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บทคัดยอ (Abstract) 
 ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แตความเขาใจในระบอบดังกลาวทั้งของผูนำและประชาชนที่อยูในประเทศ
เองยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนจึงทำใหการบริหารราชการแผนดินภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ
ไมเปนไปตามเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว เหตุผลหนึ่งก็มาจากผูบริหารหรือผูนำเองที่ใช
ระบอบการปกครองหรือใชอำนาจทางการบริหารแสวงผลประโยชนใหเกิดขึ้นกับตนและพวก
พองปลอยใหประชาชนที่มีอำนาจเต็มตามระบอบแตขาดความรูในเรื่องดังกลาวเปนผูแบกรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารของผูนำดังกลาว การแกไขปญหาดังกลาวสามารถกระทำได
ดวยการแกไขที่ผูบริหารหรือผูนำเองโดยการเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิด คานิยม รวมถึงใหนึกถึง
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนหลัก การทำเชนน้ีก็ยอมจะแกไขปญหาเกี่ยวกับ
บริหารในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณตามเจตนารมณที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญได 
คำสำคัญ (Keywords):  ประชาธิปไตยไทย; ปญหาและทางออก 
 
Abstract 
 The Democracy is a form of government that follow by Thailand 
constitution. The understanding of Thailand leadership and people was not 
understand about this , then Thai government is feeble. The Leadership and the 
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management use it for own profit and membership by lack of real knowledge 
that bring to be occurred people suffers. The problems should be solved by 
motivation and change their attitude and aware for whole benefit in the nation 
instead own benefit that could be brought the nation to be secure. 
Keyword: Thailand Democratic; Problems and Solutions 
 
บทนำ (Introduction) 
 ประชาธ ิปไตยเป นคำที ่ เราได ย ินมาต ั ้งแต ป พ ุทธศักราช 2475 เม ื ่อคร ั ้งที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยู ห ัวรัชกาลที ่ ๗ ทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกใหแกสยามประเทศหรือทรงคืนอำนาจใหกับประชาชนเพื่อมี
สวนรวมในการบริหารประเทศ แตการคืนอำนาจของพระองคที่แตเดิมทีเปนพระราชอำนาจของ
พระมหากษัตริยใหแกประชาชนนั้น ที่เราเรียกกันวาประชาธิปไตย แทที่จริงแลวการปกครอง
สยามประเทศหรือประเทศไทยนับตั้งแตนั้นมาไดปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตามที่เรา
เชื ่อจริงหรือไม ที ่ผู เขียนกลาวเชนนี้ก็ดวยเหตุผลที่วา นับตั ้งแตมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยมาน้ัน มีเหตุการณมากมายเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากความไมเขาใจใน
กระบวนการบริหารบานเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
ทำไมถึงกลาวเชนน้ัน เราสามารถวัดไดจากเหตุการณทางการเมืองต้ังแตยุคน้ันมาแตในที่น้ีจะไม
กลาวถึงเหตุการณหรือลำดับเหตุการณทางการเมืองที่เปนขอขัดแยงหรือความไมลงลอยกันของ
บุคคลที่กุมอำนาจกลุมใดกลุมหนึ่งนั้น แตผูเขียนจะวิเคราะหระบอบประชาธิปไตยในประเทศ
ไทยปจจุบ ันนี ้ว า ท ี ่ เรามีความเชื ่อและประเทศไทยปกครองในบานเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขนั้นไดสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน
ชาวไทยแลวหรือยังวา เปนเชนน้ันจริง ๆ โดยจะวิเคราะหเปนประเด็น ๆ ไปดังน้ี 
 
ระบบประชาธิปไตยในไทย 
 ระบอบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ โดย
อาศัยหลักการของการแบงแยกอำนาจและหลักการที ่วาดวยความถูกตองแหงกฎหมาย
ผูปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเปนเพียงตัวแทนที่ไดรับมอบอำนาจใหใช
อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนรัฐสภา(ตัวแทนประชาชน)มีอำนาจถวงดุลกับฝายบริหารการ
แบงแยกอำนาจชวยใหควบคุมซึ่งกันและกันประชาชนจึงมีเสรีภาพมากขึ้นไมถูกบังคับความ
ถูกตองแหงกฎหมายทำใหประชาชนสามารถโตแยงคัดคานการปฏิบัติที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ของรัฐไดการปกครองแบบประชาธิปไตย มีหลักเกณฑขั้นต่ำ 3 ประการคือ 
 ผูปกครองจะตองไดรับความยินยอมจากผูใตปกครอง 
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 ผูใตปกครองจะตองมีสิทธิเปลี่ยนตัวผูปกครองไดเปนครั้งคราว 
 สิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐานของประชาชนจะตองไดรับการคุมครอง 
 องคประกอบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย นั้นประกอบไปดวยหลาย
สวนจึงจะถือวาเปนประชาธิปไตยสมบูรณ กลาวคือ ตองมีการเลือกตั้ง มีการแบงแยกอำนาจ 
ปฏิบัติหรือบริหารงานโดยยึดความถูกตองตามหลักกฎหมายการเลือกตั้งคือพื้นฐานสำคัญของ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งทำใหเกิดสถาบันการเมือง คือ พรรคการเมืองขึ้นซึ่ง
ในประเด็นดังกลาวนี้ไดสอดคลองกับนักปรัชญาการเมืองที่ไดกลาวถึงอำนาจหรือการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไวคือ รุสโซ เขาไดกลาววาอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศเปนของประชาชน (จากสัญญาประชาคม) แตดวยประชาชนมีจำนวนมากไม
สามารถมีสวนรวมไดอยางทั่วถึงจึงเกิดวิธีการ มอบอำนาจ ขึ้นซึ่งก็คือการเลือกผูแทนของตนเขา
ไปทำหนาที่ทั ้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ตามที่ตนตองการการเลือกตั้ง ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังน้ี 
 อิสระแหงการเลือกตั้ง = โดยเสรี ไมมีการบังคับ จางวาน /เลือกตั้งตามกำหนดเวลา 
= กำหนดสมัยแนนอน ไมหางเกินไป /ประชาชนควบคุมดูแลผูแทนของตนได / เลือกตั้งอยาง
แทจริง = ไมโกงใหราษฎรมีสวนรวมการจัดการ คัดคานการทุจริตได /ออกเสียงโดยทั่วไป = 
ประชาชนมีโอกาสใชสิทธิอยางทั ่วถึง / เลือกตั ้งอยางเสมอภาค = ทุกเสียงมีคาเทากัน 
ลงคะแนนลับ = มิใหผูอ่ืนไดรูวาลงคะแนนอยางไร เพ่ือปองกันการบังคับ 
 
ความเชื่อเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 คำวา "ประชาธิปไตยแบบไทย" ในที่นี้เปนแนวคิดที่หมายถึง รูปการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยและสอดคลองกับสถานการณ
ดวย(เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2535) (แตอยางไรก็ตามความหมายของ "ประชาธิปไตยแบบไทย" 
โดยทั่วไปมีขอบเขตอันกวางขวางซึ่งไมจำกัดทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาเปาหมายทั้งนี้เพ่ือ
ความยืดหยุนเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ)ประชาธิปไตยแบบไทยในชวงพ.ศ.2501-2519 มี
ลักษณะคราว ๆ ปรากฏ ดังน้ี 
 1) ลักษณะประการที่หน่ึงของแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทย คือในทัศนะของรัฐบาล
หรือนายทหารจะเห็นวาประชาธิปไตยอาจมีความหมายในแงเนื้อหาสาระเปาหมาย (เชน การ
เปนอุดมการณ ความเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทยและการสนองความตองการของ
ประชาชน หรือใชการไดผล)หรืออาจรวมความหมายในลักษณะที่เปนสากลในแงรูปแบบวิธีการ
เข าไปด วย (ค ือม ีร ัฐธรรมนูญ พรรคการเม ือง การเล ือกต ั ้ง ระบบร ัฐสภา เป นต น) 
ตัวอยางเชน จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชตและคณะทหารทำรัฐประหารในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 
2501 ไดกลาวเนนย้ำถึงจุดมุงหมายที่จะสงเสริมประชาธิปไตยแบบไทยวา "คณะปฏิวัติมีความ

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
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มุงหมายที่จะทำประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยมีความมุงหมายจะสรางประชาธิปไตยขึ้นใน
ประเทศไทยใหเปนผลสำเร็จและเห็นวาจะบรรลุผลตามความมุงหมายนี้ใหไดจะตองแกไข
ขอผิดพลาดในอดีตนั้นเสีย จึงไดทำการปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ยกเลิกระบอบ
ประชาธิปไตยที่นำมาจากตางประเทศทั้งดุนเสียและเสนอวาจะสรางระบอบประชาธิปไตยที่
เหมาะสมกับล ักษณะพิเศษและสภาวการณของไทย จะสร างประชาธ ิปไตยของไทย 
ประชาธิปไตยแบบไทย" (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 2548) ในทัศนะของจอมพลสฤษด์ิธนะรัชต ไมเห็น
ดวยกับรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกและไมนิยมรัฐธรรมนูญแบบ
ตะวันตกแตในสวนของรัฐธรรมนูญจอมพลสฤษด์ิกลับเล็งเห็นและยอมรับถึงความสำคัญของการ
มีรัฐธรรมนูญแบบไทย โดยที่จอมพลสฤษดิ์มีทัศนะวา รัฐธรรมนูญตามแบบตะวันตกมักจะให
อำนาจแกฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมากเกินไป ซึ่ง
จอมพลสฤษด์ิพิจารณาวาไมเหมาะกับประเทศไทยเลยและไดเสนอวารูปแบบของการปกครองที่
เหมาะสมของประเทศไทยควรจะเปนไปในรูปแบบที่รัฐบาลหรือฝายบริหารมีอำนาจเหนือฝาย
นิติบัญญัติฝายรัฐบาลจะตองมีอำนาจสูงสุด เปนรัฐบาลของชาติอยางแทจริงไมใชเปนรัฐบาล
ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดโดยเฉพาะและรัฐบาลจะตองเปนสถาบันที่จะสามารถ
กำหนดไดวาอะไรคือเจตนารมณของชาวไทยทั้งประเทศ โดยมีเปาหมายที่สำคัญอยูที่ความ
มั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองดังนั้นพรรคการเมืองและการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
จึงไมใชสิ ่งที ่มีความจำเปนตอระบบการเมืองไทยซึ ่งสะทอนใหเห็นวาจอมพลสฤษดิ ์ให
ความสำคัญกับประชาธิปไตยในแงเนื้อหาสาระเปาหมาย เชน ความเหมาะสมกับลักษณะพิเศษ
ของชาติไทยและการสนองความตองการของประชาชนมากกวาการใหความสำคัญกับ
ประชาธิปไตยในความหมายที่เปนสากลในแงรูปแบบวิธีการ (ประชาธิปไตยแบบไทยและขอคิด
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ, 2508) 
 2) ลักษณะประการที่สองของแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทย คือ มีความสอดคลอง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีลักษณะที่เดนชัดดังน้ีลักษณะที่เดนชัดประการที่หน่ึง 
คือ การมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติโดยที่สถาบันพระมหากษัตริยไดรับการ
ยอมรับวาดำรงอยูในฐานะอันสูงสุดของชาติ ซึ่งผูใดจะละเมิดมิได ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน
คือระบอบประชาธิปไตยแบบไทยที่เกิดขึ้นในชวง พ.ศ.2501-2519 ซึ่งแมวาฐานะของสถาบัน
พระมหากษัตริยจะสั ่นคลอนมาตั ้งแตชวงสงครามโลกครั้งที ่หนึ ่งและเหตุการณกบฎ ร.ศ.
130 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 และสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม
แตระบอบสฤษดิ์หรือสมัยพอขุนอุปถัมภก็สนับสนุนใหสถาบันนี้กลับมาดำรงฐานะอันสูงสุดของ
ชาติไดอยางดั้งเดิมและถอยคำที่วา"ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข" เริ่ม
ปรากฏอยูอยางเปนทางการในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2511 โดยในคำปรารภระบุวา "ตามวิวัฒนาการ
ปรากฏวาระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้นเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของปวง
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ชนชาวไทยเปนการถาวรมั่นคงตลอดมา...สภารางรัฐธรรมนูญลงมติกำหนดหลักสารสำคัญเปน
การทั่วไปวาประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข" 
และในชวงที่การเมืองเปดของมวลชนใน พ.ศ.2516-2519 สถาบันกษัตริยไดถูกใชเปนสัญลักษณ
หยิบยกขึ้นตอตานอุดมการณคอมมิวนิสตหรือ "ฝายซาย" ในฐานะที่เปนสัญลักษณของ "ความ
เปนไทย"  
 หลังจากนั้นคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดอางความมั่นคงของสถาบันนี้เปน
เหตุผลหนึ่งในการยึดอำนาจใน พ.ศ.2519 และรัฐบาลนายธานินทรกรัยวิเชียรไดอางวาประเทศ
ไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเนื่องจากยังคงมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเชนเดียวกับ
ประเทศอังกฤษและโหมประโคมคำขวัญวา "ชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย" โดยเนนการสราง
ความจงรักภักดีและไดมีการจัดงานวัน 5 ธันวามหาราชอยางยิ่งใหญใน พ.ศ.2519 เพื่อให
ประชาชนไดชื่นชมพระบารมีและเนนถึงความเปนศูนยรวมจิตใจ (ประมวลประกาศและคำสั่ง
ของคณะปฏิวัติที่ใชเปนกฎหมายพรอมทั้งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรและ พ.ร.บ.จัด
ระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2502, 2503) ลักษณะที่เดนชัดประการที่สอง คือ 
การถือวาประเทศชาติบานเมืองหรือรัฐชาติเปนสิ่งสูงสุดที่เคียงคูกับสถาบันพระมหากษัตริยซึ่ง
จะเห็นวาแนวคิดเรื่องความมั่นคงของชาติและการพิทักษชาติบานเมืองเปนภารกิจที่สำคัญและ
ความสำคัญของชาติยอมควบคูไปกับการจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยดวย สะทอนให
เห็นไดจากเหตุผลของการทำรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชตใน พ.ศ.2501 ที่ชี้ใหเห็นวา
การปฏิวัติเปนวิธีการเดียวที่จะชวยพิทักษปกปองบานเมือง ซึ่งการพิทักษปกปองบานเมืองเปน
ภารกิจที่สำคัญของคณะปฏิวัติดังที่กลาวไว "พรรคการเมืองหลายพรรคไดหลอกใชรัฐธรรมนูญ
และระบอบประชาธิปไตยดวยวิธีการอันเห็นแกตัวของพรรค การใชอภิสิทธ์ิและเสรีภาพตามที่
ร ัฐธรรมนูญบัญญัติไว ไปในทางที ่ผ ิดของพรรคการเมืองเหลานี ้ เป นอุปสรรคตอความ
เจริญกาวหนาของชาติไดสรางความแตกแยกภายในชาติและทำใหประชาชนเปนศัตรูซึ่งกันและ
กันพฤติการณนี้จะนำไปสูความแตกแยกและความเสื่อมของชาติในที่สุดความเลวรายตาง ๆ
ภายในชาติเหลานี้ไมสามารถแกปญหาไดดวยการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนตัวบุคคล หรือเพียงแต
แกระบบบางอยางทุกสิ่งทุกอยางนับเปนความผิดพลาดมาตั้งแตตนจนกระทั่งจำเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งการปฏิวัติเปนวิธีเดียวที่จะแกไขปญหาของประเทศชาติได" 
 สำหรับจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชตและคณะปฏิวัติแลวการจัดระเบียบการเมืองการ
ปกครองของชาติในประการที่สำคัญที่สุด คือการเมืองจะตองอาศัยหลักการของไทย โดยละทิ้ง
อุดมการณของตางชาติฟนฟูอุดมการณแบบไทย ๆ ใหเปนอุดมการณหลักของชาติและหลักการ
ทางการเมืองของไทยที่แทจริง คือ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองความสงบเรียบรอยและความ
เปนผูนำในดานการบริหารที่เขมแข็งของรัฐบาลซึ่งจะทำหนาที่แทนเจตนารมณของประชาชน
และการพัฒนาของชาติและภายหลังจากการรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์ยังไดทูลเกลาถวายสาสน
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แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอันสะทอนใหเห็นถึงความคิดเรื่องความสำคัญของชาติยอม
ควบคูไปกับการจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยสาสนฉบับดังกลาวมีเนื้อความวา "ใน
การปฏิวัติครั้งนี้ถึงหากจำเปนตองเปลี่ยนสถาบันแหงชาติในทางหนึ่งทางใดแตสิ่งหนึ่งซึ่งคณะ
ปฏิวัติจะไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงคือระบอบที่พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแหงรัฐคณะ
ปฏิวัติจะยืนหยัดดำรงรักษาระบอบนี้ตอไปคณะปฏิวัติไดใหคำมั่นสัญญาในเรื่องนี้แกประชาชน
ในประกาศหลายแหงหลายตอนที่ไดประกาศไปแลวและขอถวายคำมั่นสัญญานี้เปนสวนหน่ึง
ของพระองคครั้งหน่ึงรัฐธรรมนูญที่จะจัดทำขึ้นใหมก็คงจะรักษาระบอบน้ีไวอยางมั่นคงอีก"  
 ลักษณะที่เดนชัดประการที่สาม คือ แนวความคิดแบบลัทธิผูนำกลาวคือ เปนแนวคิด
ที่วาผูนำของรัฐไทยควรเปนทหารผูนำกองทัพเปนผูที่เหมาะสมที่จะเปนผูดูแลปกครองประเทศ
โดยเบื้องหลังของตัวผูนำมีการใชระบบอุปถัมถเปนลักษณะประการสำคัญนอกจากนี้ยังรวมไป
ถึงการอางเหตุผลของการเปนผูนำตามแบบวัฒนธรรมประเพณีไทยซึ่งปรากฎใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต คือการอางเหตุผลผูนำตามประเพณีแบบ "พอปกครอง
ลูก" แนวความคิดดังกลาวของจอมพลสฤษด์ิสะทอนใหเห็นไดจากคำกลาวเปดการประชุมในการ
อบรมกำนัน ๔ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี ้ "...แมในสมัยนี้จะไดมีระบบการ
ปกครองเรียกชื่อเปนอยางอื่น ไมเรียกวา "พอ" เหมือนแตกอนขาพเจายังยึดมั่นนับถือคติและ
ประเพณีโบราณของไทยเราในเรื่องพอปกครองลูกเสมอ ขาพเจาเคยพูดบอย ๆ วาชาติเปน
เสมือนครอบครัวใหญผูปกครองไมใชอื่นไกลคือหัวหนาครอบครัวใหญนั่นเอง...ตองถือวาราษฎร
ทุกคนเปนลูกหลานตองมีความอารีไมตรีจิตเอาใจใสในทุกขสุขของราษฎรเทากับเปนบุตรหลาน
ในครอบครัวของตัวเองตัวขาพเจาเองไดัยึดมั่นในหลักการนี้เปนที่สุดไมวาจะเกิดทุกขภัยหรือ
เหตุการณสำคัญขึ้นที่ไหน ขาพเจาพยายามไปถึงที่นั่นดูแลอำนวยการบำบัดทุกขภัยดวยตนเอง
ขาพเจาพยายามเขาถึงราษฎรและเอาใจใสในความเปนอยูของราษฎรเหมือนหนึ่งวาเปน
ครอบครัวของขาพเจาเองเสมอ..." นั่นก็คือผูปกครองหรือพอขุนมีหนาที่ดูแลทุกขสุขของผูที่อยู
ภายใตการปกครองโดยที่ขาราชการและประชาชนมีหนาที่ดำเนินการตามนโยบายและรับเอาสิ่ง
ที่เปนความอุปถัมภจากรัฐบาลหรือผูนำรัฐบาลซึ่งฐานะของผูนำประเทศเปรียบเสมือนสถาบัน
อันละเมิดมิไดโดยใชวิธีการปองกันและปราบปรามผูลวงละเมิดเหลานั้นซึ่งสามารถใชอำนาจ
เด็ดขาดหากประชาชนคนใดไมเชื่อฟง (ประมวลสุนทรพจนของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พ.ศ.
2502-2504, 2507) 
 3) ลักษณะประการที ่สามของแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทย คือมีลักษณะที่
สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ กลาวคือผู นำหรือคณะทหารไดใชขออางเหตุผลเรื ่อง
สถานการณบอยครั้งเมื่อเขารวมเกี่ยวของกับกิจกรรมการเมือง เชนใชเปนขออางในการปฏิวัติ
รัฐประหารทุกครั้งและในการกำหนดนโยบายสำคัญซึ่งกลาวไดวาสถานการณมีความสำคัญอยาง
ยิ่งตอการเมืองไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จุดมุงหมายสูงสุด คือเพ่ือ
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วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถ่ิน 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 11 เดือนพฤศจิกายน 2564 

 
ดำรงสถานะความมั่นคงแหงชาติเมื่อถือวารัฐชาติเปนสิ่งสำคัญยิ่งและรัฐบาลคือสถาบันตัว
แทนที ่ทำหนาที ่ดูแลปกครองความมั ่นคงหรือเสถียรภาพของรัฐบาลจึงถูกนับรวมเปน
สถานการณที่สำคัญดวยนอกเหนือจากฝายปฏิปกษตอรัฐบาล เชนกลุมผูนิยมในระบบสังคม
นิยมคอมมิวนิสตและพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยแลวฝายคานในสภาผูแทนราษฎรก็อาจ
ถูกมองในแงลบดวยการตอสูเพื่อดำรงสถานะของรัฐบาลทั้งกับฝายคอมมิวนิสตและฝายคานใน
สภาจึงเกี่ยวของกับสถานการณในแตละขณะซึ่งการตอสูระหวางฝายตรงกันขามในทางการเมือง
เพื่อการดำรงอำนาจหรือฐานะผูปกครองนั้นไดอาศัยสถานการณเปนเครื่องมือสำคัญทั้งสิ้นและ
ใชเปนขออางสำหรับสาธารณชนตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ คำประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 4 ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต กลาวถึงเหตุผลประการหน่ึงในการปฏิวัติวาการคุกคาม
ของคอมมิวนิสตเปนภัยใหญหลวงภายในประเทศที่พยายามสรางอิทธิพลเหนือจิตใจของ
ประชาชนการแทรกแซงของตัวแทนลัทธิคอมมิวนิสตมีอยูทุกกระแสในทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคม โดยใชวิธีการโฆษณาชวนเชื่อและแผนการที่ชาญฉลาดดำเนินการทั้งในทางลับและ
เปดเผยดวยการพยายามทุกวิถีทางที่จะให"เกิดความเสื่อมโทรมระส่ำระสายในประเทศขุดโคน
ราชบัลลังก ลมลางพระพุทธศาสนาและทำลายสถาบันทุกอยางที่ชาติไทยไดผดุงรักษามา"   
 
ความเปนจริงในสังคมไทย 
 ก. ความเปนจริงในแงของกฎหมาย 
 ความเปนจริงในสังคมไทยประเด็นเรื่องกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งถือวาเปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกแหงราชอาณาจักรสยาม ประกาศใชเมื่อวันที ่27 มิถุนายน พ.ศ.2475 โดย
เปนผลพวงหลังการปฏิวัติเมื ่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยคณะราษฎรซึ่งไดทำการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ) ซึ่งในขณะที่เกิดการปฏิวัติ
นั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงประทับ ณพระตำหนักวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ พระราชบัญญัต ิธรรมนูญฉบับนี ้ เป นร ัฐธรรมนูญฉบับแรกใน
ประวัติศาสตรไทย รางขึ้นโดยแกนนำสำคัญภายในคณะราษฎร โดยในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.
2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จฯ กลับพระนครและในวันเดียวกันนั้นก็โปรด
เกลาฯ ใหคณะราษฎรเขาเฝาฯ และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดนิรโทษกรรมใหแก
บรรดาสมาชิกคณะราษฎร นอกจากนี้คณะราษฎรยังถวายรางพระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามดวย แตพระองคทรงขอตรวจรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวกอน ซึ่ง
พระองคก็ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันรุงขึ้น โดยทรงพระอักษรกำกับตอทายชื่อพระราชบัญญัติ
นั้นวา "ชั่วคราว" สืบเนื่องมาจากพระองคทรงเห็นวาหลักการประชาธิปไตยของผูกอการฯ ไม
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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พองกันกับพระประสงคของพระองค แตพระองคก็ทรงลงพระปรมาภิไธยเพราะเหตุการณ
ฉุกเฉินในขณะนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย ฉบับป พ.ศ.2540 ในหมวดที่ 1 บททั่วไป 
มาตรา 2 บัญญัติไววา "ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข" (รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ.2540, 2) ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาไทย ฉบับป พ.ศ.2550 ในหมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 2 บัญญัติไววา "ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข"(รัฐธรรมแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับป พ.ศ.2540, 2) เชนกันสวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว ป พ.ศ.
2557 มาตรา 2 บ ัญญัต ิไว ว า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหบทบัญญัติของหมวด 2 พระมหากษัตริย ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งยังคงมีผลใชบังคับอยูตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ยังคงใชบังคับ
ตอไปเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้ และภายใตบังคับมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ที่ใดในบทบัญญัติ
ดังกลาวอางถึงรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา ใหหมายถึงสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญน้ี แลวแตกรณี (รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว 
ป พ.ศ.2557, 1) 
 จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกปพุทธศักราช 2475 จนถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว ป พุทธศักราช 2557 จะสังเกตเห็นวาใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับไดกำหนดไววาประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้นในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายก็เปนที่แนชัดวา ประเทศ
ไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง โดยการปกครองดังกลาวนั้นในสวนงาน
ราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรมรวมถึงประชาชนทุกหมูเหลาลวนแลวแตตองปฏิบัติภายใต
กรอบของการบริหารราชการแผนดินที่เปนไปตามระบอบและครรลองของประชาธิปไตย แตถึง
กระนั้นยังตองมีคำถามอยูวา การบริหารราชการแผนดินในประเทศไทยภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยที่ระบุวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมันจริงหรือไม อยางไร 
หรือวาเปนเพียงแตตัวกฎหมายเทานั้น สวนการปฏิบัติเปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งในประเด็นนี้ผูเขียน
จะไดวิเคราะหตอไป 
 ข.ความเปนจริงในแงของการปฏิบัติ 
 การปฏิบัติในที่นี้ผูเขียนหมายถึง การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ของผูบริหาร หรือของผูนำประเทศรวมทั้งผูที่มีอำนาจในการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ ในสวนที่
เกี่ยวของกับประชาธิปไตย จากหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นในวงการเมืองไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน จะเห็นไดวาผูนำหรือผูมีอำนาจจะเปนผูที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองซึ่งหมายให
ฉีกออกจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว กลาวคือ โดยความเปนจริงแลวนั้นการบริหารประเทศของ

http://www.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/


ห น้ า  |  419  

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถ่ิน 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 11 เดือนพฤศจิกายน 2564 

 
ผูนำตองบริหารประเทศภายใตกรอบที่รัฐธรรมนูญเขียนหรือบัญญัติไวเทาน้ัน แตสวนมากที่ผาน
มาไมใชทั้งหมด เปนแตเพียงสวนนอย เพราะสวนมากก็จะใชความรูความสามารถเลี่ยงกฎหมาย
ในการบริหารประเทศ เพื่อที ่จะสรางผลประโยชนใหตนเองและพวกพองที่กลาวเชนนั้นก็
เพราะวา ตั้งแตมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตั้งแตป พ.ศ.2475 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (ฉบับชั่วคราว ป พ.ศ.2557) ซึ่งเปนฉบับที่ 
19 ในการปกครองประเทศ นับไดวาประเทศไทยไดใชรัฐธรรมนูญในการบริหารประเทศมาก
ที่สุดในโลกถึง 19 ฉบับ ทำไมถึงเปนเชนนั้น เปนเพราะตัวกฎหมายหรือวาตัวบุคคลที่เขามาใช
กฎหมายถาพิจารณาในประเด็นน้ีจะเห็นวา การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญน้ันก็สามารถทำไดและ
แกไขปรับปรุงไดเพ่ือใหเขากับการบริหารประเทศตามยุคตามสมัยน้ัน ๆ แตสวนมากรัฐธรรมนูญ
ไทยเปลี่ยนแปลงเพราะผูนำและการเมืองมากกวาความเหมาะสมในการบริหารประเทศ ดังน้ัน
จึงทำใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยูบอย ๆ ในรอบสิบกวาปที่ผานมาใช
ธรรมนูญถึง 3 ฉบับ สิ ่งที ่จะตองพิจารณาตอไปคือ ทำเชนไรการบริหารประเทศภายใต
รัฐธรรมนูญที่ประชาชนเชื่อวาเปนธรรมนูญที่สมบูรณแบบที่สุด จะสามารถสรางความผาสุก
ใหกับประชาชนภายในประเทศและไมสรางผลประโยชนใหกับพวกพรองของผูนำหรือผูบริหาร
ไดอยางไร สิ ่งที ่จะทำใหการบริหารประเทศใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญมากที ่สุดขึ ้นอยู กับ
ประชาชนที่อยูภายในประเทศและเปนประชาชนคนไทยทั้งประเทศตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
กลาวคือ ประชาชนตองเปนผูที่มีความรูในเรื่องของการเมืองไมมากก็นอย เขาใจในสิทธิของ
ตนเองและตองรูชองทางในการใชสิทธิตามระบบประชาธิปไตยอยางถองแท และที่สำคัญตอง
พยายามคัดเลือกตัวแทนของประชาชนที่มีความรู ความสามารถและคุณธรรมเขาไปเปนสวน
หนึ่งในการบริหารประเทศ ก็จะทำใหการบริหารประเทศนั้นมีความโปรงใส และจะสามารถ
สรางประโยชนใหเกิดขึ้นกับประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได
อยางแนนอน 
 สรุปไดวาการปฏิบัติของผูนำหรือผูบริหารในทุกวันนี้ไมวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันน้ี
เปนการปฏิบัติที่เลี่ยงรัฐธรรมนูญ ไมไดปฏิบัติไปตามครรลองที่รัฐธรรมนูญกำหนด ถาผูนำ
ตองการอำนาจมากก็จะใชชองทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดไวเปนชองทางในการแสวงหาอำนาจใน
การบริหารประเทศ ดังนั้นจึงทำใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและตลอดเวลาดังได
กลาวแลว 
 
ปญหาของระบอบประชาธปิไตย ประเด็นการเมือง 
 ก. ยึดความเชื่อและผลประโยชนกลุมเปนหลัก 
 ในหัวขอนี้ผูเขียนจะวิเคราะหประเด็นที่วาการบริหารราชการแผนดินในปจจุบันหรือ
ตั้งแตอดีตที่มีการบังคับใชรัฐธรรมนูญมานั้น สวนมากจะมาจากนโยบายของขาราชการฝาย
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การเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และเปนผูที่มาวางนโยบายใหกับขาราชการประจำปฏิบัติตาม 
ประเด็นก็คือ ขาราชการฝายการเมืองนั้นเปนขาราชการที่ไมแนนอน หมายความวาขึ้นอยูกับ
สถานการณในการบริหารประเทศถาการบริหารงานไมดี ไมโปรงใส ไมเขากับหลักธรรมาภิบาล
ก็ตองมีการเลือกตั้งใหม และก็ไดผู บริหารใหมที ่จะวางนโยบาย คำถามตอประเด็นนี้ก็คือ 
ผูบริหารเหลานั้นทั้งเกาและมาใหมไดสานตอนโยบายเดิมหรือไม และฝายปฏิบัติคือขาราชการ
ประจำจะปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการบริหาร คำตอบคือ สวนมากผูบริหาร
สวนมากที่เขามามีบทบาทในการบริหารองคกรหรือบริหารประเทศนั้นจะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เดิมที่มิใชของๆ ตนหรือพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเพื่อใหเห็นถึงอัตลักษณและผลงานของตน จึง
ทำใหนโยบายในการบริหารนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามผูบริหาร ซึ่งการทำเชนนั้นก็จะทำให
ขาราชการประจำมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานอยูเสมอ ๆ เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของ
ผูบริหาร จากประเด็นดังกลาวมานี้จึงทำใหแผนการดำเนินงานในการบริหารราชการแผนดิน
หลายแผนงานตองหยุดชะงักและเกิดความไมตอเนื่องดวยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงผูนำ
น่ันเอง 
 ประเด็นที่ผู เขียนไดตั้งหัวขอไวคือ "ยึดความเชื่อและผลประโยชนกลุมเปนหลัก" 
ประโยคน้ีคืออะไร หมายความวาอะไร สิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อใหเห็นก็คือ ระบบการบริหารหรือ
ระบอบการเมืองไทยในสมัยปจจุบันน้ีผูบริหารสวนใหญที่เขามามีบทบาทในการบริหารน้ันจะยึด
ธรรมเนียมและประโยชนของพรรคและกลุมของตนเปนหลัก สวนผลประโยชนของประชาชนมา
เปนอันดับรองหรือที่สอง ซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยที่ยึดประโยชนของประชาชนเปนหลักใน
การบริหารองคกรหรือบริหารประเทศ ดังนั้นสิ่งที่ควรแกไขหรือพิจารณารวมกันเพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงก็คือ จะทำเชนไรจึงจะทำใหผูนำที่ขึ้นมาบริหารนั้นไมวาจะเปนจากพรรคหรือ
พวกใดเมื่อขึ้นมาบริหารแลวใหดำเนินนโยบายเดิมที่ถือวาดี ถูกตอง และเปนไปตามกฎหมาย
แลวนั้นใหดำเนินการตอไปจนสำเร็จเพราะการดำเนินการดังกลาวนอกจากจะทำใหงานสำเร็จ
แลว ขาราชการประจำที่เปนฝายปฏิบัติการก็จะไดทำงานอยางเต็มความสามารถโดยไมตองคิด
โปรเจ็คหรือคิดหาวิธีแกไขแผนงานตามนโยบายผูบริหารใหมอยูเรื่อยไป และก็จะทำใหการ
บริหารประเทศน้ันพัฒนาไปไดตามระบบที่ควรจะเปน 
 ข. หลงประเด็นของการบริหารตามหลักประชาธิปไตย 
 ในขอนี้ผูเขียนหมายถึงตัวผูนำในการบริหารเปนหลัก ซึ่งประเด็นคือ การบริหารงาน
ราชการตามระบอบประชาธิปไตยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือ
ของสภาที่เปนฝายตรวจสอบและรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนผูกำหนดตามกรอบของประชาธิปไตย 
กลาวคือ การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของชนหมูมากหรือของประชาชนเปน
หลักในแงของผลกระทบตอประชาชน และในแงของความมั่นคงก็ตองยึดถือผลประโยชนของ
ประเทศชาติเปนหลักนั่นคือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือแกนแทของการบริหารราชการ
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ภายในกรอบของคำวา "ประชาธิปไตย" แตการบริหารราชการแผนดินในประเทศไทยทุกวันหา
ไดเปนเชนนั้นไม เพราะผูบริหารสวนใหญหลงประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร อาจจะเปนเพราะไม
ทราบเจตนารมณ ไมเขาใจในตัวของรัฐธรรมนูญ หรืออาจจะทราบความหมายและเจตนารมณดี
แตไมสามารถปฏิบัติตามนั้นไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุผลเพราะการไปการมาของผูบริหารหรือ
นักการเมืองนั้นเนื่องดวยกลุมพอง หรือพรรคพวกดังไดกลาวแลว จึงทำใหการบริหารนั้นเปนไป
ตามครรลองที่ควรจะเปนไดยาก 
 อยางไรก็ตามในการบริหารราชการแผนในภายใตกรอบประชาธิปไตยในทุกวันน้ี
ผูเขียนยังมีความเขาใจและเชื่อมั่นวาผูบริหารระดับสูงที่เขามาบริหารประเทศนั้นไมไดเขามา
เพื่อบริหารประเทศและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและเพื่อสรางความเจริญใหกับประเทศชาติ 
ที่ผูเขียนกลาวเชนนั้นก็ดวยเหตุผลที่วา ไมวาจะเปนรัฐบาลชุดใดที่ขึ้นมามีบทบาทหรือเปนผูนำ
ในการบริหารประเทศน้ันสวนมาก็จะมาหาผลประโยชนใหกับพวกพองหรือไมก็เอ้ือผลประโยชน
ใหกับกลุมของตน แมวาจะมีการบริหารหรือสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นอยูบางกับประเทศชาติ
และประชาชน แตก็เปนสวนนอยจะสังเกตไดจากการกำหนดนโยบายและโครงการที่สรางขึ้น
ตาง ๆ แมจะเปนผลประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน เหนือสิ่งอ่ืนใดน้ันผลประโยชนของ
กลุมผูบริหารหรือนักการเมืองก็ยอมมีอยูเชนกัน ในขณะที่ฝายตรงขามกับฝายรัฐบาลก็หาทางที่
จะลมลางรัฐบาลเพื่อที่ตนจะไดเปนฝายรัฐบาลมาบริหารประเทศ ซึ่งในก็คือเพื่อที่กลุมของตน
จะไดผลประโยชนก็เทานั้น ผลกระทบที่ตามมาก็คือ เสถียรภาพทางการเมือง ความสงบสุขของ
ประเทศชาติ ความอยูดีกินดีของประชาชนก็ไมมั่นคงเพราะผูบริหารมัวแตแยงชิงอำนาจในการ
กอบโกยของฝายตนเอง 
 ในประเด็นนี้ผูเขียนคิดวาถาการบริหารประเทศของผูนำนั้นยึดตามกรอบกติกาของ
แตละฝายยอมจะทำใหการบริหารประเทศน้ันพัฒนาไปมากกวาที่เปนอยู กลาวคือ ฝายรัฐบาลมี
หนาที่บริหารประเทศใหเจริญกาวหนาที่ทุก ๆ ดานตามพันธกิจของรัฐบาลภายใตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งการบริหารนั้นตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และในขณะเดียวกันฝายคาน
หรือฝายตรวจสอบก็มีหนาที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแทนประชาชนวารัฐบาลน้ันทำงาน
เปนเชนไร มีขอบกพรองที่จะตองแกไขปรับปรุงเชนไร ในเรื่องใด ประเด็นใดบาง ก็ใหคำแนะนำ
เพ่ือที่จะหาทางแกไขปญหาเหลาน้ันใหประเทศเดินหนาไปได การทำเชนน้ีก็จะทำใหเสถียรภาพ
ทางการเมืองและประเทศชาติมั่นคงและเปนไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญดวย แตที่สวนมาก
การเมืองไทยทุกวันนี้ไมไดเปนเชนนั้นซึ่งฝายคานทำหนาที่คานจริง ๆ รัฐบาลทำอะไรผิดหมด 
แตเมื่อกลุมของตนขึ้นมาเปนรัฐบาลก็ทำไมไดอยางที่ไดกลาวหารัฐบาลฝายตรงขามไว (ซึ่งเปน
เชนน้ีทุกรัฐบาล และทุกฝายคานไมวาฝายไหนจะขึ้นมาเปนผูนำในการบริหารประเทศเชนกัน) 
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ทางออกของปญหา 
 ตอปญหาดังกลาวที่ผูเขียนไดวิเคราะหไวต้ังแตตนเกี่ยวกับความเขาใจและการบริหาร
ราชการแผนดินตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขวาประชาชนมี
ความเขาใจในการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอยางไร และผูนำมีการบริหาร
ราชการแผนดินอยางไรทั้งความเขาใจในทางกฎหมายและทางปฏิบัติแลวนั้น ผูเขียนจะได
วิเคราะหทางออกของปญหาที่เกิดขึ้นตามทัศนะของผูเขียนเอง คำตอบของคำถามที่วาทางออก
ของการบริหารราชการแผนดินที่เปนอยูทุกวันนี้ควรมีทางออกเชนไร คำตอบแบบกำปนทุบดิน
คือ แกปญหาที่ผูนำหรือผูบริหารเทานั้นเอง แตการตอบคำถามหรือการแกไขปญหาแบบนี้เปน
เรื่องที่ทำไดยากและคงยากย่ิงที่จะใหผูบริหารปรับปรุงพฤติกรรมที่สั่งสมมานาน อาจกลาวไดวา
เปนพฤติกรรมนอมินีหรือพฤติกรรมที่สืบทอดทางพันธุกรรม (พันธุกรรมที่วาคือพันธุกรรมทาง
การเมือง) จึงเปนสิ่งที่แกไขไดยากแตถึงอยางไรก็ตาม ทางออกของปญหานี้ผูเขียนยังยืนยัน
ตามที่ไดตอบไววาผูบริหารหรือผูนำเปนกลไกสำคัญในการแกไขปญหาและดำเนินการบริหาร
ประเทศใหเปนไปตามครรลองของประชาธิปไตยที่ควรจะเปนได ดังนั้นสิ่งที่ผูนำจะตองปรบัปรุง
และเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวซึ่งประกอบดวย แนวคิด คานิยม และเรื่อง
ผลประโยชน กลาวคือ ผูบริหารควรสรางบรรทัดฐานของแนวคิดในการบริหารประเทศใหม ซึ่ง
บรรทัดฐานดังกลาวนั้นตองอยูภายใตกรอบของกฎหมายและความถูกตองทางดานศีลธรรมทาง
การเมือง นอกจากนั้นตองสรางคานิยมที่ดีใหเกิดขึ้นกับสถาบันการเมืองเสมือนหนึ่งวาสถาบัน
ดังกลาวเปนสถาบันที่ผูบริหารและนักการเมืองทุกทานตองมีสวนรวมในการรับผิดและรับชอบ
ดวย โดยการสรางคานิยมที่ดีทั้งในแงของการบริหารและการประพฤติ สุดทายตองคำนึงถึง
ผลประโยชนของชาติมากกวาผลประโยชนของตนและพวกพอง 
 การที่ผูบริหารไดปรับปรุงในสามประเด็นหลักดังกลาวแลวคือ เรื่องความคิด คานิยม 
และการคำนึงถึงผลประโยชนของประชาชนสวนมากนั้นก็จะทำใหการบริหารราชการแผนดิน
ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไป
ดวยเรียบรอยและทำใหประเทศชาติพัฒนาไดอยางไมตองสงสัย อยางไรก็ตามการแกไขปญหา
หรือทางออกของปญหาที่ผู เขียนไดเสนอไวดังกลาวนั้นอาจจะทำไดยากในสถานการณและ
สภาวการณสังคมไทยในปจจุบันดวยเหตุผลที่วา การเมืองไทยเปนการเมืองที่เกี่ยวเนื่องดวยชน
ชั้นหรือคานิยมเรื่องผูอาวุโสยังมีอิทธิพลอยูมากจึงทำใหการบริหารราชการแผนดินในประเทศ
ไทยหยุดชะงักเปนชวง ๆ ซึ่งลาสุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมาไดมีการรัฐประหาร
นำโดย พล.อ.ประยุทธ จันโอชา ผูบัญชาการทหารบก แลวจัดตั้งเปนคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ หรือ คสช. ซึ่งการรัฐประหารดังกลาวนั้นทำใหการเมืองของประเทศเปนอยางไร หรือ
ตอจากนี้ไปการเมืองไทยจะมีทิศทางไปทางใดนั้น ผูเขียนจะวิเคราะหถึงประเด็นดังกลาวใน
บทความตอไป 
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