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The thesis of "Thai Bureaucratic Polity after the 2014 Coup d'état" aims to
study the domestic political effects of Thailand’s coup d'état in 2014 and the
subsequent political shift to a bureaucratic polity. This study used qualitative study
methods, analysis of primary sources, and independent research, focusing on certain
political institutions which hold main political roles. The study’s results showed that
1) Thailand’s political landscape, since the coup d'état on May 22, 2014, has been in
form of bureaucratic polity, in which unelected civil servants hold the main roles in
developing policies, as well as implementing them. Meanwhile, roles of institutions
outside of government agencies, political parties, as well as the public, has been
limited as a check-balance of the government’s power. 2) Due to such changes in
political structures, the return of bureaucratic polity has not been able to remain the
way it was in the past.
Since the 2014 Coup d'état, the Thai bureaucratic polity has, 1) formally
institutionalized this bureaucratic polity to justify its use of power, through a new
constitution and various laws 2) incorporated the private capital power with the state
power to sustain and support each other 3) utilized military power to lead the politic
regime, with support of bureaucracies.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
การเมืองไทยยุคใหม่อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มตั้งแต่กลุ่มข้าราชการทหารและพลเรือนที่มีแนวคิด
ที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบอบกษัตริย์พร้อมสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นพระประมุข(Anek Laothamatas, 1992) แต่อย่างไรก็ตาม
การเมืองไทยในอดีตนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเผชิญกับสภาพการณ์ของความขัดแย้ง ที่
เกิดหลายครั้ง(กนก วงษ์ตระหง่าน, 2528) การเมืองไทยถูกผูกขาดอานาจโดยชนชั้นนาทางการเมือง
เศรษฐกิจ โดยการให้อานาจของระบบราชการเข้ามาทับซ้อนกันในปริมณฑลในโครงสร้างอานาจที่
ไม่ได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประชาชน การเมืองไทยถูกระบบราชการแสดงบทบาทนาในการกาหนด
นโยบายในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ถูกปกครองโดยรัฐบาลทหาร หรือในรัฐบาลพลเรือนถูก
สนับสนุนโดยข้าราชการฝ่ายทหาร สะทอนให้เห็นว่ากลุ่มที่มีอานาจภายในระบอบการเมืองพึ่งพาและ
ใช้ทรัพยากรจากระบบราชการมาเป็นทรัพยากรทางการเมือง(Riggs, 1966)
คาอธิบายการเมืองไทยในช่วงเวลานับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองที่เด่นชัดและมีอิทธิพล
ต่อการศึกษาการเมืองไทยคือ แนวคิดว่าด้วยรัฐราชการ (Bureaucratic Polity ) ของ Fred W. Riggs
(1966) หรือการเมืองแบบรัฐราชการที่อธิบายไว้ว่า การเมื องไทยถูกครอบงาโดยอานาจของระบบ
ราชการ หรือกล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ ฐานอานาจทางการเมืองของการเมืองไทยมาจากระบบราชการ โดย
ที่คณะรัฐบาลมีที่มาจากกลุ่มผู้นาในระบบราชการ และใช้ทรัพยากรจากอานาจของระบบราชการมา
เป็นทรัพยากรทางการเมือง นั่นคือ อานาจของรัฐ ก็คืออานาจของระบบราชการผ่านการแข่งขันการ
ยึดกุมอานาจการเป็นรัฐบาลของผู้นาในระบบราชการ อันเป็นการเมืองที่มีโครงสร้างของสถาบันทาง
การเมืองทั้งรัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง ประกอบกับในสังคมขณะนั้นไม่มีพลังอานาจใดที่สามารถ
ท้าทายกับระบบราชการได้ (จุมพล หนิมพานิช, 2548)
จะสังเกตได้ว่าในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง ก่อนการลุก
ขึ้นสู้ของนิสิตนักศึกษาเมื่อ 14 คุลาคม พ.ศ. 2516 สังคมไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐราชการ
หรืออามาตยาธิปไตย ที่ผู้นาระบบราชการเข้าสู่อานาจทางการเมือง คณะรัฐบาลมีที่มาจากระบบ
ราชการ แม้แต่ในรัฐสภาก็ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งจากการเลือกตั้งและการแต่ งตั้งที่เป็นข้าราชการ
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ทหาร พลเรือน รวมไปถึงข้าราชการบานาญ(สุจิต บุญบงการ, 2542) อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
ครอบงาอานาจทางการเมืองของระบบราชการ โดยเฉพาะหลังการยึดอานาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ในปี พ.ศ. 2501 การเมืองไทยก็ตกอยู่ภายใต้อามาตยาธิปไตยโดยสิ้นเชิง ทั้งในสมัยจอมพลสฤษดิ์
และจอมพลถนอม กิตติขจร แม้ในสมัยรัฐบาลถนอมจะมีบางช่วงหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มีการเลือกตั้งทั่วไปและมีรัฐสภา ในปี พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม
กิตติขจร ได้ทารั ฐ ประหารรั ฐบาลของตนเอง และได้จัดตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติขึ้นจึงกลับมาสู่
ระบอบเผด็จการอีกครั้ ง อันเป็นการสถาปนาอานาจของรัฐราชการอย่างเต็มที่โดยไม่มีสถาบันทาง
การเมืองอื่น แม้กระทั่งกลุ่มพลังทางการเมืองกลุ่มต่างๆ เข้ามาตรวจสอบ ควบคุมการใช้อานาจของ
รัฐบาลได้ จนเหตุการณ์การต่อสู้ของนักศึกษาและประชาชนในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อานาจ
ของระบบราชการและระบอบอามาตยาธิปไตยในทางการเมืองก็จากัดลง เมื่อนักการเมืองในภาคส่วน
อื่นๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเมือง ซึ่งเป็นยุคที่ประชาธิปไตยของไทยกาลังพัฒนา เกิดพลังทาง
การเมืองจากภาคธุรกิจ ภาคสังคมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง มีการกระจาย
อานาจการปกครอง(ทิวากร แก้วมณี, 2557)
บทบาททางการเมืองของรัฐราชการที่จะกลับเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนั้นดูเหมือนจะ
ถูกปิดกั้นให้มีโอกาสอันน้อยนิดเท่านั้น เมื่อกระแสการเมืองไทยพัฒนาไป ดังเช่นการให้ภาคส่วนอื่นๆ
เข้ามามีบทบาท การเกิดขึ้นของการเมืองภาคประชาชน การเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองของภาค
ธุรกิจ จนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมทางการเมืองเมื่อทักษิณเข้าสู่อานาจทางการเมือง อเนก เหล่า
ธรรมทัศน์ (เอนก เหล่ าธรรมทัศน์ , 2539) กล่ าวไว้ว่า “ภาคธุรกิจได้เข้ามาเป็นพลั งส าคัญในทาง
การเมือง ในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติ ลดและทาลายการผูกขาดอานาจของทหาร
ข้าราชการให้คลายตัวลงไปด้วย จนไม่อาจเรียกการเมืองไทยว่าอามาตยาธิปไตยอีกต่อไป”
การพัฒนาสถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจ ภายหลังจากการคลีคลายทางการเมืองไทย
ของรัฐราชการ ก่อให้เกิดโครงสร้างเชิงสถาบันใหม่ที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งโครงสร้าง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อันได้แก่ รัฐธรรมนูญ วัฒนธรรม(อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ, 2558) ที่
เข้าไปตีกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและรัฐในความหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นกว่าในระบอบอามาตยาธิปไตย เช่นการประนีประนอมระหว่าง
กลุ่มอานาจเก่าและพลังทางการเมืองใหม่ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ การร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนแบบภาคีรัฐสังคม เรื่อยมาจนถึงการเพิ่มความเข้มแข็งแก่พรรคการเมือง และ
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นักการเมืองในระบบเลือกตั้งและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ที่ทาให้พลังของระบบราชการถูก
ลดทอนลงไป
ความเสื่อมถอยของรัฐราชการในการเมืองไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์
ในเชิงอานาจโดยเฉพาะประเด็นกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจสามารถเข้ามามีบทบาทต่อ
กระบวนการกาหนดนโยบายของรัฐได้มากขึ้น อันเป็นการประนีประนอมระหว่างพลังของรัฐราชการ
หรือระบอบอามาตยาธิปไตยกับพลังนอกระบบราชการ ประเด็นที่เอนกต้องการอธิบายกล่าวคือแม้ว่า
ในทางการเมืองผู้นาในระบบราชการ หรือผู้นาในคณะรัฐบาลจะยังคงมีตาแหน่งแห่งที่ในทางการเมือง
แต่ อ ย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด การเมื อ งไทยก็ ส ามารถเคลื่ อ นพ้ น การเมื อ งแบบรั ฐ ราชการหรื อ ระบอบอ า
มาตยาธิปไตยในเรื่องของการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ผู้นาทางการเมืองไม่สามารถผูกขาดการ
ตัดสินใจในระบบการเมืองได้อีก (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2539)
ผลจากการพั ฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ ตลดอจนการเปิ ด กว้ า งทางสั ง คมและการศึ ก ษา
ก่อกาเนิดชนชั้นกลางที่ตื่นตัวทางการเมือง ประกอบกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาเทคโนโลยี
จ านวนนั กศึก ษาระบบการศึ ก ษาที่ เ พิ่ มมากขึ้น การเติบโนของภาคธุร กิ จเอกชน จนนาไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของพ่อค้า นักธุ รกิจเริ่มมีมากขึ้น ฟูมฟักพลังนอกระบบราชการที่
สามารถต่อกรและค้ายันให้ระบอบการเมืองของไทยถูกถ่วงดุลกับพลังของระบบราชการ การเติบโต
ขึ้นของพลังนอกระบบราชการนี้เองที่ทาให้ รัฐการของไทย หรือ การเมืองระบอบอามาตยาธิปไตยจน
มุมหรือ ติดอ่าว ในลักษณะของการโอบล้อม และเริ่มถูกท้าทายจากพลังนอกระบบราชการ(Guyot &
Pisan Suriyamonkol, 1985)
แต่แล้วหลังเกิดวิกฤติทางการเมืองในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมานี้ เกิดการรัฐประหาร ยึดอานาจ
ในวัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 การกลั บมาของรัฐ บาลที่ผู้ นารัฐ บาลและคณะรัฐ มนตรีเป็น
ข้าราชการทั้งสายทหารและพลเรือน รัฐสภาในฐานะสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามา
นั้นก็ล้วนมาจากข้าราชการทั้งสายทหารและพลเรือน ที่ท้าทายคาอธิบายการเมืองไทยในช่วงหลัง
2516 ว่า อามาตยาธิปไตยไทยได้คลี คลายลงไปแล้วนั้น ซึ่งนักรัฐศาสตร์ไทยได้อธิบายสภาพการ
เมืองไทยในช่วงนี้ว่าอานาจทางการเมืองตกอยู่ในมือของชั้นชั้นนาในทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่ม
ข้าราชการ ดังเช่นที่ ยุกติ มุกดาวิจิตร ได้แสดงความเห็นภายหลังการรัฐประหารไว้ว่า การต่อสู้ทาง
การเมืองที่ผ่านมาในประเทศไทยยังไม่อาจหลุดพ้นจากยุคของการผลัดกันรุกผลัดกันรับหรือวงจร
อุบาทว์ของอานาจรัฐราชการและอานาจประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นเจ้าของอานาจสูงสุด การ
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รัฐประหาร พ.ศ. 2557 เป็นการลอกคราบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง และเปิดทางให้ข้าราชการ
ช่วงชิงอานาจกับนักการเมืองในระบบเลือกตั้งเป็นนักการเมืองในคราบข้าราชการ อิงแอบอานาจกับ
รัฐราชการ จึงเรียกได้ว่าเป็น "นักการเมืองรัฐราชการ" (bureaucratic politicians)(ยุกติ มุกดาวิจิตร,
2557) นอกจากนี้ เกษียร เตชะพีระ ก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้อานาจของรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อการใช้ มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหา ไว้ว่า เป็นความพยายามที่จะใช้อานาจ
พิเศษเข้ามาแก้ไขปัญหาการแตกกระจายของอานาจการตัดสินใจภายใต้โครงสร้างรัฐที่มีการรวมศูนย์
ซึ่งเป็นลักษณะหลักที่สาคัญประการหนึ่งของ ระบอบการเมืองแบบรัฐราชการ ที่ โครงสร้างรัฐมีการ
รวมศูนย์อานาจทีส่ ูง แต่ขาดเอกภาพทาให้มีแนวโน้มปฏิบัติงานอย่างอ่อนด้อยประสิทธิภาพเรื้อรังและ
ง่ายต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น (เกษียร เตชะพีระ, 2557) ซึ่งจุดนี้เองสะท้อนให้เห็นว่า การเมืองไทยหลัง
การรัฐประหาร 2557 นี้ จะนาไปสู่สภาพการเมืองแบบ รัฐราชการหรือ Bureaucratic polity อีก
ครั้ง
นอกจากนี้อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมืองและนัก
ธุรกิจในการเมืองแบบรัฐราชการไทย ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงช่วงการประกาศแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 นั้นจะพบว่า กลุ่มผู้มีอานาจทางการเมืองใช้อานาจรัฐเข้าไป
แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยอาศัยอานาจรัฐเข้ามาผู กขากการค้าในธุรกิจบางประเภท
นอกจากนี้นักธุรกิจในการเมืองไทยยังเข้ามาแสวงหาความคุ้มครองเพื่อปกป้องและขยายอิทธิพลทาง
ธุรกิจของตนเอง ผ่านความผูกพันกับชั้นชั้นนาทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงในสมัยนั้น
การรัฐประหาร ยึดอานาจในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การกลับมาของรัฐบาลที่ผู้นารัฐบาล
และคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการทั้งสายทหารและพลเรือ น รัฐสภาในฐานะสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่
ได้รั บ การแต่งตั้งเข้ ามานั้ น ก็ล้ ว นมาจากข้าราชการทั้ งสายทหารและพลเรือ น ปรากฏการณ์ ท าง
การเมืองที่เกิดขึ้น การรัฐประหาร 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทาให้การเมืองไทยหวน
กลับไปสู่ระบอบการเมืองที่เรียกว่ารัฐราชการ (Bureaucratic Polity) เปิดทางให้ข้าราชการช่วงชิง
อานาจกับนักการเมืองในระบบเลือกตั้งเป็นนักการเมืองในคราบข้าราชการ อิงแอบอานาจรัฐกับรัฐ
ราชการ ที่ปรับเปลี่ยนแบบตัวเองเพื่อแฝงตัวเข้าสู่โครงสร้างสถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่าง
แนบเนียนเพื่อสร้างความชอบธรรมให้รัฐราชการในระบบการเมืองปัจจุบัน
การกลับมาของรัฐบาลที่ผู้นารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการทั้งสายทหารและพล
เรือน รัฐสถาในฐานะสภานิติบัญญัติแห่ งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามานั้นก็ล้วนมาจากข้าราชการทั้ง
สายทหารและพลเรือน ดังนั้นจากเหตุการณ์ในการเมืองไทยปัจจุบันทาให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษา
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ปรากฏการณ์ ท างการเมื อ งที่ เ กิ ดขึ้ น โดยพิ จ ารณาถึ ง ภู มิ หั ล ง พื้ น เพของตั ว แสดงในสถาบั นทาง
การเมือง นโยบายของการรั ฐประหาร พ.ศ. 2557 นี้จะทาให้ การเมืองไทยหวนกลับไปสู่ ระบอบ
การเมืองแบบรัฐราชการ และแนวคิด Bureaucratic polity จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการ
เมืองที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ ซึ่งมีพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอานาจ
ระหว่างตัวแสดง คือ ข้าราชการ นักการเมืองและนักธุรกิจที่แปลเปลี่ยนไป จึงนาไปสู่คาถามการวิจัย
ดังมีรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
1.2 คาถามการวิจัย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น การรัฐประหาร 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทาให้การเมืองไทยหวนกลับ ไปสู่ร ะบอบการเมืองที่เรียกว่ารัฐราชการ หรือ Bureaucratic Polity
หรือไม่ และการเมืองไทยหลังการรัฐประหาร 2557 ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็น
การกลับไปสู่ระบอบการเมืองที่เรียกว่ารัฐราชการ หรือ Bureaucratic Polity นั้นจริงจะมีพลวัตร
รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร และมีปัจจัยใดที่ทาให้ การเมืองที่เรีย กว่ารัฐราชการ หรือ Bureaucratic
Polity กลับเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองของไทยอีกครั้ง
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อนาแนวคิดว่าด้วย Bureaucratic polity มาใช้เป็นกรอบในการศึกษาปรากฏการณ์
ทางการเมืองไทยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557
2) เพื่อศึกษาการปรับตัวของรัฐราชการในการเมืองไทยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557
1.4 สมมติฐาน
1) การเมืองไทยภายหลังการรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทาให้ระบบราชการ
ได้ ก ลั บ เข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการเมื อ งไทย ทั้ ง การเสนอนโยบาย การน านโยบายไปปฏิ บั ติ
คณะรัฐมนตรีกลายเป็นเวทีของการต่อรองและแสวงหาผลประโยชน์ทาให้การเมืองไทยกลับสู่ระบอบ
รัฐราชการอีกครั้ง อย่างไรก็ตามสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของพลังนอกระบบราชการ
ที่คัดง้างและตรวจสอบกลไกที่ดารงอยู่ ตลอดจนระเบียบดาเนินงานของระบบรัฐราชการไทย เช่น
สถาบันทางการเมืองอื่นๆถูกจัดตั้งขึ้นตามพลวัตรของสังคมประชาธิปไตย พลังของภาคส่วนอื่นๆ ทั้ง
ภาคประชาชน พรรคการเมือง ที่เข้มแข็งขึ้นและสามารถคัดง้างกับระบบราชการได้ ทาให้ระบบ
ราชการไม่ส ามารถครอบงาการเมืองไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างเบ็ดเสร็จ เหมือนเดิม จึงทาให้ รัฐ
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ราชการของไทยต้องปรับตัว การกลับข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอีกครั้งของระบบราชการที่
ประสานพลังงกันทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน แต่การกลับมาครั้งนี้แตกต่างจากคาอธิบายตามแนวคิดว่า
ด้วย Bureaucratic Polity ซึ่งในปัจจุบันมีตัวแสดงทางการเมืองใหม่ๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผนวก
รวมอานาจทางการเมื อ ง ระบบราชการและพลั งของภาคธุร กิจ ทาให้ รัฐ ราชการกลายเป็ น เป็ น
ความสัมพันธ์ทางอานาจแบบใหม่
2) รัฐราชการภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 เป็นความพยายามในการกลับเข้ามามี
บทบาทสาคัญในทางการเมืองของรัฐราชการ แต่ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากตัวแสดงทางการเมือง
ภายนอกระบราชการที่เข้มแข็งมากขึ้น แนวคิดแบบประชาธิปไตยจึงท้าทายรัฐราชการไทย ท้ายที่สุด
ต้องปรับตัว ซึ่งการปรับตัวในครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง โดย
สร้างระบบราชการให้เข้ามาครอบงาการดาเนินการนโนบายทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมอย่าง
เข้มข้นมากขึ้น ไม่เพียงแค่การอาศัยกลไกของระบบราชการเท่านั้น แต่มีการสร้างระบบเชิงโครงสร้าง
อย่างเป็นทางการ ผ่านรัฐธรรมนูญ กฏหมาย รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและธุรกิจ ไม่ใช่เป็น
การเอื้อประโยชน์ในลักษณะของการปกป้องคุ้มครองโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่เป็นการผนวก
กาลังระหว่างรัฐและธุรกิจให้เข้ามาสู่ระบบที่เป็นทางการมากขึ้น
1.5 แนวคิดทฤษฏี
การศึกษาในวิทยานิพนธ์เรื่อง จากรัฐราชการไทยสู่อามาตยาธิปไตยอานาจนิยม ภายหลังการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2557 นี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด
เรื่ องการเมืองไทยแนวคิดเรื่องรั ฐ ราชการ (Bureaucratic Polity) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าด้ว ยการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนามา
วิคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองของไทย
1.6 ระบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (qualitative research) ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ หน่วยในการวิเคราะห์คือ สถาบันทาง
การเมือง ได้แก่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ระบบราชการ และสถาบันทางการเมืองอื่นๆในระบบ
การเมือง ได้แก่ ภาคธุรกิจ พรรคการเมือง ภาคประชาชน ใช้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงเอกสาร
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ในลักษณะของการพรรณาเพื่อมาตรวจสอบเพื่อยืนยันสมมติฐาน ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อ
อธิบายการเมืองไทย โดยมีเครื่องมือคือการวิจัยเอกสาร (documentary research) ดังนี้
1) เอกสารทางวิชาการได้แก่ งานเขียน วิทยานิพนธ์ โดยมีแหล่งข้อมูลของเอกสารประเภท
นี้คือตาราทฤษฏีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยการสืบค้นจากห้องสมุด โดยมุ่งเน้นที่ช่วยให้
สามารถเลือกกรอบแนวคิดผ่านแนวคิดรัฐราชการ Bureaucratic Polity แนวคิดการปกครอใน
ระบอบประชาธิปไตย และแนวคิดเชิงสถาบันทางการเมือง
2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการ ได้แก่ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ข้อมูลคณะรัฐมนตรี ขอมูล
เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมไปถึงขอมูลสภาปฏิรูป
แห่งชาติ
3) ข่าว ข้อเท็จจริงในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ท ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่ กว้างใน
ประเด็นต่างๆซึ่งจะช่วยและมีประโยชน์ในแง่ของการลาดับเหตุการณ์ของสภาพการเมืองไทย โดย
สืบค้นจากห้องสมุดที่รวบรวมจัดเก็บไว้
1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ จากการรวบรวมข้อมูล ใน
ลักษณะของการพรรณาเพื่อมาตรวจสอบเพื่อยืนยันสมมติฐาน ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบาย
การเมืองไทยหลังการรัฐประหาร 2557 โดยมุ่งวิเคราะห์วิธีการ รูปแบบ ตัวแสดงในปฏิสัมพันธ์ทาง
การเมืองระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ
1.8 ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ต้องการศึกษา (1) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทางการเมือง
โดยศึกษาถึงรูปแบบ ลักษณะทางการเมืองและตัวแสดงในทางการเมือง (2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของตั ว แสดงทางการเมื อ งและความสั ม พั น ธ์ ข องสถาบั น ทางการเมื อ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ จ ะศึ ก ษาจาก
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 61 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 และศึกษาข้อมูลจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
2) ขอบเขตด้ า นเวลา งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาปรากกการณ์ ท างการเมื อ งไทย ภายหลั ง การ
รัฐประหาร พ.ศ. 2557
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1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ
1) รัฐราชการ (Bureaucratic Polity) คือ บบการเมืองที่อานาจทางการเมืองอยู่ในมือของ
กลุ่มผู้มีอานาจในระบบราชการที่แข่งขันกันเพื่อชิงตาแหน่งในทางการเมืองเพื่อเข้ามาเป็นคณะรัฐบาล
ยึดโยงกับกลไกอานาจรัฐที่มีความเข้มแข็ง ในขณะที่โครงสร้างส่วนอื่นของสังคมกับอ่อนแอ
2) พลังนอกระบบราชการ (Extra-Bureaucratic Force) คือ พรรคการเมือง นักการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มธุรกิจ สื่อหนังสือพิมพ์ ประชาชน รวมไปถึงสถาบันการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐที่จัดตั้งขึ้น ในฐานะเป็นตัวแทนตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐ
3) สถาบันเป็นทางการ (Formal Institutions) เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญลายลั กษณ์อักษร กฏหมาย นโยบาย กาหนดอานาจหน้าที่ไว้และถูกบังคับใช้จ ากผู้ มี
อานาจอย่างเป็นทางการ
4) สถาบันที่ไม่เป็นทางการ (Informal Institutions) หมายบรรทัดฐานทางสังคม ธรรม
เนียมปฏิบัติ ค่านิยมที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม
1.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ทราบถึงลักษณะของระบอบการเมืองไทยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557
2) ได้ทราบถึงบริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของระบอบ
การเมืองไทย
1.11 การนาเสนอผลงานวิจัย
บทที่ 1 เป็นการนาเสนอภาพรวมของงานวิจัย โดยกล่าวถึงความเป็นมา ความสาคญของ
ปัญหา คาถามการวิจัย วัตุประสงค์ของงานวิจัย สมมติฐาน และระเบียบวิธีการวิจัย
บทที่ 2 ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นการนาเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยมีแนวคิดเรื่องรัฐราชการโดยจะวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าวเพื่อนามา
อธิบายการเมืองไทยว่าเป็นการเมืองแบบรัฐราชการในแง่มุมใดบ้าง และแนวคิดเรื่อง สถาบันทาง
การเมืองโดยจะเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ศึกษา
บทที่ 3 การกลับมาของการเมืองแบบรัฐราชการภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 บท
นี้ จ ะน าเสนอสภาพบริ บ ททางการเมื องของไทย ที่นามาสู่ การเมือ งแบบรัฐ ราชการภายหลั ง การ
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รัฐประหาร พ.ศ. 2557 ซึ่งจะอธิบายโดยใช้กรอบแนวคิด Bureaucratic polity มาเป็นตัวแบบในการ
วิเคราะห์ การเมืองไทย ในช่วง พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า การเมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็ น การเมืองรั ฐ ราชการที่กลั บ เข้า มามีบ ทบาทอี กครั้ง ในการเมื อ งไทย และจะชี้ให้ เห็ นถึง ความ
พยายามในการเปลี่ยนรูปแบบการครอบงาการเมืองไทยสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป
บทที่ 4 พลวัตรและการเปลี่ยนรูปแปลงร่างของรัฐราชการไทย ในบทนี้จะนาเสนอสภาพ
การเมืองไทยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล คสช. ที่พยายาม
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองผ่านบริบทการปฏิรูปประเทศ ผ่านนโยบาย ยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนและบรรดาข้าราชการภายใต้ระบบ
ราชการผสานตัวรวมกันกลายเป็นรัฐราชการใหม่ที่แตกต่างจากรัฐราชการเดิม โดยมีลักษณะของการ
ถู ก คุ้ ม ครองและรั บ รองภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2560 การประกาศใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายประชารัฐ อันเป็นการเอื้อให้กลุ่มทุนอาศัยการดาเนินนโยบายผ่าน
ตัวระบบราชการ และเทคโนแครต เพื่อฉวยโอกาสในสถานการณ์ที่ระบอบประชาธิปไตยถูกจากัด
บทที่ 5 เปรี ย บเที ย บรั ฐ ราชการเดิ ม กั บ รั ฐ ราชการสมั ย รั ฐ บาลคณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยผู้วิจัยศึกษาในช่วงรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ที่รัฐราชการตั้งมั่นอย่างเข้มแข็ง และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยประเด็นที่
ศึกษาในด้าน โครงสร้าง ตัวแสดงและการใช้อานาจในทางการเมือง
บทที่ 6 บทสรุป ในบทนี้จะเป็นการอภิปรายผลการศึกษาตามวัตุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรัฐราชการไทย ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองไปสู่ ป ระชาธิ ป ไตยของไทยที่ ใ ช้ เ วลากว่ า 80 ปี
พยายามดึงอานาจอธิปไตยมาสู่ประชาชน แต่ในปัจจุบันความพยายามดังกล่าวดูเหมือนจะไม่เป็นผล
การเมืองไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤติหลายครั้ง ความขัดแย้งเกิดขึ้นจนนาไปสู่การรัฐประหาร ล้มรัฐบาล
ประชาธิปไตย การเมืองไทยอยู่ภายใต้การปกครองของสถาบันการเมืองที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน
ระบบราชการกลายเป็ น กลไกหลั ก ในระบบการเมื อ ง การศึกษาปฏิสั ม พันธ์ ร ะหว่ างสถาบั น ทาง
การเมืองและสถาบันระบบราชการจะช่วยให้เข้าใจระบบการเมืองไทยมีลักษณะและการเปลี่ยนแปลง
มีอย่างไรบ้างในปัจจุบัน งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษา วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมือง
ได้แก่ รัฐสถา คณะรัฐมนตรี ระบบราชการ ทหารและกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน โดยบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวบและจัดประเภทวรรณกรรม การทบทวนแนวคิด ว่าด้วยการ
พั ฒ นาการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย แนวคิ ด เชิ ง สถาบั น การเมื อ ง และแนวคิ ด รั ฐ ราชการ
(Bureaucratic Polity) โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดพื้นฐานกี่ยวกับประชาธิปไตยและการพัฒนาการเมือง
เนื่องจากงานวิจัยได้มุ่งศึกษาการเมืองไทยภายหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ที่ใช้
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นผ่านการยึดอานาจรัฐประหาร การแทรกแทรกกระบวนการทาง
การเมืองงของสถาบั นที่ไม่ยึดโยงต่อประชาชน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ ย วข้ อ งว่ า ด้ ว ยการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยและการพั ฒ นาทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อนามาวิคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองของไทย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
การปกครองประชาธิปไตย โดยเฉาะของไทย มีที่มาจากะรรมเนียมการปกครองของชาติ
ตะวันตก คาว่า ”ประชาธิปไตย” มาจากคาว่า ประชา + อธิปไตย ในภาษาอังกฤษว่า Democracy
อันมีความหมายถึงสภาวะที่คนจานวนข้างมากในสังคมได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจรัฐ ด้วยความ
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เสมอภาคและเสรี ทั้งนี้อานาจสุงสุดอังกล่าวต้องใม่อยู่ในฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง (อมร รักษาสัตย์ , 2543)
ประชาธิปไตยเป็นทั้งแนวความคิด อุดมการณ์ รูปแบบการปกครอง และวิถีชีวิต มีแม่แบบและลูก
แบบ มีการผันแปรอย่างมากมาก จึงยากที่จะหาหายุติของคาจากัดความและความหมายที่ครอบคลุม
ทุกประเด็น
ประชิปไตยในแง่ความหมาย เอลเลียตและซัมเมอร์สกิล(อ้างถึงใน อมร รักษาสัตย์, 2543 )
ได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยว่า เป็นรัฐบาลโดยประชาชน อาจจะเป็นแบบโดยตรง หรือแบบ
โดยอ้อม มีการแบ่งอานาจ เลือกฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติอย่างเสรีเป็นระยะๆ และประชาชนจะไม่
ถูกจับกุมนอกจากจะทาผิดกฏหมาย โดยฝ่ายตุลาการจะพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม มีเสรีภาพในการ
พูด แสดงความคิดเห็น
โยเซฟ ชุมปีเตอร์( 1942 อ้างถึงใน อมร รักษาสัตย์, 2543 ) ได้ให้นิยามของประชาธิปไตยว่า
เป็นการจัดแจงให้สถาบันต่างๆตัดสินใจในทางการเมือง ซึ่งสถาบันนั้นปัจเจกชนอาจแสวงหาอานาจที่
จะตัดสินใจด้วยวิถีทางแห่งการต่อสู้แข่งขันเพื่อลงคะแนนเสียงของประชาชน โดยจะต้องมีการจัดแบ่ง
สถาบันต่างๆ ให้ทาหน้าที่ตัดสินใจปัญหาทางการเมืองโดยบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีอานาจ
ตัดสินใจที่ได้รับมอบหมายอานาจจากการลงคะแนนเสียงของประชาชน ซึ่งประชาธิปไตยที่เป็น
รูปแบบการปกครองโดยมีประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเอง ในสมัยใหม่ตั้งอยู่บนการสร้างสถาบันต่างๆ
ที่มีประชาชนเลือกผู้ แทนเข้ามาอยู่ในสถาบันอย่างเสรี มีฝ่ายบริหารที่ต้องแสดงความรับผิดและรับ
ชอบต่อประชาชน
ตัวแบบของประชาธิปไตยโดยทั่วไปแล้วเข้าใจว่ามีตัวแบบเดียวเหมือนกันทั้งหมด แต่ในความ
เป็นจริงนั้น เราอาจะแยกประชาธิปไตยตามวิธีการปกครอง จุดมุ่งหมายการปกครอง หรือความเป็น
เจ้าของในระบบการปกครอง ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่ความหมายของปะชาธิปไตยในแง่
ของวิธีการปกครอง โดยพยายามจะสร้างความเข้าในของความหมายประชาธิปไตยเพื่อปูพื้นฐานทาง
ความคิดของประชาธิปไตยและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น (นิยม รัฐอมฤต, 2553)
Andrew Heywood นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้รวบรวมความหมายของประชาธิปไตยในแง่
ของรูปแบบการปกครองไว้ว่า เป็นรูปแบบการปกครองของประชาชนที่ปกครองตนเอง ตั้งอยู่บนหลัก
พื้นฐานของความเสมอภาค โดยมีวีการบรรจุ เลือกสรรบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งสาธารณะด้วยวิธีการ
แข่งขัน เพื่อให้ ได้คะแนนเสี ย งของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน (Andrew Heywood,
1997)
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จะเห็นได้ว่า ประชาชาธิปไตยในแง่วิธีปฏิบัติโดยมีวิถีทางที่จะต้องดาเนินการเพื่อไปสู่ความ
เป็นประชาธิปไตย โดย Robert A. Dahl อธิบายว่าการกาหนดเงื่อนไขของการปฏิบัติที่ใช้ในระบอบ
ประชาธิป ไตย จะต้องมีการควบคุมการติดสิ นใจของรัฐ บาลทางด้านนนโยบาย รัฐ ธรรมนุญต้อง
กาหนดให้บุคคลเหล่านั้นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้ตัดสินใจทางนโยบายจะต้องมาจากการเลือกตั้ง
นอกจากนี้พลเมืองมีสิทธ์ออกเสียง แสดงความคิดเห็นของตนเองโดยปราศจากภัยจากการถูกลงโทษ
อการตั้งองค์กรทางการเมืองสามารถดาเนินการได้อย่างอิสระดดยได้รับความคุ้มครองทางกฏหมาย
นอกจากนี้ยังเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน จะต้องสามารถดาเนินการ
ใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขัดขวาง นอกจากนี้ยังกล่าว
ต่อไปว่า “..ประชาธิปไตยที่ถูกขัดขวางโดยทหารหรือข้าราชการประจาจะตกอยุ่ในสภาวะที่อันตราย
ซึ่งทหารหรือข้าราชการมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการต่างๆได้อย่างอิสระ..” อันแสดงให้เห็นได้ว่า
รัฐบาลในระบอบประชิปไตยจะต้องสามารถปกครองตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ถูกครอบงาหรือถูกอิ
ทิพลจากภายนอกมาควบคุมหรือบีบบังคับได้ (Robert A. Dahl, 1956)
จะเห็นได้ว่าในประเด็นเรื่องรูปแบบของประชิปไตยในความหมายของการปกครองที่ต้องการ
สร้างความเป็นอิสระเสรีจากการดาเนินของผู้แทนประชาชนในระบอบการเมือง ดังนั้นเพื่อให้ระบบ
การเมื อ งสามารถด าเนิ น งานตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนได้อ ย่ า งมี ประสิ ทธิภ าพ
Samuel P. Huntington (1968) นักวิชาการรัฐศาสตร์ ได้กล่าวถึงความสามารถของระบบการเมือง
ที่จะต้องมีเสถียรภาพ โดยวัดจากความเป็นสถาบันของระบบการเมืองอันหมายถึง กระบวนการและ
วิธีปฏิบัติที่องค์กรใช้อานาจในทางการเมืองจะต้องมีความสามารถในการปรับตัว สามารถปรับเปลี่ยน
ได้การทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงการจัดแบ่งองค์กรในแง่ของการ
แบ่ งแยกหน้ าที่และสายบังคับบั ญชา ทั้งนี้ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความมีอิสระของสถาบันทาง
การเมือง ที่ไม่ต้องพึ่งพิงกลุ่มทางสังคมหรือวิธีปฏิบัติอื่นๆเป็นการเฉพาะ
อย่ างไรก็ ตาม จะพบว่าในประเทศก าลั ง พั ฒ นา ความเป็นสถาบัน กลั บ ไม่ส ามารถด ารง
เสถีย รภาพทางการเมืองไว้ได้ ทาให้ เกิดปัญหาในการดาเนินงานที่ไ ม่อาจจะตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของระบบการเมือง(Samuel P. Huntington, 1968) ปัญหาการทุจริต ในแวดวงข้าราชการ
กลไกต่างๆไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผลให้สถาบันในระบบการเมืองไม่
สามารถตอบสนองการดาเนินการตามระบบประชิปไตยได้อย่างเต็มที่
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Lucian W. Pye (1966) ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งระบบการเมื อ งตามระบอบ
ประชาธิปไตยในหนังสือ Aspects of Political Development: An Analytic Study ที่เน้นการเปิด
กว้างให้กับประชาชนในกระบวนการทางการเมือง การให้ประชาชนสามารถมีสิทิเข้าสุ่สถาบันทาง
การเมืองผ่านการเลือกตั้ง โดยเน้นให้สถาบันการเมืองดารงความสามารถในการสร้างประสิทิภาพการ
จัดทาบริการสาธารณะ การกาหนดนโยบายต้องมีเหตุผล จึงกล่าวได้ว่าระบบการเมืองใดที่มีการเปิด
กว้างทางการเมือง ให้ความเสมอภาคแก่ประชาชน มีกลไกทางการเมืองที่มีการแบ่งงานกันทาอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจะทาให้ระบบการเมืองนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นตามไปด้วย
การสถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยสมัยใหม่ขอหลายๆประเทศโลกที่สาม
พบว่า ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นของการพยายามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปสู่สมัยใหม่เป็นปัญหา
ของความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการและประชาธิปไตย การบริหารานของรัฐบาลเป็นเรื่องของกลุ่ม
คนเพีย งไม่กี่กลุ่ มที่ป ระสานผลประโยชน์อย่างลงตัว โดยมีระบบราชการเป็นฐานการด าเนิ น งาน
(Lipset, 1963) ในสังคมที่ระบบการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ถูกพัฒนาขึนมาก่อนหนาระบอบ
ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยเติบโตอย่างเชื่องช้า ในขณะที่ระบบบริหารราชการกลับเติบโต
อย่างรวดเร็ว ขยายอิทธิพลเข้าครอบงาสถาบันทางการเมือง จึงทาให้เกิดความไม่ส มดุลระหว่าง
สถาบั น ทางการเมือง การบริ ห าร ประเทศไทยในยุคแรกของการพัฒนาที่สถาบันทางการเมืองที่
อ่อนแอ จึงส่งผลให้ระบบราชการกลายมาเป็นองค์กรหลักในการกาหนดและดาเนินการกิจกรรมการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ สถาบันทางการเมืองเช่น รัฐสภามิอาจตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ เป็นเพียงสัญลักษณทางการเมือง ให้ความชอบธรรมทางกฏหมายของรัฐบาลในขณะนั้น
งานวิจัยนี้จึงนาแนวคิดเกี่ยวกับรัฐราชการ มาใช้ทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบคาถามที่น่าสนใจว่า การรัฐประหาร พ.ศ. 2475 ทาให้ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ไทยที่กล่ าวได้ว่าหลุ ดพ้น ต่อการครอบงาจากระบบราชการมาแล้ ว นั้นพยายามที่จะกลั บเข้ามามี
บทบาทอีกครั้งหรือไม่
2.2 แนวคิดรัฐราชการ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเมืองไทยภายหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีสมมติฐานว่า
การเมืองไทยได้หวนกลับไปสู่การเมืองรัฐราชการ (Bureaucratic Polity) หรือ ระบบการเมืองแบบ
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รัฐราชการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าจึงจาเป็นที่จะต้องมีการทาความเข้าใจแนวคิดเรื่องรัฐราชการ ซึ่ง
เป็นแนวคิดหลักที่จะช่วยทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
รัฐราชการเป็นคาที่ใช้กันอยู่เสมอเพื่ออธิบายการเมืองการปกครองของไทยซึ่ง อานาจการ
บริหารและอานาจการกาหนดนโยบายอยู่ในมือของข้าราชการแนวคิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศ
ไทยเท่านั้นแต่รัฐในแอฟริกาและนถิ่นอเมริกาบางประเทศที่มีระบอบการปกครองและการเมืองอยู่
ภายใต้การยึด กลุ่มของระบบราชการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกล่าวคือในประเทศที่ระบบราชการทั้ง
ฝ่ายทหารและพลเรือนสถาปนามาอย่างยาวนานภายใต้ระบอบการปกครองแบบอาณานิคมหรือ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ตามระบบราชการเป็นผู้บริหารจัดการกิจการสาธารณะเมื่อระบบอาณานิคม
หรื อ สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ส ลายลงไประบบราชการจึ ง เป็น ผู้ ถื อ อ านาจในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะหรือถืออานาจในทางการเมืองเองอันเป็นระบบที่ดารงอยู่แม้ว่าระบบการปกครองเก่าจะถูก
แทนที่ด้วยระบบการปกครองใหม่ไปแล้วก็ตาม
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในพ.ศ. 2475 มีจุดประสงค์หลักในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย แต่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวัง การเมื องไทยต้อง
เผชิ ญ กั บ สภาพการณ์ ทั้ ง ความขั ด แย้ ง ภายในกลุ่ ม ผู้ ก่ อ การปฏิ วั ติ ห รื อ คณะราษฎร์ การปฏิ วั ติ
รัฐประหาร หลายครั้ง ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฐานอานาจทางการเมืองของการเมืองไทยมาจากระบบ
ราชการ โดยที่คณะรัฐบาลมีที่มาจากกลุ่มผู้นาในระบบราชการ และใช้ทรัพยากรจากอานาจของระบบ
ราชการมาเป็นทรัพยากรทางการเมืองผ่านการแข่งขันการยึดกุมอานาจการเป็นรัฐบาลของผู้นาใน
ระบบราชการ
แนวคิดนี้จะเป็นแนวคิดที่เด่นชัดและมีอิทธิพลต่อการศึกษาการเมืองไทยในช่วง พ.ศ.2475
ถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การเมืองแบบรัฐราชการที่อธิบายไว้ว่า การเมืองไทยถูกครอบงาโดย
อานาจของระบบราชการ ฐานอานาจทางการเมืองของการเมืองไทยมาจากระบบราชการ โดยคณะ
รัฐบาลมีที่มาจากกลุ่มผู้นาในระบบราชการ การใช้ทรัพยากรจากอานาจของระบบราชการ มาเป็น
ทรั พยากรทางการเมือง ทาให้ สั งคมไทยอยู่ภ ายใต้การปกครองของรัฐ ราชการ ที่นายกรัฐ มนตรี
รัฐมนตรีมีภูมิหลังมาจากข้าราชการพลเรือนและข้าราชการทหาร แม้แต่ในรัฐสภาก็ประกอบไปด้วย
สมาชิกทั้งจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งที่เป็นข้าราชการทหารและพลเรือน รวมไปถึงข้าราชการ
บานาญ จากการศึกษาทบทวนแนวคิดเรื่องรัฐราชการพบว่ามีนักวิชาการที่เข้ามาศึกษาการเมืองไทย
ในช่วง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในพ.ศ. 2475 หลายท่าน โดยงานศึกษาที่
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มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองไทยนั่คืองานศึกษาในหนังสือเรื่อง Thailand : The modernization
of a Bureaucratic Polity มีรายละเอียดดังนี้
งานศึกษาของ Fred W. Riggs (1966) อธิบายถึงลักษณะการเมืองไทยโดยเฉพาะในช่วง
การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475 ของกลุ่มคณะราษฎรเป็นต้นมาจนถึง ช่วง พ.ศ.
2506 ในลั กษณะของการให้ คาอธิบายถึงกลุ่ มต่างๆในทางการเมืองที่เข้าไปแข่งขันและแสวงหา
อานาจในทางการเมืองและเศรษฐกิจ การแสวงหาอานาจทางเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานอานาจทาง
การเมืองเข้าไปดารงตาแหน่งในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งในบทนี้จะมีจะมีแนวการอธิบายการเมืองไทยของ
กลุ่มข้าราชการที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองทั้งข้าราชการพลเรือนและนายทหารระดับสูงที่อาศัย
ระบบราชการเป็ น แกนกลางของอ านาจ การเมื อ งไทยยุ ค นั้ น ว่ า เป็ น การปกครองที่ เ รี ย กว่ า
Bureaucratic Polity แปลเป็นคาไทยว่า รัฐราชการ หรือการปกครองแบบราชการ
Riggs อธิบายว่าเป็นภาวะของสังคมการเมืองในลักษณะที่ผู้นาในรบบะราชการครอบงา
ระบบการเมืองทั้งที่เป็นข้าราชการทหารและพลเรือนนั้นเข้ามาดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยมี
ข้าราชการที่มาจากการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาระบบราชการ
เป็นสถาบันที่เข้ามามีบทบาทในการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐไทย ยึดโยงกับ
กลไกอานาจรัฐที่มีความเข้มแข็ง ในขณะที่โครงสร้างส่วนอื่นของสังคมกับอ่อนแอ
โครงสร้างทางการเมืองของรัฐไทยในช่วง พ.ศ. 2475 ที่มีความสัมพันธ์ของของภาคส่วน
ต่างๆในสังคม อันเป็นปัจจัยสาคัญในการวิเคราะห์และกาหนดลักษณะทางการเมือง เขายังได้แยก
โครงสร้างทางสังคมออกเป็นโครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่าง ทั้งนี้ โครงสร้างส่วนบน ซึ่ง
วิเคราะห์ว่า คณะรัฐบาล(Cabinet) มีที่มาจากการกลุ่มผู้นาในระบบราชการ การแข่งขันทางการเมือง
จากัดวงเพียงในกลุ่มคณะรัฐบาลด้วยกันโครงสร้างส่วนล่างโดย แบ่งความสัมพันธ์ของโครงสร้างทาง
สั งคมในแต่ล ะภาคส่ ว นออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ 1) Democratic control 2) Party Tutelage 3)
Bureaucratic Tutelage
1) Democratic control คือการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจ กาหนดและความคุมพรรค
การเมืองได้ ตัวแทนในสภาที่มาจากการเลือกตั้งควบคุมระบบราชการได้
2) Party tutelage คือการดาเนินการของพรรคในนามประชาชน โดยประชาชนจะเป็นผู้
ควบคุมพรรคการเมือง ประชาชนผู้ที่พรรคเลือกเข้าไปเพื่อควบคุมข้าราชการอีกทีหนึ่ง
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3) Bureaucratic tutelage กลุ่ ม ผู้ น าในระบบราชการที่ ส ามารถควบคุ ม ตั ว แทนของ
ประชาชนและในที่สุดก็จะควบคุมประชาชนได้ ซึ่งแทนที่ประชาชนจะเป็นฝ่ายควบคุมข้าราชการผ่าน
การเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปในสภา ในทัศนะของริกส์ มองว่า ในระบอบนี้ตัวข้าราชการเองจะยกเลิก
ระบบการเลือกตั้งในฐานะภัยคุกคามที่จะมาทาลายระบบราชการหรือใช้อิทธิพลทาให้ระบบการ
เลือกตั้งไม่สามารถทางานได้
สาระสาคัญของข้อวิเคราะห์ของ Riggs ว่าการเมืองไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 ถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็น “รัฐราชการ”(bureaucratic polity) ที่ยึดหยั่งอยู่บนฐาน
สังคมปริซึม(prismatic society) ข้าราชการทหารและพลเรือนซึ่งเป็นกาลังหลักเกือบทั้งหมดของ
ผู้ก่อการก็พบว่าสภาจากการเลือกตั้งกลายเป็นอุปสรรคต่อต้านขัดขวางแนวคิดและผลประโยชน์ของ
ตน พอ ๆ กับสถาบันกษัตริย์ในระบอบเดิมคณะผู้ก่อการจึงลดทอนอานาจและบทบาทของสภาลง
เหลือเป็นแค่หุ่นเชิดตรายางโดยกาหนดให้สมาชิกสภากึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งและดึง ส.ส. เป็นพวก
โดยหยิบยื่นผลประโยชน์ แลกกับ การลงคะแนนเสียงสนับสนุนในสภา ในลักษณะของการอธิ บาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างทหารกับข้าราชการพลเรือน กล่าวคือทหารเท่านั้นสามารถก่อรัฐประหารหรือ
“เข้ายึดและควบคุมอานาจการปกครองประเทศ” ได้เพราะมีกาลังอาวุธ ขณะที่ข้าราชการพลเรือนไม่
มีแม้ทหารจะขึ้นเป็นผู้น า ก็ต้องอาศัยข้าราชการพลเรือนช่วยสนับสนุนในสิ่งซึ่งทหารขาด นั่นคือ
ความรู้ ค วามชานาญและประสบการณ์เรื่องเทคนิคอันสลับซับซ้อนของการบริหารจัดการรัฐชาติ
สมัยใหม่ ไม่ว่าในการออกประกาศคาสั่ง ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ วางแผนพัฒนาประเทศ บริหาร
เศรษฐกิจการเงินการคลัง ดาเนินความสัมพันธ์ทางการทูต(เกษียร เตชะพีระ, 2557)
Riggs วิเคราะห์ว่ามันเป็นเพราะด้านหนึ่งเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ที่เข้าไปเพิ่มขยายบทบาท
หน้าที่ของระบบราชการ ทาให้สมรรถนะของข้าราชการประจานาโดยทหารที่จะเข้ายึดและควบคุม
อานาจการปกครองประเทศสูงขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเก่าสู่ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญทาให้สถาบันประชาธิปไตยที่บอบบางและพัฒนา
น้อยกว่า จึงยากที่จะควบคุมกากับระบบราชการและกองทัพที่สถาปนาและพัฒนามาอย่างมั่นคงอยู่
ก่อนแล้วได้ สังคมที่
โครงสร้ างทางสั งคมที่ ไ ม่มี การจัดแบ่งหน้าและกระจายที่ การทางาน แต่ขณะเดีย วกั น ก็
ตระหนั ก ถึ ง ความจริ ง ที่ ว่ า กระแสการพั ฒ นาสู่ ค วามทั น สมั ย และเพื่ อ ความอยู่ ร อดจะต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นสังคมสมัยใหม่ (modern society) ของการมีโครงสร้างทางการเมืองและ
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การจัดสรรอานาจของการทางาน สังคมอุตสาหกรรมมีหน้าที่ที่แตกต่างกันในแต่ละโครงสร้างการ
ทางาน และโครงสร้างดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ สังคมที่โครงสร้างทางสังคมไม่มีการจัดแบ่งหน้า
และกระจายที่การทางาน แต่ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความจริงที่ว่ากระแสการพัฒ นาสู่ ความ
ทั น สมั ย และเพื่ อ ความอยู่ ร อดจะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว เองไปเป็ น สั ง คมสมั ย ใหม่ ( modern
society) ของการมีโครงสร้างทางการเมืองและการจัดสรรอานาจของการทางาน สังคมอุตสาหกรรมมี
หน้าที่ที่แตกต่างกันในแต่ละโครงสร้างการทางาน และโครงสร้างดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้
2.2.1 ตัวแสดงทางการเมืองในระบอบรัฐราชการ
Riggs ทาการศึกษาการเมืองไทยโดยเก็บ ข้อมูล จาก คณะรัฐ มนตรีในรัฐ บาลต่างๆ และ
เปรียบเทียบถึง สัดส่วนของผู้นาทางการเมืองมีพื้นฐานหรือภูมิหลังมาจากระบบราชการกับผู้ที่ไม่ได้มา
จากระบบราชการ โดยมีตัว ชี้วัดคือ กลุ่ มที่ 1 ผู้ ก่อการและไม่ใช่ผู้ ก่อการ(Promoters and Nonpromoters) และ การดารงตาแหน่ง ถ้าดารงตาแหน่งในคณะรัฐมนตรีมากกว่า 3 สมัย จะเรียกว่า
Repeater และถ้าดารงตาแหน่ง 1 หรือ 2 จะเรียกว่า Non-repeaterโดยมีคณะรัฐมนตรีจานวน 237
คน ระหว่างช่วงพ.ศ. 2475ถึง พ.ศ. 2501 ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมในแวดวงคณะรัฐมนตรีและใน
สถาบันราชการของรัฐไทยจึงควรพิจารณาลักษณะสาคัญสาคัญบางประการของการเมืองการบริหาร
ในประเทศไทยแบบเรียกว่ารัฐราชการ โดยพิจารณาถึงพื้นเพมันเป็นภูมิหลังส่วนตัวของผู้เข้ามาดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีด้วยพิจารณาว่าเคยเป็นข้าราชการมาก่อนหรือไม่และได้รับตาแหน่งทางการเมือง
เป็นรัฐมนตรีด้วยบารมีในความเป็นข้าราชการหรือไม่
จากจานวนรัฐมนตรี 237 คนในคณะรัฐบาลไทยต่างๆระหว่างปีพ .ศ. 2475 ถึงปี พ.ศ. 2501
มีจานวน 184คนที่ระบุไว้ว่าเป็นข้าราชการด้วยอาชีพ เปรียบเทียบกับ 38 คนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการใน
บรรดาข้าราชการโดยอาชีพนั้นพบว่าเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนจานวน 100 คน และจานวน 84
เป็นข้าราชการฝ่ายทหาร
อย่างไรก็ตามในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของกลุ่มผู้
การ พบว่าจากจานวน 237 คนมีที่เป็นผู้ก่อการจานวน 56 คนและไม่ได้เป็นผู้ก่อการจานวน 181 คน
ในบรรดาผู้ก่อการด้วยกันนั้นมีที่เป็นข้าราชการโดยอาชีพจานวน 53 คนตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
ในขณะที่จ านวนร้ อยละ 77 ของรั ฐ มนตรีทุกคนเป็นข้าราชการและจานวนร้อยละ 95 ของคณะ
ผู้ก่อการดารงตาแหน่งรัฐมนตรีก็เป็นคณะการเช่นเดียวกันดังนั้นคณะรัฐบาลไทยในขณะนั้นมีรัฐมนตรี
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ที่ดารงตาแหน่งเป็นข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่ข้าราชการจะได้
ดารงตาแหน่ งหลายสมัย มากกว่ าผู้ ที่ ไ ม่ ได้ เ ป็น ข้า ราชการในขณะเดียวกั นจากจ านวนผู้ ที่เ ป็ น ทั้ ง
ผู้ก่อการและได้รารงค์ตาแหน่งรัฐมนตรีหลายสมัยจะเห็นได้ว่ามีจานวนอยู่ทั้งสิ้น 41 คนซึ่งในจานวน
41 คนนี้เป็นข้าราชการถึง 40 คนมีเพียงอยู่1คนที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายงานของผู้ก่อการ ดังตารางที่ 1
จึงอาจสรุปได้ว่าอานาจส่วนใหญ่อยู่ในมือข้าราชการที่ได้ตาแหน่งรัฐมนตรีแล้วใช้อิทธิพลของตน
โดยทั่วไปให้ได้มาซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้เข้ามาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการและไม่ได้เป็น
ข้าราชการในแต่ล ะชุดพบว่าในช่ว งปีพ .ศ. 2475 ถึงพ.ศ. 2485 อันเป็นช่วงแรกของคณะรัฐ บาลที่
รัฐมนตรีเกือบทุกคนมาจากข้าราชการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าแม้ว่าจะมีผู้ที่มิได้เป็น
ข้าราชการดารงตาแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็เคยเป็นผู้ก่อการรวมอยู่ด้วย
ในขณะที่สมัยต่อๆมายังมีข้าราชการได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีเป็นจานวนมากแต่ผู้ที่ไม่ได้เป็น
ข้าราชการก็เริ่มมีจานวนเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดในช่วงระหว่างปีพ .ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2490 ในสมัยต่อๆมา
เป็นช่วงที่สภาและพรรคการเมืองเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกลุ่มผู้ปกครองคณะใหม่ ประกอบไปด้วยพล
เรือนได้พยายามที่จะสร้างสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้จึงได้มีการ
เพิ่มสัดส่วนของผู้ที่มีได้เป็นข้าราชการเข้ามาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงปรากฏว่ามี
ข้าราชการดารงตาแหน่งรัฐมนตรีเป็นจานวนมากกว่าผู้ที่มิได้เ ป็นข้าราชการ เมื่อดูในรายละเอียดจะ
พบว่าคณะรัฐบาลในช่วงพ.ศ. 2490 ถึงพ.ศ. 2500 แม้ว่าจะไม่มีผู้ก่อการที่เป็นสายข้าราชการฝ่ายพล
เรือนแต่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ามีทหารในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการทารัฐประหารเข้าดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีทั้งสิ้น
จากข้อมูลภูมิหลังของคณะราษฎร์ทาบ้านที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมในการ
วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของระบบราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารที่ครอบงาคณะรัฐบาลไทยอันเป็น
การสนับสนุนแนวคาอธิบายว่าผู้นาทางการเมืองในขณะนั้นถูกระดมมาจากระบบราชการและแสดงให้
เห็ น ถึ ง การเข้ า มาแสวงหาผลประโยชน์ ใ นระบบการเมื อ งเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การท างานของฝ่ าย
ข้าราชการมากกว่าที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มทางการเมืองประชาชนทั่วไป
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ตาราง 1 จานวนข้าราชการฝ่ายพลเรือนและทหารในคณะรัฐบาลระหว่างปี พ.ศ. 2475 -พ.ศ. 2501
ตารางแสดงจานวนข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารในคณะรัฐบาล
ระหว่างปี พ.ศ. 2475 -พ.ศ. 2501

รวม
จานวน

ข้าราชการพล

แบ่งแยกโดยคณะผู้ก่อการ

แบ่งแยกโดยสมัยการดารง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง

ตาแหน่ง

ผู้ก่อการ

ไม่ใช่ผู้ก่อการ

ดารง

ไม่ได้ดารง

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

หลายสมัย

สมัย

100

14

51

51

49

ข้าราชการทหาร

84

39

43

43

41

เป็นข้าราชการ

184

53

131

94

90

ไม่เป็นข้าราชการ

38

2

36

11

27

ไม่ได้ระบุ

15

1

14

2

13

รวม

237

56

181

107

130

เรือน

แหล่งที่มา : Fred W. Riggs. (1966). Thailand : The Modernization of a Bureacratic Polity.
Honolulu:East-West Center. Charpter 8.
2.2.2 ความอ่อนแอของสถาบันทางการเมือง
ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างสถาบันทางการเมืองระบบราชการการ ในฐานคติที่มีความ
พยายามในการแบ่ ง แกหน้ า ที่ ร ะหว่ า งฝ่ า ยการเมื อ งที่ มี ห น้ า ที่ อ อกนโยบายในฐานะตั ว แทนของ
ประชาชน ในขณะที่ฝ่ายบริการเป็นกลไกของรัฐบาลของการนานโยบายไปปฏิบัติ กรณีประเทศไทย
ประสบปัญหาเชิงอุดมคติระหว่างการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร
กล่าวคือ ระบบราชการสัมยใหม่ถูกพัฒนาขึ้นผ่านนโยบายการปฏิรูประบบราชการใน พ.ศ. 2435 ใน
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ลักษณะของการบริหารงานแบบรวมศูนย์อานาจ แต่การยึดอานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.
2475 มีแนวคิดที่จะสถาปนาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งสถาบันทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยเติบโตได้ช้ากว่าระบบราชการ ทาให้ความเกิดการขยายอิทธิพล
ครอบงาฝ่ายการเมือง อาจกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ทั่วไปในประเทศโลกที่สามที่ กาลั ง
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป้นสมัยใหม่ตามแบบประชาธิปไตย
ภายใต้โครงสร้างดังกล่าว ทาให้สถาบันราชการในความหมายกว้างที่รวมสถาบันราชการ
ทหาร พลเรือน รวมไปถึงสถาบันรัฐสภาประสบการณ์ทางการเมืองที่ทหารมีบทบาททางการเมืองมาก
ขึ้นจากการรัฐประหาร ในขณะที่รัฐสภากลายเป็นฐานอานาจทางการเมืองกับนักการเมืองที่ได้รั บการ
สนับสนุนจากสถาบันทหารและสถาบันราชการ(ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ & สุกิจ เจริญรัตนกุล(บรรณาธิการ),
2529) รัฐสภาไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีสถานะที่น้อยกว่าสถาบันราชการ สมาชิก
รัฐสภาดารงอยู่ได้ด้วยฐานอานาจและอิทธิพลของตนเอง สมาชิดรัฐสภาได้ผลประโยชน์ ตอบแทนใน
รูปของตาแหน่ งทางการเมือง ซึ่งในที่สุดแล้ว ทาให้ส ถาบัรรัฐสภาในฐานะองค์กรหรือสถาบั นทาง
การเมืองไม่สามารถใช้อานาจที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ รัฐธรรมนูญดารงอยู่ในสถานะของการสร้าง
ความชอบธรรมให้ระบอบการปกครองในขณะนั้นเป็นการปกครองที่ชอบด้วยกฏหมาย รัฐสภาจึงดารง
สภานะเป็นสภาบันที่ชอบด้วยกฏหมายและทาให้ประชาชนยอมรับในอานาจทางการเมืองเท่านั้น
บรรยากาศภายในสถาบันราชการ เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในการบริหารของกลุ่มอานาจเกิด
การประสมกลมกลืนระหว่างมีทั้งการให้คุณและให้โทษ ไม่ว่าจะเป็นทหารที่มีอานาจการปกครอง และ
ระบบราชการที่กุมอานาจการบริ หาร เกิดการทุจริตแก่งแย่งอานาจจากความทะเยอทะยานทาง
การเมือง ทาให้ ห น่ ว ยควบคุมที่อยู่นอกระบบราชการที่อ่อนแอจึงอยู่ในฐานะที่ไม่มีใครแตะต้อง
สถาบันราชการได้
2.2.3 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐราชการและกลุ่มธุรกิจ
ข้าราชการที่มีอานาจทางการเมืองสามารถใช้อานาจในทางที่เพิ่มพูนความมั่งคั่งของตนเอง
ในงานศึกษาของ Riggs กล่าวว่า การแปรเปลี่ยนอานาจไปสู่ความมั่งคั่งทางการเมืองสามารถทาได้สอง
ประการ หนึ่ งนั กการเมืองและข้าราชการเข้าไปทาธุรกิจได้โ ดยตรงไม่ว่าจะในบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยได้ประโยชน์โดยตรงจากการผูดขาดทางกกหมาย จากเงินอุดหนุน หรือจากโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ รวมไปถึงการทาสัญญาของรัฐบาลที่จ ะให้ผลประโยชน์ส่วนตัว ทางที่สอง
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อธิบายว่า นักการเมืองและข้าราชการใช้การแสวงหาผลประโยชนืจากชนชั้นนาทางธุรกิจโดยการขาย
ความคุ้มครอง นักธุรกิจชาวจีนที่กาลังเติบโตในสังคมการเมืองไทย ต้องการความช่วยเหลือในการ
ดาเนินธุรกิจ จากการพัฒนาเศรษฐกิจของชั้นชั้นนาเดิมของไทยทาให้กลุ่มพ่อค้าชาวจีนประสบปัญหา
ในการดาเนินธุรกิจของตน ที่ถูกกดขี้และคุกคามจากการดาเนินนโยบายควบคุมธุรกิจการค้า ดังนั้นจึง
ต้องอาศัยฐานอานาจทางการเมืองของคณะรัฐประหารที่มีอานาจในทางการเมือง เพื่อให้ได้ประโยชน์
จากการใช้อานาจรัฐจากการทาสัญญาระหว่างรัฐกับบริษั ทของรัฐ กระบวนการคุ้มครองทางการเมือง
ได้ถูกปลูกฝังสร้างเป็นระบบการคุ้มครอง
ในประเด็นนี้ Riggs ยกตัวอย่างของการดาเนินธุรกิจธนาคาร ที่แสดงให้เห็นถึงการควบคุม
ของคนในกลุ่มอานาจผ่านการสร้างความผูกพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคาร การ
บริหารงานของธนาคารเอเชีย โดยมีลูกน้องในกลุ่มการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพลตารวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตารวจเป็นประธาน พล
เอก ประภาส จารุเสถียร ดูแลกลุ่มธนาคารกรุงเทพฯ จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจกลุ่ มธนาคารกลายเป้น
เครื่องมือในการแสวงหาอานาจ และเป็นแหล่งทุนให้กับกลุ่มอานาจทางการเมือง ข้าราชการระดับสูง
อยู่ฐานะในฐานะที่ช่วยเหลือธุรกิจของพรรคพวก โดยการเอาเงินรัฐบาลเข้าไปฝากและสร้างเอกสิทธิ์
ทางการเงิน ซึ่งเป็นตัวอย่างของการแข่งขันและกุมอานาจทางการเมือง
ซึ่งในลักษณะนี้ ลิขิต ธีรเวคิน เห็น ว่า ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทาให้การเมือง
ขาดเสถียรภาพจะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อป้องการผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในลักษณะที่จะส่งผลลบต่อการดาเนินธุรกิจ จึงต้องหาการ
ปกป้องคุ้มครองจากทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการโดยการให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกั บบุคล
เหล่านี้ รวมไปถึงการพึ่งพาความสัมพันธ์กับผู้มีอานาจ(ลิขิต ธีรเวคิน, 2546)
2.2.4 ระบบราชการไทยกับการแสดงบทบาทในระบบการเมือง
การศึกษาด้านการเมือง แนวคิดหนึ่งจะนามาใช้ในการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง
สาหรับการศึกษาเรื่อง รัฐราชการไทย ตัวแสดงทางอานาจในระบบการเมืองที่สาคัญคือ คณะรัฐบาล
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบบราชการ ซึ่งถือเป็นตัวแสดงหลักที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่
เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สถาบันทางการเมือง จะช่วยแสดงให้เห็นถึงการกาหนดนโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นผลผลิ ตของ
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สถาบันทางการเมืองโดยโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองจะเป็นตัวการจัดระเบียบของสถาบันและ
ขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ ของสถาบันทางการเมือง (ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ , 2545)ทางการเมือง
โดยทั่วไปแล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่สถาบันทางการเมืองเช่น สภานิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลา
การ สถาบันพรรคการเมือง สถาบันทางเศรษฐกิจเป็นต้น ซึ่งการกาหนดนโยบายสาธารณะและการนา
นโยบายไปปฏิบัตินั้นใช้จะถูกดาเนินการโดยสถาบันเหล่านี้ (สุจิต บุญบงการ, 2542)
ระบบราชการไทยถือเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการบริหารและปกครองประเทศ อีกทั้งยังเป็น
ส่วนเชื่อมต่อระหว่างผู้ปกครองหรือผู้บริหารประเทศกับผู้ถูกปกครองหรือประชาชน เป็นองค์กรที่มี
อานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตอบสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายและ
กากับดูแลจากผู้ปกครอง ซึ่งในอดีตนั้นระบบราชการไทยเป็นกลไกที่ก้าวหน้าและทันสมัย จึงมี
อิทธิพลอย่างสูงในทุกภาคส่วนของสังคม จนสามารถพัฒนาความเป็นสถาบันฝังรากลึกลงในสังคมใน
ฐานะครอบงาสังคมได้โดยเบ็ดเสร็จ จึงทาให้ระบบราชการไทยมีพลังอานาจอย่างมากทั้งในทาง
การเมืองและการบริหาร เป็นผู้กุมกลไกการบริหารงานรัฐ กลไกทางการเมืองและสังคม ในฐานะผู้คุม
และกาหนดนโยบาย การบังคับใช้กฏหมาย การใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการต่างๆในช่วงเวลาหนึ่ง
ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
บทบาทของพลังระบบราชการต่อการกาหนดนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้ นมา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
อานาจและอิทธิพลของระบบราชการและผู้ขานาญในระบบราชการที่มีต่อการพิจารณานโยบายของ
รั ฐ (รั ง สรรค์ ธนะพรพั น ธุ์ , 2526) ข้ า ราชการเข้ า มามี บ ทบาทในศู น ย์ ก ลางอ านาจเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองที่ทาให้อานาจการปกครองเปลี่ยนผ่านจากกษัตริย์ไปสู่ผู้นาใน
ระบบราชการ แม้ว่ารูปแบบที่เป็นทางการของสถาบันทางการเมืองจะเป็นระบบรัฐสภา แต่รัฐสภายัง
ไม่มีบทบาทสาคัญในทางการเมือง เป็นเพียงสภาที่ให้ความชอบธรรมกับฝ่ายบริหารเท่านั้น สมาชิก
ของรัฐสภาก็ยังคงเป็นข้าราชการโดยส่วนใหญ่ ทาให้การเมืองยังถูกจากัดอยู่ในวงราชการ ที่เป็น
ช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และอานาจของข้าราชการกลุ่มต่างๆ คณะรัฐมนตรีเป็นเพียงเวที
การต่อสู้แย่งชิงอานาจกันระหว่างราชการ การเปลี่ยนแปลงผู้นาหรือคณะบุคคลในรัฐบาลเป็นเพียง
การเปลี่ยนแปลงเมื่อบุคคลนั้นเป็นอันตรายหรือจะกระทบต่อผลประโยชน์ของระบบราชการ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบายกับสถาบันราชการ จะเห็นได้ว่าระบบราชการได้
เข้ามามีบ ทบาทส าคัญในกระบวนการกาหนดนโยบายมากกว่าฝ่ ายการเมืองนั้นส่ งผลให้ ส ถาบัน
ราชการมีบทบาทสาคัญในการกาหนดลักษณะของนโยบายทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมมีข้อ
ผูกพันทางกฎหมายที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม เกิดเป็นการผู กขาดอานาจการบังคับใช้ อานาจจาก
ระบบราชการมีบทบาทใหม่เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วม
และเป็ น ตัว แทนเชิงสถาบั น ในกระบวนการกาหนดนโยบายเป็นเหตุให้ ส ถาบันทางการเมืองและ
เศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอการแทรกแซงการทางานของสถาบันทางการเมือ งที่ยึดโยง
อยู่กับระบบราชการ ทหารและข้าราชการพลเรือนสามารถควบคุมอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ใช้กลไกอานาจรัฐเพื่อควบคุมสังคม (พิริยะรังสรรค์ และ พงษ์ไพจิตร, 2536)
ความสาคัญของระบบราชการและกลุ่มผู้นาในระบบราชการจึงมีส่วนสาคัญและมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยงและผูกพันกับพรรค
การเมือง ชนชั้นนาในระบบราชการเข้ามาครอบงาอานาจทางการเมืองในระบบรัฐสภาและมีตาแหน่ง
ในคณะรัฐบาลส่งผลให้กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะการนานโยบายไปปฏิบัติมีสถาบันทาง
การเมืองที่เป็นตัวกาหนดเป็นสถาบันเดียวกันนั่นก็คือระบบราชการ นอกจากนี้ Riggs มองว่าระบบ
ราชการในเชิงสถาบัน ซึ่งถือได้ว่าสถาบันที่มีบทบาทสาคัญในกระบวนการกาหนดนโยบายและเป็นที่มี
บทบาทสูงในการเมืองไทย โดยยึดโยงเข้ากับการเมืองของรัฐไทย ในขณะที่สถาบันอื่นๆของสังคมยัง
อ่อนแอ ทาให้ ร ะบบราชการสถาปนาความเข้ มแข็ง และยึ ดโยงกับ อานาจการเมื องไทย ได้ อ ย่ า ง
เบ็ดเสร็จ
การเมืองไทยถูกครอบงาโดยอานาจของระบบราชการ หรือกล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ ฐานอานาจ
ทางการเมืองของการเมืองไทยมาจากระบบราชการ โดยที่คณะรัฐบาลมีที่มาจากกลุ่มผู้นาในระบบ
ราชการ และใช้ทรัพยากรจากอานาจของระบบราชการมาเป็นทรัพยากรทางการเมือง สังคมไทยยังคง
อ่อนแอในภาคสังคมทาให้ร ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยังไม่ถูกสถาปนาอย่างเข้ มแข็ง
เนื่องจากการขัดจังหวะด้วยการปฏิวัติรัฐประหารการเข้ามามีอานาจของข้าราชการทหาร โดยอาศัย
เครืองมือกลไกจากข้าราชการพลเรือนในการขับเคลื่อนการบริการประเทศ ทาให้สภาพการปกครอง
บริหารกลายเป็นการปกครองโดยระบบราชการ ที่ควบคุมการออกนโยบายและการนานโยบายไป
ปฏิบัติให้อยู่ที่องค์กรเดียวกระบวนการทางรัฐสภาเป็นเพียงตรายางที่ให้อานาจแก่รัฐบาลที่ประกอบ
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ไปด้ว ยข้าราชการทั้ง ฝ่ า ยพลเรื อ นและทหารบริห ารงานด้ว ยความชอบธรรม การออกกฏหมาย
นโยบายถู ก เสนอโดยข้ า ราชการระดั บ สู ง ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะใน
การเมืองยุคนั้น โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นแรงกระตุ้นที่สาคัญและการสร้างฐานอานาจผ่าน
พวกพ้องโดยระบบอุปถัมภ์นอกจากนี้ยังเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากนักลุงทุนและกลุ่มพ่อค้าชาว
จีนในฐานะผู้คุ้มครองและให้ผลประโยชน์และช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่า งานศึกษาของ Riggs ที่เข้ามาศึกษาการเมืองไทยและอธิบายการ
เมืองไทยว่ามีลักษณะเป็นการเมืองแบบรัฐราชการ ที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง จนถึงสมัยการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งการปกครองแบบรัฐราชการดูจะมี
ความเข้มข้นอย่างมากในสมัย ของจอมพลสฤษดิ์ การบริหารจอมพลสฤษดิ์ได้ดาเนินการปรับปรุง
อานาจของนายกรัฐมนตรี รวมศูนย์อานาจให้เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรง ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบั บ ที่ 57 ซึ่งเป็ น ฉบั บ สุ ดท้าย ได้เน้นถึงการให้ อานาจแก่นายกรัฐมนตรี ในการปรับปรุง
สานักงานนายกรัฐมนตรีได้ตามที่เห็นสมควร โดยเพิ่มหน่วยงานจาก 12 หน่วยงานเป็น 24 หน่วยงาน
ในปี 2506 นอกจากนั้น จอมพลสฤษดิ์ยังรวมศูนย์อานาจทางด้านการใช้กาลังไว้แต่เพียงผู้เดียว โดย
ดารงตาแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก อธิบดีกรมตารวจ และหลังจากที่ได้ตั้ง
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้น ก็ได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้อีกตาแหน่งหนึ่งด้วย
รัฐราชการ ถูกตั้งมั่นอย่างเด่นชัดภายหลังการการเข้าสู่อานาจของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
การปิดพื้นที่ทางการเมือง ยุบพรรคการเมือง ยุบสภาผู้แทนราษฎร ทาให้การเสนอนโยบายถูกจากัด
อยู่ที่ระบบราชการ ทาให้เกิดการขยายตัวของรัฐราชการเพื่อรองรับแนวทางการบริหารและนโยบาย
ของคณะปฏิวัติและรัฐบาล กลายเป็นศูนย์รวมบริหารและวางนโยบาย ผ่านการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างข้าราชการระดับสูง โดยอาศัยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นเครื่องมือ การเข้าไปศึกษาใน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติ และแสดงถึงความสาคัญของหน่วยงานของ
ตน โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สามารถที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือระหว่าง
ข้าราชการระดับสูง โดยเฉพาะพลเรือนและทหารได้เป็นอย่างดี
การขยายตัวของระบบราชการไทยในช่วงสมัยของการปกครองภายใต้ระบอบระบอบสฤษดิ์
ใน ห้วงปี พ.ศ. 2501 - 2516 มีการรวมศูนย์ผูกขาดอานาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบ
ราชการ ที่เกิดจากการประสานกาลังกันระหว่าง “ฝ่ายทหารและข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ” ซึง่
เป็ น ช่ว งเวลาที่มีการขยายตัว อย่ างมากในระบบราชการ โดยเฉาพะการประกาศใช้แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจแห่งชาติเป็นครั้งแรกของไทยในปี พ.ศ. 2504 การมุ่งเร่งรัดพัฒนาประเทศเหนือสิ่งอื่นใดของ
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คณะปฏิ วั ติ ภ ายใต้ ก ารนาของจอมพลสฤษดิ์ ส่ ง ผลให้ ร ะบอบการปกครองตามอุ ด มการณ์ เ พื่ อ
ประชาธิปไตยถูกแช่แข็ง (Freezing) และแทนที่ด้วยอุดมการณ์การพัฒนา รัฐไทยในห้วงระยะเวลานี้
ได้ระดมสรรพกาลังอย่างมหาศาล เฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการในฐานะกลไกในการขับเคลื่อนการ
ดาเนิ น การของรั ฐเพื่อใช้การพัฒ นา ซึ่ งนั้นนับเป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับบทบาทของรัฐ จึงส่ งเสริม
ผลักดันให้อานาจรัฐมีทั้งขอบเขตที่กว้างขวางและทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุที่ อานาจรัฐมี
ขอบเขตมากขึ้นนี้เอง ระบบราชการในฐานะกลไกหลักจึงมีอานาจมากขึ้นตามไปด้วย(สรนันท์ สรณานุ
ภาพ, 2560)
งานศึกษาถึงระบบการเมืองในช่วงการครองอานาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เห็นพ้องไป
ในทางเดืยวกันว่าเป็นระบอบการปกครองที่ ไม่มีสถาบันทางการเมืองใดมาทัดทานระบบราชการ ทั้ง
งานศึกษาของสรนันท์ สรณานุภาพ และวรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล(2532) เห็นว่า อานาจทางการเมือง
จอมพลสฤษดิ์ โดยมีปัจจัยหนึ่งคือผ่านการควบคุมระบบราชการ ที่ยังผลให้อานาจของจอมพลสฤษดิ์
มั่นคงขึ้นตามลาดับ กล่าวคือ ใช้ระบบราชการเป็นกลไกสาคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง การ
แต่งตั้งข้าราชการประจาในระดับอธิบดีกรม ขึ้นไปเพื่อเข้าไปเป็นคณะกรรมการพิเศษชุดต่างๆ เช่น
สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ สภาการศึกษาแห่งชาติ สานักงานวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริม
สินค้าขาออก ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ทาให้ข้าราชการประจาในแต่ละกระทรวง กรม มีความคล่อง
ตัวอย่างมากในการเสนอนโยบายที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ประกอบกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้
เชียวชาญจึงส่งผลให้การเสนอนโยบายจากคณะกรรมการเหล่านี้มักจะได้รับ การเห็นพ้องและคล้อย
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ และมีระบบราชการเป็นกลไกสาคัญในการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ พร้อมๆกับการรวมศูนย์อานาจไว้ที่นายกรัฐมนตรี จึงสามารถใช้กลไกของระบบราชการได้
อย่างเบ็ดเสร็จ
วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล เห็นว่า ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ การประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่นายกรัฐมนตรีที่จะสามารถใช้อานาจการบริหาร
นิ ติบั ญญัติ และตุล าการได้อย่ างเบ็ดเสร็จ นายกรัฐ มนตรีคุมอานาจเหนือรัฐ สภา ซึ่งในสมับจอม
พลสฤษดิ์ สภาไม่มีอานาจล้มล้างหรือถอดถอนรัฐบาล ทาให้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ทางานโดยไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อสภา โดยวิธีการที่จอมพลสฤษดิ์ใช้คือการการแต่งตั้งข้าราชการประจาในระดับอธิบดี
กรม ขึ้น ไปเพื่อเข้า ไปเป็ น คณะกรรมการพิ เศษชุดต่ างๆ เช่นสภาพัฒ นาเศรษฐกิจแห่ งชาติ สภา
การศึกษาแห่งชาติ สานักงานวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก ซึ่ง คณะกรรมการ
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เหล่านี้ทาให้ข้าราชการประจาในแต่ละกระทรวง กรม มีความคล่องตัวอย่างมากในการเสนอนโยบาย
ที่ขึ้น ตรงต่อนายกรั ฐ มนตรี ป ระกอบกับการแต่งตั้งผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชียวชาญจึงส่ งผลให้ การเสนอ
นโยบายจากคณะกรรมการเหล่ า นี้ มั ก จะได้ รั บ การเห็ น พ้ อ งและคล้ อ ยตามความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการ และมีระบบราชการเป็นกลไกสาคัญในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมๆกับการ
รวมศูนย์อานาจไว้ที่นายกรัฐมนตรี จึงสามารถใช้กลไกของระบบราชการได้อย่างเบ็ดเสร็จ (วรรธิกา
ตันติรัตน์ไพศาล, 2532)
สอดคล้องกับงานศึกษาของ สรนันท์ สรณานุภาพ(2560) กล่าวว่า จอมพลสฤษดิ์ มีอานาจมา
จากการควบคุมระบบราชการ ต้องการมุ่งเน้นอาศัยกลไกอานาจรัฐ คือ ระบบราชการแต่เพียงอย่าง
เดียวในการบริหารประเทศ ในฐานะกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินการของรัฐเพื่อใช้การพัฒนา ซึ่ง
นั้นนับเป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับบทบาทของรัฐ จึงส่งเสริมผลักดันให้อานาจรัฐมีทั้งขอบเขตที่กว้างขวาง
และทวีความเข้มข้นมาก ยังผลให้ กลุ่มข้าราชการพลเรือนฝ่ายวิชาการ (Technocrats) ที่เข้ามามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในฐานะที่ปรึกษาผู้ให้คาแนะนาทางเทคนิค ยิ่งทาให้ระบบราชการ
ในฐานะกลไกแกนหลักในการบริหารประเทศทวีความสาคัญยิ่งขึ้น
2.2.5 ความเสื่อมถอยของรัฐราชการกับการเติบโตของพลังนอกราชการ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะหลังการเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางชนชั้นในลักษณะของการเกิดขึ้น
ของพลังภายนอกระบบราชการขึ้นมาเป็นพลังอันสาคัญในการทัดทานพลังของระบบราชการ ซึ่งส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง ฝ่ายชนชั้นนาข้าราชการกับฝ่ายชนชั้นนาของกลุ่มนัก
ธุรกิจ ก่อให้เกิดการประนีประนอมระหว่างกันเพื่อดารงรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจาก
การศึกษาของนักวิชาการแสดงให้เห็นว่าระบบการเมืองไทยหลังจากการต่อสู่ของพลังนิสิตนักศึกษาใน
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทาให้การเมืองไทยหลุดพ้นจากระบอบการเมืองแบบรัฐราชการ
งานศึกษาของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นพลังนอกระบบราชการ (extra
bureaucratic) นั่นคือสมาคมธุรกิจที่กลายมาเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่สาคัญในระบบอการเมืองผ่าน
การผลักดันนโยบายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน จึงกล่าวได้ว่า การเมืองไทยได้
เคลื่อนพ้นจากระบอบการเมืองแบบรัฐราชการ โดยเฉพาะในบริบทของการกาหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจ(Anek Laothamatas, 1992) ซึ่งสอดคล้องต่อข้อเสนอของ Pisan Suriyamongkol และ
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James F. Guyot ที่มองว่าการเมืองแบบรัฐราชการนั้นถึงทางตัน ซึ่งการเกิดขึ้นของพลังนอกระบบ
ราชการ การเกิดขึ้นของชนชั้นกลาง สหภาพแรงงาน ตลอดจนนักธุรกิจ และการศึกษาที่กระจายไปสู่
ประชาชนมากขึ้น แสดงให้เห็นการที่ภาคเอกชนมีความแข็งแกร่งและพลังที่จะสามารถรักษาและทัด
ทานกับพลังของสถาบันราชการได้(Guyot & Pisan Suriyamonkol, 1985)
การศึกษาการเมืองไทยโดยใช้กรอบวิเคราะห์ รัฐราชการ โดยแสดงให้เห็นว่า กรอบการ
วิเคราะห์รัฐราชการไม่สามารถนามาใช้วิเคราะห์การเมืองไทยได้อีกต่อไป Ansil Ramsay (1987) ได้
วิพากษ์ตัวแบบของ Riggs ในเรื่องของการพิจารณาพลังนอกระบบราชการที่ละเลยอิทธิพลของกลุ่ม
ธุ ร กิ จ ต่ อ ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ บ บ ไ พ ร่
(pariah entrepreneurs) อย่างที่ Riggs อธิบาย นอกจากนี้ตัวแบบรัฐราชการไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องของรูปแบบ มีเพียงการอธิบายในเชิงของการใช้สายสัมพันธ์ภายในระบบราชการ แต่ละเลย
บทบาทของรัฐในการกาหนดทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจ (Ansil Ramsay, 1987)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการศึกษาของถึงการเมืองไทยที่เคลื่อนพ้นผ่านการเมืองแบบรัฐ
ราชการ โดยแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของพลังนอกระบบราชการ ซึ่งในงานศึกษาของ Riggs ไม่
เพียงแต่การอธิบายการเมืองไทยโดยศึกษาถึงภูมิหลังของคณะรัฐมนตรีของผู้ก่อการรัฐประหาร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและการกาหนดนโยบาย Riggs ยังได้ให้ข้อเสนอถึงการพัฒนาระบบ
การเมืองให้ไกลออกไปจากรัฐราชการ จาเป็นที่จะต้องสร้างความเป็นสถาบันให้กับพลังนอกระบบ
ราชการให้มีศักยภาพมากพอในการทัดทานกับพลังระบบราชการ
การเกิดขึ้นพลังทางการเมืองที่เติบโตขึ้นในสังคมในลักษณะที่เรียกว่า เป็นพลังนอกรัฐ (extra
bureaucratic) ที่พลังของการแข่งขันทางการเมืองแปรเปลี่ยนจากในคณะรัฐมนตรีไปอยู่ที่รัฐสภามาก
ขึ้น โดยการกาหนดเงื่อนไขลงในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเกิดขึ้นของอานาจทาง
ธุรกิจในทางการเมืองที่หลุดพ้นจากการครอบงาของอานาจราชการ กลุ่มนักธุรกิจที่เข้ามามีอิทธิพลใน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้โครงสร้างทางการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สถาปนา
ความระบบพรรคการเมืองและเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆเข้ามาแข่งขันในทางการเมืองมากขึ้น อานาจ
เมืองถูกประนีประนอมกับกลุ่มการเมืองอื่นๆและภาคประชาชนมากขึ้นจิตสานึกทางการเมืองสูงขึ้น
บทบาทของข้าราชการ และนอกราชการมีบทบาททางการเมืองลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเผด็จการ
โดยบทบาททางการเมืองของกลุ่มพลังเดิมคือข้าราชการทหารและพลเรือนและกลุ่มพลังสังคมได้แก่
นักการเมือง ชั้นกลาง จะเห็นได้จากในช่วงรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ บทบาทของข้าราชการ
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หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ สานักงบประมาณ และแรงสนับสนุนจากทหาร และพรรคการเมือง เป็น
ลักษณะของการประสานประโยชน์กันของกลุ่มการเมืองต่างๆ อันเป็นการสร้างกติกาขึ้นใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางการเมือง
การเมืองแบบประชาธิปไตย หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ มีการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา
ทาให้กระบวนการทางการเมืองกลับไปอยู่ที่รัฐสภา สถาปนาวิถีทางเข้าสู่อานาจทางการเมืองด้วยการ
ชนะการเลือกตั้ง มีการปฏิรูปการเมืองเพื่อนาไปสู้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยระบบการเมือง
จะต้องสร้างกลไกหรือการตรวจสอบควบคุมที่มาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง การใช้อานาจและ
การสืบต่ออานาจ ในลักษณะที่ประชาชนยอมรับและให้การสนับสนุน ทั้งนี้มีมาตรการที่สถาบันทาง
การเมื อ งต่ า งๆสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ข องตนเอง
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2535)
จะเห็ น ได้ว่าการเมืองไทยยุ คหลั ง 14 ตุล าคม 2516 เป็นช่ว งที่ ระบบราชการค่อยๆลด
บทบาทลงในทางการเมือง พร้อมๆกับการเกิดขึ้นของพลังนอกระบบราชการเช่น พรรคการเมือง
นักการเมืองท้องถิ่น ชนชั้นกลางนิสิตนักศึกษาที่ตื่นตัวกับระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น อันเป็นการ
ประณีประณอมกับระหว่างอานาจราชการกับพลังกลุ่มใหม่ๆที่เกิดขึ้นและเริ่มเรียกร้องเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ การสร้างสถาบันทางการเมืองตาม
ครรลองประชาธิปไตย การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง รัฐบาลที่จัดตั้งจากพรรคการเมืองโดย
การเลื อกตั้งของประชาชนเป็ น ต้น จะเห็ นได้ว่าการเมืองไทยในยุคนี้ ระบบราชการที่จะเข้ามามี
บทบาทในทางการเมืองเหมือนแต่ก่อนทาได้ยากมากขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ข้าราชการจาต้องปรับบทบาทและยอมอ่อนต่อฝ่ายการเมืองที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดและคาอธิบายการเมืองไทย ในช่วง พ.ศ.2475 จนถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ที่มีลักษณะเป็น Bureaucratic Polity สามารถนามาสรุปได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 ตัวแสดงในทางการเมืองคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะภายหลังการรัฐประหารในรัฐบาล
ต่างๆ และเปรียบเทียบถึง สัดส่วนของผู้นาทางการเมืองมีพื้นฐานหรือภูมิหลังมาจากระบบราชการกับ
ผู้ที่ไม่ได้มาจากระบบราชการ โดยมีตัวชี้วัดคือ กลุ่มผู้ก่อการและไม่ใช่ผู้ก่อการ (Promoters and
Non-promoters ) และการดารงตาแหน่ง ถ้าดารงตาแหน่งในคณะรัฐมนตรีมากกว่า 3 ตาแหน่งจะ
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เรียกว่า Repeater และถ้าดารงตาแหน่ง 1 หรือ 2 จะเรียกว่า Non-repeater โดยมีคณะรัฐมนตรี
จานวน 237 คน ระหว่างช่วง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2501 พบว่า มีผู้ดารงตาแหน่งที่มาจากวงราชการ
(Career officials) จานวน 184 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 100 คน และ นายทหาร 84 คน และมี
ที่มาที่ไม่ใช่จากระบบราชการ (Nonofficial) จานวน 38 คนและอีก 15 คนที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ จึง
กล่าวได้ว่า เป็นการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่มีภูมิหลังเป็นข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและ
พลเรือนในคณะรัฐมนตรี
ลักษณะที่ 2 ระบบรัฐสภาอ่อนแอ งานศึกษาของ Riggs อธิบายว่า สภาที่นิติบัญญัติที่มาจากการ
เลือกตั้งกลายเป็นอุปสรรคต่อต้านขัดขวางแนวคิดและผลประโยชน์ของตน พอ ๆ กับสถาบันกษัตริย์
ในระบอบเดิม คณะผู้ก่อการจึงลดทอนอานาจและบทบาทของสภาลงเหลือเป็นเพียงสถาบันทาง
การเมืองที่ส ร้ างความชอบธรรมให้ กับรัฐ บาล สมาชิกสภากึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยหยิ บ ยื่ น
ผลประโยชน์ แลกกับ การลงคะแนนเสี ยงสนั บสนุนในสภา ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งภายใน
คณะราษฎรส่งผลให้การเมืองไทยมีการยึดอานาจทาการรัฐประหารหลายครั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติ ของไทยที่ไม่เป็นไปตามหลักการอิสระ ใน
การออกเสียงลงมติของสมาชิกสภาตามหลักประชาธิปไตย หากแต่กลับออกเสียงลงมติไปตามความ
ประสงค์ของผู้มีอานาจและอิทธิพลเหนือเสี ยงส่วนใหญ่ของสภา แม้ว่ารูปแบบที่เป็นทางการของ
สถาบันทางการเมืองจะเป็นระบบรัฐสภา แต่รัฐสภายังไม่มีบทบาทสาคัญในทางการเมือง เป็นเพียง
สภาที่ส ร้ างความชอบรรมทางการเมื องให้ กั บฝ่ า ยบริห ารเท่ านั้น สมาชิกของรัฐ สภาก็ยั ง คงเป็ น
ข้าราชการโดยส่วนใหญ่ ทาให้การเมืองยังถูกจากัดอยู่ในวงราชการ ที่เป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ และอานาจของข้าราชการกลุ่มต่างๆ
ลั ก ษณะที่ 3 พลั ง อ านาจนอกระบบการเมื อ ง (Extra-Bureaucratic Force) ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบการใช้อานาจของสถาบันทางการเมืองที่ถูกครอบงาโดยระบบราชการได้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ระบบราชการมีความเข้มแข็งอย่างมาก จึงทาให้ดุลยภาพของโครงสร้างทางสังคม โดยเฉพาะพลัง
ภายนอกระบบราชการหยุดชะงัก และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง นักการเมืองมิ อาจเสนอ
นโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
จุดนี้เองที่ Riggs เห็นว่าเป็นจุดสาคัญในการศึกษาการเมืองไทย ที่สถาบันการเมืองที่เป็น
ทางการ มิอาจถูกตรวจสอบและควบคุมโดยสถาบันประชาธิปไตยที่บอบบางและพัฒนาน้อยกว่า
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สถาบันระบบราชการ จึงยากที่จะควบคุมกากับระบบราชการและกองทัพที่สถาปนาและพัฒนามา
อย่างมั่นคงอยู่ก่อนแล้วได้ Riggs เห็นว่าเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษาระบบราชการคือการทาอย่างไร
เกิดการตรวจสอบ รวมไปถึงระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการที่ต้องถูกกาจัดออกไปนั่นคือการทาอย่างไร
ให้ระบบราชการเกิดความรับผิดชอบต่อประชาชนและระบอบประชาธิปไตย อยู่ภายใต้การกากับของ
พลังประชาธิปไตย อันมีโครงสร้างหรือสถาบันทางการเมืองที่จะควบคุมระบบราชการให้อยู่ในมือ
ประชาชน ซึ่งหมายถึงระบบตรวจสอบจากสังคมในการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฎิบัติ
ลักษณะสุดท้าย ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและข้าราชการการเมือง Riggs ได้ทาการศึกษา
รวบรวมข้อมูล จ านวนสมาชิกบริ ห ารในกลุ่ มธุรกิจต่างๆ มีช นชั้นนาในคณะรัฐ บาลที่เข้าร่ว มเป็ น
กรรมการบริการในกลุ่มธุรกิจทั้งกลุ่มธุรกิจธนาคาร การค้า รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น ซึ่ง
เข้าไปมีรายชื่อในกรรมการบริหาร ในหลายกลุ่มธุรกิจ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่
สาคัญที่ให้ข้าราชการเข้ามาเล่นการเมือง โดยการแสวงหาผลประโยชน์จากอานาจที่มีอยู่ และการ
สร้างฐานอานาจผ่านพวกพ้องในระบบอุปถัมภ์ (Bureaucracy as Clienteles System) นอกจากนี้
พบว่ามีการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากนักลงทุนและกลุ่มพ่อค้ าชาวจีน ในฐานะผู้คุ้มครองและ
ให้ผลประโยชน์และช่วยเหลือทางด้านกฏหมายซึ่งจะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทหารในคณะ
รัฐบาลกับกลุ่มทุนเป็นในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ กล่าวคืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเข้ าไป
แสวงหาผลประโยชน์สถาบันทางการเมืองในรัฐราชการไทย
2.3 แนวคิดเชิงสถาบันการเมือง
แนวคิดสถาบั น เชิงให้ ความสนใจด้านความเป็นมาของสถาบันหลั กในสั ง คมหรื อรั ฐ ที่ มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่จะช่วยอธิบายความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่เกิด
จากการวางเงื่อนไขของสถาบันที่เป็นทางการและสถาบันที่ไม่เป็นทางการในระบอบประชาธิปไตยการ
ใช้แนวทางการศึกษาเชิงสถาบันทาให้สามารถอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
โครงสร้ างนั้ น ถูกน าไปใช้ในการกาหนดกติกาสู่สั งคมรวมไปถึงผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นต่อพฤติกรรมทาง
การเมืองภายในโครงสร้างทางการเมืองว่าส่งผลอย่างไรกลไกทางสถาบันจึงเป็นการกาหนดระดับ
ความสาเร็จของรัฐในการดาเนินนโยบาย (North, 1990 อ้างถึงใน อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ, 2558)
Douglass C. North ได้อธิบายว่า สถาบันประกอบไปด้วยสถาบันที่เป็นทางการ และสถาบัน
ที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีส่วนในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของสังคม การเมือง และ
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เศรษฐกิจ ส่งผลต่อแรงจูงใจของคนในสังคม ส่งผลต่อวิถีชีวิต และพฤติกรรมของคน ซึ่งในสถาบันที่
เป็นทางการและไม่เป็ นทางการมีการจัดความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ผลิตผลลัพธ์ของสังคมทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ โดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่สถาบันเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย Douglass C. North แบ่ง
ประเภทสถาบั น ออกเป็ น สองประเภท คื อ สถาบั น ทางการ (Formal Institution) อั น ได้ แ ก่
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร กฏหมาย นโยบาย ที่ถูกบังคับใช้ (Enforce) ถูกผู้มีอานาจอย่างเป็น
ทางการ และสถาบันที่ไม่เป็นทางการ อันได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม ธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม(Douglass C. North, 1990) แนวคิดเชิงสถาบันจึงช่วยให้เรา
สามารถเข้าใจถึงอิทธิพลของสถาบันหลักที่มีต่อระบบการเมืองและเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่เกิด
จากการวางเงื่อนไขของสถาบันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันในสังคมการเมือง การศึกษาการเมืองไทยภายใต้กรอบแนวคิด Bureaucratic Polity ผ่าน
มุมมองด้านสถาบันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ, 2558)
จึงกล่าวได้ว่าสถาบันที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจะส่งอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจ
และพฤติกรรมต่างๆของระบบการเมืองรวมไปถึงพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสังคม โดยแนวทางของ
การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นสถาบันให้แก่ระบบ พยายามสร้างระบบ
การเมืองที่สามารถแก้ไขปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่
ดังนั้นจึงต้องสร้างระบบและสถาบันให้มีลักษณะของความยั่งยืนเป็นทางการเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการและการขยายตัวไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒ นาการของการเมืองไทยที่พยายามจะหยั่งรากของเมล็ ดพันธ์ประชาธิปไตย เพื่อให้
สามารถกาหนดและวางทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ให้มีความสมดุล ซึ่งบางครั้งการทาหน้าที่ของสถาบันในสังคมการเมืองที่อาจจะเกิดความลักลั่น ทับ
ซ้อนกัน เมื่อสถาบันใดสถาบันหนึ่งอ่อนแอ หรือมีความเข้มแข็งมากกว่าอีกสถาบันหนึ่ง
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บทที่ 3
การเมืองไทยภายหลังการรัฐประการ พ.ศ. 2557
ถ้าหากเราสนใจและติดตามการเมืองอย่างพินิจพิเคราะห์จะพบว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในการพัฒนาประเทศไปสู่ทิศทางของประชาธิปไตย ในลักษณะของการพัฒนาการเมือง
สถาบันทางการประชาธิปไตยของไทยยังคงประสบปัญหาของการแทรกแซงทางทางการเมืองของฝ่าย
ข้าราชการประจานั่นคือสถาบันราชการ ที่อิงแอบแนบชิดอยู่กับการเมืองไทยมาโดยตลอด ในบทนี้จึง
พยายามทาความเข้าใจและแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของระบบราชการที่อยู่ คู่กับการเมืองไทยผ่านการ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมืองในแต่ละยุค รวมถึงรวบรวมกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทาง
การเมืองภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ที่เป็นการกลับมาสู่สนามการเมืองของ รัฐราชการ ที่ถูก
ลดทอนบทบาทลงไปในช่วงเวลาหนึ่งของการเมืองไทย
3.1 สถานะของรัฐราชการในการเมืองไทย
การเมืองไทยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้สถาปนาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สภาพการเมืองไทยในระยะนี้ มี
ลักษณะเป็นการปกครองของกลุ่ มผู้ ก่อการที่ส่ว นใหญ่เป็นทั้งข้าราชการ ทหาร อันเป็นว่าอานาจ
ทางการเมืองการปกครองตกอยู่ในมือของข้าราชการ ทั้งทหารและพลเรือนระดับสูงที่ปกครองและใช้
อานาจจากระบบราชการเป็ น ฐานอ านาจ เป็นการปกครองของกลุ่ ม ผู้ ก่ อ การที่ส่ ว นใหญ่เ ป็ น ทั้ ง
ข้าราชการ ทหาร อันเป็นว่าอานาจทางการเมืองการปกครองตกอยู่ในมือของข้าราชการ ทั้งทหารและ
พลเรือนระดับสูงที่ปกครองและใช้อานาจจากระบบราชการเป็นฐานอานาจ
การเมืองไทยโดยเฉพาะ ช่ว ง พ.ศ. 2502 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์ เข้าสู่ อานาจทาง
การเมืองดารงตาแหน่ งนายกรั ฐ มนตรี มีคาอธิบายการเมืองที่เข้มข้นถึงการเมืองไทยในช่ว งนี้ใน
ลักษณะของการให้คาอธิบายถึ งกลุ่มต่างๆในทางการเมืองที่เข้าไปแข่งขันและแสวงหาอานาจในทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ การแสวงหาอานาจทางเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานอานาจทางการเมืองเข้าไป
ดารงตาแหน่งในกลุ่มธุรกิจต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการเมืองไทยของกลุ่มข้าราชการที่เข้ามามีบทบาท
ทางการเมืองทั้งข้าราชการพลเรือนและนายทหารระดับสูงที่อาศัยระบบราชการเป็นแกนกลางของ
อานาจ กระบวนการทางรัฐสภาเป็นเพียงสถาบันที่ให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลที่ประกอบไปด้วย
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ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารบริหารงานด้วยความชอบธรรม การออกกฏหมาย นโยบายถูก
เสนอโดยข้าราชการระดับสูงหรือเทคโนแครตที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายสาธารณะใน
การเมืองยุคนั้น โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นแรงกระตุ้นที่สาคัญและการสร้างฐานอานาจผ่าน
พวกพ้องโดยระบบอุปถัมภ์นอกจากนี้ยังเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากนักลุงทุนและกลุ่มพ่อค้าชาว
จีนในฐานะผู้คุ้มครองและให้ผลประโยชน์และช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย
จากการเผชิญปั ญหาเรื่ องความชอบธรรมในทางการเมื อ งของคณะรั ฐ บาล ที่ไม่อ าจจะ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ จนนาไปสู่การพยายามเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางการเมือง การสั่งสมกดดันของการเมืองการปกครอ งไทย ที่ตกอยู่ภายใต้อานาจเผด็จการอย่าง
ยาวนาน นับแต่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไป จอมพลถนอม กิตติขจร และเรื่อยไปถึงจอมพลประภาส
จารุ เ สถี ย ร และ ณรงค์ กิ ต ติ ข จร นั้ น นอกจากเป็ น แรงผลั ก ส าคั ญ ที่ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาถามหา
ประชาธิปไตย และความไม่พัฒนาของการเมืองการปกครองไทยแล้ว ยังถูกสาทับด้วยพฤติกรรมของ
รัฐบาลจอมพลถนอมในขณะนั้น ที่จุดชนวนให้การชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาประชาชนเกิดขึ้น
แม้การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญจะเป็นไปด้วยความสงบและสันติ แต่รัฐบาล
กลับสั่งให้มีการจับกุมผู้ที่เป็นแกนนาในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ จานวน 13 คน โดยตั้งข้อหากบฏต่อ
ราชอาณาจักร การจับกุมอย่างไม่เป็นธรรมของฝ่ายรัฐบาลในครั้งนี้ สร้างความไม่พอใจให้แก่นิสิต
นักศึกษาและประชาชนเป็นอย่างมาก มีการชุมนุมและเดินขบวนประท้วง โดยเรียกร้องให้รัฐบาล
ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมโดยไม่มีเงื่อนไข การชุมนุมของประชาชนจานวนนับแสนเป็นการยากต่ อ การ
ควบคุม ทาให้ประชาชนบางส่ว นปะทะกับเจ้าหน้าที่ เหตุการณ์เกิดบานปลายถึงขั้นจราจล จนมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก จากการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงด้วยอาวุธ
สงคราม รถถัง ปืนกล และแก๊ซน้าตา ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ด้วยเหตุนี้ จอมพลถนอม กิตติ
ขจร จึงลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี(ศิลปะชัย ชาญเฉลิม, 2507; สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
หลังการล้มของรัฐบาลกลุ่ม ถนอม – ประภาส – ณรงค์ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงยุบสภา จากนั้นมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติขึ้น
2,346 นาย และให้มีการเลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติจากสมาชิกสมัชชาขึ้น 299 นาย เพื่อทาหน้าที่
สภานิติบัญญัติ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2517 และการเลือกตั้งเดือนมกราคม พ.ศ.
2518 ถือโอกาสของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาล
การแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ แสดงเด่นชัดว่าคนไทยรู้กติกาและสามารถจะปกครองตนเองในระบอบ
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ประชาธิปไตยได้ ทาให้ปัญหาที่หมักหมมมานานได้ถูกเปิดเผยขึ้น พร้อมทั้งโอกาสเปิดสาหรับการ
แสดงออก ต่อปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ การกดขี่ข่มเหงโดยข้าราชการและโดยระบบราชการทั้งหมดนี้
ออกมาในรูปของการเดินขบวนเรียกร้องต่อรัฐบาล หรือโดยผ่านตัวแทนกลุ่ม การนัดหยุดงานของผู้ใช้
แรงงาน การเดินทางเข้ามาร้องทุกข์ในกรุงเทพฯ ของชาวนา ดูประหนึ่งว่าถนนทุกสายมุ่งสู่ทาเนียบ
รัฐบาล เพื่อขจัดปัญหาความอยุติธรรมต่าง ๆ ซึ่งในหลายกรณีก็มีเหตุผลฟังได้ แต่ในหลายกรณีก็เป็น
การฉวยโอกาส แต่ เ หตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมดนี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ราชการหน่ ว ยต่ า ง ๆ เป็ น กลไกที่ ไ ม่ ส ามารถ
แก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ จึงต้องวิ่งเข้าหา
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีโดยตรง
พลังมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ถูกกดไว้ในช่วงระบอบการเมืองแบบปิด ได้ออกมาแสดงข้อเรียกร้อง
ต่าง ๆ โดยข้อเรียกร้องร้องต่อระบบการเมืองมีทั้งเรื่องความอยุติธรรมในด้านสังคมและเศรษฐกิจ การ
แสดงออกทางการเมือง ในด้านการเมืองนั้น ความพยายามในการวางรากฐานประชาธิปไตย ก็ดาเนิน
ไปอย่างเข้มข้น มีการร่างรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่ประชาธิปไตย การอภิปรายปัญหาบ้านเมือง การ
รวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ เช่น สมาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส) และกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อ
ประชาชน (ปช.ปช.) เป็นต้น
การพัฒนาทางโครงสร้างทางสังคม ก่อให้เกิดดุลภาพทางการเมืองที่ส่ งอิทธิพลต่อระบบ
ราชการ กระตุ้นให้เกิดพลังนอกระบบราชการสามารถคัดง้างและลดทอนบทบาทของระบบราชการ
ในทางการเมืองที่ไม่อาจปรั บตัวได้ โดยเฉพาะเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นาทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในรัฐไทยในช่วง พ.ศ. 2516 เป็นต้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมือง ความขัดแย้งภายในของรัฐบาลและกองทัพและข้าราชการฝ่ายพลเรือน จนนาไปสู่การ
ปรับตัวของรัฐไทยและความเสื่อมถอยของรัฐราชการในเวลาต่อมา(จุมพล หนิมพานิช, 2548)
จากการเหตุ ก ารณ์ 14 ตุ ล าคม 2516 นี้ เ อง ขบวนการนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาถื อ ได้ ว่า เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย กล่าวคือกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการศึกษาและความ
สามาถในการจัดการดาเนินการในการแสดพลังงทางการเมืองเพื่อต่อต้านหรือท้าทายอานาจทาง
การเมืองของระบอบรัฐราชการในการพยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นาไปสู่
การก่อกาเนิ ด พลั งภาคประชาชนเรีย กว่ า “People Power” ที่ต้องการให้ เ กิ ดรัฐ บาลที่ มี ค วาม
รับผิดชอบ ตลอดจนมีการแข่งขันขอกลุ่มทางการเมืองต่างๆที่ต้องการเข้าสู่อานาจทางการเมืองอย่าง
เสมอภาคและยุ ติธรรม การก่อตัวขอกลุ่มนักศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็ น
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ทางการเมือง ส่งผลให้เกิดการแพร่หลายของข้อมูลข่าวสารในวงกว้างทั้งในหมู่ปัญญาชนในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามรัฐบาลประชาธิปไตยภายหลัง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ต้องเผชิญกับ
ความวุ่นวายระส่าระสาย มีความพยายามในการกลับเข้ามาของกลุ่มรัฐบาลทหาร จากการรัฐประการ
ในปี พ.ศ.2519 (Puey Ungpakorn, 1977) ตลอดจนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสถานิติบัญ ญัติ
เพื่อเพิ่มเสถีย รภาพของระบบรั ฐ ภาให้ มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น รัฐ ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 ที่
ออกแบบโครสร้างทางการเมืองในลักษณะการประสานประโยชน์ระหว่างทหารและพลเรือน เพื่อให้
กลุ่ ม ทางการเมื อ งต่ า งๆสามารถแบ่ ง สรรปั นส่ ว นอ านาจทางการมื อ งซึ่ ง กั น และกั น (Chai-Anan
Samudavanija, 2002) จึงแสดงให้เห็นได้ว่า รัฐไทยภายใต้การครอบงาจากระบบราชการจึงต้อง
ปรั บ ตัว และปรับ กลยุ ทธ์ด้วยการต่อรองระหว่างพลังของระบบราชการกับกองทัพ และพลั งนอก
ราชการ
นอกจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในทางการเมืองแล้วนั้น สภาวะการณ์
ทางเศรษฐกิจ ที่ขยายตัว เพิ่มมากขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐ ไทย ส่ งผลให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง ตัวแสดงในการกาหนดนโยบาย ทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2524 รัฐบาล พลเอกเปรม ติณ
สูลานนท์ ได้จัดตั้ง คณะกรรมการคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติหรือ
สภาพัฒน์ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยท่ักรรมการจากภาครัฐ ประกอบด้วยรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ภาคเอกชนประกอบด้วยผู้แทนจาก ๓ สถาบัน คือ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ให้เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายแนว ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การที่ภาครัฐ
และเอกชนได้มีโ อกาสมาหารื อร่ ว มกันโดยตรง ทาให้ ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นนั้น ได้รับการนาไป
พิจารณาแก้ไขได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ดารงตาแหน่ง นายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.), 2559)
การดาเนินงานของ กรอ. ส่งผลให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน สร้างช่องทางเข้าถึงการเจรจาหารือนโยบายของรัฐในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน กลุ่ม
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สมาคมธุรกิจสามารถส่งผลต่อการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในระดับสาระสาคัญได้ สามารถริเริ่ม
หรือยับยั้งขัดขวางนโยบายของภาครัฐ จะถึงสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นตัวแสดงทางนโยบายที่
สาคัญได้(ชาคริต จุลกะเสวี, 2529)
การเมืองไทย ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2521 ที่มีเนื้อหาประนีประนอม จน
น าไปสู่ การเมืองแบบประชาธิป ไตยครึ่ง ใบ โดยมี พลเอกเปรม ติณสู ล านนท์เป็นนายกรัฐ มนตรี
บรรยากาศการเมืองไทยไหลลื่น เข้าสู่ หนทางประชาธิปไตย ทหาร ข้าราชการ ถอยห่ างออกจาก
รัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เข้าบริหารประเทศ แต่แล้ว หนทางแห่ประชาธิปไตยกับ
หยุดชะงัก โดย คณะรัฐประหาร รสช. นาโดย พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ทาการรัฐประหาร ได้ พลเอก
สุจินดา คราประยูรย์เป็นนายกรัฐมนตรี(ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2560)
ภายหลังจากเหตุการณ์ทางการเมือง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประเด็นในการปฏิรูป
การเมืองได้กลายเป็นกระแสที่มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น มีการเคลื่อนไหวและนาเสนอความคิดที่จะ
ปรับปรุงระบบการเมืองในเชิงโครงสร้างที่ดารงอยู่ในห้วงเวลานั้น ความรุนแรงจากเหตุการณ์เดือน
พฤษภาและการผลักดันอย่างต่อเนื่องของหลากหลายกลุ่มได้นาไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการ
จั ดทารั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ใหม่ ซึ่งต่อมาได้ปรากฏเป็นรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2540 หรือที่มักถูกเรียกกั น
โดยทั่วไปว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” การให้สมญานามดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์
เนื้อหา และความคาดหวังของสังคมไทย (เกษียร เตชะพีระ, 2550)
ประเทศไทยในช่ ว งพ.ศ. 2540 เป็ น ช่ ว งเวลาในการปฏิ รู ป การเมื อ งภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยโดยให้ความสาคัญกับหลักนิติรัฐความโปร่งใสและจริยธรรมของนักการเมืองอันเป็นผล
มาจากความไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกลไกการควบคุ ม การใช้ อ านาจ เป้ า หมายส าคั ญ ของการร่ า ง
รัฐธรรมนูญ 2540 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปกครอง
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจของนักการเมืองในระบอบการเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยแบบ
มีผู้แทนขยายสิทธิเสรีภาพของพลเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ยังทาให้ระบบการเมืองและระบบราชการมี
ความโปร่งใสและเกิดความชอบธรรมในการใช้อานาจโดยการเพิ่มองค์ กรเพื่อตรวจสอบและควบคุม
การใช้อานาจของฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจาครอบคลุมทุกภารกิจและสามารถทางานได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามผลจากรัฐธรรมนูญ 2540 ส่งผลให้พรรคการเมืองสามารถควบ
รวมอานาจภายหลังการเลือกตั้งปี 2548 พรรคไทยรักไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สาเร็จ
รัฐบาลภายใต้การน าของ พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร ถูกวิจารณ์อย่างหนักจนนาไปสู่ การเมื อง
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ภายใต้ระบอบทักษิณเกิดการผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและ
การเมือง สุ ดท้ายแล้ ว การเมืองไทยก็เกิดวิกฤติทางการเมื องเกิ ดขึ้นอี กครั้งหนึ่งปั ญหาการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่น เก้าสามารถสิ ทธิเสรี ภ าพของประชาชน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นหวนกลั บเข้าสู่ ก าร
เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ความสัตย์แย้งเริ่มขยายเป็นวงกว้างนาไปสู่การรวมตัวของกลุ่มคนเพื่อขับ
ไล่รัฐบาลทักษิณชินวัตรชนชั้นกลางที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิ ปไตยและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการเมือง
ภายหลั งเหตุการณ์พฤษภาทามิน ที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยมาอย่าง
ยาวนานจะถูกทาลายลงด้วยกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าสู่เส้นทางการเมืองและใช้อานาจในทาง
การเมืองเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเหล่านั้นจนนามาสู่ข้ออ้างของคณะทหารในการทารัฐประหารเมื่อ
วั น ที่ 19 กั น ยายน พ.ศ.2549 เรี ย กว่ า คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ คปค. อย่างไรก็ตามภายหลังการรัฐประหาร 2549 บรรยากาศ
ทางการเมืองภายใต้รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช กลับมามีการประท้วง โดยมองว่ารัฐบาลสมัครมี
พฤติการณ์ที่ถึงความทุจริตและเป็นรัฐบาลตัวแทนของ พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร จนนาไปสู่ปัญหา
ความวุ่นวายในทางการเมืองการชุมนุมปิดล้อมสถานที่ราชการเกิดเหตุประทะกันระหว่างสองฝ่าย
ระหว่างฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐบาลสมัครสุนทรเวชหรือกลุ่ม นปช.ปัญหาภายหลังการพ้น
จากตาแหน่งของนายสมัคร และรัฐบาลนายสมชาย วงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งรัฐบาลผสม
โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ถูกแบ่งแยก
อุดมการแบ่งเป็นสองขั้วอานาจทางการเมืองจนกระทั่งภายหลังการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 การก้าว
ขึ้นมาของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เกิดความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรงของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาล นาไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง การบุกยึดสถานที่ราชการและการเข้าไปแทรกแซงสื่อ
ของผู้ชุมนุมประท้วง แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์
ความวุ่นวายทางการเมือง ภาวะสุญญากาศที่เกิดขึ้นมีแต่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศ (ไทยพับ
ลิก้า, 2558) เมื่อความเสียหายมีมากขึ้นสุดท้ายกลายเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวเร่งให้เกิดความขัดแย้งจน
นาไปสู่การยึดอานาจ รัฐประหารของทหารในเวลาต่อมา
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันหมายถึงระบอบการปกครองที่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่า
เป็นระบอบการปกครองที่ให้ความสาคัญกับประชาชน ความพยายามในการสร้างสังคมประชาธิปไตย
ในสังคมไทยที่ผ่านมาอย่างยาวนาน ปรากฏการณ์ทางการเมืองและข้อเท็จจริงหลายๆประการที่
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เกิดขึ้นในการเมืองการปกครองของไทย กลับแสดงให้เห็นว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาธิปไตยไม่
พัฒนาและนามาซึ่งความล้มเหลวอันจะก่อให้เกิดการพังทลายของประชาธิปไตย หนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือ
การทารัฐประหาร
การรัฐประหารในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นับเป็นการรัฐประหาร
ครั้ งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ ไทย โดยการรัฐ ประหารครั้งนี้นาโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา ผู้
บั ญ ชาการอาศั ย อ านาจตามกฎอั ย การศึ ก พ.ศ. 2457 ต่ อ มากองทั พ บกได้ อ อกประกาศยุ ติ ก าร
ดาเนินการของศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) และจัดตั้ง กองอานวยการรักษา
ความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ขึ้นแทน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้อานวยการรักษาความ
สงบเรียบร้อย (ผอ.รส.) และออกประกาศคาสั่ง และขอความร่วมมือในหลายเรื่อง (สนุกดอทคอม,
2557)การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก
ด้วยเหตุผลเพื่อนรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนาความสงบสุขกลับคืนสู่
ประชาชน พร้อมกับออกประกาศเพิ่มเติมเรื่องจากจัดตั้งกองอานวยการรั กษาความสงบเรียบร้อย
(กอ.รส.) ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ อ อกประกาศ เรี ย กตั ว แทนจาก 7 ฝ่ า ยเข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่ ส โมสร
กองทัพบก เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยมีตัวแทน ผู้แทนรัฐบาล
ประกอบด้วย
1) รักษาการณ์นายกรัฐมนตรี และผู้ติดตาม 4 ท่าน
2) ผู้แทนวุฒิสภา ประกอบด้วย รองประธานวุฒิสภาท่านที่ 1 พร้อมคณะอีก 4 ท่าน
3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 5 ท่าน
4) ผู้แทนพรรคเพื่อไทยประกอบด้ว ย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรค และ
ผู้ติดตาม 4 ท่าน
5) ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า พรรค และ
ผู้ติดตาม 4 ท่าน
6) ผู้ แ ทนคณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เ ป็ น
ประชาธิ ป ไตย

ที่ ส มบู ร ณ์ อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข (กปปส.)

ประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมคณะอีก 4 ท่าน
7) ผู้ แ ทนแนวร่ ว มประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ ง ชาติ (นปช.) ประกอบด้ ว ย
นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. และคณะอีก 4 ท่าน
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การหารือเป็นไปอย่างเคร่งเครียดพร้อมๆกับคาถามถึงตัวแทนในแต่ละฝ่าย เรื่องการกาหนด
วันเลือกตั้ง การเปิดโอกาสให้มีนายกที่มาจากคนนอก รวมไปถึ งการยุติการชุมชมของมวลชน ฝ่าย
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คมชัดลึก, 2560)และฝ่าย แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติ(ประชาไทออนไลน์, 2550) เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้น
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในประชุมร่วม 7 ฝ่าย เพื่อหาทางออกของประเทศครั้งที่ 2
ตามประกาศกอ.รส. ฉบับที่ 8/2557 (คมชัดลึก, 2557) ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ พลเอก ประยุทธ
จันทร์โอชา ได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และในหลายพื้นที่ เป็นผลให้ ประชาชนผู้ บริสุ ทธิ์เสี ยชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว อาจ
เกิดเหตุร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยรวมนั้น เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความ
รั ก ความสามัคคี เช่น เดีย วกับ ช่ว งที่ผ่ านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง
เศรษฐกิจ สั งคมและอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดความชอบธรรมกับ ทุ กพวก ทุกฝ่ าย "คณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ " ซึ่งประกอบด้ว ย กองทัพบก กองบัญชากองทั พ ไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงมีความจาเป็นต้องเข้าควบคุมอานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่
22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ , ฉบับทื่ 1
2557)
3.2 การกลับมาของรัฐราชการ : รูปแบบ และพลวัตรที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ประกาศยึดอานาจการปกครองประเทศ ประกาศ
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5/2557 เรื่ อ ง การสิ้ น สุ ด ชั่ ว คราวของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย จึงมีผลให้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว
เว้น หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ และคณะรัฐมนตรีรักษาการ สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างที่ยังไม่
มีผู้ใดดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้บรรดาอานาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า เป็นอานาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรั ฐมนตรี ให้เป็น อานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ
หรือผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย พร้อมกับ ให้อานาจหัวหน้าคณะรักษาความ
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สงบแห่ งชาติ ในการให้ ความเห็ น ชอบ แทนรัฐ สภา สภาผู้ แทนราษฎร หรือวุฒิ ส ภา ในกรณี ที่ มี
กฎหมายบัญญัติให้การดาเนินการเรื่องใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30, 2557) ส่งผลให้อานาจในทางบริหารที่เป็น
ของนายกรัฐมนตรี และอานาจในทางนิติบัญญัติที่เป็นของรัฐสภา อยู่ในมือของหัวหน้า คสช. แต่เพียง
ผู้เดียว
ในช่ว งต้น ของการยึ ดอ านาจ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คสช. คือ การรวมตัว กันของผู้
บัญชาการทหารเหล่าทัพต่างๆ และผู้บัญชาการตารวจ ในขณะนั้นซึ่งประกอบด้วย
1) ผู้บัญชาการทหารบก คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้า คสช.
2) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คือ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้า คสช.
3) ผู้บัญชาการทหารเรือ คือ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้า คสช.
4) ผู้บัญชาการทหารอากาศ คือ พลเอกอ.ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้า คสช.
5) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ คือ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้า คสช.
6) รองผู้บัญชาการทหารบก คือ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็น เลขาธิการคสช.
ต่อมาเมื่อ 15 กันยายน 2557 หัวหน้า คสช. จึงประกาศเพิ่มจานวนสมาชิก คสช. อีกเก้าคน
ซึ่งเป็นผลมาจากผู้บัญชาเหล่าทัพ และผู้บัญชาตารวจชุดยึดอานาจได้เกษียณอายุราชการลง ทาให้มี
การแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารและตารวจชุดใหม่ และเพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหมเข้ามาเป็นสมาชิก
คสช. รวมทั้งมีรายชื่อพลเรือน คือ มีชัย ฤชุพันธ์ ในฐานะมือกฎหมายและนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ใน
ฐานะมือเศรษฐกิจ เพิ่มเข้ามาอีกสองคน หลังจากนั้นทุกปีในเดือนกันยายนหลังฤดูการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการ ก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งใน คสช. โดยมีจานวน 6 คน ที่เป็น คสช.ชุดแรก
ดารงตาแหน่ งต่ อเนื่ องทุกปี รวมทั้งมีชัย ฤชุพันธ์ ที่ได้ถูกแต่งตั้งอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในขณะที่ผู้
บัญชาการทหารบกจะถูกแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ คสช. โดยตาแหน่งทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
หนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในการอธิบายการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2516 ที่สามารถนา
กลับมาอธิบายการเมืองไทยได้อีกครั้งหนึ่งในการเมืองไทยภายหลังการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมา
รัฐประหารในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ทาการรัฐประหารรัฐ บาล
รักษาการนายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์เลือก พลเอก
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการอาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับ
สนองพระบรมราชโองการ คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีในคณะ มีรัฐมนตรี 32 คน รวม 34 ตาแหน่ง
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชโองการแต่งตั้งประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจะ
เรียกว่า รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มอบหมายคนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เคยกากับดูแลงานแต่
ละด้านเข้าไปนั่งในกระทรวงต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง จึงเป็นคณะรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยทหาร
ตารวจและฝ่ายความมั่นคงที่แวดล้ อมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหลัก โดยในตาแหน่งรอง
นายกรั ฐ มนตรี มี พลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ เป็ น รองนายกรั ฐ มนตรี ควบรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม พลเอกธนะศั ก ดิ์ ปฏิ ม าประกร เป็ น รองนายกรั ฐ มนตรี ควบรั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และให้ นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐ มนตรีเพื่อเป็นดู แ ลด้ า น
กฎหมาย นอกจากนี้มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ร่วมเป็นรองนายกรัฐมนตรี
และทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล
นอกจากนี้ ยั งพบว่า มีน ายทหารเข้ าตารงต าแหน่ งรัฐ มนตรี กระทรวงต่า งๆ แม้กระทั่ ง ใน
กระทรวงเศรษฐกิจ พลเอกอ.ประจิน จั่นตองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการทางาน
ที่ต่อเนื่องจากที่ได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้กากับดูแลงานโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงคมนาคม โดยยังควบตาแหน่ง
เลขาธิการสภาพัฒน์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนางอภิรดี
ตันตราภรณ์ อดีตข้าราชการระดับบริหารกระทรวงพาณิชย์มาเป็นรัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวง
พาณิชย์
อดีตผู้นาเหล่าทัพที่ร่วมในคณะคสช. และนายทหารใกล้ชิดไปดารงตาแหน่งในกระทรวงต่าง
ๆอาทิ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.อดุลย์
แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอกอนุพงษ์
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เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอื่นๆนั้น มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
นายสมหมายภาษี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง นายปี ติ พ งศ์ พึ่ ง บุ ญ ณ อยุ ธ ยา เป็ น
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรชั ย รุ จิ ป ระภา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตามในคณะรัฐมนตรีภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
ได้มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี อยู่หลายครั้ง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีการปรับ
คณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดคือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้วิจัยได้รวบรวมรายละเอียด รายชื่อ
คณะรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งและถูกปรับหรือโยกย้ายออกจากตาแหน่งดังนี้
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคม
ทูลว่าสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม 2 ตาแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารราชการแผ่นดินอาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายอานวย ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังและประวัติของรัฐมนตรีพบว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีต
ปลัดกระทรวงการคลัง โดยตาแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ
นายอานวย ปะติเส ได้รับโปรดเกล้าให้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดารงตาแหน่งปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 /2559 แต่งตั้งบุคคลทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสิ้น 8 ราย
จากการศึกษาประวัตพบว่า มีความเชี่ยวชาญด้านอ้อยและน้าตาลทราย เคยเป็นนักวิชาการประจา
สภาหอการค้าไทย และเป็นอาจารย์พิเศษสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
การปรั บ คณะรั ฐมนตรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2558 โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ
ปรับปรุงรัฐมนตรีบางตาแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยอาศัย อานาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว คราว)
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พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
โดยให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี จานวน 20 ราย โดยมีตาแหน่งสาคัญ คือ หม่อม
ราชวงศ์ ป รี ดิ ย าธร เทวกุ ล รองนายกรั ฐ มนตรี พ้ น จากความเป็ น รั ฐ มนตรี นายสมหมาย ภาษี
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง พ้ น จากความเป็ น รั ฐ มนตรี พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และโยกย้ายตาแหน่งรัฐ มนตรีดังนี้ พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็ น รองนายกรั ฐ มนตรี พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองนายกรัฐมนตรี นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่ า งประเทศ เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาคม เติม
พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงคมนาคม เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม
นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็น รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงคมนาคม พลเอก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน เป็ น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรี เพิ่ม ถือเป็นตาแหน่งที่มีความส าคั ญในการกากับดูแลงานด้าน
เศรษฐกิจ คือ นายสมคิด จาตุศรี พิทักษ์ เป็น รองนายกรัฐ มนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติว รวงศ์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นาย สุ วิทย์ เมษิน ทรี ย์ เป็ น รั ฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงพาณิช ย์ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก กิ ต ติ คุ ณ นายแพทย์ ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร เป็ น
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รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข นางอรรชกา สี บุ ญ เรื อ ง เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยแต่งตั้งเพิ่มเติม 9 คน และโยกย้ายตาแหน่ง 9 ตาแหน่ง
การปรับคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตาแหน่ง
และสมควรปรับปรุง รัฐมนตรีบางตาแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
ราชการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี นาย ออมสิน
ชี ว ะพฤกษ์ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี พ ลเอก อุ ด มเดช สี ต บุ ต ร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงกลาโหม นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนี้แต่งตั้งเพิ่มเติมรัฐมนตรีอีกด้วย คือ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็น รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นาย วีระ
ศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกองเอก กฤษฎา บุญราช
เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นาย ลักษณ์ วจนานวัช เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย วิวัฒน์ ศัลยกาธร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายศิริ จิระพงษ์
พันธ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตาแหน่งหนึ่ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็น
รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่าการกระทรวงศึกษาธิก าร ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์(พิเศษ) สมชาย หาญหิ รัญ เป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
การปรั บ คณะรั ฐ มนตรี ครั้ ง ที่ 5 ของรั ฐ บาลคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ พบว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ การปรับรัฐมนตรีในตาแหน่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกจากความเป็น
รัฐมนตรี 2 ตาแหน่งคือ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒ
นาศัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีในรัฐบาลคณะรักษษความสงบแห่งชาติ เมื่อพิจารณาจากการปรับ
คณะรัฐมนตรีในหลายครั้งที่ผ่านมามีลักษณะของการทางานกับผู้ที่ คณะรักษษความสงบแห่งชาติ
สามารถทางานร่วมกันได้ มีความไว้วางใจ อันเป็นความพยายามรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
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ในขณะที่ทีมเศรษฐกิจ ตามการกากับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
พบว่าไม่มีการเปรี ย บแปลงรั ฐมนตรีในกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจ กระทรวงการคลั ง ในขณะที่
กระทรวงพาณิชย์ มีการปรับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคยดารงตาแหน่งสาคัญในกระทรวงพาณิชย์
ได้แก่ อธิบ ดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ และเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ถูกปรับไปเป็นรองยานกรัฐมนตรี และ ให้นายกฤษฎา บุญราช
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน
ตาราง 2 ภูมิหลังของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรัฐมนตรี รัฐบาล

รวม

พลเอกประยุทธ์

ข้าราชการ
ทหาร

จันทร์โอชา

พล

ไม่ใช่

ผู้ก่อการ

ข้าราชการ

ไม่ใช่
ผู้ก่อการ

เรือน

ประยุทธ์ 1

32

13

19

1

9

24

ประยุทธ์ 2

34

14

19

2

10

24

ประยุทธ์ 3

33

15

17

1

10

23

ประยุทธ์ 4

36

13

22

1

8

28

ประยุทธ์ 5

36

10

24

2

8

28

เมื่อวิเคราะห์ถึงตัวแสดงทางการเมืองในสถาบันทางการ คือคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จะเห็นได้ว่าการเมืองไทยในยุคหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จะย้อนยุคกลับไป
เป็นการเมืองแบบ “รัฐราชการ” เมื่อพิจารณาสัดส่วนคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่ 1 พบว่ามีสัดส่วน
ของข้าราชการทหารและพลเรื อนเข้ามาดารงดาแหน่งทางการเมืองอยู่มากถึง 32 คน ในขณะที่
รัฐมนตรีที่อยู่นอกระบบราชการมีเพียง 1 คน ในจานวนคณะรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการ (Officials)
แบ่งได้เป็น ข้าราชการทหารมีจานวน 13 คน และข้าราชการฝ่ายพลเรือนมีจานวนถึง 19 คน
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตุถึงสถานะทางการเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายหลัง
การยกเลิ กรั ฐ ธรรมนูญฉบั บ พ.ศ. 2550 มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฉบับที่
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10/2557 เรื่องให้อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยให้อานาจหน้าที่ที่เป็นอานาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรื อผู้
ที่หะวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย พร้อมๆกับ การมอบอานาจทางนิติบัญญัติให้กับ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 30/2557
เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง และในกรณีที่มีกฏหมายบัญญัติให้การดาเนินการเรื่องใดที่ต้องได้รับความ
เห็ น ชอบจากรั ฐ สถา สภาผู้ แทนราษฎร หรือวุฒิ ส ภา ให้ เป็นอานาจของหั ว หน้า รัก ษาความสงบ
แห่งชาติ ในการให้ความเห็นชอบแทนรัฐสถา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ในเรื่องนั้น
ในด้านอานาจตุลาการ แม้ว่าจะให้ศาลทั้งหลายดาเนินการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีตาม
บทกฏหมายรวมถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามขอบเขตอานาจของตัวเอง อย่างไรก็
ตาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ศาลทหารเพื่อใช้พิจารณาคดีที่มีพลเรือนฝ่าฝืนหรือ
ขัดคาสั่งของคณะรักษณาควางสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 37/2557 ให้
บรรดาคดีความผิดตามที่กาหนดไว้ดังต่ อไปนี้ ซึ่งการกระทาผิดเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักร และใน
ระหว่างที่ประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ในอานาจพิจารณาคดีของศาลทหาร
1) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
(1) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107 ถึงมาตรา 112
(2) ความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113 ถึง มาตรา 118
ยกเว้นซึ่งการกระทาผิดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรือพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
2) ความผิดตามประกาศ หรือคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 22/2557 เรื่อง การจัดส่วนงาน การกาหนด
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหน้าที่กาหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ นาไปดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็น
ลักษณะของการกลับเข้ามาของระบบราชการ ทั้งจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอันประกอบไปด้วยอดีต
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ข้าราชการระดับสูงจาก อันเป็นการกลับมาของระบอบราชการเป็นใหญ่นาไปสู่การกีดกันการมีส่วน
ร่วมของคนส่วนใหญ่ออกไป การกาหนดนโยบายมาจากชนชั้นนา (Elite) ระดับหัวกะทิ ข้าราชการ
ระดับสูงหรือกลุ่ม เทคโนแครต (Technocrat) มีรายละเอียดดังนี้
การจัดส่วนงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้คือคือ
1) ระดับนโยบาย
(1) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่ว นงาน
ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ นาไปดาเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
(2) คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง มีห น้าที่ให้คาแนะนาต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติร้องขอ
หรือที่ริเริ่มขึ้นเอง
2) ระดับ แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีห น้าที่ อานวยการ ควบคุม กากับดูแลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่ ว นราชการ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามความ
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกาหนด ประกอบ
ไปด้วย
(1) ฝ่ายความมั่นคง
(2) ฝ่ายเศรษฐกิจ
(3) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา
(4) ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(5) ฝ่ายกิจการพิเศษ
(6) ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3) ระดับปฏิบัติ มีหน้าที่ ปฏิบัติราชการ ตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กาหนด ได้แก่ ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกอบด้วย
(1) กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ หัวหน้าคณะ ฯ
(2) กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย
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นอกจากนี้ประกาศฉบับดังกล่าวได้มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบ กาหนดให้สานักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี พลเอก อุดมเดช สีตบุตรเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็น
ผู้ บั งคับ บั ญชาสู งสุ ด รับ ผิ ดชอบหน่วยงาน/ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหั วหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงาน/ส่ ว นราชการที่ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ใ นประกาศฉบั บนี้ รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลโท ชาตอุดมติตถะสิริ รองเสนาธิการ
ทหารบก เป็นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย มี แม่
ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน่วยในบังคับบัญชาประกอบด้วย
กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 1 - 4
ฝ่ายความมั่นคง โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และมี พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็น รอง
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่
1) กระทรวงกลาโหม
2) กระทรวงมหาดไทย
3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กระทรวงการต่างประเทศ
ฝ่ายสังคมจิตวิทยามี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และมี พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบกเป็นรองหัวหน้า
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 7 หน่วยงานคือ
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) กระทรวงศึกษาธิการ
3) กระทรวงสาธารณสุข
4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) กระทรวงวัฒนธรรม
6) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ฝ่ายเศรษฐกิจ มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็ น หั ว หน้ าฝ่ายเศรษฐกิจ และมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัล ยะ ผู้ ช่ว ยผู้ บัญชาการทหารบกเป็นรอง
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่
1) กระทรวงการคลัง
2) กระทรวงพาณิชย์
3) กระทรวงอุตสาหกรรม
4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5) กระทรวงพลังงาน
6) กระทรวงแรงงาน
7) กระทรวงคมนาคม
ฝ่ ายกฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม มี พลเอก ไพบูล ย์ คุ้มฉายา ผู้ ช่ว ยผู้ บัญชาการ
ทหารบก เป็น หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมี พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รอง
เสนาธิการทหารบก เป็น รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ในความรับผิดชอบ จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) กระทรวงยุติธรรม
2) สานักงานอัยการสูงสุด
3) สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ฝ่ายกิจการพิเศษมี พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เป็น หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และมี พลโท สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่าย
กาลังพล เป็น รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน่วยงานและส่วนราชการ ในความรับผิดชอบจานวน
20 หน่วยงาน ได้แก่
1) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
2) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
3) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
5) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
6) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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7) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
8) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
9) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
10) สานักนายกรัฐมนตรี
11) สานักราชเลขาธิการ
12) สานักพระราชวัง
13) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
14) สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
15) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
16) ราชบัณฑิตยสถาน
17) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
18) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
19) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
20) สานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
ส่วนงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน 5 หน่วยงาน
ได้แก่
1) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2) สานักงานตารวจแห่งชาติ
3) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
4) สานักข่าวกรองแห่งชาติ
5) สานักงบประมาณ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2557 เรื่อง การปรับปรงโครงสร้างการจัด
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงให้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ต ามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 22/2557 ลงวั น ที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
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1) ให้ปรบปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของ สลธ.คสช. ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (สลธ.คสช.) ดังนี้
(1) ให้ยกเลิกโครงสร้างการจัดส่วนงานของ สลธ.คสช. ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(2) ให้ใช้โครงสร้างการจัดของ สลธ.คสช. (ผนวก ก โครงสร้าง สลธ.คสช.) โดยประกอบไป
ด้วย 2 ส่วนงานดังนี้
1. ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย (สรส.) : มี พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการ
ทหารบก เป็นผู้อานวยการส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.สรส.) และพล
โทฉัตเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองผู้อานวยการส่วนงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย (รอง ผอ.สรส.) มีหน้าที่ในการวางแผน อานวยการ ควบคุม
และกากับดูแลการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของ
คสช.
2. ส่วนงานการบริหารราชการ (สบร.) : มี พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการ
ทหารบก เป็น ผู้อานวยการส่วนงานการบริหารราชการ (ผอ.สบร.)และพลโทอนันต
พร กาญจนรั ตน์ ปลั ดบัญชีทหารบก เป็น รองผู้ อานวยการส่ ว นงานการบริหาร
ราชการ (รอง ผอ.สบร.)มีหน้าที่ในการวางแผน อานวยการ ควบคุม และกากับดูแล
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ คสช.และ
หน่วยงาน/ส่วนราชที่ขึ้นตรงต่อ หน.คสช.
2) ให้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศ คสช. ฉบั บ ที่ 93/2557 เรื่อง การกาหนดอัตราตาแหน่งและค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการกาหนดอัตราตาแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและกาหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศให้มีอัตราตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดังต่อไปนี้ เลขาธิการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา ที่ปรึกษาประจาหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน 2 อัตรา รองเลขาธิการประจาผู้ดารงตาแหน่งในคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จานวน 14 อัตรา ที่ปรึกษาประจาผู้ดารงตาแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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จานวน 14 อัตรา โฆษกประจาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา รองโฆษกประจาคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จานวน 1 อัตราและตาแหน่งประจาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน
10 อัตรา
ทั้งนี้ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนตามที่กาหนด
ไว้ในบัญชีอัตราตาแหน่ง และเงิน เดือนข้าราชการการเมืองท้ายกฎหมายว่าด้ว ยเงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่ง โดยเทียบตาแหน่งโดยเงินค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประเด็นที่น่าสนใจในการบริหารงานของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คือ กรณีการ
มอบหมายให้ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก คือหนึ่งในนายพลที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)ไว้วางใจให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ,ตาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ,ตาแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
(คตร.),ตาแหน่งประธานอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ
และ ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบกได้รับความไว้วางใจจาก พลเอกประยุทธ์ เป็นอย่างมาก
โดยคณะรั กษาความสงบเรี ย บร้ อยแห่ งชาติ (คสช.) ออกคาสั่ ง คสช. ที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ระบุ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่ นดิน และการใช้จ่ ายงบประมาณภาครัฐ เป็นไปด้ว ยความรอบคอบมีความโปร่งใส และอยู่ใน
ระเบี ย บวิ นั ย การเงิ น และการคลั ง คณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยแห่ ง ชาติ จึ ง ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หรือ คตร. โดย ปลั ดบัญชี
ทหารบก เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคิอ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ มีอานาจหน้าที่ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้ จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อ งภายใต้ ก รอบ
งบประมาณของรัฐ ควบคู่กับการติดตาม และตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ โดยมุ่งเน้นแผนงานหรือโครงการที่สาคัญ ซึ่งอยู่ในอานาจของรัฐ มนตรีแ ละ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของ ประชาชน และการพัฒนาประเทศรายงานผลการ
ดาเนิ น การ และเสนอแนะความเห็ นให้ หั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติทราบโดยเร็ว เพื่ อ
พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
การให้ อ านาจและก าลั ง พลแก่ ค ณะกรรมการชุ ด ดั ง กล่ า ว อ้ า งว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ โดยให้สานักปลัดบัญชีกองทัพบกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกาลัง
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พลตามจานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนงานทั่วไปและงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการระบบ
ราชการในฐานะผู้ที่มีระบบการบริการงาน และกลไกในการทางาน มีกาลังคน ในการบริหารประเทศ
ผ่ านการกาหนดนโยบาย มีการวางตัว รัฐ มนตรีทั้งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และความมั่นคง โดยใช้
ข้าราชการรับดับสูงจากแต่ละกระทรวงเข้ามาบริหารงาน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าแกนกลางของขั้ว
อานาจของกองทัพที่เข้ามากุมตาแหน่งทั้งใน สนช. และคณะรัฐมนตรี ระบบราชการได้กลับเข้ามามี
บทบาทสาคัญในการเมืองไทย ทั้งการเสนอนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ โดยทาหน้าที่ตอบสนอง
ให้กลุ่มทหารและคณะรัฐประหารสามารถกุมอานาจทางการเมืองให้ เกิดความชอบธรรม บริหาร
ประเทศ
3.3 ความอ่อนแอของฝ่ายนิติบัญญัติ: บทบาทของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
จากการศึกษาแนวคิดรัฐราชการ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งให้ระบบราชการสามารถเข้าครอบงาและ
แทรกแซงการทางานของสถาบันการเมืองที่ควรจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน และสามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ นั่นคือ สถาบันรัฐสภาที่ใช้อานาจนิติบัญญัติ ซึ่งตามหลักการใช้อานาจประชาชนไม่ได้ชา
อานาจรัฐโดยตรง แต่มีองค์กรของรั ฐที่จะชัอานาจนั้นแทน องค์กรนิติบัญญัติใช้อานาจผ่านรัฐสภา ให้
อานาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรี และใช้อานาจตุลาการผ่านศาล ตามหลักการประชาธฺปไตยที่องค์กร
เล่านั้นจะต้องเชือมโยงกับประชาชน สะท้อนถึงหลักประชาธิปไตย อย่างไรก้ตามในการเมืองระบอบ
รัฐราชการ กลับถูกสถาบัยราชการเข้าครอบงาการใช้อานาจอันเป็นการขัดต่อหลักการประชาธิปไตย
ไม่ได้มีความเชื่องโยงกลับประชาชน ซึ่งในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอขององค์กรที่ใช้อานาจ
นิติบัญญัติ นั่นคือ สถาบันรัฐสภาที่จะต้องเป็นสถาบันอันเป็นตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบ
การท างานของรั ฐ บาลที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สภา การออกพิ จ ารณากฏหมายที่ ต้ อ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ปราศจากการแทรกแซง
ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ทาให้รัฐราชการกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งในการ
เมืองไทย จานวนข้าราชการทหารและพลเรือนเข้ามาดารงตาแหน่งทางการเมืองในคณะรัฐบาล และ
สภานินิบัญติแห่งชาติ กลไกในระบบราชการถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลทหารทั้งการเสนอนโยบาย
การนานโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น จะพบว่าสถาบันรัฐสภา
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ภายหลังมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้สมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดวาระ หลังจากที่ก่อน
หน้านี้มีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วก่อนการรัฐประหาร
สภานิ ติบั ญญัติแห่ งชาติ พ.ศ. 2557 (31 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน) จัดตั้งขึ้นโดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติหลังรัฐประหาร และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมาตรา 6
ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกาหนดให้ มีสภานิติบัญญัติแห่ งชาติทาหน้าที่แทนสภาผู้ แทนราษฎร
วุฒิสภา และรัฐสภา มีจานวนสมาชิกไม่เกิน 250 คน(ราชกิจจานุเบกษา, 2557)โดยมีหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอชื่อ ซึ่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ง ตั้งสมาชิกจานวน 200 คน ลาออกรวม 12 ราย และได้มีการ
แต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม 31 คน หลังจากนั้นมี สมาชิกเสียชีวิต 2 ราย คงเหลือ 217 ราย วันที่ 11
ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการแต่งตั้งเพิ่ม 33 ราย จนครบ 250 ราย วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายชู
เกียรติ รัตนชัยชาญ เสียชีวิต คงเหลือสมาชิก 249 ราย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบัน มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติมจานวน 5 ครั้ง
แต่งตั้งครั้งแรก จานวน 200 คน แต่งตั้งครั้งที่2 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 แต่งตั้ง 28 คน เป็น
ทหาร 17 คน แต่งตั้งครั้งที่3 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 แต่งตั้ง 3 คน แต่งตั้งครั้งที่4 วันที่ 7 ตุลาคม
2559 แต่งตั้ง 33 คน และแต่งตั้งครั้งที่5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แต่งตั้ง 3 คน ข้อมูล ณ วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีจานวน 250 คน(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบการดาเนิน งานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อยืนยันข้อความที่ว่าสภาบัน
ข้าราชการได้เข้าครอบงาสถาบันทางการเมือง ผู้วิจัยจึ งศึกษาและวิเคราะห์ถึงพื้นเพและภูมิหลังของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันพบว่า มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 250 คน เป็นทหารทุกเหล่า
ทัพรวมกัน 145 คน (58%) จากจานวนทหารทั้งหมด 145 คน ใน สนช. ชุดนี้ สามารถแบ่งเป็น ทหาร
ประจ าการ 90 คน และทหารที่เกษียณอายุราชการแล้ ว 55 คน หากแบ่งตามเหล่ าทัพ จะเป็น
ทหารบก 93 คน ทหารเรือ 28 คน และทหารอากาศ 24 คน ตารวจ 12 คน (5%) ข้าราชการ 66 คน
(26%) ภาคธุรกิจ 19 คน (8%) และอื่น ๆ 8 คน (3%) หากรวมสมาชิกที่เคยเป็นข้าราชการ หรือ
ทางานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจทุกประเภทจะมีจานวนถึ ง 223 คน (89%) ของสมาชิก
ทั้งหมด
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ด้ ว ยสถานการณ์ พิ เ ศษ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.) ถู ก ตั้ ง ขึ้ น ให้ ท าหน้ า ที่ แ ทนสภา
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.) โดยสนช.มาจากการแต่งตั้งของหัวคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ (คสช.) หรื อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา จ านวนไม่เกิน 250 คน เพื่อทาหน้าที่ในการ
พิจารณาออกกฎหมาย จากการศึกษาพบว่าการออกกฎหมายโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชัดว่ามี
ร่างกฎหมายจานวนหนึ่งที่ให้สิทธิประโยชน์กับข้าราชการอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
อาชีพอื่น ในเดือนมีนาคม 2558 สนช.เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับ(ไอลอว์, 2560) เช่น
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงิน
ประจาตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ ร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา เป็นต้น
เมื่อพิจารณาสาระสาคัญร่างกฎหมายทั้งหมดจะพบว่าเป็นการเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการ
การปรับขึ้นเงินเดือนและโครงสร้างเงินเดือนครั้งนี้ จะใช้เงินงบประมาณประจาปี 2558 เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมข้าราชการรวม 1.9 ล้านคนซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่
ต้องการเพิ่มรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และเป็นขวัญกาลังใจให้ข้าราชการทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้ สนช.ได้ เ ห็ น ชอบ ร่ า งพ.ร.บ.การกลั บ ไปใช้ สิ ท ธิ ใ นบ าเหน็ จ บ านาญตาม
พระราชบัญญัติบาเหน็ จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการและผู้ รับ
บานาญซึ่งเป็นสมาชิกกบข. ซึ่งมีสมาชิกราว 971,361 คน
จากข้ อ มู ล พบว่ า ข้ า ราชการประจ า โดยเฉพาะข้ า ราชการระดั บ หั ว หน้ า หน่ ว ยราชการ
มีบทบาทสาคัญในการผลักดันร่างกฎหมายที่หน่วยงานของตัวเองเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดทาร่างโดย
หน่ ว ยงานของตัว เอง การเป็ น กรรมาธิการพิจารณากฎหมาย รวมทั้งการลงมติให้ ความเห็ นชอบ
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และสมาชิกสภานิติบัญญัติสายธุรกิจก็มีบทบาทสาคัญในร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกิจการตัวเองด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างร่างกฎหมายดังต่อไปนี้
กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ ร่าง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ก่อนถูกเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานต้นเรื่องหลักในการ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) นอกจากนี้ยัง
รับผิดชอบในการร่างพระราชบัญญัติชุดเศรษฐกิจดิจิทัลฉบับอื่นๆ(สานักกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ, 2559) โดยพบว่านางสุรางคณา วายุภาพ เป็นผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และเป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ด้วย นอกจากนี้ยังดารงตาแหน่ง
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สมาชิก สภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ปพร้ อ มๆ กั น เมื่ อร่ า งพระราชบั ญ ญัติ ค อมพิ ว เตอร์ ฯ เข้ าสู่ ก าร
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อศึกษารายงานของคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาผิดเกี่ยวกับ คอมพิว เตอร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ พบว่า มีการแต่งตั้ง
กรรมาธิการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่มาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รองผู้อานวยการสานัก
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายและความ
ปลอดภั ย คอมพิ ว เตอร์ และข้ า ราชการกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฏีกา เป็นต้น เมื่อเทียบสัดส่วนของภาคส่วนอื่นๆนอกระบบราชการที่มีตาแหน่ง
คณะกรรมการชุดนี้ พบว่ามีสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก
อีกกรณีศึกษาหนึ่งพบว่า ระบบราชการเป็นทั้งผู้เสนอ และผู้เห็นชอบร่างกฏหมายที่ส่ว น
ราชการของตนเองเสนอ ดังเช่น กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถูกเสนอ
จากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่หนึ่งเพื่อรับหลักการ คณะรัฐมนตรี
โดยมีพลเอกอุดมเดช สีตะบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าชี้แจงหลักการ โดยมีพลเอก
ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงในฐานะหน่วยงานที่ร่างกฎหมาย
ด้วย แต่พลเอก ทวีป ยังมีตาแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย หลังจากชี้แจงหลักการ
เสร็ จ แล้ ว พลเอก ทวีป ก็ได้ล งคะแนนเห็ นชอบ ร่างพระราชบัญญัติส ภาความมั่นคงฯ ที่เขาเพิ่ง
นาเสนอไป และถูกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
รายงานคณะกรรมาธิ การวิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติส ภาความมั่น คง พ.ศ. ...
คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับหลักการในวาระแรก
เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ในการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 23/2559 ร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีคณะกรรมาธิการที่เป็นข้าราชการทหารดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดนี้
ดังเห็นได้จากเลขาธิการสภาความมั่นคง พลเอก ทวีป เนตรนิยม เข้าร่วมชี้แจงหลักการ และตารง
ตาแหน่งโฆษกคณะกรรมมาธิการพร้อมๆกับดารงตาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐสภามีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายเพื่อบังคับใช้กับประชาชน ก่อนการรัฐประหาร 22
พฤษภาคม 2557 รัฐสภาไทยมีรูปแบบสภาคู่ คือมี สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.)ในการ
พิจารณากฎหมายในสภารูปแบบนี้จะมีฝ่ายค้าน และวุฒิสภาที่คอยทาหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการร่าง
กฎหมายของฝ่ายรัฐบาล ดังนั้นในการพิจารณาร่างกฎหมายสาคัญ เป็นเรื่องปกติในสังคมที่มีความเห็น
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แตกต่างหลากหลาย หลังการรัฐประหาร รัฐสภาเป็นรูปแบบสภาเดี่ยว คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) เป็ น เพี ย งสภาเดี ย วในการพิ จ ารณากฎหมาย โดยสมาชิ ก ทุ ก คนมาจากการแต่ ง ตั้ ง ของ
หัวหน้าคสช.จากสมาชิกทั้งหมด 250 คน มีสมาชิกที่เคยเป็นข้าราชการ หรือทางานในหน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจทุกประเภท ร่างกฎหมายข้างต้นเป็นตัวอย่างของการที่ผู้ร่างกฎหมายมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและมีส่วนได้ส่วนเสียจากการออกกฎหมายดังกล่าว แน่นอนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง แต่การที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียคุมกระบวนการออกกฎหมายตั้งแต่ต้นจนจบ ทาให้การพิจารณาในขั้นตอนของสภาที่ควรจะเป็น
เวทีกลางให้คนที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องที่สาคัญเรื่องหนึ่งของการทาหน้าที่รัฐสภาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือการพิจารณา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี จากการเข้าสู่อานาจของรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ โดยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทาหน้าที่รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ ร่าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ไปแล้วทั้งสิ้น 4 ฉบับ เพื่ออนุมัติงบประมาณให้รัฐบาลคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งใช้เวลาพิจารณาอย่างรวมเร็ดโดยให้เหตุผลว่าจะนาเงินไปใช้จ่ายตามโย
บายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่จะการกระจายความเจริ ญไปสู่
ภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ จากการดาเนินงานของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ผ่านมากว่าระยะเวลา 4
ปี งบประมาณรายจ่ายมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ... ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีสภาผู้แทนราษฎรงพิจารณาตามวาระ เช่น ที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554มี
การอภิป รายญัตติในวาระที่ 2 อย่ างเข้มข้น กรณี คณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการกลุ่ม
จังหวัดเสนอโครงการเข้ามา ที่ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดโดยพุ่งเป้าไปถึงหลักเกณฑ์
จัดสรรงบประมาณที่จังหวัดใหญ่ ในขณะที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเสนอโครงการให้เป็นไปตามความ
ต้องการ รวมไปถึงงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ที่ ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย แสดงความไม่เห็นด้วยกับ
การใช้นโยบายแทรกแซงราคาพืชผลเกษตรด้วยการประกันราคา รวมไปถึงอภิปรายเป็นห่วงที่รัฐบาล

69
ให้รัฐวิสาหกิจตั้งงบประมาณของกู้เงินจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการ
ขาดทุนมาตลอดอย่าง ขสมก. ซึ่งอาจทาให้รัฐวิฐวิสาหกิจมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็นต้น
แสดงให้เห็นถึงการทาหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีส มาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติเ ข้า ชื่ อ ขอ
อภิปรายกฎหมายงบประมาณไว้ 18 คน เบื้องต้นจัดสรรเวลาให้คนละ 8 นาที คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่า
กว่า 5 ชั่วโมง สมาชิกส่วนมากได้ขอแปรญัตติในมาตรา 3 บททั่วไปที่จะพูดถึงภาพรวมของงบทั้งหมด
2 ล้าน 9 แสนล้านบาทโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงเปิดและตอบ
ข้อถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสมาชิกอภิปรายเพียงไม่กี่คน โดนเฉพาะงบประมาณ
ของกระทรวงด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และได้ลงมติในวาระที่ 2
เรียงรายมาตรา และลงมติในวาระที่ 3 โดยมีสมาชิกแสดงตนเพื่อลงมติ จานวน 219 คน ด้วยคะแนน
เสียง 216 เสียง ต่อ 0 เสียง และงดออกเสียง จานวน 3 เสียงโดยใช้เวลาพิจารณาพระราชบัญญัติดังด
ล่าว 4 ชั่วโมง
สภานิติบัญญัติทาหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในการบริหารส่วนราชการต่างๆรวมทั้งทา
หน้ า ที่ ร่ ว มกั บ สมาชิ ก ฯ อื่ น ๆ ในการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การควบคุมการบริหารประเทศ การดาเนินการด้านนิติบัญญัติที่ทาให้ฝ่ายบริหารต้องแสดง
ความรั บ ผิ ดชอบต่อการดาเนิ น นโยบาย ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และทาหน้าที่ อ อก
กฎหมายต่างๆ การพิจารณากฎหมายอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตามในประเด็นด้านการดาเนินงานของสภานิติบัญญัติ อาจจะพบว่า ปัญหาของการ
ใช้ความสั มพันธ์ระหว่างผู้น าในคณะรัฐบาลและประธานกรรมาธิการคณะต่างๆที่สภานิติบัญญัติ
แต่งตั้งอาจะส่งผลให้การทาหน้าที่ของสภานิติบัญญัติเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง เกิดการแทรกแซงการทา
หน้ าที่ของสภานิ ติบั ญญัติ นอกจากนี้เมื่อได้ศึกษาการทาหน้าที่ในการอภิปรายร่างกฏหมาย กฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบัน พบว่าไม่มีความเข้มข้นของการอภิปราย
หรือการเสนอญัติติเพื่อสอบถามปัญหาและความสาคัญของปัญหา เห็นได้ชัดเจนถึงการดาเนินการใน
ขั้นตอนการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
สมาชิกสมาชิกสภานิ ติบั ญญัติเข้าชื่อขออภิปรายกฎหมายงบประมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับการ
ประชุมสภานิติบัญญัติสมัยสมาชิกรัฐสภามากจากการเลือกตั้ง
ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญทั่วไป ) เป็น
พิ เ ศษ วั น พุ ธ ที่ 9 และวั น พฤหั ส บดี ที่ 1 0 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2555 พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมีการนาเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจากระทรวง มี
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การอภิป รายถึงการใช้จ่ ายของรั ฐ บาลอย่างเข้มข้น จากฝ่ ายค้าน ดังเช่น นายอภิสิ ทธิ์เวชชาชีวะ
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ผู้ น าฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร อภิ ป รายถึ ง
งบประมาณ ปี 2555 กล่าวว่า งบประมาณปีนี้จะมีความไม่ปกติทั้งในแง่ของ กระบวนการและเนื้อหา
สาระ ในประเด็ น กรอบระยะเวลาการจั ด ท างบประมาณ ผลกระทบจากปั ญ หาเศรษฐกิ จ และ
วิกฤติการณ์น้าท่วม งบประมาณที่ได้จัดสรรและเสนอต่อสภาในขณะนี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
และไม่สอดคล้องกับปัญหาที่ประเทศจะต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณที่ได้นาเสนอต่ อ
สภาในครั้งนี้รวมไปจนถึง การดาเนินการของรัฐ บาลจนถึงวันนี้ยังขาดความชัดเจนในแง่ของการ
บริหารจัดการทางด้าน เศรษฐกิจไปจนถึงทางด้านการเงินการคลัง และกรณีการตั้งคาถาม เรื่องการ
ประมาณการรายได้ของรัฐบาล ของ นางอัญชลีวานิช เทพบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต
พรรคประชาธิปั ตย พรรคฝ่ ายค้าน รวมมีผู้ ขออภิปราย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2555 จานวน 156 คน โดยกาหนดให้เวลาฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฝ่ายละ 13 ชั่วโมง มติที่
ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงานประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2555 จานวน 273 คน ไม่
เห็นด้วย 2 คน และงดออกเสียง 177 คน สรุปผลที่ประชุมเห็นชอบ(สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฏร, 2554)
ในขณะที่ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ส มาชิ ก สภิ นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ข ออภิ ป รายทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวเพียง 20 คน ผู้ลงมติเห็นชอบรับหลักการ 216 คน งดออกเสียง 3 คน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าความเข้มข้นของการทางานในแง่การตรวจสอบกฏหมาย โดยเฉพาะในประเด็นที่สาคัญเช่น
เรื่องงบประมาณของรัฐบาล การทาหน้าที่ของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การทาหน้าที่ของรัฐสภาในระบบการเมืองที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง พบว่ามีความเข้มข้นน้อยกว่า
ทั้งในแง่จานวนผู้ขออภิปรายทั่วไปและในแง่เนื้อหาสาระที่ทาการอภิปราย และผลการลงคะแนนโดย
เสียง สมาชิกสภานิติบัญญิตแห่งชาติ มีมิติไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น
3.4 พลังนอกระบบราชการที่ถูกกดและถูกควบคุมภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
พลังนอกราชการที่เกิดหลังจากผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี
การเติบโตของชนชั้นกลาง ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ องค์กรอิสระ พรรคการเมืองและภาค
ประชาชนการกาหนดเงื่อนไขลงในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเกิดขึ้นของอานาจ
ทางธุร กิจ ในทางการเมืองที่ห ลุดพ้นจากการครอบงาของอานาจราชการ กลุ่ มนักธุรกิจที่เข้ามามี
อิ ท ธิ พ ลในการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง และส่ ง ผลต่ อ โครงสร้ า งทางการเมื อ งและกฎหมาย
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รัฐธรรมนูญที่สถาปนาความระบบพรรคการเมืองและเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆเข้ามาแข่งขันในทาง
การเมืองมากขึ้น (ทิวากร แก้วมณี, 2557)
3.4.1 กฏอัยการศึกกับพลังนอกระบบราชการที่ถูกคุกคาม
การบังคับใช้กฏอัยการศึกและศาลทหารในการจัดการด้านความมั่นคงของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติลดทอนบทบาทในการตรวจสอบการใช้อานาจ และการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช.
ดังจะเห็นได้ชัดเจนในการออกคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ยและความมั่ ง คงของชาติ ตลอดจน อาศั ย อ านาจตามมาตรา 44 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หรือรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้อานาจอย่างกว้างขวางและ
ปราศจากการตรวจสอบใดๆ การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปต้องระวางโทษ พรรคการเมือง
ถูกยุติบทบาท
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 37/2557 กาหนดให้ศาลทหารมี
อานาจพิจารณาคดีพลเรือนในความผิดบางประเภท ได้แก่ ความผิดต่อพระมหากษัตริย์ฯ ความผิดต่อ
ความมั่นคงของชาติ และความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศหรือคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
ประกาศฉบั บ ที่ 38/2557 ให้ ความผิ ดที่เ กี่ยวเนื่ อ งกับ ความผิ ด ที่ ต้ องขึ้ นศาลทหารอยู่ใ นอ านาจ
พิ จ ารณาของศาลทหารด้ ว ย ก่ อ นที่ ต่ อ มาคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จ ะออกประกาศฉบั บ ที่
50/2557กาหนดให้การครอบครองอาวุธบางประเภทเป็นความผิดที่อยู่ในอานาจพิจารณาโดยศาล
ทหารในวัน ที่ 30 พฤษภาคม 255 จึงเป็นการให้ อ านาจกับ "ศาลทหารในเวลาไม่ ป กติ " เข้ามา
พิจารณาพิพากษาคดีของพลเรือนแทนการทาหน้าที่ตามปกติของศาลยุติธรรม ศาลทหารภายใต้กฎ
อัยการศึกนั้นไม่มีขั้นตอนการอุทธรณ์หรือฎีกา คาตัดสินของศาลทหารไม่ว่าอย่างไรถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั น ที นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามกั ง วลเรื่ อ งของความเป็ น อิ ส ระและการมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของตุ ล า
การ เนื่องจากตุลาการล้วนเป็นข้าราชการทหารอยู่ภายใต้โครงสร้างของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีสาย
บังคับบัญชาอย่างชัดเจน อีกทั้งขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลทหารหลายประการก็ยังแตกต่างไป
จากศาลพลเรื อ น อัน เป็ น อุป สรรคในการต่ อสู้ คดี แ ละส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อสิ ทธิเสรีภ าพของ
ประชาชน
จากกรณีการใช้ศาลทหารพิจารณาคดีของพลเรือนที่ฝ่าฝืดคาสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จากการศึกษาผู้วิจัยจึงได้เลือกกรณีมาเพื่อแดสงหเห็นถึงการดาเนินการกิจกรรมทางการ

72
เมื อ งของภาคประชาชน กรณี น ายวรเจตน์ ภาคี รั ต น์ อาจารย์ ประจ าคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกฟ้องต่อศาลในความผิดฐานไม่มารายงานตัวตามกาหนด ฝ่าฝืนประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) กรณีนายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ถูกอัยการทหาร
ฟ้ อ งว่ า กระท าความผิ ด ฐานยุ ย งปลุ ก ปั่ น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ข้ อ หาฝ่ า ฝื น
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม จาเลยยื่น
คาร้องต่อศาลทหารกรุงเทพเพื่อขอให้ส่งคาร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศ คสช. ฉบับที่
37/2557 และ ฉบั บ ที่ 38/2557 ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ ข้ อ ความตามมาตรา 4 ของรั ฐ ธรรมนู ญ -แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ศาลทหารกรุงเทพอ่านคาสั่งคาร้องคดีของนายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2558 และคาร้องคดีของนายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ โดยศาลทหารกรุงเทพยกคาร้องของจาเลย ศาลทหาร
กรุงเทพได้วินิจฉัยแล้วว่าตัวเองมีอานาจพิจารณาคดีของพลเรือนโดยไม่ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย คาสั่งทั้งสามคดีศาลให้เหตุผลไว้ในลักษณะคล้ายกัน ประกาศฉบับที่ 37/2557 และ 38/2557
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพราะ
มาตรา 47 วรรคหนึ่งได้บัญญัติรับรองอานาจดังกล่าว ว่า “บรรดาประกาศและคาสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือคาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่าง
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าประกาศ
หรือสั่งให้มีผลบั งคับ ในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุล าการ ให้
ประกาศหรือคาสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งนั้น ไม่ว่าจะกระทาก่อนหรือหลังวันที่
รั ฐ ธรรมนู ญนี้ ใช้บั งคับ เป็ น ประกาศหรือคาสั่ ง หรือการปฏิบัติที่ช อบด้ว ยกฎหมายและชอบด้ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ และเป็ น ที่ สุ ด และให้ ป ระกาศหรื อ ค าสั่ ง ดั ง กล่ าวที่ ยัง มี ผ ลใช้บั ง คั บ อยู่ใ นวัน ก่ อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย กฎข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หรื อ
คาสั่ง แล้วแต่กรณี แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก
ศาลทหารในเวลาไม่ ป กติ มี อ านาจและความชอบธรรมในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ได้บัญญัติว่า “ในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบ
หรือสถานะสงคราม หรือได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติ คงพิจารณา
พิ พ ากษาคดี อ าญาได้ ต ามอ านาจ แต่ ถ้ า ผู้ มี อ านาจประกาศใช้ ก ฎอั ย การศึ ก ได้ ป ระกาศ หรื อ
ผู้ บั งคับ บั ญชาทหารสู งสุ ดได้สั่ งตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึกให้ ศาลทหารมีอานาจพิจารณา
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คดีอาญาใดๆ อีกก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือคาสั่งนั้นได้ด้วย" ดังนั้น
การที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร เป็นผลให้
ศาลทหารที่มีอยู่แต่เดิม มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนผลคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาล
ทหารในเวลาไม่ปกติ จึงเป็นไปตามหลักกฎหมายโดยชอบ
ตุลาการศาลทหารมีความเป็นอิสระอย่างมาก แม้ศาลทหารจะอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นเพียงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทางธุรการของศาลทหาร
เท่านั้น ส่วนการพิจารณาคดี ตลอดถึงการที่จะมีคาสั่งหรือคาพิพากษาบังคับคดีนั้น เป็นดุลยพินิจของ
ศาลทหารโดยเฉพาะ โดยตุ ล าการมี อิ ส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ใ นปรมาภิ ไ ธย
พระมหากษัตริย์ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การใช้ศาลทหารเพื่อไต่สวนพลเรือน และกองทัพยังคงมีอานาจในการควบคุมตรวจสอบอย่าง
กว้างขวาง อันเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพขึ้นพื้นฐานอย่างต่อ เนื่อง ตั้งแต่การทารัฐประหารเมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 การแสดงความเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลทหาร การต่อต้านอย่างสงบต่อ
การปกครองของทหาร การวิพากษ์วิจารณ์สถานบันกษัตริย์ และการชุมนุมสาธารณะของบุคคลกว่า
ห้าคนขึ้นไป ยังคงเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งส่งผลอย่างร้ายแรงต่อสวัสดิภาพของประชาชนโดยทั่วไป
คาสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 13/2559 โดยคาสั่งดังกล่าว ให้อานาจเจ้าพนักงานจับกุมบุคคล
ผู้กระทาความผิดซึ่งหน้า, ควบคุมตัว, ค้น ยึด อายัด, หรือควบคุมตัวบุคคลไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน ตลอดจน
กาหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวด้วย จุดสาคัญคือคาสั่งนี้ เปิดช่องให้ทหารไม่ต้องรับผิดและตัดอานาจ
การตรวจสอบโดยศาลปกครอง สาระส าคั ญ ของ ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติที่
13/2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือบ่อนทาลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้อานาจแก้เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจตามคาสั่งฉบับนี้ เรียกว่า “เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” ซึ่งมาจาก
เจ้าหน้าที่ทหารยศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นไป และ ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้า
คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามแล้ว ยังมีให้มี “ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปราม” ซึ่งมาจาก ทหารยศต่ากว่าชั้นร้อยตรี หรือเรืออากาศตรี ลงมา รวมถึงทหารประจาการ
ทหารกองประจาการ และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับแต่ตั้งจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
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อานาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามมีลักษณะคล้ายกับอานาจของ “เจ้าพนักงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย” ตาม คาสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 ที่มีหน้าที่ปราบปรามคดีการเมือง
โดยมีอานาจ ออกคาสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามหรือมาให้
ถ้ อ ยค า หรื อ ส่ ง มอบเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นค าสั่ ง
หัวหน้าคสช. ฉบับนี้ มีอานาจ ในการจับกุมตัวบุคคลที่กระทาความผิดซึ่งหน้า และควบคุมตัวผู้ถูกจับ
นาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการต่อไปรวมถึงช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมในการสอบสวน"
ในความผิดตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ และหากเข้าร่วมการสอบสวนคดีใด
ก็ให้ถือว่าเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาด้วย
การตรวจค้นเคหสถาน บุคคล หรือยานพาหนะ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตาม
สมควรว่าบุคคลซึ่งกระทาความผิดตามคาสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับนี้ หลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้
เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทาความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทาความผิด หรือซึ่งอาจ
ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ อย่างไรก็ดี การใช้อานาจดังกล่าว ต้องมีเหตุอันควรเชื่อ ว่า หากการรอเอา
หมายค้นมา บุคคลนั้นจะหลบหนี ไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทาลาย หรือทาให้
เปลี่ ย นสภาพไปจากเดิม และมีอานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สิ นที่ค้นพบจากการตรวจค้นตัวบุคคล
เคหสถาน หรือยานพาหนะ และให้มีอานาจกระทาการอื่นใดตามที่คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
มอบหมาย
ประเด็น ที่ส าคัญคือมีอานาจ ควบคุมตัว ไม่เกินเจ็ดวันในกรณีที่เรียกตัว บุคคลนั้นมาเพื่ อ
สอบถามข้อมูล และการสอบถามยังไม่เสร็จ โดยต้องควบคุมไว้ในสถานที่อื่นที่มิใช่สถานีตารวจ ที่คุม
ขัง หรือเรือนจา และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหาไม่ได้
จากการศึกษาพบว่า เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใช้อานาจตามอาเภอใจ โดยละเลยข้อจากัด
อานาจการใช้อานาจที่เขียนไว้ เช่น การจับกุมกรณีที่ไม่ได้กระทาผิดซึ่งหน้า หรือการจับกุมผู้ที่ไม่ได้
กระทาความผิดตามกฎหมายที่คาสั่ง คสช. ระบุไว้ประชาชนเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรง เช่น การบังคับให้สู ญหาย การซ้อมทรมาน หรือเสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัว การใช้
อานาจการจับกุมที่ไม่ชอบ เช่น การจับกุมโดยไม่แจ้งเหตุผลหรือข้อกล่าวหา ไม่มีหมายจับ การให้
เจ้าหน้าที่มีอานาจควบคุมตัวได้ตามอาเภอใจโดยไม่ให้สิทธิในการพบญาติหรือทนายความ และไม่
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เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวนั้น เป็นกลไกที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชน และปิดบังการ
กระทาความผิดได้อีกด้วย
3.4.2 การยกเลิกรัฐธรรมนูญ : บทบาทของภาคประชาชนที่หายไป
กรณีการเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฏหมาย รัฐสภาเป็นองค์กรนิติ
บัญญัติที่มีบทบาทอานาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในสังคมตาม
ทฤษฎีแบ่งแยกอานาจอธิปไตยที่นานาประเทศยอมรับ อย่างไรก็ตาม การแสดงบทบาทอานาจหน้าที่
ของรัฐสภามีข้อจากัดและอาจไม่สอดคล้องหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ครบทุก
คน ดังนั้น การกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายที่เห็นว่าจาเป็นและเกี่ยวข้องกับ
กลุ่ ม ตนได้ นั้ น จึ ง เป็ น การให้ สิ ท ธิ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งตามหลั ก การของ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม(ปัทมา สูบกาปัง, 2556) สิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 แต่ถูกยกเลิกไปพร้อมกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550
ระหว่างที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ใช้บังคับอยู่ประชาชนไม่อาจเข้าชื่อกันเพื่อเสนอกฎหมายให้ผู้มี
อานาจพิจารณาได้
อย่างไรก็ตามจะพบว่า การยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ(ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ประกาศใช้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับ
การเสนอกฏหมายโดยภาคประชาชน จึงเป็นอีกกรณีหนึ่งที่พบว่า การรัฐประหารที่ผ่าน ทาให้ภาค
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างกฏหมายไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อันเป็นการแสดงให้เห้นว่า
ภาคประชาชนภายหลังการรัฐประหารถูกลดทอนบทบาทลง รวมถึงการไม่ได้รับรองไว้สิทธิในการ
เสนอกฏหมายไว้ในรัฐธรรมนูญอีกด้วย
กรณีการให้ข้อเสนอการปฏิรูประบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะด้านการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน เพราะปัจจุบันมีข้อร้องเรียนเรื่องนี้เพิ่ มมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าแม้จะมีความพยายาม
ผลั กดัน ประเด็น ดังกล่ าวให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางกฏหมาย แต่ก็ไม่ส ามารถดาเนินการได้ใ น
ช่วงเวลานี้ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญฉบับ(ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ประกาศใช้โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับการเสนอกฏหมายโดยภาคประชาชน ข้อเสนอจากภาคประชาชนใน
การนาเสนอกฏหมายด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถเสนอเข้าสู่สภาได้
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3.4.3 กฏหมายพิเศษกับการลิดรอนสิทธิของพลเมืองและสื่อมวลชล
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ให้รัฐหาผู้ว่าจ้างเอกชนได้ก่อนการทา EIA เป็นต้น เป็นบรรยากาศการเมืองที่
ปิดทาให้ประชาชนไม่อาจแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการหรือร่วมกาหนดผลกระทบกับชีวิตของตนเองได้
แม้กระทั่งการทาหน้าที่สื่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกประกาศคาสั่งหลายฉบับเพื่อควบคุม
การเสนอข่าวของสื่อ เช่น ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2557 ให้สื่อทั้งโทรทัศน์
และวิทยุงดรายการปกติและเชื่อมสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกแทนและประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2557 สั่งปิดสถานีดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชนทุกแห่ง แม้ในเวลา
ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะผ่อนมาตรการตวบคุมสื่อลง แต่ก่อนที่สื่อโทรทัศน์และวิทยุจะ
กลับมาออกอากาศได้ ต้องทาความตกลงกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่าจะไม่เผยแพร่เนื้อหาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และสถานีวิทยุขนาดเล็กต้องเริ่มกระบวนการขออนุญาตออกอากาศใหม่ ทาให้
หลายสถานีตัดสินใจยังไม่กลับมาทาหน้าที่จนถึงปัจจุบัน ส่วนสถานีที่กลับมาออกอากาศก็ต้องอยู่
ภายใต้ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 97/2557 และ 103/2557 บทบาทของสื่อในยุค
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงถูกลดทอนลงไปอย่างมาก
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บทที่ 4
พลวัตรและการปรับตัวของรัฐราชการไทย
การศึกษาการเมืองไทยภายใต้กรอบความคิดเรื่องอามาตยาธิปไตยหรือรัฐ ราชการ ตาม
แนวคิ ด รั ฐ ราชการของ Riggs นั้ น ในสภาพการเมื อ งปั จ จุ บั น ยั ง คงสามารถอธิ บ ายบทบาทของ
ข้าราชการในทางการเมืองไทย แต่เมื่อเมื่อพลังนอกระบบราชการมีความเข้มแข็งและเติบโตขึ้นตาม
พลวัตรของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ราชการเองมีการปรับตัวและเปลี่ยนสภาพจากฐานะที่
เข้าไปเล่นการเมือง ดารงตาแหน่งในทางการเมืองและกุมกลไกการกาหนดนโยบายและการบริหาร
ประเทศมาสู่การเป็นเครื่องมือที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นตามวิถีทาง
ของประชาธิปไตยที่เริ่มสถาปนาขึ้นในการเมืองไทย การขึ้นมามีบทบาทของพรรคการเมือง กลุ่มธุรกิจ
ภาคประชาชนที่เริ่มรียกร้องสาคัญในการออกนโยบายอันเป็นไปตามการปกครองแบบประชาธิปไตย
ส่ งผลให้ ร ะบบราชการต้องปรั บ ตัว เพื่ อให้ ส ามารถดารงไว้ซึ่ งสถาบัน อันมี กลไกและระบบในการ
บริหารงานในระบอบการเมือง การปรับตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากพลังทางการเมืองที่เติบโตขึ้นใน
สังคมในลักษณะที่เรียกว่า เป็นพลังนอกรัฐ (Extra-bureaucratic force) ที่พลังของการแข่งขันทาง
การเมื อ งแปรเปลี่ ย นจากในคณะรั ฐ มนตรี ไ ปอยู่ ที่ รั ฐ สภามากขึ้ น โดยการก าหนดเงื่ อ นไขลงใน
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเกิดขึ้นของอานาจทางธุรกิจในทางการเมืองที่หลุดพ้น
จากการครอบงาของอานาจราชการ กลุ่มนั กธุรกิจที่เข้ามามีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ทาให้โครงสร้างทางการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สถาปนาความระบบพรรคการเมืองและเปิด
โอกาสให้กลุ่มต่างๆเข้ามาแข่งขันในทางการเมืองมากขึ้น(ทิวากร แก้วมณี, 2557)
เดิม “รัฐราชการ” ในความหมายของ Riggs (1966) อานาจทางการเมืองของไทยอยู่ภายใต้
กลุ่มผู้มีอานาจในระบบราชการเพียงไม่กี่กลุ่มที่แย่งชิง แข่งขันกันเพื่อตาแหน่งทางการเมือง โดยกลุ่ม
ต่างๆนี้จะรวมตัว และมีลักษณะความสัมพันธ์กับแบบหลวมๆ ประกอบเป็นคณะรัฐบาลเพื่อใช้อานาจ
บริหารประเทศ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางการเมืองที่ขาดสมดุลระหว่างสถาบันทางการเมือง
สถาบันระบบราชการมีความเข้มแข็งมากกว่าสถาบันอื่นๆนอกระบบราชการ
คณะรัฐบาลมีที่มาจากกลุ่มผู้นาในระบบราชการทั้งข้าราชการพลเรือนและนายทหาร และใช้
ทรัพยากรจากอานาจของระบบราชการมาเป็นทรัพยากรทางการเมือง โดยมีระบบราชการไทยเป็น
กลไกที่สาคัญยิ่งในการบริหารและปกครองประเทศของรัฐบาลในช่วงเวลานั้น ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
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แสดงบทบาทน าในการเสนอกาหนดนโยบายและเป็นกลไกหลักในการนานโยบายไปปฏิบัติ โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับข้าราชการพลเรือน กล่าวคือทหารเท่านั้นสามารถก่อรัฐประหารหรือ
“เข้ายึดและควบคุมอานาจการปกครองประเทศ” ได้เพราะมีกาลังอาวุธ อาศัยข้าราชการพลเรือนช่วย
สนับสนุนในสิ่งซึ่งทหารขาด นั่นคือความรู้ความชานาญและประสบการณ์เรื่องเทคนิคอันสลับซับซ้อน
ของการบริ ห ารจั ดการรั ฐ ชาติส มัย ใหม่ ไม่ว่าในการออกประกาศคาสั่ ง ร่างกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ
วางแผนพัฒนาประเทศ บริหารเศรษฐกิจการเงินการคลัง ดาเนินความสัมพันธ์ทางการทูต เป็นต้น
Rigg มองว่า ระบบราชการเป็นสถาบันหลักในการกาหนดโครงสร้างและนโยบายทั้งเศรษฐกิจ
และการเมืองของรัฐไทย ยึดโยงกับกลไกอานาจรัฐอย่างเหนียวแน่น อันเป็นผลมาจากการพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่สังคมสมัยใหม่ การพัฒนาในด้านต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น ทา
ให้ระบบราชการต้องขยายส่วนงานและบทบาทหน้าที่มากขึ้น ในขณะที่ส่วนอื่นในระบบการเมืองกลับ
หยุดชะงักไม่ได้รับการพัฒนา ระบบราชการไทยจึงเป็นทั้งเครื่องมือและกลไกที่ได้รับผลประโยชน์จาก
การดาเนินนโยบาย
อย่างไรก็ตามหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 การกลับเข้าสู่อานาจทางการเมืองรัฐบาลทหาร
พร้อมด้วยนักการเมืองข้าราชการ จึงไม่สามารถใช้วิธีการได้อย่างเดิม ในการอธิบายการเมืองไทยใน
ช่วงเวลานี้ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งในส่วนนี้จึงแสดงให้เห็นถึงการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐราชการ
กับการปรับรูปแปลงร่างของรัฐราชการไทย ที่เกิดขึ้น เพื่อให้คงอยู่ในสภาวะที่ พลังนอกระบบราชการ
และวิถีประชาธิปไตย วิธีการที่ผู้นาในรัฐราชการไทยเลือกนามาใช้คือ การสร้างความเป็นสถาบันที่เป็น
ทางการให้วิธีการในการใช้อานาจและดารงอานาจในระบบการเมือง พร้อมกับสถาปนาอานาจทาของ
ข้าราชการฝ่ายทหารที่เข้ามาแสดงบทบาทนามากกว่าข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของรัฐราชการไทย แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและแปลง
รูปร่างของรัฐราชการไทย
4.1 รัฐราชการทหารไทย ( Militarization Bureaucratic Polity )
ในส่ ว นนี้ จ ะอธิ บ ายถึ ง รั ฐ ราชการไทยภายหลั ง การรั ฐ ประหาร พ.ศ. 2557 อั น เป็ น
ปรากฏการณ์การเมืองที่ทาให้ระบบการเมืองของไทยกลับมาเป็นรัฐราชการอีกครั้งหนึ่ง แต่พบว่ามี
การเปลียนรูปแปลงร่างของรัฐราชการที่ต่างไปจากความหมายเดิม ที่ระบบการเมืองมีสถาบันราชการ
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เป็นแกนกลางในการบริหารประเทศ การกาหนดนโยบาย มีราชการฝ่ายพลเรือนเป็นกลไกตอบสนอง
นโยบายของฝ่ายทหารที่ผลัดขึ้นสู่อานาจเป็นระยะๆ
การบริหารกิจการบ้านเมือง ทหารเข้ากุมอานาจในทุกภาคส่วน ทั้งในสภานิติบัญญัญิ งาน
ด้านความมั่นคง งานด้านการปกครอง ซึ่งจะมีทหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานแทบทั้งสิ้น ซึ่ง
โดยปกติแล้วจะมิใช่อานาจหน้าที่ของฝ่ายทหาร เราจะเห็นรัฐราชการภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ผสาน ผนวกกาลังระหว่างฝ่ายทหาร ข้าราชการผลเรือนและภาคเอกชน เข้าไปดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองในทุกมิติ โดยมีรายละเอียดดังที่จะนาเสนอต่อไปนี้
4.1.1 ความต้องการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล คสช.
ภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น นามาซึ่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สั งคม ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาหลายครั้ง นั บตั้งแต่การ
เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475 เรื่อยมาจนถึงต่อสู้ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ์
14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ตลอดจนการยึดอานาจ กระทาการรัฐประหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการกระทา
ที่อ้างความชอบธรรมเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พยายามชี้ทางออกให้กั บบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติ อย่างไรก็ตามปัญหาทางการเมืองของสังคมไทยยังคงมีอยู่เรื่อยมา แม้จะมีความพยายามในการ
เข้ามาแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมา แต่แล้การเมืองไทยก้หวนเข้าสู่ช่วงวิกฤติอีกครั้ง
วิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่เริ่มก่อตัวขึ้น
อย่างชัดเจนภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 จุดเริ่มต้นขอความขัดแย้งทางการเมืองที่แบ่งชุด
ความคิดของคนในสังคมออกเป็นฝั่งเป็นฝ่าย เกิดความขัดแย้งกันทางความคิดของของคนในชาติ
ค่อนข้างรุนแรง คนไทยมีการแบ่งข้าง เลือกข้าง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีฝ่ายเสื้อสีเหลือง สีแดง เสื้อหลากสี
สังคมไทยก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความขัดแย้งเต็มรูปแบบ จนสถานการณ์บานปลายกลายเป็นความ
เกลียดชัง การไม่ยอมถอยของคนทั้งสองฝ่ายผลักดันให้ประเทศไทยถดถอยทั้งในแง่การเมืองเศรษฐกิจ
ตกต่า สังคมแตกแยก ทาให้การเมืองไทยไร้เสถียรภาพ จนนาไปสู่ความรุนแรงในหลายพื้นที่ในช่วง
ดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 นามาซึ่งความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลในขณะนั้นมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการมือง
ที่เกิดขึ้น ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชวชีวะ ได้ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ
จริงเพื่อการปรองดอง หรือ คอป.และในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวิตร ได้ตั้งสภาปฏิรูปการเมือง

80
โดยมีตัวแทนหลายฝ่ายพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่นกลไกทางการปฏิรูปกฏหมาย การเยียวยาเหยื่อผู้
สูญสียทางการเมือง อย่างไรก็ตามความขัดแย้ง ของสังคมไทยยังคงอยู่จนนาไปสู่การรัฐประหารของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2557
ช่ ว งปี พ .ศ. 2558 ในระหว่ า งการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกในยุ ค คสช. ที่ จั ด ท าโดย
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ก็เคยมีการ
บัญญัติให้มี “คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ ” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
แนวคิดกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ
ที่มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ก่อนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558
สาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ คือการกาหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรูปและการปรองดอง หรือ คปป. ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักว่านี่คือการจงใจสืบทอดอานาจของ
คสช. อย่างชัดเจน เนื่องจาก คปป. มี โครงสร้างจากข้าราชการและกองทัพเด่นชัดมาก แถมมีสถานะ
เป็ น เหมือนซูเปอร์ รั ฐ บาล หรื อ รั ฐ ซ้อนรัฐ เนื่องจากรัฐ ธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ให้ อานาจพิเศษไว้
มากมาย ในสถานการณ์ปกติก็สามารถกาหนดแนวทางการปฏิรูปและจัดสรรงบประมาณได้ แต่หาก
สถานการณ์ไม่ปกติ ยังให้อานาจช่วง 5 ปีแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญว่า หากเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศโดยไม่สามารถควบคุมได้ คณะกรรมการชุดนี้สามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม เพื่อใช้มาตรการที่จาเป็นในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้แต่ในที่สุด คปป. ก็ไม่
เกิดขึ้น เพราะสภาปฏิรู ป ฯ ลงมติไม่รั บร่างรัฐ ธรรมนูญ ฉบับบวรศั กดิ์ ต้องตั้งคณะกรรมการร่ า ง
รัฐธรรมนูญกันใหม่ โรดแมปการเลือกตั้งขยายออกไปจนล่าสุดก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนัก
การเปลี่ยนแปลงในการกาหนดนโยบายที่รัฐราชการต้องการสร้างความชอบธรรมผ่านการ
บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญและกฏหมาย “นโยบายการปฏิรูปประเทศ” เป็นภาพแสดงของการเข้าสู่สนาม
การเมืองของรัฐราชการในลักษณะใหม่ที่ เป็น ความพยายามเข้าครอบงาและกาหนดนโยบายทาง
สั งคม เศรษฐกิจ และการเมือง อัน เป็นการครอบงาที่เบ็ดเสร็จและได้รับการรับรองทางกฏหมาย
ภายหลังการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี แนวทางในการกาหนดกรอบการพัฒนประเทสโดยมุ่งหวังเข้ามาเพื่อ
แก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการ
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จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศสู่ และให้เสนอร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2559) โดยได้มีการนาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่ว น ได้แก่ ภาค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยได้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะได้แก่ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และคณะอนุกรรมการจัดทาแผลปฏิบัติ การตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ(Road Map)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะลงมติเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัติจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ....” ซึ่งกาหนดให้มี “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ” เข้ามาทาหน้าที่จัดทายุทธศาสตร์
ชาติ แ ละก ากั บ ดู แ ลการปฏิรู ป ประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พร้ อ มกั บ ข้ อ เสนอให้ มี
กรรมการโดยตาแหน่ งซึ่ง มาจากข้าราชการที่ม าจากหน่ว ยงานด้ านความมั่ นคงเพื่อ ให้ เ กิด ความ
ต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง ที่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตรชาติ ต าม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีกรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 17 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 34 คน อัน
เป็นการตบเท้าเข้าสู่สถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการของข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเพื่อ
ครอบงาระบอบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไปอีก 20 ปี ที่กรรมการไม่ได้มีที่มาจากประชาชนหรือ
ความยึดโยงใดๆกับประชาชน
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยอ้างตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งชาติอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้รัฐพึงมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนงานต่ า งๆของรั ฐ บาล โดย
คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สานักนายกรัฐมนตรี ,
2560)
ร่าง พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติฯ) นั้นจัดทาขึ้นตาม มาตรา 65
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้บัญญัติให้รัฐทากรอบยุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศ โดยร่าง พ.ร.บ. นี้
กาหนดให้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติมีอายุ ไม่น้อยกว่า 20 ปี ต้องสอดคล้องกับหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรูประ
เทศตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ รวมทั้งต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติทุกๆ 5 ปี หรือตาม
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์นั้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
การประกาศยุทธศาสตร์ชาติจะต้องทาให้เป็นประกาศพระบรมราชโองการ และมีผลบังคับใช้
เมื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยหน่วยงานทุกหน่วยงานมีหน้าที่ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ การก าหนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนอื่นๆ
รวมทั้งการจัดทางบประมาณประจาปีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
สาหรับส่วนประกอบของยุทธศาสตร์ชาติ ได้ระบุไว้ในมาตรา 6 ว่า ยุทธศาสตร์ชาติจะต้อง
ประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ
2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งจะต้องมีเรื่องด้านความมั่นคง ด้านคุณภาพ
และความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชน
3) กาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
4) ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย
ความสาคัญของการมียุทธศาสตร์ชาติ ปรากฏอยู่ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 มาตรา 142 และมาตรา 162 ที่กาหนดให้รัฐบาลทุกชุด รวมทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
จะต้องดาเนินนโยบาย และเสนองบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 142 บัญญัติไว้ว่า…
ในการเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ ต้ อ งแสดง
แหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา 162 บัญญัติไว้ว่า…
คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มา ของรายได้ที่จะ
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นามาใช้จ่ายในการดาเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
เข้ารับหน้าที่ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วน ซึ่ง
หากปล่อยให้ เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน คณะรั ฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะ
ดาเนินการไปพลางก่อน เพียงเท่าที่จาเป็นก็ได้
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจคื อ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ตามมาตรา 12 ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ประธานสภา
ผู้ แทนราษฎร เป็ น รองประธานคนที่ 1 ประธานวุ ฒิ ส ภาเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 รอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่ 3 มีปลัดกระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธาน
สมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
นอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 14 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี
จากผู้มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 75 ปี ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์จากด้าน
ต่ า งๆ คื อ ด้ า นความมั่ น คง ด้ า นการเมื อ งและการบริ ห าราชการแผ่ น ดิ น ด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีวาระในการดารงตาแหน่ง
คราวละ 5 ปี เมื่อพ้นวาระยังสามารถได้รับการแต่งตั้งได้อีก
กรรมการโดยตาแหน่ง ตาม พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
2) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานคนที่ 1
3) พลเอกประวิตร วงษ์สุ ว รรณ รองนายกฯหรือรัฐ มนตรีที่นายกฯมอบหมายเป็น รอง
ประธานคนที่ 3
4) พลเอกชาญชัย ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม
5) พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
6) พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก
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7) พลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ
8) พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
9) พลตารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
10) พลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
11) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธ ยา ประธานกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คม
แห่งชาติ
12) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
13) นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
14) นายเจน นาชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15) นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
16) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี
1) นายกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด มหาชน
และคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
3) นายเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.)
4) นายบัณฑูร ล่าซา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย
5) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
7) นายวิษณุ เครืองาม ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรองนายกรัฐมนตรี
8) นายศุภ ชัย พานิ ช ภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้ว ยการค้าและการ
พัฒนา
9) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
10) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
11) พลเอกอนุ พงษ์ เผ่าจินดา สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่ งชาติและรัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงมหาดไทย
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12) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้ง 28 รายชื่อมีรายชื่อที่เป็นนายทหาร ตารวจทั้งหมด 11 ราย และจานวนมากเคยร่วมงาน
กับรัฐบาลภายใต้การนาของคณะรัฐประหารหรือ คสช. ขณะที่จานวนหนึ่งเป็นกลุ่มนายทุนที่ร่วมงาน
กับรัฐบาลมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ยังมี 5 รายชื่อที่ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีภายใต้การนา
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ข้อสังเกตุในการจั ดทายุ ทธศาสตร์ช าติ โดยประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น รวมทั้ ง รั ฐ บาลคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ก็ เป็ น ผู้ แ ต่งตั้ง
คณะกรรมการฯและผู้ ท รงคุ ณิ ด้ ว ยตั ว เอง รวมทั้ ง การส่ ง ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ช าติ ใ ห้ สภานิ ติ บั ญญัติ
พิจารณา ก็พบว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติส่วนใหญ่ก็ได้รับการแต่งตั้งมาจากหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นคนเดียวกับทั้ ง นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตต์ชาติ และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4.1.2 ทหารกับบทบาทในทางการเมืองหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอานาจและปกครองประเทศโดยมีเจตนารมณืใน
การปฏิรูปประเทศที่อยู่ในสภาวะของความขัดแย้ง การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม การเข้า
ยึดอานาจของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จึงสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนจานวนไม่น้อย ที่เชื่อว่าการเข้ายึดอานาจของ
ทหารในครั้งนี้จะทาให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ภายใต้รัฐ บาลคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ เราจะ
เห็นได้ว่าจากการศึกษา ทหารได้เข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน ทั้งในโครงสร้างส่วนบทที่เป็นทาง
การเมือง คณะรัฐบาล สภาบันนิติบัญญัติ รวมไปถึงการเข้าไปควบคุมและกากับดูแลการดาเนินงาน
ของข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน จนน าไปสู่ การสร้างระบบการเมื องแบบใหม่ที่แปรเปลี่ยนไปจากรัฐ
ราชการรูปแบบเดิมที่ ข้าราชการฝ่ายทหารและข้าราชการฝ่ายพลเรือนดาเนินการร่วมกันในการเข้าสู่
อานาจทางการเมือง
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอานาจตาม รัฐธรรมนูญชั่วคราว ฉบับปี 2557 ที่
ประกาศใช้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มาตรา 44 ที่ให้
อานาจแบบเบ็ดเสร็จไว้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียว
" มาตรา 44 มีหลักการว่า ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจาเป็น
ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอานาจ
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สั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทาการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง
บริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคาสั่งหรือการกระทา รวมทั้งการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว
ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้"
มาตรา 44 ก็กลายเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้
เป็นฐานอานาจออกคาสั่งนานัปการ จากคาสั่งหลายฉบับที่ออกมาโดยอาศัยอานาจมาตรา 44 มีทั้ง
การโยกย้ายข้าราชการ เพื่อแก้ปัญหาการบริหารงาน การออกมาตรการหรือนโยบาย เพื่อการใช้
ประโยชน์ เป็นต้น จากการศึกษาจะพบว่า ทหารได้เข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง ทั้งการควบคุม
กากับดูแลการบริหารและดาเนินงานของระบบราชการ โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้
4.1.2.1 การปฏิรูปตารวจของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แม้ว่าจะมีความพยายามของหลายๆรัฐบาลก่อนหน้าในการปฏิรูปตารวจ การบริหารงานของ
ส านั กงานตารวจแห่ งชาติส่ งผลกระทบต่อประชาชนและสั งคมอันมาจากการแทรกแซงของฝ่ าย
การเมือง รวมไปถึงปัญหาการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติเองที่มีขาดความเชื่อมั่นของ
ประชาชน จนนาไปสู่ปัญหาการร้องเรียนของการดาเนินงานของตารวจ แต่ความพยายามในการปฎิ
รูปตารวจก็ยังไม่ประสบความสาเร็จในการดาเนินการ ภายหลังการเข้าสู่อานาจของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับอานาจพิเศษของ
มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว จึงมีความพยายามในการปรับโครงสร้างตารวจอีกครั้ง
ภายใต้ น โยบายปฏิ รู ป ต ารวจของรั ฐ บาลคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อดาเนินการปฏิรูปองค์กรตารวจ โดยพบว่ามีความพยายามแทรกแซง
การดาเนินของของการปฏิรูปตารวจ ที่ รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการธิ
การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อันเป็นคณะกรรมการ
ชุดแกรที่แต่งตั้งโดย รัฐ บาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีการออกรายงานชื่อว่า วาระปฏิรูปที่
6: การปฏิรูปกิจการตารวจ โดยแสดงแนะเป็ นรายงาน 23 หน้า เนื้อหาสาคัญคือเสนอประเด็นเรื่อง
การป้องกันการทุจริตในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจ ปฏิรูประบบการสอบสวน และการ
บริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ อันเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการชุดแรกที่แต่งตั้งขึ้นตาม
นโยบายปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
เป็นกรรมการชุดที่ 2 คณะกรรมการชุดนี้มีผลผลิตเกี่ยวกับการปฏิรูปตารวจเป็นรายงานห้าฉบับ ได้แก่
รายงานระบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน, รายงานความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคลของตารวจจากการแทรกแซงทางการเมือง, รายงานการวางแนวทางมาตรฐานการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจ, รายงานการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการของ
ตารวจ และ รายงานการปฏิรู ประบบงบประมาณกิจการตารวจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของ
ประชาชน
คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
เป็นกรรมการชุดที่ 3 โดยข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้ถูกจัดทาออกมาเป็นร่างกฎหมายสี่ฉบับ
ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ การกระจายอานาจแบบบูรณาการ, ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ การ
แต่งตั้งข้าราชการตารวจ, ร่าง พ.ร.บ.อานาจการดาเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คณะรั ฐมนตรี มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม อันเป็รคณะกรรมการชุดที่ 4 คณะกรรมการชุดนี้ถูกจัดทาออกมาเป็น
แผนงานหนึ่งฉบับ คือ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ ที่คณะกรรมการปฏิรูปส่งมา ซึ่งถือว่า เป็นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป ต ารวจอี ก ครั้ ง เป็ น ชุ ด ที่ 5 โดยมี ส มาชิ ก ทั้ ง หมด 16 คน
ประกอบไปด้วย รองนายกรัฐมนตรี กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ อัยการสู งสุ ด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้า นกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อมาทาหน้าที่ยกร่างกฎหมายใหม่
จากความพยายามในการปฎิ รู ป ต ารวจของรั ฐ บาลคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ซึ่ ง
คณะกรรมการที่ 4 ชุด แต่งตั้งโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา อันเป็นการแทรกแซงกิจการ
ตารวจโดยตรงของฝ่ายทหาร ซึ่งผู้แต่งตั้งคณะกรรมการหลายๆชุดที่ผ่านมาคือ รัฐบาลทหารภายใต้
การนาของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา โดยมีทหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในแต่ละชุดด้วย
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นอกจากนี้ ในระยะเวลาบริห ารงานของรัฐ บาลชุดนี้ พบว่ามีการใช้อานาจพิเศษในการ
แทรกแซงกิจการตารวจทั้ งนโยบายการปฏิรูปตารวจที่กระทาผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมไปถึง
การแต่งตั้งโยกย้ายประจาปีมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 88/2557 เพื่อปรับปรุงระบบการบริการงาน
ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ จึงได้ออกประกาศยกเลิ กความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญ ญั ติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ดังนี้
โดยองค์ประกอบ ก.ต.ช. ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2557
มีจานวน 11 คน ดังนี้
1) นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

5) ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

6) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กรรมการ

7) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการ
สรรหาจากประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่ง
แต่ปัจจุบันนี้ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เมื่อวันที่ 10
กรกฏาคม 2557 เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ ก.ต.ช. ให้มีจานวน 9 คน ดังนี้
1) นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

2) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

รองประธานกรรมการ

3) ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

5) ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

6) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

7) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิ สภา ๒ คน กรรมการ
8) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

กรรมการ/เลขานุการ
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หากพิจารณาจากบทบาทของ ก.ต.ช. ตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2557 แล้ว จะเห็นได้ว่า ก.ต.ช. เป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางนโยบายการ
บริหารราชการกิจการตารวจ และแต่งตั้งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่างๆ
ทั้งความมั่น คง กระบวนการยุ ติธ รรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไของค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่ งชาติ (ก.ต.ช.) ด้ว ยการเพิ่มปลั ดกระทรวงกลาโหมเข้ามาเป็ น
กรรมการ และลดสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสี่คนเป็นสองคน มีการแก้ไขให้ ผบ.ตร.ปัจจุบัน
เป็ น ผู้ เสนอแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ ต่อ ก.ต.ช. แทนนายกรัฐ มนตรี และมีการแก้ไของค์ประกอบ
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) ลดสัดส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 11 คน เหลือสอง
คน จึงเห็นได้ว่าในกรณีนี้ ทหารได้เข้าแทรกแซงการทางานของระบบราชการอื่น เพื่อแสดงบทบาทนา
ในการบริหารประเทศตามนโยบาย ซึ่ งองค์กรตารวจถือเป็นองค์กรที่สาคัญหนึ่งในการบริหารจัดการ
ดูแลความเรียบ ความสงบของประชาชนโดยรวม
4.1.2.2 รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับการกระจายอานาจท้องถิ่น
ภายใต้รั ฐ บาลคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ พบว่า มีการประกาศคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถื่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวโดยให้
เหตุผลว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้ครบวาระหรือ
ว่างลงหรือมีกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งมีความจาเป็นต้องได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทาหน้าที่บริหารงานและดูแลจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่โดยที่สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น ได้โ ดยเรี ย บร้อย คณะรักษาความสงบแห่ งชาติจึงมีประกาศ ให้ ส มาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดารงตาแหน่งครบวาระหรือพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ข้อสังเกตุของการบิรหารงานส่วนท้องถิ่นพิเศษคือ กรุงเทพมหานคร คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่ง 64/2559 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากกรณีระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานครของ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว อาศัยอานาจตามความ
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ในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่ งให้ ห ม่ อม
ราชวงศ์ สุ ขุ ม พั น ธุ์ บริ พั ต ร ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร พ้ น จากต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินสี่คนตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุ งเทพมหานครแต่งตั้งตามมาตรา 49 (3) และมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 88/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1) เสนาธิการทหาร

เป็นประธานกรรมการ

2) รองเสนาธิการทหาร

รองประธานกรรมการ

3) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รองประธานกรรมการ

4) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรรมการ

5) ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านความมั่นคง

กรรมการ

สานักงบประมาณ
6) ผู้อานวยการสานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

กรรมการ

7) หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจ

กรรมการ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) ปลดบัญชีทหาร

กรรมการและเลขานุการ

มีอานาจหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกากับดูแลการดาเนินการ การจัดทา และบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามนโยบาย
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ จะเห็ นได้ว่า ทหารภายใต้การนาของรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติ จากตาแหน่งของกรรมการทั้ง8 คนไม่มีตัวแทนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วน
จัดสรรงบประมาณ ทั้งหมด คือ ข้าราชการ โดยมีทหารถึงห้าจากแปดคนในคณะกรรมการ
4.1.2.3 กองทัพกับการควบคุมข้าราชการพลเรือน
กองทัพมีอานาจนาในทางการเมืองโดยมีกลไกจากระบบราชการ พร้อมๆกับข้าราชการพล
เรือนในกระทรวง กรม ต่างๆสนับสนุนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทหารประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ เป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญว่า ระบบราชการเป็นเครื่องมือหลักที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ใช้เป็นเครื่ องมือในการบริหารประเทศ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 22/2557 เรื่อง การจัดส่วนงาน การ
กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีหน้าที่กาหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ นาไปดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ โดย
คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ให้คาแนะนาต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ร้องขอ หรือที่ริเริ่มขึ้นเอง และระดับแปลงนโยบายไปสู่ การ
ปฏิบัติ แบ่งเป็นหกฝ่าย มีหน้าที่ อานวยการ ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ทบวง กรม ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ คสช.กาหนด โดย
แต่ละฝ่ายจะมีรองหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอยกากับดูแล ตรงนี้จึงเป็นหลักสาคัญที่แสดงให้เห็นว่า รัฐราชการได้กลับเข้ามามีบทบาทสาคัญอีก
ครั้งในการเมืองไทย จึงเป็นตัวแสดงสาคัญในกระบวนการนโยบาย ทั้งเป็นผู้ริเริ่ม และผู้ปฏิบัติในเวลา
เดียวกัน
4.2 รัฐราชการและกลุ่มทุน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและกลุ่มทุน ในประเด็นนี้จะพิจารณาถึงบทบาทของภาคเอกชน
ที่ได้ถูกผนวกและอาศัย ร่มเงาของ คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ชาติเข้ามาเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ โดยที่ไม่จาเป็นต้องพึ่งพา และรอรับการปกป้องจากภาครัฐแบบรัฐราชการในยุคเดิมอีก
ต่อไป แต่ปรับโฉมให้ตัวเองเข้ามานั่งอยู่ในสถาบันทางการที่มีอานาจในการกาหนดนโยบาย ดังจะเห็น
ได้จากองค์ประกอบของ คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ชาติเข้าที่มีทั้งข้าราชการทหาร กองทัพ ฝ่ายตุลา
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การ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าไทย ประธานสภาอุ ตสาหกรรม ประธาน
สมาคมธนาคาร
รัฐราชการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการกาหนดนโยบายโดยใช้กลไกของระบบ
ราชการผสานกับภาคเอกชน ภาคเอกชนหรือกลุ่มทุนผันตัวเองจากผู้รับการปกป้องคุ้มครองในรัฐ
ราชการแบบเดิมเข้ามาสู่อานาจที่เป็นทางการ นโยบายประชารัฐ รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีมติรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(Public - Private Steering Committee) ตามที่กระทรวงพาณิช ย์เสนอ มีคณะกรรมการบริห าร
และคณะทางาน 12 ชุด เพื่อ ความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชน ใน
แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตามนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี
45937/2558 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558ชี้แจงว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ มิ ไ ด้ เ ป็ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี หากแต่ เ ป็ น
คณะกรรมการที่ภาคเอกชนขันอาสาเข้ามาช่วยภาครัฐดาเนินการขับเคลื่อนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ภารกิจของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ และทาให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทาให้ภาคเอกชนได้รับรู้การดาเนินการของหน่ว ยงานภาครัฐ และช่วย
ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารที่ ถูกต้ องไปยั งภาคส่ ว นต่ าง ๆ ตลอดจนสาธารณชนในภาพรวมต่อ ไปได้
คณะกรรมการบริ ห ารและคณะทางาน 12 ชุด หั ว หน้าทีมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนล้ วนแล้วแต่
รัฐมนตรีและเป็นทหารและข้าราชการที่สนิทกับทหาร และในส่วนของหัวหน้าทีมภาคเอกชน ล้วนเป็น
เอกชนรายใหญ่ของไทย เช่น บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์, บจก.กลุ่มเซ็นทรัล , บจก.น้าตาลมิตรผล ,
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล , บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกอบด้วยคณะทางานย่อย 12 ชุด มีหัวหน้าทีมทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ได้แก่
1. คณะท างานด้ า นการยกระดั บ นวั ต กรรมและผลิ ต ภาพ มี นายพิ เ ชฐ ดุ ร งคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด มหาชน เป็นหัวหน้าคณะทางาน
2. คณะทางานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานของประเทศ มี
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายชาติศิริ โสภณพนิชกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
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3. คณะทางานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
(SMEs & Start-up) มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุพันธุ์
มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
4. คณะทางานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) มีพลเอกดาว์
พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
5. คณะทางานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด
(มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
6. คณะทางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุมและจัด
นิทรรศการ (MICE) มีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ
นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะทางาน
7. คณะทางานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ มีนางอภิรดี ตัน
ตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
8. คณะทางานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve)มีนาง
อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
9. คณะทางานด้ านการปรั บแก้ กฎหมายและกลไกภาครัฐ มีนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรั ฐ มนตรี และ นายกานต์ ตระกูล ฮุน กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด
มหาชน เป็นหัวหน้าคณะทางาน
10. คณะทางานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ มีนายฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทย เป็นหัวหน้า
คณะทางาน
11. คณะทางานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา มีมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
คณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะทางาน และ
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12. คณะทางานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้น การใช้จ่ายของประเทศ มีนายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั ง และนายทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริ การ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด เป็นหัวหน้าคณะทางาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยมีนายสมคิด จาตุศรพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง
ว่าเป็นการตั้งคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการขึ้นมาผลักดันขับเคลื่อนมาตรการสาคัญๆของภาครัฐ
ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อนเรื่องสาคัญๆของประเทศอยากให้มีกลไกที่มี
ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนซึ่งจะทาให้นโยบายต่างๆประสบความสาเร็จ
คณะกรรมการชุดนี้ จะดาเนินการในลักษณะหุ้นส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาชน (ประชารัฐ)เน้น
การขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมที่เป็น Action Agenda ครอบคลุมใน 4 เสาหลักสาคัญ ธรรมาภิบาล
นวัตกรรมและผลิ ต ภาพ การพัฒ นาทุนมนุ ษย์ และการมีส่ ว นร่ว มในความมั่ งคั่ ง โดยกุญแจแห่ ง
ความส าเร็ จ เพื่อให้ บ รรลุ เป้ าหมายดังกล่ าว ประกอบไปด้ว ยการลดความเหลื่ อมล้ าการยกระดับ
คุณภาพคนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากนี้ไปภาครัฐและภาคเอกชนจะทางานกันอย่าง
ใกล้ชิด ภายใต้คณะทางานชุดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
4.2.1 บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ประกอบกับ
เป็นผู้ให้บริการสาธารณะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น ภาครัฐในฐานะผู้กากับดูแล
และบริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ จ าเป็ น ต้ อ งปฏิ รู ป การก ากั บ ดู แ ลและบริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ยกระดั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป และมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้กาหนดนโยบาย ผู้ทาหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจ ผู้ทาหน้าที่กากับการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
ภาครัฐได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน
ของรัฐ ดังนั้นสานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ (สรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการดาเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเป็น
หน่วยงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สานักรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐมีความสามารถมาก
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ขึ้นในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้ยกฐานะ “สานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของ
รั ฐ ” เป็ น “ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ ” มีฐ านะเป็นหน่ว ยงานระดับกรม ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการก ากั บ ดู แ ลและ
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นเครื่องมือของ
รัฐ ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยัง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ มี ค วามชั ด เจนและโปร่ ง ใส การจั ด ตั้ ง บรรษั ท วิ ส าหกิ จ แห่ ง ชาติ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการดาเนินงาน การกาหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ อันนาไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดทาบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน
และขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ("ร่ า ง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....", 2559)
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ
วันที่ 2 มี.ค. 2558 ซึ่งมีพล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน มีมติเห็นขอบให้มีการจัดตั้ง “บรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานนาร่องก่อนพัฒนาไปสู่ “ซูเปอร์โฮลดิ้ง” เพื่อเข้ามาคุมรัฐวิสาหกิจ
เบ็ดเสร็จภายหลังการประชุมของนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีใจความสาคัญว่า คนร.เห็นชอบในหลักการแนวทางปรับปรุงการกากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ โดยให้จัดตั้งหน่วยงานทาหน้าที่คล้ายเจ้าของรัฐวิสาหกิจแบบรวมศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น
2 หน่วยงาน คือ
1) บรรษั ท วิ ส าหกิ จ แห่ ง ชาติ ใ นรู ปโฮลดิ้ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ นเจ้า ของ บริ ห ารงาน และถื อ หุ้ น
รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจที่แปลงเป็นบริษัทมหาชน เช่น บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และดูแลรัฐวิสาหกิจที่แปลงเป็นบริษัท จากัด เช่น บริษัท ขนส่ง จากัด
และบริษัท อู่กรุงเทพ จากัด เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 56 แห่ง
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2) รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยกฎหมายเฉพาะ ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ สคร.
เหมือนเดิม เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การ
ประปาฯ เป็นต้น สาเหตุที่ต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน เนื่องจากการนารัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมาย
เฉพาะมาอยู่ภายใต้การกากับดูแลของบรรษัทฯ ทันที เป็ นเรื่องที่ทาได้ยากแต่ถ้านารัฐวิสาหกิจที่มีทุน
เรือนหุ้น หรือ เป็นบริษัทมหาชนอยู่แล้ว เข้ามาอยู่ภายใต้บรรษัทฯจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ
ครองหุ้น เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการกากับดูแลเท่านั้น
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
โดยกระทรวงการคลังทาหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายและการลงทุนของบรรษัทฯ รวมถึงประเมินผลการ
ทาหน้าที่ของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
ข้อสังเกตุที่น่าสนใจของการพยายามเข้าครอบงารัฐวิสาหกิจของรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ในเรื่ องของการการโอนหุ้ นของรัฐ วิส าหกิจให้ แก่บรรษัทเพื่อ ถือหุ้ นในรัฐ วิส าหกิ จ แทน
กระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังกาหนดให้อานาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการควบหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจและการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในหุ้นที่
บรรษัทถือครองจนพ้นความเป็นรัฐวิสาหกิ จ หรือ ทาให้เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 11 และ การให้
อานาจคณะกรรมการบรรษัท มีอานาจหน้าที่ อนุมัติกรอบการโอน การจาหน่ายหุ้นของรัฐวิสาหกิจใน
กากับของบรรษัทหรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่น ในบทเฉพาะกาล เมื่อโอนหุ้นให้บรัษัท
แล้ว คณะรัฐมนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่เป็น
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดได้ เป็นการกาหนดให้สามารถจ่ายโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจสามารถ
กระทาได้โดยเสรีและยังไม่ได้กาหนดสัดส่วนที่แน่ชัดของการถือหุ้นระหว่างกระทรวงการคลังและ
บรรษัท สัดส่วนการถือหุ้นที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างกระทรวงการคลังและบรรษัท
4.2.2 นโยบายประชารัฐ
คาว่า “ประชารัฐ” หรือคาว่า “ประชา” รวมกับคาว่า “รัฐ” นายกรัฐมนตรีได้นามากาหนด
เป็นยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง
มั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้จริง รวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ
มาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ ” ซึ่งถือเป็นพลังอานาจที่สาคัญ
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ในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้าน
อย่างยั่งยืนโดยการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” แบ่งได้เป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้นาแนวคิด“ประชารัฐ” ขึ้นมาเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศมีการยกขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งในเวที “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ที่
ศูน ย์ ป ระชุมอิมแพ็ ค เมืองทองธานีโ ดยมีศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณ นายแพทย์ ประเวศวะสี และ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ขึ้น อธิบายเรื่อง ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือ
เป็นการดึงเอาแนวความคิดที่หมอประเวศ และมูลนิธิสัมมาชีพพยายามผลักดันมาแล้วนับสิบปี ตาม
อุดมการณ์ที่ว่า ชุมชน เอ็นจีโอและธุรกิจ (คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ,
2559)
ความหมายของ“ประชารัฐ” เป็นแนวคิดที่มีประชาชน ชุมชนและประชาสังคม มีบทบาทส
สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศเป็นการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐ
ที่ ใ ช้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอย่ า งกว้ า งขวางจริ งจั ง และต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ระดั บ เป็ น การ
ดาเนินงานของภาครัฐที่มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องมีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึง
การกระจายอานาจสู่ ท้ องถิ่น อย่ างทั่ว ถึง และเพีย งพอและทุ กส่ ว นของสั ง คม ทั้งภาครัฐ และภาค
ประชาชน ร่วมเป็น “ภาคีการพัฒนา” โดยร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล
ร่วมปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วน “ประชารัฐ”ตามความหมายอย่างแคบในทางวิชาการ หมายถึง
การที่ประชาชนและรัฐร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชนภาค
ธุรกิจ หรือภาครัฐมาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่า“คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ ” ซึ่งถือเป็น
พลังอานาจที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศ
หัวใจของยุทธศาสตร์“ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน เนื่องจากการ
แก้ปัญหาการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านจะสาเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย
หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล นามา
ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิ และสวัสดิการของรัฐ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมเหมือนในอดีต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น
จะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทุกคน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม
และจากการประกาศนโยบายประชารัฐของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการ
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ดาเนิ น นโยบายประชารั ฐแล้ว หลายโครงการ เช่นโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ตาม
นโยบายประชารัฐ โครงการบ้านประชารัฐโครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการ 1 ธุรกิจ 1ประชารัฐ 1
ตาบล เป็นต้น(พัชรินทร์ วรดิถี, 2559)
นโยบายประชารัฐของรัฐบาลทหารทีัมี่ การเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนทั้งไทยและเทศ จากที่
รัฐบาลทหารให้ความหมายของประชารัฐว่าเป็นการประสานกันระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาชน
แต่สุดท้ายความหมายดังกล่าวได้แปรสภาพออกมาเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเท่านั้นและ
ประชาชนได้รับประโยชน์กับนโยบายนี้น้อยมาก
ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
เกณฑ์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน"โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น
14.1ล้านคน และผู้มีสิทธิที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว11.67 ล้านคน
ประชารัฐสวัสดิการ เป็นการให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้ชาระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านเครื่องรับชาระเงิน อิเล็ กทรอนิ กส์ ของหน่ว ยงานหรือร้านค้าที่กาหนด เมื่อชาระค่าสิ นค้ าและ
บริการแล้ววงเงินจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และถึงรอบวันที่ 1 ของทุกเดือน (ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่า
ซื้อก๊าซหุงต้ม ทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน) วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการ
เสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป นอกจากนี้ไม่สามารถถอน
วงเงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้
สิทธิดังกล่าวครอบคลุมวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จาเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และ
วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และ ร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กาหนด วงเงิน
200 บาทต่อคนต่อเดือน สาหรับ ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี และวงเงิน 300 บาท
ต่อคนต่อเดือน สาหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจะให้วงเงินค่าโดยสารรถเมล์
และรถไฟฟ้า 500บาทต่อเดือน รถโดยสาร บขส.500บาทต่อเดือน และค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อ
เดือน อีกทั้งนังมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น สินค้า
เพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์
กาหนด โดยผู้มีรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปี แต่ไม่เกิน100,000บาทต่อปี จะได้วงเงินคนละ200บาท
ต่อเดือน และผู้ที่รายได้ต่ากว่า 30,000บาทต่อปี จะได้วงเงินคนละ300บาทต่อเดือน รวมทั้งจัดให้
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วงเงิ น ส่ ว นลดค่ า ซื้ อ ก๊ า ซหุ ง ต้ ม จากร้ า นค้ า ที่ ก ระทรวงพลั ง งานก าหนด45บาทต่ อ คนต่ อ 3เดื อ น
(กรมบัญชีกลาง, 2560)
นโยบายดังกล่าวอาจจะเป็นการช่วยเหลือไม่ตรงกลุ่มเพราะคนที่เป็นคนจนจริงอาจจะไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ เช่น ชนกลุ่มน้อย คนไร้บ้าน เนื่องจากไม่มีถิ่นพานักหลักแหล่งที่ชัดเจน อีกทั้ง
ไม่ได้สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตของคนทั่วไป มุ่งเน้นตอบโจทย์ของชีวิตคนชั้นกลางล่างในเมืองกรุงฯ
เท่านั้น เพราะสิทธิประโยชน์บางอย่างคนชนบทอาจไม่ได้รับ ส่วนจานวนเงินที่ถูกใส่เข้ามาในระบบนั้น
เล็กน้อยมากจนไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)
ผลการดาเนิ น โครงการดังกล่ าว ส านักงานเศรษฐกิจการคลั ง ได้ รายงานผลการดาเนิน
โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ปี 2559 และ 2560 จ านวนผู้ ม าลงทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น
8,375,383 คน เป็ นผู้มีสิทัได้
ธ์ รับเงินโอน 7,715,359 คน และผู้ที่ไม่มีสิทัได้
ธ์ รับเงินโอน 660,024 คน
เนื่องจากเสียชีวิตแล้ว ชื่อ -นามสกุลผิด มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี และไม่เป็นเกษตรกรที่มี
รายชื่ออยู่ในทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ซึ่งหลังสิ้นสุดมาตรการ
มีผู้ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 7,525,363 คน และไม่ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 189,996 คน ผู้ลงทะเบียนใน
โครงการลงทะเบี ย นฯ ปี 2559 ได้รับสวัส ดิการช่ว ยเหลื อจากภาครัฐ 2 มาตรการ เป็ นจานวน
7,525,363 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 ของจานวนผู้มีสิทัทั
ธ์ ้งหมด หรือคิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
17,469 ล้ านบาทและแนวทางการดาเนินโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560โครงการลงทะเบียน มี
วัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน กาหนดคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18
ปี บริบูรณ์ขึ้นไปไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส.พันธบัตร
รัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
100,000บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ไม่ เ ป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ทัในอสั
ธ์
ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามกฎหมาย
(สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560)
กรมบัญชีกลาง ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาตั้งแต่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พบว่า ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอรับ
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน โดยมีผู้ที่ผ่านมาพิจารณาจานวน 11.4
ล้านคน และกรมบัญชีกลางได้เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียนในส่วนภูมิภาค 70
จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 และผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
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นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม
2560 ที่ผ่านมา โดยผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจานวน 10.45 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ
92 สาหรับผลการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยมี การจับจ่ายใช้ส อยที่ร้านค้าธงฟ้าประชารั ฐ
จานวน 19.8 ล้านรายการ คิดเป็นเงิน 5,225 ล้านบาท
ปัญหาของการดาเนินนโยบายประชารัฐ ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีข้อสังเกตุถึง
การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนใหญ่เจ้าของสินค้าอุปโภค-บริโภคขนาดใหญ่ ที่ส่งผ่านสิ นค้าไปยัง
ตัวแทนผู้จาหน่ายในรูป “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” แทบทั้งสิ้น ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากบริษัทใหญ่
ไม่กี่ราย ขณะที่สินค้าจากชาวบ้าน สินค้า SME จากกลุ่มผู้ผลิตในท้องถิ่น ผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาด
ย่อม ที่ไม่มีไลน์ธุรกิจที่สามารถดิวส์ซื้อ-ขายกับร้านค้าที่กรมการค้าภายใน-กรมบัญชีกลาง กาหนดได้
ก็จะไม่สามารถขายสินค้าของตนเองได้
นอกจากนี้ยังพบว่า การออกนโยบายบัตรสวัสดิการคนจน อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ธุรกิจที่ผูกของการส่งและจั ดจาหน่ายสินค้าให้ กับร้านค้าธงฟ้า เช่น บริษัทใครเครือสหพัฒ นพิบูล
จัดส่งสินค้าประเภทอุปโภค ให้กับร้านค้าธงฟ้า บริษัท เจียไต๋ จากัด จัดส่งสินค้าด้านปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ จัดส่งสินค้าด้านอุปกรณ์เครื่องเขียน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
จัดส่งสินค้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตที่ให้บริการเชื่อต่อสัญญาณกับเครื่องรูดบัตร เป็นต้นนอกจากนี้การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากการให้เงินโดยตรง มาเป็นการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตการ์ด ทาให้เห็นช่องว่าง
ของโครงการว่าส่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนยักษ์ใหญ่ ที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัทประชารัฐสามัคคี
อีกด้วย โดยในส่วนถัดไปจะเป็นการศึกษาข้อมูลชโครงการบริษัทประชารัฐรักษามัคคี ซึ่งจะแสดงให้
เห็นถึงการพยายามผนวกกาลังระหว่างภาครัฐและกลุ่มธุรกิจ เพื่อสอดประสานกาลังเข้าสู่เศรษฐกิจใน
ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
4.2.3 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี : การผสานกาลังระหว่างรัฐราชการทหารและกลุ่มทุน
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้กลไกของประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก และให้มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยมีเป้าหมายทาให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน ด้วยการใช้พลังประชารัฐในระดับกลางและระดับพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
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ทั้งภาครั ฐ เอกชน และประชาชน ทาการจัดตั้งเป็ นบริ ษั ทประชารัฐ รั กสามั คคี ที่เป็นนิติ บุคคล
ดาเนินงานในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จากัด
เป็นบริษัทกลาง และในระดับจังหวัดให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตามด้วยชื่อ
ของจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทกลางด้วย ซึ่งจะร่วมกันช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในเรื่องบริหารจัดการองค์ความรู้ ส่ งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างตรา
สินค้าและมาตรฐานการรับรองสินค้า การขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา การช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กั บ สิ น ค้ า ชุ มชน สร้ า งความต้ อ งการและหาช่ อ งทางการตลาด การจั ด จ าหน่า ยและเชื่อ มโยง
การตลาดในระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกลไกประชารัฐตาม
นโยบายของรัฐบาลที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้

(พัช

รินทร์ วรดิถี, 2559)
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญของรัฐบาล ในการจัดตั้งวิสาหกิจ
เพื่ อ สั ง คม โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง สร้ า งรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชน ประชาชนมี
ความสุข ประชารัฐ คือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ช่วยกัน
แก้ปั ญหา และคิดหาทางสร้ างอนาคตให้ประเทศไทยผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ มุ่ ง มั่ น ลดความเหลื่ อ มล้ า พั ฒ นาคุ ณ ภาพคน และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขัน แนวคิดของการตั้งบริษัทในแนวประชารัฐมีเป้าหมายไปที่ประชาชนตัวเล็ กตัวน้อย โดยมี
ส่วนกลางคือ บจก.ประชารัฐรักสามัคคึประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ส่วนในแต่ละ
จังหวัดจะมีการจัดตั้ง บจก.ประชารัฐรักสามัคคีของแต่ละจังหวัดจานวน 76 จังหวัด
ระดั บ ประเทศ มี บ ริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี ( ประเทศไทย) จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท กลางซึ่ ง
ขับเคลื่อนพื้นที่18 กลุ่มจังหวัด ตามโครงสร้างที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด มีหน้าที่ อาทิบริหาร
จัดการองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การสร้างตราสินค้าและมาตรฐาน
การรับรองสินค้า ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชน ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 76
จังหวัด บริหารงานโดย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีของแต่ละจังหวัดมีหน้าที่ อาทิชุมชนที่มีความพร้อม
เข้าร่วมกับบริษัท สร้างรายได้ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน หาช่องทางการตลาดและ
การจัดจ หน่ายในระดับจังหวัด(คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ, 2559)
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โดยมีเป้าหมายของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี คือ บริษัทที่บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
สร้างประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน มีหลักการสาคัญอยู่ 5 ประการคือ
1) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกาไรสูงสุด
2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการ ไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงิน
บริจาค
3) มีกาไรต้องนาไปขยายผลเพื่อสังคม ไม่ใช่ปันผลเพื่อผู้ประกอบการ
4) การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5) มีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจากัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิ จเพื่อสังคมประเทศไทย จากัด จดทะเบียนวันที่วันที่ 29
เมษายน 2559 ทุน 100 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร นายฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี ถื อ 99,996 หุ้ น
(99.99%) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นางปรีดา คง และนายมีชัย วีระไวทยะ คน
ละ 1 หุ้น รวม 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
หลักการและเหตุผลของสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จากัดจากข้อมูลรายงาน พบว่าสัดส่วนการถือหุ้นมีบริษัทเอกชนระดับประเทศเข้าร่วม
ถื อ หุ้ น อยู่ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด (วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จ ากั ด 76 จั ง หวั ด
คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด ประกอบด้วยภาค
ส่วนจาก ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคภาคประชาชน โดยพบว่ า สัดส่วน
กรรมการจากภาคเอกชน ประกอบไปด้วย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายศุภชัย
เจียรวนนท์(คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ , 2559) ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทน
ของภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
ประเด็นที่น่าสนใจสาหรับชื่อผู้ถือหุ้นใน บริษัทประชารัฐสามัคคีในแต่ล ะจังหวัดพบว่า มี
สั ดส่ ว นของผู้ ถือหุ้ น เป็ น บริ ษัทเอกชนรายใหญ่ที่เ ข้ามาร่ว มด าเนินการในหลายพื้ นที่ เช่น บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา(วิสาหกิจเพื่อสั งคม) จากัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้ก่อการสามท่านคือ นายสมพร สิริโป
ราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา และ
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกันเป็นผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน
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ก่อตั้งบริ ษัท ต่อนายทะเบี ย นกรมพัฒ นาธุร กิจการค้ า กระทรวงพาณิช ย์ โดยมีทุนจดทะเบี ย นที่
4,000,000.บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) ในการระดมทุนผ่านเครือข่ายการบริหารจัดการ โดยทางบริษัท
ไทยเบฟกรุ๊ป แสดงความจานงถือหุ้นเริ่มแรก จานวน ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และ ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด(มหาชน) แสดงความจานงถือหุ้นร้อยละ 3.9 ของทุนจดทะเบียน ส่วนที่เหลือระดมจาก
14 ภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ หอการค้า
จังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมบริจาคเป็นทุนแห่งละหนึ่ง
แสนบาท มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ และมูลนิธิวิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมบริจาคเป็นทุนแห่งละ
50,000 บาท(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2559)
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จากัด จากเดิมมีกรรมการเพียงคนเดี ยว คือ นางอรสา โต
สว่าง จดทะเบียนนิติบุคคลวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทุน 4,000,000 บาท ที่ตั้งเลขที่ 108 ถ.นริศร ต.
ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต กรรมการ เดิม มี 1 คน คิอ นางอรสา โตสว่าง และได้เพิ่มเติม อีก 9
คน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ น.ส. พรรณทิพา สินไชย นางวราลี ฐิติวร
เป็นต้น(สานักข่าวอิศรา, 2559) เมื่อศึกษาเพิ่มเติมอีก พบว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) เข้าร่วมลงทุน จัดตั้งบริ ษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสั งคม) จากัดซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชนระยองให้มีความเข้มแข็งโดยให้เหตุผลเป็นความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวมีทุน จดทะเบียนเริ่มแรกจานวน 4 ล้านบาท โดยบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนมูลค่า 2,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และ
ชาระค่าหุ้นแล้ว 25%
เมื่อศึกษารายชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งใน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสั ง คม
(ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัดในแต่ละจังหวัด พบว่า กรรมการผู้ถือหุ้น
รายใหญ่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัดมี กรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชนจากคณะทางานสานพลัง
ประชารัฐทั้ง 12 คณะ เป็น รรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ใหญ่ 99% ในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัดนอกจากนี้ยังมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ
กรรมการที่ปรึกษา บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) โดยบุคคลเหล่านี้เป็นเครือข่ายที่รู้จัก
และดาเนินงานร่วมกันมาแล้วทั้งสิ้น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เคยร่วม
สนั บ สนุ น โครงการต่ า ง ๆ ของมู ล นิ ธิ มี ชั ย วี ร ะไวทยะ และสมาคมพั ฒ นาประชากรและชุ ม ชน
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นอกจากนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กลุ่มมิตรผล มูลนิชุมชนไทย และนายมีชัย
เองก็เป็นเครือข่ายคณะทางานร่วมกับ ดร.สมคิด และ น.พ.ประเวศ วะสี อยู่แล้วผ่านมูลนิธิสัมมาชีพ
ที่ น.พ.ประเวศ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองประธาน
กรรมการที่ปรึกษา (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2559)
สาหรับบริษัทประชารัฐสามัคคีในจังหวัด จากการศึกษาข้อมูลพบว่า บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จดทะเบียน 21มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทุน 4,000,000 บาท
ที่ตั้งเลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งคา อาเภอดเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) ถือ 1,000 หุ้น (25%) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ถือหุ้นจานวน 390 หุ้น (9.75%) นายนิคม
ศิลปศร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลถ้าสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ถือครอง600 หุ้น (15%)
นายสันติ ใจรักษ์ 600 หุ้น (15%) นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช 400 หุ้น (10%) (ปธ.หอการค้า จ.ชุมพร)
นายสุรพงษ์ ณรงค์น้อย 400 หุ้น (10%) นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ 210 หุ้น (5.25 %) นางจันตนา นาม
กร 200 หุ้น ( 5%) และนางเบญจา รัตนมณี 200 หุ้น (5%) (จุฑาทิพย์ ลักษณาวงศ์, 2559)
มาตราการยกเว้นภาษีเพื่อให้การจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมีความสาเร็จ โดยที่มีภาค
ส่ ว นต่าง ๆ ของประชารั ฐ โดยเฉพาะการจูงใจให้ภาคส่ วนของเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้มากขึ้น
รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตาม ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
621) พ.ศ. 2559 เป็นมาตรการทางภาษีเพื่อ สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ กาหนดให้ให้
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่ อสังคม ทั้งนี้
เฉพาะวิสาหกิจเพื่อสั งคมที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนและนาผลก าไร
ทั้งหมด ไปลงทุนในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือ
ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนรวมอื่น ๆ และ ให้ยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ได้สนับสนุนนาเงินไปลงทุน ในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม ในสัดส่วนร้อยละร้อยของจานวน
เงินที่ได้ลงทุน ในวิสาหกิจเพื่อสังคม
จากนโยบายประชารัฐจะพบว่าเป็นการการแสวงหาความร่วมมือระหว่างรัฐเผด็จการกับ
ประชาชนผ่านการสนับสนุนของเอกชน สร้างพันธมิตรใหม่ระหว่างรัฐกับบริษัทเอกชน นอกจากนี้จะ
พบว่า คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไม่มีคนของประชาชน
ไปร่วมอยู่เลยมีเพียงบุคคลจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้น
สรุป
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ระบบราชการได้กลับเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเมืองไทย ทั้งการเสนอนโยบาย การนา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยทาหน้าที่ตอบสนองให้กลุ่มทหารและคณะรัฐประหารสามารถกุมอานาจทาง
การเมืองให้เกิดความชอบธรรม บริหารประเทศ ภายนหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 อานาจและ
อิทธิพลของระบบราชการและผู้ชานาญในระบบราชการที่มีต่อการพิจารณานโยบายของรัฐ ในฐานะผู้
ที่มีระบบการบริการงาน และกลไลในการทางาน มีกาลังคน ในการบริหารประเทศ ผ่านการกาหนด
นโยบาย มีการวางตัวรัฐมนตรีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช้ข้าราชการรับดับสูงจาก
แต่ละกระทรวงเข้ามาบริหารงาน แกนกลางของขั้วอานาจของกองทัพที่เข้ามากุมตาแหน่งทั้งใน สนช.
และคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนที่มากกว่าการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการ
กระชับอานาจและการไม่ไว้ใจให้รัฐบาลพลเรือนบริห ารประเทศในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นลักษณะของการ
กลับเข้ามาของระบบราชการ ทั้งจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอันประกอบไปด้วยอดีตข้าราชการ
ระดับสูงจาก อันเป็นการกลับมาของระบอบราชการเป็นใหญ่นาไปสู่การกีดกันการมีส่วนร่วมของคน
ส่วนใหญ่ออกไป การกาหนดนโยบายมาจากชนชั้นนา เพียงแค่ข้าราชการระดับสูงและกลุ่มทุนที่เข้า
มาอยู่ในอานาจรัฐ
จึ งกล่ าวได้ว่า สภาพการเมื องไทยหลั ง รัฐ ประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี้ ระบบ
ราชการได้กลับเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเมืองไทย ทั้งการเสนอนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ
โดยทาหน้าที่ตอบสนองให้ กลุ่ มทหารและคณะรัฐประหารสามารถกุมอานาจทางการเมืองให้ เ กิด
ความชอบธรรมในการบริหารประเทศ นโยบายรัฐบาลที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งของ
รัฐราชการ โดยมีกองทัพ ระบบราชการ เป็นตัวแสดงบทบาทนา พร้อมตัวพันธมิตรคือภาคเอกชนและ
กลุ่มทุนขนาดใหญ่ พร้อมกับกีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนโยบาย การสร้างพันธมิตร
ในลั กษณะนี้ เป็ น สั่งที่จ ะแสดงให้ เห็ นว่าการกลั บมาของรัฐราชการ หลั งการรัฐ ประหาร 2557 ไม่
เหมือนเดิมอี กต่ อ ไป แต่ได้แรงสนั บสนุนจากกลุ่ ม ทุน ขนาดใหญ่ที่ผั นตัว เองมาเป็นผู้ ร่ว มก าหนด
นโยบาย โดยมีกองทัพและกลไกระบบราชการเป็นหัวธงที่สาคัญ ซึ่ งไม่จาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้ มี
อานาจในทางการเมืองแบบรัฐราชการเดิม
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บทที่ 5
เปรียบเทียบรัฐราชการเดิมกับรัฐราชการสมัยรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5.1 รัฐราชการสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
รัฐราชการเดิมถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มข้าราชการพลเรือนที่เป็นกาลังสาคัญในการนานโยบาย
จากผู้นาในรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ถือครองทรัพยากรทางการบริหารในระบบราชการสมัยใหม่ ซึ่งมี
กลไกระบบและหน่วยงานใรดับการนานโยบายไปปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสังคม อันเป็นผล
สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบราชการจากการปฏิรูประบบราชการของสยามในปี พ.ศ. 2435 สมัยรัช
การที่ 5 ที่รวบอานาจการบริห ารราชการแผ่ นดินเข้าสู่ส่วนกลาง จึงก่อเกิดเป็นระบบการบริห าร
ราชการสมัยใหม่ ที่มีการจัดรูปแบบองค์กรเพื่อตอบสนอการดาเนินกิจกรรมต่างๆของรัฐ (ชัยอนันต์
สมุทวณิช, 2535)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามในปี พ.ศ. 2475 ส่งผลให้สถานะของระบบ
ราชการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งระบบราชการพลเรือนมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ในฐานะสถาบันทาง
การเมือง (Political Institution) ที่มีรากฐานที่เข้มแข็ง การจัดรูปแบบความสั มพันธ์ภายในรัฐสยาม
ใหม่ สถาบันทางการเมืองอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอยู่ในระหว่างการ
สร้ า งตั ว ในระยะเริ่ ม แรก จึ ง ท าให้ ส ถาบั น ราชการกลายเป็ น สถาบั น หลั ก ของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย การปฏิวัติเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยคณะปฏิวัติ ซึ่งนาโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ การประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 มอบอานาจเบ็ดเสร็จ (Absolute
Power) ให้กับผู้ปกครองในระบอบใหม่ในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยมีมาตรา 17 เป็นหลักหมายสาคัญ
ในการปกครอง
รัฐราชการ ถูกตั้งมั่นอย่างเด่นชัดภายหลังการการเข้าสู่อานาจของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
การปิดพื้นที่ทางการเมือง ยุบพรรคการเมือง ยุบสภาผู้แทนราษฎร ทาให้การเสนอนโยบายถูกจากัดวง
อยู่ที่ระบบราชการ ทาให้เกิดการขยายตัวของรัฐราชการเพื่อรองรับแนวทางการบริหารและนโยบาย
ของคณะปฏิวัติและรัฐบาล กลายเป็นศูนย์รวมบริหารและวางนโยบาย ผ่านการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างข้าราชการระดับสูง โดยอาศัยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นเครื่องมือ การเข้าไปศึกษาใน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติ และแสดงถึงความสาคัญของหน่วยงานของ
ตน โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สามารถที่จะสร้างความเป็นปึ กแผ่นและความร่วมมือระหว่าง
ข้าราชการระดับสูง โดยเฉพาะพลเรือนและทหาร ได้เป็นอย่างดี
ระบบราชการกลายเป็นกลไกหลักเพียงกลไกเดียวที่ใช้ในการบริหารประเทศ จากนโยบาย
การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของคณะปฏิวัติ การเร่งรัดพัฒนาดังกล่าวกลายวาระที่ สาคัญ
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และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้ระบบราชการ และตัวข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการพลเรือน
สายวิชาการ(Technocrats) มีบทบาททีส่ าคัญ และมีอานาจในการตัดสินใจทางการเมืองอย่างมากใน
การกาหนดทิศทางการพัฒนา การปฏิวัติ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ของจอมพลสฤษดิ์นี้ไม่เพียงแต่จะ
เป็นการสร้างระบอบที่ยึดเอาธรรมเนียมคติแบบไทยโบราณมาบริหารประเทศแต่เพียงอย่างเดียว
หากแต่ยังเป็นการสถาปนารัฐระบบราชการซึ่งมีกลุ่มทหารที่ยึดกุมอานาจรัฐเป็นตัวแทนและผู้กาหนด
วาระด้านความมั่นคงร่วมกับกลุ่มข้าราชการพลเรือนสายวิชาการที่เป็นตัวแทนและผู้กาหนดวาระด้าน
การพัฒนา ทาให้ร ะบบราชการมีอานาจสูงสุดในการตัดสิ นใจทางการเมืองไปพร้อมกัน (สรนันท์
สรณานุภาพ, 2560)
ภายหลังการทารัฐประหาร จอมพลสฤษดิ์ขึ้นสู่อานาจสูงสุดในนามของหัวหน้าคณะปฏิวัติ
และนายกรัฐมนตรี และได้อาศัยอานาจเด็ดขาดตามมาตรา 17 จัดการกับปัญหาต่าง ๆ และสถาปนา
รูปแบบของการปกครอง "ประชาธิปไตยแบบไทย" ในรูปที่รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารมีอานาจเหนือฝ่าย
นิติบัญญัติ ภายใต้กระบวนการนี้ องค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งคือ ระบบราชการหรือข้าราชการ ซึ่งมี
หน้าที่เป็นแทนและปฏิบัติตามคาบัญชาของผู้ปกครอง และต้องยอมรับการชี้แนวทางการปฏิบัติจาก
รัฐบาล (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2548)
การดาเนินการทางการเมืองของคณะปฏิวัติภายใต้การนาของจอมพลสฤษดิ์ โดยการออก
คาสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติ ที่ให้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม จนกว่าจะมีการประกาศใช้ธรรมนูญ การ
ปกครอง มีการห้ามการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน และเข้าแทรกแซงอานาจตุลาการโดยให้
อานาจเจ้าพนักงานสอบสวนสามารถควบคุมผู้ต้องหา และใช่ศาลทหารเข้าดาเนินคดี นอกจากนี้ยัง
ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ทาให้พรรคการเมืองและสมาชิกสภาของสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง รวมถึงการออกประกาศควบคุมหนังสือพิมพ์และตั้งคณะกรรมการควบคุมการตรวจข่าว อีก
ด้วย การบริการและกลไกของรัฐ ถูกแทนที่ด้วยกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ซึ่งตกอยู่ภายใต้การนาของ
จอมพลสฤษดิ์อย่างเบ็ดเสร็จ(วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล, 2532)
การประกาศใช้ ธ รรมนู ญ การปกครอง พ.ศ. 2502 เป็ น ผลท าให้ จ อมพลสฤษดิ์ ส ามารถ
ดาเนินการสร้างโครงสร้างการบริการประเทศที่เอื้ออานวยต่ออานาจรัฐ โดยพบว่า จอมพลสฤษดิ์
ดาเนินการแต่งตั้งนายทหาร ตารวจและข้าราชการฝ่ายพลเรือนเข้าดารงตาแหน่งในสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยกาหนดให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทาหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติ โดยจานวนสมาชิก
ที่เป็นสายข้าราชการทหารตารวจ และพลเรือนมีมากถึง ร้อยละ 95 เมื่อพิจารณาถึงสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญมาจากการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่สภานิติบัญญัตินั้น ถือได้ว่าเป้นการสถาปนาอานาจของ
ข้าราชการประจา โดยมีจานวน ฝ่ายทหารทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และฝ่ายข้าราชการ
ต ารวจรวม 179 คน ฝ่ า ยพลเรื อ น รวมจ านวน 61 คน ทั้ ง นี้ พบว่ า ในจ านวนสมาชิ ก สภาร่ าง
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รัฐธรรมนูญฝ่ายพลเรือนส่วใหญ่มีพื้นเพเป็นข้ารชการประจาเกือบทั้งหมด จึงทาให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยข้าราชการประจามากกว่าร้อยละ 95 จากจานวนทั้งสิ้น 240 คน
ตาราง แสดงจานวนสัดส่วนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ภูมิหลังของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

จานวน

1. ข้าราชการประจา
1.1 ทหารบก

228
108

1.2 ทหารเรือ
1.3 ทหารอากาศ

28
25

1.4 ตารวจ
1.5ข้าราชการพลเรือน

18
49

2. ฝ่ายพลเรือน

12

ร้อยละ
95

5

แหล่งที่มา ผู้วิจัยดัดแปลงจาก วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล. (2532). กระบวนการเสริมสร้างอานาจทาง
การเมือง ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สภาร่างรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
โดยรัฐธรรมนูญดังกล่าวกาหนดให้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจานวน 240 คน ทาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญและให้มีฐานะเป็นรัฐสภาทา
หน้าที่นิติบัญญัติอีกด้วย โดยมีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2502 และเปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ณ พระที่นั่งอนันต
สมาคม มี พลเอกสุทธิ์ สุทธิสารรณกร ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประธานสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ยังทาหน้าที่ในการคัดเลือกจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกด้วย สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดดังกล่าวนอกจากอานาจหน้าที่ที่กล่าวมาแล้วยัง
มีอานาจในการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ตนเองจัดทาขึ้นอีกด้วย แต่ไม่มีอานาจในการ
ควบคุมบริ ห ารราชการแผ่น ดิน นั บได้ว่าเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกก็ว่า
ได้ เพราะการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้เวลายาวนานถึง 9 ปี 4 เดือน (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511) ในระหว่างนั้นมีการเลือกตาแหน่งประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนใหม่
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คือ นายทวี บุณยเกตุ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 เนื่องจากการอสัญกรรมของประธานสภา
ร่างรัฐธรรมนูญคนเดิม สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ทาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2511 แล้วเสร็จประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 (คณิน บุญสุวรรณ, 2548)
คณะรัฐบาลภายใต้ระบอบสฤษดิ์ ที่มีการควบคุมระบบราชการ ที่ยังผลให้อานาจของจอม
พลสฤษดิ์มั่นคงขึ้นตามลาดับ กล่าวคือ ใช้ระบบราชการเป็นกลไกสาคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง
จอมพลสฤษดิ์ จัดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีใหม่ โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 โดยเข้า ควบคุมอานาจในการวางนโยบายและควบคุมระบบราชการ
ให้เข้ามาอยู่ในอานาจของนายกรัฐมนตรี โดยให้ส่วนราชการในสานกนายกรัฐมนตรีเทียบเท่ากรม
และเพิ่มอานาจให้แก่นายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งัทรงคุ
ผู้
ณวุฒิตามที่รัฐบาลเห็นสมควร รวมไปถึง
แต่งตั้งเลขาธิการทาเนียบนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสานักบริหารนายกรัฐมนตรี ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณ
โดยเฉพาะการโอนสานักงบประมาณจากกระทรวงการคลังมาสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
เป็นนัยยะสาคัญที่รวมศูนย์อานาจ โดยเฉพาะด้านงบประมาณมาที่ตัวนายกรัฐมนตรี นั่นคือ จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทาให้การดาเนินโยบายทางด้านต่ างๆต้องผ่านมายังสานักนายกรัฐมนตรี ดังเช่น
กรณีการให้ข้าราชการพลเรือนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริการงาน ผ่านคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ภายหลังได้ดารงตาแหน่งผู้ว่าการ
ธนาคารแห่ ง ประเทษไทย นายอ านวย วี ร วรรณ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยเศรษฐกิ จ ของ
นายกรัฐมนตรี(สรนันท์ สรณานุภาพ, 2560)
นอกจากนี้ ก ารแต่ ง ตั้ ง รั ฐ มนตรี ใ นสมั ย จอมพลสฤษดิ์ ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพยายามให้
ข้าราชการเข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลและบริหารกิจการบ้านเมือง การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีวันที่ 9
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2502 พบว่า มีจ านวนคณะรัฐ มนตรี โดยมีข้าราชการประจาเข้าดารงตาแหน่ง
รั ฐ มนตรี ทั้งสิ้ น เช่น รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงยุ ติธ รรม กระทรวงสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โดยมีข้าราชการทั้งสายทหารและฝ่ายพลเรือน โดยเป็นคณะรัฐมนตรีที่
เป็นข้ารชการประจาทั้งชุด และปรากฏว่ามิได้แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการเลย โดยมีข้อมูลที่แสดงให้
เห็นว่าจอมพลสฤษดิ์ได้ไว้วางใจข้าราชการประจาอย่างมาก โดยให้ปลัดกระทรวงทาหน้าที่รัฐมนตรี
ประจากระทรวงไปในระยะที่ยังไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 3 วันที่ 20
ตุลาคม 2502
รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดที่ 29 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ คณะรัฐมนตรีชุดแรก มีพลเอก
ถนอม กิตติขจร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลตรี พระเจ้าวรวงศ์
เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายโชติ คุณะเกษม เป็นรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงการคลัง (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (เอกอัครราชทูต กระทรวงการต่างประเทศ) นายสวัสดิ์ มหา
ผล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้าราชการกรมป่าไม้ ) พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์
เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม พลโท ประภาส จารุ เ สถี ย ร เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย พระยาอรรถการีย์นิ พนธ์ (สิทธิ์ จุณณานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม (อธิบดีกรมอัยการ) หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร) นายสุ น ทร หงส์ ล ดารมภ์ เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
(เอกอัครราชทูต กระทรวงการต่างประเทศ) พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปลัดกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พระ
บาราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
นายบุณย์ เจริญไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (เอกอัครราชทูต กระทรวงการ
ต่างประเทศ) จากนั้นมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมรัฐมนตรีและโยกย้ายรัฐมนตรี
ภายหลังการอสัญกรรมของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2506 จอมพลถนอม กิตติขจรเข้าตารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยในระยะเวลาช่วง พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2516 มีสัดส่วนของรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มาจากข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนรายละเอียด
ดังนี้
ตาราง 3 แสดงสัดส่วนรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2516
รัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา
พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2516

รวม

สฤษดิ์

ข้าราชการ

ไม่ใช่ข้าราชการ

18

ทหาร
5

พลเรือน
12

1

ถนอม 1
ถนอม 2

22
28

8
12

13
14

1
2

ถนอม 3

29

12

14

3

แหล่งที่มา ผู้วิจัยรวบรวมและดัดแปลงจาก สรนันท์ สรณานุภาพ. (2560). การขยายตัวของระบบ
ราชการไทยในสมัยระบอบสฤษดิ์ : ยุคความมั่นคงและการพัฒนา พ.ศ.2501 -2516. วารสาร
การเมืองการปกครอง, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม – เมษายน 2560
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รัฐราชการภายใต้ระบอบอานาจทางการเมืองในยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และจอมพล
ถนอม กิตติขจร มีลักษณะที่นายกรัฐมนตรีไทยและคณะทหาร ใช้ประกาศคณะปฏิวัติเข้าแทรกแซง
การทางานสถาบันทางการเมืองต่างๆ ส่งผลให้ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองกับสถาบันอื่นๆ ใน
นอกจากนี้ยังมีมาตรา 17 ที่ให้อานาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตลอดจนการควบคุมระบบราชการทั้งใน
ระบบราชการพลเรือนและข้าราชการผ่านทหาร และข้าราชการตารวจ รัฐบาลคณะปฏิวัติมีอานาจ
เหนื อฝ่ า ยนิ ติบั ญญัติ รัฐ สภาไม่มีอานาจตรวจสอบหรือล้ มล้างรัฐบาล ตามธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร 2502 เป็นการเสริมอานาจอย่างมั่นคงให้กับรัฐบาลในขณะนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับภาคธุรกิจ มีการแสวงหาการคุ้มครองจากข้าราชการที่มีอานาจใน
รัฐบาล ในขณะที่ภาคธุรกิจก็ใช้อานาจผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตอบแทนกับการคุ้มครอง ธุรกิจชาว
จีนสามารถดารงอยู่ได้ด้วยโดยได้รับการคุ้มครองจากผู้นาทางการเมืองให้ให้ผลประโยชน์ทางการเงิน
เป็นค่าตอบแทน ผ่านรูปแบบการให้ข้าราชการผู้มีอิทธิพลเข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการบริหารใน
ธุรกิจการค้าของตน และการให้ความคุ้มครองผ่านผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อันเป็นการ
แสวงหาการคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ข องตน โดยพบว่ า ผู้ มี อ านาจทางการเมื อ งใช้ อ านาจรั ฐ หา ร
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ นั บ ตั้งแต่ส มัย จอมพล ป. พิบูล สงคราม เรื่อยมาจนถึงกลุ่ มของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่สามารถเข้าแทรกแซงการดาเนินงานกลุ่ มธุรกิจธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงเทพฯ
กลุ่มธนาคารศรีอยุธยา เป็นต้น (ตระกูล มีชัย, 2526)
จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม รั ฐ บาลด าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ แบบชาติ นิ ย ม มี ก ารจั ด ตั้ ง
รัฐวิสาหกิจจานวนมาก ผู้ปกครองต่างแข่งขันกันแสวงหาผลประฌยชน์จากการเข้าควบคุมกิจการ
รัฐวิสาหกิจและตั้งบริษัทขึ้นใหม่ โดยอาศัยการคุ้มครองจากรัฐ เช่นการออกกฏหมายคุ้มครองพิเศษ
การมอบสิทธิผูกขาด การหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี ทาให้รัฐสามารถเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ผ่าน
การควบุคมธุรกิจเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมส่งผลเสียต่อการ
ดาเนินกิจการของบริษัทคนจีน ดังนั้นชาวจีนผู้เสียผลประโยชนืจึงให้วิธีการเชิญชวนนักการเมืองและ
ข้าราชการผู้ใหญ่เข้ามาดารงดาแหน่ง ประธานกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท เพื่อคุ้มครองธุรกิจ
ของตน(วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล, 2532)
ในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มธุรกิจการค้า ได้
ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มธุรกิจ ที่ได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
นโยบาย เช่น กรณีการขายรัฐวิสาหกิจให้กับกลุ่มเอกชน จากนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เช่น
บริษัทชลประทานซีเมนต์ โรงกลั่นน้ามันไทย บริษัทไทยแลนด์สามตั้ง เป็นต้น บริษัทเหล่านี้ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน จากรั ฐ บาล ที่ได้รับสิ ทธิพิเศษทางการค้ าผ่ านการมีสั ม พั นธ์อัน ใกล้ ชิด กั บ จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้นาในขณะนั้น
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5.2 รัฐราชการสมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ
ทาการรัฐประหารยึ ดอานาจการปกครองประเทศ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
5/2557 เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีผลให้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ให้บรรดาอานาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า เป็นอานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ให้เป็น อานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์เลือกพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมีพระบรมราชโองการอาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีมีรัฐมนตรี 32 คน
รวม 34 ตาแหน่ง คณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งล้วนแล้วแต่มีพื้นเพเป็นข้าราชการ
เกือบทั้งหมด ทั้งข้าราชการฝ่ายทหาร ตารวจและข้าราชการฝ่ายพลเรือน และได้มีการโยกย้าย ปรับ
คณะรัฐมนตรี อีก 4 ครั้งดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว นั้น โดยมีแสดงสัดส่วนอาชีพพื้นเ พของ
คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ดังนี้
ตาราง 4 แสดงจานวนสัดส่วนรัฐมนตรีสมัย พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา
คณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รวม

ประยุทธ์ 1

ข้าราชการ

ไม่ใช่ข้าราชการ

32

ทหาร
13

พลเรือน
19

1

ประยุทธ์ 2
ประยุทธ์ 3

34
33

14
15

19
17

2
1

ประยุทธ์ 4
ประยุทธ์ 5

36
36

13
10

22
24

1
2
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นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 อันเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชุ ด ที่ 6 ของไทยจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ห ลั ง รั ฐ ประหาร และได้ ป ระกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุด
ปัจจุบัน มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีจานวน 250 คน(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อยืนยันข้อความที่ว่าสภาบันข้าราชการได้เข้าครอบงาสถาบันทางการเมือง
ผู้วิจัยจึงศึกษาและวิเคราะห์ถึงพื้นเพและภูมิหลังของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันพบว่า
มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 250 คน เป็นทหารทุกเหล่าทัพรวมกัน 145 คน (58%) จากจานวนทหาร
ทั้งหมด 145 คน ใน สนช. ชุดนี้ สามารถแบ่งเป็น ทหารประจาการ 90 คน และทหารที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ว 55 คน หากแบ่งตามเหล่าทัพ จะเป็น ทหารบก 93 คน ทหารเรือ 28 คน และทหาร
อากาศ 24 คน ตารวจ 12 คน (5%) ข้าราชการ 66 คน (26%) ภาคธุรกิจ 19 คน (8%) และอื่น ๆ 8
คน (3%) หากรวมสมาชิกที่เคยเป็นข้าราชการ หรือทางานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจทุก
ประเภทจะมีจานวนถึง 223 คน (89%) ของสมาชิกทั้งหมดโดยแสดงสัดส่วนดังตาราง
ตาราง 5 แสดงจานวนสัดส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติ สมัย พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา
ภูมิหลังของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
1. ข้าราชการประจา
1.1 ทหารบก

จานวน

ร้อยละ

223
93

89

1.2 ทหารเรือ

28

1.3 ทหารอากาศ
1.4 ตารวจ

24
12

1.5ข้าราชการพลเรือน
2. ฝ่ายพลเรือน

66
27

2.1 ภาคธุรกิจ

19

2.2 ภาคส่วนอื่นๆ

8

26
11
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถูกตั้งขึ้นให้ทาหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ
วุ ฒิ ส ภา (ส.ว.) โดยสนช.มาจากการแต่ ง ตั้ ง ของหั ว คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) หรื อ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จานวนไม่เกิน 250 คน เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาออกกฎหมายแต่
การทาหน้าที่ของสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติกลับเอื้อประโยชน์ให้คณะรัฐบาลทหาร ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง
สมาชิกสภาเอง ทั้งยังไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการภาครัฐและ
เอกชนเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ (Public - Private Steering Committee) ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีคณะกรรมการบริหารและคณะทางาน 12 ชุด เพื่อความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชน คณะทางาน 12 ชุด หัวหน้าทีมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ล้ ว นแล้ ว แต่ รั ฐ มนตรี แ ละเป็ น ทหารและข้ า ราชการที่ ส นิ ท กั บ ทหาร และในส่ ว นของหั ว หน้ า ที ม
ภาคเอกชน ล้วนเป็นเอกชนรายใหญ่ของไทย เช่น บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์, บจก.กลุ่มเซ็นทรัล ,
บจก.น้าตาลมิตรผล , บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล , บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
การพยายามเข้าครอบงารัฐวิสาหกิจของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องของการ
การโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจให้แก่บรรษัทเพื่อถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจแทนกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี
สามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากัดได้ เป็นการกาหนดให้สามารถจ่ายโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจสามารถกระทาได้โดย
เสรีและยังไม่ได้กาหนดสัดส่วนที่แน่ชัดของการถือหุ้นระหว่างกระทรวงการคลังและบรรษัท ในขณะที่
นโยบายประชารัฐของรัฐบาลทหารทีัมี่ การเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนทั้งไทยและเทศ จากที่รัฐบาล
ทหารให้ความหมายของประชารัฐว่าเป็นการประสานกันระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาชน แต่
สุ ดท้ายความหมายดังกล่ าวได้แปรสภาพออกมาเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ กับนายทุนเท่านั้นและ
ประชาชนได้รับประโยชน์กับนโยบายนี้น้อยมาก ดังเห็นได้จากวิธีการดาเนินงานตามโครงการประชา
รัฐสวัสดิการ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนใหญ่เจ้าของสินค้าอุปโภค-บริโภคขนาดใหญ่ ที่
ส่งผ่านสินค้าไปยังตัวแทนผู้จาหน่ายในรูป “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” เช่น บริษัทใครเครือสหพัฒนพิบูล
จัดส่งสินค้าประเภทอุปโภค ให้กับร้านค้าธงฟ้า บริษัท เจียไต๋ จากัด จัดส่งสินค้าด้านปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ จัดส่งสินค้าด้านอุปกรณ์เครื่องเขียน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
จัดส่งสินค้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเชื่อต่อสัญญาณกับเครื่องรูดบัตร
ภาคธุรกิจในรัฐบาลภายใต้ พลเอกประยุทธ มิได้อิงแอบอยู่กับการคุ้มครอง รอคอยการออก
นโยบายและมาตราการคุ้มครองกิจการของตนอีกต่อไป แต่กลับเข้ามาดารงสถานะในฐานะผู้กาหนดน
โยบาร่วมกับภาครัฐแทน การจัดตั้งเป็นบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดสาหรับการให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกันการออกแบบและดาเนินนโยบายเศรษฐกิจในระดับฐานรากของรัฐบาลที่
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กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศทั้ง 77 จังหวัด แม้ว่าจะมีนโยบายที่เน้นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน แต่ในความเป็นจริง ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่กลับเข้ามา
เป็นผู้ถือหุ้นหลัก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) ถือ 99,996 หุ้น คิดเป็น 99.99% บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศ
ไทย จากัด
ในขณะที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด ในแต่ละจังหวัดก็พบว่ามีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น
เจ้าของธุรกิจรายใหญ่ในพื้นที่ รวมไปถึงการเข้าร่วมทุนของกลุ่มทุนใหญ่ในแต่ละพื้นที่ เช่น บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จากัดมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมถือหุ้นด้วย พบว่า บริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด คิดเป็นร้อยละ 50 มูลค่า 2,000,000 บาท
ระบบราชการได้กลับเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเมืองไทย ทั้งการเสนอนโยบาย การนา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยทาหน้าที่ตอบสนองให้กลุ่มทหารและคณะรัฐประหารสามารถกุมอานาจทาง
การเมืองให้เกิดความชอบธรรม บริหารประเทศ ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ในขณะที่กลุ่ม
ทุนใหญ่ผนวกกาลังระหว่างรัฐราชการเพื่อกุมอานาจในการออกนโยบายเศรษฐกิจร่วมกับรัฐบาล โอย
อาศัยการออกนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเอง
5.3 เปรียบเทียบรัฐราชการสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และรัฐราชการสมัย พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา
การเมืองไทยเป็นระบบการเมืองที่ถูกขับเคลื่อนโดยระบบราชการ โดยวิเคราะห์รัฐไทยในช่วง
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ. 1932 จนถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีลักษณะเป็นรัฐ
ราชการที่มีการประสานกาลังกัน (synergy) ระหว่างทหารกับข้าราชการพลเรือน โดยทหารมีกาลัง
และอาวุธส่วนข้าราชการพลเรือนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการรัฐ
ตามกระบวนการรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนในสมัยปกครองครองของคณะปฏิบัติ ภายใต้
การนาของจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์
สาเหตุที่ผู้วิจัยนาเอาช่วงเวลา ระหว่างการครองอานาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์เป็น
จุดเปรียบเทียบที่สาคัญในระบบการเมืองแบบรัฐราชการเนื่องจากในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ
ที่อานาจในเชิงการกาหนดนโยบายเป็นของรัฐ ระบบราชการไทยขยายตัว อย่างมากภายใต้ ก าร
ปกครองของคณะปฏิวัติ ซึ่งนาโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการทั้งในระดับ
กระทรวง และกรมอย่างกว้างขวางเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจใหม่ระบบราชการ ระหว่าง พ.ศ.
2475 – 2500 สถาบันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยยังมีการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองที่
เกิดขึ้นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้ง อานาจทางการเมืองมีการแบ่งสันปันส่วนระหว่าง
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สถาบันทางการเมืองในกลุ่มต่ างๆ ในขณะที่ ระบบการเมืองสมัยจอมพลสฤษดิ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบั น ทางการเมื องต่า งๆถู ก ทาลายลง มี การยกเลิ กรัฐ ธรรมนู ญ ยุบสภาผู้ แทนราษฏร ยกเลิ ก
กฏหมายพรรคการเมือง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นสู่อานาจสูงสุดในนามของหัวหน้าคณะปฏิวัติและ
นายกรัฐมนตรี และได้อาศัยอานาจเด็ดขาดตามมาตรา 17 จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนทาการ
กวาดล้างผู้ที่จอมพลสฤษดิ์เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือเป็นปฏิปักษ์ทางการเมือง
(ทักษ์
เฉลิมเตียรณ, 2548) การเสนอนโยบายถูกจากัดวงอยู่ที่ระบบราชการ ทาให้เกิดการขยายตัวของรัฐ
ราชการเพื่อรองรับแนวทางการบริหารและนโยบายของคณะปฏิวัติและรัฐบาล กลายเป็นศูนย์รวม
บริหารและวางนโยบาย ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการระดับสูง
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นครั้งแรกของไทยในปี พ.ศ. 2504 เร่งรัด
พัฒนาประเทศของคณะปฏิวัติ ระบบราชการในฐานะกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินการของรัฐเพื่อ
ใช้การพัฒนา ซึ่งนั้นนับเป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับบทบาทของรัฐ จึงส่งเสริมผลักดันให้อานาจรัฐมีทั้ง
ขอบเขตที่กว้างขวางและทวีความเข้มข้นมากขึ้น
ในขณะที่รัฐราชการไทยภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมีการออกประกาศคณะรั กษาความสงบแห่งชาติให้อานาจหน้าที่ที่เป็นอานาจหน้าที่ข อง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวบ
อานาจทางการเมืองมาสู่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพียงผู้เดียว พร้อมๆกับข้าราชการทหาร
และพลเรือนเข้ามาดารงตาแหน่ง ทางการเมืองในคณะรัฐบาล และสภานิ ติบัญติแห่งชาติ กลไกใน
ระบบราชการถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลทหารทั้งการเสนอนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วามพยายามสร้ า งเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ การเมื อ งใหม่ ซึ่ ง ต่ า งจากการ
รัฐประหารหลายครั้งในอดีต การแสวงหาความร่วมมือระหว่างรัฐเผด็จการกับประชาชนผ่านการ
สนับสนุนของเอกชน สร้างพันธมิตรใหม่ระหว่างรัฐกับบริษัทเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ดังจะเห็นได้
จากนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ที่กาหนดทิศทางการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ การบรรจุไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฏหมาย “นโยบายการปฏิรูปประเทศ” เป็นภาพแสดงของการเข้าสู่สนามการเมือง
ของรั ฐ ราชการในลั ก ษณะใหม่ ที่ เ ป็ น ความพยายามเข้ า ครอบง าและก าหนดนโยบายทางสั ง คม
เศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นการครอบงาที่เบ็ดเสร็จและได้รับการรับรองทางกฏหมาย
เปรียบเทียบโครงสร้างในสถาบันทางการเมืองระหว่างรัฐราชการสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
และ รัฐราชการ สมัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยพิจารณาสาระสาคัญของสัดส่วนคณะรัฐมนตรี
เพื่อยืนยันแนวคิดรัฐราชการตามการแนววิธีการศึกษาของ Riggs โดยพิจารณาพื้นเพของสายอาชีพ
การทางานของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดต่างๆ และสัดส่วนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในสมัยจอม
พลสฤษดิ์ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัย พลเอกประยุทธ์ โดยแสดงในตารางดังต่อไปนี้
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ตาราง 6 แสดงสัดส่วนและภูมิหลังของคณะรัฐมนตรีระหว่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนระรัชต์
และจอมพลถนอม กิตติขจร กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรัฐมนตรี
สมัย พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2516
ไม่ใช่
ข้าราชการ
ทหาร พลเรือน ข้าราชการ

คณะรัฐมนตรี
สมัย พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
ไม่ใช่
ข้าราชการ
ทหาร พลเรือน ข้าราชการ

สฤษดิ์
ถนอม 1

5
8

12
13

1
1

ประยุทธ์ 1
ประยุทธ์ 2

13
14

19
19

1
2

ถนอม 2
ถนอม 3

12
12

14
14

2
3

ประยุทธ์ 3
ประยุทธ์ 4

15
13

17
22

1
1

ประยุทธ์ 5

10

24

2

จากตารางพบว่า ในด้านการมีรัฐมนตรีที่มาจากข้าราชการทั้งผ่านทหารและพลเรือน ของทั้ง
2 ช่วงเวลา อันแสดงให้เห็นได้ว่าในแง่นี้ ภูมิหลังของคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีระหว่างสมัยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้วนแล้วแต่เป็น
ข้าราชการประจาทั้งสิ้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท อานาจ และความสาคัญของข้าราชการ
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในตารางข้างต้น จะพบว่า ในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีสัดส่วนรัฐมนตรี
ทีม่ ีพื้นเพมาจากข้าราชการประจาในสัดส่วนที่มากกว่า ในสมัยขอมพลสฤษดิ์ มีรัฐมนตรีที่เป็นทหาร 5
ราย ในขณะที่เป็นข้าราชการสายพลเรือน 7 ราย พบว่ามีจานวนมากกว่า ถึง 7 ตาแหน่ง สะท้อนให้
เห็นถึงความสาคัญของการให้ข้าราชการพลเรือนเข้ามาดูแลกิจการในแต่ละกระทรวง สอนคล้องกับ
ข้อมูลที่พบว่า จอมพลสฤษดิ์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ให้
อานาจของปลัดกระทรวงรักษาการณ์ในหน้าที่และอานาจที่กฏหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นอานาจของ
รัฐมนตรี โดยจอมพลสฤษดิ์เห็นว่า ปลัดกระทรวงต่างก็รู้งานในกระทรวงของตนดีอยู่แล้ว จนถึงกระทั่ง
ให้ปลัดกระทรวงเข้าประชุมแทนรัฐมนตรีได้ (วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล, 2532)
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากข้อมูลในตารางสามารถอธิบายได้ว่า รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ พยายามให้ข้าราชการทหารเข้ามาดารงดาแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งมีสัดส่วนของรัฐมนตรีสายทหาร
ถึง 13 ตาแหน่งในขณะที่ ข้าราชการฝ่ายพลเรือนดารงตาแหน่งรัฐมนตรี 19 ตาแหน่ง อีกทั้งยังพบว่า
พลเอกประยุทธ์ เลือกใช้รัฐมนตรีที่สามารถทางานสอดคล้องและตอบสนองนโยบาลของคณะรักษา
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ความสงบแห่งชาติได้ หากรัฐมนตรีตาแหน่งใดไม่สามารถดาเนินการตามนโยบายได้ ก็จะปรับออกจาก
ตาแหน่ง โดยในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 พบว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพล
เอกประยุทธ์ แล้ว 5 ครั้ง โดยมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทววงสาคัญหลายครั้ง โดยเฉพาะ
รัฐมนตรีในกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
นอกจากโครงสร้างของรัฐบาลในคณะรัฐมนตรีแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงสัดส่วนของสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 7 แสดงจานวนสัดส่วนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ภูมิหลังของสมาชิกสภาร่าง จานวน
รัฐธรรมนูญ
1. ข้าราชการประจา 228

ร้อยละ
95

ส ม า ชิ ก ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ
จานวน
ร้อยละ
223

89

1.1 ทหารบก
1.2 ทหารเรือ

108
28

93
28

1.3 ทหารอากาศ
1.4 ตารวจ

25
18

24
12

1.5ข้าราชการพลเรือน

49

66

26

27

11

2. ไม่ใช่ข้าราชการ

12

5

แหล่งที่มาผู้วิจัยรวบรวมจากราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี 5 ฉบับ
สาหรับสัดส่วนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภานิติบัญญัติ จากตาราง ผู้วิจัย
พบว่าไม่มีความแตกต่างของสัดส่ว นของภูมิหลั งสมาชิกในแต่ล ะสภา โดยส่วนใหญ่ มีสมาชิกเป็น
ข้าราชการประจา โดยในสภาร่างรัฐธรรมนูญมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจาทั้งสายทหารและพล
เรือน ร้อยละ 95 โดยมีภาคส่วนอื่นๆ เพียง ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า สัดส่วน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีภูมิหลังเป็นข้าราชการร้อยละ 89 และไม่ใช่ข้าราชการ ร้อยละ 11
แสดงให้เห็นว่า ฐานะของสภาร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญัติแห่งชาติที่ทาหน้าที่รัฐสภา มิได้มีความ
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ยึดโยงกับประชาชนแต่อย่างใด สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจากข้าราชการประจา ทั้งฝ่ายทหาร
และพลเรือน ในขณะที่มีภาคส่วนของประชาชนเข้าไปเป็นสมาชิกในสัดส่วนที่น้อยมาก
5.3.1 ตัวแสดงทางการเมืองในการเมืองรัฐราชการ : บทบาทและอานาจจอง
นายกรัฐมนตรีในรัชราชการสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
รัฐราชการภายใต้ระบอบอานาจทางการเมืองในยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีลักษณะที่
นายกรัฐมนตรีกุมอานาจเบ็ดเสร็จ โดย การรัฐประหารเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501ครั้งนี้มีผลทา
ให้การเมืองการปกครองไทยต้องเข้าสู่รัฐราชการอย่างเต็มรูปแบบ มีอานาจที่เด็ดขาด หัวใจสาคัญของ
การปกครองบ้านเมืองขึ้นอยู่กับตัวผู้ปกครองหรือพ่อขุนซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของที่อยู่ใต้ปกครอง
ข้าราชการและประชาชนมีหน้าที่ดาเนินการตามนโยบายและรับเอาสิ่งที่เป็นความ "อุปถัมภ์ " จาก
ฝ่ายรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นตัวแทนของภาพผู้นาที่สร้างเสริมบารมี ก่อนเข้าสู่อานาจรัฐอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการรัฐประหารครั้งที 2 เมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ก่อนหน้านั้น จอมพลสฤษดิ์
ได้อาศัยการส่งอิทธิพลอยู่เบื้องหลังของรัฐบาล ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2500 ที่กลายมาเป็น
ขวัญใจของประชาชน ที่ขาดความเลื่ อมใส และมีความไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาล จอมพล
ป. พิบูลสงคราม ซึ่งการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 ได้ส่งผลต่อความนิยมในตัวจอมพลสฤษดิ์อย่าง
มาก ในฐานะผู้ที่ปฏิวัติที่ไม่ได้มุ่งหวังอานาจในทางการเมือง โดยให้ นายพจน์ สารสิน และจอมพล
ถนอม กิตติขจรดารงตาแหน่ งนายกรั ฐ มนตรีในช่วง พ.ศ. 2500 – 2501 จนในที่สุ ด การทาการ
รัฐประหารในปี พ.ศ. 2501 อานาจของจอมพลสฤษดิ์มีความมั่นคงและเข้มแข็งอย่างมาก ทาให้การ
รัฐประหารในครั้งนี้ดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย และบริหารประเทศผ่านการควบคุมระบบราชการ
และกองทัพ ตลอดจนตารวจ พร้อมๆกับการสนับสนุนจากประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริกาและ
การธารงรักษาและเชิดชูสถาบันพระมหกษัตริย์(วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล, 2532)
โดยนัยยะนี้แสดงให้เห็นว่า จอมพลสฤษดิ์ กุมอานาจเบ็ดเสร็จในทางการเมือง ภายหลังการ
ทารัฐประหาร จอมพลสฤษดิ์ขึ้นสู่อานาจสูงสุดในนามของหัวหน้าคณะปฏิวัติและนายกรัฐมนตรี และ
ได้อาศัยอานาจเด็ดขาดตามมาตรา 17 จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนทาการกวาดล้างผู้ที่จอม
พลสฤษดิ์เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือเป็นปฏิปักษ์ทางการเมือง ตลอดจนปัญญาชน นั กคิด
นักเขียน เป็นจานวนมาก รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารมีอานาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคส่วนอื่นๆถูกล้ม
ล้างไป เช่น พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน(วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล, 2532) และในสมัยนี้ ปัญญาชน
นักศึกษา และนักหนังสือพิมพ์ ตลอดจนนักการเมืองจานวนมากมายที่วิพากษ์วิจารณ์จอมพลสฤษดิ์
ตลอดจนวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมไทย ได้ ถู ก ปราบปรามอย่ า งรุ น แรง
(ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2548)
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ในเรื่องของการบริหารจอมพลสฤษดิ์ ได้ดาเนินการปรับปรุงอานาจของนายกรัฐมนตรี ได้รวม
ศูนย์อานาจให้เข้ามาอยู่ภ ายใต้การควบคุมโดยตรงนอกจากนั้น จอมพลสฤษดิ์ยังรวมศูนย์อ านาจ
ทางด้านการใช้กาลังไว้แต่เพียงผู้เดียว โดยดารงตาแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
อธิ บ ดี ก รมต ารวจ และหลั ง จากที่ ไ ด้ ตั้ ง กระทรวงพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ ขึ้ น ก็ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้อีกตาแหน่งหนึ่งด้วย การจัดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ทาให้ไม่
เพียงหน่วยงานการเมืองเท่านั้นที่อยู่ภายใต้อานาจของนายกรัฐมนตรีหากแต่ยังรวมไปถึงหน่วยงานใน
ระดับหน่วยงานระดับนโยบายถูกผนวกเข้ารวมไว้ด้วย อาทิ สานักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นต้น(สรนันท์ สรณานุภาพ, 2560)
5.3.2 ตัวแสดงทางการเมืองในการเมืองรัฐราชการ : บทบาทและอานาจจอง
นายกรัฐมนตรีในรัฐราชการสมัยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ประกาศยึดอานาจการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง และกาหนดให้ หน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า
เป็นอานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ให้เป็น อานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย พร้อมกับ ให้อานาจ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการให้ความเห็นชอบ แทนรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้การดาเนินการเรื่องใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา
แม้ว่าจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นยายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้
ออกประกาศ จั ดการบริ ห ารงานโดยกาหนดให้ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ มีห น้าที่ กาหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงาน
ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ นาไปดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
โดยแบ่งหน้าที่ ออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ฝ่าย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายกิจการพิเศษ ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
ฝ่ายความมั่นคง โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
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รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดแรก โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะ
หยิบยกเอาส่วนงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และงานด้านฝ่ายกฏหมายมาพิจารณา โดยพบว่า
รัฐบาลประยุทธ์ 1 หัวหน้าทีมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ คือ โดยมอบหมายให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม การปรับคณะรัฐมนตรี
ครั้ งต่อมา นายกรั ฐ มนตรี ได้แต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐ มนตรีด้านเศรษฐกิ จ
หลังจากรัฐบาลถูกโจมตีอย่างหนักเรื่องปัญหาปากท้อง และสินค้าเกษตรตกต่า กระทั่งนามาสู่ การ
ปรับคณะรัฐมนตรีในกระทรวงด้านเศรษฐกิ เพื่อดึงผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์แต่ละด้าน
มาทาหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจ
งานด้านความมั่นคง มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ดูแลงานด้านนี้ โดยมีกระทรวงสนับสนุนทั้ง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานด้านความมั่นคง เช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร สานักข่าวกรองแห่งชาติ
นอกจากนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังอาศัยอานาจพิเศษในการดาเนินงานด้วยเช่นกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 กาหนดให้ ในกรณีที่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การ
ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความสมานฉั น ท์ ข องประชาชนในชาติ หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น ระงั บ หรื อ
ปราบปรามการกระทาอัน เป็น การบ่อนทาลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราช
บัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร
ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอานาจ
สั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทาการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง
บริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคาสั่งหรือการกระทา รวมทั้งการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
เป็นคาสั่งหรือการกระทา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อ
ได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
โดยใช้เข้าแก้ปัญหาในหลากหลายประเด็น ทั้งคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 11/2558 เพื่อกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่ งรัฐบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสาระสาคัญของคาสั่งฉบับนี้ คือ กาหนดโทษให้ผู้ที่ขายสลากฯ เกินราคาที่
กาหนดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคมีอานาจในการป้องกันและปราบปรามการ
กระทาความผิด หรือ คาสั่งฉบับที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจั กรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริ การ หรือสถานประกอบการที่ เ ปิ ด
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ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการโดยมีสาระสาคัญ คือ ห้ามการรวมกลุ่มกันในพฤติการณ์ที่
น่าจะนาไปสู่การแข่งรถ
รวมไปถึงการใช้อานาจแทรกแซงการทางานของหน่วยงานอื่นๆเช่น คาสั่งฉบับที่ 64/2559
เรื่ อ ง การให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครพ้ น จากต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากตาแหน่งรวมถึงให้
ผู้ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากตาแหน่ง
รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครด้ ว ย และให้ พล.ต.อ.อั ศ วิ น ขวั ญ เมื อ ง รองผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาสั่งที่ 7/2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบพิจารณา
แต่งตั้งข้าราชการตารวจ เพื่อแก้ปัญหาการซื้อขายตาแหน่ง มีเนื้อหาว่า ขั้นตอนการแต่งตั้งเริ่มจากให้
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานระดับกองบังคับการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจระดับกองบังคับการ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ แล้วเสนอ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานระดับกองบัญชาการเพื่อดาเนินการ แล้วเสนอต่อผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ โดยมี รอง ผบ.ตร. เป็นคณะร่วมพิจารณา มาตรา 44 กลายเป็นอานาจที่ใช้ในการ
จัดการทุกเรื่อง มาตรา 44 นั้นให้อานาจกับหัวหน้า คสช. กระทาการได้ทุกอย่าง และเหนือกว่าทั้งฝ่าย
บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และเป็นคาสั่งที่เป็นผลที่สุด โดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย ซึ่งระบุไว้ใน
มาตรา 48
5.4 บทวิเคราะห์ : เปรียบเทียบรัฐราชการจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และสมัยพลเอกประยุทธ
จันทร์โอชา
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของรัฐราชการใน 2 ยุด โดยยุคแรกเป็นรัฐ
ราชการในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัชต์ ที่ตัวแสดงหลักคือนายกรัฐมนตรีมีอานาจสูงสุด กุมเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด สถาปนารัฐราชการอย่างเข้มข้น การเสนอนโยบายถูกจากัดวงอยู่ที่ระบบราชการ ทาให้เกิด
การขยายตัวของรัฐราชการเพื่อรองรับแนวทางการบริหารและนโยบายของคณะปฏิวัติและรัฐบาล
กลายเป็นศูนย์รวมบริหารและวางนโยบาย ในขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ ถูกลดทอนบทบาทลง เช่น การ
ปิดพื้นที่ทางการเมือง ยุบพรรคการเมือง ยุบสภาผู้แทนราษฎร
การประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่
นายกรั ฐ มนตรี ที่ จ ะสามารถใช้ อ านาจการบริ ห าร นิ ติ บั ญ ญั ติ และตุ ล าการได้ อ ย่ า งเบ็ ด เสร็ จ
นายกรัฐมนตรีคุมอานาจเหนือรัฐสภา ซึ่งในสมับจอมพลสฤษดิ์ สภาไม่มีอานาจล้มล้างหรือถอดถอน
รัฐบาล ทาให้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ทางานโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อสภา จอมพลสฤษดิ์ ใช้อานาจแบบ
เด็ดขาดเพื่อจากัด พวกนอกรีตนอกรอย เป็นสิ่งที่พบเห็นได้อยู่เสมอ เช่น การลงโทษประหารชีวิตชาว
จีนผู้ลอบวางเพลิง และกาจัดผู้กระทาการอันเป็นคอมมิวนิสต์ พร้อมๆกับปัญญาชน นักศึกษา และ
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นั กหนั งสื อพิมพ์ ตลอดจนนั กการเมืองจานวนมากมายที่ วิพากษ์วิจารณ์จอมพลสฤษดิ์ตลอดจน
วิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์และสังคมไทย ได้ถูกปราบปรามอย่างรุนแรง
นอกจากนี้ อานาจนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ถืออานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
โดยควบคุมทั้งฝ่ายข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ดารงตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ตลอดจน
ข้ า ราชการต ารวจ พร้ อ มๆกั บ การควบคุ ม งานด้ า นงบประมาณ โดยการ จั ด ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีใหม่โอนสานักงบประมาณจากกระทรวงการคลังมาสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น
นัยยะสาคัญที่รวมศูนย์อานาจ โดยเฉพาะด้านงบประมาณมาที่ตัวนายกรัฐมนตรี (วรรธิกา ตันติรัตน์
ไพศาล, 2532)
ในขณะที่ รัฐราชการสมัย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา พบว่า มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยมีคณะรักษาความมั่นคงในฐานะผู้
กาหนดนโยบาย โดยมีส่วนราชการ กระทรวง กรม และส่วนราชการอื่นๆ นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้มอบหมายงานด้านต่างๆออกเป็นหลานส่วน แสดงให้เห็นถึงอานาจ คณะรักษาความสงบแห่งชาต
ที่ถูกแบ่งออกผ่านฝ่ายต่างๆ อาธิ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ และฝ่ายกฏหมายเป็นต้น อานาจ
พิ เ ศษของนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ บาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ จนถึ ง รั ฐ บาลของจอมพลถนอม
กิตติขจร มีการใช้ อานาจตาม มาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 ที่
บัญญัติว่า
“มาตรา 17 ในระหว่างที่ใช้ธรรมนูญนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ใน
การระงับหรือปราบปรามการกระทาอันเป็นการบ่อนทาลายความมั่นคงของราชอาณาจักร กวน หรือ
คุกคามความสงบที่เกิดขึ้นภายใน หรือมาจากภายนอกราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรีโดยมติของ
คณะรัฐมนตรีมีอานาจสั่งการ หรือกระทาการใดๆ ได้ และให้ถือว่าคาสั่งหรือการกระทาเช่นว่านั้นเป็น
คาสั่งหรือการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือกระทาการใดไปตามความใน
วรรคก่อนแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้สภาทราบ”
ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ คนที่ถูกลงโทษไม่ใช่เพียงผู้ต้องหาที่ถูกสงสัยว่า กระทาความผิด
อาญา อย่างการ ลักทรัพย์ ฆ่าผู้อื่น หรือการวางเพลิงเผาทรัพย์ แต่รวมไปถึงผู้เห็นต่างทางการเมืองที่
ออกมาเคลื่อนไหว อย่างการแจกใบปลิวคัดค้านหรือออกความเห็ นต่อต้านรัฐบาลด้วยและหลังจาก
จอมพลสฤษดิ์เสียชีวิต ก็เข้าสู่ยุคการปกครองโดย จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งยังคงมี มาตรา 17 ให้
อานาจแก่จอมพลถนอมทั้งในธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2502 และที่อยู่ในธรรมนูญการปกครอง
พ.ศ.2515
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กรณีการใช้อานาจ ตามมาตรา 17 ในธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2502 กรณี ครูครอง จันดา
วงศ์คดีปราบคอมมิวนิสต์ต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ เพื่อป้องกันการกระทาผิด
ชนิดนี้ต่อไปภายหน้า เจ้าหน้าที่จึงได้ดาเนินการประหารชีวิต อีกกรณีคือคดีของ นาย ศุภชัย ศรีสติถูก
จับกุมด้วยข้อหาการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ บ่อนทาลายความมั่นคงของราชอาณาจักร และทรยศ
ขายชาติ จนถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยอานาจตามมาตรา 17 โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธ รรม
(ทั ก ษ์ เฉลิ ม เตี ย รณ, 2548) รวมไปถึ ง กรณี ค ดี น ายรวม วงศ์ พั น ธ์ สมาชิ ก กรรมการเมื อ งพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ข้อหาคอมมิวนิสต์ เขาถูกจับได้และประหารชีวิตต่อหน้าประชาชน เมื่อ
24 เมษายน พ.ศ. 2505 และกรณีสั่งประหาร นายศิลา วงศ์สิน ข้อหากบฏผีบุญ ในการกาจัดกวาด
ล้าง ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล(บัญชา สุมา, 2525)
อ านาจพิ เ ศษในรั ฐ บาลคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติจ ะพบว่า การใช้ อ านาจพิ เ ศษของ
นายกรัฐมนตรี ผ่าน มาตรา 44 มีลักษณะที่ใช้เข้าไปจัดการงานบริหารราชการแผ่นดิน ครอบคลุม
หน่วยงานหลายส่วน ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การจัดระเบียบสังคม รวมไปถึงการคุ้มครอง
และให้อานาจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภาระกิจตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นการใช้อานาจนิติบัญญัติ เช่น การออกกฎหมายให้อานาจเจ้าหน้าที่ การแก้ ไขกฎหมาย
และอานาจบริหาร เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ แต่ไม่ปรากฎการใช้
อานาจตุลาการที่ชัดเจน เช่น การสั่งลงโทษบุคคล
ความแตกต่างของการนามาใช้ของมาตรา 44 ในสมัยรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และมาตรา 17 ในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กล่าวคือ มาตรา 17 นั้นถูกนาไปใช้ในการลงโทษ
ที่ เด็ดขาดมากกว่า เช่นการสั่งประหารบุคคล กลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าเป็นคอมมิวนิส ต์ เป็นอันธพาล
วางเพลิง หรือทาการต่อต้านการทาการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ รวมไปถึงผู้ที่ถูกมองว่าเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการเมือง จึงอาจะกล่ าวได้ว่า การใช้อานาจพิเศษของคณะรัฐประหารในยุคจอมพลสฤษดิ์
ธนรัชต์ ส่วนใหญ่เน้นไปที่การใช้อานาจตุลาการ ในการชี้ขาดข้อพิพาท และพิพากษาคดี เพื่อลงโทษ
บุคคลที่เห็นว่าเป็นภัยต่อรัฐหรือต่อคณะรัฐประหาร มีน้อยมากที่ใช้อานาจบริหาร เพื่อการบริหาร
จั ดการ การดาเนิ น กิจ การของรั ฐ การบังคับใช้กฎหมาย หรือ อานาจนิติบัญญัติ เพื่อการบัญญัติ
กฎหมายแก้ไขกฎหมายก็น้อยเช่นกัน
ในทางกลับกัน การใช้มาตรา 44 ในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลับใช้อานาจนิติ
บัญญัติ เน้นการออกกฎหมายเสียส่วนใหญ่ และใช้อานาจบริหารเป็นลาดับรอง แต่อานาจตุลาการ
แทบ ดังนั้นังที
สิ่ ่แตกต่างไปก็คือการขยายอานาจโดยกว้างของ มาตรา44 นั้นมีมากกว่า มาตรา 17
ค่อนข้างมาก ในขณะที่จอมพลสฤษดิ์ใช้อานาจตามมาตรา 17 เพียง 11 ครั้ง ในขณะที่หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่ งชาติ ใช้อานาจตามมาตรา 44 ในด้าน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือให้ออกจาก
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ราชการของข้าราชการประจา เช่น กรณีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดการจัดระเบียบสังคม เช่น
การประกาศห้ามหาบเร่ -แผงลอยทาการค้านฟุตบาท หรือการควบคุมราคาสลากกินแบ่ง 80 บาท
เป็นต้น การให้ความคุ้มครอง และอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจภายใต้คาสั่ง
คสช การใช้ไปเพื่อมิติเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ การยกเว้นการทา EIA
EHIA ในโครงการขนาดใหญ่อันมีส่วนกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
ตาราง 8 เปรียบเทียบรัฐราชการสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และสมัยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
ยุคสมัย

รัฐธรรมนูญ
ผู้นาทางการเมือง

โครงสร้างสถาบันทาง
การเมือง

รัฐราชการ
สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

รัฐราชการ
สมัยพลเอกประยุทธ จันทร์
โอชา

ธรรมนูญปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์คุม
อานาจเบ็ดเสร็จในฐานะ
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
ปฏิวัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยมีการแบ่งโครงการอานาน
หน้าที่ในด้านต่างๆ มีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ฌอชาเป็น
หัวหน้าคณะฯ และดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ภูมิหลังอาชีพ
คณะรัฐมนตรีมีสัดส่วน
ข้าราชการประจาที่สูง โดยใช้
ข้าราชการฝ่ายทหารเข้าดารง
ตาแหน่งในสัดส่วนที่มากกว่า
ข้าราชการประจา
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสภานิติบัญญัติ
ทาหน้าที่รัฐสภา

คณะรัฐมนตรี ภูมิหลังอาชีพ
คณะรัฐมนตรีมีสัดส่วนของ
ข้าราชการประจาที่สูงมาก แต่
ในจานวนนั้นมีสัดส่วน
ข้าราชการประจามากกว่า
ข้าราชการฝ่ายทหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญทาหน้าที่แทน
รัฐสภา
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ทหาร ข้าราชการประจาฝ่ายพล
เรือน นักธุรกิจ นักวิชาการ
อานาจตามมาตรา 17 แห่ง
อานาจตามมาตรา 44 แห่ง
อานาจพิเศษ
ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
2502
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ขอบเขตการใช้อานาจ เน้นการใช้อานาจทางตุลาการ เน้นใช้อานาจนิติบัญญัติและ
อานาจบริหาร
เนื้อหาการใช้อานาจ ใช้เพื่อกาจัดภัยคุกคามต่อความ ใช้ควบคุมผู้เห็นต่างและต่อต้าน
รัฐบาล โดยเน้นใช้เพื่อการ
พิเศษ
มั่นคง และผู้ต่อต้านรัฐบาล
บริหารจัดการ การดาเนิน
กิจการของรัฐ การบังคับใช้
กฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐมีอานาจเหนือกลุ่มธุรกิจใน รัฐผนวกรวมกับกลุ่มธุรกิจขนาด
ฐานะผู้ออกกฏระเบียบและ
ใหญ่ในการรวมกันออกนโยบาย
รัฐและกลุ่มธุรกิจ
ควบคุมธุรกิจการค้า โดยให้
โดยเฉพาะนโยบายทาง
ความคุ้มครองและรับ
เศรษฐกิจ มีการดึงภาคธุรกิจ
เข้ามาเป็นคณะกรรม ในระดับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน
นโยบาย
ตัวแสดงทางการเมือง

ข้าราชการ

แหล่งที่มา ผู้วิจัยดัดแปลงจาก อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ. (2558). รัฐราชการไทยในสมัยพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์: ปัญหาระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ (2523–2531). วารสารสังคมศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.หน้า 87. โดยใช้ข้อมูลที่วิจัยเก็บรวบรวม
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บทที่ 6
บทสรุปและอภิปรายผล : รัฐราชการทหารไทย
(Militarization Bureaucratic Polity)
ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอผลจากการทารัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อม
สถาปนารัฐบาลใหม่ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน
ทางการเมืองครั้งสาคัญ มีกระจายอิทธิพลทหารเข้าสู่ทุกองคาพยพ พร้อมๆกับการ
6.1 รัฐราชการทหารไทย ( Militarization Bureaucratic Polity ) ภายใต้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
6.1.1 การใช้เครื่องมือทางรัฐธรรมนูญและกฏหมายเพื่อผนวกรัฐราชการให้อยูใน
โครงสร้างที่เป็นทางการของระบบและสถาบันทางการเมือง
การดาเนิ น การบริ ห ารราชการแผ่ นดินของรัฐ บาลคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ภายใต้
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ แรกในยุคคสช. ที่จัดทาโดย
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ก็เคยมีการ
บัญญัติให้มี “คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ ” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
แนวคิดกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ
ที่มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ก่อนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558
สาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ คือการกาหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรูปและการปรองดอง หรือ คปป. ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักว่านี่คือการจงใจสืบทอดอานาจของ
คสช. อย่างชัดเจน เนื่องจาก คปป. มีโครงสร้างจากข้าราชการและกองทัพเด่นชัดมาก แถมมีสถานะ
เป็ น เหมือนซูเปอร์ รั ฐ บาล หรื อ รั ฐ ซ้อนรัฐ เนื่องจากรัฐ ธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ให้ อานาจพิเศษไว้
มากมาย ในสถานการณ์ปกติก็สามารถกาหนดแนวทางการปฏิรูปและจัดสรรงบประมาณได้ แต่หาก
สถานการณ์ไม่ปกติ ยังให้อานาจช่วง 5 ปีแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญว่า หากเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศโดยไม่สามารถควบคุมได้ คณะกรรมการชุดนี้สามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน3 เพื่อใช้มาตรการที่จาเป็นในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้แต่ในที่สุด คปป. ก็ไม่
เกิดขึ้น เพราะสภาปฏิรู ป ฯ ลงมติไม่รับร่างรัฐ ธรรมนูญ ฉบับบวรศั กดิ์ ต้องตั้งคณะกรรมการร่ า ง
รัฐธรรมนูญกันใหม่ โรดแมปการเลือกตั้งขยายออกไปจนล่าสุดก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนัก
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การเปลี่ยนแปลงในการกาหนดนโยบายที่รัฐราชการต้องการสร้างความชอบธรรมผ่านการ
บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญและกฏหมาย “นโยบายการปฏิรูปประเทศ” เป็นภาพแสดงของการเข้าสู่สนาม
การเมืองของรัฐราชการในลักษณะใหม่ที่ เป็นความพยายามเข้าครอบงาและกาหนดนโยบายทาง
สั งคม เศรษฐกิจ และการเมือง อัน เป็นการครอบงาที่เบ็ดเสร็จและได้รับการรับรองทางกฏหมาย
ภายหลังการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี แนวทางในการกาหนดกรอบการพัฒนประเทสโดยมุ่งหวังเข้ามาเพื่อ
แก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ใน
การ จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ และให้เสนอ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2559) โดยได้มีการนาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่ว น ได้แก่ ภาค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยได้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะได้แก่ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และคณะอนุกรรมการจัดทาแผลปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ(Road Map)
สภานิ ติบั ญญัติแห่ งชาติ (สนช.) พิจารณา “พระราชบัญญัติจัดทายุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ.
2560” ซึ่งกาหนดให้มี “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” เข้ามาทาหน้าที่จัดทายุทธศาสตร์ชาติและ
กากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับข้อเสนอให้มีกรรมการโดย
ตาแหน่งซึ่งมาจากข้าราชการที่มาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ทั้งที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติต ามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมี
กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 17 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 34 คน อันเป็นการตบเท้าเข้าสู่สถาบัน
ทางการเมืองที่เป็นทางการของข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเพื่อครอบงาระบอบการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมไปอี ก 20 ปี ที่ ก รรมการไม่ ไ ด้ มี ที่ ม าจากประชาชนหรื อ ความยึ ด โยงใดๆกับ
ประชาชน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ทั้ง 28 รายชื่อ มีรายชื่อที่เป็นนายทหาร ตารวจ
ทั้งหมด 11 ราย และจานวนมากเคยร่วมงานกับรัฐบาลภายใต้การนาของคณะรัฐประหารหรือ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ขณะที่จานวนหนึ่งเป็นกลุ่มนายทุนที่ร่วมงานกับรัฐบาลมาโดยตลอด พร้อม
กันนี้ยังมี 5 รายชื่อที่ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อสังเกตุในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ โดยประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และนายกรัฐมนตรี
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เป็นบุคคลเดียวกัน รวมทั้ง รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็เป็นผู้ แต่งตั้งคณะกรรมการฯและผู้
ทรงคุณิด้วยตัวเอง รวมทั้งการส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติให้ สภานิติบัญญัติ พิจารณา ก็พบว่า สมาชิกสภา
นิติบัญญัติส่วนใหญ่ก็ได้รับการแต่งตั้งมาจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นคนเดียวกับ
ทั้ง นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตต์ชาติ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงเป็นการสถาปนารัฐราชการอย่างเข้มข้น อาศัยเครื่องมือทางกฏหมายและรัฐธรรมนูญโดยสามารถ
ออกแบบสถาบันทางการเมืองอีกสถาบันหนึ่งที่บรรจุข้าราชการประจาเข้ามาควบคุมการดาเนินงาน
ของรัฐบาลในอนาคต โดยมีคณะกรรมการที่มีสัดส่วนเป็นข้ าราชการประจาทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพล
เรือนเป็นกรรมการ ซึ่งจากสัดส่วนดังกล่าวไม่มีการเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นการนโยบายในการดาเนินงานของรัฐบาลเลย
6.1.2 การผนึกกาลังระหว่างรัฐราชการกับกลุ่มทุนใหญ่เพื่อเอื้อประโยชน์และค้าจุนซึ่งกัน
และกันอย่างชัดเจน
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้กลไกของประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รูปแบบของกระบวนการ
กาหนดนโยบายโดยใช้กลไกของระบบราชการผสานกับภาคเอกชน ภาคเอกชนหรือกลุ่มทุนผันตัวเอง
จากผู้รับการปกป้องคุ้มครองในรัฐราชการแบบเดิมเข้ามาสู่อานาจที่เป็นทางการ นโยบายประชารัฐ
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public - Private Steering Committee) ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ มีคณะกรรมการบริหารและคณะทางาน 12 ชุด เพื่อความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาชน
การแต่งตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี หากแต่เป็นคณะกรรมการที่ภาคเอกชนขัน
อาสาเข้ามาช่วยภาครัฐดาเนินการขับเคลื่อนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวง กรม
และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆคณะกรรมการบริ ห ารและคณะท างาน 12 ชุ ด หั ว หน้ า ที ม ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนล้วนแล้วแต่รัฐมนตรีและเป็นทหารและข้าราชการที่สนิทกับทหาร และในส่วนของหัวหน้า
ทีมภาคเอกชน ล้วนเป็นเอกชนรายใหญ่ของไทย เช่น บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์, บจก.กลุ่มเซ็นทรัล ,
บจก.น้าตาลมิตรผล , บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล , บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่า ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ที่มีการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ใน
ภาคประชาชนภาคธุรกิจ หรื อภาครัฐมาใช้ โดยพบว่า นโยบายประชารัฐของรัฐบาลทหารทีัมี่ การเอื้อ
ประโยชน์ให้กับนายทุนทั้งไทยและเทศ จากที่รัฐบาลทหารให้ความหมายของประชารัฐว่าเป็นการ
ประสานกันระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาชน แต่สุดท้ายความหมายดังกล่าวได้แปรสภาพออกมา
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเท่านั้น
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กรณีประชารัฐสวัสดิการ เป็นการให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้ชาระค่าสินค้าและ
บริการผ่านเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กาหนด เมื่อชาระค่าสินค้า
และบริการแล้ววงเงินจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย โดยเห็นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุน
ใหญ่เจ้าของสินค้าอุปโภค-บริโภคขนาดใหญ่ ที่ส่งผ่านสินค้าไปยังตัวแทนผู้จาหน่ายในรูป “ร้านธงฟ้า
ประชารัฐ” ตามมาตราการการดาเนินงานของนโยบายดังกล่าว ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากบริษัท
ใหญ่ไม่กี่ราย ขณะที่สินค้าจากชาวบ้าน สินค้า SME จากกลุ่มผู้ผลิตในท้องถิ่น ผู้ผลิตขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม ที่ไม่มีไลน์ธุรกิจที่สามารถซื้อ-ขายกับร้านค้าที่กรมการค้าภายใน-กรมบัญชีกลาง กาหนดได้
ก็จะไม่สามารถขายสินค้าของตนเองได้
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จากัด เป็นตัวอย่างสาคัญในการเข้ามามีบทบาทใน
การร่วมออนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาททหารและภาคเอกชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทย จากัด จดทะเบียนวันที่วันที่ 29 เมษายน 2559 ทุน 100 ล้านบาท
แม้ว่าจะเป็นนโยบายที่ริเริ่มมาจากภาครัฐ แต่พบว่า สัดส่วนการถือหุ้นมีบริษัทเอกชนระดับประเทศ
เข้าร่วมถือหุ้ น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ถือ 99,996 หุ้น (99.99%) ในฐานะกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) และเป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชนจากคณะทางานสานพลัง
ประชารัฐทั้ง 12 คณะ สาหรับบริษัทประชารัฐสามัคคีในจังหวัด จากการศึกษาข้อมูลพบว่า บริษัท
ประชารั ฐ รักสามัคคีชุมพร (วิส าหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด จดทะเบียน 21มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทุน
4,000,000 บาท ที่ตั้งเลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งคา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ถือ 1,000 หุ้น (25%) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ถือหุ้นจานวน 390 หุ้น
(9.75%) เป็นต้น
จึงกล่าวได้ว่า รัฐราชการทหารไทย มีการปรับบทบาทของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และทุนที่เปลี่ย นแปลงไปจากเดิม โดยเป็นการผนวกกาลังระหว่างรัฐ ราชการที่ใช้มาตราการทาง
กฏหมายสร้างความชอบธรรมในทางการเมือง และออกกฏหมายและนโยบายเพื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ทุน โดยเฉพาะกลุ่มทุนใหญ่ ที่อาศัยแอบอิง และผนวกตัวเองเข้าไปอยู่ในสถาบันที่เป็นทางการในการ
ออกนโยบาย พร้อมๆกับได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่
6.1.3 การใช้พลังของระบบราชการฝ่ายทหารควบคุมระบบการเมืองโดยมีพลังของระบบ
ราชการค่อยสนับสนุน
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอานาจตาม รัฐธรรมนูญชั่วคราว ฉบับปี 2557 ที่
ประกาศใช้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มาตรา 44 ที่ให้
อานาจแบบเบ็ดเสร็จไว้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียวมาตรา 44 ก็กลายเป็น
เครื่ องมื อสารพั ดประโยชน์ ที่น ายกรัฐ มนตรี ประยุ ทธ์ จันทร์โ อชา ใช้เป็นฐานอ านาจออกค าสั่ ง
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นานัปการ จากคาสั่งหลายฉบับที่ออกมาโดยอาศัยอานาจมาตรา 44 มีทั้งการโยกย้ายข้าราชการ เพื่อ
แก้ปัญหาการบริหารงาน การออกมาตรการหรือนโยบาย เพื่อการใช้ประโยชน์ เป็นต้น จากการศึกษา
จะพบว่า ทหารได้เข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง ทั้งการควบคุมกากับดูแลการบริหารและดาเนินงาน
ของระบบราชการ
ภายใต้ น โยบายปฏิ รู ป ต ารวจของรั ฐ บาลคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อดาเนินการปฏิรูปองค์กรตารวจ โดยพบว่ามีความพยายามแทรกแซง
การดาเนินของของการปฏิรูปตารวจ พบว่ามีการใช้อานาจพิเศษในการแทรกแซงกิจการตารวจทั้ง
นโยบายการปฏิรูปตารวจที่กระทาผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายประจาปี
การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ด้วยการเพิ่มปลัดกระทรวง
กลาโหมเข้ามาเป็นกรรมการจึงเห็นได้ว่าในกรณีนี้ ทหารได้เข้าแทรกแซงการทางานของระบบราชการ
อื่น เพื่อแสดงบทบาทนาในการบริหารประเทศตามนโยบาย ซึ่งองค์กรตารวจถือเป็นองค์กรที่สาคัญ
หนึ่งในการบริหารจัดการดูแลความเรียบ ความสงบของประชาชนโดยรวม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่ง 64/2559 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจาก
ตาแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากกรณีระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ใน
กรุงเทพมหานครของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 44 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2557 รวมไปถึงการแทรกแซงการด าเนิ นงานด้ านงบประมาณของท้ องถิ่น แต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน พบว่าสัดส่วนของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีตาแหน่งปลัดบัญชีทหารเข้าไปเป็นกรรมการและเลขานุการ พบว่าทหาร
ภายใต้การนาของรัฐ บาลคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ จากตาแหน่งของกรรมการทั้ง 8 คนไม่มี
ตัวแทนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมด คือ ข้าราชการ โดยมี
ทหารถึง 5 คน จาก 8 คนในคณะกรรมการฯ
ด้านการบริหารงานของระบบราชการ ณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหน้าที่กาหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ นาไปดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ กากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ
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ด้านการจัดระเบียบสังคม วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ
ทหารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองบัญชาการตารวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจเขตปทุมวันเชิญบริษัท
ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นสาหรับเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล Grab Bike และ Uber MOTOR เข้า
หารือเพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และประเด็นปัญหาที่ขัดต่อกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่กากับ
ดูแล
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 42/2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุม ให้ จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิด
กฎหมายโดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิด
กฎหมายทาหน้ าที่กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในระดับรัฐ บาล ให้ กองทัพเรือ และศูน ย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ซึ่งจัดตั้งโดยมติสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2540 และมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.
2540และวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541 ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติการทางทะเลและ
ชายฝั่ง และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีอานาจหน้าที่ควบคุม สั่งการ กากับดูแล
และประสานการปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ปวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สานักงานตารวจแห่งชาติและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย โดยให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมาย มีอานาจในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประมงดาเนิ นการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้รับใบอนุญาตในอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทาการประมงในทะเล ในกรณีของการ
ทาหน้าที่ของฝ่ายทหาร ที่เข้ามาจัดการปัญหาด้านการประมงควบคู่ไปกับการดาเนินการปกติของ
ราชการส่วนต่างๆที่ทาหน้าที่เดิมอยู่ก่อนหน้าแล้ว
กรณีเรือประมงจับปลาฉลามวาฬที่จังหวัดภูเก็ต พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการ
ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือโท ประยุธ ภู่เทียน ที่ปรึกษาศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการ
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และ พลเรือ
ตรี บวร มัทวานุกูล รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมติดตามผลการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีเรื อประมงจั บ ปลาฉลามวาฬ รวมไปถึงกรณี ทหารกองกาลั งรักษาความสงบพื้นที่เกาะสมุย
กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุย ตารวจ สภ.บ่อผุด เข้าจัดระเบียบพื้นที่
ชายหาดบางรักษ์ ชายหาดสาธารณะบนเกาะสมุย หลังมีชาวประมงพื้นบ้านเข้ามาบุกรุกยึดพื้นที่ปลูก
สร้างที่อยู่อาศัยทาประมง ตามแนวชายหาดโดยผิดกฎหมาย

133
เดิมอานาจหน้าที่นี้เป็นของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีหน้าที่จัดระเบียบ
การประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ให้กรมประมงมีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทาประมง และการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่
มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืน มีอานาจหน้าที่
ก าหนดมาตรการในการท าการประมงและการใช้ ประโยชน์ จากสั ต ว์น้ า ควบคุ ม ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทาการประมงในแหล่งน้าจืดและทะเล การค้าสัตว์น้าให้เป็นไปตามกฎหมาย
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เดิมมีชื่อ ศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย”
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของ
กระทรวงมหาดไทย การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีลักษณะการทางาน
แบบปิดโดยบริหารเป็นการภายใน มีบทบาทในการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจัง
โดยมีลักษณะการทางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ จะเน้นรูปแบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ไม่เน้นเอกสาร
เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิชมรม
สมาคม สถาบั น อาสาสมัคร และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นแกนหลักในการ
ประสานความร่วมมือของทุกองค์กร
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารงานระดั บจัง หวัดและให้ การปฏิ บัติง านของส่ ว นราชการในจั ง ห วั ด
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่ างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ประชาชนได้รับความพึงพอใจให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทาหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดาเนินการของ
ศู น ย์ ด ารงธรรมทั้ ง ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และบุ ค ลากร ให้ ส ามารถบริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และกาหนดให้ใ ห้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน และวางแนวทางการปฏิ บั ติ ภ ายในศู น ย์ ด ารงธรรม โดยมี
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กากับดูแลและอานวยการให้การบริหารงานของศูนย์ดารงธรรม
กรณีทหารกับการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.ได้สั่งให้
ทุ ก หน่ ว ยติ ด ตามสถานการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ งานด้ า นความมั่ น คง ให้ ทุ ก หน่ ว ยสานต่ อ ภารกิ จ
สนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเฉพาะงานรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในเรื่องการรักษา

134
ความปลอดภัย การจัดระเบีย บสังคม การบังคับใช้กฎหมาย การป้องปรามการกระทาผิดกฎหมาย
ดูแลทรัพยากร แก้ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวโดยให้ประสานการปฏิบัติกับทุกส่วนราชการอย่าง
รอบคอบ ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กองทัพบกส่งเจ้าหน้าที่ทหารสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด รวมถึงการรับรู้ ปัญหาความเดือดร้อน การคลี่คลายปัญหาผบ.ทบ.สั่งหนุนงาน คสช.
พร้อมกาชับทุกหน่วยช่วยงานศูนย์ดารงธรรม(ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
การจัดระเบียบสังคมผ่านการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม จากการศึกษาพบว่า กรณีศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปัญหาชาวบ้า นรุกล้าที่ทากิน ในพื้นที่ของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 12 พฤษจิกายน 2557 พ.ท.ประพล อาจหาญ หัวหน้าศูนย์ประสานงานและช่วยเหลื อ
ประชาชน กองกาลังรักษาความสงบจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด
บุรีรัมย์ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายนิเวศ
ทิวทอง ผู้อานวยการ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้บริหารท้องถิ่น
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ของโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม ที่มีเนื้อที่เดิม 150 ไร่
แต่ถูกชาวบ้านรุกล้าทากิน หลือประมาณ 105 ไร่ และมีข้อพิพาทกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
(ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, 2557)
นอกจากนี้ยั งพบกรณีร้ องทุกข์ปัญหาน้าประปาสูงเกินจริง การประปาส่วนภูมิภ าคสาขา
สมุทรสงคราม นาโดย นายโกศล อักษรอินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม,
นายสมชาย ชื่นชม ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม,นายสมจินต์ ศรีทอง
และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ ตัวแทนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ทหาร
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้าสูงกว่าปกติของบ้านเลขที่ 954/9 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่
กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หรือปัญหาหนี้นอกระบบ ศูนย์ดารงธรรมร่วมกับทหาร นาโดยพ.ต.ท.
กฤติกร ปานผล
แม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ทหารและศูนย์ดารงธรรมพร้อมด้วยการสนธิ
กาลังระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยปฏิบัติการครั้งนี้ หัวน้าชุดเฉพาะกิจศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
พิจิตร ได้สนธิกาลังร่วมกับทหารจากกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้ อยจังหวัดพิจิตร และ กาลัง ฝ่าย
ปกครองจังหวัดพิจิตร จานวน 20 นาย ออกปฏิบัติการ ติดตาม และจู่โจมเข้าจับกุมแก๊งทวงหนี้เงินกู้
นอกระบบ(โพสต์ทูเดย์, 2560)
กรณีการเข้าจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในสังคม มีการสนธิกาลังระหว่างทหารและตารวจ
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม พร้อมฝ่ายปกครอง เช่นกรณีการจับกุมสิ่งผิดกฎหมาย บ่อนการพนัน
ศูนย์ดารงธรรมโดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของ ศูนย์ดารงธรรม ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง
ทหาร ตารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จนนามาสู่การจับกุมผู้กระทา
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ผิด ส่งดาเนินคดี ตามกระบวนการของกฎหมายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ภายหลังจาก ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าในพื้นที่บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 ตาบลดู่ อาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน ทั้งกลางวันกลางคืน บางวันเล่นจนสว่าง ส่งเสียงดัง
สร้างความราคาญ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก อีกทั้งยังมีประชาชนเข้าไปเล่นการพนันซึ่งเป็นการมอมเมาประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่น
ๆ ตามมา เช่น อาชญากรรม การเป็นหนี้สิน
ข้อสังเกตุหนึ่งจากการศึกษาเรื่องการเข้ามาจัดระเบียบสังคมผ่านการดาเนินการของศูนย์
ดารงธรรมพบว่ามีการทางานมีลั ก ษณะในเชิงการจัดตั้ งชุดปฏิบัติ การเคลื่ อนที่เ ร็ว ซึ่งปรากฏใน
ลักษณะของการจัดตั้งชุดปฏิบัติการรับเรื่องร้องทุกช์ โดยประกอบไปด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ต ารวจ เจ้ า พนั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราบ ฝ่ า ยทหาร ดั ง เช่ น กรณี ค าสั่ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่
769/2559 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์โดยให้สนธิกาลังร่วมระหว่างทหาร ตารวจ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง โดย ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย หัสหน้ากลุ่ม
งานอานวยการ สานักงานจังหวัดเชียงรายเป็นหัวหน้าชุกป้องกันจังหวัดเชียงราย ผู้ปทนดารวจภูธร
จังหวัดเชียงราย ผู้บังคบกองร้อยทหารสารวัติ มณฑลทหารบทที่ 37 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม ซึ่ง
การจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดารงธรรม ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่
6.2 บทสรุป
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดของ Fred W. Riggs จะพบว่าสัดส่วนของ
ผู้นาทางการเมืองมีพื้นฐานหรือภูมิหลังมาจากระบบราชการทั้งสิ้น นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ทาหน้ าที่แทนรัฐ สภา) มีการแต่งตั้งข้าราชการทหาร ต าวจและฝ่ ายพลเรือนที่มีสัดส่วนมากกว่า
ตั ว แทนภาคประชาชน และสมาชิ ก ทั้ งหมดล้ ว นแล้ ว แต่ ม าจากการแต่ง ตั้ งทั้ ง สิ้ น นอกจากนี้ เ มื่อ
วิเคราะห์ตามแนวคิดรัฐราชการ จะพบว่า กลุ่มผู้นาในระบบราชการที่สามารถควบคุมตัวแทนของ
ประชาชนจนในที่สุดสามารถเข้ามาควบคุมประชาชนได้ผ่านการออกนโยบายทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม อันมีลักษณะเป็นรัฐราชการตามแนวคิด ของ Riggs
การปิดกั้นการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ และลดบทบาทของสถาบันในสังคมอื่นๆ ทาให้
ระบบราชการสามารถเข้าครอบงาการเมืองไทยผ่านการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองโดยกาหนด
บทบัญญัติไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญ และอาศัยอานาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ตาม
มาตรา 44 ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อดารงไว้ซึ่งอานาจในทางการเมือง จะพบว่า
อานาจพิเศษนี้ใช้เร่งรัดการดาเนินงาน และออกนโยบายโดยมีกลไกของระบบราชการสนับสนุนการ
ท างานของรั ฐ ราชการไทยภายใต้ รั ฐ บาล พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร์ โ อชา อี ก ทั้ ง ข้ อ ค้ น พบจาก

136
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความชอบธรรมและสถาปนาองค์กรทางการเมืองรูปแบบใหม่
เป็นการประสานกาลังระหว่างผู้นาในระบบราชการ ทหารและภาคธุรกิจ อันเป็นรัฐราชการรูปแบบ
ใหม่ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเป็น สถาบันใหม่ที่เป็นทางการให้กับรัฐราชการโดยได้รับ
การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตามแนวคิดของ Douglass C. North จึงถือได้ว่าการสร้างความเป็น
สถาบันให้แก่รัฐราชการทหารไทย โดยพยายามสร้างระบบการเมืองที่ส ามารถแก้ไขปัญหาความ
วุ่นวายที่เกิดขึ้น
6.3 อภิปรายผล
จากสมมติฐานข้อที่ 1) การเมืองไทยภายหลังการรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ทาให้ ร ะบบราชการได้กลั บ เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเมื องไทย ทั้งการเสนอนโยบาย การนา
นโยบายไปปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีกลายเป็นเวทีของการต่อรองและแสวงหาผลประโยชน์ทาให้การ
เมื อ งไทยกลั บ สู่ ร ะบอบรั ฐ ราชการอี ก ครั้ ง พบว่ า การเมื อ งไทยในปั จ จุ บั น หลั ง รั ฐ ประหาร 22
พฤษภาคม 2557 นี้ ข้าพเจ้ าเห็ น ว่าระบบราชการได้ พยายามกลั บ เข้ ามามีบ ทบาทส าคั ญในการ
เมืองไทย ทั้งการเสนอนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ โดยอานาจทางการเมืองมีแกนกลางคือ
ข้าราชการ ในลักษณะของการเข้ามาในพื้นที่ทางการเมือง ผ่านการดารงตาแหน่งในคณะรัฐมนตรีดัง
จะเห็นได้จากข้าราชการระดับสูงจากหลายๆกระทรวงสาคัญที่มีผลต่อการกาหนดนโยบายบริหาร
ประเทศเข้ารับตาแหน่งในคณะรัฐมนตรีจานวนมากโดยทาหน้าที่ตอบสนองให้กลุ่มทหารและคณะ
รัฐประหารสามารถกุมอานาจทางการเมืองให้เกิดความชอบธรรม บริหารประเทศเพื่อแก้ไข้ปัญหาของ
สังคมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังพบว่าพลังอานาจนอกระบบการเมืองในยุครัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ไม่สามารถตรวจสอบการใช้อานาจ ภาคประชาชนถูกปิดกั้น ไร้การตรวจสอบ พรรคการเมือง
อ่อนแอลงไม่ส ามารถสะท้ อ นความต้ องการของประชาชนได้ อั นเป็นภาพสะท้ อนว่ า รัฐ ราชการ
(Bureaucratic Polity) ได้กลับเข้ามาในการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามการกลับมาของ รัฐราชการ ครั้งนี้ แตกต่างจากคาอธิบายของ Fred W. Riggs
กล่าวคือ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของพลังนอกระบบราชการที่เข้มแข็งมากขึ้น
ทาให้ราชการต้องปรับตัวไม่อาจเข้ามาควบคุมอานาจทางการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จ เห็นได้จากการ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในสภาการปฏิรูปที่ คสช. แต่งตั้งขึ้นแม้จะไม่ได้มีความยึด
โยงจากประชาชน แต่ก็แสดงให้เห็นว่า คสช.ไม่อาจกุมอานาจได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงต้องเปิดโอกาสให้
กลุ่มอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
ดังนั้นในสมมติฐานข้อที่ 2) รัฐราชการภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 เป็นความพยายาม
ในการกลับเข้ามามีบทบาทสาคัญในทางการเมืองของรัฐราชการ แต่ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากตัว
แสดงทางการเมืองภายนอกระบราชการที่เข้มแข็งมากขึ้น แนวคิดแบบประชาธิปไตยจึงท้าทายรัฐ
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ราชการไทย ท้ายที่สุดต้องปรับตัว จากการศึกษาพบว่า การเปลียนรูปแปลงร่างของรัฐราชการที่ต่าง
ไปจากความหมายเดิม ที่ระบบการเมืองมีสถาบันราชการเป็นแกนกลางในการบริห ารประเทศ มี
ราชการฝ่ายพลเรือนเป็นกลไกหลักตอบสนองนโยบายของฝ่ายทหารที่ผลั ดขึ้นสู่อานาจ โดย รัฐบาล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอานาจตาม รัฐธรรมนูญชั่วคราว ฉบับปี 2557 ที่ประกาศใช้โดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงสามารถสรุปลักษณะของรัฐราชการไทยใหม่ได้ดังนี้1) สร้างความชอบ
ธรรมผ่านการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญและกฏหมาย นอกจากนี้ยังพบว่า2)รั ฐราชการกับกลุ่มทุนใหญ่
ประสานร่ ว มมื อ กั น ในกระบวนการนโยบายเพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ แ ละค้ าจุ น ซึ่ ง กั น และกั น ผ่ า นการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการกาหนดนโยบายใช้กลไกของระบบราชการผสานกับภาคเอกชน
ภาคเอกชนหรือกลุ่มทุนผันตัวเองจากผู้รับการปกป้องคุ้มครองในรัฐราชการแบบเดิมเข้ามาสู่อานาจที่
เป็นทางการ
รัฐราชการในความหมายเดิม มีราชการพลเรือนเป็นกลไกสาคัญ ประสานงานร่วมกับฝ่าย
ทหารที่มีกองกาลัง มีเข้าสู่อานาจจึงต้องประนีประณอมเอื้อประโยชน์แก่กัน ในขณะที่รัฐราชการไทย
ภายหลัง พ.ศ. 2557 พบว่าทหารพยายามเข้าครอบงาระบบราชการฝ่ายพลเรือนดังเห็ นได้จากการ
อาศัยเครื่องมือทางกฏหมาย และอานาจพิเศษเข้าแทรกแซงการทางานของระบบราชการฝ่ายต่างๆ
ทั้ง ข้าราชการตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมไปถึงระบบราชการส่วนกลางที่ทหารเข้าไป
ควบคุมในทุกกระทรวง จึงสรุปเป็นลักษณะที่ 3) ได้ว่า รัฐราชการทหารไทยเป็นระบบการเมื องถูก
ข้าราชการทหารเข้ายึดกุมอานาจทางการเมืองโดยมีกลไกจากระบบราชการพลเรือนคอยสนุบสนุน ดัง
จะเห็ น ได้ จ ากการออกประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ เ พื่ อ จั ด ส่ ว นงานของส่ ว นราชการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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นายธนบรรณ อู่ทองมาก เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2533 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รั ฐ ศาสตร์ บั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2) สาขาวิ ช าการเมื อ งการปกครอง คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชา
การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันทางานเป็น
พนักงานบริษัทเอกชนทางด้าน Clinical Research

