัง้หมด ดงันัน้ หากกฎหมายทีค่นสรา้งขึน้นัน้มกีฎเกณ์์สอดคลอ้งกบักฎธรรมชาตมิากเท่าใด 

จรยิธรรม ศลีธรรมและคุณธรรมกจ็ะเกดิขึน้ไดม้ากขึน้เท่านัน้ 

(2) ความฉลาดเฉลยีวและความรอบรูค้วรเป็นทีม่าของกฎหมายทีใ่ชเ้ป็นขอ้บงัคบัคนในสงัคม 
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(3) ความยุติธรรมในทางกฎหมายและความยุติธรรมในการแบ่งสรร ย่อมเป็นองค์ประกอบ

รว่มกนัของความยตุธิรรมทีค่นในสงัคมจะไดร้บั  ดงันัน้  ในการอ านวยความยตุธิรรมใหแ้ก่คนในสงัคม  ย่อม

จ าเป็นต้องเคารพทัง้ความเท่าเทยีมกนัของคนและการได้รบัสิง่ที่ก าหนดให้เป็นแบบเดยีวกนัพรอ้มกนัไป

ดว้ย 

(4) กฎหมายกับความยุติธรรมเป็นของคู่กัน ความยุติธรรมเป็นผลที่ดีที่สุดของกฎหมาย  

กฎหมายทีด่ยีอ่มส่งเสรมิและพทิกัษ์ความยตุธิรรม 

(5) กฎธรรมชาตเิป็นสิง่สูงสุดและมคีวามดทีี่แท้จรงิแฝงอยู่  คนควรด าเนินชวีติให้สอดคล้อง

กบักฎธรรมชาต ิ

(6) กฎธรรมชาติ  เป็นกฎที่มเีหตุผลและเขา้ใจได้ด้วยเหตุผลซึ่งมไีว้เพื่อคุ้มครองรกัษาชวีติ

ของคน 

(7) การมสีทิธิตามกฎหมายที่เท่าเทยีมกนั  เป็นหลกัประกันส าคญัของคนที่อาศัยอยู่ในรฐั  

เพราะรฐัเป็นชุมชนของกฎหมาย 

(8) กฎหมายมคีุณค่าต่อการส่งเสรมิเสถยีรภาพและความมัน่คงของสงัคม  แมว้่าความมัน่คง

และเสถยีรภาพที่เกดิมาจากกรยดึถอืกฎหมายอย่างเขม้งวดขงึตงึนัน้จะไม่ใช่สิง่อนัพงึปรารถนาก็ตาม  แต่

เสถยีรภาพกย็อ่มมคีุณต่อการป้องกนัสงัคมมใิหเ้สื่อมทราบเพิม่มากขึน้ได ้ แมว้่ากฎหมายนัน้จะถูกเขยีนขึน้

และบงัคบัใชโ้ดยผูป้กครองทีป่ราศจากความรูแ้ละคุณธรรมกต็าม 

(9) กฎหมายเป็นหลกัประกนัในการปกครองทีท่ าใหค้นทีม่อี านาจและคนทีไ่ม่มีอ านาจสามารถ

อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามมัน่คง  มเีสถยีรภาพและเสมอภาค  โดยทีไ่มม่ใีครขม่เหงรงัแกใครได้ 

(10) กฎหมาย  ความยุตธิรรม  สิง่ที่ด ี ผลประโยชน์สาธารณะ  ความมเีหตุผลและความสุข  

ยอ่มไมอ่าจแยกออกจากกนัได ้

(11) กฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายส าหรับประชาชนทัง้มวล  และเพื่อผลประโยชน์ต่อ

เสถยีรภาพของสงัคม 

(12) รฐัธรรมนูญแบบผสมระหว่างความพอดแีละการควบคุมตนเอง  จะช่วยสรา้งเอกภาพและ

ความกลมกลนืทีต่อ้งใหแ้ก่ประชาคมการเมอืงได ้

(13) กฎหมายทีส่มเหตุสมผล  จะเป็นพลงัยดึเหนี่ยวใหค้นรูผ้ดิชอบและคาดหมายได ้ 

(14) รฐัธรรมนูญใดที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นรฐัธรรมนูญที่ชอบ ซึ่งตดัสนิได้จาก

มาตรฐานความยุติธรรมอ้นสมบูรณ์  รฐัธรรมนูญใดที่ค านึงถงึแต่ผลประโยชน์ส่วนตวัของผู้ปกครองเป็น

รฐัธรรมนูญทีผ่ดิหรอืบดิเบอืนจากรปูทีช่อบ 
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(15) รปูแบบของรฐัทีช่อบ  ไมจ่ าตอ้งมรีฐัธรรมนูญแบบเดยีวกนัทัง้หมดตลอดไป 

(16) รฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายรากฐานในการก าหนดการแบ่งสรรอ านาจภายในรฐัรวมทัง้สทิธิ

และผลตอบแทน 

(17) แบบของรฐัธรรมนูญขึน้อยูก่บัชนิดและคุณภาพของราษฎรในรฐันัน้ 

(18) การแบ่งสรรทางรฐัธรรมนูญตรงกบัองค์ประกอบของราษฎรได้ดเีพยีงใด      ก็จะสร้าง

ความส าเรจ็ใหแ้ก่รฐัไดด้เีพยีงนัน้ 

(19) ความส าคญัของกฎหมายอยูท่ีค่วามสมเหตุสมผล  เพราะกฎหมายมาจากเหตุผล 

(20) กฎหมายเป็นพลงัยดึเหนี่ยวใหค้นอยูใ่นแนวทางรูผ้ดิรูช้อบและคาดหมายได ้

(21) กฎหมายจะต้องใช้บังคับทัว่ไปยิ่งกว่าเฉพาะกรณี  เพราะลักษณะบังคับทัว่ไปของ

กฎหมาย  ถงึแมจ้ะบกพรอ่งแต่กจ็ะดกีว่าความล าเอยีงทีเ่กดิจากผูป้กครองทีไ่มส่มบูรณ์ 

(22) กฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายส าหรบั  ประชาชนทัง้มวล  และเพื่อผลประโยชน์ด้าน

เสถยีรภาพของสงัคม 

(23) รัฐธรรมนูญแบบผสมจะช่วยให้เกิดความพอดีที่เกิดจากการถ่วงดุลระหว่างหลัก

คณาธปิไตยและหลกัประชาธปิไตย  ซึ่งอ านาจของคณาธปิไตยย่อมจะต้องถูกจ ากดัโดยการควบคุมของ

ประชาชน 

(24) รฐัธรรมนูญทีช่อบกเ็พราะเป็นรฐัธรรมนูญทีถ่อืว่าผูป้กครองท าการปกครองเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม แ ละเลอืกขึน้โดยถอืความสามารถเป็นเกณ์ ์

(25) รูปของรฐัธรรมนูญที่มคีวามน่าพงึปรารถนามากที่สุดตามล าดบั  สูงสุดไปสู่ล าดบัต ่าสุด  

คอื  ราชาธปิไตย  อภชินาธปิไตย  และประชาธปิไตยปานกลาง  (หรอืโพลติี้)  เนื่องจากเป็นการปกครองที่

ทรงคุณธรรมและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(26) รปูของรฐัธรรมนูญที่บดิเบอืนไม่น่าพงึปรารถนามากที่สุดเลวทีสุ่ด  ตามล าดบั  เนื่องจาก

ปกครองโดยเหน็แก่ตวั  คอื  ทรราชย ์ ทรชนาธปิไตย  และฝงูชนบา้คลัง่ทีป่ราศจากเหตุผล  เนื่องจากเป็น

การปกครองทีเ่หน็แก่ตวัปราศจากเหตุผลและคุณธรรม  ไมส่นองต่อเป้าหมายของประโยชน์ส่วนรวม 

(27) รฐัธรรมนูญทัง้หลายแตกต่างกนัไปตามลกัษณะส่วนประกอบของโครงสร้างชนชัน้  ซึ่ง

ยอ่มมอียูแ่ตกต่างกนัมาก 

(28) ฐานะของอ านาจสูงสุดย่อมต้องมอบใหก้บักฎหมาย  เพราะไม่มชีนชัน้ใดมสีทิธใินอ านาจ

สูงสุด  ไม่ว่าขอ้อ้างของผู้มทีรพัยส์นิที่มอียู่จ านวนน้อยหรอืขอ้เรยีกรอ้งของประชาชนทัว่ไปที่มอียู่จ านวน

มาก 
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(29) รฐัธรรมนูญไมใ่ช่เป็นเพยีงกฎหมายรากฐานในการก าหนดลกัษณะโครงสรา้งการปกครอง

และจดัสรรอ านาจทัง้หลาย  หากยงัแสดงถงึแนวด าเนินชวีติของราษฎรดว้ย 

(30) แนวทางที่รฐัธรรมนูญจะใช้ปฏบิตัิกบัแนวทางที่ใช้ปฏบิตัจิรงินั ้น อาจแตกต่างเป็นคนละ

เรือ่งกนั 

(31) รฐัธรรมนูญใดใกลเ้คยีงโพลติี้  (Polity)  หรอืประชาธปิไตยแบบปานกลางเพยีงใด  ความ

ยัง่ยนืของรฐัธรรมนูญนัน้กม็คีวามแน่นอนขึน้เพยีงนัน้ 

(32) รัฐธรรมนูญย่อมถูกท าลายแม้เพียงประชาชนใช้เสรีภาพในทางที่ผิดโดยการแสดง

ประโยชน์ส่วนตวัจนก่อผลเสยีแก่มหาชน 

(33) กฎหมายที่ดีควรอบรมปลูกฝงัคนให้มคีวามปรารถนาในทรพัย์สนิเท่ากัน  ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทางจติใจของคน  เป็นการฉลาดกว่าการเปลี่ยนแปลงทางวตัถุโดยการจดัสรรทรพัย์สินให้

เท่ากนั  ดงันัน้จงึควรอบรมคนให้ใช้ทรพัยส์นิของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดกีว่ าที่จะพยายามท าให้คนมี

ทรพัยส์นิเท่ากนั 

(34) รปูของรฐัธรรมนูญในอุดมคตจิะตอ้งแสดงถงึชวีติทีด่ขีองบุคคล 

(35) กฎหมายจะดตีราบเท่าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์

(36) กฎหมายจะได้รบัการเคารพยกย่อง  เพราะสิ่งที่กฎหมายกระท าและการที่กฎหมายมี

จดุประสงคท์างสงัคม  ไมใ่ช่เพยีงเพราะเป็นกฎหมาย 

(37) กฎหมายของระบอบประชาธปิไตย  ควรด ารงความเสมอภาคของประชาชนไว้ 

(38) กฎหมายเป็นขอ้บงัคบัของสงัคมทีค่วรจะเกดิจากความเฉลยีวฉลาดและความรอบรู้ 

(39) กฎหมายของรฐับาลต้องมขีอบเขตชดัเจน  สามารถควบคุมได้ทัง้องค์กรของรฐับาลและ

ส่วนรวม  องคก์รของรฐัเป็นเพยีงตวัแทนของประชาชนในรฐั  เพื่อท าหน้าทีน่ าทางใหป้ระชาชน  

(40) สญัญาประชาคมทีม่คีวามชอบธรรม ยอ่มเป็นพืน้ฐานแห่งสทิธพิลเมอืงและการสถาปนารฐั

ขึน้มา 

(41) สญัญาประชาคม เป็นเครื่องมอืในการด ารงรกัษาสทิธเิสรภีาพตามธรรมชาติของมนุษย์

เอาไว ้

(42) สญัญาประชาคมเป็นสิง่ทีย่กเลกิไดแ้ละประชาชนมสีทิธเิปลีย่นแปลงสญัญานัน้ไดทุ้กเมื่อ 

(43) สญัญาประชาคมจะมคีวามหมายส าคญั เมือ่ทุกคนมคีวามผกูพนัต่อกนั 

(44) สญัญาประชาคมมีอยู่เพียงฉบบัเดียว อ านาจนิติบัญญัติเป็นอ านาจสูงสุดในการออก

กฎหมาย ส่วนฝ่ายบรหิารเกดิขึน้โดยกฎหมาย มหีน้าที่หลกัในการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย จงึไม่ใช่
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เป็นนายของประชาชนแต่เป็นเจา้หน้าที่ของประชาชนในการปฏบิตัติามเจตนารมณ์ส่วนรวม และสามารถ

ถอดถอนไดต้ามความพอใจ ประชาชนจงึสามารถยกเลกิสญัญาประชาคมและถอดถอนรฐับาลไดเ้สมอ 

(45) สญัญาที่ท าใหฝ้่ายหน่ึงมอี านาจสทิธขิาด และใหอ้กีฝ่ายหน่ึงเชื่อฟงัโดยไม่มขีอ้แมย้่อมไม่

เป็นธรรม 

(46) สญัญาประชาคมช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์เรื่องหลกัประกนัความปลอดภยั เสรภีาพ

และมคีวามมัน่คงมาก  

(47) สญัญาประชาคมมคีวามสงูสุดทีร่ฐับาลจะละเมดิมไิด้ 

(48) การยกเลกิและเปลีย่นแปลงสญัญาประชาคมเป็นสทิธทิีส่งวนไวส้ าหรบัประชาชน 

(49) สัญญาประชาคมเป็นเครื่องมือของประชาชนในการเรียกร้องประโยชน์และได้ร ับ

หลกัประกนัดา้นความมัน่คงปลอดภยัและเสรภีาพจากรฐั 

 

2. รฐั ในส่วนที่เกี่ยวกบัรฐันัน้  มทีัง้คุณค่าอนัพงึประสงค์ที่นักคดินักปราชญ์ได้เสนอแนะเป็น

แนวคิดที่มอีิทธิพลต่อการก าหนดให้ใช้เป็นกรอบบรรทดัฐานอ้างอิงในการแสวงหาเป้าหมาย และการ

ก าหนดใหใ้ชเ้ป็นกรอบบรรทดัฐานอ้างองิในการด าเนินการเพื่อแสวงหาวธิปีฏบิตัใินการบรรลุเป้าหมายตาม

สถานะและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูป้กครองและกลไกสถาบนัทางการเมอืงการปกครองฝ่ายต่างๆ  ทัง้น้ี 

ดงัจะไดก้ล่าวถงึในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

(1) รฐัยอ่มใหคุ้ณประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่ราษฎร  จนไม่มใีครอาจปฏเิสธอ านาจรฐัทีไ่ม่เป็นคุณ

แก่ตนไดแ้มเ้พยีงครัง้เดยีว 

(2) รฐัยอ่มสรา้งความเป็นไปไดใ้นการสรา้งชวีติทีด่แีละสถานะของราษฎรทีด่ใีหแ้ก่ราษฎร 

(3) รฐัทีด่จีะเสรมิสรา้งและรกัษาชวีติทีด่ใีห้แก่ราษฎรได ้

(4) หน้าทีอ่นัยิง่ใหญ่ของรฐัคอืการส่งเสรมิใหผู้ม้คีุณธรรมเป็นผูป้กครอง 

(5) รฐัคอืบุคคลสากล  การเขา้ใจรฐัจงึเท่ากบัการเขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษยด์ว้ย 

(6) การสรา้งรฐัทีเ่ป็นธรรม  ยอ่มแสวงหาไดจ้ากการสรา้งหลกัความยตุธิรรมของบุคคล 

(7) ประชาคมทีต่ ัง้ขึน้เพื่อเพยีงสนองตอบต่อความอยากเท่านัน้หาใช่รฐัไม่ 

(8) รฐัทีว่างระเบยีบใหเ้กดิความกลมกลนืในการแลกเปลีย่นบรกิารเพื่อสนองความต้องการที่

เหมาะสมระหว่างคนและรฐัไดด้ทีีสุ่ด ย่อมเป็นรฐัทีด่ทีีสุ่ดได ้แต่รฐัทีส่ามารถวางระเบยีบใหค้นแต่ละคน (ชน

ชัน้และการแบ่งหน้าที่) ได้กระท าในสิ่งที่ตนพงึกระท าได้อย่างถูกต้อง ย่อมเป็นรฐัที่สมบูรณ์และมคีวาม

ประเสรฐิยิง่กว่า 
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(9) คุณธรรมของรฐั คอื ปญัญา ก าลงัขวญั และการควบคุมตนเอง ซึ่งจะช่วยให้แต่ละคนรู้

หน้าทีแ่ละขอ้จ ากดัของตนเอง ไมเ่ขา้ไปแทรกแซงงานของผูอ้ื่น โดยเฉพาะผูป้กครองจะต้องควบคุมตนเองมิ

ใหใ้ชต้ าแหน่งหน้าทีท่ีต่นครองอยูไ่ปในทางทีผ่ดิ 

(10) รฐัทัง้มวลย่อมสมบูรณ์ได้  ก็แต่โดยที่แต่ละส่วนของรฐัท าการตามที่พงึกระท า  และการ

สร้างดุลยภาพที่กลมกลืนด้วยการแบ่งหน้าที่กันท าเฉพาะหน้าที่  เพื่อส่งเสรมิให้คนได้ท าในบทบาทที่

เหมาะสมกบัคุณสมบตัเิฉพาะของตน 

(11) รฐัสรา้งความยุติธรรมขึ้นมาได้ก็แต่โดยการสรา้งคุณธรรมอย่างทัว่ด้าน  รวมทัง้การจดั

ระเบยีบองคก์ารของรฐั 

(12) ความอดกลัน้ของคนเป็นเครือ่งมอืสรา้งความยตุธิรรมของรฐัไดโ้ดยการส่งเสรมิแรงกระตุ้น

หลกัของคนใหร้บัใชป้ระชาคม  ขณะทีช่่วยควบคุมแรงกระตุน้รองไมใ่หถู้กใชอ้ยา่งอสิระจนท าลายรฐั 

(13) รปูขัน้สูงสุดของคน  ย่อมเกดิขึน้ได้โดยที่ความอยากของตนถูกควบคุมอยู่ภายใต้เหตุผล  

ส่วนรปูขัน้สูงสุดของรฐัย่อมเกดิขึน้ได้  โดยทีก่ารสงวนโอกาสใหค้นทีรู่แ้ละมคีุณธรรมเป็นผู้ควบคุมกจิการ

ของรฐั 

(14) รฐัแบบสมบูรณ์  ย่อมอ านวยความยุติธรรมได้โดยอาศยัการปกครองด้วยคุณภาพของ

สตปิญัญาของผูป้กครองมากกว่าการอาศยัเพยีงกฎหมาย 

(15) ภารกิจของผู้ปกครอง  คือการเสรมิสร้างประชาชนที่มคีุณธรรม  การศึกษาเป็นหน้าที่

ส าคญัของรฐับาล  กฎหมายจงึดอ้ยกว่าความรู ้

(16) สิทธิของผู้ปกครอง  เกิดจากความสามารถและความเชี่ ยวช านาญการ  ซึ่งช่วยให้

ผูป้กครองรูว้่าจะท าการปกครองอยา่งไร 

(17) รฐัทีด่ทีี่พอปฏบิตัไิด้  เป็นรฐัที่ประสานกนัขึน้ระหว่างคณาธปิไตยและประชาธปิไตย  ซึ่ง

เป็นการสรา้งดุลยภาพระหว่างปญัญากบัจ านวน  เพื่อป้องกนัมใิห้ราษฎรสามญัที่มจี านวนมากใช้อ านาจ

โดยตรงไปเสยีทัง้หมด  แต่ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการสงวนสทิธสิ าหรบัราษฎรทัว่ไปใหส้ามารถมสีทิธมิเีสยีงใน

การปกครองไดด้ว้ย  อนัเป็นการสรา้งสนัตสิุขและความกลมกลนืขึน้ในรฐั 

(18) คนที่ดทีี่สุด  ควรมสี่วนเป็นใหญ่ในอ านาจรฐั  การศกึษาที่ดจีงึเป็นหลกัประกนัส าคญัใน

การสร้างรฐัและการปกครองที่ดี  หากปราศจากการศึกษาที่ดแีล้ว  ย่อมจ าเป็นต้องอาศัยทรพัย์สนิเป็น

เครือ่งวดั 

(19) รฐัที่ดีย่อมสัมพนัธ์กับราษฎรที่มีการศึกษา  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาย่อมเป็น

เจา้หน้าทีร่ฐัทีส่งูทีสุ่ด 
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(20) รฐัที่สมบูรณ์จะสรา้งเสรมิคนได้อย่างสมบูรณ์  หากแมไ้ม่อาจสรา้งรฐัที่สมบูรณ์ได้  ก็พงึ

สรา้งรฐัทีด่เีท่าทีจ่ะท าได ้

(21) รฐัอะไรก็ตามย่อมดกีว่าไม่มรีฐัเลย  อนาธปิไตยย่อมน าพาไปสู่การขาดซึ่งประชาคมโดย

สิ้นเชงิ  รงัแต่จะฉุดคนให้ลงไปสู่สภาพความเป็นอยู่เยี่ยงสตัว์เดรจัฉาน  แม้แต่รฐัแบบทรราชยก์็ยงัดกีว่า

ความระส ่าระสายเพราะไมม่รีฐั 

(22) เครื่องวดัความดหีรอืความยุติธรรมของรฐั  คอื  ความสามารถที่จะรบัใช้ผลประโยชน์

ทัว่ไป  รฐัทีเ่ลวหรอือยตุธิรรม  ตราบเท่าทีร่ฐันัน้รบัใชแ้ต่เพยีงผลประโยชน์ของผูป้กครองเท่านัน้ 

(23) การแบ่งประเภทของรฐั  จ าแนกไดต้ามหลกัความสามารถในการสรา้งความยตุธิรรม 

(24) ปจัจยัประกอบหลายอย่าง  เช่น  สงัคม  การเมอืง  และเศรษฐกิจ  อาจท าให้รฐัมคีวาม

เอนเอยีงไปในทางหนึ่งทางใดหรอือาจจะผสมผสานกนัระหว่างคณาธปิไตยและประชาธปิไตย 

(25) รฐัหนึ่งรฐัใด  จะเป็นคณาธิปไตยหรอืประชาธิปไตยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับ  ลกัษณะการ

กระจายของทรพัยส์มบตั ิ ขนาดก าลงั  ความรูส้กึนิยมของชนชัน้ต่าง ๆ และสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ 

(26) ลกัษณะผสมผสานของรฐัระหว่างคณาธิปไตยกับประชาธิปไตย  นอกจากสร้างความ

ซบัซอ้นในการจ าแนกแยกแยะแลว้  ยงัก่อความยุง่ยากล าบางต่อการแกป้ญัหาทางการปกครองดว้ย 

(27) รฐัทีเ่ป็นประชาธปิไตยปานกลางหรอืแบบโพลติี ้ (Polity)  เป็นรฐัทีอ่ยู่ภายใต้รฐัธรรมนูญที่

ไม่สมบูรณ์  แต่เป็นรฐัที่ดีที่สุดที่ใช้ปฏิบตัิได้โดยอาศัยการถ่วงดุลย์กนัระหว่างหลกัการคณาธิปไตยกับ

หลกัการประชาธปิไตย 

(28) รฐัที่ครอบง าโดยพลงัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  ไม่ว่าคณาธปิไตยหรอืประชาธปิไตยย่อมเป็นรฐัที่

เลว  ไมช่อบดว้ยกฎหมาย  ไมม่ัน่คงและเหน็แก่ตวั  รฐัอาจบรรลุถงึเสถยีรภาพไดโ้ดยใหอ้ านาจอยู่กบัชนชัน้

กลาง  ซึง่ถ้ามจี านวนมากพอ  จะช่วยยบัยัง้พลงับัน่ทอนท าลายของคณาธปิไตยและประชาธปิไตยทีรุ่นแรง

ลงได ้

(29) รฐัทีม่คีวามสมบรูณ์พนูสุขได ้ขึน้อยูก่บัจติใจของประชาคมทีเ่ป็นมติร ซึง่ขึน้อยู่กบับทบาท

ของชนชัน้กลางที่ประกอบเป็นสายกลางของชนชัน้ เนื่องจากเป็นชนชัน้ที่มโีน้มเอียงไปในทางเหตุผล

ค่อนขา้งมาก  เพราะไม่ยากจนเกนิไปจนถูกกดให้ต ่า และไม่รวยเกนิไปจนกลายเป็นฝกัฝ่ายแตกแยก ซึ่ง

ต่างไปยงัคนคนรวยทีโ่น้มเอยีงไปในทางทรพัยส์มบตั ิละโมภ ทีแ่ก่งแย่งเป็นของตน ไม่ยอมรบัระเบยีบวนิัย

เขา้ใจเรือ่งการน าและมคีวามไดเ้ปรยีบมากเกนิไป ขณะทีค่นจนกม็แีต่ความเสยีเปรยีบมากเกนิไป เขา้ใจแต่

จะเชื่อฟงั ขาดจติใจ จนถูกครอบง าด้วยความรษิยาในความมัง่คัง่ของคนรวยไม่กี่คน จนตกเป็นเครื่องมอื
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ของนกัพดูปลุกระดมยยุงทีใ่หส้ญัญาว่าจะช่วยแบ่งสรรทรพัยส์นิเสยีใหม่ ซึง่น าคนจนไปสู่การใชค้วามรุนแรง

และการปฏวิตั ิโดยทีผ่ลสุดทา้ยไดม้าแต่ทรราชย ์ไมต่่างจากการหนีเสอืปะจระเขใ้นทีสุ่ด 

(30) รฐัไมอ่าจดไีปกว่าประชาชนของตนเองได ้รฐัจงึตอ้งท าทุกสิง่ทุกอย่างเพื่อสรา้งกลุ่มราษฎร

ทีฉ่ลาด อดกลัน้ และมหีลกัธรรม ราษฎรทีสุ่ขมุรอบคอบไม่เพยีงแต่จะเคารพกฎหมาย หากจะยงัด าเนินชวีติ

ของตนในลกัษณะเพื่อสงวนรกัษารฐัธรรมนูญดว้ย 

(31) รฐัเป็นทางเดยีวเท่านัน้ทีช่วีติทีด่จีะมไีด้ 

(32) ความใฝฝ่นัของรฐัควรเป็นไปตามความใฝฝ่นัของราษฎร 

(33) ไมม่รีฐัรปูหน่ึงรปูใดทีด่ทีีสุ่ด  รฐับาลจะดถีา้รปูของรฐับาลเหมาะสมเขา้กบัสถานการณ์ 

(34) รฐัเป็นสิง่ทีช่่วยใหม้นุษยเ์ขา้ถงึคุณธรรมได้ 

(35) รฐัจะน าพลเมอืงไปสู่ความดงีามซึง่มคีวามรูส้งูสุด  โดยตอ้งอาศยัการศกึษา 

(36) รฐัเป็นความจ าเป็นของมนุษย ์ มนุษยจ์ะสมหวงัและบรรลุถงึความสุขไดภ้ายในรฐั 

(37) รฐัเป็นสถาบนัโดยธรรมชาต ิ วตัถุประสงคท์ีถู่กตอ้งของรฐับาล  คอื  การสรา้งชวีติอนัทรง

คุณธรรมส าหรบัทุกคน 

(38) รฐัเกดิขึน้เพื่อรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของคน 

(39) รฐัมใิช่คู่สญัญาที่แท้จรงิ แต่เป็นผู้น าเจตนารมณ์ของประชาชนไปปฏิบตัิ  รฐัมใิช่องค์

อธปิตัย ์เจตนารมณ์ของประชาชน คอื องคอ์ธปิตัยท์ีแ่ทจ้รงิ 

(40) รฐัเกิดจากความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน  รฐัที่ดีและสมบูรณ์ต้องมกีฎหมายที่ด ี 

ทนัสมยั  สามารถใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพของสงัคม 

(41) รฐัตอ้งไมก่ระท าการใด ๆ  ทีข่ดัต่อเสรภีาพของประชาชน 

(42) รฐัเกิดจากความฉลาดของมนุษย์ที่ต้องการอยู่ร่วมกนัตามปกติสุข  ภายใต้สงัคมระบบ

เดยีวกนั 

(43) รฐัที่ดีควรมอีงค์กรรฐับาลที่ดี  มกีารแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมและรบัผิดชอบต่อ

ประชาชน 

(44) รฐัจะตอ้งปรบัปรงุกลไกทางการเมอืงทุกหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ มกีฎหมายทียุ่ตธิรรม  

ไมล่ะเมดิสทิธเิสรภีาพประชาชน 

(45) รฐัที่จดัรูปการปกครองระบบรฐัสภา  เป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและอธิปไตยของ

ประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของสองฝา่ยทีจ่ะตอบสนองต่อกนั 

(46) รฐัตอ้งส่งเสรมิใหค้นเหน็ความจ าเป็นของประโยชน์ส่วนรวม 



78 
 

(47) รฐัทีด่ตีอ้งมรีะเบยีบ  มมีาตรการในการปกครอง  รูจ้กัปกครองตนเอง 

(48) อธปิไตยของรฐั  คอื  เจตน์จ านงทัว่ไปของส่วนรวมทีแ่สดงออกโดยกฎหมาย  เจตน์จ านง

ทัว่ไปเกดิขึน้จากการทีร่าษฎรทุกคนแสดงออกซึง่อ านาจอธปิไตยทีแ่ต่ละคนเป็นเจา้ของ  อ านาจอธปิไตยจงึ

จะตอ้งแสดงออกเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านัน้ 

 

3. การเมืองการปกครอง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเมอืงการปกครองนัน้ มทีัง้คุณค่าอนัพงึประสงคท์ี่

นักคดินักปราชญ์ไดเ้สนอแนะเป็นแนวความคดิที่มอีทิธพิลต่อการก าหนดใหใ้ช้เป็นกรอบบรรทดัฐานอ้างองิ

ในการแสวงหาเป้าหมายและการก าหนดใหใ้ชเ้ป็นกรอบบรรทดัฐานอ้างองิในการด าเนินการเพื่อแสวงหาวธิี

ปฏบิตัิในการบรรลุเป้าหมายตามสถานะและหน้าที่ความรบัผดิชอบของผู้ปกครองและกลไกสถาบนัทาง

การเมอืงการปกครองฝา่ยต่าง ๆ  ทัง้น้ี ดงัจะไดก้ล่าวถงึในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

(1) ความยุตธิรรมอนัเป็นจุดมุ่งหมายของศลิปะการเมอืงจะบรรลุถงึได้  ถ้าหากการแบ่งสรร

ผลตอบแทนและการใชอ้ านาจเป็นไปตามส่วนทีอ่ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ประชาคม 

(2) การเมอืงการปกครอง  เป็นศลิปะที่สามารถสรา้งความส าเรจ็ไดโ้ดยอาศยัความรู ้ ความ

เชีย่วชาญ 

(3) ความรูแ้ละคุณธรรมยอ่มเป็นคุณสมบตัเิฉพาะของผูป้กครองทีม่คีวามสามารถ 

(4) ผูป้กครองทีย่ตุธิรรมยอ่มไมแ่สวงผลประโยชน์เฉพาะตวั 

(5) ผูป้กครองทีย่ตุธิรรมยอ่มไมใ่ส่ใจเรือ่งเงนิทองหรอือ านาจ 

(6) การรกัษาแนว  ถอืเป็นภารกจิส าคญัของผูป้กครอง  โดยทีผู่้ปกครองจะต้องทุ่มเทงานใน

การคดิค้นด้านการสงวนรกัษาประชาคมที่เป็นธรรมอยู่เสมอ  เพิ่มเติมนอกเหนือจากการท าหน้าที่ด้าน

บริหาร  ซึ่งการรกัษาแนวที่ดีคือการท าให้คนรุ่นต่อไปด ารงชีวิตเช่นที่คนรุ่นปจัจุบันเป็นอยู่ไม่ว่าใน

สภาพแวดลอ้มใด 

(7) การแบ่งสรรผลตอบแทนและการใชอ้ านาจใหแ้ก่คนทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั  ตามสดัส่วนในการ

อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ประชาคม  เป็นทางเลอืกในการอ านวยความยุตธิรรมแบบจดัสรรตามสดัส่วน  ซึ่งท า

ให้การใช้อ านาจและการได้รบัผลตอบแทนจากการจดัสรรไม่เท่าเทยีมกนั  แต่ไม่ใช่เป็นการสร้างความ

เหลื่อมล ้า  เพราะขอ้อ้างสทิธทิางการเมอืงต้องขึน้อยู่กบัหลกัการท าประโยชน์ต่อส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกนั

ขึน้เป็นรฐั  ไมไ่ดส้งวนการผกูขาดไวแ้ต่เฉพาะการครองต าแหน่งหน้าทีท่างสาธารณะของคนทีม่ฐีานะสมบตัิ

หรอืทรพัยส์นิมากเท่านัน้ 
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(8) การตัง้ประชาคมซึ่งบรรลุถึงอุดมการณ์โดยที่ไม่มีปญัหาลักลัน่ว่าใครควรใช้อ านาจ

การเมอืงการปกครอง  ระหว่างการอ้างอิงสทิธิจากทรพัย์สนิกับการอ้างอิงสิทธิจากมวลชน  ก็โดยการ

ปกครองดว้ยผูท้รงปญัญาไมเ่หน็แก่ตวัและทรงคุณธรรม 

(9) ผูป้กครองทีเ่ป็นรฐับุรุษต้องมภีารกจิเกี่ยวกบัรฐัธรรมนูญ  4  ประการ  คอื  ประการแรก  

ควรศึกษาถึงรฐัธรรมนูญที่สมบูรณ์แบบ  ประการที่สอง  ควรรู้ว่ารฐัธรรมนูญชนิดใดที่ใช้ปฏิบตัิได้ใน

สภาพแวดล้อมหนึ่ง โดยยอมรบัความไม่สมบูรณ์ในแต่ละสถานการณ์  ประการที่สาม  คอื  ต้องศกึษาให้

เขา้ใจถงึความไมส่มบรูณ์ของรฐัธรรมนูญทีใ่ชป้ฏบิตัอิยู ่ ว่าจะสงวนรกัษาไวไ้ดอ้ย่างไรดว้ย  และประการทีส่ ี ่ 

คอื  การศกึษาคน้ควา้เพื่อเสาะแสวงหาองคป์ระกอบของรฐัธรรมนูญทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีร่ฐัจะใชป้ฏบิตัไิด้ 

(10) มปีระชาธิปไตยอยู่หลายชนิด  ขึ้นกับจ านวนสดัส่วนของพลเมอืงที่ครองอ านาจ  และ

คุณสมบตัิของทรพัย์สิน  ส าหรบัประชาธิปไตยที่เลวที่สุดไม่เพียงแต่การก าจดัคุณสมบตัิทางทรพัย์สิน

ออกไปอยา่งสิน้เชงิ  หากแต่ประชาชนยงัไดร้บัค่าจา้งในการเขา้มสี่วนรว่มทางการเมอืงดว้ย 

(11) ปญัหารากฐานของประชาธิปไตยไม่ว่าแบบใด  อยู่ที่การประสานอ านาจสูงสุดของ

ประชาชนกบัการบรหิารทีด่ ี

(12) ประชาธปิไตยที่ดทีี่สุดที่ใช้ปฏบิตัไิด้  ประกอบด้วย  ชาวนาที่ประกอบอาชพีในที่นาของ

ตน  และปล่อยให้นักบรหิารที่เชี่ยวช านาญเป็นผู้ด าเนินกจิการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ถงึแมว้่า

อ านาจบัน้ปลายจะเป็นของประชาชน  แต่ประชาชนจะไม่ใช้อ านาจนัน้โดยตรง  นอกจากการปฏบิตัหิน้าที่

ของนกับรหิารเป็นไปในทางทีเ่สื่อมเสยี 

(13) ความลม้เหลวไมว่่าของประชาธปิไตยหรอืคณาธปิไตย  สบืเนื่องมาจากการทีร่ปูแบบหนึ่ง

รปูแบบใดสุดโต่งไป  มากเกนิไป  คอืการน าเอาหลกัการดา้นหน่ึงดา้นใดมาใชห้นกัไปใน    ทางเดยีว 

(14) คณาธปิไตยมหีลายแบบ  รฐับาลทัง้หลายเป็นคณาธปิไตยมากน้อยต่างกนัไป  ขึ้นกับ

ขนาดการรวมทรพัยส์นิและลกัษณะการจ ากดัคุณสมบตัดิ้านทรพัยส์นิ  ซึ่งก าหนดไว้ส าหรบัการออกเสยีง

และการด ารงต าแหน่งสาธารณะ  ถ้ากรรมสทิธิท์รพัยส์นิและอ านาจการเมอืงไม่รวมกนัมากจนเกนิไป  และ

ถ้าคณาธปิไตยไม่ใช้อภสิทิธิข์องตนในทางทีไ่ม่ชอบแลว้  รฐัแบบเคารพกฎหมายกอ็าจเกดิขึน้ได ้ อนัตราย

ของคณาธปิไตยจงึมกัเกดิจากการขยายตวัมากเกนิไปของความเป็นคณาธปิไตย  และการรวมอ านาจทวี

มากขึน้โดยไรข้ดีจ ากดั  จนกระทัง่เหลอืเพยีงผูค้วบคุมอ านาจแบบผกูขาดเพยีงคนจ านวนน้อย 

(15) พลังขับเคลื่อนการปกครองมีอยู่สองฝ่าย คือ พลังจากคุณภาพของคณาธิปไตยใน

ประชาคม  ซึง่อา้งสทิธขิองตนจากทรพัยส์นิ ก าเนิด ฐานะทางสงัคม และการศกึษา กบัพลงัจากปรมิาณของ

ฝ่ายประชาธปิไตยในประชาคม ซึง่อ้างสทิธขิองตนจากจ านวนของประชาชน โดยที่พลงัทัง้สองฝ่ายต่างไม่
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อาจก าจดัหรอืละเลยซึ่งกนัได้ ทางออกที่ดทีีสุ่ดและปฏบิตัไิด้ คอื ต้องให้แต่ละฝ่ายถ่วงดุลซึ่งกนัและกนัได ้

เพื่อตดัทอนส่วนทีเ่ลวทีสุ่ดของแต่ละฝา่ยออกไป อนัจะก่อใหเ้กดิเสถยีรภาพควบคู่กนัไปกบัดุลยภาพ 

(16) ผู้ปกครองทัง้ในคณาธปิไตยและประชาธปิไตย จะต้องไม่ปล่อยให้ใช้อ านาจหน้าที่เพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเอง การปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิของคนมัง่ม ีและการคุม้ครองรกัษาความสุขของคนจน

เป็นอยา่งดใีนทุกกรณ ีการเลีย่งไมใ่หเ้กดิการทุจรติ รวมทัง้การรกัษาความสามารถทางการบริหาร ตลอดจน

การปฏบิตัิตามกฎหมาย ล้วนเป็นสิ่งส าคญั เพราะฝูงชนจะมคีวามแค้นเคืองจากการถูกกีดกนัออกจาก

ต าแหน่งในกจิการสาธารณะน้อยกว่าการทีรู่ว้่าผูแ้ทนของตนยกัยอกทรพัยส์นิของรฐั 

(17) ทีใ่ดกฎหมายเป็นทีส่งูสุด  คนกจ็ะถูกปกครองโดยความยนิยอมของตนเองได้ 

(18) ทีใ่ดเผดจ็การปกครอง  คนย่อมสูญเสยีความเสมอภาคทางจติใจและธรรมชาตอินัส าคญั

ยิง่ยวด 

(19) ในอ านาจการปกครองของกฎหมาย  และปญัญาความรู้ของผู้ปกครองรฐับุรุษ  จะเป็น

อุปกรณ์อนัเหมาะสมในการท านุบ ารงุรฐั  และการอ านวยความยตุธิรรม 

(20) การปกครองเป็นศลิปะทีม่จีดุมุง่หายเพื่อสิง่ทีด่งีามของผูร้บัการปกครอง 

(21) รฐับาลทีด่ทีีสุ่ดตอ้งใหค้วามมัน่คงแก่พลเมอืงในรฐัได้ 

(22) การปกครองทีด่ ี คอื  การปกครองโดยรฐับาลทีม่คีุณธรรม  ซึง่ปกครองโดยสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาต ิ

(23) หน้าที่ของผู้ปกครองจะต้องท าให้สงัคมมกีารปรบัตัวเข้ากับภาวะแวดล้อม  และเกิด

ระเบยีบทางสงัคม 

(24) รฐับาลทีช่อบธรรมตอ้งมาจากความยนิยอมของปวงชน 

(25) รฐับาลเปรยีบเหมอืนองคก์รที่ประชาชนมอบความไวว้างใจใหเ้ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ

ตน  ถ้ารฐับาลใช้อ านาจไปในทางที่ผดิจนเป็นผลเสยีแก่ประชาชน  ประชาชนก็มสีทิธิท์ ี่จะเพกิถอนความ

ไวว้างใจทีใ่หแ้ก่รฐับาล  รฐับาลกย็อ่มสลายไป  การตดัสนิใจว่ารฐับาลสมควรไดร้บัความไวว้างใจหรอืไม่เป็น

สทิธขิองประชาชน  เพราะเป็นเจา้ของผลประโยชน์ 

(26) ประชาชนย่อมมสีทิธิร์ู้เห็นในการกระท าของรฐับาล  มสีทิธทิ้วงติงวพิากษ์วิจารณ์เพื่อ

ความผาสุกของส่วนรวม  โดยรฐับาลจะตอ้งไมเ่ขา้ไปแทรกแซงเสรภีาพของบุคคล 

(27) รปูแบบการปกครองทีด่ทีีสุ่ด  คอื  การปกครองแบบประชาธปิไตย 

(28) รฐับาลตอ้งด าเนินการทีเ่ป็นไปตามตวับทกฎหมายของสงัคมโดยรวม 
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(29) การด าเนินงานของรฐับาล  ต้องไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประชาชน  เสรีภาพและ

ศลีธรรมอนัด ี

(30) รฐับาลตอ้งใหก้ารศกึษา  เพื่อเพิม่ปรมิาณและคุณภาพ 

(31) รูปแบบการปกครองที่ดแีละสมบูรณ์  ดูได้จากพฤตกิรรมในการบรหิารงานขององค์การ

รฐับาลว่ามุ่งให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมโดยส่วนรวมด้วยความเหมาะสมที่สุด  ตามหลกัศลีธรรมอนัดแีละมี

รฐัธรรมนูญเป็นเครือ่งน าทาง 

(32) รฐับาลถูกสรา้งขึน้ดว้ยกฎหมายมใิช่สญัญาสงัคม  บทบาทของรฐับาลมคีวามส าคญัเพยีง

อนัดบัรองทีท่ าหน้าทีใ่หม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายเท่านัน้  ไมม่อี านาจในตวัเอง  มสีภาพเป็นเพยีงผูช้่วยของ

อ านาจอธปิไตยในฐานะเจา้หน้าทีช่ ัว่คราวในนามของอ านาจอธปิไตย  ประชาชนจงึสามารถถอดถอนรฐับาล

ได ้

(33) รูปแบบของรฐับาลขึน้อยู่กบัรูปแบบในการมอบหมายให้ใครเอาอ านาจอธปิไตยไปใช้ว่า  

จะมอบคนหมูม่าก  คนหมูน้่อย  หรอืคนคนเดยีว 

(34) รฐับาลโดยทัว่ไปมกัจะเสื่อมและทรยศต่ออ านาจอธปิไตยหรอืเจตน์จ านงทัว่ไปของสงัคม  

รฐัควรต้องอาศัยปจัจยัสนับสนุนอื่นช่วยท าให้รฐับาลมสี านึก  ซื่อตรง  มขีนบธรรมเนียมอันดีงามและมี

คุณธรรม 

(35)  ผู้ปกครองต้องมพีื้นฐานในการปกครอง  มกีารศกึษาที่ด ี มศีลิปะในการปกครอง  และ

วถิทีางในการบรหิาร  เพื่อให้เกดิผลดต่ีอส่วนรวมของรฐั  จะต้องมคีวามรบัผดิชอบ  มเีหตุผลด ี มคีวาม

ยตุธิรรมเป็นหลกั 

(36)  รฐับาลตอ้งมาจากความยนิยอมของประชาชน  ประชาชนมอีสิระในการเลอืกตวัแทนของ

ตน  และรฐับาลจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามครรลองของกฎหมาย 

(37)  รปูแบบการปกครองทีจ่ะท าใหร้ฐับาลปฏบิตังิานไดด้จีะต้องมมีาตรฐาน ซึง่สามารถพสิูจน์

ไดจ้ากความมัง่คัง่ของราษฎรและความมัน่คงของรฐั  และพสิจูน์ไดจ้ากการยอมรบัมากน้อยของประชาชน 

(38) องค์กรผู้ปกครองเกิดจากสญัญาประชาคมที่มนุษย์มีความปรารถนาที่จะขจดัปญัหา

อุปสรรคที่จะขดัขวางการบรรลุความสุขตามสภาพธรรมชาตแิละการแสวงหาเป้าหมายที่สมบูรณ์สูงสุดใน

สภาวะธรรมชาต ิ

(39) รฐับาลเป็นผลผลติจากการท าสญัญาร่วมกนัของมนุษย์ ซึ่งรฐับาลจะต้องรฐัผดิชอบต่อ

ประชาชน 
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(40) รฐับาลจะตอ้งรกัษาและตอบสนองต่อเจตนารมณ์ตามสญัญาประชาคมของประชาชน โดย

ทีเ่จตนารมณ์ของสญัญานัน้มคีวามสงูสุดเหนือสิง่อื่นใด และรฐับาลจะละเมดิมไิด้ 

(41) ความชอบธรรมในการปกครองขึน้อยูก่บัความยนิยอมเป็นครัง้คราวอย่างต่อเนื่อง 

(42) การปกครองทีช่อบธรรม ตอ้งใหป้ระชาชนมสีทิธยิอมรบั หรอืปฏเิสธการมอี านาจเหนือตน

ได ้

 

5. แบบของคุณค่าและความดีงามในรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย- รฐั-ผู้ปกครองและการเมืองการ

ปกครองท่ีดี-ยติุธรรม 

 คุณค่าและความดงีามทัง้ในส่วนที่เกี่ยวกบัรฐัธรรมนูญ-กฎหมาย-รฐั-ผู้ปกครองและการเมอืงการ

ปกครอง ตามที่ได้น าเสนอในขา้งต้นนัน้ หากพจิารณาในกรอบที่เป็นแบบของคุณค่าและความดงีาม อาจ

จ าแนกออกเป็นแบบต่างๆ ไดใ้น 7 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ คอื 

(1) แบบของการจดัทศิทาง 

(2) แบบของการจดัระยะ 

(3) แบบของการจดัสมัพนัธภาพ 

(4) แบบของการจดัล าดบัความส าคญั 

(5) แบบของการจดัการทางเลอืก 

(6) แบบของการจดัสรรเสน้แบ่ง 

(7) แบบของการจดัชัน้ความแตกต่าง 

 ทัง้นี้  ดงัจะไดก้ล่าวถงึในขอ้อธบิายทีเ่ป็นสาระส าคญัตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 

1. แบบของการจดัทิศทาง  คุณค่าและความดงีามตามแบบของการจดัทศิทาง  อาจพจิารณา 
ได้จากการสรา้งกรอบอ้างองิระหว่างเป้าหมายกบัแนวปฏิบติั  ซึ่งจ าเป็นจะต้องด ารงอยู่และด าเนินไปใน

ทศิทางเดียวกันเท่านัน้ โดยที่ทัง้สองส่วนนี้ไม่อาจแยกกันออกไปในคนละทิศคนละทางกนัได้ กล่าวคือ  

เป้าหมายกบัแนวปฏิบติัจะต้องไปด้วยกนัในทิศทางเดียวเสมอ 

2. แบบของการจดัระยะ  คุณค่าและความดงีามตามแบบของการจดัระยะ  อาจพจิารณาไดจ้าก

การสรา้งกรอบอา้งองิระหว่างความสมบรูณ์กบัความดี  ซึง่จ าเป็นจะตอ้งรกัษาระยะห่างไวไ้ดเ้ฉพาะพกิดัที่

จ ากดัอยู่ระหว่างความสมบูรณ์กบัความดเีท่านัน้  กล่าวคอื  แม้ว่าสงัคมจะบรรลุถึงคณุค่าเป้าหมายใน

ระดบัสูงสุดท่ีระดบัของความสมบูรณ์ไม่ได้กต็าม  แต่สงัคมกไ็ม่ควรตกต า่จนเกินเลยไปกว่าระดบั

ต า่สดุของความดีไปได้  ดงันัน้ ความห่างทีท่อดระยะต ่าลงไปจากความสมบูรณ์ซึง่เป็นพกิดัสูงสุดนัน้สงัคม
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จะสามารถยอมรบัระยะของระดบัทีต่ ่ากว่านัน้ได้เฉพาะในระยะห่างทีไ่กลทีสุ่ดไดเ้ท่าทีไ่ม่ไกลหรอืต ่าไปกว่า

พกิดัต ่าสุดทีค่วามดเีท่านัน้     

3. แบบของการจดัสมัพนัธภาพ  คุณค่าและความดงีามตามแบบของการจดัสมัพนัธภาพ  อาจ

พจิารณาไดจ้ากการสรา้งกรอบอา้งองิระหว่างรฐักบัราษฎรและผู้ปกครองกบัประชาชน  ซึง่จ าเป็นจะต้อง

รกัษาสมัพนัธภาพทีพ่งึมพีนัธะผูกพนัต่อกนัเสมอ  โดยทีร่ฐัและผู้ปกครองไม่อาจละทิ้งหรอืละเลยต่อพนัธะ

ผกูพนัของหน้าทีร่ฐัและความรบัผดิชอบของผูป้กครองทีจ่ะตอ้งพงึมต่ีอราษฎรและประชาชน กล่าวคอื รฐัไม่

อาจละท้ิงหน้าท่ีในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรได้ ขณะที่ผู้ปกครองก็ไม่อาจละเลยความ

รบัผิดชอบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนไดเ้ช่นกนั 

4. แบบของการจดัล าดับความส าคัญ  คุณค่าและความดีงามตามแบบของการจดัล าดับ

ความส าคญั  อาจพจิารณาไดจ้ากการสรา้งกรอบอ้างองิระหว่างกฎธรรมชาติกบักฎหมาย  และความเหน็

แก่ตวัในประโยชน์ตนกบัความมีคณุธรรมค านึงในประโยชน์ส่วนรวม  โดยทีก่ฎหมายแมม้นุษยแ์ละรฐั

จะเป็นผู้สรา้งขึน้  แต่ไม่อาจขา้มสารตัถะของกฎเกณ์ท์ี่กฎธรรมชาตไิดก้ าหนดไว้เป็นทีแ่น่นอนเพื่อความ

มัน่คง  มเีสถยีรภาพของคนและสงัคมอยู่แต่เดมิแลว้ได ้ เช่นเดยีวกบัความเหน็แก่ตวัของคนในการปกป้อง

ประโยชน์แห่งตน  ไมว่่าในฐานะของประชาชนหรอืผูป้กครองกต็าม  กไ็ม่อาจก้าวขา้มประโยชน์ทีส่ าคญักว่า

ของมหาชนหรือประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมไปได้  กล่าวคือ  กฎหมายย่อมไม่อาจฝ่าฝืนกฎ

ธรรมชาติได้  และในขณะเดียวกันประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมไม่อาจอยู่เหนือประโยชน์สาธารณะ

ส่วนรวมไดด้ว้ยเช่นเดยีวกนั   

5. แบบของการจดัการทางเลือก  คุณค่าและความดีงามตามแบบของการจดัการทางเลือก  

อาจพจิารณาไดจ้ากการสรา้งกรอบอ้างองิระหว่างมาตรฐานทางปริมาณกบัมาตรฐานทางคณุภาพ  โดย

ทีส่งัคมจะตอ้งท าใหม้าตรฐานทัง้สองซึง่มคีวามแตกต่างกนัคนละทางนัน้มาอยูภ่ายใต้มาตรฐานเดียวกนัคอื  

ความยุตธิรรมทีส่รา้งขึน้มาไดด้ว้ยการจดัสรรตามสดัส่วนเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการอ านวยมาตรฐานความ

ยุติธรรมให้แก่กลุ่มคนที่มีสถานภาพไม่เท่ากันได้ กล่าวคือ  แม้คนจะมีสถานภาพไม่เท่ากันตาม

มาตรฐานทางปริมาณและมาตรฐานทางคณุภาพกต็า ม  แต่สงัคมกจ็ าเป็นต้องจดัการให้คนได้รบั

ส่ิงท่ีเท่าเทียมกนัได้ในรปูของความยุติธรรม  ซ่ึงเป็นมาตรฐานใหม่ท่ีสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการจดัสรร

แบบสดัส่วน 

6. แบบของการจดัสรรเส้นแบ่ง คุณค่าและความดงีามตามแบบของการจดัสรรเส้นแบ่ง อาจ

พจิารณาไดจ้ากการสรา้งกรอบอ้างองิระหว่างความมีคุณธรรมของคนกบัความยุติธรรมของกฎหมาย 
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โดยที่สงัคมจะตัดสินใจเลือกหรอืจดัให้มกีารการปกครองโดยการยกย่องความสูงสุดให้อยู่ที่คนซึ่งเป็น

ผูป้กครอง  หรอืโดยการยกย่องความสูงสุดให้อยู่ที่กฎหมาย  ซึ่งเป็นเครื่องมอืการปกครองกต็าม  แต่สิง่ที่

สงัคมไม่อาจจะยกเว้นหรอืแยกความแตกต่างของสองสิง่นี้ออกจากกนัได้กค็อืทัง้คนและกฎหมายจ าเป็น

จะต้องมีคณุสมบติัและคณูุปการอนัเดียวกนั คือ คนจะต้องมีความรู้และคณุธรรม  ส่วนกฎหมายก็

จะต้องมีเหตุผลและยุติธรรมพอท่ีจะรกัษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนหมู่มากไว้ให้ได้ด้วย  

กล่าวคอื  สงัคมจะยกย่องหรอืยอมรบัความสูงสุดของคนหรอืยกย่องยอมรบัความสูงสุดของกฎหมายกต็าม  

แต่เครือ่งมอืทัง้สองจะตอ้งมคีุณสมบตัแิละมคีุณูปการต่อสงัคมทีเ่ทยีบเท่ากนัใหไ้ดด้ว้ย    

7. แบบของการจดัชัน้ความแตกต่าง  คุณค่าและความดีงามตามแบบของการจดัชัน้ความ

แตกต่าง   อาจพจิารณาได้จากการสรา้งกรอบอ้างองิระหว่างความจนกบัความรวย  โดยที่ความจนกบั

ความรวยแมจ้ะด ารงอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างก็ตาม  แต่สงัคมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างดุลย

ภาพขึ้นมารองรบัการชดเชยความแตกต่างนัน้เสียด้วย  ซึง่สงัคมจะต้องปกป้องคุม้ครองทัง้สทิธปิระโยชน์

ของความจนและความรวยควบคู่กนัไป  กล่าวคอื  ในความจนซ่ึงมีจดุด้อยทางทรพัยสิ์นและวตัถ ุ สงัคม

จะต้องอ านวยความสุขและคุณค่าทางจิตใจไว้ให้มีความมัน่คงและมีเสถียรภาพได้  ขณะท่ีความ

รวยมีความได้เปรียบด้านทรพัยสิ์นและวตัถ ุ สงัคมจะต้องอ านวยความคุ้มครองด้านกรรมสิทธ์ิและ

คณุค่าทางวตัถไุว้ให้มีความมัน่คงและมีเสถียรภาพด้วยเช่นกนั  

 

6. การแสวงหาคณุค่าและความดีงามจากการออกแบบรฐัธรรมนูญและการเมืองการปกครองท่ีดี-

ยติุธรรม 

 การแสวงหาคุณค่าและความดีงามจากการออกแบบรฐัธรรมนูญและการเมอืงการปกครองที่ดี -

ยตุธิรรม  พจิารณาไดจ้ากภาพประกอบและแนวทางดงัต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ: แนวทางการแสวงหาคณุค่าและความดีงามจากการออกแบบรฐัธรรมนูญและ

การเมืองการปกครองท่ีดี-ยติุธรรม 

 
วางทิศทาง
นโยบายของ
รฐัธรรมนูญ 
 
 
 
 

 สรา้ง
คณูุปการของ
รฐัธรรมนูญ 

ผลสมัฤทธ์ิ
ของคณูุปการ 
 ขบัเคลื่อน 
 คลีค่ลาย 
 ขยายตวั 

จดัองคป์ระกอบของ
นโยบาย 
 ดุลยภาพ 
 เสถยีรภาพ 
 ประสทิธภิาพ 
 ความชอบธรรม 

ทางเลือกของนโยบาย 
 ดุลยภาพระหว่างสทิธกิบั
อ านาจ 
 เสถยีรภาพระหว่างรฐับาล
กบัระบบการเมอืง 
 ประสทิธภิาพระหว่างสญัญา
ประชาคมกบัความรบัผดิชอบ
และการตอบสนอง 
 ความชอบธรรมระหว่างการ
เขา้สูอ่ านาจกบัการใชอ้ านาจ 

วางลู่ทางการ
พลวตัของ
รฐัธรรมนูญ 
 
 
 

 

สร้าง
เป้าหมาย
ปลายทาง
ของ
รฐัธรรมนูญ 

เลง็ผลเลิศ
ของ
เป้าหมาย 
 อนุรกัษ์ 
 สายกลาง 
 กา้วหน้า 

จดัองคป์ระกอบของ
พลวตั 
 ปฏบิตัไิดก้บัอุดม
คต ิ
 กา้วหน้ากบัลา้
หลงั 
 ปฏวิตักิบัปฏริปู 
 ทนัสมยักบัพฒันา 
 ววิฒันาการกบั
ประตกิาร 

ทางเลือกสารตัถะของ
พลวตั 
 ปจัจยัตัง้ตน้ 
 ปจัจยัเปลีย่นผ่าน 
 ปจัจยัผลกึ 

วางแนวทาง
การท างาน
ของ
รฐัธรรมนูญ 
 
 
 

 สร้างหน้าท่ี
ของ
รฐัธรรมนูญ 

ล าดบั
จดุเน้นของ
ภาระหน้าท่ี 
 อยูร่อด 
 ปรบัตวั 
 พฒันา 

จดัองคป์ระกอบของ
ภาระหน้าท่ี 
 ด ารงรกัษา
สถานภาพเดมิกบั
ผลกัดนัการขบั เคลื่อน
การเปลีย่นแปลง 
 ปรบัสมดุลยเพื่อ
ความอยูร่อดกบัส่ง
อทิธพิลน าการ
เปลีย่นแปลง 

ทางเลือกของภาระหน้าท่ี 
 แกป้ญัหาเดมิเพื่อลด
อุปสรรค 
 สะสมศกัยภาพใหมเ่พื่อ
สรา้งตน้ทุนภมูคิุม้กนั 
 แสวงเป้าหมายการ
เปลีย่นแปลงเพื่อสรา้ง
ความกา้วหน้าใหม่ 
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วางกรอบ
ความสมัพนัธ์
ของรฐัธรรมนูญ 
 
 
 
 

 สรา้งกลไก
ของ
รฐัธรรมนูญ 

ระเบียบความ 
สมัพนัธข์อง
กลไก 
 แยก – รวม 
 คานดุล – 
ร่วมมอื 
 ครอบง า – 
อสิระ  

จดัองคป์ระกอบของ
กลไก 
 กลไกอ านาจกบักลไก
สทิธ ิ
 กลไกการใชอ้ านาจ
กบักลไกการตรวจสอบ
อ านาจ 
 กลไกการใชอ้ านาจ
ดว้ยกนัเอง 
 กลไกนกัการเมอืงกบั
กลไกพลเมอืง 

ทางเลือกของกลไก 
 จ ากดัอ านาจ 
 สง่เสรมิสทิธเิสรภีาพ 
 ฝา่ยบรหิารเขม้แขง็ 
 ฝา่ยนิตบิญัญตัเิขม้แขง็ 
 ภาคพลเมอืงเขม้แขง็ 
 พรรคการเมอืงเขม้แขง็ 
 การมสีว่นร่วมเขม้แขง็ 

วางระบบของ
รฐัธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 

 สรา้งรปูแบบ
ของ
รฐัธรรมนูญ 

องคร์วมของ
แบบ 
 เสรปีระชา 
ธปิไตย 
 เผดจ็การ
อ านาจนิยม 
 ผสม 

จดัองคป์ระกอบของ
ระบบย่อยภายใน 
 ระบบโครงสรา้ง
สถาบนัของประชาคม
การเมอืง 
 ระบบลทัธขิองระบอบ
การเมอืง 
 ระบบอ านาจหน้าทีข่อง
อ านาจการเมอืง 

ทางเลือกของระบบยอ่ย 
 ระบบกฎหมาย 
 ระบบนิตริฐั 
 ระบบรฐับาล 
 ระบบพรรคการเมอืง 
 ระบบการเลอืกตัง้ 
 ระบบอ านาจ 
 ระบบสทิธ ิ
 ระบบประสานประโยชน์ 
 ระบบสนัตภิราดรภาพ 
 ระบบฉนัทานุมตัแิละ
ความเหน็พอ้ง 

   

ทัง้นี้ โดยในการแสวงหาคุณค่าและความดีงามจากการออกแบบรฐัธรรมนูญและการเมืองการ

ปกครองทีด่-ียตุธิรรม ตามแผนภาพดงักล่าว จ าเป็นต้องมกีารออกแบบรฐัธรรมนูญ (Constitutional Design) 

ใหเ้ป็นองคร์วมขององคาพยพเดยีวกนัในปจัจยัประกอบพืน้ฐาน 5 ประการ ดงัต่อไปนี้คอื (1) วางระบบของ

รฐัธรรมนูญ  (2)  วางกรอบความสมัพนัธข์องรฐัธรรมนูญ  (3)  วางแนวทางการท างานของรฐัธรรมนูญ  (4)  

วางลู่ทางการพลวตัของรฐัธรรมนูญ  (5)  วางทศิทางนโยบายของรฐัธรรมนูญ 

 1. วางระบบของรฐัธรรมนูญ : เพ่ือ  สรา้งรปูแบบของรฐัธรรมนูญ : ให้ เหน็แบบของรฐัธรรมนูญทัง้

องค์รวมว่าเป็นแบบใด ระหว่างแบบเสรปีระชาธปิไตย –แบบเผดจ็การอ านาจนิยม – หรอืแบบผสม : โดย 

จดัองค์ประกอบของระบบย่อยภายใน (sub-system) โดยเฉพาะระบบโครงสร้างสถาบนัของประชาคม

การเมอืง  ระบบลทัธขิองระบอบการเมอืง  ระบบอ านาจหน้าที่ของอ านาจการเมอืงให้สอดคล้องไปในทาง

เดยีวกนั ไม่ขดัแยง้กนัและเป็นอุปกรณ์เกื้อกูลต่อกนัดว้ย : อาทิ ระบบกฎหมาย ระบบนิตริฐั ระบบรฐับาล 
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ระบบพรรคการเมอืง ระบบการเลอืกตัง้ ระบบอ านาจ ระบบสทิธ ิระบบประสานประโยชน์ระบบสนัตภิราดรภาพ  

ระบบฉนัทานุมตัแิละความเหน็พอ้ง 

 2. วางกรอบความสมัพนัธ์ของรฐัธรรมนูญ : เพ่ือ สรา้งกลไกของรฐัธรรมนูญ :ให้ เหน็ระเบยีบ

ความสมัพนัธข์องกลไกพืน้ฐานของรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะกลไกอ านาจ  กลไกสทิธ ิ กลไกบรหิาร  กลไกนิติ

บญัญตั ิ กลไกตุลาการ  ว่ามกีารยดึโยงกนัในระเบยีบใดระหว่างการแยกอ านาจกบัการรวมอ านาจ  การคาน

ดุลกบัความรว่มมอื  การครอบง ากบัความอสิระ : โดยจดัระเบยีบความสมัพนัธข์องกลไกต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง

ไปในทางเดยีวกนั ไม่ขดัแย้งกนัและเป็นอุปกรณ์เกื้อกูลต่อกนัระหว่างกลไกที่เกี่ยวกบัอ านาจกบักลไกที่

เกีย่วกบัสทิธ ิ- กลไกทีเ่กีย่วกบัการใชอ้ านาจกบักลไกทีเ่กี่ยวกบัการการตรวจสอบอ านาจ - กลไกทีเ่กี่ยวกบั

นักการเมอืงกบักลไกทีเ่กี่ยวกบัพลเมอืง กลไกทีเ่กี่ยวกบัการใชอ้ านาจกบักลไกทีเ่กี่ยวกบัการการใชอ้ านาจ

ดว้ยกนัเอง ดว้ย : อาทิ การจ ากดัอ านาจ  การส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ การสรา้งฝ่ายบรหิารที่เขม้แขง็  การ

สรา้งฝา่ยนิตบิญัญตัทิีเ่ขม้แขง็  การสรา้งการเมอืงภาคพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็  การสรา้งพรรคการเมอืงทีเ่ขม้แขง็  

การสรา้งการมสี่วนรว่มทีเ่ขม้แขง็ 

 3. วางแนวทางการท างานของรฐัธรรมนูญ  : เพ่ือ สรา้งหน้าทีข่องรฐัธรรมนูญ   : ให้ เหน็ว่า

เป็นภาระหน้าที่ทีม่จีุดเน้นดา้นใดเป็นล าดบัความส าคญัสูงสุด  โดยเฉพาะจุดเน้นดา้นการท าหน้าที่เพื่อการ

รกัษาความอยู่รอด  ดา้นการปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลง  ดา้นการพฒันาสู่ความก้าวหน้า  :  โดย จดัวาง

น ้าหนักของจุดเน้นภาระหน้าที่ที่เป็นเป้าหมายน าให้เด่นชดัพอ พรอ้มกบัการวางปจัจยัก าหนดที่จ าเป็นให้

เพยีงพอและวางขดีความสามารถของการสนองภาระหน้าทีน่ัน้ๆใหม้พีลงัอทิธพิลอย่างสมัพนัธส์อดคลอ้งไป

ในทางเดยีวกนั ไม่ขดัแย้งกนัและเป็นอุปกรณ์เกื้อกูลต่อกนัระหว่างการด ารงรกัษาสถานภาพเดมิกบัการ

ผลกัดนัการขบัเคลื่อนความเปลีย่นแปลง - การปรบัสมดุลยเพื่อความอยู่รอดกบัการส่งอทิธพิลเพื่อน าการ

เปลีย่นแปลงดว้ย : อาทิ การสะสางแกไ้ขปญัหาดัง้เดมิทีม่คีวามส าคญัเพื่อลดอุปสรรคในปจัจุบนั  การสะสม

ศกัยภาพใหม่เพื่อเตรยีมการเสรมิสรา้งต้นทุนภูมคิุ้มกนัในการโต้เผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้มา

ใหม ่ การแสวงหาเป้าหมายการเปลีย่นแปลงใหมเ่พื่อก าหนดจดุยนืของเขม็มุ่งในการขบัเคลื่อนไปสู่ต าแหน่ง

แห่งทีท่ีม่คีวามกา้วหน้าใหม ่ๆ ต่อ ๆ ไปในอนาคตได้ 

 4. วางลู่ทางการพลวตัของรฐัธรรมนูญ   :  เพ่ือ สรา้งเป้าหมายปลายทางของรฐัธรรมนูญ   : 

ให้เห็นว่าเป้าหมายหลักของรฐัธรรมนูญนัน้มีการเล็งผลเลิศไปที่เป้าหมายใดเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะ

เป้าหมายในเชงิอนุรกัษ์  เชงิสายกลาง  เชงิก้าวหน้า  :  โดย จดัวางธงน า จดัระดบั จดัขนาด  จดัระยะ  จดั

จงัหวะและจดัเวลาเกีย่วกบัตวัสารตัถะและทางเลอืกของพลวตัของรฐัธรรมนูญใหเ้หน็เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัว่ามี
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กระบวนล าดบัขัน้ตอนก่อนหลงัอย่างไรระหว่างการปฏบิตัไิดก้บัการบรรลุอุดมคต ิ- ความก้าวหน้ากบัความ

ลา้หลงั - การปฏวิตักิบัการปฏริปู - การสรา้งความทนัสมยักบัการพฒันา-การววิฒันาการกบัการประตกิาร : 

อาทิ การจ าแนกแยกแยะว่าอะไรเป็นปจัจยัตัง้ตน้ – อะไรเป็นปจัจยัเปลีย่นผ่านและ – อะไรเป็นปจัจยัผลกึ ที่

ถือว่าเป็นตัวสารตัถะและทางเลือกของพลวตัของรฐัธรรมนูญ  ทัง้นี้ เพื่อให้สามารถแยกแยะได้โดยไม่

ก่อให้เกิดความสบัสนหรอืเข้าใจผดิในกระบวนล าดบัขัน้ตอนของการพลวตัว่าปรากฏการณ์ใดเป็นเพยีง

ปจัจยัตัง้ต้นทีเ่ป็นเพยีงปจัจยัเหตุหรอืปรากฏการณ์ใดทีเ่ป็นปจัจยัเชงิกระบวนการและวธิกีารหรอืปจัจยัใน

การเปลีย่นผ่าน  และปรากฏการณ์ใดทีเ่ป็นปจัจยัผลกึทีเ่ป็นปจัจยัผลอยา่งแทจ้รงิในตวัสารตัถะและทางเลอืก

ของพลวตัของรฐัธรรมนูญ หรอืการแยกระหว่างสิง่ทีเ่ป็นวธิกีารในระหว่างทางกบัสิง่ทีเ่ป็นจุดเป้าหมายของ

ปลายทางซึง่จะช่วยสรา้งความราบรืน่และความเป็นสายกลางขึน้ในกระบวนการพลวตัของรฐัธรรมนูญโดยที่

ไม่ท าใหก้ระบวนการพลวตัของรฐัธรรมนูญนัน้ตกอยู่ในวงัวนของวงจรอุบาทว์อกีต่อไป หากแต่จะเป็นการ

ช่วยเสรมิแรงใหเ้กดิการพฒันาทีแ่ทจ้รงิขึน้มาไดใ้นรปูแบบทีเ่ป็นพหุลกัษณ์ของการบูรณาการไดท้ัง้ในกรอบ

ของการววิฒันาการ การประตกิาร การปฏริปูและการพฒันาไปไดพ้รอ้มๆกนัอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดย

ไม่ก่อให้เกดิปฏกิริยิาต่อต้านโต้ตอบหรอืการยอ้นกระตุกกลบั  ตกอยู่ในสภาพเก่าทีก่ารเมอืงการปกครองมี

การสลบักลบัดา้นและการแกว่งไกวไปมาระหว่างความก้าวหน้า การถอยหลงัและการหยุดอยู่กบัที่ท าใหไ้ม่

สามารถต่อยอดการพฒันาให้ด าเนินไปในทศิทางของความก้าวหน้าเพยีงแนวทางเดยีวได้ ซึ่งหากท าได้

เช่นน้ีกจ็ะช่วยเพิม่ความคาดหวงัและเพิม่อตัราเรง่ของการพฒันาไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

 5. วางทิศทางนโยบายของรฐัธรรมนูญ   : เพ่ือสรา้งคุณูปการของรฐัธรรมนูญ   : ให้ เหน็ว่า

คุณูปการหลกัของรฐัธรรมนูญนัน้มุ่งผลสมัฤทธิใ์นคุณค่าหลกัด้านใดเป็นส าคญั  โดยเฉพาะคุณค่าหลกัด้าน

การขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้การเมอืงการปกครองมคีวามก้าวหน้าหรอืพฒันาได้เมื่อสภาวการณ์

ทางการเมอืงมเีสถยีรภาพ  คุณค่าหลกัด้านการคลี่คลายให้การเมอืงการปกครองมทีางเลอืกและทางออก

พลกิฟ้ืนกลบัคนืสู่ดุลยภาพใหมไ่ดใ้นสภาวการณ์ทีม่ภีาวะวกิฤตมิพีลงักดดนัโดยไม่ตบีตนัหรอืขดัแยง้รุนแรง

จนก่อความแตกแยกหรอืล่มสลาย  คุณค่าหลกัดา้นการขยายตวัใหก้ารเมอืงการปกครองมสีมรรถนะในการ

ตอบสนองความเรียกร้องต้องการใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น  รวมทัง้ความต้องการในการพัฒนาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  :  โดยใส่นโยบายที่สอดคล้องกบัคุณค่าหลกัของคุณูปการที่ต้องการให้เกิดผลสมัฤทธิใ์น

รฐัธรรมนูญเพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการน ารฐัธรรมนูญไปปฏบิตัใิหส้นองตอบต่อเจตนารมณ์เป้าหมายของ

รฐัธรรมนูญได้  ระหว่างคุณค่าหลกัด้านดุลยภาพ -เสถียรภาพ-ประสทิธภิาพ- ความชอบธรรม : อาทิ  

ดุลยภาพของสิทธิกับอ านาจ-เสถียรภาพของรฐับาลกับระบบการเมอืง-ประสิทธิภาพของระบบสัญญา
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ประชาคมกบัระบบความรบัผดิชอบและการตอบสนอง - ความชอบธรรมของการเขา้สู่อ านาจกบัการใช้

อ านาจ 
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บรรณานุกรม 

 

กระมล  ทองธรรมชาต ิ และเชาวนะ  ไตรมาศ ,  “ลกัษณะของขอบข่ายของรฐัศาสตร์” ,  หลกัพื้นฐานทาง

รฐัศาสตร ์ (กรงุเทพ :  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ,  2546)   

กว ี อศิรวิรรณ , 20  ความคิดทางการเมือง  (กรงุเทพฯ : สยามบรรณ ,  2530) 

เชาวนะ   ไตรมาศ, “รฐัสญัญาประชาคมกบัการปลุกกระแสส านึกใหม่ของการเมอืงภาคประชาชน ”, ศาล

รฐัธรรมนูญไทยในสถานการณ์การปฏิรปูการเมือง (กรงุเทพ:พร.ีเพรส , 2546)   

วทิยากร  เชยีงกูล ,  ปรชัญาการเมือง  เศรษฐกิจสงัคม  (กรงุเทพฯ  :  สายธาร ,  2548)   

 สมนึก  ชูวิเชียร ,  ความคิดทางการเมืองแบบตะวนัตก  (กรุงเทพฯ  :  เอ็มแอล  ครเีอชัน่  แอนด ์ 

พริน้ต ์,  2548) 
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ส่วนท่ี 2 

การพฒันาโครงสร้างส่วนกลางของสงัคม (Immediate Structure) 

ให้เก้ือกลูต่อการพฒันาประชาสงัคม ท่ียัง่ยืน : พรรคการเมือง ท้องถ่ิน ชุมชน 

 

 

เร่ืองท่ี 4 การให้ความส าคัญกับบทบาทของพรรคการเมืองในการวางรากฐาน

แนวนโยบายการบริหารการพฒันาประเทศ  
 เนื่องจากการเลอืกตัง้มคีวามส าคญัหลายดา้นด้วยกนันับตัง้แต่การแข่งขนัทางการเมอืง การมสี่วน

ร่วมทางการเมือง การแสดงเจตนารมณ์ทัว่ไปทางการเมอืง รวมไปจนถึงการสะท้อนถึงทางเลือกของ

ประชาชนและโอกาสของประเทศดว้ย 

 ทัง้นี้ ก็เพราะการเลอืกตัง้นัน้ แท้ที่จรงิแล้วเป็นการเริม่ต้นครัง้ส าคญัของการเมอืงการปกครองใน

ระบบสญัญาประชาคมแบบผู้แทน ทีจ่ะได้ตระเตรยีมการกนัระหว่างฝ่ายผู้แทนในการเสนอโอกาสใหม่ของ

ประเทศใหฝ้า่ยประชาชนไดพ้จิารณาตดัสนิใจเลอืกในรปูของประเดน็นโยบาย 

 ดงันัน้ ความส าเรจ็ของการเลอืกตัง้จงึมไิดเ้ป็นแต่เพยีงการไปออกเสยีงลงคะแนนของประชาชน และ

ผลการเลอืกตัง้มคีวามสุจรติเที่ยงธรรมเท่านัน้ หากแต่ยงัต้องค านึงถงึผลสมัฤทธิท์ี่เกดิขึน้จากกระบวนการ

ปฏบิตันิโยบายที่ต่อเนื่องกนักับกระบวนการทางการเมอืงการปกครอง ภายหลงัที่การเลอืกตัง้เสรจ็สิ้นไป

แล้วด้วย  โดยเฉพาะกระบวนการในการท าให้นโยบายเกิดผลทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม ซึ่งจ าเป็นต้อง

พจิารณาความพรอ้มของปจัจยัเป็นพืน้ฐานใน 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั คอื (1) ปจัจยัด้านความสามารถของ

พรรคการเมอืงในการแข่งขนัเลอืกตัง้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผูแ้ทน (2) ปจัจยัดา้นความสามารถของพรรคการเมอืง

ในการพฒันาองค์กรพรรคให้มคีวามเป็นสถาบนัทางการเมอืงทีเ่ขม้แขง็ และ (3) ปจัจยัด้านความสามารถ

ของพรรคการเมอืงในการปกครองและบรหิารประเทศ ทัง้นี้เพราะพืน้ฐานส าคญัในการน านโยบายไปท าให้

ส าเร็จมผีลเป็นจรงิได้นัน้ พรรคการเมอืงจะต้องใช้ปจัจยัทัง้ 3 ด้านประกอบกัน หากไม่เช่นนัน้แล้วการ

เลอืกตัง้กจ็ะมคีวามหมายแต่เฉพาะกจิกรรมการออกเสยีงเลอืกตัง้เพื่อใหไ้ด้มาซึง่ผูแ้ทนของประชาชนเท่านัน้ 

หาใช่เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเปลีย่นแปลงเพื่อเริม่ต้นการพฒันาหรอืแสวงหาโอกาสใหป้ระเทศแต่

อย่างใดไม่ เข้าท านองที่ว่า นโยบายแม้จะดีเพียงใดก็ตาม หากน าไปท าให้ส าเร็จเป็นผลไม่ได้เสียแล้ว 

ประชาชนและประเทศชาตกิย็อ่มจะหวงัการเปลีย่นแปลงหรอืการพฒันาอะไรไมไ่ดด้ว้ยเช่นกนั การเลอืกตัง้ก็
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จะยอ้นกลบัไปสู่วงัวนของการถดถอย 3 แบบ คอื (1) ชนะการเลอืกตัง้มา (2) แต่พรรคแตก (3) แมพ้รรคไม่

แตกแต่ก็รบัมือกับปญัหาบ้านเมืองไม่ได้ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียโอกาสครัง้ส าคัญทัง้ของประเทศและ

ประชาชนพรอ้มกนัไปดว้ย 

 

 ส่วนท่ี  1 ประเดน็นโยบายของพรรคชาติไทย 

 1. นโยบายดา้นความมัน่คงของประเทศและความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

 2. นโยบายดา้นการบรหิารและความยตุธิรรม 

 3. นโยบายดา้นการเมอืงและการปกครอง 

 4. นโยบายดา้นสงัคม  ศาสนา  การศกึษา  และสาธารณสุข 

 5. นโยบายดา้นเศรษฐกจิ 

 

 ส่วนท่ี  2 เปรียบเทียบนโยบาย 

 1. เปรยีบเทยีบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายดา้นความมัน่คง 

  ของประเทศและความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

 2. เปรยีบเทยีบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายดา้นการบรหิาร 

  และความยตุธิรรม 

 3. เปรยีบเทยีบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายดา้นการเมอืง 

  และการปกครอง 

 4. เปรยีบเทยีบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายดา้นสงัคม  ศาสนา 

  การศกึษา  และสาธารณสุข 

 5. เปรยีบเทยีบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายดา้นเศรษฐกจิ 

 

1.  มิติด้านความครอบคลมุของนโยบาย 

1. ดา้นการเมอืงการปกครอง 
2. ดา้นการบรหิารและปฏริปูระบบราชการ 
3. ดา้นการบรหิารประชาชน 
4. ดา้นการพฒันาองคก์รและกระบวนการภาคประชาชน 
5. ดา้นกจิการภยัพบิตั ิ อุบตัภิยั  และภยัสงัคม 
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6. ดา้นเศรษฐกจิ 
7. ดา้นรฐัวสิาหกจิ 
8. ดา้นการกระจายรายไดแ้ละความเจรญิ 
9. ดา้นโครงสรา้งบรกิารพืน้ฐาน 
10. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 
11. ดา้นการเกษตร 
12. ดา้นสงัคม 
13. ดา้นยตุธิรรมและอทิธพิลมดื 
14. ดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละแรงงาน 
15. ดา้นสาธารณสุข 
16. ดา้นการศกึษา 
17. ดา้นศาสนา 
18. ดา้นศลิปวฒันธรรม 
19. ดา้นความมัน่คง 
20. ดา้นการต่างประเทศ 
21. ดา้นสรา้งพลงัอ านาจและศกัยภาพของประชาชน 
22. ดา้นกจิการประชาคมโลกและการบรหิารพฒันาความเป็นสากล 
23. ดา้นสทิธมินุษยชนและเสรภีาพประชาชน 
24. ดา้นการเตรยีมอนาคตของพลเมอืงเขา้สู่พลโลก 
25. ดา้นการท่องเทีย่ว 
26. ดา้นการพฒันาเมอืงและเมอืงหลวง 
27. ดา้นการพฒันามาตรฐานคุณภาพของระบบการปกครองและบรหิารทอ้งถิน่ชุมชน  และชนบท 
28. ดา้นการกระจายอ านาจ 
29. ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
30. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
31. ดา้นการบรหิารทรพัยากรของประเทศ 
32. ดา้นพลงังาน 
33. ดา้นการวจิยัพฒันาการบรหิารและการพฒันานโยบายพรรคการเมอืง 
34. ดา้นการปฏริปูตามแนวทางของรฐัธรรมนูญ 
35. ดา้นการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชัน่ 
36. ดา้นการปราบปรามยาเสพตดิและสนิคา้หนีภาษ ี
37. ดา้นการส่งเสรมิ คุม้ครองเดก็  เยาวชน  สตร ี คนชรา  คนพกิาร  คนดอ้ยโอกาส 
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38. ดา้นการบรหิารจดัการอธปิไตยทางเศรษฐกจิ 
39. ดา้นการฟ้ืนฟูปญัหาวกิฤตขิองประเทศ 
40. ดา้นการพฒันาประชารฐั  ประชาสงัคม  และธรรมาภบิาล 
41. ดา้นการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชวีติของคนไทย 
42. ดา้นการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ 
43. ดา้นการส่งเสรมิศกัยภาพทางการแขง่ขนัของประเทศ 
44. ดา้นการบรหิารจดัการระเบยีบโลกใหม ่ และอทิธพิลกระแสโลกาภวิตัน์ 
45. ดา้นการปฏริปูวฒันธรรม 
46. ดา้นการบรหิารความขดัแยง้  ระหว่างรฐั  ทอ้งถิน่และชุมชน 
47. ดา้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธเ์ชงิสนัตวิธิรีะหว่างรฐักบัประชาชน 
48. ดา้นการส่งเสรมิพฒันาระบบการเมอืงภาคประชาชน 
49. ดา้นการส่งเสรมิวถิปีระชาเพื่อพฒันาพลเมอืงของชาต ิ
50. ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากร  ความหลากหลายทางชวีภาพ 
51. ดา้นเศรษฐกจิชุมชนพึง่ตนเอง 
52. ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
53. ดา้นการต่อรองและคุม้ครองผลประโยชน์ของชาตกิบัเครอืข่ายองคก์รความรว่มมอืระหว่างประเทศ  
54. ดา้นการบรหิารหนี้ภาคการเกษตร 
55. ดา้นการบรหิารหนี้ภยัพบิตั ิ และโรคระบาด 
56. ดา้นการพฒันาระบบสวสัดกิารแรงงานภาคการเกษตร 
57. ดา้นการพฒันาการเมอืงและความรว่มมอืระดบัภูมภิาค 
58. ดา้นการปรบัโครงสรา้งการผลติ 
59. ดา้นสถาบนัการเงนิ  ระบบการคลงั  และการปรบัระบบบรหิารรายจ่ายของภาครฐั 
60. ดา้นการพฒันาเครอืขา่ยอุตสาหกรรมและการลงทุน 
61. ดา้นการพฒันาเมอืงชายแดน 
62. ดา้นการจดัระเบยีบทางเลอืกใหมท่างสงัคมเศรษฐกจิ  การเมอืง  และวฒันธรรม 
63. ดา้นยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพใหม ่ๆ  ของประเทศ 
64. ดา้นการจดัการความยากจน  ความอดอยากและการไรค้วามสามารถของกลุ่มดอ้ยโอกาส 
65. ดา้นอาชญากรรมขา้มชาตโิสเภณ ี และโรคเอดส์ 
66. ดา้นการพฒันาสมนุไพรไทยเชงิพาณชิย ์ และการยงัชพีพึง่ตนเอง 
67. ดา้นการประกนัราคาสนิคา้และการรบัประกนัการลงทุนภาคการเกษตร 
68. ดา้นการเปิดระบบเศรษฐกจิและการคา้เสร ี
69. ดา้นการพฒันาระบบการคา้ผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์
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70. ดา้นการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ  พชื GMO  และระบบสารสนเทศดา้นชวีภาพเพื่อประชาชนและ
เศรษฐกจิประเทศ 

71. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของประชาคมและสมชัชาประชาชน 
72. ดา้นการส่งเสรมิการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษทัขา้มชาต ิ
73. ดา้นการจดัการแรงงานต่างดา้ว 
74. ดา้นภาษ ี และดอกเบีย้ 
75. ดา้นการพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะและเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
76. ดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
77. ดา้นนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐัตามรฐัธรรมนูญ 
78. ดา้นการพฒันาเศรษฐกจินอกภาคการผลติ 
79. ดา้นการจดัระเบยีบอทิธพิลของสื่อ 
80. ดา้นการพฒันายทุธศาสตรก์ารพึง่ตนเองของประชาชนและประเทศ 
81. ดา้นการปฏริปูกฎหมายทัง้กฎหมายภายในและระหว่างประเทศ 
 

2.  มิติด้านการวางจดุเน้นกลุ่มและภาคส่วนเป้าหมายของนโยบาย 

1. กลุ่มยอ่ยเฉพาะกลุ่ม 
2. กลุ่มยอ่ยหลากหลาย 
3. กลุ่มใหญ่บางกลุ่ม 
4. กลุ่มใหญ่ส่วนรวมทัง้สงัคม 
5. ทุกกลุ่มคลุมทัง้ประเทศ 
 

3.  มิติด้านการวางจดุเน้นพื้นท่ีเป้าหมายของนโยบาย 

1. ภาคเหนือ 
2. ภาคกลาง 
3. ภาคใต ้
4. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
5. ภาคตะวนัออก 
6. ภาคตะวนัตก 
7. กทม. 
8. เมอืง 
9. ชนบท 
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10. ทอ้งถิน่-ชุมชน 
11. พืน้ทีช่ายแดน 
12. พืน้ทีช่ายทะเล 
13. พืน้ทีส่งู 
14. เขตความรว่มมอืระดบัภมูภิาค 
 

4.  มิติด้านฐานอ้างอิงแหล่งท่ีมาของนโยบาย 

1. จากฐานเสยีงทีส่นบัสนุนพรรค 
2. จากตวัแทนผลประโยชน์ของพรรค 
3. จากรฐัธรรมนูญ 
4. จากอุดมการณ์ของพรรค 
5. จากเป้าหมายอนัพงึปรารถนารว่มกนัของคนในชาต ิ
6. จากกระแสค่านิยม  ความนิยมของสงัคม 
7. จากปรชัญาการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
8. จากปญัหาส าคญัของประชาชนหรอืประเทศ 
9. จากเหตุผลและวสิยัทศัน์ 
10. จากการสานต่อปญัหาหรอืเป้าหมายนโยบายเก่า 
11. จากอทิธพิลภายนอกประเทศ 
12. จากแนวพระราชด ารหิรอืกระแสพระราชด ารสั 
13. จากกลุ่มชนชัน้น าหรอืชัน้สงู 
14. จากกลุ่มชนชัน้กลาง 
15. จากมวลชนคนชัน้ล่าง 
16. จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
17. จากกลุ่มนกัคดิหรอืปญัญาชน 
18. จากสื่อมวลชน 
19. จากกลุ่มผลประโยชน์ 
20. จากกลุ่มอทิธพิล 
 

1.  คาดการณ์ผลกระทบจากการประเมินโอกาสความส าเรจ็ของนโยบาย 
1. มทีรพัยากรทีพ่อเพยีง 
2. ไดร้บัความรว่มมอืสนบัสนุนจากคนส่วนใหญ่ 
3. มพีืน้ฐานความรู ้ เทคนิค  ทกัษะ  ความช านาญและวทิยาการทีจ่ าเป็นรองรบั 
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4. มกีารยอมรบัและความเหน็พอ้งของกลุ่มยทุธศาสตรส์งูพอ 
5. มทีางเลอืกและเป้าหมายทีช่ดัเจนเพยีงพอ 
6. เชื่อมัน่ไดว้่ามผีลกระทบทางบวกมากกว่าทางลบ 
7. ความเป็นไปไดม้คีวามแน่นอนและคาดการณ์หรอืคาดหมายผลได ้
8. อยูใ่นหว้งเวลาทีเ่หมาะสมไมส่ายเกนิแก ้ ไมเ่รว็เกนิการณ์ 
9. ผูม้สี่วนได-้เสยีฝา่ยต่าง  ๆ สามารถประสานงานประโยชน์รว่มกนัไดส้่วนใหญ่ 
 

2.  คาดการณ์ผลกระทบจากการประเมินความเช่ือมัน่ในความเป็นไปได้ของนโยบาย 
1. ท่าทีข่องพรรคและบุคคลส าคญัมคีวามหนกัแน่นในการแสดงเจตจ านงทางการเมอืงอยา่งแน่วแน่ 
2. ไดส้รา้งมาตรการทางการปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพและหวงัผลไดส้งูไวร้องรบัพรอ้มพอเพยีง 
3. มเีครือ่งชีว้ดัทีเ่ป็นรปูธรรมใหป้ระเมนิและตรวจสอบได้ 
 

3.  คาดการณ์ผลกระทบจากการประเมินความลึกจากผลลพัธ์บ ัน้ปลายของนโยบาย 
1. แกป้ญัหาปจัจบุนั 
2. แกป้ญัหาอนาคต 
3. สนองแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 
4. ปฏริปูโครงสรา้ง 
5. ปฏริปูระบบ 
6. พฒันาประเทศองคร์วม 
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4.  คาดการณ์ผลกระทบจากการประเมินจดุดี - จดุด้อยของนโยบาย 
 

จดุดี จดุด้อย 
1.  มยีทุธศาสตรช์าต ิ 1.  ขายฝนัอนัเลื่อนลอยไรท้ศิทาง 
2.  มุง่มัน่แกป้ญัหาระดบัชาตใินระยะยายาวอยา่ง
ต่อเนื่อง 

2.  สรา้งปญัหาใหมใ่หต้อ้งไปแกไ้ขต่อไปไม่มทีี่
สิน้สุด 

3.  ผลกัดนัการพฒันา 3.  ลา้หลงัอยูก่บัที่ 
4.  กลุ่มเป้าหมายไดป้ระโยชน์โดยกลุ่มอื่นกพ็ลอย
ไดป้ระโยชน์ดว้ย 

4.  กลุ่มเป้าหมายไดป้ระโยชน์  โดยกลุ่มอื่นเสยี
ประโยชน์หรอืเสยีกนัทุกกลุ่ม 

5.  ยดึหลกัเหตุผล – วสิยัทศัน์ 5.  มุง่เอาใจไรเ้หตุผล - ไรว้สิยัทศัน์ 
6.  องิหลกัธรรมะ – ยตุธิรรม 6.  ทา้ทายหลกัธรรมะ  ความยตุธิรรม -  เอารดั

เอาเปรยีบ 
7.  แกป้ญัหา - สนองความตอ้งการระดบัประเทศ 7.  แกป้ญัหา - สนองความตอ้งการเฉพาะระดบั

กลุ่มยอ่ย 
8.  สรา้งผลกระทบอย่างยัง่ยนืระยะยาว 8.  ฉาบฉวยเฉพาะหน้าแก้ปญัหารายวนั 
9.  ส่งผลลพัธใ์หป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์สงูสุด 9.  ส่งผลลพัธใ์หป้ระเทศไทยสญูเสยี 
10.  รกัษาประเทศใหอ้ยูร่อดไดแ้มย้ามวกิฤต 10.  ซ ้าเตมิปญัหาจนยากเยยีวยาแกไ้ข 
11.  เกือ้กูลใหเ้กดินวตักรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของคนและประเทศ 

11.  สรา้งความยุง่ยากล าบากเรือ้รงัใหป้ระเทศย ่า
อยูก่บัที ่- ประชาชนรบัผลกระทบในภายหลงั 

12.  สัง่สมและแสวงหาปจัจยัส่งเสรมิความพรอ้ม
ในการสรา้งความส าเรจ็ใหป้ระเทศในเป้าหมาย
ระยะยาว 

12.  ช่วงชงิจงัหวะ  ฉวยโอกาสสรา้งความนิยม
ชัว่คราว ขดัขวางการพฒันาประเทศในเป้าหมาย
ระยะยาว 

13.  ปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์ของส่วนรวม
อยา่งเปิดเผย  สุจรติใจ  ตรงไปตรงมา 

13.  ซ่อนเรน้ผลประโยชน์แอบแฝงของตนเองโดย
อา้งผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาต ิ
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เร่ืองท่ี 5 การให้ความส าคญักบัพรรคทางเลือกในการพฒันาความเป็นสถาบนัทาง

การเมืองของพรรคการเมืองไทย  
 

1.  พรรคทางเลือกกบัการก่อตวัทางความคิด 

 การยกประเดน็พรรคทางเลอืก หรอืพรรคการเมอืงทีส่าม (Third Political Party) ขึน้มาเป็นประเดน็

สาธารณะในสงัคม-การเมอืงไทยในเวลานี้ นับว่าเป็นเรื่องสรา้งสรรคส์ าหรบัสงัคมเสรปีระชาธปิไตยของไทย

ในสถานการณ์ปจัจบุนั ซึง่เป็นสงัคมทีย่อมรบัการด ารงอยู่ร่วมกนักบักระแสโลกาภวิตัน์ (Globalization) ของ

สงัคมโลกแลว้ 

 หากจะถอืเอาประเดน็ดงักล่าวเป็นการก่อตวัของความคดิสาธารณะในสงัคม-การเมอืงไทยในขณะนี้  

กอ็าจนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของความคดิทางการเมอืง หรอืนวตักรรมทางความคดิของชนชัน้น าทาง

การเมอืงของไทย  ทีก่ าลงัรกุคบืหน้าไปอกีกา้วหนึ่งกว็่าได้ 

อย่างไรก็ตาม ในการก่อตวัทางความคดิใดๆ หากจะให้มพีฒันาการที่สบืเนื่องและยกระดบัไปสู่

ความเป็นสถาบนัต่อไปได้จะต้องเป็นความคดิที่ส่งอทิธพิลต่อสงัคม จ าเป็นต้องก่อผลกระทบต่อเนื่องเป็น

ลูกโซ่ โดยได้รบัการตอบสนองจากสาธารณชนในวงกว้างต่อไปด้วยโดยเฉพาะการก่อตวัเป็นกระแสมติ

มหาชน (Public Opinion) และเป็นขบวนการของมวลมหาชน (Mass Movement) 

 

2.  พรรคทางเลือกกบัการเมืองระบอบประชาธิปไตย 

การเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ไมว่่าพวกเสรนีิยม พวกสงัคมนิยม หรอืพวกอนุรกัษ์นิยม  มลีกัษณะ

ส าคญัร่วมกนัอยู่หลายประการที่เอื้อโอกาสให้มพีรรคทางเลอืกเกดิขึน้ได้ เช่น (1) การแข่งขนักนัระหว่าง

ตวัเลอืกทีแ่ตกต่างกนั (2) การมทีางเลอืกทีห่ลากหลายให้ประชาชนไดม้โีอกาสเลอืกอยู่เสมอ (3) การมสีทิธิ

เสรภีาพในการก าหนดตนเองของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ และ (4) การมวีาระของผูแ้ทนเพื่อใหป้ระชาชน

ไดม้โีอกาสทบทวนแกไ้ขการตดัสนิใจในการเลอืกตัง้ครัง้ใหม ่ฯลฯ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  พรรคทางเลอืกจงึยอ่มมโีอกาสเกดิขึน้ไดเ้สมอส าหรบัสงัคมเสรทีี่มกีารปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าสังคมเสรีที่มีการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย จะต้องมพีรรคทางเลอืกเกิดขึ้นได้เสมอไป ยงัมปีจัจยัก าหนดและปจัจยัแวดล้อมอย่างอื่น

ประกอบกนัดว้ย พรรคทางเลอืกจงึจะสามารถเกดิขึน้และด ารงอยู่ได้ และในขณะเดยีวกนัพรรคทางเลอืกก็
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อาจจะไม่สามารถอยู่รอดไดเ้สมอไปหากไม่สามารถเป็นฝ่ายก าหนดอทิธพิลในการชีน้ าสงัคม-การเมอืงให้มี

ความสบืเนื่องได ้ กล่าวอกีนัยกค็อือทิธพิลของปจัจยัแวดลอ้มทางสงัคม-การเมอืงนัน้ มคีวามจ าเป็นเฉพาะ

การเอื้อโอกาสให้เกดิพรรคทางเลอืกได ้เท่านัน้ แต่การอยู่รอดของพรรคทางเลอืก กลบัเป็นภาระของพรรค

ทางเลอืกเองทีจ่ะตอ้งเป็นฝา่ยสรา้งอทิธพิลเหนือสงัคม-การเมอืงต่อไป 

 

3.  พรรคทางเลือกกบับริบททางสงัคม  -  การเมือง 

บรบิททางสงัคม - การเมอืงที่เอื้ออ านวยโอกาสต่อการเกดิพรรคทางเลอืก จะต้องเป็นผลพวงจาก

อานิสงสร์ว่มกนัทัง้ปจัจยัทางดา้นสงัคมและปจัจยัทางดา้นการเมอืงโดยทีไ่มส่ามารถแยกเป็นอสิระจากกนัได้ 

ส าหรบับรบิททางสงัคม-การเมอืงที่สามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิรยิาการเกิดพรรคทางเลือกได้นัน้มี

องคป์ระกอบทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้  คอื 

3.1 บริบททางสงัคม 

(1) ขนาดของชนชัน้กลาง ชนชัน้กลางมขีนาดใหญ่และมอีิทธิพลเหนือชนชัน้อื่นเพื่อ

สามารถผลกัดนักระแสหลกัทางการเมอืงให้เดนิไปในทศิทางที่ตนเป็นฝ่ายก าหนดได้เอง เอาชนะเหนือ

อทิธพิลของกลุ่มชนชัน้น า หรอืกลุ่มยุทธศาสตรท์ีม่ขีนาดเลก็ และจ านวนน้อยได ้ ทัง้นี้เพื่อใหก้ารเมอืงหลุด

พน้จากอทิธพิลครอบง าของกลุ่มอ านาจขนาดเลก็จ านวนน้อยได้ 

(2) ความหลากหลายของชนชัน้กลาง ชนชัน้กลางมคีวามหลากหลายเพื่อรองรบักับ

สรา้งภาวะพลวตัของความเปลีย่นแปลงดา้นผลประโยชน์และความตอ้งการใหม้คีวามยดืหยุ่นกระจายตวัและ

ทนัสมยัอยูเ่สมอ  เพื่อกระตุน้กระแสการเมอืงใหม้คีวามสดใหมไ่ม่ใหเ้กดิภาวะหยุดนิ่งและตายตวัทัง้นี้เพื่อให้

การเมอืงไมจ่มอยูใ่นสภาพผกูขาดอยา่งต่อเนื่อง โดยอทิธพิลครอบง าของกลุ่มอ านาจเดมิอยา่งยาวนาน 

(3) ความอิสระของชนชัน้กลาง  ชนชัน้กลางมอีสิระเพยีงพอเพื่ออาศยัชนชัน้กลางเป็น

พาหะน าทศิทางการเปลีย่นแปลงของการเมอืงใหม่  ทัง้นี้เพื่อใหช้นชัน้กลางเป็นหวัหอกในการเจาะช่องทะลุ

ทะลวงให้การเมอืงมรีเูปิดใหม่ๆ  เพื่อให้มทีีว่่างในการป้อนอทิธพิลทางการเมอืงจากกลุ่มอ านาจใหม่เขา้ไป

ทดแทนและสรา้งแรงผลกัดนัใหม้กีารกรุยทางไปสู่ทศิทางของการเมอืงใหมไ่ด้ 

 

3.2 บริบททางการเมือง 

(1) อดุมการณ์ทางการเมืองมีความสุดโต่ง การเมอืงมอุีดมการณ์ที่ขงึตงึสุดโต่ง มกีาร

แบ่งขัว้ทีเ่ขม้งวด ไมย่ดืหยุน่ใหม้คีวามผ่อนคลายและอ่อนตัวไดต้ามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง ท าใหปิ้ดกัน้



101 
 

โอกาสในการแสวงหาทางเลอืกทีแ่ตกต่างจากแนวทางดัง้เดมิได ้ เวน้แต่การแยกตวัออกไปจากแนวทางของ

อุดมการณ์ดัง้เดมิ 

(2)  การแข่งขันทางการเมืองแบบสองขัว้ท่ีขัดกัน การเมืองมีการแข่งขนักันแบบ  

ปรปกัษ์  แบ่งแยกแตกต่าง  ไมส่ามารถประนีประนอมใหเ้กดิการออมชอมกนัได ้ เวน้แต่การแยกตวัออกไป

จากขัว้ดัง้เดมิไปอยูใ่นทีต่ ัง้ใหมท่ีไ่มใ่ช่ข ัว้ใดขัว้หนึ่งควบคุม 

(3) อิทธิพลของระบบสองพรรคครอบง า การเมอืงแบบ 2 พรรคครอบง าสรา้งเงื่อนไขให้

ยดึมัน่เอกลกัษณ์อย่างตดิยดึเพื่อรกัษาความแตกต่างระหว่างพรรคคู่แข่งดว้ยกนัเองใหด้ ารงไวใ้ห้นานทีสุ่ด 

การเปลี่ยนแปลงถูกตีความว่าเป็นความเสี่ยงจงึปิดกัน้โอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงท าให้เกิด

ขอ้จ ากดัในทางเลอืกและสกดัการเมอืงใหห้ยดุนิ่งอยูก่บัที่ 

 

4.  พรรคทางเลือกกบัพรรคฉวยโอกาส  พรรคศกัยภาพและพรรคเฉพาะกิจ 

 พรรคทางเลือก มคีวามแตกต่างจากพรรคฉวยโอกาส (Opportunist Party) พรรคศักยภาพ 

(Potential Party) และพรรคเฉพาะกจิ (Tactical Party) กล่าวคอื พรรคฉวยโอกาสเป็นเพยีงพรรคทีอ่าศยั

จงัหวะและกลเกมส์ทางการเมอืงเป็นเครื่องมอืในการแสวงโอกาสทางการเมอืง เช่นการสร้างและแสวง

โอกาสในการเขา้ร่วมรฐับาลในระบบรฐับาลผสม (Coalition Government) มไิดห้วงัเป็นแกนน ารฐับาลเอง 

ส่วนพรรคศกัยภาพ เป็นพรรคที่มโีอกาสเลอืกขัว้หรอืแกนน าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ท าให้ฝ่ายนัน้ไดร้บัโอกาสใน

การจดัตัง้รฐับาล ส าหรบัพรรคเฉพาะกจิ เป็นพรรคทีต่ ัง้ขึน้มาเพื่อสนองความต้องการเฉพาะหน้าของกลุ่ม

แกนน าเป็นส าคญั ซึ่งพรรคทัง้ 3 แบบ ดงักล่าวมไิด้มคีวามหมายของการเป็นพรรคทางเลอืก ทัง้นี้เพราะ

ความเป็นพรรคทางเลอืกจะตอ้งมอีงคป์ระกอบจ าเป็นอยา่งน้อยใน 3 ส่วนดว้ยกนั คอื 

 4.1 ความใหม่ - แตกต่าง พรรคทางเลอืกตอ้งเสนอตวัเป็นทางเลอืกใหมท่ีแ่ตกต่างไปจากทางเลอืก

ทีม่อียูเ่ดมิ เพื่อใหส้งัคม - การเมอืงไดม้ทีางเลอืกทีใ่หมข่ึน้ 

 4.2 ความมาก - หลากหลาย พรรคทางเลือกต้องขยายและกระจายทางเลือกให้มากและ

หลากหลายขึน้กว่าทีม่อียูก่่อนแลว้ เพื่อใหส้งัคม - การเมอืงไดม้ทีางเลอืกทีม่ากขึน้ 

 4.3 ความผสม - เพ่ิมขึ้น พรรคทางเลอืกตอ้งผสมผสานสิง่ทีม่อียูเ่ดมิมารวมเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นสิง่

ใหมท่ีเ่พิม่มากขึน้กว่าฐานเดมิ  เพื่อใหส้งัคม - การเมอืงมทีางเลอืกทีก่วา้งขึน้ 



102 
 

 4.4 ความเปิด - บูรณาการ พรรคทางเลอืกต้องเปิดรบัสิง่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม-การเมอืง ให้เกิด

การบรูณาการร่วมกนัไดก้บัสิง่ทีม่อียู่เดมิ เพื่อใหส้งัคม – การเมอืงมคีวามสมานฉันทอ์ยู่ได ้ไม่แตกออกเป็น

เสีย่งเมือ่มทีางเลอืกทีใ่หม ่มากและกวา้งขึน้ 

 

5.  พรรคทางเลือกกบัแนวโน้มสงัคม  -  การเมืองใหม่ 

 แนวโน้มใหมท่างสงัคม - การเมอืง ไดส้่งแรงผลกัใหพ้รรคทางเลอืกต้องขยบัขยายอาณาบรเิวณของ

บทบาทหน้าที่และภาระในการสร้างอิทธิพลทางการเมอืงออกไปสู่พรมแดนใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากมติิ

ดัง้เดมิมากขึน้ 

 ส าหรบัแนวโน้มใหม่ทางสงัคม–การเมอืงทีพ่รรคทางเลอืกควรตระหนักถงึและเพิม่ความสามารถใน

การสนองตอบ คอื  

 5.1 แนวโน้มใหม่ทางสงัคม     

(1) คุณภาพชีวติของคนถูกเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างบรกิารสาธารณะของรฐักับ

บรกิารของธุรกจิเอกชนมากขึน้ 

(2) คนตระหนกัในความเป็น Object มากกว่าเป็น Subject  ผกูพนักบัคุณค่าในการเป็นต้นทุน

ของความเป็นมนุษยข์องตนเองสงูขึน้ 

(3) เป้าหมายชวีติของคนผูกพนักบัคุณค่าใหม่ที่ผสมทัง้คุณค่าของชวีติส่วนตวัและ  คุณค่า

ของชวีติส่วนรวมรว่มกนั 

(4) คนตระหนักในความอยู่รอดร่วมกนั  และด ารงอยู่บนจุดร่วมของความเป็นกลาง  ความ

เป็นส่วนรวม  ส าคญักว่าการยดึตดิกบัฐานทางชนชัน้เฉพาะกลุ่มทีค่บัแคบเท่านัน้ 

(5) ทศันะของคนในสงัคม ให้ความส าคญักบัความอยู่รอดปลอดภยัแบบใหม่ที่เน้นการก าจดั

คนทีเ่ป็นตน้เหตุของการสรา้งปญัหา มากกว่าการยอมรบัตน้ทุนในการแกไ้ขปลายเหตุของปญัหา 

(6) กลุ่มอาชพีอสิระของคนกลุ่มใหม่ทีไ่ม่ผูกพนักบัการสงักดัองคก์รและอยู่ใต้อทิธพิลของสงักดัมี

การขยายบทบาททางผลประโยชน์และความตอ้งการเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ 

(7) ก าลงับงัคบัมพีลงัอทิธพิลน้อยกว่าความรู ้ ขอ้มลูขา่วสารและการต่อรอง 

(8) คนมพีฤตกิรรมตอ้งการเป็นผูบ้รโิภคทางการเมอืงมากกว่าตอ้งการเป็นผูผ้ลติทางการเมอืง 

 

5.2  แนวโน้มใหม่ทางการเมือง 



103 
 

(1) คนกบัรฐัพึง่พาและผกูพนักนัน้อยลง 

(2) การต่อสู้ทางการเมอืง มเีป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติมากกว่าการเอาชนะทางลทัธิ

อุดมการณ์ 

(3) กลุ่มการเมอืงใหม ่ ไดแ้ก่  NGO และบรรษทัขา้มชาตมิอีทิธพิลทางการเมอืงเพิม่  มากขึน้ 

(4) ประเด็นปญัหาทางการเมอืงได้แยกตัวออกไปจากการผูกพนัอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์

เฉพาะกลุ่มไปเป็นประเดน็ปญัหารว่มกนัของคนหลายกลุ่มมากขึน้ 

(5) ความสามารถของรฐัในการสรา้งทางเลอืกสาธารณะที่ตอบสนองต่อความหลากหลายมี

ความส าคญักว่าการสร้างเสรภีาพ  เสถียรภาพและความเสมอภาค แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อความ

หลากหลายได ้

(6) ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนจากการบงัคบัควบคุมเป็นการ

จดัสรรปนัส่วนทรพัยากรทีเ่ท่าเทยีม 

 

6.  พรรคทางเลือกกบัโอกาสและความเป็นไปได้ในประเทศไทย 

โอกาสของพรรคทางเลอืกในประเทศไทย   หากจะเป็นไปได้จ าเป็นต้องค านึงถงึแนวคดิและแนว

ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ คอื 

6.1 อดุมการณ์ของพรรคทางเลือก ควรใหค้วามส าคญักบัสถานการณ์มากกว่าอดุมการณ์ 

6.2 นโยบายของพรรคทางเลือก  ควรให้ความส าคญักบัการเป็นผู้จดัการดุลยภาพระหว่าง

กลุ่มผลประโยชน์ทีห่ลากหลายมากกว่าการเป็นผูแ้ทนกลุ่มผลประโยชน์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

6.3 ยุทธศาสตร์ของพรรคทางเลือก ควรให้ความส าคัญกับการเป็นเวทีแบ่งสรรอ านาจ 

อทิธพิลและผลประโยชน์ของกลุ่มการเมอืงระดบัล่างมากกว่าการเป็นเวทแีข่งขนัเฉพาะกลุ่มการเมอืงที่

ยอดแกนน าระดบับน 

6.4 กลยุทธ์ของพรรคทางเลือก ควรให้ความส าคญักับการต่อรองท่ีเท่าเทียมกนัระหว่าง

สมาชกิพรรค มากกว่าการครอบง าท่ีเหนือกว่าของกลุ่มแกนน า 

6.5 วิธีการของพรรคทางเลือก ควรให้ความส าคัญกับ วิธีการประสานพลังของสมาชิก 

มากกว่าวิธีการแบ่งแยกปกครอง 
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6.6 กระบวนการของพรรคทางเลือก ควรให้ความส าคญักับการสร้างทันสมยัของข้อมูล

ข่าวสารและขยายเครือข่ายการสื่อสารทางการเมอืงให้หยัง่ลกึถงึฐานรากและมคีวามฉับไวอย่างต่อเนื่อง 

มากกว่าการสร้างความภกัดีเพื่อผูกมดัความนิยมทางการเมอืงให้หยุดน่ิงอยู่กบัเฉพาะที่ เฉพาะด้าน 

เฉพาะเวลา และเฉพาะเป้าหมาย  

6.7 โครงสร้างของพรรคทางเลือก ควรใหค้วามส าคญักบัสมาชิกมากกว่าแกนน า เพื่อเปิดช่อง

ใหเ้กดิการกระจายตวัทีห่ลากหลาย แทนการกระจกุตวัทีค่บัแคบ ปิดกัน้โอกาสการต่อรอง ประนีประนอม

ระหว่างสมาชกิกลุ่มยอ่ยภายในพรรค 

6.8 ผลผลิตของพรรคทางเลือก ควรให้ความส าคญักบัการผลติในรูปสงัคมสวสัดิการ (การ

ช่วยให้คนพึง่ตวัเอง) มากกว่าการผลติในรปูรฐัสวสัดิการ(การช่วยให้คนพึ่งรฐั) โดยรกัษาโอกาสของฝ่าย

ประชาสงัคมใหม้บีทบาทเท่าเทยีมกบัฝ่ายรฐัราชการ 

6.9 พนัธมิตรของพรรคทางเลือก ควรใหค้วามส าคญักบัแนวร่วมแตกตวัเพื่อก่อปฏกิริยิาเกดิ

ใหมเ่ป็นลกูโซ่ต่อเนื่องกนัไป  มากกว่าแนวร่วมรวมตวั  ทีก่่อปฏกิริยิาหดตวัใหแ้คบลงเรือ่ยๆ 

6.10 ทรพัยากรของพรรคทางเลือก ควรใหค้วามส าคญักบัฐานกายภาพท่ีเป็นกลางไร้ขัว้ เช่น 

ชุมชน รุ่นชน มวลชน และสาธารณชน มากกว่าฐานคุณภาพท่ีเป็นฝักฝ่ายแยกขัว้ เช่น กลุ่มทุน-ธุรกิจ 

กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มฝกัฝา่ยของลทัธอุิดมการณ์ 
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ส่วนท่ี 3 

การพฒันาโครงสร้างส่วนรากฐานของสงัคม (Infra Structure) ให้เก้ือกลู 

ต่อการพฒันาประชาสงัคมท่ียัง่ยืน :การเลือกตัง้ ประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ 

และประชาธิปไตย 
 

เร่ืองท่ี 6 การให้ความส าคญักบัการปฏิรูปการเลือกตัง้เชิงองค์รวมเพ่ือบูรณาการความชอบ

ด้วยกฎหมายทางการเลือกตัง้ ความชอบธรรมทางอ านาจและความเป็นธรรมทาง

ผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้ของประชาชนและประเทศชาติ 

 

1. ความส าคญัของการเลือกตัง้  

 การเลอืกตัง้เป็นการท างานของกลไกส าคญัในองคาพยพของระบบการเมอืงทีม่คีวามครอบคลุมทัง้

ในทางโครงสรา้ง (ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง) หน้าที่ (ก่อรูปนโยบายและกฎหมาย ระดมการมสี่วน

ร่วมและการกล่อมเกลาทางการเมอืง การเข้ามสี่วนร่วม การรวบรวมและการเรยีกร้องสิทธิประโยชน์) 

กระบวนการ (การเข้าสู่อ านาจ การใช้อ านาจ การพ้นจากอ านาจและการสืบทอดอ านาจ) เป้าหมาย 

(ความชอบธรรมในการจดัระเบยีบอ านาจและความเป็นธรรมในการจดัสรรผลประโยชน์) วธิกีาร (การแข่งขนั 

การเปิดกวา้งของทางเลอืก การลงคะแนนแบบลบั การมวีาระแน่นอน ความเป็นอสิระ ความเสมอภาค ความ

เป็นทัว่ไป) และกจิกรรม (การใชส้ทิธขิองผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้และผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้) ทีม่นีัยส าคญัต่อระบบ

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

 การเลอืกตัง้ช่วยสรา้งแรงจงูใจทีม่พีลงัอย่างไพศาลใหเ้กดิการขบัเคลื่อนทางการเมอืงอยา่ง

กวา้งขวางทัง้พลงัในส่วนทีเ่กีย่วกบัอุดมการณ์ ทีก่่อใหเ้กดิผลต่อความเป็นเจตนารมณ์ทัว่ไปทีอ่งิกบัเหตุผล 

คุณธรรมและคุณค่าของความดงีามทีเ่ป็นคาดหวงัของคนส่วนใหญ่ พลงัในส่วนทีเ่กี่ยวกบัอ านาจทีก่่อใหเ้กดิ

ผลต่อความเป็นตวัแทนอ านาจทัว่ไปทีอ่งิกบัฉนัทานุภาพของคนส่วนใหญ่ และพลงัในส่วนทีเ่กีย่วกบั

ผลประโยชน์ ทีก่่อใหเ้กดิผลต่อความเป็นตวัแทนผลประโยชน์ทัว่ไปทีอ่งิกบัความเรยีกรอ้งตอ้งการของคน

ส่วนใหญ่  
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 การเลอืกตัง้เป็นการก่อตัง้รฐับาลแห่งปวงชน ซึง่เป็นรฐับาลทีก่ารไดอ้ านาจมคีวามสมัพนัธก์บั

ประชาชนและเป็นรฐับาลทีก่ารใชอ้ านาจมคีวามผกูพนักบัความรบัผดิชอบและตอบสนองต่อประชาชน 

การเลอืกตัง้ส่งผลต่อการเขา้สู่อ านาจและการใชอ้ านาจของผูแ้ทนและรฐับาลทีม่คีวามชอบธรรมทาง

อ านาจและความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ทีม่คีวามยอมรบัเป็นการทัว่ไป ส่งผลต่อการก่อรปูกฎหมาย และ

นโยบาย 

  ความชอบธรรมทางอ านาจและความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ที่มคีวามยอมรบัเป็นการทัว่ไปของ

ผูแ้ทนและรฐับาล เป็นรากฐานส าคญัในการสนบัสนุนรฐับาลใหเ้ป็นรฐับาลทีม่คีวามสามารถทางการเมอืงการ

ปกครองทีเ่ขม้แขง็ 

รฐับาลที่มคีวามสามารถทางการเมอืงการปกครองที่เข้มแขง็ เป็นรากฐานส าคญัในการสร้างรฐัที่

เขม้แขง็ และรฐัทีเ่ขม้แขง็เป็นรากฐานใหเ้กดิความมัน่คงและความมัง่คัง่ทีย่ ัง่ยนื 

รฐับาลทีม่คีวามสามารถทางการเมอืงการปกครอง รฐัทีม่คีวามเขม้แขง็มคีวามมัน่คงและความมัง่คัง่ 

อยา่งยัง่ยนื จะเป็นผลประโยชน์ทัว่ไปทีส่ าคญัของประเทศในทีสุ่ด 

 

2. แนวคิดพื้นฐานและหลกัเหตผุลของการเลือกตัง้    

แนวคิดพื้นฐานและหลกัเหตุผลที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงความส าคญัและความสมัพนัธ์ระหว่างการ
เลือกตัง้กับผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบอ านาจที่ชอบธรรมและจัดสรร
ผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม และส่งผลต่อความมัน่คงของรฐั และความมัง่คัง่ของประชาชนอย่างมคีวามยัง่ยนื
นัน้ สามารถพจิารณาไดจ้ากแนวความคดิของส านักธรรมชาต ิทีอ่ธบิายว่ามนุษยม์คีวามเป็นสตัวส์งัคมและ
สตัวก์ารเมอืงโดยสญัชาตญาณนัน้ จ าเป็นต้องด ารงชวีติและด าเนินชวีติอยู่ในวถิคีรรลองของการเมอืงเพื่อ
ความอยูร่อดและความเป็นอยู่ทีม่กีารพึง่พาอาศยัซึง่กนั และแนวคดิของส านักสญัญาประชาคม ทีอ่ธบิายว่า
มนุษย์ซึ่งมคีวามเป็นเจา้ของทัง้สทิธแิละอ านาจตดิตวัมาแต่ก าเนิด เป็นผู้สร้างรฐัและรฐับาลในประชาคม
การเมอืงของตนขึ้นมาเองเพื่อมหีน้าที่รบัผดิชอบและสนองตอบต่อคุณค่าที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี
ชวีติทีสุ่ขสมบูรณ์นัน้  ไดส้รา้งหลกัคดิส าคญัเกี่ยวกบัความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหว่าง มนุษยก์บัรฐั การเมอืง
การปกครอง รฐับาลและการเลอืกตัง้ใน 4 ประการดว้ยกนัคอื 

1. คนเชื่อว่าคุณภาพชวีิตของตนจะดหีรอืร้ายขึ้นอยู่กบัความดีหรอืความไม่ดขีองรฐับาลอย่าง
สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 
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2. คนเชื่อว่าการเลอืกรฐับาลเป็นสทิธขิองตนซึง่เชื่อว่ารปูแบบของรฐับาลควรถูกก าหนดขึน้มาจาก
สทิธใินทางเลอืกหรอืความต้องการที่เป็นเจตจ านงอสิระของประชาชนเองไม่ใช่รูปแบบของรฐับาลที่ รฐัและ
ผูป้กครองเป็นผูก้ าหนดขึน้เองหรอืก าหนดขึน้มาใหล้่วงหน้าแลว้ 

3. คนเชื่อว่าตนมคีวามสามารถในการแยกแยะระว่างรฐับาลที่ด ีและรฐับาลที่ไม่ด ีซึ่งเชื่อว่าคน
สามารถเรยีนรู ้และตดัสนิใจแยกแยะไดเ้องว่ารฐับาลแบบไหนทีจ่ะสรา้งผลกระทบใหแ้ก่ตนอย่างไร และควร
สรา้งรฐับาลทีด่อียา่งไร 

4. คนเชื่อว่าการเลอืกตัง้เป็นการส่งอาณัติทางการเมอืงเพื่อมอบความชอบธรรมให้ผู้แทนและ
รฐับาลใช้อ านาจปกครองแทนตน ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจา้ของอ านาจจากตนไปเป็นของ
ผูแ้ทนและรฐับาล ประชาชนจงึเชื่อว่าตนสามารถเปลีย่นแปลงผูแ้ทนและรฐับาลทีใ่ชอ้ านาจนัน้ในทางทีเ่สื่อม
เสยีหรอืก่อความเสยีหายไดเ้สมอแมไ้มเ่ป็นไปตามก าหนดวาระกต็าม 

การเลือกตัง้ทัว่ไป เป็นกระบวนการคัดสรรทางการเมืองโดยการแสดงเจตนารมณ์ทัว่ไปของ
ประชาชนตามหลกัสญัญาประชาคม เพื่อความมุ่งหมายในการไดม้าซึง่อ านาจและผลประโยชน์ของฝกัฝ่าย
ทางการเมอืงฝา่ยขา้งมากทีม่คีวามเป็นตวัแทนอ านาจและประโยชน์ทัว่ไปของส่วนรวม 

การเลอืกตัง้จงึส่งผลโดยตรงต่อการได้มาซึ่งผู้แทนและรฐับาล ซึ่งผู้แทนและรฐับาลที่มาจากการ
เลอืกตัง้จะสามารถปกครองประเทศไดด้มีปีระสทิธภิาพ และเสถยีรภาพหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัการเลอืกตัง้ว่าเป็น
กระบวนการจดัระเบยีบอ านาจทีช่อบธรรมและจดัสรรผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมมากน้อยเพยีงใด ไม่ไดข้ึน้อยู่
กับว่าวาระในการด ารงต าแหน่งของผู้แทนและรฐับาลตามที่กฎหมายก าหนดสัน้หรอืยาว แต่ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการและผลพวงของการเลอืกตัง้ว่าเป็นทีย่อมรบัของประชาชนมากหรอืน้อยเพยีงใดเป็นส าคญั  ซึ่ง
จะส่งผลต่อการไดม้าซึง่รฐับาลทีม่คีวามชอบธรรมไม่ใช่เพยีงแต่เป็นรฐับาลทีม่คีวามชอบดว้ยกฎหมายเพยีง
ดา้นเดยีวเท่านัน้  

ทัง้นี้ เพราะมาตรฐานทัว่ไปของรฐับาลทีส่ามารถปกครองประเทศได้ดมีปีระสทิธภิาพ หรอืการเป็น
รฐับาลที่มคีวามสามารถทางการเมอืงการปกครองหรอืไม่นั ้น สามารถเทียบวดัได้จากความมัง่คัง่ของ
ประชาชนทีส่ามารถท ากจิในประโยชน์ตนไดอ้ยา่งเป็นปกตสิุข  และวดัไดจ้ากความมัน่คงของรฐัทีผู่ป้กครอง
สามารถท ากจิในประโยชน์สาธารณะไดอ้ย่างราบรืน่ปลอดขอ้จ ากดัจากปญัหาอุปสรรค  

บนฐานของแนวคดิ หลกัการและเหตุผลดงัข้างต้น ได้ยนืยนัให้เห็นว่าการเลอืกตัง้เป็นหน้าที่ที่มี
ความส าคญัและมคีวามจ าเป็นของระบบการเมอืง ซึ่งเป็นหน้าที่ในส่วนที่มนีัยส าคญัต่อการวางรากฐาน
ผลประโยชน์ส าคญัสูงสุดของประเทศ คอืการสร้างความมัน่คง และความมัง่คัง่ อย่างยัง่ยนืของรฐัและ
ประชาชน ทัง้น้ีโดยการได้มาซึ่งเป้าหมายผลประโยชน์ส าคญัสูงสุดของประเทศดงักล่าว ขึ้นอยู่กบัปจัจยั
ส าคญัหลกัทีก่ารสรา้งความส าเรจ็ขัน้สงูของการเลอืกตัง้ทีต่้องหวงัผลทีม่คีวามสมบูรณ์ครบถ้วนในเป้าหมาย
ส าคญัหลกั 3 ประการดว้ยกนัคอื 
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1. การเลอืกตัง้ทีม่คีวามชอบดว้ยกฎหมายในกระบวนการเลอืกตัง้ 

2. การเลอืกตัง้ทีม่คีวามชอบธรรมในการบวนการคดัสรรและการจดัระเบยีบอ านาจ  

3. การเลอืกตัง้ทีม่คีวามเป็นธรรมในการจดัสรรประโยชน์ทัว่ไปของส่วนรวม 

การเลอืกตัง้จงึเป็นโครงสรา้งหน้าที่ทีจ่ าเป็นและเป็นทัง้เป้าหมายและวธิกีารเพื่อบรรลุผลส าเรจ็ในการสรา้ง
รากฐานของระบบการเมอืงและประเทศใหม้คีวามมัน่คงเขม้แขง็เป็นปึกแผ่น โดยเฉพาะในการแก้ปญัหาตาม
สภาพพืน้ฐานทีด่ ารงอยูแ่ละการพฒันาตามเป้าหมายทีพ่งึประสงคข์องประเทศไปพรอ้มๆกนั 

 

3 ความส าคญัของการเลือกตัง้ท่ีมีต่อผลประโยชน์ของประเทศ 

3.1 การเมืองและการเลือกตัง้ท่ีสามารถจัดระเบียบอ านาจท่ีชอบธรรมและจัดสรร
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม กบัความมัน่คงของรฐั และความมัง่คัง่ของประชาชน  

3.1.1 ความส าเรจ็ในการสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืของประเทศและประชาชน 
เริม่จากความสามารถของรฐัในการจดัระเบยีบอ านาจและการจดัสรรประโยชน์ในระบบการเมอืง และการ
หลุดพน้จากวงจรอุบาทวท์างการเมอืง ซึง่เป็นปญัหาพืน้ฐานของระบบการเมอืงทีห่มุนเวยีนอยู่ในวงัวนของ
การจดัการเลอืกตัง้ การจดัตัง้รฐับาล การขดัแยง้ทางการเมอืงและวกิฤติรฐัธรรมนูญ การรฐัประหาร การ
ยกเลกิรฐัธรรมนูญ การจดัท าและประกาศใชร้ฐัธรรมนูญใหม่ โดยทีร่ะบบการเมอืงยงัก้าวไปไม่พน้จากวงัวน
ของปญัหา และเป็นเหตุใหญ่ให้ระบบการเมอืงและประเทศไม่สามารถสลดัให้หลุดพ้นออกไปจากปญัหา
ดัง้เดมิเช่นนี้ได้และไม่สามารถเริม่ต้นที่จะตัง้หลกัใหม่ได้ จงึไม่มโีอกาสที่จะยกระดบัขึ้นไปถึงขัน้ตอนใหม่
ของการพฒันาต่อไปในอนาคตได ้  

3.1.2 การเลือกตัง้เป็นการขับเคลื่อนกลไกการจัดระเบียบอ านาจ และการจัดสรร
ประโยชน์ทุกภาคส่วนทัง้องคาพยพของระบบการเมอืง ซึ่งเป็นการสรา้งก าลงัความสามารถใหก้ลไกส าคญั
ของระบบการเมอืงทุกภาคส่วนทัง้ที่อยู่ในโครงสรา้งส่วนบนคอืรฐับาลและรฐัสภา โครงสร้างส่วนกลางคอื
พรรคการเมอืง และโครงสรา้งพืน้ฐานคอืกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนต่างไดท้ าหน้าทีห่ลกัใน 2 ดา้นคอื 
(1) การจดัระเบยีบอ านาจ กบั (2) การจดัสรรผลประโยชน์  

3.1.3 การเลอืกตัง้เป็นเช่นไรประเทศไทยเป็นเช่นนัน้ การเลอืกตัง้เป็นการสะท้อนภาพ
ความต้องการของประชาชนทีเ่ป็นรปูธรรมทัง้การแสดงออกและผลได้ทางการเมอืง โดยที่ประชาชนซึ่งเป็น
เจา้ของอ านาจเป็นฝา่ยตดัสนิใจรว่มกนัในการเลอืกผูแ้ทนและรฐับาลดว้ยตวัเอง ภายใต้แรงจงูใจทีม่พีลงัครบ
ทุกด้านทัง้แรงจูงใจใฝ่อ านาจ ใฝ่ผลประโยชน์ และใฝ่อุดมการณ์ ก่อให้เกดิพลงัอทิธพิลในการจดัระเบยีบ
อ านาจ และจดัสรรประโยชน์พร้อมกัน ซึ่งส่งผลบัน้ปลายต่อการสร้างความชอบธรรมในการจดัระเบยีบ
อ านาจ และการสรา้งความเป็นธรรมในการจดัสรรประโยชน์ทัว่ไปขึน้ในระบบการเมอืงดว้ย 
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3.1.4 ความส าเร็จในการสร้างความสามารถของรฐัในการจดัระเบียบอ านาจและการ
จดัสรรประโยชน์ในระบบการเมอืง และการหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ทางการเมอืงเริม่จากการ เลอืกตัง้ที่
ประสบความส าเรจ็ทัง้ในทางรปูแบบและทางเน้ือหา กล่าวคอืการเลอืกตัง้ทีส่ามารถท าหน้าทีเ่ป็นปจัจยัสรา้ง
ความส าเรจ็ใหแ้ก่ระบบการเมอืงได ้การเลอืกตัง้เองกต็อ้งบรรลุถงึเป้าหมายความส าเรจ็ไดด้ว้ย 

3.1.5 การเลือกตัง้ที่ประสบความส าเร็จเริม่จากการบรรลุภารกิจขัน้สูงในการจดัการ
เลอืกตัง้ใหม้สีมัฤทธผิลทัง้ในทางรปูแบบและทางเน้ือหา การเลอืกตัง้ทีบ่รรลุถงึเป้าหมายความส าเรจ็ได ้ควร
ประกอบด้วยการเลือกตัง้ที่มผีลสมัฤทธิท์ ัง้ในทางรูปแบบ คอืการเลอืกตัง้ที่มคีวามชอบด้วยกฎหมายใน
กระบวนการจดัการเลอืกตัง้ และการเลอืกตัง้ทีม่ผีลสมัฤทธิใ์นทางเน้ือหา คอืการเลอืกตัง้ทีม่คีวามชอบธรรม
ในการจดัระเบยีบอ านาจและมคีวามเป็นธรรมในการจดัสรรผลประโยชน์  

 

3.2 การเลือกตัง้สนองหน้าท่ีหลกัของระบบการเมือง กบัการท างานท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนทัง้
ระบบของกลไกและกระบวนการหลกัในองคาพยพของระบบการเมือง  

3.2.1 ระบบการเมอืง : การเลอืกตัง้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทัว่ไปของประชาชนรบัรอง
ความชอบธรรมในการได้อ านาจและการใช้อ านาจเพื่อจดัสรรประโยชน์ทัว่ไปที่เป็นธรรม  ท าให้เกิดการ
ยอมรบัระบบขา้งมากทีเ่ป็นตวัแทนส่วนรวม และความผูกพนัในการรบัผดิชอบและตอบสนองความต้องการ
ของส่วนรวม และประโยชน์ทัว่ไป 

3.2.2 โครงสร้างทางการเมอืง : การเลอืกตัง้เป็นการก่อปฏสิมัพนัธ์ร่วมกนัทุกภาคส่วน
ระหว่างโครงสรา้งส่วนบนซึง่มรีฐัสภาและรฐับาลท าหน้าทีจ่ดัสรรผลประโยชน์ผ่านทางกฎหมายและนโยบาย 
โครงสรา้งส่วนกลางซึง่มพีรรคการเมอืงท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนเชื่อมโยงผลประโยชน์ผ่านทางการระดมการมี
ส่วนร่วมทางการเมอืง การเสนอข้อมูลข่าวสารและการสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมอืง และ
โครงสรา้งส่วนล่างซึง่มปีระชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ท าหน้าทีร่วบรวม เรยีกรอ้ง ต่อรองผลประโยชน์และ
เขา้มสี่วนรว่มทางการเมอืง การก่อปฏสิมัพนัธร์ว่มกนัในระหว่างภาคส่วนต่างๆดงักล่าวท าใหร้ะบบการเมอืง
ท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ถงึระดบัทีเ่ป็นผลเลศิและช่วยสรา้งสมดุลยใหร้ะบบการเมอืงไปในตวัไดด้้วย เนื่องจาก
โครงสรา้งสถาบนัหลกัทางการเมอืงต่างไดท้ าหน้าทีเ่ฉพาะทางของตนไดอ้ย่างเป็นพหุภาพ มกีารสื่อสารและ
การถ่วงดุลทางการเมอืงระหว่างกนัโดยครอบคลุมครบถว้น 

3.2.3 หน้าทีท่างการเมอืง : การเลอืกตัง้เป็นการอ านวยโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ
การเมอืงไดโ้ดยตรง โดยกวา้งขวางและสามารถสรา้งผลสมัฤทธิจ์ากการเขา้มสี่วนร่วมทางการเมอืงไดอ้ย่าง
เต็มรูปได้ทัง้ในส่วนของอ านาจและผลประโยชน์ โดยไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเองโดยที่มกีารก่อรปูและการเสนอ-
สนองและการแสวงหาพนัธะผูกพนัเชงินโยบายและกฎหมายโดยโครงสรา้งส่วนบน มกีารระดมการเขา้ร่วม
ทางการเมอืงและการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมอืงโดยโครงสรา้งส่วนกลาง มกีารรวบรวม -เรยีกรอ้ง 
การกดดนั-ต่อรอง การสนบัสนุน-โตแ้ยง้สทิธปิระโยชน์โดยโครงสรา้งส่วนล่าง 
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3.2.4 กระบวนการทางการเมอืง : การเลือกตัง้เป็นการสร้างผลิตผลบัน้ปลายของ
กระบวนการหลกัทางการเมอืงทีส่ามารถบรรลุถงึไดท้ัง้ในดา้นของอ านาจและในดา้นของผลประโยชน์พรอ้ม
กนั ท าใหก้ระบวนการทางการเมอืงมคีวามเป็นชวีติทางการเมอืงเพื่อการจดัสรรอ านาจ โดยการแข่งขนัทาง
การเมอืงระหว่างกลุ่มอ านาจทีม่คีวามเป็นฝกัฝ่ายทางการเมอืงบรรลุไดถ้งึการสรา้งฉันทานุมตัใิหแ้ก่อ านาจ
ของฝ่ายข้างมากได้ ซึ่งจะส่งผลบัน้ปลายต่อความชอบธรรมทางอ านาจและการยอมรบัทัว่ไป และท าให้
กระบวนการทางการเมอืงมคีวามเป็นชวีติทางประชาธปิไตยเพื่อการจดัสรรประโยชน์ โดยการเสนอ สนอง 
รวบรวม เรียกร้อง กดดัน ต่อรองทางผลประโยชน์ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้บรรลุถึงการสร้าง
ฉันทานุมตัิให้แก่ประโยชน์ทัว่ไปของประชาชนส่วนรวมได้ ซึ่งจะส่งผลบัน้ปลายต่อความเป็นธรรมทาง
ผลประโยชน์และการยอมรบัทัว่ไป 

  

3.3 ผูแ้ทนและรฐับาลจากการเลือกตัง้ กบัคณุภาพประชาชนและประเทศ  

3.3.1 การองิกบัหลกัลทัธแิละระบอบประชาธปิไตย : การเลอืกตัง้เป็นการเขา้ร่วมของพลงั
ประชาชนที่ยดึโยงกบักระบวนการคดัสรรทางการเมอืง ที่ก่อให้เกดิผลผลติทางอ านาจ นโยบาย กฎหมาย 
และสทิธปิระโยชน์ตามทีถู่กก าหนดโดยเจตจ านงรว่มทางการเมอืงของคนส่วนใหญ่ตามวถิคีรรลองของความ
เป็นอสิระ เสรแีละความเป็นพหุภาพของกลุ่มอ านาจและกลุ่มผลประโยชน์ ซึง่จะส่งผลบัน้ปลายต่อการไดม้า
ซึง่ผู้แทน และรฐับาลทีผ่่านกระบวนการแลกเปลี่ยน โต้ตอบ การเสนอและการสนองร่วมระหว่างประชาชน 
กลุ่มอทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์กบัผูส้มคัรและพรรคการเมอืงตามทีพ่ลงัประชาชนก าหนด  

3.3.2 การองิกบัหลกัอธปิไตยของปวงชน : การเลอืกตัง้เป็นการยดึโยงระหว่างการได้
อ านาจกับการสนองประโยชน์ของประชาชนโดยการออกเสยีงแบบเป็นการทัว่ไปของคนส่วนใหญ่ เพื่อ
สะท้อนการแสดงออกถงึเจตจ านงทางการเมอืงที่มต่ีอความเป็นตวัแทนทัง้ทางอ านาจ นโยบาย กฎหมาย 
และสทิธปิระโยชน์พร้อมกนั ผู้แทนและรฐับาลจงึมคีวามเป็นตวัแทนอ านาจและผลประโยชน์ทัว่ไปของ
ประชาชน ซึง่เป็นไปตามหลกัอธปิไตยของปวงชนทีอ่ านาจของประชาชนนัน้ผูแ้ทนและรฐับาลย่อมไดม้าและ
ใชไ้ปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองดว้ย 

3.3.3 การองิกบัหลกัรฐับาลของปวงชน : การเลอืกตัง้เป็นการยดึโยงกบักระบวนการ
โต้ตอบกนัอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบเปิดเพื่อการยุตปิระเดน็พพิาทโต้แยง้ทางอ านาจ นโยบายและสทิธิ
ประโยชน์ระหว่างกลุ่มฝกัฝา่ยทางการเมอืงเพื่อการยนืยนัถงึการไดร้บัอาณตัทิางการเมอืงทีแ่ทจ้รงิ ทีม่คีวาม
หนักแน่นและถูกเลอืกจากการตดัสนิใจร่วมกนัผ่านผลการออกเสยีงของคนส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นพนัธะที่
ผู้แทนและรฐับาลใช้อ้างองิให้เป็นทศิทางและแนวทางในการสนองตอบต่อผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศส่วนรวมไดอ้ย่างชอบธรรม เป็นธรรม เป็นทีย่อมรบัทัว่ไป สามารถใชเ้ป็นฐานต่อยอดไปเป็นอาณัติ
ทางกฎหมายและนโยบายของรฐับาล ซึง่ถอืเป็นผลผลติของผูแ้ทนและรฐับาลทีไ่ดร้บัอาณตัทิางการเมอืงมา
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จากประชาชนมาใช้ให้สนองตอบและส่งมอบต่อผลประโยชน์ของประชาชนในรูปที่เป็นอาณตัทิางกฎหมาย
และนโยบายต่อไป  

3.3.4 การองิกบัหลกัผู้แทนของปวงชน : การเลอืกตัง้เป็นการยดึโยงกับพนัธะในความ
เป็นตวัแทนปวงชนรว่มกนัของกลไกอ านาจการเมอืงทุกฝา่ย ทัง้พรรคการเมอืง สภาผูแ้ทน และรฐับาลทีต่้อง
ผนึกประสานความรว่มมอืกนับนฐานของการรบัผดิชอบ-ตอบสนองต่อปวงชนตลอดวาระการเลอืกตัง้ ซึง่ทัง้
ผู้แทนและรัฐบาลต่างมีความเป็นเนื้อเดียวกันในผลผูกพันของความเป็นตัวแทนอ านาจและตัวแทน
ผลประโยชน์ของประชาชนอยา่งมัน่คงและต่อเนื่องทัง้ในส่วนของการด าเนินนโยบายทางการเมอืงเพื่อสนอง
เป้าหมายทางการเมอืง และนโยบายทางกฎหมายอนัไดแ้ก่แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐัตามรฐัธรรมนูญเพื่อ
สนองเป้าหมายทางกฎหมายพรอ้มกนัไปดว้ย 

 

4. ความส าเรจ็หรือล้มเหลวของการเลือกตัง้ กบัโอกาสและวิกฤติของประเทศ  

4.1 เป็นการตกลงใจร่วมบนความเป็นฝกัฝ่ายทางการเมอืง และช่วยสรา้งดุลยภาพระหว่างความ
แบ่งแยกแตกต่างระหว่างฝกัฝา่ยกบัความเป็นเอกภาพ : การเลอืกตัง้เป็นการสรา้งฉันทานุภาพทางการเมอืง
ในระหว่างกลุ่มฝกัฝ่ายและระหว่างประเด็นข้อพิพาทขดัแย้งทางการเมือง ท าให้เกิดความสอดคล้อง
สนองตอบต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่และประโยชน์ทัว่ไปของประเทศบนฐานของกฎเกณ์ ์กตกิา 
ขอ้มลู เหตุผล คุณธรรม และประโยชน์ส่วนใหญ่ ไมจ่ ากดัแต่ประโยชน์เฉพาะทีค่บัแคบ ซึง่เป็นการพบกนับน
จุดร่วมของการเป็นตวัแทนอ านาจทางการเมอืงของความเป็นส่วนใหญ่ และบนจุดร่วมของการเป็นตวัแทน
ผลประโยชน์ของความเป็นทัว่ไป  

4.2 เป็นการเปิดกวา้งของเวทกีารต่อสูแ้ข่งขนัทางการเมอืง และช่วยสรา้งดุลยภาพระหว่างความ
เป็นสภาพสงครามกบัความเป็นสนัตภิราดรภาพ :  การเลอืกตัง้เป็นการสรา้งดุลยภาพขึน้ในระบบการเมอืง 
โดยการท าให้เกิดการจดัระเบยีบอ านาจ และระเบยีบการจดัสรรประโยชน์ที่มคีวามเป็นสายกลาง สมดุล 
ประนีประนอม เสมอภาคเท่าเทยีม มกีารแสวงหาขอ้ยุตโิดยทีย่งัคงด ารงไวซ้ึ่งความแตกต่างหลากหลายที่
สามารถประสานประโยชน์ร่วมกนัได้โดยสบืเนื่อง มัน่คงยัง่ยนือย่างมสีนัติและภราดรภาพ ไม่เป็นภาวะ
สงคราม ก าจดักดีกนัแยกออกของฝา่ยแพฝ้า่ยชนะ 

4.3 เป็นการวางกรอบเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทางการเมอืง และช่วยสรา้งดุลยภาพระหว่าง
ความเป็นองคร์วมของประโยชน์ส่วนใหญ่กบัความเป็นกลุ่มกอ้นเฉพาะของประโยชน์ส่วนย่อย : การเลอืกตัง้
เป็นการสรา้งความเป็นปึกแผ่นขึน้ในระบบการเมอืง โดยการท าใหเ้กดิการสรา้งผลผลติทางการเมอืงทีเ่ป็น
รปูธรรมในเชงิอ านาจ นโยบาย กฎหมาย และสทิธปิระโยชน์ทีก่่อรปูมาจากการด าเนินตามกระบวนการและ
ขัน้ตอน รูปแบบและเนื้อหาของการมปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างโครงสรา้งหลกัของระบบการเมอืงทัง้สาม
ระดบัทัง้รฐับาล รฐัสภา พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ และประชาชน ไม่เป็นการผูกขาดครอบง า ชี้น า
โดยกฎเหลก็ของกลุ่มคณาธปิไตยทางการเมอืงทีจ่ ากดัคบัแคบแต่เฉพาะกลุ่ม แต่เป็นผลผลติทีเ่กดิจากเบ้า
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หลอมแห่งฉนัทามตขิองกระบวนการมสี่วนร่วมอย่างกวา้งขวางระหว่างกลุ่มฝกัฝ่ายทีม่สี่วนไดเ้สยีในอ านาจ
และผลประโยชน์ทางการเมอืงที่ผ่านการกลัน่กรอง การเสนอและการสนองระหว่างกนัจนเป็นจุดร่วมของ
ผลึกอ านาจและผลประโยชน์ที่มีความเป็นทัว่ไปจนเป็นที่ยอมรับและยึดถือร่วมกันได้อย่างแท้จริง 
สาธารณชนสามารถใช้เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันได้ในเรื่องที่เป็นสิ่งส าคญัของประเทศ อาทิเช่น กรอบ
นโยบาย กรอบราวะแห่งชาต ิกรอบผลประโยชน์ของชาต ิซึ่งรฐับาลสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการ
ด าเนินนโยบายและเป็นแนวทางในการบรหิารราชการแผ่นดนิให้สนองตอบต่อประโยชน์เป้าหมายตามที่
ไดร้บัอาณตัทิางการเมอืงมาจากประชาชนและตามสญัญาประชาคมทีไ่ดใ้หไ้วก้บัประชาชนอกีทางหนึ่งดว้ย 
ซึ่งจะช่วยเป็นเสรมิสร้างพลงัสนับสนุนให้รฐับาลที่มาจากการเลือกตัง้เป็นรฐับาลที่มคีวามสามารถทาง
การเมอืงการปกครองสงูอกีดว้ย 

4.4 เป็นการสรา้งความสอดคล้องต้องกนัระหว่างเจตจ านงทางการเมอืงของประชาชนกบัการได้
อ านาจและการใชอ้ านาจของรฐับาล และช่วยสรา้งดุลยภาพระหว่างความแปลกแยกแบ่งช่องว่างกบัความยดึ
โยงผูกพนั : การเลอืกตัง้เป็นการขจดัเงื่อนไขความแปลกแยกทางการเมอืงโดยการท าใหเ้กดิเบา้หลอมของ
การสอดประสานเป็นเนื้อเดยีวกนัระหว่างการแสดงออกทางการเมอืงของประชาชนกบัอ านาจทางการเมอืง
ของรฐับาล มกีารสมานกนัอยา่งสนิทแนบแน่นช่องว่างระหว่างความต้องการของประชาชนกบัความต้องการ
ของรฐับาลโดยไมม่กีารขดัแยง้การแปลกแยกระหว่างกนั เน่ืองจากเป็นพนัธะผูกพนัทีร่ฐับาลจะต้องเป็นฝ่าย
รกัษาสญัญาประชาคม ต้องมคีวามตระหนักและส าเหนียกในการสนองตอบต่อประโยชน์และความต้องการ
ของประชาชนทีแ่ปลงสภาพมาจากเจตจ านงทางการเมอืงทีแ่สดงออกผ่านการเลอืกตัง้ ในขณะเดยีวกนัฝ่าย
ประชาชนเองกส็ามารถผูกมดัสญัญาประชาคมนัน้ใหร้ฐับาลต้องด ารงรกัษานโยบายและแนวทางการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิไม่ให้เบีย่งเบนออกไปนอกกรอบของความจ าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามรบัผดิชอบและตอบสนอง
ต่อประชาชนอกีทางหนึ่งดว้ย  

 

5. แนวทางการเลือกตัง้ท่ีตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประเทศ 

5.1 การเลอืกตัง้ทีเ่ป็นไปตามหลกัสญัญาประชาคมของคนส่วนใหญ่ : การเลอืกตัง้เป็นการส่งมอบ
สทิธคิวามเป็นเจา้ของอ านาจการเมอืงการปกครองให้ประชาชนได้ใช้โดยตรง เพื่อเปิดกว้างทางโอกาสให้
ประชาชนไดใ้ชใ้นการก าหนดระเบยีบ แบบแผน และเป้าหมายส าคญัของระบบการเมอืง ซึง่ก่อผลต่อส่วนที่
เป็นสาระส าคญัหลกัของระบบการเมอืงทัง้ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัอ านาจและผลประโยชน์ทางการเมอืงพรอ้มกนั 
โดยทีป่ระชาชนสามารถเป็นฝา่ยก าหนดพนัธะทางการเมอืงทัง้อ านาจ นโยบาย กฎหมายและสทิธปิระโยชน์
ให้ฝ่ายผู้แทนและรัฐบาลต้องผูกพัน ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของประชาคมการเมืองในระบบสัญญา
ประชาคมที่ต้องเคารพต่อความเป็นเจ้าของอ านาจของประชาชน การเลือกตัง้จงึเป็นกิจกรรมหลกัของ
การเมอืงแบบสญัญาประชาคมที่การได้อ านาจ การใช้อ านาจ และการพ้นจากอ านาจของผู้ปกครองที่เป็น
ผูแ้ทนและรฐับาลนัน้ต้องถูกก าหนดโดยประชาชนไม่ใช่โดยตวัผู้ปกครองหรอืกลุ่มอ านาจของผูป้กครองเอง 
ทัง้น้ีโดยสิทธิความเป็นเจ้าของอ านาจของประชาชนท าให้ประชาชนต้องเป็นฝ่ายก าหนด เรยีกร้องและ
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เปลี่ยนแปลงผู้แทนและรฐับาลได้อยู่เสมอแม้ไม่ใช่เวลาของการเลอืกตัง้ในวาระปกติทัว่ไปก็ตาม เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้การเลือกตัง้เป็นเครื่องมอืแสดงเจตนารมณ์และผลประโยชน์ที่มคีวามเป็นทัว่ไปทัง้ของ
ประชาชนและประเทศใหผู้แ้ทนและรฐับาลไดส้นองตอบใหเ้ป็นไปตามทีป่ระชาชนเป็นฝ่ายก าหนด  

5.2 การเลอืกตัง้ทีเ่ป็นไปตามหลกัเจตจ านงทางการเมอืงของคนส่วนใหญ่ : การเลอืกตัง้เป็นการ
แสวงหาหลกัฐานอ้างองิความเป็นตวัแทนอ านาจทางการเมอืงและตวัแทนผลประโยชน์ทัว่ไปจากการแสดง
เจตจ านงทางการเมอืงของประชาชน เพื่อใช้ในการยดึโยงเข้ากบัการได้อ านาจและการใช้อ านาจของฝ่าย
ผูแ้ทนและรฐับาลทีจ่ะตอ้งสะทอ้นและผนัตามพลวตัความเรยีกรอ้งตอ้งการของประชาชนคนส่วนใหญ่  

5.3 การเลอืกตัง้ทีเ่ป็นไปตามหลกัอาณตัทิางการเมอืงของคนส่วนใหญ่ : การเลอืกตัง้เป็นการวาง
ฐานการด าเนินกจิการทางการเมอืงของผู้แทนและรฐับาล เพื่อให้ได้มาซึ่งทศิทางและแนวทางนโยบายที่มี
ความเป็นฝกัฝ่ายทางการเมอืงของฝ่ายผูแ้ทนและรฐับาลเป็นไปตามครรลองที่อ้างองิได้จากฐานอาณตัทิาง
การเมอืงของประชาชน ซึ่งเป็นหลกัประกันความชอบธรรมและการยอมรบัทัว่ไปในการแสวงหาความ
สนับสนุนทางการเมอืงจากอาณตัทิางการเมอืงของคนส่วนใหญ่ ทัง้นี้เนื่องจากการด าเนินงานทางการเมอืง
ของรฐับาลโดยเฉพะในส่วนของนโยบายที่มคีวามเป็นฝกัฝ่ายทางการเมอืงนัน้มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะต้องเชื่อมโยงกบัฐานอ้างองิอาณัตทิางการเมอืงที่เป็นรูปธรรมจากประชาชน ซึ่งต่างจากการด าเนินงาน
ทางกฎหมายของรฐับาลซึง่เป็นเครือ่งมอืส าเรจ็รปูทีผ่่านกระบวนการสรา้งความเหน็พอ้งจนเป็นทียุ่ตแิละพน้
สภาพความเป็นการเมอืงไปในระดบัหนึ่งแลว้ 

5.4 การเลอืกตัง้ทีเ่ป็นไปตามหลกัความเหน็พอ้งทางการเมอืงของคนส่วนใหญ่ : การเลอืกตัง้เป็น
การด ารงรกัษาความมัน่คงทางความเชื่อมัน่ของประชาชนในการอ านวยประโยชน์ทัว่ไปของปวงชนคนส่วน
ใหญ่ใหม้คีวามชอบธรรมและมกีารยอมรบัเป็นการทัว่ไป ซึง่เป็นการสรา้งความสามารถในการประนีประนอม 
ประสานประโยชน์ และความมัน่คงทางความเชื่อมัน่ต่อสาธารณชนในการด ารงไวซ้ึ่งประโยชน์ทัว่ไปทีเ่ป็น
ประโยชน์สงูสุดของคนจ านวนมากสุด ทัง้ประโยชน์แบบเอกภาพทีต่ ัง้อยู่บนฐานของประโยชน์ร่วม และแบบ
พหุภาพทีต่ ัง้อยูบ่นฐานของประโยชน์ต่าง นโยบายแบบผสมทีม่ที ัง้แนวนโยบายแบบสายกลาง แบบก้าวหน้า
และแบบอนุรกัษ์ไดอ้ยา่งผสมกลมกลนืกนัไดบ้นฐานของความแตกต่างหลากหลายและฝ่ายขา้งมากขา้งน้อย 
และฝา่ยเป็นกลางทีไ่มม่คีวามเป็นฝกัฝา่ยทางการเมอืง 
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แผนภาพ : การเลือกตัง้ของประชาชนกบัผลประโยชน์ของประเทศ 

 
ผลประโยชน์ของประเทศ 

 

1. ก่อตัง้รฐัทีเ่ขม้แขง็ มคีวามมัน่คง – มัง่คัง่ – ยัง่ยนื 

2. ก่อตัง้รฐับาลมคีวามสามารถทางการเมอืงการปกครอง 

3. ก่อตัง้รฐับาลแห่งปวงชนทีม่ที ัง้ความสมัพนัธก์บัการไดอ้ านาจมาจากประชาชนและการใชอ้ านาจทีผ่กูพนั

กบัความรบัผดิชอบและตอบสนองต่อประชาชน 

 

การเลอืกตัง้ทีพ่งึประสงค ์

 

1. มคีวามชอบดว้ยกฎหมายทางกระบวนการ 

2. มคีวามชอบธรรมทางอ านาจ 

3. มคีวามเป็นธรรมทางผลประโยชน์ 

 

 การจดักระบวนการเลอืกตัง้ 

 

1. กระบวนการขัน้พืน้ฐานดา้นรปูแบบ การจดักระบวนการเลอืกตัง้เป็นการมุ่งเน้นในผลลพัธด์า้น

ความชอบดว้ยกฎหมาย : เน้นกจิกรรมดา้นการก ากบัดแูล - ควบคุมตรวจสอบ - บงัคบัลงโทษ 

2.  กระบวนการขัน้สงูดา้นเนื้อหา การจดักระบวนการเลอืกตัง้เป็นการมุ่งเน้นในผลลพัธด์า้นความชอบ

ธรรมทางอ านาจ และความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ : เน้นกจิกรรมดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุน - วจิยั

พฒันา – เชื่อมโยงเผยแพร่สือ่สารประสาน 

 

 การเลอืกตัง้ของประชาชน  

 

1. เกดิจากฐานพลงัของแรงจงูใจทางอุดมการณ์ ทีก่่อใหเ้กดิผลต่อการเป็นเจตนารมณ์ทัว่ไปทีอ่งิกบั

เหตุผล คุณธรรมและคุณค่าของความดงีามทีเ่ป็นความคาดหวงัของคนสว่นใหญ่  

2. เกดิจากฐานพลงัของแรงจงูใจทางอ านาจ ทีก่่อใหเ้กดิผลต่อการเป็นตวัแทนอ านาจทัว่ไปทีอ่งิกบัฉนัทา

นุภาพของคนสว่นใหญ่   

3. เกดิจากฐานพลงัของแรงจงูใจทางผลประโยชน์ ทีก่่อใหเ้กดิผลต่อการเป็นตวัแทนผลประโยชน์ทัว่ไปที่

องิกบัความเรยีกรอ้งตอ้งการของคนสว่นใหญ่  
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5. สรปุและเสนอแนะ 

5.1 สรปุ  
5.1.1 การเลอืกตัง้เป็นการคดัสรรและจดัระเบยีบอ านาจให้ได้มาซึ่งผู้แทนและรฐับาลที่มี

ความเป็นตวัแทนอ านาจส่วนใหญ่ ซึง่ก่อผลต่อการเขา้สู่อ านาจและการใชอ้ านาจการปกครองของผูแ้ทนและ
รฐับาลทีต่อ้งมรีากฐานของความชอบธรรมทางอ านาจทีย่อมรบัเป็นการทัว่ไปรองรบัดว้ย 

5.1.2 การเลอืกตัง้เป็นการจดัสรรและจดัระเบยีบผลประโยชน์ใหไ้ดม้าซึง่ผูแ้ทนและรฐับาลที่
มคีวามเป็นตวัแทนผลประโยชน์ทัว่ไป ซึง่ก่อผลต่อการเขา้สู่อ านาจและการใชอ้ านาจการปกครองของผูแ้ทน
และรฐับาลทีต่อ้งมรีากฐานของความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ทีย่อมรบัเป็นการทัว่ไปรองรบัดว้ย 

5.1.3 กระบวนการจดัการเลอืกตัง้ในปจัจุบนั ใหค้วามส าคญัในดา้นรปูแบบซึง่มุ่งเน้นทีก่าร
จดัการเลอืกตัง้ให้มคีวามชอบด้วยกฎหมายเป็นส าคญั ซึ่งยงัไม่เพยีงพอต่อการวางรากฐานของความชอบ
ธรรมทางอ านาจ และการรากฐานของความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ทีย่อมรบัเป็นการทัว่ไปของผูแ้ทนและ
รฐับาลซึง่เป็นกระบวนการในดา้นเน้ือหา ส่งผลต่อความไรป้ระสทิธภิาพ และเสถยีรภาพของรฐับาลทีม่าจาก
การเลอืกตัง้ ท าใหร้ะดบัความสามารถทางการเมอืงการปกครองของรฐับาลอยูใ่นระดบัต ่า ไม่มคีวามเขม้แขง็
เพยีงพอทีจ่ะบรหิารราชการแผ่นดนิใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามกรอบนโยบายและเป้าหมายทีค่วรจะเป็นได ้ส่งผล
กระทบต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ไปถงึสถานภาพของรฐัที่มคีวามอ่อนแอเน่ืองจากปจัจยัก าลงัอ านาจในส่วนที่มี
ความส าคัญหลักของรัฐ คือองค์กรรัฐบาลนั ้นขาดความสามารถทางการเมืองการปกครองหรือมี
ความสามารถทางการเมอืงการปกครองต ่านัน่เอง 

5.1.4 กระบวนการจดัการเลอืกตัง้ให้บรรลุผลส าเรจ็ถึงเป้าหมายขัน้สูงนอกเหนือจากขัน้
พืน้ฐานทีเ่น้นในดา้นรปูแบบคอืการจดัการเลอืกตัง้ทีเ่น้นความชอบดว้ยกฎหมายเพยีงดา้นเดยีวนัน้ มคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องเพิม่การจดัการเลือกตัง้ในด้านเนื้อหาคือการเพิม่จุดเน้นการจดัการเลือกตัง้ที่มี
ความชอบธรรมทางอ านาจ และความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ทีม่คีวามยอมรบัเป็นการทัว่ไปดว้ย 

5.1.5 การเพิม่กระบวนการจดัการเลอืกตัง้ในดา้นเนื้อหาคอืการการเพิม่จุดเน้นการจดัการ
เลือกตัง้ที่มคีวามชอบธรรมทางอ านาจ และความยอมรบัทางผลประโยชน์เป็นการทัว่ไปด้วยจงึมคีวาม
จ าเป็นซึง่เป็นการต่อยอดจากฐานของกระบวนการดัง้เดมินัน้จะเป็นคุณูปการต่อการยกระดบัการพฒันาการ
เลอืกตัง้ของไทยใหบ้รรลุถงึเป้าหมายภารกจิขัน้สูงอนัเป็นการสรา้งผลเลศิในระบบการจดัการเลอืกตัง้ทีเ่ป็น
การสร้างความสามารถทางการปกครองให้เกิดแก่รฐับาลและการสร้างรากฐานความเข้มแขง็ให้แก่รฐัใน
ทา้ยทีสุ่ดไดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย 
 

5.2 เสนอแนะ 
5.2.1 การเลอืกตัง้ของไทยควรเพิม่ความตระหนักในความส าคญัของการแสวงหาและการ

บรรลุถงึซึง่เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิและเป้าหมายทีเ่ป็นเลศิของการเลอืกตัง้ คอืเป้าหมายการสรา้งความส าเรจ็ของ
รฐัในการจดัระเบยีบอ านาจและการจดัสรรประโยชน์ในระบบการเมือง เพื่อวางรากฐานใหแ้ก่ประเทศในการ
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สรา้งความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื ยกสถานะขึน้เป็นรฐัทีเ่ขม้แขง็และมรีฐับาลทีม่คีวามสามารถทางการเมอืง
การปกครอง 

5.2.2 การเลอืกตัง้ของไทยควรส่งเสรมิใหม้กีระบวนการจดัการเลอืกตัง้ใหส้ามารถท าหน้าที่
ที่เป็นภารกจิขัน้สูงได้ โดยสามารถสรา้งสมัฤทธผิลของการเลอืกตัง้ได้ครบถ้วนทัง้ในทางรูปแบบและทาง
เนื้อหา  

5.2.3 การเลอืกตัง้ทีส่ามารถสรา้งสมัฤทธผิลของการเลอืกตัง้ได้ครบถ้วนทัง้ในทางรปูแบบ
และทางเนื้อหาของกระบวนการจดัการเลอืกตัง้ประกอบดว้ย  

(1) กระบวนการขัน้พื้นฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความชอบด้วยกฎหมายในการ
จดัการเลอืกตัง้นัน้ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัการก ากบัดูแล การควบคุมตรวจสอบ และการบงัคบั
ลงโทษในกระบวนการจดัการเลอืกตัง้ 

(2) กระบวนการขัน้สงู  ซึง่เป็นการสรา้งความชอบธรรมในการจดัระเบยีบอ านาจ
และสรา้งความเป็นธรรมในการจดัสรรผลประโยชน์นัน้ เป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิสนับสนุน 
การวจิยัพฒันา และการเชื่อมโยงเผยแพรส่ื่อสารประสานในกระบวนการจดัการเลอืกตัง้ 

 
 

5.3. ผลลพัธร์วบยอด 
5.3.1 รฐัที่เข้มแข็ง ควรมีรฐับาลที่มีความสามารถทางการเมืองปกครองเพียงพอ ซึ่ง

จ าเป็นต้องมฐีานรองรบัของการเข้าสู่อ านาจและการใช้อ านาจที่มทีัง้ความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็น
ตวัแทนอ านาจทางการเมอืงทีช่อบธรรม และความเป็นตวัแทนผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมเป็นทีย่อมรบัทัว่ไป 

5.3.2 รฐับาลที่มคีวามสามารถทางการเมอืงการปกครองเพียงพอ ควรผ่านกระบวนการ
จดัการเลอืกตัง้ทีบ่รรลุผลสมัฤทธิท์ ัง้ดา้นรปูแบบและดา้นเนื้อหา โดยมผีลครอบคลุมทัง้การสรา้งความชอบ
ด้วยกฎหมายทางกระบวนการ ความชอบธรรมทางอ านาจ และความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ที่ยอมรบั
เป็นการทัว่ไป 

5.3.3 กระบวนการจดัการเลอืกตัง้ทีบ่รรลุผลสมัฤทธิท์ ัง้ดา้นรปูแบบและดา้นเน้ือหา ควรเพิม่
ความส าคญัใน กระบวนการขัน้สูงเพิม่เตมิจากกระบวนการขัน้พื้นฐาน ซึ่งเป็นการบรรลุผลเลศิและความ
สมบรูณ์ของกระบวนการจดัการเลอืกตัง้ทีม่คีวามครอบคลุมครบถ้วนอนัเป็นหวัใจส าคญัของการเลอืกตัง้ทัง้
สองส่วนคือ ในส่วนของการจดัการเลอืกตัง้ที่มคีวามชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนของการจดัระเบียบ
อ านาจทางการเมอืงที่ชอบธรรมและการจดัสรรผลประโยชน์ทัว่ไปของมหาชนที่เป็นธรรมเพื่อประโยชน์
สงูสุดของคนจ านวนมากสุดโดยแทจ้รงิ 
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บรรณานุกรม 

 
เชาวนะ ไตรมาศ,พรรคการเมืองไทย:ภูมิหลงัทางโครงสร้าง-หน้าท่ีและพฒันาการทางสถาบนั 

(กรงุเทพฯ:สถาบนันโยบายศกึษา.2540) 
เชาวนะ ไตรมาศ,รฐัมนตรีพนัธ์ใหม่:บริหารบ้านเมืองอย่างไรให้ถกูใจประชาชน (กรุงเทพฯ:สถาบนั

นโยบายศกึษา.2541) 
เชาวนะ ไตรมาศ,กรอบนโยบายแม่บทของพรรคการเมืองไทยยุคใหม่ (กรุงเทพฯ:สถาบนันโยบาย

ศกึษา.2541) 
เชาวนะ ไตรมาศ,การเลือกตัง้แบบใหม่ :ท าไมคนไทยต้องไปเลือกตัง้ (กรงุเทพฯ:สถาบนันโยบายศกึษา.

2542) 
เชาวนะ ไตรมาศ,การเลือกตัง้แบบใหม่กบัการเปิดมิติของการปลุกพลงัทางการเมืองจากขบวนการ

ประชาชน (จดหมายขา่วศาลรฐัธรรมนูญ ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เล่มที ่ม.ีค.-เม.ย. 2543) 
เชาวนะ ไตรมาศ,การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม ( วารสารศาลรฐัธรรมนูญ ปีที่ 2 ฉบบัที ่4   

มกราคม - เมษายน 2543)  (กรงุเทพฯ:สถาบนันโยบายศกึษา.2543) 
เชาวนะไตรมาศ,รฐัสญัญาประชาคมกบัการปลุกกระแสส านึกใหม่ของการเมืองภาคประชาชน  

รฐัธรรมนูญ (วารสารศาลรฐัธรรมนูญ ปีที ่2 เล่มที ่6  ก.ย.-ธ.ค.2543) 
เชาวนะ ไตรมาศ,เลือกตัง้อย่างไรคนไทยและประเทศจึงไม่เสียโอกาส (กรุงเทพฯ:สถาบนันโยบาย

ศกึษา.2543) 
เชาวนะ ไตรมาศ,อนาคตพรรคทางเลือกในประเทศไทย.(วารสารพรรคการเมอืงสมัพนัธ ์ปีที ่8 ฉบบัที ่1 

9 ต.ค.-พ.ย.ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ .2545) 
 (กรงุเทพฯ:สถาบนันโยบายศกึษา.2545) 
เชาวนะ ไตรมาศ,ยุทธศาสตร์การเมืองอย่างยัง่ยืนของพรรคการเมืองไทยในยุคปฏิรูป (เสนอ

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 2546) 
เชาวนะ ไตรมาศ,แนวโน้มพรรคการเมืองไทยยุคใหม่ (วารสารพรรคการเมอืงสมัพนัธ์ ปีที่ 8ฉบบัที่4 

เม.ย.-พ.ค.ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ .2546) 
 เชาวนะ ไตรมาศ,นโยบายชาติท่ีปลอดจากความเป็นฝักฝ่ายกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐัตาม

รฐัธรรมนูญ (วารสารศาลรฐัธรรมนูญ ปีที ่5 เล่มที ่14  พ.ค. - ส.ค. 2546 ) 
เชาวนะ ไตรมาศ,การเมืองใหม่กบัการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีเข้มแขง็ (การประชุมวชิาการรฐัศาสตรแ์ละ

รฐัประศาสนศาสตร ์ครัง้ที ่4 พ.ศ. 2546  
เชาวนะ ไตรมาศ,แนวทางการขบัเคล่ือนการเมืองใหม่ตามรฐัธรรมนูญฉบบัปฏิรูป ( สถาบัน

พระปกเกลา้ 2546) 
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เชาวนะ ไตรมาศ,รฐัธรรมนูญกบัการสร้างฐานทุนประชาธิปไตยในการเมืองภาคประชาชน (จดหมาย
ขา่วศาลรฐัธรรมนูญ ปีที ่6 ฉบบัที ่2 เล่มที ่32 พ.ย.3 ธ.ค.   2546) 

 (กรงุเทพฯ:สถาบนันโยบายศกึษา.2547) 
เชาวนะ ไตรมาศ,ธรรมาภิบาลของพรรคการเมืองกบัความยัง่ยืนของประชาธิปไตย  (วารสารพรรค

การเมอืงสมัพนัธ ์ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ .2547) 
เชาวนะ ไตรมาศ,การเสริมพลงัภาคประชาชนกบัการสร้างฐานรากประชาธิปไตยแบบส่วนร่วม (การ

ประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ ประจ าปี 2548 ระหว่างวนัที ่4-6 พฤศจกิายน 2548) จดหมาย
ขา่วส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ ปีที ่10 ฉบบัที ่1 เล่มที ่57 มกราคม 2551) 

 เชาวนะ ไตรมาศ,ลทัธิการเมืองและทฤษฎีระบบการเมือง:เครื่องมือเบื้องต้นและการหวงัผลในการ
วิเคราะห์การเมืองเชิงระบบ.(จดหมายข่าวศาลรฐัธรรมนูญ ปีที่ 8 ฉบบัที ่2 เล่มที ่57 มกราคม 
2549) 

 เชาวนะ ไตรมาศ,หลกัคณุธรรม-ศีลธรรม-ปฏิบติั-ประโยชน์แนวใหม่กบัการสร้างสถาบนัของพรรค
การเมืองไทยในประชาสงัคมยุคโลกาภิวตัน์ (การประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกล้า ประจ าปี 
2550 ระหว่างวนัที ่8-10 พฤศจกิายน 2550) 

เชาวนะ ไตรมาศ,ดลุพินิจการเลือกตัง้ของประชาชนกบัผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน . 
(จดหมายขา่วศาลรฐัธรรมนูญ ปีที ่10 ฉบบัที ่1 เล่มที ่57 มกราคม 2551) 
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เร่ืองท่ี 7 การให้ความส าคญักบัข้อเสนอแนวทางประชาธิปไตยใหม่เพ่ือสร้างพลวตัของ

การเมืองทางเลือกในระบบสงัคมชุมชนนานาชาติ   

1. ขอ้ชีบ่้งปญัหาส าคญัของการเมอืงเก่า : รฐัครอบง าสงัคม - รฐัตดัสนิแทนกลไกตลาด 

1.1 รฐัครอบชวีติคนทัง้เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง   
1.2 รฐัมคี่า  คนไม่มคี่า  
1.3 คนอยูไ่ดเ้พราะรฐั 
1.4 รฐัสวสัดกิารจากเกดิจนตาย 
1.5 ไมใ่ส่ใจสิง่แวดลอ้ม 
1.6  เน้นเท่าเทยีม  
1.7  สงัคมนิยม  
1.8  เศรษฐกจิแบบผสม 
1.9  ยคุสงครามเยน็  
1.10 แบ่งขัว้ 
1.11 ตลาดถูกจ ากดับทบาท  
1.12 รฐัตดัสนิใจในระบบส่วนรวมมากเกนิไป 
1.13 ปกป้องเศรษฐกจิแบบชาตนิิยมไมใ่หใ้ชร้ะบบตลาด 

 

2. ขอ้เสนอการเมอืงใหม ่: การเมอืงทางเลอืก 

2.1 รฐัเลก็ 
2.2 ประชาสงัคมแขง็  
2.3  ระบบตลาดแขง็ 
2.4  ปจัเจกนิยม  
2.5  ยอมรบัความไมเ่ท่าเทยีม 
2.6  ชาตนิิยมดัง้เดมิ  
2.7  สวสัดกิารจากก าไรสงูสุดในตลาดเสร ี 
2.8  ตลาดเสรคีอืจดุสงูสุดแห่งพฒันาการของมนุษยชาติ 
2.9  สจัจะนิยมในเวทกีารเมอืงระหว่างประเทศ  
2.10  ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม 

 

 3. ปรากฏการณ์ก าหนด : พึง่รฐัน้อยลง – ทอ้งถิน่แขง็ขึน้ – ชาตอ่ิอนลง 

3.1  คนเป็นตน้ทุนมนุษยไ์มใ่ช่ผูร้บั  
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3.2 เปลีย่นการเมอืงเพื่อปลดแอกเป็นเพื่อคุณภาพชวีติ 
 

4. ก่อก าเนิดวฒันธรรมการเมอืงใหม่: ไรส้งักดั - ไรส้ถาบนั 

4.1 เอากลุ่มอ านาจการเมอืงใหมเ่ขา้รว่ม  (องคก์รพฒันาเอกชน   บรรษทัขา้มชาต)ิ 
4.2 ตื่นตวัสิง่แวดลอ้ม  
4.3 เป็นวถิกีารผลติทางศก.มากกว่าค่านิยมทางกฎหมาย 
4.4 กฎหมายทอ้งถิน่ส าคญักบัชวีติมากกว่าอ านาจการเมอืงและระบบราชการ  
4.5 เน้นคนส่วนใหญ่และคนรุ่นใหมเ่ขา้มบีทบาท 
4.6 ไมส่ านึกตดิยดึกบัชนชัน้ใดกบัตน 
4.7 เป็นการเมอืงของการออมชอมเป็นกลางมากกว่าแขง่ขนัแยกขัว้  
4.8 ชนชัน้กลางใหมท่ีม่วีฒันธรรมหลากหลายแตกต่างมากสุดคอืพวกท างานกบัคอมฯ 

ไมม่สีายบงัคบับญัชา 
4.9 แกป้ญัหาตน้เหตุกบัคนก่อปญัหา ไมผ่ลกัภาระใหส้งัคมหรอืรฐั 

 

5. แนวปฏบิตั ิ

5.1 รฐัปฏบิตักิบัประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติใหมแ่บบ  Cosmopolitan  Values  
ไมใ่ช่  Citizen  ของรฐัทีค่บัแคบเจาะจง 

5.2 Democratizing Democracy   
5.3 การเขา้มสี่วนรว่มทีซ่บัซอ้น 
5.4 เจา้ของอ านาจสงูสุด 
5.5 ประชาชนเป็นผูเ้ขา้มบีทบาทเองโดยตรง  
5.6 ชุมชนเป็นผูเ้ขา้มบีทบาทเองโดยตรง   
5.7 มกีารลงทุนเพื่อสงัคมใหร้บักบั  New  Mixed  Economy  
5.8 สรา้งดุลยภาพระหว่างชวีติในภาคเศรษฐกจิกบัชวีติทีไ่ม่ใช่ภาคเศรษฐกจิ 
5.9 การตคีวามและการใหค้วามหมายใหมข่องความเท่าเทยีม equalitarianism   
5.10 การเน้น  Inclusive  แทน  Exclusive 
5.11 การเน้น  Welfare Society  แทน  Welfare State 
5.12 การท าใหค้นเป็นตน้ทุนมนุษยก์บัเขา้รว่มกจิการสาธารณะโดยแทจ้รงิ 
5.13 ยคุสงัคมโลกเป็นแบบ  Global Age  ในชุมชนนานาชาต ิ  
5.14 มกีารจดัการความแตกต่างหลากหลายทางอตัลกัษณ์ได้ 
5.15 คนเป็นผูบ้รโิภคทางการเมอืงมากกว่าผูผ้ลติทางการเมอืง 
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5.16 คนเป็นผูก้ าหนดตนเองไมใ่ช่รฐัก าหนด   
5.17 รฐัลดการครอบง าใหน้้อยลง   
5.18 สงัคมสวสัดกิารตอ้งเขา้มาสนองความตอ้งการใหด้ขีึน้ 

 

 

เร่ืองท่ี 8 การให้ความส าคัญกับแนวทางของรัฐสัญญาประชาคมเพ่ือสร้างส านึกใหม่ของ

การเมืองภาคประชาชน 

  

 “... การเมืองภาคประชาชน  จึงเป็นทางเลือกใหม่ของรฐัทีดี่ตามความหมายของรฐัสญัญา
ประชาคม  ทีถ่ือเอาประชาชนเป็นศนูยก์ลางในการก ากบัอ านาจรฐั  อาศยัการสร้างพลเมืองดีเข้า
มารบัผิดชอบการเมือง  เพือ่เป็นแกนน าในการขบัเคลือ่นพลวตัทางการเมืองในภาคประชาชน  
ด้วยขบวนการวิถีประชาขององค์กรประชาชนแทนกระบวนการแข่งขนักนัยึดกมุอ านาจระหว่าง
กลุ่มฝกัฝ่ายทางการเมือง ซึง่เป็นการเมืองมิติใหม่ทีแ่ยกออกมานอกกลไกการเมืองกระแสหลกัและ
อ านาจรฐั ซึง่ไม่แข่งขนัเข้ายึดกมุอ านาจรฐั แต่อยู่เหนือกลไกการเมืองและอ านาจรฐั ซึง่เป็นการ
สร้างรฐัและการเมืองรูปแบบใหม่ทีเ่ป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการปกครองของภาค
ประชาชนแบบ ประชาธิปไตยกึง่ทางตรงและกึง่ส่วนร่วม ประชาสงัคม ธรรมาภิบาล วฒันธรรม
พลเมือง และรฐัสญัญาประชาคม…” 

 

1. รฐัและผูป้กครองท่ีดีกบัการสร้างพลเมืองดี 

 โดยท่ีรฐั (State) นัน้ เปรียบเสมือนแหล่งพกัพิงหรือดินแดนแห่งการร่วมฝันตามธรรมชาติท่ี

มนุษยม์ุ่งแสวงหาและมีความคาดหมายในการท่ีจะได้บรรลุถึงส่ิงอนัพึงปรารถนาสูงสุดร่วมกนัคือ  

เป้าหมายปลายทางของสิง่ทีเ่รยีกว่าความดสีงูสุดของชวีติหรอืการมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ถงึขัน้ทีเ่ป็นความสุข
อนัสมบูรณ์ ดงันัน้ รฐักบัมนุษยจึ์งมีความสมัพนัธ์และมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องรบัผิดชอบซ่ึงกนัภายใต้

เง่ือนไขข้อผูกพันท่ีถือว่าเป็นการร่วมสืบสานเส้นทางสายฝันเดียวกัน  ทัง้น้ี เพ่ือให้ส่ิงอันพึง

ปรารถนาสูงสุดของมนุษยคื์อความดีสูงสุดของชีวิตนัน้ได้บรรลุผลถึงเป้าหมายปลายทางคือ การมี

ชีวิตท่ีดีขึ้นถึงขัน้สุขสมบูรณ์นัน่เอง ธรรมชาติของมนุษย์ซ่ึงเป็นสตัว์สงัคม (social animal) ท่ี

รวมกนัอยู่ในรูปของรฐั นัน้ จึงมีเคร่ืองยึดเหน่ียวท่ีส าคญัประการหน่ึงคือการผกูพนักบัคุณค่าท่ี
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เรียกว่า  ความดสีูงสุดของชวีติ (goodness) และด้วยความผกูพนักบัคุณค่าดงักล่าวท าให้มนุษย์มี

แรงจงูใจอย่างไพศาลในการแสวงหาเพ่ือให้ได้มาหรือบรรลุถึงซ่ึงเป้าหมายสุดยอดของสงัคมมนุษย์

ท่ีเรียกว่า ความสุขที่สมบูรณ์ (felicity) อนัประกอบด้วยผลประโยชน์ความมัง่คัง่ (wealth) อ านาจ 

(power) และจิตใจท่ีสูงส่งดีงาม (virtue) ในขณะท่ีผลประโยชน์ความมัง่คัง่กบัอ านาจนัน้ เป็นส่ิงท่ี

มนุษยมี์ความยากล าบากในการจ ากดัควบคุมให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสมมีความสมดุลได้ ขึ้นอยู่

กบัมาตรฐานของจิตใจท่ีสงูส่งดีงามของมนุษยเ์องท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการก ากบัเหน่ียวรัง้

ให้มนุษย์ด ารงความพอดีมีความเป็นสายกลางไว้ได้โดยท่ีไม่เบียดเบียนสร้างความทุกข์ยาก

เดือดร้อนให้กบัตวัเองและผูอ่ื้น 

 ในประชาคมการเมือง (political community) ซ่ึงมนุษย์ต้องใช้อ านาจกลาง (common 

authority) จดัระเบียบในการอยู่ร่วมกนั นัน้ กเ็พ่ือท าหน้าท่ีจดัสรรผลประโยชน์ความมัง่คัง่และ

จดัระบบความสมัพนัธ์ทางอ านาจให้อยู่ในกรอบท่ียอมรบัร่วมกนัได้อย่างสมดุล ด ารงรกัษาไว้ซ่ึง

ประชาคมการเมืองท่ีมีความเป็นสายกลางเพ่ือความผาสุขของคนจ านวนมากนัน่เอง แต่แทนท่ีจะ

อาศยัเคร่ืองมือท่ีเรียกว่าจิตใจท่ีสูงส่งดีงามในการก ากบัเหน่ียวรัง้เหมือนกบัตวัมนุษยท่ี์เป็นปัจเจก

ชน ก็เปล่ียนไปเป็นการใช้อุดมการณ์ทางการเมอืง  (political ideology) แทน ซ่ึงส่ิงท่ีเรียกว่า

อุดมการณ์ทางการเมืองนัน้แท้จริงก็คือส่ิงเดียวกบัความสูงส่งดีงามทางจิตใจของมนุษย์ท่ีเป็น

ปัจเจกชนนัน่เอง แต่เป็นความสูงส่งดีงามทางอดุมคติร่วมกนัของสมาชิกทัง้มวลเก่ียวกบัวิธีการจดั

ระเบียบอ านาจท่ีดี การจดัสรรผลประโยชน์ในขอบเขตท่ีเหมาะสมได้ดุลยภาพและการบรรลุถึง

เป้าหมายอนัพึงปรารถนาสงูสดุของประชาคมการเมืองโดยส่วนรวมได้ด้วยความเหน็พ้อง  ยุติธรรม

และมีสนัติภารดรภาพ  ทัง้น้ีเพ่ือหล่อหลอมความคิดและด ารงจุดมุ่งหมายร่วมท่ีแน่วแน่มัน่คงของ

คนจ านวนมากในประชาคมการเมืองให้มีฐานอ้างอิงร่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว โดยพื้นฐานทาง

ธรรมชาติท่ีมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม  มนุษยใ์นฐานะปัจเจกชนจึงต้องรบัภาระในการปลดเปลื้องความ

ทุกข์ยากและสร้างความสุขสมบูรณ์ให้แก่ตนเอง โดยการพฒันามาตรฐานของจิตใจท่ีสูงส่งดีงาม

คอยจดัระเบียบในการเหน่ียวรัง้การแสวงหาเพ่ือให้ได้รบัการสนองตอบผลประโยชน์ความมัง่คัง่ 

และอ านาจนัน้จ ากดัอยู่ในขอบเขตท่ีสมดุล ซ่ึงเป็นนัยของการปกครองหรอืการรบัผดิชอบต่อตนเอง

ของมนุษย์ และในขณะเดียวกันมนุษย์ในฐานะของสาธารณชนซ่ึงเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของ

ประชาคมการเมืองด้วยนัน้ ยงัจ าเป็นต้องรบัภาระร่วมกนักบัประชาคมการเมืองโดยการเข้าร่วมใช้

อ านาจกลางของประชาคมการเมืองในการจดัความสมดลุทางผลประโยชน์ความมัง่คัง่และอ านาจ
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สาธารณะนัน้ให้อยู่ในครรลองของอดุมการณ์ทางการเมืองร่วมกนั เพ่ือด ารงรกัษาความผาสุขของ

สมาชิกส่วนรวมไว้ 

ดงันัน้ มนุษยไ์ม่ว่าในฐานะปัจเจกชน หรือสาธารณชนในฐานะท่ีเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของ

ประชาคมการเมือง  จึงไม่อาจหลีกเล่ียงภาระความรบัผิดชอบทัง้ต่อตนเองและประชาชคมการเมือง

ได้เพราะไม่ว่าในฐานะหรือภาระใด ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณค่าท่ีมนุษยยึ์ดเหน่ียวผกูพนั

และแสวงหาเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายสุดยอดของตนเอง ไม่ว่าคุณค่าเก่ียวกบัความดีสูงสุด หรือ

ความสุขท่ีสมบูรณ์กต็ามต่างกมี็ความหมายส าคญัต่อคุณภาพชีวิต และประชาคมการเมืองท่ีตน

ด ารงอยู่ทัง้ส้ิน  ความก้าวหน้าหรือความล้าหลงั และความส าเรจ็หรือความล้มเหลวของการพฒันา

คุณภาพชีวิตของคน  หรือการพัฒนาเป้าหมายในอุดมคติตามอุดมการณ์ทางการเมืองของ

ประชาคมการเมือง  จึงขึ้นอยู่กบัความรบัผิดชอบของสมาชิกสงัคมเอง ประชาชนนัน่เองท่ีเป็นผู้

ก าหนดชะตากรรมของตนเองและบ้านเมือง (people determinism) โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในสงัคมท่ี

ยึดถืออดุมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยด้วยแล้ว  หลกัการท่ีเรียกว่าอ านาจอธิปไตยเป็น

ของปวงชน (popular sovereignty) นัน้ ถือเป็นหลกัการท่ีประชาชนจ าเป็นต้องมีภาระหน้าท่ีในการ

ปกครองตนเอง (self government) และเป็นระบบการเมืองท่ีต้องพ่ึงพาอาศยัความสามารถทาง

การเมืองของประชาชน (citizen competence) เอง เป็นส าคญั ไม่ใช่เป็นระบบการเมืองท่ีหวงัพ่ึงพา

อาศยัแต่เฉพาะผูป้กครองเป็นหลกัแต่เพียงอย่างเดียว 

 ตามทศันะของอรสิโตเติ้ล (Aristotle) เชื่อว่ามนุษยไ์ม่สามารถสร้างรฐัท่ีดีได้หากไม่มีการแยก

คนทัว่ไป (man) ออกจากพลเมือง (citizen)(1) โดยทีพ่ลเมอืงนัน้ถอืเป็นผูม้สี่วนรว่มในการปกครองของรฐัที่

เขาอาศัยอยู่ซึ่งอาจเป็นในรูปของการเป็นสมาชิกในองค์กรรฐั  หรือการมีส่วนร่วมในภารกิจเกี่ยวกับ
บา้นเมอืงอย่างอื่นก็ตาม และพลเมอืงต้องมคีุณสมบตัทิีส่ าคญัคอื  สามารถที่จะเป็นไดท้ัง้ผู้ปกครองและผู้

ถกูปกครองไดใ้นเวลาเดยีวกนั 

ดงันัน้ การเป็นคนดี (good man) กบัการเป็นพลเมืองดี (good citizen) จงึมคีวามแตกต่างกนั แต่

ในขณะเดยีวกนั คนดกีบัพลเมอืงดกี็อาจเป็นคนๆ เดยีวกนัก็ได้ กล่าวคอื หากบุคคลใดปฏบิตัภิาระหน้าที่
ของตนไดส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ (fundamental law) หรอืครรลองของระบอบการเมอืงการ
ปกครอง ( regime)  ทีต่นสงักดัอยูไ่ดอ้ยา่งครบถ้วนสมบูรณ์หรอืเขา้ถงึสภาวะทีด่เีลศิ (optimal state) แลว้ก็

                                                           
(1) โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน สขุมุ  นวลสกุล , ทฤษฎีการเมืองสมยัโบราณและสมยักลาง  (กรุงเทพ : มหาวทิยาลยั
รามค าแหง , 2531)  หน้า  45 – 56. 
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ถือได้ว่าเป็นพลเมอืงด ี ส่วนคนดีนัน้ เพยีงแต่ด ารงตนอยู่อย่างสมัมาชพีหรอืการประพฤติตนอยู่ภายใต้
ครรลองของกฎระเบยีบของบา้นเมอืงเยีย่งผูถู้กปกครองทัว่ไป  กถ็อืว่าเป็นคนดไีดแ้ลว้ 

 ความแตกต่างในคุณลกัษณะของคนทัง้  2  ประเภทดงักล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างรฐัหรอื
ประชาคมการเมอืงที่ดไีด้นัน้  การมคีนดหีรอืผูถู้กปกครองทีด่แีต่เพยีงล าพงันัน้ยงัไม่พอ  จ าเป็นต้องสรา้ง
พลเมอืงด ี ซึง่สามารถเป็นไดท้ัง้ผูป้กครองและผูถู้กปกครองไดใ้นเวลาเดยีวกนั  เขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิการ
สาธารณะของบา้นเมอืงไดเ้ป็นอย่างดดี้วย  ซึง่หากพจิารณาอย่างลกึซึง้ถงึคุณลกัษณะส าคญัของคนทัง้  2  
ประเภทแล้ว  จะเห็นได้ว่าพลเมอืงดเีท่านัน้ที่จะสามารถเป็นคนดไีด้ในเวลาเดยีวกนั  เนื่องจากมาตรวดั
คุณสมบตัขิองพลเมอืงดนีัน้ เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้มสี่วนร่วมในกจิการสาธารณะด้านการเมอืงการปกครอง  
และการบรหิารกจิการบ้านเมืองด้วย ซึ่งนัยส าคญัของมนัก็คอื ในการสร้างรฐัท่ีดีได้นัน้ทุกคน (ไม่ต้อง

แยกหรือจ ากดัให้เป็นเฉพาะภาระความรบัผิดชอบของผู้ปกครองแต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้) ต่างต้องมสี่วน

ในการร่วมท าภาระหน้าที่และมคีวามรบัผดิชอบต่อกิจการสาธารณะของบ้านเมอืงอย่างเท่าเทยีมเสมอ

เหมือนกนัในฐานะของพลเมืองดี เนื่องจากพลเมอืงดนีัน้ สามารถดูแลบา้นเมอืงไดท้ัง้ในฐานะผู้ปกครอง

และผูถู้กปกครองในเวลาเดยีวกนั หรอือกีนัยหนึ่งกค็อืพลเมอืงดนีัน้ท าหน้าทีไ่ดท้ัง้ผูส้รา้งกฎหมายนโยบาย
และผูป้ฏบิตัติามกฎหมายนโยบายพรอ้มๆ กนัไปนัน่เอง 
 อยา่งไรกต็าม ส าหรบัผูป้กครองแลว้ หากจะเรยีกว่าเป็นผูป้กครองทีด่ไีดน้ัน้ จ าเป็นต้องมคีุณสมบตัิ
พื้นฐานขัน้ต้นใน 5 ประการ (เบญจลกัษณ์) ด้วยกนั คอื ประการแรก มีความรู้ดี เพื่อใช้ในการหยัง่รูแ้ละ

ล่วงรูป้ญัหาความต้องการของประชาชนและประเทศชาตอิย่างชดัแจง้และทัว่ถึงทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 
ประการที่สอง มีความสามารถดี เพื่อใช้ในการจดัการแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและประเทศชาตอิยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม  รวมทัง้การพฒันาประเทศในระยะยาวไดด้ว้ยประการที่
สาม มีความกล้าหาญอดทนดี เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจและเผชญิหน้ากบัความยากล าบากของปญัหาวกิฤติ

และความกดดนัจากสถานการณ์ที่มคีวามเสี่ยงหรอืสถานการณ์พเิศษให้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้จนตลอดรอดฝ ัง่ 
ประการที่สี่ มีความเสียสละดี เพื่อใช้ในการอุทศิตนต่อสู้กบัความสูญเสยีสทิธิส่วนตน  และยอมลดิรอน

ผลประโยชน์ความสุขสบาย และความต้องการส่วนตวัทีข่ดักบัประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาต ิ และ
ประการสุดทา้ย มีคณุธรรมดี เพื่อใช้ในการวางหลกับรรทดัฐานในการใชอ้ านาจเพื่อมุ่งตอบสนองและปกป้อง

คุม้ครองแต่ประโยชน์และความต้องการของประชาชนและประเทศชาตสิ่วนรวม  แทนการมุ่งประโยชน์ทีจ่ ากดั
คบัแคบเฉพาะตนหรอืบางกลุ่มบางส่วน  
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2. รฐัสญัญาประชาคมกบัอาณัติประชาชนอยู่เหนือผู้ปกครอง 

 รฐัสญัญาประชาคม (social contract state) ถอืเป็นรฐัทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้มาเองตามธรรมชาต ิตามความ
ตอ้งการของผูป้กครอง หรอืพระผูเ้ป็นเจา้ประทานมาให ้แต่เป็นรฐัท่ีเกิดจากฝีมือของมนุษย ์หรอืเกดิจาก

สมาชกิของสงัคมรว่มกนัสรา้งขึน้มา ในขณะเดยีวกนัมนุษยก์มิ็ได้เป็นเพียงส่วนประกอบของรฐัเท่านัน้ 

รฐัสญัญาประชาคมจงึเป็นรฐัทีอ่ยูใ่ตอ้าณตัปิระชาชน ผู้ปกครองมาจากความยินยอมของประชาชนและ

ต้องรบัผิดชอบต่อพนัธะผกูพนัท่ีประชาชนมอบหมายหรอืสญัญาไวก้บัประชาชนดว้ย และทีส่ าคญัคอื

ประชาชนสามารถเปล่ียนแปลงผู้ปกครองไดด้ว้ย 

 จอห์น ล้อค มีความเชื่อโดยพื้นฐานว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลและศีลธรรม โดยมนุษย์ถูก

ปกครองโดยกฎหมายธรรมชาตริ่วมกนั ซึง่กฎดงักล่าวมาจากความมเีหตุผลของมนุษย ์ สภาพดัง้เดมิของ
มนุษยจ์งึเป็นสภาวะทีส่งบสุข แต่อยา่งไรกต็าม มนุษยก์ย็งัไมไ่ดร้บัความสะดวกเพยีงพอทีจ่ะท าใหช้วีิตบรรลุ
ถงึความสุขทีส่มบรูณ์ได ้เนื่องจากกฎหมายธรรมชาตนิัน้ยงัมขีอ้บกพร่องอยู่ 3 ประการ คอื ประการแรก มี

ความคลุมเครอืไมช่ดัเจนของกฎหมายธรรมชาต ิเนื่องจากไม่มอีงคก์รใดท าหน้าทีบ่ ัญญตัใิหเ้ป็นบรรทดัฐาน
ทัว่ไปได้ ประการท่ีสอง ยงัไม่มอีงค์กรใดท าหน้าที่ตดัสนิขอ้ขดัแยง้ได้ เนื่องจากทุกคนเท่าเทยีมกนัตาม

สทิธติามธรรมชาต ิและประการท่ีสาม ยงัขาดองคก์รท าหน้าทีล่งโทษผูฝ้า่ฝืนกฎหมายตามธรรมชาต ิ

 ในการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว มนุษยจ์งึไดต้กลงร่วมกนัเพื่อท าสญัญาประชาคมว่าจะรกัษาสิทธิ

ตามธรรมชาติของตนไว้ด้วยการก่อตัง้รฐับาล หรือองค์กรที่มีอ านาจส่วนกลางร่วมกัน (common 

authority)  ซึง่มอี านาจจ ากดัและรบัผดิชอบต่อประชาชนในการรกัษาและส่งเสรมิสทิธติามธรรมชาตเิกี่ยวกบั
เสรภีาพในชวีติและทรพัยส์นิ การท าสญัญาประชาคม จงึไม่ใช่การมอบสทิธติามธรรมชาตใิห้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
แต่เป็นการรกัษาสทิธทิัง้ปวงของมนุษยใ์ห้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ เมื่อมไิด้มอบสทิธติามธรรมชาตใิห้แก่ผู้ใด 
ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะเปลี่ยนรฐับาลได้ หากรฐับาลมิได้ท าหน้าที่ในการรกัษาและส่งเสริมสิทธิตาม
ธรรมชาติของประชาชน ทัง้นี้  เนื่องจากรฐับาลจ าเป็นต้องรบัผดิชอบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของสญัญา
ประชาคมนัน้ ซึง่ความคดิของลอ้คมปีระเดน็ส าคญัสรปุไดด้งันี้  คอื(2) 
 1.  ในสภาวะดัง้เดมิมนุษยด์ ารงอยูต่ามสภาพธรรมชาติ 
 2.  มนุษยใ์นสภาพธรรมชาต ิมนุษยอ์ยูอ่ยา่งมคีวามสุข  มคีวามมัน่คงปลอดภยั  มเีสรภีาพ 
ตามใจปรารถนา ดงันัน้ มนุษยจ์งึหวงแหนและพอใจในสภาพความเป็นอยูต่ามธรรมชาตนิัน้ 

                                                           
(2)   โปรดดรูายละเอยีดประกอบใน ทนิพนัธุ ์ นาคะตะ,  นักคิดผูย่ิ้งใหญ่ของโลก  ปรชัญาและทฤษฎีการเมือง  
(กรุงเทพ : สหายบลอ็คและการพมิพ,์  2541),  หน้า  77 – 96. 
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 3.  มนุษยม์คีวามปรารถนาทีจ่ะขจดัปญัหาอุปสรรคทีข่ดัขวางการบรรลุความสุขตามสภาพ
ธรรมชาต ิและแสวงหาเป้าหมายทีส่มบรูณ์สงูสุดในสภาวะธรรมชาต ิ จงึรว่มกนัท าสญัญาประชาคมใหม้ ี
องคก์รผูป้กครองขึน้มาท าหน้าทีช่่วยเหลอื 
 4.  รฐับาลเป็นผลผลติจากการท าสญัญารว่มกนัของมนุษย ์ ซึง่รฐับาลจะตอ้งรบัผดิชอบต่อ
ประชาชน 
 5.  รฐับาลจะตอ้งรกัษาและสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามสญัญาประชาคมของประชาชน  โดยที่
เจตนารมณ์ของสญัญาประชาคมนัน้มคีวามสงูสุดเหนือสิง่อื่นใด  และรฐับาลจะละเมดิมไิด้ 
 
 จงั จ๊าคส์ รุสโซ  มคีวามเชื่อว่าสภาพธรรมชาติของมนุษย์เป็นสภาพที่ไม่พึงปรารถนา มคีวาม

วุ่นวายไม่น่าอยู่  มนุษยจ์งึร่วมกนัจดัตัง้ชุมชนใหม่เพื่อความสงบสุขร่วมกนั ขอ้เสนอของรุสโซ มุ่งสรา้งรฐั
ประชาธปิไตยที่ยดึหลกัเจตนารมณ์ที่มเีหตุผล คอื General will ซึง่จะเป็นกรอบอ้างองิก าหนดใหร้ฐัหรอื
ผูป้กครองต้องปฏบิตัหิรอืด าเนินการใดๆ ในเป้าหมายสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นส าคญั 
จดุเน้นของรสุโซ จงึอยู่ทีเ่ป้าหมายเชงิคุณภาพมากกว่าเป้าหมายของจ านวนประชาชน ขอ้ตกลงใดๆ ทีเ่ป็น
ความเหน็พ้องร่วมกนัของประชาชนในเชงิปรมิาณ คอื แมจ้ะมฐีานอ้างองิจากเจตนารมณ์ร่วมของคนส่วน
ใหญ่หรอืทัง้หมด (the will of all) ก็ตาม แต่หากเจตนารมณ์นัน้มไิด้ตัง้อยู่บนเป้าหมายเชงิคุณภาพ คอื
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทัว่ไปแลว้ กไ็มถ่อืเป็นเจตนารมณ์ทัว่ไป (general will) ทีแ่ทจ้รงิ 
 สญัญาประชาคม ตามความคิดของรุสโซ คือ ประชาชนทุกคนยอมยกสิทธิตามธรรมชาติให้แก่
ผูป้กครอง ซึง่เป็นสทิธทิีป่ระชาชนมอบใหแ้ก่ชุมชนโดยรวมและไม่ถอืว่าสทิธิดงักล่าวจะตกไปสู่ผูท้ ีต่นยกให ้
เพราะสทิธดิงักล่าวประชาชนจะไดร้บักลบัคนืมาในรปูทีเ่รยีกว่าเจตนารมณ์ทัว่ไป และอยู่ทีชุ่มชนไม่ใช่อยู่ที่
รฐับาล ดงันัน้ การมอบสญัญาประชาคมใหแ้ก่ชุมชนนัน้ ท าใหอ้ านาจอธปิไตยของประชาชนตกอยู่ทีชุ่มชน 
ไม่ใช่รฐับาล และรฐับาลเป็นเพียงผู้น านโยบายไปปฏบิตัเิท่านัน้ ขณะที่อ านาจอธปิไตยเป็นของชุมชนและ
เป็นผูก้ าหนดนโยบาย ซึง่ความคดิของรสุโซ มปีระเดน็ส าคญัสรปุไดด้งันี้คอื 
 1.  สทิธขิองพลเมอืง และการสถาปนารฐัขึน้มา มพีืน้ฐานมาจากสญัญาประชาคมทีม่คีวาม 
ชอบธรรม 
 2.  การท าสญัญาประชาคม  เป็นเครือ่งมอืในการด ารงรกัษาสทิธเิสรภีาพตามธรรมชาตขิองมนุษย์
เอาไวไ้ด ้
 3.  สญัญาประชาคมเป็นสิง่ทีย่กเลกิไดแ้ละประชาชนมสีทิธเิปลีย่นแปลงสญัญานัน้ได ้
ทุกเมือ่ 
 4.  ความชอบธรรมในการปกครอง  ขึน้อยูก่บัความยนิยอมเป็นครัง้คราวอย่างต่อเนื่อง 
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 5.  สญัญาประชาคมจะมคีวามหมายส าคญั  เมือ่ทุกคนมคีวามผกูพนัต่อกนั 
 6.  สญัญาประชาคม  มอียูเ่พยีงฉบบัเดยีว  อ านาจนิตบิญัญตัเิป็นอ านาจสงูสุดในการออกกฎหมาย  
ส่วนฝา่ยบรหิารเกดิขึน้โดยกฎหมาย  มหีน้าทีห่ลกัในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  จงึไมใ่ช่นาย
ประชาชน  แต่เป็นเจา้หน้าทีข่องประชาชนในการปฏบิตัติามเจตนารมณ์ส่วนรวม  และสามารถถอดถอนได้
ตามความพอใจ  ประชาชนจงึยกเลกิสญัญาประชาคมและถอดถอนรฐับาลไดเ้สมอ 
 7.  การปกครองทีช่อบธรรม  ตอ้งใหป้ระชาชนมสีทิธยิอมรบัหรอืปฏเิสธการมอี านาจเหนือตนได้ 
 8.  สญัญาทีท่ าใหฝ้่ายหน่ึงมอี านาจสทิธขิาด  และใหอ้กีฝา่ยเชื่อฟงัโดยไม่มขีอ้แมย้่อม 
ไมเ่ป็นธรรม 
 9.  สญัญาประชาคม  ช่วยใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์  เรือ่งหลกัประกนัความปลอดภยั   
เสรภีาพและความมัน่คงมากขึน้ 
 แนวความคดิของทฤษฎสีญัญาประชาคม  จากนกัคดิทัง้  2  คอื  ลอ้คและรสุโซ  นัน้  แสดงใหเ้หน็
ถงึหลกัการส าคญัเกีย่วกบัรฐัสญัญาประชาคมดงัต่อไปนี้  คอื 
 1.  หลกัการสถาปนารฐัและผูป้กครองทีป่ระชาชนเป็นผูก้ าหนดขึน้เอง 
 2.  หลกัการสถาปนารฐัและรฐับาลทีอ่าศยัพืน้ฐานจากการแสดงเจตนาของประชาชน 
 3.  หลกัการเคารพและรกัษาพนัธะผกูพนัระหว่างคู่สญัญา  และความรบัผดิชอบต่อ 
ประชาชนของรฐับาล 
 4.  หลกัการรฐับาลมพีนัธะในการรกัษาและสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามสญัญาประชาคม 
ของประชาชน 
 5.  หลกัการสญัญาประชาคมมคีวามสงูสุดทีร่ฐับาลจะละเมดิมไิด ้
 6.  หลกัการสงวนสทิธขิองประชาชนในการยกเลกิและเปลีย่นแปลงสญัญาประชาคม 
 7.  หลกัการสญัญาประชาคม  เป็นเครือ่งมอืของประชาชนในการเรยีกรอ้งประโยชน์  และไดร้บั
หลกัประกนัดา้นความมัน่คง  ปลอดภยั  และเสรภีาพจากรฐั 
 รฐัสญัญาประชาคม  จงึเป็นแนวคดิเกีย่วกบัรฐั  ผู้ปกครอง  การเมอืง  การบรหิารและประชาชน  
ซึง่เป็นแนวคดิทีอ่ธบิายความสมัพนัธแ์ละพนัธะผกูพนัร่วมกนัระหว่างรฐัหรอืผูป้กครองกบัประชาชน  ในมติิ
ต่างๆ  ดงันี้ คอื 
 1.  การก าเนิดรฐั  เป็นมติเิกี่ยวกบัทีม่าและความจ าเป็นของการมรีฐัและการปกครอง  ซึง่ประชาชน
เป็นผูก้ าหนดและใชป้ระโยชน์จากรฐั 
 2.  เป้าหมายของรฐั  เป็นมติเิกีย่วกบัจดุมุง่หมายของการมรีฐัและการปกครอง  ซึง่มุง่ 
คุม้ครองรกัษาประโยชน์และการสรา้งความสุขสมบรูณ์สูงสุดใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
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 3.  อ านาจแห่งรฐั เป็นมติเิกีย่วกบัอธปิไตยซึง่เป็นอ านาจสงูสุดแห่งรฐัและการปกครองนัน้เป็น
อ านาจทีอ่าศยัรากฐานจากความยนิยอมของประชาชน และประชาชนเป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิ 
 4.  ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัประชาชน เป็นมติเิกีย่วกบัความรบัผดิชอบของรฐับาลทีม่ต่ีอ
ประชาชน  และอ านาจสงูสุดของประชาชนในการควบคุมเหนือรฐับาล 
 5.  การสรา้งเครือ่งมอืกลไกในการบรรลุเป้าหมายสงูสุดแห่งรฐั เป็นมติเิกีย่วกบัการสรา้งและใช้
กฎหมาย นโยบาย องคก์รอ านาจของรฐั และมาตรการทางการปกครองเป็นเครือ่งมอืกลไกในการสรา้ง
กจิกรรมทางการปกครองของรฐั เพื่อน ารฐัและประโยชน์ของประชาชนไปสู่การบรรลุจดุมุง่หมายสงูสุดในบัน้
ปลาย 
 6.  การจดัระเบยีบและแบ่งภาระหน้าทีร่ะหว่างองคก์รสถาบนัทางการปกครองของรฐั  เป็นมติิ
เกีย่วกบัการก าหนดโครงสรา้งและการแบ่งแยกอ านาจหน้าทีท่ีแ่ตกต่าง และการตรวจสอบถ่วงดุลกนัระหว่าง
สถาบนัหลกัในการผลติ และจดัสรรสนิคา้ บรกิาร ความสมบรูณ์พูนสุข ใหแ้ก่รฐัและประชาชน อาท ิสถาบนั
นิตบิญัญตั ิบรหิารและตุลาการ 
 7.  การด าเนินกจิกรรมส าคญัทางการปกครองของรฐั เป็นมติเิกีย่วกบัการสรา้งกจิกรรมพืน้ฐาน
ทางการปกครองของรฐั อาท ิการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน การจดัหางาน การใหค้วามสมบรูณ์ทางวตัถุ 
การจดัสรรทีท่ ากนิ การปกป้องคุม้ครองประชาชน การส่งเสรมิคุณธรรมของประชาชน การส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มโดยอสิระของประชน และการเคารพอ านาจอธปิไตยของปวงชน 
 8.  การก าหนดคุณค่านิยมทางการปกครองของรฐั เป็นมติเิกีย่วกบัการแสวงหาและก าหนด
มาตรฐานของคุณค่านิยมทางการปกครองใหแ้ก่รฐั อาท ิคณุค่านิยมเกีย่วกบัความยุตธิรรม การประกนัและ
คุม้ครองความเสมอภาค ความปลอดภยั ความสงบสุขของประชาชน  การธ ารงรกัษาทรพัยส์นิและเสรภีาพ
ของประชาชน การสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงแก่รฐั การลดช่องว่างระหว่างคนจนกบัคนรวย และการรกัษา
อ านาจรฐัใหม้ัน่คง 
 ตามความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎสีญัญาประชาคมเรื่องการด ารงอยู่จรงิและมมีาแต่ดัง้เดมิเกี่ยวกบั
ภาวะธรรมชาต ิ(state of nature) และสทิธโิดยธรรมชาติ (natural right) ของมนุษย ์นัน้ ไดม้อีทิธพิลอย่าง
ส าคญัต่อการยอมรบัและยกย่องอ านาจสูงสุดทางการเมอืงการปกครองของประชาชน คอื หลกัการทีถ่อืว่า 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (popular sovereignty) นัน่เอง ซึ่งส่งผลให้อาณัติประชาชนอยู่เหนือ

ผูป้กครองดว้ย กล่าวคอื จอหน์ ลอ้ค (John Lock) ถอืว่ารฐัสญัญาประชาคมเกดิจากการที ่มนษุย์ตกลงกนัว่า

จะรักษาสิทธิตามธรรมชาตขิองตนไว้ด้วยการก่อตัง้รัฐบาลเป็นผู้ปกครองท่ีมีอ านาจจ ากดัในขณะทีรุ่สโซ (Jean 

Jacques Rousseau) ถอืว่ารฐัสญัญาประชาคมเกดิจากการที่มนุษยไ์ด้แสดงเจตนารมณ์ทัว่ไป (general 

will) มอบสิทธิตามธรรมชาติของตนให้แก่ชุมชน โดยท่ีอ านาจนัน้ยงัอยู่ท่ีชุมชนไม่ใช่อยู่ท่ีรฐับาล 
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 อย่างไรก็ตาม แมว้่าความเชื่อพืน้ฐานเกี่ยวกบัภาวะธรรมชาตขิองล้อคกบัรุสโซ จะแตกต่างกนั คอื 
ลอ้คเชื่อว่าเป็นสภาวะทีด่ ีและรสุโซเชื่อว่าเป็นสภาวะทีวุ่่นวายกต็าม แต่ทัง้สองกม็คีวามเชื่อในเรื่องสทิธติาม
ธรรมชาตทิีส่อดคลอ้งกนัคอื เป็นสิง่ทีม่นุษยแ์ละชุมชนเท่านัน้ทีเ่ป็นเจา้ของ และต้องยดึโยงอยู่กบัมนุษยแ์ละ
ชุมชนตลอดไป กล่าวอกีนยักค็อืมนุษยแ์ละชุมชนเป็นทัง้เจา้ของ ครอบครอง ใช ้และรกัษาสทิธดิงักล่าว โดย
ไม่ถือว่าการจดัตัง้รฐับาลขึ้นนัน้จะเป็นการถ่ายโอนหรอืส่งมอบสทิธทิี่มอียู่นัน้ไปให้ผู้ปกครองด้วย ส่วน
ผู้ปกครองนัน้จะมกี็แต่เพยีงหน้าที่ในการคุ้มครองรกัษาและส่งเสรมิสทิธขิองประชาชนและชุมชนนัน้ไว้ ให้
ด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และโดยที่ประชาชนมไิด้มอบสิทธใิห้แก่ผู้ปกครองนี้เอง ท าให้ประชาชน
สามารถใช้สิทธิที่มอียู่นัน้เปลี่ยนแปลงและถอดถอนผู้ปกครองได้เสมอ หากไม่สามารถท าหน้าที่ตามที่
ประชาชนก าหนดและคาดหมายได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองของรฐัสญัญาประชาคม จงึถูกจ ากดัอ านาจต้อง
รบัผดิชอบต่อประชาชน ตอ้งยดึถอืเอาเจตนารมณ์ตามสญัญาประชาคมของประชาชนเป็นความสูงสุดและไม่
อาจละเมดิได ้ตลอดจนการอยูภ่ายใต้การก ากบัตามอาณตัขิองประชาชน ซึง่ประชาชนสามารถเปลีย่นแปลง
และถอดถอนไดใ้นทีสุ่ด ขณะทีใ่นทางกลบักนั ประชาชนของรฐัสญัญาประชาคม กต้็องเป็นประชาชนท่ี

มีความหวงแหนในสิทธิตามธรรมชาติของตนและชุมชน รวมทัง้การมีความต่ืนตวัอย่างสูงต่อการ

เข้าร่วมภาระหน้าท่ีในการก ากบัดูแล ประเมินและควบคุมตรวจสอบการท าหน้าท่ี ตลอดจนการ

คดัค้าน  ทกัท้วงและถอดถอนรฐับาลอย่างกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพสงูด้วยเช่นเดียวกนั 

 

3. ลทัธิประชาธิปไตยกบัระบอบการจดัการดลุยภาพระหว่างประโยชน์ประชาชนกบัสาธารณชน 

 ค่านิยมของลัทธิการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะพิจารณาตามแนวคิดเสรีนิยม 
(liberalism) แนวคดิปจัเจกชนนิยม (individualism) แนวคดิพหุนิยม (pluralism) หรอืแนวคดิประโยชน์นิยม 
(utilitarianism) ก็ตาม ต่างก็มีค่านิยมส าคัญร่วมกันในสองประการด้วยกัน (1) การยึดเอาประโยชน์

ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง ไม่ว่าประชาชนในฐานะทีเ่ป็นปัจเจกชน หรอืทีเ่ป็นสาธารณชนกต็าม (2) การ

จ ากดัอ านาจรฐั ไมว่่าจะเป็นอ านาจของรฐับาลหรืออ านาจขององคก์รรฐัอ่ืนใดกต็าม 

 เสรีนิยม ตามค่านิยมดัง้เดมิในต้นศตวรรษที่ 19 นัน้ ให้คุณค่ากบัเสรภีาพของบุคคลอย่างสุดโต่ง 

(extreme) จนถงึขัน้ที่ไม่ยอมรบัแม้กระทัง่สิง่ที่เรยีกว่าความช่วยเหลอืในรูปแบบใดๆ ของรฐั เพราะถอืว่า
เป็นการละเมดิเสรภีาพของบุคคล ซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากอทิธพิลของความคดิเรื่องสทิธติามธรรมชาตแิละ
กฎธรรมชาตแิบบดัง้เดมิ แต่ส าหรบัเสรนีิยมใหม่ (neo – liberalism) แลว้ ถอืว่าสทิธเิสรภีาพของบุคคลนัน้ 
ควรได้รบัความเคารพบนพื้นฐานของหลกัเหตุผลที่เอื้อ ต่อการอยู่ร่วมกันได้ของส่วนรวม ทัง้นี้  เพื่อเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ทิธเิสรภีาพของตนอย่างเตม็ทีใ่นการสรา้งความเปลีย่นแปลงใหม่ ๆ ไปในหนทาง
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ทีม่คีวามกา้วหน้ายิง่ๆ ขึน้ไป โดยไมต่อ้งมอุีปสรรคขดัขวางใดๆ จากรฐั ดว้ยเหตุนี้  รฐัจงึควรยุ่งเกี่ยวกบัสทิธิ
เสรภีาพของประชาชนใหน้้อยทีสุ่ด หากจะมกีค็วรอยูใ่นขอบเขตทีจ่ ากดัเท่านัน้ 
 หวัใจส าคญัของเสรนีิยม จงึอยู่ที่ความเชื่อพื้นฐานเรื่องความสามารถ ความมเีหตุผล ความใฝ่ด ี
ภาระความรบัผดิชอบ และความส าคญัของภาคประชาชนเป็นหลกั ในการทีจ่ะเป็นผูส้รา้งความเปลีย่นแปลง
และความก้าวหน้าใหแ้ก่สงัคมส่วนร่วม โดยทีไ่ม่ไดค้าดหวงัหรอืพึง่พาคุณูปการเหล่านัน้จากรฐั หรอือ านาจ
รฐัแต่อย่างใด  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือภาระในการก าหนดชะตากรรมของประชาชนและสังคมนั้น 

ประชาชนเป็นผูก้  าหนดเอง  ไมใ่ช่รฐัเป็นผูก้ าหนด 

 ปัจเจกชนนิยม พื้นฐานดัง้เดมิของค่านิยมแนวนี้ คอื การให้คุณค่ากบัการเคารพสทิธใินร่างกาย  

ชวีติ  ทรพัย์สนิและความคดิของบุคคล ซึ่งเป็นการผสมผสานจากแหล่งความคดิหลายส านัก  ทัง้Adam 
Smith  Karl Marx  Charles Darwin  และ Herbert Spencer(3)  โดยทีใ่นความหลากหลายดงักล่าวนัน้  
นอกจากมุง่จ ากดัอ านาจรฐัแลว้  ยงัใหค้วามส าคญักบัการขยายขอบเขตในการเคารพสทิธเิสรภีาพประชาชน
ในมติต่ิาง ๆ  ทัง้ในทางเศรษฐกจิ  สงัคม  ศาสนา  การเมอืง  รวมทัง้ร่างกาย  ความคดิ  และชวีติจติใจของ
คนดว้ย 
 หวัใจส าคญัของปจัเจกชนนิยม จงึอยู่ที่การให้คุณค่าพื้นฐานเกี่ยวกบัการรบัรองสิทธเิสรภีาพของ
บุคคลในขอบเขตต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทัง้ทีเ่กี่ยวกบัสิง่ที่อยู่ในตวัมนุษย ์เช่น ร่างกาย ชวีติและความคดิ 
และสิง่ที่อยู่ภายนอกเช่น ทรพัยส์นิในทางเศรษฐกจิด้วย  นัยส าคญัของค่านิยมดงักล่าว กค็อืการให้ความ

เช่ือมัน่ในศกัยภาพของบุคคล การพ่ึงพาและรบัผิดชอบตนเองของบุคคล และที่ส าคญัก็คอืการที่

บุคคลตอ้งพฒันาศกัยภาพและความสามารถใหส้งูยิง่ๆ ขึน้ไป อยา่งไมห่ยดุยัง้ดว้ย 
 พหนิุยม คา่นิยมพืน้ฐานของกลุ่มความคดินี้  นอกจากพยายามยกย่องใหค้วามส าคญักบักลุ่มย่อยที่

หลากหลายในสงัคมแลว้ ยงัปฏเิสธบทบาทอ านาจและสภานภาพของรฐัดว้ย  ซึง่การยกย่องความส าคญัของ
กลุ่มย่อยในฐานะที่เป็นปจัเจก–เอกชน นัน้ ได้ให้คุณค่าสูงถงึขัน้ของการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการใช้อ านาจ
อธปิไตยของรฐั รว่มกนักบัรฐับาลดว้ย ซึง่ไมเ่พยีงแต่เป็นการจ ากดัอ านาจรฐัเท่านัน้ แต่ยงัต้องการลดอ านาจ
ของรฐับาลลงดว้ย 
 หวัใจส าคญัของพหุนิยม อยูท่ีก่ารใหคุ้ณค่ากบักลุ่มยอ่ยของปจัเจก – เอกชน และการยกย่องการเขา้
ใชอ้ านาจรฐัโดยตรง แทนทีอ่งคก์รของรฐัดว้ย ซึง่นัยส าคญัของค่านิยมดงักล่าวกค็อื การส่งเสรมิการรวมตวั
เป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการหรอืการจดัตัง้องค์กรสถาบนั (institutionalization) ในภาคประชาชนรูปแบบ

                                                           
(3) โปรดดรูายละเอยีดประกอบใน  จรญู  สภุาพ,  หลกัรฐัศาสตรฉ์บบัพิศดารแนวทฤษฎีและประยุกต ์ (กรุงเทพ : ไทย
วฒันาพานิช,  2518)  หน้า  10-14. 
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ต่างๆ โดยที่เน้นความหลากหลายกระจายตัว  ให้ครอบคลุมความเป็นตัวแทนผลประโยชน์อย่าง

กวา้งขวางเพื่อไมใ่หเ้กดิการรวมศูนยอ์ านาจและการกระจกุตวัของความมัง่คัง่ หรอืการสรา้งอทิธพิลครอบง า
ของกลุ่มผกูขาด อนัจะก่อใหเ้กดิอุปสรรคในการเจรจาต่อรองและการถ่วงดุลยซ์ึง่กนัและกนั ทัง้ระหว่างกลุ่ม
ดว้ยกนัเอง และกลุ่มกบัรฐัดว้ย 
 ประโยชน์นิยม  กลุ่มความคดินี้มคีวามเชื่อพื้นฐานว่ามนุษยย์่อมมคีวามต้องการผลประโยชน์ทาง

วตัถุ (economic) ความสุข  (hedonistic) และการสนองความต้องการที่เพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ (benefit) การ

สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่คนจ านวนมากท่ีสุด (The greatest happiness of the greatest number) จึง

ถือเป็นเป้าหมายท่ีมีคุณค่าสูงสุดของสงัคม ดงันัน้ สทิธเิสรภีาพของประชาชนทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมอืง จงึถอืเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีม่นุษยจ์ะใชร้กัษาผลประโยชน์ของตน โดยทีร่ฐัไม่ควรเขา้มาแทรกแซง 
ทัง้นี้ เพราะเชื่อว่ามนุษยม์เีหตุผลและสามารถใชเ้หตุผลนัน้ในการสนองผลประโยชน์ส่วนตนไดพ้รอ้มๆ  กนั
ไปกบัการแกไ้ขขอ้พพิาทขดัแยง้ระหว่างกนัอนัเป็นการคุม้ครองรกัษาสวสัดกิารของสงัคมส่วนรวมไดด้ว้ย 
 หวัใจส าคญัของประโยชน์นิยม จงึอยู่ที่การเคารพในหลกัความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัของบุคคล 
(equalitarianism) ในการแสวงหาผลประโยชน์ตามความตอ้งการบนพืน้ฐานของความมเีหตุผลการยดึถอืเอา
ประโยชน์มากทีสุ่ดของคนจ านวนมากที่สุด เป็นศูนยก์ลางนัน้นับเป็นการเปิดโอกาสในการแสวงหาเพื่อให้
ได้มาซึ่งการสนองตอบผลประโยชน์อย่างไม่จ ากดัหรอืปิดกัน้ขดัขวางโดยอุปสรรคของอ านาจรฐั การเปิด
กว้างอย่างอสิระเสร ีความเสมอภาคเท่าเทยีมและเหตุผลของบุคคลจะน าไปสู่การจดัระเบยีบในการจดัสรร
ปนัส่วนใหป้ระชาชนคนส่วนใหญ่สามารถบรรลุถงึผลประโยชน์ความต้องการไดต้ามทีใ่จปรารถนาอย่างไม่มี
ทีส่ ิน้สุดไดใ้นทีสุ่ด ซึง่นยัส าคญัของค่านิยมดงักล่าวอยูท่ี่ประชาชนต้องเป็นฝ่ายริเร่ิม แสดงออก รวบรวม 

เรียกร้องและเคล่ือนไหวด้วยตนเองอย่างมีทางเลือก มีอิสระเสรีและเสมอภาคเท่าเทยีม ต้องมกีาร

เจรจาต่อรอง และใชห้ลกัเหตุผลในการประนีประนอมเพื่อประสานประโยชน์ที่เป็นธรรมและขจดัข้อพิพาท

ขดัแย้งไปพร้อมๆ กนัได้ด้วย โดยไม่ปล่อยให้ร ัฐชี้น า ก าหนดหรอืตัดสินใจตลอดจนการยดัเยยีดผล

ประโยชน์และความต้องการซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐานความต้องการขององค์กรอ านาจรฐัเป็นพื้นฐานแทนที่
ประชาชนจะเป็นฝา่ยก าหนดหรอืเลอืกไดด้ว้ยตวัเอง 
 ลทัธปิระชาธปิไตย ซึง่ถอืเอาประโยชน์ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และการจ ากดัอ านาจรฐัดว้ยนัน้  ไม่
ว่าในส่วนของแนวคดิเสรนีิยม ปจัเจกชนนิยม พหุนิยม หรอืประโยชน์นิยม ล้วนมจีุดยนืร่วมกนัในค่านิยม
เกีย่วกบัการจดัการดุลยภาพระหว่างประโยชน์ประชาชนและประโยชน์สาธารณชนทัง้สิน้ ทีส่ าคญัคอืแนวคดิ
ดังกล่าวได้ตอกย ้าถึงคุณค่าที่ส าคัญยิ่งเกี่ยวกับความส าคัญของประชาชนในมิติต่างๆ และถือว่ามี
ความหมายส าคญัต่อการสรา้งส านึกทางการเมอืงของประชาชนเองด้วย ดงันัน้ หากได้น าเอาหวัใจส าคญั
ของแนวคิดดังกล่าวมาประมวลเข้าด้วยกันแล้ว  กล่าวได้ว่า ในลัทธิการเมืองการปกครองระบอบ
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ประชาธปิไตยนัน้ แท้ที่จรงิแล้ว ก็คอื การเมอืงของภาคประชาชนนัน่เอง เช่น การให้คุณค่าเกี่ยวกบัภาระ
ความรบัผดิชอบในการก าหนดชะตากรรมตนเองของประชาชน ตามแนวคิดเสรีนิยม การให้คุณค่า

เกีย่วกบัภาระความรบัผดิชอบในการพฒันาศกัยภาพความสามารถของประชาชนให้สูงเพ่ิมย่ิงขึ้นตาม

แนวคิดปัจเจกชนนิยม การใหคุ้ณค่าเกีย่วกบัภาระความรบัผดิชอบในการจดัตัง้กลุ่มองคก์รสถาบนัเพ่ือ

เจรจาต่อรองถ่วงดุลย์และการเข้าร่วมใช้อ านาจรฐัของประชาชนตามแนวคิดพหนิุยม หรอืการให้

คุณค่าเกี่ยวกบัภาระความรบัผดิชอบในการแสวงหาโอกาสและทางเลือกเก่ียวกบัผลประโยชน์และ

ความต้องการของประชาชนอย่างอิสระด้วยตนเองแทนการถกูก ากบัช้ีน าจากรฐัหรือองคก์รอ่ืนตาม

แนวคิดประโยชน์นิยม เป็นตน้ 

 
4. รฐัธรรมนูญฉบบัประชาชนกบันวตักรรมการห้ามล้ออ านาจรฐัและฟันเฟืองขบัเคล่ือนสิทธิ

อ านาจประชาชน 

 รฐัธรรมนูญซึ่งเป็นทัง้กติกาสูงสุด (supreme law) และระเบียบพื้นฐานทางการปกครอง 
(fundamental law) ดว้ยนัน้ ถอืเป็นนวตกรรมทางการเมอืงที่ส าคญัอย่างยิง่ต่อการสรา้งการยอมรบัร่วมกนั
ระหว่างฝ่ายผู้ปกครองกบัผู้ถูกปกครอง โดยเฉพาะการก าหนดความสมัพนัธ์ทางอ านาจภายใต้เงื่อนไขที่
ประชาชนยอมใหม้ผีูป้กครองหรอืรฐับาลทีม่คีวามชอบธรรมได้ 
 หน้าที่ส าคญัของรฐัธรรมนูญ คอื การสร้างวิวฒันาการทางการปกครองให้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้อง

ประกอบดว้ยเงื่อนไขที่ส าคญัคอื การบญัญตัเินื้อหาสาระทีเ่ป็นการปฏริูปหรอืเปลี่ยนแปลงการปกครองให้
เคลื่อนไปในทิศทางที่ก้าวหน้าคือเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกับการน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมี
ประสทิธภิาพและต่อเนื่องมเีสถยีรภาพด้วย ทัง้นี้ เพราะหากรฐัธรรมนูญที่มเีนื้อหาดแีต่น าไปปฏบิตัไิม่ได ้
หรอืไมม่เีสถยีรภาพพอนัน้ ในทีสุ่ดกไ็มส่ามารถท าหน้าทีพ่ืน้ฐานในการสรา้งววิฒันาการทางการปกครองได้ 
 การสรา้งววิฒันาการทางการปกครองโดยอาศยัรฐัธรรมนูญเป็นเครื่องมอื ตามหลกัรฐัธรรมนูญนิยม 
(Constitutionalism) จงึถอืว่าเป็นอารยธรรมทางการเมอืงอย่างหนึ่งทีแ่สดงว่า สงัคมมคีวามเหน็พอ้ง เคารพ
กตกิาซึง่เป็นการยอมรบัหลกัการปกครองโดยกฎหมาย(rule of law) แทนการใชก้ าลงัอ านาจ ในทางตรงกนั
ขา้ม การคุกคาม การสรา้งอุปสรรคขดัขวางหรอืสรา้งความสัน่คลอนต่อเสถยีรภาพของการใชร้ฐัธรรมนูญให้
มคีวามล่าชา้ ไรป้ระสทิธภิาพและไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ แมไ้ม่ถงึกบัการยกเลกิหรอืฉีกรฐัธรรมนูญทิ้ง
ไป  กถ็อืว่าเป็นความลม้เหลวในการใชร้ฐัธรรมนูญดว้ยเช่นกนั และยงัเป็นการสะทอ้นถงึสภาพแวดลอ้มทาง
การเมอืงทีย่งัไม่พรอ้มพอที่จะใช้รฐัธรรมนูญเป็นเครื่องมอืในการสรา้งววิฒันาการทางการปกครองอกีด้วย 
เนื่ องจากกลุ่มทรราชย์ที่มีบทบาทในการครอบง าระบบการเมืองยงัมีและใช้อิทธิพลเหนือกติกาของ
รฐัธรรมนูญอยูน่ัน่เอง 
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 ในอดตีทีผ่่านมา สงัคมไทยถอืว่าขาดโอกาสในการสรา้งววิฒันาการทางการปกครองโดยอาศยักตกิา
ของรฐัธรรมนูญ เพราะไม่มทีัง้รฐัธรรมนูญที่มเีนื้อหาดี และการปฏบิตัิที่มเีสถียรภาพ รฐัธรรมนูญฉบบั
ประชาชน ซึ่งถอืว่ามเีนื้อหาทีด่นีัน้ นับไดว้่าเราได้ถูกทดสอบถงึความพรอ้มไปถงึครึง่ทางแลว้ ส่วนทีเ่หลอื
อกีครึง่ทางคอืการสรา้งเสถยีรภาพของรฐัธรรมนูญในการน าไปปฏบิตัใิหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์นัน้ ถอืเป็น
ภาระและความรบัผดิชอบรว่มกนัอนัส าคญัยิง่ของประชาชน 
 เหตุผลส าคญัที่ถอืว่าเป็นภาระความรบัผดิชอบร่วมกนัของประชาชนนัน้ ก็เพราะว่ารฐัธรรมนูญ ปี 
2540 ไดส้ะทอ้นเจตนารมณ์อยา่งชดัเจนในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบก้าวหน้า

โดยเฉพาะการสร้างรากฐานทางการเมืองภาคประชาชน กล่าวคอื นอกจากจะมจีุดเน้นในการจ ากดัและ

ควบคุมตรวจสอบอ านาจรฐัอย่างเขม้งวดแลว้ ยงัเพิม่จุดเน้นใหม่ในการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและอ านาจของ
ภาคประชาชนอยา่งกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ถงึระดบัทีเ่รยีกไดว้่าเป็นการเข้าถึงและใช้อ านาจรฐัในลกัษณะที่

เป็นประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) และการเข้ามีส่วนร่วมท่ีเข้มแขง็ (strong participation) 

ซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยับทบาทของประชาชนเป็นส าคญั กล่าวอกีนยักค็อื รฐัธรรมนูญ ปี 2540 สร้างขึ้นมาเพ่ือ

มุ่งให้ประชาชนเป็นผู้ใช้ นัน่เอง ดงันัน้ หากจะคาดหมายถงึความส าเรจ็ในการปฏริูปการเมอืงตามเจตนารมณ์ของ

รฐัธรรมนูญแล้ว ก็ต้องคาดหมายจากระดบัความตื่นตวัและระดบัความสามารถในการใช้รฐัธรรมนูญของประชาชน
นัน่เอง  
 ในการเขา้ถงึและใช้อ านาจรฐัของประชาชนในรปูของประชาธปิไตยทางตรง และการเขา้มสี่วนร่วม
อย่างเขม้แขง็ถึงขัน้ท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็นประชาชนผู้มีอ านาจ (powerful people) นัน้ ได้ปรากฏอยู่ใน

รฐัธรรมนูญหลายมาตราด้วยกนั(4) เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกบัการส่งเสรมิสทิธอิ านาจประชาชนในบทบาทของ
การออกกฎหมายตามมาตรา 170 และมาตรา 287 ซึ่งก าหนดให้ประชาชนมสีทิธเิสนอร่างพระราชบญัญตัิต่อ
ประธานรฐัสภา และเสนอออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ต่อประธานสภาทอ้งถิน่ บทบาทของการรบัขอ้มลูข่าวสาร ค า
ชีแ้จงเหตุผลและการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัโครงการและกจิกรรมของรฐัจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 58 และมาตรา 59 บทบาทของการจดัตัง้องค์กรทางการเมอืงในการแข่งขนัเข้าสู่
อ านาจตามวถิทีางของระบอบประชาธปิไตยตามมาตรา 47 บทบาทของการแสดงออกถงึผลประโยชน์ความ
ต้องการของตนในรปูของการชุมนุมตามมาตรา 44 บทบาทของการแสดงความเหน็ทางสาธารณะผ่านทาง
สื่อสารมวลชนตามมาตรา 39 บทบาทของการบรหิารจดัการประโยชน์ ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มสาธารณะ
ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ชุมชนและระดบัชาต ิตามมาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 290 บทบาทของการควบคุม 
ตรวจสอบ ร้องเรยีน และถอดถอนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ทัง้ในระดบั

                                                           
(4) โปรดดรูฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540 
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ท้องถิ่นและระดบัชาติตามมาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 70 มาตรา 286 และมาตรา 304 รวมตลอดทัง้
บทบาทในการเป็นตัวแทนภาคประชาชน เพื่อคุ้มครองดูแลสิทธิผลประโยชน์ทัง้ของประชาชนและ
ประเทศชาตดิา้นต่างๆ ตามมาตรา 57 มาตรา 68 มาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 89 มาตรา 145 
และมาตรา 199 ซึ่งก าหนดให้จดัตัง้องค์กรตวัแทนผู้บรโิภค การไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ การเข้าร่วมก าหนด
นโยบาย การตดัสนิใจทางการเมอืงและการวางแผนสาธารณะ การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดั
เพื่อเรยีกรอ้งการกระจายอ านาจและการตดัสนิใจในกจิการทอ้งถิน่ การร่วมสงวนรกัษาและใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรท้องถิน่ การให้ค าปรกึษาและข้อเสนอแนะปญัหาเกี่ยวกบัเศรษฐกจิและสงัคมต่อคณะรฐัมนตร ี 
การออกเสยีงประชามต ิรวมตลอดทัง้การคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต ิ ในรูปของ
องคก์รสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิฯลฯ  เป็นตน้ 
 จากหลกัฐานขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าความเป็นนวตกรรมในการหา้มลอ้อ านาจรฐั และการเป็นฟนัเฟือง
ส าคญัของการขบัเคลื่อนสทิธอิ านาจประชาชนของรฐัธรรมนูญ ปี 2540 นัน้ นัยส าคญัของมนักค็อื การทีเ่รา
ไดท้ าการปฏิรปูการเมืองในเง่ือนไขของการลดบทบาทความส าคญัของอ านาจรฐัลงและเพ่ิมบทบาท

ความส าคัญในสิทธิอ านาจของประชาชนมากขึ้น หรอือีกนัยหนึ่งก็คอื การอาศยัรฐัธรรมนูญเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างวิวฒันาการทางการปกครองนัน่เอง แต่สิง่ส าคญัเหนือสิง่ใดอยู่ที่ความตระหนัก

ของประชาชน ถงึความส าคญัของบทบาทและสทิธอิ านาจทีเ่พิม่มากขึน้นัน้ ว่าจะท าหรอืใช้ในทางปฏบิตัใิห้
สมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญไดอ้ย่างไร จะต้องเตรยีมความพรอ้ม เรยีนรู ้เขา้ใจใช้
ประโยชน์ ตื่นตวั และเปลีย่นแปลงทศันะและท่าทขีองตนอย่างไร ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์วสิยัทศัน์และวธิกีาร
ด าเนินบทบาททางการเมอืงตามแนวทางและขอ้ก าหนดของรฐัธรรมนูญใหม่ ควรด าเนินไปอย่างไร จงึจะไม่

ตกเป็นเหย่ือหรือถกูใช้เป็นเครื่องมือในการท าลายรฐัธรรมนูญของฝักฝ่ายทางการเมืองอย่างไรการ

จดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนก่อนหลงัอย่างไร การจดักระบวน องค์กร ระบบ เครื่องมอืที่จ าเป็นอย่างไร 
เครอืข่าย พนัธมติร ขบวนการและการปฏสิมัพนัธ์ การจดัสรรบทบาท การแบ่งหน้าที่กันท าระหว่างกัน
อย่างไร การก าหนดทศิทางและการสัง่สมประสบการณ์ใหม่ที่ต้องอาศยัเงื่อนเวลาที่เพยีงพอและเหมาะสม 
รวมตลอดทัง้การทบทวน การฝึกฝน ทัง้บทเรยีนเก่าและใหม่ดว้ยวุฒภิาวะทางอารมณ์และจติใจทีอ่ดทนอด
กลัน้และสุขมุรอบคอบอยา่งเพยีงพออกีดว้ย 
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัยุทธศาสตรส์ าคัญของภาคประชาชนที่ควรแสดงออกต่อท่าทขีองการใช้
รฐัธรรมนูญหรอืการน ารฐัธรรมนูญฉบบั ปี 2540 ไปปฏบิตันิัน้ สิง่ทีถ่อืว่ามลี าดบัความส าคญัเร่งด่วนสูงสุดใน
ขณะน้ีกค็อืการแสดงท่าทใีนการคุ้มครองรกัษาเสถียรภาพของรฐัธรรมนูญ นัน่เองเน่ืองจากปมปญัหาใน

เชิงปรชัญาของรฐัธรรมนูญนัน้ ไม่เพียงแต่การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรฐัธรรมนูญที่ดีเท่านัน้ แต่สิ่งที่ยาก
ยิง่กว่านัน้ก็คือ การรกัษาและใช้รฐัธรรมนูญที่ดีนัน้ให้บรรลุผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
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เสถยีรภาพด้วย ทัง้นี้ เพราะรฐัธรรมนูญท่ีดีนัน้ ไม่สามารถสร้างวิวฒันาการทางการปกครองได้เลย 

หากไม่ได้น าไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบติั 

 

5. ธรรมาภิบาลกบัมาตรฐานใหม่ของกระบวนมาตรการบริหารทางอ านาจและผลประโยชน์ท่ี

ประชาชนเป็นทัง้ตวัตัง้และผลลพัธ์ 

 ระบบธรรมาภบิาล (good governance) ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทัง้ด้านการเมอืง  การปกครอง  
และการบรหิาร  โดยครอบคลุมทัง้ในภาครฐั  การเมอืง  ธุรกจิเอกชนและประชาชนดว้ยนัน้  แมจ้ะมพีืน้ฐาน
ทีม่าจากผลสบืเน่ืองของปญัหาความลม้เหลวผุกรอ่น  ในภาคของการบรหิารกจิการสาธารณะเป็นหลกักต็าม  
แต่ก็เป็นปญัหาที่กระทบถงึประชาชนโดยส่วนรวม  ประกอบกบัเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคญั (transitional 
period)  ในการยกัยา้ยถ่ายเทบทบาทระหว่างภาครฐักบัเอกชน  ซึง่เกดิขึน้ในท่ามกลางบรรยากาศของการ
เผชญิหน้าทัง้กบัปญัหาวกิฤต ิ และความพยายามในการสรา้งมติใิหม่ของการปฏริปูอย่างรอบดา้น  ทัง้ทาง
การเมอืง  การบรหิาร  เศรษฐกจิ  วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี การศกึษา  ตลอดจนสงัคม  และวฒันธรรมดว้ย
นัน้  ระบบธรรมาภบิาลจงึเป็นทัง้ทางออกและทางเลอืกใหม่ทีส่นองตอบไดท้ัง้ในกรอบของความลม้เหลวใน
วกิฤตปิญัหาและความคาดหวงัในการเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึน้  ทัง้ในรูปของการปฏริูปและการพฒันาในทางที่
กา้วหน้าดว้ย 
 หลกัการส าคญัทัง้  6  ประการของระบบธรรมาภบิาล(5) คอื  (1)  หลกันิตธิรรม  (2)  หลกัคุณธรรม  
(3)  หลกัความโปร่งใส  (4)  หลกัความมสี่วนร่วม  (5)  หลกัความรบัผดิชอบ   และ  (6)  หลกัความคุม้ค่า  
นัน้  หากได้มกีารน าไปใช้ในทางปฏบิตัติามกรอบของหลกัการดงักล่าวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่มกีาร
ควบคุมตรวจสอบและประเมนิวดัผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว  น่าจะกล่าวได้ว่า เป็นลูกตุ้มพฒันาท่ีมีพลงั

อย่างไพศาลในการผลกัดนัการเปลีย่นแปลงก้าวส าคญัของสงัคมไทยในปจัจบุนั 

 ผลลพัธส์ าคญัทีน่่าจะคาดหมายไดจ้ากระบบธรรมาภบิาล คอื ผลทีเ่กดิขึน้ในส่วนของ 
กระบวนมาตรการ (measure  processing)  มากกว่าการมผีลต่อโครงสรา้ง (structure)  ของระบบสงัคม  
การเมอืง  กล่าวคอืผลลพัธ์ที่จะเกดิขึน้ต่อกระบวนการที่ว่านัน้ก็คอื ผลต่อการยกระดบัมาตราฐานใหม่

ของกระบวนมาตรการบริหารทางอ านาจและผลประโยชน์ท่ีใช้ประชาชนเป็นทัง้ตวัตัง้และผลลพัธ์

นัน่เอง  โดยเฉพาะต่อกระบวนการทางอ านาจและผลประโยชน์ในระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐั  
การเมอืงเอกชนและประชาชน  นัน้  เป็นกระบวนการทีต่้องผ่านการมสี่วนร่วมหรอืการมปีฏสิมัพนัธร์่วมกนั
อย่างเขม้ขน้ระหว่างภาคทีีห่ลากหลาย  ผ่านขัน้ตอนทีม่คีวามซบัซอ้นเขม้งวดของกตกิา  รวมตลอดทัง้การ

                                                           
(5) โปรดดรูะเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการสรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี พ.ศ.  2542 
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ผ่านเกณ์ก์ าหนดตามมาตรฐานของมาตรการและเครื่องชีว้ดัทีเ่ปิดเผยและมกีารถ่วงดุลยต์รวจสอบร่วมกนั
ไดจ้ากทุกฝา่ยอยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีม  ภายใตเ้งือ่นไขของหลกัการทัง้  6  ประการดงักล่าวขา้งต้นแลว้
นัน้ 
 กระบวนมาตรการบรหิารทางอ านาจและผลประโยชน์ทีใ่ช้ประชาชนเป็นทัง้ตวัตัง้และผลลพัธภ์ายใต้
เงื่อนไขของระบบธรรมาภบิาลนัน้  ก าลงัจะถูกพฒันาให้เป็นทัง้ค่านิยม  วฒันธรรม  และกติกาใหม่ของ
ระบบสงัคม  การเมอืงในรูปของโครงสร้างส่วนบน  (super structure)  ต่อไป  ไม่ว่าในรูปของระเบยีบ  
กฎหมาย  หรอืแผนชาตคิอืแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่  9  ก็ตาม  ซึ่งจะถูกใช้ส าหรบั
เป็นบรรทดัฐานส าคญัของกระบวนการใช้อ านาจและการจดัสรรประโยชน์ท่ามกลางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทัง้ใน
ภาคการเมอืง  การบรหิารเอกชนและประชาชน  ซึง่เป็นทีค่าดหมายไดว้่าจะส่งผลกระทบทีต่่อเนื่องในระยะ
ยาวและกวา้งไกลต่อการเตบิโตของพลงัอ านาจในภาคส่วนของเอกชนและประชาชนเป็นอยา่งมาก 
 สิง่ส าคญัทีต่อ้งตระหนกัส าหรบัภาคเอกชนและประชาชน  ในขณะนี้  กค็อื  การก าหนดยุทธศาสตร์

ของภาคเอกชน และประชาชนในการทีจ่ะยกระดบัความส าคญัในบทบาทของตน  ในการทีจ่ะเป็นตวัแปร

น าท าการขบัเคล่ือนระบบธรรมาภิบาลให้มีความก้าวหน้าและแปลงให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้  

โดยเฉพาะการเจาะเขา้ไปอยู่ในศูนยก์ลางและเป็นแถวหน้าในการขบัเคลื่อนทีแ่ทจ้รงิได้ ทัง้นี้ เพื่อใหผ้ลของ
การใชห้ลกัการของระบบธรรมาภบิาลนัน้  ไดเ้กดิประโยชน์สูงสุด  และทีส่ าคญัคอื ผลลพัธ์สุดท้ายท่ีตกถึง

มือประชาชนอย่างแท้จริงได้ด้วย ไม่ใช่เป็นการพฒันาหรือการปฏิรูปเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนอง

ผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานของภาครฐัด้วยกนัเอง   เหมอืนกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีใ่ชก้นัมาในอดตี 

6.  ประชาสงัคมกบัการปักปันพรมแดนอ านาจใหม่ของการเมืองภาคประชาชนนอกกลไกการเมือง

และอ านาจรฐั 

 ประชาสงัคม (civil society)  ถอืเป็นการปกัปนัพรมแดนใหม่ของอาณาบรเิวณอ านาจการเมอืงใน
ภาคประชาชน ซึง่แยกตวัออกมาจากอาณาบรเิวณของอ านาจการเมอืงในกลไกอ านาจรฐั  ภายใต้พรมแดน
ของประชาสงัคม ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยย่อยขององคก์รประชาชนหลากหลายรปูแบบทัง้ในรปูของกลุ่ม 

ชุมชน ประชาคม ภาค ีเครอืข่าย ขบวนการ สมชัชา สมาพนัธ์ สหพนัธ์ เวทสีาธารณะ สภาชาวบ้าน หรอื
เวทชีาวบ้าน นัน้ ได้มกีารขบัเคลื่อนด้วยรปูแบบของกิจกรรมสาธารณะท่ีหลากหลายพรอ้มกนัไปด้วย

เช่นกนั อาท ิกจิกรรมทางภูมปิญัญา สงัคม การศกึษา เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม การบรหิารจดัการ 
รวมทัง้กจิกรรมทางการเมอืงดว้ย 
 นอกเหนือจากองค์กรประชาชน และกจิกรรมสาธารณะของภาคประชาชนในประชาสงัคมแล้ว สิง่
ส าคัญอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของการเมืองภาคประชาชนที่ถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการผลิตซ ้า 
(reproduction) เพื่อสบืสานและขยายเครอืข่ายอาณาบรเิวณทางอ านาจของการเมอืงภาคประชาชนให้มี



138 
 

ความต่อเนื่องอย่างยัง่ยนืในเชิงคุณภาพต่อไปได้นัน้ ก็คอืการเคลื่อนไหวและการก่อตัง้รกรากของสิ่งที่
เรยีกว่า ขบวนการวิถีประชา(6) (civic movement) ซึ่งถือว่าเป็นเบ้าหลอมใหญ่อันส าคญัยิง่ในการปลุก

กระตุ้นกระแสส านึกใหม่ของการเมืองภาคประชาชน (civic mind) อนัเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา

ไปสู่วฒันธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (civic culture) ต่อไปในอนาคตระยะยาว 

 นัยส าคญัของประชาสงัคมที่ถือว่าเป็นคุณูปการอนัส าคญัยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพการเมอืงภาค
ประชาชนกค็อื การมตี าแหน่งแห่งที่ (position) หรอืการมทีีย่นืใหม่ในอาณาบรเิวณทีเ่ป็นพรมแดนการเมอืง
ของภาคประชาชนเอง  ซึง่นอกจากการไดร้บัการยอมรบัและสนองตอบของรฐัเพิม่ขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพในรปูของการสนับสนุนในส่วนของโครงสรา้งบรกิารพืน้ฐาน ( infra structure) เช่น การส่งเสรมิการ
จดัตัง้องค์กรและกิจกรรมสาธารณะของภาคประชาชนแล้ว ยงัได้ขยายผลไปสู่การเปลีย่นแปลงในส่วนของ
โครงสรา้งบน (super structure) อื่นๆ ตามมาดว้ย เช่น การผลกัดนัในส่วนของนโยบายและแผนระดบัชาต ิ
งบประมาณแผ่นดนิและการออกกฎหมายใหม่ ๆ มารองรบัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนกจิกรรมของ
องคก์รประชาชนมากขึน้ตามล าดบั สิง่ทีส่ าคญัยิง่กว่านัน้กค็อื ภาคประชาชนเริม่มคีวามมัน่ใจในบทบาทของ
ตนเอง  มกีารฝึกฝนเรยีนรูป้ระสบการณ์ทางสาธารณะ (public skill) เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการไดส้มัผสักบั
ความส าเรจ็ก้าวใหม่ในระดบัสูงสุดของความเป็นประชาชน  (people achievement) กค็อื การท่ีภาคประชาชน

รู้สึกและเช่ือมัน่ว่าพ่ึงพาตวัเองได้มากขึ้น (self responsibility) ซึง่จะเป็นจุดเริม่ต้นก้าวส าคญัในการสรา้ง

รอยประทบัของประวตัศิาสตรใ์หม่ที่เรยีกว่า ส านึกใหม่แห่งการปลดปล่อยและแยกตวัออกเป็นอิสระ

จากรฐั (dependence mind) สรา้งแรงขบัดนัใหม่ในการมุ่งพึง่พาตวัเอง และช่วยเหลอืกนัเองก่อนทีจ่ะคดิพึง่

รฐั ซึง่นบัเป็นจดุเริม่ต้นก้าวส าคญัของการพฒันาระบบการปกครองตนเอง (self government) ในอนาคตระยะยาว

ต่อไป  และผลพลอยไดท้ีส่ าคญัคอืการลดน้อยถอยลงของบทบาทอ านาจรฐั (less  government) นัน่เอง 

 
7. วฒันธรรมพลเมืองกบัเบ้าหลอมจิตวิญญาณผู้กระท าทางการเมืองของภาคประชาชน 

 วฒันธรรมพลเมอืง (civic culture) ถอืเป็นรากฐานวฒันธรรมทางการเมอืงทีส่ าคญัของการเมอืงภาค
ประชาชน เนื่ องจากเป็นวัฒนธรรมที่เน้นการเข้ามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและเข้มแข็ง ( active 
participation strong-participation) มีเหตุผล (rational base) และมีความคาดหวังถึงผลกระทบทาง
การเมอืงทีจ่ะเกดิขึน้(political efficacy) ตามมาดว้ย 
 วฒันธรรมพลเมอืงนัน้  ผูกพนักบัคุณสมบตัหิรอืลกัษณะพเิศษเฉพาะของประชาชนดว้ย คอืการมี
คุณสมบตัิที่เรยีกว่าความสามารถของผู้อยู่ใต้ปกครอง (subject competence) และความสามารถของ

                                                           
(6) โปรดด ู ชยัอนนัต ์ สมทุวณิช,  ประชารฐักบัการเปล่ียนแปลง  (กรุงเทพ : สขุมุและบุตร,  2541)  หน้า  153-164 
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พลเมอืง  (citizen competence) เมื่อพจิารณาตามเงื่อนไขดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าความส าคญันัน้อยู่ที่ภาค
ประชาชนและต้องเป็นประชาชนที่มคีวามสามารถด้วย ดงันัน้ การฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ทางการ
เมอืง  จงึถอืว่ามคีวามจ าเป็น ขณะเดยีวกนัในส่วนของสภาพแวดลอ้มทางการเมอืงเอง ระบบการเมอืงกต็้อง
มกีารสรา้งกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมอืง (political socialization) ดว้ย 
 การฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ทางการเมอืงให้เป็นผู้ใต้ปกครองและพลเมอืงที่มคีวามสามารถ
นัน้  ต้องเริม่จากการสรา้งส านึกพื้นฐานเรื่องจติส านึกสาธารณะ (public mind) มคีวามสนใจใฝ่รูเ้กี่ยวกบั
ขา่วสารกจิการบา้นเมอืงทัง้ใกลแ้ละไกลตวั (well – informed) มคีวามตื่นตวัในการเขา้ร่วมรบัภาระในกจิการ
สาธารณะ (sense of duty) การเขา้ไปร่วมรบัผดิชอบในกจิกรรมทางสาธารณะเยี่ยงวถิชีวีติปกตทิัว่ไป 
(acting participation in public life) รวมทัง้การมคีวามเชื่อมัน่ศรทัธาต่อระบบการเมอืง รฐับาลและระบอบ
ประชาธปิไตย (trust in government & democracy) ดว้ย 
 นัยส าคญัของการสรา้งวฒันธรรมพลเมอืงในการเมอืงภาคประชาชน กค็อื การสร้างเบ้าหลอมจิต

วิญญาณของผู้กระท าทางการเมืองของภาคประชาชน (political actor) นัน่เอง ซึ่งสิ่งที่เรยีกว่าจติ

วญิญาณของผูก้ระท าทางการเมอืงนัน้ จะเป็นคุณูปการอย่างสูงต่อการพฒันากระบวนการประชาธิปไตย

ทางการเมืองในภาคประชาชน (people democratization) โดยทีป่ระชาชนนัน้เป็นผูก้ระท าทางการเมอืง

โดยตรง  แทนทีจ่ะเป็นเพยีงฝา่ยถูกกระท าหรอืเป็นเครือ่งมอืทางการเมอืงภายใต้การก ากบัชีน้ าหรอืครอบง า
โดยกลุ่มการเมอืง หรอืองคก์รสถาบนัทางการเมอืงอื่นเพยีงดา้นเดยีว  ซึ่งการเป็นผูก้ระท าทางการเมอืงเอง 

โดยตรงนัน้ มคีวามหมายส าคญัอย่างยิง่ต่อการยกระดบัฐานะอ านาจและบทบาททางการเมอืงของ
ประชาชนโดยเฉพาะฐานะอ านาจและบทบาททีเ่รยีกว่า ประชาชนผู้มีอ านาจ (powerful people) หรอืการ

เป็นประชาชนหรอืบุคคลที่มทีกัษะความสามารถในการเข้ามสี่วนร่วมทางการเมอืง เพื่อแปลงเอาทกัษะ
ความสามารถทีต่นมอียู่นัน้มาใชใ้หเ้กดิประสทิธิภาพและประสทิธผิลทางการเมอืงได้ (political efficacy) แม้
ไมใ่ช่ผูด้ ารงต าแหน่งหรอืกุมอ านาจการเมอืงอยูก่ต็าม ซึง่จะส่งผลใหบ้ทบาทการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ
ภาคประชาชนนัน้มคีวามหมายส าคญัสูงขึน้ถงึระดบัที่เรยีกว่า ประชาชนเป็นผู้ก าหนดชะตากรรมของ

ตนเอง (people determination) ได้อย่างแท้จรงิ โดยเฉพาะการมอี านาจในระดบัของการตดัสินใจ 

(empowered decision – making) ได ้และสิง่ส าคญัทีจ่ะต้องตดิตามมาภายหลงันัน้กค็อืสิง่ทีเ่รยีกว่า ความ

ผกูพนัเป็นเจ้าของประเทศหรือสงัคมของประชาชน (sense of belonging) ซึง่จะมคีวามส าคญัอย่างยิง่

ต่อการวางรากฐานทีเ่ป็นปึกแผ่นมัน่คงของระบบการเมอืงภาคประชาชนต่อไปในอนาคตระยะยาว 
 

  



140 
 

8. ข้อสรปุ 

 รฐัสญัญาประชาคม (social contract state) กบัการปลุกกระแสส านึกใหม่ของการเมอืงภาค
ประชาชน  ดงัได้กล่าวมาในขา้งต้นนัน้ ไม่ว่าจะมองในกรอบของทางเลอืกหรอืทางหลกัของกระแสสงัคม
การเมอืงในปจัจบุนักต็าม  สิง่ทีเ่ราไมอ่าจปฏเิสธไดส้ าหรบักระแสการเมอืงยุคใหม่กค็อื การทีเ่ราไม่อาจมอง
การเมอืงหรอืประชาธปิไตยในกรอบที่แปลกแยกไปจากมาตรฐานคุณภาพที่แตกต่างหรอืห่างไกลไปจาก
บรบิทแวดล้อมอื่นในด้านสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรมได้ โดยเฉพาะในกรอบที่ต้องอาศยัพื้นฐานความ
ต้องการและบรรทดัฐานจากความคาดหวงัของประชาชนเป็นเครื่องชีว้ดัตดัสนิดว้ยแล้ว  อาจกล่าวไดว้่าคง
ไม่มศีาสดาหรอืจติรกรคนใดสามารถจนิตนาการออกแบบหรือหยบิยื่นใหไ้ดด้เีท่ากบัการก าหนดตนเองของ
ประชาชนอยา่งแน่นอน 
 การก าหนดตนเองของประชาชน เป็นกุญแจส าคญัของการเมอืงระบอบประชาธปิไตย การส่งเสรมิ
แนวทางและเครื่องมอืพฒันาคุณภาพการเมอืงภาคประชาชนและการพฒันาประชาธปิไตยอย่างยัง่ยนืกเ็ป็น
สิง่จ าเป็นเช่นเดยีวกนั หากมองไกลไปถงึบรบิทแวดล้อมของกระแสแห่งยุคที่เรยีกว่ายุคหลงัความทนัสมยั 
(post modern era) และยุคของความประจกัษ์แจง้แห่งภูมปิญัญาใหม่ (neo – enlightenment era) อย่างในปจัจุบนั
ดว้ยแลว้  ความส าคญัของภาคประชาชนในฐานะทีเ่ป็นศูนยก์ลางหลกั (people centric) ของจกัรกลในการ
ขบัเคลื่อนพลวตัของกระแสสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรมใหม่ นัน้ คงจะไม่จ ากดัขอบเขต หรอืมี
ความหมายเดยีวกนักบัประชาชนในยคุดัง้เดมิอกีต่อไป   

ความลม้เหลวของการรวมศูนยก์ลางอ านาจใหก้ระจกุตวัอยูท่ีร่ฐัและการปฏเิสธรัฐทีเ่ตม็ไปดว้ยกลไก
ของการผูกขาด การครอบง า การใช้ก าลงับงัคบั และการควบคุม (coercion orientation) มากกว่าความ
รบัผดิชอบ และตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างหลากหลายอย่างฉับไวของประชาชน ( responsive 
orientation) ตลอดจนการจดุประกายของกระแสทางเลอืกใหม่ในซกีของการเมอืงภาคประชาชนร่วมดว้ยนัน้ 
ล้วนมีส่วนผลักดนัให้เกิดอัตราเร่งที่เร็วขึ้นในการเบียดแทรกบทบาทครอบง าของรฐัให้ตกไปจากเวที
การเมอืงแบบดัง้เดมิ จนยากทีจ่ะตัง้ตวัหรอืตรงึหมุดยดึการรวมศูนยผ์ูกขาดหรอืท าหน้าทีห่ลกัเหมอืนอย่าง
เดมิไดอ้กีต่อไปแลว้   

การเตบิกลา้ของพลงัอ านาจใหมน่อกศูนยอ์ านาจรฐั ทีเ่รยีกว่า การเมอืงภาคประชาชนจงึเป็นเสมอืน
ลิม่ยกัษ์ในการท าปฏกิริยิาแตกตวั (fission reaction) อ านาจการรวมศูนยแ์บบเบด็เสรจ็ทีศู่นยก์ลางเดยีวให้
พ้นยุคและหมดความหมายไปจากความส าคญัแบบเก่า ในขณะเดียวกัน การสถาปนาการเมืองภาค

ประชาชนให้เป็นหลกัหมุดใหม่เข้าไปทดแทนรฐั จึงเป็นระเบียบวาระท่ีส าคัญอย่างย่ิงส าหรบั

การเมืองใหม่ในภาคประชาชน   
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สิง่ทีเ่รยีกว่ารฐัทีด่ ีพลเมอืงด ีรฐัสญัญาประชาคม ลทัธปิระชาธปิไตย รฐัธรรมนูญใหม่ ธรรมาภบิาล  
ประชาสงัคม และวฒันธรรมพลเมอืง ล้วนเป็นขุมทรพัย์ของการปลุกกระแสส านึกใหม่ของการเมอืงภาค
ประชาชนทีจ่ะต้องน ามารือ้ฟ้ืน ทบทวน และก าหนดยุทธศาสตรใ์นการใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อใหก้ระบวนการ
สถาปนาการเมอืงภาคประชาชน นัน้ สมัฤทธิผ์ลส่งคุณูปการต่อการพฒันาคุณภาพการเมอืงใหม่และการ
พฒันาประชาธปิไตยทีย่ ัง่ยนืไดอ้ย่างแทจ้รงิต่อไป 

การเมืองภาคประชาชน  จึงเป็นทางเลือกใหม่ของรฐัท่ีดีตามความหมายของรฐัสญัญาประชาคม  

ท่ีถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการก ากบัอ านาจรฐั อาศยัการสร้างพลเมืองดีเข้ามารบัผิดชอบ

การเมือง  เพ่ือเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนพลวตัทางการเมืองในภาคประชาชน  ด้วยขบวนการวิถีประชา

ขององคก์รประชาชนแทนกระบวนการแข่งขนักนัยึดกมุอ านาจระหว่างกลุ่มฝักฝ่ายทางการเมือง ซ่ึงเป็น

การเมืองมิติใหม่ท่ีแยกออกมานอกกลไกและอ านาจรฐัซ่ึงไม่แข่งขนัเข้ายึดกมุอ านาจรฐั แต่อยู่เหนือ

กลไกการเมืองกระแสหลกัและอ านาจรฐั ซ่ึงเป็นการสร้างรฐัและการเมืองรปูแบบใหม่ท่ีเป็นการบูรณาการ

ร่วมกนัระหว่างการปกครองของภาคประชาชน ประชาธิปไตยก่ึงทางตรงก่ึงส่วนร่วม ประชาสังคม  

ธรรมาภิบาล  วฒันธรรมพลเมือง และรฐัสญัญาประชาคม 

 

9. ข้อเสนอ 

การสถาปนาการเมอืงภาคประชาชนและการสรา้งกระแสส านึกใหมข่องการเมอืงภาคประชาชน หาก
จะให้เป็นผลต่อการพฒันาคุณภาพใหม่ทางการเมอืงและการพฒันาประชาธิปไตยอย่างยัง่ยืนนัน้ ควร
พจิารณาถงึการพฒันาอย่างผสมผสานระหว่างองคป์ระกอบรากฐานดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ คอื 
 1.  การสร้างรากฐานทางด้านความสามารถทางการเมืองภาคประชาชน  (political  

competence)ใหม้กีารฝึกฝน  ถ่ายทอด  แลกเปลีย่นและเผยแพรท่กัษะ  ความรูก้นัอยา่งทัว่ถงึ  และต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะทกัษะของการต่อสูท้างการเมอืงในวถิทีางสนัตทิีช่่วยในการประนีประนอมประสานประโยชน์ 
 2.  การสร้างรากฐานทางด้านวฒันธรรมทางการเมืองภาคประชาชน  (political  culture)ใหม้ี

การสรา้งขนบธรรมเนียม  จารตีประเพณ ี แนวความคดิ  และจรยิธรรมทีส่ามารถใชเ้ป็นบรรทดัฐานอา้งองิ
รว่มกนัไดห้รอืเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแบบแผนพฤตกิรรมทางการเมอืงรว่มกนัได้ 
 3.  การสร้างรากฐานทางด้านสถาบนัทางการเมืองภาคประชาชน (political  institutionalization)ใหม้กีาร

จดัตัง้ทีเ่ขม้แขง็สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมคีวามต่อเนื่องในการปฏบิตัภิาระหน้าทีอ่ยา่งเป็น
ระบบมกีารกระจายอยา่งทัว่ถงึสามารถพึง่พาตวัเองได ้ และมคีวามคงทนสามารถเผชญิกบัปญัหาและแรง
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กดดนัไดอ้ยา่งหนกัแน่นมัน่คง  ตลอดจนมกีารพฒันาและหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงผูน้ าและบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถไดโ้ดยราบรื่นและถ่ายโอนภารกจิอยา่งต่อเนื่อง 
 4.  การสร้างรากฐานทางด้านขบวนการทางการเมืองภาคประชาชน (political movement) ให้

มกีารด าเนินกจิกรรมอยา่งเป็นรปูธรรม  และมกีารปฏบิตัสิมัพนัธร์ว่มกนักบัส่วนอื่นของสงัคม  การเมอืง  
และเศรษฐกจิอยา่งกวา้งขวางและต่อเนื่อง  ตลอดจนการพฒันาทีม่คีวามกา้วหน้าสงูยิง่ ๆ  ขึน้ 
 5.  การสร้างรากฐานทางด้านเครือข่ายทางการเมืองภาคประชาชน  (political  network)ใหม้ี

การเชื่อมโยง  และการช่วยเหลอืสนบัสนุนซึง่กนัและกนักบัภายนอก  ทัง้ในทางราบและทางดิง่  มกีารแบ่ง
งานกนัท าและมกีารยดึโยงกบัประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  อยา่งใกลช้ดิ 
 6.  การสร้างรากฐานทางด้านการส่ือสารทางการเมืองภาคประชาชน  (political  communication) ให้

มรีะบบสารสนเทศ  มรีะบบทางด่วนขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพฉบัไว  ทัว่ถงึ  และกระจายอย่างกวา้งขวาง  มี
การพฒันาระบบฐานขอ้มลู  และการปรบัความทนัสมยัของขอ้มูล  ตลอดจนระบบการบรกิารและการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารทางการเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  และยดืหยุน่สงูดว้ย 
 7.  การสร้างรากฐานทางด้านมาตรการและกลยทุธท์างการเมืองภาคประชาชน (political  

strategy)ใหม้รีะเบยีบวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ  เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเมอืง  และเป้าหมาย
ทางการเมอืงทีต่อ้งการบรรลุดว้ย  สามารถใชป้ระโยชน์จากเงือ่นไขของกฎหมาย  รฐัธรรมนูญ  โอกาส  
สทิธ ิ และเสรภีาพทางการเมอืงตลอดจนการจดัการในการใชท้รพัยากรทางการเมอืงทีก่่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
หรอืประสทิธผิลทางการเมอืงไดส้งูดว้ย  โดยเฉพาะมาตรการและกลยทุธท์ีส่ าคญัหลกั ๆ  ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้น
การประสานประโยชน์และความขดัแยง้  การกดดนั  เจรจาต่อรอง  ควบคุมตรวจสอบ  การเจาะลกึและ
เกาะตดิกบักรณต่ีางๆอยา่งต่อเนื่อง  การเรยีกรอ้งหรอืแมแ้ต่การสรา้งแนวรว่มพนัธมติร  การสรา้งอทิธพิล
รปูแบบต่างๆ  ต่อองคก์รของรฐั 
 8.  การสร้างรากฐานทางด้านบรรทดัฐานทางการเมืองภาคประชาชน  (political  norm) ใหม้ี

การสรา้งสรรค ์ สัง่สม  ปลกูฝงัและสบืสานจารตีประเพณ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงภาคประชาชนขึน้มา
รองรบัอย่างต่อเนื่องและเป็นรปูธรรม 
 9.  การสร้างรากฐานด้านการกล่อมเกลาทางการเมืองภาคประชาชน (political socialization) 

ใหม้กีารสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ  สรา้งทศันคต ิ ค่านิยม  และหล่อหลอมพฤตกิรรมทางการเมอืงในภาค
ประชาชนในระหว่างเครอืขา่ยการเมอืงภาคประชาชนดว้ยกนัเอง 
 10.  การสร้างรากฐานด้านการผลิตซ า้ทางการเมืองภาคประชาชน  (political  reproduction) 

ใหม้กีารพฒันาบุคลากร หรอืทรพัยากรบุคลากรทางการเมอืงภาคประชาชน  สรา้งยวุชนการเมอืงภาคประชาชน  
มกีารก าหนดหลกัสตูรการศกึษาเรยีนรู ้และฝึกฝนทกัษะใหม่ๆทีม่คีวามก้าวหน้ายิง่ๆขึน้ 
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 11.  การสร้างรากฐานด้านภาวะผูน้ าทางการเมืองภาคประชาชน  (political  leadership) ใหม้ี

การส่งเสรมิภาวะผูน้ าใหมท่างการเมอืงทีไ่มเ่น้นการแขง่ขนัทางอ านาจ  หรอืเพื่อการแยง่ยดึเขา้กุมอ านาจรฐั  
แต่เน้นความส าคญัของการมภีาวะผูน้ าทางการเมอืงแบบพลเมอืง  รวมทัง้การส่งเสรมิการสรา้งวรีบุรษุ
มวลชน ดว้ย 
 12.  การสร้างรากฐานด้านการเมืองทางเลือกภาคประชาชน  (alternative  politics) ใหม้กีาร

สรา้งทางเลอืกใหมใ่นการส่งเสรมิบทบาททางการเมอืงภาคประชาชน  นอกเหนือจากแบบแผนดัง้เดมิทีเ่น้น
การมสี่วนรว่มแบบทางออ้ม  โดยเน้นการมสี่วนรว่มแบบทางตรงมากขึน้  ใหม้สีทิธิม์สี่วนในระดบัการ
ตดัสนิใจทีแ่ทจ้รงิ  ขยายสทิธิโ์อกาสใหภ้าคประชาชนเป็นฝา่ยน าในกระบวนการตดัสนิใจสาธารณะ  
วกิฤตการณ์หรอืปญัหาส าคญัทัง้ระดบัชุมชน  และระดบัชาต ิ รวมทัง้การแกไ้ขปญัหากนัเองระหว่างภาคทีี่
เกีย่วขอ้ง 
 13.  การสร้างรากฐานทางด้านอดุมการณ์ทางการเมืองในภาคประชาชน  (political  ideology) ใหม้ี

การสรา้งอุดมการณ์ทางการเมอืงภาคประชาชนแยกเป็นเอกเทศต่างหากจากกรอบอุดมการณ์ทางการเมอืง 
กระแสหลกั  สามารถสื่อสาร  เชื่อมโยงระหว่างกนัได ้ สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจทางการเมอืงใหแ้ก่
ประชาชนดว้ยกนัเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  ตลอดจนสามารถโตแ้ยง้  หกัลา้ง  แยกความแตกต่าง  สรา้ง
เอกลกัษณ์ใหมแ่ละมอีทิธพิลต่อความคดิของประชาชนเหนือกว่าอุดมการณ์ดัง้เดมิกระแสหลกัได้ 


