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ค ำ แ น ว คิ ด   

 
ความหมาย  

ความโปร่งใส (ทางการเมือง) (Political Transparency) หมายถึง ความสามารถของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ี จะเข้าถึง และอภิปรายเก่ียวกับข้อเท็จจริง เอกสาร และข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ด าเนินนโยบายสาธารณะ การใช้อ านาจ บริหารประเทศของรัฐบาลและทางราชการ ตลอดจนการแต่งตัง้
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง และในระบบราชการ โดยท่ีมาของค าว่าความโปร่งใสนีม้าจากความหมาย
ในทางวิทยาศาสตร์กายภาพท่ีน าไปใช้อธิบายคณุลกัษณะของวตัถุท่ีมีคณุสมบตัิ “โปร่งใส” คือ วตัถุท่ีแสง
สว่างสามารถลอดผ่านผิวของวัตถุท าให้สามารถมองทะลุพืน้ผิวของวัตถุได้นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม 
ความหมายในเชิงการเมืองยงัมีความหมายท่ีลกึกว่าแค่เพียงการมองเห็นการท างานของรัฐบาล และราชการ 
แตย่งัรวมถงึการที่ ประชาชนสามารถเข้าใจ มีสว่นร่วม และควบคมุตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้อีกด้วย 
(Kurian, 2011: 1686)  

 
อรรถาธิบาย  

ตัง้แตโ่บราณกาลมาแล้ว ท่ีหวัใจของการรักษาอ านาจทางการเมืองอยู่ท่ีการครอบครองข้อมลูข่าวสาร 
ซึง่ข้อมลูในท่ีนี ้หมายความรวมถงึความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง ด้วยเหตนีุใ้นสมยัโรมนัจึง
เป็นยุคท่ีห้ามไม่ให้มีการเรียนการ สอนเก่ียวกับกฎหมายมหาชน เน่ืองจากเป็นความรู้เก่ียวกับกลไก และ
สถาบนัทางการเมืองการปกครองของรัฐ (บวรศกัด์ิ, 2554:5-6) ดงันัน้ ด้วยความท่ีผู้ปกครองตัง้แต่สมยัโบราณ
ใช้อ านาจปกครองโดยท่ีผู้ ใต้ปกครองไม่สามารถเข้าใจ และมีความรู้เก่ียวกับ  กลไกการท างานของรัฐบาล 
ผู้ปกครองจงึไมจ่ าเป็นจะต้องได้รับความนิยมชมชอบ (popularity) หรือ ความยินยอมจากผู้ใต้ ปกครอง แต่จะ
ปกครองด้วยความกลวั (ของผู้ถกูปกครอง) และความรุนแรงแทนนัน่เอง  

การปิดกัน้การเข้าถึงข้อมลูและการผูกขาดอ านาจการเมือง เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปหลงัจากเกิดสงคราม
กลางเมืองในองักฤษ (ค.ศ.1642-1649) ท่ีท าให้ประชาชน หรือ ผู้ถูกปกครองต่างตระหนกัในความจ าเป็นของ
ความโปร่งใสทางการเมือง หรือ อีกนยั หนึ่งก็คือ ศกัยภาพในการตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่าจะโดยรัฐสภา หรือ 
โดยประชาชน ซึ่งจิตวิญญาณของหลกัการดงักล่าวนีไ้ด้สะท้อน  ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมภายหลงัจากการ
ปฏิวตัิอเมริกา (ค.ศ.1776) และการปฏิวตัิฝร่ังเศส (ค.ศ.1789) พร้อมๆ กนักบัการ เกิดลทัธิรัฐธรรมนญูนิยม  

ในทางกฎหมายมหาชน แนวความคิดความโปร่งใสของรัฐบาลในช่วงสงคราม กลางเมืองขององักฤษ
ได้น าไปสู่การวางกลไกทางสถาบนัการเมืองในรัฐธรรมนูญท่ีเรียกว่า “การตรวจสอบถ่วงดุล” (checks and 
balances) ท่ีซ้อนอยู่ภายใต้หลกัการแบ่งแยกอ านาจ (separation of powers) ของทัง้สหรัฐอเมริกา และ
ฝร่ังเศส ซึง่เป็นแนวคิดท่ี สนบัสนุนหลกัการความโปร่งใสทางการเมืองท่ีได้รับอิทธิพลมาจากกลไกการถ่วงดลุ
อ านาจตามระบบรัฐสภาขององักฤษท่ีฝายบริหารจะต้องถูกตรวจสอบการท างานโดยฝ่ายนิติบญัญัติอยู่เสมอ 

                                                 


 ค าและแนวคดิในประชาธปิไตยสมัยใหม่ (GLOSSARY OF CONCEPTS AND TERMS IN MODERN DEMOCRACY) 
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(Wormuth, 1949: 72) ดงันัน้ กลไกการตรวจสอบถ่วงดลุของทัง้สามอ านาจ นอกจากจะเป็นการท าให้แต่ละ
ฝ่ายจะต้องท างานอย่างเปิดเผยเพราะจะถกูตรวจสอบจากอีก 2 อ านาจแล้ว ยงัจะต้อง เปิดเผยให้ประชาชนซึง่
เป็นแหลง่ท่ีมาอนัชอบธรรมของอ านาจทางการเมืองได้รับรู้อีกด้วย  

ทว่าในการปกครองสมยัใหม่ ยงัคงมีพืน้ท่ีท่ีเรียกว่า “ความลบัของทางการ” ซึง่ยังเป็นข้อยกเว้นของ
หลกัความโปร่งใสทาง การเมือง เน่ืองจากบางครัง้ การปกครองจ าเป็นต้องอาศยัความลบัในการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ียงัไม่อาจเปิดเผยให้ประชาชนทัว่ไป ได้รับทราบได้จนกว่าจะถึงเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยเหตผุลส าคญั
หลายๆ ประการตัง้แต่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยไปจนถึงเพ่ือ  ผลประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งเป็นไปในลักษณะ
เดียวกนักบัการท่ีพนกังานสอบสวนไมอ่าจเปิดเผยข้อเท็จจริงให้สื่อทราบได้เพราะจะเป็น  การท าให้สญูเสียรูป
คดีไป ด้วยเหตนีุท้กุๆ รัฐบาลในโลกสมยัใหมจ่งึยงัคงสงวนพืน้ท่ีท่ีเรียกวา่ “ความลบัของทางการ” เอาไว้ไม่มาก 
ก็น้อย  

แต่ในบางครัง้ฝ่ายผู้ ปกครอง หรือรัฐบาลเองก็ใช้ข้ออ้างเร่ืองความลบั ของทางการมากีดกัน และ
ขัดขวางประชาชน ในการ รับรู้ข้อมูล ทางการเมืองการปกครองเพ่ือท่ีจะเอาเปรียบ หรือซ่อนเร้น บางสิ่ง 
บางอย่างท่ีไม่ชอบมาพากล ด้วยเหตุนีใ้นปัจจุบันจึงได้ เกิดขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องให้ลดพืน้ท่ี 
“ความลบัของทางการ” ลง และจดัระบบของการเข้าถงึข้อมลู และเอกสารของ ทางการโดยประชาชนอย่างเป็น
ระบบ เช่น การออกรัฐบญัญัติสิทธิในการเข้าถึงข้อมลู (Rights to Information Act : RTI) ของ อินเดียในปี 
ค.ศ. 2005 และรัฐบญัญัติอิสรภาพในการเข้าถึงข้อมลู (Freedom of Information Act : FOIA) ของสหรัฐฯ ท่ี
บังคับให้ หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องเปิดเผยข้อมูลในการบริหารบ้านเมืองเมื่อครบก าหนดระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดโดยไมอ่าจหลีกเลี่ยง ได้ นอกจากนีย้งัมีกฎหมายลกูท่ีบงัคบัให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจดัท า
สิ่งพิมพ์ทางการเหลา่นีใ้ห้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ผ่านการเช่ือมต่อ
เครือข่ายไร้สายอินเตอร์เน็ต  

ในปัจจุบันยังมีองค์กรท่ีเรียกว่า "องค์กรเพ่ือความโปร่งใสระหว่างประเทศ" (Transparency 
International) ท่ีจะ คอยจดัท าดชันีภาพลกัษณ์ของการทุจริตคอร์รัปชัน่ออกมาเป็นรายงานประจ าปีทุกๆ ปี 
เพ่ือให้คนจากทัว่โลกสามารถรับรู้ถึง พฒันาการ และความเป็นไปของความโปร่งใสทางการเมืองของรัฐบาล
จากทัว่ทุกมมุโลกอีกด้วย นอกจากนี  ้ “สื่อ” (media) ท่ีเสรี และเป็นมืออาชีพ ก็เป็นกลไกท่ีส าคญัอีกประการ
หนึ่งในระบอบเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ ท่ีจะช่วยท าหน้าท่ี ตรวจสอบความโปร่งใสทางการเมือง และสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนของรัฐได้จากการรายงาน และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ี  ถูกต้อง และเท่ียงตรง
อย่างปราศจากอคติและการแทรกแซงจากฝ่าย  

 
ตัวอย่างการน าไปใช้ในประเทศไทย  

ประเทศไทยตัง้แต่ต้นทศวรรษ 2500 ขึน้ช่ือเร่ืองรัฐบาลท่ีมีความเป็นระบบราชการสงูจนนกัวิชาการ
อย่าง เฟร็ด ดบับลิว ริกส์ (Fred W. Riggs) เรียกการปกครองของไทยว่าเป็นรัฐราชการ หรือ รัฐอ ามาตยาธิป
ไตย (bureaucratic polity) ซึง่หมายถงึการ บริหารราชการแผ่นดินของข้าราชการท่ีสร้างภาพลกัษณ์ของความ
เป็นผู้ปกครองแบบเจ้าขุนมูลนาย และมองประชาชนเจ้าของ อ านาจเป็นเพียงผู้ถูกปกครอง ดงันัน้ช่วงเวลา
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 - 2540 การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของทางราชการของคนไทยจึงถูก กีดกนัประการหนึ่งจาก
ระบบความสมัพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชนท่ีเป็นเสมือนเจ้านาย กับ บ่าว กับอีกประการหนึ่งจาก 
ขัน้ตอน และกระบวนการท่ีท าให้เกิดความยุ่งยาก และซบัซ้อน สร้างขัน้ตอนเกินจ าเป็นของระบบราชการไทย  

จนกระทัง่พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 3/1 และ 71/10 (5) ได้
น าไปสูก่ารออกพระราช กฤษฎีกา วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึง่ระบุ
ไว้อย่างชดัเจนในมาตรา 6 ท่ีมีใจความส าคญั ว่าการบริหารราชการแผ่นดินนัน้จะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า ลดขัน้ตอนท่ีไม่จ าเป็น และบริการตลอดจนอ านวยความ สะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งการอ านวย
ความสะดวกนีร้วมถงึมาตรา 43 ท่ีระบวุา่  
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"การปฏิบตัิราชการในเร่ืองใดๆ โดยปกติให้ถือวา่เป็นเร่ืองเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็น อย่างย่ิง
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ สงบเรียบร้อย
ของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิสว่นบคุคล จงึให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าทีจ่ าเป็น"  

จะเห็นได้วา่กฎหมายฉบบัดงักลา่วของไทยนัน้ระบถุงึหลกัการความโปร่งใสทางการเมืองอย่างชดัเจน
เช่นเดียวกนักบัท่ีเกิดขึน้กับระบบการเมืองการปกครองของโลกตะวนัตก แต่จะสงัเกตได้ว่าประเทศไทยเองก็
เป็นเช่นเดียวประเทศอื่นๆ ท่ียังคงมีการสงวนรักษาพืน้ท่ีท่ีเรียกว่า "ความลับของทางการ" อยู่ด้วยเช่นกัน 
แตกตา่งก็ตรงท่ี พืน้ท่ีตรงจดุนีข้องไทยนัน้ยงัไม่ได้รับการท าให้เป็นสมัยใหม่ (modernize) โดยการจดัระบบ 
และท าให้เกิดความชดัเจนให้เกิดขึน้ในบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีสีเทานีด้้วยการตรา กฎหมายเฉพาะ ดงัเช่นท่ีเกิดขึน้
ในอินเดีย สหรัฐอเมริกา และอีกหลายๆ ประเทศ 

ดงันัน้ประเทศไทยในปัจจุบนัจึงยงัคงมีช่องโหว่ ของกระบวนการตรวจสอบ และการท าให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ ทัง้กระบวนการออกนโยบาย สาธารณะ และการแต่งตัง้โยกย้าย
ข้าราชการประจ า และข้าราชการทางการเมือง ซึง่ในหลายกรณีมกัเกิดขึน้ผ่านข้ออ้างของ  นักการเมือง และ
ข้าราชการดงัท่ีระบุในตวับทกฎหมายว่า เป็นเร่ืองของความมัน่คง และความสงบเรียบร้อย ซึ่งไม่อาจมีใคร
สามารถพิสูจน์ หรือ รับรู้ความเป็นจริงดังกล่าวน้ันได้เลยนอกเสียจากตัวรัฐบาล ดงันัน้ก้าวต่อไปของ
กระบวนการสร้างความ โปร่งใสของรัฐบาลไทย จงึอยู่ท่ีการยอมเปิดเผยพืน้ท่ีสีเทานีใ้ห้ชดัเจนมากขึน้ ไม่ว่าจะ
ด้วยการออกกฎหมาย หรือ การก าหนด กลไกการตรวจสอบจากองค์กรอิสระตา่งๆ  

ปัจจบุนัประเทศไทยมีพระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐเปิดเผย ข้อมลูข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยก าหนดวิธีการเปิดเผยข้อมลูไว้ 3 วิธี 
ได้แก่ 1) การพิมพ์ในราชกิจจา นุเบกษา (มาตรา 7) 2) การจดัไว้ให้ประชาชนตรวจด ู(มาตรา 9) และ 3) การ
จดัหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย (มาตรา 11) และยงัมีองค์กรเพ่ือความโปร่งใสเป็นของเราเอง ซึง่ มีหลกัการ
ท างาน และกสุโลบายท่ีคล้ายคลงึกบัองค์กรเพ่ือความโปร่งใสระหว่างประเทศ คือคอยติดตามและเฝ้าระวังใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกับการทุจริตต่างๆ เพียงแต่จะไม่มีการท ารายงานประจ าปีออกมาเหมือนกับองค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสระหวา่งประเทศ  
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