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การประชุมวชิาการ 
สถาบันพระปกเกล้า  คร้ังที ่16 ประจ าปี 2557  

“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอ านาจ” 
(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) 

วนัที ่6-8  พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 

1.หลกัการและเหตุผล 

นบัเป็นเวลากว่าแปดทศวรรษท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่เส้นทางการพฒันาประชาธิปไตย 

ผ่านการลองผิดลองถูก และมีกระบวนการเรียนรู้ในวิถีประชาธิปไตยทั้งภาคการเมืองและภาค

ประชาชน  รวมทั้งมีการเกิดข้ึนของสถาบนัทางการเมืองและองคก์รอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งผ่านช่วงเวลาท่ี

เกิดการแปรเปล่ียนกลบัไปกลบัมาของประชาธิปไตยและเผดจ็การมาโดยตลอด 

หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขภายใตร้ะบบรัฐสภา มีการแบ่งแยกอ านาจผ่าน 3 สถาบนัหลกั 

ไดแ้ก่อ านาจนิติบญัญติั บริหาร ตุลาการ หากแต่ในความเป็นจริงภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย

ไทย ดุลอ านาจทางการเมืองมีการหมุนเวียนเปล่ียนแปลง ทั้งการปกครองท่ีมาจากรัฐบาลท่ีมา

จากการเลือกตั้ง และท่ีมาดว้ยวธีิอ่ืนๆ  

การเปล่ียนแปลงกลายเป็นธรรมชาติของการพฒันาการเมืองของประเทศไทย กว่าแปด

สิบปีท่ีผา่นมา มีรัฐธรรมนูญ 19 ฉบบั มีการรัฐประหารถึงสิบสามคร้ัง นอกจากน้ี เม่ือเหตุการณ์ 

“วนัมหาวิปโยค” ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดมี้การเกิดดุลอ านาจของภาคประชาชนข้ึนจาก

กลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีเคล่ือนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ   แต่หลังหมดยุคของนักศึกษา 

สถานการณ์การเมืองไดก้า้วเขา้สู่ยุคของประชาธิปไตยคร่ึงใบ อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องเพื่อ

เปล่ียนแปลงระบบการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ยงัคงปรากฏข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

กระทัง่ปี พ.ศ.2535  เกิดเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีน าไปสู่

กระแสการปฏิรูปการเมือง เป็นท่ีมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
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ซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้ึนมา

เป็นอีกดุลอ านาจหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบอ านาจต่างๆ มากข้ึน แต่กระนั้น ประเทศไทยก็ยงั

ประสบปัญหาในการบริหารประเทศจากปัจจยัหลายประการ  อาทิ การทุจริตของนกัการเมือง 

สภาพเศรษฐกิจตกต ่า รวมทั้ง การขาดเสถียรภาพทางการเมือง น าไปสู่กระแสของการปฏิรูป

การเมืองเพื่อสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสม 

หลงัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ประเทศไทย

กลบัเขา้สู่ยคุประชาธิปไตยอีกคร้ัง แต่ยงัคงมีการต่อสู้ของกลุ่มอ านาจต่างๆ จนเกิดความขดัแยง้

ทางความคิด  เกิดความแตกแยกในหลายพื้นท่ี มีการเคล่ือนไหวชุมนุมใหญ่ของมวลชนกลุ่ม 

ต่าง ๆ หลายคร้ัง ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อทุกภาคส่วนเป็นวงกวา้ง สถานการณ์มี

แนวโนม้ท่ีจะทวีความรุนแรงข้ึน แมมี้ความพยายามท่ีจะยุติปัญหาดว้ยกลไกปกติแต่ไม่เป็นผล 

จนน าไปสู่การเกิดรัฐประหารอีกคร้ัง  

พลวตัของการเมืองไทยในแปดทศวรรษ สะทอ้นใหเ้ห็นปมปัญหาของดุลยภาพและการ

ออกแบบสถาบนัการเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตย และเหมาะสมกบับริบทของ

สังคมไทย น ามาสู่การเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปการเมือง ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งคน้หากนัว่าท า

อย่างไรประเทศไทยจึงจะมีดุลอ านาจท่ีเหมาะสม ทั้งในระดับสถาบนัของรัฐ และในระดับ

พลเมือง เพื่อจรรโลงไวซ่ึ้งประชาธิปไตยท่ีย ัง่ยนื 

ดว้ยเหตุน้ี สถาบนัพระปกเกลา้ในฐานะสถาบนัทางวิชาการท่ีมีภารกิจส าคญั ในการ

พฒันาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอยา่งย ัง่ยนื จึงไดจ้ดัใหมี้

การประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้ คร้ังท่ี 16 ( KPI Congress XVI) ประจ าปี 2557 ภายใต้

หัวขอ้ “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอ านาจ” (Eight Decades of Thai 

Democracy: Dynamics of Power Balancing) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปล่ียนความรู้

ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนน าเสนอขอ้มูลภายใตฐ้านของ   การศึกษาวิจยัในประเด็น

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพลวตัแห่งดุลอ านาจท่ีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
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พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข น าไปสู่การรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการ

ปฏิรูปประเทศไทยในดา้นการเมืองการปกครองต่อไป 

2.วตัถุประสงค์   

1) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการน าเสนอผลงานวิชาการในประเด็นเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบันและปัญหา รวมทั้ งแนวทางการเสริมสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสมใน
การเมืองการปกครองของไทยทั้งในระดบัสถาบนัของรัฐ และระดบัพลเมือง 

2) เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเสริมสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสมใน
โครงสร้างอ านาจทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองภายใตร้ะบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขจากผูท้รงคุณวุฒิทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เพื่อน าขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างดุลยภาพแห่ง
อ านาจท่ีเหมาะสมใน ระดบัสถาบนัของรัฐและระดบัพลเมืองไปเสนอต่อองคก์ร
ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิรูป และจดัท ารัฐธรรมนูญใหม่ต่อไป 

4) เพื่อเอ้ืออ านวยให้เกิดการสร้างเครือข่ายและกลไกความร่วมมือของภาคีต่างๆ     
ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. กจิกรรมหลกั  

กิจกรรมหลกัของการประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้คร้ังท่ี 16 ประกอบดว้ย           
กิจกรรมหลกั 3 ส่วน  ไดแ้ก่ 

3.1 การแสดงปาฐกถา 
จัดให้มีการแสดงปาฐกถา มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมีความรู้      

ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นการเสริมสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสมในระบบโครงสร้าง
อ านาจทางการเมืองภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ไดถ่้ายทอดประสบการณ์  มุมมอง และทศันคติ ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการประชุมวชิาการคร้ังน้ี โดยจดัใหมี้การแสดงปาฐกถาพิเศษ ใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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1) การแสดงปาฐกถาน า โดยนักวิชาการผู ้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศใน
ประเด็นพลวตัแห่งดุลอ านาจและการเสริมสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสมใน
ระบบโครงสร้างอ านาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

2) การแสดงปาฐกถาปิด โดยนักวิชาการผูท้รงคุณวุฒิของประเทศไทยใน
ประเด็นพลวตัแห่งดุลอ านาจและการเสริมสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสมใน
ระบบโครงสร้างอ านาจทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3.2 การสัมมนาทางวชิาการ 
การสัมมนาทางวชิาการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเป็นเวทีส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ระดมความคิดเห็นในประเด็นพลวตัแห่งดุลอ านาจและการเสริมสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสมใน
ระบบโครงสร้างอ านาจทางการเมืองภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข ระหว่างผูบ้ริหารภาครัฐ และภาคเอกชน  นกัวิชาการ  ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูแ้ทนของรัฐบาล  
องคก์รอิสระ ส่วนราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สถาบนัการศึกษา  องคก์รภาคเอกชน 
ส่ือมวลชน  องคก์รภาคประชาชน และประชาชนทัว่ไป โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวิชาการ
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่   

1) การประชุมอภิปรายร่วม (Panel Discussion) เป็นการน าเสนอมุมมองและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ตามประเด็นหัวขอ้การสัมมนา ระหว่างผูท้รงคุณวุฒิ และนกัวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2)  การประชุมอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Group Discussion) เป็นการเสนอบทความ
เอกสารทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการน าเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย จ  านวน 6 กลุ่ม 

3.3 การจัดนิทรรศการ 
จดักิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีและ
นอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยผู ้
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พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบบัแรกแก่ปวงชนชาวไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานปัการเพื่อการพฒันาประเทศ 

4. การประชุมกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย ประกอบดว้ย 

กลุ่มยอ่ยท่ี 1: การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอ านาจรัฐ 
กลุ่มยอ่ยท่ี 2: การสร้างดุลอ านาจภายในรัฐสภา 
กลุ่มยอ่ยท่ี 3: ดุลอ านาจระหวา่งฝ่ายการเมืองและขา้ราชการประจ า 
กลุ่มยอ่ยท่ี 4: แนวทางการแกไ้ขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างดุลอ านาจอยา่งแทจ้ริง  
กลุ่มยอ่ยท่ี 5: สถาบนัการเมืองกบัการเมืองภาคพลเมือง: ดุลยภาพท่ีเหมาะสม 
กลุ่มยอ่ยท่ี 6: ดุลอ านาจรัฐ ทอ้งถ่ิน และประชาชน: การกระจายอ านาจและ 
                      การปกครองทอ้งถ่ิน 

5. จ านวนและกลุ่มเป้าหมาย  

จ านวน 500 คน ประกอบดว้ย 
1) สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
2) ผูบ้ริหาร และสมาชิกพรรคการเมือง 
3) นกัการเมืองระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน 
4) ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ี หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงาน

รัฐวสิาหกิจ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) เจา้หนา้ท่ีองคก์รระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
6) นกัวชิาการสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
7) องค์กรพฒันาชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน ผูน้  าชุมชน ผูน้  าทอ้งถ่ิน กลุ่มเครือข่าย  

ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 
8) ตวัแทนจากองคก์รภาคเอกชน 
9) ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ 
10) นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
11) ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 
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6. วนั เวลา สถานทีจ่ัดงาน 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 พฤศจิกายน 2557   เวลา 11.00 – 17.00 นาฬิกา 
วนัศุกร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2557   เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา 
วนัเสาร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2557   เวลา 12.00 – 17.00  นาฬิกา 

 ณ โรงแรมเซ็นทราศนูยร์าชการ และคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารภาครัฐ และภาคเอกชน  นกัวชิาการ  ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูแ้ทนของ
รัฐบาล  องคก์รอิสระ ส่วนราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สถาบนัการศึกษา  
องค์กรภาคเอกชน ส่ือมวลชน  องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ได้
น าเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น ในประเด็น
เก่ียวกับพลวตัแห่งดุลอ านาจและการเสริมสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสมในระบบ
โครงสร้างอ านาจทางการเมืองภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

2) ไดรั้บขอ้เสนอแนะเชิงวชิาการท่ีเป็นประโยชนต่์อการเสริมสร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสม
ในระบบโครงสร้างอ านาจทางการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนเกิดการสร้าง
เครือข่ายและกลไกความร่วมมือของภาคีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 
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-ร่าง- สาระส าคญัและประเด็นหลกัในการประชุมกลุ่มย่อย KPI Congress คร้ังที ่16 

“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอ านาจ” 
 
 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ยแบ่งเป็น 6 หอ้ง ดงัน้ี 
 1. การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอ านาจรัฐ  

  อ านาจอธิปไตยของไทย ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

ของไทย อ านาจสูงสุดในการปกครองหรืออ านาจอธิปไตย ( Sovereignty) ประกอบดว้ยอ านาจหลกั 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ อ านาจนิติบญัญติั  อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการโดยรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีองคก์รหลกัเพื่อใช้

อ านาจดงักล่าวอนัไดแ้ก่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล นอกจากน้ี ยงัมีองคก์รอิสระซ่ึงเกิดข้ึนเพื่อเป้าหมาย

ในการปฏิรูปการเมือง มีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในดา้นต่างๆ โดยเขา้มาเสริมความ

เขม้แขง็ของกลไกการตรวจสอบในระบบรัฐสภา และการตรวจสอบโดยกระบวนการยติุธรรม  

  เพื่อใหก้ารใชอ้ านาจรัฐในทุกมิติ เป็นไปโดยถูกตอ้งชอบธรรม ปราศจากการใชอ้ านาจโดย

มิชอบ (Abuse of Power)  นอกจากการแบ่งแยกองคก์รผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตยดา้นต่างๆ ออกจากกนั เพื่อมิให้

รวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้องค์กรใดองค์กรหน่ึงแลว้  ยงัจ  าเป็นตอ้งก าหนดโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางอ านาจ                  

ซ่ึงหมายความรวมถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งองคก์รต่างๆ  โครงสร้างท่ีมาของแต่ละองคก์ร และ

อ านาจหน้าท่ีหลกัของแต่ละองค์กรให้เหมาะสม ไม่ทบัซ้อนหรือมีช่องวา่ง อนัจะน ามาซ่ึงความขดัแยง้ใน

การแสดงบทบาทอ านาจหนา้ท่ีหรือท าใหก้ารใชอ้  านาจรัฐนั้นบิดผนัไปจากเจตนารมณ์อนัแทจ้ริง         

  ดงันั้น แนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อกา้วสู่สังคมประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง จึงจ าเป็นตอ้ง

สร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอ านาจรัฐ  ท าให้องค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทาง

การเมือง  องค์กรศาล  หรือองค์กรอิสระ สามารถแสดงบทบาทตามกรอบอ านาจหน้าท่ีของตนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตร้ะบบการติดตามตรวจสอบและถ่วงดุล  ซ่ึงเกิดข้ึนจากองค์กรท่ีอยู่ใน

โครงสร้างอ านาจรัฐน้ี และองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบน้ี  รวมถึงองคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐอ่ืนๆ ทั้งหมดต่างตอ้ง

อยูภ่ายใตร้ะบบการตรวจสอบการใชอ้ านาจโดยองคก์รอ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั  

 ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 

  1) แนวคิดและหลกัการ  ความสัมพนัธ์(ทางอ านาจ) และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหาร  
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  2) ระบบการติดตามตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐโดยกระบวนการยุติธรรม และ

องคก์รอิสระ   

  3) กลไก มาตรการป้องกนัแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รในโครงสร้างอ านาจรัฐ (เช่น

รัฐสภากบัคณะรัฐมนตรี  ศาลกบัองค์กรอิสระ หรือ คณะรัฐมนตรีกบัองค์กรอิสระ) โดยการมีส่วนร่วม

ตดัสินใจโดยตรงของประชาชนผา่นการออกเสียงประชามติ  

  4) ดุลยภาพและความสัมพนัธ์ทางอ านาจระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กร

อิสระ รวมถึงระหวา่งองคก์รดงักล่าวกบัประชาชน   
 

 2. การสร้างดุลอ านาจภายในรัฐสภา 

  รัฐสภาเป็นสถาบนัการเมืองท่ีใชอ้  านาจนิติบญัญติั (Legislative power) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาม

เสาหลกัของอ านาจอธิปไตยแทนปวงชน ในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบท่ีประเทศไทยยึดถือมา

กวา่แปดสิบปี รัฐสภาถือเป็นสถาบนัการเมืองท่ีเขา้ถึงและส่ือสารกบัประชาชนไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากรัฐสภา

เป็นท่ีรวมของผูแ้ทนโดยตรงของประชาชนในการท าหนา้ท่ีส าคญัหลายประการ ตั้งแต่การพิจารณาและผา่น

กฎหมาย การควบคุมอ านาจบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรี รวมถึงการให้ความเห็นชอบในเร่ือง

ส าคญัของแผน่ดิน เช่น การให้ความเห็นชอบหนงัสือสัญญา การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 

การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบติั เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการ

พฒันาประชาธิปไตยในประเทศไทยไดป้รากฏปัญหาของฝ่ายนิติบญัญติัอยู่เป็นระยะ ทั้งในเร่ืองการเขา้สู่

อ านาจ การใช้อ านาจ และการตรวจสอบการใช้อ านาจของสมาชิกรัฐสภา ถึงแมว้่าจะมีความพยายามน า

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภามาใช้หลายรูปแบบ มีการออกแบบและปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีสภาท่ีสอง

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการท างานของฝ่ายนิติบญัญติั ตลอดจนมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการ

สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง แต่ดูเหมือนวา่ ยงัไม่มีค  าตอบท่ีลงตวัในเร่ืองเหล่าน้ี ดงันั้น ใน

วาระท่ีประเทศไทยก าลงัขบัเคล่ือนการปฏิรูปการเมืองขนานใหญ่ การทบทวนองค์ความรู้และอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อคน้หาแนวทางท่ีเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมในการสร้างดุลอ านาจภายในรัฐสภาจึง

มีความส าคญัต่อการวางรากฐานประชาธิปไตยท่ีมัน่คงและส่งเสริมให้เกิดการพฒันาระบบการเมืองไทย     

ในระยะยาว 

 ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 

  1) กระบวนการเขา้สู่อ านาจของสมาชิกรัฐสภา 

  2) บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของรัฐสภา 
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  3) กลไกตรวจสอบและควบคุมการใชอ้ านาจภายในรัฐสภา และการประสานเช่ือมโยง

ผลประโยชน์ของประชาชน 

  4) บทบาทของพรรคการเมืองในการสร้างดุลอ านาจภายในรัฐสภา 

 

 3. ดุลอ านาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า 

 ดุลอ านาจระหว่างฝ่ายการเมืองและขา้ราชการประจ า ถือเป็นหัวใจส าคญัของการออกแบบระบบ

การบริหารภาครัฐ เพราะเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมโยงระหวา่งปัญหาและความตอ้งการของประชาชนไปสู่การ

ก าหนดนโยบาย และการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงหน่ึง ประเทศไทยมีรัฐราชการ

(bureaucratic polity) ซ่ึงระบบราชการเขา้ไปบทบาทส าคญัในการก าหนด และน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 

ในอีกช่วงเวลาหน่ึงฝ่ายการเมืองมีความเขม้แข็งมากข้ึน จนสามารถเขา้แทรกแซงระบบราชการเพื่อผลกัดนั

นโยบายเฉพาะหนา้ท่ีมุ่งสร้างฐานคะแนนนิยม ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ของระบบอุปถมัภ์ การขาดความเป็น

มืออาชีพ    

 ยิ่งไปกว่านั้น หากทั้งสองสถาบนัร่วมกนัใช้อ านาจโดยมิชอบก็จะเกิดผลเสีย  เกิดการร่วมมือกนั

กระท าทุจริตท่ียากต่อการตรวจสอบ หรือเกิดการด าเนินนโยบายสาธารณะท่ีผิดพลาด ไม่ตอบสนองต่อ

ประชาชนตามเป้าหมาย ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองซ่ึงเป็นตวัแทนประชาชนท่ีมาจากการ

เลือกตั้ง และขา้ราชการประจ าซ่ึงมาจากระบบการคดัสรรบนพื้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ และอาวุโส 

จึงเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัในการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการสร้างระบบท่ีน าไปสู่ดุลยภาพของอ านาจ

ของสถาบนัทั้งสอง 

 ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 

  1) ดุลยภาพอ านาจระหว่างฝ่ายการเมืองและขา้ราชการประจ า เช่น การแบ่งบทบาท การ
ตรวจสอบ การถ่วงดุล การแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการประจ า ความสัมพนัธ์ท่ีไม่แทรกแซงซ่ึงกนัและกนั  
  2) กลไกในการเสริมสร้างความสมดุลระหวา่งฝ่ายการเมืองและขา้ราชการประจ า    
  3) ดุลอ านาจในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
 
 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพือ่สร้างดุลอ านาจอย่างแท้จริง  
  การทุจริตและประพฤติมิชอบของนกัการเมือง ขา้ราชการ นกัธุรกิจท่ีเป็นกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เป็นปัญหาท่ีหย ัง่รากฝังลึกในสังคมไทยมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน และเป็นเหตุผลหลักท่ีท าให้
ดุลอ านาจทางการเมืองต้องเกิดความสั่นคลอนจนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองใน
รัฐบาลหลายยุคสมยั เม่ือนักการเมืองและขา้ราชการประจ าทุจริต จึงเป็นปัญหาท่ีจดัการยาก เน่ืองจากมี
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ลกัษณะของการร่วมมือกนักระท าอยา่งเป็นระบบ เป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้น มีความแยบยลมากข้ึน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การทุจริตเชิงนโยบาย  ซ่ึงเก่ียวขอ้งโยงใยกบับุคคลจ านวนมากจึงยากท่ีจะตรวจสอบเส้นทางของการ
กระท า ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายและความเสียโอกาสต่อทุกภาคส่วนในสังคม  
  ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตเพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมตามมาจนเขา้ขั้นวิกฤติ ซ่ึงมีรายงานการวิจยัท่ียืนยนัสถานการณ์ไดว้่า สังคมไทยมีแนวโนม้ของการ 
“ยอมรับการทุจริต” เพื่อใหต้นเองไดรั้บประโยชน์หรือใหง้านเดินต่อไปไดเ้พิ่มสูงข้ึน  แสดงให้เห็นวา่ปัญหา
การทุจริตกลายเป็นส่ิงท่ีสังคมยอมรับได้ โดยท่ีไม่ไดรู้้สึกว่าจะตอ้งต่อตา้นหรือหวงแหนกบัทรัพยากรท่ี
สูญเสียไป 
  ดังนั้น การจดัการกับปัญหาการทุจริตจึงควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน  และต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยตอ้งให้ความส าคญักบัการคิดหาวิธีการแกปั้ญหาเร่ิมตั้งแต่การสร้าง
ความตระหนกัให้กบัสังคม (social awareness)  การสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อสนบัสนุนให้คนท าความดี
และส่งเสริมคนดี  ตลอดจนการมีกลไกการควบคุมทางสังคม (social control) และมาตรการลงโทษทาง
สังคม (social sanction)  เพื่อเป็นการสร้างพลงัอ านาจการตรวจสอบถ่วงดุลกบัฝ่ายการเมืองและกลุ่มอิทธิพล
ผูมี้อ านาจ  ตลอดจนการสร้างความซ่ือสัตยสุ์จริตให้กลายเป็นค่านิยมหลกัของสังคม และเร่งสร้างเสริม
ภูมิคุม้กนัในสังคม อนัจะน าไปสู่การต่อตา้นการทุจริตไดย้ ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง  
    
 ประเด็นการอภิปรายในห้องย่อย 
  1) การเสริมสร้างสังคมคุณธรรมและป้องกนัการทุจริต  
  2) แนวทางและมาตรการเพื่อเสริมสร้าง ป้องกนั และปราบปรามการทุจริตในภาคส่วน
ต่างๆ 
  3) การปรับโครงสร้างดุลอ านาจและวฒันธรรมการอุปถมัภเ์พื่อการต่อตา้นการทุจริต  
 
 5. สถาบันการเมืองกบัการเมืองภาคพลเมือง: ดุลยภาพทีเ่หมาะสม 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์และย ัง่ยืน ตอ้งการความสมดุลระหว่าง
การเมืองท่ีประชาชนใช้อ านาจผ่านสถาบนัการเมือง ซ่ึงประชาชนมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีแทนตน ไม่ว่าจะ
เป็นการออกกฎหมาย การบริหารราชการแผน่ดิน การพิพากษาคดีต่างๆ และการเมืองท่ีพลเมืองรวมกลุ่มกนั
เพื่อท ากิจกรรมสาธารณะ ผลกัดนันโยบาย เรียกร้องความตอ้งการเพื่อให้บรรลุในเป้าหมายของกลุ่มหรือ
ประโยชน์ส่วนรวม และตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ หรือท่ีเรียกวา่ “การเมืองภาคพลเมือง”  

การท าหน้าท่ีหนุนเสริมและตรวจสอบของการเมืองทั้ง 2 ระบบ จะน าไปสู่การเมืองท่ีมีดุลยภาพ 
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขณะเดียวกนัภาครัฐก็สามารถบริหารราชการแผน่ดินไดโ้ดยการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม หากการเมืองแบบตวัแทนท่ีใช้อ านาจในการบริหารมากเกินไปก็จะ
กระทบต่อการแสดงออกทางการเมืองและความเคล่ือนไหวของประชาชน ขาดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง
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จากภาคประชาชน ในขณะเดียวกนั การเมืองภาคพลเมืองซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีพลเมืองมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในบางคร้ังการแสดงออกของภาคพลเมืองอาจ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นและท าให้เกิดความขดัแยง้ทางสังคมได ้ดงันั้น การเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการให้การศึกษาความเป็นพลเมือง (civic education) และท าให้มี
ความรู้ทางการเมือง (political literacy ) จะท าใหเ้กิดดุลยภาพในสังคมอยา่งย ัง่ยนื  
   
 ประเด็นการอภิปราย   
  1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองแบบตวัแทนกบัการเมืองภาคพลเมืองในดา้นต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบถ่วงดุลและก าหนดนโยบายสาธารณะ 
  2) กลไกและกระบวนการในการใชอ้ านาจของภาคพลเมือง  
  3) การเสริมสร้างพลงัพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 6. ดุลอ านาจรัฐ ท้องถิ่น และประชาชน: การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

 การปฏิรูปการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงบทบาทและความส าคัญของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถ่ิน  ทั้ งน้ีเพราะ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมุ่งสู่การปฏิรูปการเมืองทั้งระบบ โดยหัวใจส าคญั คือ การลดการรวมศูนย์

อ านาจรัฐและกระจายอ านาจสู่ประชาชน  และมีกลไกท่ีส าคัญประการหน่ึงคือ การเพิ่มบทบาทและ

ความส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ปัจจุบนันับเป็นเวลามากกว่าทศวรรษท่ีประเทศไทยขบัเคล่ือนการกระจายอ านาจและ     
การปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายประการ อาทิ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกสภาและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
ขอ้มูลและมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจหน้าท่ีและงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทเป็นหน่วยงานหลกัในการจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งริเร่ิมนวตักรรมการบริหาร รวมถึงสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 

 อย่างไรก็ตามการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีปัญหาหลายประการ 
ได้แก่ ประการแรก  กระบวนการกระจายอ านาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานท่ีก าหนด          
ประการท่ีสอง ปัญหาในเชิงระบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ ประการท่ีสาม ปัญหาความไม่ไวว้างใจต่อองคก์รปกครองส่วนถ่ิน 

 ดงันั้นทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมุ่งสู่การลดการรวมศูนยอ์  านาจ
รัฐและกระจายอ านาจสู่พื้นท่ีและประชาชนจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีควรมีการทบทวนและศึกษา เพื่อเป็น



  การประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้คร้ังท่ี 16   “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวตัแห่งดุลอ านาจ”                                         

ฉบบัสมบูรณ์ 10 ก.ย.57 -หนา้ 12 

แนวทางส าคญัท่ีจะพฒันาการกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถ่ินให้มีความเขม้แข็งมากข้ึน และช่วย
สร้างดุลยภาพท่ีเหมาะสมระหวา่งรัฐ ทอ้งถ่ินและประชาชน  

 
ประเด็นอภิปรายในห้องย่อย 

  1) แนวคิดการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการประยุกต์ใช้ในบริบท
ของประเทศไทย 

 2) ประสบการณ์และผลของการกระจายอ านาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3) การสร้างดุลอ านาจท่ีเหมาะสมระหวา่งรัฐ ทอ้งถ่ิน และประชาชน 

  4) ทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถ่ิน ครอบคลุมเร่ืองโครงสร้างระบบ   
การปกครองทอ้งถ่ิน การคลงัทอ้งถ่ิน การเสริมสร้างประชาธิปไตยและชุมชนเขม้แข็ง ระบบการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ิน และการจดัการกบัทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
*********** 


