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บทคัดยอ (Abstract) 

ประชาธิปไตยเปนสิ่งที่คนทั้งหลายโหยหาไมใชเฉพาะคนไทยเทานั้น แตเปนประชาชนทุก
ชนชาติท่ีตองการใชสิทธิของตนอยางเต็มท่ีภายใตกรอบของความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง แต
เราจะเชื่อไดอยางไรวาประชาธิปไตยในแตละประเทศจะเปนประชาธิปไตยสากลที่ไมอยูภายใตการ
ครอบงำของผูมีอำนาจในการบรหิารประเทศนั้น ๆ ประเทศไทยในปจจุบันแมวาการบริหารประเทศ
จะอยูภายใตการบริหารของผูนำท่ีมาจากการเลือกตั้งก็ตาม แตโดยความเปนจริงแลวการใชสิทธิของ
ประชาชนในเรื่องตาง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญใหสิทธิไวนั้นประชาชนยังใชไดไมเต็มที่ จึงเปนที่มาของ
การโหยหาประชาธิปไตยในการบริหารราชการแผนดินภายใตการนำของผูนำรัฐบาลที่มาจาการ
เลือกตั้งในปจจุบัน 
คำสำคัญ (Keyword): ประชาธิปไตย; รัฐประหาร; การบริหารราชการแผนดิน 
 
Abstract 

Democracy is something that people long for, not just Thai people. Rather, it 
is people of all nations who want to exercise their rights to the fullest within the 
framework of true democracy. But how can we believe that democracy in each 
country will be a universal democracy that is not governed by the powers that govern 
that country? the election But in fact, the people's rights in various matters as 
provided by the Constitution are still not fully utilized by the people. This is the 
source of the longing for democracy in the administration of the state under the 
leadership of the current elected government leaders. 
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บทนำ (Introduction)  
บทความเรื่องการบริหารราชการแผนดินในภาวะการโหยหาประชาธิปไตย ผูเขียนขอ

เริ่มตนดวยการเนนไปท่ีความหมายของคำวา “ประชาธิปไตย” กอนวาแทท่ีจริงแลวประชาธิปไตยท่ี
เราหรือประชาชนโหยหานั่นคืออะไร ผูเขียนจะขอสรุปความหมายจากนักวิชาการดานรัฐศาสตรท่ีให
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว ซึ่งสามารถแยกความหมายของประชาธิปไตยได  5 ขอตามท่ีมา
ดังนี้ 

ความหมายตามท่ีมาท่ีหนึ ่ง  ค ือ ประชาธ ิปไตย ซ ึ ่งตรงก ับคำในภาษาอังกฤษวา 
Democracy ซึ่งเกิดจากการผสมคำสองคำ คือ Demos  กับ  Keratein  หรือ Demos หมายถึง 
ประชาชน และ Kraters หรือ Keratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) 
จึงหมายถึง การปกครองโดยประชาชน สวนคำวประชาธิปไตยท่ีใชใภาษาไทยของเรานั้นบัญญัติข้ึน
โดยเทียบกับศัพทภาษาอังกฤษ เปนการนำเอาคำสองคำมารวมกันคือ ประชา ซึ่งเปนคำสันสกฤต 
รูปคำเดิม คือ ปรชา แปลวา ราษฎร หรือประชาชนและคำวา อธิปไตย แปลวา ความเปนใหญอยาง
ยิ่ง ฉะนั้นประชาธิปไตยจึงหมายถึง ระบอบการปกครองท่ีประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศนั่นเอง 

ความหมายตามท่ีมาท่ีสอง คือ ประชาธิปไตยความหมายตามท่ีมาและขอบเขตอำนาจ  มี
ผูใหความหมายของประชาธิปไตยไววา อำนาจสูงสุดมาจากประชาชน ทั้งนี้โดยอางวามนุษยทุกคน
เกิดมายอมมีสิทธิและเสรีภาพโดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถท่ีจะคิดและกระทำการใด ๆ ได แตเม่ือ
มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม เขาจะสละสิทธิ์และอำนาจบางประการใหกับผูปกครอง เพ่ือใชอำนาจ
นั้นดำเนินการภายในกรอบท่ีกำหนด ฉะนั้นเราจะพบวารัฐบาลในประเทศประชาธิปไตยนั้นจะมี
อำนาจท่ีมีขอบเขต 

ความหมายตามท่ีมาท่ีสาม คือ ความหมายท่ีเนนเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค   
นักปรัชญาการเมืองหลายทานท่ีชี้ใหเห็นวารูปแบบการปกครองท่ีดีก็คือ การปกครองท่ีเคารพสิทธิ 
และความเสมอภาคของมนุษย เชื่อวา สมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันท่ีจะเขามีสวนรวม
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยสวนรวม นอกจากนี้
ระบบการเมืองจะตองเปดโอกาส หรือใหเสรีภาพแกประชาชนในการดำเนินการใด ๆ ภายใต
กฎระเบียบของสังคมดวย ซ่ึงรูปแบบการปกครองดังกลาวก็คือ ระบอบประชาธิปไตย 

ความหมายตามท่ีมาท่ีสี่ คือ ความหมายท่ีเนนการเขามีสวนรวมหรือเสียงของประชาชน   
ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยใหความสำคัญกับประชาชนในฐานะท่ีเปนเจาของอำนาจอธิปไตย ใช
อำนาจนี้อานทางองคกรทางการเมืองตาง ๆ เพื่อประโยชนสุขของตนเอง บทบาทของประชาชน
ในทางการเมือง จึงมีความสำคัญมากในระบอบนี้จนมีผูกลาววา ประชาธิปไตยนั้นถือวาประชาชน 
คือ เสียงสวรรค เปนระบอบท่ีเปดโอกาสใหประชาชนรวมดำเนินการเพ่ือสรางสรรคสังคมของตนเอง 
กิจกรรมการเขารวมทางการเมืองของประชาชน อาจเปนทางออมโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปทำหนาท่ีแทน หรืออาจเปนทางตรง เชน การประทวง การรองเรียน 
ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหรัฐบาลรับทราบถึงปญหา เปนตน 
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สุ ดท  า ย ค ว ามหมายต าม ท่ี ม า ท่ี ห า  คื อ  ค ว ามหมาย ท่ี เ น  น เ จ ตน า รมณ  ขอ ง
ประชาชน  ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน แหงสหรัฐอเมริกาไดใหความหมายของคำวา
ประชาธิปไตยไวอยางกระชับและคมคายวา เปนการปกครองของประชาชน โดย ประชาชน และ
เพื ่อประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยนั ้น ผู นำทางการเมืองเปนผู ท่ีถือเสมือนเปนตัวแทน
เจตนารมณของประชาชน รัฐบาลเปนตัวแทนของพรรคการเมืองท่ีมีเสียงขางมาก หรือไดรับเสียง
สนับสนุนสวนใหญ รัฐบาลจะคงอยูในอำนาจตอไดเมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็โดยการแสดงใหประชาชนผู
เลือกตั้งเห็นวารัฐบาลสามารถสนองตอบตอเจตนารมณของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น 
 เมื่อทราบความหมายของคำวาประชาธิปไตยแลวผูเขียนจะวิเคราะหการบริหารราชการ
แผนดินของผูบริหารประเทศในปจจุบันซึ่งในบทความนี้หมายเอาการบริหารของรัฐบาลภายใตการ
นำของ พล.อ.ประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน วาตั้งแตรัฐบาลชุดนี้ขึ ้นมาบริหาร
ประเทศทั้งท่ีเปนการบริหารในสมัยท่ียึดอำนาจมาหรือในสมัยท่ีไดรับการเลือกตั้งมานั้นวาการ
บริหารงานประเทศเปนเชนไร ในบทความนี้ผูเขียนจะนำเสนอและวิเคราะหในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
บริหารท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูหรือปากทองของประชาชนเทานั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแลว
จะเห็นวาจะมีเกือบทุกเรื่องท่ีเปนการทำงานของรัฐบาลเพราะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนท้ังนั้นแตผูเขียนจะวิเคราะหเพียงสามประเด็นดังตอไปนี้ 
 ๑. เศรษฐกิจ 
 ๒. สังคมและการเมือง 
 ประเด็นแรกการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลท่ีสงผลตอระบบเศรษฐกิจ  

  จากประเด็นนี้มีการวิเคราะหของนักวิชาการจำนวนมากและการเปดเผยเกี่ยวกับเรื่องนีว้า 
ความเหลื่อมล้ำของรายไดระหวางคนรวยกับคนจนเพิ่มขึ้นสูงมาก คนมีรายไดสูง 10% มีรายได
มากกวาคนท่ีมีรายไดตํ่าสุดถึง 20 เทา สะทอนถึง การกระจุกตัวของรายไดในกลุมบน การแบงปน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจก็ยังไมทั่วถึงไปสูคนกลุมลาง ดานการศึกษาก็พบวา ลูกคนรวยมีโอกาส
เรียนตอปริญญาตรีสูงถึง 65.6% แตลูกคนจนมีโอกาสเรียนตอปริญญาตรีเพียง 3.8% เทานั้น ทั้งท่ี
งบประมาณการศึกษาไดรับมากสุด ทุกป และยังมีกระทรวงท่ีดูแลเก่ียวกับการศึกษามากท่ีสุดในโลก
ถึง 2 กระทรวง กลาวคือ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ แตความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของไทยกลับไมมีความเจริญแตเทียบเทาไดกับประเทศยากจนในทวีปแอฟริกาดวยซ้ำ  

ตัวเลขคนจนของสภาพัฒนฯ 6.7 ลานคน ตามตัวเลขผู ใช “บัตรคนจน” หรือ “บัตร
สวัสดิการแหงรัฐ” ท่ีกระทรวงการคลังแจกเงินใหทุกเดือนนั้น มีประมาณ 14 ลานคน มากกวา
ตัวเลขของสภาพัฒนฯถึง 2 เทาเลยทีเดียว 

หนี้สาธารณะ ท่ีรัฐบาลกูมาใชจายตลอด 7 ปในรัฐบาลชุดนี้ วันนี้กำลังทวมคอหอย ซึ่งจาก
ขอมูลกอนโควิดหนี้สาธารณะอยูท่ี 40% ของจีดีพี ปนี้ 2564 หนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึนเปน 57% ของจีดี
พี อีก 3% ก็ชนเพดาน 60% ท่ีกฎหมายกำหนดวาหามเกิน แตเม่ือรัฐบาลบริหารประเทศใหดีกวานี้
ไมได ผูเขียนเชื่อวาจะมีการแกกฎหมายเพื่อเพิ่มเพดานหนี้ใหสูงขึ้นไป สุดทายอนาคตประเทศไทย
และอนาคตคนไทย 70 ลานคน หลังโควิดจะเปนอยางไร ก็เปนเรื่องท่ีเหนือการคาดเดา  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99
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“จุดออน” ท่ี ทำใหประเทศไทยพัฒนาไมได เกิดจากการสราง “รัฐราชการ” ของ คสช. 
เพื่อครอบงำ “ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ” ในปจจุบัน แมจะเห็นโอกาสอยูขางหนาก็ยากท่ีจะ
ไปถึง เพราะมี “ระบบรัฐราชการ” เปนดานสกัด ทำใหประเทศไทยเสียโอกาสมากมาย และคน
ไทยก็เสียโอกาสกันทุกคน เปนผลกระทบระดับชาติเลยทีเดียว 

เนื่องจากการบริหารราชการแผนดินลมเหลวดวยการคอรรัปชั่นอำนาจของรัฐบาล ตลอด 7 
ปท่ีผ านมานั ้น คณะสามัคคีประชาชนเพื ่อประเทศไทย ซึ ่งประกอบดวยภาคประชาชนอัน
หลากหลาย ไดประกาศขับไลผูนำรัฐบาล ออกจากตำแหนงนายกรัฐมนตรีมาตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 
2564 เพื่อรับผิดชอบตอชาติบานเมืองท่ีกำลังวิกฤตและดิ่งลงสูหุบเหวแหงหายนะ ภายใตวิกฤต
เศรษฐกิจและหนี้สิน รวมถึงความทุกขเข็ญของประชาชนจากสถานการณโรคระบาดท่ีประเทศไทย
ขาดผูนำท่ีมีความสามารถในการแกปญหา ปญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เกิดผลกระทบตอปากทอง
ของประชาชนผูเขียนขอสรุปดังนี้  

เรื่องแรกคือเรื่องปญหาปากทองของเศรษฐกิจฐานราก ท่ีประชาชนอยูในภาวะรายไดนอย
คาใชจายสูง หนี้สินเพิ่ม การกระจายรายไดยังมีปญหาลงไปไมถึงฐานราก นอกจากนี้รัฐบาลยังมีปม
รอนเรื่องการขึ้นคาแรงขั้นต่ำ 400 บาท จะทำไดตามสัญญาที่หาเสียงไวหรือไม หากทำไมไดรัฐบาล
ก็เสียทั้งคะแนนนิยมและการแกปญหาปากทองไมสำเร็จไปดวย ตอมาคือเรื่องราคาพืชผลเกษตร
ตกต่ำ เนื่องจากภัยแลงปนี้รุนแรงทำใหราคาพืชผลทางการเกษตรทั้งขาว ยางพารา ปาลมน้ำมัน 
ราคาตก การแกปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาล คือ การประกันราคาพืชผลทางการเกษตรจะทำได
รวดเร็วแคไหน หากแกไขชา เศรษฐกิจฐานรากยิ่งแยหนักรัฐบาลก็จะเจอแรงกดดันการบริหาร
เศรษฐกิจท่ีไมถูกใจประชาชนมากข้ึน 

นอกจากนั้นเรื่องการสงออกก็เปนปญหาใหญท่ีรัฐบาลยกภูเขาไมพนจากอก เพราะหลังจาก
พิษสงครามการคาสหรัฐกับจีน และลามไปถึงสหรัฐกับยุโรป ประกอบกับคาเงินบาทแข็งคาอยาง
รวดเร็ว ทำใหการสงออกของไทยทรุดหนักจากที่คาดวาจะขยายตัวได 3-4% ลาสุดคาดวาจะ
ขยายตัวได 0% ถึงขยายตัวติดลบ 1% ซึ่งหากเปนเชนนั้นจะทำใหเศรษฐกิจไทยภาพรวมขยายตัว
ชะลอมากข้ึน 

เรื ่องการทองเที่ยวลดก็เปนอีกเรื ่องที่นาสนใจซึ่งที่ผานมาการทองเที่ยวถือเปนตัวชวย
เศรษฐกิจไทยใหขยายตัวไดดี แตจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสงครามการคา ทำให
นักทองเท่ียวลดการทองเท่ียวในไทยและทุกๆ ประเทศในโลก จึงเปนโจทยยากของรัฐบาลใหมวาจะ
กระตุนใหคนเขามาเท่ียวในเมืองไทยไดอยางไร 

ประเด็นตอมาเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว เปนที่รูกันวา หนวยงานตางๆ ปรับลดการขยายตัว
เศรษฐกิจจากใกล 4% เหลืออยู 3% โดยหลายแหงคาดวาจะขยายตัวไดต่ำกวา 3% ซึ่งเปนปญหา
ใหญของรัฐบาลท่ีตองเขามาพยุงเศรษฐกิจขาลงใหฟนกลับข้ึนมาใหได เพราะหากเศรษฐกิจภาพรวม
แย เศรษฐกิจฐานรากประชาชนจะมีความเปนอยูที่ลำบากมากขึ้นและสุดทายเรื่องความไมเชื่อม่ัน
ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเปนเรื่องท่ีคางคาใจของนักลงทุนอยูตลอดเวลา เพราะเปนรัฐบาลผสมท่ีเกิด
จาก 19 พรรคการเมือง ทีมเศรษฐกิจถูกจัดสรรจากโควตาทางการเมือง มากกวาที ่วางคนท่ี
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เหมาะสมกับงาน เปนผลลบตอนัก ลงทุนและความเชื่อมั่นของผูบริโภค รวมถึงอาจมีผลตอความลา 
ชาในการดำเนินโครงการโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐบาลใหทันกำหนดการท่ีวางไว  

ประเด็นท่ีสองที่ผู เขียนจะวิเคราะหในบทความนี้คือการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลท่ีมีผลกระทบตอสังคมและการเมือง 

ประเด็นนี้ผูเขียนไดอางถึงบันทึกสรุปผลงานของคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ท่ี
ไดสรุปผลงานความลมเหลวตอสาธารณะภายใตการบริหารของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ทุจริตประพฤติมิชอบในการใชอำนาจเผด็จการบริหารบานเมืองอยางไรบาง โดย
คณะรัฐมนตรีเปนผูมีสวนรูเห็นในการออกมติรวมกันเพื่อบริหารราชการแผนดินจนทำใหบานเมือง
เสียหาย เกิดความทุกขยากเข็ญไปทุกหัวระแหงยกเวนก็แตเพียงคณะรัฐมนตรีเทานั้น ในบทความนี้
ผูเขียนจะนำเสนอเนื้อหาที่เกิดจากการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ที่สงผลตอสังคมและ
การเมืองโดยมีรายละเอียดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานโดยลำดับประเด็นดังนี้ 

ภายหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ประชาชนผูเห็นตางถูกจับกุมคุมขังและถูก
ขมขูคุกคามจำนวนมาก โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติเขาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ 
โดยอางวาเพ่ือใหสถานการณกลับเขาสูความสงบโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี 
เชนเดียวกับหวงท่ีผานมา โดยขอเวลาอีกไมนานเพ่ือเปนการปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และอื่นๆ แตเวลาผานไปลวง 7 ป ประเทศชาติกลับถอยหลังลงคลอง ไมมีการเปลี่ยนแปลง
อะไรท่ีดีข้ึน นอกจากวิกฤตประเทศท่ีรัฐบาลหลงอำนาจ หลอกลวงประชาชนและกลายเปนคูขัดแยง
ของประชาชนเสียเอง ขอเสนอการปฏิรูปประเทศทุกอยางถูกทอดเวลาออกไปเพื่อรักษาอำนาจไว 
โดยไรการปฏิรูปใดๆ ตามพันธสัญญา แมแตการปฏิรูปตำรวจตามรัฐธรรมนูญก็ถูกยับยั้งเพ่ือใหรับใช
อำนาจตนเองแตเพ ียงกล ุ มเด ียว จ ึงถ ือได ว า ผ ู นำร ัฐบาล “ตระบัดส ัตย ” ต อประชาชน 
(https://thematter.co/thinkers เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 31 ก.ค.64) 

หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 24 มีนาคม 2562 ภายใตรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจของผูนำ
รัฐบาลและคณะ ที่กำหนดใหสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ตนเองเลือกมาสามารถเลือกนายกรัฐมนตรไีด 
ผูนำรัฐบาลและคณะไดคอรรัปชั่นอำนาจจากสภาผูแทนราษฎรกอตั้งรัฐบาลกึ่งเผด็จการรัฐสภาข้ึน 
สถาปนาระบอบอำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ ควบคุมองคกรอิสระในการตรวจสอบถวงดุลยมาอยาง
ตอเนื่องถึง 2 ปกวา โดยใชอำนาจและเงินตราจายคาตอบแทนเพื่อปดบังอำพรางความฉอฉลของ
ตนเอง จึงนำพาชาติบานเมืองไปสูความวิบัติฉิบหาย ระบบนิติรัฐ-นิติธรรมพังทลาย รวบอำนาจปวง
ชนชาวไทยไปอยูในมือของพวกพองตนเองไมกี่คน ครอบงำศาลและกระบวนการยุติธรรม เปลี่ยน
เจตนารมณรูปแบบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
กลายเปน “ระบอบประยุทธ” ที่มีผู นำรัฐบาลเปนศูนยกลางของอำนาจทั้งหมด และกลายเปน
รัฐบาลสืบทอดอำนาจจนถึงปจจุบัน รัฐบาลบริหารงานลมเหลวในการปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น ไมมีผลงานใหเห็นเปนรูปธรรมทั้งที่นโยบายการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนเรื่องสำคัญท่ี
รัฐบาลตระหนักดีตั้งแตเปนรัฐบาลสมัยแรก ที่ถูกหนดไวในการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา แตปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดข้ึน

https://thematter.co/thinkers
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กลับหมักหมมตอเนื่องกันมาหลายป โดยเกิดข้ึนจากการบริหารท่ีลมเหลวของรัฐบาลท่ีปราศจากการ
ตรวจสอบ โดยใชวาระแหงชาติเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเพียงเพ่ือสรางภาพและ
เปนเครื่องมือของรัฐบาลที่จะใชจัดการฝายตรงขามทางการเมือง ในขณะที่มีการปกปองดูแลพวก
พองของตนในฝงรัฐบาลที่ถูกกลาวหาเรื่องทุจริตอยางเห็นไดชัด ซ้ำรายยังปลอยใหมีการทุจริต
คอรัปชั่นเพ่ิมมากข้ึนทุกป โดยการโกงเงินภาษีประชาชนเปนแสนลานบาท ในวันท่ีเศรษฐกิจฝดเคือง
ท่ีพ่ีนองประชาชนอยูในสภาวะท่ีลำบากยากเข็ญ และตองตอสูกับภัยโควิด-19 

คณะร ัฐมนตร ีภายใตผ ู นำร ัฐบาลไร มาตรฐาน ขาดจร ิยธรรมและคุณธรรมอย าง
รายแรง หลายคนมีผลประโยชนทับซอนและเกี่ยวของกับธุรกิจสีเทา หลายคนมีประวัติฉอฉลถูก
กลาวหาทุจริตประพฤติมิชอบมากอน การเสนอชื่อรัฐมนตรีลวนมองแตผลประโยชนตางตอบแทน 
จนระบบคุณธรรมและจริยธรรมไดกลายเปนประเด็นการเมืองที่มีการโตเถียงกันอยางกวางขวางใน
ปจจุบัน เนื่องจากการฝาฝนจริยธรรมรายแรงในการบริหารราชการแผนดิน แมจะเขียนไวใน
รัฐธรรมนูญมาตรา 276 ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดำเนินการใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม
ภายใน 1 ป นับแตวันประกาศในรัฐธรรมนูญ แตรัฐบาลกลับไมไดใหความสำคัญ จึงไมสามารถเปน
แบบอยางใหขาราชการของแผนดินกวา 2.3 ลานคนแตอยางใด รัฐบาลและพรรครวมรัฐบาล 
หลอกลวงประชาชนที ่ร ับปากจะแก ไขร ัฐธรรมน ูญตามที ่หาเส ียงและแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา ในขณะที ่ภาคประชาชนและพรรคการเมืองผลักดันใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญที ่เปน
ประชาธิปไตย แตรัฐบาลกลับใชเผด็จการรัฐสภาเสียงขางมากโดยมี ส.ว.250 คนของตนเองที่ไม
ละอายตอบาปลงมติปดตกรางแกไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ รวมถึงรางแกไขของประชาชนโดยตรง 
และเตะถวงการแกไขจนนำไปสูการตีความของศาลรัฐธรรมนูญกำหนดใหประชาชนเปนผูสถาปนา
รัฐธรรมนูญ ใหมีการประชามติเพ่ือรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตอไป แตรัฐบาลก็ไมไดรีบเรงดำเนินการ
ดังกลาวแตอยางใด ซ้ำรายยังพยายามใชระบบเผด็จการรัฐสภาเพื่อเสนอแกไขเฉพาะรายมาตราท่ี
ตนเองไดประโยชนเทานั้น 

รัฐบาลปลนอำนาจเพื่อเขามาโดยอางวาเพื่อรักษาความสงบ แกไขความขัดแยงและความ
วุนวายของบานเมือง แตปจจุบันไดกลายเปนคูความขัดแยงของประชาชนเอง โดยไมมีแมแตแนว
ทางการปรองดองและสรางความสามัคคีใหแกคนไทยในชาติ แตประชาชนผูเห็นตางทางการเมือง
ทุกกลุม ไมวาจะเปนอดีตแกนนำ นปช. พันธมิตรฯ หรือ กปปส. กลับตองคดีรับโทษมากมาย ทั้งท่ี
ไมใชผูกระทำใหประชาชนบาดเจ็บลมตายและทรัพยสินเสียหายเลย 7 ปที่ผานมาจึงสูญเปลา ทั้งท่ี
ควรจะดำเนินการทางกฎหมายใหเกิดการปรองดองของคนในชาติ นำหลักความเปนธรรมในระยะ
เปลี่ยนผาน (Transitional Justice-TJ) และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice-
RJ) มาใชในการแกปญหาความขัดแยงทางการเมืองของคนในชาติ แตกลับใชกฎหมายพิเศษเขา
คุกคามประชาชนอยางกวางขวางจนเกิดการแตกแยก ขาดความสามัคคี เพื่อประโยชนในการ
แบงแยกและปกครองของตนเอง 

ผูนำรัฐบาลและคณะไดใชอำนาจเผด็จการ คุกคามประชาชนผูเห็นตางทางการเมืองอยาง
กวางขวาง หลังการรัฐประหาร 7 ปท่ีผานมา นักกิจกรรมจำนวนมากถูกออกคำสั่งเรียกใหไปรายงาน
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ตัว หลายคนเลือกที่จะลี้ภัยไปประเทศเพื่อนบานและเคลื่อนไหวทางการเมืองบนโลกออนไลนอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบันมีผูลี้ภัยทางการเมืองท่ีถูกอุมหายและคาดวาถึงแกความตายไปไมนอยกวา 6 คน มี
ผูถูกผลักดันใหลี้ภัยจากสถานการณทางการเมืองและการไลลากวาดลางที่เกิดขึ้นอยางนอย 104 
ราย ภายใตประกาศและคำสั่ง คสช. ทำใหเกิดกลุมประชาชนที่ตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศ
จำนวนหนึ่งดวยความหวาดกลัวจากการถูกติดตามคุกคาม ซึ่งรัฐบาลเผด็จการไดแทรกแซงและใช
กระบวนการยุติธรรมแบบเลือกปฏิบัติ จนประชาชนไมเห็นหนทางในการตอสูคดีใหไดรับความเปน
ธรรมภายในประเทศ รวมถึงใชการคุกคามโดยใชมาตรการทางกฎหมาย (Judicial Harassment 
and SLAPP) เพื่อฟองรองปดปากประชาชนอีกดวย เปนเรื ่องที่นาเศราแมแตนายกรัฐมนตรียัง
ออกมาฟองรองหมิ่นประมาทประชาชนคนธรรมดา และยังใชวิธีการสลายการชุมนุมดวยอาวุธและ
ความรุนแรง ละเมิดหลักการสากลสำหรับการสลายการชุมนุม ตอเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่ออกมา
ตอตานรัฐบาล (วชิรวัชร งามละมอม, รัฐประหาร บทบาททหารกับการเมืองในประเทศไทย, 2562) 
รัฐบาลยังแบงแยกประชาชนออกจากสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะประมุขของประเทศ โดยใช
กฎหมายมาตรา 112 เปนเครื่องมือคุกคามประชาชนและทำลายสถาบันพระมหากษัตริยทางออม 
โดยไมสนใจท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนระบบเพ่ือรักษาสถานะและอำนาจของตนเองไวตอไป 
ผูนำรัฐบาลแอบอางการรักษาสถาบันกษัตริยเปนเครื่องมือ แตกลับแยกประมุขของรัฐออกจาก
ประชาชน และแยกประชาชนออกจากสถาบันโดยสรางความขัดแยงขึ้นมาเพื่อรักษาอำนาจตนเอง 
โดยกวา 7 ปที่ผานมามีประชาชนถูกดำเนินคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-
112 ที่ขึ้นสูการพิจารณาของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตป 2557-2563 มากกวา 478 คดี
แลวและสุดทายคือ 

รัฐบาลใชสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 และความทุกขยากของประชาชนเปน
เครื่องมือกระชับอำนาจ และผูกขาดอำนาจครอบจักรวาลตาม พรก.ฉุกเฉินฯ ทอดยาวตอไป ทั้งนี้ 
ผูนำรัฐบาล ลงนามในประกาศสถานการณฉุกเฉินเพ่ือควบคุมการระบาดของโควิด-19 มาตั้งแตวันท่ี 
25 มีนาคม 2563 บัดนี้เปนเวลา 1 ป 4 เดือนแลว ยังไมมีวี่แวววาจะยกเลิกการบังคับใชกฎหมาย 
ซ่ึงไมไดชวยใหเกิดการยับยั้งโรคติดตอมากข้ึนแตอยางใด ตัวเลขผูติดเชื้อกลับมากข้ึนสวนทางการใช
อำนาจพิเศษของนายกรัฐมนตรี และสวนทางกับมาตรการตางๆ ที่รัฐบาลใชมาตรการควบคุมปด
รานคา รานอาหารและสถานประกอบการในชวงท่ีผานมา แตทั ้งหมดกลับโยนความผิดใหแก
ประชาชนทุกครั้งไป นอกจากนี้การจัดหาวัคซีนใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนกลับถูก
คอรรัปชั่นเวลาออกไปเรื่อยๆ เพื่อหากินบนความตายของประชาชนและรักษาอำนาจรวมศูนยตาม
ประกาศสถานการณฉุกเฉินตอไป เพ่ือไมใหประชาชนฟองรองตอผูนำรัฐบาลและคณะตามกฎหมาย
ท่ีรอนสิทธิ์ดังกลาว 

ทั้งนี้ การใชอำนาจโดยมิชอบของรัฐบาล และการใชอำนาจประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มี
ความรายแรงก็เพื่อตองการแกไขปญหาการชุมนุมทางการเมือง อันมีสาเหตุมาจากวิกฤตศรัทธาตอ
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลเอง มิใชโรคระบาดโควิด-19 การใชอำนาจพิเศษที่เหนือกวา
อำนาจทางปกครองปกติยังเปนการละเมิดสิทธิพลเมืองโดยตรง ทั้งหมดจึงเปนเพียงการกระชับ
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อำนาจ ของนายกรัฐมนตรีเทานั้นภายหลังมีขอเรียกรองใหลาออกเพ่ือรับผิดชอบปญหาความขัดแยง
ท่ีตนเองสรางข้ึน 

จากสองประเด็นดังกลาวที่ผูเขียนไดนำเสนอนั้นจะเห็นวาเปนการตอกย้ำวาการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐบาลภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุขนั้นเปนแตเพียงชื่อและตัวหนังสือเทานั้นแทจริงแลวประชาชนคนไทยทุกคนควร
ตั้งคำถามและหาคำตอบรวมกันวา “ประชาธิปไตยที่แทจริงอยูที่ไหน” “อยูกับใคร” แลวเมื่อไหร
ประเทศไทยจะขามพนสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบัน (คณิน บุญสุวรรณ, 2532) 

ถาเราลองยอนประวัติศาสตรประชาธิปไตยของประเทศไทย ก็คงบอกไดวา มันเปนอะไรท่ี
สะทอนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อที่มันหลอหลอมเราขึ้นมา ในเชิงประวัติศาสตร ถายอนกลับไป
ตอนชวง พ.ศ. 2475  เราสรางประชาธิปไตยแบบประนีประนอมอำนาจข้ึน คือไมไดโคนฝายอำนาจ
เกาไปเสียทีเดียว ตัวอยางงายๆ ก็คือเอากลุมชนชั้นนำเกามาเปนหัวหนารัฐบาล สภาก็ยอมใหมีสภา
สองแบบ คือเลือกตั้ง กับ เอาขาราชการมาดำรงตำแหนง  คือปลอยใหดุลอำนาจมันอยูกับแบบ
รอมชอม แตละยุคสมัย ก็จะมีฝงท่ีตองการอารมณนี้ตลอด ประชาธิปไตยเลยกลายเปนเรื่องท่ีถูกมอง
วาไมมีใครไดทั้งหมด เปนอะไรที่ทุกฝายอยูดวยกันได อำนาจจึงถูกแชรกัน ทุกคนมีที่ทางของตัวเอง 
จะมีปญหาตอนสมดุลมันเอียงนี่แหละ เมื่อไหรที่มีฝายหนึ่งมองวา ตัวเองกำลังถูกคนอื่นรุกเขามาใน
พ้ืนท่ีของตัวเอง สมดุลท่ีเคยชินมันกำลังเปลี่ยนไป 

แตวิธีการท่ีชนช้ันนำใชมาอางเพ่ือรักษาสมดุล มันก็ถูกตั้งคำถามมาตลอดวาเปนวิธีการ
ที่ไมคอยเปนประชาธิปไตยเทาไหร ใช เราตั้งตนมาแบบนี้ ในแตละยุคก็มีอาการแบบนี้จนเรารูสึก
วา ยอมรับกันไดกับวิธีการท่ีไมคอยเปนประชาธิปไตยเทาไหร ชนชั้นนำชอบท้ิงประชาธิปไตยในอุดม
คติแบบนั้นไป ความนากลัวคือ ผูมีอำนาจมักโยนหลักการสากลทิ้งโดยไมไดรูสึกอะไรเลย ไมไดให
น้ำหนักกับคุณคาสากลเทาที่ควรจะเปน ดวยความเชื่อวา ตัดทิ้งไปก็ไมเห็นเปนอะไร เพราะฉันได
รวมหลักการบางอยางเขาไปแลว ทำแคนิดหนอยก็เพียงพอแลวสำหรับความเปนประชาธิปไตย 
ยกตัวอยาง เรื่องการมีสวนรวม ก็คือถามีคนเขามารวมก็จบ ไมไดหมายความวา เขารวมแลวฉันมอง
เขาเปนอยางไร การมารวมของเขามันมีความหมายขนาดไหน เชน ประโยคที ่บอกวา เรามี
รัฐธรรมนูญที่เปดใหผูคนมีสวนรวมในการแสดงความเห็น แตเขาก็จะพูดอยูเสมอวา เรามารับฟง
ความเห็น แตไมไดเชื่อฟง เราจะเชื่อหรือไมขึ้นอยูกับคนมีอำนาจอีกที เขาจะคิดวาแคนี้ก็คือการทำ
ตามหลักการมีสวนรวมตามระบบประชาธิปไตยแลว แตในความเปนจริงคือ การมีสวนรวมมันตองมี
คุณคาดวย เสียงประชาชนมันตองมีความหมาย มันตองกระตุกตอมความคิดของผูมีอำนาจแลว
แปรเปลี่ยนมาเปนกฎหมายได  

ตลอดสิบปของความขัดแยงที่ผานมา หลักประชาธิปไตยสากลในบานเรามันถูกบิดไป
เพราะขออางเรื่องความเปนไทยๆ มากแคไหน หลักสากลมันไมไดถูกใชแบบเต็ม 100 เปอรเซ็นต
มาโดยตลอด ดวยคำอางวาประเทศเราไมคอยพรอม เขาเชื่อวาประชาธิปไตยแบบอุดมคติมัน
ตองการคนที่มีคุณภาพ เชน คนที่มีการศึกษา มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมตกอยูในวงจรซื้อสิทธิขาย
เสียง นักการเมืองตองเปนคนท่ีมีความรูเรื่องกฎหมาย เขาใจความตองการของประเทศ ชนชั้นนำมัก
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เชื่อวา เราจำเปนตองหยอนหลักการประชาธิปไตยบางอยางลงไปเพื่อใหเขาศักยภาพของบุคคลใน
ประเทศ ตองปรับระบบบางอยางใหมันเขากับบุคลากรที่เรามีอยู ดวยคำอางวาทำใหมันเขากับ
บริบททางสังคมแบบไทยๆ ยกตัวอยาง ในยุคนึงเรามองวานักการเมืองไมมีศักยภาพดานกฎหมาย 
เราจึงออกแบบใหมี ส.ว. แตงตั้งเขามาทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงผูทรงคุณวุฒิใหกับ ส.ส. ที่ผานมามี
คำถามอยูเสมอวาสิ่งที ่เติมเขาไปก็ขัดแยงกับหลักพื้นฐานประชาธิปไตยอยูพอสมควร เขา
ประเมินวาคนท่ีอยูในสังคมมีศักยภาพเทานี้ ก็เลยพยายามหยอนหลักการอะไรบางอยาง เพ่ือใหเดิน
ตอไดดวยความมั่นใจวา มันคือสิ่งที่ดีกวา ขณะเดียวกัน ก็มักมองวา ถายึดตามสากลไปเลยทั้งหมด
มันจะสรางปญหา ที่เห็นไดชัดคือรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ซึ่งมีความเปนไทยๆ เพียบเลย หนักขอข้ึน
กวาเดิมมาก เพราะคนรางรัฐธรรมนูญมองวา ชวงวิกฤตการเมืองกอนรัฐประหารนั้น รัฐธรรมนูญไม
สามารถแกไขปญหาใหได ในแงหนึ่ง ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เชื่อวารัฐธรรมนูญตองเปนยาวิเศษ 
ถามีปญหาอะไรขึ้นมา รัฐธรรมนูญตองแกไขสถานการณใหได แตปรากฎวาบรรดาผูรางฯ เขามี
ประสบการณกับเหตุการณที่เขาไมสามารถเอารัฐธรรมนูญ 2550 ไปแกวิกฤตการเมืองได ก็เลยราง
เพ่ือหาทางออกใหกับเหตุการณแบบนั้น เชน การเปดชองใหนายกรัฐมนตรีไมตองเปน ส.ส. ก็ได เขา
พยายามหยอนหลักการเดิม เพ่ือใหรัฐธรรมนูญปรับตัวไดตามวิกฤตท่ีเกิดข้ึน เขาอางวามันแกปญหา
ไมได ภาวะที่เปนปญหา ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสังคมเรา พอเกิดปญหาขึ้นมาก็รับมือไมได เลย
กลายเปนวาพยายามเขียนกติกาไวโดยอางคำวาแบบไทยๆ ตามมุมมองของเขา (กนลา สุขพานิช-ขัน
ปราบ และสุจิต บุญบงการ, 2529)  

ยิ่งเราโหยหาประชาธิปไตยแบบไทยๆ กันหนักๆ มันสะทอนไดไหมวาประชาธิปไตยเรา
ไมแข็งแรง เวลาเราโหยหาประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในนัยยะนึงแปลวาเราปฏิเสธประชาธิปไตย
สากล แมจะพยายามเพ่ิมมูลคาใหมันสูงข้ึน ดวยการบอกวา มันคือประชาธิปไตยสากลผสมกับความ
เปนไทย แตเอาเขาจริงแลว เวลาบวกความเปนไทยเขาไป ก็จะลดทอนความเปนสากลอยูดี เวลา
บอกวา เราตองการประชาธิปไตยแบบไทยๆ แปลวาเขาไมอยากไดประชาธิปไตยท่ีแข็งแรง แตเพียง
แคอยากเอาเนื้อหาสาระบางอยางออกไป แลวเอาความเปนไทยเขาไปใสแทนท่ี เพื่อตอบโจทย
อำนาจของชนชั้นนำซึ่งมักเปนกลุมที่เชื ่อวา ถาตอบโจทยตัวเองได ผลพลอยไดก็จะตกมาอยูท่ี
ประชาชนในทายที่สุด แตในความเปนจริง ตองมองกลับกัน ถาคนสวนใหญไดประโยชนแลวก็จะดี
ตอตัวชนชั้นตางหาก 

พอเปนแบบนี้ เราควรจัดสมดุลกันอยางไรใหความเปนไทย กับความเปนประชาธิปไตย
สากลมันอยูรวมกันแลวโอเค อันดับแรกเลยตองใหคุณคากับคนไทยใหมากขึ้นกอน ชนชั้นนำมัก
มองวาประชาชนเปนเหมือนแขกในประเทศตัวเองอยูตลอดเวลา เราจะดูแลทานเปนอยางดี อยาก
กินน้ำอะไรเดี๋ยวเราหามาให ซึ่งตองปรับความเชื่อนี้ใหไดกอน คนไทยตองหมายความวาประชาชน
ทั่วไปนะ ไมใชหยิบคำวา ไทยๆ ขึ้นมาแตคืออะไรก็ไมรู ที่ผานมาเราเรียกรองประชาธิปไตยแบบ
ไทยๆ ท่ีมีกรอบคิดเอาไวกอนแลว ไมใชการคิดหรือออกแบบรวมกัน 

สมมติวา ประชาธิปไตยไทยนิยมแบบท่ีผูนำรัฐบาลอยากเห็นเกิดขึ้นจริงๆ เราจะเห็น
การเมืองเราเดินไปในทิศทางแบบไหน ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม คงจะเปนประชาธิปไตยแบบ
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สงบราบรื่น ขัดแยงก็ไดแตอยาทำใหเขารูสึกหงุดหงิด พรรคฝายคานที่ไมขุดคุยขอมูลมากไป ภาค
ประชาชนเรียบรอยมีระเบียบวินัย ใครอยากไดอะไรก็เขามาขอรัฐบาล ไมใชเคลื่อนไหวประทวงเพ่ือ
เรียกรองบนถนน 

ถาประชาธิปไตยแบบไทยนิยมเกิดขึ้นจริงๆ นาจะเปนการเมืองที่ผูนำไมอยากใหมีการ

ทะเลาะกัน โดยมีแนวโนมสูงวาจะมีรัฐบาลแหงชาติเกิดข้ึนก็เปนไปได 
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