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นิตธิรรมกบัสภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
 

ดร.โอกาส  เตพละกุล 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นองค์กรอ่ืนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นองคก์รแห่งภูมิปัญญา และเป็นองคก์รสะทอ้นปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมิใช่เป็นองคก์รต่อรองผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีหนา้ท่ีให้
คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือประโยชน์ต่อ
คณะรัฐมนตรีในการดาํเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐหรือประโยชน์พื้นฐานท่ีสงัคมและประชาชนพงึ
ได้รับจากรัฐตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญภายใตห้ลกันิติธรรม สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี
โครงสร้าง อาํนาจหนา้ท่ี และการดาํเนินงานท่ีมีบางส่วนแตกต่างจากหน่วยงานของรัฐทัว่ไป ไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกวา้งขวาง เท่าท่ีผ่านมาได้ทาํหน้าท่ีเสนอเร่ืองและข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีอยา่งมีคุณภาพ และอยูใ่นความสนใจของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน การนาํสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมาพิจารณาศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในเร่ืองแนวคิด โครงสร้าง อาํนาจหนา้ท่ี การดาํเนินงาน
ปัญหาและแนวทางการพฒันาภายใตห้ลกันิติธรรม จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการปกครองประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตยภายใตห้ลกันิติธรรม  

หลกันิตธิรรม หรือหลกัการปกครองโดยกฎหมาย (rule of law) 

การปกครองโดยกฎหมาย เป็นแบบของการจดัตั้งระบบการเมืองการปกครอง (political system) ท่ีอิงอยูบ่น
ฐานรากของหลกัยดึพ้ืนฐาน ๓ ประการคือ (๑) ความชอบดว้ยระบบกฎหมาย (legal system) (๒) ความชอบดว้ย
กฎหมาย (legality) และ (๓) ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ (constitutionality) ทั้งน้ี เพ่ือใหห้ลกัยึดพ้ืนฐานดงักล่าว 
ทาํหน้าท่ีในการจัดกรอบการสร้างระบบกฎหมายและระบอบการเมืองการปกครองของรัฐให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ และการจดักรอบการออกกฎหมายใหเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยรัฐธรรมนูญดว้ย กล่าวคือ 

๑) ความชอบด้วยระบบกฎหมาย (legal system) เป็นหลกัยดึพ้ืนฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น กติกาแห่ง
การปกครอง (rule of the rule) โดยการสร้างกติกาหลกัทางการเมืองการปกครองในรูปของรัฐธรรมนูญ เพื่อวาง
หลกัการปกครองและกฎหมายใหมี้ความสอดคลอ้งกนั ในรูปของการกาํหนดเขตอาํนาจ (scope of power)  
ท่ีปรากฏอยู่ในองคก์รสถาบนัทางการเมืองการปกครองและความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ (relation of power) 
ระหวา่งองคก์รสถาบนัทางการเมืองการปกครอง 

๒) ความชอบด้วยกฎหมาย (legality) เป็นหลกัยดึพ้ืนฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นความผกูพนัตามพนัธะ
ทางกฎหมายและความยติุธรรม ซ่ึงเป็นการวางหลกัปฏิบติัในการกาํหนดกรอบของขอบเขตอาํนาจ กระบวนการ



๒ 

 

ใชอ้าํนาจและเป้าหมายการใชอ้าํนาจในฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการให้เกิดความยุติธรรมตามกฎหมาย โดยอิง
ความผูกพนัตามพนัธะทางกฎหมายและความยุติธรรมท่ีต้องยึดโยงกนัทั้งกรอบบรรทดัฐานทัว่ไปอนัเป็น
เจตนารมณ์ของกฎหมาย (the precedence of the law) และกรอบตวับทของขอ้บญัญติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
อนัเป็นสารัตถะของกฎหมาย (the subjection to the law) 

๓) ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (constitutionality) เป็นหลกัยึดพ้ืนฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น 
หลกัประกนัความเท่ียงตรงของกติกาหลกัทางการปกครอง (legal certainty) ซ่ึงเป็นการป้องกนัการใชอ้าํนาจ
การเมืองการปกครองในฝ่ายนิติบญัญติัไม่ใหล้ะเมิดต่อกติกาหลกัทางการปกครอง พร้อมกนัไปกบัการแกไ้ขการ
ใชอ้าํนาจการเมืองการปกครองของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการท่ีมิชอบดว้ยกติกาหลกัทางการเมืองการปกครอง
อนัเน่ืองมาจากกฎหมายท่ีขดัรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการใชอ้าํนาจท่ีละเมิดกติกาหลกัทางการเมือง 
การปกครองของฝ่ายนิติบญัญติั ทั้งน้ี โดยการสร้างหลกัประกนัความเท่ียงตรงของกติกาหลกัทางการเมือง 
การปกครอง ใหค้รอบคลุมทั้งในขั้นก่อนออกกฎหมายมาบงัคบัใช ้และระหวา่งท่ีกฎหมายกาํลงับงัคบัใชอ้ยู ่

ประชาธิปไตย (Democracy) 

ประชาธิปไตยเป็นแบบของการจดัตั้งระบอบการเมืองการปกครอง (political regime) ท่ีอิงอยูบ่นฐานราก
ของหลกัยึดพ้ืนฐาน ๓ ประการ คือ (๑) การปกครองของประชาชน (rule of people) (๒) การปกครองโดย
ประชาชน (rule by people) และ (๓) การปกครองเพ่ือประชาชน (rule for people) ทั้งน้ี เพ่ือใหห้ลกัยึดพ้ืนฐาน
ดงักล่าว ทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายสูงสุดของระบบการเมืองในรูปของกรอบอุดมการณ์ทาง
การเมืองการปกครอง (political ideology) กาํหนดกระบวนการทางการเมืองการปกครองในรูปของการจดั
ความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหว่างผูป้กครองกบัประชาชนผูรั้บการปกครอง (political process) และกาํหนด
องคก์รรัฐบาลในรูปแบบของการจดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจระหว่างองคก์รท่ีใชอ้าํนาจหลกัทางการเมืองการ
ปกครอง (form of government) กล่าวคือ 

๑) การปกครองของประชาชน (rule of people) เป็นหลกัยดึพ้ืนฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น เป้าหมาย
สูงสุดของการเมืองการปกครอง (goal of rule) ซ่ึงเป็นนยัของการสร้างพนัธะยดึเหน่ียวท่ีเรียกว่า อุดมการณ์ทาง
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงก็คือ การกาํหนดใหอ้าํนาจสูงสุดในการเมืองการปกครองหรือ
อาํนาจอธิปไตยใหเ้ป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาล (popular sovereignty) นัน่เอง ดงัเช่น การกาํหนดให้
ผูป้กครองตอ้งมาจากการเลือกตั้งทัว่ไป โดยการเปิดให้มีการใชสิ้ทธิออกเสียงเป็นการทัว่ไปของประชาชน 
(general election by universal suffrage) การกาํหนดใหก้ารใชอ้าํนาจของผูป้กครองตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานความ
ยินยอมของประชาชน (consent of people) และการกาํหนดใหป้ระชาชนเป็นผูก้าํหนดความตกลงใจในการ
ปกครองเปล่ียนแปลงและยกเลิกสญัญาประชาคม (people determination) เป็นตน้ 



๓ 

 

๒) การปกครองโดยประชาชน (rule by people) เป็นหลกัยดึพ้ืนฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น กระบวน
วิถีทางการเมืองการปกครอง (mode of rule) ซ่ึงเป็นนยัของการสร้างกระบวนการทางการเมืองการปกครองให้
รองรับกบัการกาํกบัควบคุมของประชาชน ในรูปของการสร้างวิถีทางในการใชสิ้ทธิเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน (people participation) คู่ขนานกนัไปกบัวิถีทางในการใชอ้าํนาจของผูป้กครองท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบและตอบสนองต่อประชาชน (people responsibility & responsiveness) พร้อมกนัไปดว้ย ซ่ึงเป็น
วิถีทางของความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองกบัประชาชนผูรั้บการปกครองนัน่เอง ดงัเช่นการกาํหนดให้
ใชเ้สียงขา้งมากในการปกครองโดยตอ้งเคารพเสียงขา้งนอ้ย (majority rule and minority rights) ดว้ย การยึด
เจตนารมณ์ของฝ่ายประชาชนเป็นบรรทดัฐานอา้งอิงพนัธะผูกพนัสัญญาประชาคมแก่ฝ่ายผูป้กครอง และการ
เคารพความเป็นสูงสุดของสญัญาประชาคมท่ีผูป้กครองจะละเมิดมิได ้(supremacy of social contract) 

๓) การปกครองเพือ่ประชาชน (rule for people) เป็นหลกัยดึพ้ืนฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น ความชอบธรรม
ของรัฐบาลท่ียติุธรรม (legitimacy of justice government) ซ่ึงเป็นนยัของการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ทางอาํนาจ
ขององคก์รรัฐบาลใหส้อดคลอ้งกบัครรลองของระบอบการเมืองการปกครอง อนัเป็นการสร้างหลกัประกนัขั้น
พ้ืนฐานใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการใชอ้าํนาจการปกครองท่ียติุธรรมของรัฐบาลและการไดรั้บความยินยอมจาก
ประชาชนในความชอบธรรมของการใชอ้าํนาจการปกครองนั้นดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือใหป้ระชาชนเช่ือมัน่ในการไม่อาจ
บิดพล้ิวการใชอ้าํนาจการปกครองของรัฐบาล (abuse of power) ใหบิ้ดเบือนไปจากกฎหมายอนัเป็นตวัแทน
เจตนารมณ์ร่วมของสัญญาประชาคมได ้ซ่ึงจะเป็นหนทางสาํคญัในการเอ้ือประโยชน์ให้เกิดความยติุธรรมใน
การปกครองไดใ้นท่ีสุด โดยเฉพาะการท่ีรัฐบาลจะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการรักษาและสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตาม
สัญญาประชาคมของประชาชน ซ่ึงถือว่ามีความสูงสุดโดยท่ีรัฐบาลจะละเมิดมิไดน้ัน่เอง ดงัเช่นการกาํหนดให้
อาํนาจนิติบญัญติัเป็นอาํนาจสูงสุดในการออกกฎหมาย (supremacy of legislation) โดยท่ีฝ่ายบริหารนั้นเป็น
เจา้หนา้ท่ีของประชาชนในการทาํหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเป็นตวัแทนเจตนารมณ์ของประชาชน
นั้น การกาํหนดใหรั้ฐบาลตอ้งสร้างและรักษาความชอบธรรมในการปกครอง (legitimization) โดยการสงวน
สิทธิใหป้ระชาชนเป็นฝ่ายใหก้ารยอมรับหรือปฏิเสธการมีอาํนาจเหนือตนของรัฐบาลได ้รวมทั้งการกาํหนดให้
ถือเอาประเด็นประโยชน์ดา้นความปลอดภยั ความมัน่คง สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นเคร่ืองมือของ
ประชาชนในการทาํและยกเลิกสญัญาประชาคมได ้

รัฐธรรมนูญ (Constitution) 

รัฐธรรมนูญเป็นกติกาหลกัทางการเมืองการปกครอง ท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในฐานะท่ีเป็นเบา้หลอมรวม
ของระบบกฎหมาย โดยเป็นแกนในการจดัระบบการสร้างกติกาและการบงัคบัใชก้ติกาทั้งปวงของรัฐจนมีการ
กล่าวกนัวา่ หากรัฐใดไม่มีซ่ึงรัฐธรรมนูญแลว้ รัฐนั้นกย็อ่มปราศจากระบบกฎหมายไปดว้ย รัฐธรรมนูญจึงไดรั้บ
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การยอมรับใหท้าํหนา้ท่ีพ้ืนฐานในการเป็นกติกาหลกัทางการเมืองการปกครองใน  ๒ ประการ คือ (๑) การเป็น
กฎหมายสูงสุด (supreme law) และ (๒) การเป็นกฎหมายพ้ืนฐานในการปกครอง (fundamental law)  
ทั้งน้ี เพื่อใหห้ลกัยึดพื้นฐานดงักล่าวทาํหนา้ท่ีรักษาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (constitutionality) 
โดยการควบคุมมิใหข้ดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ และทาํหนา้ท่ีรักษาความชอบดว้ยกฎหมายในการใชอ้าํนาจของ
องคก์รการเมืองการปกครอง (legality) โดยการควบคุมการใชอ้าํนาจและความสัมพนัธ์ทางอาํนาจขององคก์ร
ทางการเมืองการปกครองให้ดาํเนินไปตามครรลองของระบอบการเมืองการปกครองท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนด 
กล่าวคือ 

๑) การเป็นกฎหมายสูงสุด (supreme law) เป็นหลกัยึดพ้ืนฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นแม่บทของ
กฎเกณฑท์ั้งปวง (master of law) โดยการวางแนวปฏิบติัใหก้ระบวนวิธีในการตรากฎหมายและเน้ือหาสาระใน
บทบญัญติัของกฎหมายนั้นมีกรอบในการกาํกบัควบคุมท่ีมีความแน่นอน สามารถช่วยในการป้องกนัและแกไ้ข
ไม่ใหก้ฎหมายอ่ืนขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี เพ่ือสกดักั้นไม่ใหก้ฎหมายใด ๆ ท่ีขดัรัฐธรรมนูญถูกนาํมาใช้
บงัคบัไดไ้ม่วา่โดยองคก์รอาํนาจใด 

๒) การเป็นกฎหมายพืน้ฐานในการปกครอง (fundamental law) เป็นหลกัยดึพ้ืนฐานในการแสวงหาส่ิงท่ี
เป็นความชอบธรรมในการปกครอง (legitimacy of government) โดยการกาํหนดท่ีมาและขอบเขตอาํนาจของ
องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัทางการเมืองการปกครองทั้งฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และการกาํหนด
ระเบียบของระบบความสัมพนัธ์ทางอาํนาจระหว่างองค์กรดงักล่าวให้เป็นไปตามครรลองของระบอบการ
ปกครองท่ียดึถือ โดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (parliamentary system) ทั้งน้ี เพื่อควบคุมใหก้าร
ใชอ้าํนาจและการเช่ือมความสมัพนัธ์ทางอาํนาจระหวา่งองคก์รหลกัแต่ละฝ่าย สามารถรักษาความชอบธรรมอยู่
ไดบ้นรากฐานของความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและความชอบดว้ยกฎหมาย 

การพฒันาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ จึงเป็นสมัพนัธภาพร่วมกนัระหวา่งองคป์ระกอบพื้นฐาน ๔ ส่วน 
คือ (๑) นิติรัฐ (๒) รัฐธรรมนูญ (๓) ระบอบประชาธิปไตย และ (๔) การปกครองโดยกฎหมาย กล่าวคือ 

๑) นิติรัฐ (Legal State) เป็นการสร้างระบบรัฐหรือประชาคมการเมืองใหมี้สถาบนัอาํนาจทางการเมือง
การปกครองท่ีมีกฎหมายเป็นฐานรากรองรับหลกัประกนัความยติุธรรม ทั้งในดา้นการกาํหนดเป้าหมาย วิธีการ 
และบรรทดัฐานในการทาํหนา้ท่ีพ้ืนฐานทางการเมืองการปกครองของรัฐ แทนการใชก้าํลงับงัคบัและอาํเภอใจ
ของตวับุคคลท่ีเป็นผูป้กครอง 

๒) รัฐธรรมนูญ (Constitution) เป็นการสร้างระบบกฎหมาย ระบอบการเมืองการปกครอง  
องคก์รอาํนาจ และการกาํกบัการใชอ้าํนาจใหมี้ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งเป็นองคป์ระกอบท่ีเก้ือกลูกนั 
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๓) ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการสร้างระบอบการเมืองการปกครองท่ีเนน้จาํกดัอาํนาจรัฐและ
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยประชาชนมีหลกัประกนัการเป็นเจา้ของอาํนาจ มีส่วนร่วมในการใช้
อาํนาจ และไดรั้บประโยชนท่ี์เป็นธรรมจากอาํนาจ 

๔) การปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) เป็นการสร้างระบบการเมืองการปกครองท่ีมีการขบัเคล่ือน
กลไกสถาบนัทางการเมืองการปกครองใหบ้รรลุถึงเป้าหมายสูงสุดไดด้ว้ยกระบวนวิธีทางกฎหมาย 

จะเห็นไดว้่า หลกันิติรัฐ (Legal State) หรือหลกันิติธรรม (The Rule of Law) หรือหลกัการปกครองโดย
กฎหมายน้ี มีความสาํคญัอยา่งมากต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ศาสตราจารย ์บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 
ไดใ้ห้คาํอธิบายในเร่ืองน้ีไว ้พอสรุปไดค้วามว่า ตามแนวความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้น ถือว่าแมรั้ฐจะมี
อาํนาจอธิปไตยแต่รัฐกต็อ้งเคารพกฎหมายก่อน ซ่ึงมีอยู ่๒ ทฤษฎีหลกัๆ คือ 

๑) ทฤษฎีว่าดว้ยการจาํกดัอาํนาจของตนเองดว้ยความสมคัรใจ (auto – limitation) ซ่ึงเยียร่ิง (Ihering) 
และ เยลิเน็ก (Jelinek) เป็นผูเ้สนอ ซ่ึงมีหลกัว่ารัฐไม่อาจถูกจาํกดัอาํนาจโดยกฎหมายได ้เวน้แต่รับจะสมคัรใจ
ผกูมดัตนเองดว้ยกฎหมายท่ีตนสร้างข้ึน และกฎหมายหลกัท่ีรัฐสร้างข้ึนกคื็อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกาํหนดสถานะของ
อาํนาจการเมืองในรัฐวา่อยูท่ี่องคก์รใด ตอ้งใชอ้ยา่งไร มีขอ้จาํกดัอยา่งไร 

๒) ทฤษฎีนิติรัฐ (Etat de Droit) ซ่ึงรุสโซ และมองเตสกิเออ ไดเ้สนอแนวความคิดไวเ้ป็นคนแรกๆ และ 
กาเร เดอ มลัแบร์ ไดส้รุปแนวความคิดไวอ้ย่างชดัแจง้ ซ่ึงพอสรุปไดว้่า “รัฐและหน่วยงานของรัฐทาํการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะและอยู่ในฐานะท่ีเหนือกว่าเอกชน มีอาํนาจก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวในสิทธิหน้าท่ีแก่
เอกชนฝ่ายเดียวโดยปัจเจกชนไม่สมคัรใจได ้กฎหมายมหาชนใหอ้าํนาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดาํเนินการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะไดใ้นฐานะท่ีเหนือกว่าเอกชน แต่กฎหมายนั้นเองก็จาํกดัอาํนาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ไม่ใหใ้ชอ้าํนาจนอกกรอบท่ีกฎหมายกาํหนดไว”้ 
 ผลท่ีตามมาก็คือ จะตอ้งมีการควบคุมการกระทาํขององค์กรของรัฐทุกองค์การให้ชอบดว้ยกฎหมาย 
กล่าวคือ จะตอ้งควบคุมการกระทาํและนิติกรรมทางการปกครองของฝ่ายปกครองให้ชอบดว้ยกฎหมาย และ
จะตอ้งมีการควบคุมการกระทาํขององคก์รตุลาการ ซ่ึงไดแ้ก่ คาํพิพากษาและคาํสัง่ของศาลใหช้อบดว้ยกฎหมาย 
โดยจะตอ้งมีองคก์รและกระบวนการควบคุมท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละระบบกฎหมาย 

สาระสําคัญของหลกันิติรัฐ 

 สาระสาํคญัของหลกันิติรัฐมีอยู ่๓ ประการดงัน้ี 
๑) บรรดาการกระทาํทั้งหลายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมายท่ีตราข้ึนโดย

องคก์รของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั กล่าวคือ องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะตอ้งมีอาํนาจสัง่การใหร้าษฎรกระทาํการหรือ
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ละเวน้ไม่กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ต่อเม่ือบทบญัญติัแห่งกฎหมายใหอ้าํนาจไวอ้ยา่งชดัแจง้และจะตอ้งใช้
อาํนาจนั้นภายในกรอบท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

๒) บรรดากฎหมายทั้งหลายท่ีองค์กรของรัฐ ฝ่ายนิติบญัญติัได้ตราข้ึนจะตอ้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจแก่องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารล่วงลํ้าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรนั้นจะตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ยา่งชดัเจนพอสมควรว่าใหอ้งคก์รของรัฐฝ่ายบริหาร องคก์รใดมีอาํนาจ
ล่วงลํ้ าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณีใดและภายในขอบเขตอย่างไร และกฎหมาย
ดงักล่าวจะตอ้งไม่ให้อาํนาจแก่องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารล่วงลํ้าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกิน
ขอบเขตแห่งความจาํเป็นเพ่ือธาํรงรักษาผลประโยชนส์าธารณะ 

๓) การควบคุมไม่ให้กระทําขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารขัดต่อกฎหมายก็ดี การควบคุมไม่ให้
รัฐธรรมนูญขดักบักฎหมายก็ดี จะตอ้งเป็นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงมีความเป็นอิสระจาก
องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั โดยองค์กรรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาํขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร อาจจะเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการอีกองค์กรหน่ึง  
แยกต่างหากจากองคก์รของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงทาํหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีแพง่และคดีอาญากไ็ด ้

ระบบการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีด ีหรือหลกัธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 

หลกัธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจดัระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกตอ้งเป็นธรรม ตามหลกั
พ้ืนฐานการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามแผนภาพ ดงัน้ี 

๑)  หลกันิตธิรรม (The Rule of Law) 
หลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ โดยถือว่าเป็นการ

ปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจ หรืออาํนาจของ ตวับุคคล จะตอ้งคาํนึงถึงความเป็นธรรม และความ
ยติุธรรม รวมทั้งมีความรัดกมุและรวดเร็วดว้ย 

๒) หลกัคุณธรรม (Morality) 
หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพฒันาตนเอง ไป

พร้อมกนั เพ่ือให้บุคลากรมีความซ่ือสัตย ์ จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ วินยั ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย 
ประจาํชาติ 
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๓) หลกัความโปร่งใส (Accountability) 
     หลกัความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบไดว้่ามีความหมาย ตรงขา้ม หรือเกือบตรงขา้ม  

กบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยท่ีเร่ืองทุจริต คอร์รัปชัน่ ใหมี้ ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู ่
ความโปร่งใสเป็นคาํศพัทท่ี์ใหแ้ง่มุมในเชิงบวก และใหค้วามสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
ไดส้ะดวกและเขา้ใจง่าย และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจนในการน้ี เพ่ือเป็น 
สิริมงคลแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานใหมี้ความโปร่งใส ขออญัเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองคพ์ระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีไดท้รงมีพระราชกระแสรับสัง่ ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความสุจริต และบริสุทธ์ิใจ 
แมจ้ะมีความรู้นอ้ยก็ยอ่มทาํประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมไดม้ากกวา่ผูท่ี้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ
บริสุทธ์ิใจ 

๔) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
     หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การใหโ้อกาสใหบุ้คลากรหรือผูมี้ ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการ 

บริหารจัดการเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ 
คณะทาํงานโดยใหข้อ้มูล ความคิดเห็น แนะนาํ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั 

๕) หลกัความรับผดิชอบ (Responsibility ) 
      หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี ความสาํนึกในความรับผิดชอบต่อ

สงัคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
รวมทั้งความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทาํของตนเอง 

๖) หลกัความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)  
     หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่

ส่วนรวม โดยรณรงคใ์หบุ้คลากรมีความประหยดั ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบรูณ์ย ัง่ยนื 

สภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๗) 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ หมวด ๕ ว่าดว้ยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา ๘๙ โดยสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในปัญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัเศรษฐกิจและสงัคม ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและแผนอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัก่อน
จะพิจารณาประกาศใช ้ซ่ึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการประเทศ โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความยติุธรรมและโปร่งใสเป็นสาํคญั 



๘ 

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญติัสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน ๒๐ ท่าน ท่ีเป็นตวัแทนบุคคลจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ  
กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน สถาบันสันติศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย สภาทนายความ นักกฎหมายมหาชน  
กลุ่มผูห้ญิงกบัการเมือง รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดาํเนินการยกร่างพระราชบญัญติัฯ และเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไป จนกระทัง่ไดมี้การประกาศมีผลบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั เม่ือวนัท่ี ๒๐ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๘ ไดบ้ญัญติัใหมี้สภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบญัญติั ตอ้งให้สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใชด้ว้ย
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวน ๙๙ คน ซ่ึงไดรั้บเลือกจากบุคคลท่ีเป็น
ตวัแทนของกลุ่มในภาคเศรษฐกิจ กลุ่มในภาคสังคม ฐานทรัพยากรและผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นกลุ่มตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๕) ซ่ึงแบ่งออกเป็นภาคเศรษฐกิจจาํนวน ๕๐ คน  และ
กลุ่มในภาคสังคม จาํนวน ๑๙ คน กลุ่มฐานทรัพยากร จาํนวน ๑๖ คน  และผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน ๑๔ 
คน  แบ่งเป็นคณะทาํงาน ๑๓ คณะหลกัคือ โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลงังาน, เศรษฐกิจมหภาค การเงิน 
การคลงั, อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม, เศรษฐกิจภาคบริการ,การเกษตร อาหารและสหกรณ์, การกระจายรายได้
,วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม, การแรงงานและสวสัดิการสังคม,การศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม, การพฒันาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุม้ครองผูบ้ริโภค, การยติุธรรม สิทธิมนุษยชน 
และธรรมภิบาล,การมีส่วนร่วม กระจายอาํนาจ และสนบัสนุนเครือข่าย,การกีฬาและนนัทนาการ และอีก ๔ 
คณะสนบัสนุน คือ วิชาการ, งานงบประมาณ,กิจการสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสมาคมแห่งชาติ และส่ือสารกบั
สังคมแมก้ระทัง่เร่ืองการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีศกัยภาพเพียงใดท่ีจะแข่งขนักบั
ประเทศอ่ืนได ้ ตอนน้ีการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงัไม่สมบูรณ์ แต่ปัญหาต่างๆยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้
จะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ เม่ือเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเตม็รูปแบบ คนไทยจะไม่ร้ังอนัดบัทา้ยสุดในทุกๆดา้น  

อํานาจหน้าท่ีหลักของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๓) 

ตามพระราชบญัญติัสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๓ บญัญติัใหส้ภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ มีอาํนาจหนา้ท่ีหลกั ดงัน้ี 



๙ 

 

๑) ให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกับเศรษฐกิจและ สังคม  
เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐท่ีบญัญติัในหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

๒) ให้ความเห็นเ ก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนท่ี มีกฎหมาย 
กาํหนดใหเ้สนอแผนนั้นต่อสภาท่ีปรึกษาฯ ก่อนพิจารณาประกาศใช ้

๓) ใหค้าํปรึกษาหรือความเห็นในเร่ืองใดๆ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรและขอรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือประกอบการ พิจารณา กาํหนดนโยบาย ในเร่ืองนั้น ซ่ึงอาจกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจและสงัคมเป็นส่วนรวม 

๔) พิจารณาศึกษาและจดัทาํรายงานเป็นขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเห็น สมควรกาํหนด  
เป็นแนวทาง ในการกาํหนดนโยบายดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

๕) มีอาํนาจแต่งตั้งคณะทาํงานท่ีประกอบดว้ยสมาชิกหรือบุคคลใด เพ่ือทาํการศึกษา หรือดาํเนินกิจการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ของสภาท่ีปรึกษาฯ ทั้งน้ีความเห็น ของสภาท่ีปรึกษาฯ ท่ีจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตอ้งจดัทาํ
เป็นรายงานแสดงความคิดเห็นของสมาชิก ทุกฝ่ายท่ีเสนอความเห็น ทั้งในทางสนบัสนุนและคดัคา้นพร้อมทั้ง
เหตุผล และขอ้ดีขอ้เสีย หรือผลกระทบ ของแนวทางการดาํเนินการ ตามความเห็นท่ีเสนอ และเปิดเผยให ้
สาธารณะชนทราบ เม่ือคณะรัฐมนตรี พิจารณาขอ้เสนอแนะแลว้ ให้รายงานผลการพิจารณาหรือผลการ
ดาํเนินการ เสนอต่อสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ สงัคมแห่งชาติและเปิดเผยเหตุผลใหส้าธารณชนทราบดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวคือ ในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีจะดาํเนินการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีตอ้งเสนอร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อน
ประกาศใชร้วมถึงการกาํหนดนโยบายในเร่ืองใดท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว่าอาจกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจและสงัคม
เป็นส่วนรวม  คณะรัฐมนตรีจะรับฟังความคิดเห็นของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

บทบาทสภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
๑) พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒) เป็นเวทีสะทอ้นปัญหาสาธารณะ ลดปัญหาความขดัแยง้ในสงัคม 
๓) พฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มใหก้บัภาคประชาชน 
๔) กระตุน้ใหป้ระชาชนมีสาํนึกร่วมรับผดิชอบต่อสงัคม 
๕) เป็นกลไกสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารกาํหนดนโยบายพฒันาประเทศของรัฐบาล ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๖) พฒันากระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความสมดุลและยัง่ยนื 



๑๐ 

 

ภารกจิทีผ่่านมา อาทเิช่น 

๑) ดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สภาท่ีปรึกษาฯ มีเจตนารมณ์ท่ีสาํคญัคือ การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือองคก์รในรูปแบบหรือลกัษณะต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ร่วมสนบัสนุนการดาเนินงานกบัสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และเป็นส่ือกลางเช่ือมโยง
กบัองคก์ร สะทอ้นปัญหาจากประชาสู่รัฐ เสริมสร้างความเขา้ใจและประสานพลงัระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน เพ่ือก่อใหเ้กิดดุลยภาพในการพฒันาประชาธิปไตย 

๒) ด้านการเป็นเวทีการสะท้อนปัญหาสาธารณะลดความชัดแย้งในสังคม  เสนอความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ  

 ทางออกประเทศไทยจากภาวะวิกฤต” ต่อนายกรัฐมนตรี และประธานแกนนาํ นปช. ซ่ึงมีเป้าหมาย
และสาระสาํคญัคือตอ้งการใหปั้ญหาวิกฤตขอ้ขดัแยง้คล่ีคลายและยติุลงโดยเร็วดว้ยแนวทางสันติ
วิธีและหลีกเล่ียงความรุนแรง 

 แนวทางการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมจากภาวะวิกฤตของประเทศ” 
 “แนวทางการบรรเทาอุทกภยัในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเร่งด่วน 
 นวตักรรมใหม่ทางนโยบายในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย 
 แนวทางการจัดโครงสร้างรายได้อย่างเป็นธรรมสําหรับชาวนา โรงสี ผูค้า้ขา้ว และผูบ้ริโภค  

เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองขา้วอยา่งย ัง่ยนื 
 การพฒันาท่าเรือนํ้าลึกปากบารา 

๓) การพฒันาการเรียนรู้ ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเขม้แขง็ 
๔) ตวัอยา่งความเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ยทุธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหนา้ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ๒ ทศวรรษหนา้ 
 การใชป้ระโยชนท่์าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
 การปรับปรุงการบริหารจดัการและการบริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 การพฒันาระบบขนส่งทางราง 
 โครงการรถไฟฟ้า ๕ เสน้ทาง 
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 แนวทางการพฒันาศนูยก์ลางสุขภาพของประเทศไทย (Thailand Medical Hub) 
 แนวทางการพฒันา และคุม้ครองระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย 
 แนวทางการดาํเนินนโยบายหวยบนดิน 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัจากปัญหาการขดัแยง้กนัภายในประเทศ ผูเ้ขียน เห็นว่า สภาวะวิกฤตของประเทศ
ขณะน้ีไดส่้งผลใหเ้กิดความเสียหายทั้งทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจอยา่งมาก สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีความห่วงใยเป็นอย่างมากต่อวิกฤตของประเทศดงักล่าว และเห็นว่าจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหา
ทางออกสําหรับการคล่ีคลายและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดว้ยการปฏิรูปประเทศให้มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใตห้ลกันิติธรรมอย่างรีบด่วน และไดข้อเสนอ “กุญแจสู่ความสําเร็จในการร่วมมือปฏิรูป
ประเทศไทย” เพื่อเป็นทางออกในการแกไ้ขปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยเห็นวา่กลุ่มผูเ้ห็นต่าง โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
สําคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายผูชุ้มนุม จาํเป็นท่ีจะตอ้งมาร่วมเจรจากนั เพื่อให้ไดข้อ้ตกลงซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกนัท่ีจะขบัเคล่ือนประเทศไทยใหก้า้วหนา้ต่อไปได ้

สาํหรับขอ้เสนอของสภาท่ีปรึกษาฯ ไดเ้สนอใหฝ่้ายรัฐบาลและฝ่ายผูชุ้มนุมนาํเสนอบุคคลฝ่ายละ ๕ คน 
มาคดัเลือกคณะกรรมการกลาง โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการกลาง จะตอ้งมาจากองคก์รท่ีมีกฎหมาย
รับรอง หรือเป็นองคก์รท่ีมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ คน ดาํเนินการเลือกผูแ้ทนขององคก์รแลว้ส่งมา หรือมาจาก
กลุ่มส่ือมวลชน/นกัวิชาการ/นกักฎหมาย/องคก์รวิชาชีพ/องคก์รอิสระ และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็น
ว่าเหมาะสม ทั้งน้ีโดยไม่จาํกดัจาํนวน โดยใหผู้แ้ทนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเรียกร้องนาํเสนอรายช่ือผูท่ี้แต่ละฝ่าย
เห็นวา่เหมาะสมจากผูส้มคัรตามขอ้ ฝ่ายละไม่เกิน ๒๐๐ คน 

ส่วนผูท่ี้จะเป็นคณะกรรมการกลาง คือผูท่ี้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาทั้งสองฝ่าย 
กล่าวคือตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากกรรมการสรรหาทั้งสองฝ่ายเสนอท่ีตรงกนั ทั้งน้ีในกรณีท่ีมี
รายช่ือตรงกนัเกินกวา่ ๕๐ คน ใหใ้ชว้ิธีการจบัสลากใหเ้หลือ ๕๐ คน 

ส่วนหนา้ท่ีของคณะกรรมการกลาง คือการกาํกบัดูแลใหก้ารนาํเสนอประเด็นการปฏิรูปประเทศของแต่
ละกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีนาํเสนอให้เป็นไปตามหลกัการ เง่ือนไข กติกาท่ีได้ตกลงร่วมกนั รวบรวม
ประเด็นและคดัเลือกประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลเห็นตรงกัน ๕-๑๐ ประเด็น  
เพ่ือนาํไปทาํประชามติ 

นอกจากน้ี ประเดน็ท่ีมาของการปฏิรูปประเทศ ผูท่ี้มีสิทธ์ิเสนอตอ้งมีกรอบเง่ือนไขในการกาํหนดกติกาท่ี
เหมาะสม เช่น เป็นองค์กรท่ีกฎหมายรับรอง กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ท่ีมี
ระยะเวลาดาํเนินงานต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี และขอ้กาํหนดของ “ประเดน็ของการปฏิรูปประเทศ” ท่ีสามารถ
นาํไปให้ประชาชนลงประชามติ ตอ้งมีคุณสมบติัครบทั้ง ๔ ขอ้ คือ ๑.อยู่ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมี
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พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ๒.ถูกตอ้งตามกฎหมาย ๓.สามารถปฏิบติัไดจ้ริง ๔.เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติ เช่น มีการปฏิรูปดา้นการป้องกนัและปราบปรามคอร์รัปชนั การสร้างระบบนกัการเมืองอาชีพและ
การดาํเนินคดีนกัการเมือง การกระจายอาํนาจ และการลดความเหล่ือมลํ้าทางสงัคม เป็นตน้ โดยประเดน็ของการ
ปฏิรูปประเทศท่ีไดรั้บเลือก ก็คือ ประเด็นท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดจากการลงประชามติ (ตอ้งเกินก่ึงหน่ึงของ
ประชาชนท่ีมาลงประชามติ) นั้นเอง 

 อย่างไรก็ตาม การดําเนินการแต่ละขั้นตอนต้องมีกรอบเวลาชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการเลือก
คณะกรรมการกลาง, ระยะเวลาในการเปิดใหมี้การนาํเสนอ “ประเดน็ของการปฏิรูปประเทศ”, ระยะเวลาในการ
พิจารณา “ประเด็นของการปฏิรูปประเทศ” ท่ีผ่านคุณสมบติัทั้ง ๔ ขอ้, ระยะเวลาในการเปิดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์  และระยะเวลาการกําหนดวันลงประชามติเลือก  “ประเด็นของการปฏิรูปประเทศ”  
ของประชาชนทั้งประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการกลางนาํประเดน็เหล่าน้ีไปกาํหนดรูปแบบ การปฏิรูปประเทศในแต่
ละประเด็น ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นบัตั้งแต่ท่ีคณะกรรมการกลางปิดรับประเด็น โดยก่อนการเลือกตั้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเจา้ภาพจดัใหทุ้กพรรคการเมืองท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้ง ร่วมกนัแสดงสตัยาบนั/ทาํสญัญา
ประชาคม เพ่ือทาํการปฏิรูปประเทศตามรูปแบบฯ ท่ีคณะกรรมการกลางจดัทาํข้ึนตามประเด็นจากการทาํ
ประชามติ ซ่ึงอาจภายใน ๑ ปี หรือไม่เกิน ๒ ปี และใหรั้ฐบาลใหม่ท่ีไดรั้บเลือกตั้ง ดาํเนินการทางรัฐสภาเพ่ือให้
รูปแบบฯ ท่ีไดรั้บเลือกเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เม่ือแกไ้ขแลว้เสร็จใหรั้ฐบาลในขณะนั้นยบุสภา เพ่ือจดั
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามรูปแบบฯ ท่ีได้รับประชามติแล้ว โดยการดาํเนินการทุกขั้นตอนรัฐจะต้องจัดหา
งบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินการจนแลว้เสร็จ 

หลงัจากนั้นผูเ้ขียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นจากการเขา้ร่วมประชุม“องคก์รอิสระเสนอเป็นตวักลาง
เจรจาแกข้ดัแยง้” โดย ๖ องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการ
แผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดห้ารือเก่ียวกบัการ
หาทางออกของประเทศ และหาขอ้สรุปถึงแนวทางการเจรจาเพื่อลดความขดัแยง้ทางการเมือง ซ่ึงการหารือใน
วนันั้นไดข้อ้สรุปถึงทางออกต่างๆ พร้อมกาํหนดแผนท่ีความสาํเร็จ หรือ “Road map” และกรอบการเจรจาเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัแลว้ โดยผูน้าํของ ๖ องคก์รอิสระจะแถลงข่าวร่วมกนั 
ในวนัท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และทั้งหกองคก์รเสนอนั้น เป็นเพียงกระบวนการ ซ่ึงจะสามารถทาํใหห้าทางออก
กบัประเทศได ้โดยมีการทบทวนมาแลว้หลายคร้ังมีการยติุในเร่ืองเน้ือหาสาระ ทั้งน้ี ทุกฝ่ายเห็นตรงกนัว่าตอ้งมี
คนกลางมาร่วมกนัหาทางออก ซ่ึงตอ้งเป็นคนท่ีทุกฝ่ายยอมรับ โดยไดมี้การพิจารณากนัแลว้ว่า คนกลางตอ้งมี
การเสนอช่ือคนกลางมาจากทั้งสองฝ่าย ฝ่ายละสิบคน และคดัต่อไปเร่ือยจนกว่าจะเห็นคนท่ีทั้งฝ่ายยอมรับฝ่ายละ  
ห้าคน ตั้งเป็นคณะทาํงาน และตกลงหาทางออกและคิดหาทางออกประเทศกนัใหม่ โดยจะทาํจดหมายถึง
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นายกรัฐมนตรีใหเ้สนอคนกลางสิบช่ือ และใหฝ่้าย กปปส.เสนอช่ือคนกลางมาอีก สิบช่ือ โดยทั้งสองฝ่ายจะมา
ตกลง “Road map” และกระบวนการเจรจาอีกคร้ัง รวมถึงจะกาํหนดรูปแบบในการพดูคุยอีกคร้ัง หากมีการเปิด
ช่ือตรงกนั ก็จะมีการจดัประชุมร่วมกนั ในส่วนงบประมาณนั้น หากคณะทาํงานชุดน้ี ตอ้งการใชง้บประมาณก็
สามารถเสนอรัฐบาลได ้

ซ่ึงปัญหาขณะน้ี เพราะสงัคมไม่มีคนกลาง โดยทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมรับกนัและกนั ทางหกองคก์รอิสระ 
จึงขอเสนอแนวคิดดงักล่าวน้ี ซ่ึงในส่วนท่ีหากคนท่ีทั้งฝ่ายเลือกนั้นเป็นช่ือท่ีไม่ยอมรับก็จะมีการเสนอช่ือต่อไป
เร่ือยๆจนไดค้นทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกนั ซ่ึงคนท่ีถูกเลือกกถื็อว่าเป็นการทาํคุณประโยชน์ของสังคม โดยหากทั้ง
สองฝ่ายไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองดงักล่าวนั้น ทาง ๖ องคก์รอิสระเห็นว่า ตอนน้ีทุกฝ่ายเห็นตรงกนัว่าตอ้งเขา้สู่การ
เจรจา โดยแนวทางน้ีถือเป็นทางออกประเทศ เพราะตอนน้ีไม่มีทางออกใดๆอีกแลว้ โดยหากไม่มีการแกไ้ขกจ็ะ
นําไปสู่การเกิดสงครามภายในประเทศอย่างแน่นอน จึงขอให้ทั้ งสองฝ่ายเสนอคนท่ีทั้ งสองฝ่ายยอมรับ  
โดยจดหมายจะทาํเสนอไปยงัทั้งฝ่ายเร็วท่ีสุด ทั้งน้ี ตามขอ้เสนอท่ีเสนอนั้นเป็นการจบัเอาคู่ขดัแยง้หลกัมาคุยกนั 
เพ่ือใหมี้การผอ่นคลายของสถานการณ์ ซ่ึงปัญหาท่ียงัคา้งคาอยูก่็จะจดัการไปตามปกติ เช่นท่ี ปปช.หรือท่ี กกต. 
กย็งัคงดาํเนินการในส่วนของการจดัการเลือกตั้งและพิจารณาคดีต่อไป ไม่มีการยกเวน้ ทุกองคก์รยงัคงทาํหนา้ท่ี
หลกัของแต่ละองคก์รต่อไปภายใตห้ลกันิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย 

ฉะนั้น สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจึงเป็น "องคก์รแห่งปัญญา ใหค้าํปรึกษา สะทอ้นปัญหา
จากประชาชนสู่รัฐ" สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจึงมีหน้าท่ีจะแสดงบทบาทในการเสนอแนะนํา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆให้สังคมได้เห็นอย่างชัดเจนภายใตบ้ทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย  โดยมิใช่เป็นองคก์รเพ่ือต่อรองผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และเป็นองคก์รท่ีเป็นความหวงั
ของคนไทยในการนาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนหาทางออกในปัญหาเร่ืองต่างๆ  และเร่ืองอ่ืนๆ 
ภายใตห้ลกันิติธรรมท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่คาํนึงนโยบายประชานิยมของรัฐบาล การมี
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสมาคมแห่งชาติจึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะเป็นองค์กรหน่ึงท่ีจะนาํปัญหาต่างๆ  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีได ้ มีปัญหาหลายเร่ืองในปัจจุบนัท่ีเป็นปัญหาและหากปล่อยไวน้านอาจถึงขั้นเร้ือรัง 
ประชาชนชาวไทยคงจะพ่ึงสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการนาํเสนอปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ของประเทศต่อไป 
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