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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา  การพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก 
 
หน่วยท่ี 14  การเขา้ถงึความยตุธิรรมและธรรมาภบิาล 
 
ตอนท่ี 
 14.1 หลกัการและอุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรม 
 14.2 ประเดน็ดา้นปฏบิตัขิองการเขา้ถงึความยตุธิรรม 
 14.3 หลกัการและแนวปฏบิตัเิรือ่งธรรมาภบิาล 
 14.4 ประเดน็ดา้นปฏบิตัขิองธรรมาภบิาล 
 
แนวคิด 

1. การเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่อยา่งหนึ่งของมนุษย ์เช่น การไดร้บั
หลกัประกนัความเสมอภาคตามกฎหมาย และการไมถู่กกดีกนัหรอืเลอืกปฏบิตัใินลกัษณะต่าง ๆ 
รวมทัง้การขจดัอุปสรรคอื่น ๆ ในการเขา้ถงึความยตุธิรรม ยอ่มเป็นการส่งเสรมิการพฒันามนุษย์
อยา่งส าคญัยิง่ โดยเฉพาะในแง่ของการทีจ่ะไมถู่กปิดกัน้โอกาสและทางเลอืกต่าง ๆ ในการ
พฒันาศกัยภาพของมนุษย ์ดงันัน้การท าความเขา้ใจความหมายและแนวคดิเรือ่งการเขา้ถงึความ
ยตุธิรรม ความเชื่อมโยงเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรมกบัความเสมอภาค และการจดัการกบั
อุปสรรคทีก่ดีขวางการเขา้ถงึความยตุธิรรมจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ 

2. ประเดน็ในเรือ่งอุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรมก่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าไม่เท่าเทยีม หรอื
การขาดความเสมอภาค เป็นประเดน็ปญัหาดา้นปฏบิตัมิากกว่าปญัหาเรือ่งแนวคดิหรอืหลกัการ 
ดงันัน้ แนวทางในการจดัการกบัสิง่ทีก่ดีขวางการเขา้ถงึความยตุธิรรมจงึมคีวามส าคญัยิง่ 
โดยเฉพาะมาตรการในทางปฏบิตัต่ิาง ๆ และกรณเีฉพาะของการเขา้ถงึความยตุธิรรมกบั
เป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมถงึการพฒันาการเขา้ถงึความยตุธิรรมในประเทศไทย 
กรณหีลงันี้อาจถอืเป็นกรณีศกึษาของการแสวงหาและพฒันาแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งนี้ 

3. ธรรมาภบิาลเป็นเรือ่งทีเ่ริม่ไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวางตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 1980 ทีม่าส าคญั
ของด ารเิรือ่งนี้มาจาก รฐับาลและหน่วยงานระหว่างประเทศทีใ่หค้วามช่วยเหลอืดา้นการพฒันา
ไดเ้หน็ปญัหาการขาดธรรมาภบิาลในการปกครองและบรหิารประเทศ ซึง่เกดิขึน้ในประเทศผูร้บั
ความช่วยเหลอืจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาคอรปัชนั อนัเป็นผลมาจากการขาดความ
โปรง่ใส ความรบัผดิชอบ และประสทิธภิาพของรฐับาล ประเทศเหล่านี้จงึพยายามเรยีกรอ้งและ
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ผลกัดนั โดยเฉพาะดา้นการก าหนดเป็นเงือ่นไขในการรบัความช่วยเหลอืดา้นการพฒันา เพื่อให้
เกดิธรรมาภบิาลหรอืการบรหิารจดัการทีด่ขี ึน้ การพจิารณาธรรมาภบิาลในแงข่องหลกัการและ
มาตรการในทางปฏบิตั ิจงึเป็นเงือ่นไขส าคญัประการหนึ่งของการมธีรรมาภบิาลในการอ านวย
ความยตุธิรรมและในการปกครองบรหิารประเทศโดยรวม 

4. ขอ้พจิารณาส าคญัประการหน่ึงในประเดน็ดา้นปฏบิตัขิองแนวคดิธรรมาภบิาลคอื การทีแ่นวคดินี้
มคีวามหลากหลาย ท าใหก้ารน าแนวคดิน้ีไปสู่ภาคปฏบิตัเิป็นปญัหาอยา่งมาก นอกจากนัน้ การ
ทีแ่นวคดิเรือ่งธรรมาภบิาลขาดมติดิา้นทฤษฎทีีช่ดัเจน ยงัท าใหก้ารน าไปสู่ภาคปฏบิตัขิาด
ทศิทางทีช่ดัเจนดว้ย  จากการทีแ่ต่ละประเทศ องคก์าร หน่วยงาน หรอืแมก้ระทัง่ชุมชน สามารถ
จะมวีถิปีฏบิตัขิองตนเองในการสรา้งธรรมาภบิาลในการปกครอง หรอืบรหิารจดัการกจิการของ
ตน วถิปีฏบิตัใินเรือ่งนี้จงึมคีวามแตกต่างหลากหลายอย่างมาก ท าใหก้ารจดัการกบัอุปสรรคของ
การด าเนินงานเพื่อใหเ้กดิธรรมาภบิาลไมใ่ช่เรือ่งงา่ยเลย 

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาหน่วยที ่14 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1. อธบิายแนวคดิและความหมายของการเขา้ถงึความยุตธิรรมได ้
 2. อธบิายอุปสรรคทีก่ดีขวางการเขา้ถงึความยตุธิรรม รวมถงึแนวทางในการจดัการปญัหาได ้
 3. อธบิายหลกัการและทีม่าของธรรมาภบิาลได ้
 4. อธบิายปญัหาและแนวทางในการจดัการปญัหาดา้นปฏบิตัขิองธรรมาภบิาลได ้
 
กิจกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมนิตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่14 
 2. ศกึษาเอกสารการสอนตอนที ่14.1-14.4 
 3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละเรือ่ง 
 4. ฟงัรายการวทิยกุระจายเสยีง (ถา้ม)ี 
 5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้ม)ี 
 6. เขา้รบัการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 
 7. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่14 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ
 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสยีง (ถา้ม)ี 
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 4. รายการสอนทางวทิยโุทรทศัน์ (ถา้ม)ี 
 5. การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 
 
การประเมินผล 
 1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรือ่ง 
 3. ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษา 
 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยท่ี 14 ในแบบฝึกปฏิบติั แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่14.1 
หลกัการและอปุสรรคต่อการเข้าถึงความยติุธรรม 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่14.1 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 
 14.1.1 ความหมายและแนวคดิของการเขา้ถงึความยตุธิรรม 
 14.1.2 แนวคดิเรือ่งความเสมอภาคและการเขา้ถงึความยตุธิรรม 
 14.1.3 อุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรม 
 
แนวคิด 
 1. ความหมายของ “การเขา้ถงึความยตุธิรรม” นัน้มอียูม่ากมายหลากหลาย และมกัจะเป็นการ 

อธบิายในลกัษณะทีเ่กี่ยวเนื่องสมัพนัธก์บัค าส าคญัอื่น ๆ เช่น “ความเท่าเทยีม” “ความเป็นธรรม”  
หรอื “ประชาธปิไตย” ปจัจุบนัยงัไมม่คี านิยามสากลของ “การเขา้ถงึความยตุธิรรม” ดงันัน้จงึ 
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจว่า “ความยตุธิรรม” คอือะไรเสยีก่อน 

 2. “ความเสมอภาคตามกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลทุกผูทุ้กนามยอ่มม ีสทิธไิดร้บัความคุม้ครอง 
ตามกระบวนของกฎหมายอยา่งเป็นธรรม ในท านองเดยีวกบัการเขา้ถงึความยตุธิรรม อยา่งไรก็
ด ีความเสมอภาคตามกฎหมายมคีวามหมายทีเ่ป็นสากลมากกว่า การปกป้องความเสมอภาค
ตามกฎหมายจ าเป็นตอ้งขจดัอุปสรรคในเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรม การเขา้ถงึความยตุธิรรม
จงึเป็นส่วนหนึ่งของความเสมอภาคตามกฎหมายนัน่เอง 

 3. อุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้เกดิจากหลายปจัจยั ซึง่เกีย่วขอ้งทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ  
 โครงสรา้งทางสงัคม และหน่วยงานภาครฐั ปญัหาส าคญัไดแ้ก่ ความยุง่ยากซบัซอ้นและ

ค่าใชจ้่ายของกระบวนการทางกฎหมาย ความล่าชา้ในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม ความ
ยุง่ยากซบัซอ้นของระบบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และการไมม่เีครือ่งมอืทีจ่ะบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม
สทิธต่ิาง ๆ เป็นตน้ 

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่14.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1. อธบิายความหมายและแนวคดิของการเขา้ถงึความยุตธิรรมได้ 
 2. อธบิายแนวคดิเรือ่งความเสมอภาคและการเขา้ถงึความยตุธิรรมได้ 
 3. อธบิายอุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรมได้ 
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บทน า 
 

การเขา้ถงึความยตุธิรรมและธรรมาภบิาลอาจดเูหมอืนเป็นเรือ่งทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั แต่จรงิ ๆ แลว้ทัง้
สองเรือ่งนี้เกีย่วขอ้งกนัอย่างมาก และยงัเป็นเรือ่งทีส่่งผลส าคญัต่อการพฒันามนุษยอ์กีดว้ย การมชี่องทาง
และกลไกทีท่ าใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดอ้ย่างเสมอภาคโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิ
เป็นเครือ่งบ่งบอกอยา่งหนึ่งของการมกีารปกครองและการบรหิารประเทศอย่างมธีรรมาภบิาล หรอืหากมอง
แคบกว่านัน้ กอ็าจกล่าวไดว้่า การเขา้ถงึความยตุธิรรมเกีย่วขอ้งอยา่งส าคญักบักระบวนการอ านวยความ
ยตุธิรรม โดยทีก่ารอ านวยความยตุธิรรมอย่างมปีระสทิธผิล ตอ้งอาศยัระบบบรหิารงานยตุธิรรมโดยยดึหลกั
ธรรมาภบิาลโดยเฉพาะเรือ่งความโปรง่ใส ความรบัผดิชอบ และความมปีระสทิธภิาพ หากขาดการ
บรหิารงานยตุธิรรมอยา่งมธีรรมาภบิาล การเขา้ถงึความยตุธิรรม รวมทัง้การไดร้บัการคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพต่าง ๆ ยอ่มยากจะเป็นไปได ้อย่างไรกต็าม เพื่อความเขา้ใจเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรมและธรร
มาภบิาลไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ มคีวามจ าเป็นจะตอ้งพจิารณาสองเรือ่งนี้อยา่งแยกส่วนกนั นอกจากนัน้
ความส าคญัของทัง้สองเรือ่งทีม่ต่ีอการพฒันามนุษยก์จ็ะไมก่ล่าวย ้าอกี แต่จะขอใหเ้ป็นความเขา้ใจโดยนยัว่า 
ทัง้สองเรือ่งนี้เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งพลงัอ านาจ โอกาส และทางเลอืกของประชาชนซึง่เป็นหวัใจของการ
พฒันามนุษย ์
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เรือ่งที ่14.1.1 
ความหมายและแนวคิดของการเข้าถึงความยติุธรรม 
 

การเขา้ถงึความยตุธิรรม (access to justice) เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่อยา่งหนึ่งของมนุษย ์
การเขา้ถงึความยตุธิรรม เช่น การไดร้บัหลกัประกนัความเสมอภาคตามกฎหมาย และการไมถู่กกดีกนัหรอื
เลอืกปฏบิตัใินลกัษณะต่าง ๆ รวมทัง้การขจดัอุปสรรคอื่น ๆ ในการเขา้ถงึความยตุธิรรม ยอ่มเป็นการ
ส่งเสรมิการพฒันามนุษยอ์ย่างส าคญัยิง่ โดยเฉพาะในแง่ของการทีจ่ะไมถู่กปิดกัน้โอกาสและทางเลอืกต่าง ๆ 
ในการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์เรือ่งทีท่ี ่14.1.1 นี้ จะกล่าวถงึความหมายและแนวคดิเรือ่งการเขา้ถงึ
ความยตุธิรรม โดยจะเชื่อมโยงเรือ่งนี้ไปถงึเรือ่งความเสมอภาค นอกจากนัน้ กจ็ะชีใ้หเ้หน็ว่าปญัหาส าคญั
ของการเขา้ถงึความยตุธิรรมอยูท่ีก่ารจดัการกบัอุปสรรคกดีขวางต่าง ๆ นัน่เอง 

การอธบิายความหมายของ “การเขา้ถงึความยตุธิรรม” นัน้มอียูม่ากมายหลากหลายโดยนกัวชิาการ
และองคก์ารต่าง ๆ และมกัจะเป็นการอธบิายในลกัษณะทีเ่กีย่วเนื่องสมัพนัธก์บัค าส าคญัอื่น ๆ ทีเ่รารูจ้กักนั
ด ีไมว่่าจะเป็น “ความเท่าเทยีม” “ความเป็นธรรม” หรอื “ประชาธปิไตย” ซึง่ใชท้ัง้ในทางการเมอืงและทาง
กฎหมาย โดยค าเหล่านี้มกัสื่อถงึความหมายในทางบวก แสดงแนวคดิอุดมคต ิซึง่อาจจะจบัตอ้งไมไ่ด ้แต่ก็
ไมส่ามารถปฏเิสธไดเ้ช่นกนั ปจัจุบนัยงัไม่มคี านิยามสากลของ “การเขา้ถงึความยตุธิรรม” ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะ
พจิารณาว่าการเขา้ถงึความยตุธิรรมหมายถงึสิง่ใดเราควรตอ้งท าความเขา้ใจว่า “ความยตุธิรรม” (justice) 
คอือะไรเสยีก่อน ซึง่บางครัง้การจะตดัสนิว่าสิง่ใดยตุธิรรมหรอืไม่ยตุธิรรมนัน้ หากเป็นไปตามกระบวนการ
ยตุธิรรม โดยเฉพาะการพจิารณาคดใีนศาล การตดัสนิจะตอ้งใชก้ารหาหลกัฐานต่าง ๆ มาสนบัสนุนความ
ยตุธิรรมหรอืไม่ยตุธิรรมดงักล่าว แต่โดยทัว่ไป ความยตุธิรรมหรอืไม่ยตุธิรรมเป็นเสมอืนสิง่ทีเ่ราสามารถรูส้กึ
ได ้ไมม่วีตัถุใหเ้ราจบัตอ้ง แต่เราอาจรูส้กึทนัทวี่าอะไรคอืความยตุธิรรมหรอืไม่ยตุธิรรม ซึง่ในอกีแงห่นึ่งท า
ใหค้วามยตุธิรรมเป็นเรือ่งของจติใจหรอืความรูส้กึ 

นกัปรชัญาทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกอยา่งฮนัส ์เคลเซน (Hans Kelsen) มองค าถามเรือ่ง ความยตุธิรรม
คอือะไร ไวว้่า “ดเูหมอืนว่านี่เป็นหนึ่งในค าถามซึง่มนุษยไ์มส่ามารถจะพบค าตอบเดด็ขาดสุดทา้ย แต่
สามารถเพยีงปรบัปรงุค าถามนี้เท่านัน้”1 เขายงัไดอ้ธบิายค าว่า ความยติุธรรม ไวว้่า “ความยตุธิรรมใน
ลกัษณะแรกนัน้เป็นคุณภาพทีเ่ป็นไปได ้(possible) แต่ไมจ่ าเป็น (necessary) ของระเบยีบทางสงัคม 
(social order) ทีค่วบคุมก ากบัความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอกนัของมนุษย ์ในลกัษณะต่อมาเท่านัน้ทีค่วามยตุธิรรม

                                                           
1 Hans Kelsen. (2000). What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science: Collected 

Essays. Los Angeles and London: University of California Press, p. 1. 
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เป็นคุณธรรม (virtue) ของมนุษย ์และมนุษยจ์ะมคีวามยุตธิรรมหากพฤตกิรรมของเขาเป็นไปตามปทสัถาน 
(norms) ของระเบยีบทางสงัคมทีถ่อืว่ายตุธิรรม”2 

จากค ากล่าวของเคลเซนขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าความยตุธิรรมมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัเรือ่งของ
ความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคม หรอืระเบยีบกฎเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้เพื่อสรา้งระเบยีบทางสงัคมอยา่งมาก หรอื
อาจกล่าวอกีนยัหนึ่งคอื การมคีวามสงบเรยีบรอ้ยเกดิขึน้ภายในสงัคมยอ่มถอืว่าเกดิความความยตุธิรรมขึน้
ในสงัคมนัน้นัน่เอง แต่กอ็าจเกดิค าถามต่อว่า แลว้กฎเกณฑท์างสงัคมใดจงึถอืว่ามคีวามยตุธิรรม เคลเซน
มองว่า กฎเกณฑท์างสงัคมมขีึน้เพื่อควบคุมดูแลพฤตกิรรมของคนในสงัคมใหเ้ป็นไปในทางทีทุ่กคน
ปรารถนา และเมือ่ทุกคนไดร้บัความพงึพอใจจากกฎเกณฑน์ัน้ ยอ่มท าใหเ้กดิความผาสุกในสงัคมตามมา 
หรอือาจกล่าวไดว้่า “การเพรยีกหาความยตุธิรรมเป็นการเพรยีกหาความสุขของมนุษย ์[…] อนัเป็นการ
เพรยีกหาทีม่อียูอ่ยา่งนิรนัดร ์ความยตุธิรรมจงึเป็นความสุขทางสงัคม เป็นความสุขทีไ่ดร้บัหลกัประกนัโดย
ระเบยีบทางสงัคม”3 ดงันัน้ เราอาจสรุปอยา่งผวิเผนิไดว้่า การสามารถท าใหป้ระชาชนทุกคนเขา้ถงึความ
ยตุธิรรมไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั ยอ่มท าใหป้ระชาชนมคีวามสุข และน ามาซึง่ความสงบเรยีบรอ้ยใน
สงัคมนัน่เอง 

เซอร ์แจค็ เจคอ็บ (Sir Jack Jacob) ชาวองักฤษผูม้ชีื่อเสยีงโดดเด่นในฐานะผูส้นบัสนุนและอธบิาย
ระเบยีบวธิพีจิารณาของศาลแพ่งในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่20 ไดก้ล่าวถงึ การเขา้ถงึความยตุธิรรม ไวด้งันี้ 
  

เราตอ้งแกไ้ขกรณีพพิาท ความขดัแยง้ และขอ้เรยีกรอ้งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายที่
เกดิขึน้ในสงัคมอย่างมรีะบบและยุตธิรรม เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิความสอดคลอ้งกลมกลนืและความสงบสขุ
ในสงัคม เพื่อป้องกนัความไมพ่อใจและความวุ่นวายทีจ่ะเกดิขึน้ ในความเป็นจรงิแลว้ “การเขา้ถงึความ
ยุตธิรรม” นัน้ เป็นค าทีล่กึซึง้และมพีลงัมาก เพราะแสดงใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นทางสงัคม ซึง่หลกีเลีย่ง
ไม่ได ้จ าเป็นเร่งด่วน และแพร่หลายกวา้งขวางกว่าทีเ่รารบัรู4้ 

 

รฐับาลออสเตรเลยีไดพ้ยายามอธบิายความหมายอย่างกวา้งของ “การเขา้ถงึความยตุธิรรม” โดยให้
ความหมายไวด้งันี้ 
 

ความสามารถทีม่อีย่างเท่าเทยีมกนัของประชาชนทุกคนในสงัคมในการทีจ่ะเขา้ถงึกระบวนการ
ซึง่ท าหน้าทีบ่งัคบัใชส้ทิธหิรอืกฎหมายทีม่อียู่ มุมมองนี้ถอืว่าหลกันิตธิรรมท าหน้าทีจ่ดัหาเครื่องมอืทีม่ี
ประสทิธภิาพเพื่อบรรลุผลทียุ่ตธิรรมและเป็นธรรม ดงันัน้ จงึเป็นมุมมองทีมุ่่งไปทีก่ารเขา้ถงึกระบวนการ
พจิารณาคดใีนศาล การระงบัขอ้พพิาท และการไดร้บัการเยยีวยาตามกฎหมายอย่างเท่าเทยีมกนั 
 การมอียู่ของสทิธซิึง่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ระดบัภูมภิาค ซึง่อาจไม่ไดร้บัคุม้ครองภายใตร้ะบบกฎหมายภายในประเทศ 

                                                           
2ibid., pp. 1-2. 
3ibid., p. 2. 
4 Hazel Genn. (1997). “Understanding civil justice”, Current Legal Problems, 50(1). p. 168. 
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 การเขา้ถงึสทิธติามกฎหมายของชนกลุ่มน้อยอย่างเท่าเทยีมกบัประชาชนสว่นใหญ่5 
 
กิจกรรม 14.1.1 
 เหตุใดเราจงึจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจแนวคดิเรือ่งความยตุธิรรมเพื่อหาความหมายของการเขา้ถงึ
ความยตุธิรรม 
แนวตอบกิจกรรม 14.1.1 
 ความยตุธิรรมมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัเรือ่งของความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคม การเขา้ถึงความ
ยตุธิรรมจงึเป็นรากฐานส าคญัของความสงบเรยีบรอ้ยทางสงัคม แต่ความคดิเรือ่งความยตุธิรรมเป็นเรือ่งที่
ถกเถยีงกนัอยา่งมากว่าหมายถงึอะไร จงึจ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจอย่างน้อยเป็นพืน้ฐานส าหรบัการพจิารณา
เรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรม 

                                                           
5 L. Schetzer, J. Mullins, and R. Buonamano. (2002). Access to Justice and Legal Needs: A project to 

Identify legal needs, pathways and barriers for disadvantaged people in NSW. Background Paper, Law & Justice 
Foundation of New South Wales, p. 7. 
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เรือ่งที ่14.1.2 
แนวคิดเร่ืองความเสมอภาคและการเข้าถึงความยติุธรรม 

 
นอกจากความหมายและแนวคดิเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรมตามทีก่ล่าวแลว้ในเรือ่งที ่14.1.1 ยงัมี

การอธบิายแนวคดิของการเขา้ถงึความยตุธิรรมควบคู่กบัค าว่า “ความเสมอภาคตามกฎหมาย” (equality 
before the law) ซึง่หมายความว่าบุคคลทุกผูทุ้กนามย่อมมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองตามกระบวนของ
กฎหมายอย่างเป็นธรรม ในท านองเดยีวกบัการเขา้ถงึความยตุธิรรม อย่างไรกด็ ีความเสมอภาคตาม
กฎหมายนัน้มคีวามหมายทีเ่ป็นสากลมากกว่า ซึง่มกัเกี่ยวขอ้งกบัการไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเสมอภาคและ
เท่าเทยีมตามกฎหมาย หรอืการไมถู่กกดีกนัหรอืเลอืกปฏบิตั ิ(non-discrimination) นกัวชิาการบางคนมอง
ว่า การปกป้องความเสมอภาคตามกฎหมายจ าเป็นตอ้งขจดัอุปสรรคในเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรม ซึง่
หมายถงึการขจดัอุปสรรคใด ๆ ทีท่ าใหป้ระชาชนไมส่ามารถบงัคบัใชส้ทิธขิองตนเองได ้หรอือาจกล่าวไดว้่า 
การเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้เป็นส่วนหนึ่งของความเสมอภาคตามกฎหมายนัน่เอง ศาลฎกีาของรฐันิวเซาท์
เวลส ์ประเทศออสเตรเลยี ใหค้วามหมายของความเสมอภาคตามกฎหมายไวว้่า 
 

ประชาชนทุกคนซึง่ตอ้งเกีย่วขอ้งกบักระบวนการทางศาล (ไมว่่าจะโดยผ่านตวัแทนหรอืดว้ยตนเอง) ไม่
เพยีงตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิย่างยุตธิรรมโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิแต่ยงัตอ้งท าใหพ้วกเขาเชื่อถอื
ดว้ยว่าจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างยุตธิรรมโดยปราศจากอคตหิรอืการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ มฉิะนัน้ ความไว้
วางไวข้องสาธารณะต่อระบบยุตธิรรมย่อมถูกสัน่คลอน6 

 

อุปสรรคในการท าความเขา้ใจแนวคดิของการเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้เกดิจากการไม่มคี านิยาม
สากลทีช่ดัเจนว่าสิง่ใดช่วยใหเ้กดิการเขา้ถงึ และสิง่ใดคอืความยตุธิรรม ซึง่ถอืเป็นองคป์ระกอบหลกัของการ
เขา้ถงึความยตุธิรรม ไดแ้ก่ การเขา้ถงึ (access) และความยตุธิรรม (justice) การเขา้ถงึนัน้ หมายถงึ
ความสามารถทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่แตกต่างจากความจ าเป็น การเขา้ถงึ คอืการทีป่ระชาชน
สามารถเขา้หาและใชร้ะบบกระบวนการยตุธิรรมเพื่อแกป้ญัหาความขดัแยง้ได ้
 ขอ้พจิารณาอกีประการหนึ่งในเรือ่งความสามารถในการเขา้หาและใชร้ะบบกระบวนการยตุธิรรมคอื 
การขาดความเท่าเทยีมและความเสมอภาคดา้นความสามารถดงักล่าว โดยเฉพาะในแงข่องการเผชญิกบั
ปญัหาและอุปสรรคในการเขา้ถงึความยตุธิรรมอยา่งไมเ่สมอภาคกนั การทีป่ระชาชนเผชญิอุปสรรคอยา่งไม่
เท่าเทยีมกนัในการเขา้ถงึความยตุธิรรมถอืว่าเป็นการขาดความเสมอภาคอยา่งหนึ่ง เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัแมใ้น
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ว่า ผูม้ฐีานะดา้นสงัคมและเศรษฐกจิสงูในสงัคมมกัมโีอกาสและความสามารถในการ
เขา้ถงึความยตุธิรรมไดม้ากกว่าผูม้ฐีานะเช่นนัน้ต ่ากว่า 

                                                           
6 Judicial Commission of New South Wales. (2009). Equality before the Law., (1st ed.). 

www.supremecourt.wa.gov.au/_files/equality_before_the_law_chapter1.pdf (accessed 18 January 2018). 
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เรือ่งอุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรมจะกล่าวถงึในเรื่องต่อไป แต่ในทีน่ี้จ าเป็นตอ้งย า้อกีครัง้ว่า 
“ความยตุธิรรม” ตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ เป็นสิง่ทีผู่ค้นพยายามเสาะแสวงหาเพื่อใหไ้ดม้า ความหมายของ
ความยตุธิรรมนัน้ไมใ่ช่เรือ่งงา่ยทีจ่ะเขา้ใจ การรบัรู ้ถงึความยตุธิรรมนัน้อาจเขา้ใจไดง้า่ยกว่าการ หา
ความหมาย ใหก้บัความยตุธิรรม โดยปกตแิลว้ ความยุตธิรรมแสดงถงึการบรหิารจดัการกฎหมายตาม
หลกัการทีก่ าหนดและเป็นทีย่อมรบักนั การเขา้ถงึความยตุธิรรม หมายถงึ บุคคลทุกคนมโีอกาสทีเ่ท่าเทยีม
กนัในการบงัคบัใชต้ามสทิธต่ิาง ๆ ของตน 

ค าถามส าคญัในการหาความหมายของการเขา้ถงึความยุตธิรรมคอื “ใคร” สามารถท่ีจะเข้าถึง
ความยติุธรรมได้ การเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นแนวคดิซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ความยตุธิรรมไมค่วรจะเป็น
เรือ่งสทิธพิเิศษของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ความยตุธิรรมควรตอ้งเขา้ถงึประชาชนทุกคนในสงัคม 
และตอ้งเป็นไปตามหลกัความเท่าเทยีม ความเสมอภาค และความยตุธิรรม ค าถามทีส่องคอื “ส่ิงใด” ท่ีควร
จะได้รบัการจดัหาให้โดยท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเสมอภาคกนั โดยทัว่ไปแลว้ สิง่นัน้
คอื กระบวนการยตุธิรรมทีม่ขี ึน้เพื่อช่วยแกป้ญัหาความขดัแยง้ ซึง่เป็นแนวคดิในเรื่องสทิธขิองปจัเจกชนใน
การไดร้บัความยตุธิรรม และความสามารถของปจัเจกชนในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมหรอืการไดร้บั
การเยยีวยาทางกฎหมาย 

อยา่งไรกต็าม การเขา้ถงึความยตุธิรรมไมไ่ดเ้ป็นการใหห้ลกัประกนัว่า ผลลพัธข์องการเขา้สู่
กระบวนการยตุธิรรมจะส าเรจ็เสมอไป แต่หมายถงึการสามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมได้อยา่งเท่าเทยีมกนั 
โดยทีผ่ลลพัธอ์าจไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่าดหวงัทุกครัง้ไป และการทีจ่ะไดผ้ลลพัธท์ีย่ตุธิรรมนัน้ จ าเป็นตอ้งมี
กระบวนการหรอืระบบทีม่คีวามยตุธิรรมและความโปรง่ใส ความมัน่ใจในระบบความยตุธิรรมจะช่วยใหเ้กดิ
ความมัน่ใจในผลลพัธท์ีอ่อกมาดว้ย นอกจากนี้การเขา้ถงึความยตุธิรรมยงัเป็นมากกว่าการพฒันาให้
ประชาชนสามารถน าคดขีึน้สู่ศาลหรอืการจดัหาทนายความใหก้บัผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยในคดอีาญา การเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมเป็นเรือ่งของความสามารถของประชาชนในการแสวงหาความยตุธิรรมและไดร้บัการเยยีวยา
จากความไม่ยตุธิรรม การไมส่ามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้เกดิขึน้เมือ่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม เกดิความเกรงกลวัต่อระบบยตุธิรรม มองเหน็ระบบเป็นเรือ่งไกลตวั หรอืไมส่ามารถ
เขา้สู่ระบบได ้รวมถงึเมือ่ประชาชนไมส่ามารถเขา้ถงึระบบความยตุธิรรมไดเ้น่ืองจากปญัหาค่าใชจ้่าย ปญัหา
การไมม่ทีนายความช่วยเหลอื ปญัหาการขาดขอ้มลูหรอืความรูใ้นเรือ่งสทิธต่ิาง ๆ ของตนเอง หรอืปญัหา
ของระบบทีข่าดประสทิธภิาพ ดงันัน้การเขา้ถงึความยตุธิรรมจงึเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งต่าง ๆ มากมาย ไดแ้ก่ การ
ไดร้บัคุม้ครองตามกฎหมาย การรบัรูถ้งึสทิธติามกฎหมาย การไดร้บัค าปรกึษาและความช่วยเหลอืทาง
กฎหมาย เป็นตน้ 

โดยสรุปแลว้ แนวคดิของการเขา้ถงึความยตุธิรรม ประกอบดว้ยสองส่วนทีส่ าคญัคอื (1) ประชาชน
ตอ้งรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึสทิธขิองตน และ (2) ประชาชนต้องสามารถเขา้ถงึและเกดิความเชื่อมัน่ต่อสถาบนัต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิเรือ่งความยตุธิรรม และการไดร้บัการเยยีวยาจากการถูกละเมดิสทิธ ิไดอ้ยา่ง
ทัว่ถงึและแทจ้รงิ 
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กิจกรรม 14.1.2 
 แนวคดิเรือ่งความเสมอภาคมคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัการเขา้ถงึความยตุธิรรมอย่างไร 

แนวตอบกิจกรรม 14.1.2 
 หลกัการพืน้ฐานส าคญัของการปกครองโดยหลกันิตธิรรม คอื บุคคลทุกคนมคีวามเสมอภาคตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองตามกระบวนของกฎหมายอยา่งเป็นธรรม ซึง่รวมถงึการ
ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีมตามกฎหมาย หรอืการไมถู่กกดีกนัหรอืเลอืกปฏบิตั ิทัง้โดย
หลกัการและในทางปฏบิตั ิการปกป้องความเสมอภาคตามกฎหมายจ าเป็นตอ้งขจดัอุปสรรคในเรือ่งการ
เขา้ถงึความยตุธิรรม ซึง่หมายถงึการขจดัอุปสรรคใด ๆ ทีท่ าใหป้ระชาชนไมส่ามารถบงัคบัใชส้ทิธขิอง
ตนเองได ้มองในแงน่ี้ การเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้เป็นส่วนหน่ึงของความเสมอภาคตามกฎหมายนัน่เอง 
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เรือ่งที ่14.1.3 
อปุสรรคต่อการเข้าถึงความยติุธรรม 
 

อุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้เกดิจากหลายปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ 
โครงสรา้งทางสงัคม และหน่วยงานภาครฐั ปญัหาส าคญัไดแ้ก่ ความยุง่ยากซบัซอ้นและค่าใชจ้่ายของ
กระบวนการทางกฎหมาย ความล่าชา้ในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม ความยุง่ยากซบัซอ้นของระบบ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การไม่มเีครือ่งมอืที่จะบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสทิธต่ิาง ๆ ปจัจยัส่วนบุคคล เช่น ทรพัยส์นิ 
สมรรถภาพ หรอืความเขา้ใจของบุคคลนัน้ต่อความยตุธิรรม นอกจากนัน้ ยงัมปีญัหาดา้นเวลา สถานที ่และ
สภาพทางกายภาพต่าง ๆ ทีข่ดัขวางการเขา้ถงึความยุตธิรรม เช่น อุปสรรคในเรือ่งของสถานทีต่ ัง้ และการ
ไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารทางกฎหมายทีม่ไีดอ้ย่างสะดวก อนัมาจากปจัจยัในเรือ่งการคมนาคมขนส่ง
สาธารณะทีม่จี ากดั ค่าโดยสารทีม่รีาคาสงู หรอืสภาพของถนนหนทางทีจ่ะตอ้งใชเ้ดนิทาง หรอือุปสรรคใน
เรือ่งของการขาดแคลนการบรกิาร เช่น การขาดแคลนผูเ้ชี่ยวชาญทีจ่ะใหค้ าปรกึษาทางดา้นกฎหมายใน
พืน้ทีห่่างไกลทุรกนัดาร การขาดแคลนต าแหน่งงานทางดา้นกฎหมายในพืน้ทีห่่างไกลความเจรญิ รายได้
ของนกักฎหมายในพืน้ทีห่่างไกลนัน้ต ่าจงึไม่จงูใจใหค้นมาท างาน นอกจากนี้ ยงัมปีญัหาการไมส่ามารถให้
ค าปรกึษาในปญัหาทางกฎหมายเฉพาะทางได ้เป็นตน้ ซึง่ผูท้ีจ่ะไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด หรอือกีนยัหน่ึงคอื 
ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัความยตุธิรรมอยา่งเท่าเทยีม กค็อืกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมนัน่เอง ปญัหาเหล่าน้ีสะทอ้น
ประเดน็เรือ่งการขาดความเสมอภาคทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ในเรือ่งที ่14.1.2 

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Development Programme: UNDP) สรปุ
อุปสรรคต่าง ๆ ทีข่ดัขวางการเขา้ถงึความยตุธิรรมไว้7 ดงันี้ 
 - กระบวนการยตุธิรรมทีใ่ชเ้วลานาน ค่าใชจ้่ายทีส่งูจนท าใหป้ระชาชนไมใ่ชร้ะบบยตุธิรรม การขาด
แคลนทนายความหรอืตวัแทนทางกฎหมายซึง่มจีรยิธรรมและไวว้างใจได้ การใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบใน
การตรวจคน้ ยดึทรพัย ์จบักุม และกกัขงั และการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ 
 - ขอ้จ ากดัในเรือ่งการเยยีวยาความเสยีหายไมว่่าจะเป็นกฎหมายหรอืการบงัคบัในทางปฏบิตั ิซึง่
ระบบกฎหมายส่วนใหญ่ไม่สามารถจดัหาการเยยีวยาความเสยีหายดว้ยมาตรการเชงิป้องกนั มคีวาม
ทนัท่วงท ีไมเ่ลอืกปฏบิตั ิครบถว้นพอเพยีง ยตุธิรรม และเป็นเชงิป้องปราม 

                                                           
7 UNDP. (2004). “Access to Justice Practice Note”, p. 4. www.undp.org/content/undp/en/home/ 

librarypage/democratic-governance/access_to_justiceandruleoflaw/access-to-justice-practice-note.html (accessed 
15 January 2018). 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/
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 - การมอีคตใินเรือ่งเพศสภาพ รวมถงึกฎหมายทีย่งัไมเ่ปิดกวา้ง ซึง่กฎหมายในปจัจบุนัทีม่อียูไ่ม่
เพยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะคุม้ครองสทิธสิตร ีเดก็ ผูย้ากไร ้และผูด้อ้ยโอกาสอื่น ๆ รวมไปถงึผูพ้กิารและขาด
โอกาสทางการศกึษา เป็นตน้ 
 - การขาดแคลนการใหค้วามคุม้ครองโดยพฤตนิัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส าหรบัสตร ีเดก็ และผูท้ีอ่ยูใ่น
เรอืนจ าหรอืศูนยก์ารควบคุมและสถานจองจ าต่างๆ 
 - การขาดแคลนขอ้มลูทีเ่พยีงพอในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย และความไม่รูใ้นสทิธต่ิางๆ 
 - การขาดแคลนระบบช่วยเหลอืทางดา้นกฎหมายทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 
 - ขอ้จ ากดัในเรือ่งการเขา้มสี่วนรว่มของประชาชนในการปฏริปูต่างๆ 
 - ปรมิาณกฎหมายทีม่ากเกนิไป 
 - ระบบการพจิารณาคดทีีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้น และเสยีค่าใชจ้า่ยสงู 
 - การหลกีเลีย่งทีจ่ะเขา้สู่ระบบกฎหมายเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกจิ หรอืความกลวั หรอื
ความรูส้กึเปล่าประโยชน์ในแงข่องความมุง่หมาย 

กล่าวโดยสรุป อุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นปญัหาดา้นปฏบิตัทิีค่รอบคลุมกวา้งขวาง 
ปจัจบุนัเราอาจกล่าวไดว้่า ปญัหาหลกัดา้นการเขา้ถงึความยตุธิรรมมไิดอ้ยูท่ีห่ลกัการเรือ่งนี้ โดยเฉพาะที่
ก าหนดไวใ้นบทบญัญตัขิองกฎหมาย เช่น รฐัธรรมนูญ หรอืหลกัการทีอ่ยูใ่นปฏญิญาต่าง ๆ ปญัหาทีส่ าคญั
ยิง่อยูท่ีอุ่ปสรรคในทางปฏบิตันิี่เอง แมป้ระเทศต่าง ๆ รวมทัง้หน่วยงานระหว่างชาต ิเช่น UNDP จะ
พยายามหามาตรการต่าง ๆ เพื่อเอาชนะอุปสรรคทัง้หลาย แต่ปญัหาเช่น ความเหลื่อมล ้าดา้นต่าง ๆ กย็งัท า
ใหป้ญัหาการขาดความเสมอภาคในการเขา้ถงึความยตุธิรรมยงัคงด ารงอยู่ 
 
กิจกรรม 14.1.3 
 จงยกตวัอยา่งอุปสรรคทีข่ดัขวางการเขา้ถงึความยตุธิรรม 

แนวตอบกิจกรรม 14.1.3 
 ปญัหาส าคญัทีข่ดัขวางการเขา้ถงึความยตุธิรรมในปจัจุบนัมหีลากหลาย ตัง้แต่กระบวนการยตุธิรรม
ทีใ่ชเ้วลานานและค่าใชจ้่ายสงู ไปจนถงึการมอีคตใินเรือ่งเพศสภาพ ชาตพินัธุ ์และอื่นๆ 
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ตอนที ่14.2 
ประเดน็ด้านปฏิบติัของการเข้าถึงความยติุธรรม 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่14.2 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 
 14.2.1 มาตรการในทางปฏบิตัขิองการเขา้ถงึความยตุธิรรม 
 14.2.2 การเขา้ถงึความยตุธิรรมกบัเป้าหมายของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 14.2.3 การพฒันาการเขา้ถงึความยตุธิรรมในประเทศไทย 
 

แนวคิด 
1. ปญัหาส าคญัประการหน่ึงในเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรมคอื แนวคดิดงักล่าวเป็นเสมอืนเพยีง

หลกัการ หรอืเป็นแนวคดิในลกัษณะอุดมคต ิซึง่ยากต่อการจะท าใหส้ าเรจ็ลุล่วงไดใ้นทางปฏบิตั ิ
แนวคดิของการเขา้ถงึความยตุธิรรมมองว่า กฎหมายและระบบยตุธิรรมเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของการเขา้ถงึความยตุธิรรมได ้ดงันัน้ สงัคมทีม่คีวามยตุธิรรมจะตอ้ง
จดัหาทรพัยากรทัง้หลายทีจ่ะช่วยท าใหบ้รรลุถงึเป้าหมายของการเขา้ถงึความยตุธิรรมดงักล่าว 

2. การเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นส่วนส าคญัยิง่ในการท าใหเ้ป้าหมายของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และการเตบิโตอยา่งมสี่วนรว่ม (inclusive growth) 
บรรลุผลส าเรจ็ โดยเฉพาะ SDG 16 ซึง่มเีป้าหมายในการส่งเสรมิหลกันิตธิรรมทัง้ใน
ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึและ
เท่าเทยีมกนั ขอ้ตกลงดงักล่าวถอืเป็นตวัเชื่อมส าคญัระหว่างการเขา้ถงึความยตุธิรรม การขจดั
ความยากจน และการเตบิโตอยา่งมสี่วนรว่ม 

3. ประเทศไทยก าหนดเรือ่งของการเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของประชาชนทุกคน
ตามรฐัธรรมนูญ โดยรฐัมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งจดัระบบและกระบวนการยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพและ
เป็นธรรม เพื่อทีป่ระชาชนทุกคนจะสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดอ้ยา่งเท่าเทยีมและทัว่ถงึ ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิสากลในเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรม 

 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่14.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1. อธบิายมาตรการในทางปฏบิตัขิองการเขา้ถงึความยตุธิรรมได ้
 2. อธบิายบทบาทของการเขา้ถงึความยตุธิรรมกบัเป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนืได ้
 3. อธบิายการพฒันาการเขา้ถงึความยตุธิรรมในประเทศไทยได ้
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เรือ่งที ่14.2.1 
มาตรการในทางปฏิบติัของการเข้าถึงความยติุธรรม 
 

การเขา้ถงึความยตุธิรรมทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในตอนที่ 14.1 เน้นไปในเรือ่งของหลกัการและแนวคดิ 
โดยเฉพาะแนวคดิเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรมโดยตรงและแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งคอืความเสมอภาค 
นอกจากนัน้ยงัไดก้ล่าวถงึอุปสรรคต่อการเขา้ถงึความยุตธิรรม ซึง่ก่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าไมเ่ท่าเทยีมหรอื
การขาดความเสมอภาคในเรือ่งน้ี ปญัหาดงักล่าวเป็นประเดน็ดา้นปฏบิตัมิากกว่าปญัหาเรือ่งแนวคดิหรอื
หลกัการ ดงันัน้ ตอนต่อไปนี้จงึจะเป็นการกล่าวถงึประเดน็ดา้นปฏบิตัขิองการเขา้ถงึความยตุธิรรม ไดแ้ก่ 
มาตรการในทางปฏบิตัต่ิาง ๆ และกรณเีฉพาะของการเขา้ถงึความยตุธิรรมกบัเป้าหมายของการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื และการพฒันาการเขา้ถงึความยตุธิรรมในประเทศไทย กรณหีลงันี้อาจถือเป็นกรณศีกึษาของการ
แสวงหาและพฒันาแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งนี้ 

ปญัหาส าคญัประการหน่ึงในเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรมคอื แนวคดิดงักล่าวเป็นเสมอืนเพยีง
หลกัการ หรอืเป็นแนวคดิในลกัษณะอุดมคต ิซึง่ยากต่อการจะท าใหส้ าเรจ็ลุล่วงไดใ้นทางปฏบิตั ิแนวคดิของ
การเขา้ถงึความยตุธิรรมมองว่า กฎหมายและระบบยตุธิรรมเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของ
การเขา้ถงึความยตุธิรรมได ้ดงันัน้ สงัคมทีม่คีวามยตุธิรรมจะตอ้งจดัหาทรพัยากรทัง้หลายทีจ่ะช่วยท าให้
บรรลุถงึเป้าหมายของการเขา้ถงึความยตุธิรรมดงักล่าว อยา่งไรกต็าม จ านวนทรพัยากรและบุคลากรใน
ระบบยตุธิรรมนัน้มอียูจ่ ากดั ท าใหก้ารพฒันาระบบการเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นไปในลกัษณะการ
แลกเปลีย่นแบบไดอ้ยา่งเสยีอยา่ง ซึง่ท าใหเ้กดิค าถามว่า การทุ่มทรพัยากรของเราไปกบัเรือ่งการเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมเป็นหลกั จะช่วยใหส้ามารถลดปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในสงัคมไดม้ากน้อยเพยีงใด ปญัหา
ทีเ่กดิขึน้คอื ยงัไมเ่คยม ีหรอืยงัมคีวามเป็นไปไดน้้อยทีจ่ะสามารถหาตวัชีว้ดัว่าการลดอุปสรรคต่อการเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมนัน้ส าเรจ็หรอืลม้เหลว ปญัหาน้ีท าใหเ้รือ่งของการเขา้ถงึความยตุธิรรมยงัเป็นเรือ่งในทาง
หลกัการทีม่คีวามจ าเป็น แต่การปฏบิตัใิหส้ าเรจ็นัน้ไมใ่ช่เรือ่งงา่ยเลย 

อยา่งไรกต็าม ความส าคญัและความจ าเป็นของการเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้เป็นเรือ่งทีป่ฏเิสธไมไ่ด ้
ท าใหอ้งคก์รระดบันานาชาตมิากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ องคก์ารสหประชาชาตไิดก้ าหนดใหก้ารเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมเป็นอานตั ิ(mandate) ทีจ่ะช่วยบรรเทาปญัหาความยากจนและสรา้งความเขม้แขง็ของหลกั
ธรรมาภบิาล โดยกรอบการปฏริปูทางดา้นความยตุธิรรมของสหประชาชาตมิุง่เน้นทีก่ารส่งเสรมิความ
ยตุธิรรม และระบบและกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยตุธิรรม เพื่อทีร่ะบบและกระบวนการ
ดงักล่าวจะสามารถช่วยเหลอืผูย้ากไรแ้ละดอ้ยโอกาสไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การพฒันาเรือ่งของการเขา้ถงึความยตุธิรรมทีเ่ด่นชดัเกดิขึน้โดย UNDP ในการจดัตัง้
คณะกรรมาธกิารดา้นการสรา้งอ านาจทางกฎหมายของผูย้ากไร ้(Commission on Legal Empowerment of 
the Poor) ขึน้ใน ค.ศ. 2005 ซึง่เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความพยายามในการเชื่อมหลกัการและ
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ความสมัพนัธร์ะหว่างกฎหมาย การเมอืง และการพฒันา โดยเน้นในเรือ่งหลกัการของกฎหมายสทิธิ
มนุษยชน กล่าวคอื กฎหมายเป็นเสมอืนเครือ่งมอืในการช่วยเพิม่ความสามารถของผูย้ากไรแ้ละดอ้ยโอกาส
ใหส้ามารถสรา้งทางเลอืกเพิม่ขึน้เพื่อพฒันาใหเ้กดิสภาพความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้กว่าเดมิ การเพิม่อ านาจหรอื
ศกัยภาพทางกฎหมาย (legal empowerment) และการเขา้ถงึความยตุธิรรมมกัเป็นเรือ่งทีน่ ามาปรบัใช้
ในทางปฏบิตัคิู่กนั เนื่องจากการเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้ถอืเป็นหน่ึงในเสาหลกัของโครงการเพิม่อ านาจทาง
กฎหมายของผูย้ากไร ้(legal empowerment of the poor) การจะท าใหแ้นวคดิในเรื่องนี้ประสบผลส าเรจ็ได้
นัน้ไมใ่ช่เรือ่งง่าย เพราะกรอบการพฒันามกัจะมขีอ้จ ากดับางอย่างทีต่อ้งพจิารณา เช่น หลกันิตธิรรม 
บทบาทของนกักฎหมาย และหลกัธรรมาภบิาล เป็นตน้ กล่าวอกีนยัหน่ึงคอื การเขา้ถงึความยตุธิรรมจะ
ส าเรจ็ไดจ้รงิในทางปฏบิตั ิตอ้งพฒันาเรือ่งอื่น ๆ ควบคู่กนัไปดว้ย เช่น เรือ่งของหลกัธรรมาภบิาล ซึง่จะ
กล่าวถงึในส่วนต่อไป 

อุปสรรคอกีประการหน่ึงของการน าแนวคดิมาปรบัใชจ้รงิเกดิจากธรรมชาตขิองกฎหมายและองคก์ร
ทางกฎหมายมคีวามขดักนัในทางหลกัการอยู ่กล่าวคอื ในขณะทีก่ฎหมายและองค์กรทางกฎหมายมแีนวคดิ
ทีเ่ปิดโอกาสสู่การสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทยีม การรบัรองสทิธต่ิาง ๆ รวมถงึความมเีสรภีาพ แต่ใน
ขณะเดยีวกนั กย็งัมลีกัษณะทีย่งัไมเ่ปิดกวา้งเท่าทีค่วร เช่น กฎหมายสามารถเป็นไดท้ัง้เครือ่งมอืทีท่ าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและความยตุธิรรม แต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจเป็นสิง่ทีม่าจ ากดัและควบคุมสงัคม
ดว้ย 

อยา่งไรกต็าม องคก์ารสหประชาชาตไิดส้รปุลกัษณะส าคญัของมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยพฒันาการ
เขา้ถงึความยตุธิรรมว่าควรตอ้งมุง่เน้นความส าคญัในเรื่องตวัแบบการอ านวยความยตุธิรรมทีไ่มส่ิน้เปลอืง 
การค านึงถงึค่าใชจ้่ายของบรกิารทางกฎหมาย และการเยยีวยาทางดา้นกฎหมาย ความสามารถและความ
เตม็ใจของผูย้ากไรท้ีจ่ะเสยีค่าใชจ้่ายใหแ้ก่บรกิารทางกฎหมายเหล่านัน้ ปญัหาคดคีัง่คา้งจ านวนมากในระบบ
ศาล แรงจงูใจของพนกังานฝา่ยตุลาการ และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย และประสทิธภิาพของกลไกการ
ระงบัขอ้พพิาทอย่างไมเ่ป็นทางการและทีเ่ป็นทางเลอืก8 

จากความพยายามต่าง ๆ ในการพฒันามาตรการเกีย่วกบัการเขา้ถงึความยตุธิรรมของนานา
ประเทศ ท าใหเ้ราจ าแนกประเภทของการเขา้ถงึความยุตธิรรมหลกั ๆ ไดด้งันี้ 
 1. สทิธใินการเขา้ถงึกระบวนการพจิารณาของศาลยตุธิรรม (right of access to a court) 
 2. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการรบัฟงัอยา่งยตุธิรรมและเปิดเผย (right to a fair and public hearing) 
 3. การไดร้บัความช่วยเหลอืทางกฎหมาย (legal aid) 
 4. สทิธทิีจ่ะไดร้บัค าแนะน า การแกต่้าง และการมตีวัแทน (right to be advised, defended and  
 represented) 

                                                           
8 United Nations. (2009). Legal Empowerment of the Poor and Eradication of Poverty. Report of the 

Secretary-General, A/64/133. 
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 5. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาอยา่งมปีระสทิธผิล (right to an effective remedy) 
ศาลยตุธิรรมถอืว่ามบีทบาทส าคญัยิง่ในการธ ารงความยุตธิรรม เป็นดงัเสาหลกัในการรกัษาระบบ

ยตุธิรรมในสงัคมหากประชาชนไมส่ามารถเขา้ถงึกระบวนการของศาลยตุธิรรมได ้ย่อมหมายถงึการเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมนัน้ไมม่ปีระสทิธผิล ไมส่ามารถบงัคบัสทิธต่ิาง ๆ ไดต้ามกฎหมาย ประชาชนกจ็ะไมใ่หค้วาม
เชื่อถอืในค าตดัสนิของศาล หรอืไมส่นใจว่าตนเองมสีทิธอิะไรบา้งและไมพ่ยายามทีจ่ะรกัษาสทิธขิองตนอนั
เกดิจากความลม้เหลวของการไมส่ามารถบงัคบัไดต้ามสทิธนิัน้ และทา้ยทีสุ่ดความเสยีหายกจ็ะเกดิกบัหลกั
นิตธิรรม 

อยา่งไรกต็าม ในปจัจบุนัการเขา้ถงึความยตุธิรรมมคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนัไปตามความแตกต่าง
ของประชาชน เช่น บางคนอาจมองว่าการเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นเรือ่งของการขจดัอุปสรรคในกระบวนการ
พจิารณาคดใีนศาลเท่านัน้ แต่จรงิ ๆ แลว้ เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่า การเขา้ถงึความยตุธิรรมนัน้ไมเ่พยีง
เกีย่วขอ้งกบัการท าใหก้ารเขา้ถงึกระบวนการพจิารณาคดใีนศาลเกดิประสทิธผิล แต่ยงัรวมถงึการจดัหา
กระบวนการแก้ปญัหาหรอืขอ้พพิาททางเลอืก หรอืระบบการไกล่เกลีย่ก่อนขึน้ศาลดว้ย (alternative dispute 
resolution) แมว้่าศาลยตุธิรรมจะเป็นเสาหลกัในกระบวนการยตุธิรรม การมทีางเลอืกอื่น ๆ ในการแกป้ญัหา
ขอ้พพิาทกม็สี่วนช่วยส่งเสรมิกระบวนการยตุธิรรมเช่นกนั ดงันัน้ การพฒันาระบบการเขา้ถงึความยตุธิรรม 
ยอ่มหมายถงึ การพฒันาระบบซึง่จะช่วยใหป้ระชาชนสามารถเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พพิาททางกฎหมาย
ไดโ้ดยงา่ย โดยระบบการเขา้ถงึความยตุธิรรมนี้ไมใ่ช่เพยีงการปรบัปรงุกระบวนการพจิารณาคดขีองศาล
ยตุธิรรมอยา่งเดยีว แต่ยงัรวมถงึกระบวนการระงบัขอ้พพิาททีไ่มเ่ป็นทางการ เช่น การไกล่เกลีย่ หรอืการให้
ขอ้มลูและค าแนะน าทางดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 

ดงันัน้การน าความหมายของการเขา้ถงึความยตุธิรรมมาก าหนดมาตรการในทางปฏบิตั ิจงึเป็นเรือ่ง
ทีค่รอบคลุมมากกว่าความสามารถในการเขา้ถงึบรกิารทางกฎหมาย โดยเฉพาะกระบวนการพจิารณาคดใีน
ศาลยตุธิรรม ปจัจบุนัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทย ต่างหามาตรการในการส่งเสรมิการเขา้ถงึ
ความยตุธิรรม รวมถงึการพฒันาเครือ่งมอืและความสามารถในการใหบ้รกิารดา้นกฎหมายและความ
ยตุธิรรมใหท้นัสมยั เพื่อสนับสนุนการเตบิโตแบบองคร์วม เพื่อแกป้ญัหาความไมเ่ท่าเทยีมและความยากจน 
รวมไปถงึการกระตุน้การบรหิารจดัการอยา่งมธีรรมาภบิาล อยา่งไรกด็ ียงัมคีวามยากล าบากในเรือ่งดงักล่าว
อยู ่เนื่องจากมากกว่ารอ้ยละ 45 ของความตอ้งการของประชาชนในการไดร้บัความช่วยเหลอืทางดา้น
กฎหมายยงัไมเ่พยีงพอ มเีพยีงไมก่ีค่ดทีีไ่ดร้บัการแก้ปญัหาในศาล การทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ยงัไมส่ามารถ
แกป้ญัหาทางกฎหมายโดยผ่านทางกระบวนการศาล โดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทีอ่ยูห่่างไกลความเจรญิ 
การไมส่ามารถเขา้ถงึหนทางแกป้ญัหาทางกฎหมายเป็นการลดโอกาสทีจ่ะเขา้ถงึดา้นเศรษฐกจิ เกดิกบัดกั
ความยากจน และจ ากดัการพฒันาศกัยภาพของคนอกีดว้ย นอกจากน้ียงัมปีญัหาในเรือ่งของการใหบ้รกิาร
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ทางดา้นกฎหมายและความยตุธิรรมซึง่ยงักระจดักระจาย ไมม่กีารรว่มมอืกนั ซึง่ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัในเรือ่ง
ผลผลติของภาคความยตุธิรรม ความยัง่ยนื และความคุม้ค่าต่อเงนิทีเ่สยีไป9 
 

กิจกรรม 14.2.1 
 เหตุใดการพฒันามาตรการทางปฏบิตัจิงึมคีวามจ าเป็นต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรม 
แนวตอบกิจกรรม 14.2.1 
 การเขา้ถงึความยตุธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสมอภาคมกัมปีญัหาดา้นอุปสรรคในการเขา้ถงึความ
ยตุธิรรม ซึง่ก่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าไมเ่ท่าเทยีมหรอืการขาดความเสมอภาคในเรือ่งน้ี ปญัหาดงักล่าวเป็น
ปญัหาในทางปฏบิตัมิากกว่าปญัหาเรือ่งแนวคดิหรอืหลกัการโดยตรง 

                                                           
9 OECD. (n.d.). “Why is Access to Justice Crucial Today?”. www.oecd.org/gov/access-to-justice-

supporting-people-focused-justice-services.pdf (accessed 4 January 2018). 
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เรือ่งที ่14.2.2 
การเข้าถึงความยติุธรรมกบัเป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 

การเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นส่วนส าคญัยิง่ในการท าใหเ้ป้าหมายของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และการเตบิโตอยา่งมสี่วนรว่ม (inclusive growth) บรรลุผล
ส าเรจ็ ในปจัจบุนัมปีระชาชนประมาณสีพ่นัลา้นคนทัว่โลกทีไ่มไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย ซึง่สาเหตุ
ส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขายากจนและดอ้ยโอกาสในสงัคม พวกเขาถูกรงัแกจากนายจา้ง ถูกขบัไล่ออกจาก
ทีด่นิ เป็นเหยือ่ของผูม้อี านาจและความรนุแรง การขาดการตรวจสอบทางกฎหมายท าใหเ้กดิการคอรปัชนัใน
ระดบัทอ้งถิน่ซึง่ส่งผลต่อเศรษฐกจิ ท าใหท้รพัยากรโดนยา้ยจากส่วนทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล นอกจากนี้ 
กระบวนการทางศาลซึง่ใชเ้วลานานยอ่มกระทบต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ในขณะทีก่ารไมส่ามารถบงัคบัได้
ตามสญัญาท าใหค้นไมอ่ยากจะเขา้สู่กระบวนการท าสญัญาตัง้แต่แรก เรอืนจ าเตม็ไปดว้ยคนยากจนทีต่อ้งรอ
เวลาเป็นเดอืน เป็นปี เพื่อจะไดร้บัการพจิารณาคดใีนขัน้แรก ทัง้ยงัถูกบบีใหล้าออกจากงาน และไมส่ามารถ
เลีย้งดคูรอบครวัได ้ผูห้ญงิมากมายตอ้งเผชญิกบัการถูกกดีกนัในหลายรปูแบบ รวมถงึความรุนแรงและการ
คุกคามทางเพศกเ็ป็นสาเหตุจากการไมไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย การแกป้ญัหาเหล่าน้ีเป็นสิง่ทีส่ าคญั
ยิง่เพราะเป็นเรือ่งของการไดร้บัการปกป้องตามหลกัสทิธมินุษยชน ไดร้บัการคุม้ครองทรพัยส์นิ ไดร้บัสทิธทิี่
จะมตีวัตนตามกฎหมาย การพฒันาศกัยภาพทางดา้นกฎหมายซึง่เป็นการเพิม่ความสามารถของประชาชน
ในเรือ่งความเขา้ใจและการน ากฎหมายไปใชเ้พื่อปกป้องตนเอง จะช่วยใหผู้ค้น โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ
และผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม สามารถทีจ่ะไดร้บัความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมกนั ไดร้บัการดแูลในเรือ่งปจัจยัสี ่
สามารถเอาผดิผูม้อี านาจ สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และสามารถมสี่วนรว่มในกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิได ้

ความส าคญัของการเขา้ถงึความยตุธิรรมทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ท าใหใ้นเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2015 
ประเทศสมาชกิสหประชาชาตไิดต้กลงรว่มกนัทีจ่ะก าหนดเรือ่งน้ีเป็นหน่ึงในเป้าหมายของการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื ในขอ้ SDG 1610 โดยใหม้กีารส่งเสรมิหลกันิตธิรรมทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ และให้
แน่ใจว่าทุกคนจะสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั ขอ้ตกลงดงักล่าวถอืเป็น
ตวัเชื่อมส าคญัระหว่างการเขา้ถงึความยตุธิรรม การขจดัความยากจน และการเตบิโตอยา่งมสี่วนรว่ม ซึง่
เป็นการผลกัดนัใหร้ฐับาลของประเทศต่าง ๆ ตอ้งหามาตรการทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การ

                                                           
10 Sustainable Development Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all 
levels. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 (accessed 15 January 2018). 
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พฒันา และการลดปญัหาความยากจน โดยตอ้งบรูณาการรว่มกบัการเขา้ถงึความยุตธิรรมอย่างเท่าเทยีม 
และการพฒันาศกัยภาพทางกฎหมาย 

เป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนืตาม SDG 16 มอียู ่12 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. การลดปญัหาความรุนแรงและการเสยีชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงทุกรปูแบบอยา่งทัว่ถงึและ
เด่นชดั 
 2. การขจดัการกระท าทารุณ (abuse) การแสวงหาประโยชน์ (exploitation) การคา้มนุษย ์(human 
trafficking) และการใชค้วามรนุแรงทุกรปูแบบทีก่ระท าต่อเดก็อยา่งสิน้เชงิ 
 3. การส่งเสรมิหลกันิตธิรรมในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ รวมถงึการเขา้ถงึความยตุธิรรม
อยา่งเท่าเทยีมและทัว่ถงึทุกคน 
 4. ภายใน ค.ศ. 2030 จะตอ้งลดการถ่ายโอนเงนิและอาวุธทีผ่ดิกฎหมายอย่างเด่นชดั รวมถงึการ
สรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บักระบวนการน าทรพัยส์นิทีถู่กขโมยกลบัคนื และการต่อสูก้บัอาชญากรรมทีท่ าเป็น
ขบวนการ (organised crime) ทุกรปูแบบ 
 5. การลดปญัหาคอรปัชนั (corruption) และการตดิสนิบน (bribery) ในทุกรปูแบบอยา่งเด่นชดั 
 6. พฒันาหน่วยงานทุกระดบัใหม้กีารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตรวจสอบได ้และมคีวามโปรง่ใส 
 7. การพฒันาใหร้ะบบการตดัสนิใจในทุกระดบัเป็นไปอยา่งมลีกัษณะสนองตอบ (responsive) 
ครอบคลุม (inclusive) มสี่วนรว่ม (participatory) และเป็นตวัแทน (representative) 
 8. การพฒันาใหก้ารมสี่วนร่วมของประเทศก าลงัพฒันาในหน่วยงานจดัระเบยีบเพื่อควบคุมก ากบั
ระดบัโลกเป็นไปอย่างกวา้งขวางและเขม้แขง็ 
 9. ภายใน ค.ศ. 2030 ตอ้งมกีารด าเนินการใหทุ้กคนมตีวัตนตามกฎหมาย (legal identity) รวมถงึ
การมสีตูบิตัร  
 10. การจดัใหม้บีรกิารสาธารณะดา้นการเขา้ถงึขอ้มลูและการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
ตามทีก่ฎหมายภายในประเทศและขอ้ตกลงระหว่างประเทศก าหนดไว้ 
 11. การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัหน่วยงานระดบัประเทศในทุกระดบั โดยเฉพาะประเทศก าลงั
พฒันา รวมถงึความรว่มมอืระหว่างประเทศ เพื่อสรา้งความสามารถในการป้องกนัปญัหาความรนุแรงและ
ต่อสูก้บัการก่อการรา้ยและอาชญากรรม 
 12. ส่งเสรมิและบงัคบัใชก้ฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแก้ปญัหาการเลอืกปฏบิตัเิพื่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื 

นอกจากการเขา้ถงึความยตุธิรรมจะเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบส าคญัของเป้าหมายของการพฒันา
อยา่งยัง่ยนืตาม SDG 16 แลว้ ยงัมสี่วนส าคญัในการผลกัดนัเป้าหมายขอ้อื่น ๆ อกีดว้ย เช่น การเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมและการเพิม่ศกัยภาพทางกฎหมายจะเป็นเครือ่งมอืรบัประกนัว่า ความเท่าเทยีมทางเพศ 
(gender equality) จะไดร้บัการพฒันาจรงิในชวีติประจ าวนัของผูห้ญงิ ตามเป้าหมาย SDG 5 ซึง่เป็นการ
สนบัสนุนใหผู้ห้ญงิปกป้องตนเองจากความรนุแรงในครอบครวั (domestic violence) นอกจากนี้การเขา้ถงึ
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ความยตุธิรรมและธรรมาภบิาลยงัสามารถช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มตามเป้าหมาย SDG 14 และ SDG 15 ซึง่
เป็นเรือ่งของการเขา้ถงึการไดร้บับรกิารทางกฎหมาย ซึง่จะช่วยใหชุ้มชนสามารถรกัษาสทิธใินทีด่นิ
ส่วนกลาง ใหเ้กดิอ านาจในการควบคุมจดัการพืน้ทีข่องชุมชนตนเอง และยงัเป็นประโยชน์ต่อการดแูล
สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

กฎหมายนัน้เขา้ไปมสี่วนในเกอืบทุกเรือ่งของชวีติคน ไมว่่าจะเป็นสุขภาพ การท างาน การศกึษา ที่
อยูอ่าศยั และการประกอบธุรกจิในหลายประเทศ การไม่ไดร้บัการเขา้ถงึความยตุธิรรมทีเ่ท่าเทยีม และการ
ถูกเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งเหล่านี้ ท าใหเ้กดิอุปสรรคต่อการมสี่วนรว่มในทางเศรษฐกจิของประชาชน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ กลุ่มคนชายขอบ เช่น เยาวชน ผูส้งูอาย ุผูห้ญงิ และผูอ้พยพ มาตรการทางกฎหมายจะช่วยใหก้าร
บรหิารจดัการและความชอบธรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ไดร้บัการดแูล การด าเนินการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ
ความยตุธิรรมจะช่วยใหพ้วกเขาสามารถจดัการกบัปญัหาความเหลื่อมล ้าได ้และมสี่วนรว่มในกระบวนการ
ยตุธิรรมเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการเตบิโตอยา่งมสี่วนรว่ม การไมส่ามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมและกระบวนการ
ทางกฎหมายนัน้ เป็นทัง้ผลและเหตุของความยากจน กลุ่มคนทีเ่ปราะบางต่อการถูกกดีกนัออกจากสงัคม
เป็นกลุ่มทีป่ระสบปญัหาเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรมมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้ปญัหาทางกฎหมายที่
เกดิขึน้ยงัเป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิปญัหาอื่น ๆ ตามมาอกีดว้ย 
 

กิจกรรม 14.2.2 
 จงอธบิายความส าคญัของการเขา้ถงึความยตุธิรรมต่อเป้าหมายของการพฒันาอยา่งยัง่ยนืตาม 
SDG 16 

แนวตอบกิจกรรม 14.2.2 
 เป้าหมายของ SDG 16 คอื ใหม้กีารส่งเสรมิหลกันิตธิรรมทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ 
และใหแ้น่ใจว่าทุกคนจะสามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั เป้าหมายน้ีถอืเป็น
ตวัเชื่อมส าคญัระหว่างการเขา้ถงึความยตุธิรรม การขจดัความยากจน และการเตบิโตอยา่งมสี่วนรว่ม ซึง่
เป็นการผลกัดนัใหร้ฐับาลของประเทศต่าง ๆ ตอ้งหามาตรการทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การ
พฒันา และการลดปญัหาความยากจน โดยตอ้งบรูณาการรว่มกบัการเขา้ถงึความยุตธิรรมอย่างเท่าเทยีม 
และการพฒันาศกัยภาพทางกฎหมาย 
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เรือ่งที ่14.2.3 
การพฒันาการเข้าถึงความยติุธรรมในประเทศไทย 
 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 68 ไดร้บัรองสทิธขิองประชาชนในการเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมไวด้งันี้ 
 

รฐัพงึจดัระบบการบรหิารงานในกระบวนการยุตธิรรมทุกดา้นใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นธรรม และ
ไม่เลอืกปฏบิตั ิและใหป้ระชาชนเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเรว็และไม่เสยีค่าใชจ้่ายสงู
เกนิสมควร 

รฐัพงึมมีาตรการคุม้ครองเจา้หน้าทีข่องรฐัในกระบวนการยุตธิรรม ใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
โดยเคร่งครดั ปราศจากการแทรกแซงหรอืครอบง าใดๆ 

รฐัพงึใหค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายทีจ่ าเป็นและเหมาะสมแกผู่ย้ากไรห้รอืผูด้อ้ยโอกาสในการ
เขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม รวมตลอดถงึการจดัหาทนายความให ้

 

จะเหน็ไดว้่าประเทศไทยก าหนดเรือ่งของการเขา้ถงึความยตุธิรรมเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของประชาชน
ทุกคน โดยรฐัมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องจดัระบบและกระบวนการยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม เพื่อที่
ประชาชนทุกคนจะสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดอ้ยา่งเท่าเทยีมและทัว่ถงึ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิสากลในเรือ่ง
การเขา้ถงึความยตุธิรรมทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ไดเ้ป็นอย่างด ี

จากการจ าแนกประเภทของการเขา้ถงึความยตุธิรรมในเรือ่งที ่14.2.1 ประเทศไทยเองกม็กีารพฒันา
สทิธใินการเขา้ถงึความยตุธิรรมประเภทต่าง ๆ ไว ้โดยเฉพาะสทิธใินการเขา้สู่กระบวนการพจิารณาคดใีน
ศาลยตุธิรรม โดยระบบศาลของไทยเริม่มมีาตัง้แต่สมยักรงุสุโขทยั โดยมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นผูใ้ชอ้ านาจ
ตุลาการในการพจิารณาพพิากษาคดใีหแ้ก่ประชาชน ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั
ไดม้กีารปฏริปูและวางรากฐานระบบการศาลอยา่งจรงิจงั เพื่อใหท้นัสมยัทดัเทยีมและเป็นทีย่อมรบัของนานา
อารยประเทศ แต่เดมิศาลยุตธิรรมอยู่ภายใตก้ารดแูลของกระทรวงยตุธิรรม แต่เพื่อใหเ้กดิความยตุธิรรม 
ความโปรง่ใส และเป็นอสิระจากการแทรกแซงของฝา่ยบรหิาร รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540 จงึแยกศาลยตุธิรรมออกจากกระทรวงยตุธิรรม โดยตัง้ส านกังานศาลยตุธิรรมเป็นส่วนราชการทีเ่ป็น
หน่วยงานอสิระ มฐีานะเป็นนิตบิุคคล โดยตัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2543 จงึถอืว่าศาลยตุธิรรมแยกออก
จากกระทรวงยตุธิรรมนบัแต่นัน้เป็นตน้มา โครงสรา้งของระบบศาลยตุธิรรมของประเทศไทยในปจัจบุนั ดู
ภาพที ่14.1 
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ศาลฎีกา 

ศาลอทุธรณ์ภาค 1-9 จ านวน 9 ศาล 

ศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ 

ศาลชัน้ต้น จ านวน 250 ศาล และศาลสาขาจ านวน 9 ศาล 

ศาลชัน้ต้นในกรุงเทพฯ 

- ศาลแพง่ 
- ศาลแพง่กรุงเทพใต้ 

- ศาลแพง่ธนบรีุ 
- ศาลอาญา 

- ศาลอาญากรุงเทพใต้ 
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- ศาลอาญาธนบรีุ 
- ศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมิชอบกลาง 
 ศาลช านญัพิเศษ* 
- ศาลแรงงานกลาง 
- ศาลภาษีอากร 
- ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค า้ระหวา่งประเทศกลาง 
- ศาลล้มละลายกลาง 
- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
- ศาลเยาวชนและครอบครัว สาขามีนบรีุ 
 
 

ศาลชัน้ต้น และศาลช านญัพิเศษในต ่างจงัหวดั 

- ศาลจงัหวดัในภาค 1-9 จ านวน 114 ศาล 

- ศาลจงัหวดัสาขา จ านวน 6 ศาลสาขา 

- ศาลแขวงในภาค 1-9 จ านวน 32 ศาล 

- ศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมิชอบภาค 1 3 4 5 6 8 9 จ านวน 7 ศาล** 
ศาลช านญัพิเศษ** 
- ศาลแรงงานภาค จ านวน 9 ศาล 

- ศาลแรงงาน สาขา จ านวน 2 ศาล 

- ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั จ านวน 76 ศาล  

 
ภาพท่ี 14.1: ระบบศาลยติุธรรมในประเทศไทย 
 
ทีม่า: ส านกังานศาลยตุธิรรม. (2560). ระบบศาลยตุธิรรม. กลุ่มระบบขอ้มลูและสถติ ิส านกัแผนงานและ
งบประมาณ. www.coj.go.th/home/file/structure_22052560.pdf 
 

นอกจากศาลยตุธิรรมซึง่ท าหน้าทีโ่ดยตรงในการอ านวยความยตุธิรรมและพจิารณาพพิากษาคดต่ีาง 
ๆ แลว้ ประเทศไทยยงัมกีฎหมายและหน่วยงานทีส่นับสนุนในเรือ่งการเขา้ถงึความยุตธิรรมอกีมากมาย 
โดยเฉพาะ กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ (Rights and Liberties Protection Department) ภายใตส้งักดั
กระทรวงยตุธิรรม ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประชาชนที่
ไมไ่ดร้บัความยตุธิรรมหรอืถูกล่วงละเมดิสทิธ ิดว้ยการส่งต่อไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืช่วยบรรเทา
ปญัหาในเบือ้งตน้ทัง้ในเชงิรุกและรบั โดยมเีป้าหมายหลกัในการพฒันากระบวนการยตุธิรรม เพื่อสรา้งความ
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สงบสุขใหเ้กดิขึน้ในสงัคม โดยการป้องกนัแกไ้ขปญัหาอาชญากรรม การคุม้ครองความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ การป้องกนัแกไ้ขขอ้พพิาทขดัแยง้ การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน และสทิธมินุษยชนที่
มุง่ถงึความสมัฤทธิผ์ลของความยตุธิรรมบนพืน้ฐานของมนุษยธรรม นอกจากน้ีกรมคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพยงัมภีารกจิในการส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูใ้นเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของตน รวมไป
ถงึสทิธใินการเขา้ถงึความยุตธิรรมดว้ย เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการคุม้ครองและดแูลจากรฐัอยา่งทัว่ถงึและ
เท่าเทยีมกนั กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพมหีน้าทีห่ลกั11 ดงัต่อไปนี้ 
 1. จดัระบบการบรหิารจดัการดา้นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
 2. ส่งเสรมิและพฒันาการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
 3. ส่งเสรมิและพฒันากลไกการระงบัขอ้พพิาทในสงัคม 
 4. ประสานงานดา้นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพกบัภาครฐัและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ
 ต่างประเทศ 
 5. พฒันาระบบ มาตรการ และด าเนินการช่วยเหลอืประชาชนทีต่กเป็นเหยือ่อาชญากรรม รวมทัง้
จ าเลยที ่ถูกด าเนินคดอีาญาโดยมไิดเ้ป็นผูก้ระท าผดิตามกฎหมายว่าดว้ยค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่า
ทดแทนและค่าใชจ้า่ยแก่จ าเลยในคดอีาญา 
 6. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการดา้นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
 7. ด าเนินการคุม้ครองพยานตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองพยานในคดอีาญา 
 8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องกรมหรอืตามทีก่ระทรวงหรอื
คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
 ระบบการช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอนโดย
สรปุ12 ดงันี้ 
 1. ขัน้ตอนก่อนเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม ซึง่เป็นกลไกการป้องกนัการถูกละเมดิสทิธ ิโดยใช้
วธิกีารใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน ซึง่กรมคุม้ครองสทิธเิสรภีาพจะเป็นผูด้แูลและด าเนินโครงการ
เสรมิความรูท้างกฎหมายให้แก่ประชาชนในชนบทตามจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 
 2. ขัน้ตอนเขา้สู่กระบวนการยตุธิรรม ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งต่าง ๆ มากมาย เริม่ตัง้แต่การให้
ค าปรกึษากฎหมายเป็นรายบุคคลเมือ่มขีอ้พพิาท หรอืกรณทีีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรมแมย้งัไมไ่ดฟ้้องรอ้งเป็น

                                                           
11 กระทรวงยตุธิรรม กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ. (2559). รายงานประจ าปี 2559 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

–Annual Report 2016 Rights and Liberties Protection Department. กรุงเทพฯ: กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวง
ยุตธิรรม. 

12 กองพทิกัษ์สทิธแิละเสรภีาพ. (n.d.). การใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายแกป่ระชาชนในประเทศไทย. สบืคน้
จาก www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_3/2559/05-26-10-58.pdf 
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คดคีวาม โดยม ี“คลนิิกยตุธิรรม”13 ทีจ่ะมนีกักฎหมายใหบ้รกิารปรกึษาเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย คดคีวาม และ
กระบวนการทางศาล โดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย และการใหบ้รกิารเกีย่วกบั “กองทุนยตุธิรรม”14 เพื่อสนบัสนุน
ประชาชนทีย่ากไร ้ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมในคด ี
 3. ขัน้ตอนการเยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูเ้สยีหายโดยรฐั เช่น การไดร้บัค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ย
จากรฐัของจ าเลย ตามพระราชบญัญตัคิ่าตอบแทนผูเ้สยีหายและค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ยแก่จ าเลยใน
คดอีาญา พ.ศ. 2544 รวมถงึสทิธใินการรือ้ฟ้ืนคดอีาญา และสทิธใินการขออภยัโทษ เป็นตน้ 

ถงึแมว้่าประเทศไทยจะมกีารรองรบัสทิธใินการเขา้ถงึความยตุธิรรมอยา่งชดัเจน รวมทัง้มกีาร
พฒันากระบวนการเขา้ถงึความยตุธิรรมทีค่่อนขา้งหลากหลาย แต่ยงัมปีญัหาทีส่ าคญัหลายประการที่
ขดัขวางโอกาสของประชาชนในการเขา้ถงึความยตุธิรรม ดงันี้ 
 1. ปญัหาการไมม่คีวามรู ้ความเขา้ใจบทบญัญตัขิองกฎหมาย และสทิธเิสรภีาพทีพ่งึมพีงึไดโ้ดย
ชอบธรรม ท าใหป้ระชาชนถูกเอารดัเอาเปรยีบและล่วงละเมดิสทิธจิากบุคคลทีอ่ยูใ่นภาวะทีเ่หนือกว่า ดงันัน้
ความยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้นัน้มไิดห้มายถงึการหยบิยืน่ใหจ้ากรฐัแต่เพยีงฝ่ายเดยีว แต่ยงัขึน้อยูก่บั
ความสามารถในการปกป้องคุม้ครองสทิธเิสรภีาพดว้ยตวัเองของประชาชนเอง ปจัจุบนัคนไทยจ านวนมาก
ยงัไม่รูก้ฎหมาย ในบางครัง้แมแ้ต่เจา้หน้าทีข่องรฐัเองกไ็มรู่ ้ซึง่สาเหตุหนึ่งอาจเกดิจากมกีฎหมายทัง้เก่าและ
ใหมอ่ยูจ่ านวนมากมาย แต่เราไมส่ามารถอา้งความไม่รูก้ฎหมายเพื่อจะไมต่อ้งรบัผดิได ้นายพรีะพนัธุ ์สาลี
รฐัวภิาค อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม ไดแ้สดงความกงัวลในปญัหาน้ีว่า “ความไม่รูก้ฎหมายของ
ประชาชนน้ีถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ของปญัหาในกระบวนการยตุธิรรม อนัน าไปสู่การใชอ้ านาจ
หน้าทีโ่ดยมชิอบหรอืใชไ้ปในทางทีเ่อือ้ประโยชน์แก่ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง ซึง่ในทีสุ่ดประชาชนทีไ่ม่รูห้รอืไมเ่ขา้ใจ
กฎหมายจนกลายเป็นปญัหาว่า ประชาชนนัน้ห่างไกลจากสิง่ทีเ่รยีกว่า “ความยตุธิรรม” หรอื “ความเป็น
ธรรม” มากยิง่ขึน้เรือ่ยๆ”15 
 2. ปญัหาความยากจนของประชาชน ซึง่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการเขา้ถงึความยตุธิรรมเน่ืองจาก
กระบวนการด าเนินคดนีัน้ คู่ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัจา้งทนายเพื่อต่อสูค้ด ีหรอืตอ้งมเีงนิหรอืหลกัทรพัย์ทีจ่ะ
ใชป้ระกนัตวัหรอืไปวางต่อศาล ท าใหป้ระชาชนทีย่ากจนไมส่ามารถด าเนินการได ้ซึง่นัน่ยอ่มท าใหค้นจน

                                                           
13 ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายในการอ านวยประโยชน์แก่ประชาชน ใหส้ามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมได้

อย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม และเป็นธรรม โดยปจัจุบนัคลนิิกยุตธิรรมมกีระจายอยู่ในส านกังานยุตธิรรมจงัหวดัต่างๆ และในเขต
อ าเภอขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ 

14 พระราชบญัญตักิองทุนยตุธิรรม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที ่102 ก หน้า 1 วนัที ่
27 ตุลาคม 2558 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส าหรบัช่วยเหลอืประชาชนในการด าเนินคด ีการขอปล่อยชัว่คราว
ผูต้อ้งหาหรอืจ าเลย การถูกละเมดิสทิธมินุษยชน และการใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน รวมถงึการใหค้วามคุม้ครอง
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึ เสมอภาค และเป็นธรรม ท าใหล้ดความเหลื่อมล ้าของประชาชน 

15 เพลนิตา ตนัรงัสรรค.์ (2554). สรุปการสมัมนาทางวชิาการเรื่อง “กระบวนการยุตธิรรมทีป่ระชาชนเขา้ถงึได ้
(Justice for All, All for Justice), จุลนิต.ิ พฤษภาคม-มถุินายน. หน้า 68-69. 
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เหล่านัน้ไมส่ามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั เกดิเป็นปญัหาความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม จนท าใหเ้กดิค าว่า “สองมาตรฐาน” ซึง่
สะทอ้นสภาพสงัคมไทยปจัจุบนัถงึ “โอกาส” ในกระบวนการยตุธิรรมทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนั แมว้่ากองทุนยตุธิรรม
ตัง้ขึน้เพื่อแกป้ญัหาดงักล่าว แต่งบประมาณทีก่องทุนไดร้บัในแต่ละปีอาจไมเ่พยีงพอต่อการแกป้ญัหาได ้

รฐับาลเลง็เหน็ความส าคญัของปญัหาการเขา้ถงึความยุตธิรรม จงึไดป้ระกาศแผนยุทธศาสตรศ์าล
ยตุธิรรม พ.ศ. 2557-2560 โดยก าหนดการแกป้ญัหาไวใ้น ยทุธศาสตรท์ี ่1: เสรมิสรา้งการอ านวยความ
ยตุธิรรมใหม้มีาตรฐานระดบัสากล เพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคม และใหป้ระชาชนเขา้ถงึศาล
ยตุธิรรมไดโ้ดยง่าย โดยก าหนดเป้าประสงคเ์พื่อใหส้งัคมไทยมคีวามสงบเรยีบรอ้ย และประเทศในประชาคม
อาเซยีนใหก้ารยอมรบัและเชื่อมัน่ในความเป็นธรรมและการอ านวยความยตุธิรรมทีม่มีาตรฐานระดบัสากล
ของศาลยตุธิรรม 

แผนยทุธศาสตรด์งักล่าวยงัไดใ้หค้วามหมายของ การเขา้ถงึศาลยตุธิรรมไดโ้ดยง่าย ว่าหมายถงึ 
“การทีผู่ม้อีรรถคดทีุกกลุ่ม สามารถใชบ้รกิารจากศาลยตุธิรรมไดทุ้กพืน้ที ่ทุกกลุ่มคน และเสยีค่าใชจ้่ายไม่
มากนกั เช่น จดัตัง้ศาลในพืน้ทีเ่ขตอ าเภอหรอืต าบลในทีห่่างไกล, คู่ความทีไ่ม่มทีรพัยส์นิพอหรอืมคีวาม
เดอืดรอ้นเกนิสมควรทีจ่ะเสยีค่าธรรมเนียมศาลในคดแีพ่งไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียมศาลตาม
กฎหมาย, ผูเ้สยีหาย จ าเลย และพยานทีม่ฐีานะยากจนในคดอีาญาไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการจา้งทนายและ
ล่ามในการต่อสูค้ดตีามกฎหมาย, การมทีางลาดและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ
ภายในศาล เป็นต้น”16 

โดยสรุปแลว้ แมว้่าผลลพัธห์รอืความส าเรจ็ของการพฒันาโอกาสของประชาชนในการเขา้ถงึความ
ยตุธิรรมยงัไมป่รากฏชดัเจนนกั แต่อยา่งน้อยทีสุ่ด เรากส็ามารถมัน่ใจไดว้่าแนวทางในการพฒันาในเรือ่ง
ดงักล่าวของประเทศไทยสอดคลอ้งกบัหลกัการสากลทีป่ระเทศต่าง ๆ พยายามน าไปปฏบิตัอิยูใ่นปจัจุบนั 
 
กิจกรรม 14.2.3 
 จงยกตวัอยา่งการพฒันาการเขา้ถงึความยตุธิรรมในประเทศไทย 
แนวตอบกิจกรรม 14.2.3 
 การจดัตัง้ศาลในพืน้ทีเ่ขตอ าเภอหรอืต าบลในทีห่่างไกล, คู่ความทีไ่ม่มทีรพัยส์นิพอหรอืมคีวาม
เดอืดรอ้นเกนิสมควรทีจ่ะเสยีค่าธรรมเนียมศาลในคดแีพ่งไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียมศาลตาม
กฎหมาย, ผูเ้สยีหาย จ าเลย และพยานทีม่ฐีานะยากจนในคดอีาญาไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการจา้งทนายและ
ล่ามในการต่อสูค้ดตีามกฎหมาย การมทีางลาดและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ
ภายในศาล เป็นต้น 

                                                           
16แผนยุทธศาสตรศ์าลยตุธิรรม พ.ศ. 2557-2560. สบืคน้จา 

www.ptnc.coj.go.th/doc/data/ptnc/ptnc_1462157988.pdf (accessed 16 January 2018). 
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ตอนที ่14.3 
หลกัการและแนวปฏิบติัเร่ืองธรรมาภิบาล 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่14.3 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 
 14.3.1 ความหมายและแนวคดิของธรรมาภบิาล 
 14.3.2 คุณลกัษณะหรอืองคป์ระกอบส าคญัของหลกัธรรมาภบิาล 
 14.3.3 ธรรมาภบิาลกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 
แนวคิด 

1. หลกัธรรมาภบิาลเป็นเรือ่งทีม่กีารพดูถงึกนัมากและในวงกวา้ง โดยเฉพาะการมบีทบาทส าคญัใน
การสรา้งความเป็นอยูท่ีด่แีละความมัน่คงสมบูรณ์ในสงัคม อยา่งไรกต็าม แนวคดิในเรือ่งธรรมาภิ
บาลมคีวามหลากหลาย และเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างหลายภาคหลายส่วน เช่น ความสมัพนัธ์
ระหว่างรฐับาลกบัประชาชน รฐับาลกบัภาคเอกชน นกัการเมอืงกบัขา้ราชการ การปกครองส่วน
ทอ้งถิน่กบัประชาชนในทอ้งถิน่ กฎหมายกบัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หรอืความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบั
องคก์รระหว่างประเทศ เป็นตน้ ความหลากหลายและซบัซอ้นของความสมัพนัธเ์หล่านี้ ท าให้
การหาความชดัเจนของแนวคดิเรือ่งธรรมาภบิาล รวมไปถงึการพฒันาเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ
การพฒันาเรือ่งนี้ใหป้ระสบผลไมใ่ช่เรือ่งงา่ย แมว้่าหลกัธรรมาภบิาลจะยงัไม่มคีวามหมายทีเ่ป็น
สากล แต่บทบาทของธรรมาภบิาลนัน้มคีวามส าคญัยิง่ อาจดไูดจ้ากการทีอ่งคก์ารระดบัโลกต่าง
น าเอาหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นกรอบการใหค้วามช่วยเหลอืด้านการพฒันาของตน 

2. องคป์ระกอบส าคญัพืน้ฐานทีข่าดไมไ่ดข้องหลกัธรรมภบิาลม ี5 ประการ ไดแ้ก่ (1) การมคีวาม
รบัผดิชอบและตรวจสอบได ้(accountability) (2) ความโปรง่ใส (transparency) (3) การขจดัการ
ทุจรติหรอืคอรปัชนั (anti-corruption) (4) การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หลาย 
(stakeholder participation) และ (5) หลกัความเป็นธรรม (justice) 

3. ธรรมาภบิาลกเ็ป็นกุญแจส าคญัดอกหน่ึงในการบรรลุเป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
เนื่องจากหลกัธรรมาภบิาลนัน้เป็นมากกว่าเรือ่งของความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐักบัประชาชน 
ธรรมาภบิาลนัน้เป็นกลไกส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความรว่มมอืกนัระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และการ
แกป้ญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะเรือ่งความเหลื่อมล ้าและความไม่
ยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปจัจุบนั การส่งเสรมิธรรมาภบิาลจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ทัง้ใน
ระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบันานาชาต ิ
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วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่14.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1. อธบิายความหมายและแนวคดิของธรรมาภบิาลได้ 
 2. อธบิายคุณลกัษณะหรอืองคป์ระกอบส าคญัของหลกัธรรมาภบิาลได้ 
 3. อธบิายบทบาทของธรรมาภบิาลกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืได้ 



31 

 

เรือ่งที ่14.3.1 
ความหมายและแนวคิดของธรรมาภิบาล 
 

ธรรมาภบิาล (good governance) เป็นเรือ่งทีเ่ริม่ไดร้บัความสนใจอยา่งกวา้งขวางตัง้แต่ช่วง
ทศวรรษ 1980 โดยทีม่าส าคญัของด ารเิรือ่งนี้คอื รฐับาลและหน่วยงานระหว่างชาตทิีใ่หค้วามช่วยเหลอืดา้น
การพฒันาไดเ้หน็ปญัหาการขาดธรรมาภบิาลในการปกครองและบรหิารประเทศในประเทศผูร้บัความ
ช่วยเหลอืจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาคอรปัชนั อนัเป็นผลมาจากการขาดความโปรง่ใส 
(transparency) ความรบัผดิชอบ (accountability) และประสทิธภิาพ (efficiency) ของรฐับาลประเทศเหล่านี้ 
จงึพยายามเรยีกรอ้งและผลกัดนั โดยเฉพาะดา้นการก าหนดเป็นเงือ่นไขในการรบัความช่วยเหลอืดา้นการ
พฒันา เพื่อใหเ้กดิธรรมาภบิาลหรอืการบรหิารจดัการทีด่ขี ึน้ ในทีน่ี้จะไมก่ล่าวถงึเรือ่งนี้โดยตรง แต่จะ
พจิารณาธรรมาภบิาลในแง่ของหลกัการและมาตรการในทางปฏบิตั ิอนัจะเป็นเงือ่นไขส าคญัประการหน่ึง
ของการมธีรรมาภบิาลในการอ านวยความยตุธิรรมและในการปกครองบรหิารประเทศโดยรวม 

ปจัจบุนัหลกัธรรมาภบิาลเป็นเรือ่งทีม่กีารพดูถงึกนัมากและในวงกวา้ง โดยเฉพาะการมบีทบาท
ส าคญัในการสรา้งความเป็นอยูท่ีด่แีละความมัน่คงสมบูรณ์ในสงัคม โคฟี อนันนั (Kofi Annan) อดตี
เลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต ิไดก้ล่าวไวเ้มือ่ ค.ศ. 1998 ว่า “ธรรมาภบิาลนัน้อาจจะเป็นปจัจยัทีส่ าคญั
ทีสุ่ดเพยีงสิง่เดยีวในการขจดัปญัหาความยากจนและส่งเสรมิการพฒันา”17 แนวคดิเรื่องธรรมาภบิาลมกีาร
น ามาใชอ้ธบิายในทางรฐัศาสตร ์การบรหิารรฐักจิ และปจัจุบนัยงัเป็นหลกัส าคญัของศาสตรด์า้นการบรหิาร
การพฒันาดว้ย และยงัมกัน ามาอธบิายควบคู่กบัแนวคดิทีส่ าคญัอื่น ๆ โดยเฉพาะแนวคดิเรือ่ง 
“ประชาธปิไตย” (democracy), “ประชาสงัคม”18 (civil society) “สทิธมินุษยชน” (human rights) และ “การ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื” (sustainable development) 

อาจกล่าวไดว้่า การท าความเขา้ใจแนวคดิและการหาความหมายของธรรมภบิาลกค็อืการพยายาม
หาค าตอบในเรือ่งคุณลกัษณะ (characteristics) หรอืองคป์ระกอบ (elements) ของธรรมาภบิาลว่ามี
อะไรบา้ง มหีลกัการทีเ่ป็นสากลของแนวคดิธรรมาภบิาลหรอืไม ่ถา้มคีวรเป็นอย่างไร หลกัการเหล่านี้มทีีม่า
จากทีใ่ด การจะน าแนวคดิธรรมาภบิาลไปใชใ้นทางปฏบิตัติอ้งท าอยา่งไร รวมถงึการวดัผลและประเมนิ
ความส าเรจ็ของธรรมาภบิาลท าไดอ้ยา่งไร การหาค าตอบเหล่านี้ท าใหก้ารก าหนดค านิยามของธรรมาภบิาล

                                                           
17 Kofi Annan: “Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and 

promoting development.” https://unu.edu/governance, (accessed 15 January 2018). 
18 มผีูใ้ชค้ าภาษาไทยเทยีบเคยีงกนัหลายค า อาท ิ“สงัคมประชาธรรม” (ไพบลูย ์วฒันศริธิรรม) “สงัคมราษฎร”์ 

(เสน่ห ์จามรกิ) “วถีปีระชา” (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช ใชค้ านี้โดยมนียัของค าว่า civic movement) “อารยสงัคม” (อเนก เหล่า
ธรรมทศัน์) และ “สงัคมเขม้แขง็”(ธรียุทธ บุญม)ี เป็นตน้ www.ldi.or.th/2016/08/24/แนวคดิเรื่องประชาสงัคม/ (accessed 
15 December 2017) 

https://unu.edu/governance
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เป็นเรือ่งทีท่า้ทาย ละเอยีดอ่อน และซบัซอ้น จนบางครัง้การหาค าตอบว่าสิง่ใด ไมใ่ช่ธรรมาภบิาล อาจจะท า
ไดง้า่ยกว่าเสยีอกี เนื่องจากแนวคดิในเรือ่งธรรมาภบิาลมคีวามหลากหลาย เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างหลาย
ภาคหลายส่วน เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกบัประชาชน รฐับาลกบัภาคเอกชน นกัการเมอืงกบั
ขา้ราชการ การปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัประชาชนในทอ้งถิน่ กฎหมายกบัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หรอื
ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัองคก์รระหว่างประเทศ เป็นตน้ ความหลากหลายและซบัซอ้นของความสมัพนัธ์
เหล่านี้ท าใหก้ารหาความชดัเจนของแนวคดิเรือ่งธรรมาภบิาล รวมไปถงึการพฒันาเครือ่งมอืทีจ่ะช่วย
ส่งเสรมิการพฒันาเรือ่งนี้ใหป้ระสบผลไมใ่ช่เรือ่งง่ายเลย ท าใหป้จัจบุนัมขีอ้ถกเถยีงมากมายว่าความหมาย
ของ “ธรรมาภบิาล” เป็นเช่นไร 

นกัวชิาการบางคนเหน็ว่า ค านิยามของธรรมาภบิาลทีม่อียูใ่นปจัจบุนั มกัรวมเอาสิง่ต่าง ๆ ทีค่น
ทัว่ไปมองว่าเป็น “เรือ่งด”ี เขา้ไวด้ว้ยกนั แต่เรือ่งดทีีเ่อามาใส่ไวใ้นค านิยามนัน้กลบัไมไ่ดส้อดคลอ้งกนัเสมอ
ไป ท าใหห้ลกัการของธรรมาภบิาลกลายเป็นแนวคดิทีไ่มม่คีวามชดัเจนและยากต่อการน าไปปฏบิตัิ19 จอหน์ 
เกอรร์งิ (John Gerring) นกัรฐัศาสตรอ์เมรกินั ไดอ้ธบิายเงือ่นไข 8 ประการของสิง่ทีเ่ป็นแนวคดิทีด่ไีว2้0 โดย
มเีงือ่นไข 4 ประการทีส่ามารถน ามาอธบิายไดว้่า เหตุใดแนวคดิเรือ่งธรร-มาภบิาลจงึยงัไมถ่อืว่าเป็น 
“แนวคดิทีด่”ี ตามเงือ่นไขของเกอรร์งิ กล่าวคอื 

(1) แนวคดิธรรมาภบิาลขาดความกระชบั (parsimony) ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิทีด่อีื่น ๆ 
แลว้ หลกัธรรมาภบิาลมคีวามหมายไดไ้ม่จ ากดั ท าใหเ้ราตอ้งเขา้ใจรายละเอยีดของแต่ละความหมายว่า
ก าลงัพดูถงึสิง่เดยีวกนัหรอืไม ่ซึง่โดยหลกัแลว้ “แนวคดิทีด่มีไิดม้นีิยามหลากหลายไมจ่บสิน้ แต่ควรจะ
เป็นไปไดท้ีจ่ะกล่าวว่า เราก าลงัพดูถงึเรือ่งใด โดยไม่จ าเป็นตอ้งระบุคุณลกัษณะต่าง ๆ ตัง้ครึง่โหล เรือ่งนี้
แทบไมต่อ้งกล่าวย ้ากนั”21 

(2) แนวคดิธรรมาภบิาลขาดลกัษณะเฉพาะตวัทีท่ าใหแ้ตกต่างจากแนวคดิอื่น (differentiation) 
กล่าวคอื แนวคดิทีด่นีัน้ควรจะตอ้งมลีกัษณะเฉพาะตวัและมคีวามแตกต่าง ซึง่จะท าใหเ้กดิความชดัเจนของ
ขอบเขตของแนวคดินัน้ แต่ค านิยามของธรรมาภบิาลมกัมสี่วนทีไ่ปซ ้าซอ้นกบัแนวคดิอื่น ท าให้เกดิความไม่
ชดัเจนว่าแทจ้รงิแลว้ธรรมาภบิาลนัน้หมายถงึอะไร 

(3) แนวคดิธรรมาภบิาลขาดความเกีย่วเนื่องสมัพนัธก์นั (coherence) เกอรร์งิมองว่าเงือ่นไขที่
ส าคญัทีสุ่ดของ แนวคดิทีด่ ีคอื ตอ้งมคีวามเกีย่วเนื่องสมัพนัธก์นัระหว่างคุณลกัษณะต่าง ๆ ทีน่ ามาอธบิาย
แนวคดินัน้ แต่คุณลกัษณะของธรรมาภบิาล เช่น การเคารพในสทิธมินุษยชน ไปจนถงึการพฒันาระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัจดทะเบยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ ยากทีจ่ะหาความเชื่อมโยงกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

                                                           
19 Rachel Gisselquist. (2012). What does “Good Governance” mean?. United Nations University. 

https://unu.edu/publications/articles/what-does-good-governance-mean.html (accessed 17 January 2018). 
20 John Gerring. (1999). “What Makes a Concept Good? A Critical Framework for Understanding 

Concept Formation in the Social Sciences”. Polity, 31(3), pp. 357-393. 
21 ibid, p. 371. 

https://unu.edu/publications/articles/what-does-good-governance-mean.html
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(4) แนวคดิธรรมาภบิาลขาดคุณประโยชน์ทางทฤษฎ ี(theoretical utility) โดยหลกัการแลว้ “แนวคดิ
เป็นรากฐานของโครงสรา้งทางทฤษฎทีัง้มวล และการก าหนดแนวคดิขึน้จ านวนมากกม็ุง่ไปในเชงิทฤษฎี
เช่นนัน้ไดอ้ยา่งชอบธรรม”22 แนวคดิธรรมาภบิาลกลบัสรา้งความสบัสนมากกว่าการช่วยพฒันากรอบทาง
ทฤษฎหีรอืสมมตฐิานต่าง ๆ เช่น ยงัเกดิความสบัสนระหว่างความหมายของ ค าว่า “รฐับาล” (government) 
กบั “การปกครองหรอืการควบคุมก ากบัดแูล” (governance) ซึง่อาจน าไปสู่ผลลพัธท์ีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการได ้แต่
กไ็มอ่าจปฏเิสธไดว้่า ส่วนหนึ่งของธรรมาภบิาลนัน้เป็นเรือ่งของความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกบัองคก์รภาค
สงัคม และความเกีย่วขอ้งกบัประชาชนดว้ย 

แมว้่าจะมคีวามเหน็รว่มกนัว่าหลกัธรรมาภบิาลนัน้เป็นสิง่จ าเป็น แต่แนวคดิในเรือ่งนี้กย็งัเป็นเรือ่ง
ยากทีจ่ะท าความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เนื่องจากค าว่า “ธรรมาภบิาล” มคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนัตามทีอ่งคก์ร
หรอืหน่วยงานทัง้หลายจะก าหนดขึน้ นอกจากความสบัสนในเรือ่งของความหมายแลว้ หลกัธรรมาภบิาลก็
ยงัมหีลายระดบัหลายประเภท เช่น ธรรมาภบิาลในบรบิทสากล (global governance) ธรรมาภบิาลใน
องคก์รเอกชน (corporate governance) ธรรมาภบิาลเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT governance) หรอื
ธรรมาภบิาลแบบมสี่วนรว่ม (participatory governance) เป็นตน้ 

ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่20 ค าว่า “ธรรมาภบิาล” ไดร้บัความสนใจจากกลุ่มคนและองคก์รต่าง 
ๆ มากมาย โดยเฉพาะ องคก์รไมแ่สวงก าไร เช่น มลูนิธ ินกัสงัคมศาสตร ์หรอืเหล่าผูใ้จบุญทัง้หลาย ความ
นิยมทีเ่กดิขึน้นี้ มาจากขอ้เทจ็จรงิทีว่่า ค าน้ีสามารถน าไปปรบัใชก้บัประเดน็ปญัหา ความสมัพนัธ ์และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการภาครฐัและเอกชนไดอ้ยา่งหลากหลาย ทัง้ยงัช่วยใหร้ฐับาลมอง
ภาพของสิง่ทีต่อ้งใหค้วามส าคญัไดช้ดัเจนมากขึน้ หลงัจากสงครามเยน็ยตุ ิหลกัธรรมาภบิาลกก็ลบัมามี
ความส าคญัขึน้อกีครัง้ โดยเฉพาะการทีอ่งคก์ารระดบันานาชาต ิเช่น ธนาคารโลก (World Bank) องคก์าร
สหประชาชาต ิกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) รวมถงึประเทศ
ตะวนัตกทัง้หลาย ต่างกระตุ้นใหป้ระเทศทีอ่ยูใ่นสหภาพโซเวยีตเดมิและประเทศก าลงัพฒันาปฏริปูระบบ
การเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิ โดยการน าหลกัธรรมาภบิาลมาใช ้ตามทีไ่ดก้ล่าวแลว้ การก าหนดค านี้
ขึน้เป็นแนวคดิไมใ่ช่เรือ่งงา่ยและไมไ่ดเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเสมอ จงึท าใหเ้กดิความหมายของธรรมาภิ
บาลซึง่ก าหนดโดยองคก์ารต่าง ๆ มากมาย ตวัอยา่งเช่น 

ธนาคารโลก ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดผ้ลติรายงานและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัธรรมภบิาลไว้
มากมาย มองว่า หลกัธรรมภบิาลเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัประการหนึ่งของกระบวนการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดย
ธนาคารโลกไดใ้หค้ านิยามของ ธรรมาภบิาล ไวใ้นรายงานเรือ่งธรรมาภบิาลกบัการพฒันา (Governance 
and Development) เมือ่ ค.ศ. 1992 ว่าหมายถงึ “ลกัษณะของการใชอ้ านาจในการจดัการทรพัยากรทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อการพฒันา”23 และในรายงานเรือ่งธรรมาภบิาลกบั

                                                           
22 ibid, p. 381. 
23 The World Bank (1992), Governance and Development, Washington DC: The International Bank for 

Reconstruction and Development, p. 1.  
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กฎหมาย (Governance and the Law) เมือ่ ค.ศ. 2017 ว่าหมายถงึ “กระบวนการซึง่รฐัและตวัแทนทีไ่มใ่ช่
รฐั (non-state actors) ปฏสิมัพนัธก์นัเพื่อออกแบบนโยบายและน าไปใชต้ามกรอบของกฎเกณฑท์ัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่ก าหนดและถูกก าหนดโดยอ านาจ”24 นอกจากนี้ ยงัก าหนดองคป์ระกอบ
ส าคญัของหลกัธรรมาภบิาลไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 
 (1) การบรหิารจดัการภาครฐั (public sector management) 
 (2) การมคีวามรบัผดิชอบและสามารถเขา้ตรวจสอบได ้(accountability) 
 (3) กรอบทางกฎหมายดา้นการพฒันา (legal framework for development) 
 (4) ความโปรง่ใสและระบบฐานขอ้มลู (transparency and information) 

UNDP ก าหนดค านิยามของ ธรรมาภบิาล ไวใ้นรายงานเรือ่งธรรมาภบิาลเพื่อการพฒันามนุษยอ์ย่าง
ยัง่ยนื (Governance for Sustainable Human Development) เมือ่ ค.ศ. 1997 ว่าธรรมาภบิาลหมายถงึ 
“การใชอ้ านาจเศรษฐกจิ การเมอืง และการบรหิาร เพื่อจดัการกจิการต่าง ๆ ของประเทศในทุกระดบั ธรร
มาภบิาลประกอบดว้ย กลไก กระบวนการ และสถาบนั ซึง่พลเมอืงและกลุ่มต่าง ๆ อาศยัเป็นช่องทาง
แสดงออกซึง่ผลประโยชน์ ใชส้ทิธติามกฎหมาย ปฏบิตัภิาระหน้าที ่และไกล่เกลีย่ความไมล่งรอยต่างๆ”25 
โดย UNDP ยงัไดก้ าหนดคุณลกัษณะทีส่ าคญัของธรรมาภบิาลไว ้9 ประการ26 ไดแ้ก่ 
 (1) การมสี่วนรว่ม (participation) 
 (2) การใชห้ลกันิตธิรรม (rule of law) 
 (3) ความโปรง่ใส (transparency) 
 (4) การตอบสนอง (responsiveness) 
 (5) การรบัฟงัเสยีงส่วนใหญ่ (consensus orientation) 
 (6) ความเสมอภาค (equity) 
 (7) ความมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ (effectiveness and efficiency) 
 (8) การมคีวามรบัผดิชอบและตรวจสอบได ้(accountability) และ 
 (9) การมวีสิยัทศัน์เชงิยทุธศาสตร์ (strategic vision) 
 

                                                           
24 The World Bank. (2017). Governance and the Law. Washington DC: The International Bank for 

Reconstruction and Development. p. 3. 
25 United Nations Economic and Social Council. (2006). “Definitions of Basic Concepts and 

Terminologies in Governance and Public Administration”, Committee of Experts on Public Administration, Fifth 
session. New York, E/c.16/2006/4, p. 3. 

26 International Fund for Agricultural Development (IFAD). (1999). “Good Governance: An Overview”, 
Executive Board—Sixty-Seventh Session in Rome. p. 6. www.ipa.government.bg/sites/default/files/pregled-
dobro_upravlenie.pdf (accessed 12 January 2018). 
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นอกจากนี้ยงัมอีกีหลายองคก์ารทีใ่หค้วามส าคญักบัแนวคดิเรือ่งธรรมาภบิาลและพยายามก าหนด
ขอบเขตของความหมายของธรรมาภบิาลใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารของตน เช่น องคก์ารเพื่อ
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development: 
OECD) ก าหนดความหมายของธรรมาภบิาลทีค่ลา้ยคลงึกบัความหมายทีใ่หไ้วโ้ดยธนาคารโลก แต่เพิม่
ประเดน็ในเรือ่งการพฒันาอยา่งมสี่วนรว่ม (participatory development) สทิธมินุษยชน (human rights) 
ประชาธปิไตย (democracy) และความชอบธรรมตามกฎหมายของรฐับาล (legitimacy of government) ซึง่
เป็นเป้าหมายส าคญัของ OECD 

กล่าวโดยสรุป ความหมายของธรรมาภบิาลทีก่ าหนดโดยธนาคารโลกจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
ภารกจิของตน ซึง่ธนาคารโลกใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการของสถาบนัทางเศรษฐกจิและภาครฐั รวม
ไปถงึเรือ่งความโปรง่ใส การมคีวามรบัผดิชอบและสามารถตรวจสอบได ้การปฏริปูระบบกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง และการพฒันาความช านาญและความเป็นผูน้ าของบุคลากรในภาครฐั องคก์ารอื่น ๆ เช่น องคก์าร
สหประชาชาต ิคณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) ของสหภาพยโุรป และ OECD จะใหค้ า
นิยามของธรรมาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นพเิศษกบัเรือ่งประชาธปิไตยและสทิธมินุษยชน รวมถงึธรรมาภบิาล
ในทางการเมอืง ซึง่ธนาคารโลกพยายามหลกีเลีย่ง นอกจากนี้ยงัมเีรื่องอื่น ๆ ซึง่ถูกมองว่าเป็นเรือ่งของธรร
มาภบิาลดว้ย เช่น การตรวจสอบกระบวนการเลอืกตัง้ การสนับสนุนพรรคการเมอืง การแกป้ญัหาคอรปัชนั 
การสรา้งระบบพจิารณาคดทีีเ่ป็นอสิระ การพฒันาระบบบรกิารสาธารณะ ความโปรง่ใสของรฐับาล การ
กระจายอ านาจสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง รวมถงึกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีด่แูลจดัการภาคเอกชน เช่น 
ในเรือ่งของกลไกราคา การแลกเปลีย่น และระบบธนาคาร นอกจากนี้แนวคดิธรรมาภบิาลยงัเป็นเรือ่งของ
การก าหนดทศิทาง ซึง่ไมเ่พยีงก าหนดว่าจะไปทศิทางไหน แต่ยงัก าหนดว่าใครบา้งทีจ่ะเขา้มาเกีย่วขอ้งกบั
การก าหนดทศิทางดงักล่าว โดยอาจสรปุขอบเขตทศิทางของธรรมาภบิาลได ้4 บรบิท27 อยา่งกวา้ง ดงันี้ 

(1) ธรรมาภบิาลในบรบิทสากล (governance in global space) เป็นการน าหลกัธรรมาภบิาลมา
จดัการปญัหาต่าง ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือขอบเขตของรฐัใดรฐัหนึ่ง เป็นการรว่มมอืกนัระหว่างประเทศ เช่น 
ปญัหาอาชญากรรมขา้มชาต ิปญัหาการก่อการรา้ย ปญัหาการถ่ายโอนเงนิโดยผดิกฎหมาย เป็นตน้ 

(2) ธรรมภบิาลในบรบิทประเทศ (governance in national space) เป็นการน าหลกัธรรมาภบิาลมา
จดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในประเทศ ซึง่บางครัง้เขา้ใจกนัว่าเป็นหน้าทีข่อง รฐับาล และอาจมหีลาย
ระดบั เช่น ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั หรอืระดบัทอ้งถิน่ อยา่งไรกต็าม ธรรมาภบิาลเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลายฝา่ย ว่า มบีทบาทอย่างไรและเพยีงใดในการตดัสนิใจเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อสาธารณะ 

(3) ธรรมาภบิาลในบรบิทองคก์ร (governance in organisational space) เป็นการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นการบรหิารจดัการภายในองคก์ร โดยเฉพาะองคก์รภาคธุรกจิ เพื่อไมใ่หเ้กดิการเอารดัเอาเปรยีบ

                                                           
27 J. Graham, B. Amos, and T. Plumptre. (2003). “Principles for Good Governance in the 21st Century”, 

Policy Brief, No. 15, Ottawa: Institute on Governance. 
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ชุมชนและสงัคม เช่น การก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารพจิารณาผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อนทีจ่ะ
ตดัสนิใจเรือ่งใดๆ 

(4) ธรรมภบิาลในบรบิทชุมชน (governance in community space) เป็นการน าเอาหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นระดบัทอ้งถิน่ มลีกัษณะไมเ่ป็นทางการ โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอาจไมต่อ้งมกีารจดัตัง้เป็นองคก์รหรอื
หน่วยงานตามกฎหมาย และอาจไมต่อ้งมคีณะกรรมการที่ดแูลโดยเฉพาะกไ็ด้ 

โดยสรุปคอื แมว้่าหลกัธรรมาภบิาลจะยงัไมม่คีวามหมายทีเ่ป็นสากล เพราะมคีวามหลากหลายที่
เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัแนวคดิอื่น ๆ มากมาย แต่บทบาทของธรรมาภบิาลนัน้มคีวามส าคญัยิง่ อาจดไูดจ้าก
การทีอ่งคก์ารระดบัโลกต่างน าเอาหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นกรอบการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการพฒันาของ
ตนทัง้สิน้ ซึง่ในหวัขอ้ต่อไป เราจะพจิารณาลงไปในรายละเอยีดของหลกัธรรมาภบิาล หรอืกค็อื การศกึษา
คุณลกัษณะหรอืองคป์ระกอบส าคญัของหลกัธรรมาภบิาลนัน่เอง 
 
กิจกรรม 14.3.1 
 เหตุใดในปจัจบุนัจงึไมม่กีารก าหนดความหมายสากลของธรรมาภบิาล 
แนวตอบกิจกรรม 14.3.1 
 เนื่องจากแนวคดิเรือ่งธรรมาภบิาลมคีวามหลากหลาย เกีย่วขอ้งความสมัพนัธร์ะหว่างหลายภาค
หลายส่วน เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกบัประชาชน รฐับาลกบัภาคเอกชน นกัการเมอืงกบัขา้ราชการ 
การปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัประชาชนในทอ้งถิน่ กฎหมายกบัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หรอืความสมัพนัธร์ะหว่าง
รฐักบัองคก์รระหว่างประเทศ เป็นตน้ ความหลากหลายและซบัซอ้นของความสมัพนัธเ์หล่านี้ท าใหก้ารหา
ความชดัเจนของแนวคดิเรือ่งธรรมาภบิาล รวมไปถงึการพฒันาเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการพฒันาเรือ่งนี้
ใหป้ระสบผลไมใ่ช่เรือ่งง่ายเลย ท าใหป้จัจุบนัมขีอ้ถกเถยีงมากมายว่าความหมายของ “ธรรมาภบิาล” เป็น
เช่นไร 
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เรือ่งที ่14.3.2 
คณุลกัษณะหรือองคป์ระกอบส าคญัของหลกัธรรมาภิบาล 
 

ในขณะนี้ยงัไมม่คีวามชดัเจนว่าหลกัธรรมาภบิาลหมายถงึอะไร และยงัไม่มแีนวทางทีด่ทีีสุ่ดเพยีง
หนึ่งเดยีวทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิธรรมาภบิาล ดงัจะเหน็ไดจ้ากองคก์ารระดบัโลกทัง้หลายต่างก าหนดค านิยาม 
และองคป์ระกอบของธรรมาภบิาลทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของแต่ละองคก์าร จากตวัอยา่งขององคป์ระกอบ
ของธรรมาภบิาลในหวัขอ้ก่อนหน้า จะเหน็ว่ามกีารก าหนดมากน้อยทัง้ทีเ่หมอืนและแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็
ตาม ในแต่องคป์ระกอบทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปนี้ อาจเรยีกไดว้่าเป็นสิง่ส าคญัพืน้ฐานทีข่าดไมไ่ดข้องหลกัธรรมภิ
บาล โดยอาจสรุปได ้5 ประการ28 ดงัต่อไปนี้ 

1) การมคีวามรบัผดิชอบและตรวจสอบได ้(accountability) เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยยนืยนัว่าการกระท าหรอื
การตดัสนิใจของผูท้ีม่อี านาจ ทัง้ทีม่าจากการลงคะแนนเลอืกหรอืไดร้บัแต่งตัง้ ไมว่่าจะเป็นในรฐับาล ใน
ภาคเอกชน หรอืในกลุ่มประชาสงัคม จะตอ้งสามารถตรวจสอบไดโ้ดยประชาชนหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หลาย 
เพื่อเป็นการรบัประกนัว่านโยบายทัง้หลายของรฐับาลจะเป็นไปตามขอบเขตของวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด และ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ นอกจากนี้ หากผูท้ีม่อี านาจกระท าการ
หรอืตดัสนิใจนี้กระท าทุจรติหรอืประพฤตชิอบมชิอบ กส็ามารถเอาผดิและใหร้บัผดิชอบต่อการกระท าหรอื
การตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดและส่งผลเสยีได ้การมคีวามรบัผดิชอบและตรวจสอบไดน้ี้ถอืเป็นองคป์ระกอบที่
ส าคญัมากของหลกัธรรมาภบิาล ซึง่อาจแบ่งออกเป็นสองประเภท คอื การตรวจสอบในแนวราบ (horizontal 
accountability) ซึง่หมายถงึหน่วยงานภาครฐัตรวจสอบการกระท าผดิของหน่วยงานภาครฐัอื่น และ การ
ตรวจสอบในเชงิลกึ (vertical accountability) เป็นวธิกีารตรวจสอบมาตรฐานการท างานของหน่วยงานรฐั
โดยประชาชน สื่อ หรอืประชาสงัคม 

2) ความโปรง่ใส (transparency) จะตอ้งอยูบ่นฐานของความอสิระของขอ้มลู โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การเปิดเผยขอ้มลูของภาครฐัใหแ้ก่ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรง เช่น ประชาชนสามารถรบัรูน้โยบายต่าง ๆ 
ของรฐับาล และมคีวามมัน่ใจต่อเจตนาของรฐับาล ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ้งมคีวามถูกตอ้งและยนืยนัได ้รวมถงึ
ตอ้งมขีอ้มลูมากเพยีงพอทีจ่ะสามารถใชต้รวจสอบหรอืจบัตาการท างานของผูท้ีม่อี านาจตดัสนิใจ ความ
โปรง่ใสยงัเป็นปจัจยัทีจ่ าเป็นต่อการจดัการปญัหาคอรปัชนัและการมสี่วนรว่มของประชาชน ซึง่ถอืเป็น
องคป์ระกอบพืน้ฐานของธรรมาภบิาลทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปดว้ย ความโปรง่ใสอาจแบ่งไดส้องประเภทคอื ความ
โปรง่ใสเชงิรกุ (proactive transparency) ซึง่หมายถงึการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะโดยทีป่ระชาชนไมต่อ้ง
รอ้งขอก่อน ดว้ยแนวคดิทีว่่า ขอ้มลูทัง้มวลทีม่คีวามส าคญัต่อสาธารณะเป็นของสาธารณะ (all information 

                                                           
28 Sam Agere. (2000). Promoting Good Governance – Principles, Practices and Perspectives. London: 

Commonwealth Secretariat. 
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of public importance belongs to the public) และ ความโปรง่ใสเชงิรบั (reactive transparency) ซึง่
หมายถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีป่ระชาชนมสีทิธทิีจ่ะรบัรู ้แต่จะด าเนินการตามทีค่นส่วนใหญ่รอ้งขอมา 

3) การขจดัการทุจรติหรอืคอรปัชนั (anti-corruption) หมายถงึ การทีร่ะบบต่าง ๆ ของภาครฐั 
รวมถงึความไวเ้นื้อเชื่อใจต่อภาครฐันัน้ถูกน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั การขจดัการท า
ทุจรติเหล่านี้เป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาลในบรบิทของการเป็นรฐั 
คอรปัชนัมกัหมายถงึอาชญากรรมหรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมายซึง่กระท าโดยหน่วยงานและเจา้หน้าที่
ภาครฐั การไม่มธีรรมาภบิาลและไมส่ามารถขจดัคอรปัชนัไดย้อ่มเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาทาง
เศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื เช่น การตดิสนิบนยอ่มเพิม่ค่าใชจ้า่ยของรฐัในโครงการพฒันาต่าง ๆ และยงั
ท าใหก้ารจดัเกบ็รายไดน้้อยลง ซึง่ยอ่มส่งผลต่อความมัน่คงทางการเงนิของประเทศ เป็นตน้ 

4) การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หลาย (stakeholder participation) หมายถงึ การมสี่วน
รว่มของภาคประชาชน ไมว่่าหญงิหรอืชาย โดยตรงและอยา่งเท่าเทยีมกนั บนพืน้ฐานของเสรภีาพในการ
แสดงความคดิเหน็และการรวมกลุ่มกนั เมือ่ประชาชนสามารถเขา้มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจแลว้ ยอ่มท าให้
เกดิเป็นขอ้ตกลงทีทุ่กฝา่ยพอใจ ดงันัน้ นโยบายของรฐัทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพยอ่มตอ้งใหป้ระชาชน
สามารถมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็และรว่มตดัสนิใจตัง้แต่เริม่จนถงึด าเนินการตามนโยบาย ซึง่
ทา้ยทีสุ่ดกน็ ามาซึง่ความเชื่อมัน่และไวว้างใจในการบรหิารบา้นเมอืงนัน่เอง และแน่นอนว่าการมสี่วนรว่มจะ
ส าเรจ็ไมไ่ดห้ากขาดองคป์ระกอบในเรือ่งของความโปรง่ใสและการตรวจสอบดว้ย 

5) หลกัความยตุธิรรมและเป็นธรรม (justice) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัความเสมอภาค (equity) 
และหลกันิตธิรรม (rule of law) กล่าวคอื มนุษยท์ุกคนจะตอ้งไดร้บัโอกาสในการมคีวามเป็นอยูท่ีด่อีย่างเท่า
เทยีมกนั และจะตอ้งมกีฎหมายทีย่ตุธิรรมและสามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นธรรม หลกัธรรมาภบิาลจะส าเรจ็
ไดจ้ าเป็นตอ้งมโีครงสรา้งทางกฎหมายทีย่ตุธิรรม โดยเฉพาะเรือ่งการคุม้ครองสิทธมินุษยชน และกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม ซึง่จะบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ย่างเป็นธรรมจ าเป็นตอ้งมกีระบวนการยตุธิรรมที่เป็นอสิระ 
เช่น กระบวนการพจิารณาคดใีนศาลยตุธิรรม 

โดยสรุปแลว้ ไมม่รีปูแบบของธรรมาภบิาลทีด่ทีีสุ่ดซึง่สามารถจดัการไดทุ้กเรือ่ง เพราะจาก
ความหมายและองคป์ระกอบทีส่ าคญัของธรรมาภบิาลทีไ่ดอ้ธบิายไปขา้งตน้ จะเหน็ว่าลกัษณะเด่นของธรร
มาภบิาลประการหน่ึงคอื การเป็นเสมอืนสะพานเชื่อมของประชาชนและสถาบนัทัง้ดา้นการเมอืงและดา้น
เศรษฐกจิอยา่งเป็นองคร์วม นอกจากน้ี ผลจากปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิโลก ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ปญัหา
อาชญากรรมขา้มชาต ิปญัหาการก่อการรา้ย รวมถงึปญัหาการถ่ายโอนเงนิและทรพัยส์นิอย่างผดิกฎหมาย 
กย็ิง่ท าใหบ้ทบาทของธรรมาภบิาลนัน้โดดเด่นมากขึน้ในระดบันานาชาต ิ
 
กิจกรรม 14.3.2 
 องคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่ าคญัของหลกัธรรมาภบิาลมอีะไรบา้ง 

แนวตอบกิจกรรม 14.3.2 
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1. การมคีวามรบัผดิชอบและตรวจสอบได ้
2. ความโปรง่ใส 
3. การขจดัการทุจรติหรอืคอรปัชนั 
4. การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หลาย 
5. หลกัความเป็นธรรม 
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เรือ่งที ่14.3.3 
ธรรมาภิบาลกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 

เช่นเดยีวกบัแนวคดิเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรม แนวคดิเรือ่งธรรมาภบิาลกเ็ป็นกุญแจส าคญัดอก
หนึ่งในการบรรลุเป้าหมายของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจาก
หลกัธรรมาภบิาลเป็นมากกว่าเรือ่งของความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐักบัประชาชน ธรรมาภบิาลนัน้เป็นกลไก
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความรว่มมอืกนัระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และการแกป้ญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะเรือ่งความเหลื่อมล ้าและความไม่ยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปจัจุบนั การส่งเสรมิธรร
มาภบิาลจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบันานาชาต ิจากการส ารวจ
ความคดิเหน็จากประชาชนกว่าสองลา้นคนทัว่โลกพบว่า ประชาชนเรยีกรอ้งใหม้คีวามรว่มมอืในเรือ่งสทิธิ
มนุษยชน ความเสมอภาค ความยตุธิรรม และความมัน่คงปลอดภยัอย่างเรง่ด่วน การพฒันาธรรมาภบิาลให้
ดขีึน้เป็นรากฐานส าคญัของขอ้เรยีกรอ้งเหล่านี้29 

เป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาตใินเรือ่งการส่งเสรมิหลกัธรรมาภบิาล
นัน้ อยูใ่นเป้าหมายขอ้ 16 (SDG 16) เช่นเดยีวกบัเรือ่งการเขา้ถงึความยตุธิรรม ซึง่เน้นในเรือ่งสนัตสิุข สทิธิ
มนุษยชน และการน าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกันิตธิรรม ซึง่
จะน าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืได ้หลกัธรรมาภบิาลเป็นความหวงัของเป้าหมายขอ้ 16 หลายประการ เช่น 
การลดการคอรปัชนัและการตดิสนิบนในทุกรปูแบบ การพฒันาหน่วยงานทุกระดบัใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส 
และสามารถตรวจสอบได ้การสรา้งความเชื่อมัน่ในเรือ่งการมสี่วนรว่มในกระบวนการตดัสนิใจในทุกระดบั 
รวมไปถงึการผลกัดนัในเกดิการมสี่วนรว่มในหน่วยงานของประเทศก าลงัพฒันาใหต้ระหนกัถงึความส าคญั
ของธรรมาภบิาลในระดบัสากล และการผลกัดนัในเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูสู่สาธารณะ 

แมเ้มือ่กล่าวถงึเรือ่งธรรมาภบิาล เราจะไมม่องในลกัษณะของการทีป่ระชาชน “เขา้ถงึธรรมาภบิาล” 
เหมอืนเช่นในกรณีของ “การเขา้ถงึความยตุธิรรม” แต่การมธีรรมาภบิาลในระดบัต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้นัน้ 
เหน็ไดช้ดัว่ามสี่วนส าคญัยิง่ต่อการยกระดบัความเป็นอยูท่ีด่ ี(well-being) ของประชาชน อนัเป็นเป้าหมาย
หลกัของการพฒันามนุษย ์ดงัไดช้ีใ้หเ้หน็ขา้งตน้ ธรรมาภบิาลเปรยีบเสมอืนสะพานเชื่อมประชาชนกบั
สถาบนัทัง้ดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิอยา่งเป็นองคร์วม หากปราศจากธรรมาภบิาล การมคีวามเป็นอยู่ทีด่ ี
ของประชาชนยอ่มยากจะเกดิขึน้ได ้และหากพจิารณาธรรมาภบิาลกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื กจ็ะยิง่เหน็ได้
ชดัดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ว่า ธรรมาภบิาลในแงท่ีเ่ป็นการแกป้ญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
โดยเฉพาะเรือ่งความเหลื่อมล ้าและความไมย่ตุธิรรมในสงัคมนัน้ เกีย่วขอ้งกบัการพฒันามนุษยโ์ดยตรง 

                                                           
29 United Nations Development Group. (2013). A Million Voices: The World We Want – A Sustainable 

Future with Dignity for All. 
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กล่าวอกีนยัหน่ึง แมว้่าธรรมาภบิาลจะไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งของการทีป่ระชาชนโดยทัว่ไปสามารถจะ “เขา้ถงึ” ธรร
มาภบิาลอยา่งเสมอภาคโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตัหิรอืไม ่เช่นในกรณขีองการ “เขา้ถงึ” ความยตุธิรรม แต่การ
มธีรรมาภบิาลในลกัษณะและระดบัต่าง ๆ กล่าวไดว้่าเป็นสภาพเงือ่นไขทีข่าดไมไ่ดส้ าหรบัการพฒันามนุษย์ 

การทีจ่ะเกดิสภาพเงือ่นไขเช่นนัน้ไดใ้นความเป็นจรงิหรอืไม ่มติดิา้นปฏบิตัขิองธรรมาภบิาลยอ่ม
ส าคญัยิง่ ธรรมาภ-ิบาลกเ็ช่นเดยีวกบัแนวคดิและหลกัการส าคญัอื่น ๆ คอื แมจ้ะมคีวามสงูส่งในแงอุ่ดมคต ิ
หรอืความมุง่หวงั หรอืมเีหตุผลทีร่บัฟงัไดใ้นเชงิระเบยีบวธิคีดิกต็าม แต่หากไมส่ามารถน าไปปรบัใชใ้หบ้งั
เกดิผลในทางปฏบิตัไิด ้กจ็ะปราศจากคุณค่าทีแ่ทจ้รงิ ตอนต่อไปจะเป็นการพจิารณาเรือ่งนี้ 
 

กิจกรรม 14.3.3 
 หลกัธรรมาภบิาลมคีวามส าคญัต่อการพฒันาอย่างบยัง่ยนือย่างไร 
แนวตอบกิจกรรม 14.3.3 
 หลกัธรรมาภบิาลเป็นกุญแจส าคญัดอกหน่ึงในการบรรลุเป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพราะ
เป็นกลไกส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความรว่มมอืกนัระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และการแกป้ญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะเรือ่งความเหลื่อมล ้าและความไม่ยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปจัจุบนั การ
ส่งเสรมิธรรมาภบิาลจงึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบันานาชาต ิปจัจบุนั
ประชาชนเรยีกรอ้งใหม้คีวามรว่มมอืในเรือ่งสทิธมินุษยชน ความเสมอภาค ความยุตธิรรม และความมัน่คง
ปลอดภยัอย่างเรง่ด่วน การพฒันาธรรมาภบิาลใหด้ขีึน้เป็นรากฐานส าคญัของขอ้เรยีกรอ้งเหล่านี้ 
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ตอนที ่14.4 
ประเดน็ด้านปฏิบติัของธรรมาภิบาล 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่14.4 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 
 14.4.1 แนวคดิธรรมาภบิาลสู่มาตรการในทางปฏบิตั ิ
 14.4.2 การส่งเสรมิธรรมาภบิาลในประเทศไทย 
 14.4.3 อุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อการส่งเสรมิธรรมาภบิาลอย่างยัง่ยนื 
 
แนวคิด 

1. การพฒันาแนวทางปฏบิตัขิองธรรมาภบิาลนัน้จ าเป็นตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากหลายฝา่ย ซึง่
บางเรือ่งกไ็มส่ามารถท าพรอ้มกนัได ้และไมใ่ช่เรือ่งทุกเรือ่งจะไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 
การน าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นทางปฏบิตัจิงึไมใ่ช่เรือ่งงา่ย ดงันัน้ องคก์ารระหว่างประเทศต่าง
พยายามจดัท าโครงการต่าง ๆ ทีจ่ะเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึแนวปฏบิตัใินการส่งเสรมิธรรมาภิ
บาลขึน้ มาตรการทีส่ าคญัอยา่งมากเรือ่งหนึ่งคอื มาตรการในการต่อตา้นการคอรปัชนั ซึง่เรยีก
ไดว้่าทุกประเทศทัว่โลกต่างหาทางจดัการปญัหาน้ีในแง่น้ี หลกัธรรมาภบิาลอาจเรยีกไดว้่าเป็น
ทัง้วธิกีาร (means) ในการจดัการกบัคอรปัชนั และกเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นผลลพัธ ์(ends) ทีค่าดหวงัดว้ย 

2. ธรรมาภบิาลเริม่มบีทบาทในประเทศไทยหลงัจากวกิฤตเศรษฐกจิเมือ่ พ.ศ. 2540 ซึง่ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วนของสงัคม สาเหตุส าคญัประการหนึ่งเกดิจากการก ากบัดแูลขององคก์าร
ระดบัชาตทิัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมคีวามบกพรอ่ง ขาดประสทิธภิาพ รวมถงึการกระท าผดิ 
การทุจรติประพฤตมิชิอบ และการขาดจรยิธรรม ท าใหป้ระเทศไทยประกาศบงัคบัใชแ้ละปรบัแก้
กฎหมายต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กดิและสรา้งเสรมิธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการทุกภาคส่วนใน
ประเทศ รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อการพฒันา สรา้งระบบบรหิารจดัการทีด่ ีใหม้ี
ประสทิธภิาพ ปราศจากการทุจรติ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของการมสี่วนรว่มกนัของทุกฝา่ยทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อใหเ้กดิการอยูร่ว่มกนัอย่างสงบสุขและยัง่ยนื 

3. อุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อใหเ้กดิธรรมาภบิาลขึน้ในสงัคมใดสงัคมหนึ่งมมีากมาย ทีส่ าคญัคอื 
ในหลายกรณพีืน้ฐานดา้นสงัคมและวฒันธรรมของสงัคมนัน้ ๆ เองกด็จูะไมเ่อือ้ต่อการมธีรรมาภิ
บาลในการปกครองบรหิารประเทศเลยทเีดยีว เช่น หลายประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตม้ี
ระบบอุปถมัภ ์(patronage system) ก่อใหเ้กดิการเหน็แก่พวกพอ้งและวงศาคนาญาต ิซึง่เป็นบ่อ
เกดิส าคญัของปญัหาคอรปัชนั 
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วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่14.4 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1. อธบิายความส าคญัของแนวคดิธรรมาภบิาลสู่มาตรการในทางปฏบิตัไิด้ 
 2. อธบิายการพฒันาการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในประเทศไทยได้ 
 3. อธบิายอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อการส่งเสรมิธรรมาภบิาลอยา่งยัง่ยนืได้ 
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เรือ่งที ่14.4.1 
แนวคิดธรรมาภิบาลสู่มาตรการในทางปฏิบติั 
 

ขอ้พจิารณาส าคญัประการหนึ่งในประเดน็ดา้นปฏบิตัขิองแนวคดิธรรมาภบิาลคอื การทีแ่นวคดินี้มี
ความหลากหลายดงัไดเ้หน็แลว้นัน้ ท าใหก้ารน าแนวคดิน้ีไปสู่ภาคปฏบิตัเิป็นปญัหาอยา่งมาก นอกจากน้ี
การทีแ่นวคดิเรือ่งธรรมาภบิาลขาดมติดิา้นทฤษฎทีีช่ดัเจน กท็ าใหก้ารน าไปสู่ภาคปฏบิตัขิาดทศิทางที่
ชดัเจนดว้ย (ทฤษฎมีลีกัษณะส าคญัประการหน่ึงคอื บ่งชีป้จัจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และความเชื่อมโยง
ระหว่างปจัจยัเหล่าน้ี ท าใหเ้ป็นไปไดท้ีจ่ะระบุว่า หากจะใหม้สีถานการณ์อยา่งใดยา่งหน่ึงเกดิขึน้ จะตอ้ง
อาศยัสภาพเงือ่นไขหรอืปจัจยัอะไรบา้ง) จากการทีแ่ต่ละประเทศ องคก์าร หน่วยงาน หรอืแมก้ระทัง่ชุมชน 
สามารถจะมวีถิปีฏบิตัขิองตนเองในการสรา้งธรร-มาภบิาลในการปกครอง หรอืบรหิารจดัการกจิการของตน 
วถิปีฏบิตัใินเรือ่งนี้จงึมไีดแ้ตกต่างหลากหลายอยา่งมาก ตอนที ่14.4 จงึจะเพยีงเกริน่น าประเดน็ดา้นปฏบิตัิ
ของแนวคดิเรือ่งนี้ในเรือ่งที ่14.4.1 และจากนัน้จะเน้นแนวทางการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในประเทศไทยใน
เรือ่งที ่14.4.2 ก่อนจะสรุปในเรือ่งสุดทา้ยเกีย่วกบัอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อใหเ้กดิธรรมาภบิาล 

การพฒันาแนวทางปฏบิตัขิองธรรมาภบิาลนัน้จ าเป็นต้องไดร้บัความรว่มมอืจากหลายฝา่ย ซึง่บาง
เรือ่งกไ็มส่ามารถท าพรอ้มกนัได ้และไมใ่ช่เรือ่งทุกเรือ่งจะไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล การน าหลกัธรร
มาภบิาลมาใชใ้นทางปฏบิตัจิงึไมใ่ช่เรือ่งงา่ย ดงันัน้องคก์ารระหว่างประเทศต่างพยายามจดัท าโครงการต่าง 
ๆ ทีจ่ะเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึแนวปฏบิตัใินการส่งเสรมิธรรมาภบิาลขึน้ มาตรการทีส่ าคญัอยา่งมากเรือ่ง
หนึ่งคอื มาตรการในการต่อตา้นการคอรปัชนั ซึง่เรยีกไดว้่าทุกประเทศทัว่โลกต่างหาทางจดัการปญัหาน้ีใน
แงน่ี้ หลกัธรรมาภบิาลอาจเรยีกไดว้่าเป็นทัง้วธิกีาร (means) ในการจดัการกบัคอรปัชนั และกเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็น
ผลลพัธ ์(ends) ทีค่าดหวงัดว้ย 

UNDP ซึง่เป็นองคก์ารทีอ่อกมาตรการในเรือ่งการต่อตา้นคอรปัชนัมากมาย มองว่าคอรปัชนัคอื การ
ขาดดุลดา้นธรรมาภบิาล (governance deficit) ซึง่เป็นผลมาจากหน่วยงานภาครฐัไมส่ามารถท างานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพเพราะขาดธรรมาภบิาล ในขณะเดยีวกนั ธรรมาภบิาลกเ็ป็นเครือ่งมอืทีช่่วยจดัการกบัคอรปั
ชนัไดโ้ดยผ่านกระบวนการทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้และประชาชนมสี่วนรว่มตดัสนิใจดว้ย30 UNDP ท างาน
รว่มกบัรฐับาลทัว่โลกเพื่อแกป้ญัหาคอรปัชนั โดยการมุ่งสรา้งความแขง็แกรง่ของระบบและหน่วยงาน จาก
การทีก่ารมสี่วนรว่มเป็นพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล UNDP จงึมมีาตรการสนบัสนุนใหป้ระเทศต่าง ๆ 
ผลกัดนัในเรือ่งการวางแผนระบบการมสี่วนรว่ม ระบบตรวจสอบ และระบบตดัสนิใจเพื่อใชแ้กป้ญัหาการ
คอรปัชนัอกีดว้ย นอกจากนัน้ส านกังานเลขาธกิารเครอืจกัรภพ (Commonwealth Secretariat) มมีาตรการ

                                                           
30 UNDP. (2011). Fast Facts – Anti-Corruption and Democratic Governance. New York: UNDP. 

www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/fast-facts/english/FF-Anti-Corruption.pdf 
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ต่อตา้นการคอรปัชนัทีเ่น้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการอยา่งมธีรรมาภบิาลดา้นเศรษฐกจิ (economic 
governance) โดยการปฏริปูอยา่งมรีะบบซึง่มุ่งจดัการกบัจดุอ่อนของนโยบาย การบรหิารจดัการใหเ้ป็นไป
ตามหลกัธรรมาภบิาลทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

องคก์ารและหน่วยงานระหว่างประเทศทีใ่หค้วามช่วยเหลอืดา้นการพฒันาดูจะมบีทบาทมากทีสุ่ดใน
การพฒันามาตรการในการน าหลกัธรรมาภบิาลไปปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิผลอยา่งจรงิจงั เพราะองคก์ารและ
หน่วยงานเหล่านี้ไดเ้หน็แลว้ว่า ความช่วยเหลอืดา้นการพฒันาทีป่ระเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ไดร้บัไป มกั
บงัเกดิความสญูเปล่าเป็นจ านวนมาก โดยทีป่ญัหาส าคญัทีก่่อใหเ้กดิความสญูเปล่าดงักล่าวกค็อืปญัหาการ
ขาดธรรมาภบิาล โดยเฉพาะในลกัษณะของการทุจรติคอรปัชนั องคก์ารและหน่วยงานทีใ่หค้วามช่วยเหลอื
จงึเหน็ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันามาตรการทางปฏบิตัเิพื่อธรรมาภบิาล ทัง้ในการปกครองบรหิารประเทศ
และในการบรหิารจดัการความช่วยเหลอืจากต่างประเทศและทรพัยากรอื่น ๆ โดยก าหนดขึน้เป็นเงือ่นไขใน
การใหค้วามช่วยเหลอื วกิฤตการเงนิในเอเชยีตะวนัออก ซึง่รูจ้กักนัทัว่ไปในชื่อ “วกิฤตตม้ย ากุง้” (เพราะเริม่
ขึน้ในประเทศไทย เมือ่ประมาณกลาง ค.ศ. 1997) ท าใหเ้ป็นทีป่รากฏชดัว่า ประเทศในภมูภิาคนี้หลาย
ประเทศทีเ่ตบิโตกา้วหน้าทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ในช่วงประมาณ 2 ทศวรรษก่อนหน้านัน้ ลว้นแต่มี
ปญัหาในการขาดการบรหิารจดัการทีด่ที ัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน อนันบัเป็นสาเหตุหลกัประการหน่ึงของ
วกิฤตครัง้นัน้ ประเทศต่าง ๆ (รวมทัง้ประเทศทีต่อ้งรบัความช่วยเหลอืจากหน่วยงาน เช่น IMF โดยมี
เงือ่นไขเรือ่งการสรา้งธรรมาภบิาลขึน้ในประเทศ) จงึตอ้งปฏริปูระบบบรหิารจดัการระดบัต่าง ๆ แทบทุก
ระดบั ในทีน่ี้ไมส่ามารถกล่าวถงึแนวทางการด าเนินงานในทางปฏบิตัขิองประเทศต่าง ๆ ไดท้ัง้หมด จงึจะมุง่
ความสนใจไปทีค่วามพยายามในการสรา้งธรรมาภบิาลขึน้ในประเทศไทยเท่านัน้ในเรือ่งต่อไป 
 
กิจกรรม 14.4.1 
 ประเดน็ส าคญัในการพฒันาแนวทางปฏบิตัขิองธรรมาภบิาลคอือะไร 

แนวตอบกิจกรรม 14.4.1 
 การพฒันาแนวทางปฏบิตัขิองธรรมาภบิาลจ าเป็นตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากหลายฝา่ย ซึง่บางเรือ่ง
กไ็มส่ามารถท าพรอ้มกนัได ้และไม่ใช่เรือ่งทุกเรือ่งจะไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล การน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นทางปฏบิตัจิงึไม่ใช่เรือ่งงา่ย มาตรการทีส่ าคญัอยา่งมากเรือ่งหนึ่งคอื มาตรการในการต่อตา้น
การคอรปัชนั ซึง่เรยีกไดว้่าทุกประเทศทัว่โลกต่างหาทางจดัการปญัหาน้ีในแงน้ี่ หลกัธรรมาภบิาลอาจเรยีก
ไดว้่าเป็นทัง้วธิกีาร (means) ในการจดัการกบัคอรปัชนั และกเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นผลลพัธ ์(ends) ทีค่าดหวงัดว้ย 
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เรือ่งที ่14.4.2 
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
 

ธรรมบิาลเริม่มบีทบาทในประเทศไทยหลงัจากวกิฤตเศรษฐกจิเมือ่ พ.ศ. 2540 ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
ทุกภาคส่วนของสงัคม สาเหตุส าคญัประการหนึ่งเกดิจากการก ากบัดแูลขององคก์ารระดบัชาตทิัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนมคีวามบกพรอ่ง ขาดประสทิธภิาพ รวมถงึการกระท าผดิ การทุจรติประพฤตมิชิอบ และการขาด
จรยิธรรม ท าใหป้ระเทศไทยประกาศบงัคบัใชแ้ละปรบัแกก้ฎหมายต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กดิและสรา้งเสรมิธรร
มาภบิาลในการบรหิารจดัการทุกภาคส่วนในประเทศ รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อการพฒันาสรา้งระบบ
บรหิารจดัการทีด่ ีใหม้ปีระสทิธภิาพ ปราศจากการทุจรติ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของการมสี่วนรว่มกนัของทุก
ฝา่ยทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อใหเ้กดิการอยู่รว่มกนัอยา่งสงบสุขและยัง่ยนื 

ในส่วนของภาคเอกชน ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกระทรวงพาณชิยเ์ป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก ากบั
ดแูลกจิการขององคก์รในภาคธุรกจิใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล เช่น การออกขอ้บงัคบัใหบ้รษิทัจด
ทะเบยีนตอ้งมกีารตรวจสอบภายในโดยองคก์รทีเ่ป็นอสิระ นอกจากนี้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยงัได้
จดัท าขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการของบรษิทัมหาชนจ ากดั เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการทีด่ี
ตามหลกัธรรมาภบิาลส าหรบักรรมการ31 โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบส าคญัของหลกัธรรมาภบิาลส าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนไว ้ตามภาพที ่14.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.). (2560). หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 – Corporate Governance Code for Listed Companies 2017. กรุงเทพฯ:. 
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หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอยง่
ยัง่ยนื 
2. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
5. ส่งเสรมิวฒันธรรม และการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
6. ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
7. รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนบัสนุนการมสี่วนรว่มและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

ภาพท่ี 14.2: หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน 
ทีม่า: ก.ล.ต. (2560). 
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ในส่วนของภาครฐั การบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐันัน้ยงัมปีญัหาหลายประการ เช่น ระบบ
บรหิารราชการขาดความยดืหยุน่ เจา้หน้าทีข่องรฐัไมส่ามารถปรบัแนวทางการปฏบิตังิานและวฒันธรรมของ
องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของโลก ส่งผลใหเ้กดิปญัหาทัง้ในระดบัโครงสรา้ง ระดบันโยบาย 
และระดบัปฏบิตักิาร ซึง่อาจสรปุไดด้งันี้ 
 1. การขาดกลไกหรอืกฎเกณฑท์ีด่ใีนการบรหิารจดัการบา้นเมอืงและหน่วยงานภาครฐัใหม้คีวาม
คล่องตวัสอดรบักบัการเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมภายนอกไดอ้ยา่งรวดเรว็ และมี
ประสทิธภิาพ 
 2. การขาดความรู ้ความช านาญ และความเชีย่วชาญของบุคคลากรในการปฏบิตังิานเพื่อมุง่เน้น
ประโยชน์ของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ ซึง่ส่งผลใหก้ารด าเนินงานในภาพรวมยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
และเกดิความคุม้ค่าสงูสุดตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 3. ระบบการตดัสนิใจและการบรหิารจดัการของหน่วยงานภาครฐัยงัมลีกัษณะขาดความโปรง่ใสและ
ยตุธิรรมอยา่งแทจ้รงิ ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทีต่อ้งการตอบสนองและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่
ประชาชนโดยรวม ในขณะเดยีวกนัยงัเปิดช่องใหเ้กดิการทุจรติและประพฤตมิชิอบไดอ้กีดว้ย 
 4. ประชาชนยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัสถานการณ์บา้นเมอืงและระบบการ
ท างานของหน่วยงานภาครฐั นอกจากนี้ การเผยแพรข่อ้มลูใหแ้ก่ประชาชนยงัไมเ่พยีงพอและไม่มี
ประสทิธภิาพ ท าใหเ้กดิอุปสรรคต่อการเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตดัสนิใจ แก้ปญัหา และการ
ตรวจสอบการท างานของภาครฐัดว้ย 
 5. ปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในหน่วยงานภาครฐัเกดิขึน้จ านวนมาก บางครัง้เป็นการท าทุจรติ
โดยวางแผนอยา่งเป็นกระบวนการ ส่งผลใหภ้าครฐัเกดิความเสยีหายอย่างมหาศาล ไมว่่าจะในเชงิ
ภาพลกัษณ์หรอืงบประมาณ 

ดงันัน้รฐับาลไทยเหน็ความส าคญัของหลกัธรรมาภบิาลอยา่งยิง่ ในฐานะทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วย
แกป้ญัหาทัง้หลายขา้งตน้ จงึไดน้ าแนวคดิธรรมาภบิาลมาก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของกฎหมาย
หลายฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก าหนดหลกัธรรมาภบิาลไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยซึง่
สะทอ้นแนวคดิพืน้ฐานในเรื่องธรรมาภบิาลไดอ้ย่างเป็นอยา่งด ีโดยฉบบั พ.ศ. 2560 ไดร้ะบุไวใ้น มาตรา 76 
ดงันี้ 
 

รฐัพงึพฒันาระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิทัง้ราชการสว่นกลาง สว่นภูมภิาคสว่นทอ้งถิน่ 
และงานของรฐัอย่างอื่น ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีโดยหน่วยงานของรฐัตอ้ง
ร่วมมอืและชว่ยเหลอืกนัในการปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิ การจดัท าบรกิาร
สาธารณะและการใชจ้่ายเงนิงบประมาณมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เพื่อประโยชน์สขุของประชาชน รวมตลอด
ทัง้พฒันาเจา้หน้าทีข่องรฐัใหม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติ และมทีศันคตเิป็นผูใ้หบ้รกิารประชาชนใหเ้กดิความ
สะดวก รวดเรว็ไม่เลอืกปฏบิตั ิและปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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   รฐัพงึด าเนินการใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรฐั ใหเ้ป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งมมีาตรการป้องกนัมใิหผู้ใ้ดใชอ้ านาจ หรอืกระท า
การโดยมชิอบทีเ่ป็นการกา้วก่ายหรอืแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืกระบวนการแต่งตัง้หรอืการ
พจิารณาความดคีวามชอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

  รฐัพงึจดัใหม้มีาตรฐานทางจรยิธรรม เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดประมวล
 จรยิธรรมส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ตอ้งไมต่ ่ากว่ามาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว 
 

นอกจากนี้พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดลกัษณะของธรรมาภบิาลส าหรบัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงไว ้ซึง่เป็นเสมอืนแนวปฏบิตัทิีด่ ี(best 
practice) ในเรือ่งการบรหิารกจิการบา้นเมอืง ประกอบดว้ยลกัษณะ 7 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. เกดิประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 
 3. มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 
 4. ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น 
 5. มกีารปรบัปรงุภารกจิของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
 6. ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการ 
 7. มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอย่างสม ่าเสมอ 
 
 นอกจากนัน้ บุคคลผูม้ชีื่อเสยีงหลายคนกไ็ดใ้หแ้นวคดิ นิยาม และแนวปฏบิตัเิพื่อส่งเสรมิการมธีรร
มาภบิาลขึน้ในประเทศไทย เช่น อดตีนายกรฐัมนตร ีอานนัท ์ปนัยารชุน ไดเ้น้นบทบาทของธรรมาภบิาลต่อ
การด าเนินธุรกจิว่าเป็น “สิง่ทีท่วคีวามส าคญัมากขึน้ในการท าธุรกจิในปจัจบุนั ตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งทนัท่วงท ีทุกคนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ มรีะบบ
ยตุธิรรมทีโ่ปรง่ใสอสิระ มสีถาบนัสื่อทีเ่ป็นอสิระ และสามารถเปิดพืน้ทีใ่หทุ้กคนทุกฝา่ยไดอ้อกความเหน็ 
และไมร่บัใชผ้ลประโยชน์ทางการเมอืงหรอืธุรกจิ ซึง่หากมธีรรมาภบิาลแลว้กจ็ะช่วยแกไ้ขการผกูขาดอ านาจ
ทางการคา้และการเมอืงได”้32 

ธรียทุธ บุญมมีองว่า ธรรมาภบิาลเป็นเรือ่งของการเป็นหุน้ส่วนและมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างภาครฐั 
ประชาชน และเอกชนในการบรหิารและการปกครองประเทศ โดยเรยีกว่า “ความคดิธรรมรฐั” หากน าแนวคดิ
นี้ (หรอืกค็อืแนวคดิเรือ่งของธรรมาภบิาล) มาปรบัใชก้บัการบรหิารบา้นเมอืงกจ็ะก่อใหเ้กดิความเป็นธรรม 
ความโปรง่ใส ความยตุธิรรมโดยเน้นการมสี่วนรว่ม ซึง่ลว้นเป็นองคป์ระกอบของหลกัธรรมาภบิาลทัง้สิน้ 
นอกจากนี้ เขายงัเน้นย ้าความส าคญัของการมสี่วนรว่มของประชาชนมากขึน้ และการตรวจสอบโดย

                                                           
32 Forbes Thailand. (2558). อานนัท’์ ชีธ้รรมาภบิาลคอืหนทางสู ่‘ธุรกจิโลกใหม’่ ทีย่ ัง่ยนื. 

<www.forbesthailand.com/news-detail.php?did=358> (accessed 8 January 2018). 
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ประชาชน สื่อมวลชนและนักวชิาการ และเสนอว่าการจะสรา้งธรรมาภบิาลในสงัคมไทยไดต้อ้งมกีารปฏริปู 4 
ส่วน คอื ปฏริปูระบบราชการ ภาคธุรกจิ ภาคเศรษฐกจิสงัคม และการปฏริปูกฎหมาย33 

แมว้่าประเทศไทยจะไมไ่ดก้ าหนดค านิยามของธรรมาภบิาลไวโ้ดยเฉพาะ แต่จากการศกึษาของ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พบว่าหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารจดัการกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีซึง่จ าเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาภาครฐัในประเทศไทยนัน้ มอีงคป์ระกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ 
 (1) หลกัประสทิธผิล (effectiveness) 
 (2) หลกัประสทิธภิาพ (efficiency) 
 (3) หลกัการตอบสนอง (responsiveness) 
 (4) หลกัการตรวจสอบได/้มภีาระรบัผดิชอบ (accountability) 
 (5) หลกัเปิดเผย/โปรง่ใส (transparency) 
 (6) หลกัการมสี่วนรว่ม (participation) 
 (7) หลกัการกระจายอ านาจ (decentralisation) 
 (8) หลกันิตธิรรม (rule of law) 
 (9) หลกัความเสมอภาค (equity) และ 
 (10) หลกัมุง่เน้นฉนัทามต ิ(consensus oriented)34 
ต่อมา ก.พ.ร. ไดเ้พิม่เตมิในเรือ่งของคุณธรรมและจรยิธรรมดว้ย และไดจ้ดัเป็นหมวดหมูต่ามรปูภาพ 3 
 
 

                                                           
33 อรยิธ์ชั แกว้เกาะสะบา้. (2560). หลกัธรรมาภบิาลในรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560. 

ส านกัวชิาการ ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, หน้า 4. 
34 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.). (2552). การจดัระดบัการก ากบัดแูลองคก์ารภาครฐัตาม

หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance Rating), การประชุมสมัมนาทางวชิาการ 2 
ตุลาคม 2552, หน้า 5. www.opdc.go.th/uploads/files/paper_gg01.pdf (accessed 10 January 2018). 

http://www.opdc.go.th/uploads/files/paper_gg01.pdf
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เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ท างานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ชื่อสัตย์ตั้งมั่น ผูกพันทุกภาคส่วน 
ปลูกส านึกศีลธรรม ประชาแข็งขัน 
พร้อมรับตรวจสอบ ยึดกรอบประชาธิปไตย 
ท างานเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประสิทธิผล (Effective eness) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 
การกระจายอ านาจ (Deoentratization) 
การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/consensus oriented) 
ความเสมอภาค (Equity) 
นิติธรรม (Rule of Law) 
เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 
ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 
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การตอบสนอง (Responsiveness) 
New Public Management 
Administrative Responsibility 
Participator State 
Democratic Values 
 

 
ภาพท่ี 14.3 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (GG 
Framework) 
 
ทีม่า: ก.พ.ร. (2554). www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 
 

กิจกรรม 14.4.2 
 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารจดัการกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีซึง่ถอืว่าจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันา
ภาครฐัในประเทศไทยนัน้ มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง 

แนวตอบกิจกรรม 14.4.2 
 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารจดัการกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีซึง่ถอืว่าจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันา
ภาครฐัในประเทศไทย มอีงคป์ระกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ 
 (1) หลกัประสทิธผิล (effectiveness) 
 (2) หลกัประสทิธภิาพ (efficiency) 
 (3) หลกัการตอบสนอง (responsiveness) 
 (4) หลกัการตรวจสอบได/้มภีาระรบัผดิชอบ (accountability) 
 (5) หลกัเปิดเผย/โปรง่ใส (transparency) 
 (6) หลกัการมสี่วนรว่ม (participation) 
 (7) หลกัการกระจายอ านาจ (decentralisation) 
 (8) หลกันิตธิรรม (rule of law) 
 (9) หลกัความเสมอภาค (equity) และ 
 (10) หลกัมุง่เน้นฉนัทามต ิ(consensus oriented) 

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442
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เรือ่งที ่14.4.3 
อปุสรรคในการด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างยัง่ยืน 
 

อุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อใหเ้กดิธรรมาภบิาลขึน้ในสงัคมใดสงัคมหนึ่งมมีากมาย ทีส่ าคญัคอื ใน
หลายกรณพีืน้ฐานดา้นสงัคมและวฒันธรรมของสงัคมนัน้ ๆ เองกด็จูะไมเ่อือ้ต่อการมธีรรมาภบิาลในการ
ปกครองบรหิารประเทศเลยทเีดยีว เช่น หลายประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตม้รีะบบอุปถมัภ ์
(patronage system) ก่อใหเ้กดิการเหน็แก่พวกพอ้งและวงศาคนาญาต ิซึง่เป็นบ่อเกดิส าคญัของปญัหา
คอรปัชนั อย่างไรกด็ ีอุปสรรคพืน้ฐานทีสุ่ดของการส่งเสรมิธรรมาภบิาลมาจากลกัษณะของแนวคดิและ
หลกัการของเรือ่งนี้เองดว้ย เช่น การไม่มคีวามหมายสากล และเกีย่วขอ้งกบัหลากหลายศาสตร ์
องคป์ระกอบทีม่คีวามหลากหลาย ท าใหเ้กดิความไม่ชดัเจนและยากต่อการหาแนวทางในทางปฏบิตั ิการที่
ธรรมาภบิาลตอ้งไดร้บัความรว่มมอืกนัจากหลายฝา่ย เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนั และความจ าเป็นของ
การส่งเสรมิในเรือ่งนี้ หรอืการจดัล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ จะตดัสนิอยา่งไร 

จดุอ่อนของแนวคดิเรือ่งธรรมาภบิาลทีเ่ด่นชดัประการหนึ่งคอื การยงัไม่มคีวามชดัเจนในเรือ่ง
ความหมายและแนวคดิ ซึง่ท าใหย้ากต่อการน าไปประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัแิละการประเมนิผลส าเรจ็ ระบบ
การวดัผลส าเรจ็ทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ ท าใหไ้มส่ามารถพสิจูน์ว่าหลงัจากน าหลกัธรรมาภบิาลมาใชแ้ลว้เกดิการ
เปลีย่นแปลงอย่างไร เป็นไปตามทีค่าดหวงัหรอืไม ่ตวัอยา่งเช่น ประเทศในแอฟรกิาไดน้ าหลกัธรรมาภบิาล
มาใชใ้นการพฒันาเรือ่งของการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การจดัการภาครฐั และการปฏริปูกฎหมาย ซึง่
ก่อใหเ้กดิผลลพัธท์ีน่่าพอใจ แต่ประเทศแถบน้ียงัมปีญัหาในเรือ่งการเคารพประชาธปิไตย รวมถงึสทิธิ
พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ในกรณเีช่นนี้ เราจะถอืว่ามธีรรมาภบิาลหรอืไม ่เพราะมคีวามก้าวหน้าในการ
พฒันาระบบเศรษฐกจิ หรอืเราจะถอืว่ายงัไมม่ธีรรมาภบิาลทีด่พีอเนื่องจากการไมเ่คารพหลกั
ประชาธปิไตย35 

มาตรการของธรรมาภบิาลมคีวามหลากหลายขึน้อยูก่บับรบิทและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั และเกดิ
การปรบัเปลีย่นและพฒันาการไปตามปจัจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกจิ ในขณะทีบ่างประเทศ
ประสบความส าเรจ็ในการส่งเสรมิเรือ่งสุขภาพและการศกึษา แต่อาจมอุีปสรรคในเรื่องการสรา้งรายได ้หรอื
บางประเทศทีล่ม้เหลวในการจดัการเรือ่งอตัราการมชีวีติของประชาชน แต่กลบัสามารถสรา้งความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิได ้นอกจากนี้จากการวจิยัยงัพบว่า ประเทศต่าง ๆ ซึง่มปีญัหาจากความขดัแยง้ภายในประเทศ มี
อุปสรรคในการพฒันามนุษย ์กล่าวคอืไมส่ามารถเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มไดอ้ย่างเท่าเทยีม
กนั ซึง่น าไปสู่ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั ดงันัน้ การยอมรบัความหลากหลายของประเทศต่าง ๆ ใน

                                                           
35 Robert Rotberg. (2014). “The Problem Behind Africa's 2014 Index of Well Governed Countries: Few 

are”. The Christian Science Monitor. www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2014/1008/The-problem-
behind-Africa-s-2014-index-of-well-governed-countries-Few-are. (accessed 16 January 2018). 

http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2014/1008/The-problem-behind-Africa-s-2014-index-of-well-governed-countries-Few-are
http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2014/1008/The-problem-behind-Africa-s-2014-index-of-well-governed-countries-Few-are
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การพฒันาระบบธรรมาภบิาล แต่ยงัคงยดึหลกัการและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัรว่มกนัจงึถอืเป็นแนวทาง
ใหมท่ีจ่ะช่วยน าเราไปสู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืได ้ความทา้ทายในการน าหลกัธรรมาภบิาลเขา้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื จงึเป็นเรือ่งของการแปลระบบธรรมาภบิาลทีม่คีวามหลากหลาย มาเป็นเป้าหมาย
และผลลพัธท์ีเ่กดิความชดัเจน และวดัไดต้ามกรอบของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

อยา่งไรกต็าม จากการศกึษาเรือ่งธรรมาภบิาลกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยของ
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI)36 พบว่า ประเทศไทยยงัมปีญัหาทีส่ าคญัหลายประการซึง่
เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสรมิธรรมาภบิาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขาดความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นธรรมาภิ
บาล (และเป็นอุปสรรคเดยีวกนักบัการเขา้ถงึความยตุธิรรมดว้ย) เพราะหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมคีวาม
เขา้ใจและตระหนกัในบทบาทของธรรมาภบิาลทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้ ยงัมอุีปสรรคอื่น ๆ เช่น การบรหิาร
จดัการภาครฐัทีย่งัไมเ่ป็นการกระจายอ านาจ แต่เป็นการรวมอ านาจไวท้ีส่่วนกลางเป็นหลกั ท าให้ไมส่ามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึ และการเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องการบรหิารงานภาครฐั
ทีย่งัมกีระบวนการไม่มคีวามโปรง่ใสหลายมติ ิทัง้การเหน็แก่พวกพอ้ง เอาประโยชน์ส่วนตน จนบางครัง้
น าไปสู่การทุจรติคอรปัชนัในทีสุ่ด 
 
กิจกรรม 14.4.3 
 ประเทศไทยยงัมปีญัหาซึง่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสรมิธรรมาภบิาลอะไรบา้ง 

แนวตอบกิจกรรม 14.4.3 
 ประเทศไทยยงัมปีญัหาทีส่ าคญัหลายประการซึง่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสรมิธรรมาภบิาล 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขาดความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นธรรมาภบิาล (และเป็นอุปสรรคเดยีวกนักบัการ
เขา้ถงึความยตุธิรรมดว้ย) เพราะหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมคีวามเขา้ใจและตระหนกัในบทบาทของธรร
มาภบิาลทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้ ยงัมอุีปสรรคอื่น ๆ เช่น การบรหิารจดัการภาครฐัทีย่งัไมเ่ป็นการกระจาย
อ านาจ แต่เป็นการรวมอ านาจไวท้ีส่่วนกลางเป็นหลกั ท าใหไ้มส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึ และการเปิดเผยขอ้มลูในเรือ่งการบรหิารงานภาครฐัทีย่งัมกีระบวนการไม่มคีวาม
โปรง่ใสหลายมติ ิทัง้การเหน็แก่พวกพอ้ง เอาประโยชน์ส่วนตน จนบางครัง้น าไปสู่การทุจรติคอรปัชนัในทีสุ่ด 

                                                           
36 TDRI. (2016). ทดีอีารไ์อแนะ 5 มาตรการเร่งดว่น รื้อใหญ่ระบบธรรมาภบิาลภาครฐั. 

https://tdri.or.th/2016/08/2016-08-11/ (accessed 10 January 2018). 
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