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บทคัดย่อ

ประชาสังคมกับนโยบายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เป็นสังคมของการอยูร่ ว่ มกันอย่างผสมกลมกลืนหรือเป็ น
นิ เ วศน์ อ งคาพยพเดีย วกัน ระหว่ า งคนกับ สรรพสิ่ง ที่ม ีค วามสมดุ ล ยในวิถีข องการจัด สรรแบ่ ง ป นั การ
หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน และการมีภราดรภาพ ซึ่งควรดารงอยู่ร่วมกันในองค์ประกอบสาคัญ 10 ประการ
ด้วยกัน คือ 1. พลัง 2. พลวัต 3. เป้าหมาย 4. ระเบียบ 5. วุฒภิ าวะ 6. สันติภาพ 7. เสถียรภาพ 8. ชุมชน
นานาชาติ 9. ภูมปิ ญั ญา และ 10. พหุนิยม
1. พลัง ประชาสังคมควรมีก าลังความแข็งแกร่งที่เกิดจากรากฐานความสนับสนุ นช่วยเหลือของ
ประชาชน ซึ่ง ประชาสังคมควรจะต้อ งสร้างฐานรองรับด้ว ยประชาธิปไตยสายกลางและเปิ ดกว้าง เพื่อ
ประชาชนทัง้ มวล ไม่จากัดแต่เ พียงกลุ่มฝกั ฝ่ายทางการเมือง กลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์เฉพาะ หรือกลุ่มชน
ชัน้ ในสังคม
2. พลวัต ประชาสังคมควรมีกาลังขับเคลื่อน ทีเ่ กิดจากรากฐานการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง
ประชาสังคมควรจะต้องสร้างฐานรองรับด้วยการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง มวลชนจัดตัง้ ชุมชนที่มคี วามตื่นตัว
และการมีความสัมฤทธิผลทางการเมือง
3. เป้าหมาย ประชาสัง คมควรมีคุณ ค่าอันพึงประสงค์ท่เี กิดจากรากฐานความคิดความเชื่อ ของ
ประชาชน ซึ่ง ประชาสัง คมควรจะต้อ งสร้า งฐานรองรับ ด้ว ยคุ ณ ค่ า ที่มกี ารยึด ถือ ร่ว มกัน เพื่อ นาพาไปสู่
จุดมุ่งหมายอันพึงประสงค์และการก่อรูปก่อร่างขึ้นเป็ นเอกภาพของอุดมการณ์และแนวพฤติกรรมกระแส
หลัก
4. ระเบียบ ประชาสังคมควรมีกฎสัญญาประชาคมที่เกิดจากรากฐานความเห็นพ้องทางแนวปฏิบตั ิ
ของประชาชน ซึง่ ประชาสังคมควรจะต้องสร้างฐานรองรับด้วยการสร้างบรรทัดฐานความยุตธิ รรมร่วมทีห่ ล่อ
หลอมขึน้ จากประสบการณ์รว่ ม เหตุผล คุณธรรม และผลประโยชน์รว่ มของสาธารณะ
5. วุฒภิ าวะ ประชาสังคมควรมีการสร้างความเป็ นสถาบันที่เป็ นปึ กแผ่นมันคงที
่
่เกิดจากรากฐาน
ความร่ว มมือ ของประชาชน ซึ่งประชาสังคมควรจะต้อ งสร้างฐานรองรับด้ว ยการพัฒนาอย่างเป็ นล าดับ
ขัน้ ตอนทัง้ ในการจัดโครงสร้างและการเริม่ ต้นที่มาจากฐานราก องค์กรมวลชน และโครงสร้างส่วนล่างของ
สังคม
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6. สันติภาพ ประชาสังคมควรมีวถิ ปี ระชาสรรค์ทเ่ี กิดจากรากฐานความสามัคคีร่วมใจในสาธารณกิจ
ของประชาชน ซึ่งประชาสังคมควรจะต้องสร้างฐานรองรับด้วยกลไกการเสริมสร้างสนับสนุ นในการนาร่อง
และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความมีสมั ฤทธิผลต่อการมีทศั นคติเชิงคุณงามความดี ทักษะการสร้าง
มิตรภาพ ความเชื่อถือไว้วางใจต่อสาธารณะ และพฤติกรรมเชิงบวกทีเ่ กือ้ กูลต่อการสร้างความมีศกั ดิ ์ศรี การ
สร้างสัมพันธภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
7. เสถียรภาพ ประชาสังคมควรมีการบารุงรักษาความเป็ นบูรณภาพทีเ่ กิดจากรากฐานความมันคง
่
ของประชาชน ซึ่งประชาสังคมควรจะต้องสร้างฐานรองรับด้วยเครือข่ายการปรับแก้ เพื่อการกากับควบคุม
บรรทัดฐานเดิม การสร้างความผสมกลมกลืนร่วมกับความก้าวหน้าใหม่ และการจัดการกับภาวะคุกคามของ
สังคม
8. ชุมชนนานาชาติ ประชาสังคมควรมีจติ ประชาคมโลกที่เ กิดจากรากฐานความตระหนักรู้ของ
ประชาชน ซึง่ ประชาสังคมควรจะต้องสร้างฐานรองรับด้วยโครงสร้างพืน้ ฐานการเชื่อมโยงกับระดับสากลเพื่อ
สร้า งความสะดวกและน าพาประชาชนผ่ า นเข้า สู่ป ระชาคมนานาชาติใ นโลกกว้า งได้อ ย่า งใกล้ชิด และ
ครอบคลุมในการดาเนินชีวติ และการประกอบภารกิจได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ
ั ญา ประชาสัง คมควรมีค วามทัน สมัย ในการเรีย นรู้ท่ีเ กิด จากรากฐานภูม ิป ญ
ั ญาของ
9. ภู ม ิป ญ
ประชาชน ซึง่ ประชาสังคมควรจะต้องสร้างฐานรองรับด้วยเครือข่ายของแหล่งสร้างองค์ความรูแ้ ละเครือข่าย
ของการเผยแพร่องค์ความรู้
10. พหุนิยม ประชาสังคมควรมีแบบแผนเค้าโครงของความแตกต่างหลากหลายทีเ่ กิดจากรากฐาน
ความสานึกร่วมของประชาชน ซึ่งประชาสังคมควรจะต้องสร้างฐานรองรับด้วยโครงสร้างที่เป็ นเชิงซ้อ น
คู่ขนานกันทัง้ ด้านทีม่ หี น้ าทีใ่ นการขจัดปญั หาความขัดแย้งและด้านทีม่ หี น้าทีใ่ นการประนีประนอมประสาน
ประโยชน์ของสังคม
ทัง้ นี้ โดยการเน้นวางเค้าโครงให้สงั คมมีการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง มีเป้าหมายทิศทาง และมีความ
ยังยื
่ นจากการทาหน้าทีร่ ่วมกันระหว่างโครงสร้างหลักของสังคมให้ครบทัง้ 3 ส่วน คือ 1) โครงสร้างส่วนบน
ของสังคม (Upper Structure) 2) โครงสร้างส่วนกลางของสังคม (Immediate Structure) และ3) โครงสร้าง
ส่วนรากฐานของสังคม (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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ส่วนที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างส่วนบนของสังคม (Upper Structure)
ให้เกื้อกูลต่อการพัฒนาประชาสังคม ที่ยงยื
ั ่ น : รัฐธรรมนูญ
องค์กรสถาบันทางการเมืองการปกครอง และนโยบายสาธารณะ
เรื่องที่ 1 การให้ ความสาคัญกับการพัฒนาแนวทางประชานิ ติ ธรรมาธิ ปไตยเพื่อสร้าง
ความยังยื
่ นของประชาธิ ปไตยไทย
1. หลักการเหตุผลและองค์ประกอบพื้นฐานของ“ประชานิ ติธรรมาธิ ปไตย”
“ประชานิติธ รรมาธิปไตย”
เป็ นประชาธิปไตยแบบใหม่ ที่มกี ารบูรณาการร่ว มกันระหว่าง
“ประชาธิปไตย - นิตธิ รรม - คุณธรรม” ซึง่ เป็นระบอบการปกครองทีเ่ คารพหลักอานาจอธิปไตยเป็ นของปวง
ชน ตามหลักการปกครองโดยเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยร่วมกับหลักการปกครองโดยกฎหมายและ
โดยคุณธรรม “ประชานิตธิ รรมาธิปไตย” จึงเป็ นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสายกลางที่มนี ิติ
ธรรมและคุณธรรมเป็ นฐานรองรับช่วยหล่อเลีย้ งบารุงให้อานาจการปกครองของฝ่ายข้างมากได้รบั อานิสงส์ท่ี
มีนัยสาคัญอย่างยิง่ ยวดต่อความชอบธรรมแบบใหม่ท่เี ป็ นคุณูปการอย่างสาคัญยิง่ ต่อการสร้างความยอมรับ
และความสนับสนุ นทัง้ จากฝ่ายข้างน้อยและจากสังคมโดยรวมทัวไป
่ ซึง่ เป็ นระบอบการปกครองทีม่ พี ลังและ
มีแรงขับเคลื่อนอย่างไพศาลรวมทัง้ มีเสถียรภาพความต่อเนื่องอย่างยังยื
่ นด้วย แทนที่ประชาธิปไตยแบบ
ดัง้ เดิมที่ดารงอยู่และขับเคลื่อ นโดยกาลังของพลังอ านาจของฝ่ายข้างมากเพียงลาพังฝ่ายเดียว ซึ่งเป็ น
ระบอบการปกครองที่อ่อนกาลัง ทาให้ระบบการเมืองสูญเสียปจั จัยสาคัญหลักของระบบการเมืองคือ “การ
ขาดความสามารถทางการปกครอง” เป็ นเหตุให้ระบบการเมืองไม่สามารถประคองเพื่อรักษาการนาของ
ระบอบการปกครองให้มอี งค์ประกอบพืน้ ฐานในการรักษาความอยู่รอดทัง้ 4 ประการได้ คือองค์ประกอบ (1)
ด้านความชอบธรรม (2) ด้านความเป็นธรรม (3) ด้านความมีเสถียรภาพ และ(4) ด้านความมีประสิทธิภาพ
2. หลักการสาคัญของ“ประชานิ ติธรรมาธิ ปไตย” ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 5 ด้าน คือ
(1) หลักการด้านการดุลยภาพระหว่างความสูงสุดของรัฐสภา กับความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
(2) หลักการด้านการดุลยภาพระหว่างการถ่วงคานทางการเมือง กับการควบคุมทางรัฐธรรมนูญ
(3) หลักการด้านการดุลยภาพระหว่างอาณัตทิ างการเมือง กับอาณัตทิ างกฎหมาย
(4) หลักการด้านการดุลยภาพระหว่างการปกครองโดยเสียงข้างมาก กับการปกครองโดยกฎหมาย
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(5) หลักการด้านการดุลยภาพระหว่างเหตุผลในดุลยพินิจและประโยชน์ของกลุ่มก้อนที่เป็ นฝกั ฝ่าย
ทางการเมือง กับคุณธรรมในดุลยพินิจและประโยชน์ทวไปของสั
ั่
งคมที่เป็ นหลักประกั นความเสมอภาคเท่า
เทียมทางกฎหมาย
3. กลไกสาคัญในการเสริ มสร้างสนับสนุน “ประชานิ ติธรรมาธิ ปไตย” ประกอบด้วยกลไกสาคัญ 5
ด้าน คือ
(1) กลไกด้านการสร้างพลัง เป็ นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างอานาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพประชาชน
ซึง่ ผันไปตามน้าหนักของการจัดระบบการเมืองการปกครองแบบเสรีนิยม นาสังคมนิยมและอานาจนิยม
(2) กลไกด้านการขับเคลื่อน
เป็ นการจัดความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างองค์กรอานาจทาง
การเมืองการปกครองด้วยกันเอง ซึ่งผันไปตามน้ าหนักของการจัดรูปแบบของรัฐบาลให้ทาการขับเคลื่อน
ระบบการเมืองการปกครองแบบอานาจคู่ของระบบรัฐสภา แบบอานาจเดี่ยวของระบบประธานาธิบดี หรือ
แบบอานาจผสมของระบบกึง่ รัฐสภากึง่ ประธานาธิบดี
(3) กลไกด้านการควบคุมทิศทาง เป็ นการจัดความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของระบบอานาจทาง
การเมืองการปกครอง ซึง่ ผันไปตามน้าหนักของการจัดความสมดุลยระหว่างระบบการถ่วงคานทางการเมือง
กับระบบการควบคุมทางรัฐธรรมนูญ
(4) กลไกด้านการบรรลุเป้าหมาย เป็ นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพันธะผูกพันในความรับผิดชอบ
และความสามารถในการตอบสนองของรัฐบาลกับความมีสมั ฤทธิผลในการใช้สทิ ธิเสรีภาพและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
(5) กลไกด้านการปรับแก้ เป็ นการจัดความสัมพัน ธ์ระหว่างการแก้ไ ขปญั หากับการผลักดันการ
พัฒนาวาระสาคัญของขาติ ซึ่ง ผันไปตามความมีดุลยภาพระหว่างปจั จัยเป้าหมายกับปจั จัยวิธกี ารที่ใช้ใน
การแก้ไขปญั หาและการผลักดันการพัฒนาวาระสาคัญของขาติ
4. ประสบการณ์ ใหม่ในการสร้างระบบการควบคุมทางรัฐธรรมนูญ (Constitutionality Control
System) ในระบบการเมืองการปกครองคู่ขนานไปกับระบบการถ่วงคานทางการเมือง (Political
Checks and Balances System) แบบดัง้ เดิ ม
1. การวางระบบในการควบคุม
1.1 ระบบหลักในการควบคุม
1.1.1 การควบคุมในส่วนทีเ่ ป็ นขอบเขตของระบบการเมืองการปกครอง ประกอบด้วยการ
วางกรอบการใช้อานาจของรัฐ การวางกรอบการทาหน้าทีข่ องรัฐ และการวางกรอบการสนองประโยชน์ของ
รัฐ กล่าวอีกนัยคือการควบคุมให้ระบบการเมืองการปกครองดารงอยู่ในกรอบของการใช้อานาจของรัฐ โดย
การทาหน้าทีข่ องรัฐ และเพื่อการสนองประโยชน์ของรัฐเป็นเป้าหมายหลัก
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1.1.2 การควบคุมในส่วนที่เป็ นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางอานาจของระบบการเมือง
การปกครอง ซึง่ เป็นระเบียบความสัมพันธ์ทางอานาจแบบไม่เบ็ดเสร็จ ได้แก่ การแบ่งแยกอานาจ การจากัด
อานาจ การถ่วงคานอานาจ การตรวจสอบอานาจ และการควบคุมอานาจ
1.1.3 การควบคุมในส่วนที่เป็ นการใช้อานาจของระบบการเมืองการปกครองตามหลักการ
ปกครองโดยกฎหมายแบบนิติรฐั ประกอบด้ว ยการใช้อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย การใช้อานาจเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของกฎหมาย (ต่างจากการปกครองด้วยกฎหมาย)
1.1.4 การควบคุ ม ในส่ ว นที่เ ป็ น การจัด ระเบีย บกลไกทางโครงสร้า งหน้ า ที่ข องระบบ
การเมืองการปกครอง ซึ่งเป็ นระเบียบกลไกทางโครงสร้างหน้าที่แบบทวิภาค ประกอบด้วย (1) ภาคกลไก
การเมือง อานาจการเมือง อาณัตทิ างการเมือง ดุลพินิจทางการเมือง และการกระทาทางการเมือง และ (2)
ภาคกลไกรัฐ อานาจปกครอง อาณัตทิ างกฎหมาย ดุลพินิจทางปกครอง
1.2 ระบบย่อยในการควบคุม
1.2.1 การควบคุมทางการเมือง ได้แก่ การความชอบธรรม
1.2.2 การควบคุมทางปกครอง ได้แก่ การความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและการความชอบด้วย
กฎหมาย
1.2.3 การควบคุมทางพลเมือง : ความชอบด้วยสิทธิ(ข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์ สาธารณะ
ความมันคง
่ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีและไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น)
2. การวางรูปแบบในการควบคุม
2.1 รูปแบบในการควบคุมแบบสัมพัทธ์ เป็ นรูปแบบของการควบคุมทางการเมือง ซึ่งเป็ นการ
ควบคุมที่ไม่อสิ ระแยกออกจากกันเด็ดขาดแต่เป็ นการยึดโยงแก่กนั โดยทีเ่ ป็ นคู่กรณีต่อกัน มีส่วนได้ส่วน
เสียต่ อ กัน มีล ัก ษณะของการเจรจาต่ อ รอง ประนี ป ระนอมแบบยืด หยุ่นเป็ น เฉพาะเรื่อ งเฉพาะกรณีไ ม่
เคร่งครัดในการวางบรรทัดฐานทัวไป
่ และไม่มคี วามมุ่งหมายในการสร้างข้อยุติท่เี ป็ นข้อผูกพันเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดที่มคี วามแน่ นอนตายตัว ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมของความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอานาจ
สถาปนากับอ านาจถอดถอน ซึ่งมีสถานะและที่มาจากฐานทางการเมือ งด้วยกันเป็ นการควบคุมระหว่าง
อานาจนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั อานาจบริหารที่ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ อี านาจแต่งตัง้ กากับติดตามและถอดถอนรัฐบาลของ
ฝา่ ยบริหาร ในขณะทีฝ่ า่ ยบริหารก็มอี านาจยุบสภาของฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ดว้ ยเช่นกัน
2.2 รูปแบบในการควบคุมแบบสัมบูรณ์ เป็ นรูปแบบของการควบคุมทางศาล ซึง่ เป็ นการควบคุม
ที่อิส ระแยกออกจากกันเด็ดขาด ไม่มกี ารยึดโยงและไม่เ ป็ นคู่กรณีต่ อ กัน ไม่มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสีย ภายใต้
เงือ่ นไขการควบคุมของความสัมพันธ์ทางกฎหมายแบบอานาจตัดสินชีข้ าดและมีผลผูกพันทางกฎหมายตาม
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คาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยของศาลที่มคี วามเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีความแน่ นอนและเคร่งครัดตามบรรทัดฐาน
ทางกฎหมาย
3. การวางกลไกในการควบคุม
3.1 การวางกลไกการควบคุมโดยองค์กรตุลาการ การควบคุมโดยองค์กรศาลมหาชน ทีเ่ ป็ นการ
ควบคุมทางกฎหมาย มุ่งควบคุมในเป้าหมายทางมหาชน วิธพี จิ ารณาแบบการไต่สวน ยึดถือประโยชน์
สาธารณะ (ตามหลักการของการเคารพสิทธิเสรีภาพประชาชนมีขอ้ สันนิษฐานว่าอานาจและผูป้ กครองเป็ น
จาเลยของสิทธิและจาเลยของรัฐแต่ต้น) เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลเอกชน แต่มุ่งคุม้ ครอง
ในเป้าหมายทางปจั เจกเอกชน วิธพี จิ ารณาแบบการกล่าวหา ยึดถือ
ประโยชน์ปจั เจกเอกชน (ตามหลักการของการเคารพสิทธิของบุคคลมีขอ้ สันนิษฐานว่าปจั เจก
เอกชนเป็ นเจ้าของสิทธิและเป็ นผูบ้ ริสุทธิ ์แต่ตน้ ) เช่น ศาลยุตธิ รรม
3.2 การวางกลไกการควบคุมโดยองค์กรการเมือง การควบคุมโดยองค์กรการเมือง ทีเ่ ป็ นการ
ควบคุมทางพฤติกรรมและผลประโยชน์ โดยการถ่วงคาน และการกดดันต่อรอง
4. การวางรูปแบบในการควบคุม
4.1 รูปแบบการควบคุมทีเ่ ป็นบรรทัดฐานทางนามธรรม เป็ นการควบคุมก่อนในกรณีทย่ี งั ไม่ต้องมี
ปญั หาพิพาทเกิดขึน้ ก่อน
4.2 รูปแบบการควบคุมที่เป็ นบรรทัดฐานทางรูปธรรม เป็ นการควบคุมหลังในกรณีท่ี ต้ องมี
ปญั หาพิพาทเกิดขึน้ ก่อน
5. การวางขอบเขตในการควบคุม
5.1 ขอบเขตในการควบคุมแบบภายใน เป็นการควบคุมกันเองระหว่างองค์กรผูใ้ ช้อานาจการเมือง
การปกครอง (Power User) ด้วยกันเอง
5.2 ขอบเขตในการควบคุมแบบภายนอก เป็ นการควบคุมจากองค์กรภายนอกอื่นทีเ่ ป็ นองค์กรผู้
ควบคุมอานาจและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ (Power Censor) เฉพาะทางแยกออกไปต่างหาก
6. การวางกระบวนการในการควบคุม
6.1 การวางกระบวนการควบคุมในกระบวนการเข้าสู่อานาจ : คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
6.2 การวางกระบวนการควบคุมในกระบวนการใช้อานาจ : การกระทา กระบวนวิธ ี ลาดับขัน้ ตอน
6.3 การวางกระบวนการควบคุมในกระบวนการพ้นจากอานาจ : เวลา วาระ คุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม การกระทา
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6.4 การวางกระบวนการควบคุมในกระบวนการสืบทอดอานาจ : เหตุผลรัฐ การเมือง ประเพณี
7. การจัดลาดับชัน้ ในการควบคุม
7.1 การควบคุมในลาดับชัน้ ของอานาจแม่ : อานาจกาเนิดก่อตัง้ อานาจสร้างกฎเกณ์์
7.2 การควบคุมในลาดับชัน้ ของอานาจลูก : อานาจมรดกได้มา อานาจตามกฎเกณ์์
8. การจัดมาตรการในการควบคุม
8.1 การจัดมาตรการในการควบคุมเชิงเทพ (คนคืออานาจ : หลักโองการสวรรค์ โดยเทพดาฟ้า
ดินกาหนด)
8.2 การจัดมาตรการในการควบคุมเชิงธรรม (คนคืออานาจ : หลักธรรมคาสอน โดยศีลธรรม
กาหนด)
8.3 การจัดมาตรการในการควบคุมเชิงประเพณี (คนกับธรรมเนียมคืออานาจ : หลักการยอมรับ
ทัวไปในเฉพาะกรณี
่
โดยความเชื่อกาหนด)
8.4 การจัดมาตรการในการควบคุมเชิงกฎหมาย (กฎหมายคืออานาจ : หลักบังคับทัวไป
่ โดยข้อ
ปฏิบตั กิ บั ข้อห้ามกาหนด)
9. การวางกรอบวัตถุประสงค์ในการควบคุม
9.1 การวางกรอบวัตถุประสงค์ในการควบคุมเชิงป้องกัน : ก่อนเกิดปญั หา
9.2 การวางกรอบวัตถุประสงค์ในการควบคุมเชิงยับยัง้ : หยุดปญั หา
9.3 การวางกรอบวัตถุประสงค์ในการควบคุมเชิงแก้ไข : แก้ผดิ ให้ถูก(ลบออก)
9.4 การวางกรอบวัตถุประสงค์ในการควบคุมเชิงลงโทษ : ล้มเลิก ถอดถอน (ลบล้าง)
10. การวางกรอบเหตุผลความจาเป็ นและแนวทางการควบคุมอานาจ
10.1 การปกครองโดยกฎหมาย : อานาจต้องผูกพันตามกฎหมาย (นิตธิ รรม นิตริ ฐั กระบวนวิธที ่ี
ถูกกฎหมาย)
10.2 ระบอบเสรีประชาธิปไตย : อานาจปกครองต้องจากัดแต่น้อย
10.3 สิทธิมาก่อนก่อตัง้ อานาจ : สิทธิตอ้ งคุม้ ครองเยียวยา สิทธิตดิ ตัว สิทธิดงั ้ เดิมตามธรรมชาติ
10.4 อานาจมีแนวโน้มถูกใช้ในทางผิด : อานาจต้องถูกควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
10.5 รัฐธรรมนูญนิยม : อานาจต้องควบคุม สิทธิตอ้ งคุม้ ครอง
10.6 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม : ตัง้ อยู่บนหลักการและเหตุผลทีว่ ่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยซึง่ ถือหลักการปกครองโดยฝ่ายข้างมาก (Majority Rule) นัน้ มิได้เป็ นการปกครองโดยคน
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ทัง้ หมดของสัง คม จึง ต้อ งสร้างหลัก ประกันขัน้ พื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ใ ห้ก ับฝ่ายข้างน้ อ ย
(Minority Right) และของส่วนรวม (Public Interests) โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ ตาม
เหตุ ผ ลที่ว่ า การปกครองโดยฝ่ า ยข้า งมากที่ส ามารถยอมรับ ได้ต้อ งกระท าโดยชอบด้ว ยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ (Legality & Constitutionality) จึงจาเป็ นต้องมีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและมีการ
คุม้ ครองสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดจากการกระทาทีม่ ชิ อบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์กรการเมืองฝ่าย
ข้างมาก รวมตลอดถึงการคุ้มครองการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางอานาจการเมืองการปกครองระหว่าง
องค์กรรัฐด้วยกันเองและการรักษาความมันคงของกระบวนการสร้
่
างเจตจานงทางการเมืองให้ เป็ นไปตาม
ครรลองของรัฐธรรมนูญโดยไม่ถูกผูกขาด ครอบงาหรือแทรกแซงโดยฝา่ ยข้างมากทัง้ หมด
10.7 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม : นิตริ ฐั และการแบ่งแยกอานาจ: ตัง้ อยู่บนหลักการและ
เหตุ ผ ลที่ว่ า การปกครองโดยกฎหมาย ต้อ งมีก ารควบคุ ม ความชอบด้ว ยกฎหมายและความชอบด้ว ย
รัฐธรรมนู ญขององค์กรทางการเมืองการปกครองและต้องมีการแบ่งแยกอานาจเพื่อประกันความชอบด้วย
กฎหมายขององค์กรรัฐ โดยอาศัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นกลาง นอกจากนี้ยงั ครอบคลุมถึงการ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพไว้ในบทบัญญัตขิ องกฎหมายและการรักษาพันธะผูกพันของกฎหมายเฉพาะทีช่ อบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ อีกประการหนึ่งด้วย
10.8 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม : อานาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนู ญเหนือกว่าอานาจก่อตัง้ จาก
รัฐธรรมนูญ
10.9 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม : อานาจปกครองทีก่ ่อตัง้ โดยรัฐธรรมนู ญย่อมผูกพันต่อ
รัฐธรรมนูญ
10.10 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม : ผูร้ บั มอบอานาจไม่อาจขัดแย้งกับความมุ่งหมายของผู้
มอบอานาจ
10.11 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม : การปกครองโดยกฎหมายต้องแบ่งแยกอานาจไม่ให้รวม
ศูนย์ทอ่ี งค์กรใด และมุง่ ให้เกิดหลักประกันความชอบด้วยกฎหมายในการใช้อานาจขององค์กรรัฐใด ๆ ด้วย
10.12 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม : การปกครองโดยกฎหมายย่อมต้องควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของนิตบิ ญ
ั ญัติ และควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของบริหารและตุลาการด้วย
10.13 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม : ฝ่ายข้างมากและองค์กรใดของรัฐไม่อาจยกตนเป็ น
อธิปไตยหรือเป็ นเจตจานงของคนทัง้ หมดได้ เพราะการอยู่ร่วมกันของคนไม่ควรขึ้นกับเสียงข้างมากของ
รัฐสภาในแต่ละยุคสมัย แต่ควรขึน้ อยูก่ บั บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
10.14 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม : หลักความชอบด้วยกฎหมายของนิตริ ฐั ผูกพันต่อเฉพาะ
กฎหมายทีช่ อบด้วยรัฐธรรมนูญ
10.15 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม : การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญในการกาหนด
ขอบเขตการใช้อานาจขององค์กรการเมืองจากฝา่ ยข้างมากให้อยูใ่ นกรอบของรัฐธรรมนูญ
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10.16 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม : การควบคุมตามหลักการของทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจ
เนื่องจากปญั หาอานาจจากเสียงข้างมากมักแสวงประโยชน์ เฉพาะตน และเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรรัฐให้
สนองเฉพาะกลุ่มตน โดยละเลยประโยชน์ส่วนรวมที่รฐั ธรรมนู ญคุม้ ครอง จึงต้องคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนซึ่ง
เป็ นสิทธิพ้นื ฐานไม่ให้ขา้ งมากกดขีข่ ้างน้ อย จึงจาเป็ นต้องมีการคุ้มครองนิตริ ฐั ไม่ให้อานาจฝ่ายข้างมาก
เปลี่ยนแปลงโครงสร้า งองค์ก รและการดาเนิน การภารกิจ รัฐขัด กับนิ ติรฐั และการแบ่ ง แยกอ านาจ และ
จาเป็ นต้อ งมีการดารงความมันคงของกระบวนการสร้
่
างเจตจานงทางประชาธิปไตยให้โปร่งใสไม่ใ ห้ถู ก
บิดเบือน ลาเอียงหรือครอบงาจนกระทบหลักความเคารพในสิทธิของฝ่ายข้างน้อย
10.17 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม : ระบอบอานาจแบบไม่เบ็ดเสร็จหรืออานาจแบบจากัด :
นิตริ ฐั ปกครองโดยกฎหมาย ประชาธิปไตยแบบผูแ้ ทน สัญญาประชาคม การปกครองโดยฝ่ายข้างมาก สิทธิ
เสรีภาพประชาชน รัฐบาลแห่งปวงชน
10.18 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม : อนาธิปไตย : อานาจรัฐไม่อาจดารงอยู่เหนือสิทธิ
เสรีภาพของคนและไม่อาจใช้บงั คับควบคุมคนได้
10.19 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :เสรีนิยม :
อานาจรัฐเป็ นเพียงเครื่อ งมือ สนองตอบ
ต่อสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ทวไปของคนและไม่
ั่
อาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์เฉพาะของ
ปจั เจกชน
10.20 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :สัญญาประชาคม : อานาจมีทม่ี าจากสิทธิดงั ้ เดิมของคนที่
ให้ไว้กบั ประชาคม อานาจย่อมอยู่ใต้สญ
ั ญาของสิทธิทท่ี าขึน้ จากฐานของเจตนารมณ์ทวไปของสมาชิ
ั่
กใน
ประชาคมนัน้ ไม่ได้มที ม่ี าจากรัฐ อยูใ่ นครอบครองหรือเป็นของผูป้ กครองเสียเอง
10.21 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอร์วลิ ล์ : อานาจฝ่ายข้างมากไม่อาจ
ครอบงาเหนือสิทธิของฝา่ ยข้างน้อย
10.22 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :ลอร์ดแอคตัน : ทุกคนทีม่ อี านาจมักจะใช้มนั ไปในทางที่
ผิดและยกอานาจให้ถงึ ที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้อานาจจึงทาให้ฉ้อฉล และอานาจทีเ่ บ็ดเสร็จความฉ้อฉลก็จะย่อม
สมบูรณ์
10.23 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :ฌองโบแดง : องค์อธิปตั ยิ ไ์ ม่อาจมีอานาจสูงสุดโดยไม่
จากัดด้วยกฎหมาย อานาจอธิปไตยพึงใช้โดยรัฐบาลทีช่ อบด้วยกฎหมาย
10.24 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม :มองเตสกิเออ: รัฐบาลทัง้ ปวงมีอานาจสามชนิดแต่ละ
อานาจควรจะให้องค์กรหรือบุคคลต่างกันครอง การรวมอานาจทัง้ หมดอยู่ในองค์กรเดียวกันจะทาให้ขาด
ความพอดีในการปกครองอานาจรัฐบาลจึงต้องแบ่งแยกไม่ให้รวมศูนย์อย่างเบ็ดเสร็จอยูใ่ นองค์กรเดียว
10.25 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :ประชาธิปไตย: เป็ นการปกครองทีผ่ ปู้ กครองใช้อานาจแต่
น้อย กาจัดและอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ ในขณะที่สทิ ธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของคนย่อมได้รบั
การปกป้องคุ้มครองการกระทบจากอานาจ รวมทัง้ การมีหลักประกันในการรับผิดชอบและตอบสนองจาก
ผูป้ กครองทีใ่ ช้อานาจแทนตนซึง่ เป็นเจ้าของอานาจนัน้
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10.26 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :นิตริ ฐั : การปกครองที่ผปู้ กครองมีและใช้อานาจรัฐตาม
กฎหมายย่อมต้องมีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายด้วย
10.27 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :กฎหมายธรรมชาติ: สิทธิของคนเป็ นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมนุ ษย์มา
แต่กาเนิด ซึง่ ถือเป็นพืน้ ฐานของมาตรฐานความยุตธิ รรมทีด่ ารงอยู่ก่อนหน้าการบัญญัตกิ ฎหมายโดยอานาจ
รัฐบาล
10.28 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :กฎของพาร์กนิ สัน: อานาจมีแนวโน้มขยายเพิม่ มากขึน้
จนไร้ความสามารถในการจากัดควบคุมขอบเขตทีพ่ อดี
10.29 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม :เจรามีเบนธัม: พันธะสูงสุดของอานาจผูกพันอยู่กบั การ
ทาประโยชน์สงู สุดให้แก่คนจานวนมากทีส่ ุด
10.30 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม :อริสโตเติ้ล : การปกครองโดยกฎหมายย่อมเป็ น
หลักประกันความเสมอภาพ ความมันคงและเสถี
่
ยรภาพระหว่างคนมีอานาจกับคนไม่มอี านาจให้อยู่ร่วมกัน
โดยไม่มใี ครสามารถข่มเหงรังแกใครได้
10.31 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม :เพลโต: การปกครองทีด่ ไี ม่ว่าผูป้ กครองจะเป็ นใครต้องใช้
อานาจเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เท่านัน้ ไม่ใช่ประโยชน์ของผูป้ กครองเอง
10.32 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนู ญนิยม :รัฐบาลใต้ระบอบรัฐธรรมนู ญ : รัฐธรรมนู ญย่อมสูงสุด
นอกจากอานาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนู ญ รัฐบาลซึ่งเป็ นองค์กรอานาจที่รฐั ธรรมนู ญเป็ นผู้ก่อตัง้ ย่ อมใช้อานาจให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
11.การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
11.1 นิ ติรฐั : เมือ่ มีอานาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ก็ต้องควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย
11.2 รัฐธรรมนู ญสูงสุ ด : หลักกฎหมายธรรมชาติ ก่อ ตัง้ ระบบกฎหมายและระบบการเมืองการ
ปกครอง
11.3 การอยู่ในฐานะต่ ากว่ารัฐธรรมนูญของผูป้ กครอง : ผูป้ กครองแม้มอี านาจเบ็ดเสร็จ ยังต้องอยู่
ใต้อานาจสูงกว่าทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการให้กฎเกณ์์แก่อานาจนัน้
11.4 การประกันความมันคงของรั
่
ฐธรรมนูญ : ต้องควบคุมการปกครองทีม่ ชิ อบด้วยรัฐธรรมนู ญ
เพื่อรักษาความผูกพันขององค์กรรัฐต่อรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญในรูปของการผูกพันต่อผลการตีความหรือคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญ ดังนัน้
กฎหมายอื่นทีเ่ กิดจากองค์กรทีไ่ ด้อานาจมาจากการก่อตัง้ ของรัฐธรรมนูญซึง่ มีศกั ดิ ์ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญจึงต้อง
ถูกควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือกล่าวอีกนัยได้ว่ากฎหมายที่
ขัดรัฐธรรมนูญย่อมไม่อาจนาไปบังคับใช้ได้
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11.5 ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม : ตัง้ อยู่บนหลักการและเหตุผลทีว่ ่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยซึง่ ถือหลักการปกครองโดยฝ่ายข้างมากนัน้ มิได้เป็ นการปกครองโดยคนทัง้ หมดของสังคม จึง
ต้องสร้างหลักประกันขัน้ พืน้ ฐานในการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ให้กบั ฝ่ายข้างน้อยและของส่วนรวมโดยอาศัย
มาตรการทางกฎหมายของรัฐธรรมนู ญ ตามเงื่อนไข ของการปกครองโดยฝ่ายข้างมากทีส่ ามารถยอมรับได้
ต้องกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงจาเป็ นต้องมีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและมีการคุ้ มครอง
สิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดจากการกระทาที่มชิ อบด้วยรัฐธรรมนู ญขององค์กรการเมืองฝ่ายข้างมาก
รวมตลอดถึงการคุ้มครองการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางอานาจการเมืองการปกครองระหว่างองค์กรรัฐ
ด้วยกันเองและการรักษาความมันคงของกระบวนการสร้
่
างเจตจานงทางการเมืองให้เป็ นไปตามครรลองของ
รัฐธรรมนูญโดยไม่ถูกผูกขาด ครอบงาหรือแทรกแซงโดยฝา่ ยข้างมากทัง้ หมด
11.6 นิตริ ฐั และการแบ่งแยกอานาจ : ตัง้ อยู่บนหลักการและเหตุผลทีว่ ่าการปกครองโดยกฎหมาย
ต้อ งมีก ารควบคุ ม ความชอบด้ว ยกฎหมายและความชอบด้ว ยรัฐธรรมนู ญ ขององค์กรทางการเมือ งการ
ปกครองและต้อ งมีการแบ่งแยกอานาจเพื่อประกันความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรรัฐ โดยอาศัยศาล
รัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ง เป็ น องค์ก รที่เ ป็ น กลาง นอกจากนี้ ย งั ครอบคลุ ม ถึง การคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพไว้ใ น
บทบัญญัตขิ องกฎหมายและการรักษาพันธะผูกพันของกฎหมายเฉพาะทีช่ อบด้วยรัฐธรรมนูญ อีกประการ
หนึ่งด้วย
11.7 การต่ อ ต้ า นการปกครองที่ม ิช อบด้ว ยรัฐ ธรรมนู ญ ย่อ มเป็ น หลัก ประกัน ความมัน่ คงของ
รัฐธรรมนูญเพื่อรักษาความผูกพันขององค์กรรัฐทีม่ ตี ่อรัฐธรรมนูญ
11.8 กฎหมายขัดกฎหมายธรรมชาติไม่ได้
11.9 รัฐธรรมนู ญมีศกั ดิ ์สูงเพราะยอมรับสิทธิตดิ ตัวมนุ ษย์ตามหลักกฎหมายธรรมชาติกฎหมายขัด
รัฐธรรมนูญไม่ได้
11.10 รัฐธรรมนู ญเป็ นกฎหมายสูงสุดเพราะเป็ นสัญ ญาประชาคมที่เ กิดจากเจตนารมณ์ ร่ว มของ
ประชาชน ซึง่ มีผลในการก่อตัง้ สังคมและระบอบการเมืองการปกครอง
11.11 รัฐธรรมนูญก่อตัง้ ระบบกฎหมายและองค์กรการเมือง เป็ นผลให้รฐั ธรรมนูญเหนือกฎหมายทัง้
ปวง
11.12 อานาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญเหนือกว่าอานาจก่อตัง้ จากรัฐธรรมนูญ
11.13 อานาจปกครองทีก่ ่อตัง้ โดยรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันต่อรัฐธรรมนูญ
11.14 ผูร้ บั มอบอานาจไม่อาจขัดแย้งกับความมุง่ หมายของผูม้ อบอานาจ
11.15 รัฐธรรมนูญย่อมจากัดอานาจทีต่ นก่อตัง้ ขึน้ ได้ กฎหมายต่ากว่าต้องหลีกทางให้รฐั ธรรมนูญ
หลักเกณ์์ของรัฐธรรมนูญย่อมต่างจากกฎหมายทีถ่ ูกตรวจสอบ การตีความรัฐธรรมนูญย่อมอิงกับ
เกณ์์ของรัฐธรรมนูญและเป็นอิสระแยกจากกฎหมายอื่น
11.16 รัฐธรรมนูญเป็นหลักเกณ์์ออกกฎหมาย
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11.17 กฎหมายละเมิดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้
11.18 รัฐธรรมนูญต้องคุม้ ครองจากการกระทาขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ
11.19 ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญย่อมต้องการหลักประกันผลบังคับใช้และประกันฐานะหน้าทีค่ วาม
เป็นกฎเกณ์์หลักของระเบียบกฎหมาย
11.20 ต้องแยกความต่างระหว่างอานาจจัดให้มแี ละแก้ไขรัฐธรรมนูญกับอานาจออกกฎหมายทัวไป
่
11.21 รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยากโดยเป็ นสิทธิเฉพาะขององค์กรผูใ้ ห้รฐั ธรรมนูญ ไม่ใช่องค์กรทีก่ ่อตัง้
จากรัฐธรรมนูญ
11.22 การต่ อ ต้ า นการปกครองที่ม ิช อบด้ว ยรัฐ ธรรมนู ญ ย่อ มเป็ น หลัก ประกัน ความมัน่ คงของ
รัฐธรรมนูญเพื่อรักษาความผูกพันขององค์กรรัฐทีม่ ตี ่อรัฐธรรมนูญ
11.23 การแบ่งแยกอานาจเป็นหลักการสาคัญของรัฐธรรมนูญในการดารงความมันคงหลั
่
กความเป็ น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึง่ หวังผลต่อประสิทธิผลในการควบคุมตรวจสอบอานาจรัฐเป็นสาคัญ
12.การควบคุมโดยองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
12.1 การจัดองค์กรรัฐแบบพิ เศษเฉพาะทาง : คดีรฐั ธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายและ
องค์กรทัง้ ปวง หลักกฎหมายมหาชนต่างจากกฎหมายเอกชน ปญั หาพิพาทมีลกั ษณะทางการเมือง องค์กร
รวมศูนย์อานาจชานาญเฉพาะทาง การคุม้ ครองพิเศษ
12.2 ความอิ ส ระในการพิ ท ัก ษ์ ร ฐั ธรรมนู ญ : การตีค วามที่อิส ระ จึง รัก ษาบทบัญ ญัติข อง
รัฐธรรมนูญได้
12.3 ความเป็ นกลางทางตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญต้องแยกออกจากปญั หาพิพาท และคู่กรณี
12.4 การบังคับกฎหมายสูงสุด : คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นเด็ดขาด ผูกพันเหนือ
องค์กรอื่น ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
12.5 การจัดองค์กรของรัฐ : ตัง้ อยูบ่ นหลักการและเหตุผลทีว่ ่าข้อพิพาทในคดีรฐั ธรรมนูญนัน้ มี
ลักษณะเป็นข้อพิพาททีเ่ กีย่ วกับกฎหมายสูงสุดของประเทศซึง่ มีสถานะเป็นกฎหมายมหาชนต่างจาก
กฎหมายเอกชน เป็นคดีทม่ี ลี กั ษณะทางการเมืองย่อมต้องอาศัยองค์กรของรัฐทีม่ คี วามเป็ นกลางไม่มสี ่วน
เกีย่ วพันกันกับองค์กรหรือทีม่ าของปญั หาข้อพิพาท เป็ นองค์กรทีต่ อ้ งรวมศูนย์อานาจทีม่ คี วามชานาญ
เฉพาะทางในองค์กรเดียวทีว่ นิ ิจฉัยเฉพาะคดีรฐั ธรรมนูญ มีความเป็ นอิสระไม่อยูใ่ นสังกัดหรือการกากับ
ควบคุมโดยองค์กรอานาจอื่น คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องมีผลผูกพันเหนือองค์กรอื่นของรัฐ เป็ น
องค์กรทีม่ คี วามจาเป็ นต้องได้รบั ความคุม้ ครองเป็นพิเศษมากกว่าศาลอื่น
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12.6 องค์กรเดียวทีว่ นิ ิจฉัยเฉพาะคดีรฐั ธรรมนูญ มีความเป็นอิสระไม่อยูใ่ นสังกัดหรือการกากับ
ควบคุมโดยองค์กรอานาจอื่น คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องมีผลผูกพันเหนือองค์กรอื่นของรัฐ เป็ น
องค์กรทีม่ คี วามจาเป็ นต้องได้รบั ความคุม้ ครองเป็นพิเศษมากกว่าศาลอื่น
12.7 องค์กรตีความรัฐธรรมนูญย่อมก่อผลผูกพันได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงแย้งกฎหมายของนิตบิ ญ
ั ญัติ
ทีข่ ดั รัฐธรรมนูญได้
12.8 ศาลรัฐธรรมนูญทาให้กระบวนการเมืองมีลกั ษณะเป็ นกฎหมาย โดยทาให้กระบวนการเมืองมี
ผลผูกพันทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิผลได้
12.9 ศาลรัฐธรรมนูญทาให้หลักความเป็ นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีผลทางกฎหมายสมบูรณ์
12.10 องค์กรตีความรัฐธรรมนูญย่อมก่อผลผูกพันได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงแย้งกฎหมายของนิตบิ ญ
ั ญัติ
ทีข่ ดั รัฐธรรมนูญได้
12.11 ศาลรัฐธรรมนูญทาให้กระบวนการเมืองมีลกั ษณะเป็ นกฎหมาย โดยทาให้กระบวนการเมืองมี
ผลผูกพันทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิผลได้
12.12 ศาลรัฐธรรมนูญทาให้หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีผลทางกฎหมายสมบูรณ์
12.13 การควบคุมความชอบของกฎหมายโดยศาล และการไม่ใช้บงั คับกฎหมายของรัฐสภาทีข่ ดั กับ
Common Law
12.14 การบรรลุจดุ มุง่ หมายในการประกันความสูงสุดของรัฐธรรมนูญกระทาได้โดยองค์กรตุลาการ
12.15 สิทธิการตรวจสอบของตุลาการในปญั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญของกฎหมาย เพราะนิติ
บัญญัตไิ ม่อาจตรวจสอบเรือ่ งของตนเองได้
12.16 หลัก ประกัน การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรัฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย ค าวินิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญย่อมผูกพันองค์กรของรัฐทัง้ หลาย
12.17 ความอิสระในการวินิจฉัยปญั หากฎหมายของศาลรัฐธรรมนู ญย่อมมุ่งผลต่ อ การคุ้มครอง
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
12.18 ศาลรัฐธรรมนู ญเป็ นสถาบันเดียวในการกาหนดขอบเขตการใช้อานาจขององค์กรการเมือง
จากฝา่ ยข้างมากให้อยูใ่ นกรอบของรัฐธรรมนูญ
12.19 อานาจจากเสียงข้างมากมักแสวงประโยชน์เฉพาะตน และเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรรัฐให้สนอง
เฉพาะกลุ่มตน โดยละเลยประโยชน์ ส่วนรวมที่รฐั ธรรมนู ญคุ้มครอง ศาลรัฐธรรมนู ญจึงต้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนซึง่ เป็นสิทธิพน้ื ฐานไม่ให้ขา้ งมากกดขีข่ า้ งน้อย ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องคุม้ ครองนิตริ ฐั ไม่ให้อานาจ
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ฝา่ ยข้างมากเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กรและการดาเนินการภารกิจรัฐขัดกับนิตริ ฐั และการแบ่งแยกอานาจ
และศาลรัฐธรรมนูญต้องดารงความมันคงของกระบวนการสร้
่
างเจตจานงทางประชาธิปไตยให้โปร่งใสไม่ให้
ถูกบิดเบือน ลาเอียงหรือครอบงาจนกระทบหลักความเท่าเทียมในสิทธิของฝ่ายข้างน้อย
13.ขอบเขตการควบคุมโดยศาลรัฐธรรมนูญ
13.1 คน : คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การกระทา
13.2 กฎหมาย : ร่าง การตรา หลักการ บทบัญญัติ สาระสาคัญ
13.3 องค์กร : อานาจ ข้อบังคับ มติ การกระทา
14.วิ ธีการควบคุมโดยศาลรัฐธรรมนูญ
14.1 อานาจตุลาการทางศาล : มีกฎหมายวิธพี จิ ารณา มีอานาจวินิจฉัย สร้างพลวัต วางบรรทัด
ฐาน อุดช่องว่าง และมีอานาจตัดสินชีข้ าด
14.2 คดีรฐั ธรรมนูญ : คดีมหาชน มีลกั ษณะทางการเมือง ทาให้กระบวนการเมืองมีลกั ษณะเป็ น
กฎหมาย โดยทาให้กระบวนการเมืองมีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิผลได้
14.3 ควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรัฐ ธรรมนู ญ : ตีค วามรัฐ ธรรมนู ญ ก่ อ ผล ทางปฏิบ ัติใ ห้แ ก่
รัฐธรรมนูญและผลการบังคับให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
14.4 กฎหมายมหาชน : รูปแบบกฎหมายสูงสุด เนื้อหากฎหมายพื้นฐานการเมืองการปกครอง
การตีความแตกต่างจากกฎหมายทัวไป
่ จาเป็ นต้องทาให้หลักความเป็ นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีผล
ทางกฎหมายสมบูรณ์
14.5 ระบบไต่ สวน :ศาลเป็ นกลไกหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริง ความไม่เท่าเทียม มีหรือไม่ม ี
คู่ความ ความยืดหยุน่ ตามประโยชน์การพิจารณาและความยุตธิ รรม
14.6 ประโยชน์สาธารณะ : ส่งผลต่อส่วนรวม ประโยชน์ทวไป
ั่
14.7 ผูกพันองค์กรรัฐทัวไป
่ : ก่อผลผูกพันเหนือองค์กรอื่นของรัฐ ทุกองค์กร
15. เป้ าหมายการควบคุมโดยศาลรัฐธรรมนูญ
15.1 การดารงนิ ติรฐั : อานาจตามกฎหมาย ต้องควบคุมความชอบด้วยตามกฎหมาย กฎหมายที่
บังคับได้ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ หลักประกันพื้นฐานของอานาจการปกครองอานาจนิตบิ ญ
ั ญัตติ ้องชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ อานาจบริหารต้องชอบด้วยกฎหมาย
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15.2 การรักษาระบอบประชาธิ ปไตย : เสียงข้างมากของสังคมเป็ นสิง่ ชัวคราวเป็
่
นตัวแทนตาม
เจตจานงทางการเมือง ทัง้ หมดของสังคมเป็ นสิง่ ถาวรทัวไปตามบทบั
่
ญญัตกิ ฎหมาย ข้างมากที่ยอมรับได้
ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
15.3 การคุ้มครองสิ ทธิ เสรีภาพประชาชน : ตามรัฐธรรมนูญ ตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
15.4 การอานวยความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ : ครอบคลุมทัง้ คู่กรณีและนอกคู่กรณี
15.5 การควบคุมเพื่อผลทางรัฐธรรมนูญ : ให้รฐั ธรรมนู ญมีความมันคง
่ ให้อานาจเคารพต่อ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญให้สทิ ธิเสรีภาพของประชาชนได้รบั การปกป้องคุม้ ครองเยียวยาจากอานาจทีข่ ดั
ต่อรัฐธรรมนู ญ ให้มมี าตรการบังคับ ป้องกัน ยับยัง้ แก้ไข ลงโทษอานาจทีข่ ดั รัฐธรรมนูญ ให้อานาจมีพนั ธะ
ผูกพันกับประโยชน์มหาชน และให้อานาจถูกใช้เพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ
15.6 การควบคุมเพื่อผลทางสัญญาประชาคม : ให้การเข้าสู่อานาจ การใช้อานาจ การดารง
รักษาอานาจ และการสืบทอดอานาจ เป็นไปตามการก่อตัง้ จากเจตนารมณ์รว่ มของประชาชน
15.7 การควบคุม เพื่ อ ผลทางประชาธิ ปไตย : ให้อ านาจการปกครองของฝ่า ยข้า งมากมี
ความชอบธรรมตามบรรทัดฐานของกฎหมายและมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
15.8 การควบคุมเพื่อผลทางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคน : รัฐมีอานาจพิเศษเหนือคน
อานาจรัฐมีสภาพบังคับครอบคลุมทัง้ ทางการเมืองและการปกครอง อานาจรัฐก่อตัง้ จากเจตนารมณ์ทวไปที
ั่ ่
เป็นลักษณะทางการเมืองแต่ใช้บงั คับตามอาณัตทิ างกฎหมายทีเ่ ป็ นลักษณะทางนิตริ ฐั เมื่ออานาจบังคับของ
รัฐมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคน การใช้อานาจรัฐจึงต้องอยูใ่ นการควบคุมตามหลักนิตริ ฐั
16.คนกับรัฐ : สิ ทธิ กบั อานาจ
16.1 คนกับรัฐ : สัมพันธภาพระหว่างสิทธิกบั อานาจ
16.2 อานาจสูงสุดในรัฐเป็ นอานาจอธิปไตย : อานาจอธิปไตย (สูงสุด เบ็ดเสร็จ ถาวร ทัวไป
่
เอกภาพไม่แบ่งแยก) เป็ นสัญญาสังคมโดยสิทธิดงั ้ เดิมของสมาชิกในประชาคมการเมือง เป็ นพฤตินัยโดย
อาณัตขิ องรัฏฐาธิปตั ย์ เป็ นนิตนิ ยั โดยอาณัตขิ องรัฐธรรมนูญ
16.3 อ านาจรัฐ : รัฐ มีอ านาจเท่ า กัน เหมือ นกัน ต่ า งกัน ที่ก ารจัด ระเบีย บทางโครงสร้า งและ
ความสัมพันธ์ทางอานาจ (รวม-กระจาย , เบ็ดเสร็จ-ไม่เบ็ดเสร็จ-กึง่ )
16.4 คนนอกรัฐ : อยู่เหนืออานาจปกครองของรัฐและผูป้ กครองโดยใช้กฎหมายของธรรมชาติทงั ้
การบัญญัติ การบังคับ และการตัดสิน
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16.5 คนในรัฐ : อยู่ใต้อานาจปกครองของรัฐและผูป้ กครอง โดยใช้กฎหมายของผูป้ กครองทัง้ การ
บัญญัติ การบังคับ และการตัดสิน
16.6 ปกครองโดยคน:ยกผู้ปกครองเป็ นใหญ่มคี วามชอบธรรมตามความชอบแห่งสิทธิ(สิทธิแห่ง
เทพ ธรรม วงศ์ ประเพณี) คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ประเพณี บุญญาธิการและกาลัง
16.7 ปกครองโดยกฎหมาย : ยกกฎหมายเป็ นใหญ่มคี วามชอบธรรมตามความชอบด้วยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ (อานาจตามกฎหมายและควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย)
16.8 แยกสิทธิไปให้คน : ได้รบั ทัง้ การปกป้อง และการคุม้ ครอง มีสทิ ธิจงึ มีการเยียวยา มีทงั ้ อาศัย
กฎหมายและไม่อาศัยกฎหมายเป็นเครือ่ งมือตามหลักไม่มกี ฎหมายก็มสี ทิ ธิได้แยกอานาจไปให้รฐั : ใช้บงั คับ
ได้ แต่ต้องอาศัยกฎหมายเป็ นเครื่องมือ ตามหลักมีกฎหมายจึงมีอานาจ ใช้ตามกฎหมาย ต้องควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมาย
16.9 อานาจรัฐทีผ่ ปู้ กครองใช้ : เป็ นอานาจมหาชน เพื่อประโยชน์มหาชน โดยต้องรับผิดชอบและ
ตอบสนองต่อมหาชนทัง้ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
16.10 เป้าหมายการใช้อานาจปกครอง : ให้ประโยชน์สงู สุด แก่คนจานวนมากสุด
16.11 ขอบเขตการใช้ อานาจปกครอง : นิติรฐั รัฐธรรมนู ญสูงสุด รัฐธรรมนู ญนิยม เสรีนิยม
ปจั เจกนิยม การปกครองทีจ่ ากัดอานาจ
16.12 วิธกี ารการใช้อานาจปกครอง : ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยกฎหมาย ชอบธรรม
16.13 การจัดสรรประโยชน์โดยอานาจปกครอง : ความยุตธิ รรมแบบเอกภาพ พหุภาพ สัมพันธภาพ
16.14 อานาจเป็นกฎหมาย : การใช้อานาจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่ วยงานรัฐเป็ นรูปธรรมของอาณัติ
ตามกฎหมายที่กระทาต่อประชาชนตามฐานเจตนารมณ์ท่ชี อบด้วยกฎหมายตามบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของตาแหน่งทีต่ นดารงไม่ใช่ตามความประสงค์ของตนเอง
16.15 อานาจเป็ นจาเลยของสิทธิ : อนาธิปไตย สัญญาประชาคม เสรีนิยม ปจั เจกนิยม กฎหมาย
ธรรมชาติและความยุตธิ รรมตามธรรมชาติ สิทธิมาก่อนอานาจสิทธิจงึ ก่อตัง้ อานาจ นิตริ ฐั สาคัญกว่ารัฐตารวจ
ปกครองโดยกฎหมายสาคัญกว่าปกครองด้วยกฎหมาย
16.16 รัฐธรรมนูญเป็ นบัญชาของรัฏฐาธิปตั ย์ : รัฐธรรมนูญนิยมใหม่ถอื การจากัด ควบคุม ตรวจสอบ
และการแยกอ านาจส าคัญ กว่าการถ่ว งคานอ านาจและการสมานอ านาจ (อ านาจของผู้ใ ช้ อานาจของผู้
ควบคุมตรวจสอบ อานาจคุม้ ครองสิทธิของประชาชน)
16.17 สิทธิประชาชนมีสภาพบังคับ : การมีส่วนร่วมมีสมั ฤทธิผล ผู้ทรงสิทธิ ฐานสิทธิ และสภาพ
สิทธิมรี ปู ธรรม มาตรการปกป้อง คุม้ ครอง เยียวยาสิทธิมปี ระสิทธิภาพ
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16.18 อานาจการเมือง : มีความชอบธรรมทางการเมือง
 ที่มา : กฎหมาย-ประเพณี -บุญญาบารมี-ผสม
 การใช้ : แบ่งสรรประโยชน์ สาธารณะ
 ผลได้ : เป็ นธรรม
17. อานาจการปกครอง : มีความสามารถทางการปกครอง
17.1 กลไก : สร้างกฎ (นิตบิ ญ
ั ญัต)ิ -บังคับกฎ (บริหาร)- ตัดสินข้อพิพาทตามกฎ(ตุลาการ)
17. 2 บทบาท : สร้างประโยชน์สงู สุด-เพื่อคนมากสุด
17.3 สถานะ : สูงสุด-เบ็ดเสร็จ-ถาวร-ทัวไป-เอกภาพ
่
17.4 ภาระ : รักษาอานาจและประโยชน์มหาชน ปกป้องสิทธิและคุม้ ครองประโยชน์บุคคลและ
เอกชน
17.5 หน้าที่ : สงเคราะห์-แก้ไขเยียวยา-รักษาระเบียบ--พัฒนา-มังคั
่ ง-มั
่ นคง
่
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เรื่องที่ 2. การให้ความสาคัญกับการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของ
ประเทศในรัฐธรรมนูญ
ในเรือ่ งนี้ได้จาแนกเนื้อหาสาคัญออกเป็ น 6 ส่วน คือ 1. ปญั หาข้อโต้แย้งสาคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
2. บทบาทพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ 3. บทบาทการสร้างดุลยภาพทางการเมือง-การปกครองของรัฐธรรมนูญ
4. การจัดวางลาดับความสาคัญเร่งด่วนของรัฐธรรมนูญไทย 5. ข้อพิจารณาปญั หาพืน้ ฐานและความจาเป็ น
ของรัฐธรรมนู ญในการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของประเทศ 6. รัฐธรรมนู ญใหม่กบั
ข้อเสนอในการสร้างความสมารถทางการเมือง-การปกครองของประเทศ ทัง้ นี้จะได้กล่าวถึงในรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
 ปัญหาข้อโต้แย้งสาคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
เมื่อ พูด ถึง รัฐ ธรรมนู ญ มัก จะมีข้อ โต้ อ ภิป ราย (Argument) ที่แ ยกออกเป็ น สองขัว้ สองฝ กั ฝ่ า ย
(Contradictory) อยู่เสมอ นับตัง้ แต่ประเด็นโต้แย้งใน (1) เรื่องการบัญญัตไิ ว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับการ
กาหนดไว้ในกรอบจารีตประเพณี (2) เรื่องการบรรจุสาระบัญญัติอย่างละเอียดมากมาตรากับการมีสาระ
หลักการอย่างกว้างน้อยมาตรา (3) เรือ่ งการสร้างรัฐธรรมนูญทีส่ มบูรณ์ทางเนื้อหากับการสร้างรัฐธรรมนูญที่
เป็ นเลิศทางปฏิบตั ิ (4) เรื่องการเน้นอานาจของผูป้ กครองกับการเน้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน (5) เรื่อง
การให้มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ง่ายกับการแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้ยาก (6) เรื่องการยอมรับสิทธิเสรีภาพทีม่ ี
อยู่แต่ดงั ้ เดิมตามธรรมชาติของประชาชนกับการยอมรับเฉพาะสิทธิเสรีภาพทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้แต่ภ ายใน
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเท่านัน้ (7) เรื่องการใช้รฐั ธรรมนูญเป็ นอุปกรณ์สร้างวิวฒ
ั นาการทางการปกครอง
กับการใช้ว ิว ัฒนาการทางปกครองเป็ น เกราะคุ้มกันรัก ษารัฐ ธรรมนู ญ (8) เรื่อ งการใช้รฐั ธรรมนู ญ เป็ น
เครื่องมือจากัดอานาจของรัฐกับการใช้รฐั ธรรมนู ญเป็ นเครื่องมือส่งเสริมการใช้อานาจของรัฐ (9) เรื่องการ
กาหนดให้รฐั ธรรมนู ญมีบทบาทเป็ นกระจกสะท้อนการเมือง-การปกครองกับการกาหนดให้รฐั ธรรมนู ญมี
บทบาทเป็นกลไกกากับความคุมการเมือง-การปกครอง (10) เรื่องรัฐธรรมนูญควรเป็ นของฝ่ายปกครองหรือ
ของฝ่ายประชาชนผู้รบั การปกครอง (11) เรื่องรัฐธรรมนู ญควรใช้ตามเจตนารมณ์ของผู้จดั ทาหรือใช้ตาม
เจตนารมณ์ของผูใ้ ช้
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1. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครอง
รัฐธรรมนู ญถือเป็ นประดิษฐกรรมทางการเมืองที่สงั คมมนุ ษย์ สร้างขึ้นใช้ประโยชน์ ด้านการเมืองการ
ปกครองมาตัง้ แต่ในสมัยของสังคมกรีกโบราณประมาณ 400-300 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราชมาแล้ว โดยคุณูปการอัน
สาคัญยิง่ ของรัฐธรรมนูญ ก็คอื การทาให้สงั คมมนุ ษย์สามารถสร้างประชาคมการเมือง (political community)
และวางรากฐานทางการเมืองการปกครองได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างการ ยอมรับในหมู่ประชาชนทัวไป
่
ที่จะให้มคี นอื่นที่เรียกว่าผู้ปกครองมาปกครองตัวเองได้ หรือ กล่าว อีกนัยหนึ่งก็คอื การยินยอมให้มฝี ่าย
ผูป้ กครองและฝ่ายผู้รบั การปกครองนัน่ เอง ซึ่งถือเป็ นรากฐานสาคัญ ในการสร้างความเห็นพ้องทางการเมือง
(political consensus) ของมนุษย์ขน้ึ ในการดารงชีวติ อยูร่ ว่ มกัน ภายใต้รปู แบบของประชาคมการเมือง
เหตุผลสาคัญ ที่ทาให้คนในสังคมยอมรับให้มกี ารปกครองก็เพราะเชื่อว่ารัฐธรรมนู ญ จะช่วยเป็ น
หลักประกันความยุตธิ รรม ความมันคง
่ ความเสมอภาค ความมีอสิ ระและเสถียรภาพระหว่าง ผูป้ กครองกับผูร้ บั
การปกครองได้ โดยที่ไม่มใี ครกดขีข่ ่มเหงใครได้ หากแต่ช่วยแก้ไขปญั หาอุปสรรคและเกื้อหนุ นให้ผู้รบั การ
ปกครองสามารถบรรลุถงึ เป้าหมายสูงสุดในการมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ได้ถงึ ขัน้ ทีเ่ รียกว่า ความสุขทีส่ มบูรณ์ (felicity)
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิวฒ
ั นาการของสังคมมนุ ษย์ และสภาพแวดล้อมทางการเมืองเปลีย่ นแปลงไปความ
มุง่ หมายในการนารัฐธรรมนูญไปใช้ประโยชน์กไ็ ด้ขยายขอบเขตของเป้าหมายออกไปหลากหลาย มากขึน้ ทัง้ นี้
อาจจาแนกได้โดยลาดับดังต่อไปนี้ คือ
(1) สังคมยุคกรีกโบราณ รัฐธรรมนู ญถูกใช้เป็ นเครื่องมือในการกาหนดรูปแบบของรัฐและการ
ปกครอง เพื่อสร้างรัฐที่ดี และการปกครองที่ยุติธรรม ทัง้ นี้ภายใต้ความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการปกครองโดย
กฎหมายแทนการปกครองโดยคนจะทาให้การปกครองมีความยุตธิ รรม
(2) สังคมยุคจักรวรรดิ โรมัน รัฐธรรมนู ญถู กใช้เป็ นเครื่องมือในการสร้างวิว ัฒนการของการ
ปกครอง เพื่อสร้างรัฐให้เจริญรุ่งเรือง และสร้างความกินดีอยู่ดขี องราษฎร ทัง้ นี้ ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน
ทีว่ ่า ความเจริญรุง่ เรืองของรัฐ และความอยูด่ กี นิ ดีของราษฎรขึน้ อยูก่ บั รัฐธรรมนูญทีน่ ามาใช้
(3) สังคมยุคสมัยใหม่ รัฐธรรมนู ญถูกใช้เป็ นเครื่องมือในการวางหลักประชาธิปไตยทางการเมือง
การปกครอง เพื่อสร้างรัฐประชาธิปไตยโดยการจากัดอานาจรัฐและประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทัง้ นี้
ภายใต้ความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องทาการ จากัดขอบเขตอานาจของ
ผูป้ กครองให้ชดั เจน และให้มหี ลักประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรไว้ดว้ ย
ตามวิว ฒ
ั นาการของสังคมทัง้ 3 ยุคดังกล่าว จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนู ญล้วนถูกใช้ในวัตถุประสงค์
เดียวกันทัง้ สิน้ คือการใช้เป็นเครือ่ งมือในทางการเมืองการปกครอง แม้ว่าจะมีจุดเน้นของเป้าหมายทีแ่ ตกต่าง
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กันไปก็ตาม กล่าวคือ ในยุคกรีกโบราณนัน้ รัฐธรรมนู ญถูกใช้เพื่อ สนองเป้าหมายในการสร้างรัฐและการ
ปกครองทีด่ ี คือ การปกครองทีเ่ น้นความยุตธิ รรมเป็ นทีต่ งั ้ ขณะทีใ่ นยุคจักรวรรดิโรมันนัน้ รัฐธรรมนู ญถูกใช้
เพื่อสนองเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของรัฐและการปกครองในทิศทางทีม่ คี วามก้าวหน้ามาก
ขึน้ คือ การปกครองที่เน้ นการสร้างความเจริญของรัฐ และการอยู่ดกี นิ ดีของประชาชนเป็ นที่ตงั ้ ส่วนในยุค
สมัยใหม่ รัฐธรรมนู ญถูกใช้เพื่อสร้างความเป็ นปึ กแผ่นของประชาธิปไตย คือการปกครองที่เน้นการจากัด
อานาจรัฐและการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็ นทีต่ งั ้
2. รัฐธรรมนูญกับแนวความคิ ดในการออกแบบการเมืองการปกครอง
แนวความคิดทีย่ อมรับการสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมืองการปกครองของรัฐธรรมนูญนัน้ อาจจาแนก
ออกได้เป็น 2 แนวความคิด คือ (1) แนวความคิดทีย่ อมรับการเป็ นเครื่องมือ ในการกาหนดกติกาสูงสุดทาง
การเมืองการปกครองของรัฐธรรมนูญ ซึง่ จัดอยู่ในแนวความคิด กฎหมายมหาชน (Public Law) กับ (2)
แนวความคิดทีย่ อมรับการเป็ นเครื่องมือในการออกแบบการเมืองการปกครองของรัฐธรรมนู ญ ซึง่ จัดอยู่ใน
แนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)
(1) แนวความคิ ดของสานักกฎหมายมหาชน (Public Law) ตามแนวคิดกฎหมายมหาชน
รัฐธรรมนูญมีฐานะเป็ นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศทีเ่ ขียนไว้เป็ น ลายลักษณ์อกั ษร โดยเกี่ยวข้อง
กับการเมืองการปกครองใน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก คือ การเป็ นกฎหมายแม่บทสูงสุด (Supreme Law) กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ
เป็นแม่บทในการกาหนดทีม่ าของกฎหมายอื่น โดยทีก่ ฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้
ลักษณะที่สอง คือ การเป็ นกฎหมายพื้นฐาน (Fundamental Law) กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ
เป็ นกฎหมายพืน้ ฐานในการกาหนดรูปแบบการปกครอง (form of government) โดยการกาหนดขอบเขตอานาจ
ของสถาบันการปกครอง และกาหนดลักษณะความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างสถาบันการปกครองดังกล่าว เช่น
กาหนดให้อานาจการออกกฎหมายเป็ นอานาจของสถาบันนิติบญ
ั ญัติ (Legislative Institution) อานาจการ
บังคับใช้กฎหมายเป็ นอานาจของสถาบันบริหาร (Executive Institution) และอานาจการตีความกฎหมายและ
พิพากษาคดีเป็นอานาจของสถาบันตุลาการ (Juridical Institution) เป็ นต้น ส่วนการกาหนดลักษณะความสัมพันธ์
ทางอานาจระหว่างสถาบันการปกครองดังกล่าว ได้แก่ การกาหนดให้มคี วามสัมพันธ์แบบตรวจสอบถ่วงดุล
(checks and balances) และความสัมพันธ์ แบบแยกอานาจ (separation of powers) ระหว่างสถาบันนิติ
บัญญัตกิ บั สถาบันบริหาร เป็นต้น
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ลักษณะที่ สาม คื อ การเป็ นกฎหมายที่ มี เงื่ อนไขการบังคับใช้ ต่ างจากกฎหมายทัว่ ไป
กล่าวคือ รัฐธรรมนู ญมีฐานะเป็ นกฎหมายมหาชนไม่ใช่กฎหมายเอกชน มีเงื่อนไขในการบังคับใช้ท่มี คี วาม
พิเศษไม่เหมือนกฎหมายอื่น เช่น (1) การเป็ นกฎหมายทีม่ อี ภิสทิ ธิ ์ ไม่เสมอภาคทาให้ฝา่ ยหนึ่งอยู่เหนือกว่า
อีกฝา่ ยหนึ่ง อาทิ รัฐอยูเ่ หนือกว่าบุคคล (2) การเป็นกฎหมายผูกพันผลประโยชน์สาธารณะของคนทัวไป
่ (3)
การเป็ นกฎหมายเชิงบังคับหรือเป็ นข้อห้ามที่มคี วามเด็ดขาดไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ (4) การเป็ นกฎหมายที่ต้อง
ตีความด้วยวิธพี เิ ศษโดยอาศัยศาลเฉพาะที่แตกต่างจากศาลทัวไป
่ อาทิ ศาลรัฐธรรมนู ญ และ (5) การเป็ น
กฎหมายทีอ่ าศัยกาลังบังคับด้วยอานาจรัฐเป็นสาคัญ1
ตามแนวความคิดกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนู ญจะถูกกาหนดคุณค่าหรือการให้ความสาคัญเป็ น
พิเ ศษกับ เรื่อ งของการเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรัฐ ธรรมนู ญ จึง ต้ อ งก าหนดมาตรการในการคุ้ม ครอง
รัฐ ธรรมนู ญ ไม่ ใ ห้ถู ก ละเมิด โดยกฎหมายอื่น และการก าหนดมาตรการในการควบคุ ม การบังคับใช้
รัฐธรรมนู ญให้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนู ญ หรือโดยความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ (Constitutionality)
ไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมๆ กันไปด้วย
(2) แนวความคิ ดรัฐธรรมนู ญนิ ยม (Constitutionalism) ตามแนวความคิดรัฐธรรมนู ญนิ ยม
รัฐธรรมนู ญมีฐานะเป็ นกรอบเค้าโครงในการวางระบบและสถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศ
(political framework) โดยการกาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับ แนวทางในการ บรรลุถงึ จุดมุ่งหมายทางการเมือง
การปกครองในด้านต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ได้แก่ จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐ เช่น แนวทางของ
รัฐเดีย่ ว (unitary state) และแนวทางของรัฐรวม (composite state) จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับรูปแบบของผูป้ กครอง
เช่ น แนวทางผู้ปกครองเดี่ยว (individual responsibility) และแนวทางผู้ป กครองเป็ น คณะ (collective
responsibility)
จุ ด มุ่ ง หมายเกี่ย วกับ รูป แบบของอ านาจการปกครอง เช่ น แนวทางการรวมอ านาจ
(centralization) และแนวทางการกระจายอานาจ (decentralization) จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับรูปแบบของลัทธิการ
ปกครอง เช่น แนวทางประชาธิปไตย (democracy) แนวทางคอมมิวนิสต์ (communism) และแนวทางเผด็จ
การ (dictatorship) และจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับรัฐบาลประชาธิปไตย เช่น แนวทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
(Parliamentary Democracy) แนวทางประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Presidential Democracy) และ
แนวทางประชาธิปไตยแบบกึง่ ประธานาธิบดีและกึง่ รัฐสภา (Mixed Form Democracy) เป็นต้น
รัฐธรรมนู ญตามแนวความคิดของส านั กรัฐธรรมนู ญ นิ ยม จึงถู กใช้เป็ นเครื่อ งมือใน การ
ออกแบบการเมืองการปกครองโดยตรง ทัง้ นี้ เพื่อสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองของสังคม หรือของผูม้ ี
อิทธิพลในการจัดทารัฐธรรมนูญในขณะนัน้ นันเอง
่
รัฐธรรมนูญตามแนวความคิดนี้จงึ มักจะใช้รฐั ธรรมนูญเพื่อ

27

เป็ นเครื่องมือในการปฏิรปู การเมือง (political reform) หรือเปลี่ยนแปลง ระบบการเมืองการปกครองให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการใหม่ๆอยูเ่ สมอ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว รัฐ ธรรมนู ญ ตามแนวความคิ ด ของส านั ก รัฐธรรมนู ญ นิ ย มจึง เป็ น
รัฐธรรมนู ญที่มภี าวะพลวัต (dynamic) ค่อนข้างสูง ซึ่งผันแปรไปตามเงื่อนไขความต้องการของสังคมและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ เมือ่ เป็นเช่นนี้ รัฐธรรมนูญจึงถูกใช้เป็ นเครื่องมือในการแก้ไขดัดแปลง
(adaptation) เพื่อออกแบบระบบการเมืองการปกครอง (design) ให้มคี วามทันสมัย (modernization)
สามารถปรับแก้สภาพปญั หาทีก่ าลังเผชิญอยูใ่ นขณะนัน้ พร้อมๆ กันไปกับการสนองความต้องการในเป้าหมาย
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนู ญตามแนวความคิดของสานักรัฐธรรมนู ญนิยมนัน้ ถูกใช้เป็ น
เครื่องมือในการออกแบบการเมือ ง ทัง้ ในวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปญั หาของระบบการเมืองการปกครอง
และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบการเมือง การปกครองพร้อมกันไปด้วย
กล่ าวกันว่าแนวความคิดของสานักรัฐธรรมนู ญ นิ ยมนัน้ ได้รบั การบุกเบิกในประเทศ
2
สหรัฐอเมริกา โดยเริม่ จากการใช้รฐั ธรรมนูญเพื่อสร้างรูปแบบของรัฐในระบบสหพันธรัฐ (Federal State)
ในช่วงเริม่ แรกและเปลี่ยนไปสู่การสร้างรูปแบบการเมืองการปกครองในระบบเสรีประชาธิปไตย (Liberal
Democracy) ในเวลาต่อมา จากนัน้ แนวความคิดของสานักรัฐธรรมนูญนิยม จึงได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในสังคมยุโรป ซึ่งมีจุดเน้นในการสร้างระบบการเมืองการปกครองที่มคี วามเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เช่น
การสร้างฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง (Strong Executive) และรัฐสภาที่มเี หตุผล (Rationalized Parliamentary
System) ในประเทศฝรังเศส
่ เป็นต้น
ตามแนวความคิดของสานักรัฐธรรมนู ญนิยม รัฐธรรมนู ญจะถูกกาหนดคุณค่า หรือการให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษกับเรื่องของการเป็ นเครื่องมือในการกาหนดวิธกี ารและมาตรการเพื่อการแก้ไขปญั หาและ
การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของรัฐธรรมนู ญ ให้สนองตอบต่อเป้าหมายทางการเมืองการปกครอง
ด้านต่างๆ ได้ตามความต้องการของสังคม ดังนัน้ การออกแบบการเมืองให้มหี ลักการ กลไกและมาตรการที่
ดีเพื่อนาไปสู่การบรรลุผลถึงเป้าหมายทางการเมืองการปกครอง จึงถือเป็ นหัวใจสาคัญของรัฐธรรมนู ญตาม
แนวความคิดนี้ โดยเฉพาะการออกแบบการเมืองการปกครอง ให้เกิดผลลัพธ์ตามความต้องการใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในระหว่างการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์แวดล้อมทางการเมืองการปกครองในมิตติ ่างๆ อยูเ่ สมอ
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็ นต้นแบบของการปกครองในระบบ ประธานาธิบดี
(Presidential System) นัน้ ถือเป็ นรัฐเสรีประชาธิปไตยทีไ่ ด้วางหลักสาคัญในการออกแบบการเมืองการปกครอง
แบบแยกอานาจ (separation of powers) และการตรวจสอบและถ่วงดุลยอานาจ (checks and balances) ซึง่ ผล
พวงจากการออกแบบดังกล่าวทาให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบอบการปกครองที่มจี ุดเด่นในส่วนที่เกี่ยวกับ
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ผูน้ าของประเทศ คือ การมีผนู้ าแบบผู้นาเดีย่ วที่มคี วามเป็ นเอกภาพ และมีความแน่ นอนชัดเจนเป็ นเอกเทศ
(individual responsibility) ทาให้ประธานาธิบดีซง่ึ มีฐานะเป็ นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลด้วยนัน้ เป็ น
ผูน้ าทีม่ ภี าวะผูน้ าสูงและสามารถใช้ภาวะผูน้ านัน้ สร้างความสามารถทางการปกครองสาหรับใช้เป็ นเครื่องมือใน
การใช้อานาจบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) ในเวลาต่อมา
ส าหรับในกรณีของประเทศฝรังเศสนั
่
น้ จากประสบการณ์ ของการใช้ร ัฐธรรมนู ญ ในสมัย
สาธารณรัฐที่ 5 เมื่อ ค.ศ. 1958 ซึ่งถือเป็ นต้นแบบของการปกครองในระบบกึ่งประธานาธิบดี-กึ่งรัฐสภา (Semi Presidential and Parliamentary System) นัน้ ทาให้การปกครองของประเทศฝรังเศสมี
่
จุดเด่นในส่วนที่
เกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลเป็ นสาคัญ คือ การมีผนู้ าฝ่ายบริหารทีเ่ ข้มแข็ง (Strong Executive) ทาให้
ผูน้ ารัฐบาลสามารถรักษาความต่อเนื่องในการใช้อานาจบริหารประเทศสามารถกาหนดและผลักดันนโยบาย
สาคัญให้สาเร็จลุล่วงได้
ส่วนกรณีของประเทศเยอรมันนัน้ กล่าวได้ว่าเป็ นการออกแบบการเมืองการปกครองที่ม ี
จุดเน้นในเรื่องเสถียรภาพและประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน โดยรัฐธรรมนู ญ ค.ศ. 1949 ของเยอรมันที่เรียกว่า
กฎหมายพืน้ ฐาน (Basic Law) นัน้ ทาให้การปกครองของประเทศเยอรมันมีจุดเด่นในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกลไก
รากฐานของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ การสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมืองให้มขี นาดใหญ่
และมีความต่อเนื่องในรูปของพรรคมหาชน (Mass Party) กับในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกลไกรัฐบาลและฝ่ายบริหารมีผล
ทาให้พรรคการเมืองสามารถหยังรากอย่
่
างมันคง
่ จนกลายเป็ นเสาหลักของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ขณะที่ในส่ วนของกลไกรัฐบาลนัน้ ก็ได้เกิดระบบการตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างสร้างสรรค์ของรัฐสภาที่
เรียกว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจในเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Vote of No-Confidence) ขึน้ เพื่อรองรับ
ความต่ อ เนื่อ งในการใช้อ านาจบริห ารของฝ่ ายรัฐ บาล โดยการก าหนดให้ส ภาผู้แ ทนราษฎรต้อ งเลือ ก
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้ได้เสียก่อนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคนเดิม
3. รัฐธรรมนูญไทยกับแนวทางในการออกแบบการเมืองการปกครอง
เกณ์์ทวไปในการใช้
ั่
เป็นฐานสาหรับการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการมีอยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน
คือ
1. แนวความคิดต้นแบบเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
2. ปญั หาพืน้ ฐานของระบบการเมืองการปกครอง
3. เป้าหมายหลักในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
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(1) แนวความคิ ดต้ นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในกลุ่มแนวความคิดนี้ มี
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องและมีการอ้างอิงในการประยุกต์ใช้กบั การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของบรรดา
ประเทศที่แม้จะไม่เรียกตัวเองว่าเป็ นประเทศด้อยพัฒนาแต่ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเมืองการ
ปกครองอยูห่ ลายทฤษฎีดว้ ยกัน ได้แก่ (1) ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง3 (Political Development Theory)
(2) ทฤษฎีระบบการเมือง 4 (Political System Theory) (3) ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้ าที่5 (Structural Functional Theory) และ (4) ทฤษฎีการสร้างความทันสมัย ทางการเมือง6 (Political Modernization Theory)
สาระส าคัญของทฤษฎีด ังกล่ าวมีจุดเน้ นที่แตกต่ างกัน กล่ าวคือ ทฤษฎี การพัฒนาทาง
การเมือง จะให้ความสาคัญกับการสร้างความสามารถของสถาบันทางการเมือง โดยอาศัยกาลังสนับสนุ นของ
ประชาชนที่มตี ่อระบบการเมือง และอาศัยความเป็ นสถาบันทางการเมือง ขององค์กรทางการเมืองในการ
สนองตอบต่ อ ความต้อ งการของประชาชนอย่างต่ อ เนื่อ ง ทฤษฎี ระบบการเมือง จะให้ค วามสาคัญ กับ
สมรรถนะของระบบการเมือง (capability of political system) โดยอาศัยความสามารถในการนาหรือ
ดึงดูดเอาทรัพยากรไปใช้ (resource extraction) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของคนหรือการ
บังคับใช้กฎหมาย (regulation) ความสามารถในการแจกจ่ายสิง่ มีคุณค่า (distribution) ความสามารถในการ
สนองความต้องการของประชาชน และอาศัยความสามารถในการใช้สญ
ั ลักษณ์ (symbolic) ทฤษฎีโครงสร้าง
หน้ าที่ จะให้ความส าคัญกับ ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความอยู่รอดของระบบการเมืองการปกครอง
(survival efficiency) โดยอาศัยการแยกความแตกต่างของโครงสร้างการเมืองและการทาหน้าทีต่ ามความชานาญ
เฉพาะด้าน (differentiation & specialization) การจัดโครงสร้างของระบบการเมืองทีซ่ บั ซ้อนให้รองรับกับ
การทาหน้าที่พ้นื ฐานที่แตกต่างกันของระบบการเมืองได้ (complexity) และอาศัยการแบ่งงานกันทาอย่าง
เป็ นอิสระตามความชานาญของสถาบันทางการเมือง (autonomy) ส่ วนทฤษฎี การสร้างความทันสมัยทาง
การเมือง จะให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมทางการเมืองและสานึ กการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
(political culture and political participation) โดยอาศัยความมีเหตุผลของการใช้อานาจทางการเมืองการ
ปกครอง (rationalization of authority) ความแตกต่างและสลับซับซ้อนของโครงสร้างสถาบันทางการเมือง
การปกครอง (differentiation of political structure) และอาศัยสานึกความมีประสิทธิผลทางการเมืองในการ
เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (political efficacy)
สาหรับในกรณีของรัฐธรรมนูญไทยในปจั จุบนั แนวทางในการออกแบบการเมืองการปกครอง
หากพิจารณาเทียบเคียงหรือเชื่อมโยงกับปจั จัยองค์ประกอบด้านแนวความคิดต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
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การเมืองการปกครองแล้ว กล่าวได้ว่าเป็ นแนวทางการผสมผสานในเชิงบูรณาการ (integration) กล่าวคือ มีการ
ผสมผสานเอาแนวความคิดดังกล่าวในหลายๆ ด้านมาผนวกเข้าด้วยกันนัน่ เอง ทัง้ นี้ สามารถพิจารณาให้ตาม
กรอบแนวทางการปฏิรปู การเมืองตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ได้จาก 3 แนวทาง หลักดังต่อไปนี้ คือ7
1) แนวทางในการทาให้การเมืองเป็ นของพลเมืองโดยการเพิม่ สิทธิเสรีภาพแลมีส่วน
ร่วม
2) แนวทางในการทาให้ระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและชอบธรรมใน
การใช้อานาจและการเพิม่ อานาจพลเมืองในการควบคุมการใช้อานาจในทุกระดับ
ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
3) แนวทางในการทาให้รฐั บาลมีเสถียรภาพ นายกรัฐมนตรีมภี าวะความเป็ นผู้นาและ
รัฐสภามีประสิทธิภาพและมีเหตุผล
จากแนวทางดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในแนวทางแรก ซึง่ ต้องการทาให้การเมืองเป็ นของพลเมือง
นัน้ มีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุ น ของประชาชนที่ม ี
ต่อระบบการเมือง และทฤษฎีการสร้างความทันสมัยทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับ สานึกการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน แนวทางที่สอง ซึ่งต้องการทาให้ระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและ
ชอบธรรมในการใช้อานาจนัน้ มีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสร้างความทันสมัยทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความมีเหตุผลของการใช้อานาจทางการเมืองการปกครอง สาหรับ แนวทางที่ สาม ซึง่ ต้องการทาให้รฐั บาลมี
เสถียรภาพ นายกรัฐมนตรีมภี าวะความเป็ นผูน้ าและรัฐสภามีประสิทธิภาพนัน้ มีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีการ
พัฒนาทางการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างความ เป็ นสถาบันทางการเมืองและการสร้างความสามารถ
ของสถาบันทางการเมืองการปกครอง ทฤษฎี โครงสร้าง - หน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งงานกันทาอย่าง
เป็ นอิสระของสถาบันทางการเมือง และทฤษฎีการสร้างความทันสมัยทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับความมี
เหตุผลของการใช้อานาจทางการเมืองการปกครอง และความแตกต่างและซับซ้อนของโครงสร้างสถาบันทาง
การเมืองการปกครอง
ในภาพรวมของแนวทางทัง้ สาม กล่ า วได้ ว่ า น้ า หนั ก ในการวางจุ ด เน้ น เพื่อ สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของรัฐธรรมนู ญ นัน้ จะมีสดั ส่วนที่มดี ุลยภาพระหว่างฝ่ายประชาชน
กับ ฝ่ า ยผู้ป กครองค่ อ นข้า งเท่ า เทีย มกัน โดยในฝ่ า ยของประชาชนนัน้ รัฐ ธรรมนู ญ ได้ว างแนวทางให้
ประชาชนเข้ามีบทบาทในการมีส่ ว นร่วมทางการเมืองอย่างเข้มข้น (active people) และมีประสิทธิผ ล
ทางการเมืองมากขึน้ (political efficacy) หรือสร้างความเปลีย่ นแปลงให้แก่การเมืองภาคพลเมืองในทิศทาง
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ทีม่ คี วามก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือการหวังผลให้ประชาชนเป็ นฝ่ายขับเคลื่อนการเมืองด้วย
ตนเองมากขึน้ (people driven) ขณะทีใ่ นฝ่ายของผูป้ กครองนัน้ รัฐธรรมนูญได้วางแนวทางให้สถาบันซึง่ เป็ น
กลไกหลักทางการเมืองการปกครอง ได้แก่ รัฐบาล รัฐสภา และระบบราชการอยู่ภายใต้วงล้อมของประชาชน
อย่างเข้มงวดทัง้ ด้านการควบคุมตรวจสอบและการให้การยอมรับสนับสนุ น และในขณะเดียวกันก็เพิม่ ความ
เป็ นอิสระและความสามารถของกลไกสถาบันทางการเมือ งการปกครองเหล่ านั น้ ให้สามารถดารงความมี
เสถียรภาพ ความมีภาวะผู้นาและความมีประสิทธิภาพอยู่ได้พร้อมกันไปด้วย ซึ่งในภาพรวมของแนวทาง
ดังกล่าวสามารถกล่าวได้ว่า เป็ นแนวทางในการออกแบบการเมืองการปกครองบนพื้นฐานของการ
สร้างดุลยภาพระหว่ าง หลักการของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยแบบทางตรง (Direct
Democracy) กับแบบ ทางอ้อม (Indirect Democracy) ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็ นระบอบประชาธิ ปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) นัน่ เอง
ั หาทัว่ ไป ที่
(2) ปั ญหาพื้ นฐานของระบบการเมื องการปกครอง แนวความคิดเกี่ยวกับป ญ
เรียกว่า ภาวะวิกฤตของระบบการเมืองการปกครอง ได้มกี ารจาแนกลักษณะสาคัญของปญั หาไว้ใน 6 ลักษณะ
ด้วยกัน คือ
1) ปญั หาความชอบธรรม (legitimacy crisis)
2) ปญั หาการมีส่วนร่วม (participation crisis)
3) ปญั หาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (integration crisis)
4) ปญั หาการกระจายสิง่ มีคุณค่า (distribution crisis)
5) ปญั หาการเข้าถึงประชาชน (penetration crisis)
6) ปญั หาความผูกพันทางเอกลักษณ์ (identity crisis)
สาหรับกรณีของระบบการเมืองการปกครองของไทยนัน้ ตามสภาพข้อเท็จจริงอาจจาแนก
ลักษณะสาคัญของปญั หาเกีย่ วกับระบบการเมืองการปกครองด้านต่างๆ ได้ ใน 5 ด้านดังต่อไปนี้ คือ
ั หาของการขาด
1) ปั ญ หาด้ า นโครงสร้ า งทางการเมื อ งการปกครอง เป็ น ป ญ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เกื้อกูลกันแต่เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงแปลกแยกทางการเมือง (political alienation)
ระหว่างโครงสร้างการเมืองการปกครองส่วนบน (supper structure) โครงสร้างการเมืองการปกครอง ส่วนกลาง
(intermediate structure) และโครงสร้างการเมืองการปกครองส่ ว นล่ าง (lower structure) กล่ าวคือ
โครงสร้างการเมืองการปกครองส่วนบนซึง่ ประกอบด้วยสถาบันอานาจหลักทัง้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหารและ
ฝา่ ยตุลาการนัน้ เป็ นกลไกทีม่ อี านาจมาก แต่มคี วามชอบธรรมค่อนข้างต่ า เนื่องจากขีดความสามารถในการ
ผูกพันกับพันธะ (commitment) ด้านความรับผิดชอบและการตอบสนองต่อประชาชน (responsibility &
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responsiveness) ยังอยู่ในระดับต่ า ในขณะที่โครงสร้างทางการเมืองการปกครองส่วนกลาง ซึ่งมีพรรค
การเมืองและการเลือกตัง้ เป็ นกลไกหลักนัน้ ยังขาดการกระจายความหลากหลายของความเป็ นตัว แทน
(pluralism) และไม่สามารถทาหน้าที่พ้นื ฐานในการระดมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการ
เป็ นเบ้าหลอมความคิด เจตจานงและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มคี วามแน่ นอนชัดเจนได้ โดยเฉพาะการขาด
การหยังรากของความเป็
่
นสถาบันทางการเมือง (Political Institutionalization) ในระดับองค์กรพรรคการเมือง
และการสร้างความสามารถทางการปกครองของพรรคการเมือง (พรรคการเมืองมุ่งสร้างความสามารถทาง
การเมือ งเป็ น ด้านหลัก โดยละเลยการ สร้างความสามารถทางการปกครอง คือ มุ่งแสวงหาชัยชนะทาง
การเมืองในการเลือกตัง้ แต่มกั ประสบความล้มเหลวในการปกครอง คือบริหารนโยบายให้ประสบความสาเร็จ
ไม่ได้ เนื่องจากความเป็ นองค์กรของพรรคยังไม่ได้พฒ
ั นาให้มคี วามเข้มแข็งเพียงพอ) ส่วนในโครงสร้างทาง
การเมืองการปกครองส่วนล่าง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผลประโยชน์ องค์กรเอกชน และมวลชนนัน้ ยังขาดการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิผล (political efficacy) ทาให้ขาดอิทธิพลและไร้พลังในการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมือง มักถูกโดดเดี่ยวทางการเมือง และมีความแปลกแยกทางการเมืองกับพรรคการเมืองในฝ่ายทีไ่ ด้กุม
อานาจการเมืองการปกครองเสมอ
2) ปัญหาด้ านวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง ปญั หาวัฒนธรรมทางการเมือง
อาจแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ (1) วัฒนธรรมทางการเมืองระดับชนชัน้ นา (Elite Culture) และ (2) วัฒนธรรมทาง
การเมืองระดับมวลชน (Mass Culture) กล่าวคือ ในระดับชนชัน้ นานัน้ ปญั หาสาคัญ จะเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อานาจ (authority) ซึ่งโดยรวมถือว่าเป็ นปญั หาเกี่ยวกับอานาจนิ ยม (Authoritarianism) ซึ่งครอบคลุมทัง้ เรื่อง
การใช้อานาจที่ไม่ชอบธรรม (illegitimacy) และการใช้อานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (illegality) ส่วนในระดับ
มวลชนนัน้ ปญั หาสาคัญจะเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ (rights) ซึ่งโดยรวมถือว่าเป็ นปญั หาเกี่ยวกับสิ ทธิ ที่
คลุมเครือและไร้ผลสัมฤทธิ์ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ เรื่องการใช้สทิ ธิของพลเมือง (citizen rights) กับสิทธิมนุ ษยชน
(human rights) ครอบคลุมทัง้ เรื่องการใช้สทิ ธิในพรมแดนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation)
กับสิทธิในพรมแดนของการแข่งขัน ทางการเมือง (political competition) และครอบคลุมทัง้ ในเรื่องของการใช้
สิทธิในการโต้แย้ง คัดค้าน (the rights to defend) กับสิทธิในการเรียกร้องต่ออานาจ (the rights to demand)
3) ปัญหาด้านพฤติ กรรมทางการเมืองการปกครอง ปญั หาพฤติกรรมอาจแบ่งได้เป็ น 2
ส่ วน คือ (1) พฤติกรรมการแข่งขันทางการเมือง และ (2) พฤติกรรมการมีส่ วนร่วมทางการเมือง กล่ าวคือ
พฤติกรรมการแข่งขันทางการเมืองของนักการเมืองยังตกอยู่ในวังวนของการแก่งแย่ง (irregular competition) มี
อิทธิพลเหนือการแข่งขัน (regular competition) ส่งผลให้กระบวนการทางการเมืองทัง้ ในการเข้าสู่อานาจ การใช้
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อานาจและการพ้นจากอานาจอยูน่ อกกติกาขาดความแน่ นอนหรือไม่มแี บบแผนทีส่ ามารถคาดหมายได้ ส่วน
พฤติกรรมการมีส่ว นร่วมทางการเมืองของประชาชนนั น้ ถือว่ายังขาดดุลยภาพระหว่างการเข้า มีส่วนร่วม
ทางการเมืองแบบมีอสิ ระ (autonomy) กับการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองแบบถูกระดมชักนา (mobilization)
ส่งผลให้การแสดงบทบาททางการเมืองของประชาชนขาดความหนักแน่ นในผลสัมฤทธิ ์และขาดความแน่ นอน
ชัดเจนในเรือ่ งของการรวบรวมผลประโยชน์ (interest aggregation) และการเรียกร้องผลประโยชน์ (interest
articulation) ซึง่ จะส่งผลเชื่อมโยงตกทอดต่อไปถึงเรื่องหลักประกันของพันธะทางการเมืองการปกครองทา
ให้ ค วามเอาใจใส่ ผู ก พัน ของฝ่ า ยอ านาจการเมือ งขาดความตระหนั ก ในเรื่อ งของความรับ ผิด ชอบ
(responsibility) และการตอบสนอง (responsiveness) ทีพ่ งึ มีต่อการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์และข้อเรียกร้อง
ต้องการของประชาชนต่อไปอีกด้วย
4) ปั ญหาด้ านกลไกอานาจทางการเมืองการปกครอง ปญั หาในส่วนของกลไก
อานาจนี้ กล่าวได้ว่าเป็ นปญั หาขาดดุลยภาพของกลไกอานาจเป็ นสาคัญ กล่าวคือ กลไกอานาจทางการเมืองการ
ปกครองนัน้ มีลกั ษณะเป็ นกลไกกึ่งผูกขาด-กึ่งอานาจเดีย่ วมากกว่าการเป็ นกลไกทีก่ ระจายหรือถ่วงคานกันอย่าง
ซับซ้อน อย่ างเช่ น กรณี ของกลไกรัฐบาลในระบบรัฐสภาที่ม ีล ักษณะเป็ นอ านาจเดี่ยว (monist)
คือ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรฝา่ ยข้างมากก็เป็ นฝา่ ยเดียวกันกับรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร (fusion of power) ซึง่ ทา
ให้การถ่วงดุลย์ระหว่างฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั ฝ่ายบริหารต้องไร้ผลไปในทีส่ ุด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปญั หานี้ ยัง
มีประเด็นที่สาคัญกว่านี้คอื การทีก่ ลไกอานาจทางการเมืองการปกครองนัน้ ขาดการกระจายและสร้างดุลยภาพ
ร่วมระหว่างกลไกของผูใ้ ช้อานาจ (power user) กับกลไกของผูต้ รวจสอบอานาจ (power censor) และกลไกของผู้
กากับอานาจและเรียกร้องสิทธิ (power monitor & protector) ทาให้กลไกของผูใ้ ช้อานาจแข็งแรงสูงสุด และมี
อิทธิพลสูงสุดในการครอบงาเหนือการเมืองการปกครองได้อย่างครอบคลุมเบ็ดเสร็จแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่
กลไกฝ่ายตรวจสอบอ านาจ และกลไกในการก ากับอ านาจและเรียกร้องสิทธิตกอยู่ในภาวะอ่ อนแอและไร้
ความหมายทางการเมืองการปกครองไปโดยสิน้ เชิง
5) ปัญหาด้านมาตรการควบคุมตรวจสอบทางการเมืองการปกครอง ปญั หาดัง้ เดิม
ของมาตรการควบคุมตรวจสอบทางการเมืองการปกครองเป็ นมาตรการของความว่างเปล่า คือ ไม่มกี ารตรวจสอบ
ไม่มคี วามผิด และไม่มโี ทษทางการเมืองการปกครองอย่างแท้จริงแต่อย่างใด เนื่องจากการเมืองการปกครองใน
สภาพดัง้ เดิมนัน้ มาตรการของระบบการตรวจสอบถ่วงดุลย์ (checks and balances) ไม่มอี ยู่จริง และไม่สามารถ
ทาหน้าทีไ่ ด้จริง (defunct mechanic) แต่สงิ่ ทีม่ อี ยู่จริงและทาหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพได้จริงกลับเป็ นมาตรการ
ของระบบการสมยอมและแลกเปลี่ยนตอบแทนซึ่งกัน (reciprocal measure) ซึ่งเป็ นการเกื้อหนุ นให้มกี ารใช้
อานาจอย่างฉ้อฉล ได้มากกว่าการควบคุมการใช้อานาจให้จากัด

34

อย่า งไรก็ต าม ในการจัด ท ารัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปี 2540 นัน้ ทางสภาร่างรัฐ ธรรมนู ญ ได้
ประมวลประเด็นปญั หาทางการเมืองการปกครองไว้ใน 3 ประเด็นสาคัญดังนี้ คือ8
ประเด็นแรก ปญั หาเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ประเด็นที่สอง ปญั หาเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ประเด็นที่สาม ปญั หาเกีย่ วกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง
(3) เป้ าหมายหลักในการพัฒนาการเมื องการปกครอง ในบทศุ ภมัสดุ หรือค าปรารภของ
รัฐธรรมนู ญได้แสดงถึงเจตนารมณ์เป้าหมายของรัฐธรรมนู ญฉบับนี้ไว้ว่า “...สภาร่างรัฐธรรมนู ญประกอบด้วย
สมาชิกทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ จากรัฐสภาจานวนเก้าสิบเก้าคน มีหน้าทีจ่ ดั ทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทงั ้ ฉบับเพื่อเป็ น
พื้นฐานสาคัญในการปฏิรูปการเมือง... โดยมีสาระสาคัญเป็ นการส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนให้ ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐเพิ่ มขึ้น ตลอดทัง้
ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้ มีเสถียรภาพ และประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้น ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงความคิดเห็น
ของประชาชนเป็ นสาคัญ…”9
จากการสะท้อนเจตนารมณ์เป้าหมายของรัฐธรรมนูญดังกล่าว สามารถจาแนก เป้าหมายในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองของรัฐธรรมนู ญได้ใน 3 เป้าหมายที่สาคัญคือ (1) เป้าหมาย ในการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง (2) เป้าหมายในการตรวจสอบอานาจ
รัฐ และ (3) เป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมือง ให้มเี สถียรภาพและประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนเห็นว่าสาระสาคัญของเป้าหมายทัง้ สามประการดังกล่าวสามารถ โยงเข้าสู่
เรื่องของการปฏิรูปการเมืองการปกครองได้ใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ (1) การปฏิรูปการเมือง ในภาคนักการเมือง
หรือการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยแบบผูแ้ ทน (Representative Democracy) และ (2) การปฏิรปู การเมืองใน
ภาคพลเมือง หรือการปฏิรปู ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)
1) การปฏิ รูปการเมืองในภาคนั กการเมืองหรือการปฏิ รูประบอบประชาธิ ปไตย
แบบผู้แทน การพัฒนาการเมืองการปกครองในส่วนนี้ เป้าหมายหลักของรัฐธรรมนู ญได้วางจุดเน้ นไว้ท่กี าร
จากัดอานาจของนักการเมืองเป็ นสาคัญ ซึง่ ในการจากัดอานาจดังกล่าวมีความครอบคลุมทัง้ การเข้าสู่อานาจ
การใช้อานาจและการพ้นจากอานาจ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบผูแ้ ทนนัน้ ยังมี
หลักปฏิบตั สิ าคัญที่ต้องคานึงถึงอีกหลายประการ ได้แก่ 10 (1) หลักปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันทาง
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การเมืองของกลุ่ มที่มคี วามแตกต่ างหลากหลาย โดยไม่มกี ารผูกขาดหรือครอบงาโดยกลุ่มหนึ่งกลุ่ มใด ซึ่ง
จาเป็ นต้องมีพรรคการเมืองให้เป็ นตัวเลือกมากกว่า 1 พรรค หรือมีอย่างน้อย 2พรรคทีม่ คี วามแตกต่างกัน (2)
หลักปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมหรือยอมรับความสามารถของประชาชน ซึง่ แสดงออกผ่านการเลือกตัง้ และการออก
เสียงประชามติ โดยเฉพาะการแสดงความสามารถในการเลือกตัวแทน และแนวนโยบายของพรรคการเมือง
มาเป็ นรัฐบาล (3) หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้แทนที่เป็ นรัฐบาลตามวาระที่กาหนดไว้
แน่ นอน (4) หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบและตอบสนองของรัฐบาลที่มตี ่อประชาชน โดยเฉพาะการ
รับผิดชอบต่อพันธะสัญญาทีไ่ ด้ให้ไว้ในการรณรงค์เลือกตัง้ ซึง่ เป็นการเคารพต่อการตัดสินใจเลือกผูแ้ ทนของ
ประชาชน และ (5) หลัก ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเคารพในความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2) การปฏิ รูป การเมือ งในภาคพลเมืองหรือ การปฏิ ร ูประบอบประชาธิ ปไตย
แบบมีส่วนร่วม การพัฒนาการเมืองการปกครองในส่วนนี้ เป้าหมายหลักของรัฐธรรมนูญได้วางจุดเน้นไว้ท่ี
การส่ ง เสริ มและคุ้มครองสิ ท ธิ เสรี ภาพของประชาชนเป็ นสาคัญ ซึ่งในการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพดังกล่า มีความครอบคลุมทัง้ ผู้ทรงสิทธิ สาระของสิทธิ และการเข้าถึงสิทธิของประชาชน กล่าวคือ ใน
ส่วนของผูท้ รงสิทธินนั ้ จะมีขอบข่ายครอบคลุมทัง้ ในระดับปจั เจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน ในส่วนของสาระ
ของสิทธินัน้ จะมีขอบข่ายครอบคลุมทัง้ ในด้านสิทธิความเป็ นมนุ ษย์ ด้านสิทธิความเป็ นพลเมือง และด้านสิทธิ
ความเสมอภาค ในส่วนของการเข้าถึงสิทธินนั ้ จะมีขอบข่ายครอบคลุมทัง้ ด้านการป้องกันสิทธิ ด้านการเรียกร้อง
ความคุม้ ครองสิทธิและด้านการขอเยียวยารักษา
อย่างไรก็ต าม การพัฒนาการเมือ งการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยแบบมี
ส่วนร่วมนัน้ ยังมีหลักปฏิบตั สิ าคัญที่ต้องคานึงถึงอีกหลายประการ ได้แก่11 (1) หลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับ การ
กระจายอานาจและการร่วมตัดสินใจทางการเมืองของประชาชน (2) หลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับกาiส่งเสริมโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมืองโดยตร (3) หลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับการส่งเสริมบทบาท
ทางการเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่ างที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน และ (4) หลักปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการส่งเสริมบทบาทและอานาจการตัดสินใจทางการเมืองของมวลชนคนทัวไปในระดั
่
บชาวบ้านแทน
นักการเมืองอาชีพ
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4. รัฐธรรมนูญกับการออกแบบการเมืองใหม่
โดยสรุปในภาพรวม กล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ได้สร้างความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการ
ปกครองให้มคี วามก้าวหน้า ในลักษณะทีเ่ ป็ นนวตกรรมทางการเมือง (political innovation) ใน 4 ส่วนด้วยกัน
คือ (1) การออกแบบเป้าหมายการเมืองการปกครองใหม่ (2) การออกแบบระบอบการเมืองการปกครองใหม่ (3)
การออกแบบกลไกอานาจการเมืองการปกครองใหม่ และ (4) การออกแบบพัฒนาการของกระบวนการทาง
การเมืองการปกครองใหม่
(1) รัฐธรรมนูญกับการออกแบบเป้ าหมายการเมืองการปกครองใหม่ ในส่วนนี้ถอื ว่ารัฐธรรมนูญ
ได้สร้างเป้าหมายการเมืองการปกครองใหม่ โดยที่ เน้ นการตรวจสอบและจากัด อานาจในส่ วนของ
การเมืองภาคผู้แทน และเน้ นการส่งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิ เสรีภาพในส่ วนของการเมืองภาคพลเมือง
ซึง่ ส่งผลต่อการสร้างดุลยภาพระหว่างการจากัดควบคุมขอบเขตอานาจของผูป้ กครอง กับการเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนซึง่ เป็นผูร้ บั การปกครองแต่เป็ นเจ้าของอานาจนัน้
(2) การออกแบบระบอบการเมืองการปกครองใหม่ ในส่วนนี้ถือว่ารัฐธรรมนู ญได้ออกแบบ
ระบอบการเมืองการปกครองใหม่แบบผสมผสานและสร้างดุ ลยภาพระหว่ างการเมืองภาคผู้แทนในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบ ทางตรง
(Direct

Democracy)

เป็ นการเมืองภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่ วนร่วม (Participatory

Democracy) ซึง่ เป็นการเมืองทีเ่ น้นความสาคัญของภาคพลเมือง
(3) รัฐธรรมนู ญกับการออกแบบกลไกอ านาจการเมื องการปกครองใหม่ ในส่ วนนี้ ถือว่ า
รัฐธรรมนู ญได้สร้างกลไกอานาจการเมืองการปกครองใหม่แบบการกระจายตัวของกลไกอานาจ (pluralist)
และแบบความซับซ้อนของกลไกอ านาจ (complexity) ที่มลี กั ษณะแตกต่ างเฉพาะด้าน (differentiation &
specialization) โดยที่ เน้ นการแยกกลไกอานาจของผู้ใช้ (power user) กลไกอานาจของผู้ควบคุม
ตรวจสอบ (power sensor) และกลไกอานาจของผู้เรียกร้องสิ ทธิ (power monitor) ออกจากกัน อย่าง
เป็ นอิ สระ (dependency connection) ซึ่งส่งผลต่อการสร้างดุลยภาพระหว่างการใช้อานาจ การตรวจสอบ
อานาจ และการกากับควบคุมอานาจหรือการเรียกร้องสิทธิ ลดการผูกขาดและการครอบงาทางอานาจเฉพาะ
องค์กรลง (dominant monist) ประชาชนผู้เป็ นเจ้าของอานาจสูงสุดในการปกครองมีความหมายสาคัญในทาง
การเมืองการปกครองมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการของระบบการตรวจสอบถ่ วงดุลยจะสามารถทาหน้ าที่ให้ม ี
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ประสิทธิภาพมากขึน้ ได้ และสามารถเข้ามาแทนทีม่ าตรการของระบบการสมยอมและแลกเปลีย่ นตอบแทนซึง่ กันใน
ระหว่างกลไกอานาจด้วยกันเอง ความฉ้อฉลทีเ่ กิดจากอานาจสามารถจากัดขอบเขตและควบคุมได้มากขึน้
(4) รัฐธรรมนูญกับการออกแบบพัฒนาการของกระบวนการทางการเมืองการปกครอง
ใหม่ ในส่วนนี้ถอื ว่ารัฐธรรมนูญได้วางจุดเน้ นที่การสร้างเบ้าหลอมในการวางรากฐานกระบวนการทาง
การเมืองการปกครองใหม่ใน 3 เสาหลักของกระบวนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย คือ (1)
เสาหลักด้านการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) (2) เสาหลักด้านอานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน (Popular
Sovereignty) และ (3) เสาหลักด้านความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy)
1) เสาหลักด้ านการปกครองโดยกฎหมาย รัฐธรรมนู ญได้ออกแบบการเมืองการ
ปกครองให้เป็ นระบอบรัฐบาลโดยกฎหมาย (Legal Government) โดยให้รฐั บาลหรือผู้ปกครองต้องผูกพันกับ
พันธะทางกฎหมายในด้ านความรับผิ ดชอบทางการเมืองและการใช้ อานาจ (political accountability)
มากขึ้น อาทิเช่น การผูกพันกับพันธะในการจากัดควบคุมขอบเขตของอานาจ วิธกี ารใช้อานาจและผลกระทบ
จากการใช้อานาจนพันธะในการตรวจสอบการใช้อานาจ พันธะในการรับผิดจากการใช้อานาจ และพันธะในการ
รับโทษจากการใช้อานาจทีผ่ ดิ กฎหมายหรือขัดรัฐธรรมนูญ
2) เสาหลักด้ านอานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชน รัฐธรรมนู ญได้ออกแบบการเมือง
การปกครองให้เป็ นระบอบรัฐบาลของปวงชน (Popular Government) โดยให้รฐั บาลหรือผู้ปกครองต้องผูกพัน
กับพันธะในด้ านการตอบสนองต่ อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน

(rights

and

liberties

responsiveness) มากขึ้น อาทิเช่น การผูกพันกับพันธะในการสนองตอบต่ อสิทธิของประชาชนในการ
แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่ งการเข้าถึงอานาจในรูปของการใช้สทิ ธิเพื่อมุ่งผลต่ออานาจทางการเมืองการปกครอง
โดยตรงไม่ว่าในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดตัง้ องค์กรทางการเมือง การร่วมกิจกรรมทางการเมือง การเลือกผูแ้ ทนทางการ
เมืองเข้าไปสู่อานาจหรือเข้าไปใช้อานาจนัน้ ให้สนองประโยชน์แก่ตนเองของประชาชน พันธะในการสนองตอบต่อ
สิทธิของประชาชนในการแสวงหาเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งผลประโยชน์ จากอานาจในรูปของการใช้สทิ ธิเพื่อมุ่งต่ อ
ประโยชน์ ท่ตี ้องอาศัยอานาจในการจัดทาโดยอ้อมไม่ว่าในส่วนของการผลักดันให้ ผู้แทนออกกฎหมาย การ
เรียกร้องให้รฐั บาลกาหนดนโยบายและปฏิบตั ติ ามนโยบาย การเรียกร้องให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาหรืองดเว้น
การกระท าเพื่อสนองสิทธิประโยชน์ ของประชาชนรูปแบบต่ างๆ และพันธะในการสนองตอบต่ อ สิทธิของ
ประชาชน ในการแสวงหาเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งอิ ทธิ พลเหนื ออานาจในรูปของการใช้สทิ ธิ เพื่อมุ่งผลต่อการโต้แย้ง
อานาจของผูใ้ ช้อานาจไม่ว่าในส่วนของการใช้สทิ ธิในการโต้แย้งกฎหมายและการใช้กฎหมายหรือการใช้สทิ ธิในการ
ถอดถอนผูป้ กครอง และฟ้องร้องเพื่อบังคับให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทาประโยชน์ให้ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั การรับรองโดยกฎหมาย
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3)

เสาหลักด้านความชอบธรรมทางการเมือง รัฐธรรมนู ญได้ออกแบบการเมืองการ

ปกครองให้เป็ นระบอบรัฐบาลทีช่ อบธรรม (Legitimacy Government) โดยให้รฐั บาลหรือผู้ปกครองต้องผูกพัน
กับพันธะในด้านการจากัดควบคุมกระบวนการหลักทางการเมือง (political process) มากขึ้น อาทิเช่น
การผูกพันกับพันธะในการเข้าสู่อานาจ การใช้อานาจ และการพ้นจากอานาจตามครรลองของความชอบด้วย
รัฐธรรมนู ญโดยตรง ซึ่งรัฐธรรมนู ญได้กาหนดมาตรการในการกากับควบคุมเพื่อการจากัดขอบเขตและการ
ตรวจสอบให้มคี วามเข้มงวดสามารถหวังผลที่เป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพด้วย โดยเฉพาะการสร้างกลไก
ทบทวนและแก้ไขกระบวนการหลักทางการเมืองคลุมทัง้ ระบบ (review & correct mechanic) ทัง้ 3
ขัน้ ตอน ซึ่ งส่ งผลอย่ างส าคัญให้ เกิ ดมาตรการใหม่ ส าหรับ ใช้ ในการทบทวนอ านาจและฐานะของ
นักการเมืองหรือรัฐบาลใน 2 มาตรการ ด้วยกันคือ (1) มาตรการลบล้างอานาจที่ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของผู้ปกครอง และ (2) มาตรการล้มล้างฐานะหรือสถานภาพทางการเมืองของ ผู้ปกครองที่ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ
5. สรุป
รัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปี 2540 ซึ่ง เรีย กกัน ว่ า เป็ น รัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปฏิรูป การเมือ ง ได้อ อกแบบ
การเมืองใหม่ให้แตกต่างจากการเมืองเก่า 4 ประการ คือ (1) การออกแบบเป้าหมายการเมืองใหม่ (2) การ
ออกแบบระบอบการเมืองใหม่ (3) การออกแบบกลไกการเมืองใหม่ และ (4) การ ออกแบบพัฒนาการของ
กระบวนการทางการเมืองการปกครองใหม่
1. การออกแบบเป้ าหมายการเมืองใหม่ มี 2 เป้าหมายคือ (1) การจากัดและการตรวจสอบอานาจ
รัฐภาคนักการเมือง และ (2) การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพประชาชนภาคพลเมือง
2. การออกแบบระบอบการเมืองใหม่ เป็ นระบอบการเมืองแบบผสมระหว่าง 2 ระบอบคือ (1)
ระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง และ (2) ระบอบประชาธิปไตยแบบทางอ้อมเรียกว่าระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3. การออกแบบกลไกการเมืองใหม่ เป็นกลไกการเมืองแบบ 3 มิตทิ แ่ี ยกเป็ นอิสระจากกันคือ (1)
กลไกของผู้ใช้อานาจหรืออานาจรัฐบาลทัง้ อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อานาจบริหาร และอานาจ ตุลา
การ (2) กลไกของผู้ตรวจสอบอานาจหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ (3) กลไกของผู้
เรียกร้องสิทธิ
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4. การออกแบบพัฒนาการของกระบวนการทางการเมืองการปกครองใหม่ เป็ นการสร้าง
ความก้าวหน้ าของประชาธิปไตยใหม่ 3 ด้านคือ (1) ความก้าวหน้ าด้านการปกครองโดย
กฎหมาย ให้ผูป้ กครองเป็ นรัฐบาลโดยกฎหมายต้องทาตามและอยู่ใต้กฎหมาย (2) ความก้าวหน้า
ด้ า นอ านาจอธิป ไตยเป็ น ของปวงชน ให้ ผู้ ป กครองเป็ น รัฐ บาลของปวงชน และ (3)
ความก้าวหน้าด้านความชอบธรรมใหม่ของกระบวนการประชาธิปไตยให้ผูป้ กครองเป็ นรัฐบาล
ทีช่ อบธรรม ทีเ่ รียกว่าความชอบธรรมแบบชัวคราวและทบทวนแก้
่
ไขได้
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ เป็ นกลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็ นเครื่องมือในการบรรลุ เป้าหมายการ
ปฏิรปู การเมืองทัง้ 2 เป้าหมาย คือ (1) การจากัดอานาจรัฐซึง่ ครอบคลุมทัง้ การเข้าสู่อานาจ การใช้อานาจ
และการพ้นจากอานาจ และ (2) การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การป้องกันสิทธิ การ
คุม้ ครองสิทธิ และการเยียวยาสิทธิ
 บทบาทพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ โดยตัวของมันเองนับว่าเป็ นนวตกรรมทางการเมือง (Political Innovation) ชิน้ หนึ่ง ที่
มนุ ษย์ในประชาคมการเมือง (Political Community) ร่วมกันสร้างขัน้ มาใช้เป็ นเครื่องมือ ในการจัดระเบียบ
ทางสังคมการเมือง (Socio-Politics Order) โดยเฉพาะในการจัดระเบียบทางการปกครอง พูดอีกนัยหนึ่ง
รัฐธรรมนูญ ก็คอื เครื่องมือการสร้างระบอบการปกครอง (Regime Building) โดยการออกแบบอานาจและ
ความสัมพันธ์ทางอานาจของกลไกการปกครองทีค่ นหมู่มากในประชาคมการเมืองสามารถสื่อสารและเข้าใจ
ร่วมกันได้ ดังนัน้ สารัตถะสาคัญหลัก ๆ ที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนู ญจึงวางจุดเน้นไว้ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับรัฐและ
การเมือง-การปกครองเป็นสาคัญ
รัฐธรรมนู ญ ในฐานะที่เ ป็ นเครื่องมือการสร้างระบอบการปกครอง ซึ่งเกี่ยวข้อ งกับการออกแบบ
อานาจและความสัมพันธ์ทางอานาจของกลไกการเมือง-การปกครอง รัฐธรรมนู ญจึงเป็ นทัง้ เครื่องมือทาง
การเมือง-การปกครอง (Government Apparatus) และคู่มอื ทางการเมือ ง-การปกครอง (Government
Facilities) การเป็ นเครื่องมือทางการเมือง-การปกครองก็คอื รัฐธรรมนู ญช่วยให้ประชาคมการเมืองเกิด
ความเห็นพ้องต้องกันในทางการเมือง-การปกครอง (Political Consensus) และยอมรับให้มกี ลไกการเมือง
การ-ปกครองขึ้นมาใช้อานาจทางการเมือง-การปกครอง ส่วนการเป็ นคู่มอื ทางการเมือง-การปกครองนัน้
รัฐธรรมนู ญจะช่วยอานวยการกากับให้กลไกต่างๆ ในระบบการเมือง-การปกครองมีขอบเขตของอานาจที่
แน่นอนและมีเงือ่ นไขความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างกันอย่างเป็นระเบียบและมีระบบตัง้ แต่การเข้าสู่อานาจ
การใช้อานาจ การสืบทอดอานาจและพ้นจากอานาจ
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รัฐธรรมนู ญกับการเมือง-การปกครองจึงแยกออกจากกันไม่ได้ ในการจัดทาหรือการใช้รฐั ธรรมนู ญ
จึงเป็ นเรื่องเดียวกันกับการสร้างระบบการเมือง-การปกครองและการใช้อานาจทางการเมือง-การปกครอง
ดังนัน้ ไม่ว่าจะพูดถึงรัฐธรรมนู ญหรือพูดถึงการเมือง-การปกครองต่างจาเป็ นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบพืน้ ฐานซึง่ เป็ นองค์ประกอบหลักร่วมกันอย่างน้อยใน 3 ด้านด้วยกัน คือ (1) องค์ประกอบ
ด้านผูป้ กครองหรือกลไกการปกครอง (2) องค์ประกอบด้านผูร้ บั การปกครอง และ (3) องค์ประกอบด้าน
ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างผู้ปกครองหรือ กลไกการปกครองด้วยกันเองกับความสัมพันธ์ระหว่าง
อานาจของผูป้ กครองกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนผูร้ บั การปกครองด้วย
เมือ่ พิจารณามาถึงจุดนี้แล้วจะเห็นได้ว่า ประเด็นทีเ่ ป็ นสารัตถะหลักของรัฐธรรมนูญนัน้ เป็ นเรื่องที่
ควรต้อ งทุ่ม เทความสนในให้ก ับ การออกแบบหรือ สร้า งระบบการเมือ ง-การปกครองที่ม ีค วามสามารถ
(Political Competence & Smart Government) และการคานึงถึงหน้าทีใ่ ช้สอย (Function) และประโยชน์
โภชน์ผล (Contribution) ของรัฐธรรมนูญที่มตี ่อระบบการเมือง-การปกครอง มากกว่าความสนใจในเรื่อง
การสร้างรัฐธรรมนู ญให้มรี ปู โฉมที่งดงามตามอักขรวิธขี องภาษากฎหมาย หรือ การทาให้รฐั ธรรมนู ญเป็ น
ราชาแห่งกฎหมายมหาชน เป็ นเป้าหมายสูงสุดเท่านัน้
ถ้า เปรียบประชาคมการเมือ งเป็ น เรือ ล าใหญ่ ห รือ รัฐ นาวา ผู้ปกครองหรือ กลไกการปกครองก็
เปรียบเสมือนหางเสือของเรือ ทาหน้าทีน่ ารัฐนาวาฝ่าคลื่นลมไปสู่จุดหมาย ผูร้ บั การปกครองหรือประชาชน
ก็เ ปรียบเสมือ นใบจักรของเรือ คอยทาหน้ าที่ใ ห้กาเนิดพลังในการขับดันรัฐนาวาให้เ คลื่อนที่ไปได้ ส่ ว น
ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจของฝ่ายการเมือง-การปกครองกับสิทธิเสรีภาพของฝ่ายประชาชนนัน้ ก็เป็ น
เสมือนโครงกระดูกงูของเรือทีท่ าหน้าทีก่ ากับควบคุมการทรงตัวของรัฐนาวาให้สามารถแล่นไปสู่จุดหมายได้
โดยราบรืน่ ไม่เอนเอียงไหวโคลงในระหว่างการขับเคลื่อน
รัฐธรรมนู ญที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางการเมืองการ-ปกครองจึงเป็ นคนละเรื่องกับการเป็ น
รัฐธรรมนู ญที่ดหี รือเลวเพราะรัฐธรรมนู ญที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองนัน้ ก็
เหมือนกับรัฐนาวาทีส่ ามารถแล่นไปได้ทงั ้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติโดยไม่อปั ปาง หรือชนหินโสโครกล่ม
จมเสียก่อนทีจ่ ะไปถึงจุดหมายปลายทาง
ดังนัน้ ในการสร้างรัฐธรรมนูญจึงควรตัง้ ความคาดหวังไว้ทค่ี วามสามารถในการทาหน้าที่ ดังกล่าว
ให้บรรลุเ ป้าหมายสมประโยชน์ ต ามที่ต้อ งการได้พ ร้อมกันไป กล่าวคือ เป็ นการใช้รฐั ธรรมนู ญ ให้เ ป็ น
เครื่องมือทางการเมือง-การปกครองหรือเป็ นการทาให้ประชาคมการเมืองมีความเห็นพ้องต้องกัน และการ
ยอมรับต่อระบบการเมือง-การปกครองทีก่ าหนดขึน้ มารวมทัง้ เป็ นการสร้างรัฐธรรมนู ญให้สามารถทาหน้าที่
ขัน้ พื้นฐานได้ คือการสร้างรัฐธรรมนู ญให้เป็ นคู่มอื ช่วยอานวยความสะดวกทางการเมือง-การปกครองให้
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กลไกต่าง ๆ ในระบบการเมือง-การปกครองนัน้ ได้มปี ฏิสมั พันธ์กนั อย่างราบรื่น รวมทัง้ การสร้างรัฐธรรมนูญ
ให้เกือ้ กูลต่อการเกิดดุลยภาพร่วมกันระหว่างอานาจของผูป้ กครองหรือกลไกการเมือง-การปกครองกับสิทธิ
เสรีภาพของผูร้ บั การปกครองหรือประชาชนด้วย
 บทบาทการสร้างดุลยภาพทางการเมือง-การปกครองของรัฐธรรมนูญ
การสร้างดุลยภาพทางการเมือง-การปกครองถือเป็ นบทบาทสาคัญของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการ
สร้างดุลยภาพระหว่างรัฐกับประชาชนหรือผู้ปกครองกับผู้รบั การปกครอง หลักการสาคัญของดุลยภาพ
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้รบั ปกครองก็คอื หลักการไม่ก่อความเป็ นปรปกั ษ์ให้ต้องอยู่ร่วมกันโดยขัดกันและ
หลักการก่อความร่วมมือให้เกื้อหนุ นซึง่ กัน กล่าวคือ ในส่วนของหลักการไม่ขดั กันนัน้ อานาจหน้าทีข่ อง
ฝ่ายปกครองหรือการทางานของหางเสือของรัฐนาวาต้องไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อสิทธิเสรีภาพของฝ่าย
ผูร้ บั การปกครองหรือการทางานของใบจักรของรัฐนาวา และหรือในทางกลับกันฝ่ายผูร้ บั การปกครอง หรือ
การทางานของใบจักรของรัฐนาวาก็จะต้องไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางการทาหน้าทีข่ องฝ่ายปกครองหรือหาง
เสือของรัฐนาวาด้วย ส่วนหลักการเกื้อหนุ นซึ่งกันนัน้ นอกจากทัง้ สองฝ่ายไม่ขดั กันโดยพืน้ ฐานแล้วทัง้ สอง
ฝา่ ยต่างก็มพี นั ธะหน้าทีท่ จ่ี ะต้องเป็ นอุปกรณ์เกือ้ หนุ นในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่กนั ได้ดว้ ย
หากจะลองนึกวาดภาพดูว่าถ้ารัฐธรรมนูญทีส่ ร้างขึน้ มานัน้ ไม่สามารถสร้างระบบการเมือง-การ
ปกครองทีม่ คี วามสามารถหรือสร้างรัฐนาวาทีไ่ ม่ได้ดุลยภาพระหว่างผูป้ กครองหรือหางเสือของเรือกับผูร้ บั
การปกครองหรือใบจักรของเรือและความสัมพันธ์ของทัง้ สองฝา่ ยหรือโครงกระดูกงูของเรือทีเ่ ข้ากันได้ดี
พอแล้ว เมือ่ นารัฐธรรมนูญไปใช้ในการปกครองประเทศหรือนารัฐนาวาแล่นออกสู่ทะเล โดยทีห่ างเสือไป
ทางหนึ่ง ใบจักรก็ไปอีกทางหนึ่งโครงกระดูกงูทช่ี ่วยในการทรงตัวของลาเรือก็เอียงไปอีกทางหนึ่งนัน้ ย่อม
เป็นทีเ่ ชื่อได้ว่าเรือจะต้องอับปางเสียก่อนถึงจุดหมายอย่างแน่นอน แม้จะไม่มคี ลื่นลมมาปะทะก็ตาม
ในทางกลับกันถ้าหากว่าผู้ปกครองซึ่งเป็ นผู้ถอื หางเสือของรัฐนาวาเป็ นผู้ปกครองหรือหางเสือที่ม ี
ความเข้มแข็งมันคงเพี
่
ยงพอ (Power Mechanism) ไม่ถูกสันคลอนขั
่
ดขวางจากฟนั เฟืองของใบจักร ย่อม
สามารถกากับทิศทางของรัฐนาวาให้แล่นไปสู่ครรลองของจุดหมายได้อย่างแน่ นอนโดยไม่หกั เหเปลี่ยน
ทิศ ทางไปตามคลื่น ลม หรือ ถ้ า หากผู้ ร ับ การปกครองหรือ ใบจัก รซึ่ง เป็ น ขุ ม ก าลัง หลัก (Potential
Mechanism) ของพลังขับเคลื่อนนัน้ ไม่ถูกขัดขวางลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยผู้ปกครองก็ย่อมจะมีอสิ สระ
เสรีภาพเพียงพอในการดึงเอาศักยภาพของตนมาแปรให้เป็ นพลังในการฉุ ดรัฐนาวาให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้
แรงและเร็วยิง่ ขึน้ และในขณะเดียวกัน ถ้าทัง้ สองฝ่ายต่างมีพนั ธะหน้าทีใ่ นการเกื้อหนุ นต่อกันด้วยแล้ว ก็จะ
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ยิง่ ช่วยให้รฐั นาวาแล่นสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว แม้จะต้องประสบกับคลื่นลมที่เป็ นอุปสรรคเพียงใดก็ไม่
ถึงกับล่มสลายลงในระหว่างทาง
หน้าทีแ่ ละประโยชน์ขนั ้ พืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญ ก็คอื การเป็ นเครื่องมือทางการเมือง-การปกครอง
ทีช่ ่วยให้ประชาคมทางการเมืองเกิดความเห็นพ้องต้องกันและยอมรับต่อระบบการเมือง-การปกครองร่วมกัน
กับการเป็นคู่มอื ช่วยอานวยความสะดวกทางการเมือง-การปกครองให้บรรดากลไกต่าง ๆ ในระบบการเมืองการปกครองนัน้ สัมพันธ์เกื้อกูลกัน ภายใต้ครรลองของกระบวนการที่ราบรื่นและได้ดุ ลยภาพทัง้ กลไกฝ่าย
ผูป้ กครองและกลไกฝ่ายผูร้ บั การปกครอง ดังนัน้ รัฐธรรมนูญทีด่ คี วรเป็ นรัฐธรรมนู ญทีส่ ามารถสนองตอบ
ต่อหน้าทีแ่ ละประโยชน์ขนั ้ พืน้ ฐานดังกล่าวได้ ซึง่ จะก่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันและการยอมรับในระบบ
การเมือง-การปกครองของประชาคมการเมืองร่วมกัน รัฐธรรมนูญนัน้ ก็จะมีโอกาสได้ทาหน้าทีห่ รือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป
 การจัดวางลาดับความสาคัญเร่งด่วนเชิ งนโยบายของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญไทยถือเป็นตราสารทางการเมือง-การปกครองทีค่ วนกาหนดชะตากรรมตามจุดมุ่งหมาย
ั หาและความต้ อ งการของตนเองได้ ซึ่ง
เชิง นโยบายที่เ ป็ น ล าดับ ความส าคัญ เร่ ง ด่ ว นตามกรอบป ญ
ความสาคัญอยู่ท่คี วามมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ และวิธกี ารในการนาไปใช้ ปญั หาในความล้มเหลวจาก
ประสบการณ์ของรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ก็คอื รัฐธรรมนูญไทยถูกละเลยในเรือ่ งของความมุ่งหมายในการทา
หน้ าที่พ้นื ฐานและการใช้ประโยชน์ จากการนารัฐธรรมนู ญไปใช้ สิง่ ที่รฐั ธรรมนู ญไทยถูกมองและคาดหวัง
มักจะโน้ มเอียงไปในทิศ ทางของการเป็ นยาครอบจักรวาล (Panacea) เสียมากกว่า คือ คาดหมายกันว่า
รัฐธรรมนูญจะต้องบรรลุความเป็ นเลิศพร้อมกันอย่างน้อยใน 2 ด้านด้วยกันคือ (1) ความเป็ นเลิศในการเป็ น
กฎหมายสูงสุดทีส่ มบูรณ์แบบและ (2) ความเป็ นเลิศในการเป็ นคัมภีรท์ างกฎหมายที่กาหนดชะตาชีวติ ของ
คน ครอบคลุมในทุกมิตทิ งั ้ ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งในทีส่ ุดก็กลับไปสู่วงั วนของคาถามทีใ่ ครก็
ตอบไม่ได้ว่าไข่กบั ไก่ใครเกิดก่อนกัน เพราะเราไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญทีค่ ดิ ว่าดีท่ีสุด
สักที
โดยที่รฐั ธรรมนู ญเป็ นเรื่อ งของการเมือ ง-การปกครอง มีหน้ าที่เฉพาะด้านในทางการเมือง-การ
ปกครองและควรคาดหวังผลเฉพาะทางการเมือง-การปกครองเป็ นด้านหลัก และทีส่ าคัญต้องบรรลุถงึ การทา
หน้าที่และประโยชน์พ้นื ฐาน (Output) ของมันเองได้เสียก่อน เมื่อรัฐธรรมนู ญได้ทาหน้าที่และประโยชน์ขนั ้
พื้นฐานของมันบรรลุ ผ ลแล้ว ส่ ว นสิ่งอื่น ที่จ ะเป็ น ผลพวงตามมาก็ค วรจะเป็ น เรื่อ งของผลได้ใ นบัน้ ปลาย
(Outcome) ที่เ กิ ด ขึ้น มาภายหลัง จากที่ร ัฐ ธรรมนู ญ ได้ ม ีโ อกาสท าห น้ า ที่พ้ืน ฐานนั ้น ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว
(Outcome)
ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่าการใช้รฐั ธรรมนูญบนพืน้ ฐานของเหตุผลทางการเมือง-การปกครองและการ
ใช้ให้เป็นประโยชน์สนองจุดมุง่ หมายตามลาดับความสาคัญเร่งด่วนของประเทศเป็นเรือ่ งใหญ่ และสาคัญกว่า
การทารัฐธรรมนูญให้เป็ นกฎหมายสูงสุดที่สมบูรณ์แบบซึง่ น่ าจะหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเป็ นระเบียบวาระของ
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การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนใหม่(Re -prioritized ) ในเวลาปจั จุบนั เพื่อขยายผลไปสู่การสร้างระเบียบ
วาระแห่งชาติ (National Agenda) ตระเตรียมการสาหรับสร้างศักยภาพใหม่ในทางการเมือง-การปกครองให้
สังคมและประเทศเพื่อจะได้เป็ น จุดเริม่ ต้นในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย
อื่นทีก่ า้ วหน้าขึน้ อย่างยังยื
่ นได้ต่อไปในอนาคตระยะยาว
ั หามืด ด าของเราในขณะนี้ ก็ค ือ เราตัง้ ความหวัง และจัด วางเป้ าหมายของ
จุ ด บอดที่เ ป็ น ป ญ
รัฐธรรมนูญไว้ในตาแหน่ งทีผ่ ดิ พลาด เพราะเราเริม่ จากการตัง้ คาถามทีผ่ ดิ (Wrong Question) มาแล้วตัง้ แต่
ต้น ดังนัน้ ความพยายามในการหาคาตอบทีถ่ ูก (Right Answer) จึงเป็ นเรื่องสูญเปล่า เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ในการจัดทารัฐธรรมนู ญภายใต้บรรยากาศของการขัดแย้งทางการเมืองทีร่ ุนแรงในหมู่ผปู้ กครองหรือแม้แต่
ในบรรยากาศของการปฏิรปู ทางการเมืองในขณะนี้นนั ้ ฝ่ายทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายต่างก็มุ่งเพ่งเล็งเป้า
ใหญ่ไปทีก่ ารทารัฐธรรมนู ญให้เป็ นเครื่องมือสนองจุดมุ่งหมายตามความคาดหวังของตนเป็ นด้านหลัก หรือ
แม้แต่การยกย่องความสูงส่งของรัฐธรรมนู ญให้เป็ นคัม ภีรส์ าเร็จรูปทางกฎหมายด้วยก็ตาม ต่างคาดหมาย
กันว่ารัฐธรรมนูญจะดีและสมบูรณ์ได้นนั ้ ต้องเป็นรัฐธรรมนูญทีฝ่ ่ายกุมอานาจยอมรับและสามารถปฏิรปู สังคม
เศรษฐกิจและการเมืองได้พร้อมกันไปด้วย ซึง่ ในทางเทคนิคของการจัดทารัฐธรรมนูญแม้จะเป็ นสิง่ ทีท่ าได้ไม่
ยากและผลที่ออกมาก็น่าจะได้ดีด้วยก็ต าม แต่ส ิ่งที่แก้กันไม่ตกก็คอื ปญั หาการขัดกันระหว่างเป้าหมาย
ในทางปฏิบตั กิ บั เป้าหมายความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์จาก
การนารัฐธรรมนู ญไปใช้ในทางการเมือง-การปกครองนัน้ เป็ นสิง่ ซึง่ เรายังขาดความมันใจ
่ และจนถึงปจั จุบนั
เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้รฐั ธรรมนู ญที่ช่วยสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของประเทศได้
เลย ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาก็คอื คาถามทีว่ ่ารัฐธรรมนูญของไทยยังเป็ นได้แต่เพียงกระจกสะท้อนทีค่ อยบอก
เราว่า “การเมือง-การปกครองเป็ นเช่นไรรัฐธรรมนู ญก็ควรที่จะเป็ นไปเช่นนัน้ ” หรือรัฐธรรมนู ญจะสามารถ
ยกระดับขึน้ สู่การเป็นกลไรในการกากับควบคุมการเมือง-การปกครองได้แล้วโดยที่ “เมื่อรัฐธรรมนูญเป็ นเช่น
ไรการเมือง-การปกครองก็จะต้องเป็ นเช่นนัน้ ” ด้วยกล่าวอีกนัยก็คอื รัฐธรรมนู ญเท่านัน้ ที่เป็ นฝ่ายกากับ
ควบคุมการเมือง-การปกครองไม่ใช่การเมือง-การปกครองเป็นฝ่ายกาหนดรัฐธรรมนูญของประเทศ
ด้วยเหตุผลข้อจากัดและสภาพปญั หาดังกล่าวแล้ว การคาดหมายประโยชน์ ของรัฐธรรมนูญในด้านที่
เกี่ยวกับผลทางปฏิบตั ิจากการใช้รฐั ธรรมนู ญหรือการใช้รฐั ธรรมนู ญให้มผี ลทางปฏิบตั ิ (Implementation
Output) และด้า นที่เ กี่ย วกับ ผลกระทบจากการใช้ร ัฐ ธรรมนู ญ ที่ม ีต่ อ การเมือ ง -การปกครอง (Political
Outcome) โดยเฉพาะผลกระทบทีม่ ตี ่อการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของประเทศจึงควร
ยึดเอามาเป็ นเป้าหมายทีม่ ลี าดับความสาคัญเร่งด่วนสูงสุดของรัฐธรรมนูญใหม่
 ข้อพิ จารณาปัญหาพื้นฐานและความจาเป็ นของรัฐธรรมนูญในการสร้างความสามารถทาง
การเมือง-การปกครองของประเทศ
ั หาใหญ่ ข องประเด็นโต้
หากเราได้ส ร้างวิธ ีค ิด ใหม่ ๆ และเริ่มต้นที่ปญั หารากฐานซึ่ง เป็ นปมป ญ
อภิปรายของรัฐธรรมนูญ โดยเพ่งเล็งทีห่ น้าที่การใช้สอยและประโยชน์โภชน์ผลขัน้ พื้นฐานของรัฐธรรมนู ญ
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อย่างแท้จริงเสียก่อนแล้วอาจช่วยให้เราได้มโี อกาสใหม่ๆ ในการมองเห็นข้อค้นพบบางอย่างทีซ่ ่อนเร้นอยู่ใน
รัฐธรรมนู ญ โดยที่เ ราไม่เ คยมองเห็นมาก่ อ นจากการคิดในกรอบจ ากัด (Paradigm) แบบเก่ าๆ (Old
Paradigm) อย่างเช่น เริม่ จากการตัง้ คาถามใหม่ง่ายๆ สัก 4 คาถาม ถือ (1) ปญั หาพืน้ ฐานทางการเมืองการปกครองของเรามีอะไรบ้าง (2) เราต้องการจะบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมือง-การปกครองในทิศทางและ
เป้าหมายใด (3) ฐานะหน้าที่และคุณประโยชน์ของรัฐธรรมนูญที่มตี ่อการเมือง-การปกครองนัน้ มีอะไรบ้าง
และ (4) เราจะจัดทาและนารัฐธรรมนู ญไปใช้ เพื่อแก้ไขสะสางปญั หาพื้นฐานทางการเมือง-การปกครอง
และให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมือง-การปกครองได้อย่างไร ผูเ้ ขียนเห็นว่าเพียงเท่านี้กน็ ับว่ าเป็ นภาระอัน
ยิง่ ใหญ่และเป็ นคุณูปการอย่างยิง่ สาหรับประเทศไทยในยุคปจั จุบนั และเป็ นปจั จัยรากฐานที่พอเพียงแล้ว
ส าหรับ ใช้เ ป็ น เครื่อ งชี้ท างสว่ า งให้เ ราได้ม องเห็น อนาคตของโลกใหม่ ๆ ในการที่จ ะตัง้ ต้น สร้า งระบบ
การเมือง-การปกครองทีม่ คี วามสามารถให้มนคงเป็
ั่
นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรื่องในขัน้
ต่อไป
1) ในการพิจารณาคาถามแรก คือ คาถามทีว่ ่า ปญั หาพื้นฐานทางการเมือง-การปกครองของ
เราคืออะไรนัน้ ทาให้เราได้เกิดการตระหนักในการสืบเสาะค้นหาและเจาะลึกลงไปถึงรากเหง้าของปญั หา
ทางการเมือ ง-การปกครองในระดับความรุนแรงที่หนักเบาในแต่ ระดับชัน้ อีกทัง้ ยังช่วยให้เ ราได้เ ลือ ก
จัดลาดับความสาคัญ และความเร่งด่วนในการวางน้ าหนักจุดเน้ นของการแก้ไขไว้ใ นต าแหน่ งและลาดับ
ขัน้ ตอนก่ อ นหลังอย่างถู ก ต้อ งได้ด้วย ซึ่งในการค้นหาและการจัดจาแนกความรุนแรงและควา มส าคัญ
เร่งด่วนของปญั หาดังกล่าว กระทาได้โดยการกาหนดขอบเขตของเครื่องบ่งชีส้ ภาวะ (Indicator of Status)
และเครือ่ งชีว้ ดั ผลกระทบ (Indicator of Impact) ดังต่อไปนี้คอื ในกรณีของปญั หาทีถ่ อื ว่ามีความรุนแรงสูงสุด
และมีลาดับความสาคัญเร่งด่วนก็พจิ ารณาได้จากเครื่องบ่งชี้สภาวะในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ระบบการเมือง-การปกครอง (Structure) อาทิ กลไก สถาบัน และผูน้ าทางการเมือง-การปกครองโดยเฉพาะ
ในส่วนของโครงสร้างส่วนบนที่เกี่ยวกับ ผู้ปกครองหรือฝ่ายปกครอง และการพิจารณาจากเครื่องชี้วดั ผล
กระทบของปญั หาเหล่านัน้ ว่าก่อความรุนแรงในระดับใด โดยเฉพาะในส่วนของความขัดแย้งที่เกิดจากการ
แย่งชิงอานาจการใช้อานาจและการเปลี่ยนแปลงอานาจของฝ่ายการเมือง-การปกครองว่าเป็ นวิกฤตการณ์
ทางการเมือง-การปกครอง (Crisis) หรือไม่ ส่วนกรณีของปญั หาที่มคี วามรุนแรงและลาดับความเร่งด่วน
รองลงมา ก็พจิ ารณาได้จากเครื่อ งบ่งชี้สภาวะในส่วนที่เ กี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง-การปกครอง
(Process) อาทิ กระบวนการสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างกลไกสถาบันทางการเมือง-การปกครอง ภาวะผูน้ า
ทางการเมือง-การปกครอง (Leadership) และพฤติกรรมของนักการเมือง-การปกครอง (Behavior) และ
การพิจารณาจากเครื่องชี้วดั ผลกระทบของปญั หาดังกล่าวว่า ก่อความรุนแรงในขัน้ ทีส่ ่งผลกระเทือนต่อการ
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ดารงรักษามาตรฐานทางการเมือง-การปกครองของระบอบการเมือง-การปกครองหรือไม่ (Regime) ส่วนใน
กรณีของปญั หาทีม่ คี วามรุนแรงและลาดับความสาคัญเร่งด่วนในระดับรากหญ้าที่สุด (Grass-roots) นัน้ ก็
พิจารณาจากเครื่องชี้สภาวะในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและอานาจทางการเมือง-การปกครอง (Political
Right) ของประชาชนผูก้ ารปกครองในโครงสร้างส่วนล่างทีเ่ กี่ยวกับประชาชน อาทิ บทบาทในการเข้ามีส่วน
ร่ว มทางการเมือ ง-การปกครอง (Participation) ความรู้ส ึก พอใจและมีป ระสิท ธิภ าพทางการเมือ ง-การ
ปกครอง (Political Efficacy) และการพิจารณาจากเครื่องชี้วดั ผลกระทบว่าก่อความรุนแรงในขัน้ ที่ส่งผล
กระเทือนต่ อ การบรรลุถึง เป้าหมายอุดมการณ์ทางการเมือง-การปกครอง (Political Ideology) หรือต่ อ
คุณภาพทางการเมือง-การปกครองหรือไม่ (Quality Of Government) อาทิ ประชาชนมีความรูส้ กึ แปลก
แยกจากการปกครอง (Political Alienation) หรือรูส้ กึ ต่อต้านและมีความคับข้องใจต่อผูป้ กครองและระบอบ
การปกครองหรือไม่ (Political Frustration) ฯลฯ เป็นต้น
2) ในการพิจารณาถึงคาถามทีส่ อง จากคาถามทีว่ ่าเราต้องการจะบรรลุจุดมุ่งหมายอะไรในทาง
การเมือง-การปกครองซึง่ เกีย่ วข้องกับความคาดหวังว่าเราจะนาการทางการเมือง-การปกครองไปในทิศทาง
ใด และเป้าหมายที่เราประสงค์จะบรรลุถงึ นัน้ อยู่ท่ใี ด เพื่อเราจะได้มเี ข็มทิศชี้ทางและมองเห็นจุดหมายที่
กาหนดเอาไว้ อีกทัง้ ยังช่วยกากับให้เราไม่หลงทางและสามารถจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการบรรลุถงึ
จุดหมายในแต่ละระดับอย่างมีลาดับอย่างมีขนั ้ ตอนได้ด้วย ซึ่งในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายในทาง
การเมือง-การปกครองนัน้ เราสามารถกาหนดจากเครื่องชีบ้ ่งสภาวะศักยภาพ (Indicator of Potential) และ
เครือ่ งชีว้ ดั การกาหนดทางเลือกและชะตากรรมทางการเมือง-การปกครองของประชาคมการเมือง (Political
Determination) ดังต่อไปนี้คอื ในกรณีของการกาหนดทิศทางขัน้ พื้นฐานของการเมือง-การปกครองนัน้ เรา
สามารถพิจารณาได้จากเครื่องชี้บ่งสภาวะศักยภาพในส่วนทีเ่ รียกว่าสัญญาประชาคม (Social Contracts)
ซึ่งเป็ นความจาเป็ นขัน้ พื้นฐานในการดารงอยู่ของระบบการปกครอง อาทิ ความมันคงปลอดภั
่
ย ความ
ยุติธ รรม ความเสมอภาค อิส ระเสรีภาพและภราดรภาพรวมทัง้ ความสงบสุ ข ร่ว มเย็นด้ว ย ส่ ว นในการ
พิจารณาถึงเครือ่ งชีว้ ดั ทางเลือกและชะตากรรมทางการเมือง-การปกครองของประชาคมการเมืองเพื่อค้นหา
เป้าหมายขัน้ พื้นฐานของการปกครองตามศักยภาพดังกล่าว ก็ คอื การบรรลุเป้าหมายทางการเมือง-การ
ปกครองในระดับทีก่ ่อให้เกิดความมันคงมี
่ เสถียรภาพ (Stabilization) ทางการเมือง-การปกครองนัน่ เอง อาทิ
การมีความต่อเนื่องทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง-การปกครอง การเคารพกฎหมายชื่อแปทาง
การเมือ ง-การปกครอง การมีแ นวนโยบายและกลไกการนานโยบายไปปฏิบตั ิท่มี ปี ระสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบและตอบสนองต่อประชาคมการเมืองสูง การมีวฒ
ั นธรรมทางการเมือง-การปกครองทีเ่ อื้อต่อระบบ
การมีระเบียบวิธแี ละช่องทางในการถ่ายโอนอานาจทางการเมือ ง-การปกครอง และการมีกลไกสถาบันที่
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เข้มแข็งในการรองรับและเผชิญกับความต้องการเข้ามีส่วนร่วมและภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
ฯลฯ เป็ นต้น หรือหากเราจะพิจารณาถึงเครื่องชี้บ่งสภาวะศักยภาพเพื่อบอกทิศทางของระบบการเมืองการปกครองในระดับทีส่ งู ขัน้ ไปอีกขัน้ หนึ่ง เราก็สามารถพิจารณาได้จากในส่วนทีเ่ รียกว่าทางเลือกของสังคม
(Social Choices) ศักยภาพทางการเมือง-การปกครองในระดับทีร่ ะบบการเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ในหมู่
ชนที่ห ลากหลายมีปฏิส มั พันธ์ท่ไี ม่เ ป็ นปรปกั ษ์แ ละเกื้อ กูล ต่อ กัน อาทิ การที่ระบบการเมืองได้รบั พลัง
สนับสนุ นจากการระดมความร่วมมือจากกลุ่มชนในรูปแบบต่างๆ จากทุกหมู่เหล่า ขณะที่กลุ่มชนหมู่เหล่า
ต่างๆ มีความตื่นตัวในการเข้าร่วมให้การสนับสนุ นในระบบการเมือง-การปกครองด้วย การทีร่ ะบบการเมืองการปกครองมีขดี ความสามารถในการจัดสรรและกระจายผลประโยชน์ความมังคั
่ งและสิ
่
ง่ มีคุณค่าทางสังคม
ให้แก่หมู่ชนที่หลากหลายได้เป็ นที่พอใจและเป็ นธรรมอยู่อย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ การเมือง-การปกครองที่
ส่งเสริมโอกาสและทางเลือกที่เปิ ดกว้างให้แก่กลุ่ม ที่หลากหลายได้อย่างทัวถึ
่ ง ฯลฯ เป็ นต้น ส่วนในการ
พิจารณาถึงเครื่องชี้วดั ทางเลือกของประชาคมการเมืองเพื่อค้นหาเป้าหมายของการระบบการเมือง-การ
ปกครองตามศักยภาพดังกล่าว ก็ค ือ การบรรลุถงึ เป้าหมายทางการเมือง-การปกครองที่กลุ่มได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการมีตวั แทนอานาจและผลประโยชน์ของตัวเอง (Empowered Representation) อาทิ การ
บรรลุถงึ เป้าหมายทางการเมือง-การปกครองทีก่ ารมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดกว้างให้แก่ทุกกลุ่มอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมและเป็ นธรรม การที่กลุ่มต่างๆ ได้รบั การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ โดยการมีตวั แทนที่
สามารถเข้าถึงอานาจทางการเมือง-การปกครองในสัดส่วน ช่องทาง รูปแบบและสถานภาพทีเ่ หมาะสม ฯลฯ
เป็ นต้น หรือหากเราจะพิจารณาถึงเครื่องบ่งชีท้ างเลือกของปจั เจกบุคคล (Individual Choices) ซึง่ เป็ น
ศักยภาพทางการเมือง-การปกครองในระดับที่ฝ่ายข้างน้ อยและปจั เจกบุคคล เป็ นผู้มสี ทิ ธิมสี ่วนทางการ
เมือง-การปกครองของตัวเอง สามารถสัมฤทธิ ์ผลทางการเมือง-การปกครองได้ดว้ ยลาพังตัวเองโดยไม่ต้อง
พึง่ พาองค์กร สถาบัน หรือตัวแทน อาทิ การมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดในทางการเมือง-การ
ปกครอง การได้รบั หลักประกันสิทธิในการแสดงออกและเรียกร้ องความต้องการผลประโยชน์ส่วนตัว การ
ได้รบั ความปกป้องคุม้ ครองในการประกอบกิจการทางการเมือง-การปกครองของตน การได้รบั การตระหนัก
ความสาคัญโดยไม่ถูกหักล้างลิดรอนสิทธิประโยชน์ดว้ ยเหตุผลและความต้อ งการของฝ่ายข้างมากหรือฝ่าย
ปกครองหรือการบรรลุถงึ การเลือกกาหนดสถานภาพทางการเมืองของตนเองได้ ฯลฯ เป็ นต้น ส่วนในการ
พิจารณาถึง เครื่อ งชี้ว ัด ทางเลือ กของประชาคมการเมือ ง เพื่อ ค้นหาเป้ าหมายของระบบการเมือ ง-การ
ปกครองในระดับสูงสุด (Individual Self Government) ซึง่ เป็ นเป้าหมายสูงสุดของการปกครองทีเ่ รียกอีกนัย
หนึ่งว่า เป็ นเป้าหมายทีม่ คี วามเข้มข้นของการปกครองอยูน่ ้อยทีส่ ุด (The Less Government)
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3) ในการพิจ ารณาถึง ค าถามที่ ส าม จากค าถามที่ว่ า ฐานะหน้ า ที่แ ละคุ ณ ประโยชน์ ข อง
รัฐธรรมนู ญที่มตี ่อการเมือง-การปกครองมีอะไรบ้างนัน้ ทาให้เราได้ตระหนักถึงฐานะหน้ าที่ท่แี ท้จริงของ
รัฐธรรมนูญ โดยไม่ละเลยหรือมองผ่านข้ามไปแสวงหาฐานะหน้าทีอ่ ่นื ๆ ซึง่ ไม่ใช่ฐานะหน้าทีพ่ น้ื ฐานของมัน
้ าหมายของคุณประโยชน์ ท่ผี ดิ พลาดไปจากความเป็ นจริงหรือที่ควรจะเป็ น
เอง หรือแม้กระทังการมองเป
่
(Mislead) ซึ่งในความเป็ นจริงฐานะของรัฐธรรมนู ญก็คอื เอกสารหรือตราสารทางการเมือง-การปกครอง
ซึ่ง มีห น้ า ที่เ ป็ น เครื่อ งมือ และคู่ ม ือ ในทางการเมือ ง-การปกครองดัง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ในข้า งต้ น ส่ ว น
คุณประโยชน์ของรัฐธรรมนูญนัน้ จะต้องช่วยในการอานวยความสะดวกทางการเมือง-การปกครองให้เกิดการ
ปกครองทีม่ คี วามสามารถ (Political Competence & Smart Government) สูงเพียงพอทีจ่ ะแก้ไขปญั หาและ
ั หาทางการเมือ ง-การปกครองในระดับ ต่ า งๆ เช่ น ป ญ
ั หาและ
ลดความรุ น แรงของผลกระทบจากป ญ
ผลกระทบในระดับโครงสร้างและวิกฤติการณ์ทางการเมือง-การปกครอง (Government Structure & Crisis)
ปญั หาและผลกระทบในระดับกระบวนการและมาตรฐานของระบอบการปกครอง (Process of Government
& Standard of Regime) และปญั หาและผลกระทบในระดับสิทธิเสรีภาพและอานาจการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง-การปกครองของประชาชนและคุณภาพของการเมือง-การปกครอง (Government Participation &
Quality of Government) ตลอดทัง้ การมีประโยชน์ในการอานวยความสะดวกให้เกิดระบบการเมือง-การ
ปกครองที่มคี วามสามารถ ในส่วนทีก่ ่อให้เกิดการบรรลุถงึ จุดหมายทางการเมือง-การปกครอง คือสามารถ
ช่วยชีท้ ศิ ทางและนาการเมือง-การปกครองไปสู่เป้าหมายระดับต่างๆ ได้ด้วย เช่น การบรรลุถงึ ทิศทางและ
เป้าหมายในระดับการดารงรักษาของสัญญาประชาคมทางการเมือง-การปกครองได้ และการมีเสถียรภาพ
ความมันคงของระบบการเมื
่
อง-การปกครอง (Stabilization) การบรรลุถงึ ทิศทางและเป้าหมายในระดับของ
การสร้างทางเลือกให้สงั คม และอานาจและผลประโยชน์ของกลุ่มทีห่ ลากหลายในสังคมมีตวั แทนรองรั บและ
ได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง (Social Choices & Empowered Representation) และการบรรลุถงึ ทิศทางและ
เป้าหมายในระดับของการสร้างทางเลือกและความสามารถให้แ ก่ ฝ่ายข้างน้ อ ยและปจั เจกบุค คลในการ
ปกครองตัวเองได้ (Individual Choices & Individual Self Government)
4) สาหรับในการพิจารณาถึงคาถามสุดท้าย ในคาถามทีว่ ่าเราจะจัดทาและนารัฐธรรมนูญไปใช้
เพื่อแก้ไขสะสางปญั หาพืน้ ฐานทางการเมือง-การปกครองและให้บรรลุจดุ มุง่ หมายทางการเมือง-การปกครอง
ได้อย่างไรนัน้ ก็เป็ นหน้าทีข่ องฝา่ ยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดทารัฐธรรมนูญ จะต้องร่วมกันช่วยขบคิดและ
ประเมินร่วมกันว่าในขณะนี้ในระบบการเมือง-การปกครองของเรานัน้ มีความจาเป็ นหรือต้องการสร้างระบบ
การเมือง-การปกครองให้มคี วามสามารถทางการเมือง-การปกครองในระดับใด จึงจะสามารถแก้ไขปญั หา
และบรรลุถงึ จุดมุง่ หมายทางการเมือง-การปกครองทีต่ ้องการได้ โดยพิจารณาว่า เรากาลังประสบหรือเผชิญ
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กับปญั หาทางการเมือง-การปกครองอะไรบ้าง มีผลกระทบที่มคี วามรุนแรงอยู่ในระดับใด ต้องจัดลาดับ
ความส าคัญ และเร่งด่ ว นในการปรับปรุงแก้ไขอย่า งไร และในขณะเดีย วกัน เราได้ก าหนดทิศ ทางและ
ตัง้ เป้าหมายในการเมือง-การปกครองที่ต้องการบรรลุถึงร่วมกันอย่างไร มีลาดับความสาคัญและความ
เร่งด่วนก่อนหลังอย่างไร จากนัน้ ถึงจะมาคิดต่อว่าจากกรอบกาหนดของขอบเขตปญั หา ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ ทิศทาง เป้าหมาย ลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนในทางการเมือง-การปกครองนัน้ เรา
จะมาออกแบบเค้าโครง และรายละเอียดของรัฐธรรมนูญรูปแบบใดทีจ่ ะช่วยอานวยการให้เกิดการเมือง-การ
ปกครองทีม่ คี วามสามารถสูงพอทีจ่ ะตอบสนองกับกรอบปญั หาและเป้าหมายทางเมือง-การปกครองที่วางไว้
ได้ และที่สาคัญคือ การคานึงถึงประเด็นในทางปฏิบตั ิ คือให้มกี ารนาเอารัฐธรรมนู ญนัน้ ไปใช้ให้บงั เกิดผล
เป็นรูปธรรมได้ดว้ ย นันคื
่ อ รัฐธรรมนูญทีจ่ ะนาออกมาใช้นนั ้ ต้องเป็ นรัฐธรรมนูญทีอ่ อกมาจากความเห็นพ้อง
ต้องกันและก่อ ให้เกิดการยอมรับร่วมกันอย่างกว้างขวางจากประชาคมการเมืองด้วย ซึ่งในการได้มาซึ่ง
รัฐธรรมนูญทีป่ ระชาคมการเมืองยอมรับนัน้ จาเป็ นจะต้องอาศัยกรรมวิธใี นการจัดทาทีผ่ ่านกระบวนการของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองทีก่ ว้างขวางและลึกซึง่ อย่างแท้จริง (Political Participation) ไม่ใช่เพียงแต่ผ่าน
กระบวนการสัมผัสภาวะอารมณ์ความรูส้ กึ (Feeling Contact) เท่านัน้ ทัง้ นี้เพราะการได้มาซึง่ กรอบกาหนด
ของประเด็นปญั หา ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทิศทาง เป้าหมาย ลาดับความสาคัญและความเร่งด่วน
ทางการเมือง-การปกครอง ซึ่งเป็ นปจั จัยกาหนดรัฐธรรมนูญนัน้ ต้องตรงกับความเป็ นจริงและสอดคล้องกับ
พืน้ ฐานความต้องการของประชาคมการเมืองด้วยเช่นเดียวกัน
 รัฐธรรมนูญใหม่กบั ข้อเสนอในการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของประเทศ
บทเรีย นที่ส าคัญ จากประสบการณ์ ใ นการสร้า งชาติ บ้า นเมือ งให้ป ระสบผลส าเร็จ นั น้ ต้ อ งให้
ความสาคัญกับการเริม่ ต้นสร้างรากบานทางการเมือง-การปกครองของประเทศให้มคี วามมันคงมี
่
เสถียรภาพ
เป็ นปึ กแผ่นเสียก่ อนประกอบกับเป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปญั หาสาคัญของประเทศในปจั จุบนั เกิดจาก
ปญั หาทางการเมือ ง-การปกครองเป็ นปฐมเหตุ ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ ท่สี อดคล้อ งกับทฤษฎีการพัฒนา
การเมืองของนักวิชาการด้านการพัฒนาการเมืองที่มชี ่อื เสียงท่านหนึ่ง (Huntington) ได้กล่าวไว้ว่า ความ
แตกต่างในการพัฒนาการเมืองของประเทศที่พฒ
ั นาแล้วกับประเทศที่กาลังพัฒนานัน้ ไม่ได้เกิดจากความ
แตกต่ างของระบอบการเมือ ง-การปกครอง (Regime) หากแต่ เกิดจากความสามารถทางการเมือ ง-การ
ปกครอง (Competence) ของประเทศนัน้ ๆ เอง ดังนัน้ ในโอกาสทีป่ ระเทศไทยได้มกี ารจัดทารัฐธรรมนู ญ
ใหม่ อีกครัง้ จึงควรให้ความสาคัญกับการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของประเทศเป็ น
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ลาดับความสาคัญ เร่งด่วนในลาดับต้นเสียก่อน ซึ่งในการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครอง
ประเทศนัน้ มีขอ้ เสนอทีค่ วรพิจารณาในการจัดทารัฐธรรมนูญใหม่ ในประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้ คือ
1) การสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครอง โดยการสร้างกรอบความสมานฉันท์ทาง
การเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญซึง่ ควรกาหนดให้มอี งค์ประกอบสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างความก้าวหน้ าของระบอบประชาธิปไตยในเชิงธรรมมาภิบาลโดยเน้ นการ
จากัดควบคุมอานาจของฝ่ายผู้ปกครอง และการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนฝ่ายผู้รบั การ
ปกครอง
(2) การถ่วงดุล ทางชนชัน้ ระหว่างชนชัน้ ล่างกับชนชัน้ นาโดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชน
ชัน้ กลางมากขึน้
(3) การกระจายกลไก สถาบันทางการเมือง-การปกครองให้มที งั ้ กลไก สถาบันของผู้ใช้
อานาจ (power User) กลไกสถาบันของผูค้ วบคุมตรวจสอบอานาจ (Power Censer) และกลไกสถาบันของ
ผูค้ ุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Power Monitor)
(4) การสร้างดุ ลยภาพระหว่างภาคส่วนทางการเมือง ทัง้ ระหว่างการเมืองระดับชาติและ
การเมืองระดับท้องถิน่ ระหว่างการเมืองภาคนักการเมืองและการเมืองภาคพลเมือง
(5) การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง-การปกครองให้มผี ลผูกพันทัง้ กับพันธะทาง
กฎหมาย (Legal Commitment) ควบคู่กนั ไปกับพันธะทางการเมือง (Political Commitment) ด้วย
(6) การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทีม่ คี วามเข้มแข็งโดยคานึงถึงการมี
ผลสัมฤทธิ ์จากการมีส่วนร่วมทางการเมือง-การปกครอง
(7) การสร้างความยังยื
่ นของการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) แทนการปกครอง
ด้วยกฎหมาย (Rule by Law) ควบคู่กนั ไปกับการปกครองโดยฝ่ายข้างมากทีเ่ คารพฝ่ายข้างน้อย (Majority
Rule) แทนการปกครองโดยฝา่ ยเผด็จการเมือง-การปกครองฝา่ ยข้างมากแบบเบ็ดเสร็จ (Absolute Majority)
(8) การสร้างเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้และได้รบั การเคารพความ
ศักดิ ์สิทธิในสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญพร้อมกันไปด้วย
2) การสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครอง โดยการสร้างกรอบระบบการเมืองแบบ
การมีส่วนร่วมทีเ่ ข้มแข็งไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ควรกาหนดให้มอี งค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้ คือ
(1) การสร้างความมีสมั ฤทธิ ์ผลทางปฏิบตั จิ ากการมีส่วนร่วมทางการเมือง-การปกครอง
ของประชาชน (Political Efficacy)
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(2) การสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองแบบการมีส่วนร่วมทีเ่ ข้มแข็งและครบวงจร
ครอบคลุมการมีส่วนร่วมทัง้ กระบวนการเข้าสู่อานาจ การใช้อานาจและการพ้นจากอานาจ
(3) การสร้างดุลยภาพการแข่งขันทางอานาจของนักการเมืองกับการใช้สทิ ธิเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
(4) การสร้างนิตริ ฐั ทีม่ ที งั ้ นิตธิ รรมและคุณธรรมโดยครอบคลุมทัง้ กฎเกณ์์ทางโลกและ
กฎเกณ์์ทางศีลธรรมคุณธรรม
(5) การธารงรักษาอานาจอธิปไตยของรัฐ ครอบคลุมทัง้ ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ
(6) การสร้างภาระทางการเมือง-การปกครองให้ครอบคลุมทัง้ ความรับผิดชอบทางการ
เมือง-การปกครอง (Political Responsibility) และการตอบสนองทางการเมือง-การปกครอง (Political
Responsiveness)
3) การสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครอง โดยการสร้างกรอบคุณภาพสังคมแบบ
สันติภราดรภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ควรกาหนดให้มอี งค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้ คือ
(1) การสร้างสังคมเสรีภาพ โดยการคุม้ ครองรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การสร้างสังคมเสมอภาค โดยการป้องกันการใช้อานาจไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่
เป็ นธรรมของฝ่ายผูป้ กครอง
(3) การสร้างสังคมสันติภาพ โดยการสร้างกลไกในการป้องกันแก้ไขเยียวยาและระงับข้อ
พิพาทขัดแย้งในสังคมให้มคี วามสลับซับซ้อนครอบคลุมปญั หาสาคัญของประเทศ
(4) การสร้างสังคมภราดรภาพ โดยการสร้างกลไกในการช่วยประนีประนอมอมชอม
ประสานประโยชน์รว่ มกัน การเจรจาต่อรองด้วยเหตุผลและสร้างความเห็นพ้องรวมกันของคนทีม่ คี วาม
หลากหลายและแตกต่างได้อย่างมีความราบรืน่
4) การสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครอง โดยการสร้างกรอบการปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ควรกาหนดให้มอี งค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้ คือ
(1) การกาหนดฐานสิทธิของประชาชน ให้ครอบคลุมทัง้ สิทธิของความเป็ นคน สิทธิของ
ความเป็ นพลเมือง และสิทธิของความเสมอภาค
(2) การกาหนดกลไกคุม้ ครองสิทธิของประชาชนให้ครอบคลุมทัง้ การขอป้องกันสิทธิ การ
ขอสนองสิทธิ และการขอเยียวยาสิทธิ
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(3) การกาหนดกระบวนการใช้สทิ ธิของประชาชน ให้ครอบคลุมทัง้ การเข้าสู่อานาจ การ
ใช้อานาจ และการพ้นจากอานาจของผูป้ กครอง
(4) การกาหนดเป้าหมายในการใช้สทิ ธิของประชาชนให้ครอบคลุมทัง้ ด้านทีเ่ กีย่ วกับอานาจ
นิตบิ ญ
ั ญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
(5) การกาหนดผลลัพธ์ในการใช้สทิ ธิของประชาชนให้ครอบคลุมทัง้ การเข้าถึงอานาจ การ
ใช้ประโยชน์จากอานาจ และการมีอทิ ธิพลเหนืออานาจได้
(6) การกาหนดวิธกี ารใช้สทิ ธิให้ครอบคลุมทัง้ การเรียกร้อง การร้องทุกข์ และการฟ้องร้อง
(7) การกาหนดแบบของสิทธิให้ประชาชนมีทงั ้ สิทธิตามทีม่ กี ฎหมายรับรองไว้และสิทธิ
ตามทีไ่ ม่มกี ฎหมายกาหนดเป็นข้อห้ามไว้
5) การสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครอง โดยการสร้างกรอบการส่งเสริมพลัง
อานาจของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ควรกาหนดให้มอี งค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้ คือ
(1) การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของปจั เจกบุคคล (Individual)
(2) การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของเอกชน (Private)
(3) การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของกลุ่มชน (Group)
(4) การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของชุมชน (Community)
(5) การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของท้องถิน่ (Local)
(6) การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของมหาชน (Mass)
6) การสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครอง โดยการสร้างกรอบของรัฐแห่งมหาชน
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ควรกาหนดให้มอี งค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้ คือ
(1) การบูรณาการโครงสร้างอานาจทางการเมือง-การปกครองตามลักษณะของกลุ่มชนชัน้
ทางการเมือง-การปกครองให้มกี ารผสมผสานทัง้ ความยุตธิ รรมเชิงปริมาณตามสัดส่วน และความยุตธิ รรม
เชิงคุณภาพตามความสามารถทีเ่ หมาะสม
(2) การบูรณาการบทบาททางการเมือง-การปกครองตามลักษณะขององค์กรสถาบันทาง
การเมืองให้มคี วามผสมผสานทัง้ ความยติธรรมเชิงปริมาณตามสัดส่วนและความยุตธิ รรมเชิงคุ ณภาพตาม
ความสามารถทีเ่ หมาะสม
(3) การบูรณาการเป้าหมายทางการเมือง-การปกครองตามลักษณะของกลุ่มอานาจทาง
การเมือง-การปกครองให้มคี วามผสมผสานทัง้ ความยุตธิ รรมเชิงปริมาณตามสัดส่วนและความยุตธิ รรมเชิง
คุณภาพตามความสามารถทีเ่ หมาะสม
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(4) การบูรณาการผลประโยชน์ทางการเมือง-การปกครองตามลักษณะของกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมือง-การปกครองให้มกี ารผสมผสานทัง้ ความยุตธิ รรมเชิงปริมาณตามสัดส่วนและ
ความยุตธิ รรมเชิงคุณภาพตามความสามารถทีเ่ หมาะสม
7) การสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครอง โดยการสร้างกรอบของรัฐประชาธิปไตย
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ควรกาหนดให้มอี งค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้ คือ
(1) การสร้างประชาธิปไตยในระบอบการเมือง-การปกครอง
(2) การสร้างประชาธิปไตยในสถาบันการเมือง-การปกครอง
(3) การสร้างประชาธิปไตยในโครงสร้าง-หน้าทีข่ องระบบการเมือง-การปกครอง
(4) การสร้างประชาธิปไตยในรูปแบบของรัฐบาล
(5) การสร้างประชาธิปไตยในกระบวนการทางการเมือง-การปกครอง
ทัง้ นี้ พิจารณาได้จากภาพประกอบดังต่อไปนี้
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ภาพประกอบรัฐธรรมนูญกับข้อเสนอในการสร้างความสามารถ
ทางการเมือง-การปกครอง ของประเทศ
หน้ าที่ สาคัญของรัฐธรรมนูญใหม่
1. แก้ไขปัญหาดัง้ เดิ มทางการเมือง-การ
ปกครอง

เค้าโครงสาคัญของรัฐธรรมนูญใหม่
1.1 ปญั หาโครงสร้างทางการเมือง-การปกครอง
1.2 ปญั หากระบวนการทางการเมือง-การ
ปกครอง

2. กาหนดศักยภาพใหม่ทางการเมือง-การ
ปกครอง

3. สร้างความสามารถทางการเมือง-การ
ปกครอง

1.3 ปญั หาการมีสว่ นร่วมทางการเมือง-การ
ปกครอง
2.1 รักษาสัญญาประชาคมทางการเมือง-การ
ปกครอง
2.2 การสร้างทางเลือกทางการเมือง-การ
ปกครองให้กลุ่มชนและสังคม
2.3 การสร้างทางเลือกทางการเมือง-การ
ปกครองให้ปจั เจกบุคคล
3.1 สร้างความสมานฉันท์ทางการเมือง-การ
ปกครอง

สาระประโยชน์ สาคัญของรัฐธรรมนูญใหม่
1.1 เพือ่ แก้ปญั หาวิกฤตการณ์ทางการเมือง-การปกครอง
1.2 เพือ่ แก้ปญั หามาตรฐานทางระบอบการเมือง-การ
ปกครอง
1.3 เพือ่ แก้ปญั หาอุดมการณ์ทางการเมือง-การปกครอง
1.1 เพือ่ รักษาความมันคงมี
่ เสถียรภาพทางการเมือง-การ
ปกครอง
1.2 เพือ่ ให้กลุ่มตัวแทนคุม้ ครองผลประโยชน์และอานาจ
1.3 เพือ่ ให้ปจั เจกบุคคลพึง่ พาการเมือง-การปกครอง
ตนเอง
3.1.1 สร้างความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยในเชิง
ธรรมา ภิบาลโดยเน้นการจากัดควบคุมอานาจของฝา่ ย
ผูป้ กครอง และการส่งเสริมคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนฝา่ ยผูร้ บั การปกครอง
3.1.2 การถ่วงดุลทางชนชัน้ ระหว่างชนชัน้ ช่างกับชนชัน้
นาโดยสร้างความเข้มแข้งในแก่ชนชัน้ กลางมากขึน้
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สาระประโยชน์ สาคัญของรัฐธรรมนูญใหม่
3.1.3 การกระจายกลไก สถาบันทางการเมือง-การปกครองให้ม ี
ทัง้ กลไก สถาบันของผูใ้ ช้อานาจ (Power user) กลไกสถาบัน
ของผูค้ วบคุมตรวจสอบอานาจ (Power Censer) และกลไก
สถาบันของผูค้ มุ้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Power
Monitor)
3.1.4 การสร้างดุลยภาพระหว่างภาคส่วนทางการเมือง ทัง้
ระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิน่ ระหว่าง
การเมืองภาคนักการเมืองและการเมืองภาคพลเมือง
3.1.5 การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง-การปกครองให้ม ี
ผลผูกพันทัง้ กับพันธะทางกฎหมาย (Legal Commitment)
ควบคูก่ นั ไปกับพันธะทางการเมือง (Political Commitment) ด้วย
3.1.6 การสร้างการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนทีม่ ี
ความเข้มแข็งโดยคานึงถึงการมีสมั ฤทธิ ์จากการมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง-การปกครอง
3.1.7 การสร้างความยังยื
่ นของการปกครองโดยกฎหมาย (Rule
of Law) แทนการปกครองด้วยกฎหมาย (Rule by Law) ควบคู่
กันไปกับการปกครองโดยฝา่ ยข้างมากทีเ่ คารพฝา่ ยข้างน้อย
(Majority Rule) แทนการปกครองโดยฝา่ ยเผด็จการเมือง-การ
ปกครองฝา่ ยข้างมากแบบเบ็ดเสร็จ (Absolute Majority)
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สาระประโยชน์ สาคัญของรัฐธรรมนูญใหม่

3.1.8 การสร้างเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้
และได้รบั การเคารพความศักดิ ์สิทธิในสภาพบังคับของ
รัฐธรรมนูญพร้อมกันไปด้วย
3.2 การสร้างกรอบระบบการเมืองแบบการมีสว่ น 3.2.1 การสร้างความมีสมั ฤทธิ ์ผลทางปฏิบตั จิ ากการมีสว่ นร่วม
ร่วมทีเ่ ข้มแข็งไว้ในรัฐธรรมนูญ
ทางการเมือง-การปกครองของประชาชน (Political Efficacy)
3.2.2 การสร้างสังคมเสมอภาค โดยการป้องกันการใช้อานาจ
ไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมของฝา่ ยผูป้ กครอง
3.2.3 การสร้างสังคมสันติภาพ โดยการสร้างกลไกในการ
ป้องกันแก้ไขเยียวยาและระงับข้อพิพาทขัดแย้งในสังคมให้ม ี
ความสลับซับซ้อนครอบคลุมปญั หาสาคัญของประเทศ
3.2.4 การสร้างนิตริ ฐั ทีม่ ที งั ้ นิตธิ รรมและคุณธรรมโดย
ครอบคลุมทัง้ กฎเกณ์์ทางโลกและกฎเกณ์์ทางศีลธรรม
คุณธรรม
3.2.5 การธารงรักษาอานาจอธิปไตยของรัฐ ครอบคลุมทัง้
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
3.2.6 การสร้างภาระทางการเมือง-การปกครองให้ครอบคลุม
ทัง้ ความรับผิดชอบทางการเมือง-การปกครอง (Political
Responsibility) และการตอบสนองทางการเมือง-การปกครอง
(Political Responsiveness)
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3.3 การสร้างกรอบคุณภาพสังคมแบบสันติ ภาร 3.3.1 การสร้างสังคมเสรีภาพ โดยการคุม้ ครองรักษาสิทธิ
ดรภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ
เสรีภาพของประชาชน
3.3.2 การสร้างสังคมเสมอภาค โดยการป้องกันการใช้อานาจ
ไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมของฝา่ ยผูป้ กครอง
3.3.3 การสร้างสังคมสันติภาพ โดยการสร้างกลไกในการ
ป้องกันแก้ไขเยียวยาและระงับข้อพิพาทขัดแย้งในสังคมให้ม ี
ความสลับซับซ้อนครอบคลุมปญั หาสาคัญของประเทศ
3.3.4 การสร้างสังคมภราดรภาพ โดยการสร้างกลไกในการ
ช่วยประนีประนอมอมชอมประสานประโยชน์รว่ มกัน การ
เจรจาต่อรองด้วยเหตุผลและสร้างความเห็นพ้องรวมกันของคน
ทีม่ คี วามหลากหลายและแตกต่างได้อย่างมีความราบรืน่
3.4 การสร้างกรอบการปกป้องคุม้ ครองสิทธิของ 3.4.1 การกาหนดฐานสิทธิของประชาชน ให้ครอบคลุมทัง้ สิทธิ
ประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ
ของความเป็ นคน สิทธิของความเป็ นพลเมือง และสิทธิของ
ความเสมอภาค
3.4.2 การกาหนดกลไกคุม้ ครองสิทธิของประชาชนให้
ครอบคลุมทัง้ การขอป้องกันสิทธิ การขอสนองสิทธิ และการ
ขอเยียวยาสิทธิ
3.4.3 การกาหนดกระบวนการใช้สทิ ธิของประชาชน ให้
ครอบคลุมทัง้ การเข้าสูอ่ านาจ การใช้อานาจ และการพ้นจาก
อานาจของผูป้ กครอง
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3.5 การสร้างกรอบการส่งเสริมพลังอานาจของ
ประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ

สาระประโยชน์ สาคัญของรัฐธรรมนูญใหม่
3.4.4 การกาหนดเป้าหมายในการใช้สทิ ธิของประชาชนให้
ครอบคลุมทัง้ ด้านทีเ่ กีย่ วกับอานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อานาจบริหาร
และอานาจตุลาการ
3.4.5 การกาหนดผลลัพธ์ในการใช้สทิ ธิของประชาชนให้
ครอบคลุมทัง้ การเข้าถึงอานาจ การใช้ประโยชน์ จากอานาจ
และการมีอทิ ธิพลเหนืออานาจได้
3.4.6 การกาหนดวิธกี ารใช้สทิ ธิให้ครอบคลุมทัง้ การเรียกร้อง
การร้องทุกข์ และการฟ้องร้อง
3.4.7 การกาหนดแบบของสิทธิให้ประชาชนมีทงั ้ สิทธิตามทีม่ ี
กฎหมายรับรองไว้และสิทธิตามทีไ่ ม่มกี ฎหมายกาหนดเป็ นข้อ
ห้ามไว้
3.5.1 การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของปจั เจกบุคคล
(Individual)
3.5.2 การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของเอกชน (Private)
3.5.3 การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของกลุ่มชน (Group)
3.5.4 การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของชุมชน (Community)
3.5.5 การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของท้องถิน่ (Local)
3.5.6 การรับรองและคุม้ ครองสิทธิของมหาชน (Mass)
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3.6 การสร้างกรอบของรัฐแห่งมหาชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญ

สาระประโยชน์ สาคัญของรัฐธรรมนูญใหม่
3.6.1 การบูรณาการโครงสร้างอานาจทางการเมือง-การ
ปกครองตามลักษณะของกลุ่มชนชัน้ ทางการเมือง-การปกครอง
ให้มกี ารผสมผสานทัง้ ความยุตธิ รรมเชิงปริมาณตามสัดส่วน
และความยุตธิ รรมเชิงคุณภาพตามความสามารถทีเ่ หมาะสม
3.6.2 การบูรณาการบทบาททางการเมือง-การปกครองตาม
ลักษณะของอองค์กรสถาบันทางการเมืองให้มคี วามผสมผสาน
ทัง้ ความยุตธิ รรมเชิงปริมาณตามสัดส่วนและความยุตธิ รรมเชิง
คุณภาพตามความสามารถทีเ่ หมาะสม
3.6.3 การบูรณาการเป้าหมายทางการเมือง-การปกครองตาม
ลักษณะของกลุ่มอานาจทางการเมือง-การปกครองให้มคี วาม
ผสมผสานทัง้ ความยุตธิ รรมเชิงปริมาณตามสัดส่วนและความ
ยุตธิ รรมเชิงคุณภาพตามความสามารถทีเ่ หมาะสม
3.6.4 การบูรณาการผลประโยชน์ทางการเมือง-การปกครอง
ตามลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง-การปกครองให้
มีการผสมผสานทัง้ ความยุตธิ รรมเชิงปริมาณตามสัดส่วนและ
ความยุตธิ รรมเชิงคุณภาพตามความสามารถทีเ่ หมาะสม

59

3.7 การสร้างกรอบของรัฐประชาธิปไตยไว้ใน
รัฐธรรมนูญ

3.7.1 การสร้างประชาธิปไตยในระบอบการเมือง-การปกครอง
3.7.2 การสร้างประชาธิปไตยในสถาบันการเมือง-การปกครอง
3.8.3 การสร้างประชาธิปไตยในโครงสร้าง-หน้าทีข่ องระบบ
การเมือง-การปกครอง
3.7.4 การสร้างประชาธิปไตยในรูปแบบของรัฐบาล
3.7.5 การสร้างประชาธิปไตยในกระบวนการทางการเมือง-การ
ปกครอง
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เรื่องที่ 3. การให้ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนูญกฎหมาย-รัฐ-ผูป้ กครองและการเมืองการปกครองที่ดี-ยุติธรรม
ในเรื่อ ง “ความส าคัญ ของการสร้ า งคุณ ค่ า และความดี ง ามในรัฐ ธรรมนู ญ -กฎหมาย-รัฐ ผู้ปกครองและการเมืองการปกครองที่ ดี -ยุติ ธ รรม” นี้ ได้แบ่ งเนื้อ หาสาคัญ ออกเป็ น 6 ส่ ว น ซึ่ง
ประกอบด้ว ย ส่ ว นต่ า งๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ ค ือ (1.) นั ก คิด ผู้เ สนอแนะคุ ณ ค่ า และความดีง ามในรัฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย-รัฐ-ผู้ปกครองและการเมืองการปกครองทีด่ ี-ยุตธิ รรม (2.) เป้าหมายและแนวทางในการแสวงหา
คุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนู ญ -กฎหมาย-รัฐ-ผู้ปกครองและระบบการเมืองการปกครองที่ดี-ยุตธิ รรม
(3.) คุณูปการของคุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนูญ -กฎหมาย- รัฐ-ผูป้ กครองและการเมืองการปกครองที่
ดี-ยุตธิ รรม (4.) คุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนูญ -กฎหมาย- รัฐ-ผูป้ กครองและการเมืองการปกครองที่
ดี-ยุตธิ รรม (5.) แบบของคุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนูญ -กฎหมาย- รัฐ-ผู้ปกครองและการเมืองการ
ปกครองทีด่ -ี ยุตธิ รรม และ( 6.) การแสวงหาคุณค่าและความดีงามจากการออกแบบรัฐธรรมนูญและการเมือง
การปกครองทีด่ -ี ยุตธิ รรม ทัง้ นี้ จะได้กล่าวถึงในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. นั ก คิ ด ผู้เ สนอแนะคุ ณ ค่ า และความดี ง ามในรัฐ ธรรมนู ญ -กฎหมาย- รัฐ -ผู้ป กครองและ
การเมืองการปกครองที่ดี-ยุติธรรม
นักคิดผู้เสนอแนะคุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนู ญ -กฎหมาย- รัฐ-ผู้ปกครองและการเมืองการ
ปกครองที่ดี-ยุติธรรม ที่จะกล่ าวถึงนี้ ประมวลขึ้นจากนักคิดผู้มอี ิทธิพลทางความคิดด้านการเมือ งการ
ปกครอง รัฐและรัฐธรรมนูญ เฉพาะชาวตะวันตก
บรรดานักคิดเหล่านี้ ได้เสนอแนะความคิดที่มคี ุณค่าและความดีงามในเชิงปรัชญาให้แก่กลุ่มคน
สาคัญในวงกว้างหลายกลุ่มด้วยกันอาทิ
(1) กษัตริยแ์ ละรัชทายาท
(2) ผูป้ กครอง
(3) ขุนนางและข้ารัฐการ
(4) ปญั ญาชน
(5) นักประกอบการและวิชาชีพ
(6) กลุ่มอาชีพและ
(7) ประชาชนทัวไป
่
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คนเหล่านี้ต่างได้สาเหนียกถึงสารัตถะจากอิทธิพลทางความคิดของบรรดานักปราชญ์นักคิดดัง กล่าว
จนเกิดการยอมรับและนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ร่วมกันในรูปของการกาหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
สาธารณะสาคัญ ทีส่ ่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันในด้านต่างๆ หลายด้านด้วยกันอาทิ
(1) การสร้างรัฐ
(2) การสร้างรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(3) การสร้างระบบการเมืองการปกครอง
(4) การสร้างรัฐบาล
(5) การสร้างผูป้ กครองและ
(6) การสร้างพลเมือง
บทบาทของนักคิดทีม่ ชี ่อื เสียงอยู่ในยุคสมัยต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ส่งผลอย่างสาคัญต่อการสร้างอารย
ธรรมเชิงคุณค่าในทางการเมืองการปกครองให้ผู้คนฝ่ายต่างๆได้รบั แรงบันดาลใจ มีความกล้าหาญ เกิด
ความเชื่อมัน่ และรูจ้ กั เรียนรูท้ จ่ี ะริเริม่ สร้างนวตกรรมทางความคิดเพื่อก่อการปรับเปลีย่ นกิจการสาธารณะที่
เกีย่ วข้องกับประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะในกิจการด้านต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองการปกครองให้ดาเนิน
ไปในรูปแบบและทิศทางต่างๆได้ในหลายลักษณะด้วยกัน อาทิ
(1) การวิวฒ
ั นาการ (evolution)
(2) การพัฒนา (development)
(3) การปฏิรปู (reform)
(4) การปฏิวตั ิ (revolution)
(5) การสร้างความทันสมัย (modernization)และ
(6) การบูรณาการ (integration)
การปรับเปลีย่ นดังกล่าวได้คลีค่ ลายขยายตัวเป็ นรูปแบบของรัฐ รูปแบบของรัฐบาล
รูปแบบของรัฐธรรมนูญและลัทธิการเมืองการปกครอง รูปแบบต่าง ๆ อาทิ
1. รูปแบบของรัฐและพัฒนาการของสังคม ได้แก่
(1) นครรัฐ (City State)
(2) รัฐจักรวรรดิ (Imperial State)
(3) รัฐศักดินา (Feudal State)
(4) รัฐราชวงศ์ (Dynasty State)
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(5) รัฐประชาชาติ (Nation State)
(6) สังคมบรรพกาล (Primitive Society)
(7) สังคมทาส (Slavery Society)
(8) สังคมศักดินา (Feudalist Society)
(9) สังคมทุนเอกชน(Capitalist Society)
(10)
สังคมคอมมิวนิสต์ (Communist Society)
2. รูปแบบของรัฐบาล ได้แก่
(1) รัฐบาลแบบกษัตริย์ (Monarchy)
(2) รัฐบาลแบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy)
(3) รัฐบาลแบบประชาธิปไตย (Democracy)
(4) รัฐบาลแบบทรราชย์ (Tyranny)
(5) รัฐบาลแบบคณาธิปไตย (Oligarchy)
(6) รัฐบาลแบบอณาธิปไตย (Anarchy)
3. รูปแบบของรัฐธรรมนูญ ได้แก่
(1) รัฐธรรมนูญแบบอุดมคตินิยม (Idealism)
(2) รัฐธรรมนูญแบบปฏิบตั นิ ิยม (Pragmatism)
(3) รัฐธรรมนูญแบบสายกลาง (Polity)
4. ลัทธิ การเมืองการปกครอง ได้แก่
(1) ลัทธิเสรีนิยม (Liberalism)
(2) ลัทธิสงั คมนิยม (Socialism)
(3) ลัทธิคอมมิวนิสต์ (Communism)
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ส าหรับ นั ก คิด ที่ม ีคุ ณู ป การต่ อ การให้ก าเนิ ด คุ ณ ค่ า อัน พึง ประสงค์ หรือ คุ ณ ค่ า ในเชิง ปรัช ญา
เกีย่ วกับรัฐ รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองนัน้ สามารถประมวลได้ดงั ต่อไปนี้ คือ1
(1) โสกราตีส (Socrates) นักคิดชาวกรีกโบราณ มีชวี ติ ระหว่าง ปี 470-399 ก่อน ค.ศ.
(2) เพลโต (Plato) นักคิดชาวกรีกโบราณมีชวี ติ ระหว่างปี 428-347 ก่อน ค.ศ.
(3) อริสโตเติล้ (Aritstotle) นักคิดชาวกรีกโบราณมีชวี ติ ระหว่างปี 384 -322 ก่อน ค.ศ.
(4) โทมัส อะไควนัส (Thomas Aquinas) นักคิดชาวอิตาลี มีชวี ติ ระหว่างก่อน ค.ศ. 1225-1274
(5) เซนต์ ออกุสติน (Saint Augustin) นักคิดชาวอิตาลี มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 354-430
(6) นิโคโล มาเดียเวลลี่ (Niccolo Machiavelli) นักคิดชาวอิตาลี มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1469-1527
(7) โทมัส มอร์ (Thomas More) นักคิดชาวอังกฤษ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1478-1535
(8) ฌองโบแดง (Jean Bodin) นักคิดชาวฝรังเศส
่ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1530-1596
(9) โทมัส ฮ้อบส์ (Thomas Hobbes) นักคิดชาวอังกฤษ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1588-1789
(10) จอห์น ล้อค (John Locke) นักคิดชาวอังกฤษ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1632-1704
(11) มองเตสกิเออ (Montesquieu) นักคิดชาวฝรังเศส
่ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1689-1755
(12) เดวิด ฮูม (David Hume) นักคิดชาวอังกฤษ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1711-1776
(13) จัง จาคส์ รุสโซ (Jea -Jacques Rousseau) นักคิดชาวฝรังเศส
่
มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 17121778
(14) อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) นักคิดชาวเยอรมัน มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1724-1804
(15) เอ็ดมันด์ เบิรค์ (Edmand Burg) นักคิดชาวอังกฤษ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1729-1797
(16) เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) นักคิดชาวอังกฤษ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1748-1832
(17) แซงต์ ซีมอง (Saint Simon) นักคิดชาวฝรังเศส
่ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1760-1825
(18) เฟริดริช เฮเกล (Fridrich Hegel) นักคิดชาวเยอรมัน มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1770-1831
(19) จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) นักคิดชาวอังกฤษ มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1806-1873
(20) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) นักคิดชาวเยอรมัน มีชวี ติ ระหว่าง ค.ศ. 1818-1883

1

โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน กวี อิศริวรรณ , 20 ความคิ ดทางการเมือง (กรุงเทพฯ : สยามบรรณ ,
2530) ในวิทยากร เชียงกูล , ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิ จสังคม (กรุงเทพฯ : สายธาร , 2548) และใน สมนึก ชู
วิเชียร , ความคิ ดทางการเมืองแบบตะวันตก (กรุงเทพฯ : เอ็มแอล ครีเอชัน่ แอนด์ พริน้ ต์ , 2548)
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2 เป้ าหมายและแนวทางในการแสวงหาคุณ ค่ าและความดี ง ามในรัฐธรรมนู ญ -กฎหมาย- รัฐผูป้ กครองและระบบการเมืองการปกครองที่ดี-ยุติธรรม
เป้าหมายและแนวทางในการแสวงหาคุณค่ าและความดีงาม ซึ่งเป็ นคุณค่ าเชิงปรัชญา นัน้ เป็ น
แนวทางในการแสวงหาเป้าหมายสูงสุดในอุดมคติ และวิธกี ารในการบรรลุถงึ เป้าหมายสูงสุด โดยอาศัยการ
รับรู้ เข้าใจ และรับเอาอิทธิพลทางความคิดของนักคิดหรือปรัชญาของนักปราชญ์ดว้ ยความเลื่อมใสศรัทธา
ตามแนวทางการศึกษาทีไ่ ม่เน้นการอ้างอิงระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์ (Scientific Methodology) ทีเ่ คร่งครัด
มากนัก
แนวทางการศึกษาดังกล่าวเป็ นการอ้างอิงจากฐานความคิดความเชื่อในรูปแบบของการเสวนาและโต้
อภิปรายทางตรรกะ (dialogue & discourse) ของนักคิดหรือนักปราชญ์เป็ นสาคัญ ส่วนใหญ่มกั จะปรากฏใน
รูปของคาสอน บทสนทนา การพรรณนาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การอธิบายความคิดเปรียบเทียบตามข้อมูล
ประวัตศิ าสตร์และประสบการณ์ การตัดสินใจในเชิงคุณค่า
ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในอุดมคติ และแนวประพฤติปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นเรื่องของ
ความรูส้ กึ นึกคิด การประเมินและให้คุณค่าที่เกิดขึ้นภายในห้วงความคิดและจิตใจ เป็ นการใช้เหตุผลตาม
เงือ่ นไขของหลักการทางศีลธรรมและความเชื่อถือว่าเป็นจริงโดยทีไ่ ม่ตอ้ งพิสจู น์อกี
กล่าวอีกนัยได้ว่า เป็ นการศึกษาโดยการคิดค้นจากบรรทัดฐานทางศีลธรรมเพื่อแสวงหาสิง่ ทีค่ วรจะ
เป็ นตามเป้าหมายอันพึงปรารถนาในอุดมคติมากกว่าการทดลอง หรือพิสูจน์จากสมมติฐานเพื่อมุ่งทดสอบ
ความจริง หรือเพื่อมุง่ ยืนยันความถูกต้องแต่อย่างใด
การแสวงหาคุ ณค่าอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็ นคุณค่ าเชิงปรัชญา จึงเป็ นเรื่องของการแสวงหาสิง่ ที่
กาหนดขึน้ จากมาตรฐานของความมีคุณค่า (Value Standard) ตามบรรทัดฐานของความเชื่อทางศีลธรรม
(Theological Norm) เพื่อเป้าหมายอันพึงปรารถนา (Advocacy Goal) ในระดับของจุดมุ่งหมายที่ สูงที่สุด
(Ultimate Goal) ทีเ่ ป็ นสภาวะอุดมคติ (Ideal) หรือความเป็ น “อุดมสภาพ” ซึง่ ตัง้ อยู่บนรากฐานของ “สิ่ งที่
ควรจะเป็ น” (Ought to be) เป็ นเป้าหมายสาคัญ2 เช่น สิง่ ที่เรียกว่า ความดี ความสุข ความยุติธรรม
คุ ณ ธรรม ความดีง าม ศีล ธรรม จริย ธรรม ความสุ ข ที่ ส มบู ร ณ์ ประโยชน์ สู ง สุ ด เสรีภ าพ เสมอภาค
เสถียรภาพ นิตธิ รรม ดุลยภาพ มโนธรรม

2

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ , “ลักษณะของขอบข่ายของ
รัฐศาสตร์” , หลักพืน้ ฐานทางรัฐศาสตร์ (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2546) หน้า 1 - 42
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ด้วยเหตุผลดังได้กล่าวในข้างต้น ถือได้ว่าในการแสวงหาคุณค่าอันพึงประสงค์ในทีน่ ้ี มีรากฐานทีย่ ดึ
โยงมาจากปรัชญา (Philosophy) นัน่ เอง 3 ซึ่งในส่ ว นที่เ กี่ยวกับปรัชญานี้มปี ระเด็นสาคัญที่ค วรพิจารณา
ประกอบกันใน 7 ประการดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตของปรัชญา แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
1.1 ปรัชญาบริสุทธิ ์ (Pure Philosophy) ได้แก่
1) อภิปรัชญา (Metaphysics)
2) ญาณวิทยา (Epistemology)
3) จริยศาสตร์ (Ethics)
4) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
1.2 ปรัชญาประยุกต์ (Applied Philosophy) ได้แก่
1) ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)
2) ปรัชญาสังคม (Social Philosophy)
2. ความหมายของปรัชญา แบ่งออกได้เป็น 2 ความหมาย คือ
2.1 ความรู้ คือความรูเ้ กีย่ วกับความจริงของธรรมชาติ ทัง้ ในส่วนของมนุ ษย์ และในส่วน
ของสรรพสิง่
2.2 ความคิด คือ ความคิดทีม่ กี ารประมวลกันขึน้ เป็ นระบบแห่งหลักคิดทีม่ แี บบแผนต่างๆ
ในรูปของสานักความคิด (School of Thought)
3. หลักการของปรัชญา แบ่งออกได้เป็น 3 หลักการ คือ
3.1 หลักองค์รวม (Holistic) เป็ นการเข้าใจมนุ ษย์และสรรพสิง่ ทัง้ องค์รวม (Holistic) และ
เป็นสากล (Universal) ไม่ใช่เป็นเรือ่ งเฉพาะส่วนเฉพาะกรณี เช่น การเข้าใจปา่ ทัง้ ปา่ มากกว่าต้นไม้
3.2 หลักความคิดรวบยอด (Conceptualization) เป็ นการเข้าใจมนุ ษย์และสรรพสิง่ อย่าง
ลึกซึง้ เหนือศาสตร์ ข้ามสาขาวิชาเฉพาะโดยไม่มขี อบเขตจากัดและเฉพาะศาสตร์ เฉพาะสาขาแบบเจาะลึก
3.3 หลักเอกภาพเดียวกัน (Unity) เป็นการเข้าใจมนุษย์และสรรพสิง่ ภายใต้เอกภพของห่ว ง
โซ่อนั เดียวกันของความมีเหตุผล อย่างมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่แยกออกจากกัน
4. เครื่องมือพื้นฐานของปรัชญา แบ่งออกได้เป็น 2 เครือ่ งมือ คือ
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4.1 การวิพ ากษ์ว ิจารณ์ (Criticism) เป็ นการใช้เหตุ ผลเชิงโต้แย้งหักล้างเพื่อแสวงหา
ข้อสรุปทีพ่ งึ ประสงค์
4.2 การอธิบาย (Explanation) เป็ นการใช้เหตุผลอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเพื่อ
แสวงหาข้อเสนอทีพ่ งึ ประสงค์
5. จุดมุ่งหมายของปรัชญา แบ่งออกได้เป็น 2 เป้าหมาย คือ
5.1 แสวงหาความจริงของความรู้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมนุษย์และสรรพสิง่
5.2 แสวงหาคุณภาพของชีวติ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมนุษย์และสังคม
6. คุณค่าของปรัชญาการเมือง แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
6.1 คุณค่าเกีย่ วกับอานาจรัฐและอานาจการเมืองการปกครอง
6.2 คุณค่าเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ของสาธารณชนและส่วนรวม
7. ฐานความเชื่อของปรัชญาการเมือง แบ่งออกได้เป็น 3 ฐาน คือ
7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั รัฐบาล ซึง่ เชื่อว่าความดีหรือความเลวของรัฐบาลจะมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของมนุษย์อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กนั
7.2 สิทธิในการเลือ กรัฐบาลของประชาชน ซึ่งเชื่อว่ารูปแบบของรัฐบาลควรถูกก าหนด
ขึน้ มาจากสิทธิทางเลือกหรือความต้องการของประชาชนเอง ไม่ใช่รปู แบบของรัฐบาลทีร่ ฐั และผูป้ กครองเป็ น
ผูก้ าหนดขึน้ มาเองหรือกาหนดขึน้ มาให้ล่วงหน้าแล้ว
7.3 ความสามารถของคนในการแยกแยะระหว่างรัฐบาลที่ดแี ละรัฐบาลทีเ่ ลว ซึง่ เชื่อว่าคน
สามารถเรียนรู้ และตัดสินใจแยกแยะได้เองว่ารัฐบาลรูปแบบไหนที่จะสร้างผลกระทบให้แก่ตนอย่างไร และ
ควรสร้างรัฐบาลทีด่ ไี ด้อย่างไร
3. คุณูปการของคุณค่ าและความดี งามในรัฐธรรมนูญ-กฎหมาย- รัฐ-ผู้ปกครองและการเมืองการ
ปกครองที่ดี-ยุติธรรม
โดยทีค่ ุณค่าและความดีงามเป็ นคุณค่าเชิงปรัชญาทีม่ ุ่งแสวงหาสิง่ ทีก่ าหนดขึน้ มาจากมาตรฐานของ
ความมีคุ ณ ค่ า ตามบรรทัด ฐานของความเชื่อ ทางศีล ธรรมเพื่อ เป้ า หมายอัน พึง ปรารถนาในระดับ ของ
จุดมุ่งหมายที่สูงที่สุด เป็ นสภาวะอุดมคติหรือเป็ นอุดมสภาพซึ่งตัง้ อยู่บนสิง่ ที่ควรจะเป็ นมากกว่าสิง่ ที่น่าจะ
เป็นหรือสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ อาทิ
(1) ความดี
(2) ความสุข
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(3) ความยุตธิ รรม
(4) ความมีคุณธรรม
(5) ศีลธรรม
(6) จริยธรรม
(7) ความสุขทีส่ มบูรณ์
(8) ประโยชน์สงู สุดและประโยชน์ส่วนรวม
(9) เสรีภาพ
(10) ความเสมอภาค
(11) เสถียรภาพ
(12) ความมีดุลยภาพ และความเป็นสายกลาง
(13) มโนธรรมและความมีเหตุผล
(14) นิตธิ รรม
ดังนัน้ คุณูปการของคุณค่าและความดีงาม จึงสามารถจาแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะทีส่ าคัญ คือ (1)
การเป็ นบรรทัดฐานอ้างอิงเป้าหมาย และ (2) การเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงแนวปฏิบตั ิ
1. การเป็ นบรรทัดฐานอ้างอิ งเป้ าหมาย (Norm of Goal) คือ การก่อให้เกิดเบ้าหลอมในการ
สถาปนาแบบ (Form) มาตรฐาน (Standard) คุ ณสมบัติ (qualification) และ บรรทัดฐาน (norm) ส าหรับ
นาไปใช้เป็ นกรอบกาหนดในการอ้างอิงเพื่อวางรากฐานในการแสวงหาเป้ าหมายให้กบั ผู้ปกครอง (ruler)
ลัทธิการเมือง (political doctrine) ระบอบการปกครอง (regime) รัฐ (state) และ รัฐธรรมนูญ (constitution)
ดังนัน้ การได้มาซึ่ง ปจั จัยประกอบทางการเมืองการปกครองทัง้ ปวงไม่ว่าจะเป็ นผู้ปกครอง ลัทธิ
การเมือง ระบอบการปกครอง รัฐและรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องจัดให้เข้ากับกรอบอ้างอิงของคุณค่าอันพึงประสงค์
ด้วย ซึง่ เป็นกรอบกาหนดทีค่ วรจะต้องเป็นไปตามแบบ มาตรฐาน คุณสมบัติ และบรรทัดฐาน ของเบ้าหลอม
ทีก่ าหนดไว้นนั ้ เช่น
(1) ผู้ปกครองที่ดีมคี วามยุติธรรม ควรเป็ นผู้ปกครองที่มคี วามรู้ มีค วามสามารถ และมี
คุณธรรม
(2) ลัทธิการเมืองทีด่ มี คี วามยุตธิ รรม ควรเป็นลัทธิการเมืองทีม่ คี วามเคารพต่อสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชน
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(3) ระบอบการปกครองที่ดมี คี วามยุตธิ รรม ควรเป็ นระบอบการปกครองที่สามารถสร้าง
ประโยชน์สงู สุดให้แก่ประชาชนหมู่มาก
(4) รัฐที่ดมี คี วามยุตธิ รรม ควรเป็ นรัฐทีส่ ามารถสร้างความสุขทีส่ มบูรณ์ให้แก่ประชาชนได้
และ
(5) รัฐธรรมนู ญทีด่ มี คี วามยุตธิ รรม ควรเป็ นรัฐธรรมนูญที่มเี สถียรภาพ มีดุลยภาพ และมี
นิตธิ รรม ฯลฯ เป็นต้น
2. การเป็ นบรรทัดฐานอ้างอิ งแนวปฏิ บตั ิ (Norm of Practice) คือ การก่อให้เกิดเบ้าหลอมใน
การสถาปนาอุ ดมการณ์ (ideology) หลักยึด (advocacy) วิธ ีการ (means) และเป้าหมาย (goal) ส าหรับ
นาไปใช้เป็ นกรอบกาหนดในการดาเนินการและวางแนวปฏิบตั เิ พื่อวางรากฐานในการแสวงหาวิ ธีการเพื่อ
การบรรลุเป้ าหมายให้กบั ผูป้ กครองและกลไกสถาบัน ทางการเมืองการปกครองฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็ นเสมือน
เข็มทิศหรือหางเสือของเรือทีใ่ ช้ควบคุมการนาร่องในการเดินเรือให้แล่นไปในเส้นทางโดยไม่เบีย่ งเบนออกไป
นอกเส้นทางหรือออกไปนอกทิศทางนอกเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
ดังนัน้ การทาหน้าที่ของผู้ปกครองและกลไกสถาบันทางการเมืองการปกครองฝ่ายต่างๆ ก็
จะต้องจัดให้เข้ากับกรอบแนวทางของคุณค่าอันพึงประสงค์ด้วย ซึง่ เป็ นกรอบแนวทางทีค่ วรจะต้องเป็ นไป
ตามอุดมการณ์ หลักยึด วิธกี าร และเป้าหมายของเบ้าหลอมทีก่ าหนดไว้นนั ้ เช่น
(1) ผูป้ กครองทีด่ มี คี วามยุตธิ รรม ควรเป็ นผูป้ กครองทีต่ ้องยึดมันในอุ
่ ดมการณ์ของความดี
งาม มีหลักยึดในกฎเกณ์์ของความมีคุณธรรม มีความรูแ้ ละความสามารถ มีวธิ กี ารและเป้าหมายในการใช้
อานาจเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สุขของตนและพวกพ้อง
(2) ลัทธิการเมืองการปกครองที่ดมี คี วามยุติธรรม ควรเป็ นลัทธิการเมืองการปกครองที่
ดารงอยูบ่ นรากฐานของอุดมการณ์ทถ่ี อื เอาสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสาคัญหลัก
(3) ระบอบการปกครองที่ดีม ีค วามยุ ติธ รรม ควรเป็ น ระบอบการปกครองที่ม ีค วาม
รับผิดชอบและตอบสนองต่อความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องประชาชน
(4) รัฐทีด่ มี คี วามยุตธิ รรม ควรเป็ นรัฐทีช่ ่วยเกื้อหนุ นจุนเจือให้การดารงชีวติ ของประชาชน
บรรลุถงึ เป้าหมาย คุณภาพชีวติ ทีป่ ระสบกับความสุขทีส่ มบูรณ์ หรือการมีชวี ติ ในขัน้ สูงได้ และ
(5) รัฐธรรมนู ญที่ดมี คี วามยุติธ รรม ควรเป็ นรัฐธรรมนู ญที่มเี นื้อหาสาระดีพอที่จะรักษา
เสถียรภาพของรัฐและระบบการเมืองการปกครองและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนหมู่มากให้ดไี ด้ และมีความ
เป็นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลทีเ่ ป็ นจริงได้ดว้ ย ฯลฯ เป็นต้น
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กล่าวโดยสรุป คุณูปการของคุณค่าและความดีงาม มีบทบาทที่สาคัญในกาหนดกรอบอ้างอิงเพื่อ
วางรากฐานให้ผู้ปกครองและกลไกสถาบันทางการเมืองการปกครองฝ่ายต่างๆ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการ
แสวงหาเป้ าหมาย สาหรับใช้ในการกาหนดสถานภาพและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนให้ดารงอยู่บนรากฐาน
ของเป้าหมายทีเ่ ป็ นคุณค่าและความดีงาม
ในขณะเดีย วกัน คุ ณ ค่ า และความดีง ามก็ย ัง มีบ ทบาทส าคัญ ในการก าหนดกรอบการ
ดาเนินการและวางแนวปฏิบตั เิ พื่อวางรากฐานให้ผปู้ กครองและกลไกสถาบันทางการเมืองการปกครองฝ่าย
ต่ าง ๆ ได้ใ ช้เ ป็ น แนวทางในการแสวงหาวิ ธี ปฏิ บตั ิ เ พื่ อการบรรลุเป้ าหมายสาหรับ ใช้ใ นการกากับ
ควบคุมแนวอุดมการณ์ และหลักยึดวิธกี ารและเป้าหมายในการใช้อานาจและการปฏิบตั หิ น้าที่ของตนให้
ดาเนินไปสู่เป้าหมายของคุณค่าและความดีงาม
4. คุณค่ าและความดี งามในรัฐธรรมนูญ-กฎหมาย- รัฐ-ผู้ปกครองและการเมืองการปกครองที่ ดี ยุติธรรม
คุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนูญ-กฎหมาย- รัฐ-ผูป้ กครองและการเมืองการปกครองทีด่ -ี ยุตธิ รรม
ตามแนวความคิ ดและข้อเสนอแนะของนักคิดนักปราชญ์ดงั ได้เคยกล่าวไว้ในตอนต้นของบทความนี้แล้วนัน้
มีทงั ้ ส่วนทีเ่ ป็นแนวคิดและข้อเสนอร่วมทีม่ คี วามเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน และส่วนทีแ่ ยกเป็ นเอกเทศออกจาก
กัน ซึ่งในที่น้ีจะได้ก ล่าวถึงคุณ ค่าและความดีงามในส่ วนที่เ กี่ยวกับรัฐธรรมนู ญและกฎหมาย รัฐ และ
การเมืองการปกครองโดยแยกเป็นแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายนัน้ มีทงั ้ คุณค่าอันพึง
ประสงค์ท่นี ักคิดนักปราชญ์ได้เสนอแนะเป็ นแนวความคิดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดให้ใช้เป็ นกรอบบรรทัด
ฐานอ้างอิงในการแสวงหาเป้าหมาย และการกาหนดให้ใช้เป็นกรอบบรรทัดฐานอ้างอิงในการดาเนินการเพื่อ
แสวงหาวิธปี ฏิบ ตั ิในการบรรลุเป้าหมายตามสถานะและหน้ าที่ค วามรับผิดชอบของผู้ปกครองและกลไก
สถาบันทางการเมืองการปกครองฝา่ ยต่างๆ ทัง้ นี้ ดังจะได้กล่าวถึงในประเด็นสาคัญหลักดังต่อไปนี้ คือ
(1) จริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมจะเกิดขึน้ ได้ต่อเมือ่ คนได้เคารพและประพฤติให้สอดคล้อง
กับกฎธรรมชาติ กฎหมายเป็ นเพียงข้อตกลงตามกฎเกณ์์ท่คี นร่วมกันกาหนดขึน้ จึงไม่อาจเทียบกับกฎ
ธรรมชาติได้ทงั ้ หมด ดังนัน้ หากกฎหมายทีค่ นสร้างขึน้ นัน้ มีกฎเกณ์์สอดคล้องกับกฎธรรมชาติมากเท่าใด
จริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมก็จะเกิดขึน้ ได้มากขึน้ เท่านัน้
(2) ความฉลาดเฉลียวและความรอบรูค้ วรเป็นทีม่ าของกฎหมายทีใ่ ช้เป็นข้อบังคับคนในสังคม
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(3) ความยุติธรรมในทางกฎหมายและความยุติธรรมในการแบ่งสรร ย่อมเป็ นองค์ประกอบ
ร่วมกันของความยุตธิ รรมทีค่ นในสังคมจะได้รบั ดังนัน้ ในการอานวยความยุตธิ รรมให้แก่คนในสังคม ย่อม
จาเป็ นต้องเคารพทัง้ ความเท่าเทียมกันของคนและการได้รบั สิง่ ที่กาหนดให้เป็ นแบบเดียวกันพร้อมกันไป
ด้วย
(4) กฎหมายกับ ความยุติธ รรมเป็ นของคู่กัน ความยุติธ รรมเป็ น ผลที่ดีท่สี ุ ดของกฎหมาย
กฎหมายทีด่ ยี อ่ มส่งเสริมและพิทกั ษ์ความยุตธิ รรม
(5) กฎธรรมชาติเป็ นสิง่ สูงสุดและมีความดีท่แี ท้จริงแฝงอยู่ คนควรดาเนินชีวติ ให้สอดคล้อง
กับกฎธรรมชาติ
(6) กฎธรรมชาติ เป็ นกฎที่มเี หตุผลและเข้าใจได้ด้วยเหตุผลซึ่งมีไว้เพื่อคุ้มครองรักษาชีวติ
ของคน
(7) การมีสทิ ธิตามกฎหมายที่เ ท่าเทียมกัน เป็ นหลักประกันสาคัญของคนที่อาศัยอยู่ในรัฐ
เพราะรัฐเป็นชุมชนของกฎหมาย
(8) กฎหมายมีคุณค่าต่อการส่งเสริมเสถียรภาพและความมันคงของสั
่
งคม แม้ว่าความมันคง
่
และเสถียรภาพที่เกิดมาจากกรยึดถือกฎหมายอย่างเข้มงวดขึงตึงนัน้ จะไม่ใช่สงิ่ อันพึงปรารถนาก็ตาม แต่
เสถียรภาพก็ยอ่ มมีคุณต่อการป้องกันสังคมมิให้เสื่อมทราบเพิม่ มากขึน้ ได้ แม้ว่ากฎหมายนัน้ จะถูกเขียนขึน้
และบังคับใช้โดยผูป้ กครองทีป่ ราศจากความรูแ้ ละคุณธรรมก็ตาม
(9) กฎหมายเป็นหลักประกันในการปกครองทีท่ าให้คนทีม่ อี านาจและคนทีไ่ ม่ม ีอานาจสามารถ
อยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความมันคง
่
มีเสถียรภาพและเสมอภาค โดยทีไ่ ม่มใี ครข่มเหงรังแกใครได้
(10) กฎหมาย ความยุตธิ รรม สิง่ ที่ดี ผลประโยชน์ สาธารณะ ความมีเหตุผลและความสุข
ย่อมไม่อาจแยกออกจากกันได้
(11) กฎหมายจะต้ อ งเป็ น กฎหมายส าหรับ ประชาชนทัง้ มวล และเพื่อ ผลประโยชน์ ต่ อ
เสถียรภาพของสังคม
(12) รัฐธรรมนูญแบบผสมระหว่างความพอดีและการควบคุมตนเอง จะช่วยสร้างเอกภาพและ
ความกลมกลืนทีต่ อ้ งให้แก่ประชาคมการเมืองได้
(13) กฎหมายทีส่ มเหตุสมผล จะเป็นพลังยึดเหนี่ยวให้คนรูผ้ ดิ ชอบและคาดหมายได้
(14) รัฐธรรมนู ญใดที่ค านึงถึงประโยชน์ ส่ ว นรวมถือเป็ นรัฐธรรมนู ญที่ชอบ ซึ่งตัดสินได้จาก
มาตรฐานความยุติธรรมอ้นสมบูรณ์ รัฐธรรมนู ญใดที่คานึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ของผู้ปกครองเป็ น
รัฐธรรมนูญทีผ่ ดิ หรือบิดเบือนจากรูปทีช่ อบ
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(15) รูปแบบของรัฐทีช่ อบ ไม่จาต้องมีรฐั ธรรมนูญแบบเดียวกันทัง้ หมดตลอดไป
(16) รัฐธรรมนู ญเป็ นกฎหมายรากฐานในการกาหนดการแบ่งสรรอานาจภายในรัฐรวมทัง้ สิทธิ
และผลตอบแทน
(17) แบบของรัฐธรรมนูญขึน้ อยูก่ บั ชนิดและคุณภาพของราษฎรในรัฐนัน้
(18) การแบ่งสรรทางรัฐธรรมนู ญตรงกับองค์ประกอบของราษฎรได้ดเี พียงใด ก็จะสร้าง
ความสาเร็จให้แก่รฐั ได้ดเี พียงนัน้
(19) ความสาคัญของกฎหมายอยูท่ ค่ี วามสมเหตุสมผล เพราะกฎหมายมาจากเหตุผล
(20) กฎหมายเป็นพลังยึดเหนี่ยวให้คนอยูใ่ นแนวทางรูผ้ ดิ รูช้ อบและคาดหมายได้
(21) กฎหมายจะต้ อ งใช้บ ัง คับ ทัว่ ไปยิ่ง กว่ า เฉพาะกรณี เพราะลัก ษณะบัง คับ ทัว่ ไปของ
กฎหมาย ถึงแม้จะบกพร่องแต่กจ็ ะดีกว่าความลาเอียงทีเ่ กิดจากผูป้ กครองทีไ่ ม่สมบูรณ์
(22) กฎหมายจะต้อ งเป็ นกฎหมายสาหรับ ประชาชนทัง้ มวล และเพื่อ ผลประโยชน์ ด้า น
เสถียรภาพของสังคม
(23) รัฐ ธรรมนู ญ แบบผสมจะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความพอดีท่ีเ กิ ด จากการถ่ ว งดุ ล ระหว่ า งหลัก
คณาธิปไตยและหลักประชาธิปไตย ซึ่งอานาจของคณาธิปไตยย่อมจะต้องถูกจากัดโดยการควบคุมของ
ประชาชน
(24) รัฐธรรมนูญทีช่ อบก็เพราะเป็ นรัฐธรรมนูญทีถ่ อื ว่าผูป้ กครองทาการปกครองเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม แ ละเลือกขึน้ โดยถือความสามารถเป็นเกณ์์
(25) รูปของรัฐธรรมนู ญที่มคี วามน่ าพึงปรารถนามากที่สุดตามลาดับ สูงสุดไปสู่ลาดับต่ าสุด
คือ ราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย และประชาธิปไตยปานกลาง (หรือโพลิต้)ี เนื่องจากเป็ นการปกครองที่
ทรงคุณธรรมและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(26) รูปของรัฐธรรมนู ญที่บดิ เบือนไม่น่าพึงปรารถนามากที่สุดเลวทีส่ ุด ตามลาดับ เนื่องจาก
ปกครองโดยเห็นแก่ตวั คือ ทรราชย์ ทรชนาธิปไตย และฝูงชนบ้าคลังที
่ ป่ ราศจากเหตุผล เนื่องจากเป็ น
การปกครองทีเ่ ห็นแก่ตวั ปราศจากเหตุผลและคุณธรรม ไม่สนองต่อเป้าหมายของประโยชน์ส่วนรวม
(27) รัฐธรรมนู ญทัง้ หลายแตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนประกอบของโครงสร้างชนชัน้ ซึ่ง
ย่อมมีอยูแ่ ตกต่างกันมาก
(28) ฐานะของอานาจสูงสุดย่อมต้องมอบให้กบั กฎหมาย เพราะไม่มชี นชัน้ ใดมีสทิ ธิในอานาจ
สูงสุด ไม่ว่าข้ออ้างของผู้มที รัพย์สนิ ที่มอี ยู่จานวนน้ อยหรือข้อเรียกร้องของประชาชนทัวไปที
่
่มอี ยู่จานวน
มาก
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(29) รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็ นเพียงกฎหมายรากฐานในการกาหนดลักษณะโครงสร้างการปกครอง
และจัดสรรอานาจทัง้ หลาย หากยังแสดงถึงแนวดาเนินชีวติ ของราษฎรด้วย
(30) แนวทางที่รฐั ธรรมนู ญจะใช้ปฏิบตั ิกบั แนวทางที่ใช้ปฏิบตั จิ ริงนั ้น อาจแตกต่างเป็ นคนละ
เรือ่ งกัน
(31) รัฐธรรมนูญใดใกล้เคียงโพลิต้ี (Polity) หรือประชาธิปไตยแบบปานกลางเพียงใด ความ
ยังยื
่ นของรัฐธรรมนูญนัน้ ก็มคี วามแน่นอนขึน้ เพียงนัน้
(32) รัฐ ธรรมนู ญ ย่ อ มถู ก ท าลายแม้เ พีย งประชาชนใช้เ สรีภ าพในทางที่ผ ิด โดยการแสดง
ประโยชน์ส่วนตัวจนก่อผลเสียแก่มหาชน
(33) กฎหมายที่ด ีค วรอบรมปลูก ฝงั คนให้มคี วามปรารถนาในทรัพ ย์สนิ เท่ากัน ซึ่งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงทางจิต ใจของคน เป็ นการฉลาดกว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัต ถุโดยการจัดสรรทรัพย์ส ินให้
เท่ากัน ดังนัน้ จึงควรอบรมคนให้ใช้ทรัพย์สนิ ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดีกว่ าที่จะพยายามทาให้คนมี
ทรัพย์สนิ เท่ากัน
(34) รูปของรัฐธรรมนูญในอุดมคติจะต้องแสดงถึงชีวติ ทีด่ ขี องบุคคล
(35) กฎหมายจะดีตราบเท่าทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
(36) กฎหมายจะได้รบั การเคารพยกย่อ ง เพราะสิ่งที่กฎหมายกระทาและการที่กฎหมายมี
จุดประสงค์ทางสังคม ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นกฎหมาย
(37) กฎหมายของระบอบประชาธิปไตย ควรดารงความเสมอภาคของประชาชนไว้
(38) กฎหมายเป็นข้อบังคับของสังคมทีค่ วรจะเกิดจากความเฉลียวฉลาดและความรอบรู้
(39) กฎหมายของรัฐบาลต้องมีขอบเขตชัดเจน สามารถควบคุมได้ทงั ้ องค์กรของรัฐบาลและ
ส่วนรวม องค์กรของรัฐเป็นเพียงตัวแทนของประชาชนในรัฐ เพื่อทาหน้าทีน่ าทางให้ประชาชน
(40) สัญญาประชาคมทีม่ คี วามชอบธรรม ย่อมเป็นพืน้ ฐานแห่งสิทธิพลเมืองและการสถาปนารัฐ
ขึน้ มา
(41) สัญญาประชาคม เป็ นเครื่องมือในการดารงรักษาสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุ ษย์
เอาไว้
(42) สัญญาประชาคมเป็นสิง่ ทีย่ กเลิกได้และประชาชนมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงสัญญานัน้ ได้ทุกเมื่อ
(43) สัญญาประชาคมจะมีความหมายสาคัญ เมือ่ ทุกคนมีความผูกพันต่อกัน
(44) สัญ ญาประชาคมมีอ ยู่เ พีย งฉบับ เดีย ว อ านาจนิติบ ัญ ญัติเ ป็ น อ านาจสูงสุ ดในการออก
กฎหมาย ส่วนฝ่ายบริหารเกิดขึน้ โดยกฎหมาย มีหน้าที่หลักในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย จึงไม่ใช่
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เป็ นนายของประชาชนแต่เป็ นเจ้าหน้าที่ของประชาชนในการปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์ส่วนรวม และสามารถ
ถอดถอนได้ตามความพอใจ ประชาชนจึงสามารถยกเลิกสัญญาประชาคมและถอดถอนรัฐบาลได้เสมอ
(45) สัญญาที่ทาให้ฝ่ายหนึ่งมีอานาจสิทธิขาด และให้อกี ฝ่ายหนึ่งเชื่อฟงั โดยไม่มขี อ้ แม้ย่อมไม่
เป็นธรรม
(46) สัญญาประชาคมช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์เรื่องหลักประกันความปลอดภัย เสรีภาพ
และมีความมันคงมาก
่
(47) สัญญาประชาคมมีความสูงสุดทีร่ ฐั บาลจะละเมิดมิได้
(48) การยกเลิกและเปลีย่ นแปลงสัญญาประชาคมเป็นสิทธิทส่ี งวนไว้สาหรับประชาชน
(49) สัญ ญาประชาคมเป็ น เครื่อ งมือ ของประชาชนในการเรีย กร้อ งประโยชน์ แ ละได้ ร ับ
หลักประกันด้านความมันคงปลอดภั
่
ยและเสรีภาพจากรัฐ
2. รัฐ ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐนัน้ มีทงั ้ คุณค่าอันพึงประสงค์ท่นี ักคิดนักปราชญ์ได้เสนอแนะเป็ น
แนวคิด ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ การก าหนดให้ใ ช้เ ป็ นกรอบบรรทัดฐานอ้างอิงในการแสวงหาเป้า หมาย และการ
กาหนดให้ใช้เป็ นกรอบบรรทัดฐานอ้างอิงในการดาเนินการเพื่อแสวงหาวิธปี ฏิบตั ใิ นการบรรลุเป้าหมายตาม
สถานะและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูป้ กครองและกลไกสถาบันทางการเมืองการปกครองฝ่ายต่างๆ ทัง้ นี้
ดังจะได้กล่าวถึงในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) รัฐย่อมให้คุณประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่แก่ราษฎร จนไม่มใี ครอาจปฏิเสธอานาจรัฐทีไ่ ม่เป็ นคุณ
แก่ตนได้แม้เพียงครัง้ เดียว
(2) รัฐย่อมสร้างความเป็นไปได้ในการสร้างชีวติ ทีด่ แี ละสถานะของราษฎรทีด่ ใี ห้แก่ราษฎร
(3) รัฐทีด่ จี ะเสริมสร้างและรักษาชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่ราษฎรได้
(4) หน้าทีอ่ นั ยิง่ ใหญ่ของรัฐคือการส่งเสริมให้ผมู้ คี ุณธรรมเป็ นผูป้ กครอง
(5) รัฐคือบุคคลสากล การเข้าใจรัฐจึงเท่ากับการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ดว้ ย
(6) การสร้างรัฐทีเ่ ป็นธรรม ย่อมแสวงหาได้จากการสร้างหลักความยุตธิ รรมของบุคคล
(7) ประชาคมทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อเพียงสนองตอบต่อความอยากเท่านัน้ หาใช่รฐั ไม่
(8) รัฐทีว่ างระเบียบให้เกิดความกลมกลืนในการแลกเปลีย่ นบริการเพื่อสนองความต้องการที่
เหมาะสมระหว่างคนและรัฐได้ดที ส่ี ุด ย่อมเป็ นรัฐทีด่ ที ส่ี ุดได้ แต่รฐั ทีส่ ามารถวางระเบียบให้คนแต่ละคน (ชน
ชัน้ และการแบ่งหน้ าที่) ได้กระทาในสิ่งที่ต นพึงกระทาได้อย่างถู กต้อ ง ย่อมเป็ นรัฐที่ส มบูรณ์และมีค วาม
ประเสริฐยิง่ กว่า
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(9) คุณธรรมของรัฐ คือ ปญั ญา กาลังขวัญ และการควบคุมตนเอง ซึ่งจะช่วยให้แต่ละคนรู้
หน้าทีแ่ ละข้อจากัดของตนเอง ไม่เข้าไปแทรกแซงงานของผูอ้ ่นื โดยเฉพาะผูป้ กครองจะต้องควบคุมตนเองมิ
ให้ใช้ตาแหน่งหน้าทีท่ ต่ี นครองอยูไ่ ปในทางทีผ่ ดิ
(10) รัฐทัง้ มวลย่อมสมบูรณ์ได้ ก็แต่โดยที่แต่ละส่วนของรัฐทาการตามที่พงึ กระทา และการ
สร้างดุล ยภาพที่ก ลมกลืนด้ว ยการแบ่งหน้ าที่กันทาเฉพาะหน้ าที่ เพื่อ ส่ งเสริมให้ค นได้ทาในบทบาทที่
เหมาะสมกับคุณสมบัตเิ ฉพาะของตน
(11) รัฐสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ก็แต่โดยการสร้างคุณธรรมอย่างทัวด้
่ าน รวมทัง้ การจัด
ระเบียบองค์การของรัฐ
(12) ความอดกลัน้ ของคนเป็นเครือ่ งมือสร้างความยุตธิ รรมของรัฐได้โดยการส่งเสริมแรงกระตุ้น
หลักของคนให้รบั ใช้ประชาคม ขณะทีช่ ่วยควบคุมแรงกระตุน้ รองไม่ให้ถูกใช้อย่างอิสระจนทาลายรัฐ
(13) รูปขัน้ สูงสุดของคน ย่อมเกิดขึน้ ได้โดยที่ความอยากของตนถูกควบคุมอยู่ภายใต้เหตุผล
ส่วนรูปขัน้ สูงสุดของรัฐย่อมเกิดขึน้ ได้ โดยทีก่ ารสงวนโอกาสให้คนทีร่ แู้ ละมีคุณธรรมเป็ นผู้ควบคุมกิจการ
ของรัฐ
(14) รัฐแบบสมบูรณ์ ย่อมอานวยความยุติ ธรรมได้โดยอาศัยการปกครองด้วยคุณภาพของ
สติปญั ญาของผูป้ กครองมากกว่าการอาศัยเพียงกฎหมาย
(15) ภารกิจของผู้ปกครอง คือการเสริมสร้างประชาชนที่มคี ุณธรรม การศึกษาเป็ นหน้ าที่
สาคัญของรัฐบาล กฎหมายจึงด้อยกว่าความรู้
(16) สิท ธิข องผู้ป กครอง เกิด จากความสามารถและความเชี่ ย วช านาญการ ซึ่ง ช่ ว ยให้
ผูป้ กครองรูว้ ่าจะทาการปกครองอย่างไร
(17) รัฐทีด่ ที ่พี อปฏิบตั ไิ ด้ เป็ นรัฐที่ประสานกันขึน้ ระหว่างคณาธิปไตยและประชาธิปไตย ซึ่ง
เป็ นการสร้างดุลยภาพระหว่างปญั ญากับจานวน เพื่อป้องกันมิให้ราษฎรสามัญที่มจี านวนมากใช้อานาจ
โดยตรงไปเสียทัง้ หมด แต่ขณะเดียวกันยังเป็นการสงวนสิทธิสาหรับราษฎรทัวไปให้
่
สามารถมีสทิ ธิมเี สียงใน
การปกครองได้ดว้ ย อันเป็นการสร้างสันติสุขและความกลมกลืนขึน้ ในรัฐ
(18) คนที่ดที ่สี ุด ควรมีส่วนเป็ นใหญ่ในอานาจรัฐ การศึกษาที่ดจี งึ เป็ นหลักประกันสาคัญใน
การสร้างรัฐและการปกครองที่ดี หากปราศจากการศึกษาที่ดแี ล้ว ย่อมจาเป็ นต้อ งอาศัยทรัพย์สนิ เป็ น
เครือ่ งวัด
(19) รัฐ ที่ดีย่อ มสัม พัน ธ์ก ับ ราษฎรที่ม ีการศึก ษา รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงศึก ษาย่อ มเป็ น
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีส่ งู ทีส่ ุด
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(20) รัฐที่สมบูรณ์จะสร้างเสริมคนได้อย่างสมบูรณ์ หากแม้ไม่อาจสร้างรัฐที่ สมบูรณ์ได้ ก็พงึ
สร้างรัฐทีด่ เี ท่าทีจ่ ะทาได้
(21) รัฐอะไรก็ตามย่อมดีกว่าไม่มรี ฐั เลย อนาธิปไตยย่อมนาพาไปสู่การขาดซึ่งประชาคมโดย
สิ้นเชิง รังแต่จะฉุ ดคนให้ลงไปสู่สภาพความเป็ นอยู่เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน แม้แต่รฐั แบบทรราชย์ก็ยงั ดีกว่า
ความระส่าระสายเพราะไม่มรี ฐั
(22) เครื่องวัดความดีห รือ ความยุติธ รรมของรัฐ คือ ความสามารถที่จะรับใช้ผลประโยชน์
ทัวไป
่ รัฐทีเ่ ลวหรืออยุตธิ รรม ตราบเท่าทีร่ ฐั นัน้ รับใช้แต่เพียงผลประโยชน์ของผูป้ กครองเท่านัน้
(23) การแบ่งประเภทของรัฐ จาแนกได้ตามหลักความสามารถในการสร้างความยุตธิ รรม
(24) ปจั จัยประกอบหลายอย่าง เช่น สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ อาจทาให้รฐั มีความ
เอนเอียงไปในทางหนึ่งทางใดหรืออาจจะผสมผสานกันระหว่างคณาธิปไตยและประชาธิปไตย
(25) รัฐหนึ่งรัฐใด จะเป็ นคณาธิปไตยหรือ ประชาธิปไตยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการ
กระจายของทรัพย์สมบัติ ขนาดกาลัง ความรูส้ กึ นิยมของชนชัน้ ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
(26) ลัก ษณะผสมผสานของรัฐระหว่างคณาธิปไตยกับประชาธิปไตย นอกจากสร้างความ
ซับซ้อนในการจาแนกแยกแยะแล้ว ยังก่อความยุง่ ยากลาบางต่อการแก้ปญั หาทางการปกครองด้วย
(27) รัฐทีเ่ ป็นประชาธิปไตยปานกลางหรือแบบโพลิต้ี (Polity) เป็นรัฐทีอ่ ยู่ภายใต้รฐั ธรรมนูญที่
ไม่ส มบูรณ์ แต่ เ ป็ นรัฐที่ดีท่สี ุดที่ใ ช้ปฏิบตั ิได้โดยอาศัยการถ่ ว งดุล ย์กนั ระหว่างหลักการคณาธิปไตยกับ
หลักการประชาธิปไตย
(28) รัฐที่ครอบงาโดยพลังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ว่าคณาธิปไตยหรือประชาธิปไตยย่อมเป็ นรัฐที่
เลว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มนคงและเห็
ั่
นแก่ตวั รัฐอาจบรรลุถงึ เสถียรภาพได้โดยให้อานาจอยู่กบั ชนชัน้
กลาง ซึง่ ถ้ามีจานวนมากพอ จะช่วยยับยัง้ พลังบันทอนท
่
าลายของคณาธิปไตยและประชาธิปไตยทีร่ ุนแรง
ลงได้
(29) รัฐทีม่ คี วามสมบูรณ์พนู สุขได้ ขึน้ อยูก่ บั จิตใจของประชาคมทีเ่ ป็ นมิตร ซึง่ ขึน้ อยู่กบั บทบาท
ของชนชัน้ กลางที่ประกอบเป็ นสายกลางของชนชัน้ เนื่อ งจากเป็ นชนชัน้ ที่มโี น้ มเอียงไปในทางเหตุ ผ ล
ค่อนข้างมาก เพราะไม่ยากจนเกินไปจนถูกกดให้ต่ า และไม่รวยเกินไปจนกลายเป็ นฝกั ฝ่ายแตกแยก ซึ่ง
ต่างไปยังคนคนรวยทีโ่ น้มเอียงไปในทางทรัพย์สมบัติ ละโมภ ทีแ่ ก่งแย่งเป็ นของตน ไม่ยอมรับระเบียบวินัย
เข้าใจเรือ่ งการนาและมีความได้เปรียบมากเกินไป ขณะทีค่ นจนก็มแี ต่ความเสียเปรียบมากเกินไป เข้าใจแต่
จะเชื่อฟงั ขาดจิตใจ จนถูกครอบงาด้วยความริษยาในความมังคั
่ งของคนรวยไม่
่
ก่คี น จนตกเป็ นเครื่องมือ
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ของนักพูดปลุกระดมยุยงทีใ่ ห้สญ
ั ญาว่าจะช่วยแบ่งสรรทรัพย์สนิ เสียใหม่ ซึง่ นาคนจนไปสู่การใช้ความรุนแรง
และการปฏิวตั ิ โดยทีผ่ ลสุดท้ายได้มาแต่ทรราชย์ ไม่ต่างจากการหนีเสือปะจระเข้ในทีส่ ุด
(30) รัฐไม่อาจดีไปกว่าประชาชนของตนเองได้ รัฐจึงต้องทาทุกสิง่ ทุกอย่างเพื่อสร้างกลุ่มราษฎร
ทีฉ่ ลาด อดกลัน้ และมีหลักธรรม ราษฎรทีส่ ุขมุ รอบคอบไม่เพียงแต่จะเคารพกฎหมาย หากจะยังดาเนินชีวติ
ของตนในลักษณะเพื่อสงวนรักษารัฐธรรมนูญด้วย
(31) รัฐเป็นทางเดียวเท่านัน้ ทีช่ วี ติ ทีด่ จี ะมีได้
(32) ความใฝฝ่ นั ของรัฐควรเป็นไปตามความใฝฝ่ นั ของราษฎร
(33) ไม่มรี ฐั รูปหนึ่งรูปใดทีด่ ที ส่ี ุด รัฐบาลจะดีถา้ รูปของรัฐบาลเหมาะสมเข้ากับสถานการณ์
(34) รัฐเป็นสิง่ ทีช่ ่วยให้มนุษย์เข้าถึงคุณธรรมได้
(35) รัฐจะนาพลเมืองไปสู่ความดีงามซึง่ มีความรูส้ งู สุด โดยต้องอาศัยการศึกษา
(36) รัฐเป็นความจาเป็นของมนุษย์ มนุษย์จะสมหวังและบรรลุถงึ ความสุขได้ภายในรัฐ
(37) รัฐเป็นสถาบันโดยธรรมชาติ วัตถุประสงค์ทถ่ี ูกต้องของรัฐบาล คือ การสร้างชีวติ อันทรง
คุณธรรมสาหรับทุกคน
(38) รัฐเกิดขึน้ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของคน
(39) รัฐมิใ ช่คู่ส ญ
ั ญาที่แ ท้จริง แต่ เ ป็ นผู้นาเจตนารมณ์ ข องประชาชนไปปฏิบตั ิ รัฐมิใ ช่อ งค์
อธิปตั ย์ เจตนารมณ์ของประชาชน คือ องค์อธิปตั ย์ทแ่ี ท้จริง
(40) รัฐเกิดจากความจาเป็ น ที่มนุ ษ ย์ต้อ งอยู่ร่ว มกัน รัฐที่ดีและสมบูรณ์ ต้อ งมีกฎหมายที่ดี
ทันสมัย สามารถใช้ได้เหมาะสมกับสภาพของสังคม
(41) รัฐต้องไม่กระทาการใด ๆ ทีข่ ดั ต่อเสรีภาพของประชาชน
(42) รัฐเกิดจากความฉลาดของมนุ ษย์ท่ตี ้องการอยู่ร่วมกันตามปกติสุข ภายใต้สงั คมระบบ
เดียวกัน
(43) รัฐที่ดีค วรมีอ งค์ก รรัฐบาลที่ดี มีการแบ่ง หน้ าที่ต ามความเหมาะสมและรับผิดชอบต่ อ
ประชาชน
(44) รัฐจะต้องปรับปรุงกลไกทางการเมืองทุกหน่ วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ มีกฎหมายทีย่ ุตธิ รรม
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน
(45) รัฐ ที่จดั รูปการปกครองระบบรัฐ สภา เป็ นการส่ ง เสริม สิท ธิเ สรีภาพและอธิป ไตยของ
ประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของสองฝา่ ยทีจ่ ะตอบสนองต่อกัน
(46) รัฐต้องส่งเสริมให้คนเห็นความจาเป็นของประโยชน์ส่วนรวม
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(47) รัฐทีด่ ตี อ้ งมีระเบียบ มีมาตรการในการปกครอง รูจ้ กั ปกครองตนเอง
(48) อธิปไตยของรัฐ คือ เจตน์จานงทัวไปของส่
่
วนรวมทีแ่ สดงออกโดยกฎหมาย เจตน์จานง
ทัวไปเกิ
่
ดขึน้ จากการทีร่ าษฎรทุกคนแสดงออกซึง่ อานาจอธิปไตยทีแ่ ต่ละคนเป็ นเจ้าของ อานาจอธิปไตยจึง
จะต้องแสดงออกเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านัน้
3. การเมืองการปกครอง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเมืองการปกครองนัน้ มีทงั ้ คุณค่าอันพึงประสงค์ท่ี
นักคิดนักปราชญ์ได้เสนอแนะเป็ นแนวความคิดที่มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดให้ใช้เป็ นกรอบบรรทัดฐานอ้างอิง
ในการแสวงหาเป้าหมายและการกาหนดให้ใช้เป็ นกรอบบรรทัดฐานอ้างอิงในการดาเนินการเพื่อแสวงหาวิธ ี
ปฏิบตั ิในการบรรลุเป้าหมายตามสถานะและหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ปกครองและกลไกสถาบันทาง
การเมืองการปกครองฝา่ ยต่าง ๆ ทัง้ นี้ ดังจะได้กล่าวถึงในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) ความยุตธิ รรมอันเป็ นจุดมุ่งหมายของศิลปะการเมืองจะบรรลุถงึ ได้ ถ้าหากการแบ่งสรร
ผลตอบแทนและการใช้อานาจเป็นไปตามส่วนทีอ่ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาคม
(2) การเมืองการปกครอง เป็ นศิลปะที่สามารถสร้างความสาเร็จได้โดยอาศัยความรู้ ความ
เชีย่ วชาญ
(3) ความรูแ้ ละคุณธรรมย่อมเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูป้ กครองทีม่ คี วามสามารถ
(4) ผูป้ กครองทีย่ ตุ ธิ รรมย่อมไม่แสวงผลประโยชน์เฉพาะตัว
(5) ผูป้ กครองทีย่ ตุ ธิ รรมย่อมไม่ใส่ใจเรือ่ งเงินทองหรืออานาจ
(6) การรักษาแนว ถือเป็ นภารกิจสาคัญของผูป้ กครอง โดยทีผ่ ู้ปกครองจะต้องทุ่มเทงานใน
การคิดค้นด้านการสงวนรักษาประชาคมที่เป็ นธรรมอยู่เ สมอ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการทาหน้ าที่ด้าน
บริห าร ซึ่ง การรัก ษาแนวที่ด ีค ือ การท าให้ค นรุ่น ต่ อ ไปด ารงชีว ิต เช่ น ที่ค นรุ่ น ป จั จุ บ ัน เป็ น อยู่ไ ม่ว่ า ใน
สภาพแวดล้อมใด
(7) การแบ่งสรรผลตอบแทนและการใช้อานาจให้แก่คนทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน ตามสัดส่วนในการ
อานวยประโยชน์ให้แก่ประชาคม เป็ นทางเลือกในการอานวยความยุตธิ รรมแบบจัดสรรตามสัดส่วน ซึ่ งทา
ให้การใช้อ านาจและการได้รบั ผลตอบแทนจากการจัดสรรไม่เท่าเทียมกัน แต่ ไม่ใช่เป็ นการสร้างความ
เหลื่อมล้า เพราะข้ออ้างสิทธิทางการเมืองต้องขึน้ อยู่กบั หลักการทาประโยชน์ต่อส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกัน
ขึน้ เป็นรัฐ ไม่ได้สงวนการผูกขาดไว้แต่เฉพาะการครองตาแหน่ งหน้าทีท่ างสาธารณะของคนทีม่ ฐี านะสมบัติ
หรือทรัพย์สนิ มากเท่านัน้
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ั หาลัก ลัน่ ว่ า ใครควรใช้อ านาจ
(8) การตัง้ ประชาคมซึ่ง บรรลุ ถึง อุ ด มการณ์ โ ดยที่ไ ม่ ม ีป ญ
การเมืองการปกครอง ระหว่างการอ้างอิงสิทธิจากทรัพย์สนิ กับการอ้างอิงสิทธิจากมวลชน ก็โดยการ
ปกครองด้วยผูท้ รงปญั ญาไม่เห็นแก่ตวั และทรงคุณธรรม
(9) ผูป้ กครองทีเ่ ป็ นรัฐบุรุษต้องมีภารกิจเกี่ยวกับรัฐธรรมนู ญ 4 ประการ คือ ประการแรก
ควรศึก ษาถึงรัฐ ธรรมนู ญ ที่ส มบูรณ์ แ บบ ประการที่ส อง ควรรู้ว่ า รัฐธรรมนู ญ ชนิ ดใดที่ใ ช้ป ฏิบตั ิไ ด้ใ น
สภาพแวดล้อมหนึ่ง โดยยอมรับความไม่สมบูรณ์ในแต่ละสถานการณ์ ประการที่สาม คือ ต้องศึกษาให้
เข้าใจถึงความไม่สมบูรณ์ของรัฐธรรมนูญทีใ่ ช้ปฏิบตั อิ ยู่ ว่าจะสงวนรักษาไว้ได้อย่างไรด้วย และประการทีส่ ่ี
คือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อเสาะแสวงหาองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญทีด่ ที ส่ี ุดเท่าทีร่ ฐั จะใช้ปฏิบตั ไิ ด้
(10) มีประชาธิปไตยอยู่ห ลายชนิ ด ขึ้นกับจานวนสัดส่ ว นของพลเมือ งที่ค รองอานาจ และ
คุณ สมบัติของทรัพ ย์ส ิน สาหรับประชาธิปไตยที่เ ลวที่สุ ดไม่เ พียงแต่ การกาจัดคุ ณสมบัติทางทรัพย์ส ิน
ออกไปอย่างสิน้ เชิง หากแต่ประชาชนยังได้รบั ค่าจ้างในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย
ั หารากฐานของประชาธิป ไตยไม่ ว่ า แบบใด อยู่ท่ีก ารประสานอ านาจสู ง สุ ด ของ
(11) ป ญ
ประชาชนกับการบริหารทีด่ ี
(12) ประชาธิปไตยที่ดที ่สี ุดที่ใช้ปฏิบตั ไิ ด้ ประกอบด้วย ชาวนาที่ประกอบอาชีพในที่นาของ
ตน และปล่อยให้นักบริหารที่เชี่ยวชานาญเป็ นผู้ดาเนินกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ถึงแม้ว่า
อานาจบัน้ ปลายจะเป็ นของประชาชน แต่ประชาชนจะไม่ใช้อานาจนัน้ โดยตรง นอกจากการปฏิบตั หิ น้าที่
ของนักบริหารเป็นไปในทางทีเ่ สื่อมเสีย
(13) ความล้มเหลวไม่ว่าของประชาธิปไตยหรือคณาธิปไตย สืบเนื่องมาจากการทีร่ ปู แบบหนึ่ง
รูปแบบใดสุดโต่งไป มากเกินไป คือการนาเอาหลักการด้านหนึ่งด้านใดมาใช้หนักไปใน ทางเดียว
(14) คณาธิปไตยมีห ลายแบบ รัฐบาลทัง้ หลายเป็ นคณาธิปไตยมากน้ อยต่างกันไป ขึ้นกับ
ขนาดการรวมทรัพย์สนิ และลักษณะการจากัดคุณสมบัตดิ ้านทรัพย์สนิ ซึ่งกาหนดไว้สาหรับการออกเสียง
และการดารงตาแหน่ งสาธารณะ ถ้ากรรมสิทธิ ์ทรัพย์สนิ และอานาจการเมืองไม่รวมกันมากจนเกินไป และ
ถ้าคณาธิปไตยไม่ใช้อภิสทิ ธิ ์ของตนในทางทีไ่ ม่ชอบแล้ว รัฐแบบเคารพกฎหมายก็อาจเกิดขึน้ ได้ อันตราย
ของคณาธิปไตยจึงมักเกิดจากการขยายตัวมากเกินไปของความเป็ นคณาธิปไตย และการรวมอานาจทวี
มากขึน้ โดยไร้ขดี จากัด จนกระทังเหลื
่ อเพียงผูค้ วบคุมอานาจแบบผูกขาดเพียงคนจานวนน้อย
(15) พลัง ขับ เคลื่อ นการปกครองมีอ ยู่ส องฝ่ า ย คือ พลัง จากคุ ณ ภาพของคณาธิป ไตยใน
ประชาคม ซึง่ อ้างสิทธิของตนจากทรัพย์สนิ กาเนิด ฐานะทางสังคม และการศึกษา กับพลังจากปริมาณของ
ฝ่ายประชาธิปไตยในประชาคม ซึง่ อ้างสิทธิของตนจากจานวนของประชาชน โดยที่พลังทัง้ สองฝ่ายต่างไม่
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อาจกาจัดหรือละเลยซึ่งกันได้ ทางออกที่ดที ส่ี ุดและปฏิบตั ไิ ด้ คือ ต้องให้แต่ละฝ่ายถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้
เพื่อตัดทอนส่วนทีเ่ ลวทีส่ ุดของแต่ละฝา่ ยออกไป อันจะก่อให้เกิดเสถียรภาพควบคู่กนั ไปกับดุลยภาพ
(16) ผู้ปกครองทัง้ ในคณาธิปไตยและประชาธิปไตย จะต้องไม่ปล่อ ยให้ใช้อ านาจหน้ าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง การปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของคนมังมี
่ และการคุม้ ครองรักษาความสุขของคนจน
เป็นอย่างดีในทุกกรณี การเลีย่ งไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทัง้ การรักษาความสามารถทางการบริหาร ตลอดจน
การปฏิบตั ิต ามกฎหมาย ล้วนเป็ นสิ่งส าคัญ เพราะฝูงชนจะมีความแค้นเคืองจากการถู กกีดกันออกจาก
ตาแหน่งในกิจการสาธารณะน้อยกว่าการทีร่ วู้ ่าผูแ้ ทนของตนยักยอกทรัพย์สนิ ของรัฐ
(17) ทีใ่ ดกฎหมายเป็นทีส่ งู สุด คนก็จะถูกปกครองโดยความยินยอมของตนเองได้
(18) ทีใ่ ดเผด็จการปกครอง คนย่อมสูญเสียความเสมอภาคทางจิตใจและธรรมชาติอนั สาคัญ
ยิง่ ยวด
(19) ในอานาจการปกครองของกฎหมาย และปญั ญาความรู้ของผู้ปกครองรัฐบุรุษ จะเป็ น
อุปกรณ์อนั เหมาะสมในการทานุบารุงรัฐ และการอานวยความยุตธิ รรม
(20) การปกครองเป็นศิลปะทีม่ จี ดุ มุง่ หายเพื่อสิง่ ทีด่ งี ามของผูร้ บั การปกครอง
(21) รัฐบาลทีด่ ที ส่ี ุดต้องให้ความมันคงแก่
่
พลเมืองในรัฐได้
(22) การปกครองทีด่ ี คือ การปกครองโดยรัฐบาลทีม่ คี ุณธรรม ซึง่ ปกครองโดยสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ
(23) หน้ า ที่ข องผู้ป กครองจะต้อ งท าให้สงั คมมีก ารปรับ ตัว เข้า กับภาวะแวดล้อ ม และเกิด
ระเบียบทางสังคม
(24) รัฐบาลทีช่ อบธรรมต้องมาจากความยินยอมของปวงชน
(25) รัฐบาลเปรียบเหมือนองค์กรที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
ตน ถ้ารัฐบาลใช้อานาจไปในทางที่ผดิ จนเป็ นผลเสียแก่ประชาชน ประชาชนก็มสี ทิ ธิที์ ่จะเพิกถอนความ
ไว้วางใจทีใ่ ห้แก่รฐั บาล รัฐบาลก็ยอ่ มสลายไป การตัดสินใจว่ารัฐบาลสมควรได้รบั ความไว้วางใจหรือไม่เป็ น
สิทธิของประชาชน เพราะเป็นเจ้าของผลประโยชน์
(26) ประชาชนย่อ มมีสทิ ธิ ์รู้เห็นในการกระทาของรัฐบาล มีสทิ ธิท้วงติงวิพ ากษ์ว ิจารณ์ เพื่อ
ความผาสุกของส่วนรวม โดยรัฐบาลจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงเสรีภาพของบุคคล
(27) รูปแบบการปกครองทีด่ ที ส่ี ุด คือ การปกครองแบบประชาธิปไตย
(28) รัฐบาลต้องดาเนินการทีเ่ ป็นไปตามตัวบทกฎหมายของสังคมโดยรวม
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(29) การด าเนิ น งานของรัฐ บาล ต้อ งไม่ข ดั ต่ อ ผลประโยชน์ ข องประชาชน เสรีภ าพและ
ศีลธรรมอันดี
(30) รัฐบาลต้องให้การศึกษา เพื่อเพิม่ ปริมาณและคุณภาพ
(31) รูปแบบการปกครองที่ดแี ละสมบูรณ์ ดูได้จากพฤติกรรมในการบริหารงานขององค์การ
รัฐบาลว่ามุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วยความเหมาะสมที่สุด ตามหลักศีลธรรมอันดีและมี
รัฐธรรมนูญเป็นเครือ่ งนาทาง
(32) รัฐบาลถูกสร้างขึน้ ด้วยกฎหมายมิใช่สญ
ั ญาสังคม บทบาทของรัฐบาลมีความสาคัญเพียง
อันดับรองทีท่ าหน้าทีใ่ ห้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายเท่านัน้ ไม่มอี านาจในตัวเอง มีสภาพเป็ นเพียงผูช้ ่วยของ
อานาจอธิปไตยในฐานะเจ้าหน้าทีช่ วคราวในนามของอ
ั่
านาจอธิปไตย ประชาชนจึงสามารถถอดถอนรัฐบาล
ได้
(33) รูปแบบของรัฐบาลขึน้ อยู่กบั รูปแบบในการมอบหมายให้ใครเอาอานาจอธิปไตยไปใช้ว่า
จะมอบคนหมูม่ าก คนหมูน่ ้อย หรือคนคนเดียว
(34) รัฐบาลโดยทัวไปมั
่ กจะเสื่อมและทรยศต่ออานาจอธิปไตยหรือเจตน์จานงทัวไปของสั
่
งคม
รัฐควรต้อ งอาศัยปจั จัยสนับสนุ นอื่นช่ว ยทาให้รฐั บาลมีส านึก ซื่อตรง มีขนบธรรมเนียมอันดีงามและมี
คุณธรรม
(35) ผู้ปกครองต้องมีพ้นื ฐานในการปกครอง มีการศึกษาที่ดี มีศลิ ปะในการปกครอง และ
วิถที างในการบริหาร เพื่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมของรัฐ จะต้องมีความรับผิดชอบ มีเหตุผลดี มีความ
ยุตธิ รรมเป็นหลัก
(36) รัฐบาลต้องมาจากความยินยอมของประชาชน ประชาชนมีอสิ ระในการเลือกตัวแทนของ
ตน และรัฐบาลจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามครรลองของกฎหมาย
(37) รูปแบบการปกครองทีจ่ ะทาให้รฐั บาลปฏิบตั งิ านได้ดจี ะต้องมีมาตรฐาน ซึง่ สามารถพิสูจน์
ได้จากความมังคั
่ งของราษฎรและความมั
่
นคงของรั
่
ฐ และพิสจู น์ได้จากการยอมรับมากน้อยของประชาชน
(38) องค์ก รผู้ป กครองเกิด จากสัญ ญาประชาคมที่ม นุ ษ ย์ม ีค วามปรารถนาที่จะขจัด ปญั หา
อุปสรรคที่จะขัดขวางการบรรลุความสุขตามสภาพธรรมชาติและการแสวงหาเป้าหมายที่สมบูรณ์สูงสุดใน
สภาวะธรรมชาติ
(39) รัฐบาลเป็ นผลผลิตจากการทาสัญญาร่วมกันของมนุ ษย์ ซึ่งรัฐบาลจะต้องรัฐผิดชอบต่อ
ประชาชน
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(40) รัฐบาลจะต้องรักษาและตอบสนองต่อเจตนารมณ์ตามสัญญาประชาคมของประชาชน โดย
ทีเ่ จตนารมณ์ของสัญญานัน้ มีความสูงสุดเหนือสิง่ อื่นใด และรัฐบาลจะละเมิดมิได้
(41) ความชอบธรรมในการปกครองขึน้ อยูก่ บั ความยินยอมเป็ นครัง้ คราวอย่างต่อเนื่อง
(42) การปกครองทีช่ อบธรรม ต้องให้ประชาชนมีสทิ ธิยอมรับ หรือปฏิเสธการมีอานาจเหนือตน
ได้
5. แบบของคุณ ค่ าและความดี ง ามในรัฐ ธรรมนู ญ -กฎหมาย- รัฐ -ผู้ป กครองและการเมือ งการ
ปกครองที่ดี-ยุติธรรม
คุณค่าและความดีงามทัง้ ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนู ญ -กฎหมาย-รัฐ-ผู้ปกครองและการเมืองการ
ปกครอง ตามที่ได้นาเสนอในข้างต้ นนัน้ หากพิจารณาในกรอบที่เป็ นแบบของคุณค่าและความดีงาม อาจ
จาแนกออกเป็นแบบต่างๆ ได้ใน 7 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ คือ
(1) แบบของการจัดทิศทาง
(2) แบบของการจัดระยะ
(3) แบบของการจัดสัมพันธภาพ
(4) แบบของการจัดลาดับความสาคัญ
(5) แบบของการจัดการทางเลือก
(6) แบบของการจัดสรรเส้นแบ่ง
(7) แบบของการจัดชัน้ ความแตกต่าง
ทัง้ นี้ ดังจะได้กล่าวถึงในข้ออธิบายทีเ่ ป็นสาระสาคัญตามลาดับดังต่อไปนี้
1. แบบของการจัดทิ ศทาง คุณค่าและความดีงามตามแบบของการจัดทิศทาง อาจพิจารณา
ได้จากการสร้างกรอบอ้างอิงระหว่างเป้ าหมายกับแนวปฏิ บตั ิ ซึ่งจาเป็ นจะต้องดารงอยู่และดาเนินไปใน
ทิศ ทางเดียวกันเท่านัน้ โดยที่ทงั ้ สองส่ วนนี้ไม่อาจแยกกันออกไปในคนละทิศคนละทางกันได้ กล่ าวคือ
เป้ าหมายกับแนวปฏิ บตั ิ จะต้องไปด้วยกันในทิ ศทางเดียวเสมอ
2. แบบของการจัดระยะ คุณค่าและความดีงามตามแบบของการจัดระยะ อาจพิจารณาได้จาก
การสร้างกรอบอ้างอิงระหว่างความสมบูรณ์กบั ความดี ซึง่ จาเป็นจะต้องรักษาระยะห่างไว้ได้เฉพาะพิกดั ที่
จากัดอยู่ระหว่างความสมบูรณ์กบั ความดีเท่านัน้ กล่าวคือ แม้ว่าสังคมจะบรรลุถึงคุณค่ าเป้ าหมายใน
ระดับสูงสุดที่ ระดับของความสมบูรณ์ ไม่ได้กต็ าม แต่ สงั คมก็ไม่ควรตกตา่ จนเกิ นเลยไปกว่าระดับ
ตา่ สุดของความดีไปได้ ดังนัน้ ความห่างทีท่ อดระยะต่าลงไปจากความสมบูรณ์ซง่ึ เป็ นพิกดั สูงสุดนัน้ สังคม
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จะสามารถยอมรับระยะของระดับทีต่ ่ ากว่านัน้ ได้เฉพาะในระยะห่างทีไ่ กลทีส่ ุดได้เท่าทีไ่ ม่ไกลหรือต่ าไปกว่า
พิกดั ต่าสุดทีค่ วามดีเท่านัน้
3. แบบของการจัดสัมพันธภาพ คุณค่าและความดีงามตามแบบของการจัดสัมพันธภาพ อาจ
พิจารณาได้จากการสร้างกรอบอ้างอิงระหว่างรัฐกับราษฎรและผู้ปกครองกับประชาชน ซึง่ จาเป็ นจะต้อง
รักษาสัมพันธภาพทีพ่ งึ มีพนั ธะผูกพันต่อกันเสมอ โดยทีร่ ฐั และผู้ปกครองไม่อาจละทิ้งหรือละเลยต่อพันธะ
ผูกพันของหน้าทีร่ ฐั และความรับผิดชอบของผูป้ กครองทีจ่ ะต้องพึงมีต่อราษฎรและประชาชน กล่าวคือ รัฐไม่
อาจละทิ้ ง หน้ าที่ ในการสร้ างคุณ ภาพชี วิ ตให้ แก่ ราษฎรได้ ขณะที่ผ้ปู กครองก็ไม่อาจละเลยความ
รับผิดชอบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ของประชาชนได้เช่นกัน
4. แบบของการจัด ล าดับ ความส าคัญ คุ ณ ค่ า และความดีง ามตามแบบของการจัด ล าดับ
ความสาคัญ อาจพิจารณาได้จากการสร้างกรอบอ้างอิงระหว่างกฎธรรมชาติ กบั กฎหมาย และความเห็น
แก่ตวั ในประโยชน์ ตนกับความมีคณ
ุ ธรรมคานึ งในประโยชน์ ส่วนรวม โดยทีก่ ฎหมายแม้มนุ ษย์และรัฐ
จะเป็ นผู้สร้างขึน้ แต่ไม่อาจข้ามสารัตถะของกฎเกณ์์ท่กี ฎธรรมชาติได้กาหนดไว้เป็ นทีแ่ น่ นอนเพื่อความ
มันคง
่
มีเสถียรภาพของคนและสังคมอยู่แต่เดิมแล้วได้ เช่นเดียวกับความเห็นแก่ตวั ของคนในการปกป้อง
ประโยชน์แห่งตน ไม่ว่าในฐานะของประชาชนหรือผูป้ กครองก็ตาม ก็ไม่อาจก้าวข้ามประโยชน์ทส่ี าคัญกว่า
ของมหาชนหรือ ประโยชน์ ส าธารณะของส่ ว นรวมไปได้ กล่ า วคือ กฎหมายย่ อ มไม่ อ าจฝ่ าฝื นกฎ
ธรรมชาติ ไ ด้ และในขณะเดีย วกัน ประโยชน์ ส่ ว นตัว ก็ย่ อ มไม่ อ าจอยู่เ หนื อ ประโยชน์ ส าธารณะ
ส่วนรวมได้ดว้ ยเช่นเดียวกัน
5. แบบของการจัด การทางเลือก คุณค่าและความดีงามตามแบบของการจัดการทางเลือ ก
อาจพิจารณาได้จากการสร้างกรอบอ้างอิงระหว่างมาตรฐานทางปริ มาณกับมาตรฐานทางคุณภาพ โดย
ทีส่ งั คมจะต้องทาให้มาตรฐานทัง้ สองซึง่ มีความแตกต่างกันคนละทางนัน้ มาอยูภ่ ายใต้ มาตรฐานเดียวกันคือ
ความยุตธิ รรมทีส่ ร้างขึน้ มาได้ดว้ ยการจัดสรรตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการอานวยมาตรฐานความ
ยุ ติธ รรมให้แ ก่ ก ลุ่ ม คนที่ม ีส ถานภาพไม่ เ ท่ า กัน ได้ กล่ า วคือ แม้ ค นจะมี ส ถานภาพไม่ เ ท่ า กัน ตาม
มาตรฐานทางปริ มาณและมาตรฐานทางคุณภาพก็ตา ม แต่ สงั คมก็จาเป็ นต้องจัดการให้ คนได้รบั
สิ่ งที่ เท่ าเที ยมกันได้ในรูปของความยุติธรรม ซึ่งเป็ นมาตรฐานใหม่ที่สร้างขึ้นมาด้วยวิ ธีการจัดสรร
แบบสัดส่วน
6. แบบของการจัดสรรเส้ นแบ่ง คุณค่าและความดีงามตามแบบของการจัดสรรเส้นแบ่ง อาจ
พิจารณาได้จากการสร้างกรอบอ้างอิงระหว่างความมีคุณธรรมของคนกับความยุติธรรมของกฎหมาย
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โดยที่ส งั คมจะตัดสินใจเลือ กหรือ จัดให้มกี ารการปกครองโดยการยกย่อ งความสูงสุ ดให้อ ยู่ท่คี นซึ่งเป็ น
ผูป้ กครอง หรือโดยการยกย่องความสูงสุดให้อยู่ท่กี ฎหมาย ซึ่งเป็ นเครื่องมือการปกครองก็ตาม แต่สงิ่ ที่
สังคมไม่อาจจะยกเว้นหรือแยกความแตกต่างของสองสิง่ นี้ออกจากกันได้กค็ อื ทัง้ คนและกฎหมายจาเป็ น
จะต้องมีคณ
ุ สมบัติและคุณูปการอันเดียวกัน คือ คนจะต้องมีความรู้และคุณธรรม ส่ วนกฎหมายก็
จะต้ อ งมี เ หตุ ผ ลและยุ ติ ธ รรมพอที่ จ ะรัก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องประชาชนหมู่ ม ากไว้ ใ ห้ ไ ด้ ด้ ว ย
กล่าวคือ สังคมจะยกย่องหรือยอมรับความสูงสุดของคนหรือยกย่องยอมรับความสูงสุดของกฎหมายก็ตาม
แต่เครือ่ งมือทัง้ สองจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละมีคุณูปการต่อสังคมทีเ่ ทียบเท่ ากันให้ได้ดว้ ย
7. แบบของการจัดชัน้ ความแตกต่ าง คุ ณค่ าและความดีงามตามแบบของการจัดชัน้ ความ
แตกต่าง อาจพิจารณาได้จากการสร้างกรอบอ้างอิงระหว่างความจนกับความรวย โดยที่ความจนกับ
ความรวยแม้จะดารงอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างก็ตาม แต่ สงั คมมีความจาเป็ นที่ จะต้ องสร้างดุลย
ภาพขึ้นมารองรับการชดเชยความแตกต่ างนัน้ เสียด้วย ซึง่ สังคมจะต้องปกป้องคุม้ ครองทัง้ สิทธิประโยชน์
ของความจนและความรวยควบคู่กนั ไป กล่าวคือ ในความจนซึ่งมีจดุ ด้อยทางทรัพย์สินและวัตถุ สังคม
จะต้ องอานวยความสุขและคุณค่ าทางจิ ตใจไว้ให้ มีความมันคงและมี
่
เสถียรภาพได้ ขณะที่ ความ
รวยมีความได้เปรียบด้านทรัพย์สินและวัตถุ สังคมจะต้องอานวยความคุ้มครองด้านกรรมสิ ทธิ์ และ
คุณค่าทางวัตถุไว้ให้มีความมันคงและมี
่
เสถียรภาพด้วยเช่นกัน
6. การแสวงหาคุณค่าและความดีงามจากการออกแบบรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองที่ดียุติธรรม
การแสวงหาคุ ณ ค่ าและความดีงามจากการออกแบบรัฐธรรมนู ญและการเมือ งการปกครองที่ดี ยุตธิ รรม พิจารณาได้จากภาพประกอบและแนวทางดังต่อไปนี้
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ภาพประกอบ: แนวทางการแสวงหาคุณค่าและความดีงามจากการออกแบบรัฐธรรมนูญและ
การเมืองการปกครองที่ดี-ยุติธรรม
วางทิ ศทาง
นโยบายของ
รัฐธรรมนูญ

สร้าง
ผลสัมฤทธิ์
คุณูปการของ ของคุณูปการ
รัฐธรรมนูญ  ขับเคลือ่ น
 คลีค่ ลาย
 ขยายตัว

จัดองค์ประกอบของ
นโยบาย
 ดุลยภาพ
 เสถียรภาพ
 ประสิทธิภาพ
 ความชอบธรรม

ทางเลือกของนโยบาย
 ดุลยภาพระหว่างสิทธิกบั
อานาจ
 เสถียรภาพระหว่างรัฐบาล
กับระบบการเมือง
 ประสิทธิภาพระหว่างสัญญา
ประชาคมกับความรับผิดชอบ
และการตอบสนอง
 ความชอบธรรมระหว่างการ
เข้าสูอ่ านาจกับการใช้อานาจ

สร้าง
เป้ าหมาย
ปลายทาง
ของ
รัฐธรรมนูญ

จัดองค์ประกอบของ
พลวัต
 ปฏิบตั ไิ ด้กบั อุดม
คติ
 ก้าวหน้ากับล้า
หลัง
 ปฏิวตั กิ บั ปฏิรปู
 ทันสมัยกับพัฒนา
 วิวฒ
ั นาการกับ
ประติการ
จัดองค์ประกอบของ
ภาระหน้ าที่
 ดารงรักษา
สถานภาพเดิมกับ
ผลักดันการขับ เคลื่อน
การเปลีย่ นแปลง
 ปรับสมดุลยเพื่อ
ความอยูร่ อดกับส่ง
อิทธิพลนาการ
เปลีย่ นแปลง

ทางเลือกสารัตถะของ
พลวัต
 ปจั จัยตัง้ ต้น
 ปจั จัยเปลีย่ นผ่าน
 ปจั จัยผลึก



วางลู่ทางการ
พลวัตของ
รัฐธรรมนูญ


วางแนวทาง
การทางาน
ของ
รัฐธรรมนูญ


เล็งผลเลิ ศ
ของ
เป้ าหมาย
 อนุรกั ษ์
 สายกลาง
 ก้าวหน้า

สร้างหน้ าที่ ลาดับ
ของ
จุดเน้ นของ
รัฐธรรมนูญ ภาระหน้ าที่
 อยูร่ อด
 ปรับตัว
 พัฒนา

ทางเลือกของภาระหน้ าที่
 แก้ปญั หาเดิมเพื่อลด
อุปสรรค
 สะสมศักยภาพใหม่เพื่อ
สร้างต้นทุนภูมคิ ุม้ กัน
 แสวงเป้าหมายการ
เปลีย่ นแปลงเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าใหม่
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วางกรอบ
ความสัมพันธ์
ของรัฐธรรมนูญ

สร้างกลไก
ของ
รัฐธรรมนูญ

ระเบียบความ
สัมพันธ์ของ
กลไก
 แยก – รวม
 คานดุล –
ร่วมมือ
 ครอบงา –
อิสระ

สร้างรูปแบบ
ของ
รัฐธรรมนูญ

องค์รวมของ
แบบ
 เสรีประชา
ธิปไตย
 เผด็จการ
อานาจนิยม
 ผสม



วางระบบของ
รัฐธรรมนูญ



จัดองค์ประกอบของ
กลไก
 กลไกอานาจกับกลไก
สิทธิ
 กลไกการใช้อานาจ
กับกลไกการตรวจสอบ
อานาจ
 กลไกการใช้อานาจ
ด้วยกันเอง
 กลไกนักการเมืองกับ
กลไกพลเมือง
จัดองค์ประกอบของ
ระบบย่อยภายใน
 ระบบโครงสร้าง
สถาบันของประชาคม
การเมือง
 ระบบลัทธิของระบอบ
การเมือง
 ระบบอานาจหน้าทีข่ อง
อานาจการเมือง

ทางเลือกของกลไก
 จากัดอานาจ
 ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
 ฝา่ ยบริหารเข้มแข็ง
 ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ข้มแข็ง
 ภาคพลเมืองเข้มแข็ง
 พรรคการเมืองเข้มแข็ง
 การมีสว่ นร่วมเข้มแข็ง

ทางเลือกของระบบย่อย
 ระบบกฎหมาย
 ระบบนิตริ ฐั
 ระบบรัฐบาล
 ระบบพรรคการเมือง
 ระบบการเลือกตัง้
 ระบบอานาจ
 ระบบสิทธิ
 ระบบประสานประโยชน์
 ระบบสันติภราดรภาพ
 ระบบฉันทานุมตั แิ ละ
ความเห็นพ้อง

ทัง้ นี้ โดยในการแสวงหาคุ ณ ค่ าและความดี งามจากการออกแบบรัฐ ธรรมนู ญ และการเมือ งการ
ปกครองทีด่ -ี ยุตธิ รรม ตามแผนภาพดังกล่าว จาเป็ นต้องมีการออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design)
ให้เป็ นองค์รวมขององคาพยพเดียวกันในปจั จัยประกอบพืน้ ฐาน 5 ประการ ดังต่อไปนี้คอื (1) วางระบบของ
รัฐธรรมนูญ (2) วางกรอบความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญ (3) วางแนวทางการทางานของรัฐธรรมนูญ (4)
วางลู่ทางการพลวัตของรัฐธรรมนูญ (5) วางทิศทางนโยบายของรัฐธรรมนูญ
1. วางระบบของรัฐธรรมนูญ : เพื่อ สร้างรูปแบบของรัฐธรรมนูญ : ให้ เห็นแบบของรัฐธรรมนูญทัง้
องค์รวมว่าเป็ นแบบใด ระหว่างแบบเสรีประชาธิปไตย –แบบเผด็จการอานาจนิยม – หรือแบบผสม : โดย
จัดองค์ประกอบของระบบย่อยภายใน (sub-system) โดยเฉพาะระบบโครงสร้างสถาบันของประชาคม
การเมือง ระบบลัทธิของระบอบการเมือง ระบบอานาจหน้าที่ของอานาจการเมืองให้สอดคล้องไปในทาง
เดียวกัน ไม่ขดั แย้งกันและเป็ นอุปกรณ์เกื้อกูลต่อกันด้วย : อาทิ ระบบกฎหมาย ระบบนิตริ ฐั ระบบรัฐบาล
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ระบบพรรคการเมือง ระบบการเลือกตัง้ ระบบอานาจ ระบบสิทธิ ระบบประสานประโยชน์ระบบสันติภราดรภาพ
ระบบฉันทานุมตั แิ ละความเห็นพ้อง
2. วางกรอบความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญ : เพื่อ สร้างกลไกของรัฐธรรมนูญ :ให้ เห็นระเบียบ
ความสัมพันธ์ของกลไกพืน้ ฐานของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกลไกอานาจ กลไกสิทธิ กลไกบริหาร กลไกนิติ
บัญญัติ กลไกตุลาการ ว่ามีการยึดโยงกันในระเบียบใดระหว่างการแยกอานาจกับการรวมอานาจ การคาน
ดุลกับความร่วมมือ การครอบงากับความอิสระ : โดยจัดระเบียบความสัมพันธ์ของกลไกต่างๆ ให้สอดคล้อง
ไปในทางเดียวกัน ไม่ขดั แย้งกันและเป็ นอุปกรณ์เกื้อกูลต่อกันระหว่างกลไกที่เกี่ยวกับอานาจกับกลไกที่
เกีย่ วกับสิทธิ - กลไกทีเ่ กีย่ วกับการใช้อานาจกับกลไกทีเ่ กี่ยวกับการการตรวจสอบอานาจ - กลไกทีเ่ กี่ยวกับ
นักการเมืองกับกลไกทีเ่ กี่ยวกับพลเมือง กลไกทีเ่ กี่ยวกับการใช้อานาจกับกลไกทีเ่ กี่ยวกับการการใช้อานาจ
ด้วยกันเอง ด้วย : อาทิ การจากัดอานาจ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การสร้างฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง การ
สร้างฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตทิ เ่ี ข้มแข็ง การสร้างการเมืองภาคพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง การสร้างพรรคการเมืองทีเ่ ข้มแข็ง
การสร้างการมีส่วนร่วมทีเ่ ข้มแข็ง
3. วางแนวทางการทางานของรัฐธรรมนูญ : เพื่อ สร้างหน้าทีข่ องรัฐธรรมนูญ : ให้ เห็นว่า
เป็ นภาระหน้าที่ทม่ี จี ุดเน้นด้านใดเป็ นลาดับความสาคัญสูงสุด โดยเฉพาะจุดเน้นด้านการทาหน้าที่เพื่อการ
รักษาความอยู่รอด ด้านการปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลง ด้านการพัฒนาสู่ความก้าวหน้า : โดย จัดวาง
น้ าหนักของจุดเน้ นภาระหน้าที่ท่เี ป็ นเป้าหมายนาให้เด่นชัดพอ พร้อมกับการวางปจั จัยกาหนดที่จาเป็ นให้
เพียงพอและวางขีดความสามารถของการสนองภาระหน้าทีน่ นั ้ ๆให้มพี ลังอิทธิพลอย่างสัมพันธ์สอดคล้องไป
ในทางเดียวกัน ไม่ขดั แย้งกันและเป็ นอุปกรณ์เกื้อกูลต่อกันระหว่างการดารงรักษาสถานภาพเดิมกับการ
ผลักดันการขับเคลื่อนความเปลีย่ นแปลง - การปรับสมดุลยเพื่อความอยู่รอดกับการส่งอิทธิพลเพื่อนาการ
เปลีย่ นแปลงด้วย : อาทิ การสะสางแก้ไขปญั หาดัง้ เดิมทีม่ คี วามสาคัญเพื่อลดอุปสรรคในปจั จุบนั การสะสม
ศักยภาพใหม่เพื่อเตรียมการเสริมสร้างต้นทุนภูมคิ ุ้มกันในการโต้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ มา
ใหม่ การแสวงหาเป้าหมายการเปลีย่ นแปลงใหม่เพื่อกาหนดจุดยืนของเข็มมุ่งในการขับเคลื่อนไปสู่ตาแหน่ ง
แห่งทีท่ ม่ี คี วามก้าวหน้าใหม่ ๆ ต่อ ๆ ไปในอนาคตได้
4. วางลู่ทางการพลวัตของรัฐธรรมนูญ : เพื่อ สร้างเป้าหมายปลายทางของรัฐธรรมนูญ :
ให้ เ ห็น ว่ า เป้ า หมายหลัก ของรัฐ ธรรมนู ญ นั น้ มีก ารเล็ง ผลเลิศ ไปที่เ ป้ า หมายใดเป็ น ส าคัญ โดยเฉพาะ
เป้าหมายในเชิงอนุ รกั ษ์ เชิงสายกลาง เชิงก้าวหน้า : โดย จัดวางธงนา จัดระดับ จัดขนาด จัดระยะ จัด
จังหวะและจัดเวลาเกีย่ วกับตัวสารัตถะและทางเลือกของพลวัตของรัฐธรรมนูญให้เห็นเป็ นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่ามี
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กระบวนลาดับขัน้ ตอนก่อนหลังอย่างไรระหว่างการปฏิบตั ไิ ด้กบั การบรรลุอุดมคติ - ความก้าวหน้ากับความ
ล้าหลัง - การปฏิวตั กิ บั การปฏิรปู - การสร้างความทันสมัยกับการพัฒนา-การวิวฒ
ั นาการกับการประติการ :
อาทิ การจาแนกแยกแยะว่าอะไรเป็ นปจั จัยตัง้ ต้น – อะไรเป็นปจั จัยเปลีย่ นผ่านและ – อะไรเป็ นปจั จัยผลึก ที่
ถือ ว่าเป็ นตัว สารัต ถะและทางเลือ กของพลวัต ของรัฐธรรมนู ญ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ส ามารถแยกแยะได้โดยไม่
ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในกระบวนลาดับขัน้ ตอนของการพลวัตว่าปรากฏการณ์ใดเป็ นเพียง
ปจั จัยตัง้ ต้นทีเ่ ป็ นเพียงปจั จัยเหตุหรือปรากฏการณ์ใดทีเ่ ป็ นปจั จัยเชิงกระบวนการและวิธกี ารหรือปจั จัยใน
การเปลีย่ นผ่าน และปรากฏการณ์ใดทีเ่ ป็ นปจั จัยผลึกทีเ่ ป็นปจั จัยผลอย่างแท้จริงในตัวสารัตถะและทางเลือก
ของพลวัตของรัฐธรรมนู ญ หรือการแยกระหว่างสิง่ ทีเ่ ป็ นวิธกี ารในระหว่างทางกับสิง่ ทีเ่ ป็ นจุดเป้าหมายของ
ปลายทางซึง่ จะช่วยสร้างความราบรืน่ และความเป็ นสายกลางขึน้ ในกระบวนการพลวัตของรัฐธรรมนูญโดยที่
ไม่ทาให้กระบวนการพลวัตของรัฐธรรมนูญนัน้ ตกอยู่ในวังวนของวงจรอุบาทว์ อกี ต่อไป หากแต่จะเป็ นการ
ช่วยเสริมแรงให้เกิดการพัฒนาทีแ่ ท้จริงขึน้ มาได้ในรูปแบบทีเ่ ป็ นพหุลกั ษณ์ของการบูรณาการได้ทงั ้ ในกรอบ
ของการวิวฒ
ั นาการ การประติการ การปฏิรปู และการพัฒนาไปได้พร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดย
ไม่ก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าต่อต้านโต้ตอบหรือการย้อ นกระตุกกลับ ตกอยู่ในสภาพเก่าทีก่ ารเมืองการปกครองมี
การสลับกลับด้านและการแกว่งไกวไปมาระหว่างความก้าวหน้า การถอยหลังและการหยุดอยู่กบั ที่ทาให้ไม่
สามารถต่อยอดการพัฒนาให้ดาเนินไปในทิศทางของความก้าวหน้าเพียงแนวทางเดียวได้ ซึ่งหากทาได้
เช่นนี้กจ็ ะช่วยเพิม่ ความคาดหวังและเพิม่ อัตราเร่งของการพัฒนาได้อกี ทางหนึ่งด้วย
5. วางทิ ศทางนโยบายของรัฐธรรมนูญ : เพื่อสร้างคุณูปการของรัฐธรรมนูญ : ให้ เห็นว่า
คุณูปการหลักของรัฐธรรมนู ญนัน้ มุ่งผลสัมฤทธิ ์ในคุณค่าหลักด้านใดเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะคุณค่าหลักด้าน
การขับเคลื่อ นการเปลี่ยนแปลงให้ก ารเมือ งการปกครองมีค วามก้าวหน้ าหรือ พัฒนาได้เ มื่อ สภาวการณ์
ทางการเมืองมีเสถียรภาพ คุณค่าหลักด้านการคลี่คลายให้การเมืองการปกครองมีทางเลือกและทางออก
พลิกฟื้นกลับคืนสู่ดุลยภาพใหม่ได้ในสภาวการณ์ทม่ี ภี าวะวิกฤติมพี ลังกดดันโดยไม่ตบี ตันหรือขัดแย้งรุนแรง
จนก่อความแตกแยกหรือล่มสลาย คุณค่าหลักด้านการขยายตัวให้การเมืองการปกครองมีสมรรถนะในการ
ตอบสนองความเรีย กร้อ งต้ อ งการใหม่ ๆ ที่เ พิ่ม ขึ้น รวมทัง้ ความต้ อ งการในการพัฒ นาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ : โดยใส่นโยบายที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักของคุณูปการที่ต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ใน
รัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการนารัฐธรรมนูญไปปฏิบตั ใิ ห้สนองตอบต่อเจตนารมณ์ เ ป้าหมายของ
รัฐธรรมนู ญ ได้ ระหว่างคุณ ค่าหลัก ด้านดุล ยภาพ-เสถียรภาพ-ประสิทธิภ าพ- ความชอบธรรม : อาทิ
ดุล ยภาพของสิทธิก ับอ านาจ-เสถียรภาพของรัฐบาลกับระบบการเมือ ง-ประสิท ธิภาพของระบบสัญ ญา
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ประชาคมกับระบบความรับผิดชอบและการตอบสนอง - ความชอบธรรมของการเข้าสู่อานาจกับการใช้
อานาจ
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ส่วนที่ 2
การพัฒนาโครงสร้างส่วนกลางของสังคม (Immediate Structure)
ให้เกื้อกูลต่อการพัฒนาประชาสังคม ที่ยงยื
ั ่ น : พรรคการเมือง ท้องถิ่น ชุมชน

เรื่องที่ 4

การให้ ค วามส าคัญ กับ บทบาทของพรรคการเมื อ งในการวางรากฐาน
แนวนโยบายการบริ หารการพัฒนาประเทศ

เนื่องจากการเลือกตัง้ มีความสาคัญหลายด้านด้วยกันนั บตัง้ แต่การแข่งขันทางการเมือง การมีส่วน
ร่ว มทางการเมือ ง การแสดงเจตนารมณ์ ทวไปทางการเมื
ั่
อ ง รวมไปจนถึงการสะท้อ นถึงทางเลือ กของ
ประชาชนและโอกาสของประเทศด้วย
ทัง้ นี้ ก็เพราะการเลือกตัง้ นัน้ แท้ท่จี ริงแล้วเป็ นการเริม่ ต้นครัง้ สาคัญของการเมืองการปกครองใน
ระบบสัญญาประชาคมแบบผู้แทน ทีจ่ ะได้ตระเตรียมการกันระหว่างฝ่ายผู้แทนในการเสนอโอกาสใหม่ของ
ประเทศให้ฝา่ ยประชาชนได้พจิ ารณาตัดสินใจเลือกในรูปของประเด็นนโยบาย
ดังนัน้ ความสาเร็จของการเลือกตัง้ จึงมิได้เป็นแต่เพียงการไปออกเสียงลงคะแนนของประชาชน และ
ผลการเลือกตัง้ มีความสุจริตเที่ยงธรรมเท่านัน้ หากแต่ยงั ต้องคานึงถึงผลสัมฤทธิ ์ที่เกิดขึน้ จากกระบวนการ
ปฏิบตั นิ โยบายที่ต่อเนื่องกันกับกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ภายหลังที่การเลือกตัง้ เสร็จสิ้นไป
แล้ว ด้ว ย โดยเฉพาะกระบวนการในการท าให้น โยบายเกิด ผลทางปฏิบ ัติเ ป็ นรูป ธรรม ซึ่ง จาเป็ น ต้อ ง
พิจารณาความพร้อมของปจั จัยเป็ นพืน้ ฐานใน 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ (1) ปจั จัยด้านความสามารถของ
พรรคการเมืองในการแข่งขันเลือกตัง้ เพื่อให้ได้มาซึง่ ผูแ้ ทน (2) ปจั จัยด้านความสามารถของพรรคการเมือง
ในการพัฒนาองค์กรพรรคให้มคี วามเป็ นสถาบันทางการเมืองทีเ่ ข้มแข็ง และ (3) ปจั จัยด้านความสามารถ
ของพรรคการเมืองในการปกครองและบริหารประเทศ ทัง้ นี้เพราะพืน้ ฐานสาคัญในการนานโยบายไปทาให้
สาเร็จมีผลเป็ นจริง ได้นัน้ พรรคการเมือ งจะต้องใช้ปจั จัยทัง้ 3 ด้านประกอบกัน หากไม่เ ช่นนัน้ แล้วการ
เลือกตัง้ ก็จะมีความหมายแต่เฉพาะกิจกรรมการออกเสียงเลือกตัง้ เพื่อให้ได้มาซึง่ ผูแ้ ทนของประชาชนเท่านัน้
หาใช่เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลีย่ นแปลงเพื่อเริม่ ต้นการพัฒนาหรือแสวงหาโอกาสให้ประเทศแต่
อย่างใดไม่ เข้าทานองที่ว่า นโยบายแม้จะดีเ พียงใดก็ต าม หากนาไปทาให้สาเร็จเป็ นผลไม่ได้เ สียแล้ว
ประชาชนและประเทศชาติกย็ อ่ มจะหวังการเปลีย่ นแปลงหรือการพัฒนาอะไรไม่ได้ดว้ ยเช่นกัน การเลือกตัง้ ก็
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จะย้อนกลับไปสู่วงั วนของการถดถอย 3 แบบ คือ (1) ชนะการเลือกตัง้ มา (2) แต่พรรคแตก (3) แม้พรรคไม่
ั หาบ้า นเมือ งไม่ ไ ด้ ซึ่ง นับ เป็ น การสูญ เสีย โอกาสครัง้ ส าคัญ ทัง้ ของประเทศและ
แตกแต่ ก็ร บั มือ กับ ป ญ
ประชาชนพร้อมกันไปด้วย
ส่วนที่
1.
2.
3.
4.
5.

1
ประเด็นนโยบายของพรรคชาติ ไทย
นโยบายด้านความมันคงของประเทศและความสั
่
มพันธ์ระหว่างประเทศ
นโยบายด้านการบริหารและความยุตธิ รรม
นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง
นโยบายด้านสังคม ศาสนา การศึกษา และสาธารณสุข
นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 2
เปรียบเทียบนโยบาย
1. เปรียบเทียบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายด้านความมันคง
่
ของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เปรียบเทียบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายด้านการบริหาร
และความยุตธิ รรม
3. เปรียบเทียบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายด้านการเมือง
และการปกครอง
4. เปรียบเทียบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายด้านสังคม ศาสนา
การศึกษา และสาธารณสุข
5. เปรียบเทียบเป้าหมายและมาตรการนโยบาย : นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1. มิ ติด้านความครอบคลุมของนโยบาย
1. ด้านการเมืองการปกครอง
2. ด้านการบริหารและปฏิรปู ระบบราชการ
3. ด้านการบริหารประชาชน
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและกระบวนการภาคประชาชน
5. ด้านกิจการภัยพิบตั ิ อุบตั ภิ ยั และภัยสังคม
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6. ด้านเศรษฐกิจ
7. ด้านรัฐวิสาหกิจ
8. ด้านการกระจายรายได้และความเจริญ
9. ด้านโครงสร้างบริการพืน้ ฐาน
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
11. ด้านการเกษตร
12. ด้านสังคม
13. ด้านยุตธิ รรมและอิทธิพลมืด
14. ด้านทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน
15. ด้านสาธารณสุข
16. ด้านการศึกษา
17. ด้านศาสนา
18. ด้านศิลปวัฒนธรรม
19. ด้านความมันคง
่
20. ด้านการต่างประเทศ
21. ด้านสร้างพลังอานาจและศักยภาพของประชาชน
22. ด้านกิจการประชาคมโลกและการบริหารพัฒนาความเป็นสากล
23. ด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพประชาชน
24. ด้านการเตรียมอนาคตของพลเมืองเข้าสู่พลโลก
25. ด้านการท่องเทีย่ ว
26. ด้านการพัฒนาเมืองและเมืองหลวง
27. ด้านการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของระบบการปกครองและบริหารท้องถิน่ ชุมชน และชนบท
28. ด้านการกระจายอานาจ
29. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30. ด้านสิง่ แวดล้อม
31. ด้านการบริหารทรัพยากรของประเทศ
32. ด้านพลังงาน
33. ด้านการวิจยั พัฒนาการบริหารและการพัฒนานโยบายพรรคการเมือง
34. ด้านการปฏิรปู ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ
35. ด้านการแก้ไขปญั หาคอร์รปั ชัน่
36. ด้านการปราบปรามยาเสพติดและสินค้าหนีภาษี
37. ด้านการส่งเสริม คุม้ ครองเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส
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38. ด้านการบริหารจัดการอธิปไตยทางเศรษฐกิจ
39. ด้านการฟื้นฟูปญั หาวิกฤติของประเทศ
40. ด้านการพัฒนาประชารัฐ ประชาสังคม และธรรมาภิบาล
41. ด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของคนไทย
42. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
43. ด้านการส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ
44. ด้านการบริหารจัดการระเบียบโลกใหม่ และอิทธิพลกระแสโลกาภิวตั น์
45. ด้านการปฏิรปู วัฒนธรรม
46. ด้านการบริหารความขัดแย้ง ระหว่างรัฐ ท้องถิน่ และชุมชน
47. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์เชิงสันติวธิ รี ะหว่างรัฐกับประชาชน
48. ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบการเมืองภาคประชาชน
49. ด้านการส่งเสริมวิถปี ระชาเพื่อพัฒนาพลเมืองของชาติ
50. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ
51. ด้านเศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเอง
52. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
53. ด้านการต่อรองและคุม้ ครองผลประโยชน์ของชาติกบั เครือข่ายองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
54. ด้านการบริหารหนี้ภาคการเกษตร
55. ด้านการบริหารหนี้ภยั พิบตั ิ และโรคระบาด
56. ด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการแรงงานภาคการเกษตร
57. ด้านการพัฒนาการเมืองและความร่วมมือระดับภูมภิ าค
58. ด้านการปรับโครงสร้างการผลิต
59. ด้านสถาบันการเงิน ระบบการคลัง และการปรับระบบบริหารรายจ่ายของภาครัฐ
60. ด้านการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมและการลงทุน
61. ด้านการพัฒนาเมืองชายแดน
62. ด้านการจัดระเบียบทางเลือกใหม่ทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
63. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพใหม่ ๆ ของประเทศ
64. ด้านการจัดการความยากจน ความอดอยากและการไร้ความสามารถของกลุ่มด้อยโอกาส
65. ด้านอาชญากรรมข้ามชาติโสเภณี และโรคเอดส์
66. ด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงพาณิชย์ และการยังชีพพึง่ ตนเอง
67. ด้านการประกันราคาสินค้าและการรับประกันการลงทุนภาคการเกษตร
68. ด้านการเปิดระบบเศรษฐกิจและการค้าเสรี
69. ด้านการพัฒนาระบบการค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์
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70. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ พืช GMO และระบบสารสนเทศด้านชีวภาพเพื่อประชาชนและ
เศรษฐกิจประเทศ
71. ด้านการพัฒนาศักยภาพของประชาคมและสมัชชาประชาชน
72. ด้านการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ
73. ด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว
74. ด้านภาษี และดอกเบีย้
75. ด้านการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
76. ด้านการพัฒนาผูป้ ระกอบการรายย่อย
77. ด้านนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
78. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนอกภาคการผลิต
79. ด้านการจัดระเบียบอิทธิพลของสื่อ
80. ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพึง่ ตนเองของประชาชนและประเทศ
81. ด้านการปฏิรปู กฎหมายทัง้ กฎหมายภายในและระหว่างประเทศ
2. มิ ติด้านการวางจุดเน้ นกลุ่มและภาคส่วนเป้ าหมายของนโยบาย
1. กลุ่มย่อยเฉพาะกลุ่ม
2. กลุ่มย่อยหลากหลาย
3. กลุ่มใหญ่บางกลุ่ม
4. กลุ่มใหญ่ส่วนรวมทัง้ สังคม
5. ทุกกลุ่มคลุมทัง้ ประเทศ
3. มิ ติด้านการวางจุดเน้ นพื้นที่เป้ าหมายของนโยบาย
1. ภาคเหนือ
2. ภาคกลาง
3. ภาคใต้
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคตะวันออก
6. ภาคตะวันตก
7. กทม.
8. เมือง
9. ชนบท
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10. ท้องถิน่ -ชุมชน
11. พืน้ ทีช่ ายแดน
12. พืน้ ทีช่ ายทะเล
13. พืน้ ทีส่ งู
14. เขตความร่วมมือระดับภูมภิ าค
4. มิ ติด้านฐานอ้างอิ งแหล่งที่มาของนโยบาย
1. จากฐานเสียงทีส่ นับสนุนพรรค
2. จากตัวแทนผลประโยชน์ของพรรค
3. จากรัฐธรรมนูญ
4. จากอุดมการณ์ของพรรค
5. จากเป้าหมายอันพึงปรารถนาร่วมกันของคนในชาติ
6. จากกระแสค่านิยม ความนิยมของสังคม
7. จากปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
8. จากปญั หาสาคัญของประชาชนหรือประเทศ
9. จากเหตุผลและวิสยั ทัศน์
10. จากการสานต่อปญั หาหรือเป้าหมายนโยบายเก่า
11. จากอิทธิพลภายนอกประเทศ
12. จากแนวพระราชดาริหรือกระแสพระราชดารัส
13. จากกลุ่มชนชัน้ นาหรือชัน้ สูง
14. จากกลุ่มชนชัน้ กลาง
15. จากมวลชนคนชัน้ ล่าง
16. จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
17. จากกลุ่มนักคิดหรือปญั ญาชน
18. จากสื่อมวลชน
19. จากกลุ่มผลประโยชน์
20. จากกลุ่มอิทธิพล
1. คาดการณ์ ผลกระทบจากการประเมิ นโอกาสความสาเร็จของนโยบาย
1. มีทรัพยากรทีพ่ อเพียง
2. ได้รบั ความร่วมมือสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่
3. มีพน้ื ฐานความรู้ เทคนิค ทักษะ ความชานาญและวิทยาการทีจ่ าเป็นรองรับ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการยอมรับและความเห็นพ้องของกลุ่มยุทธศาสตร์สงู พอ
มีทางเลือกและเป้าหมายทีช่ ดั เจนเพียงพอ
เชื่อมันได้
่ ว่ามีผลกระทบทางบวกมากกว่าทางลบ
ความเป็นไปได้มคี วามแน่นอนและคาดการณ์หรือคาดหมายผลได้
อยูใ่ นห้วงเวลาทีเ่ หมาะสมไม่สายเกินแก้ ไม่เร็วเกินการณ์
ผูม้ สี ่วนได้-เสียฝา่ ยต่าง ๆ สามารถประสานงานประโยชน์รว่ มกันได้ส่วนใหญ่

2. คาดการณ์ ผลกระทบจากการประเมิ นความเชื่อมันในความเป็
่
นไปได้ของนโยบาย
1. ท่าทีข่ องพรรคและบุคคลสาคัญมีความหนักแน่นในการแสดงเจตจานงทางการเมืองอย่างแน่วแน่
2. ได้สร้างมาตรการทางการปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพและหวังผลได้สงู ไว้รองรับพร้อมพอเพียง
3. มีเครือ่ งชีว้ ดั ทีเ่ ป็นรูปธรรมให้ประเมินและตรวจสอบได้
3. คาดการณ์ ผลกระทบจากการประเมิ นความลึกจากผลลัพธ์บนั ้ ปลายของนโยบาย
1. แก้ปญั หาปจั จุบนั
2. แก้ปญั หาอนาคต
3. สนองแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
4. ปฏิรปู โครงสร้าง
5. ปฏิรปู ระบบ
6. พัฒนาประเทศองค์รวม
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4. คาดการณ์ ผลกระทบจากการประเมิ นจุดดี - จุดด้อยของนโยบาย
จุดดี

จุดด้อย
1. มียทุ ธศาสตร์ชาติ
1. ขายฝนั อันเลื่อนลอยไร้ทศิ ทาง
2. มุง่ มันแก้
่ ปญั หาระดับชาติในระยะยายาวอย่าง 2. สร้างปญั หาใหม่ให้ตอ้ งไปแก้ไขต่อไปไม่มที ่ี
ต่อเนื่อง
สิน้ สุด
3. ผลักดันการพัฒนา
3. ล้าหลังอยูก่ บั ที่
4. กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์โดยกลุ่มอื่นก็พลอย 4. กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์ โดยกลุ่มอื่นเสีย
ได้ประโยชน์ดว้ ย
ประโยชน์หรือเสียกันทุกกลุ่ม
5. ยึดหลักเหตุผล – วิสยั ทัศน์
5. มุง่ เอาใจไร้เหตุผล - ไร้วสิ ยั ทัศน์
6. อิงหลักธรรมะ – ยุตธิ รรม
6. ท้าทายหลักธรรมะ ความยุตธิ รรม - เอารัด
เอาเปรียบ
7. แก้ปญั หา - สนองความต้องการระดับประเทศ 7. แก้ปญั หา - สนองความต้องการเฉพาะระดับ
กลุ่มย่อย
8. สร้างผลกระทบอย่างยังยื
่ นระยะยาว
8. ฉาบฉวยเฉพาะหน้าแก้ปญั หารายวัน
9. ส่งผลลัพธ์ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สงู สุด
9. ส่งผลลัพธ์ให้ประเทศไทยสูญเสีย
10. รักษาประเทศให้อยูร่ อดได้แม้ยามวิกฤต
10. ซ้าเติมปญั หาจนยากเยียวยาแก้ไข
11. เกือ้ กูลให้เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 11. สร้างความยุง่ ยากลาบากเรือ้ รังให้ประเทศย่า
ของคนและประเทศ
อยูก่ บั ที่ - ประชาชนรับผลกระทบในภายหลัง
12. สังสมและแสวงหาป
่
จั จัยส่งเสริมความพร้อม 12. ช่วงชิงจังหวะ ฉวยโอกาสสร้างความนิยม
ในการสร้างความสาเร็จให้ประเทศในเป้าหมาย
ชัวคราว
่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศในเป้าหมาย
ระยะยาว
ระยะยาว
13. ปกป้องคุม้ ครองผลประโยชน์ของส่วนรวม
13. ซ่อนเร้นผลประโยชน์แอบแฝงของตนเองโดย
อย่างเปิดเผย สุจริตใจ ตรงไปตรงมา
อ้างผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ
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เรื่องที่ 5 การให้ ความสาคัญ กับพรรคทางเลื อ กในการพัฒ นาความเป็ นสถาบัน ทาง
การเมืองของพรรคการเมืองไทย
1. พรรคทางเลือกกับการก่อตัวทางความคิ ด
การยกประเด็นพรรคทางเลือก หรือพรรคการเมืองทีส่ าม (Third Political Party) ขึน้ มาเป็ นประเด็น
สาธารณะในสังคม-การเมืองไทยในเวลานี้ นับว่าเป็ นเรื่องสร้างสรรค์สาหรับสังคมเสรีประชาธิปไตยของไทย
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ซึง่ เป็ นสังคมทีย่ อมรับการดารงอยู่ร่วมกันกับกระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization) ของ
สังคมโลกแล้ว
หากจะถือเอาประเด็นดังกล่าวเป็นการก่อตัวของความคิดสาธารณะในสังคม-การเมืองไทยในขณะนี้
ก็อาจนับได้ว่าเป็ นความก้า วหน้าของความคิดทางการเมือง หรือนวัตกรรมทางความคิดของชนชัน้ นาทาง
การเมืองของไทย ทีก่ าลังรุกคืบหน้าไปอีกก้าวหนึ่งก็ว่าได้
อย่างไรก็ตาม ในการก่อ ตัวทางความคิดใดๆ หากจะให้มพี ฒ
ั นาการที่สบื เนื่องและยกระดับไปสู่
ความเป็ นสถาบันต่อไปได้จะต้องเป็ นความคิดที่ส่งอิทธิพลต่อสังคม จาเป็ นต้องก่ อผลกระทบต่อเนื่องเป็ น
ลูกโซ่ โดยได้รบั การตอบสนองจากสาธารณชนในวงกว้างต่อไปด้วยโดยเฉพาะการก่อตัวเป็ นกระแสมติ
มหาชน (Public Opinion) และเป็นขบวนการของมวลมหาชน (Mass Movement)
2. พรรคทางเลือกกับการเมืองระบอบประชาธิ ปไตย
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าพวกเสรีนิยม พวกสังคมนิยม หรือพวกอนุ รกั ษ์นิยม มีลกั ษณะ
สาคัญร่วมกันอยู่หลายประการที่เอื้อโอกาสให้ มพี รรคทางเลือกเกิดขึน้ ได้ เช่น (1) การแข่งขันกันระหว่าง
ตัวเลือกทีแ่ ตกต่างกัน (2) การมีทางเลือกทีห่ ลากหลายให้ประชาชนได้มโี อกาสเลือกอยู่เสมอ (3) การมีสทิ ธิ
เสรีภาพในการกาหนดตนเองของประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และ (4) การมีวาระของผูแ้ ทนเพื่อให้ประชาชน
ได้มโี อกาสทบทวนแก้ไขการตัดสินใจในการเลือกตัง้ ครัง้ ใหม่ ฯลฯ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว พรรคทางเลือกจึงย่อมมีโอกาสเกิดขึน้ ได้เสมอสาหรับสังคมเสรีท่ีมกี ารปกครอง
ในระบอบประชาธิป ไตย แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม มิไ ด้ ห มายความว่ า สัง คมเสรีท่ีม ีก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จะต้องมีพรรคทางเลือกเกิดขึ้นได้เสมอไป ยังมีปจั จัยกาหนดและปจั จัยแวดล้อมอย่างอื่น
ประกอบกันด้วย พรรคทางเลือกจึง จะสามารถเกิดขึน้ และดารงอยู่ได้ และในขณะเดียวกันพรรคทางเลือกก็
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อาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้เสมอไปหากไม่สามารถเป็ นฝ่ายกาหนดอิทธิพลในการชีน้ าสังคม-การเมืองให้ม ี
ความสืบเนื่องได้ กล่าวอีกนัยก็คอื อิทธิพลของปจั จัยแวดล้อมทางสังคม-การเมืองนัน้ มีความจาเป็ นเฉพาะ
การเอื้อโอกาสให้เกิดพรรคทางเลือกได้ เท่านัน้ แต่การอยู่รอดของพรรคทางเลือก กลับเป็ นภาระของพรรค
ทางเลือกเองทีจ่ ะต้องเป็ นฝา่ ยสร้างอิทธิพลเหนือสังคม-การเมืองต่อไป
3. พรรคทางเลือกกับบริ บททางสังคม - การเมือง
บริบททางสังคม - การเมืองที่เอื้ออานวยโอกาสต่อการเกิดพรรคทางเลือก จะต้องเป็ นผลพวงจาก
อานิสงส์รว่ มกันทัง้ ปจั จัยทางด้านสังคมและปจั จัยทางด้านการเมืองโดยทีไ่ ม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้
สาหรับบริบททางสังคม-การเมือ งที่สามารถเป็ นตัว เร่งปฏิกิรยิ าการเกิดพรรคทางเลือ กได้นัน้ มี
องค์ประกอบทีส่ าคัญดังต่อไปนี้ คือ
3.1 บริ บททางสังคม
(1) ขนาดของชนชัน้ กลาง ชนชัน้ กลางมีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลเหนือ ชนชัน้ อื่นเพื่อ
สามารถผลักดันกระแสหลักทางการเมือ งให้เ ดินไปในทิศ ทางที่ตนเป็ นฝ่ายกาหนดได้เ อง เอาชนะเหนือ
อิทธิพลของกลุ่มชนชัน้ นา หรือกลุ่มยุทธศาสตร์ทม่ี ขี นาดเล็ก และจานวนน้อยได้ ทัง้ นี้เพื่อให้การเมืองหลุด
พ้นจากอิทธิพลครอบงาของกลุ่มอานาจขนาดเล็กจานวนน้อยได้
(2) ความหลากหลายของชนชัน้ กลาง ชนชัน้ กลางมีความหลากหลายเพื่อรองรับกับ
สร้างภาวะพลวัตของความเปลีย่ นแปลงด้านผลประโยชน์และความต้องการให้มคี วามยืดหยุ่นกระจายตัวและ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ เพื่อกระตุน้ กระแสการเมืองให้มคี วามสดใหม่ไม่ให้เกิดภาวะหยุดนิ่งและตายตัวทัง้ นี้เพื่อให้
การเมืองไม่จมอยูใ่ นสภาพผูกขาดอย่างต่อเนื่อง โดยอิทธิพลครอบงาของกลุ่มอานาจเดิมอย่างยาวนาน
(3) ความอิ สระของชนชัน้ กลาง ชนชัน้ กลางมีอสิ ระเพียงพอเพื่ออาศัยชนชัน้ กลางเป็ น
พาหะนาทิศทางการเปลีย่ นแปลงของการเมืองใหม่ ทัง้ นี้เพื่อให้ชนชัน้ กลางเป็ นหัวหอกในการเจาะช่องทะลุ
ทะลวงให้การเมืองมีรเู ปิดใหม่ๆ เพื่อให้มที ว่ี ่างในการป้อนอิทธิพลทางการเมืองจากกลุ่มอานาจใหม่เข้าไป
ทดแทนและสร้างแรงผลักดันให้มกี ารกรุยทางไปสู่ทศิ ทางของการเมืองใหม่ได้
3.2

บริ บททางการเมือง
(1) อุดมการณ์ ทางการเมืองมีความสุดโต่ ง การเมืองมีอุดมการณ์ท่ขี งึ ตึงสุดโต่ง มีการ

แบ่งขัว้ ทีเ่ ข้มงวด ไม่ยดื หยุน่ ให้มคี วามผ่อนคลายและอ่อนตัวได้ตามสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง ทาให้ปิดกัน้
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โอกาสในการแสวงหาทางเลือกทีแ่ ตกต่างจากแนวทางดัง้ เดิมได้ เว้นแต่การแยกตัวออกไปจากแนวทางของ
อุดมการณ์ดงั ้ เดิม
(2) การแข่ ง ขัน ทางการเมื อ งแบบสองขัว้ ที่ ข ัด กัน การเมือ งมีก ารแข่ ง ขัน กัน แบบ
ปรปกั ษ์ แบ่งแยกแตกต่าง ไม่สามารถประนีประนอมให้เกิดการออมชอมกันได้ เว้นแต่การแยกตัวออกไป
จากขัว้ ดัง้ เดิมไปอยูใ่ นทีต่ งั ้ ใหม่ทไ่ี ม่ใช่ขวั ้ ใดขัว้ หนึ่งควบคุม
(3) อิ ทธิ พลของระบบสองพรรคครอบงา การเมืองแบบ 2 พรรคครอบงาสร้างเงื่อนไขให้
ยึดมันเอกลั
่
กษณ์อย่างติดยึดเพื่อรักษาความแตกต่างระหว่างพรรคคู่แข่งด้ว ยกันเองให้ดารงไว้ให้นานทีส่ ุด
การเปลี่ยนแปลงถู ก ตีค วามว่าเป็ นความเสี่ยงจึงปิ ด กัน้ โอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทาให้เ กิด
ข้อจากัดในทางเลือกและสกัดการเมืองให้หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่
4. พรรคทางเลือกกับพรรคฉวยโอกาส พรรคศักยภาพและพรรคเฉพาะกิ จ
พรรคทางเลือ ก มีค วามแตกต่ า งจากพรรคฉวยโอกาส (Opportunist Party) พรรคศัก ยภาพ
(Potential Party) และพรรคเฉพาะกิจ (Tactical Party) กล่าวคือ พรรคฉวยโอกาสเป็ นเพียงพรรคทีอ่ าศัย
จังหวะและกลเกมส์ทางการเมืองเป็ นเครื่องมือในการแสวงโอกาสทางการเมือง เช่นการสร้างและแสวง
โอกาสในการเข้าร่วมรัฐบาลในระบบรัฐบาลผสม (Coalition Government) มิได้หวังเป็ นแกนนารัฐบาลเอง
ส่วนพรรคศักยภาพ เป็ นพรรคที่มโี อกาสเลือกขัว้ หรือแกนนาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทาให้ฝ่ายนัน้ ได้รบั โอกาสใน
การจัดตัง้ รัฐบาล สาหรับพรรคเฉพาะกิจ เป็ นพรรคทีต่ งั ้ ขึน้ มาเพื่อสนองความต้องการเฉพาะหน้าของกลุ่ม
แกนนาเป็ นสาคัญ ซึ่งพรรคทัง้ 3 แบบ ดังกล่าวมิได้มคี วามหมายของการเป็ นพรรคทางเลือก ทัง้ นี้เพราะ
ความเป็นพรรคทางเลือกจะต้องมีองค์ประกอบจาเป็นอย่างน้อยใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ
4.1 ความใหม่ - แตกต่าง พรรคทางเลือกต้องเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ทแ่ี ตกต่างไปจากทางเลือก
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม เพื่อให้สงั คม - การเมืองได้มที างเลือกทีใ่ หม่ขน้ึ
4.2 ความมาก - หลากหลาย พรรคทางเลือ กต้ อ งขยายและกระจายทางเลือ กให้ ม ากและ
หลากหลายขึน้ กว่าทีม่ อี ยูก่ ่อนแล้ว เพื่อให้สงั คม - การเมืองได้มที างเลือกทีม่ ากขึน้
4.3 ความผสม - เพิ่ มขึ้น พรรคทางเลือกต้องผสมผสานสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมมารวมเข้าด้วยกันให้เป็นสิง่
ใหม่ทเ่ี พิม่ มากขึน้ กว่าฐานเดิม เพื่อให้สงั คม - การเมืองมีทางเลือกทีก่ ว้างขึน้
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4.4 ความเปิ ด - บูรณาการ พรรคทางเลือกต้อ งเปิ ดรับสิง่ เกิดขึ้นใหม่ในสังคม-การเมือง ให้เกิด
การบูรณาการร่วมกันได้กบั สิง่ ทีม่ อี ยู่เดิม เพื่อให้สงั คม – การเมืองมีความสมานฉันท์อยู่ได้ ไม่แตกออกเป็ น
เสีย่ งเมือ่ มีทางเลือกทีใ่ หม่ มากและกว้างขึน้
5. พรรคทางเลือกกับแนวโน้ มสังคม - การเมืองใหม่
แนวโน้มใหม่ทางสังคม - การเมือง ได้ส่งแรงผลักให้พรรคทางเลือกต้องขยับขยายอาณาบริเวณของ
บทบาทหน้ าที่แ ละภาระในการสร้างอิทธิพลทางการเมืองออกไปสู่พรมแดนใหม่ ๆ ที่แตกต่ างไปจากมิติ
ดัง้ เดิมมากขึน้
สาหรับแนวโน้มใหม่ทางสังคม–การเมืองทีพ่ รรคทางเลือกควรตระหนักถึงและเพิม่ ความสามารถใน
การสนองตอบ คือ
5.1 แนวโน้ มใหม่ทางสังคม
(1) คุณภาพชีวติ ของคนถู กเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างบริการสาธารณะของรัฐกับ
บริการของธุรกิจเอกชนมากขึน้
(2) คนตระหนักในความเป็น Object มากกว่าเป็น Subject ผูกพันกับคุณค่าในการเป็ นต้นทุน
ของความเป็นมนุษย์ของตนเองสูงขึน้
(3) เป้าหมายชีวติ ของคนผูกพันกับคุณค่าใหม่ท่ผี สมทัง้ คุณค่าของชีวติ ส่วนตัวและ คุณค่า
ของชีวติ ส่วนรวมร่วมกัน
(4) คนตระหนักในความอยู่รอดร่วมกัน และดารงอยู่บนจุดร่วมของความเป็ นกลาง ความ
เป็นส่วนรวม สาคัญกว่าการยึดติดกับฐานทางชนชัน้ เฉพาะกลุ่มทีค่ บั แคบเท่านัน้
(5) ทัศนะของคนในสังคม ให้ความสาคัญกับความอยู่รอดปลอดภัยแบบใหม่ท่เี น้นการกาจัด
คนทีเ่ ป็ นต้นเหตุของการสร้างปญั หา มากกว่าการยอมรับต้นทุนในการแก้ไขปลายเหตุของปญั หา
(6) กลุ่มอาชีพอิสระของคนกลุ่มใหม่ทไ่ี ม่ผูกพันกับการสังกัดองค์กรและอยู่ใต้อทิ ธิพลของสังกัดมี
การขยายบทบาททางผลประโยชน์และความต้องการเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ
(7) กาลังบังคับมีพลังอิทธิพลน้อยกว่าความรู้ ข้อมูลข่าวสารและการต่อรอง
(8) คนมีพฤติกรรมต้องการเป็นผูบ้ ริโภคทางการเมืองมากกว่าต้องการเป็นผูผ้ ลิตทางการเมือง
5.2 แนวโน้ มใหม่ทางการเมือง
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(1) คนกับรัฐพึง่ พาและผูกพันกันน้อยลง
(2) การต่อสู้ทางการเมือง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ มากกว่าการเอาชนะทางลัทธิ
อุดมการณ์
(3) กลุ่มการเมืองใหม่ ได้แก่ NGO และบรรษัทข้ามชาติมอี ทิ ธิพลทางการเมืองเพิม่ มากขึน้
(4) ประเด็น ปญั หาทางการเมือ งได้แ ยกตัว ออกไปจากการผูก พัน อยู่ก ับกลุ่มผลประโยชน์
เฉพาะกลุ่มไปเป็ นประเด็นปญั หาร่วมกันของคนหลายกลุ่มมากขึน้
(5) ความสามารถของรัฐในการสร้างทางเลือกสาธารณะที่ตอบสนองต่อความหลากหลายมี
ความสาคัญ กว่าการสร้างเสรีภาพ เสถียรภาพและความเสมอภาค แต่ ไม่ส ามารถตอบสนองต่ อ ความ
หลากหลายได้
(6) ความสัมพันธ์ร ะหว่างส่ ว นกลางกับส่ ว นท้ อ งถิ่นเปลี่ยนจากการบังคับควบคุ มเป็ นการ
จัดสรรปนั ส่วนทรัพยากรทีเ่ ท่าเทียม
6. พรรคทางเลือกกับโอกาสและความเป็ นไปได้ในประเทศไทย
โอกาสของพรรคทางเลือกในประเทศไทย หากจะเป็ นไปได้จาเป็ นต้องคานึงถึงแนวคิดและแนว
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้ คือ
6.1 อุดมการณ์ของพรรคทางเลือก ควรให้ความสาคัญกับสถานการณ์ มากกว่าอุดมการณ์
6.2 นโยบายของพรรคทางเลือก ควรให้ความสาคัญกับการเป็ น ผู้จดั การดุลยภาพระหว่าง
กลุ่มผลประโยชน์ทห่ี ลากหลายมากกว่าการเป็นผูแ้ ทนกลุ่มผลประโยชน์ ทเ่ี ฉพาะเจาะจง
6.3 ยุท ธศาสตร์ข องพรรคทางเลื อ ก ควรให้ค วามส าคัญ กับ การเป็ น เวที แ บ่ ง สรรอ านาจ
อิทธิพลและผลประโยชน์ ของกลุ่มการเมืองระดับล่างมากกว่าการเป็ นเวทีแข่งขันเฉพาะกลุ่มการเมืองที่
ยอดแกนนาระดับบน
6.4 กลยุท ธ์ข องพรรคทางเลื อก ควรให้ความสาคัญกับ การต่ อรองที่ เท่ าเที ยมกัน ระหว่าง
สมาชิกพรรค มากกว่าการครอบงาที่เหนื อกว่าของกลุ่มแกนนา
6.5 วิ ธี ก ารของพรรคทางเลื อ ก ควรให้ค วามส าคัญ กับ วิ ธี ก ารประสานพลัง ของสมาชิก
มากกว่าวิ ธีการแบ่งแยกปกครอง
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6.6 กระบวนการของพรรคทางเลื อก ควรให้ค วามสาคัญ กับ การสร้า งทัน สมัย ของข้อ มูล
ข่าวสารและขยายเครือข่ายการสื่อสารทางการเมืองให้หยังลึ
่ กถึงฐานรากและมีความฉับไวอย่างต่อเนื่อง
มากกว่าการสร้างความภักดี เพื่อ ผูก มัดความนิยมทางการเมือ งให้ หยุดนิ่ งอยู่กบั เฉพาะที่ เฉพาะด้าน
เฉพาะเวลา และเฉพาะเป้าหมาย
6.7 โครงสร้างของพรรคทางเลือก ควรให้ความสาคัญกับสมาชิ กมากกว่าแกนนา เพื่อเปิดช่อง
ให้เกิดการกระจายตัวทีห่ ลากหลาย แทนการกระจุกตัวทีค่ บั แคบ ปิดกัน้ โอกาสการต่อรอง ประนีประนอม
ระหว่างสมาชิกกลุ่มย่อยภายในพรรค
6.8 ผลผลิ ตของพรรคทางเลือก ควรให้ความสาคัญกับการผลิตในรูป สังคมสวัสดิ การ (การ
ช่วยให้คนพึง่ ตัวเอง) มากกว่าการผลิตในรูป รัฐสวัสดิ การ(การช่วยให้คนพึ่งรัฐ) โดยรักษาโอกาสของฝ่ าย
ประชาสังคมให้มบี ทบาทเท่าเทียมกับฝ่ ายรัฐราชการ
6.9 พันธมิ ตรของพรรคทางเลือก ควรให้ความสาคัญกับแนวร่วมแตกตัวเพื่อก่อปฏิกริ ยิ าเกิด
ใหม่เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไป มากกว่าแนวร่วมรวมตัว ทีก่ ่อปฏิกริ ยิ าหดตัวให้แคบลงเรือ่ ยๆ
6.10 ทรัพยากรของพรรคทางเลือก ควรให้ความสาคัญกับฐานกายภาพที่เป็ นกลางไร้ขวั ้ เช่น
ชุมชน รุ่นชน มวลชน และสาธารณชน มากกว่า ฐานคุณภาพที่ เป็ นฝักฝ่ ายแยกขัว้ เช่น กลุ่มทุน-ธุรกิจ
กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มฝกั ฝา่ ยของลัทธิอุดมการณ์
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ส่วนที่ 3
การพัฒนาโครงสร้างส่วนรากฐานของสังคม (Infra Structure) ให้เกื้อกูล
ต่อการพัฒนาประชาสังคมที่ยงยื
ั ่ น :การเลือกตัง้ ประชาชน กลุ่มผลประโยชน์
และประชาธิปไตย
เรื่องที่ 6

การให้ ความส าคัญ กับการปฏิ รูปการเลือกตัง้ เชิ งองค์รวมเพื่อบูรณาการความชอบ
ด้ วยกฎหมายทางการเลือกตัง้ ความชอบธรรมทางอานาจและความเป็ นธรรมทาง
ผลประโยชน์ รว่ มกันทัง้ ของประชาชนและประเทศชาติ

1. ความสาคัญของการเลือกตัง้
การเลือกตัง้ เป็ นการทางานของกลไกสาคัญในองคาพยพของระบบการเมืองทีม่ คี วามครอบคลุมทัง้
ในทางโครงสร้าง (ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง) หน้ าที่ (ก่อรูปนโยบายและกฎหมาย ระดมการมีส่วน
ร่ว มและการกล่อ มเกลาทางการเมือ ง การเข้ามีส่ ว นร่ว ม การรวบรวมและการเรียกร้อ งสิทธิประโยชน์ )
กระบวนการ (การเข้า สู่ อ านาจ การใช้อ านาจ การพ้น จากอ านาจและการสืบ ทอดอ านาจ) เป้ าหมาย
(ความชอบธรรมในการจัดระเบียบอานาจและความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์) วิธกี าร (การแข่งขัน
การเปิดกว้างของทางเลือก การลงคะแนนแบบลับ การมีวาระแน่นอน ความเป็นอิสระ ความเสมอภาค ความ
เป็ นทัวไป)
่ และกิจกรรม (การใช้สทิ ธิของผู้สมัครรับเลือกตัง้ และผูอ้ อกเสียงเลือกตัง้ ) ทีม่ นี ัยสาคัญต่อระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การเลือกตัง้ ช่วยสร้างแรงจูงใจทีม่ พี ลังอย่างไพศาลให้เกิดการขับเคลื่อนทางการเมืองอย่าง
กว้างขวางทัง้ พลังในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอุดมการณ์ ทีก่ ่อให้เกิดผลต่อความเป็นเจตนารมณ์ทวไปที
ั ่ อ่ งิ กับเหตุผล
คุณธรรมและคุณค่าของความดีงามทีเ่ ป็นคาดหวังของคนส่วนใหญ่ พลังในส่วนทีเ่ กี่ยวกับอานาจทีก่ ่อให้เกิด
ผลต่อความเป็นตัวแทนอานาจทัวไปที
่ อ่ งิ กับฉันทานุภาพของคนส่วนใหญ่ และพลังในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ผลประโยชน์ ทีก่ ่อให้เกิดผลต่อความเป็นตัวแทนผลประโยชน์ทวไปที
ั ่ อ่ งิ กับความเรียกร้องต้องการของคน
ส่วนใหญ่
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การเลือกตัง้ เป็นการก่อตัง้ รัฐบาลแห่งปวงชน ซึง่ เป็นรัฐบาลทีก่ ารได้อานาจมีความสัมพันธ์กบั
ประชาชนและเป็ นรัฐบาลทีก่ ารใช้อานาจมีความผูกพันกับความรับผิดชอบและตอบสนองต่อประชาชน
การเลือกตัง้ ส่งผลต่อการเข้าสู่อานาจและการใช้อานาจของผูแ้ ทนและรัฐบาลทีม่ คี วามชอบธรรมทาง
อานาจและความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ทม่ี คี วามยอมรับเป็ นการทัวไป
่ ส่งผลต่อการก่อรูปกฎหมาย และ
นโยบาย
ความชอบธรรมทางอานาจและความเป็ นธรรมทางผลประโยชน์ท่มี คี วามยอมรับเป็ นการทัวไปของ
่
ผูแ้ ทนและรัฐบาล เป็นรากฐานสาคัญในการสนับสนุนรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลทีม่ คี วามสามารถทางการเมืองการ
ปกครองทีเ่ ข้มแข็ง
รัฐบาลที่มคี วามสามารถทางการเมืองการปกครองที่เข้มแข็ง เป็ นรากฐานสาคัญในการสร้างรัฐที่
เข้มแข็ง และรัฐทีเ่ ข้มแข็งเป็นรากฐานให้เกิดความมันคงและความมั
่
งคั
่ งที
่ ย่ งยื
ั่ น
รัฐบาลทีม่ คี วามสามารถทางการเมืองการปกครอง รัฐทีม่ คี วามเข้มแข็งมีความมันคงและความมั
่
งคั
่ ง่
อย่างยังยื
่ น จะเป็นผลประโยชน์ทวไปที
ั ่ ส่ าคัญของประเทศในทีส่ ุด

2. แนวคิ ดพื้นฐานและหลักเหตุผลของการเลือกตัง้
แนวคิดพื้นฐานและหลัก เหตุ ผลที่เ ชื่อ มโยงให้เ ห็นถึงความสาคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือ กตัง้ กับ ผลประโยชน์ ข องประเทศ ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การจัด ระเบี ย บอ านาจที่ช อบธรรมและจัด สรร
ผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรม และส่งผลต่อความมันคงของรั
่
ฐ และความมังคั
่ งของประชาชนอย่
่
างมีความยังยื
่ น
นัน้ สามารถพิจารณาได้จากแนวความคิดของสานักธรรมชาติ ทีอ่ ธิบายว่ามนุ ษย์มคี วามเป็ นสัตว์สงั คมและ
สัตว์การเมืองโดยสัญชาตญาณนัน้ จาเป็ นต้องดารงชีวติ และดาเนินชีวติ อยู่ในวิถคี รรลองของการเมืองเพื่อ
ความอยูร่ อดและความเป็ นอยู่ทม่ี กี ารพึง่ พาอาศัยซึง่ กัน และแนวคิดของสานักสัญญาประชาคม ทีอ่ ธิบายว่า
มนุ ษย์ซ่งึ มีความเป็ นเจ้าของทัง้ สิทธิและอานาจติดตัวมาแต่กาเนิด เป็ นผู้สร้างรัฐและรัฐบาลในประชาคม
การเมืองของตนขึ้นมาเองเพื่อมีหน้ าที่รบั ผิดชอบและสนองตอบต่อคุณค่าที่เป็ นเป้าหมายสูงสุดของการมี
ชีวติ ทีส่ ุขสมบูรณ์นนั ้ ได้สร้างหลักคิดสาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง มนุ ษย์กบั รัฐ การเมือง
การปกครอง รัฐบาลและการเลือกตัง้ ใน 4 ประการด้วยกันคือ
1. คนเชื่อ ว่าคุณ ภาพชีว ิตของตนจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กบั ความดีหรือความไม่ดขี องรัฐบาลอย่าง
สอดคล้องสัมพันธ์กนั
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2. คนเชื่อว่าการเลือกรัฐบาลเป็นสิทธิของตนซึง่ เชื่อว่ารูปแบบของรัฐบาลควรถูกกาหนดขึน้ มาจาก
สิทธิในทางเลือกหรือความต้องการที่เป็ นเจตจานงอิสระของประชาชนเองไม่ใช่รูปแบบของรัฐบาลที่ รฐั และ
ผูป้ กครองเป็นผูก้ าหนดขึน้ เองหรือกาหนดขึน้ มาให้ล่วงหน้าแล้ว
3. คนเชื่อว่าตนมีความสามารถในการแยกแยะระว่างรัฐบาลที่ดี และรัฐบาลที่ไม่ดี ซึ่งเชื่อว่าคน
สามารถเรียนรู้ และตัดสินใจแยกแยะได้เองว่ารัฐบาลแบบไหนทีจ่ ะสร้างผลกระทบให้แก่ตนอย่างไร และควร
สร้างรัฐบาลทีด่ อี ย่างไร
4. คนเชื่อว่าการเลือกตัง้ เป็ นการส่งอาณัติทางการเมืองเพื่อมอบความชอบธรรมให้ผู้แทนและ
รัฐบาลใช้อานาจปกครองแทนตน ไม่ใช่เป็ นการเปลี่ยนแปลงความเป็ นเจ้าของอานาจจากตนไปเป็ นของ
ผูแ้ ทนและรัฐบาล ประชาชนจึงเชื่อว่าตนสามารถเปลีย่ นแปลงผูแ้ ทนและรัฐบาลทีใ่ ช้อานาจนัน้ ในทางทีเ่ สื่อม
เสียหรือก่อความเสียหายได้เสมอแม้ไม่เป็นไปตามกาหนดวาระก็ตาม
การเลือ กตัง้ ทัว่ ไป เป็ น กระบวนการคัด สรรทางการเมือ งโดยการแสดงเจตนารมณ์ ท วั ่ ไปของ
ประชาชนตามหลักสัญญาประชาคม เพื่อความมุ่งหมายในการได้มาซึง่ อานาจและผลประโยชน์ของฝกั ฝ่าย
ทางการเมืองฝา่ ยข้างมากทีม่ คี วามเป็ นตัวแทนอานาจและประโยชน์ทวไปของส่
ั่
วนรวม
การเลือกตัง้ จึงส่งผลโดยตรงต่อการได้มาซึ่งผู้แทนและรัฐบาล ซึ่งผู้แทนและรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตัง้ จะสามารถปกครองประเทศได้ดมี ปี ระสิทธิภาพ และเสถียรภาพหรือไม่ ขึน้ อยู่กบั การเลือกตัง้ ว่าเป็ น
กระบวนการจัดระเบียบอานาจทีช่ อบธรรมและจัดสรรผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ขน้ึ อยู่
กับว่าวาระในการดารงต าแหน่ ง ของผู้แ ทนและรัฐ บาลตามที่กฎหมายกาหนดสัน้ หรือ ยาว แต่ ข้นึ อยู่กับ
กระบวนการและผลพวงของการเลือกตัง้ ว่าเป็ นทีย่ อมรับของประชาชนมากหรือน้อยเพียงใดเป็ นสาคัญ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการได้มาซึง่ รัฐบาลทีม่ คี วามชอบธรรมไม่ใช่เพียงแต่เป็ นรัฐบาลทีม่ คี วามชอบด้วยกฎหมายเพียง
ด้านเดียวเท่านัน้
ทัง้ นี้ เพราะมาตรฐานทัวไปของรั
่
ฐบาลทีส่ ามารถปกครองประเทศได้ดมี ปี ระสิทธิภาพ หรือการเป็ น
รัฐบาลที่มคี วามสามารถทางการเมือ งการปกครองหรือ ไม่นั ้น สามารถเทียบวัดได้จากความมังคั
่ งของ
่
ประชาชนทีส่ ามารถทากิจในประโยชน์ตนได้อย่างเป็ นปกติสุข และวัดได้จากความมันคงของรั
่
ฐทีผ่ ปู้ กครอง
สามารถทากิจในประโยชน์สาธารณะได้อย่างราบรืน่ ปลอดข้อจากัดจากปญั หาอุปสรรค
บนฐานของแนวคิด หลักการและเหตุผลดังข้างต้น ได้ยนื ยันให้ เห็นว่าการเลือกตัง้ เป็ นหน้ าที่ท่มี ี
ความสาคัญและมีค วามจาเป็ นของระบบการเมือ ง ซึ่งเป็ นหน้ าที่ใ นส่วนที่มนี ัยสาคัญต่ อการวางรากฐาน
ผลประโยชน์ ส าคัญ สูงสุ ดของประเทศ คือ การสร้างความมันคง
่ และความมังคั
่ ง่ อย่างยังยื
่ นของรัฐและ
ประชาชน ทัง้ นี้โดยการได้มาซึ่งเป้าหมายผลประโยชน์ สาคัญสูงสุดของประเทศดังกล่าว ขึ้นอยู่กบั ปจั จัย
สาคัญหลักทีก่ ารสร้างความสาเร็จขัน้ สูงของการเลือกตัง้ ทีต่ ้องหวังผลทีม่ คี วามสมบูรณ์ครบถ้วนในเป้าหมาย
สาคัญหลัก 3 ประการด้วยกันคือ
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1. การเลือกตัง้ ทีม่ คี วามชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการเลือกตัง้
2. การเลือกตัง้ ทีม่ คี วามชอบธรรมในการบวนการคัดสรรและการจัดระเบียบอานาจ
3. การเลือกตัง้ ทีม่ คี วามเป็นธรรมในการจัดสรรประโยชน์ทวไปของส่
ั่
วนรวม
การเลือกตัง้ จึงเป็ นโครงสร้างหน้าที่ทจ่ี าเป็ นและเป็ นทัง้ เป้าหมายและวิธกี ารเพื่อบรรลุผลสาเร็จในการสร้าง
รากฐานของระบบการเมืองและประเทศให้มคี วามมันคงเข้
่
มแข็งเป็นปึกแผ่น โดยเฉพาะในการแก้ปญั หาตาม
สภาพพืน้ ฐานทีด่ ารงอยูแ่ ละการพัฒนาตามเป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์ของประเทศไปพร้อมๆกัน
3 ความสาคัญของการเลือกตัง้ ที่มีต่อผลประโยชน์ของประเทศ
3.1 การเมื อ งและการเลื อ กตัง้ ที่ ส ามารถจัด ระเบี ย บอ านาจที่ ช อบธรรมและจัด ส รร
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม กับความมันคงของรั
่
ฐ และความมังคั
่ งของประชาชน
่
3.1.1 ความสาเร็จในการสร้างความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ นของประเทศและประชาชน
เริม่ จากความสามารถของรัฐในการจัดระเบียบอานาจและการจัดสรรประโยชน์ในระบบการเมือง และการ
หลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ทางการเมือง ซึง่ เป็ นปญั หาพืน้ ฐานของระบบการเมืองทีห่ มุนเวียนอยู่ในวังวนของ
การจัดการเลือกตัง้ การจัดตัง้ รัฐบาล การขัดแย้งทางการเมืองและวิกฤติรฐั ธรรมนู ญ การรัฐประหาร การ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ การจัดทาและประกาศใช้รฐั ธรรมนูญใหม่ โดยทีร่ ะบบการเมืองยังก้าวไปไม่พน้ จากวังวน
ของปญั หา และเป็ นเหตุ ใหญ่ ให้ระบบการเมืองและประเทศไม่สามารถสลัดให้หลุดพ้นออกไปจากปญั หา
ดัง้ เดิมเช่นนี้ได้และไม่สามารถเริม่ ต้นที่จะตัง้ หลักใหม่ได้ จึงไม่มโี อกาสที่จะยกระดับขึ้นไปถึงขัน้ ตอนใหม่
ของการพัฒนาต่อไปในอนาคตได้
3.1.2 การเลือ กตัง้ เป็ น การขับ เคลื่อ นกลไกการจัด ระเบีย บอ านาจ และการจัด สรร
ประโยชน์ทุกภาคส่วนทัง้ องคาพยพของระบบการเมือง ซึ่งเป็ นการสร้างกาลังความสามารถให้กลไกสาคัญ
ของระบบการเมืองทุกภาคส่วนทัง้ ที่อยู่ในโครงสร้างส่วนบนคือรัฐบาลและรัฐสภา โครงสร้างส่วนกลางคือ
พรรคการเมือง และโครงสร้างพืน้ ฐานคือกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนต่างได้ทาหน้าทีห่ ลักใน 2 ด้านคือ
(1) การจัดระเบียบอานาจ กับ (2) การจัดสรรผลประโยชน์
3.1.3 การเลือกตัง้ เป็ นเช่นไรประเทศไทยเป็ นเช่นนัน้ การเลือกตัง้ เป็ นการสะท้อนภาพ
ความต้องการของประชาชนทีเ่ ป็ นรูปธรรมทัง้ การแสดงออกและผลได้ทางการเมือง โดยที่ประชาชนซึ่งเป็ น
เจ้าของอานาจเป็ นฝา่ ยตัดสินใจร่วมกันในการเลือกผูแ้ ทนและรัฐบาลด้วยตัวเอง ภายใต้แรงจูงใจทีม่ พี ลังครบ
ทุกด้านทัง้ แรงจูงใจใฝ่อานาจ ใฝ่ผลประโยชน์ และใฝ่อุดมการณ์ ก่อให้เกิดพลังอิทธิพลในการจัดระเบียบ
อานาจ และจัดสรรประโยชน์ พร้อ มกัน ซึ่งส่ งผลบัน้ ปลายต่อ การสร้างความชอบธรรมในการจัดระเบียบ
อานาจ และการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรประโยชน์ทวไปขึ
ั ่ น้ ในระบบการเมืองด้วย
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3.1.4 ความส าเร็จในการสร้างความสามารถของรัฐในการจัดระเบียบอ านาจและการ
จัดสรรประโยชน์ ในระบบการเมือง และการหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ทางการเมืองเริม่ จากการเลือกตัง้ ที่
ประสบความสาเร็จทัง้ ในทางรูปแบบและทางเนื้อหา กล่าวคือการเลือกตัง้ ทีส่ ามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นปจั จัยสร้าง
ความสาเร็จให้แก่ระบบการเมืองได้ การเลือกตัง้ เองก็ตอ้ งบรรลุถงึ เป้าหมายความสาเร็จได้ดว้ ย
3.1.5 การเลือ กตัง้ ที่ประสบความส าเร็จ เริม่ จากการบรรลุ ภารกิจ ขั น้ สูงในการจัดการ
เลือกตัง้ ให้มสี มั ฤทธิผลทัง้ ในทางรูปแบบและทางเนื้อหา การเลือกตัง้ ทีบ่ รรลุถงึ เป้าหมายความสาเร็จได้ ควร
ประกอบด้วยการเลือกตัง้ ที่มผี ลสัมฤทธิ ์ทัง้ ในทางรูปแบบ คือ การเลือกตัง้ ที่มคี วามชอบด้วยกฎหมายใน
กระบวนการจัดการเลือกตัง้ และการเลือกตัง้ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ในทางเนื้อหา คือการเลือกตัง้ ทีม่ คี วามชอบธรรม
ในการจัดระเบียบอานาจและมีความเป็ นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์
3.2 การเลือกตัง้ สนองหน้ าที่หลักของระบบการเมือง กับการทางานที่สมบูรณ์ ครบถ้วนทัง้
ระบบของกลไกและกระบวนการหลักในองคาพยพของระบบการเมือง
3.2.1 ระบบการเมือง : การเลือกตัง้ เป็ นการแสดงเจตนารมณ์ทวไปของประชาชนรั
ั่
บรอง
ความชอบธรรมในการได้อานาจและการใช้อานาจเพื่อจัดสรรประโยชน์ ทวไปที
ั่
่เป็ นธรรม ทาให้เกิดการ
ยอมรับระบบข้างมากทีเ่ ป็ นตัวแทนส่วนรวม และความผูกพันในการรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการ
ของส่วนรวม และประโยชน์ทวไป
ั่
3.2.2 โครงสร้างทางการเมือง : การเลือกตัง้ เป็ นการก่อปฏิสมั พันธ์ร่วมกันทุกภาคส่วน
ระหว่างโครงสร้างส่วนบนซึง่ มีรฐั สภาและรัฐบาลทาหน้าทีจ่ ดั สรรผลประโยชน์ผ่านทางกฎหมายและนโยบาย
โครงสร้างส่วนกลางซึง่ มีพรรคการเมืองทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนเชื่อมโยงผลประโยชน์ผ่า นทางการระดมการมี
ส่ว นร่ว มทางการเมือ ง การเสนอข้อ มูล ข่าวสารและการสร้างกระบวนการกล่ อมเกลาทางการเมือ ง และ
โครงสร้างส่วนล่างซึง่ มีประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ทาหน้าทีร่ วบรวม เรียกร้อง ต่อรองผลประโยชน์และ
เข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การก่อปฏิสมั พันธ์รว่ มกันในระหว่างภาคส่ วนต่างๆดังกล่าวทาให้ระบบการเมือง
ทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ถงึ ระดับทีเ่ ป็ นผลเลิศและช่วยสร้างสมดุลยให้ระบบการเมืองไปในตัวได้ด้วย เนื่องจาก
โครงสร้างสถาบันหลักทางการเมืองต่างได้ทาหน้าทีเ่ ฉพาะทางของตนได้อย่างเป็ นพหุภาพ มีการสื่อสารและ
การถ่วงดุลทางการเมืองระหว่างกันโดยครอบคลุมครบถ้วน
3.2.3 หน้าทีท่ างการเมือง : การเลือกตัง้ เป็นการอานวยโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การเมืองได้โดยตรง โดยกว้างขวางและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ ์จากการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่าง
เต็มรูปได้ทงั ้ ในส่วนของอานาจและผลประโยชน์ โดยไม่ต้องต่อสู้ด้นิ รนเองโดยที่มกี ารก่อรูปและการเสนอสนองและการแสวงหาพันธะผูกพันเชิงนโยบายและกฎหมายโดยโครงสร้างส่วนบน มีการระดมการเข้าร่วม
ทางการเมืองและการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมืองโดยโครงสร้างส่วนกลาง มีการรวบรวม-เรียกร้อง
การกดดัน-ต่อรอง การสนับสนุน-โต้แย้งสิทธิประโยชน์โดยโครงสร้างส่วนล่าง
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3.2.4 กระบวนการทางการเมือ ง : การเลือ กตัง้ เป็ น การสร้างผลิต ผลบัน้ ปลายของ
กระบวนการหลักทางการเมืองทีส่ ามารถบรรลุถงึ ได้ทงั ้ ในด้านของอานาจและในด้านของผลประโยชน์พร้อม
กัน ทาให้กระบวนการทางการเมืองมีความเป็ นชีวติ ทางการเมืองเพื่อการจัดสรรอานาจ โดยการแข่ งขันทาง
การเมืองระหว่างกลุ่มอานาจทีม่ คี วามเป็ นฝกั ฝ่ายทางการเมืองบรรลุได้ถงึ การสร้างฉันทานุ มตั ใิ ห้แก่อานาจ
ของฝ่ายข้างมากได้ ซึ่งจะส่งผลบัน้ ปลายต่อความชอบธรรมทางอานาจและการยอมรับทัวไป
่ และทาให้
กระบวนการทางการเมืองมีความเป็ นชีวติ ทางประชาธิปไตยเพื่อการจัดสรรประโยชน์ โดยการเสนอ สนอง
รวบรวม เรียกร้อ ง กดดัน ต่ อ รองทางผลประโยชน์ ท่มี ีค วามแตกต่ างหลากหลายได้บรรลุ ถึง การสร้า ง
ฉันทานุ มตั ิใ ห้แ ก่ประโยชน์ ทวไปของประชาชนส่
ั่
วนรวมได้ ซึ่งจะส่ งผลบัน้ ปลายต่ อความเป็ นธรรมทาง
ผลประโยชน์และการยอมรับทัวไป
่
3.3 ผูแ้ ทนและรัฐบาลจากการเลือกตัง้ กับคุณภาพประชาชนและประเทศ
3.3.1 การอิงกับหลักลัทธิและระบอบประชาธิปไตย : การเลือกตัง้ เป็นการเข้าร่วมของพลัง
ประชาชนที่ยดึ โยงกับกระบวนการคัดสรรทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางอานาจ นโยบาย กฎหมาย
และสิทธิประโยชน์ตามทีถ่ ูกกาหนดโดยเจตจานงร่วมทางการเมืองของคนส่วนใหญ่ตามวิถคี รรลองของความ
เป็นอิสระ เสรีและความเป็ นพหุภาพของกลุ่มอานาจและกลุ่มผลประโยชน์ ซึง่ จะส่งผลบัน้ ปลายต่อการได้มา
ซึง่ ผู้แทน และรัฐบาลทีผ่ ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน โต้ตอบ การเสนอและการสนองร่วมระหว่างประชาชน
กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์กบั ผูส้ มัครและพรรคการเมืองตามทีพ่ ลังประชาชนกาหนด
3.3.2 การอิงกับหลักอธิปไตยของปวงชน : การเลือกตัง้ เป็ นการยึดโยงระหว่างการได้
อานาจกับการสนองประโยชน์ ของประชาชนโดยการออกเสียงแบบเป็ นการทัวไปของคนส่
่
ว นใหญ่ เพื่อ
สะท้อนการแสดงออกถึงเจตจานงทางการเมืองที่มตี ่อความเป็ นตัวแทนทัง้ ทางอานาจ นโยบาย กฎหมาย
และสิทธิประโยชน์ พร้อมกัน ผู้แทนและรัฐบาลจึงมีความเป็ นตัวแทนอานาจและผลประโยชน์ทวไปของ
ั่
ประชาชน ซึง่ เป็นไปตามหลักอธิปไตยของปวงชนทีอ่ านาจของประชาชนนัน้ ผูแ้ ทนและรัฐบาลย่อมได้มาและ
ใช้ไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองด้วย
3.3.3 การอิงกับหลัก รัฐบาลของปวงชน : การเลือกตัง้ เป็ นการยึดโยงกับกระบวนการ
โต้ตอบกันอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบเปิดเพื่อการยุตปิ ระเด็นพิพาทโต้แย้งทางอานาจ นโยบายและสิทธิ
ประโยชน์ระหว่างกลุ่มฝกั ฝา่ ยทางการเมืองเพื่อการยืนยันถึงการได้รบั อาณัตทิ างการเมืองทีแ่ ท้จริง ทีม่ คี วาม
หนักแน่ นและถู กเลือกจากการตัดสินใจร่วมกันผ่านผลการออกเสียงของคนส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็ นพันธะที่
ผู้แทนและรัฐบาลใช้อ้างอิงให้เป็ นทิศทางและแนวทางในการสนองตอบต่อผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศส่วนรวมได้อย่างชอบธรรม เป็ นธรรม เป็ นทีย่ อมรับทัวไป
่ สามารถใช้เป็ นฐานต่อยอดไปเป็ นอาณั ติ
ทางกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ซึง่ ถือเป็ นผลผลิตของผูแ้ ทนและรัฐบาลทีไ่ ด้รบั อาณัตทิ างการเมืองมา
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จากประชาชนมาใช้ให้สนองตอบและส่งมอบต่อผลประโยชน์ของประชาชนในรูปที่เป็ นอาณัตทิ างกฎหมาย
และนโยบายต่อไป
3.3.4 การอิงกับหลักผู้แทนของปวงชน : การเลือกตัง้ เป็ นการยึดโยงกับพันธะในความ
เป็ นตัวแทนปวงชนร่วมกันของกลไกอานาจการเมืองทุกฝา่ ย ทัง้ พรรคการเมือง สภาผูแ้ ทน และรัฐบาลทีต่ ้อง
ผนึกประสานความร่วมมือกันบนฐานของการรับผิดชอบ-ตอบสนองต่อปวงชนตลอดวาระการเลือกตัง้ ซึง่ ทัง้
ผู้แ ทนและรัฐ บาลต่ า งมีค วามเป็ น เนื้ อ เดีย วกัน ในผลผูก พัน ของความเป็ นตัว แทนอ านาจและตัว แทน
ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างมันคงและต่
่
อเนื่องทัง้ ในส่วนของการดาเนินนโยบายทางการเมืองเพื่อสนอง
เป้าหมายทางการเมือง และนโยบายทางกฎหมายอันได้แก่แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
สนองเป้าหมายทางกฎหมายพร้อมกันไปด้วย
4. ความสาเร็จหรือล้มเหลวของการเลือกตัง้ กับโอกาสและวิ กฤติ ของประเทศ
4.1 เป็ นการตกลงใจร่วมบนความเป็ นฝกั ฝ่ายทางการเมือง และช่วยสร้างดุลยภาพระหว่างความ
แบ่งแยกแตกต่างระหว่างฝกั ฝา่ ยกับความเป็นเอกภาพ : การเลือกตัง้ เป็นการสร้างฉันทานุ ภาพทางการเมือง
ในระหว่ า งกลุ่ ม ฝ กั ฝ่ า ยและระหว่ างประเด็น ข้อ พิพ าทขัด แย้ง ทางการเมือ ง ท าให้เ กิด ความสอดคล้อ ง
สนองตอบต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่และประโยชน์ทวไปของประเทศบนฐานของกฎเกณ์์
ั่
กติกา
ข้อมูล เหตุผล คุณธรรม และประโยชน์ส่วนใหญ่ ไม่จากัดแต่ประโยชน์เฉพาะทีค่ บั แคบ ซึง่ เป็ นการพบกันบน
จุดร่วมของการเป็ นตัวแทนอานาจทางการเมืองของความเป็ นส่วนใหญ่ และบนจุดร่วมของการเป็ นตัวแทน
ผลประโยชน์ของความเป็นทัวไป
่
4.2 เป็ นการเปิดกว้างของเวทีการต่อสูแ้ ข่งขันทางการเมือง และช่วยสร้างดุลยภาพระหว่างความ
เป็นสภาพสงครามกับความเป็ นสันติภราดรภาพ : การเลือกตัง้ เป็ นการสร้างดุลยภาพขึน้ ในระบบการเมือง
โดยการทาให้เกิดการจัดระเบียบอานาจ และระเบียบการจัดสรรประโยชน์ ท่มี คี วามเป็ นสายกลาง สมดุล
ประนีประนอม เสมอภาคเท่าเทียม มีการแสวงหาข้อยุตโิ ดยทีย่ งั คงดารงไว้ซ่งึ ความแตกต่างหลากหลายที่
สามารถประสานประโยชน์ ร่วมกันได้โดยสืบเนื่อง มันคงยั
่
งยื
่ นอย่างมีสนั ติ และภราดรภาพ ไม่เป็ นภาวะ
สงคราม กาจัดกีดกันแยกออกของฝา่ ยแพ้ฝา่ ยชนะ
4.3 เป็ นการวางกรอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเมือง และช่วยสร้างดุลยภาพระหว่าง
ความเป็นองค์รวมของประโยชน์ส่วนใหญ่กบั ความเป็นกลุ่มก้อนเฉพาะของประโยชน์ส่วนย่อย : การเลือกตัง้
เป็ นการสร้างความเป็ นปึกแผ่นขึน้ ในระบบการเมือง โดยการทาให้เกิดการสร้างผลผลิตทางการเมืองทีเ่ ป็ น
รูปธรรมในเชิงอานาจ นโยบาย กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ทก่ี ่อรูปมาจากการดาเนินตามกระบวนการและ
ขัน้ ตอน รูปแบบและเนื้อหาของการมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างโครงสร้างหลักของระบบการเมืองทัง้ สาม
ระดับทัง้ รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และประชาชน ไม่เป็ นการผูกขาดครอบงา ชี้นา
โดยกฎเหล็กของกลุ่มคณาธิปไตยทางการเมืองทีจ่ ากัดคับแคบแต่เฉพาะกลุ่ม แต่เป็ นผลผลิตทีเ่ กิดจากเบ้า
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หลอมแห่งฉันทามติของกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางระหว่างกลุ่มฝกั ฝ่ายทีม่ สี ่วนได้เสียในอานาจ
และผลประโยชน์ ทางการเมืองที่ผ่านการกลันกรอง
่
การเสนอและการสนองระหว่างกันจนเป็ นจุดร่วมของ
ผลึก อ านาจและผลประโยชน์ ท่ีม ีค วามเป็ น ทัว่ ไปจนเป็ น ที่ย อมรับ และยึด ถือ ร่ ว มกัน ได้อ ย่ า งแท้จ ริง
สาธารณชนสามารถใช้เ ป็ นกรอบอ้า งอิงร่ว มกันได้ใ นเรื่อ งที่เ ป็ น สิ่ง สาคัญ ของประเทศ อาทิเ ช่น กรอบ
นโยบาย กรอบราวะแห่งชาติ กรอบผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งรัฐบาลสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่องมือในการ
ดาเนินนโยบายและเป็ นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินให้สนองตอบต่อประโยชน์ เป้าหมายตามที่
ได้รบั อาณัตทิ างการเมืองมาจากประชาชนและตามสัญญาประชาคมทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
ซึ่งจะช่ว ยเป็ นเสริมสร้างพลังสนับสนุ นให้รฐั บาลที่มาจากการเลือ กตัง้ เป็ นรัฐบาลที่มคี วามสามารถทาง
การเมืองการปกครองสูงอีกด้วย
4.4 เป็ นการสร้างความสอดคล้องต้องกันระหว่างเจตจานงทางการเมืองของประชาชนกับการได้
อานาจและการใช้อานาจของรัฐบาล และช่วยสร้างดุลยภาพระหว่างความแปลกแยกแบ่งช่องว่างกับความยึด
โยงผูกพัน : การเลือกตัง้ เป็ นการขจัดเงื่อนไขความแปลกแยกทางการเมืองโดยการทาให้เกิดเบ้าหลอมของ
การสอดประสานเป็ นเนื้อเดียวกันระหว่างการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนกับอานาจทางการเมือง
ของรัฐบาล มีการสมานกันอย่างสนิทแนบแน่นช่องว่างระหว่างความต้องการของประชาชนกับความต้องการ
ของรัฐบาลโดยไม่มกี ารขัดแย้งการแปลกแยกระหว่างกัน เนื่องจากเป็ นพันธะผูกพันทีร่ ฐั บาลจะต้องเป็ นฝ่าย
รักษาสัญญาประชาคม ต้องมีความตระหนักและสาเหนียกในการสนองตอบต่อประโยชน์และความต้องการ
ของประชาชนทีแ่ ปลงสภาพมาจากเจตจานงทางการเมืองทีแ่ สดงออกผ่านการเลือกตัง้ ในขณะเดียวกันฝ่าย
ประชาชนเองก็สามารถผูกมัดสัญญาประชาคมนัน้ ให้รฐั บาลต้องดารงรักษานโยบายและแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่ให้เบีย่ งเบนออกไปนอกกรอบของความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีความรับผิดชอบและตอบสนอง
ต่อประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
5. แนวทางการเลือกตัง้ ที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประเทศ
5.1 การเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นไปตามหลักสัญญาประชาคมของคนส่วนใหญ่ : การเลือกตัง้ เป็ นการส่งมอบ
สิทธิความเป็ นเจ้าของอานาจการเมืองการปกครองให้ประชาชนได้ใช้โดยตรง เพื่อเปิ ดกว้างทางโอกาสให้
ประชาชนได้ใช้ในการกาหนดระเบียบ แบบแผน และเป้าหมายสาคัญของระบบการเมือง ซึง่ ก่อผลต่อส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญหลักของระบบการเมืองทัง้ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับอานาจและผลประโยชน์ทางการเมืองพร้อมกัน
โดยทีป่ ระชาชนสามารถเป็ นฝา่ ยกาหนดพันธะทางการเมืองทัง้ อานาจ นโยบาย กฎหมายและสิทธิประโยชน์
ให้ฝ่ า ยผู้แ ทนและรัฐ บาลต้ อ งผู ก พัน ซึ่ง ถือ เป็ น เงื่อ นไขส าคัญ ของประชาคมการเมือ งในระบบสัญ ญา
ประชาคมที่ต้องเคารพต่ อ ความเป็ นเจ้าของอานาจของประชาชน การเลือ กตัง้ จึงเป็ นกิจกรรมหลักของ
การเมืองแบบสัญญาประชาคมที่การได้อานาจ การใช้อานาจ และการพ้นจากอานาจของผู้ปกครองที่เป็ น
ผูแ้ ทนและรัฐบาลนัน้ ต้องถูกกาหนดโดยประชาชนไม่ใช่โดยตัวผู้ปกครองหรือกลุ่มอานาจของผูป้ กครองเอง
ทัง้ นี้โดยสิทธิความเป็ นเจ้าของอ านาจของประชาชนทาให้ประชาชนต้อ งเป็ นฝ่ายกาหนด เรียกร้องและ
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เปลี่ยนแปลงผู้แทนและรัฐบาลได้อยู่เสมอแม้ไม่ใช่เวลาของการเลือ กตัง้ ในวาระปกติทวไปก็
ั่
ตาม เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ก ารเลือ กตัง้ เป็ นเครื่อ งมือ แสดงเจตนารมณ์ และผลประโยชน์ ท่มี คี วามเป็ นทัวไปทั
่
ง้ ของ
ประชาชนและประเทศให้ผแู้ ทนและรัฐบาลได้สนองตอบให้เป็นไปตามทีป่ ระชาชนเป็นฝ่ายกาหนด
5.2 การเลือกตัง้ ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเจตจานงทางการเมือ งของคนส่วนใหญ่ : การเลือกตัง้ เป็ นการ
แสวงหาหลักฐานอ้างอิงความเป็ นตัวแทนอานาจทางการเมืองและตัวแทนผลประโยชน์ทวไปจากการแสดง
ั่
เจตจานงทางการเมืองของประชาชน เพื่อใช้ในการยึดโยงเข้ากับการได้อานาจและการใช้อานาจของฝ่าย
ผูแ้ ทนและรัฐบาลทีจ่ ะต้องสะท้อนและผันตามพลวัตความเรียกร้องต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่
5.3 การเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นไปตามหลักอาณัตทิ างการเมืองของคนส่วนใหญ่ : การเลือกตัง้ เป็ นการวาง
ฐานการดาเนินกิจการทางการเมืองของผู้แทนและรัฐบาล เพื่อให้ได้มาซึ่งทิศทางและแนวทางนโยบายที่ม ี
ความเป็ นฝกั ฝ่ายทางการเมืองของฝ่ายผูแ้ ทนและรัฐบาลเป็ นไปตามครรลองที่อ้างอิงได้จากฐานอาณัตทิ าง
การเมือ งของประชาชน ซึ่งเป็ นหลัก ประกันความชอบธรรมและการยอมรับทัวไปในการแสวงหาความ
่
สนับสนุ นทางการเมืองจากอาณัตทิ างการเมืองของคนส่วนใหญ่ ทัง้ นี้เนื่องจากการดาเนินงานทางการเมือง
ของรัฐบาลโดยเฉพะในส่ วนของนโยบายที่มคี วามเป็ นฝ กั ฝ่ายทางการเมือ งนัน้ มีค วามจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องเชื่อมโยงกับฐานอ้างอิงอาณัตทิ างการเมืองที่เป็ นรูปธรรมจากประชาชน ซึ่งต่างจากการดาเนินงาน
ทางกฎหมายของรัฐบาลซึง่ เป็นเครือ่ งมือสาเร็จรูปทีผ่ ่านกระบวนการสร้างความเห็นพ้องจนเป็ นทีย่ ุตแิ ละพ้น
สภาพความเป็นการเมืองไปในระดับหนึ่งแล้ว
5.4 การเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นไปตามหลักความเห็นพ้องทางการเมืองของคนส่วนใหญ่ : การเลือกตัง้ เป็ น
การดารงรักษาความมันคงทางความเชื
่
่อมันของประชาชนในการอ
่
านวยประโยชน์ทวไปของปวงชนคนส่
ั่
วน
ใหญ่ให้มคี วามชอบธรรมและมีการยอมรับเป็นการทัวไป
่ ซึง่ เป็นการสร้างความสามารถในการประนีประนอม
ประสานประโยชน์ และความมันคงทางความเชื
่
่อมันต่
่ อสาธารณชนในการดารงไว้ซ่งึ ประโยชน์ทวไปที
ั่
เ่ ป็ น
ประโยชน์สงู สุดของคนจานวนมากสุด ทัง้ ประโยชน์แบบเอกภาพทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของประโยชน์ร่วม และแบบ
พหุภาพทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานของประโยชน์ต่าง นโยบายแบบผสมทีม่ ที งั ้ แนวนโยบายแบบสายกลาง แบบก้าวหน้า
และแบบอนุ รกั ษ์ได้อย่างผสมกลมกลืนกันได้บนฐานของความแตกต่างหลากหลายและฝ่ายข้างมากข้างน้อย
และฝา่ ยเป็ นกลางทีไ่ ม่มคี วามเป็ นฝกั ฝา่ ยทางการเมือง

115

แผนภาพ : การเลือกตัง้ ของประชาชนกับผลประโยชน์ของประเทศ
ผลประโยชน์ของประเทศ
1. ก่อตัง้ รัฐทีเ่ ข้มแข็ง มีความมันคง
่ – มังคั
่ ง่ – ยังยื
่ น
2. ก่อตัง้ รัฐบาลมีความสามารถทางการเมืองการปกครอง
3. ก่อตัง้ รัฐบาลแห่งปวงชนทีม่ ที งั ้ ความสัมพันธ์กบั การได้อานาจมาจากประชาชนและการใช้อานาจทีผ่ กู พัน
กับความรับผิดชอบและตอบสนองต่อประชาชน
การเลือกตัง้ ทีพ่ งึ ประสงค์
1. มีความชอบด้วยกฎหมายทางกระบวนการ
2. มีความชอบธรรมทางอานาจ
3. มีความเป็ นธรรมทางผลประโยชน์
การจัดกระบวนการเลือกตัง้
1. กระบวนการขัน้ พืน้ ฐานด้านรูปแบบ การจัดกระบวนการเลือกตัง้ เป็ นการมุ่งเน้นในผลลัพธ์ดา้ น
ความชอบด้วยกฎหมาย : เน้นกิจกรรมด้านการกากับดูแล - ควบคุมตรวจสอบ - บังคับลงโทษ
2. กระบวนการขัน้ สูงด้านเนื้อหา การจัดกระบวนการเลือกตัง้ เป็นการมุ่งเน้นในผลลัพธ์ดา้ นความชอบ
ธรรมทางอานาจ และความเป็ นธรรมทางผลประโยชน์ : เน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมสนับสนุน - วิจยั
พัฒนา – เชื่อมโยงเผยแพร่สอ่ื สารประสาน
การเลือกตัง้ ของประชาชน
1. เกิดจากฐานพลังของแรงจูงใจทางอุดมการณ์ ทีก่ ่อให้เกิดผลต่อการเป็ นเจตนารมณ์ทวไปที
ั ่ อ่ งิ กับ
เหตุผล คุณธรรมและคุณค่าของความดีงามทีเ่ ป็ นความคาดหวังของคนส่วนใหญ่
2. เกิดจากฐานพลังของแรงจูงใจทางอานาจ ทีก่ ่อให้เกิดผลต่อการเป็ นตัวแทนอานาจทัวไปที
่ อ่ งิ กับฉันทา
นุภาพของคนส่วนใหญ่
3. เกิดจากฐานพลังของแรงจูงใจทางผลประโยชน์ ทีก่ ่อให้เกิดผลต่อการเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ทวไปที
ั่ ่
อิงกับความเรียกร้องต้องการของคนส่วนใหญ่
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5. สรุปและเสนอแนะ
5.1 สรุป
5.1.1 การเลือกตัง้ เป็ นการคัดสรรและจัดระเบียบอานาจให้ได้มาซึ่งผู้แทนและรัฐบาลที่ม ี
ความเป็นตัวแทนอานาจส่วนใหญ่ ซึง่ ก่อผลต่อการเข้าสู่อานาจและการใช้อานาจการปกครองของผูแ้ ทนและ
รัฐบาลทีต่ อ้ งมีรากฐานของความชอบธรรมทางอานาจทีย่ อมรับเป็ นการทัวไปรองรั
่
บด้วย
5.1.2 การเลือกตัง้ เป็นการจัดสรรและจัดระเบียบผลประโยชน์ให้ได้มาซึง่ ผูแ้ ทนและรัฐบาลที่
มีความเป็นตัวแทนผลประโยชน์ทวไป
ั ่ ซึง่ ก่อผลต่อการเข้าสู่อานาจและการใช้อานาจการปกครองของผูแ้ ทน
และรัฐบาลทีต่ อ้ งมีรากฐานของความเป็ นธรรมทางผลประโยชน์ทย่ี อมรับเป็ นการทัวไปรองรั
่
บด้วย
5.1.3 กระบวนการจัดการเลือกตัง้ ในปจั จุบนั ให้ความสาคัญในด้านรูปแบบซึง่ มุ่งเน้นทีก่ าร
จัดการเลือกตัง้ ให้มคี วามชอบด้วยกฎหมายเป็ นสาคัญ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการวางรากฐานของความชอบ
ธรรมทางอานาจ และการรากฐานของความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ทย่ี อมรับเป็ นการทัวไปของผู
่
แ้ ทนและ
รัฐบาลซึง่ เป็นกระบวนการในด้านเนื้อหา ส่งผลต่อความไร้ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของรัฐบาลทีม่ าจาก
การเลือกตัง้ ทาให้ระดับความสามารถทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลอยูใ่ นระดับต่ า ไม่มคี วามเข้มแข็ง
เพียงพอทีจ่ ะบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุผลสาเร็จตามกรอบนโยบายและเป้าหมายทีค่ วรจะเป็ นได้ ส่งผล
กระทบต่ อเนื่องเป็ นลูกโซ่ไปถึงสถานภาพของรัฐที่มคี วามอ่อนแอเนื่องจากปจั จัยกาลังอานาจในส่วนที่ม ี
ความส าคัญ หลัก ของรัฐ คือ องค์ ก รรัฐ บาลนั ้น ขาดความสามารถทางการเมือ งการปกครองหรือ มี
ความสามารถทางการเมืองการปกครองต่านัน่ เอง
5.1.4 กระบวนการจัดการเลือกตัง้ ให้บรรลุผลสาเร็จถึ งเป้าหมายขัน้ สูงนอกเหนือจากขัน้
พืน้ ฐานทีเ่ น้นในด้านรูปแบบคือการจัดการเลือกตัง้ ทีเ่ น้นความชอบด้วยกฎหมายเพียงด้านเดียวนัน้ มีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อ งเพิม่ การจัดการเลือ กตัง้ ในด้านเนื้อ หาคือ การเพิม่ จุดเน้ นการจัดการเลือ กตัง้ ที่ม ี
ความชอบธรรมทางอานาจ และความเป็นธรรมทางผลประโยชน์ทม่ี คี วามยอมรับเป็นการทัวไปด้
่ วย
5.1.5 การเพิม่ กระบวนการจัดการเลือกตัง้ ในด้านเนื้อหาคือการการเพิม่ จุดเน้นการจัดการ
เลือกตัง้ ที่มคี วามชอบธรรมทางอานาจ และความยอมรับทางผลประโยชน์ เ ป็ นการทัวไปด้
่
ว ยจึงมีความ
จาเป็นซึง่ เป็นการต่อยอดจากฐานของกระบวนการดัง้ เดิมนัน้ จะเป็ นคุณูปการต่อการยกระดับการพัฒนาการ
เลือกตัง้ ของไทยให้บรรลุถงึ เป้าหมายภารกิจขัน้ สูงอันเป็ นการสร้างผลเลิศในระบบการจัดการเลือกตัง้ ทีเ่ ป็ น
การสร้างความสามารถทางการปกครองให้เกิดแก่รฐั บาลและการสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่รฐั ใน
ท้ายทีส่ ุดได้เป็ นอย่างดีอกี ด้วย
5.2 เสนอแนะ
5.2.1 การเลือกตัง้ ของไทยควรเพิม่ ความตระหนักในความสาคัญของการแสวงหาและการ
บรรลุถงึ ซึง่ เป้าหมายทีแ่ ท้จริงและเป้าหมายทีเ่ ป็นเลิศของการเลือกตัง้ คือเป้าหมายการสร้างความสาเร็จของ
รัฐในการจัดระเบียบอานาจและการจัดสรรประโยชน์ในระบบการเมือง เพื่อวางรากฐานให้แก่ประเทศในการ
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สร้างความมันคง
่ มังคั
่ งและยั
่
งยื
่ น ยกสถานะขึน้ เป็ นรัฐทีเ่ ข้มแข็งและมีรฐั บาลทีม่ คี วามสามารถทางการเมือง
การปกครอง
5.2.2 การเลือกตัง้ ของไทยควรส่งเสริมให้มกี ระบวนการจัดการเลือกตัง้ ให้สามารถทาหน้าที่
ที่เป็ นภารกิจขัน้ สูงได้ โดยสามารถสร้างสัมฤทธิผลของการเลือกตัง้ ได้ครบถ้วนทัง้ ในทางรูปแบบและทาง
เนื้อหา
5.2.3 การเลือกตัง้ ทีส่ ามารถสร้างสัมฤทธิผลของการเลือกตัง้ ได้ครบถ้วนทัง้ ในทางรูปแบบ
และทางเนื้อหาของกระบวนการจัดการเลือกตัง้ ประกอบด้วย
(1) กระบวนการขัน้ พื้น ฐาน ซึ่ง เป็ นการสร้างความชอบด้ ว ยกฎหมายในการ
จัดการเลือกตัง้ นัน้ เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล การควบคุมตรวจสอบ และการบังคับ
ลงโทษในกระบวนการจัดการเลือกตัง้
(2) กระบวนการขัน้ สูง ซึง่ เป็นการสร้างความชอบธรรมในการจัดระเบียบอานาจ
และสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์นนั ้ เป็ นกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุ น
การวิจยั พัฒนา และการเชื่อมโยงเผยแพร่ส่อื สารประสานในกระบวนการจัดการเลือกตัง้

5.3. ผลลัพธ์รวบยอด
5.3.1 รัฐ ที่เ ข้ม แข็ง ควรมีร ฐั บาลที่ม ีค วามสามารถทางการเมือ งปกครองเพีย งพอ ซึ่ง
จาเป็ นต้องมีฐานรองรับของการเข้าสู่อานาจและการใช้อานาจที่มที งั ้ ความชอบด้ว ยกฎหมาย ความเป็ น
ตัวแทนอานาจทางการเมืองทีช่ อบธรรม และความเป็นตัวแทนผลประโยชน์ทเ่ี ป็นธรรมเป็นทีย่ อมรับทัวไป
่
5.3.2 รัฐบาลที่มคี วามสามารถทางการเมืองการปกครองเพียงพอ ควรผ่านกระบวนการ
จัดการเลือกตัง้ ทีบ่ รรลุผลสัมฤทธิ ์ทัง้ ด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา โดยมีผลครอบคลุมทัง้ การสร้างความชอบ
ด้วยกฎหมายทางกระบวนการ ความชอบธรรมทางอานาจ และความเป็ นธรรมทางผลประโยชน์ท่ยี อมรับ
เป็นการทัวไป
่
5.3.3 กระบวนการจัดการเลือกตัง้ ทีบ่ รรลุผลสัมฤทธิ ์ทัง้ ด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา ควรเพิม่
ความสาคัญใน กระบวนการขัน้ สูงเพิม่ เติมจากกระบวนการขัน้ พื้นฐาน ซึ่งเป็ นการบรรลุผลเลิศและความ
สมบูรณ์ของกระบวนการจัดการเลือกตัง้ ทีม่ คี วามครอบคลุมครบถ้วนอันเป็ นหัวใจสาคัญของการเลือกตัง้ ทัง้
สองส่ ว นคือ ในส่ว นของการจัดการเลือ กตัง้ ที่มคี วามชอบด้วยกฎหมาย และในส่ วนของการจัดระเบียบ
อานาจทางการเมืองที่ชอบธรรมและการจัดสรรผลประโยชน์ ทวไปของมหาชนที
ั่
่เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของคนจานวนมากสุดโดยแท้จริง
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เชาวนะ ไตรมาศ,การเลือกตัง้ แบบใหม่ :ทาไมคนไทยต้องไปเลือกตัง้ (กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา.
2542)
เชาวนะ ไตรมาศ,การเลือกตัง้ แบบใหม่กบั การเปิ ดมิ ติของการปลุกพลังทางการเมืองจากขบวนการ
ประชาชน (จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ปีท่ี 3 ฉบับที่ 2 เล่มที่ มี.ค.-เม.ย. 2543)
เชาวนะ ไตรมาศ,การเลือกตัง้ สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรตาม ( วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีท่ี 2 ฉบับที่ 4
มกราคม - เมษายน 2543) (กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา.2543)
เชาวนะไตรมาศ,รัฐ สัญ ญาประชาคมกับ การปลุก กระแสส านึ ก ใหม่ ข องการเมื อ งภาคประชาชน
รัฐธรรมนูญ (วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีท่ี 2 เล่มที่ 6 ก.ย.-ธ.ค.2543)
เชาวนะ ไตรมาศ,เลื อ กตัง้ อย่ างไรคนไทยและประเทศจึงไม่เสี ยโอกาส (กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบาย
ศึกษา.2543)
เชาวนะ ไตรมาศ,อนาคตพรรคทางเลือกในประเทศไทย.(วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ปีท่ี 8 ฉบับที่ 1
9 ต.ค.-พ.ย.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ .2545)
(กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา.2545)
เชาวนะ ไตรมาศ,ยุ ท ธศาสตร์ก ารเมื อ งอย่ า งยังยื
่ น ของพรรคการเมื อ งไทยในยุ ค ปฏิ รูป (เสนอ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 2546)
เชาวนะ ไตรมาศ,แนวโน้ มพรรคการเมืองไทยยุค ใหม่ (วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ปี ท่ี 8ฉบับที่4
เม.ย.-พ.ค.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ .2546)
เชาวนะ ไตรมาศ,นโยบายชาติ ที่ปลอดจากความเป็ นฝักฝ่ ายกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ (วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีท่ี 5 เล่มที่ 14 พ.ค. - ส.ค. 2546 )
เชาวนะ ไตรมาศ,การเมืองใหม่กบั การสร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง (การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2546
เชาวนะ ไตรมาศ,แนวทางการขับ เคลื่ อนการเมื องใหม่ ตามรัฐ ธรรมนู ญ ฉบับปฏิ รูป ( สถาบัน
พระปกเกล้า 2546)
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เชาวนะ ไตรมาศ,รัฐธรรมนูญกับการสร้างฐานทุนประชาธิ ปไตยในการเมืองภาคประชาชน (จดหมาย
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ปีท่ี 6 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 32 พ.ย.3 ธ.ค. 2546)
(กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา.2547)
เชาวนะ ไตรมาศ,ธรรมาภิ บาลของพรรคการเมืองกับความยังยื
่ นของประชาธิ ปไตย (วารสารพรรค
การเมืองสัมพันธ์ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ .2547)
เชาวนะ ไตรมาศ,การเสริ มพลังภาคประชาชนกับการสร้างฐานรากประชาธิ ปไตยแบบส่วนร่วม (การ
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจาปี 2548 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2548) จดหมาย
ข่าวสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 57 มกราคม 2551)
เชาวนะ ไตรมาศ,ลัทธิ การเมืองและทฤษฎี ระบบการเมือง:เครื่องมือเบื้องต้นและการหวังผลในการ
วิ เคราะห์การเมืองเชิ งระบบ.(จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ปีท่ี 8 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 57 มกราคม
2549)
เชาวนะ ไตรมาศ,หลักคุณธรรม-ศีลธรรม-ปฏิ บตั ิ -ประโยชน์ แนวใหม่กบั การสร้างสถาบันของพรรค
การเมืองไทยในประชาสังคมยุคโลกาภิ วตั น์ (การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจาปี
2550 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2550)
เชาวนะ ไตรมาศ,ดุลพิ นิจการเลือกตัง้ ของประชาชนกับผลประโยชน์ ของประเทศชาติ และประชาชน .
(จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 57 มกราคม 2551)
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เรื่องที่ 7

การให้ความสาคัญกับข้อเสนอแนวทางประชาธิ ปไตยใหม่เพื่อสร้างพลวัตของ
การเมืองทางเลือกในระบบสังคมชุมชนนานาชาติ
1. ข้อชีบ้ ่งปญั หาสาคัญของการเมืองเก่า : รัฐครอบงาสังคม - รัฐตัดสินแทนกลไกตลาด
1.1 รัฐครอบชีวติ คนทัง้ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
1.2 รัฐมีค่า คนไม่มคี ่า
1.3 คนอยูไ่ ด้เพราะรัฐ
1.4 รัฐสวัสดิการจากเกิดจนตาย
1.5 ไม่ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
1.6 เน้นเท่าเทียม
1.7 สังคมนิยม
1.8 เศรษฐกิจแบบผสม
1.9 ยุคสงครามเย็น
1.10 แบ่งขัว้
1.11 ตลาดถูกจากัดบทบาท
1.12 รัฐตัดสินใจในระบบส่วนรวมมากเกินไป
1.13 ปกป้องเศรษฐกิจแบบชาตินิยมไม่ให้ใช้ระบบตลาด
2. ข้อเสนอการเมืองใหม่ : การเมืองทางเลือก
2.1 รัฐเล็ก
2.2 ประชาสังคมแข็ง
2.3 ระบบตลาดแข็ง
2.4 ปจั เจกนิยม
2.5 ยอมรับความไม่เท่าเทียม
2.6 ชาตินิยมดัง้ เดิม
2.7 สวัสดิการจากกาไรสูงสุดในตลาดเสรี
2.8 ตลาดเสรีคอื จุดสูงสุดแห่งพัฒนาการของมนุษยชาติ
2.9 สัจจะนิยมในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
2.10 ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
3. ปรากฏการณ์กาหนด : พึง่ รัฐน้อยลง – ท้องถิน่ แข็งขึน้ – ชาติอ่อนลง
3.1 คนเป็นต้นทุนมนุษย์ไม่ใช่ผรู้ บั
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3.2 เปลีย่ นการเมืองเพื่อปลดแอกเป็นเพื่อคุณภาพชีวติ
4. ก่อกาเนิดวัฒนธรรมการเมืองใหม่: ไร้สงั กัด - ไร้สถาบัน
4.1 เอากลุ่มอานาจการเมืองใหม่เข้าร่วม (องค์กรพัฒนาเอกชน บรรษัทข้ามชาติ)
4.2 ตื่นตัวสิง่ แวดล้อม
4.3 เป็นวิถกี ารผลิตทางศก.มากกว่าค่านิยมทางกฎหมาย
4.4 กฎหมายท้องถิน่ สาคัญกับชีวติ มากกว่าอานาจการเมืองและระบบราชการ
4.5 เน้นคนส่วนใหญ่และคนรุ่นใหม่เข้ามีบทบาท
4.6 ไม่สานึกติดยึดกับชนชัน้ ใดกับตน
4.7 เป็นการเมืองของการออมชอมเป็นกลางมากกว่าแข่งขันแยกขัว้
4.8 ชนชัน้ กลางใหม่ทม่ี วี ฒ
ั นธรรมหลากหลายแตกต่างมากสุดคือพวกทางานกับคอมฯ
ไม่มสี ายบังคับบัญชา
4.9 แก้ปญั หาต้นเหตุกบั คนก่อปญั หา ไม่ผลักภาระให้สงั คมหรือรัฐ
5. แนวปฏิบตั ิ
5.1 รัฐปฏิบตั กิ บั ประชาชนให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ใหม่แบบ Cosmopolitan Values
ไม่ใช่ Citizen ของรัฐทีค่ บั แคบเจาะจง
5.2 Democratizing Democracy
5.3 การเข้ามีส่วนร่วมทีซ่ บั ซ้อน
5.4 เจ้าของอานาจสูงสุด
5.5 ประชาชนเป็ นผูเ้ ข้ามีบทบาทเองโดยตรง
5.6 ชุมชนเป็ นผูเ้ ข้ามีบทบาทเองโดยตรง
5.7 มีการลงทุนเพื่อสังคมให้รบั กับ New Mixed Economy
5.8 สร้างดุลยภาพระหว่างชีวติ ในภาคเศรษฐกิจกับชีวติ ทีไ่ ม่ใช่ภาคเศรษฐกิจ
5.9 การตีความและการให้ความหมายใหม่ของความเท่าเทียม equalitarianism
5.10 การเน้น Inclusive แทน Exclusive
5.11 การเน้น Welfare Society แทน Welfare State
5.12 การทาให้คนเป็ นต้นทุนมนุ ษย์กบั เข้าร่วมกิจการสาธารณะโดยแท้จริง
5.13 ยุคสังคมโลกเป็ นแบบ Global Age ในชุมชนนานาชาติ
5.14 มีการจัดการความแตกต่างหลากหลายทางอัตลักษณ์ได้
5.15 คนเป็นผูบ้ ริโภคทางการเมืองมากกว่าผูผ้ ลิตทางการเมือง
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5.16 คนเป็นผูก้ าหนดตนเองไม่ใช่รฐั กาหนด
5.17 รัฐลดการครอบงาให้น้อยลง
5.18 สังคมสวัสดิการต้องเข้ามาสนองความต้องการให้ดขี น้ึ

เรื่องที่ 8

การให้ ค วามส าคัญ กับ แนวทางของรัฐ สัญ ญาประชาคมเพื่ อ สร้ า งส านึ กใหม่ ข อง
การเมืองภาคประชาชน

“... การเมืองภาคประชาชน จึงเป็ นทางเลือกใหม่ของรัฐทีด่ ีตามความหมายของรัฐสัญญา
ประชาคม ที ถ่ ือเอาประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการกากับอานาจรัฐ อาศัยการสร้างพลเมืองดีเข้า
มารับผิ ด ชอบการเมื อง เพือ่ เป็ นแกนนาในการขับเคลือ่ นพลวัตทางการเมืองในภาคประชาชน
ด้ วยขบวนการวิ ถีประชาขององค์กรประชาชนแทนกระบวนการแข่ งขันกันยึดกุมอานาจระหว่ าง
กลุ่มฝักฝ่ ายทางการเมือง ซึง่ เป็ นการเมืองมิ ติใหม่ทีแ่ ยกออกมานอกกลไกการเมืองกระแสหลักและ
อานาจรัฐ ซึ ง่ ไม่แข่ งขันเข้ ายึดกุมอานาจรัฐ แต่ อยู่เหนื อกลไกการเมืองและอานาจรัฐ ซึ ง่ เป็ นการ
สร้ า งรัฐ และการเมื อ งรูป แบบใหม่ ที เ่ ป็ นการบู ร ณาการร่ ว มกัน ระหว่ า งการปกครองของภาค
ประชาชนแบบ ประชาธิ ปไตยกึง่ ทางตรงและกึง่ ส่ วนร่วม ประชาสังคม ธรรมาภิ บาล วัฒนธรรม
พลเมือง และรัฐสัญญาประชาคม…”
1. รัฐและผูป้ กครองที่ดีกบั การสร้างพลเมืองดี
โดยที่รฐั (State) นัน้ เปรียบเสมือนแหล่งพักพิ งหรือดิ นแดนแห่ งการร่วมฝันตามธรรมชาติ ที่
มนุษย์มุ่งแสวงหาและมีความคาดหมายในการที่ จะได้บรรลุถึงสิ่ งอันพึงปรารถนาสูงสุดร่วมกันคือ
เป้าหมายปลายทางของสิง่ ทีเ่ รียกว่าความดีสงู สุดของชีวติ หรือการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ถึงขัน้ ทีเ่ ป็ นความสุข
อันสมบูรณ์ ดังนัน้ รัฐกับมนุษย์จึงมีความสัมพันธ์และมีภาระหน้ าที่ที่จะต้องรับผิ ดชอบซึ่งกันภายใต้
เงื่ อ นไขข้ อ ผูก พัน ที่ ถื อ ว่ า เป็ นการร่ ว มสื บ สานเส้ น ทางสายฝั น เดี ย วกัน ทัง้ นี้ เพื่ อ ให้ สิ่ ง อัน พึ ง
ปรารถนาสูงสุดของมนุษย์คือความดีสูงสุดของชีวิตนัน้ ได้บรรลุผลถึงเป้ าหมายปลายทางคือ การมี
ชี วิตที่ ดีขึ้นถึงขัน้ สุขสมบูรณ์ นัน่ เอง ธรรมชาติ ของมนุษย์ซึ่งเป็ นสัตว์สงั คม (social animal) ที่
รวมกันอยู่ในรูปของรัฐ นั น้ จึ ง มีเครื่ องยึด เหนี่ ยวที่ ส าคัญประการหนึ่ งคื อการผูกพันกับคุณ ค่ าที่
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เรียกว่ า ความดีสูงสุดของชีวติ (goodness) และด้ วยความผูกพันกับคุณค่ าดังกล่ าวทาให้ มนุษย์มี
แรงจูงใจอย่างไพศาลในการแสวงหาเพื่อให้ได้มาหรือบรรลุถึงซึ่งเป้ าหมายสุดยอดของสังคมมนุษย์
ที่ เรียกว่ า ความสุขที่สมบูรณ์ (felicity) อันประกอบด้วยผลประโยชน์ ความมังคั
่ ง่ (wealth) อานาจ
(power) และจิ ตใจที่ สูงส่ งดีงาม (virtue) ในขณะที่ผลประโยชน์ ความมังคั
่ งกั
่ บอานาจนัน้ เป็ นสิ่ งที่
มนุษย์มีความยากลาบากในการจากัดควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมมีความสมดุลได้ ขึ้นอยู่
กับมาตรฐานของจิ ตใจที่สงู ส่งดีงามของมนุษย์เองที่จะทาหน้ าที่เป็ นเครื่องมือในการกากับเหนี่ ยวรัง้
ให้ ม นุ ษ ย์ด ารงความพอดี มี ค วามเป็ นสายกลางไว้ ไ ด้ โ ดยที่ ไ ม่ เ บี ย ดเบี ย นสร้ า งความทุ ก ข์ย าก
เดือดร้อนให้กบั ตัวเองและผูอ้ ื่น
ในประชาคมการเมือง (political community) ซึ่ งมนุ ษย์ต้องใช้ อานาจกลาง (common
authority) จัดระเบียบในการอยู่ร่วมกัน นั น้ ก็เพื่อทาหน้ าที่ จดั สรรผลประโยชน์ ความมังคั
่ งและ
่
จัดระบบความสัมพันธ์ทางอานาจให้ อยู่ในกรอบที่ ยอมรับร่วมกันได้ อย่างสมดุล ดารงรักษาไว้ซึ่ง
ประชาคมการเมืองที่ มีความเป็ นสายกลางเพื่ อความผาสุขของคนจานวนมากนัน่ เอง แต่ แทนที่ จะ
อาศัยเครื่องมือที่ เรียกว่าจิ ตใจที่ สูงส่ งดีงามในการกากับเหนี่ ยวรัง้ เหมือนกับตัวมนุษย์ที่เป็ นปัจเจก
ชน ก็เปลี่ ย นไปเป็ นการใช้ อุ ดมการณ์ ทางการเมือ ง (political ideology) แทน ซึ่ ง สิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า
อุด มการณ์ ท างการเมื อ งนั น้ แท้ จริ ง ก็คือสิ่ ง เดี ย วกับความสูง ส่ ง ดี ง ามทางจิ ตใจของมนุ ษย์ที่ เป็ น
ปัจเจกชนนัน่ เอง แต่เป็ นความสูงส่งดีงามทางอุดมคติ ร่วมกันของสมาชิ กทัง้ มวลเกี่ยวกับวิ ธีการจัด
ระเบีย บอานาจที่ ดี การจัดสรรผลประโยชน์ ในขอบเขตที่ เหมาะสมได้ ดุลยภาพและการบรรลุถึง
เป้ าหมายอันพึงปรารถนาสูงสุดของประชาคมการเมืองโดยส่วนรวมได้ด้วยความเห็นพ้อง ยุติธรรม
และมีสนั ติ ภารดรภาพ ทัง้ นี้ เพื่อหล่อหลอมความคิ ดและดารงจุดมุ่งหมายร่วมที่แน่ วแน่ มนคงของ
ั่
คนจานวนมากในประชาคมการเมืองให้ มีฐานอ้างอิ งร่วมกันเป็ นอันหนึ่ งอันเดียว โดยพื้นฐานทาง
ธรรมชาติ ที่มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม มนุษย์ในฐานะปัจเจกชนจึงต้องรับภาระในการปลดเปลื้องความ
ทุกข์ยากและสร้างความสุขสมบูรณ์ ให้ แก่ ตนเอง โดยการพัฒนามาตรฐานของจิ ตใจที่ สูงส่ งดี งาม
คอยจัดระเบียบในการเหนี่ ยวรัง้ การแสวงหาเพื่อให้ ได้รบั การสนองตอบผลประโยชน์ ความมังคั
่ ง่
และอานาจนัน้ จากัดอยู่ในขอบเขตที่ สมดุล ซึ่ งเป็ นนัยของการปกครองหรือการรับผิดชอบต่อตนเอง
ของมนุ ษ ย์ และในขณะเดี ย วกัน มนุ ษ ย์ใ นฐานะของสาธารณชนซึ่ ง เป็ นสมาชิ กส่ ว นหนึ่ งของ
ประชาคมการเมืองด้วยนัน้ ยังจาเป็ นต้องรับภาระร่วมกันกับประชาคมการเมืองโดยการเข้าร่วมใช้
อานาจกลางของประชาคมการเมืองในการจัดความสมดุลทางผลประโยชน์ ความมังคั
่ งและอ
่
านาจ
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สาธารณะนัน้ ให้ อยู่ในครรลองของอุดมการณ์ ทางการเมืองร่วมกัน เพื่อดารงรักษาความผาสุขของ
สมาชิ กส่วนรวมไว้
ดังนัน้ มนุษย์ไม่ว่าในฐานะปั จเจกชน หรือสาธารณชนในฐานะที่ เป็ นสมาชิ กส่ วนหนึ่ งของ
ประชาคมการเมือง จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงภาระความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและประชาชคมการเมือง
ได้ เพราะไม่ว่าในฐานะหรือภาระใด ล้วนส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อคุณค่ าที่ มนุษย์ยึดเหนี่ ยวผูกพัน
และแสวงหาเพื่ อบรรลุถึง เป้ าหมายสุด ยอดของตนเอง ไม่ ว่าคุณ ค่ าเกี่ ย วกับความดี สูง สุด หรื อ
ความสุขที่ สมบูรณ์ กต็ ามต่ างก็มีความหมายสาคัญต่ อคุณภาพชี วิต และประชาคมการเมืองที่ ตน
ดารงอยู่ทงั ้ สิ้ น ความก้าวหน้ าหรือความล้าหลัง และความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคน หรื อ การพัฒ นาเป้ าหมายในอุด มคติ ต ามอุด มการณ์ ท างการเมื อ งของ
ประชาคมการเมือง จึ งขึ้นอยู่กบั ความรับผิ ดชอบของสมาชิ กสังคมเอง ประชาชนนัน่ เองที่ เป็ นผู้
กาหนดชะตากรรมของตนเองและบ้านเมือง (people determinism) โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในสังคมที่
ยึดถืออุดมการณ์ ทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตยด้วยแล้ว หลักการที่เรียกว่าอานาจอธิ ปไตยเป็ น
ของปวงชน (popular sovereignty) นัน้ ถือเป็ นหลักการที่ประชาชนจาเป็ นต้อ งมีภาระหน้ าที่ในการ
ปกครองตนเอง (self government) และเป็ นระบบการเมืองที่ ต้องพึ่งพาอาศัย ความสามารถทาง
การเมืองของประชาชน (citizen competence) เอง เป็ นสาคัญ ไม่ใช่ เป็ นระบบการเมืองที่หวังพึ่งพา
อาศัยแต่เฉพาะผูป้ กครองเป็ นหลักแต่เพียงอย่างเดียว
ตามทัศนะของอริสโตเติ้ล (Aristotle) เชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถสร้างรัฐที่ ดีได้หากไม่มีการแยก
คนทัวไป
่ (man) ออกจากพลเมือง (citizen)(1) โดยทีพ่ ลเมืองนัน้ ถือเป็นผูม้ สี ่วนร่วมในการปกครองของรัฐที่
เขาอาศัย อยู่ซ่ึงอาจเป็ นในรูป ของการเป็ น สมาชิก ในองค์ก รรัฐ หรื อ การมีส่ ว นร่ว มในภารกิจเกี่ย วกับ
บ้านเมืองอย่างอื่นก็ตาม และพลเมืองต้องมีคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญคือ สามารถที่จะเป็ นได้ทงั ้ ผู้ปกครองและผู้
ถูกปกครองได้ในเวลาเดียวกัน
ดังนัน้ การเป็ นคนดี (good man) กับการเป็ นพลเมืองดี (good citizen) จึงมีความแตกต่างกัน แต่
ในขณะเดียวกัน คนดีกบั พลเมืองดีก็อาจเป็ นคนๆ เดียวกันก็ได้ กล่าวคือ หากบุคคลใดปฏิบตั ภิ าระหน้าที่
ของตนได้สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ (fundamental law) หรือครรลองของระบอบการเมืองการ
ปกครอง ( regime) ทีต่ นสังกัดอยูไ่ ด้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือเข้าถึงสภาวะทีด่ เี ลิศ (optimal state) แล้วก็
(1)

โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน สุขมุ นวลสกุล , ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย
รามคาแหง , 2531) หน้า 45 – 56.
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ถือได้ว่าเป็ นพลเมืองดี ส่วนคนดีนัน้ เพียงแต่ดารงตนอยู่อย่างสัมมาชีพหรือการประพฤติตนอยู่ภายใต้
ครรลองของกฎระเบียบของบ้านเมืองเยีย่ งผูถ้ ูกปกครองทัวไป
่ ก็ถอื ว่าเป็นคนดีได้แล้ว
ความแตกต่างในคุณลัก ษณะของคนทัง้ 2 ประเภทดังกล่าว สะท้อนให้เ ห็นว่าการสร้างรัฐหรือ
ประชาคมการเมืองที่ดไี ด้นัน้ การมีคนดีหรือผูถ้ ูกปกครองทีด่ แี ต่เพียงลาพังนัน้ ยังไม่พอ จาเป็ นต้องสร้าง
พลเมืองดี ซึง่ สามารถเป็ นได้ทงั ้ ผูป้ กครองและผูถ้ ูกปกครองได้ในเวลาเดียวกัน เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการ
สาธารณะของบ้านเมืองได้เป็ นอย่างดีด้วย ซึง่ หากพิจารณาอย่างลึกซึง้ ถึงคุณลักษณะสาคัญของคนทัง้ 2
ประเภทแล้ว จะเห็นได้ว่าพลเมืองดีเท่านัน้ ที่จะสามารถเป็ นคนดีได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากมาตรวัด
คุณสมบัตขิ องพลเมืองดีนัน้ เกี่ยวข้องกับการเข้ามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารกิจการบ้านเมืองด้วย ซึ่งนัยสาคัญของมันก็คอื ในการสร้างรัฐที่ ดีได้ นัน้ ทุกคน (ไม่ต้อง
แยกหรือจากัดให้เป็ นเฉพาะภาระความรับผิดชอบของผู้ปกครองแต่ ฝ่ายเดียวเท่ านัน้ ) ต่างต้องมีส่วน
ในการร่วมทาภาระหน้ าที่และมีค วามรับผิดชอบต่อ กิจการสาธารณะของบ้านเมืองอย่างเท่าเทียมเสมอ
เหมือนกันในฐานะของพลเมืองดี เนื่องจากพลเมืองดีนนั ้ สามารถดูแลบ้านเมืองได้ทงั ้ ในฐานะผู้ปกครอง
และผูถ้ ูกปกครองในเวลาเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คอื พลเมืองดีนนั ้ ทาหน้าทีไ่ ด้ทงั ้ ผูส้ ร้างกฎหมายนโยบาย
และผูป้ ฏิบตั ติ ามกฎหมายนโยบายพร้อมๆ กันไปนันเอง
่
อย่างไรก็ตาม สาหรับผูป้ กครองแล้ว หากจะเรียกว่าเป็ นผูป้ กครองทีด่ ไี ด้นนั ้ จาเป็ นต้องมีคุณสมบัติ
พื้นฐานขัน้ ต้นใน 5 ประการ (เบญจลักษณ์) ด้วยกัน คือ ประการแรก มีความรู้ดี เพื่อใช้ในการหยังรู
่ แ้ ละ
ล่วงรูป้ ญั หาความต้องการของประชาชนและประเทศชาติอย่างชัดแจ้งและทัวถึ
่ งทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
ประการที่ส อง มีค วามสามารถดี เพื่อ ใช้ใ นการจัด การแก้ไ ขปญั หาและตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างทัวถึ
่ งและเป็นธรรม รวมทัง้ การพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ดว้ ยประการที่
สาม มีความกล้าหาญอดทนดี เพื่อใช้ในการตัดสินใจและเผชิญหน้ากับความยากลาบากของปญั หาวิกฤติ
และความกดดันจากสถานการณ์ท่มี คี วามเสี่ยงหรือสถานการณ์พเิ ศษให้สาเร็จลุล่วงไปได้ จนตลอดรอดฝงั ่
ประการที่ส่ี มีความเสี ยสละดี เพื่อใช้ในการอุทศิ ตนต่อสู้กบั ความสูญเสียสิทธิส่วนตน และยอมลิดรอน
ผลประโยชน์ความสุขสบาย และความต้องการส่วนตัวทีข่ ดั กับประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติ และ
ประการสุดท้าย มีคณ
ุ ธรรมดี เพื่อใช้ในการวางหลักบรรทัดฐานในการใช้อานาจเพื่อมุ่งตอบสนองและปกป้อง
คุม้ ครองแต่ประโยชน์และความต้องการของประชาชนและประเทศชาติส่วนรวม แทนการมุ่งประโยชน์ทจ่ี ากัด
คับแคบเฉพาะตนหรือบางกลุ่มบางส่วน
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2. รัฐสัญญาประชาคมกับอาณัติประชาชนอยู่เหนื อผู้ปกครอง
รัฐสัญญาประชาคม (social contract state) ถือเป็นรัฐทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ มาเองตามธรรมชาติ ตามความ
ต้องการของผูป้ กครอง หรือพระผูเ้ ป็ นเจ้าประทานมาให้ แต่เป็นรัฐที่เกิ ดจากฝี มือของมนุษย์ หรือเกิดจาก
สมาชิกของสังคมร่วมกันสร้างขึน้ มา ในขณะเดียวกันมนุษย์กม็ ิ ได้เป็ นเพียงส่วนประกอบของรัฐเท่ านัน้
รัฐสัญญาประชาคมจึงเป็นรัฐทีอ่ ยูใ่ ต้อาณัตปิ ระชาชน ผู้ปกครองมาจากความยิ นยอมของประชาชนและ
ต้องรับผิดชอบต่อพันธะผูกพันที่ประชาชนมอบหมายหรือสัญญาไว้กบั ประชาชนด้วย และทีส่ าคัญคือ
ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ดว้ ย
จอห์น ล้ อ ค มีค วามเชื่อ โดยพื้น ฐานว่ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น สัต ว์ท่ีม ีเ หตุ ผ ลและศีล ธรรม โดยมนุ ษ ย์ถู ก
ปกครองโดยกฎหมายธรรมชาติร่วมกัน ซึง่ กฎดังกล่าวมาจากความมีเหตุผลของมนุ ษย์ สภาพดัง้ เดิม ของ
มนุษย์จงึ เป็นสภาวะทีส่ งบสุข แต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์กย็ งั ไม่ได้รบั ความสะดวกเพียงพอทีจ่ ะทาให้ชวี ิตบรรลุ
ถึงความสุขทีส่ มบูรณ์ได้ เนื่องจากกฎหมายธรรมชาตินนั ้ ยังมีขอ้ บกพร่องอยู่ 3 ประการ คือ ประการแรก มี
ความคลุมเครือไม่ชดั เจนของกฎหมายธรรมชาติ เนื่องจากไม่มอี งค์กรใดทาหน้าทีบ่ ัญญัตใิ ห้เป็ นบรรทัดฐาน
ทัวไปได้
่
ประการที่ สอง ยังไม่มอี งค์กรใดทาหน้ าที่ตดั สินข้อขัดแย้งได้ เนื่องจากทุกคนเท่าเทียมกันตาม
สิทธิตามธรรมชาติ และประการที่สาม ยังขาดองค์กรทาหน้าทีล่ งโทษผูฝ้ า่ ฝืนกฎหมายตามธรรมชาติ
ในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว มนุ ษย์จงึ ได้ตกลงร่วมกันเพื่อทาสัญญาประชาคมว่าจะรักษาสิ ทธิ
ตามธรรมชาติ ข องตนไว้ ด้ ว ยการก่ อ ตัง้ รัฐ บาล หรือ องค์ก รที่ม ีอ านาจส่ ว นกลางร่ว มกัน (common
authority) ซึง่ มีอานาจจากัดและรับผิดชอบต่อประชาชนในการรักษาและส่งเสริมสิทธิตามธรรมชาติเกี่ย วกับ
เสรีภาพในชีวติ และทรัพย์สนิ การทาสัญญาประชาคม จึงไม่ใช่การมอบสิทธิตามธรรมชาติให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด
แต่เป็ นการรักษาสิทธิทงั ้ ปวงของมนุ ษย์ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ เมื่อมิได้มอบสิทธิตามธรรมชาติให้แก่ผู้ใด
ประชาชนจึง มีส ิท ธิท่ีจ ะเปลี่ย นรัฐ บาลได้ หากรัฐ บาลมิไ ด้ท าหน้ า ที่ใ นการรัก ษาและส่ ง เสริม สิท ธิ ต าม
ธรรมชาติของประชาชน ทัง้ นี้ เนื่อ งจากรัฐ บาลจาเป็ นต้อ งรับผิดชอบต่ อ ประชาชนผู้เป็ นเจ้าของสัญ ญา
ประชาคมนัน้ ซึง่ ความคิดของล้อคมีประเด็นสาคัญสรุปได้ดงั นี้ คือ(2)
1. ในสภาวะดัง้ เดิมมนุษย์ดารงอยูต่ ามสภาพธรรมชาติ
2. มนุษย์ในสภาพธรรมชาติ มนุษย์อยูอ่ ย่างมีความสุข มีความมันคงปลอดภั
่
ย มีเสรีภาพ
ตามใจปรารถนา ดังนัน้ มนุ ษย์จงึ หวงแหนและพอใจในสภาพความเป็ นอยูต่ ามธรรมชาตินนั ้

(2)

โปรดดูรายละเอียดประกอบใน ทินพันธุ์ นาคะตะ, นักคิ ดผูย้ ิ่ งใหญ่ของโลก ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง
(กรุงเทพ : สหายบล็อคและการพิมพ์, 2541), หน้า 77 – 96.
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3. มนุ ษย์มคี วามปรารถนาทีจ่ ะขจัดปญั หาอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการบรรลุความสุขตามสภาพ
ธรรมชาติ และแสวงหาเป้าหมายทีส่ มบูรณ์สงู สุดในสภาวะธรรมชาติ จึงร่วมกันทาสัญญาประชาคมให้ม ี
องค์กรผูป้ กครองขึน้ มาทาหน้าทีช่ ่วยเหลือ
4. รัฐบาลเป็ นผลผลิตจากการทาสัญญาร่วมกันของมนุ ษย์ ซึง่ รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อ
ประชาชน
5. รัฐบาลจะต้องรักษาและสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามสัญญาประชาคมของประชาชน โดยที่
เจตนารมณ์ของสัญญาประชาคมนัน้ มีความสูงสุดเหนือสิง่ อื่นใด และรัฐบาลจะละเมิดมิได้
จัง จ๊าคส์ รุสโซ มีค วามเชื่อ ว่าสภาพธรรมชาติของมนุ ษ ย์เ ป็ นสภาพที่ไม่พึงปรารถนา มีความ
วุ่นวายไม่น่าอยู่ มนุ ษย์จงึ ร่วมกันจัดตัง้ ชุมชนใหม่เพื่อความสงบสุขร่วมกัน ข้อเสนอของรุสโซ มุ่งสร้างรัฐ
ประชาธิปไตยที่ยดึ หลักเจตนารมณ์ท่มี เี หตุผล คือ General will ซึง่ จะเป็ นกรอบอ้างอิงกาหนดให้รฐั หรือ
ผูป้ กครองต้องปฏิบตั หิ รือดาเนินการใดๆ ในเป้าหมายสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นสาคัญ
จุดเน้นของรุสโซ จึงอยู่ทเ่ี ป้าหมายเชิงคุณภาพมากกว่าเป้าหมายของจานวนประชาชน ข้อตกลงใดๆ ทีเ่ ป็ น
ความเห็นพ้องร่วมกันของประชาชนในเชิงปริมาณ คือ แม้จะมีฐานอ้างอิงจากเจตนารมณ์ร่วมของคนส่วน
ใหญ่หรือทัง้ หมด (the will of all) ก็ตาม แต่หากเจตนารมณ์นัน้ มิได้ตงั ้ อยู่บนเป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทัวไปแล้
่
ว ก็ไม่ถอื เป็นเจตนารมณ์ทวไป
ั ่ (general will) ทีแ่ ท้จริง
สัญ ญาประชาคม ตามความคิดของรุส โซ คือ ประชาชนทุกคนยอมยกสิทธิต ามธรรมชาติใ ห้แก่
ผูป้ กครอง ซึง่ เป็นสิทธิทป่ี ระชาชนมอบให้แก่ชุมชนโดยรวมและไม่ถอื ว่าสิทธิดงั กล่าวจะตกไปสู่ผทู้ ต่ี นยกให้
เพราะสิทธิดงั กล่าวประชาชนจะได้รบั กลับคืนมาในรูปทีเ่ รียกว่าเจตนารมณ์ ทวไป
ั ่ และอยู่ทช่ี ุมชนไม่ใช่อยู่ท่ี
รัฐบาล ดังนัน้ การมอบสัญญาประชาคมให้แก่ชุมชนนัน้ ทาให้อานาจอธิปไตยของประชาชนตกอยู่ทช่ี ุมชน
ไม่ใช่รฐั บาล และรัฐบาลเป็ นเพียงผู้นานโยบายไปปฏิบตั เิ ท่านัน้ ขณะที่อานาจอธิปไตยเป็ นของชุมชนและ
เป็นผูก้ าหนดนโยบาย ซึง่ ความคิดของรุสโซ มีประเด็นสาคัญสรุปได้ดงั นี้คอื
1. สิทธิของพลเมือง และการสถาปนารัฐขึน้ มา มีพน้ื ฐานมาจากสัญญาประชาคมทีม่ คี วาม
ชอบธรรม
2. การทาสัญญาประชาคม เป็นเครือ่ งมือในการดารงรักษาสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์
เอาไว้ได้
3. สัญญาประชาคมเป็ นสิง่ ทีย่ กเลิกได้และประชาชนมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงสัญญานัน้ ได้
ทุกเมือ่
4. ความชอบธรรมในการปกครอง ขึน้ อยูก่ บั ความยินยอมเป็นครัง้ คราวอย่างต่อเนื่อง
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5. สัญญาประชาคมจะมีความหมายสาคัญ เมือ่ ทุกคนมีความผูกพันต่อกัน
6. สัญญาประชาคม มีอยูเ่ พียงฉบับเดียว อานาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็นอานาจสูงสุดในการออกกฎหมาย
ส่วนฝา่ ยบริหารเกิดขึน้ โดยกฎหมาย มีหน้าทีห่ ลักในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย จึงไม่ใช่นาย
ประชาชน แต่เป็นเจ้าหน้าทีข่ องประชาชนในการปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์ส่วนรวม และสามารถถอดถอนได้
ตามความพอใจ ประชาชนจึงยกเลิกสัญญาประชาคมและถอดถอนรัฐบาลได้เสมอ
7. การปกครองทีช่ อบธรรม ต้องให้ประชาชนมีสทิ ธิยอมรับหรือปฏิเสธการมีอานาจเหนือตนได้
8. สัญญาทีท่ าให้ฝ่ายหนึ่งมีอานาจสิทธิขาด และให้อกี ฝา่ ยเชื่อฟงั โดยไม่มขี อ้ แม้ย่อม
ไม่เป็นธรรม
9. สัญญาประชาคม ช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์ เรือ่ งหลักประกันความปลอดภัย
เสรีภาพและความมันคงมากขึ
่
น้
แนวความคิดของทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม จากนักคิดทัง้ 2 คือ ล้อคและรุสโซ นัน้ แสดงให้เห็น
ถึงหลักการสาคัญเกีย่ วกับรัฐสัญญาประชาคมดังต่อไปนี้ คือ
1. หลักการสถาปนารัฐและผูป้ กครองทีป่ ระชาชนเป็ นผูก้ าหนดขึน้ เอง
2. หลักการสถาปนารัฐและรัฐบาลทีอ่ าศัยพืน้ ฐานจากการแสดงเจตนาของประชาชน
3. หลักการเคารพและรักษาพันธะผูกพันระหว่างคู่สญ
ั ญา และความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนของรัฐบาล
4. หลักการรัฐบาลมีพนั ธะในการรักษาและสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามสัญญาประชาคม
ของประชาชน
5. หลักการสัญญาประชาคมมีความสูงสุดทีร่ ฐั บาลจะละเมิดมิได้
6. หลักการสงวนสิทธิของประชาชนในการยกเลิกและเปลีย่ นแปลงสัญญาประชาคม
7. หลักการสัญญาประชาคม เป็นเครือ่ งมือของประชาชนในการเรียกร้องประโยชน์ และได้รบั
หลักประกันด้านความมันคง
่
ปลอดภัย และเสรีภาพจากรัฐ
รัฐสัญญาประชาคม จึงเป็นแนวคิดเกีย่ วกับรัฐ ผู้ปกครอง การเมือง การบริหารและประชาชน
ซึง่ เป็นแนวคิดทีอ่ ธิบายความสัมพันธ์และพันธะผูกพันร่วมกันระหว่างรัฐหรือผูป้ กครองกับประชาชน ในมิติ
ต่างๆ ดังนี้ คือ
1. การกาเนิดรัฐ เป็นมิตเิ กี่ยวกับทีม่ าและความจาเป็ นของการมีรฐั และการปกครอง ซึง่ ประชาชน
เป็นผูก้ าหนดและใช้ประโยชน์จากรัฐ
2. เป้าหมายของรัฐ เป็ นมิตเิ กีย่ วกับจุดมุง่ หมายของการมีรฐั และการปกครอง ซึง่ มุง่
คุม้ ครองรักษาประโยชน์และการสร้างความสุขสมบูรณ์สูงสุดให้แก่ประชาชนทัวไป
่
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3. อานาจแห่งรัฐ เป็นมิตเิ กีย่ วกับอธิปไตยซึง่ เป็ นอานาจสูงสุดแห่งรัฐและการปกครองนัน้ เป็ น
อานาจทีอ่ าศัยรากฐานจากความยินยอมของประชาชน และประชาชนเป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน เป็ นมิตเิ กีย่ วกับความรับผิดชอบของรัฐบาลทีม่ ตี ่อ
ประชาชน และอานาจสูงสุดของประชาชนในการควบคุมเหนือรัฐบาล
5. การสร้างเครือ่ งมือกลไกในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งรัฐ เป็นมิตเิ กีย่ วกับการสร้างและใช้
กฎหมาย นโยบาย องค์กรอานาจของรัฐ และมาตรการทางการปกครองเป็นเครือ่ งมือกลไกในการสร้าง
กิจกรรมทางการปกครองของรัฐ เพื่อนารัฐและประโยชน์ของประชาชนไปสู่การบรรลุจดุ มุง่ หมายสูงสุดในบัน้
ปลาย
6. การจัดระเบียบและแบ่งภาระหน้าทีร่ ะหว่างองค์กรสถาบันทางการปกครองของรัฐ เป็นมิติ
เกีย่ วกับการกาหนดโครงสร้างและการแบ่งแยกอานาจหน้าทีท่ แ่ี ตกต่าง และการตรวจสอบถ่วงดุลกันระหว่าง
สถาบันหลักในการผลิต และจัดสรรสินค้า บริการ ความสมบูรณ์พูนสุข ให้แก่รฐั และประชาชน อาทิ สถาบัน
นิตบิ ญ
ั ญัติ บริหารและตุลาการ
7. การดาเนินกิจกรรมสาคัญทางการปกครองของรัฐ เป็นมิตเิ กีย่ วกับการสร้างกิจกรรมพืน้ ฐาน
ทางการปกครองของรัฐ อาทิ การให้การศึกษาแก่ประชาชน การจัดหางาน การให้ความสมบูรณ์ทางวัตถุ
การจัดสรรทีท่ ากิน การปกป้องคุม้ ครองประชาชน การส่งเสริมคุณธรรมของประชาชน การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมโดยอิสระของประชน และการเคารพอานาจอธิปไตยของปวงชน
8. การกาหนดคุณค่านิยมทางการปกครองของรัฐ เป็นมิตเิ กีย่ วกับการแสวงหาและกาหนด
มาตรฐานของคุณค่านิยมทางการปกครองให้แก่รฐั อาทิ คุณค่านิยมเกีย่ วกับความยุตธิ รรม การประกันและ
คุม้ ครองความเสมอภาค ความปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน การธารงรักษาทรัพย์สนิ และเสรีภาพ
ของประชาชน การสร้างความเจริญรุง่ เรืองแก่รฐั การลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย และการรักษา
อานาจรัฐให้มนคง
ั่
ตามความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมเรื่องการดารงอยู่จริงและมีมาแต่ดงั ้ เดิมเกี่ยวกับ
ภาวะธรรมชาติ (state of nature) และสิทธิโดยธรรมชาติ (natural right) ของมนุ ษย์ นัน้ ได้มอี ทิ ธิพลอย่าง
สาคัญต่อการยอมรับและยกย่องอานาจสูงสุดทางการเมืองการปกครองของประชาชน คือ หลักการทีถ่ อื ว่า
อานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชน (popular sovereignty) นัน่ เอง ซึ่งส่งผลให้อาณัติประชาชนอยู่เหนือ
ผูป้ กครองด้วย กล่าวคือ จอห์น ล้อค (John Lock) ถือว่ารัฐสัญญาประชาคมเกิดจากการที่ มนุษย์ตกลงกันว่า
จะรักษาสิทธิตามธรรมชาติของตนไว้ ด้วยการก่อตังรั้ ฐบาลเป็ นผู้ปกครองที่มีอานาจจากัด ในขณะทีร่ ุสโซ (Jean
Jacques Rousseau) ถือว่ารัฐสัญญาประชาคมเกิดจากการที่มนุษย์ได้แสดงเจตนารมณ์ ทวไป
ั ่ (general
will) มอบสิ ทธิ ตามธรรมชาติ ของตนให้แก่ชุมชน โดยที่อานาจนัน้ ยังอยู่ที่ชุมชนไม่ใช่อยู่ที่รฐั บาล

130

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความเชื่อพืน้ ฐานเกี่ยวกับภาวะธรรมชาติของล้อคกับรุสโซ จะแตกต่างกัน คือ
ล้อคเชื่อว่าเป็นสภาวะทีด่ ี และรุสโซเชื่อว่าเป็นสภาวะทีว่ ุ่นวายก็ตาม แต่ทงั ้ สองก็มคี วามเชื่อในเรื่องสิทธิตาม
ธรรมชาติทส่ี อดคล้องกันคือ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์และชุมชนเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นเจ้าของ และต้องยึดโยงอยู่กบั มนุ ษย์และ
ชุมชนตลอดไป กล่าวอีกนัยก็คอื มนุษย์และชุมชนเป็นทัง้ เจ้าของ ครอบครอง ใช้ และรักษาสิทธิดงั กล่าว โดย
ไม่ถือว่าการจัดตัง้ รัฐบาลขึ้นนัน้ จะเป็ นการถ่ายโอนหรือ ส่งมอบสิทธิท่มี อี ยู่ นัน้ ไปให้ผู้ปกครองด้ว ย ส่ว น
ผู้ปกครองนัน้ จะมีก็แต่เพียงหน้าที่ในการคุ้มครองรักษาและส่งเสริมสิทธิของประชาชนและชุมชนนัน้ ไว้ ให้
ดารงอยู่อย่างสมบู รณ์ ครบถ้วน และโดยที่ประชาชนมิไ ด้มอบสิทธิให้แก่ผู้ปกครองนี้เอง ทาให้ประชาชน
สามารถใช้ส ิทธิท่มี อี ยู่นัน้ เปลี่ยนแปลงและถอดถอนผู้ปกครองได้เ สมอ หากไม่ส ามารถทาหน้ าที่ต ามที่
ประชาชนกาหนดและคาดหมายได้ ด้วยเหตุน้ี ผู้ปกครองของรัฐสัญญาประชาคม จึงถูกจากัดอานาจต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชน ต้องยึดถือเอาเจตนารมณ์ตามสัญญาประชาคมของประชาชนเป็ นความสูงสุดและไม่
อาจละเมิดได้ ตลอดจนการอยูภ่ ายใต้การกากับตามอาณัตขิ องประชาชน ซึง่ ประชาชนสามารถเปลีย่ นแปลง
และถอดถอนได้ในทีส่ ุด ขณะทีใ่ นทางกลับกัน ประชาชนของรัฐสัญญาประชาคม ก็ต้องเป็ นประชาชนที่
มีความหวงแหนในสิ ทธิ ตามธรรมชาติ ของตนและชุมชน รวมทัง้ การมีความตื่นตัวอย่างสูงต่ อการ
เข้ าร่วมภาระหน้ าที่ ในการกากับดูแล ประเมิ นและควบคุมตรวจสอบการทาหน้ าที่ ตลอดจนการ
คัดค้าน ทักท้วงและถอดถอนรัฐบาลอย่างกระตือรือร้นและมีประสิ ทธิ ภาพสูงด้วยเช่นเดียวกัน
3. ลัทธิ ประชาธิ ปไตยกับระบอบการจัดการดุลยภาพระหว่างประโยชน์ประชาชนกับสาธารณชน
ค่ า นิ ย มของลัท ธิก ารปกครองระบอบประชาธิป ไตย ไม่ ว่ า จะพิจ ารณาตามแนวคิด เสรีนิ ย ม
(liberalism) แนวคิดปจั เจกชนนิยม (individualism) แนวคิดพหุนิยม (pluralism) หรือแนวคิดประโยชน์นิยม
(utilitarianism) ก็ต าม ต่ า งก็ม ีค่ า นิ ย มส าคัญ ร่ว มกัน ในสองประการด้ว ยกัน (1) การยึ ด เอาประโยชน์
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ไม่ว่าประชาชนในฐานะทีเ่ ป็ นปัจเจกชน หรือทีเ่ ป็ นสาธารณชนก็ตาม (2) การ
จากัดอานาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นอานาจของรัฐบาลหรืออานาจขององค์กรรัฐอื่นใดก็ตาม
เสรีนิยม ตามค่านิยมดัง้ เดิมในต้นศตวรรษที่ 19 นัน้ ให้คุณค่ากับเสรีภาพของบุคคลอย่างสุดโต่ง
(extreme) จนถึงขัน้ ที่ไม่ยอมรับแม้กระทังสิ
่ ง่ ที่เรียกว่าความช่วยเหลือในรูปแบบใดๆ ของรัฐ เพราะถือว่ า
เป็นการละเมิดเสรีภาพของบุคคล ซึง่ เป็นผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติและ
กฎธรรมชาติแบบดัง้ เดิม แต่สาหรับเสรีนิยมใหม่ (neo – liberalism) แล้ว ถือว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลนัน้
ควรได้รบั ความเคารพบนพื้นฐานของหลักเหตุผ ลที่เ อื้อ ต่ อการอยู่ร่วมกันได้ของส่ วนรวม ทัง้ นี้ เพื่อ เปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้ใช้สทิ ธิเสรีภาพของตนอย่างเต็มทีใ่ นการสร้างความเปลีย่ นแปลงใหม่ ๆ ไปในหนทาง
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ทีม่ คี วามก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป โดยไม่ตอ้ งมีอุปสรรคขัดขวางใดๆ จากรัฐ ด้วยเหตุน้ี รัฐจึงควรยุ่งเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนให้น้อยทีส่ ุด หากจะมีกค็ วรอยูใ่ นขอบเขตทีจ่ ากัดเท่านัน้
หัวใจส าคัญของเสรีนิยม จึงอยู่ท่คี วามเชื่อ พื้นฐานเรื่องความสามารถ ความมีเหตุผ ล ความใฝ่ดี
ภาระความรับผิดชอบ และความสาคัญของภาคประชาชนเป็ นหลัก ในการทีจ่ ะเป็ นผูส้ ร้างความเปลีย่ นแปลง
และความก้าวหน้าให้แก่สงั คมส่วนร่วม โดยทีไ่ ม่ได้คาดหวังหรือพึง่ พาคุณูปการเหล่านัน้ จากรัฐ หรืออานาจ
รัฐ แต่ อ ย่า งใด กล่ าวอีก นัย หนึ่ งก็ค ือ ภาระในการก าหนดชะตากรรมของประชาชนและสัง คมนั ้น
ประชาชนเป็ นผูก้ าหนดเอง ไม่ใช่รฐั เป็นผูก้ าหนด
ปั จเจกชนนิ ยม พื้นฐานดัง้ เดิมของค่านิยมแนวนี้ คือ การให้คุณค่ากับการเคารพสิทธิในร่างกาย
ชีวติ ทรัพย์สนิ และความคิดของบุคคล ซึ่งเป็ นการผสมผสานจากแหล่งความคิดหลายสานัก ทัง้ Adam
Smith Karl Marx Charles Darwin และ Herbert Spencer(3) โดยทีใ่ นความหลากหลายดังกล่าวนัน้
นอกจากมุง่ จากัดอานาจรัฐแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการขยายขอบเขตในการเคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน
ในมิตติ ่าง ๆ ทัง้ ในทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา การเมือง รวมทัง้ ร่างกาย ความคิด และชีวติ จิตใจของ
คนด้วย
หัวใจสาคัญของปจั เจกชนนิยม จึงอยู่ท่กี ารให้คุณค่าพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลในขอบเขตต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับสิง่ ที่อยู่ในตัวมนุ ษย์ เช่น ร่างกาย ชีวติ และความคิด
และสิง่ ที่อยู่ภายนอกเช่น ทรัพย์สนิ ในทางเศรษฐกิจด้วย นัยสาคัญของค่านิยมดังกล่าว ก็คอื การให้ ความ
เชื่ อมันในศั
่
กยภาพของบุคคล การพึ่ ง พาและรับผิ ด ชอบตนเองของบุคคล และที่สาคัญก็คอื การที่
บุคคลต้องพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้สงู ยิง่ ๆ ขึน้ ไป อย่างไม่หยุดยัง้ ด้วย
พหุนิยม ค่านิยมพืน้ ฐานของกลุ่มความคิดนี้ นอกจากพยายามยกย่องให้ความสาคัญกับ กลุ่มย่อยที่
หลากหลายในสังคมแล้ว ยังปฏิเสธบทบาทอานาจและสภานภาพของรัฐด้วย ซึง่ การยกย่องความสาคัญของ
กลุ่มย่อยในฐานะที่เป็ นปจั เจก–เอกชน นัน้ ได้ให้คุณค่าสูงถึงขัน้ ของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อานาจ
อธิปไตยของรัฐ ร่วมกันกับรัฐบาลด้วย ซึง่ ไม่เพียงแต่เป็นการจากัดอานาจรัฐเท่านัน้ แต่ยงั ต้องการลดอานาจ
ของรัฐบาลลงด้วย
หัวใจสาคัญของพหุนิยม อยูท่ ก่ี ารให้คุณค่ากับกลุ่มย่อยของปจั เจก – เอกชน และการยกย่องการเข้า
ใช้อานาจรัฐโดยตรง แทนทีอ่ งค์กรของรัฐด้วย ซึง่ นัยสาคัญของค่านิยมดังกล่าวก็คอื การส่งเสริมการรวมตัว
เป็ นกลุ่มอย่างเป็ นทางการหรือ การจัดตัง้ องค์กรสถาบัน (institutionalization) ในภาคประชาชนรูปแบบ
(3)

โปรดดูรายละเอียดประกอบใน จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์ฉบับพิ ศดารแนวทฤษฎีและประยุกต์ (กรุงเทพ : ไทย
วัฒนาพานิช, 2518) หน้า 10-14.
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ต่ า งๆ โดยที่เ น้ น ความหลากหลายกระจายตัว ให้ค รอบคลุ ม ความเป็ น ตัว แทนผลประโยชน์ อ ย่ า ง
กว้างขวางเพื่อไม่ให้เกิดการรวมศูนย์อานาจและการกระจุกตัวของความมังคั
่ ง่ หรือการสร้างอิทธิพลครอบงา
ของกลุ่มผูกขาด อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการเจรจาต่อรองและการถ่วงดุลย์ซง่ึ กันและกัน ทัง้ ระหว่างกลุ่ม
ด้วยกันเอง และกลุ่มกับรัฐด้วย
ประโยชน์ นิยม กลุ่มความคิดนี้มคี วามเชื่อพื้นฐานว่ามนุ ษย์ย่อมมีความต้องการผลประโยชน์ทาง
วัตถุ (economic) ความสุข (hedonistic) และการสนองความต้องการที่เพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ (benefit) การ
สร้างประโยชน์ สูงสุดให้ แก่คนจานวนมากที่สุด (The greatest happiness of the greatest number) จึง
ถือเป็ นเป้ าหมายที่ มีคุณค่ าสูงสุดของสังคม ดังนัน้ สิทธิเสรีภาพของประชาชนทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง จึงถือเป็นเครือ่ งมือสาคัญทีม่ นุ ษย์จะใช้รกั ษาผลประโยชน์ของตน โดยทีร่ ฐั ไม่ควรเข้ามาแทรกแซง
ทัง้ นี้ เพราะเชื่อว่ามนุษย์มเี หตุผลและสามารถใช้เหตุผลนัน้ ในการสนองผลประโยชน์ส่ วนตนได้พร้อมๆ กัน
ไปกับการแก้ไขข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างกันอันเป็นการคุม้ ครองรักษาสวัสดิการของสังคมส่วนรวมได้ดว้ ย
หัวใจสาคัญของประโยชน์ นิยม จึงอยู่ท่กี ารเคารพในหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคล
(equalitarianism) ในการแสวงหาผลประโยชน์ตามความต้องการบนพืน้ ฐานของความมีเหตุผลการยึดถือเอา
ประโยชน์มากทีส่ ุดของคนจานวนมากที่สุด เป็ นศูนย์กลางนัน้ นับเป็ นการเปิ ดโอกาสในการแสวงหาเพื่อให้
ได้มาซึ่งการสนองตอบผลประโยชน์อย่างไม่จากัดหรือปิ ดกั น้ ขัดขวางโดยอุปสรรคของอานาจรัฐ การเปิ ด
กว้างอย่างอิสระเสรี ความเสมอภาคเท่าเทียมและเหตุผลของบุคคลจะนาไปสู่การจัดระเบียบในการจัดสรร
ปนั ส่วนให้ประชาชนคนส่วนใหญ่สามารถบรรลุถงึ ผลประโยชน์ความต้องการได้ตามทีใ่ จปรารถนาอย่างไม่ม ี
ทีส่ น้ิ สุดได้ในทีส่ ุด ซึง่ นัยสาคัญของค่านิยมดังกล่าวอยูท่ ่ปี ระชาชนต้องเป็ นฝ่ ายริ เริ่ ม แสดงออก รวบรวม
เรียกร้องและเคลื่อนไหวด้ วยตนเองอย่างมีทางเลือก มีอิสระเสรีและเสมอภาคเท่าเทียม ต้องมีการ
เจรจาต่อรอง และใช้หลักเหตุผลในการประนีประนอมเพื่อประสานประโยชน์ท่ีเป็ นธรรมและขจัดข้อพิ พาท
ขัด แย้ ง ไปพร้อมๆ กันได้ ด้ วย โดยไม่ปล่ อ ยให้ร ัฐชี้นา กาหนดหรือ ตัดสินใจตลอดจนการยัดเยีย ดผล
ประโยชน์ แ ละความต้อ งการซึ่ง ตัง้ อยู่บนพื้นฐานความต้อ งการขององค์กรอ านาจรัฐเป็ นพื้น ฐานแทนที่
ประชาชนจะเป็ นฝา่ ยกาหนดหรือเลือกได้ดว้ ยตัวเอง
ลัทธิประชาธิปไตย ซึง่ ถือเอาประโยชน์ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และการจากัดอานาจรัฐด้วยนัน้ ไม่
ว่าในส่วนของแนวคิดเสรีนิยม ปจั เจกชนนิยม พหุนิยม หรือประโยชน์นิยม ล้วนมีจุดยืนร่วมกันในค่านิยม
เกีย่ วกับการจัดการดุลยภาพระหว่างประโยชน์ประชาชนและประโยชน์สาธารณชนทัง้ สิน้ ทีส่ าคัญคือแนวคิด
ดัง กล่ า วได้ต อกย้ า ถึง คุ ณ ค่ า ที่ส าคัญ ยิ่ง เกี่ย วกั บ ความส าคัญ ของประชาชนในมิติต่ า งๆ และถือ ว่ า มี
ความหมายสาคัญต่อการสร้างสานึกทางการเมืองของประชาชนเองด้วย ดังนัน้ หากได้นาเอาหัวใจสาคัญ
ของแนวคิด ดัง กล่ า วมาประมวลเข้า ด้ ว ยกัน แล้ ว กล่ า วได้ ว่ า ในลัท ธิก ารเมือ งการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยนัน้ แท้ท่จี ริงแล้ว ก็ค อื การเมืองของภาคประชาชนนัน่ เอง เช่น การให้คุณค่าเกี่ยวกับภาระ
ความรับผิดชอบในการกาหนดชะตากรรมตนเองของประชาชน ตามแนวคิ ดเสรีนิยม การให้คุณค่า
เกีย่ วกับภาระความรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของประชาชนให้สูงเพิ่ มยิ่ งขึ้นตาม
แนวคิ ดปัจเจกชนนิ ยม การให้คุณค่าเกีย่ วกับภาระความรับผิดชอบในการจัดตัง้ กลุ่มองค์กรสถาบันเพื่อ
เจรจาต่ อรองถ่วงดุลย์และการเข้าร่วมใช้ อานาจรัฐของประชาชนตามแนวคิ ดพหุนิยม หรือการให้
คุณค่าเกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบในการแสวงหาโอกาสและทางเลือกเกี่ยวกับผลประโยชน์ และ
ความต้องการของประชาชนอย่างอิ สระด้วยตนเองแทนการถูกกากับชี้นาจากรัฐหรือองค์กรอื่นตาม
แนวคิ ดประโยชน์ นิยม เป็นต้น
4. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกับนวัตกรรมการห้ามล้ออานาจรัฐและฟันเฟื องขับเคลื่อนสิ ทธิ
อานาจประชาชน
รัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ง เป็ น ทัง้ กติก าสู ง สุ ด (supreme
law) และระเบีย บพื้น ฐานทางการปกครอง
(fundamental law) ด้วยนัน้ ถือเป็ นนวตกรรมทางการเมืองที่สาคัญอย่างยิง่ ต่อการสร้างการยอมรับร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง โดยเฉพาะการกาหนดความสัมพันธ์ทางอานาจภายใต้เงื่อนไขที่
ประชาชนยอมให้มผี ปู้ กครองหรือรัฐบาลทีม่ คี วามชอบธรรมได้
หน้ าที่ส าคัญของรัฐธรรมนู ญ คือ การสร้างวิ ว ฒ
ั นาการทางการปกครองให้เกิด ขึ้น ซึ่งจะต้อ ง
ประกอบด้วยเงื่อนไขที่สาคัญคือ การบัญญัตเิ นื้อหาสาระทีเ่ ป็ นการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองให้
เคลื่อ นไปในทิศ ทางที่ก้ า วหน้ า คือ เป็ น ประชาธิป ไตยมากขึ้น กับ การน าไปปฏิบ ัติใ ห้ บ รรลุ ผ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องมีเสถียรภาพด้วย ทัง้ นี้ เพราะหากรัฐธรรมนู ญที่มเี นื้อหาดีแต่นาไปปฏิบตั ไิ ม่ได้
หรือไม่มเี สถียรภาพพอนัน้ ในทีส่ ุดก็ไม่สามารถทาหน้าทีพ่ น้ื ฐานในการสร้างวิวฒ
ั นาการทางการปกครองได้
การสร้างวิวฒ
ั นาการทางการปกครองโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็ นเครื่องมือ ตามหลักรัฐธรรมนูญนิยม
(Constitutionalism) จึงถือว่าเป็นอารยธรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งทีแ่ สดงว่า สังคมมีความเห็นพ้อง เคารพ
กติกาซึง่ เป็นการยอมรับหลักการปกครองโดยกฎหมาย(rule of law) แทนการใช้กาลังอานาจ ในทางตรงกัน
ข้าม การคุกคาม การสร้างอุปสรรคขัดขวางหรือสร้างความสันคลอนต่
่
อเสถียรภาพของการใช้รฐั ธรรมนูญ ให้
มีความล่าช้า ไร้ประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ แม้ไม่ถงึ กับการยกเลิกหรือฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง
ไป ก็ถอื ว่าเป็นความล้มเหลวในการใช้รฐั ธรรมนูญด้วยเช่นกัน และยังเป็ นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองทีย่ งั ไม่พร้อมพอที่จะใช้รฐั ธรรมนู ญเป็ นเครื่องมือในการสร้างวิวฒ
ั นาการทางการปกครองอีกด้วย
เนื่ อ งจากกลุ่ ม ทรราชย์ท่ีม ีบ ทบาทในการครอบง าระบบการเมือ งยัง มีแ ละใช้อิท ธิพ ลเหนื อ กติก าของ
รัฐธรรมนูญอยูน่ นเอง
ั่
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ในอดีตทีผ่ ่านมา สังคมไทยถือว่าขาดโอกาสในการสร้างวิวฒ
ั นาการทางการปกครองโดยอาศัยกติกา
ของรัฐธรรมนู ญ เพราะไม่มที ัง้ รัฐธรรมนู ญ ที่มเี นื้อ หาดี และการปฏิบตั ิท่มี เี สถียรภาพ รัฐธรรมนู ญ ฉบับ
ประชาชน ซึ่งถือว่ามีเนื้อหาทีด่ นี นั ้ นับได้ว่าเราได้ถูกทดสอบถึงความพร้อมไปถึงครึง่ ทางแล้ว ส่วนทีเ่ หลือ
อีกครึง่ ทางคือการสร้างเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญในการนาไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ นนั ้ ถือเป็ น
ภาระและความรับผิดชอบร่วมกันอันสาคัญยิง่ ของประชาชน
เหตุผลสาคัญที่ถอื ว่าเป็ นภาระความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนนัน้ ก็เพราะว่ารัฐธรรมนู ญ ปี
2540 ได้สะท้อนเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยแบบก้าวหน้ า
โดยเฉพาะการสร้างรากฐานทางการเมืองภาคประชาชน กล่าวคือ นอกจากจะมีจุดเน้นในการจากัดและ
ควบคุมตรวจสอบอานาจรัฐอย่างเข้มงวดแล้ว ยังเพิม่ จุดเน้นใหม่ในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและอานาจของ
ภาคประชาชนอย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ถึงระดับทีเ่ รียกได้ว่าเป็ นการเข้าถึงและใช้อานาจรัฐ ในลักษณะที่
เป็นประชาธิ ปไตยทางตรง (direct democracy) และการเข้ามีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง (strong participation)
ซึง่ จาเป็นต้องอาศัยบทบาทของประชาชนเป็นสาคัญ กล่าวอีกนัยก็คอื รัฐธรรมนูญ ปี 2540 สร้างขึ้นมาเพื่อ
มุ่งให้ ประชาชนเป็ นผู้ใช้ นัน่ เอง ดังนัน้ หากจะคาดหมายถึงความสาเร็จในการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนู ญแล้ว ก็ต้องคาดหมายจากระดับความตื่นตัวและระดับความสามารถในการใช้รฐั ธรรมนู ญของประชาชน
นันเอง
่
ในการเข้าถึงและใช้อานาจรัฐของประชาชนในรูปของประชาธิปไตยทางตรง และการเข้ามีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็งถึงขัน้ ที่ อาจเรียกได้ ว่าเป็ นประชาชนผู้มีอานาจ (powerful people) นัน้ ได้ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนู ญหลายมาตราด้วยกัน(4) เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิอานาจประชาชนในบทบาทของ
การออกกฎหมายตามมาตรา 170 และมาตรา 287 ซึ่งกาหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อ
ประธานรัฐสภา และเสนอออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ต่อประธานสภาท้องถิน่ บทบาทของการรับข้อมูลข่าวสาร คา
ชีแ้ จงเหตุผลและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของรัฐจากหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 58 และมาตรา 59 บทบาทของการจัดตัง้ องค์กรทางการเมืองในการแข่งขันเข้าสู่
อานาจตามวิถที างของระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา 47 บทบาทของการแสดงออกถึงผลประโยชน์ความ
ต้องการของตนในรูปของการชุมนุ มตามมาตรา 44 บทบาทของการแสดงความเห็นทางสาธารณะผ่านทาง
สื่อสารมวลชนตามมาตรา 39 บทบาทของการบริหารจัดการประโยชน์ ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมสาธารณะ
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ชุมชนและระดับชาติ ตามมาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 290 บทบาทของการควบคุม
ตรวจสอบ ร้อ งเรียน และถอดถอนหน่ ว ยงาน เจ้าหน้ าที่ และผู้ดารงต าแหน่ งทางการเมือ ง ทัง้ ในระดับ
(4)

โปรดดูรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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ท้องถิ่นและระดับชาติตามมาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 70 มาตรา 286 และมาตรา 304 รวมตลอดทัง้
บทบาทในการเป็ น ตัว แทนภาคประชาชน เพื่อ คุ้ม ครองดู แ ลสิท ธิผ ลประโยชน์ ท ัง้ ของประชาชนและ
ประเทศชาติดา้ นต่างๆ ตามมาตรา 57 มาตรา 68 มาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 89 มาตรา 145
และมาตรา 199 ซึ่งกาหนดให้จดั ตัง้ องค์กรตัวแทนผู้บริโภค การไปใช้สทิ ธิเลือ กตัง้ การเข้าร่วมกาหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองและการวางแผนสาธารณะ การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
เพื่อเรียกร้องการกระจายอานาจและการตัดสินใจในกิจการท้องถิน่ การร่วมสงวนรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิน่ การให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะปญั หาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมต่อคณะรัฐมนตรี
การออกเสียงประชามติ รวมตลอดทัง้ การคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ในรู ปของ
องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น
จากหลักฐานข้างต้น จะเห็นได้ว่าความเป็ นนวตกรรมในการห้ามล้ออานาจรัฐ และการเป็ นฟนั เฟือง
สาคัญของการขับเคลื่อนสิทธิอานาจประชาชนของรัฐธรรมนูญ ปี 2540 นัน้ นัยสาคัญของมันก็คอื การทีเ่ รา
ได้ทาการปฏิ รปู การเมืองในเงื่อนไขของการลดบทบาทความสาคัญของอานาจรัฐลงและเพิ่ มบทบาท
ความส าคัญในสิ ทธิ อานาจของประชาชนมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คอื การอาศัย รัฐธรรมนูญเป็ น
เครื่องมือในการสร้างวิ วฒ
ั นาการทางการปกครองนัน่ เอง แต่สงิ่ สาคัญเหนือสิง่ ใดอยู่ท่คี วามตระหนัก
ของประชาชน ถึงความสาคัญของบทบาทและสิทธิอานาจทีเ่ พิม่ มากขึน้ นัน้ ว่าจะทาหรือใช้ในทางปฏิบตั ใิ ห้
สัมฤทธิ ์ผลตามเป้าหมายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญได้อย่างไร จะต้องเตรียมความพร้อม เรียนรู้ เข้าใจใช้
ประโยชน์ ตื่นตัว และเปลีย่ นแปลงทัศนะและท่าทีของตนอย่างไร ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์และวิธกี าร
ดาเนินบทบาททางการเมืองตามแนวทางและข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญใหม่ ควรดาเนินไปอย่างไร จึงจะไม่
ตกเป็ นเหยื่อหรือถูกใช้เป็ นเครื่องมือในการทาลายรัฐธรรมนูญของฝักฝ่ ายทางการเมืองอย่างไรการ
จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนก่อนหลังอย่างไร การจัดกระบวน องค์กร ระบบ เครื่อ งมือที่จาเป็ นอย่างไร
เครือข่าย พันธมิตร ขบวนการและการปฏิสมั พันธ์ การจัดสรรบทบาท การแบ่งหน้ าที่กันทาระหว่างกัน
อย่างไร การกาหนดทิศทางและการสังสมประสบการณ์
่
ใหม่ท่ตี ้องอาศัยเงื่อนเวลาที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมตลอดทัง้ การทบทวน การฝึกฝน ทัง้ บทเรียนเก่าและใหม่ดว้ ยวุฒภิ าวะทางอารมณ์และจิตใจทีอ่ ดทนอด
กลัน้ และสุขมุ รอบคอบอย่างเพียงพออีกด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับยุทธศาสตร์สาคัญของภาคประชาชนที่ควรแสดงออกต่อท่าทีของการใช้
รัฐธรรมนูญหรือการนารัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2540 ไปปฏิบตั นิ นั ้ สิง่ ทีถ่ อื ว่ามีลาดับความสาคัญเร่งด่วนสูงสุดใน
ขณะนี้กค็ อื การแสดงท่าทีในการคุ้มครองรักษาเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญ นัน่ เองเนื่องจากปมปญั หาใน
เชิงปรัช ญาของรัฐธรรมนู ญ นัน้ ไม่เ พียงแต่ การต่ อ สู้เ พื่อ ให้ได้ มาซึ่ง รัฐธรรมนู ญ ที่ดีเ ท่ านัน้ แต่ ส ิ่งที่ยาก
ยิง่ กว่ า นัน้ ก็ค ือ การรัก ษาและใช้ร ฐั ธรรมนู ญ ที่ดีนัน้ ให้บ รรลุ ผ ลในทางปฏิบ ัติอ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
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เสถียรภาพด้วย ทัง้ นี้ เพราะรัฐธรรมนูญที่ ดีนัน้ ไม่สามารถสร้างวิ วฒ
ั นาการทางการปกครองได้เลย
หากไม่ได้นาไปใช้ให้เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิ
5. ธรรมาภิ บาลกับมาตรฐานใหม่ของกระบวนมาตรการบริ หารทางอานาจและผลประโยชน์ที่
ประชาชนเป็ นทัง้ ตัวตัง้ และผลลัพธ์
ระบบธรรมาภิบาล (good governance) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทัง้ ด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร โดยครอบคลุมทัง้ ในภาครัฐ การเมือง ธุรกิจเอกชนและประชาชนด้วยนัน้ แม้จะมีพน้ื ฐาน
ทีม่ าจากผลสืบเนื่องของปญั หาความล้มเหลวผุกร่อน ในภาคของการบริหารกิจการสาธารณะเป็ นหลักก็ตาม
แต่ก็เป็ นปญั หาที่กระทบถึงประชาชนโดยส่วนรวม ประกอบกับเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญ (transitional
period) ในการยักย้ายถ่ายเทบทบาทระหว่างภาครัฐกับเอกชน ซึง่ เกิดขึน้ ในท่ามกลางบรรยากาศของการ
เผชิญหน้าทัง้ กับปญั หาวิกฤติ และความพยายามในการสร้างมิตใิ หม่ของการปฏิรปู อย่างรอบด้าน ทัง้ ทาง
การเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา ตลอดจนสังคม และวัฒนธรรมด้วย
นัน้ ระบบธรรมาภิบาลจึงเป็ นทัง้ ทางออกและทางเลือกใหม่ทส่ี นองตอบได้ทงั ้ ในกรอบของความล้มเหลวใน
วิกฤติปญั หาและความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงที่ดขี น้ึ ทัง้ ในรูปของการปฏิรูปและการพัฒนาในทางที่
ก้าวหน้าด้วย
หลักการสาคัญทัง้ 6 ประการของระบบธรรมาภิบาล(5) คือ (1) หลักนิตธิ รรม (2) หลักคุณธรรม
(3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุม้ ค่า
นัน้ หากได้มกี ารนาไปใช้ในทางปฏิบตั ติ ามกรอบของหลักการดังกล่าวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่มกี าร
ควบคุมตรวจสอบและประเมินวัดผลอย่างเป็ นรูปธรรมแล้ว น่ าจะกล่าวได้ว่า เป็ นลูกตุ้มพัฒนาที่ มีพลัง
อย่างไพศาลในการผลักดันการเปลีย่ นแปลงก้าวสาคัญของสังคมไทยในปจั จุบนั
ผลลัพธ์สาคัญทีน่ ่าจะคาดหมายได้จากระบบธรรมาภิบาล คือ ผลทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนของ
กระบวนมาตรการ (measure processing) มากกว่าการมีผลต่อโครงสร้าง (structure) ของระบบสังคม
การเมือง กล่าวคือผลลัพธ์ท่จี ะเกิดขึน้ ต่อกระบวนการที่ว่านัน้ ก็คอื ผลต่ อการยกระดับมาตราฐานใหม่
ของกระบวนมาตรการบริ หารทางอานาจและผลประโยชน์ ที่ใช้ ประชาชนเป็ นทัง้ ตัวตัง้ และผลลัพธ์
นัน่ เอง โดยเฉพาะต่ อ กระบวนการทางอ านาจและผลประโยชน์ ใ นระหว่างภาคส่ ว นต่ าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
การเมืองเอกชนและประชาชน นัน้ เป็ นกระบวนการทีต่ ้องผ่านการมีส่วนร่วมหรือการมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน
อย่างเข้มข้นระหว่างภาคีทห่ี ลากหลาย ผ่านขัน้ ตอนทีม่ คี วามซับซ้อนเข้มงวดของกติกา รวมตลอดทัง้ การ
(5)

โปรดดูระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี พ.ศ. 2542
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ผ่านเกณ์์กาหนดตามมาตรฐานของมาตรการและเครื่องชีว้ ดั ทีเ่ ปิดเผยและมีการถ่วงดุลย์ตรวจสอบร่วมกัน
ได้จากทุกฝา่ ยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ภายใต้เงือ่ นไขของหลักการทัง้ 6 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
นัน้
กระบวนมาตรการบริหารทางอานาจและผลประโยชน์ทใ่ี ช้ประชาชนเป็ นทัง้ ตัวตัง้ และผลลัพธ์ภายใต้
เงื่อนไขของระบบธรรมาภิบาลนัน้ กาลังจะถูกพัฒนาให้เป็ นทัง้ ค่านิยม วัฒนธรรม และกติกาใหม่ของ
ระบบสังคม การเมืองในรูปของโครงสร้างส่วนบน (super structure) ต่อไป ไม่ว่าในรูปของระเบียบ
กฎหมาย หรือแผนชาติคอื แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ก็ตาม ซึ่งจะถูกใช้สาหรับ
เป็ นบรรทัดฐานสาคัญของกระบวนการใช้อานาจและการจัดสรรประโยชน์ ท่ามกลางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทัง้ ใน
ภาคการเมือง การบริหารเอกชนและประชาชน ซึง่ เป็ นทีค่ าดหมายได้ว่าจะส่งผลกระทบทีต่ ่อเนื่องในระยะ
ยาวและกว้างไกลต่อการเติบโตของพลังอานาจในภาคส่วนของเอกชนและประชาชนเป็นอย่างมาก
สิง่ สาคัญทีต่ อ้ งตระหนักสาหรับภาคเอกชนและประชาชน ในขณะนี้ ก็คอื การกาหนดยุทธศาสตร์
ของภาคเอกชน และประชาชนในการทีจ่ ะยกระดับความสาคัญในบทบาทของตน ในการทีจ่ ะเป็ นตัวแปร
นาทาการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลให้ มีความก้ าวหน้ าและแปลงให้ เป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนได้
โดยเฉพาะการเจาะเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางและเป็ นแถวหน้ าในการขับเคลื่อนทีแ่ ท้จริงได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผลของ
การใช้หลักการของระบบธรรมาภิบาลนัน้ ได้เกิดประโยชน์สูงสุด และทีส่ าคัญคือ ผลลัพธ์สุดท้ายที่ตกถึง
มือ ประชาชนอย่ างแท้ จริ งได้ ด้ว ย ไม่ใ ช่เ ป็ นการพัฒนาหรือการปฏิ รูปเพื่ อแก้ไขปั ญหาและสนอง
ผลประโยชน์ ให้แก่หน่ วยงานของภาครัฐด้วยกันเอง เหมือนกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทีใ่ ช้กนั มาในอดีต
6. ประชาสังคมกับการปักปันพรมแดนอานาจใหม่ของการเมืองภาคประชาชนนอกกลไกการเมือง
และอานาจรัฐ
ประชาสังคม (civil society) ถือเป็ นการปกั ปนั พรมแดนใหม่ของอาณาบริเวณอานาจการเมืองใน
ภาคประชาชน ซึง่ แยกตัวออกมาจากอาณาบริเวณของอานาจการเมืองในกลไกอานาจรัฐ ภายใต้พรมแดน
ของประชาสังคม ซึง่ ประกอบด้วยหน่ วยย่อยขององค์กรประชาชนหลากหลายรูปแบบทัง้ ในรูปของกลุ่ม
ชุมชน ประชาคม ภาคี เครือข่าย ขบวนการ สมัชชา สมาพันธ์ สหพันธ์ เวทีสาธารณะ สภาชาวบ้าน หรือ
เวทีชาวบ้าน นัน้ ได้มกี ารขับเคลื่อนด้วยรูปแบบของกิ จกรรมสาธารณะที่ หลากหลายพร้อมกันไปด้วย
เช่นกัน อาทิ กิจกรรมทางภูมปิ ญั ญา สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม การบริหารจัดการ
รวมทัง้ กิจกรรมทางการเมืองด้วย
นอกเหนือจากองค์กรประชาชน และกิจกรรมสาธารณะของภาคประชาชนในประชาสังคมแล้ว สิง่
สาคัญ อันเป็ น มรดกทางวัฒนธรรมของการเมือ งภาคประชาชนที่ถื อ ว่ า เป็ น กลไกส าคัญ ในการผลิต ซ้ า
(reproduction) เพื่อสืบสานและขยายเครือข่ายอาณาบริเวณทางอานาจของการเมืองภาคประชาชนให้ม ี
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ความต่อ เนื่อ งอย่างยังยื
่ นในเชิงคุ ณ ภาพต่ อไปได้นัน้ ก็คอื การเคลื่อ นไหวและการก่อ ตัง้ รกรากของสิ่งที่
เรียกว่า ขบวนการวิ ถีประชา(6) (civic movement) ซึ่งถือว่าเป็ นเบ้าหลอมใหญ่อ ันสาคัญยิง่ ในการปลุก
กระตุ้นกระแสสานึ กใหม่ของการเมืองภาคประชาชน (civic mind) อันเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนา
ไปสู่วฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (civic culture) ต่อไปในอนาคตระยะยาว
นัยสาคัญของประชาสังคมที่ถือว่าเป็ นคุณูปการอันสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพการเมืองภาค
ประชาชนก็คอื การมีตาแหน่ งแห่งที่ (position) หรือการมีทย่ี นื ใหม่ในอาณาบริเวณทีเ่ ป็ นพรมแดนการเมือง
ของภาคประชาชนเอง ซึง่ นอกจากการได้รบั การยอมรับและสนองตอบของรัฐเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในรูปของการสนับสนุ นในส่วนของโครงสร้างบริการพืน้ ฐาน (infra structure) เช่น การส่งเสริมการ
จัดตัง้ องค์กรและกิจกรรมสาธารณะของภาคประชาชนแล้ว ยังได้ขยายผลไปสู่การเปลีย่ นแปลงในส่วนของ
โครงสร้างบน (super structure) อื่นๆ ตามมาด้วย เช่น การผลักดันในส่วนของนโยบายและแผนระดับชาติ
งบประมาณแผ่นดินและการออกกฎหมายใหม่ ๆ มารองรับในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุ นกิจกรรมของ
องค์กรประชาชนมากขึน้ ตามลาดับ สิง่ ทีส่ าคัญยิง่ กว่านัน้ ก็คอื ภาคประชาชนเริม่ มีความมันใจในบทบาทของ
่
ตนเอง มีการฝึกฝนเรียนรูป้ ระสบการณ์ทางสาธารณะ (public skill) เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะการได้สมั ผัสกับ
ความสาเร็จก้าวใหม่ในระดับสูงสุดของความเป็ นประชาชน (people achievement) ก็คอื การที่ ภาคประชาชน
รู้สึกและเชื่อมันว่
่ าพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น (self responsibility) ซึง่ จะเป็ นจุดเริม่ ต้นก้าวสาคัญในการสร้าง
รอยประทับของประวัตศิ าสตร์ใหม่ท่เี รียกว่า สานึ กใหม่แห่ งการปลดปล่อยและแยกตัวออกเป็ นอิ สระ
จากรัฐ (dependence mind) สร้างแรงขับดันใหม่ในการมุ่งพึง่ พาตัวเอง และช่วยเหลือกันเองก่อนทีจ่ ะคิดพึง่
รัฐ ซึง่ นับเป็นจุดเริม่ ต้นก้าวสาคัญของการพัฒนาระบบการปกครองตนเอง (self government) ในอนาคตระยะยาว
ต่อไป และผลพลอยได้ทส่ี าคัญคือการลดน้ อยถอยลงของบทบาทอานาจรัฐ (less government) นันเอง
่
7. วัฒนธรรมพลเมืองกับเบ้าหลอมจิ ตวิ ญญาณผู้กระทาทางการเมืองของภาคประชาชน
วัฒนธรรมพลเมือง (civic culture) ถือเป็นรากฐานวัฒนธรรมทางการเมืองทีส่ าคัญของการเมืองภาค
ประชาชน เนื่ อ งจากเป็ น วัฒ นธรรมที่เ น้ น การเข้า มีส่ ว นร่ ว มอย่ า งกระตือ รือ ร้น และเข้ม แข็ง ( active
participation strong-participation) มีเ หตุ ผ ล (rational base) และมีค วามคาดหวัง ถึง ผลกระทบทาง
การเมืองทีจ่ ะเกิดขึน้ (political efficacy) ตามมาด้วย
วัฒนธรรมพลเมืองนัน้ ผูกพันกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะพิเศษเฉพาะของประชาชนด้วย คือการมี
คุณสมบัติท่เี รียกว่าความสามารถของผู้อยู่ใต้ปกครอง (subject competence) และความสามารถของ
(6)
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พลเมือง (citizen competence) เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขดังกล่ าว จะเห็นได้ว่าความสาคัญนัน้ อยู่ท่ภี าค
ประชาชนและต้องเป็ นประชาชนที่มคี วามสามารถด้วย ดังนัน้ การฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์ทางการ
เมือง จึงถือว่ามีความจาเป็น ขณะเดียวกันในส่วนของสภาพแวดล้อมทางการเมืองเอง ระบบการเมืองก็ต้อง
มีการสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง (political socialization) ด้วย
การฝึ กฝนทักษะและประสบการณ์ทางการเมืองให้เป็ นผู้ใต้ปกครองและพลเมืองที่มคี วามสามารถ
นัน้ ต้องเริม่ จากการสร้างสานึ กพื้นฐานเรื่องจิตสานึกสาธารณะ (public mind) มีความสนใจใฝ่รเู้ กี่ยวกับ
ข่าวสารกิจการบ้านเมืองทัง้ ใกล้และไกลตัว (well – informed) มีความตื่นตัวในการเข้าร่วมรับภาระในกิจการ
สาธารณะ (sense of duty) การเข้าไปร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมทางสาธารณะเยี่ยงวิถชี วี ติ ปกติทวไป
ั่
(acting participation in public life) รวมทัง้ การมีความเชื่อมันศรั
่ ทธาต่อระบบการเมือง รัฐบาลและระบอบ
ประชาธิปไตย (trust in government & democracy) ด้วย
นัยสาคัญของการสร้างวัฒนธรรมพลเมืองในการเมืองภาคประชาชน ก็คอื การสร้างเบ้าหลอมจิ ต
วิ ญญาณของผู้กระทาทางการเมืองของภาคประชาชน (political actor) นัน่ เอง ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิต
วิญญาณของผูก้ ระทาทางการเมืองนัน้ จะเป็ นคุณูปการอย่างสูงต่อการพัฒนากระบวนการประชาธิ ปไตย
ทางการเมืองในภาคประชาชน (people democratization) โดยทีป่ ระชาชนนัน้ เป็ นผูก้ ระทาทางการเมือง
โดยตรง แทนทีจ่ ะเป็ นเพียงฝา่ ยถูกกระทาหรือเป็นเครือ่ งมือทางการเมืองภายใต้การกากับชีน้ าหรือครอบงา
โดยกลุ่มการเมือง หรือองค์กรสถาบันทางการเมืองอื่นเพียงด้านเดียว ซึ่งการเป็นผูก้ ระทาทางการเมืองเอง
โดยตรงนัน้ มีความหมายสาคัญอย่างยิง่ ต่อการยกระดับฐานะอานาจและบทบาททางการเมืองของ
ประชาชนโดยเฉพาะฐานะอานาจและบทบาททีเ่ รียกว่า ประชาชนผู้มีอานาจ (powerful people) หรือการ
เป็ นประชาชนหรือบุคคลที่มที กั ษะความสามารถในการเข้ามีส่วนร่ วมทางการเมือง เพื่อแปลงเอาทักษะ
ความสามารถทีต่ นมีอยู่นนั ้ มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมืองได้ (political efficacy) แม้
ไม่ใช่ผดู้ ารงตาแหน่ งหรือกุมอานาจการเมืองอยูก่ ต็ าม ซึง่ จะส่งผลให้บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนนัน้ มีความหมายสาคัญสูงขึน้ ถึงระดับที่เรียกว่า ประชาชนเป็ นผู้กาหนดชะตากรรมของ
ตนเอง (people determination) ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการมีอานาจในระดับของการตัด สิ นใจ
(empowered decision – making) ได้ และสิง่ สาคัญทีจ่ ะต้องติดตามมาภายหลังนัน้ ก็คอื สิง่ ทีเ่ รียกว่า ความ
ผูกพันเป็ นเจ้าของประเทศหรือสังคมของประชาชน (sense of belonging) ซึง่ จะมีความสาคัญอย่างยิง่
ต่อการวางรากฐานทีเ่ ป็นปึกแผ่นมันคงของระบบการเมื
่
องภาคประชาชนต่อไปในอนาคตระยะยาว
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8. ข้อสรุป
รัฐสัญญาประชาคม (social contract state) กับการปลุกกระแสสานึกใหม่ของการเมืองภาค
ประชาชน ดังได้กล่าวมาในข้างต้นนัน้ ไม่ว่าจะมองในกรอบของทางเลือกหรือทางหลักของกระแสสังคม
การเมืองในปจั จุบนั ก็ตาม สิง่ ทีเ่ ราไม่อาจปฏิเสธได้สาหรับกระแสการเมืองยุคใหม่กค็ อื การทีเ่ ราไม่อาจมอง
การเมืองหรือประชาธิปไตยในกรอบที่แปลกแยกไปจากมาตรฐานคุณภาพที่ แตกต่างหรือห่างไกลไปจาก
บริบทแวดล้อมอื่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมได้ โดยเฉพาะในกรอบที่ต้องอาศัยพื้นฐานความ
ต้องการและบรรทัดฐานจากความคาดหวังของประชาชนเป็ นเครื่องชีว้ ดั ตัดสินด้วยแล้ว อาจกล่าวได้ว่าคง
ไม่มศี าสดาหรือจิตรกรคนใดสามารถจินตนาการออกแบบหรือหยิบยื่นให้ได้ดเี ท่ากับการกาหนดตนเองของ
ประชาชนอย่างแน่นอน
การกาหนดตนเองของประชาชน เป็ นกุญแจสาคัญของการเมืองระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริม
แนวทางและเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการเมืองภาคประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยังยื
่ นก็เป็ น
สิง่ จาเป็ นเช่นเดียวกัน หากมองไกลไปถึงบริบทแวดล้อมของกระแสแห่งยุคที่เรียกว่ายุคหลัง ความทันสมัย
(post modern era) และยุคของความประจักษ์แจ้งแห่งภูมปิ ญั ญาใหม่ (neo – enlightenment era) อย่างในปจั จุบนั
ด้วยแล้ว ความสาคัญของภาคประชาชนในฐานะทีเ่ ป็ นศูนย์กลางหลัก (people centric) ของจักรกลในการ
ขับเคลื่อนพลวัตของกระแสสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใหม่ นัน้ คงจะไม่จากัดขอบเขต หรือมี
ความหมายเดียวกันกับประชาชนในยุคดัง้ เดิมอีกต่อไป
ความล้มเหลวของการรวมศูนย์กลางอานาจให้กระจุกตัวอยูท่ ร่ี ฐั และการปฏิเสธรัฐทีเ่ ต็มไปด้วยกลไก
ของการผูกขาด การครอบงา การใช้กาลังบังคับ และการควบคุม (coercion orientation) มากกว่าความ
รับผิดชอบ และตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างหลากหลายอย่างฉับไวของประชาชน (responsive
orientation) ตลอดจนการจุดประกายของกระแสทางเลือกใหม่ในซีกของการเมืองภาคประชาชนร่วมด้วยนัน้
ล้ว นมีส่ ว นผลัก ดัน ให้เ กิด อัต ราเร่ง ที่เ ร็ว ขึ้น ในการเบียดแทรกบทบาทครอบงาของรัฐ ให้ ต กไปจากเวที
การเมืองแบบดัง้ เดิม จนยากทีจ่ ะตัง้ ตัวหรือตรึงหมุดยึดการรวมศูนย์ผูกขาดหรือทาหน้าทีห่ ลักเหมือนอย่าง
เดิมได้อกี ต่อไปแล้ว
การเติบกล้าของพลังอานาจใหม่นอกศูนย์อานาจรัฐ ทีเ่ รียกว่า การเมืองภาคประชาชนจึงเป็ นเสมือน
ลิม่ ยักษ์ในการทาปฏิกริ ยิ าแตกตัว (fission reaction) อานาจการรวมศูนย์แบบเบ็ดเสร็จทีศ่ ูนย์กลางเดียวให้
พ้นยุค และหมดความหมายไปจากความสาคัญ แบบเก่ า ในขณะเดียวกัน การสถาปนาการเมืองภาค
ประชาชนให้ เ ป็ นหลัก หมุ ด ใหม่ เ ข้ า ไปทดแทนรัฐ จึ ง เป็ นระเบี ย บวาระที่ ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรับ
การเมืองใหม่ในภาคประชาชน
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สิง่ ทีเ่ รียกว่ารัฐทีด่ ี พลเมืองดี รัฐสัญญาประชาคม ลัทธิประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญใหม่ ธรรมาภิบาล
ประชาสังคม และวัฒนธรรมพลเมือง ล้วนเป็ นขุมทรัพย์ของการปลุกกระแสสานึกใหม่ของการเมืองภาค
ประชาชนทีจ่ ะต้องนามารือ้ ฟื้น ทบทวน และกาหนดยุทธศาสตร์ในการใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อให้กระบวนการ
สถาปนาการเมืองภาคประชาชน นัน้ สัมฤทธิ ์ผลส่งคุณูปการต่อการพัฒนาคุณภาพการเมืองใหม่และการ
พัฒนาประชาธิปไตยทีย่ งยื
ั ่ นได้อย่างแท้จริงต่อไป
การเมืองภาคประชาชน จึงเป็ นทางเลือกใหม่ของรัฐที่ดีตามความหมายของรัฐสัญญาประชาคม
ที่ ถือเอาประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการก ากับอานาจรัฐ อาศัยการสร้างพลเมืองดี เข้ ามารับผิ ดชอบ
การเมือง เพื่อเป็ นแกนนาในการขับเคลื่อนพลวัตทางการเมืองในภาคประชาชน ด้วยขบวนการวิ ถีประชา
ขององค์กรประชาชนแทนกระบวนการแข่งขันกันยึดกุมอานาจระหว่างกลุ่มฝักฝ่ ายทางการเมือง ซึ่งเป็ น
การเมืองมิ ติใหม่ ที่แยกออกมานอกกลไกและอานาจรัฐซึ่ งไม่แข่ งขันเข้ายึดกุมอานาจรัฐ แต่ อยู่เหนื อ
กลไกการเมืองกระแสหลักและอานาจรัฐ ซึ่งเป็ นการสร้างรัฐและการเมืองรูปแบบใหม่ที่เป็ นการบูรณาการ
ร่ วมกันระหว่ างการปกครองของภาคประชาชน ประชาธิ ปไตยกึ่ งทางตรงกึ่ งส่ วนร่ วม ประชาสังคม
ธรรมาภิ บาล วัฒนธรรมพลเมือง และรัฐสัญญาประชาคม
9. ข้อเสนอ
การสถาปนาการเมืองภาคประชาชนและการสร้างกระแสสานึกใหม่ของการเมืองภาคประชาชน หาก
จะให้เ ป็ น ผลต่ อ การพัฒนาคุ ณ ภาพใหม่ทางการเมือ งและการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยังยื
่ น นัน้ ควร
พิจารณาถึงการพัฒนาอย่างผสมผสานระหว่างองค์ประกอบรากฐานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1. การสร้างรากฐานทางด้านความสามารถทางการเมืองภาคประชาชน (political
competence)ให้มกี ารฝึกฝน ถ่ายทอด แลกเปลีย่ นและเผยแพร่ทกั ษะ ความรูก้ นั อย่างทัวถึ
่ ง และต่อเนื่อง
โดยเฉพาะทักษะของการต่อสูท้ างการเมืองในวิถที างสันติทช่ี ่วยในการประนีประนอมประสานประโยชน์
2. การสร้างรากฐานทางด้านวัฒนธรรมทางการเมืองภาคประชาชน (political culture)ให้ม ี
การสร้างขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี แนวความคิด และจริยธรรมทีส่ ามารถใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิง
ร่วมกันได้หรือเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองร่วมกันได้
3. การสร้างรากฐานทางด้านสถาบันทางการเมืองภาคประชาชน (political institutionalization)ให้มกี าร
จัดตัง้ ทีเ่ ข้มแข็งสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องในการปฏิบตั ภิ าระหน้าทีอ่ ย่างเป็น
ระบบมีการกระจายอย่างทัวถึ
่ งสามารถพึง่ พาตัวเองได้ และมีความคงทนสามารถเผชิญกับปญั หาและแรง
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กดดันได้อย่างหนักแน่นมันคง
่
ตลอดจนมีการพัฒนาและหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงผูน้ าและบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถได้โดยราบรื่นและถ่ายโอนภารกิจอย่างต่อเนื่อง
4. การสร้างรากฐานทางด้านขบวนการทางการเมืองภาคประชาชน (political movement) ให้
มีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และมีการปฏิบตั สิ มั พันธ์รว่ มกันกับส่วนอื่นของสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาทีม่ คี วามก้าวหน้าสูงยิง่ ๆ ขึน้
5. การสร้างรากฐานทางด้านเครือข่ายทางการเมืองภาคประชาชน (political network)ให้ม ี
การเชื่อมโยง และการช่วยเหลือสนับสนุนซึง่ กันและกันกับภายนอก ทัง้ ในทางราบและทางดิง่ มีการแบ่ง
งานกันทาและมีการยึดโยงกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ
6. การสร้างรากฐานทางด้านการสื่อสารทางการเมืองภาคประชาชน (political communication) ให้
มีระบบสารสนเทศ มีระบบทางด่วนข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพฉับไว ทัวถึ
่ ง และกระจายอย่างกว้างขวาง มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการปรับความทันสมัยของข้อมูล ตลอดจนระบบการบริการและการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทางการเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และยืดหยุน่ สูงด้วย
7. การสร้างรากฐานทางด้านมาตรการและกลยุทธ์ทางการเมืองภาคประชาชน (political
strategy)ให้มรี ะเบียบวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง และเป้าหมาย
ทางการเมืองทีต่ อ้ งการบรรลุดว้ ย สามารถใช้ประโยชน์จากเงือ่ นไขของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ โอกาส
สิทธิ และเสรีภาพทางการเมืองตลอดจนการจัดการในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองทีก่ ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
หรือประสิทธิผลทางการเมืองได้สงู ด้วย โดยเฉพาะมาตรการและกลยุทธ์ทส่ี าคัญหลัก ๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ใน
การประสานประโยชน์และความขัดแย้ง การกดดัน เจรจาต่อรอง ควบคุมตรวจสอบ การเจาะลึกและ
เกาะติดกับกรณีต่างๆอย่างต่อเนื่อง การเรียกร้องหรือแม้แต่การสร้างแนวร่วมพันธมิตร การสร้างอิทธิพล
รูปแบบต่างๆ ต่อองค์กรของรัฐ
8. การสร้างรากฐานทางด้านบรรทัดฐานทางการเมืองภาคประชาชน (political norm) ให้ม ี
การสร้างสรรค์ สังสม
่ ปลูกฝงั และสืบสานจารีตประเพณี ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองภาคประชาชนขึน้ มา
รองรับอย่างต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรม
9. การสร้างรากฐานด้านการกล่อมเกลาทางการเมืองภาคประชาชน (political socialization)
ให้มกี ารสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติ ค่านิยม และหล่อหลอมพฤติกรรมทางการเมืองในภาค
ประชาชนในระหว่างเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนด้วยกันเอง
10. การสร้างรากฐานด้านการผลิ ตซา้ ทางการเมืองภาคประชาชน (political reproduction)
ให้มกี ารพัฒนาบุคลากร หรือทรัพยากรบุคลากรทางการเมืองภาคประชาชน สร้างยุวชนการเมืองภาคประชาชน
มีการกาหนดหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะใหม่ๆทีม่ คี วามก้าวหน้ายิง่ ๆขึน้
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11. การสร้างรากฐานด้านภาวะผูน้ าทางการเมืองภาคประชาชน (political leadership) ให้ม ี
การส่งเสริมภาวะผูน้ าใหม่ทางการเมืองทีไ่ ม่เน้นการแข่งขันทางอานาจ หรือเพื่อการแย่งยึดเข้ากุมอานาจรัฐ
แต่เน้นความสาคัญของการมีภาวะผูน้ าทางการเมืองแบบพลเมือง รวมทัง้ การส่งเสริมการสร้างวีรบุรษุ
มวลชน ด้วย
12. การสร้างรากฐานด้านการเมืองทางเลือกภาคประชาชน (alternative politics) ให้มกี าร
สร้างทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมบทบาททางการเมืองภาคประชาชน นอกเหนือจากแบบแผนดัง้ เดิมทีเ่ น้น
การมีส่วนร่วมแบบทางอ้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมแบบทางตรงมากขึน้ ให้มสี ทิ ธิ ์มีส่วนในระดับการ
ตัดสินใจทีแ่ ท้จริง ขยายสิทธิ ์โอกาสให้ภาคประชาชนเป็ นฝา่ ยนาในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะ
วิกฤตการณ์หรือปญั หาสาคัญทัง้ ระดับชุมชน และระดับชาติ รวมทัง้ การแก้ไขปญั หากันเองระหว่างภาคีท่ี
เกีย่ วข้อง
13. การสร้างรากฐานทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในภาคประชาชน (political ideology) ให้ม ี
การสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองภาคประชาชนแยกเป็ นเอกเทศต่างหากจากกรอบอุดมการณ์ทางการเมือง
กระแสหลัก สามารถสื่อสาร เชื่อมโยงระหว่างกันได้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจทางการเมืองให้แก่
ประชาชนด้วยกันเองได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนสามารถโต้แย้ง หักล้าง แยกความแตกต่าง สร้าง
เอกลักษณ์ใหม่และมีอทิ ธิพลต่อความคิดของประชาชนเหนือกว่าอุดมการณ์ดงั ้ เดิมกระแสหลักได้

