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สารจากอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาการ
พระพุทธศาสนา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ท้ังด้านความรู้ ความ
ประพฤติ มีสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม บริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง และเป็นศูนย์กลางแห่งการแสวงหาความรู้วิชาการพระพุทธศาสนา 
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม ด ารงความเป็นชาติไทยตามวิถีประเพณี และ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัย มีความโปร่งใส เน้นประสิทธิผล    
มีระบบสวัสดิการที่ดี สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งสิ้น ๔ คณะ ได้แก่ คณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
และ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สนองตอบ
ต่อองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เช่ียวชาญ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ โดยมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ท้ังการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในเวทีทางวิชาการ เป็น
ประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ“THE 1st NATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES” 
โดยคณะสังคมศาสตร์ก าหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งเวทีทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของนักวิชาการและบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ และ
เป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

ในนามของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอต้อนรับผู้น าเสนอผลงานทางวิชาการทุกท่านที่ร่วม
เจตนารมณ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีผลผลิตทางวิชาการที่มีคุณภาพ และขออ านวยพรให้มีความสุข 
ความเจริญ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 
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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 
 “ไทยแลนด์ ๔.๐” คือโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ ท้ังนี้การผลิตงานวิจัย ถือเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญที่จะน าประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ให้ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากกงานวิจัยมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ อีกทั้งยังน าไปสู่การพัฒนาสังคม 
และประเทศชาติ นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการเสนอผลงานการวิจัย และผลงานทางวิชาการ ในที่ประชุมวิชาการ 
เพราะถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

 ในนามของมหาวิทยาลัย รู้สึกช่ืนชม และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีทางคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่
เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป และเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย คณะ และ
หลักสูตรสามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพ 

 ท้ายนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการ 
ตลอดจน ผู้ที่สนใจทุกท่านท่ีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา
ความรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
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สารจากคณบดี คณะสังคมศาสตร์ 
 

การประชุมวิชาการ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย  ของคณาจารย์ นักวิชาการ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปแล้วนั้น 
อีกทั้งยังทวีความส าคัญยิ่งขึ้นต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธ
กิจโดยตรงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีความน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคม ซึ่งผลงาน
เหล่านั้นครอบคลุมไปยังสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดประชุมวิชาการ ทั้งต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป 

ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงก าหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “THE 1st NATIONAL 
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES” ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการของนักวิชาการและบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผลงานวิจัย 
งานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ ท้ังในระดับสถาบัน ชุมชน และประเทศชาติ 

ในนามของคณะสังคมศาสตร์  ขออนุโมทนาขอบคุณต่อกองบรรณาธิการ คณะกรรมการ 
สถาบันการศึกษาเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันด าเนินการประชุมจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ท้ายนี้ ขอ
อ านวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ และความดี เพื่อเป็นทรัพยากร
บุคคล ที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติสืบไป 
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โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ 

(The ๑st National Conference on Social Sciences) 
 

หลักการและเหตุผล 

 การประชุมวิชาการ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย  ของคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปแล้ว
นั้น ก็ยิ่งทวีความส าคัญยิ่งขึ้นต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายหลังประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑) และหลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในฐานะเง่ือนไขว่าด้วยเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพในตัวบ่งช้ีเรื่องคุณภาพอาจารย์ เกณฑ์ว่าด้วย
เรื่องภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีระบุการเผยแพร่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธกิจโดยตรงในการผลิตผลงานทาง
วิชาการที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคม ซึ่งผลงานเหล่านั้นครอบคลุมไปยังสาขาตา่ง ๆ 
ทั้งด้านสังคมศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดประชุม
วิชาการ ท้ังต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา เช่นเดียวกับผู้สนใจทั่วไป 
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ คือการน าเสนอผลงานวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม และ
คณะกรรมการจัดประชุมจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชียวชาญเป็นที่ยอมรับใน
สาขาสังคมศาสตร์ รวมถึงมีบทความจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน จึงมีด าริร่วมกับ สถาบัน
พระปกเกล้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ 
(The 1st National Conference on Social Sciences) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันที่ ๗ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
 

วัตถุประสงค์  

 ๑. เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๒. เพื่อเสริงสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบ
วิชาชีพ ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ต่อไป 



 
 

 ๓. เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานสร้างสรรคท์ี่มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสตูร
สามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ความตื่นตัวทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ๒. คณาจารย์เสริมสร้างผลงานวิชาการ เพื่อตอบโจทย์เพื่อตอบโจทย์ประกันคุณภาพในองค์ประกอบ
ของอาจารย์ เรื่อง คุณภาพอาจารย์ 
 ๓. เครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง ระหว่างภาคีที่เข้าร่วม ตลอดจนผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมการ
ประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายหลังการประชุมวิชาการสิ้นสุดลง และแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ด้วยการเผยแพร่รายงานการประชุมอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด าเนินการให้ได้รับดัชนีในฐานข้อมูลระดับชาติ  
 

กิจกรรม 

 ๑. การบรรยายพิเศษของ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร หัวข้อ “อนาคตการเมืองไทยหลังการปลดล็อค
ทางการเมือง” 

๒. การน าเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยแบบบรรยาย โดย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ  
 ๓. การจัดพิมพ์รายงานสืบเนื่องการประชุม การประชุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 
(ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๒๐๘-๑๓๘-๕) 
 ๔. การคัดเลือกบทความที่ผ่านการพิจารณาระดับดีเด่น เพื่อลงตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑  (ISSN xxxx-xxxx) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ประมาณ ๓๐๐ รูป/คน 
จ าแนกผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ คน ผู้เสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๑๐ รูป/คน และผู้เข้าร่วมการประชุม ๒๘๐ 
รูป/คน 
 

วัน เวลา สถานที่  
 วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ 

(The 1st National Conference on Social Sciences) 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
********************* 

เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐  น.  ลงทะเบียน  ณ อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ 
                                           รับประทานอาหารเช้า  
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐  น.  พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธี 
    จุดเทียนธูป น าบูชาพระรัตนตรัย  
                                           -พระมหาอรณุ ปญฺ ารุโณ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  กล่าวรายงาน 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  น. ห้องประชุมใหญ่ การบรรยายพิเศษ “อนาคตการเมืองไทยหลังการ

ปลดล็อคทางการเมือง” โดย ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

                   ห้องประชุมย่อยที่ ๑ การน าเสนอบทความโดยผู้เข้าร่วม วิจารณ ์
บทความโดย  

             - รศ.พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์         
               - รศ.สุรางคร์ัตน์ วศินารมณ์           
                        ห้องประชุมย่อยที่ ๒ การน าเสนอบทความโดยผู้เข้าร่วม วิจารณ ์

บทความโดย 
               - รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง                
               - ดร.วีระ หวังสจัจะโชค            
               - ดร.สติธร ธนานิธิโชติ                        
                        ห้องประชุมย่อยที่ ๓ การน าเสนอบทความโดยผู้เข้าร่วม วิจารณ ์

บทความโดย 
               - รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร         
               - ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 
เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐  น.       ร่วมแลกเปลี่ยน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ข้าร่วม       
เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐  น.  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐  น.   ห้องประชุมย่อยที่ ๑ การน าเสนอบทความโดยผู้เข้าร่วม วิจารณ์บทความโดย 
    - รศ.พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์         
              - รศ.สุรางคร์ัตน์ วศินารมณ์           

ห้องประชุมย่อยที่ ๒ การน าเสนอบทความโดยผู้เข้าร่วม วิจารณ์
บทความโดย 

            - รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง                
             - ดร.วีระ หวังสจัจะโชค            
             - ดร.สติธร ธนานิธิโชติ                        

ห้องประชุมย่อยที่ ๓ การน าเสนอบทความโดยผู้เข้าร่วม วิจารณ์
บทความโดย 

              - รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร         
              - ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 



ช 

 
                                           ***  เวลา ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง ***   
เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐  น.  ร่วมแลกเปลี่ยน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ข้าร่วม 
เวลา ๑๗.๓๐  น. ปิดการประชุม  โดย พระมหาอรุณ ปญฺ ารุโณ  คณบดีคณะสังคมศาสตร ์  
    เดินทางกลับโดยสวสัดภิาพ  
 
หมายเหตุ :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณากลั่นกรองบทความวิชาการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
ที่ปรึกษา 

 
พระเทพบัณฑิต    พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. 
พระมหาอรุณ  ปญญฺารุโณ    พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ, ดร. 
พระมหาบญุศรี ญาณวฑฺุโฒ, ผศ.   พระมหาทองเชิด กตปณฺุโญ, ผศ.ดร. 
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคณุ, ดร.   ผศ.สรุิวัตร จันทร์โสภา 
พระศรีวินยากรณ์, ดร.    ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์  
รศ.ดร.สุวิญ รักสตัย ์

 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

 
รศ. ดร. สุเทพ สุวีรางกูร   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รศ. (พิเศษ) ดร. สุกจิ ชัยมุสิก  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ผศ. ประจวบ ประเสริฐสังข์   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ผศ. ดร. เสถียร วิพรมหา   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร.   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคณุ ดร.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ ดร.   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ดร. กัญจริา วิจิตรวัชรารักษ์   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อาจารยส์มชัย แสนภูมี   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อาจารยณ์ัฐชยา ก าแพงแก้ว   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อาจารย์ธนะชัย สามล   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อาจารยส์ัญญา สดประเสริฐ   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
รศ.พ.ต.อ.ดร. กิตติ์ธนทัต เลอวงศร์ัตน์  คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 
รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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บทคัดย่อ 

 
ในการศึกษาเรื่องการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา : ปัญหาและปัจจัยที่จะน าไปสู่

ความส าเร็จ ได้แบ่งการอธิบายออกเป็น ๓ ส่วนที่ส าคัญคือ ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องการกระจาย
อ านาจ (decentralization) ประกอบไปด้วย ความหมายของการกระจายอ านาจ เหตุผลหลักของการกระจาย
อ านาจ รูปแบบของการกระจายอ านาจและแนวทางการกระจายอ านาจ ปัญหาในกระบวนการกระจายอ านาจ
ในประเทศก าลังพัฒนา ประกอบด้วยการอธิบายถึงการกระจายอ านาจในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศไทย พร้อมสรุปประเด็นปัญหาของการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา และส่วน
สุดท้ายเสนอปัจจัยที่หลักที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา โดยศึกษาใน
ประเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการกระจายอ านาจมี
ความหมายที่กว้างและรูปแบบของการกระจายอ านาจมีหลายระดับ ซึ่งส่งผลให้การปกครองในประเทศหนึ่ง ๆ 
มีอ านาจและความอิสระมากน้อยแตกต่างกันออกไป ประเด็นปัญหาด้านการกระจายอ านาจ ได้แก่ ปัญหาด้าน
ภาวะผู้น าของ ขาดความชัดเจนในนโยบายการกระจายอ านาจ ระบบการเมืองภายในที่ขาดเสถียรภาพ  ความ
อ่อนแอของภาคประชาชน  กฎหมายที่ไม่เอื้ออ านวยแก่การกระจายอ านาจ ผู้มีอ านาจส่วนกลางมีเจตคติที่ไม่ดี
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ปัจจัยที่หลักที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพฒันา 
ได้แก่ กฎหมาย (legal) ความโปร่งใส และความสามารถในการตรวจสอบ(accountability) การกระจาย
อ านาจทางด้านการคลัง (financial Decentralization) เสริมสร้างพลังประชาชน (Empowerment) การสร้าง
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วม (Ownerships) 
ค าส าคัญ การกระจายอ านาจ 
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2 
 

Abstract 
 

This study has ๓ three objectives the Fist to study definition of decentralization in the 
past of meaning, Main reason and format of decentralization.  the second is to study the 
process problems of decentralization in developing countries ( Philippines, Indonesia and 
Thailand) .  and the third is present Key Success Factors of decentralization in developing 
countries. The study found that decentralization from government to local government in the 
Philippines, Indonesia and Thailand are difference.  process problems of decentralization in 
developing is Leadership, decentralization policy, politics, people, legal and attitude.  Key 
Success Factors of decentralization is legal,  accountability, financial Decentralization, 
Empowerment, Ownerships. 
Keyword decentralization 
 
บทน า 
 
 แนวคิดการกระจายอ านาจถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศอย่างช้านาน เพื่อมุ่งหวังลดปัญหา
การรวมศูนย์อ านาจ เพิ่มความเป็นธรรมและความยั่งยืนของการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม แต่หลายทศวรรษผ่านไปปัญหาการรวมศูนย์อ านาจ ความเหลื่อมล้ า และความ 
อยุติธรรมของการพัฒนายังด ารงอยู่ ตามหลักทฤษฎีทางวิชาการ การกระจายอ านาจ (decentralization)     
มีข้อดีมากมาย เช่น การน าไปสู่การบริหารงานท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หลักธรรมาภิบาล และที่ส าคัญที่สุดคือการวางรากฐานของความประชาธิปไตย 
 จาการศึกษาเบื้องต้นพบว่า กรศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจส่วนมากจะศึกษาในประเทศที่
พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในยุโรป และอเมริกา แต่เมื่อกลับมามองสภาพความเป็นจริงแล้วตลอดระยะเวลา 
๓๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลก ที่ได้น าเอานโยบายการกระจายอ านาจไปปฏิบัติ ซึ่งมีทั้ง              
ประสบความส าเร็จและอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาการกระจายอ านาจในประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหมด 
๓ ประเทศคือ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศไทย เนื่องจาก ประเทศทั้งสามมีรูปแบบ
การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเหมือนกัน ส่วนในการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีแบ่งเขตการปกครองที่
คล้ายคลึงกัน และที่ส าคัญทั้ง ๓ ประเทศเป็นประเทศก าลังพัฒนาและผ่านประสบการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบเผด็จการมาก่อนเช่นเดียวกัน 
 ในการศึกษากระบวนการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา : ปัญหาและปัจจัยที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ผู้เขียนได้แบ่งการอธิบายออกเป็น 
๓ ส่วนท่ีส าคัญคือ ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องการกระจายอ านาจ (decentralization) ประกอบไปดว้ย 
ความหมายของการกระจายอ านาจ เหตุผลหลักของการกระจายอ านาจ รูปแบบของการกระจายอ านาจและ
แนวทางการกระจายอ านาจ ปัญหาในกระบวนการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา ประกอบด้วยการ
อธิบายถึงการกระจายอ านาจในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และสรุปประเด็นปัญหา
ของการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา และส่วนสุดท้ายเสนอปัจจัยที่หลักที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของ
การกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา 
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ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องการกระจายอ านาจ (decentralization) 
 
 ความหมาย 
 ในรายงานของธนาคารโลก ช่ือ Decentralization in Client  Countries:  An Evaluation of 
World Bank Support, ๑๙๙๐-๒๐๐๗ (World Bank Independent Evaluation Group, ๒๐๐๘) ได้นิยาม
การกระจายอ านาจไว้ว่า “เป็นกระบวนการถ่ายโอนความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่เพื่อการจัดการเป็นการ
เฉพาะหรือท่ัวไปลงไปสู่ระดับล่างภายในองค์การ ระบบ หรือแผนงาน” 
 อีกความหมายหนึ่งที่น่าสนใจค าจ ากัดความที่ Derick W. Brinkerhoff and Omer Azfar กล่าว่า 
“การกระจายอ านาจเป็นการจัดสรรอ านาจ อ านาจหน้าที่ และภาระรับผิดชอบระหว่างส่วนกลาง และภาระ
รับผิดชอบระหว่างส่วนกลางและปริมณฑล” 
 ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้ความหมายของ “การกระจายอ านาจ” ไว้ว่า เป็นการปรับอ านาจของ
ส่วนกลางให้ลดลง หรืออักนัยหนึ่งคือ การจัดการความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างส่วนต่าง ๆ ในสังคมใหม่ ซึ่ง
ท าให้ต้องมีการปรับบทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของส่วนกลางใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 จากการศึกษาและทบทวนความหมายของ “การกระจายอ านาจ” แล้ว ในทัศนะของผู้เขียนสามารถ
สรุปความหมายของการกระจายอ านาจ ได้ว่า “คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร ภารกิจ ของ
บทบาท อ านาจ หน้าที่ ของส่วนกลางสู่หน่วยงานท่ีเล็กกว่า รวมทั้งภาคประชาชน ไปด าเนินการแทน”  

 
เหตุผลที่มีการกระจายอ านาจ  

 การกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ลงไปสู่ท้องถิ่น ถือว่าเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นการปลุก
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการกระจายอ านาจมีเหตุผลดังนี้ 
 ๑. อาศัยแนวความคิดในเรื่องของการกระจายอ านาจ เป็นตัวกลางในการถ่ายอ านาจจากส่วนกลาง ที่
เป็นผู้ควบคุมอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ลงสู่ส่วนท้องถิ่น 
 ๒. การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางท าให้เกิดปัญหามาก เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ล่าช้าและไม่ทันการณ์ ในบางครั้งหากแก้ไขปัญหาไม่ทันอาจท าให้เกิด
วิกฤต จึงส่งผลให้เกิดการกระจายอ านาจ 
 ๓. การกระจายอ านาจ ได้ถูกน ามาใช้เป็นวิธีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา กล่าวคือ การดึงคน
ในท้องถิ่นเข้ามาร่วมพัฒนา 
 ๔. การกระจายอ านาจเป็นเครื่องมือในการดึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามาจัดการ เนื่องจาก
ปัญหาบางอย่างส่วนกลางไม่เข้าใจและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงต้องอาศัยท้องถิ่น 
 ๕. การกระจายอ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย ความเข้าใจในความเป็น
สาธารณะ ได้เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามาแบกรับภาระร่วมกัน ท างานร่วมกันและการสร้างกติการ่วมกัน 
รวมทั้งยอมรับในกติกาและมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กติกาดังกล่าวต้องเกิดจากการสร้างขึ้นมาจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ถ้ามองในภาพที่กว้างกว่านี้คือ หลัก Rule of Low ในการบริหาร
ประเทศ  
 ๖. การกระจายอ านาจ เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) เข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นออกมาแสดงความต้องการของตน และเป็นการ
สร้างพลังทางสังคมอีกทางหนึ่ง ยิ่งถ้ากลุ่มผลประโยชน์ออกมามีส่วนร่วมมากขึ้น มีความหลากหลายของปัญหา
ที่มาก จะท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ทางสังคม และท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการที่หลากหลายทาง
สังคม 
 ๗. การกระจายอ านาจเป็นการสร้างความชอบธรรมในระดับท้องถิ่น 
 



4 
 

 รูปแบบหลักของการกระจายอ านาจ  (๓ Key Definition) 
 ๑. หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) เป็นรูปแบบแรกของการกระจายอ านาจทางการบรหิาร 
มักเกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกล ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการศึกษา อยู่บนพื้นฐาน
ของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขาดการติดต่อสื่อสารจากส่วนกลาง รัฐบาลจึงส่งข้าราชการลงไปประจ า 
ในลักษณะเช่นนี้ ถือว่าไม่ได้เป็นการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง แต่เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับรัฐบาล
กลางมากยิ่งข้ึน ซึ่งหลักการแบ่งอ านาจจะตรงข้ามกับผลของการกระจายอ านาจ (Deconcentration usually 
produces the opposite result of decentralization) 
 ๒. หลักการแบ่งอ านาจทางด้านการคลัง (Fiscal Decentralization) เป็นการแบ่งอ านาจทางด้าน
การคลังลงไปสู่ท้องถิ่นมากกว่าการแบ่งงบประมาณ(ในรูปแบบของตัวเงิน) และความสามารถในการตัดสินใจ
ทางด้านการเงินที่แท้จริงลงไป ซึ่งการแบ่งอ านาจทางด้านการคลังนี้ถือว่าไม่เป็นการกระจายอ านาจอย่าง
แท้จริง เนื่องจากการใช้อ านาจนี้ในท้องถิ่นต้องผ่านทางราชการกลางหรือส่วนภูมิภาค ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลจากรัฐบาลกลาง 
 ๓. หลักการถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) เป็นการกระจายอ านาจทางประชาธิปไตย กระจาย
อ านาจทางด้านการเมือง เช่น การเลือกตั้ง มีการถ่ายโอนอ านาจและทรัพยากรจากส่วนกลาง ลงสู่ท้องถิ่นมาก
ขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงระดับของการกระจายอ านาจมากที่สุด ท าให้ท้องถิ่นเกิดเอกภาพในด้านการบริหารจัดการ
พอสมควร ซึ่งถือว่าเป็นการเริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นระดับหนึ่ง 
 จากรูปแบบการกระจายอ านาจทั้ง ๓ รูปแบบ กล่าวคือ หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) 
หลักการแบ่งอ านาจทางด้านการคลัง (Fiscal Decentralization) และ หลักการถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) 
ที่ผู้เขียนน ามาอธิบายการศึกษาในเรื่องของการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น มีเพียง
รูปแบบที่ ๓ คือหลักการถ่ายโอนอ านาจ เท่านั้น ที่อธิบายถึงการกระจายอ านาจอย่างครอบคลุม ส่วนรูปแบบท่ี 
๑ และรูปแบบที่ ๒ เป็นเพียงแค่ผลของการจัดสรรอ านาจของรัฐบาลกลางเท่านั้น 
 จากความหมายโดยกว้างและรูปแบบของหลักการกระจายอ านาจที่ไม่ชัดเจนทั้ง ๓ รูปแบบ ที่จะ
น ามาวิเคราะห์และศึกษาในครั้งนี้ ท าให้ผู้เขียนค้นพบว่า การกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากความหมายที่กว้างและรูปแบบของการ
กระจายอ านาจมีหลายระดับ ซึ่งส่งผลให้การปกครองในประเทศหนึ่ง  ๆ มีอ านาจและความอิสระมากน้อย
แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นท่ีส าคัญที่ผู้เขียนน ามาเป็นประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ 
  

แนวทางการกระจายอ านาจ 
 แนวทางแรก การกระจายอ านาจตามบริบทของสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนาน 
 แนวทางที่สอง การก าหนดเป็นนโยบายและผลักดันให้เกิดขึ้นตามนโยบาย ที่มีนโยบายส่งเสริมการ
กระจายอ านาจ และผลักดันให้เกิดการกระจายอ านาจที่รัฐบาลก าหนดไว้ และ 
 แนวทางที่สาม ก าหนดให้มีแผนการกระจายอ านาจขึ้นส าหรับเป็นแนวทางให้มีการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น 
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ปัญหาในกระบวนการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา 
 
 การศึกษาปัญหาในกระบวนการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ซึ่งการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นการรวบรวมข้อมูลและศึกษาจาก หนังสือเรื่อง
การกระจายอ านาจ แนวคิดและประสบการณจ์ากเอเชีย ของรองศาสตรจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๔) 
 
 ฟิลิปปินส ์
 ในช่วงแรกที่ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของสเปน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
กระจายอ านาจในฟิลิปปินส์ กล่าวคือ สเปนเข้าเข้ามาวางรากฐานในรูปแบบการปกครองใหม่ จากเดิมที่หมู่
เกาะนับพันเกาะของฟิลิปปินส์มีการปกครองตนเอง โดยผู้น าตามธรรมชาติ เปลี่ยนเป็นเขตจังหวัด และแต่ละ
จังหวัดแบ่งออกเป็นเมือง (pueplos) และแต่ละเมืองประกอบไปด้วยหมู่บ้านหรือบารังไก (barangay) อยู่
ภายใต้การปกครองของคาเบซา (cabaza) ผู้น าบารังไกมีหน้าที่เก็บภาษีจากประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนใน
ระดับสูงกว่าหมู่บ้าน สเปนจัดตั้งหน่วยการปกครองที่เรียกว่า “พรินซิพาเลีย” (principalia) หรือ “ต าบล” โดย
เอาหมู่บ้านหลายหมู่บ้านมารวมกัน มีบุคคลที่คัดเลือกจากคาเบซามาเป็นผู้ปกครอง การปกครองทั้งหมดขึ้น
ตรงต่อเมืองหลวง ซึ่งถือว่าเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์ แต่ในปี พ.ศ. ๒๓๓๖ เสปนได้ออกกฎหมายยินยอม
ให้มีการเลือกตั้งคาเบซาได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การรวมอ านาจจากศูนย์กลางโดยชนช้ันปกครองในกรุงมะนิลา 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์แทนสเปน ได้ส่งเสริมการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก เช่น ฝึกอบรมให้ประชาชนรู้จักการปกครองขั้น
พื้นฐาน มีการเลือกตั้งที่แท้จริงในระดับท้องถิ่น  ซึ่งนับได้ว่าสหรัฐอเมริกามีบทบาทส าคัญในการวางรากฐาน
ประชาธิปไตยท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ 
 ภายหลังการกระจายอ านาจหลังได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกา ในสมัยประธานาธิบดีมาร์กอสได้
สนับสนุนการกระจายอ านาจโดยการประกาศนโยบายส่งเสริมการปกครองตนเอง และมีการออกกฎหมายการ
กระจายอ านาจ ค.ศ. ๑๙๖๗ แต่ในสาระส าคัญพบว่า การปกรองตนเองที่ดูเหมือนมีอยู่นั้น อยู่ภายใต้การ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดจากมาร์กอส และถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการหาเสียงสนับสนุนตน โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ที่หาเสียงสนับสนุนให้กับตนได้มากก็จะมีค่าตอบแทนให้ ในพ.ศ. ๒๕๕๑ มาร์กอส ได้ประกาศ
กฎอัยการศึก ให้มีการยกเลิกการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น โดยให้มีการแต่งตั้งแทน ซึ่งถือว่าเป็นการถดถอย
อย่างมากในเรื่องการกระจายอ านาจของฟิลิปปินส์ 
 ต่อมาในสมัยที่นางอาคีโนเป็นประธานาธิบดี ได้มีการส่งเสริมการกระจายอ านาจอย่างจริงจังอีกครั้ง
หนึ่ง หลังเข้ารับต าแหน่งได้ประกาศนโยบายส าคัญ นโยบายหนึ่งว่า “รัฐจะต้องให้ความอิสระ ในการปกครอง
ตัวเองแก่ท้องถิ่น” นอกจากน้ียังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่มีการรับรองการปกครองตนเอง น ามาสู่การออก
กฎหมายการปกครองตนเอง ค.ศ. ๑๙๙๑ ซึ่งสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่การพยายามกระจายอ านาจ
ลงไปสู่ท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท อ านาจหน้าที่รวมถึงทรัพยากรมากขึ้น                      
ในขณะเดียวกัน ได้เพิ่มอ านาจให้กับภาคประชาชน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น การให้ภาคประชาชนเข้าไปเป็นตัวแทนคณะกรรมการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งเท่ากับว่าใช้กฎหมายมาเป็นตัวท าให้เกิดการกระจายอ านาจ 
 ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า ในช่วงแรกการกระจายอ านาจในรูปแบบของ การแบ่งอ านาจ 
(Deconcentration) กล่าวคือสเปนได้แบ่งการปกครองใหม่ คือเขตจังหวัด และแต่ละจังหวัดแบ่งออกเป็นเมือง 
(pueplos) และแต่ละเมืองประกอบไปด้วยหมู่บ้านหรือบารังไก (barangay) อยู่ภายใต้การปกครองของคาเบ
ซา ถึงแม้ว่าเสปนจะมีการยินยอมให้มีการเลือกตั้งในท้องถิ่น (การเลือกตั้งผู้น าคาเบซา) แต่ตัวแทนท่ีได้จากการ
เลือกตั้ง ต้องขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง  
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 ส่วนในสมัยประธานาธิบดีอาคีโน ระดับความเข้มข้นของการกระจายอ านาจในฟิลิปปินส์มีความ
เข้มข้นมากขึ้น ในรูปแบบของการการถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) และแนวทางการกระจายอ านาจได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และน ามาสู่การผ่านทางกฎหมายการปกครองตนเอง ค.ศ. ๑๙๙๑ โดยก าหนดให้มีการ
ถ่ายโอนความรับผิดชอบในการจัดการสาธารณะ ให้เป็นของท้องถิ่น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม  
ถ่ายโอนความรับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่ีดินทางการเกษตร นอกจากน้ี
ยังเพิ่มอ านาจในการขยายการมส่วนร่วมของประชากร และ กฎหมายเพิ่มทรัพยากรในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องภาษี และการก าหนดสัดส่วนการแบ่งทรัพยากรระหว่างส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ปัญหาที่พบจากกระบวนการกระจายอ านาจในฟิลิปปินส์ ประการแรกคือ ที่ขาดความต่อเนื่องในการ
กระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการได้รับเอกราช สมัยที่นายมาร์กอสเป็นประธานาธิบดี
ที่ดูเหมือนว่ามีการส่งเสริมนโยบายการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ได้อาศัยหลักการกระจาย
อ านาจเพิ่มฐานเสียงของตนให้มีมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มอ านาจและอิทธิพลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้
ในการหาฐานเสียงให้กับตน ประการที่สอง จากการศึกษาระบบเศรษฐกิจและสังคม ในเบื้องต้นพบว่า เศรษฐกิจ
กิจของประเทศฟิลิปปินส์ยังอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงมากนัก มีปัญหาเรื่องการกระจายความเท่าเทียมกัน และมี
ประชากรที่ยากจนอยู่เป็นจ านวนมาก และยังมีปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในหมู่เกาะมินดาเนาอยู่ด้วย จาก
สภาพปัญหาดังกล่าวท าให้การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นกระท าได้ยาก และประการสุดท้าย 
เป็นที่น่าสังเกตว่า ฟิลิปปินส์ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการกระจายอ านาจ แต่ล าพังเพียงแค่กฎหมาย
อย่างเดียวไม่สามารถส่งผลให้เกิดการกระจายอ านาจได้อย่างจริงจัง เพราะต้องอาศัยเจตนารมณ์ทางการเมือง
จากรัฐบาลในการผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังอีกด้วย 
 
 อินโดนีเซีย 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซีย แบ่งโครงสร้างการปกครองออกเป็นจังหวัด แต่ละ
จังหวัดแบ่งออกเป็นอ าเภอและเทศบาล ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ส่วนใหญ่ลง
ไปที่อ าเภอและเทศบาลมากกว่าจังหวัด ซึ่งในแต่ละอ าเภอและเทศบาลแบ่งออกเป็นต าบล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ประจ าของแต่ละต าบลเรียกว่า “คาเม็ต” (kamat) ในแต่ละต าบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน (kepala 
desa) มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ท าให้
ชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่บนเกาะมีการปกครองตัวเองมาตั้งแต่แรก เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ ในส่วนของการ
ปกครองตัวเองในระดับหมู่บ้านแบบเทศา ( javanese) มีผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากทาง
ราชการเท่าน้ัน  
 ภายหลังการจากได้รับเอกราชจากดัตช์ (ประเทศเนเธอแลนด์ในปัจจุบัน) ประธานาธิบดีคนแรก คือ
ประธานาธิบดีซูการ์โน  ซึ่งตลอดช่วงเวลากว่า ๒๐ ปี ที่ซูการ์โนเป็นประธานาธิบดี การกระจายอ านาจใน
ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในภาวะชะงักงัน เพราะรัฐบาล ซูการ์โนเป็นรัฐบาลชาตินิยม อาจเรียกได้ว่าเป็นการ
ปกครองรูปแบบเผด็จการรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้ ยิ่งไปกว่านั้นได้มีความขัดแย้งรุนแรงภายในประเทศเพื่อแย่งชิง
อ านาจทางการเมืองโดยซูฮาร์โต และสามารถยึดอ านาจได้ส าเร็จ ต่อมาในสมัยที่นายพลซูฮาร์โต เป็น
ประธานาธิบดีได้ประกาศ “นโยบายระเบียบใหม่” โดยมุ่งหวังทีจ่ะท าให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย ภายใต้การ
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ในสมัยนี้การกระจายอ านาจในสมัยนี้กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจาก
รัฐบาลต้องเอาเวลาไปเข้มงวดและกวาดล้างกับคอมมิวนิสต์และกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล แต่ในยุคของ
ประธานาธิบดีฮาบีบี่ ท าให้การกระจายอ านาจกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ออก
กฎหมายการปกครองตนเอง นับเป็นก้าวแรกของการกระจายอ านาจที่ส าคัญในอินโดนีเซีย โดยกฎหมายฉบับนี้
ได้ให้ความส าคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และอ านาจทางด้านการคลัง 
เป็นต้น 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐบาลสมัยประธานาธิบดีนางเมกาวตีได้มีการออกกฎหมายการกระจายอ านาจ
แทนกฎหมายเดิม ได้แก่ Law No.๓๒/๒๐๐๔ และ Law No.๓๓/๒๐๐๔ ซึ่งพยายามแบ่งหน้าที่ความ
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รับผิดชอบระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมถึงก าหนดให้มีการควบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อลดจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่มาก และมีการโอนอ านาจส่วนมากไปสู่
อ าเภอและเทศบาล จากกฎหมายทั้งสองที่ออกมาจากรัฐบาลนางเมกาวตี ได้ก่อให้เกิดความสับสนพอสมควร 
เมื่อบัญญัติให้จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดูแลตัวเองได้ แต่ยังก าหนดให้จังหวัดมี
ความสัมพันธ์เชิงการบังคับบัญชาภายใต้ส่วนกลางอีก ซึ่งเท่ากับว่าจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ได้รับการ
แบ่งอ านาจมาจากส่วนกลาง 
 ในแง่ของการคลังท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียยังประสบปัญหาส าคัญ
เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ คือ การมีฐานะการคลังที่อ่อนแอเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรเงิน
อุดหนุนของรัฐ ท าให้ขาดความอิสระในการปกครองตนเอง ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 ข้อค้นพบจากการศึกษาการกระจายอ านาจในประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมา พบว่าประเทศอินโดนีเซีย
ยังไม่ได้มีการกระจายอ านาจอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ ยังไม่มีการถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) บทบาท หน้าที่
ที่แท้จริง จากรัฐบาลกลางสู่ท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจากฟิลิปปินส์ อาจเป็นเพราะว่าปัญหาการเมืองภายใน ท าให้
การเริ่มต้นการกระจายอ านาจเกิดความล่าช้า แนวทางการกระจายอ านาจเป็นไปในรูปแบบของการก าหนด
กฎหมายและผลักดันการกระจายอ านาจให้เกิดขึ้นตามกฎหมายดังกล่าว เช่น รัฐบาลสมัยประธานาธิบดี       
นางเมกาวตีได้มีการออกกฎหมายการกระจายอ านาจแทนกฎหมายเดิม ได้แก่ Law No. ๓๒/๒๐๐๔ และ Law 
No. ๓๓/๒๐๐๔ เป็นต้น 
 ปัญหาที่พบจากการศึกษา ประการแรก ปัจจัยด้านผู้น าทางเมืองภายในประเทศมีความส าคัญเป็น
อย่างมากในการขับเคลื่อนการกระจายอ านาจ ในช่วงที่ซูการ์โนเป็นประธานาธิบดี ประเทศอินโดนีเซียมีรูปแบบ
การปกครองที่ค่อนไปทางเผด็จการ  จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น 
นอกจากนั้น ในสมัยที่ซูฮาร์เป็นประธานาธิบดี การกระจายจ าอาจก็ไม่ได้รับความสนใจเช่นกัน ส่งผลให้ใน
ช่วงแรก การกระจายอ านาจในอินโดนีเซียไม่ประสบความส าเร็จมากนัก ประการที่สอง ปัญหาการเมือง
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่ซูฮาร์โนเป็นประธานาธิบดี ได้มีนโยบายเร่งกวาดล้างคอมมิวนิสต์ 
รวมทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ต่อต้านรัฐบาล ท าให้การกระจายอ านาจถูกละเลยจากรัฐบาล ประการที่สาม ในแง่
ของกฎหมาย รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีความพยายามในการใช้กฎหมายเป็นแนวทางหลักในการกระจายอ านาจ 
โดยมีกฎหมายออกมาหลายฉบับจนเกิดความขัดแย้งและสับสนในการใช้กฎหมาย และประการสุดท้าย ในเรื่อง
ของความอิสระทางด้านการคลัง ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ ที่ขาด
อิสระทางการคลัง กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการหารายได้ของตัวเองได้น้อย 
รายได้ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าวที่รัฐบาลให้มานั้นล้วน
แล้วแต่ก าหนดวัตถุประสงค์ของเงิน ท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถน าเงินไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของตนเองได้ 
 
 ประเทศไทย 
 ระบบการเมืองการปกครองในไทย แบ่งรูปแบบของการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
การบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง กรม การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และ
อ าเภอ และ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) และการปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร(กทม.)และพัทยา) 
 ในยุคแรกเป็นยุคของรัฐบาลทหาร หลักจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาประมาณ ๑ ปี 
คณะราษฎรได้ออกพรบ. จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ เพราะต้องการให้ประชาชนมีตัวแทนการปกครอง
กันเองโดยประชาชน และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง ในขณะที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบ               
“อ ามาตยาธิปไตย” (bureaucratic polity)  การบริหารประเทศจึงอยู่ในลักษณะที่รวมศูนย์อ านาจสู่ส่วนกลาง
มากกว่าการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างที่ตั้งใจไว้ ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี
ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกต าแหน่งหนึ่ง ได้มีค าสั่งให้จัดตั้ง อบจ. และ อบต. เพื่อให้องค์กรทั้ง
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สองมีรูปแบบการปกครองตนเองในระดับจังหวัดและในระดับต าบล ทั้งนี้ ในช่วงแรก อบจ. ไม่มีความอิสระ
อย่างเต็มที่ในการท างาน เพราะมีข้าราชการส่วนภูมิภาคเข้าไปเป็นหัวหน้าฝ่ายประจ าในองค์การ จนกระทั่งปี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการก าหนดให้นายกอบจ. มาจากการเลือกตั้ง จึงท างานได้อย่างมีอิสระมากขึ้น ในปีพ.ศ. 
๒๕๑๔ รัฐบาลคณะรัฐประหาร ได้มีรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัด
นครหลวงกรุงเทพธนบุรีที่มาจากการแต่งตั้ง และในปีถัดมาได้เปลี่ยนเป็น “กรุงเทพมหานคร” โดยมีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง อาจกล่าวได้ว่า การปกครอง
ท้องถิ่นไทยที่เกิดในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๑๖ เป็นเพียงรูปแบบและโครงสร้างการปกครองของตนเองในระดับ
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่สาระส าคัญที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีจ ากัด เนื่องจากมีบทบาท 
ภาระหน้าที่ และรายได้ที่จ ากัด รวมทั้งถูกสั่งการและควบคุมอย่างใกล้ชิดจากกระทรวงมหาดไทย 
 จนกระทั่งในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ถือได้ว่าการกระจายอ านาจได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เนื่องจากมีการมี
รัฐธรรมนูญที่ระบุถึงการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นอิสระ  โดยมี “คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นองค์กรหลักที่ดูแลในเรื่องนี้ ต่อมาได้มีการร่าง
แผนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งถือเป็นแผนฉบับแรกที่ผลักดันการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง ที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดการสาธารณะ เพิ่ม
รายได้และจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเกี่ยวกับการจัดการสาธารณะของท้องถิ่น รวมทั้งถ่ายโอน
บุคลากรและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับการท างานของท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มี
การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแทน
กรมการปกครอง แต่บริบทการท างานระหว่างกรมฯกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในรูปแบบผู้ควบคุม
ก ากับ-ผู้ถูกควบคุมก ากับ มากกว่าการส่งเสริม ล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกระจายอ านาจอยา่งต่อเนือ่ง 
ก าหนดทิศทางและแนวทางการกระจายอ านาจให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และแนวทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาการกระจายอ านาจในประเทศไทย พบว่าในช่วงแรกที่เป็นช่วงรัฐบาลทหารการ
กระจายอ านาจจะอยู่ในรูปแบบ หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) เนื่องจากผู้น าส่วนใหญ่เป็นทหาร 
จึงให้ความส าคัญกับเสถียรภาพและความมั่นคงเป็นหลัก จึงมีการปกครองในรูปแบบของการรวมอ านาจ การ
กระจายอ านาจส่วนใหญ่เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น แต่หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ระบุถึง
การกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นอิสระ การกระจายอ านาจของไทยอยู่ในรูปแบบ 
หลักการถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) ส่วนแนวทางการเสริมเสริมสร้างการกระจายอ านาจของไทยนั้น ได้
ก าหนดให้มีแผนการกระจายอ านาจขึ้นส าหรับเป็นแนวทางให้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงไปสู่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น เช่น การก าหนดแผนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นต้น 
 ปัญญาการกระจายอ านาจในประเทศไทยที่ผู้เขียนค้นพบคือ ประการแรก จากการที่ประเทศไทยคุ้น
ชินกับการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจมานาน ท าให้ทัศนคติของข้าราชการและนักการเมืองระดับชาติไม่
ต้องการให้ลดอ านาจของตนให้กับท้องถิ่น เพราะการลดอ านาจดังกล่าวหมายถึงการลดเครื่องมือที่จะน าไปใช้
แสวงหาประโยชน์ของตน นอกจากนี้ข้าราชการส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญและความเช่ือมั่น ศรัทธาในการ
ปกครองตัวเองของประชาชนในท้องถิ่น ประการที่สอง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องที่ขาดความชัดเจน และไม่สอดให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ เช่น ความไม่ชัดเจนในเรื่อง
ของการถ่ายโอนภารกิจ หรือการคลัง เป็นต้น ประการที่สาม ปัญหาคอร์รัปช่ัน ทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นมีความเข้มข้นสูง เช่น การซื้อเสียง ถือเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้การกระจายอ านาจขับเคลื่อนได้ช้า 

จากการศึกษากระบวนการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา (ฟิลิปปินส์ อินโดนเีซีย ไทย)
สามารถสรปุประเด็นปญัหาได้ดังนี้ 
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 ประเด็นแรก ภาวะผู้น า ถือเป็นปัจจัยแรกที่ประเทศก าลังพัฒนาต้องการอย่างยิ่ง เพราะผู้น าจะมี
ความส าคัญในระดับแรก เนื่องจากเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และก ากับให้เกิดผลตามนโยบาย หากผู้น าไม่เห็น
ความส าคัญของการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจก็จะไม่เกิด  เช่น 
ประธานาธิบดีมาร์กอส ของฟิลิปปินส์ ได้อาศัยหลักการกระจายอ านาจเพิ่มฐานเสียงของตนให้มีมากขึ้น หรือ
ในช่วงที่ซูการ์โนเป็นประธานาธิบดี ประเทศอินโดนีเซียมีรูปแบบการปกครองที่ค่อนไปทางเผด็จการ จึงไม่มีการ
สนับสนุนการกระจายอ านาจ รวมทั้งประเทศไทยในช่วงที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลทหาร มีแนวโน้มที่จะรวมอ านาจ
เข้าสู้ศูนย์กลาง มากกว่ากระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
 ประเด็นที่สอง ขาดความชัดเจนในนโยบายการกระจายอ านาจ เช่น นโยบายทางด้านการเงิน              
การคลัง และรายได้ท้องถิ่น ซึ่งหลายประเทศได้ประสบกับปัญหาการขาดอิสระทางการคลัง กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการหารายได้ของตัวเองได้น้อย รายได้ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าวที่รัฐบาลให้มานั้นล้วนแล้วแต่ก าหนดวัตถุประสงค์ของเงิน ท า
ให้ท้องถิ่นเองไม่สามารถน าเงินไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของตนเองได ้
 ประเด็นที่สาม ระบบการเมืองภายในที่ขาดเสถียรภาพ จึงท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนิน
นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นลดน้อยลง นอกจากนั้นปัญหาภายในประเทศ ยังส่งผลต่อการกระจาย
อ านาจอีกด้วย เช่น ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในหมู่เกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์ และความขัดแย้งบนดินแดนอา
เจะห์ อินโดนีเซีย เป็นต้น 
 ประเด็นที่สี่ ความอ่อนแอของภาคประชาชน ที่เป็นผลกระทบมากจากการกระจายรายได้ในประเทศ
ก าลังพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งส่วนใหญ่การกระจายรายได้จะอยู่ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท าให้ประชาชนท่ีอยู่
ในเมืองเหล่านั้นมีรายได้สูง ส่วนประชากรที่อยู่ในชนบท ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้
น้อย การด ารงชีวิตส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการท ามาหาเลี้ยงชีพ ไม่สนใจเกี่ยวกับการเมือง เพราะเห็นว่า
การเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งจากความละเลยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาการทุจริต และ
คอร์รัปช่ัน เนื่องจากขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
 ประเด็นที่ห้า กฎหมายที่ไม่เอื้ออ านวยแก่การกระจายอ านาจ เช่น การกฎหมาย ๒ ฉบับ ที่ออกมา
จากรัฐบาลนางเมกาวตี ได้ก่อให้เกิดความสับสนพอสมควร เมื่อบัญญัติให้จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถดูแลตัวเองได้ แต่ยังก าหนดให้จังหวัดมีความสัมพันธ์เชิงการบังคับบัญชาภายใต้ส่วนกลางอีก 
ซึ่งเท่ากับว่าจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ได้รับการแบ่งอ านาจมาจากส่วนกลาง เป็นต้น  
 ประเด็นที่หก ผู้มีอ านาจส่วนกลางมีเจตคติที่ ไม่ดีเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ส่งผลให้เกิดการ   
เหนี่ยวรั้งการพัฒนาตนเองของท้องถิ่น เช่น ประเทศไทยคุ้นชินกับการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจมานาน ท า
ให้ทัศนคติของข้าราชการและนักการเมืองระดับชาติไม่ต้องการให้ลดอ านาจของตนให้กับท้องถิ่น เป็นต้น 
  
ปัจจัยท่ีหลักท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการกระจายอ านาจในประเทศก าลังพัฒนา 
 
 ๑. กฎหมาย (legal) ควรก าหนดหลักการกระจายอ านาจลงในรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการผลักดัน 
การกระจายอ านาจอย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกระจายอ านาจ เนื่องรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายหลักของการปกครองประเทศ ซึ่งเมื่อก าหนดให้เรื่องการกระจายอ านาจลงในรัฐธรรมนูญแล้ว  การ
กระจายอ านาจนั้นจะมีความชัดเจน และมีอ านาจท่ีมากกว่าการกระจายอ านาจที่ออกมาจากกฎหมายรองอื่น ๆ  
 นอกจากนั้นการก าหนดหลักการกระจายอ านาจลงในรัฐธรรมนูญ จะช่วยแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อน
ของกฎหมาย และยังท าให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจออกมาในรูปแบบเดี่ยวกันอีกด้วย 
 ๒. accountability ความโปร่งใส และความสามารถในการตรวจสอบได้  ถือว่าเป็นอีก
กระบวนการส าคัญในการกระจายอ านาจ เนื่องจาก accountability เป็นแนวทาง กลไก และข้อปฏิบัติ ซึ่งให้
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ประชาชน นักการเมือง ข้าราชการ ใช้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติงาน พร้อมรับการกระท าของตน ไม่ว่าจะ
เป็นทางบวกและทางลบ และพร้อมสนองตอบต่อสาธารณะ ในการที่ถูกตรวจสอบทุกเมื่อ  

การเลือกตั้ง ถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการสร้าง accountability เพราะถ้าหากนักการเมือง หรือผู้
แทนที่เราเลือกตั้งไปมี accountability ก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการเลือกตั้งอีกในสมัยหน้า เพราะฉะนั้น 
accountability ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการกระจายอ านาจ เพราะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการคอรัปช่ันได้
เป็นอย่างดี นอกจากน้ันยังสามารถสร้างสมรรถนะในการท างานของข้าราชการได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 ๓. การกระจายอ านาจทางด้านการคลัง (financial Decentralization) ถือว่าเป็นสิ่งท่ีส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการดูแลตัวเองของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการกับการกระจายอ านาจ
ทางด้านการคลัง เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการคลังของท้องถิ่นให้มีความสามรถในการจัดเก็บรายได้ และหารายได้
ด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อสามารถน าเงินท่ีได้มาใช้ได้อย่างอิสระในการพัฒนาท้องถิ่นของตน และไม่ต้องพึ่งพาเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลมากเกินไป เพราะเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นมักจะก าหนดวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์
ดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เสริมสร้างพลังประชาชน (Empowerment) เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางความคิด 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ผ่านทางการให้อ านาจและความรับผิดชอบให้กับประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจของท้องถิ่น 
 ๕. การสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วม (Ownerships) เป็นการสร้างความเข้าใจในความ
เป็นสาธารณะในกับประชาชน ท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากร เป็นการเปิดโอกาสให้คนใน
ท้องถิ่นเข้ามาแบกรับภาระร่วมกัน ท างานร่วมกันและการสร้างกติการ่วมกัน รวมทั้งยอมรับในกติกาและมีการ
บังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมดังกล่าว ท าให้เกิดความหวงแหนใน
ทรัพยากร และรักท้องถิ่นของตน และอาจน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ในกรณีที่ประชาชนใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นร่วมกันสองท้องถิ่นขึ้นไป 
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Retail Controls to Restrict Access Alcohol Beverages in ASEAN. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการควบคุมการค้าปลีกเพื่อจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๒ ประการ ๑) ศึกษาการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และ ๒) เปรียบเทียบมาตรการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละประเทศ ผล
การศึกษาพบว่าบูรไนเป็นประเทศที่มีมาตรการควบคุมการค้าปลีกที่เข้มงวดที่สุดคือการห้ามมิให้จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ประเทศกัมพูชานั้นไม่มีการควบคุมการค้าปลีกมีเพียงร่างกฎหมายที่ยังไม่มี
ประกาศบังคับใช้ ส่วนประเทศอื่น ๆ มีการควบคุมที่คล้ายกันโดยจัดเป็นการควบคุมกิจการร้านค้าปลีก การ
จ ากัดวัน เวลา และสถานท่ีการจัดจ าหน่าย การควบคุมการน าเข้า และการก าหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้อง
มีใบอนุญาตการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

ค าส าคัญ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, อาเซียน, มาตรการควบคุม, ค้าปลีก 
 

Abstract 
 

The study of Retail Controls to Restrict Access Alcohol Beverages in ASEAN has ๒ 
objectives.  The first one is to study retail controls in alcohol beverages in ASEAN, and the 
second one is to compare retail controls in alcohol beverages in each countries of ASEAN. The 
study found that Brunei was the most strictly country in retail controls as any retail shops were 
not allowed to sell alcohol beverages. In the other hand, Cambodia has no control over retail, 
there is only a draft law that has not enforced yet.  Other countries have similarly measures 
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on alcohol controlling.  They are about retail business, time, date and place of distribution, 
importing and a merchant license. 

Keyword Alcohol Beverages, ASEAN, Controls, Retail 
 
บทน า 
 

การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบเชิงลบในหลายมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และศีลธรรมอันดี ของประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาอุบัติเหตุการจราจร ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น จึงท าให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาควบคุม อย่างไรก็ตาม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงด าเนินอยู่ภายใต้มาตรการที่แต่
ละประเทศก าหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดการเริม่ดื่มของผู้ที่ยังไม่เคยดื่ม และลดปริมาณการดื่มของ
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้ว (นพพล วิทย์วรพงศ์ และคณะ, ๒๕๕๙) ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดผลกระทบที่เกิดจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้  

ประเทศไทยได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN อย่างเต็มตัวเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ 
คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาสปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ โดยมีหลัก
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกใน ๓ เรื่องส าคัญคือ (๑) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
POLITICAL-SECURITY COMMUNITY:APSC)  (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY:  AEC) และ (๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMUNITY: ASCC) ท้ังนี้ ในความร่วมมือด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับก าหนด
มาตรการการจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวคือกรอบความร่วมมือ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมได้ก าหนดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในหลาย ๆ ด้าน โดยหนึ่งในนั้น
คือการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนทุกคนมีอาหารที่เพียงพอตลอดเวลา 
ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหาร เน้นการเข้าถึงการรักษาสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ การ
ปลอดจากยาเสพติด และการเป็นประชาคมที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
ยังให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและสิทธิแก่ประชาชน โดยเน้นการ
ปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการ
ด ารงชีวิตส าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (ประภัสสร์  เทพชาตรี, ๒๕๕๔)  

จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ๒๕๕๖: ๑๔๕-๑๔๗) แสดงให้เห็นว่าสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทยซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักคือสตรีและเยาวชน ส่งผลท าให้ระดับคุณภาพ
ชีวิตตกต่ าลง สอดคล้องกับสถิติของผู้หญิงและเด็กที่ถูกระท าความรุนแรงในครอบครัวของบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่ง
พบว่า ร้อยละ ๘๙ ของผู้ที่กระท าความรุนแรงกับสตรีและเด็กคือสามี และปัจจัยที่น าไปสู่ความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, ๒๕๕๓) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส าคัญในการก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคนทุกระดับ 
ภาครัฐในประเทศต่าง ๆ จึงมีมาตรการเพื่อจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน
ย่อมมีมาตรการเหล่านี้อย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
แห่งอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY: ASCC)  

มาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทั้งมาตรการเชิงขอความร่วมมือ (Voluntary 
Measure) และมาตรการในเชิงกฎหมาย (Mandatory  Measure) ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐในทุกประเทศมี
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อ านาจในการออกกฎหมายหรือนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัย
อ านาจในทางนิติบัญญัติเพื่อตราเป็นกฎหมายออกมาควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาจมุ่งจ ากัดการ
เข้าถึงของประชาชนทุกคนในสังคม กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งช่องทางการจัดจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดคือช่องทางการค้าปลีก หากยิ่งเอื้อ
ประโยชน์ในการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งเท่าใด ยิ่งท าให้ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงวางมาตรการเพื่อควบคุมร้านค้าปลีก จึงเป็นท่ีมาของ
การศึกษาช้ินนี้โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

๑. ศึกษาการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๒. เปรียบเทียบมาตรการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละประเทศ 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการศึกษามาตรควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

อยู่ระหว่างวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 

๒.๑ ตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอาเซียน 
ข้ อมู ล ขอ ง  National Government and the Asian Development Bank ไ ด้ แ สด งสั ด ส่ วน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกน าเข้ามาในประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ โดยมี
รายละเอียดตารางที่ ๑ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสัดส่วนที่ลดลงใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เกิด
จากตลาดอาเซยีนขาดความเช่ือมั่นทางธุรกิจและอปุสงค์ของผู้บริโภค (ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ, ๒๕๕๕) 

ตารางที่ ๑ สัดส่วนของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น าเข้าในประเทศอาเซียน พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒ 
ประเทศ ๒๕๔๘   ๒๕๔๙ ๒๕๕๐         ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
อินโดนีเซีย ๕.๗%                  ๕.๕%               ๖.๓%             ๖.๑%              ๔.๕% 
มาเลเซีย ๕.๓%                 ๕.๘%               ๖.๒%            ๔.๖%             (๑.๗%) 
ฟิลิปปินส ์ ๕.๐%                ๕.๓%               ๗.๑%            ๓.๘%             ๑.๑% 
สิงคโปร์ ๗.๓%                 ๘.๔%              ๗.๘%            ๑.๑%              (๑.๓%) 
ไทย ๔.๖%                 ๕.๒%              ๔.๙%            ๒.๖%              (๒.๒%) 
เวียดนาม ๘.๔%                 ๘.๒%              ๘.๕%            ๖.๒%              ๕.๓% 

ที่มา: National Government and the Asian Development Bank  

 อย่างไรก็ตามสมาคมการค้าต่างประเทศได้วิเคราะห์ประเทศในกลุ่มอาเซียนว่ามีปัจจัยบวกต่อที่มีผล
การน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Stanton, Emms &Sia, ๒๐๑๑) ดังต่อไปนี้ 

1) กลยุทธ์ทางธุรกิจของธุรกิจเครื่องดื่มข้ามชาติที่มีส านักงานภูมิภาคในสิงคโปร์และนโยบาย
ของรัฐบาลของสิงคโปร์ที่อ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 

2) ประเพณียาวนานของการดื่มสุราในทุกประเทศของภูมิภาคนี้ ได้แก่ กลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาว
มุสลิม 

3) การตลาดแบบพลวัตของตลาดผู้บริโภคมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
4) การได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้รายได้ปานกลางและสูง 

ส่วนปัจจัยลบในภูมิภาคอาเซียนคือการมีอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศฟิลิปปินส์และไทยตลอดจนความเข้มแข็งของกลุ่มอนุรักษ์นิยม (Protectionist) 
ในประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย และเวียดนาม ที่พยายามน ากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้รวมทั้งการ
จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอัตราที่สูงในประเทศกลุ่มมุสลิม 
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๒.๒ มาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ปิยวิทย์ ข าพรหมราช (๒๕๕๔: ๑๘-๒๘) จ าแนกมาตรการในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ดังนี้ 
1) การให้ความรู้และการส่งเสริมสุขภาพ วิธีการนี้มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้กลุ่มเพื่อนเป็นตวั

ชักจูง หรือในบางครั้งอาจใช้วิธีการรณรงค์อย่างกว้างขวางเพื่อต่อต้านการเมาแล้วขับ อย่างไรก็ตามมาตรการ
เหล่านี้มักต้องเผชิญกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ในสังคม ท้ังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอยู่หลายรูปแบบ 

2) มาตรการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การก าหนดจ านวน
สถานที่และพื้นที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การก าหนดเวลาและวันในการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การก าหนดพื้นท่ีการวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้า เป็นต้น   

3) การจ ากัดการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชน มาตรการที่ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปคือ 
การก าหนดอายุขั้นต่ าในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีประเทศอย่างน้อย ๗๖  ประเทศที่มีกฎหมายก าหนด
อายุข้ันต่ าในการซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่ก าหนดไว้ท่ี ๑๘ ปี  

4) ระบบผูกขาดและการออกใบอนุญาตการผลิต เช่น การให้สัมปทานหรือใบอนุญาตทั้งใน
กระบวนการผลิตหรือการจัดจ าหน่าย การศึกษาผลจากการยกเลิกระบบผูกขาดในประเทศต่าง ๆ พบว่าการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหา อันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากขึ้น เพราะจ านวน
สถานที่จ าหน่ายและช่ัวโมงจ าหน่ายจะเพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีการค้ารูปแบบที่พบบ่อยที่สุดในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ มาตรการการให้สัมปทานหรือใบอนุญาตทั้งในกระบวนการผลิตหรือการจ าหน่าย 

5) ระบบภาษีและการควบคุมราคา ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักถูกใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
รัฐบาล ซึ่งในบางประเทศสามารถน ารายได้เข้ารัฐได้มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณทั้งหมด และอาจเป็น
เครื่องมือส าคัญในการป้องกันอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

6) การมีค าเตือนหรือระบุส่วนประกอบในฉลากโดยการระบุสัดส่วนของแอลกอฮอล์ในฉลาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นวิธีการที่พบได้บ่อยที่สุด มีการก าหนดให้มีค าเตือนบนภาชนะบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

7) มาตรการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขาย มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเด็กและ
เยาวชนไม่ให้เห็นการโฆษณาเหล่านี้ผลการวิจัยต่าง ๆ ช้ีให้เห็นว่าอิทธิพลของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่
เพิ่มขี้นมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน 

8) มาตรการควบคุมพฤติกรรมผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่ส าคัญคือ
การขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา มาตรการที่ใช้จะรวมถึงการลงโทษด้วยการจับกุม การปรับ การยึดทรัพย์สิน 
และการบ าบัดรักษา โดยความรุนแรงของโทษจะขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของจ านวนครั้งในการกระท าความผิด  

9) การบ าบัดรักษาผู้ป่วยจากแอลกอฮอล์ การรักษาปัญหาอันเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มักมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลเป็นหลักมากกว่ากลุ่มประชากร ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวทางการรักษาหลายรูปแบบตั้งแต่
ใช้ความสมัครใจจนถึงการบังคับรักษาในโรงพยาบาล 
 
วิธีการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง "การควบคุมการค้าปลีกเพื่อจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน" ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) ด าเนินการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการเชิงนโยบายในการจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยเลือกศึกษามาตรการจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านการ
ควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
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การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ (International Journal) กฎหมายภายในประเทศ ข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเคยมีผู้รวบรวมไว้แล้ว หรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศและเอกสารต าราวิชาการ ส านักข่าวออนไลน์ของแต่ละประเทศที่แสดงมาตรการการ
ควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ๑๐ ประเทศของอาเซียน จากนั้นจึงน าข้อมูลมาสังเคราะห์การวิจัย
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของมาตรการที่แต่ละประเทศก าหนดขึ้น เพื่อควบคุมการ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
ผลการศึกษา 
 
 ๔.๑ การควบคุมการค้าปลีกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในแต่ละประเทศ 

๔.๑.๑ บรูไน 
มาตรการการควบคุมการค้าปลีกในประเทศบรูไนเป็นไปอย่างเข้มงวด กล่าวคือห้ามมีการจ าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างเด็ดขาด จนมีนักท่องเที่ยวกล่าวต่อ ๆ กันว่า“ในบรูไนมีเบียร์เพียง ๒ ชนิดที่
หาซื้อได้คือจิงเจอร์เบียร์ (Ginger Beer) และรูทเบียร์ (Root Beer) เท่านั้น” ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ไม่จัดอยู่ใน
ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นหากชาวบรูไนที่ไม่ใช่มุสลิม หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังบรูไน
ต้องการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องเข้าไปซื้อบริเวณพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการควบคุมทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าปลกีอย่างเข้มงวด แต่ก็ยังคงพบเห็นการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่เช่นร้าน BYOB (Bring your own booze) ซึ่งเป็น
ลักษณะร้านอาหารที่เจ้าของร้านไม่ใช่มุสลิม ลูกค้าส่วนใหญ่จะน าเครื่องดื่มแอลกอออล์มาบริโภคเองโดยไม่ต้อง
เสียค่าเปิดขวด (no corkage charge) ขณะที่ร้านอาหารจีนบางแห่งในบรูไนมีการลักลอบจ าหน่ายเบียร์ โดย
ใช้ภาชนะให้บริการเบียร์เป็นแก้วน้ าชาแทนการใช้แก้วเบียร์ ซึ่งมีช่ือเรียกในเมนูว่า “special tea” (ชาพิเศษ) 
หรือ “beer in a teapot” (เบียร์ในกาชา) เนื่องจากวัฒนธรรมการดื่มชาเป็นวัฒนธรรมที่สามารถพบเห็นได้
ทั่วไปในบรูไน ร้านค้าส่วนหนึ่งจึงใช้วิธีการนี้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพราะสีของน้ าชามี
ความคล้ายคลึงกับสีของเบียร์เป็นอย่างมาก (The Drinking Traveler, ๒๐๑๔) 

๔.๑.๒ กัมพูชา 
ปัจจุบันกัมพูชายังไม่มีมาตรการการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน อย่างไรก็

ตามร่างกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกัมพูชา (A draft of Cambodia's first alcohol law) มี
การก าหนดสาระส าคัญเพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมกรค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ดังน้ี 

1) ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ - ๖.๐๐ น. 
2) ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ  ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนก็ได้ก าหนดโทษของ

ผู้ฝ่าฝืนโทษปรับระหว่าง ๔-๒๐ ล้านเรียล (ประมาณ ๓๕,๐๐๐ - ๑๗๕,๐๐๐ บาท) หรือโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ 
เดือน (Sovuthy, K., ๒๐๑๕) 
 

๔.๑.๓ อินโดนิเซีย 
รัฐบาลอินโดนีเซียมีมาตรการการควบคุมการค้าปลีก โดยใช้ค าสั่งประธานาธิบดี ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๖ 

ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยก าหนดให้ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่ม A ซึ่งมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินร้อยละ ๕ ตามร้านค้าปลีก ได้แก่ มินิมาร์ทจ านวนกว่า ๑๖,๐๐๐ แห่ง และร้าน
สะดวกซื้อกว่า ๕๕,๐๐๐ แห่งทั่วอินโดนีเซีย ยกเว้นเกาะบาหลี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ส่วนตามเมือง
ใหญ่ เช่น กรุงจาการ์ตา สุราบาญา เมดาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่ม A ที่วางจ าหน่ายตามร้านค้าปลีกจะต้อง
เสียภาษีในอัตราสูงกว่าปกติ เพราะต้องการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
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รวมทั้งท าให้ประชาชนเข้าถึงได้ยากขึ้น นอกจากนั้น กฎหมายท้องถิ่นในจังหวัดอาเจะห์ ยังห้ามไม่ให้มีการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากเกินร้อยละ ๑ อย่างเด็ดขาด ซึ่งท าให้การค้าปลีกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในจังหวัดอาเจะห์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

ขณะที่กฎกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซีย ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๗ ก าหนดด้วยว่าการจัดจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งที่ผลิตในประเทศและน าเข้าจะยอมให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดจ าหน่าย ผู้แทนจัด
จ าหน่ายและผู้ค้าปลีกเท่านั้น ได้แก่ 

1) สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการบริโภค ณ ที่ตั้ง เช่น 
โรงแรม ร้านอาหาร บาร์ หรือสถานที่ท่ีได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น 

2) ร้านค้าปลอดภาษี และสถานท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น 
3) การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมน้อยกว่า

ร้อยละ ๕ อนุญาตให้จ าหน่ายได้เฉพาะในมินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้า ปลีกอื่น ๆ ที่
มีขนาดความกว้างอย่างน้อย ๑๒ ตารางเมตรเท่านั้น ส่วนการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่ม B และ C ต้องด าเนินการผ่านบริษัทที่มีใบอนุญาตค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (SIUP-MB) เท่านั้น ใบอนุญาต
ดังกล่าวยังครอบคลุมการจ าหน่ายและการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มกลุ่ม A ด้วย โดยบริษัท ที่จ าหน่ายและจัด
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่ม A ต้องมีเอกสารรับรอง SKP-A เพื่อจ าหน่ายในมินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เกต็ 
และห้างสรรพสินค้า หรือเอกสารรับรอง SKPL-A เพื่อจ าหน่ายในโรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ ทั้งนี้ ใบอนุญาต 
SIUP-MP เอกสารรับรอง SKP-A และ SKPL-A มีอายุ ๓ ปี และสามารถต่ออายุได้ ส่วนผู้ที่มีใบอนุญาต IT-MB 
ต้องรายงานสถานภาพด้านการน าเข้า และการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุก ๆ ๓ เดือน 

๔.๑.๔ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สปป.ลาว มีการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอล์ (Law on alcohol control) ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๐ เกี่ยวกับการซื้อขายย่อย คือ การซื้อขาย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่ผู้บริโภค เพื่อใช้เองและไม่ได้ขายต่อ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อนุญาตให้จ าหน่าย
ซื้อขายได้เฉพาะเวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐น. ยกเว้นกรณีที่ก าหนดไว้ในระเบียบการต่างหาก 

การน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อจัดจ าหน่ายในสปป.ลาว ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยถูกควบคุมภายใต้กฎหมายว่าอาหาร (Law on Food No.๔) กล่าวคือการน าเข้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (Department 
of Food and Drug, Ministry of Public Health) ซึ่งกระบวนการขอใบอนุญาตน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการขอใบอนุญาตน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ผู้ยื่นค าขอต้องจัดท าค าขอและเอกสารประกอบการขอรับ
อนุญาตและยื่นเอกสารดังกล่าวต่อกรมอาหารและยาเพื่อประกอบการพิจารณา ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ
เจ้าหน้าท่ีจะออกใบอนุญาตระบุว่าผู้ยื่นค าขอได้รับอนุญาตให้น าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ สปป.
ลาว ในกรณีนี้ผู้สมัครจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทุกครั้งที่น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากใบอนุญาตแต่ละ
ฉบับได้รับอนุญาตให้ใช้เพียง ๑ ครั้งต่อการน าเข้า และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วผู้ยื่นค าขอต้องน าเข้าผลิตภัณฑ์
สุราภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้นใบอนุญาตจะหมดอายุลง ส าหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างเป็นทางการคือ 
๕๐,๐๐๐ กีบ หรือประมาณ ๒๒๐ บาท ต่อใบแจ้งหนี้และระยะเวลาในการอนุมัติประมาณ ๒-๓ วัน 

การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสปป.ลาวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งให้ปฏิบัติตาม
ประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมที่สงวนไว้ส าหรับคนลาวฉบับที่ ๐๓๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
( Notification regarding Reserved Activities for Lao Nationals No.  ๐ ๓ ๖ ๙ /MOIC.DGI, dated ๒๑ 
February ๒๐๑๒) และกฎกระทรวงฉบับที่ เกี่ยวกับการค้าส่งและค้าปลีกในสปป.ลาวฉบับที่  ๐๙๗๗ 
(Ministerial Regulation on Wholesale and Retail Trades in the Lao PDR No.  ๐๙๗๗ /MIC.DoIC, 
dated ๑๘ May ๒๐๑๒) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการควบคุมและก าหนดมาตรการด้านภาษี ภายใต้กฎกระทรวง
ธุรกิจค้าปลีกสงวนไว้ส าหรับผู้ประกอบการในประเทศ มิได้เปิดส าหรับนักลงทุนต่างชาติหรือนิติบุคคลที่มีผู้ถือ
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หุ้นต่างชาติ อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างชาติสามารถจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้แทน
จ าหน่ายในสปป.ลาวได้ 

๔.๑.๕ มาเลเซีย 
มาเลเซียมีมาตรการว่าด้วยการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพระราชบัญญัติ

สรรพสามิตของมาเลเซีย มาตรา ๓๒(๑) (Section ๓๒(๑) and ๓๓(๑) of Malaysia's ๑๙๗๖ Excise Act) 
ก าหนดให้ร้านค้าปลีกหรือภัตตาคารที่ประสงค์จะจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีใบอนุญาตจ าหน่ายที่
ออกโดยรัฐบาลก่อนจึงจะสามารถจ าหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวนี้  ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่
สามารถบังคับใช้ได้อย่างชัดเจน ในกรณีสุราพื้นบ้าน เช่น ซัมซูที่ยังเป็นสุราพื้นเมืองที่สามารถจ าหน่ายได้  โดย
ไม่มีใบอนุญาต (Ramon, J. C., n.d.) 

๔.๑.๖ เมียนมา 
รัฐบาลเมียนมาออกมาตรการการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะ กล่าวคือ

นอกจากการควบคุมการผลิต ซึ่งกิจการการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแล
ของรัฐบาลแล้ว รัฐบาลยังไม่อนุญาตร้านค้าปลีกจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ โดย
อนุญาตเฉพาะการน าเข้าโดยโรงแรมบางแห่งและร้านค้าปลอดภาษี อย่างไรก็ตามยังคงพบเห็นการจ าหน่าย
ปลีกเครื่องดื่มแอลกฮอล์น าเข้าอยู่มาก (Mon, K. H., ๒๐๑๐) และส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีผลิตใน
ประเทศเมียนมานั้น ยังคงไม่มีมาตรการการควบคุมการค้าปลีกแต่อย่างใด 

๔.๑.๗ สาธารณรัฐฟิลิปินส์ 
มาตรการการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศฟิลิปปินส์นั้น ยังไม่ปรากฏระเบียบ

ปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้  ทั่วประเทศอย่างชัดเจน ข้อบังคับเกี่ยวกับสถานที่และเวลาการอนุญาตจ าหน่ายและ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับการออกกฎข้อบังคับ (Ordinance) ของแต่ละท้องถิ่น หลังจาก
ประธานาธิบดีรอดริโก ดูเตอร์เต เข้าบริหารประเทศ และประกาศแนวทางการจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ว่าห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ส่วนร้านค้าที่จ าหน่ายให้
หยุดจ าหน่ายตั้งแต่เวลา ๐๑.๐๐ น. (CNN Philippines, ๒๐๑๕)  
 ประเทศฟิลิปปินส์ยังมีข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการห้ามจ าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ การขนส่งสาธารณะ เป็นต้น สถานที่ท่ีอนุญาตให้มี
การบริโภคในบางโอกาส เช่น งานแข่งกีฬา งานกิจกรรมหย่อนใจ (คอนเสิร์ต) สถานที่ท างาน สวนสาธารณะ ท้อง
ถนน ส่วนสถานท่ีที่อนุญาตให้มีการบริโภคคือ บ้านพักอาศัย ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Philippines, 
n.d.) นอกจากนี้ยังมีมาตรการห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง กล่าวคือในช่วง
ก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง (List of Prohibited Acts During the Election Period, n.d.) ดังเช่น
กรณีเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีประกาศกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการห้ามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแห่งชาติและท้องถิ่นเมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ฉบบัที่ 
๑ ๐ ๐ ๙๕  ( Rules and Regulations on the Liquor Ban in Connection with the May ๙ , ๒๐๑๖ 
National and Local ElectionsResolution No. ๑๐๐๙๕) (Jaromay Laurente Pamaos, ๒๐๑๖) กล่าวคือ 
มีการประกาศห้ามจ าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ ๘ และ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วน
ร้านค้าหรือโรงแรมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงท่องเที่ยวอาจได้รับการยกเว้นตามเหตุอันสมควรตามอ านาจ
ของคณะกรรมการ (ABS-CBN, ๒๐๑๖) 

การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการค้าปลีกนั้นต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มาตรา ๑๕๔ พระราชบัญญัติภาษี พ.ศ. ๒๕๔๐ (Tax code; National Internal Revenue Code 
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of ๑๙๙๗) ก าหนดว่าห้ามบุคคลท าธุรกิจผลิตหรือจ าหน่ายสิ่งของซึ่งต้องเสียภาษีสรรพสามิตก่อนได้รับอนุญาต
จากกรรมาธิการ (Commissioner) โดยมีการแบ่งประเภทของใบอนุญาตตามลักษณะกิจการดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๒ การขออนุญาตจ าหน่ายสุรามีค่าธรรมเนียมต่างไปตามกฎหมายแต่ละรัฐ 
ลักษณะกิจการ ประเภทของใบอนุญาต ปริมาณที่จ าหนา่ย อัตราค่าธรรมเนียม 

๑. สถานที่จ าหนา่ยเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ (Bar License) 

ประเภทที่ ๑ (๑st 
Class) 

น้อยกว่า ๑ แกลลอน (๓.๗๘ 
ลิตร) 

๖๐๐ เปโซ/ ๖ เดือน 
(ประมาณ ๔๔๔ บาท) 

ประเภทที่๒ (๒nd 
Class) 

น้อยกว่า ๑ แกลลอน (๓.๗๘ 
ลิตร) 

๓๕๐ เปโซ/ ๖ เดือน 
(ประมาณ ๒๕๙ บาท) 

๒. สถานที่จ าหนา่ยเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ในโรงภาพยนตร ์
(Theatre Liquor License) 

ทั่วไป น้อยกว่า ๑ แกลลอน (๓.๗๘ 
ลิตร) 

๘๐๐ เปโซ/ ๖ เดือน 
(ประมาณ ๕๙๒ บาท) 

๓. ร้านอาหาร (Restaurants 
Liquor License) 

ประเภทที่ ๑ (๑st 
Class) 

น้อยกว่า ๑ แกลลอน (๓.๗๘ 
ลิตร) 

๒๕๐ เปโซ/ ๖ เดือน 
(ประมาณ ๑๘๕ บาท) 

ประเภทที่ ๒ (๒nd 
Class) 

น้อยกว่า ๑ แกลลอน (๓.๗๘ 
ลิตร) 

๑๕๐ เปโซ/ ๖ เดือน 
(ประมาณ ๑๑๑ บาท) 

๔. โรงแรม (Hotel Liquor 
License) 

ประเภทที่ ๑ (๑st 
Class) 

น้อยกว่า ๑ แกลลอน (๓.๗๘ 
ลิตร) 

๒๕๐ เปโซ/ ๖ เดือน 
(ประมาณ ๑๘๕ บาท) 

ประเภทที่ ๒ (๒nd 
Class) 

น้อยกว่า ๑ แกลลอน (๓.๗๘ 
ลิตร) 

๑๕๐ เปโซ/ ๖ เดือน 
(ประมาณ ๑๑๑ บาท) 

๕. สถานที่จ าหนา่ยเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ในโรงภาพยนตร ์
(Theatre Liquor License) 

ทั่วไป น้อยกว่า ๑ แกลลอน (๓.๗๘ 
ลิตร) 

๘๐๐ เปโซ/ ๖ เดือน 
(ประมาณ ๕๙๒ บาท) 

๖. ร้านขายยา (Druggists 
Liquor license) 

ทั่วไป ตั้งแต่ ๒ – ๕๐ ลิตร ๑๐๐ เปโซ/ ๑ ปี 
(ประมาณ ๗๔ บาท) 

๗. ร้านขายของชา (Grocery 
Liquor License) 

ทั่วไป ตั้งแต่ ๒ – ๕๐ ลิตร ๑๐๐ เปโซ/ ๑ ปี 
(ประมาณ ๗๔ บาท) 

๘. โรงเบยีร์เล็ก (Brewer’s 
License) 

ทั่วไป ตั้งแต่ ๑ แกลลอน (๓.๗๘ ลิตร)    
ขึ้นไป 

๑,๒๐๐ เปโซ/ ๑ ป ี
(ประมาณ ๘๘๘ บาท) 

๙. โรงกลั่นสุรา (Distiller’s 
License) 

ทั่วไป ตั้งแต่ ๑ แกลลอน (๓.๗๘ ลิตร)    
ขึ้นไป 

๖๐๐ เปโซ/ ๑ ปี 
(ประมาณ ๔๔๔ บาท) 

๑๐. ร้านขายส่ง (Wholesale 
Liquor License) 

ประเภทที่ ๑ (๑st 
Class) 

ตั้งแต่ ๑ แกลลอน (๓.๗๘ ลิตร)    
ขึ้นไป 

๑,๒๐๐ เปโซ/ ๑ ป ี
(ประมาณ ๘๘๘ บาท) 

ประเภทที่ ๒ (๒nd 
Class) 

ตั้งแต่ ๑ แกลลอน (๓.๗๘ ลิตร)    
ขึ้นไป 

๖๐๐ เปโซ/ ๑ ปี 
(ประมาณ ๔๔๔ บาท) 

ประเภทที่ ๓ (๓rd 
Class) 

ไม่น้อยกวา่ ๒ ลิตร ๕๒ เปโซ/๑ ปี 
(ประมาณ ๓๙ บาท) 

ที่มา: Act No.๕๙ The Manila Liquor Licenses Act (๑๙๐๐) (อ้างจาก ชลธาร วิศรุตวงศ์ และคณะ, ๒๕๕๔: 
๕๑) 

๔.๑.๘ สิงค์โปร์ 
ประเทศสิงคโปร์ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (การจัดหาและการบริโภค) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ LIQUOR CONTROL(SUPPLY AND CONSUMPTION) ACT ๒๐๑๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการจ ากัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นพื้นที่สาธารณะ (พ้ืนท่ีที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย เช่น พื้นที่ส่วนรวมของแฟลต สานสาธารณะ หรือชายหาด (The Straitstimes, ๒๐๑๕a) ทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา ๒๒.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงค์โปร์ (ประมาณ ๒๕,๐๐๐ 
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บาท) และหากมีการกระท าผิดซ้ าอีกจะมีโทษปรับไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงค์โปร์ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ 
ดอลลาร์สิงค์โปร์ (ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท) หรือจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับร้านค้าที่เปิด
เกินเวลามีโทษปรับสูงถึง ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงค์โปร์ (ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) 

การควบคุมระยะเวลาและการบริโภคในท่ีสาธารณะถือเป็นมาตรการที่ส่งผลต่อร้านคา้ปลีกท่ีจ าหนา่ย
แอลกอฮอล์ประเภทร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ถูกห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 
๒๒.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถขยายเวลาการการจ าหน่ายเครื่องดื่มของร้านค้าปลีกได้โดย
พิจารณาเป็นเป็นกรณีไป อาศัยการประเมินความน่าจะเป็นถึงเหตุการณ์   ที่จะเกิดการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และผู้ประกอบการมีการเตรียมการเพื่อลดปัญหาการดื่มจนขาดสติจนท าให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้
อย่างไร เพื่อพิจารณาขยายเวลาการเปิดบริการ (The Straitstimes, ๒๐๑๕b) 

ในขณะเดียวกัน ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทร้านนั่งดื่มก็ถูกควบคุมโดย LIQUOR 
CONTROL(SUPPLY AND CONSUMPTION) ACT ๒๐๑๕ ที่มาตรา ๓๕ ก าหนดให้รัฐมนตรีจัดท าระเบียบการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎมายก าหนด ในเวลาต่อมาก็มีการประกาศใช้ LIQUOR CONTROL(SUPPLY AND 
CONSUMPTION) REGULATIONS ๒๐๑๕ ซึ่งมาตรา ๔ ของระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ได้ท าการแบ่งประเภท
ใบอนุญาตประกอบกิจการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงข้อห้ามของร้านแต่ละประเภท สรุปได้ดังตารางที่ 
๓  

 
ตารางที่ ๓ ประเภทใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และเวลาการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

ประเภทใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ปัจจุบัน) 

Current Categorizations 

ประเภทใบอนุญาตจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ใหม่) 

New Categorizations 

เวลาการจ าหน่าย 
New Trading Hours 

ร้านอาหาร (ผับ) ชั้น ๑(๑st Class Public House) Class ๑A ๐๖.๐๐-๒๓.๕๙ 
ร้านอาหาร (ผับ) ชั้น ๒ (๒nd Class Public 
House) 

Class ๑B ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ 

ใบอนุญาร้านจ าหน่ายเบียร์(Beer House 
License) 

Class ๒A ๐๖.๐๐-๒๓.๕๙ 

ร้านจ าหนา่ยเบียรแ์บบเอ้าท์ดอร์(Outdoor Beer 
House) 

Class ๒B ตามที่ระบุในใบอนุญาต 

ร้านจ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(Retail Liquor 
Shop) 

Class ๓A ๐๗.๐๐-๒๒.๓๐ 

ร้านจ าหนา่ยเบียร ์(Retail Beer Shop) Class ๓B ๐๗.๐๐-๒๒.๓๐ 
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และร้านจ าหน่าย
เบียร์ค้าส่ง(Wholesale Liquor Shop and 
Wholesale Beer Shop) 

Class ๔ ๐๗.๐๐-๒๒.๓๐ 

ใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั่วคราว 
Temporary Liquor Licence 

Class ๕ – ใบอนุญาตจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั่วคราว 

Class ๑Aชั่วคราว 
Class ๒Aชั่วคราว 
Class ๓Aชั่วคราว 
Class ๔ชั่วคราว 

เช่นเดียวกับประเภทปกต ิ
 

๐๖.๐๐-๒๓.๕๙ 
๐๖.๐๐-๒๓.๕๙ 
๐๗.๐๐-๒๒.๓๐ 
๐๗.๐๐-๒๒.๓๐ 

ที่มา: Singapore Police Force, ๒๐๑๗ 

ส าหรับผู้ประกอบการประเภท Class ๓A/๓B/๔ ที่มีความประสงค์จะขยายเวลาการเปิดท าการ
สามารถยื่นขออนุญาตได้ ซึ่งจะถูกพิจารณาเป็นรายกรณีไปเช่นกรณขีองร้านค้าปลอดภาษี (Duty-Free) ซึ่งจัด
อยู่ในประเภทร้านค้าปลีก และหากร้านมีความประสงค์จะขยายเวลาการเปิดท าการก็จะต้องยื่นขออนุญาตต่อ
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต (the Licensing Officer) ดังที่ก าหนดไว้ใน LIQUOR CONTROL(SUPPLY AND 
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CONSUMPTION) REGULATIONS ๒๐๑๕ มาตราที่ ๖(๑) ส าหรับค้าปลีกการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะต้องจัดส่งตามเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

๔.๑.๙ ราชอาณาจักรไทย 
ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเวลาการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอนุญาตให้จ าหน่ายได้สอง

ช่วงเวลา คือระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.ซึ่งไปตามประกาศส านัก 
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรการดังกล่าวยกเว้น           
การจ าหน่ายในอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติและสถานบริการ ซึ่งมีการเปิดและปิดตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีใบอนุญาตการผลิตและจ าหน่ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๑ (สุราแช่) ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนใบอนุญาตขายสุรา 
ประเภทที่ ๒ (สุรากลั่น) ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ขายสุราไม่ตรงตามใบอนุญาตว่าต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

ขณะเดียวกันกฎหมายของไทยก็ก าหนดวันห้ามจ าหน่ายด้วย ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา               
วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม มาตรการก าหนดวันห้ามจ าหน่ายอยู่ในประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องก าหนดวันห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๒) นอกจากนั้น กฎหมายเลือกตั้ง ของไทย มาตรา ๑๕๕ ยังห้ามการขาย 
จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ของก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
ผู้ฝ่าฝืนกระท าความผิดมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 ๔.๑.๑๐ เวียดนาม 
กฎหมายฉบับที่ ๙๔/๒๐๑๒/ND-CP ว่าด้วยเรื่องการผลิตและการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ก าหนดประเภทของผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เป็น 
๓ ประเภท ได้แก่ ผู้จัดจ าหน่ายระดับชาติ ผู้จัดจ าหน่ายระดับจังหวัด และผู้ค้าปลีก พร้อมก าหนดให้ผู้ผลิตต้อง
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบค้าส่งให้แก่ผู้ค้าที่มีใบอนุญาตจ าหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น หาก
ต้องการจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงหรือในลักษณะการค้าปลีกต้องวางจ าหน่ายเฉพาะร้านค้าที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเท่านั้น โดยจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตจัดจ าหน่าย ทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีกยังต้องสอดคล้องกับจ านวน
ประชากรในแต่ละพื้นท่ีด้วย (Tilleke & Gibbins International Ltd., ๒๐๑๓) 
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ตารางที่ ๔ ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเวียดนาม 
ประเภทผู้จดัจ าหน่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ 

จ านวนใบอนุญาต 

เงื่อนไขการได้รับใบอนุญาต สิทธิที่พึ่งมีในการจดัจ าหน่าย 

ผู้จัดจ าหน่ายระดับชาต ิ
จ านวน ๒๒๒ ใบอนุญาต 

1. มีเครือข่ายการจัดจ าหน่ายกับผู้จัด จ าหน่าย
ระดับจังหวัดอย่างน้อยใน ๖ จังหวัด ซ่ึงใน
แต่ละจังหวัดต้องมีผู้จัดจ าหน่ายระดับ
จังหวัดอย่างน้อย ๓ ราย 

2. มี พื้ นที่ จั ด เ ก็ บ เ ครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์                     
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

3. มีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอง 
หรือประมาณ ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท 

4. มีรถบรรทุกอย่างน้อย ๓ คัน 
5. มีสัญญาการเป็นผู้แทนจัดจ าหน่ายกับ

บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ                  
ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายอื่น
อย่างถูกต้อง 

1. จัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่                 
ผู้จัดจ าหน่ายในเครือข่ายของตนเองเท่านั้น 

2. น า เ ข้ า เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ จ า ก 
ต่างประเทศโดยตรงตามที่ได้รับอนุญาตใน
ฐานะผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับสิทธิในการจัด
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

3. ด าเนินการจัดซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับชาติรายอื่น 

4. ลงทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ จัดจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับทางการ 

5. จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ ผู้บริโภค
ในลักษณะการค้าปลีกได้ผ่านร้านค้าปลีก
ของตนเองเท่านั้น 

ผู้จัดจ าหน่ายระดับ
จังหวัด/ 
จ านวน ๘๘๘ ใบอนุญาต 

1. มีเครือข่ายการจัดจ าหน่ายกับร้านค้าปลีก
จังหวัดอย่างน้อย ๓ ราย 

2. มีพื้นที่จัดเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ ตารางเมตร 

3. มีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านดอง 
หรือประมาณ ๔๕๗,๐๐๐ บาท 

4. มีรถบรรทุกอย่างน้อย ๑ คัน 
5. มี สัญญาการเป็ นผู้ แทนจั ดจ าหน่ ายกับ

บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ                
ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ
อย่างถูกต้อง 

1. จั ดจ าหน่ าย เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์แก่
เครือข่ายร้านค้าปลีกของตน 

2. ด าเนินการจัดซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับชาติรายอื่น 

3. จั ดจ าหน่ าย เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์แก่
ผู้บริโภครายย่อยในลักษณะการค้าปลีกได้
เฉพาะในร้านค้าปลีกของตนเท่านั้น 

ผู้ค้าปลีก/จ านวน 
๘๘๘,๐๐๐ ใบอนุญาต 

1. มี พื้ นที่ จั ด เ ก็ บ เ ครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์                                
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร 

2. จัดจ าหน่ายเป็นเครือข่ายร่วมกับผู้ จั ด
จ าหน่ายระดับจังหวัดอย่างน้อย ๑ ราย 

จัดซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากผู้จัดจ าหน่าย
ระดับจังหวัดเท่านั้น 

ที่มา: Vietnam Bussiness Law, ๒๐๑๓ 
 

๔.๒ การควบคุมการค้าปลีกเพ่ือจ ากัดเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ผลจากการศึกษาเอกสารการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละประเทศในอาเซียน 
พบว่าแต่ละประเทศมีมาตรการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คล้ายกันบางส่วน ซึ่งสามารถน ามา
จัดกลุ่มลักษณะการควบคุมได้ดังตารางที่ ๕  
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ตารางที่ ๕ ลักษณะการควบคุมการค้าปลีกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเทศ 

 
 
มาตรการควบคุมการค้าปลีก บร

ูไน
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ห้ามจ าหนา่ยโดยเดด็ขาด           
ใบอนุญาตค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์           
เก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทกิจการ           
ควบคุมตามปริมาณแอลกอฮอล์           
จ ากัดวันและเวลาการจ าหน่าย           
จ ากัดสถานที่จ าหน่าย           
จ ากัดการน าเข้า           
ปัจจุบันยังไมม่ีมาตรการควบคุม           

หมายเหตุ: ๑. กัมพูชาปัจจุบันยังไม่มีมาตรการควบคุมแต่อยู่ในระหว่างการออกกฎหมายควบคุมการค้า
ปลีก 
 ๒. สปป.ลาว การค้าปลีกเครื่องดืม่แอลกอฮอล์เป็นกิจการที่สงวนไวส้ าหรับพลเมืองลาว 
 ๓. มาเลซียมาตรการควบคมุไม่ครอบคลุมถึงสรุาพื้นบ้าน 
 ๔. เมียนมา การค้าปลีกแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ในประเทศอยูภ่ายใต้การควบคุมของรัฐบาลจาก 
   
บทสรุป 
 
 จากการศึกษามาตรการควบคุมการค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่า
ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีการควบคุมเข้มงวดที่สุดอันเนื่องมากจากบริบททางศาสนา ส่วนประเทศกัมพูชา
นั้นยังไม่ปรากฎการควบคุมที่ชัดเจน แนวทางการควบคุมส่วนมากที่ทุกประเทศใช้ คือการก าหนดให้ร้านค้าปลีกต้องขอ
ใบอนุญาตจัดจ าหน่าย ด าเนินการจ าแนกประเภทกิจการค้าปลีก  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมในระดับที่
แตกต่างกัน นอกจากนั้นจะเป็นการจ ากัดการจ าหน่ายของร้านค้าคือ ก าหนดเง่ือนไข วัน เวลา และสถานที่ใน
การจัดจ าหน่าย ซึ่งรายละเอียดเรื่องวันเวลาและสถานที่ของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทของ
ประเทศ 
 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 
 การศึกษาช้ินนี้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารเป็นหลัก ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นั้นมาจากรายงานข่าว 
เอกสารวิชาการ กฎหมายข้อบังคับของแต่ละประเทศ ซึ่งมีอุปสรรคด้านภาษาเนื่องจากบางชุดข้อมูลมีการ
น าเสนอเป็นภาษาถิ่นของประเทศนั้น ๆ ท าให้คณะผู้วิจัยต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่มีการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษจึงอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจึงอาจมีความ
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อาเซียน ขอขอบคุณศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนทุนในศึกษาวิจัย และขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้นสังกัดที่ได้สนับสนุนคณะผู้วิจัยให้ท าการศึกษาวิจัยชินนี้ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง การบริหารท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ ๔.๐ : โอกาสและความท้าทาย เพื่อ
เป็นการรวบรวมประเด็นโอกาสและความท้ายของท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น
ในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป ซึ่งเพื่อท าให้การศึกษาบทความนี้
เป็นไปอย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้เขียนจึงแบ่งการอธิบายออกเป็น ๔ คือ ส่วนแรกอธิบายบริบทของท้องถิ่น 
ครอบคลุมในประเด็นของความหมาย ความส าคัญของท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ใน
ท้องถิ่น ส่วนท่ีสองเป็นการสรุปประเดน็หลักของไทยแลนด์ ๔.๐ ส่วนท่ีสามเป็นการเสนอการบรหิารท้องถิ่นไทย
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ไทยแลนด์ ๔.๐ : มิติการกระจายอ านาจ และประเด็นสุดท้าย
เสนอโอกาสและความท้าทายของการบริหารท้องถิ่นภายใต้บริบทของไทยแลนด์ ๔.๐ 
 

ABSTRACT 
 

 The Purpose of this paper is gather up point of opportunities and challenges in 
Thailand local management under Thailand ๔.๐ for guidelines local development and country. 
This paper has ๔  past.  The first to explain context of local cover meaning, significance and 
stakeholders in local.  The second is summary main point of Thailand ๔ . ๐  .  The third is 
presented Thai local management of department of local administration under Thailand ๔ .๐ 
context in the part of decentralization. And the fourth is submit opportunities and challenges 
in Thailand local management under Thailand ๔.๐. 
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บทน า 
 

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (โกวิทย์ พวงงาม, 
๒๕๔๘: ๓๓) คือการที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการ
บางอย่าง การบริหารท้องถิ่นจึงมีการจัดการเป็นองค์การ มีบุคลากรซึ่งมาจากการเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือ
บางส่วน (อุทัย หิรัญโต, ๒๕๒๓: ๒) การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญมาก นอกจากจะเป็นการส่งเสริม
การปกครองโดยตนเองแล้วยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการปกครองของรัฐบาลกลาง โดยการส่งเสริมให้
ท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่งมีทรัพยากรและขนบธรรมเนียม
ที่แตกต่างกัน รัฐบาลกลางไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากภาระของรัฐบาลกลางมีมาก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่รัฐบาลกลางต้องกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
โดยให้ท้องถิ่นสามารถบริหารตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญา ใช้ทรัพยากรของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
พื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ จนอาจกล่าวได้ว่า หากประชาธิปไตยในท้องถิ่น
เข้มแข็งแล้ว ประชาธิปไตยระดับชาติย่อมมีความเข้มแข็งไปด้วย ดังนั้น การปกครองท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปกครองประเทศอันขาดมิได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นที่ดีจะสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของท้องถิ่น
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถกระจายการพัฒนาประเทศออกไปทั่วถึง กว้างขวางและเสมอภาค (อุดม 
ทุมโฆสิต, ๒๕๕๑: ๕๐๓) 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการวางรากฐานและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่
เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล (Digital Economy) และการมุ่งไปสู่ Thailand ๔.๐ หรือ ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็น
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยวางแผนงานทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะ ๒๐ ปี เพื่อเป็นการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและ ยกระดับประเทศไปสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วให้สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว 

จากความส าคัญของที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง
ถือว่าเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากหากโครงสร้างรากฐานทางสังคมในระดับฐานรากมี
ความเข้มแข็ง จะส่งผลต่อความมั่นคงในระดับชาติตามไปด้วย แต่ปัจจุบันประเทศไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของชาติ ท้องถิ่นจึงต้องปรับตัวตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งใน
แง่ของมิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม ชุมชน และมิติทางด้านวัฒนธรรม  ส่งผลให้ท้องถิ่นต้อง
ประสบกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นผู้เขียนจึงศึกษาเรื่อง “การบริหาร
ท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ ๔.๐ : โอกาสและความท้าทาย” เพื่อเป็นการรวบรวมประเด็นโอกาสและ
ความท้ายของท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป ซึ่งเพ่ือท าให้การศึกษาบทความนี้เป็นไปอย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้เขียน
จึงแบ่งการอธิบายออกเป็น ๔ คือ ส่วนแรกอธิบายบริบทของท้องถิ่น ครอบคลุมในประเด็นของความหมาย 
ความส าคัญของท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ส่วนที่สองเป็นการสรุป
ประเด็นหลักของไทยแลนด์ ๔.๐ ส่วนที่สามเป็นการเสนอการบริหารท้องถิ่นไทยของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้ไทยแลนด์ ๔.๐ : มิติการกระจายอ านาจ และประเด็นสุดท้ายเสนอโอกาสและความท้าทาย
ของการบริหารท้องถิ่นภายใต้บริบทของไทยแลนด์ ๔.๐ 

https://www.sswm.info/glossary/2/letters#term987
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การบริหารท้องถิ่น 
 

ความหมาย 
วิลเลียม เอ ร็อบสัน (William A. Robson, ๑๙๕๓) (อ้างในประหยัด หงส์ทองค า : ๒๕๒๓) ให้นิยาม

ว่า การปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองซึ่ง รัฐได้จัดตั้งข้ึนและให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) 
มีสิทธ์ิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organ) เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีให้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น  

ส่วนนักวิชาการของไทย ธเนศวร์ เจริญเมือง (๒๕๕๐) ได้นิยามความหมายของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่า เป็นระบบการบริหารและจัดการสาธารณะและ ทรัพยากรต่าง  ๆ ของท้องถิ่นหนึ่ง ภายในรัฐหนึ่ง
เป็นท้องที่อันมีขอบเขตชัดเจน ภายในรัฐนั้นมีฐานะเป็นนิติ บุคคล มีโครงสร้างด้านอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนด
โดยกฎหมายทั่วไปและหรือกฎหมายพิเศษ สอดคล้องกับ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (๒๕๕๕) การปกครองท้องถิ่น
คือการปกครองระดับที่ต่ ากว่ารัฐหรือประเทศ และ องค์การส่วนท้องถิ่นที่มีองค์การตัดสินใจและบริหารภายใน
พื้นที่อันจ ากัดของตนอาจเกิดโดยรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายระดับสูงของรัฐบาลกลางหรือกฎหมายล าดับรอง 
และท าหน้าที่ทางการบริหารและการนิติบัญญัติ 

ส่วนประเด็นเรื่องการบริหารท้องถิ่นนั้น วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (๒๕๔๕ : ๔๒) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การบริหารในรูปลักษณะกระจายอ านาจการบริหาร บางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่น ด าเนินการเอง 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี โอกาสบริหาร และบริหารงานของท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีความประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงกับความประสงค์
ของประชาชน โดยมีแนวคิดว่าประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ถึงความต้องการของท้องถิ่นนั้นได้ดีกว่าองค์กรอื่น 
และย่อมมีความผูกพันต่อ ท้องถิ่นนั้น ๆ และจัดให้ราษฎรในท้องถิ่นเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นขึ้นมาทั้งหมด หรือ
แต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นขึ้นบางส่วนจากข้าราชการอื่น เพื่อท าการบริหารราชการในท้องถิ่นนั้น โดยมี
งบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร 

จะเห็นไว้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ า และ
ขอบเขตการท างานตามที่กฎหมาย ทั้งนี้จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นได้นั้น ต้อง
อาศัยการกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลางลงสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระจายอ านาจการบริหาร เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มี โอกาสบริหาร และบริหารงานของท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
 

ส าคัญของการบริหารท้องถิ่น 
 การบริหารท้องถิ่นเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการปกครองท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นอิสระตามวิถีทางประชาธิปไตย ประชาชนใน
ฐานะเจ้าของพื้นที่น้ัน ย่อมมีความรัก ความเข้าใจ หวงแหน และความผูกพันในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกในการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น อันจะเป็น
การส่งเสริมความรับผิดชอบที่มีต่อท้องถิ่นของประชาชน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมากไปกว่านั้น การปกครองท้องถิ่นยังเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวทาง
การเมืองมากขึ้น ท าให้ประชาชนได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้และมีความเข้าใจตามครรลองของ
ประชาธิปไตยได้ (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, ๒๕๔๘ : ๑๓-๑๗) 
 ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าการบริหารท้องถิ่น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย ท้ังในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติโดยรวม โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
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1. ความส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาท้องถิ่น   
เนื่องจากการบริหารท้องถิ่นเป็นการน าเอานโยบายของท้องถิ่นมาปฏิบัติ และน าเอากฎระเบียบของ

ท้องถิ่นมาบังคับใช้ มีที่มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นผลมาจากการบริหาร
กิจการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นได้
ถูกต้องและตรงจุด  เพราะการบริหารท้องถิ่นด าเนินการโดยผู้บรหิารที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนในท้องถิ่น 
ย่อมมีความเข้าใจปัญหาและตระหนักดีว่าประชาชนในท้องถิ่นต้องการอะไร จึงท าให้ผู้คนในท้องถิ่นมีการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม  

2. ความส าคญัต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ   
การบริหารท้องถิ่นเป็นการช่วยบางเบาภาระของรัฐบาลในการด าเนินการบริหารประเทศ โดยรัฐบาล

ได้กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นทั้งด้านการเงิน บุคลากรและการบริหารจัดการโดยได้ก าหนดหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพื่อด าเนินการจัดหาบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการส่งมอบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  ท าให้การ
บริการสาธารณะในท้องถิ่นด าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมให้การบริหารและการพัฒนา
ประเทศประสบความส าเร็จ 

3. ความส าคญัต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาสังคมในท้องถิ่น   
การบริหารท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เพราะประเทศ

ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนคือเจ้าของอ านาจอธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากน้ันการบริหาร
ท้องถิ่นยังท าให้เกิดความเป็นประชาคมท้องถิ่นมีความชัดเจน ท าให้เกิดประชาคมท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้  

ดังนั้น การบริหารท้องถิ่นนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และได้รับการแก้ไข
ปัญหาได้ต้องจุด สามารถตอบโจทย์ด้านการบริการสาธารณะได้อย่างเป็นธรรม การบริหารเพื่อส่วนรวมย่อม
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจการบริหารท้องถิ่น ท าให้ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ย่อมจะประสบความส าเร็จในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและมีการ
พัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่น 
RIETBERGEN-McCRACKEN และคณะ (๑๙๙๘) กล่าวว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ปัจเจกบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือ
จากการที่มีโครงการหรือนโยบายนั้น นอกจากนี้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจด้วย เช่น องค์การระดับชาติ สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน รัฐบาลท้องถิ่น คู่สัญญา เป็นต้น 

NETTSSAE (๒๐๐๘) ได้แบ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มที่หนึ่งผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียปฐมภูม ิ(Primary stakeholders) ได้แก่ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กลุ่ม
ที่สองคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุติยภูมิ (Secondary stakeholders) ได้แก่ ผู้ที่เป็นตัวกลางในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียปฐมภูมิ  และกลุ่มที่สามคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External 
Stakeholders) ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจ หรือผู้ก าหนดนโยบาย 

จากการศึกษาเบื้องต้นผู้เขียนได้แบ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ออกเป็น ๓ ระดับ โดยแบ่งออก
ได้ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Primary stakeholders) ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ประชาคม และ
ชุมชน (civil society) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการประจ า ข้าราชการ
การเมือง 
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2. ผู้ ที่ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยรอง  ( Secondary stakeholders)  ได้ แก่  ฝ่ ายผู้ ก ากั บดู แล (Staff 
Organization) ตั้งแต่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อ าเภอ ฝ่าย
ตรวจสอบ ปราบปราม บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

3. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders) ได้แก่ นักวิชาการ สถาบันทางวิชาการ 
ฝ่ายองค์พัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร หรือองค์การนอกภาครัฐ (Non-governmental 
organization : NGO)  ภาคเอกชน (Private Sector) 

 
ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 
 จากการศึกษาพิมพ์เขียว Thailand ๔.๐ โมลเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยัง
ยืน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, มปป.) สรุปได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระยะ 
“เปลี่ยนผ่าน” วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อหลายครั้ง ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ หากประเทศไทยไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนไม่ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านการปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนอย่างจริงจัง ประเทศไทย
อาจจะประสบกับสภาวะเสื่อมถอยจาก “ประเทศในโลกที่สอง” ในปัจจุบันเป็น “ประเทศในโลกที่สาม” ใน
อนาคตก็เป็นได้ แต่หากด าเนินการปฏิรูปส าเร็จจะท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ “ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง” 
อันเป็นดั่งพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่า “เราจ าต้องก้าวไป
ข้างหน้าเสมอ เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด แม้ว่าหยุดอยู่กับที่ก็ไม่ได้ เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอย
หลัง” 
 เมื่อโลกก้าวสู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน จากศตวรรษท่ี ๒๐ มาสู่โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เง่ือนไขและข้อจ ากัดชุดใหม่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาชุดของขีดความสามารถชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 
 ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ ๔ นั้น “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ Artificial Intelligence (AI) จะมา
แทนคน ถ้าเราตามมันทัน เราจะท างานร่วมกับมันได้ แต่ถ้าเราไม่ทันมัน AI จะท างานแทนเรา ท าให้โลกก าลัง
อยู่ใน “ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน” หรือ “The Age of Disruption” ดังนั้น ที่มีผู้กล่าวว่า 
"When Patterns are Broken, New Worlds Emerge" ดูเหมือนก าลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ โลกเหมือนอยู่ใน 
“ระยะเปลี่ยนผ่าน” (Metamorphosis) เปรียบเปรยเหมือนกับเป็นตัวหนอน ที่อยู่ดี ๆ ก็กลายเป็นดักแด้ ผู้คน
อาจจะรู้สึกอึดอัด รู้สึกหวาดกลัวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกใหม่ แต่จะรู้สึกดีขึ้น ความเป็นปกติสุขเกิดขึ้นอีก
ครั้งหนึ่ง ตอนที่เปลี่ยนผ่านจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อ 

๕ กระแสที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน 
- Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค้าและบริการ ผู้คนอย่างเสรี 

จนกลายเป็นโลกท่ีเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่าย เกิดการขยับปรับเปลี่ยนจาก One Country, One Destiny เป็น 
One World, One Destiny 

- Digitization การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารกับ Someone, Somewhere 
และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime 

- Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี ๑๙๙๕ โลกมีคนในเมืองเพียงร้อยละ 
๓๐ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๔ ในปี ๒๐๑๔ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๖ ในปี ๒๐๕๐ ดังนั้น วถิีชีวิต 
พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมอืง ซึ่งหากเตรียมการไวไ้ดไ้ม่
ดีพอ เมืองเหล่านี้จะกลายเป็น Mega-Slums แต่หากเตรียมการได้ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น 
Smart Cities 
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- Individualization ผู้คนในศตวรรษที่ ๒๑ จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความอ่านเป็น
ของตัวเองมากขึ้น ต้องการแสดงออกมากขึ้น ความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ้นได้ ๒ รูปแบบ คือ Collective 
Individuals และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ แต่ในรูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบ
ที่ผู้คนต่างคนต่างอยู ่มองแต่ประโยชน์ส่วนตน โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู่สูง 

- Commonization ในโลกที่ยิ่งเช่ือมต่อกันมากข้ึนเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพึ่งพิงอิงอาศัยกันมากยิ่งข้ึน
เท่านั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากแต่ส่งผล
กระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญที่เรียกกันว่า “Global Commons” 

ทั้ง ๕ กระแสดังกล่าวข้างต้นนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ คือ  ๑) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการ
ด ารงอยู่ ๒) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการด าเนินธุรกิจ  ๓) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการท างาน  ๔) การ
เปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู้ 
 ถ้าหากย้อนอดีตกลับไป ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เริ่มจาก
ยุคแรก เรียกว่า “ประเทศไทย ๑.๐” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา 
ไก่ เป็นต้น  ยุคสอง เรียกว่า “ประเทศไทย ๒.๐” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและ
ขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  ยุคที่สาม เรียกว่า 
“ประเทศไทย ๓.๐ ”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ 
กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้โมเดลประเทศไทย ๑.๐ จนถึง 
โมเดลประเทศไทย ๓.๐  ประเทศไทยต้องเผชิญกับ กับรายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง กับดักความ
เหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ซึ่งเป็นประเด็นท่ีท้าทายรัฐบาลในการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้ามประเทศไทย ๓.๐ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 
๔.๐” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  

ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศได้ก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่นคง โดยมุ่งเน้นไป
ที่การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการเช่ือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต และการบริการหลังการขายในทุกขั้นตอน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดในการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คล้ายกับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อย่างเช่น  

สหรัฐอเมริกา “ A Nation of Makers Initiative” ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี ๒๐๑๔ โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมให้ประชาชน นักศึกษา และ
ผู้ประกอบการ เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมทั้งในปัจจบุนั
และอนาคต  

เยอรมนี “ Industry ๔.๐” ได้ริเริ่มในปี ๒๐๑๒ ในรูปแบบแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปรับโครงสร้าง
ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก าลังก้าวไปสู่ยุค Internet of things ที่มีการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และภาคเศรษฐกิจบริการที่ชาญฉลาดกว่าท่ีเคยเป็นมา 

อินเดีย “ Made in India” ได้ริเริ่มในปี ๒๐๑๔ โดยมุ่งส่งเสริมการลงทุน การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างโครงสร้างพื้นบานท่ีได้มาตรฐาน 

จีน “ Made in China ๒๐๒๕”  ได้รเิริ่มในปี ๒๐๑๕ โดยมุ่งยกระดบัอุตสาหกรรมจีนใหเ้ป็นฐาน
อุตสาหกรรมช้ันน าของโลกภายในปี ๒๐๒๕ โดยเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ การสร้างตรา
สินค้าและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

สิงคโปร์ “ Smart Nation” ได้ริเริ่มในปี ๒๐๑๔  ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะผลักดันให้สิงคโปร์
สามารถระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนา เพื่อรองรับการเติบโต
ของประเทศ และรับมือกับความท้าทายของโลกในอนาคตได้อย่างมั่นคง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นโยบายแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แต่
วิสัยทัศน์และโลกทัศน์ของผู้น าของแต่ละประเทศมองเห็นร่วมกันคือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนรากฐาน
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ที่เน้นการสร้างความมั่นคั่ง ผ่านการบริหารจัดการด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปไม่ได้อีก
แล้ว เพราะต้องระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอนาคตจ าเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการผลิตเพื่อความแม่นย าที่มากขึ้น 

ดังนั้น การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดล ๔.๐ จึงมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการ
พึ่งพานวัตกรรม องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี โดยมีจุดหมายอยู่ที่การน าพาเศรษฐกิจไทย ให้
มุ่งหน้าไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง และที่ส าคัญที่สุดคือยังช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และพัฒนาโดยค านึงถึงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักคิดนี้สอดคล้องกับฐานแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องจากค านึงถึงการพัฒนาอย่าง
สมดุลและยั่งยืนใน ๔ มิติ ทั้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข และ
การเสริมสร้างภูมิปัญญาของมนุษย์ ดังนั้น โมเดลประเทศไทย ๔.๐ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสิ่ง
สนับสนุน ส่งเสริม กันและกัน ท าให้เกิดความสมดุล อีกทั้งยังสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชุมชน เพื่อสร้างความ
เกื้อกูลและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และในระดับประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับ
ความท้าทายของโลก โดยการผนึกก าลัง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยผ่านกลไกของประชารัฐ 
 
การบริหารท้องถิ่นไทยของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ไทยแลนด์ ๔.๐: มิติ
การกระจายอ านาจ 
 

“ประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด์ ๔.๐” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ที่ได้เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  เพื่อปรับแก้พลิกโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรมใหม่ ให้ก้าว
พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้ 
   ด้วยวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (๒๕๖๐ : online) ที่ว่า “มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้
เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ อย่างมั่นคง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นเสมือน
เป้าหมายในการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้ 
 ๑. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย  มีขีด
สมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 ๒. น านวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
 ๓. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็ง 
 ๔. ให้ค าปรึกษาแนะน า (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการและการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ๕. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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 จากวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบันต้อง
ปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังเผชิญกับ
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ นอกจากนั้นด้วยบริบทใหม่ของประเทศและสถานการณ์โลกได้กลายเป็น
ภาวะคุกคามและความท้าทายใหม่ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมือง 
ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้บริบทเหล่านี้ ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมขีดสมรรถนะให้สูงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 การกระจายอ านาจได้รับการยอมรับมากขึ้นในวงกว้าง เนื่องจากการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่หลากหลายและสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ขณะเดียวกัน ปัจจัยดังกล่าวก็ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นที่
จะต้องสนองตอบเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นอกจากปัจจัยเรื่องความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังมีปัจจัยเรื่องบริบทที่แตกต่างกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทย โดยจ านวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๖๐ ที่ส ารวจโดยกองกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น (๒๕๖๐, online) มีทั้งสิ้น ๗,๘๕๓ แห่ง ประกอบด้วย 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๗๖ แห่ง 
๒. เทศบาล จ านวน ๒,๔๔๑ แห่ง 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕,๓๓๔ แห่ง 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ๒ แห่ง (เมืองพัทยา และ กรุงเทพมหานคร) 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทั้ง ๗,๘๕๓ แห่งนั้น ส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างดี และ
เป็นที่ยอมรับกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม แต่ด้วยจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมาก ท าให้มี
ความแตกต่างในเรื่องศักยภาพ ท าให้บางแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดบริการสาธารณะที่มี
ศักยภาพด้วยข้อขัดข้องบางประการ กระนั้นก็ดีถึงแม้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ แต่การ
ด าเนินงานที่มีภารกิจหน้าที่จ านวนมากนั้น บางภารกิจการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มี
ข้อขัดข้องในการด าเนินงานด้วยเช่นกัน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการสนับสนุนส่งเสรมิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ในฐานะ “หน่วยงานกลาง” จึงได้ส ารวจข้อสังเกตในการปฏิบตัิงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น “ท้องถิ่น
เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล” โดยใช้ช่ือการส ารวจว่า “การส ารวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Survey :LOS)” (รายงานผลการศึกษาข้อสังเกตในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Survey :LOS : 
๒๕๕๙) จากผลการศึกษาดังกล่าว ได้สร้างรูปแบบการแก้ปัญหา คือ “DLA Information-based Solution 
Model” โดยจ าแนกข้อสังเกตออกเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

กลุ่มที่ ๑ เป็นข้อสังเกตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้เอง 
กลุ่มที่ ๒ เป็นข้อสังเกตที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา

อาทิ การแก้ไข จัดท า ปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การจัดท า
ระบบฐานข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มที่ ๓ เป็นข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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กลุ่มที่ ๔ เป็นข้อสังเกตที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนในการแก้ไขปัญหา โดยข้อสังเกตกลุ่มนี้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประสานกับ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อตั้งคณะท างานพิจารณาข้อสังเกตเหล่านี้เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานอื่น ๆ 
ต่อไป 

ส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งที่เป็นพื้นฐานการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติที่
แตกต่างกัน หากมีการหวังพึ่งรัฐบาลกลางในฐานะที่ต้องดูแลประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ ย่อมไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้
อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วมโดยท้องถิ่น (โกวิทย์  พวงงาม, ๒๕๕๐ 
: ๑๑) 
 ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นจึง มีความส าคัญในการสนองตอบต่อ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนภายในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองจะ
ทาให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้ และการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในทาง
การเมือง ถือได้ว่าเป็นสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตยให้ประชาชนเกิดการมีส่วนรว่ม (Participation) ของรัฐบาล
ในระดับท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคย่อมเอื้อต่อประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากกว่า เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเข้ามาบริหาร
กิจการสาธารณะภายในชุมชนด้วยตัวเอง เป็นผลให้ประชาชนเหล่านี้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในทาง
การเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนาไปสู่การเติบโตของ “ความเป็นพลเมือง” ในหมู่
ประชาชน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ , ๒๕๔๖ : ๑๕) นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมยังมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชนบทเป็นอย่างมาก ท้ังนี้เพราะการมีส่วนร่วมไม่ได้มีผลเพียงสนับสนุนการพัฒนาโดยอาศัยพลังและ
ทรัพยากรจากประชาชนเท่าน้ัน หากยังเป็นการส่งเสริมความสานึกร่วมกันของประชาชน ในอันที่จะอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสามัคคี เน้นการค านึงถึงผลรวมและพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ ทางปกครอง ความสามารถในการช่วย
ตนเอง (ติน ปรัชญพฤทธิ์, ๒๕๔๖ : ๓๓๙) โดยเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการ
สูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน
กรณีที่ร้ายแรงที่สุดช่วย ให้เกิดความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของ
ประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของ
สาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้
สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่น าเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทาง
ออกที่ดีที่สุดส าหรับทุก ๆ คน การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่นคือผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อื่น (ถวิลวดี บุรีกุล, ๒๕๕๑ : ๖) จึงท าให้การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กมล  เข็มนาจิตร์, ๒๕๕๖ : ๓) 
 
โอกาสและความท้าทายของการบริหารท้องถิ่นภายใต้บริบทของไทยแลนด์ ๔.๐ 
  

ปัจจุบันประเทศไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของ
ชาติ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจึงต้องปรับตัว
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ตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในแง่ของมิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม ชุมชน และมิติทางด้าน
วัฒนธรรม  ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องประสบกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ทั้ งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Primary stakeholders)  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรอง  (Secondary 
stakeholders) และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders)  เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกเกิด
พลวัต (dynamic) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยแนวทางการปรับตัวของ
ประเทศไทยเพือ่ให้ก้าวข้ามจากการเป็นประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว “อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักการที่เป็นหัวใจของไทยแลนด์ ๔.๐ คือ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะน าไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน และพร้อมเช่ือมโยงเข้าสู่ประชาคมโลก “กลไกประชารัฐ” ถือว่าเป็นกลไกความร่วมมือหลักที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ จากเหตุผลดังกล่าวนั้นจะเห็นว่าท้องถิ่นเองจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากท้องถิ่นต้องมีการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ โดยเสริมสร้างหารมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกประชารัฐ 

ท้องถิ่นเองต้องแสดงบทบาทของตนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองตอบต่อโอกาสและความท้าทายดังกลา่ว 
เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น การสร้าง
ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม 
และการบริการ โดยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศ มาสร้าง
การเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วการบริหารท้องถิ่นต้องมี
บทบาทและความส าคัญมากขึ้น จ าเป็นต้องแสดงบทบาทในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  เช่น การศึกษา 
การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อรองรับต่อการเสริมสร้างกลไกประชารัฐ และปรับ
ระบบการปริหารท้องถิ่นโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ พร้อม
ทั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้เป็นการศึกษาถึงสาเหตุการรวมตัวและการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์

ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมองผ่านแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์เป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุการรวมตัวของเครือข่ายนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ 
มาจาก ๓ ปัจจัย คือ ๑) ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณภูเขาแม่กระทู้ ๒) ปัญหาการบุก
รุกพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในท าการเกษตร และ ๓) ปัญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งเน้นให้คน
ขาดจิตสาธารณะ สนใจแต่เรื่องการท ามาหากินของปัจเจกเอง จนละเลยประเด็นด้านการใช้และร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป โดยมีการด าเนินกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมประปาภูเขาและ
การปลูกป่า, กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนชาวนา หมู่บ้านธารมะยม, กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ครัวเรือน
และชุมชน, กิจกรรมด้านการเป็นแหล่งความรู้ให้แก่บุคคลภายนอก และกิจกรรมทางด้านดนตรีและศิลปะ 

Abstract 
 

This article examines the Political Collective in Nakhon Sawan Province Case Study of 
Forest Network Community at Ban Than Mayom, Mae Wong District of Nakhon Sawan Province. 
The purpose of this study are Aggregation and Group Activity of Forest Network Community at 
Ban Than Mayom.  This research is a Qualitative Research which focuses on description and 
analysis information collected by using Environmental Management Concept and Interest 
                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัเร่ือง “การรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวดันครสวรรค์ กรณีศึกษา เครือข่ายปา่ชมุชนคน
รักษ์ป่า เขาแม่กระทู ้บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก ์จังหวัดนครสวรรค์” ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าป ี๒๕๖๐ 
** อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
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Groups. The research has found that the cause of this network since ๒๕๓๙ B.E. is from three 
factors: ๑) the environmental degradation problem in the mountain area Maekratoo. ๒) Forest 
and water resources intrusion, and lack of conscience in the management and maintenance 
of natural resources and the environment in the community and ๓) the problems of economic 
development of the country.  The focus is on the lack of public mind.  But the subject of the 
individual's livelihood.  To neglect the issues of using and sharing the resources and 
environment.  There are five main activities:  Mountain plumbing activities and Reforestation, 
Farmer School Activities of Than Mayom Village, career and income promotion activities for 
households and communities, activities as a source of knowledge to outsiders. And music and 
art activities. 

 

บทน า 
 

กลุ่มผลประโยชน์สมัยใหม่เกิดขึ้นราวศตวรรษที่ ๑๙ เป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ที่มีการน าเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้ในขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
แทนแรงงานมนุษย์ เช่น เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เป็นต้น ทิศทางการผลิตเปลี่ ยนแปลง
ไปจากเดิม (เปลี่ยนจากการผลิตแบบยังชีพเป็นการผลิตเพื่อเกร็งก าไร) แรงงานจึงถูกกดค่าแรงจากกลุ่มนายทุน 
และแรงงานบางส่วนไม่มีงานท า แรงงานต้องจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง
เอาไว้ (จุมพล หนิมพานิช, ๒๕๕๒ : ๘๒-๘๓) การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของความเป็น
เมือง (Urbanization) ไปสู่พื้นท่ีในชนบทอีกด้วย เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีชนบทบางแห่ง เพื่อน าพื้นที่ดังกล่าว
หรือทรัพยากรที่มีในพ้ืนท่ีมาเป็นปัจจัยในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจที่แบบทุนนิยม กลุ่มนายทุนจึงมีอ านาจในการกดดันหรือเข้าไปมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลได้มากกว่ากลุ่มแรงงาน ดังนั้น กลุ่มแรงงานจึงต้องมีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกกลุ่มเป็นเครื่องมือในการช่วยกดดันให้รัฐบาลหันมาสนใจผลประโยชน์ของกลุ่มแรงงานให้มากข้ึน (ซึ่ง
เป็นความขัดแย้งระหว่างชนช้ันในสังคม) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างชนช้ันถูกสั่งสมมากขึ้นเรื่อย 
ๆ เกิดปัญหาทางสังคมในรูปแบบใหม่ที่ก้าวข้ามความขัดแย้งทางชนช้ันแบบในอดีต (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 
๒๕๔๒ : ๑๑๗) ที่มีต้นก าเนิดมาจากการพัฒนาทั้งทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ปัญหา
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลท าได้ไม่ทั่วถึงหรือครบ
ทุกประเด็นภายในสังคม การรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์สมัยใหม่จึงเกิดขึ้นในเกือบทุกสังคม 

สังคมที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุนิยม (Pluralistic Society)  มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
(Capitalism) และมีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ตัวช้ีวัดประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
ประชาธิปไตยนั้น คือ การรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมนั้น 
ๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางศาสนา กลุ่มลัทธิทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนที่มี
วัตถุประสงค์ ค่านิยม กฎระเบียบ และทัศนคติร่วมกัน กระท าการเรียกร้องหรือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม
ตนเองจากกลุ่มอื่น ๆ หรือเพื่อเรียกร้องหรือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองจากรฐับาล โดยกลุ่มผลประโยชน์
สามารถเคลื่อนไหวหรือด าเนินกิจกรรมทั้งในพ้ืนที่ทางการเมืองและพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมได้ (ประภาส 
ปิ่นตบแต่ง, ๒๕๕๒ : ๑๖๗-๑๖๘) เพื่อเข้าไปมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลในขั้นตอน
ต่าง ๆ แต่ในบางครั้งการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มก็ไม่ประสบความส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความหลากหลาย รัฐบาลจึง
อาจละเลยผลประโยชน์ของบางกลุ่มไป ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์สามารถด าเนินกิจกรรมบางอย่างได้เอง โดยไม่ต้อง
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รอการช่วยเหลือจากรัฐบาล ด้วยการระดมทรัพยากรภายในกลุ่ม ทั้งทรัพยากรบุคคล เงิน และวัสดุอุปกรณ์ 
อาจผนวกกับการขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ ฯลฯ ท่ีเป็นทรัพยากรภายนอก
กลุ่ม มาเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องหรือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มเอาไว้ 

ประเทศไทยซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ท าให้ประเทศไทยมีทั้งกลุ่มผลประโยชน์ทั้งแนวเก่าและแนวใหม่ด าเนินกิจกรรมทั้งในพื้นที่ทางการเมืองและ
พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเช่นกัน ที่ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการรวมตัวและการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ทางการเมืองที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์แนวใหม่ ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยเลือกศึกษาผ่านกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชน
คนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการรวมตัว
กันของประชาชนหลายหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากเขาแม่กระทู้ร่วมกัน ทั้งการใช้ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ 
หรือทรัพยากรที่ดิน ฯลฯ โดยมองผ่านแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) และ
ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) เป็นส าคัญ 

จากเหตุการณ์ในอดีต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ บริเวณเขาแม่กระทู้และพื้นที่ป่าใกล้เคียง มักเกิดไฟป่าอยู่
เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยน้ ามือของมนุษย์นั้น จนท าให้หุบเขา
ตรงนี้ได้รับฉายาว่า “ภูเขามังกรไฟ” (สุวิทย์ พิลึก, ๒๕๕๗ : ออนไลน์) เนื่องจากเกิดไฟป่าอยู่เป็นประจ าทุกปี 
ประชาชนในชุมชนจึงเอาเหตุการณ์ในครั้งนี้ มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการริเริ่มและร่วมกันดูแลรักษา
และฟื้นฟูผืนป่าเขาแม่กระทู้อย่างจริงจัง โดยน าประเด็นนี้เข้าไปร่วมกับโครงการปลูกป่าของบริษัท การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จ ากัด (มหาชน) (วรลักษณ์ ศรีใย, ๒๕๕๕ : ออนไลน์) ร่วมกันท าแนวกันไฟ
ป่า และร่วมกันสร้างทีมงานเฝ้าระวังการเผาจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาสู่เขาแม่กระทู้  

เมื่อกิจกรรมนี้ผ่านไปไม่นาน ทางผู้น าชุมชนและประชาชนภายในชุมชนก็ร่วมกันเขียนโครงการขอทุน
จาก SIF (Social Investment Fund) หรือกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม มาด าเนินการจัดท าประปาภูเขา 
แสดงให้เห็นว่าชุมชนที่อยู่บริเวณเขาแม่กระทู้เริ่มมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นล าดับเริ่มแรก ต่อมาเมื่อป่า
ไม้ได้รับการฟื้นฟูในระดับหนึ่ง ทางชุมชนได้มีการจัดการทรัพยากรน้ าเป็นเรื่องถัดไป โดยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๓ 
การใช้ประปาภูเขายังไม่มีเป็นที่นิยมมากนัก และมีการใช้ประปาภูเขาเพียงครึ่งปีเท่านั้น อีกครึ่งปีจะไม่มีการใช้
น้ าประปาจากภูเขา เนื่องจากเป็นฤดูแล้ง น้ าบนภูเขาไม่เพียงพอแก่การท าน้ าประปา ทางปราชญ์ชาวบ้านและ
พระสงฆ์ในชุมชนจึงมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาประปาภูเขาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ
สถานศกึษาภายในท้องถิ่นและภายนอกท้องถิ่น และข้อมูลจากนักวิชาการอิสระ รวมไปถึงข้อมูลในโลกออนไลน์ 
ท าการศึกษาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และยังได้มีการน าเมล็ดพันธ์ุพืชต่าง ๆ เข้า
ไปปลูกบนภูเขา เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง จนท าให้น้ าบนภูเขามีมากพอที่จะท าประปา
ภูเขาใช้ได้ตลอดทั้งปี (ณรงค์ แรงกสิกร, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 

พร้อมทั้งมีการพัฒนาติดมิเตอร์น้ า มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้น้ า อัตราอยู่ที่ยูนิตละ ๓ บาท 
และน าเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บได้มาบ ารุงและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ถังเก็บน้ า ถังเก็บตะกอน และอุปกรณ์อื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าน้ าประปาภูเขา เมื่อมีเงินเหลือก็จะน าเงินส่วนนี้เข้ามาบริหารจัดการ และยังสามารถ
น าไปพัฒนาชุมชนในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น น าเงินไปจ้างครูมาสอนภายในโรงเรียนของชุมชน เพราะไม่
ต้องการให้บุตรหลานออกไปเรียนภายนอกชุมชน เป็นต้น (รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน, ๒๕๕๕ : ออนไลน์) เป็นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยไม่พึ่งพารัฐบาล ทั้งนี้ ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ในพื้นที่เข้าศึกษาในโรงเรียนชาวนา เพื่อท าการศึกษาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่น และท าการทดลองปลูกข้าว
แบบเกษตรอินทรีย์ น าผลผลิตที่ได้ส่งออกขายสู่ท้องตลาด เพื่อน าเงินท่ีได้มากระจายสู่ชุมชนและรักษาพันธุ์ข้าว
ท้องถิ่นเอาไว้ โดยมีการน าเยาวชนภายในชุมชนมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังจิตสาธารณะและรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้ดีที่สุด 

ดังนั้น บทความนี้ต้องการน าเสนอถึงสาเหตุของการรวมตัวและการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายป่า
ชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ว่าเป็นอย่างไร 
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จากการที่คุณณรงค์ แรงกสิกร ซึ่งเป็นประธานของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้าน
ธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่สมัยวัยเด็ก จึงเห็นความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่นี้มาตั้งแต่ก่อนจะเกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณเขาแม่กระทู้ จึงได้น าตัวเองและพรร 
พวกประมาณ ๓-๔ คน เข้าไปสู่การเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการฟื้นป่าบริเวณบ้านธารมะยม หมู่ที่ ๑๐ ต าบลวังซ่าน 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ณรงค์ แรงกสิกร, ๒๕๕๕ : เวทีเสวนา “โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์”) 
ตั้งอยู่บนเชิงเขาแม่กระทู้ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยแลง้ ในช่วง ๒๐ กว่าปีท่ีผ่านมา มีการบุกรุกป่าภาคเหนอื
ตอนล่างอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ต้นใหญ่จ านวนมากบนเขาแม่กระทู้ถูกท าลายจากการตัดเพื่อน าไปขายใน
เชิงเศรษฐกิจ ผนวกกับการแผ้วถางป่าเพื่อที่อยู่อาศัยและการท าการเกษตรของคนในชุมชนภายในและ
ภายนอกพื้นที่ ท าให้ภูเขาที่เคยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่ม มีสัตว์ป่าปละพืชพรรณนานาชนิด ได้
กลายเป็นสภาพภูเขาหัวโล้นและเกิดไฟป่าอย่างรุนแรง โดยเขาแม่กระทู้มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๕,๐๐๐ ไร่ ถูกเผา
ท าลายไปกว่า ๑๕,๐๐๐ ไร่ น้ าที่เคยซึมออกมาจากรากไม้บนภูเขาก็ได้เหือดหายไปด้วย (ประสงค์ โพธิ์พระรส, 
๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) 

จากเหตุการณ์ในอดีต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ บริเวณเขาแม่กระทู้และพื้นที่ป่าใกล้เคียง มักเกิดไฟป่าอยู่
เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยน้ ามือของมนุษย์นั้น จนท าให้หุบเขา
ตรงนี้ได้รับฉายาว่า “ภูเขามังกรไฟ” (สุวิทย์ พิลึก, ๒๕๕๗ : ออนไลน์) เนื่องจากเกิดไฟป่าอยู่เป็นประจ าทุกปี 
ประชาชนในชุมชนจึงเอาเหตุการณ์ในครั้งนี้ มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการริเริ่มและร่วมกันดูแลรักษา
และฟื้นฟูผืนป่าเขาแม่กระทู้อย่างจริงจัง โดยน าประเด็นนี้เข้าไปร่วมกับโครงการปลูกป่าของบริษัท การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จ ากัด (มหาชน) และสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ให้การสนับสนุนจัดตั้ง
เครือข่ายชาวบ้านดูแลรักษาป่า จึงเริ่มมีด าเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้ รณรงค์ให้หยุดเผาป่า ให้องค์ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกในการรักษาพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ป่าไม้ได้รับการดูแลและ
ฟื้นฟูจากคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน (ณรงค์ แรงกสิกร, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) เช่น ความร่วมมือจาก
กรมป่าไม้ ในการขอสนับสนุนกล้าไม้พันธุ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาปลูกภายในพ้ืนที่เขาแม่กระทู้ การร่วมแรงร่วมใจกัน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และคนในชุมชน ร่วมกันลงมือท าฝายชะลอน้ าบนภูเขาแม่กระทู้ การร่วมกัน
จัดท าแนวกันไฟป่า และร่วมกันสร้างทีมงานเฝ้าระวังการเผาจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้ลุกลามมาสู่เขาแม่กระทู้ 
เป็นต้น (ดาดฟ้า ถารี, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) 

จากเหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สาเหตุการรวมตัวของ “เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่
กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” มาจาก ๓ ปัจจัย คือ การบุกรุกท าลายป่าโดยคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนในช่วงเวลาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการค้าไม้ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ผนวกกับการ
ต้องการพื้นที่ ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น จึ งท าให้ภู เขาแม่กระทู้ถูกท าลายให้ เสื่อมโทรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณเขาแม่กระทู้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จากปัจจัยภายใน คือ คนในชุมชนต้องการพื้นท่ีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มมากข้ึน ที่เป็นผลพวงมา
จากปัจจัยภายนอก คือ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้มนุษย์แสวงหาเงินมากกว่าการมีจิตส านึกในการ
ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง 
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หลังจากการรวมตัวของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ในประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๙ คนในชุมชนเริ่มตระหนักได้ถึงผลเสยีจากการตัดไม้ ท าลายป่า จน
ท าให้ไม่มีทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูแล้ง ท าให้กลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวและด าเนินกิจกรรมภายใต้เป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นให้
ยั่งยืนและเหมาะสมกับครอบครัว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน 

2. การแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากข้าว ไผ่ และทรัพยากรอื่น ๆ ในท้องถิ่นที่
หลากหลาย น าไปสู่การออกจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดในระดับต่าง ๆ  

3. ร่วมกันส่งเสริมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยร่วมท ากิจกรรมบริการ
สังคมกับชุมชนในการปลูกป่า เฝ้าระวังไฟป่า เรียนรู้โรงเรียนชาวนา และร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามฤดูกาลชุมชน
เพื่อกระตุ้นและให้ก าลังใจ (เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้, ม.ป.ป. : เอกสารประกอบ) 

ซึ่งในเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ยัง
ประกอบไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์ย่อย ๆ อีก ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ (กองทุนหมู่บ้าน), กลุ่มน้ าส้มควันไม้
, กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน และกลุ่มโรงเรียนชาวนา โดยทุกกลุ่มย่อยเหล่านี้มีคนในชุมชนเป็นสมาชิกเกือบครบทั้ง
ชุมชน การก าหนดขอบเขตภาระงานของแต่ละกลุ่มย่อยก็จะแตกต่างกันไปตามภารกิจ แต่จะมีหัวหน้าหลักใน
การปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจกรรมนั้น ต้องอยู่ภายใต้กลุ่มใหญ่ที่ช่ือว่า “เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขา
แม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” เป็นหลัก โดยผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร วีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ และการลงพื้นที่ส ารวจ ท าให้ทราบว่าเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ 
บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีการด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ผู้ศึกษาจะขอน าเสนอการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายนี้ ๕ ประเด็น (กิจกรรม) ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมประปาภูเขาและการปลูกป่า 
กิจกรรมประปาภูเขาและการปลูกป่าถือเป็นกิจกรรมแรกของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่

กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านภายในชุมชนได้ร่วมกัน
เขียนโครงการขอทุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund :  SIF) หรือกองทุนเพื่อ
การลงทุนทางสังคม มาจัดท าประปาภูเขา โดยการท านั้นใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเอง เริ่มแรกช่วง
ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ชาวบ้านได้ต่อท่อจากต้นน้ าบนภูเขาแม่กระทู้ลงมาได้ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร แต่เนื่องจากความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าและน้ ายังมไีม่มาก ในช่วงนี้การใช้ประปาภูเขายังไม่มีเป็นที่นิยมมากนัก และมีการใช้ประปา
ภูเขาเพียงครึ่งปีเท่านั้น อีกครึ่งปีจะไม่มีการใช้น้ าประปาจากภูเขา เนื่องจากเป็นฤดูแล้ง น้ าบนภูเขาไม่เพียงพอ
แก่การท าน้ าประปา รวมไปถึงเรื่องการติดขัดงบประมาณในการขยายแนวท่อประปาภูเขา จึงต้องขอความ
ร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ช่วยจัดสรรงบประมาณมาช่วยในโครงการประปาภูเขา
เพิ่มเติม จนสามารถขยายระยะท่อไปเป็น ๑๑.๒ กิโลเมตร (วรลักษณ์ ศรีใย, ๒๕๕๕ : ออนไลน์)   

ทางปราชญ์ชาวบ้านและพระสงฆ์ในชุมชนจึงมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาประปา
ภูเขาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสถานศึกษาภายในและภายนอกท้องถิ่น และข้อมูลจากนักวิชาการอิสระ รวมไปถึง
ข้อมูลในโลกออนไลน์ ท าการศึกษาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และยังได้มีการน า
เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เข้าไปปลูกบนภูเขา เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง ประกอบกับการท า
ฝายชะลอน้ าบนภูเขา จนท าให้น้ าบนภูเขามีปริมาณมากพอที่จะท าประปาภูเขาใช้ได้ตลอดทั้งปี เมื่อมีปริมาณ
น้ าพอใช้ตลอดทั้งปีแล้ว ทางเครือข่ายจึงได้มีการออกกฎการใช้น้ าประปาภูเขาจากกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาภูเขา 
บ้านธารมะยม ออกเป็น ๑๐ กลุ่ม ในระยะแรกจะให้ ๕ กลุ่มแรก สามารถใช้น าประปาภูเขาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าไป
จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และอีก ๕ กลุ่มหลัง จะสามารถใช้น าประปาภูเขาได้ตั้งแต่หลัง ๑๒.๐๐ น. ไปจนถึงช่วง
เย็น (สุวิทย์ จันทร์ศรีรักษา, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) แต่ในปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐) ทางกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาภูเขา บ้าน
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ธารมะยม ได้ยกเลิกกฎข้อนี้ไปแล้ว เนื่องจากมีปริมาณน้ าบนภูเขามีปริมาณมากขึ้น และสามารถขยายขอบเขต
พื้นที่ในการใช้น้ าประปาให้กว้างขึ้น และไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการใช้น้ าอีกต่อไป 

พร้อมทั้งมีการพัฒนาติดมิเตอร์น้ าตามบ้านเรือนที่มีความต้องการใช้ประปาภูเขา มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ า อัตราอยู่ที่ยูนิตละ ๓ บาท โดยส่วนในการใช้น้ าประปาภูเขาของวัดและโรงเรยีนจะได้
ใช้ฟรี (ดาดฟ้า ถารี, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) และน าเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บได้มาบ ารุงและซ่อมแซมฝายชะลอน้ าที่
มีอยู่ ๑๔๙ ฝาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดทั้งปี ซ่อมแซมและบ ารุงถังเก็บน้ า ถังเก็บตะกอน และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าน้ าประปาภูเขา ก็น าเงินส่วนนี้เข้ามาบริหารจัดการ และยังสามารถน าไป
พัฒนาชุมชนในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น น าเงินไปจ้างครูมาสอนภายในโรงเรียนของชุมชน เพราะไม่ต้องการ
ให้ลูกและหลานออกไปเรียนภายนอกชุมชน น าเงินบางส่วนออกมาท าโครงการพัฒนาหมู่บ้าน น าเงินไปเป็นค่า
สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน น าเงินไปเป็นกองทุนอาหารกลางวันของครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านธารมะยม 
เป็นต้น โดยการใช้เงินส่วนนี้ทางเครือข่ายต้องน ามาเข้าที่ประชุมของเครือข่ายก่อนการน าเงินออกไปใช้ในเรื่อง
ต่าง ๆ ซึ่งการประชุมนั้นจะจัดทุกวันท่ี ๙ ของทุกเดือน (ณรงค์ แรงกสิกร, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) 

ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐) กิจกรรมประปาภูเขาและการปลูกป่าของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่
กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ยังด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นการท า
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ า
จากคนในชุมชนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ถูกน าเป็นกรณีศึกษาและเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการโดยชุมชนที่
เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับการเชิญไปบรรยายตามเวทีเสวนาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในเวทีเสวนา
เกี่ยวกับการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ และยังได้รับรางวัลมากมายจากกิจกรรมประปาภูเขา เช่น เป็นส่วน
หนึ่งของรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๕ ในรางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว “เครือข่ายหัวใจอนุรักษ์ รักษาป่าแม่
วงก์” (คนค้นฅน, ๒๕๕๖) และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๔๗ (สถาบันปลูกป่า ป.ต.ท. 
(เรื่องเล่าจากป่า), ๒๕๔๗ : ออนไลน์) 

ผู้ศึกษาจึงมองว่า ศักยภาพและความสามัคคีของผู้น าและสมาชิก รวมไปถึงการปลูกจิตส านึกให้แก่
คนในชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมาก กลายมาเป็นตัวอย่างในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ ที่น าข้อมูลทางด้านวิชาการมาผนวกกับความรู้แบบ
ปราชญ์ชาวบ้านมา ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

2. กิจกรรมกลุ่มโรงเรยีนชาวนา หมู่บา้นธารมะยม 
บ้านธารมะยม เชิงเขาแม่กระทู้ ต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ คือพื้นที่หน่ึงที่รัฐบาล

อ้างว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง และจะได้รับผลประโยชน์ในทางชลประทานหากมีการสร้างเขื่อนแม่วงก์ 
ในขณะที่ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐) ชุมชนบ้านธารมะยม น าโดยเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้าน
ธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นแกนน าหลักในการจัดการสิ่งแวดลอ้มภายในชุมชน มีการขอ
ความร่วมมือท้ังคนภายในและภายนอกชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จากกิจกรรมประปาภูเขาและกิจกรรม
ปลูกป่าอย่างมุ่งมั่น จนท าให้ผืนป่าเขาแม่กระทู้กลับมาอุเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ าล าธาร และมีร่องน้ า
มากถึง ๑๘ ร่องน้ า แต่เนื่องจากเกิดไฟป่าทุกปี ไฟไหม้จนเห็นหิน ดิน และกรวด ด้วยความที่มีหินที่สามารถ
น ามาท าหินลับมีด คนจึงสามารถข้ึนไปตัดไม้และน าเอาหินลงมาขายได้ง่าย เมื่อต้นไม้ถูกตัดโค่นไปหมด ร่องน้ า
ทั้ง ๑๘ สายที่มีบนเขานี้ก็หายตามไปด้วย เขาแม่กระทู้จึงกลายเป็นเขาหัวโล้น ชาวบ้านจะใช้น้ าแต่ละครั้ง
จะต้องไปหาบน้ าไกลหลายกิโลเมตร และยังไม่สามารถท าการเกษตรใด ๆ ได้เพราะขาดแหล่งน้ า ชาวบ้านส่วน
ใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้างอื่น ๆ ไปท างานไกลบ้านต่างถิ่นต่างแดน (ประสงค์ โพธิ์พระรส , ๒๕๖๐ : 
สัมภาษณ์) หลังจากการดูแลและฟื้นฟูเขาแม่กระทู้ผ่านกิจกรรมประปาภูเขาและการปลูกป่า ทุกอย่างก็ดีขึ้น
ตามล าดับ มีปริมาณน้ าล้นที่มาจากฝายและบ่อกักเก็บน้ าประปาภูเขาที่เหลือจากการใช้ประปาก็ไหลทั่วพื้นที่
บริ เวณเชิงเขาแม่กระทู้  ท าให้ผู้น าและปราชญ์ชุมชนรู้สึกเสียดายปริมาณน้ าที่ไหลทิ้งนี้  จึงได้ท า การ
ปรึกษาหารือในที่ประชุมร่วมกัน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนว่าควรท าอย่างไรกับปริมาณที่ไหลทิ้งไป จนได้ข้อสรุป
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ที่ว่า “จะน าพื้นที่บริเวณเชิงเขาแม่กระทู้ส่วนนี้ มาท าเป็นแปลงนารวมของหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณจาก
รายได้ในการเก็บค่าน้ าประปาภูเขา” (ดาดฟ้า ถารี, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) 

แปลงนารวมของหมู่บ้านธารมะยมที่อยู่เชิงเขาแม่กระทู้ มีอยู่ ๒ ไร่ ซึ่งนาทั้ง ๒ ไร่ นี้ลงทุนแค่ครั้งแรก
ครั้งเดียว คือ การหาซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวพื้นเมืองที่ช่ือว่า “ข้าวพันธุ์ลืมผัว ข้าวพันธุ์หอมกระจุย ข้าวพันธุ์หอมดง” 
(เมืองเรืองแสง, ๒๕๕๖ : ออนไลน์) แต่พันธุ์ที่ส าคัญที่สุด คือ ข้าวพันธุ์หอมดงเพราะเกรงว่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ชนิดนี้จะหายไปจากเพาะปลูกของเกษตรกรบริเวณนี้ จึงใช้พื้นที่แปลงนารวมของหมู่บ้านในการปลูกข้าวพันธุ์
หอมดง โดยอาศัยน้ าที่ล้นจากหอเก็บน้ า ไม่ต้องเสียค่าน้ ามันในการสูบน้ าเข้าแปลงนาเหมือนกับนาแปลงอื่น
ของคนในชุมชน และใช้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์หรือสารก าจัดแมลงและศัตรูพืชที่ไม่รบกวนธรรมชาติมาเป็น
หลักในการท านาแปลงนี้ โดยเฉพาะน้ าส้มควันไม้ที่ทางสมาชิกในเครือข่ายท าการผลิตขึ้นมาใช้เองในแปลงนา 
(เป็นการท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่คนภายในชุมชน) ในช่วงแรกก็อาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
ผู้น าและปราชญ์ชุมชนเป็นหลักในการช่วยกันท าแปลงนารวมนี้ และได้ท าการจัดตั้ง “กลุ่มโรงเรียนชาวนา บ้าน
ธารมะยม” ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมดงแก่คนในชุมชน
ประมาณ ๑ ไร่ ต่อปี ในส่วนของปริมาณข้าวพันธุ์หอมดงที่เหลือจากการแจกจ่ายก็สามารถน าไปขายได้เกวียน
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ประสงค์ โพธิ์พระรส, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) ที่ราคาข้าวพื้นเมืองของที่นี่มีราคาสูงกว่าข้าว
พันธุ์เดียวกันแต่ปลูกในพ้ืนที่อ่ืน เพราะข้าวในพื้นที่น้ีปลูกแบบปลอดสารพิษ ท าให้ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐) คนใน
ชุมชนเกือบทุกครัวเรือนหันมาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก และยังมีการปลูกผักสวนครัวและไม้ผลตามฤดูกาลใน
บริเวณชุมชนเพิ่มได้อีกด้วย โดยทางเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้น าความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงค์จักรี) มาเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชนได้ทราบและน าแนวคิดนี้
ไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม (ณรงค์ แรงกสิกร, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 

จากแนวโน้มการเพิ่มผลผลิตของพันธุ์ข้าว ก็ได้มีนักวิชาการอิสระ, หน่วยงานภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐหันมาสนใจพันธุ์ข้าวหอมดงมากขึ้น ท าให้คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการขยายพันธุ์
ข้าวชนิดนี้ไว้เพื่อจ าหน่าย แต่ในขณะนั้นเองเกษตรกรในชุมชนก็ถูกนายทุนผู้รับซื้อพันธุ์ข้าวกดราคาข้าว รวมไป
ถึงการกดราคาพืชผักสวนครัวและผลไม้ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านมะยมจึงได้ท าการ
ปรึกษาหารือกัน เพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคาพืชผลทางการเกษตร จึงได้ตกลงกันในท่ีประชุมเพื่อจัดตั้ง “โรงสี
ข้าวของชุมชน” ขึ้นมา เพื่อสีข้าวให้แก่คนในชุมชน รวมไปถึงคนจากชุมชนอ่ืน ๆ ที่ต้องการจะสีข้าวในราคาถูก 
ช่วยในการลดต้นทุนของเกษตรกรในชุมชนและสามารถหารายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย จากการเปลี่ยนระบบ
ความคิดที่ต้องน าพืชผลทางการเกษตรไปขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง เปลี่ยนมาเป็นจัดหาตลาดการค้าเอง โดย
อาศัยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และอาศัยความรู้และตลาดจากกลุ่มพันธมิตรกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ี 
เช่น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โครงการจอมป่า การเปิดบูทขายข้าวตามงานเกษตรแฟร์ในที่ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งใน
ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้กลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านธารมะยมจะมีการน าเยาวชนภายในชุมชนมาร่วมอยู่เสมอ 
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะและรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้ดีที่สุด 

ผู้ศึกษามองในประเด็นนี้ว่าเมื่อทางเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้น าความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และเป็นหลักในการ
ด ารงชีวิตภายในชุมชน ท าให้ระบบความคิดของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีไม่เคยมีอ านาจในการต่อรอง
กับกลุ่มนายทุน (ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่มีอ านาจทางการเมืองมากกว่ากลุ่มเกษตรกรรายย่อย) ก็สามารถบริหาร
จัดการกับปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ าได้เอง โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับมุมมองบางส่วนของคุณนิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ AF๖) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

“นี่อาจจะเป็นครั้งปรกที่ซานิเริ่มเข้าใจวิธีคิดเรื่อง “ความกลัว” ที่น าไปสู่ “ความกล้า” ของผู้คนใน
ชุมชนบ้านธารมะยม “ความกลัว” ในเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านจะอันตรธานไปจากชีวิตของตนเอง มันท าให้พวก
เขาเกิด “ความกล้า” ที่จะทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจในการเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นดั่งต้นทุนชีวิตของตนเอง “ต้นทุน
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ชีวิต” ซึ่งคนยุคสมัยนี้บางกลุ่มอาจคิดว่าเสียเวลาเรียนรู้ ให้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ... นอกจากน้ัน “ความกลัว” ยัง
ท าให้พวกเขาเกิด “ความกล้า” ที่จะปฏิเสธระบบความคิดและวิธีปฏิบัติในการด ารงชีพแบบทุนนิยม สังคม
เศรษฐกิจแบบมือใครยาว ตัวใครใหญ่ กอบโกยได้มากกว่า มาด าเนินวิธีแบบทุนชีวิต สังคมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ในสังคมยุคสมัยวัตถุนิยมเป็นใหญ่ ถ้าคนเราเริ่มมีความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งดี ๆ สิ่งที่ทรงคุณค่า ซึ่งเคย
มีอยู่ในบ้านของตนเอง “กลัว” จนก่อให้เกิดความ “กล้า” ที่จะลงทุน ลงแรงส าแดงพลัง เพื่อการรักษาสิ่งดี ๆ 
เหล่านั้น มันคงจะท าให้สังคมแห่งน้ีเป็นสังคมอุดมสุขอย่างแน่นอน” (นิภาภรณ์  ฐิติธนการ, ๒๕๕๖ : ออนไลน์) 

3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน 
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้ เป็นผลพวงมาจากกิจกรรมที่ ๑.กิจกรรมประปาภูเขาและการปลูกป่า 
และ ๒.กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนชาวนา หมู่บ้านธารมะยม ท าให้คนในชุมชนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายป่า
ชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาท ากิจกรรมต่าง ๆ และ
ได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลต่อไป ในส่วน
ของรายได้ให้แก่ชุมชน เราอาจมองเห็นจากรายได้ในกิจกรรมประปาภูเขา รายได้จากการจ าหน่ายพืชผล
ทางการเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รายได้จากการจ าหน่ายน้ าส้มควันไม้ รายได้จากตลาดชุมชน และยังมี
รายได้จากเรื่องอื่น ๆ อีก ท าให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนจ านวนไม่น้อย โดยเครือข่ายจะน าเงินรายได้ที่
สมาชิกร่วมกันหามาเข้าที่ประชุม เพื่อน าเงินส่วนนี้ไปตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการของชุมชน เช่นการน าเงินไปแจก
เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนในชุมชน น าเงินส่วนหนึ่งไปจ้างครูมาสอนในโรงเรียนของชุมชนเอง 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กลง แต่ชุมชนมองว่าไม่ควรยุบ เพราะอย่างน้อยเยาวชน
ภายในชุมชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ไกลและยังช่วยลดภาระค่าเดินทางของผู้ปกครองได้อีก
ด้วย น าเงินบางส่วนไปเป็นสวัสดิการคนชราและผู้พิการ หรือปล่อยให้กู้ยืมเพื่อการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
กะทันหัน เป็นต้น (สุวิทย์ พิลึก, ๒๕๖๐ : ออนไลน์) 
 ในส่วนของกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน นอกเหนือจากรายได้ที่มา
จากอาชีพหลักให้แก่คนภายในชุมชนนั้น ทางเครือข่ายจะมอบหน้าที่หลักให้แก่ คุณณรงค์ แรงกสิกร, คุณ
ประสงค์ โพธิ์พระรส และคุณสุวิทย์ จันทร์ศรีรักษา เป็นหลักในการติดต่อประสานงานและดูแลบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกท่ีให้การสนับสนุนท้ังอุปกรณ์ เครื่องมือ ทุน หรือแม้กระทั่งการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  โดย
ใช้พื้นที่ของโรงเรียนชาวนาเป็นสถานที่ในการอบรมและขอใช้บ้านของสมาชิกที่มีความประสงค์ยินยอมให้ทีม
วิทยากรหรือผู้ศึกษาดูงานได้เข้าพักและทานอาหารร่วมกัน จากพืชผักสวนครัวที่โรงเรียนชาวนาได้ปลูกไว้ (ให้
อารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ใช้บ้านของคนในชุมชนเป็นโฮมสเตย์ (Homestay) ไปในตัว) เพื่อลด
ภาระค่าเช่าสถานท่ี ค่าเดินทาง ของทั้งคนในชุมชน, ผู้เข้าร่วม, ทีมวิทยากร และผู้ศึกษาดูงาน (เพิ่งอ้าง) 
 การน าความรู้ที่คนในชุมชนได้รับจากการอบรมในแต่ละครั้งไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น มักได้รับ
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐอยู่เสมอ เช่น การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครสวรรค์, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, กรมป่าไม้, นักวิชาการ
จากกรมอุทยาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ และนักวิชาการของ ปตท. เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงานจะมีขอบเขตและเนื้อหาหลักในการ
อบรมที่ต้องมาจากความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก หรือมองเห็นว่าประเด็นส าคัญและต้องการที่จะ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชาวบ้านทั่วไป ก็อาจมีการขอความร่วมมือผ่านเครือข่ายนี้เป็นหลักในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหรือการให้การอบรมในเรื่องต่าง ๆ แก่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 
 การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน นอกเหนือจากรายได้ที่มาจากอาชีพหลัก
ให้แก่คนภายในชุมชนนั้น ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก กศน.จังหวัดนครสวรรค์เป็นหลัก กศน.จะเข้ามาให้
ความรู้และแจกจ่ายอุปกรณ์พื้นที่ในการหารายได้ เช่น การให้ความรู้ในหลักสูตรการเดินสายไฟภายในอาคาร 
หลักสูตรการท าผ้ามัดย้อม หลักสูตรการเพาะเห็ดในโรงเรือน หลักสูตรน้ าส้มควันไม้ หลักสูตรการพัฒนาต่อ
ยอดการออกแบบแพ็คเก็จในการบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร หลักสูตรช่างประปา หลักสูตรการจักสาน
จากไผ่ในชุมชน เป็นต้น (กัญญาณี วิทย์ธรรมานนท์, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) โดยหลักสูตรที่ กศน.น ามาให้ความรู้
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นั้นจะอยู่ภายใต้กรอบเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก สอนให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองและหาราย ได้
เสริมจากอาชีพที่ทาง กศน.มาอบรมให้ความรู้ โดยจะมีการรายงานผลและติดตามผลของหลักสูตรต่าง ๆ อยู่
เสมอ ในบางกรณีที่คนในชุมชนประสบปัญหาภายในหลักสูตรก็สามารถแจ้งมายัง กศน. หรือหาความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่นได้ตลอดเวลา 

พื้นที่ส าคัญแห่งหนึ่งของบ้านธารมะยมในการสร้างรายได้ คือ “ลานตลาด” หรือตลาดชุมชนที่คนใน
ชุมชนสามารถน าพืชผัก อาหาร หรือของใช้ที่มีมาขาย เพื่อสร้างรายได้ที่หมุนเวียนอยู่ภายในชุมชนตัวเอง ไม่
รั่วไหลไปสู่ภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นตลาดความคิด ที่สร้างการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน สิ่งต่าง ๆ ระหว่าง
คนในชุมชนด้วย เมื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ก็จะมองเห็นความเช่ือมโยงของปัญหาต่าง ๆ ทั้งของชุมชน
ตัวเองและปัญหาจากภายนอกด้วย นอกจากน้ียังมีธนาคารชุมชน โดยเอาเงินกองทุนหมู่บ้านที่ได้จากรัฐบาลมา
จัดสรรใหม่ ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าแหล่งการเงินอื่น ๆ เพื่อให้คนในชุมชนน าเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือเพื่อลดปัญหาการไปกู้จ านวนมากจาก ธ.ก.ส. หรือในบาง
กรณีเพื่อให้หมดหนี้ ธ.ก.ส. เร็วข้ึน และมีดอกเบี้ยหมุนเวียนมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาอื่นภายในชุมชนได้ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธาร
มะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้คนภายในและภายนอกชุมชน หรือผู้ที่
สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ไปส่งเสริมรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมของแต่ละครัวเรือน
ได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติในการ
ด ารงชีวิต และยังสามารถน าผลผลิตจากทุกกิจกรรมที่กล่าวมาในข้างต้น มาเป็นตัวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
น าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยังเป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างจิตส านึกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นการพึ่งพาตนเอง
อย่างแท้จริง 

4. กิจกรรมด้านการเป็นแหล่งความรูใ้ห้แก่บุคคลภายนอก 
เนื่องจากชุมชนบ้านธารมะยม ต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีการด าเนินกิจกรรม

หลายด้าน มีการบูรณาการผ่านองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มาปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เข้าบริบทภายในชุมชนของ
ตนเอง ผ่านเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
หลัก ด้วยผู้น าและสมาชิก รวมไปถึงการแสดงให้เห็นผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายร่วมกับคน
ภายในและภายนอกชุมชน เครือข่ายนี้จึงได้รับการยอมรับให้กลายเป็นกลุ่มและเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษา

ประเด็นต่าง ๆ ที่เครือข่ายนี้ได้ด าเนินกิจกรรมผ่านกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม (กลุ่มออมทรัพย์ (กองทุนหมู่บ้าน), กลุ่ม
น้ าส้มควันไม้ กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน และกลุ่มโรงเรียนชาวนา)  

การเป็นแหล่งความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกนั้น มีทั้งการมาศึกษาดูงานและการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกัน
ภายในพื้นที่ เช่น นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต มาร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ า
บนภูเขาแม่กระทู้ เพื่อใช้ในการผลิตประปาภูเขา โดยนักศึกษากลุ่มนี้ก็จะได้รบัความรูใ้นการท าประปาภูเขาโดย
พึ่งอุปกรณ์จากธรรมชาติในการสร้างฝาย, ตัวแทนนักวิชาการและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขต
นครสวรรค์) เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและน าน้ าส้มควันไม้ไปใช้ในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเอง,  
นักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมท ากิจกรรมปลูกป่าและ
ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมบริเวณภูเขาแม่กระทู้ และนักศึกษาจากวิทยาเทคนิคนครสวรรค์ เข้า
ร่วมอบรมและให้ความรู้ในหลักสูตรงานช่างและงานฝีมือต่าง ๆ กับเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ 
บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ เป็นต้น (เพิ่งอ้าง) โดยการศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะการดูงาน
แบบหมู่คณะจะได้รับการต้อนรับจากสมาชิกของเครือข่ายเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องที่พัก ให้พักบ้านสมาชิกเป็น
แบบ  โฮมสเตย์ (Homestay) อาหารที่น าส่วนประกอบในการปรุงมาจากพืชผลที่มีอยู่ในโรงเรียนชาวนา และ
ความน่ารักของคนในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่น ารายได้มาสู่ครัวเรือนและชุมชนมาโดยตลอด 
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เมื่อเครือข่ายนี้กลายเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก หรือการกล่าวถึง
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายนี้ผ่านเวทีเสวนาต่าง ๆ เช่น การเป็นพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็นการบริหารจัดการน้ าโดยชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ เป็นต้น และ
สมาชิกของเครือข่ายเองยังสามารถออกไปให้ความรู้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้เช่นกัน ด้วยการออกไปเป็น
วิทยากรให้ความรู้ตามประเด็นที่สมาชิกถนัดหรือมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ เช่น คุณประสงค์ โพธิ์พระรส 
ช านาญในเรื่องของหญ้าแฝกและกิจกรรมที่ด าเนินภายใต้กลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านธารมะยม ทาง กศน.ก็ได้เชิญ
ให้คุณประสงค์ไปบรรยายเรื่องนี้ให้แก่ชุมชนอื่นได้รับฟัง, คุณสุวิทย์ จันทร์ศรีรักษา และคุณณรงค์ แรงกสิกร 
เคยเป็นข้าราชการครูที่ท างานในพื้นที่เขาแม่กระทู้ จึงน าความรู้ที่มี ผนวกกับแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอามาถ่ายทอดในเวทีวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น โดยการออกไปเป็นวิทยากร
ภายนอกชุมชนนั้น รายได้หลังหักจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ทางผู้บรรยายเองก็มอบรายได้ส่วนนี้ให้แก่
กลุ่มออมทรัพย์ (กองทุนหมู่บ้าน) เพื่อน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การด าเนินงานของเครือข่ายป่า
ชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ในมุมมองของผู้ศึกษานั้นมองว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายนี้ นอกจากต้องเป็นคนใน
พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านธารมะยมแล้ว คุณยังต้องมีจิตสาธารณะให้แก่ชุมชน (เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และ
เสียสละเวลา) ในการศึกษาและลงมือปฏิบัติ เพื่อรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในชุมชนไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ซึ่ง
เครือข่ายเองจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเพียงใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับการประสานผลประโยชน์กับกลุ่ม
หรือพันธมิตรอื่น ๆ และภาวะความเป็นผู้น าของผู้น าในเครือข่ายว่าจะสามารถรักษาผลประโยชน์ของเครือข่าย
ได้มากน้อยเพียงใด 

5. กิจกรรมทางด้านดนตรีและศิลปะ  
กิจกรรมสุดท้ายของเครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัด

นครสวรรค์ ตามเกณฑ์การพิจารณาของผู้ศึกษานั้น คือ กิจกรรมทางด้านดนตรีและศิลปะ โดยทางกลุ่มโรงเรยีน
ชาวนาบ้านธารมะยมได้เล็งเห็นถึงการใช้ดนตรีและศิลปะเข้ามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจและสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพึ่งพาตนเองเป็นหลักได้นั้น กิจกรรมในด้านนี้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเน้นกลุ่ม
เยาวชนในชุมชนเป็นพิเศษ (สุวิทย์ จันทร์ศรีรักษา, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) ที่นอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้
และการปฏิบัติจริงให้คนในชุมชนได้เห็น 

เยาวชนและคนภายในและภายนอกชุมชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เสมอ เพราะถือเป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้น เพื่อสร้างพันธมิตรกับพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการจัดมินิคอนเสิร์ตที่น าโดย “คุณตู่ ตะวันฉาย ใต้แสงดาว” 
และยังมีการเชิญศิลปินอื่น ๆ ที่เป็นดนตรีในแนวเพื่อชีวิต หรือวงดนตรีที่มีช่ือเสียงในสายงานอนุรักษ์ เช่น 
เปี๊ยก ปางศิลาทอง, สหายตุ๊ ดาบศิลา, น้าหงา คาราวาน, วงผ้าขาวม้า, เดช อัสดง, กิตติ รีไซเคิล เป็นต้น 
มาร่วมกันบรรเลงเพลงต่าง ๆ และมีการจัดแสดงงานศิลปะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาจัดแสดงใน
บริเวณพื้นท่ีจัดแสดงคอนเสิรต์ (ตะวันฉาย ใต้แสงดาว, ๒๕๖๐ : ออนไลน์) ท่ีซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นบริเวณรมิ
ธารเขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม ต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประจ าทุกปีและจัดขึ้น
ในช่วงฤดูหนาว (ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี) โดยคอนเสิร์ตได้ถูกจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ ๖ 
แล้ว ยังไม่รวมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินท่านอื่น ๆ หรือการฉายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลางแจ้งให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจได้รับชม ซึ่งในงานจะมีการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกรภายในชุมชนอยู่เสมอ 

นอกจากน้ีทางปราชญ์ชุมชนของบ้านธารมะยม ที่น าโดย คุณสุวิทย์ จันทร์ศรีรักษา ยังเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตรและเหลือใช้จากการท ากิจกรรมในครัวเรือน มาประดิษฐเ์ป็นของ
ใช้และเครื่องดนตรีที่ผลิตมาจากวสัดุเหลือใช้ เช่น กะลามะพร้าว ถังน้ าพลาสติก กระป๋อง ท่อพีวีซี เป็นต้น โดย
น ากลุ่มเยาวชนภายในโรงเรียนของชุมชนมาร่วมกันประดิษฐ์และน าไปใช้งานจริง จนน าไปสู่การก่อตั้งชมรม
ดนตรีพื้นบ้านท่ีใช้เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้ (สุวิทย์ จันทร์ศรรีักษา, ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) เป็นการปลูก
จิตส านึกและการรู้คณุค่าของวัสดเุหลือใช้ภายในชุมชน และยังลดปรมิาณขยะภายในชุมชนได้อีกด้วย 



46 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเรื่องการรวมกลุ่มทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนคน
รักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทราบสาเหตุของการรวมตัวและการ
ด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ เอกสารจากทาง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากภาคสนาม และยังค้นเพิ่มเติมจากการตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
คือ พบปัจจัยความคงอยู่และความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ ผู้ศึกษาจึงขอสรุปผลการศึกษาออกเป็นดังภาพ
ต่อไปนี ้

 
 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เกิดการรวมตัวกันอย่างจริงจังในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ด้วยการด าเนินกิจกรรมแรก คือ การรวมตัว
กันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่า จึงขอความร่วมมือจาก ปตท. ในการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และ
พัฒนาไปเป็นการจัดท าโครงการประปาภูเขา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าและป่าไม้เสื่อมโทรม สาเหตุ
การรวมตัวของเครือข่ายนี้จึงมาจาก ๓ ปัจจัย คือ ๑.ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณภูเขา
แม่กระทู้ (โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ า) ๒.ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในท า
การเกษตร (ที่เป็นผลพวงมาจากปัจจัยที่ ๓) และ ๓.ปัญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อมีการ
รวมตัวกันของเครือข่ายนี้ ผู้น าของเครือข่ายจึงได้เริ่มแสดงบทบาทและการเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ใน
นามของเครือข่ายฯ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ พบว่า เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า 
เขาแม่กระทู้ บ้านธารมะยม มีการด าเนินกิจกรรมอยู่ ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมประปาภูเขาและการปลูกป่า, 
กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนชาวนา หมู่บ้านธารมะยม, กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน, 
กิจกรรมด้านการเป็นแหล่งความรู้ให้แก่บุคคลภายนอก และกิจกรรมทางด้านดนตรีและศิลปะ 

โดยทั้ง ๕ กิจกรรม มีความเช่ือมโยงกันทุกประเด็น ถึงแม้ว่าบางกิจกรรมจะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกตา่ง
กัน แต่แท้จริงแล้วทุกกิจกรรมมันแฝงไปด้วยเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมาจากการกระตุ้นจิตส านึกของคนใน
ชุมชน น ามาสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้โดยชุมชนเอง ลดการพึ่งพาภาครัฐ การด าเนินชีวิตภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อการด าเนินของคนในชุมชนที่เน้นเรื่องการยั่งยืนเป็นหลัก 
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จากวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา ในเรื่องของจุดแข็งที่ท าให้เครือข่ายป่าชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้ บ้าน
ธารมะยม คงอยู่และมีความเข้มแข็ง วิเคราะห์ได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 

1. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของสิ่งที่ตนมีอยู่ เดินตามรอยพ่อ
หลวง (รัชกาลที่ ๙) และตัวชุมชนเองยังคงมีความชนบทสูง มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถน า
ออกมาใช้ได้ และความเจริญเติบโตของชุมชนยังไม่ก้าวกระโดดแบบชุมชนเมือง จึงท าให้การปลูกฝังและลงมือ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากในชุมชนบ้านธารมะยม โดยอาศัย
เครือข่ายเป็นท่ีกระจายความรู้ในส่วนน้ีให้แก่คนในชุมชน 

2. พันธมิตรหรือกลุ่มผลประโยชน์จากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เป็นการประสานงานของ
ผู้น าและสมาชกิภายในเครือข่ายฯ ที่สามารถดึงพันธมิตรหรือกลุ่มผลประโยชน์จากภายนอกให้เข้ามาสนับสนุน
ทั้งอุปกรณ์ เงินงบประมาณ รวมไปถึงการให้ความรู้จากพันธมิตรทั้งหลาย โดยผู้น าของเครือข่ายฯ จะน าข้อมูล 
วิธีคิด หรือขั้นตอนการท างาน ในส่วนนี้มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อน ามาใช้ตามบริบทของชุมชนของตนเอง เพื่อก่อ
ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คนในชุมชนให้ได้มากที่สุด 

3. องค์ความรู้และการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งของผู้น าเครือข่ายฯ ถึงแม้ว่าผู้น าของเครือข่ายฯ 
นี้จะเป็นผู้สูงอายุและมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม แต่ด้วย “ความกลัว” ที่น าไปสู่ “ความกล้า”(นิภาภรณ์  ฐิติ
ธนการ, ๒๕๕๖ : ออนไลน์) ท่ีจะเปลี่ยนระบบความคิดแบบเดิม ท่ีมุ่งเน้นการด ารงชีวิตที่อิงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นหลัก (โดยไม่สนใจความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในชุมชน) ไปเป็นระบบความคิดแบบใหม่ ที่มุ่งเน้น
การด ารงชีวิตที่อิงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตของลูกหลานในชุมชน 
ผู้น าเครือข่ายฯ จึงท าเป็นตัวอย่างให้แก่คนในชุมชนได้เห็นก่อน เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้ว่า “ต้องกล้าเปลี่ยน
ความคิด เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” 
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การสร้างคุณค่าผู้สูงอายุให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
The Value of the Old Age of ๒๑st Century Life Skills 

ณัฐหทัย  นิรัติศัย Nathatai Nirattisai* 
 

บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ และก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่พบในผู้สูงอายุส่วนมากคือ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการดูแล และด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุโดยตรงหากไม่มี
ทักษะและการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมย่อมส่งผลไปถึงอนาคต เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจึงควรการสร้างการเรียนรู้ทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่ผู้สูงอายุ คือ ทักษะ ๓R x ๗C 
ประกอบด้วย ทักษะ๓ R คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะ ๗ C คือ ๑. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา ๒. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๓. ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ๔. ด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ๕. ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ๖. ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ๗.ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้  ทักษะดังกล่าวผู้สูงอายุ
อาจไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกด้านเพราะบริบทของผู้สูงอายุแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ทักษะที่ผู้สูงอายุควรจะมี
ได้แก่ ๓R อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ ๓ C คือ ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีมและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกรมกิจการผู้สูงอายุ ควรจัดท าโครงการฝึก
ทักษะให้แก่ผู้สูงอายุท้ังด้าน การฝึกทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม  

ABSTRACT 

Aging society in Thailand sine ๒ ๐ ๐ ๕  and going to be completely of old age society 
on ๒ ๐ ๑ ๒ .  The importance to preparing for the old age in ๒ ๑ st century on present was find 
out of problems such as health, mind, social, economy, care, and technology etc.  The direct 
problems impact to aging society without the skills, plan and prepare affect to the future. The 
protect and solve the problems should make the learning skills in ๒๑st century for the old age 
namely the ๓ Rx๗ C skills including ๓  skills as reading, writing, calculate.  The ๗ C skills are ๑ . 
The concentrate thinking and problem solving, ๒. Creative and innovation, ๓. To understand 

                                                           
*
 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
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the different culture and paradigm, ๔ .  Cooperation, teamwork, leadership, ๕ .  Mess 
communication, information, to know the media, ๖ .  The skills of computer and technology, 
information and mess communication, ๗ .  Career skills and learning.  The different kind of 
character of old age was not for all the skills but the only ๓ R skills such as reading, writing, 
and calculate.  The ๓ C was difference to understand of culture, cooperation, teamwork and 
computer skill, therefore, the value of the old age for live in the happiness society.  The 
government, the private, the civil society and the specific of aging society section must be 
practiced them for basic computer and the teamwork skills. 

บทน า 

 ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ และจะสิ้นสุดใน พ.ศ ๒๖๔๓ ซึ่งผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลา     
๑๖ ปี ยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้คนรุ่นใหม่อาจจะเข้าใจบริบทของสังคมในยุคนี้ว่าต้องเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระ
อะไรบ้างแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจว่า ศตวรรษที่ ๒๑ คืออะไร ค านี้ใช้กันมากในแวดวงการศึกษาที่ต้องมี
การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เท่าทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาการเรียนการ
สอนแบบเก่าอาจไม่ครอบคลุมและมีคุณภาพที่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับนาๆ
ประเทศเพราะการศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑
หรือท่ีเรียกว่ายุคความรู้ มีเป้าหมายของการศึกษา (วิจารณ์ พานิช,๒๕๕๕,หน้า ๑๑-๑๔) ดังนี้  

     ๑. เพื่อการท างานและเพื่อสังคม  โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาและมีบทบาทในเศรษฐกิจโลก  

๒. เพื่อฝึกฝนสติปัญญาของตน โดยพัฒนาตนเองด้วยความรู้ผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือเพิ่ม
ศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่องอ านวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๓. เพื่อท าหน้าที่พลเมือง โดยเข้าร่วมในการตัดสินใจ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการรับใช้ท้องถิ่นไป
จนถึงระดับโลก ด้วยตนเองหรือผ่านระบบออนไลน์หรือ Social network  

๔. เพื่อสืบทอดจารีตและคุณค่า โดยเรียนรู้ศาสตร์ในสาขาอย่างรวดเร็วและสามารถประยุกต์ใช้หลัก
วิชาข้ามสาขาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ สร้างเอกลักษณ์ของคนจากวัฒนธรรมจารีตที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย เข้าร่วมกิจกรรมข้ามวัฒธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองโลกและเข้าสู่จารีตใหม่และสืบทอดสู่คนรุ่น
ต่อไป  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการศึกษาในยุคนี้เปลี่ยนไป ทุกระบบในสังคมย่อมต้องปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงตามมิฉะนั้นการพัฒนาประเทศจะไม่ต่อเนื่องเพราะคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่จะไม่สามารถต่อติด
ทางความคิดและกระบวนการท างานร่วมกันได้เนื่องจากมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างราบรื่นทุกภาคส่วนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงมิใช่เพียงนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรในแวดวงการศึกษาเท่านั้นที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวในเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องของทุกคน 
ทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยทักษะที่คนในศตวรรษที่ ๒๑ 
จะต้องเรียนรู้ คือหลัก ๓R x ๗C (วิจารณ์ พานิช,๒๕๕๕,หน้า ๑๙)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนต้องเรียนรู้  
 

๓R 
 

๗C 
Readind 
อ่านออก 

Critical thinking & problem solving 
(ทักษะด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกป้ัญหา) 

(W) Riting 
เขียนได้ 

Creativity & innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 

(A) Rithmetics 
คิดเลขเป็น 

Cross-cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตา่งกระบวนทัศน์) 

 Collaboration, teamwork & leadership  
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเปน็ทีม และภาวะผู้น า) 

 Communications, information & media literacy  
(ทักษะด้าน การสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 

 Computing & ICT literacy 
 (ทักษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 Career & learning skills  
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

 
จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่นักเรียน นักศึกษาหรือคนในวัยท างานเท่านั้นที่

ต้องเรียนรู้แต่เป็นเรื่องของคนทุกวัยเพราะทักษะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจ าเป็นต้องมีหากไม่มีก็ต้องเปิดใจที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะการด ารงชีวิตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการหลั่งไหลของ
วัฒนธรรมนานาชาติเข้ามาสู่ประเทศ การเปิดตลาดการค้าแบบเสรี โดยเฉพาะปัจจุบันประเทศไทยมีการเปิด
เสรีอาเซียน AEC ทักษะต่างๆเหล่านี้จึงมีความจ าเป็นในยุคของโลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วย
ความสะดวกสบาย โลกมีขนาดแคบลง หากไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนาตนเองจะท าให้การด ารงชีวิตในสังคม
เป็นไปด้วยความล าบาก การแข่งขันกันสูงในทุกๆด้าน มากขึ้นอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
 
ความเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา ผู้อาวุโส เป็นศัพท์ที่คนทั่วไปมักใช้เรียกบุคคลที่มีอายุมาก มีความเสื่อมถอย
ของสภาพร่างกาย หรือบุคคลที่อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ซึ่งมีค านิยาม ความหมายของค าเหล่านี้มากมาย 
โดยในประเทศไทยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้ค านิยามค าว่า ผู้สูงอายุ คือ บุคคลซึ่งมีอายุ      
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ส่วนค าจ ากัดความของค าว่าผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations:UN) ไม่มีการก าหนดเกณฑ์เริ่มต้นท่ีเป็นมาตรฐานแต่ยอมรับโดยทั่วไปว่าหมายถึงบุคคลหรือ
กลุ่มประชากรที่มีอายุตามปีปฏิทินตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป  จากความหมาย ค านิยาม เบื้องต้นมองว่าผู้สูงอายุคือ
บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ปัจจุบันสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจและให้ความส าคัญมาก
เนื่องมากจากจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก การเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นสิ่งที่ทุ กคนหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) เนื่องจากมี
ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๐.๔% (ชมพูนุท พรหมภักดิ์,๒๕๕๖:๑) ซึ่งเข้าเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติ
ก าหนดไว้ว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต้องมีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่า ๑๐% ส าหรับเกณฑ์การแบ่งระดับสังคมของ
ผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได้แบ่งผู้สูงอายุเป็น ๓ ระดับ ดังน้ี (ชมพูนุท พรหมภักดิ์,๒๕๕๖:๓) 
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1. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) คือ การมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปท้ังเพศ
ชายและเพศหญิง มากกว่า ๑๐% ของประชากรทั้งประเทศ 

2. สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คือ เมื่อประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 
๒๐% หรือประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น ๑๔% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ 

3. Super - aged society คือ สังคมที่มีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปมากกว่า ๒๐% ของ
ประชากรทั้งประเทศ 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และคาดการณ์ว่าประเทศ
ไทยก าลังจะเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นของไทย 

ขณะนี้จ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจากการส ารวจสถิติ
ผู้สูงอายุในประเทศไทยปีล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าประเทศไทยมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจ านวน 
๙,๙๓๔,๓๐๙ คนคิดเป็นร้อยละ๑๕.๐๗ ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย ๔,๔๗๙,๑๓๘ คน  เพศหญิง 
๕,๔๕๕,๑๗๑ คน โดยจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานครฯ ส่วนจังหวัดที่มี
ผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง  

 

 
ที่มา: ข้อมูลสถิติจ านวนผู้สูงอายุประเทศไทยปี ๒๕๕๙ กรมกิจการผู้สูงอายุ 
 
จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบันมีตัวเลขค่อนข้างที่สูง โดยเฉพาะจ านวน

ประชากรผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีมากกว่าเพศชายในทุกปี ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า การใช้ชีวิตของเพศหญิงมีความ
ละเอียดรอบคอบมากกว่าเพศชายที่มีความคึกคะนอง ความบ้าบิ่น จนท าให้เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตและเพศหญิงมีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากกว่าเพศชาย ดังจะเห็นได้จากเพศหญิงเมื่อมีความ
เจ็บป่วยเล็กน้อยจะไปพบแพทย์เพราะมีความวิตกกังวลส่วนเพศชายเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยมักจะไม่ไปพบแพทย์
รอจนกว่าจะเป็นหนักหรือแม้กระทั่งเรื่องการใช้ชีวิตพฤติกรรมส่วนตัวที่เพศชายมักจะใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการ
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ท าลายสุขภาพ เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้อัตราผู้สูงอายุเพศ
หญิงมีมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย  

นอกจากนี้สถิติดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราแนวโน้มการเกิดของประชากรมีจ านวนลดลง 
ประชากรวัยเด็ก ประชากรวัยท างานมีจ านวนน้อยกว่าวัยผู้สูงอายุ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นภาพ
ได้หลายมุมมอง ในด้านบวกอาจมองได้ว่าประชากรมีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีทั่วถึงและ
ครอบคลุมท าให้อัตราการตายลดน้อยลง  หากมองอีกมุมหนึ่งจะพบว่า อัตราการเกิดลดน้อยลงอาจสะท้อนให้
เห็นว่าระบบเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูงข้ึน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยลง ท าให้ประชาชนชะลอ
การมีบุตรโดยมองว่าการมีบุตรเป็นภาระที่หนักต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและต้องทุ่มเทเวลาในการดูแลนอกจากนี้คน
ในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าการมีบุตร เช่น การเรียนในระดับที่สูงขึ้น การเร่งสร้างทรัพยส์นิ 
การซื้อบ้าน ซื้อรถ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นต้น  

 
สภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่สังคมต้องเผชิญ  

 เมื่อประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วและก าลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ย่อมต้องพบปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในอดีตพบว่าผู้สูงอายุจ านวนไม่
น้อยอ่านหนังสือไม่ออกหรือมีความสามารถในการอ่านอย่างจ ากัด มีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ และมีปัญหาสุขภาพ 
คือ อาการปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งภาวการณ์เจ็บป่วยเป็นเหตผุล
ประการหนึ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถท างานได้  (วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล,อินเทอร์เน็ต,๒๕๔๒) หรือ
แม้กระทั่งปัญหาที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญยังคงเป็นเรื่องเดิม ๆ สรุปได้ ดังนี ้

1. ด้านสุขภาพร่างกาย 
ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายที่พบส่วนมากของผู้สูงอายุ คือ การเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย 

โรคภัยไข้เจ็บ การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกคน
อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น ความไม่คล่องตัวในการใช้ชีวิต 
ปัญหาการได้ยิน การฟัง ที่ไม่ ชัดเจน การเสื่อมของกระดูก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นต้น                    
หากผู้สูงอายุไม่ดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่อายุน้อยเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายย่อมไม่แข็งแรงเพราะความ
เจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เกิดจากการสะสมมาเป็นระยะเวลานาน สิ่งที่ผู้สูงอายุสามารถ
ท าได้เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงมากที่สุดคือการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกิน หลีกเลี่ยงการกิน
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ สุรา ยาเสพติด หมั่นออกก าลังกายสม่ าเสมอ ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายทุกปี    
พฤติกรรมเหล่านี้แม้จะไม่ช่วยให้ผูสู้งอายุหลกีเลีย่งการเจบ็ป่วยไดท้ั้งหมดแตส่ามารถช่วยป้องกันหรือบรรเทาได้  

2. ด้านจิตใจ 
เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสิ่งที่มักตามมาคือความรู้สึกห่อเหี่ยว ท้อแท้ เหงา โดดเดี่ยว เนื่องมาจากสภาพ

ร่างกายที่เสื่อมโทรมลงย่อมส่งผลกระทบมาถึงจิตใจ การถูกลดสถานภาพและบทบาททางหน้าที่การท างาน 
เมื่อถึงวัยเกษียณผู้สูงอายุบางคนไม่ต้องออกไปท างานท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีเวลาว่างเยอะ ไม่รู้จะท า
อะไร ท าให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ถูกทอดทิ้งจากบุตรหลานเนื่องจากต้องออกไปท างาน หรือการต้องสูญเสีย
บุคคลแวดล้อมในชีวิตไปทีละคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนบั่นทอนความรู้สึกของผู้สูงอายุทั้งสิ้น สิ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวผู้สูงอายุเองโดยการพยายามหากิจกรรมท าเพื่อไม่ให้ตนเองเกิด
ความรู้สึกเบื่อ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น การหากิจกรรมที่ตนเองสนใจท า การท าตัวเป็นจิตอาสา
เพื่อช่วยเหลืองานต่าง ๆ หรือคนรอบข้างอาจหาเวลาว่างอยู่กับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าตนเองถูก
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ทอดทิ้งหรือละเลยจากบุตรหลาน การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพาผู้สูงอายุออกไปทานอาหารนอกบ้าน หรือ
ท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายและเปลี่ยนบรรยากาศ เป็นต้น 

3. ด้านสังคม 
การถูกลดบทบาทและความส าคัญลง อาจด้วยข้อจ ากัดของอายุ ความไม่แข็งแรงของสุขภาพร่างกาย 

การไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเช่นเดิม เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านก่อนเกษียณอายุอาจมีต าแหน่งหน้าที่การ
งานที่ได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น เช่น ข้าราชการ นักธุรกิจ หัวหน้างาน เป็นต้น เมื่อต้องพ้นจากต าแหน่ง
หน้าที่อาจท าให้เกิดความรู้สึกเสียดายและยังยึดติดกับต าแหน่งหน้าที่และการได้รับการยกย่องเชิดชู จากผู้อื่น 
เมื่อพ้นจากต าแหน่งหน้าที่แล้ว ยศถาบรรดาศักดิ์ ที่เคยมีหมดลง ท าให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว เคว้งคว้างได้ 
เพราะผู้สูงอายุบางคนตลอดระยะเวลาการท างานอาจแวดล้อมไปด้วยลูกน้อง บริวาร เคยชินกับการออกค าสั่ง 
ดังนั้นสิ่งที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้คือ การยอมรับความจริงและปล่อยวาง หากผู้สูงอายุสามารถท าได้จะท าให้
ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข โดยอาจมองหากิจกรรมหรืองานใหม่ๆท าแทน เช่น การเข้าวัด
ท าบุญ ฟังเทศน์ หรือใช้ความรู้ที่ตนมีเป็นจิตอาสาให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
เมื่อถึงวัยที่ต้องเกษียณจากการท างานบางครั้งหากไม่มีการวางแผนในเรื่องนี้อาจท าให้ผู้สูงอายุ

ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการไม่มีรายได้จากการท างานหรือรายได้ลดลงท าให้ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่หลังเกษียณของผู้สูงอายุมาจาก เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินออม
ส่วนตัว หรือมาจากบุตรหลาน ญาติพี่น้อง เป็นต้น ซึ่งอาจไม่มากเท่าเงินที่ได้จากการท างาน ผู้สูงอายุบางคนมี
หนี้สินติดตัวมาก่อนการเกษียณเมื่อไม่มีรายได้ย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิต บางครั้งอาจต้องไปกู้หนี้ยืมสิน หรือ
ต้องพึ่งพิงลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อมาใช้จ่ายในการด ารงชีวิต บางคนจ าเป็นต้องไปหางานท าซึ่งยากในการที่จะ
ได้งานอันเนื่องมาจากวัยที่สูงขึ้น สุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงดังเดิม ซึ่งในปัจจุบันเรามักพบว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้
เตรียมพร้อมในการเกษียณจากการท างานมักจะประสบปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนผู้สูงอายุที่มีการ
วางแผนชีวิตเกษียณจากการท างาน มักไม่ค่อยพบปัญหาดังกล่าว เงินเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ได้ป่วย ค่าเดินทาง ค่า
จิปาถะ เป็นต้น ยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานดูแลหรือใช้ชีวิตตัวคนเดียว หากไม่มีการวางแผนทางด้านการเงิน
อย่างรอบคอบ ย่อมประสบปัญหาการใช้ชีวิตอย่างล าบากในบั้นปลายชีวิต 

5. ด้านการดูแล 
ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและไม่มีผู้ดูแลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุทั้งจาก

สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป คนมุ่งที่จะท างานหาเงินมากกว่าการให้ความส าคัญกับคนในครอบครัว             
คนวัยหนุ่มสาวนิยมไปท างานในเมืองเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวท าให้ผู้สูงอายุถูกทิ้งอยู่เพียงล าพังใน
ชนบท ความกตัญญูต่อบิดามารดาลดน้อยลงและปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมแยกออกไปอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวท า
ให้ความผูกพันธ์กับผู้สูงอายุมีน้อยเพราะต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ซึ่งต่างจากในอดีตที่อยู่กันแบบครอบครัวขยาย
ซึ่งในบ้านประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้สูงอายุจึงต้องอาศัยอยู่เพียงล าพังต้องดูแลและพึ่งพาตนเอง
หากคู่ชีวิตตายจากและนอกจากนี้คนรุ่นใหม่บางกลุ่มนิยมอยู่เป็นโสดท าให้เมื่อมีอายุมากขึ้นจึงไม่มีลูกหลานท่ี
จะดูแลต้องอยู่ด้วยตนเองเพียงล าพัง  

6. ด้านการใช้เทคโนโลยี 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนเราในทุกเรื่องเพราะเป็นสิ่งช่วยอ านวย

ความสะดวกและประหยัดเวลาและเป็นเครือ่งทุ่นแรงให้แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งคนยุคใหม่นิยมน าเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ตนเองแต่เรื่องเทคโนโลยีเป็นปัญหาส าหรับผู้สูงอายุมากเนื่องจากใน
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สมัยก่อนเทคโนโลยียังมีไม่มากและไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลายเหมือนดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นผู้สูงจึงไม่คุ้นเคยและ
เปิดใจยอมที่จะให้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต ดังจะเห็นได้จากคนรุ่นเก่ามักจะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นและ
มองว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องยาก การคุ้นชินกับสิ่งเดิม ๆ ที่ตนเองเคยท า เช่น นิยมการเขียนหนังสือด้วย
ลายมือมากกว่าการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การซักผ้าด้วยมือไม่ใช้เครื่องซักผ้า การใช้เงินสดไม่ยอมใช้บัตร ATM 
เป็นต้น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหากผู้สูงอายุไม่ปรับตัวและยอมที่จะ
เรียนรู้ปัญหามักเกิดกับผู้สูงอายุอาจท าให้เกิดความเหงา ความว้าเหว่ และรู้สึกห่างเหินและไม่สามารถพูดคุยกบั
คนรุ่นหลังได้รู้เรื่องแต่หากผู้สูงอายุยอมเปิดใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีแล้วนั้นจะส่งผลให้ผู้สูงอายุคลาย
ความเหงาและใกล้ชิดกับบุตรหลานมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีเป็นจะใช้
โทรศัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรมไลน์ เฟซบุ๊ก คุยกับบุตรหลานตนเองถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลหรือไม่มีเวลาเจอกันแต่
สามารถมองเห็นและพูดคุยกันได้ตลอดเวลาที่ต้องการซึ่งเหมือนเป็นการย่นระยะทางให้คนทั้งสองวัยใกล้ชิดกัน
มากขึ้นหรือการใช้อินเทอร์เนตในการค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจหรือเล่นเกมส์เพื่อผ่อนคลายและเป็นการฝึก
ทักษะให้กับผู้สูงอายุไปในตัวได้เพราะปัจจุบันนี้มีโปรแกรมหลากหลายที่น่าสนใจที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้ซึ่งไม่
ยากจนเกินไปที่ผู้สูงอายุจะเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุตรหลานหรือคนรุ่นใหม่ด้วยที่ต้อง
เสียสละเวลาในการสอนให้ผู้สูงอายุรู้จักใช้เทคโนโลยีอาจเริ่มจากโปรแกรมง่ายๆที่ผู้สูงอายุสนใจก่อนและค่อย
พัฒนาไปเรื่อย ๆ จนผู้สูงอายุสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานที่จ าเป็นและมีประโยชน์กับผู้สูงอายุได้ ซึ่งอาจช่วยให้
ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนรุ่นใหม่ได้และไม่แตกต่างกันมากจนเกินไปที่จะสามารถพูดคุย
กันได้ 

จากปัญหาของผู้สูงอายุที่กล่าวมาในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าบางปัญหาสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้
ด้วยตัวผู้สูงอายุเอง แต่บางปัญหาควรได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือสังคม เพราะวัย
สูงอายุเป็นสิ่งท่ีทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นล าดับชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับวัยสูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญไม่ควรที่จะละเลย ท้ังด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี ทุก ๆ ด้านย่อมมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นคนที่มีการ
วางแผนชีวิตและเตรียมความพร้อมเร็วย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มีแผนการหรือการเตรียมความพร้อมเลย 

 
การสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุเพื่อให้มีทักษะ ๓ R และ ๗ C  

 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้สูงอายุเบื้องต้นผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุควรเพิ่มทักษะให้กับ
ตนเองในหลายๆด้านแต่อาจไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนอาจต้องเพิ่มทักษะที่ไม่
เหมือนกันเพราะผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่างกันบางคนมีพื้นฐานที่ดีอาจเสริมเพียงเล็กน้อยแต่ผู้สูงอายุ
บางท่านอาจต้องเสริมในหลายด้านเพื่อให้การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมี ได้แก่ทักษะ ๓R ได้แก่ Readind อ่านออก (W) Riting เขียนได้ 
(A) Rithmetics  คิดเลขเป็น ผู้เขียนมองว่าทักษะทั้ง ๓R เป็นทักษะที่จ าเป็นที่ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีเพราะเป็น
ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตและต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การจับจ่ายซื้อของ           
ในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการวางแผนชีวิตตนเองทั้งด้านการเงิน การงาน หรือการเข้าสังคม เป็นต้น ซึ่งทักษะนี้
ผู้เขียนมองว่าสูงอายุส่วนมากจะมีครบแล้วตั้งแต่ในช่วงต้นของชีวิตจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไม่มีหรือมีไม่ครบ 
เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือไม่ได้ท างานที่ต้องใช้ทักษะเหล่านี้อาจไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
ส่วนทักษะการคิดเลขเป็นผู้เขียนคิดว่าผู้สูงอายุส่วนมากสามารถคิดเลขในระดับต้นได้ เช่นการบวก ลบเลขท่ีใช้
ในการจับจ่ายซื้อของที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้หากผู้สูงอายุมีทักษะ๓R ครบจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่
ต้องพึ่งพาผู้อื่น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถท ากิจวัตรประจ าวันเพื่อให้คลายเหงาและผ่อนคลายได้ 
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เช่น สามารถไปจับจ่ายซื้อของด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน สามารถอ่านหนังสือแก้เหงาหรือเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่ตนเองได้   

ส่วนทักษะด้าน ๗C ผู้เขียนมองว่าผู้สูงอายุไม่จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะในทุกด้าน
ผู้สูงอายุสามารถเลือกเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับตนเองเพียงบางทักษะได้ 
เพราะผู้สูงอายุแต่ละคนมีพื้นฐานด้านทักษะ มีความต้องการหรือมีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทักษะที่ผู้เขียนมอง
ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญหากผู้สูงอายุเรียนรู้น่าจะก่อให้เกิดเกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุมี ๓ ทักษะ ดังนี้      

 ๑.  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork & 
leadership ) ทักษะในด้านนี้หากผู้สูงอายุบางท่านที่ได้รับโอกาสหรือจ าเป็นต้องท างานแม้ว่าตนเองจะอายุมาก
แล้วก็ตามอาจด้วยเนื่องด้วยเหตุผลบางประการไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตอาสา ท างานเพื่อสังคมหรือท างานเพื่อ
หาเลี้ยงชีพ ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีทักษะในด้านนี้เพราะการท างานบางอย่างไม่สามารถท าได้ด้วยตัวคนเดียว
จ าเป็นต้องท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะการท างานกับคนรุ่นใหม่ที่บางครั้งความคิดเห็นอาจไม่ตรงกัน
แต่เมื่อจ าเป็นต้องท างานร่วมกันแล้วจะต้องอาศัยทักษะการท างานเป็นทีม ต้องรู้จักการยืดหยุ่น ถ้อยทีถ้อย
อาศัย รู้จักปรับตัวมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการท างาน หากมัวยึดติดว่าตนอายุมากกว่าย่อมรู้
มากกว่าคนรุ่นใหม่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างานได้ และในบางครั้งความอาวุโสด้วยวัยของผู้สูงอายุอาจ
ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าหรือผู้น า ดังนั้นผู้สูงต้องมีทักษะด้านภาวะผู้น าเพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น 

๒. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT literacy) 
ทักษะด้านนี้เป็นสิ่งส าคัญในสังคมยุคใหม่หรือที่เรียกว่ายุคโลกไร้พรมแดน เพราะคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จ าเป็น
มากในยุคปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างส่วนมากล้วนขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หากไม่มีทักษะทางด้านนี้ย่อม
เสียเปรียบคนท่ีมีความรู้ในด้านนี้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหากมีทักษะหรือความรู้ในด้านนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้สูงอายุในหลายด้านทั้งด้านการอ านวยความสะดวกในการท างานที่ทุกวันนี้แทบทุกหน่วยงานจะใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างานหากผู้สูงอายุมีทักษะในด้านนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุท างานได้ง่ายขึ้นและอาจช่วย
สนับสนุนการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุได้ เช่น ผู้สูงอายุท างานที่บ้านผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่
จ าเป็นต้องเข้าไปท างานในหน่วยงานได้ หรือการขายของออนไลน์ท่ีผู้สูงอายุสามารถท าได้เพราะไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ก าลังกายในการท างานมากสามารถท างานที่บ้านได้ ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้มาใช้จ่ายในการเลี้ยงดูตนเอง
ได้ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์อาจช่วยในเรื่องการสนับสนุนด้านจิตใจให้ผู้สูงอายุคลายความเหงาได้จากการหา
ความสุขผ่านคอมพิวเตอร์ เช่น การเล่นเกมส์ อ่านข่าว ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น 

๓. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ Career & learning skills ผู้เขียนมองว่าทักษะนี้จ าเป็นอย่าง
มากส าหรับผู้สูงอายุที่ยังต้องท างานแม้จะถึงวัยเกษียณอายุแล้วอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่ผู้สูงอายุ
จ าเป็นต้องหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองหรือเลี้ยงดูครอบครัว ดังนั้น การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นมากเพราะหาก
ผู้สูงอายุยึดติดแต่สิ่งเดิม ๆ ที่ตนเองเคยรู้มาและไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆจะเป็นการยากที่ผู้สูงอายุจะสามารถท างาน
หรืออยู่ร่วมในสังคมได้เพราะทักษะด้านต่าง ๆ ย่อมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่และผู้สูงอายุ
อาจจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในหลายๆเรื่องอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากเกษียณอายุการท างาน
อาจต้องเจอสังคมใหม่ๆร่วมงานกับคนกลุ่มใหม่ ดังนั้นทักษะด้านนี้จึงจ าเป็นส าหรับผู้สูงที่สามารถน าไปปรับใช้
ในการด ารงชีวิตได้ 

จะเห็นได้ว่าทักษะ ๓ R และ ๗ C เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุหากได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
ต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ย่อมเกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะไม่จ าเป็นต้องพัฒนา
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ทักษะให้ครบทุกด้านเพราะทักษะในบ้างด้านผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องใช้ ซึ่งการพัฒนาทักษะด้านต่าง  ๆ ของ
ผู้สูงอายุแต่ละคนอาจมีความต้องการพัฒนาทักษะที่ไม่เหมือนกันเพราะความจ าเป็นที่แตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล 

แนวทางการสร้างคุณค่าให้เกิดทักษะ  

ภาพผู้สูงอายุมักจะถูกแทนที่ด้วย บุคคลที่มีผมสีขาว  ผิวหนังเหี่ยวย่น เรี่ยวแรงน้อย หูตึง สายตา    
ฝ้าฟาง เป็นบุคคลไม่มีประโยชน์ ไม่มีความยืดหยุ่น เช่ืองช้า ต้องพึ่งพาผู้อื่น รู้ไม่เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป      
เป็นต้น หากมองแต่ภาพลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวจะพบว่าผู้สูงอายุแทบจะเป็นบุคคลที่ไม่มีประโยชน์   
ไร้ค่า แต่หากมองในอีกแง่มุมหนึ่งจะพบว่าผู้สูงอายุมีคุณประโยชน์ต่อสังคมมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านปราชญ์
ชาวบ้าน บุคคลผู้มีประสบการณ์เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ สามารถช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติได้อีกมากมาย ดังนั้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุทุกภาคส่วนส่วนต้อง
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ดังนี ้

ระยะสั้น 
1. ครอบครัวควรหันมาใจใส่และให้ความส าคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้มากขึ้นเพราะ

ครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักในการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันความใกล้ชิดผูกพันของคนในครอบครัวมีน้อยลง    
อันเนื่องมาจากการที่ต้องดิ้นรนท างานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีพท าให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงล าพังเป็น
จ านวนมาก ดงันั้นครอบครัวควรแบ่งเวลาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อมาดูแลผูสู้งอายุให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายไุม่
รู้สึกเหงาหรือคิดว่าถูกทอดทิ้ง อาจหากิจกรรมท าร่วมกัน เช่น ออกไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ รับประทาน
อาหารด้วยกัน หรือการพาผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เป็นต้น ครอบครัวนับได้ว่าเป็น
สถาบันหลักท่ีจะสามารถสนับสนุนผู้สูงอายุได้ทุก ๆ ด้านไม่ว่าด้านก าลังใจ เศรษฐกิจ  

2. ขยายระยะเวลาเกษียณงานของผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
อัตราการเสียชีวิตน้อยลงผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ดังจะเห็นได้จากผู้สูงอายุในวัยเกษียณยังมีสุขภาพที่แข็งแรงและ
มีศักยภาพในการท างานสูงเพื่อเป็นการเพิ่มประชากรวัยท างานให้มากขึ้นและลดอัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ
ในทางเศรษฐกิจควรมีการขยายระยะเวลาการเกษียณงานจากอายุ ๖๐ปี เป็น ๖๕ ปีหรือมากกว่าน้ันเพราะหาก
บุคคลกลุ่มดังกล่าวยังมีศักยภาพมากพอที่จะท างานได้ก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท างานต่อเพราะบาง
หน่วยงานอาจไม่สามารถหาผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มาทดแทนได้ทันเพราะคนกลุ่มนี้นับเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญและทรงคุณค่าไม่ควรปิดกั้นโอกาสเพียงเพราะอายุครบที่ต้องเกษียณหน่วยงานยังสามารถใช้
ประโยชน์จากบุคคลกลุ่มนี้ในท าประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติได้ หรือการถ่ายทอด
ความรู้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

3. ภาคประชาสังคมควรเข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจมีระบบช่วยเหลือส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวดูแล อาศัยอยู่เพียงล าพังหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพราะบางครั้งหากไร้การ
ดูแลจากชุมชนหรือสังคมใกล้เคียงคอยช่วยเป็นหูเป็นตาอาจท าให้ผู้สูงอายุเกิดอันตรายได้และเพื่อช่วยยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และนอกจากนี้ภาคประชาสังคมอาจจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะเป็นระยะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ของตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และช่วยให้ผู้สูงอายุคลายความเหงาได้เข้าสังคมมาพบเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกัน 
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 ระยะยาว 
1. รัฐบาลควรวางระบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุ จากสถิติและแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่องในทุกปีและมีการคาดการณ์ว่าจ านวนผู้สูงอายุน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาลควรหัน
มาเอาใจใส่ในการวางระบบดูแลผู้สูงอายุให้คลอบคลุม ทั่วถึงและครบถ้วนเพราะหากไม่มีการวางระบบท่ีดีไว้แต่
เนิ่น ๆ ในอนาคตย่อมต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ตามมาเพราะจ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นและปัญหาต่าง ๆ
ย่อมตามมา 

2. รัฐบาลควรวางแผนและก าหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจนเป็นระบบและมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะท า
อะไรในเวลาไหนและหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะหากไม่วางแผนและก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเมื่อถึง
เวลาน ามาปฏิบัติอาจเกิดความสับสนและมีปัญหาได้ 

3. ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ เพราะรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอาจดูแลไม่
เพียงพอและทั่วถึง เอกชนอาจเข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณหรือร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
เพราะในบางเรื่องการให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวดูแลอาจไม่มีคุณภาพมากพอเมื่อมี
การร่วมมือกันจะท าให้เกิดคุณภาพในช้ินงานนั้น 

 

สรุป 

 เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งซึ่งรวมถึงอายุ
คนด้วยเช่นกันที่เพิ่มไปตามกาลเวลา ปัจจุบันโลกก้าวเข้ามาถึงยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่
ทันสมัย มีความก้าวหน้า วิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ก็ย่อมเปลี่ยนไปตามการพัฒนา ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้อง
อาศัยการเรียนรู้และการปรับตัวแต่ในอีกมุมหนึ่งศตวรรษที่ ๒๑ มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุทั่ว
โลกรวมทั้งประเทศไทยเช่นกันที่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมากขึ้นในทุกปีและก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุสิ่งที่ควรให้
ความส าคัญคือการปรับตัวของผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไรให้มีความสุขสิ่งส าคัญที่สุด 
คือ ตัวผู้สูงอายุ ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางสิ่ง
บางอย่างผู้สูงอายุอาจไม่คุ้นชินและไม่เปิดใจยอมรับซึ่งอาจท าให้มีปัญหาในการด าเนินชีวิตได้แต่หากเปิดใจ
ยอมรับที่จะพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้และปรับตัว ย่อมท าให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีความสุขในชีวิต เพราะคน
ส่วนมากจะมองว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องอาศัยพึ่งพิงผู้อื่น  เป็นผู้ยึดติด
กับสิ่งเดิม ๆ ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการมองผู้สูงอายุแบบลดคุณค่าแต่ผู้สูงอายุ
สามารถพิสูจน์ตนเองได้ด้วยการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่ตนเองไม่มีและน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการดูแลผู้สูงอายุมิใช่เพียงให้ผู้สูงอายุ
ปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 

ดังนั้นเพื่อให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างผู้สูงอายุและคนยุคใหม่ ทุกภาคส่วนควรปรับตัวเข้าหากันและช่วยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะหากปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมเป็นภาระที่หนักส าหรับฝ่ายนั้น 
การที่ประเทศจะพัฒนาได้จะอาศัยคนเพียงกลุ่มเดียวไม่ได้การพัฒนาต้องอาศัยคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกส่วนย่อมมี
ความส าคัญหมดจะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทุกส่วนต้องพัฒนาไปพร้อมกัน 
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แนวทางการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามหลักพุทธวิถี  
Guidelines for the management of pregnancy problems in 

adolescents according to Buddhist principles. 
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บทคัดย่อ 

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน โดย
พิจารณาจากสถิติอัตราการคลอดของวัยรุ่นที่มีอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงในช่วงอายุดังกล่าว ๑,๐๐๐ 
คน มีการตั้งครรภ์เท่ากับ ๕๑.๒ ซึ่งสูงเป็นอันดับ ๒ ในอาเซียน นอกจากนี้ยังพบว่าอายุเฉลี่ยของวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์อยู่ที่ ๑๓-๑๕ ปี และมีอายุน้อยสุดเพียง ๑๐ ปีเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงความรุนแรง
ของสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นของสังคมไทยมักติดอยู่ภายใต้แนวคิด และมาตรฐานของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของบุคคลที่ต้อง
อยู่ภายใต้กรอบของการแต่งงาน และการตั้งครรภ์ที่มีการวางแผน ท าให้ทิศทางการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเป็น
เรื่องยากล าบากแม้จะมีการด าเนินการแก้ไขผ่านการบังคับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็ตาม ดังนั้นการผสมผสานแนวทางการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย จ าเป็นต้องน าหลักพุทธวิถีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหา โดยแบ่งแนวทางการแก้ไข
ออกเป็น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย การสร้างเสริมความรับผิดชอบ การส่งเสริมแนวทางการป้องกัน และการ
จัดการปัญหาด้วยการใช้หลักพุทธธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อาทิเช่น หลักอริยสัจจ์ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ หรือหลักพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการแก้ไขปญัหา
ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น เพื่อประคับประคองให้วัยรุ่นที่พลาดพลั้งได้มีแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ท้ังยังเป็นการพัฒนาแนวทางในการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน 

Abstract 

Teen pregnancy in Thailand is a more likely problem. Based on the maternity statistics 
of adolescents aged ๑๕-๑๙ years per ๑,๐๐๐ females, the number of pregnancies was ๕๑.๒, 
which is the second highest in ASEAN. Average on ๑๓-๑๕ years old and the lowest ๑๐ years 
old.  This information indicates the severity of the situation in adolescent teenage pregnancy 
of Thailand. However, in solving that problem, Thai society is often based on the role. And the 
standard of the sexual behavior of the person must be within the framework of the marriage. 
And planned pregnancy.  It makes it difficult to solve the problem, even though enforcement 

                                                           
*
 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
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through the Prevention of Adolescent Pregnancy law. Therefore, the combination of the 
problem of adolescent pregnancy management in accordance with the context of Thai society. 
We need to apply Buddhist principles to solve problems.  There are three ways to divide the 
guidelines.  First enhancing responsibility second Promotion of protection and problem 
management using Buddhist principles. The approach is to integrate the principles of Buddhism 
as such.  The Four Noble Truths ๔  or ๔  ways of working and the ๔  household Principles is 
applied to solve problems for all parties involved in the pregnancy of adolescents.  To help 
teenagers who have missed to improve themselves. It also develops guidelines for sustainable 
management. 

บทน า 

 ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ 
โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยการพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วย
การพัฒนาประเทศในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรเป็นอย่างมาก และได้ส่งผลกระทบครอบครัวไทย วิธีคิด
ของคนในสังคม ค่านิยม ความเช่ือ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ความรู้เท่าทันและ
ความสามารถในการปรับตัวของคนในสังคมยังคงเป็นไปอย่างจ ากัด ส่งผลให้ประชาชนและสังคมไทยต้อง
เผชิญกับวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากอดีต 

 สังคมในความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในด้านหนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชากรที่มีอายุ ๑๐-๑๙ ปี หรือที่เรียกว่า “วัยรุ่น” ซึ่งถือได้ว่าในวัยดังกล่าวเป็น
ช่วงวัยที่สามารถรับและตอบสนองต่อค่านิยมได้เป็นอย่างมาก (นงค์เยาว์ แสงค า, ๒๕๕๖, น.๑๗) เนื่องจาก
เป็นวัยที่ค้นหาความเป็นตัวของตัวเองและอยากรู้อยากลอง ยอมรับวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างง่ายดาย ซึ่งส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการแสดงออกด้านการแต่งกาย วิถีการ
ด าเนินชีวิต การใช้เวลาว่าง รวมถึงแนวคิดทางขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี เช่น ค่านิยมในการคบเพื่อน
ต่างเพศท่ีมีการแสดงออกอย่างใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามอย่างเปิดเผยมากขึ้น การด าเนินชีวิตของวัยรุ่น การบ่ม
เพาะค าสอนของครอบครัวที่ไม่ได้ไตร่ตรองถึงความหมายของชีวิตตามหลักพุทธศาสนา จึงน าไปสู่ปัญหาของ
วัยรุ่นในแต่ละครอบครัว เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและสังคมรอบข้าง ดังนั้นจึงต้องช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้วัยรุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถานการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ในประเทศไทย 

 วัยรุ่น คือ วัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง 
ๆ ท้ังด้านร่างกาย ด้ายจิตใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งวัยรุ่นจะให้ความสนใจในเพศ
ตรงข้ามและมีความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ โดยการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น (Teenage pregnancy) หมายถึงการตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง ๑๐-๑๙ ปี โดยถือว่าอายุ ณ 
เวลาที่คลอดบุตร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงอายุ คือเด็กตั้งครรภ์ Youger Adolescents ช่วงอายุ ๑๐-
๑๔ ปี และวัยรุ่นตั้งครรภ์ Adoescents ช่วง ๑๕-๑๙ ปี แม้จะเป็นวัยที่ยังไม่มีความพร้อมแต่ในทางชีววิทยา
และสรีระวิทยา หากวัยรุ่นหญิงในกลุ่มอายุดังกล่าวมีประจ าเดือนและมีเพศสมัพันธ์กับเพศชาย ย่อมสามารถ
ตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ (บุรเทพ โชคธนานุกุล และกมลชนก ข าสุวรรณ, ๒๕๕๙, น.๖๕) 
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ส าหรับค าว่า “แม่วัยรุ่น” หรือ “เยาวชนหญิงตั้งครรภ์” ในความหมายของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ให้ความหมายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์
ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือหญิงที่อายุ
น้อยกว่า ๒๐ ปี ควรน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้หญิงยังไม่มีความพร้อม ร่างกายยัง
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ จิตใจและอารมณ์ยังไม่มั่นคงพอ ยังไม่จบการศึกษา ยังไม่มีอาชีพและรายได้เป็นของ
ตนเอง รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมารดาและทารกทั้งในขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด ซึ่งจากการให้
ความหมายดังกล่าวข้างต้นท าให้ทางหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมมักจะมองว่าการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเป็นการตั้งครรภ์ของเยาวชนที่ไม่พึ่งประสงค์ (unwanted 
pregnancy) และไม่ได้วางแผน (unplanned pregnancy) ไม่ใช่ความหมายที่เยาวชนหญิงตั้งใจที่จะ
ตั้งครรภ์เองหรือใช้สิทธิที่จะตั้งครรภ์โดยก าหนดช่วงอายุของตนเองไว้แล้ว มากไปกว่านั้นยังตีความว่าเป็นผล
จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

แม้ค าว่า “เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ไม่ได้ถูกตีความอย่างชัดเจนถึงช่วงเวลาก็ตาม และมีความ
ลื่นไหลตามบริบทสังคม แต่ในส านึกของรัฐไทยยังมองว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องห้ามส าหรับเยาวชน เป็น
การกระท าก่อนวัยอันควร จากค ากล่าวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ใน
พิธีเปิดการมอบการด าเนินนโยบายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ว่าปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นปัญหาหนึ่ง
ที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และกลไกการควบคุมจากสังคม ซึ่งเป็น
ผลให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนน าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม (ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๙, น.๘๐) 

จากสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๖ (ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
กรมอนามัย, ๒๕๕๗,น.๒๐-๒๑) พบว่า สถิติจ านวนแม่วัยรุ่นท่ีมีอายุ ๑๐-๑๔ ปี และ ๑๕-๑๙ ปี น้ันมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ ๑) เมื่อคิดเป็นอัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อประชากร
หญิงในช่วงอายุดังกล่าว ๑,๐๐๐ คน มีการตั้งครรภ์เท่ากับ ๕๑.๒ ซึ่งสูงเป็นอันดับ ๒ ในอาเซียน และสูงเป็น 
๑๓ เท่าของสิงคโปร์ ที่มีอัตราตั้งครรภ์ ๔ ต่อ ๑,๐๐๐ นอกจากนี้จ านวนการคลอดซ้ าในกลุ่มวัยรุ่นยังสูงถึง
ร้อยละ ๑๒.๒ เพิ่มจากร้อยละ ๑๑ ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งมีปัญหาที่ตามมาคือ การท าแท้งผิดกฎหมาย ซึ่งจาก
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี ๒๕๕๖ โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า
สัดส่วนการท าแท้งในกลุ่มอายุ ๑๕-๑๙ ปี มีถึงร้อยละ ๒๘.๑ ของผู้ป่วยที่ท าแท้งในสถานพยาบาล ซึ่ง
แน่นอนว่าการท าแท้งนอกสถานพยาบาลต้องสูงกว่านี้หลายเท่า ดังเช่นในกรณี พบศพเด็กทารก ๒,๐๐๒ ศพ 
ที่พบในวัดไผ่เงิน เป็นต้น ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ๘๐ ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจและร้อยละ 
๓๐ น าไปสู่การท าแท้ง ในจ านวนนี้มีร้อยละ ๑๐ ทิ้งลูกในโรงพยาบาลที่คลอด และยังพบว่าแม่วัยรุ่นส่วน
ใหญ่มีความเครียด มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็ก และยังพบว่าลูกคลอดก่อนก าหนด
และมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ ๑๘ และจากการขาดทักษะในการเป็นพ่อแม่ ท าให้ลูกไม่ได้รับวัคซีน
ครบถ้วน การเจริญเติบโตต่ ากว่าเกณฑ์ 
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ตารางที่ ๑ สถิติอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ ๑๐-๑๔ ปี และ๑๕-๑๙ ปี ของแม่วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๖ 

ปี พ.ศ จ านวน
หญิง
คลอด
อาย ุ
๑๐-๑๔ 
ปี 

จ านวน
ประชากรหญิง
ที่อาย ุ๑๐-๑๔ 
ปี ทั้งหมด 

อัตรา : 
๑,๐๐๐ 
(อาย ุ๑๐-
๑๔ ปี) 

จ านวน
หญิง 
คลอดอายุ 
๑๕-๑๙ ป ี

จ านวน
ประชากร
หญิงที่อาย ุ
๑๕-๑๙ ป ี
ทั้งหมด 

อัตรา : 
๑,๐๐๐ 
(อาย ุ๑๕-
๑๙ ปี) 

๒๕๕๐   ๒,๖๑๖   ๒,๓๙๕,๑๕๖   ๑.๑  ๑๑๖,๐๘๖  ๒,๓๓๓,๔๐๓   ๔๙.๗ 
๒๕๕๑   ๒,๗๑๕   ๒,๓๘๔,๗๐๗   ๑.๑  ๑๑๘,๙๒๑  ๒,๓๗๑,๕๘๓   ๕๐.๑ 
๒๕๕๒   ๒,๙๐๘   ๒,๓๓๙,๑๗๗   ๑.๒  ๑๑๙,๘๒๘  ๒,๓๙๐,๖๙๕   ๕๐.๑ 
๒๕๕๓   ๓,๐๗๔   ๒,๒๗๒,๕๐๗   ๑.๔  ๑๒๐,๑๑๕  ๒,๓๙๙,๔๔๖   ๕๐.๑ 
๒๕๕๔   ๓,๔๑๕   ๒,๑๙๖,๓๕๐   ๑.๖  ๑๒๙,๓๒๑  ๒,๔๑๓,๐๖๓   ๕๓.๖ 
๒๕๕๕   ๓,๗๒๕   ๒,๐๙๖,๐๒๘   ๑.๘  ๑๒๙,๔๕๑  ๒,๔๐๔,๑๕๒   ๕๓.๘ 
๒๕๕๖   ๓,๔๑๕   ๒,๐๒๔,๓๓๒   ๑.๗  ๑๒๑,๙๕๖  ๒,๓๘๐,๙๔๔   ๕๑.๒ 

ที่มา: สถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ Statistics on Adolescent Births, Thailand 
๒๐๑๓ 

 นอกจากนี้ ข้อมูลสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่นไทยที่รวบรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีมารดาวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 
๒๐ ปีที่คลอดบุตร จ านวน ๗๘๗,๗๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๕๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่องค์การ
อนามัยโลกก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ และข้อมูลของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ทั้งยังพบด้วยว่า
อายุเฉลี่ยของการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยจะอยู่ท่ี ๑๓-๑๕ ปี โดยอายุน้อยสุดที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลรฐั
พบว่าเป็นเด็กอายุเพียง ๑๐ ปี (วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, ๒๕๕๓ น.๕-๙) 

 จากข้อมูลที่ได้เสนอไปข้างต้น ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนถึงปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยที่ทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาถึงข้อมูลในระดับลกึ ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้วิเคราะห์จ านวนและอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่า อัตรา
การคลอดบุตรของวัยรุ่น อยู่ที่ ๔๖.๙๒ คน และเมื่อจ าแนกรายภาค พบว่า ภาคกลางมีอัตราการคลอดบุตร
ของวัยรุ่น อยู่ท่ี ๕๕.๒๐ คน รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร 
ตามล าดับ (ตารางท่ี ๒) (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๙, น.๑๖๐-๑๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒ จ านวนและอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย จ าแนกรายภาค ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ภาค หญิงอายุ 
๑๕-๑๙ ปี 

หญิงที่คลอดบุตรอายุต่่ากว่า ๒๐ ปี อัตราการคลอด
บุตรของวัยรุ่น 
อายุ ๑๕-๑๙ ปี 
(ต่ อหญิ งกลุ่ ม
อ า ยุ เ ดี ย ว กั น 
พันคน) 

อ า ยุ ≤
๑๔ ปี 

อายุ  ๑๕-
๑๙ ปี 

รวม 

กลาง ๕๖๖,๐๒๗ ๑,๓๓๓ ๓๑,๒๔๖ ๓๒,๕๗๙ ๕๕.๒๐ 
เหนือ ๓๙๙,๖๕๔ ๗๖๔ ๑๗,๘๙๘ ๑๘,๖๖๒ ๔๔.๗๘ 
ใต้ ๓๕๗,๒๒๗ ๔๔๘ ๑๕,๘๘๗ ๑๖,๓๓๕ ๔๔.๔๗ 
ตะวันออกเฉียงเหนอื ๘๑๑,๒๙๒ ๑,๒๓๕ ๓๕,๘๒๖ ๓๗,๐๖๑ ๔๔.๑๖ 
กรุงเทพมหานคร ๒๐๐,๒๘๗ ๓๓๖ ๘,๖๖๓ ๘,๙๙๙ ๔๓.๓๐ 
ทั้งหมด ๒,๓๓๔,๒๒๗ ๔,๑๑๖ ๑๐๙,๕๒๐ ๑๑๓,๖๓๖ ๔๖.๙๒ 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์. สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๕, น. ๔ 

 จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าแนวโน้มของสถานการณ์การตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนเป็นประเด็นท่ีถือได้ว่าเป็นปัญหา
ส าคัญและสะสมอย่างต่อเนื่องของสังคมไทย ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมและครอบครัว ท าให้
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างควรร่วมมือกันด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  

กฎหมายกับปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ โดยองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้การ
ลดอัตราคลอดในวัยรุ่นที่มีอายุ ๑๕-๑๙ ปี (Adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดของเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal, MDGs) และปัจจุบันเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน Sustainable Development Goal,SDGs) ที่นานาชาติต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ ได้
ก าหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่น อายุ ๑๐-๑๔ ปี และอายุ ๑๕-๑๙ ปี เป็นส่วนหนึ่งของร่างตัวช้ีวัดใน
การบรรลุเป้าหมายที่ ๓ ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน
ทุกเพศทุกวัย 

ส าหรับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในประเทศไทยก็เช่นกัน ถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญที่
ภาครัฐต้องตระหนักถึงปัญหาและพยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง เพราะส าหรับรัฐแล้วปัญหา
ดังกล่าวเปรียบเสมือนความอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพของบรรทัดฐานทางสังคมที่ท าหน้าที่ควบคุมก ากับ
และการพัฒนาศักยภาพพลเมือง ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีนโยบายเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
ไม่พร้อม ทั้งในเชิงบูรณาการและเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานภาครัฐเอกชน และเครือข่ายภาคสังคมต่าง ๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อความจ าเป็นของการมีกฎหมายที่เอื้ออ านวยการในการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์ที่มีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจในภาพรวม และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ของประเทศมคีวามซับซ้อน ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง จึงสมควรสร้างกลไกในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
ด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม  
เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้ต้องตราพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นข้ึนมา   

ส าหรับพระราชบัญญัตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๐ ก/วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ 
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กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มุ่งหวังให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้รับค าปรึกษาและเข้าถึงบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์ สามารถดูแลพฤติกรรมทางเพศของตนเองได้อย่างเหมาะสม นั่นก็คือการชะลอการมี
เพศสัมพันธ์หรือให้มีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อม แต่หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องให้มีเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัย และได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมหากประสบปัญหาการตั้งครรภ์ โดยมีสาระส าคญั 
ดังนี้คือ 

๑. ให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการ
เจริญพันธ์ุ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่
ถูกเลือกปฏิบัติ 

๒. ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม จัดหา
และพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้ค าปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการส่งต่อ ให้ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม  

๓. ก าหนดให้สถานบริการต้องให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และ
สวสัดิการสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

๔. ก าหนดให้สถานประกอบกิจการ ต้องให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และจัดสนับสนุนให้เข้าถึง
บริการอนามัยการเจริญพันธ์ุ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

๕. หน่วยงานสวัสดิการสังคม ให้การดูแล และช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

๖. ให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่สนับสนุนและด าเนินการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ บริการ
อนามัยการเจริญพันธ์ุและสวัสดิการสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

๑. พัฒนาร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๙ โดยมีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

๒. ยกร่างกฎกระทรวงของ ๕ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง มหาดไทย โดยมีการ
ประชุมคณะท างานของแต่ละกระทรวง ซึ่งกรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันของผู้แทน  ๕ 
กระทรวงหลัก     เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงในช้ันหนึ่ง เมื่อวันท่ี  ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่จังหวัด
ชลบุรี และได้ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎของกระทรวง
ทั้ง ๕ กระทรวงในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ๓. จัดท าแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น จัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๔. จัดท าศูนย์กลางฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

๕. จัดเตรียมร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ เพื่อเป็นกลไก ในการด าเนินงานตาม
กฎหมาย คือ  
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      (๑) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๓) คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 

 นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้วในการแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้ว ภาครัฐก็มีแนวทางในการควบคุม ก ากับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น เพื่อป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์ และปัจจัยที่รัฐเช่ือว่าก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์วัยรุ่นผ่านกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้เพื่อให้วัยรุ่นมี “ความเป็นไทย” และรัก
นวลสงวนตัว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบเรื่องเผยแพร่รูปภาพ คลิป เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่ส่อไปในทางลามกอนาจารในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประเภทต่าง  ๆ รวมไปถึง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ต้องตรวจตราสถานที่เสี่ยงส าหรับวัยรุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส าหรับการด าเนินงานเชื่อมโยงระหว่างกระทรวง องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ท่ีถือได้ว่าเป็นกระทรวงหลักท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัดการปัญหาดังกล่าว 

จึงกล่าวได้ว่าความพยายามของรัฐบาลไทยในการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นมีทั้ง
แนวทางในการควบคุม ก ากับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และการคุ้มครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ท่ีพึงได้รับ 
การตัดสินในว่าจะมีบุตรหรือไม่ การท าแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และน าพาไปสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development 
Goal,SDGs) ที่นานาชาติต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓  

ความเชื่อ ค่านิยมเรื่องเพศของสังคมไทยกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 

การท าความเข้าใจปรากฏการณ์แม่วัยรุ่นหรือการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นนั้น ควรท าความเข้าใจสังคม 
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยก าหนดวิถีชีวิตและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ หรือ
มาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสมาชิกในสังคมควรยึดถือปฏิบัติ 
โดยสังคมก าหนดสร้างให้บทบาทของการมีเพศสัมพันธ์ต้องอยู่ในกรอบของการแต่งงานระหว่างหญิงและ
ชาย และมีการตั้งครรภ์ที่มีการวางแผน เพื่อให้สอดคล้องกับความเช่ือในเรื่องการรักนวลสงวนตัว ในขณะที่
การตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานหรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนับว่าเป็นเรื่องที่ผิดบรรทัดฐานของสังคมไทย ผิด
จากค าอบรมสั่งสอนที่ถ่ายทอดในครอบครัว สิ่งดังกล่าวนับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่สืบทอดต่อมาในยุคสมัยของ
สังคมไทย โดยการก าหนดสร้างในลักษณะดังกล่าวได้กระท าผ่านอ านาจของสถาบันต่าง  ๆ ในสังคมใน
ลักษณะที่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดแต่อย่างใด เพราะสมาชิกของ
สังคมไทยในแต่ละยุคสมัยย่อมมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รูปแบบการใช้ชีวิต การยอมรับในความแตกต่างท่ี
หลากหลายมากข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๙, น.๑๖๕-๑๖๘) 

 ในลักษณะดังกล่าว พฤติกรรมทางเพศและการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ย่อมกล่าวได้ว่าสังคมในยุคสมัย
หนึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องการปกปิด ไม่สอดคล้องกับค่านิยม ความเช่ือ และวัฒนธรรม แต่ในปัจจุบันประเด็น
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ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีลักษณะที่เปิดเผยมากขึ้น เป็นสังคมสมัยใหม่ แต่ยังคงมีบางกลุ่มที่มี
ความเห็นต่อประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในด้านลบ เป็นความแปลกแยก สร้างปัญหา และตีตราวัยรุ่นที่มี
ประวัติและพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าในสังคมไทยประกอบด้วยมุมมองที่แตกต่างกันใน
สองลักษณะดังกล่าว ถ้าจะท าความเข้าใจปรากฏการณ์แม่วัยรุ่น จึงควรท าความเข้าใจวิธีคิดที่รอบด้าน 

ส าหรับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมไทย (บุรเทพ โชคธ
นานุกุล และกมลชนก ข าสุวรรณ, ๒๕๕๙, น.๖๗-๖๙) ซึ่งในอดีตอาจเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย เนื่องจาก
ยังคงความเป็นสังคมเกษตร และคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีช่วงเวลาส าหรับการศึกษาตามระบบ โดยใช้ระยะ
เวลานานเท่าปัจจุบัน และจ าเป็นต้องท างานประกอบอาชีพตั้งแต่อายุไม่มากนัก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคนที่
อายุไม่ถึง ๒๐ ปี ในสมัยก่อนกับปัจจุบันพบว่ามีความแตกต่างสูงทั้งในด้านความรับผิดชอบ การค านึงถึง
ครอบครัว และการตระหนักในความพร้อมของการเป็นแม่ แต่หากวิเคราะห์ในบริบทของสังคมปัจจุบัน คนท่ี
อายุไม่ถึง ๒๐ ปี ยังถือว่าเป็นเด็ก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรต่าง ๆ จากครอบครัว ดังนั้น การ
มีเพศสัมพันธ์ หรือการมีลูกจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และเมื่อคนในกลุ่ม
ดังกล่าวเกิดการตั้งครรภ์และเปลี่ยนสภาพจากเด็กหญิงเป็นแม่ จึงถูกมองจากสังคมว่าเป็นความผิดพลาดใน
ชีวิต กลายเป็นปัญหาของครอบครัว และถูกตีตราว่าเป็นปัญหาของสังคมไทย 

 ในด้านของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทน้ัน หากน ามาอธิบายปรากฏการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ได้ว่า
บทบาทที่สังคมก าหนดให้วัยรุ่น คือ การเป็นลูกที่ดี เช่ือฟังค าสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่ออยู่ในโรงเรียน
ต้องรับผิดชอบต่อการเรียน การช่วยเหลืองานส่วนรวม และเช่ือฟังครู ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งสารเสพติด 
ความรุนแรง และเพศ ฯลฯ ในขณะที่แม่วัยรุ่นต้องมาสวมบทบาทของการเป็นแม่ ร่วมด้วยกับบทบาทการ
เป็นลูก หรือเป็นนักเรียนส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้งในบทบาทของตนเอง เพราะการสวมบทบาทเป็นแม่ 
เป็นบทบาทของผู้ใหญ่ ท าแม่วัยรุ่นได้รับผลกระทบจากความสามารถในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ 
ร่างกายที่ยังไม่เติบโตเต็มที่และยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย รวมทั้งการเลี้ยงดูให้มีคุณภาพ ท าให้
สังคมประทับมลทิน (Stigmatized) วัยรุ่นตั้งครรภ์ว่าเป็นเด็กใจแตก หากท าแท้งก็ว่าเป็นแม่ใจยักษ์ นับเป็น
การก้าวกระโดดของชีวิตจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่ แม้ว่าวัยรุ่นบางส่วนจะมีความพร้อม แต่ในกรณีส่วนใหญ่
เกิดในลักษณะที่ไม่มีความพร้อม ส่วนแนวคิดความมั่นคงเชิงภววิทยา (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๙, น.๑๗๐) สามารถน ามาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมของแม่วัยรุ่น ได้ว่าการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสภาวะสังคมสมัยใหม่ของแม่วัยรุ่นจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว จนเกิดความขัดแย้งระหว่างบทบาทที่สังคมก าหนดคือการเป็นลูก เป็นนักเรียน 
กับบทบาทที่กระท าจริงคือ การเป็นแม่ ท าให้มีความยากล าบากในการท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
ไม่มั่นคงในการด าเนินชีวิต จึงค านึงถึงความมั่นคง ภายใต้ความจริงของสังคม โดยการเช่ือมั่นในพลังอ านาจ
ของตนเอง การปรับวิธีคิดขณะเผชิญกับความยากล าบาก การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะท าให้แม่วัยรุ่นสามารถท างานและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

จะเห็นได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยไม่พร้อมนั้น ส่งผลให้วัยรุ่นที่ ตั้งครรภ์ตกอยู่ใน
อันตรายจากการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย การขาดบริการสุขภาพที่ปลอดภัย ซึ่งการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนั้นถือได้ว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ที่น าไปสู่การ
ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างเพียงพอและตรงกับความถนัดที่จะสามารถพัฒนาความสามารถ ซึ่งวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์บางคนต้องออกจากโรงเรียนเพื่อเลี้ยงดูลูก ท างานเพื่อน าเงินมาเลี้ยงลูกและงานที่ท ามักเป็นงานที่มี
รายได้ต่ าเนื่องจากวุฒิทางการศึกษา เป็นต้น นอกจากน้ันแล้ววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ยังต้องเผชิญกับอคติของคนใน
สังคมที่มักมองและตัดสินว่าเป็นเด็กใจแตก มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ท าให้บุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึก



68 
 

อับอายและทนไม่ได้กับสายตาคนที่มองอย่างดูหมิ่น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและครอบครัวหรือ
บุคคลใกล้ชิด จึงกล่าวได้ว่าเส้นทางชีวิตของแม่วัยรุ่นเริ่มจากวัยเด็กและกระโดดก้าวข้ามเป็นวัยผู้ใหญ่ ท าให้
ไม่สามารถแสดงบทบาทตามที่สังคมคาดหวังได้ เนื่องจากสังคมคาดหวังให้การเป็นแม่เป็นบทบาทของผู้ใหญ่ 
ท าให้แม่วัยรุ่นมีความยากล าบากในการท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะ “โอกาส” ของแม่วัยรุ่นที่จะ
ได้รับจากครอบครัวและสังคมต้องสูญเสียไป อันส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ 
สังคม และเศรษฐกิจ  

แนวทางการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 

 การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย การ
จัดการปัญหาด้วยการสร้างเสริมความรับผิดชอบ การส่งเสริมแนวทางการป้องกัน และการจัดการปัญหา
ด้วยการใช้หลักพุทธธรรม 

 ๑. การจัดการปัญหาด้วยการสร้างเสริมความรับผิดชอบ 

ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องมักหา
ทางออกด้วยการบังคับเด็กที่ตั้งครรภ์ให้แต่งงานและอยู่กินฉันสามีภรรยากับฝ่ายชายที่มักจะเป็นเด็กด้วยกัน
ทั้งสองฝ่าย ในความเป็นจริงการแต่งงานมิได้เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เนื่องจากเด็กท้ังสองฝ่ายยัง
ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะสามีภรรยา รวมทั้งการมีบทบาทเป็นพ่อและแม่ ที่ส าคัญพวก
เขายังต้องพึ่งพิงครอบครัวหรือผู้ปกครองในฐานะที่ยังเป็นเด็กอยู่ จึงยังไม่อาจสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์ ยังต้องการเวลาและโอกาสอีกมากในการพัฒนาตนเองให้พ่ึงตนเองและเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ 
ในครอบครัวได้ การสนับสนุนให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์สร้างครอบครัวใหม่แยกจากครอบครัวเดิมของตนจึงอาจ
ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม ทางแก้การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นควรจะพิจารณาการแสดงความรับผิดชอบของตนเอง
ในประเด็น ดังนี้ 

๑) การร่วมกันรับผิดชอบของวันรุ่นทั้งชายและหญิง แม้ว่าจะมีพิธีการหรือไม่มีพิธีการแต่งงานกัน
หรือไม่ก็ตาม เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ตนยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ พร้อมทั้งทุ่มเทเวลาและความสามารถใน
การพัฒนาตนเองด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูทารก
ร่วมกัน โดยมีครอบครัวและญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายร่วมสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มก าลัง ช่วย
ถ่ายทอดทักษะที่จ าเป็นต่อการเลี้ยงดูเด็กทารก หากสมาชิกในครอบครัวไม่อาจช่วยเหลือถ่ายทอดด้วย
ตนเองจะต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญจากภายนอก ทั้งนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร
จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือแนะน าวิถีการด าเนินชีวิตแก่ท้ังสองฝ่าย 

๒) การแก้ไขผลกระทบที่ตามมาจากการตั้งครรภ์ของครอบครัวทั้ง ๒ ฝ่าย เช่น การดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็กในครรภ์และแม่วัยรุ่น การสร้างโอกาสและเง่ือนไขให้แม่วัยรุ่นสามารถด าเนินชีวิตเรื่อง
การศึกษาอาชีพต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาความกดดันจากสังคมที่มีต่อแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 
การสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ท าให้แม่วัยรุ่นมีความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่มีความทุกข์ ความเครียด ความ
กังวล โดยครอบครัวและญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
มีปัญหาสุขภาพ เช่น ความพิการทั่วไป และความพิการทางสติปัญญา รวมทั้งท าให้การเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ์เฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการสมองของทารกเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ฝ่ายชายต้องมีบทบาทส าคัญใน
เรื่องเหล่านี้ เพราะการแสดงบทบาทหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้จะมีผลอย่างยิ่งในการคลี่คลายปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น 
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๓) การพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถพ่ึงตนเองให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งสามารถเป็นท่ีพึ่งของเด็กทารกได้
ด้วย ท้ังนี้เมื่อขณะก่อนการตั้งครรภ์วัยรุ่นท้ังคู่มีแต่ภาระเฉพาะการพัฒนาตนขึ้นมาจนสามารถพ่ึงตนเองและ
เป็นที่พ่ึงให้แก่สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว หรืออาจรับผิดชอบช่วยลดภาระของครอบครัวเท่าที่จะท าได้เพียง
เท่านั้น แต่เมื่อให้ก าเนิดเด็กทารกก็จะมีภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลและเลี้ยงดูเด็กทารก เมื่อมีภาระเพิ่มขึ้นท้ัง
ของตนเองและครอบครัวเช่นนี้ ก็จ าเป็นต้องเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้หนักแน่นจริงจังมากขึ้น เพื่อ
ลดระยะเวลาการตกเป็นภาระให้สั้นท่ีสุดของทั้งสองฝ่าย หากยังมีความรักผูกพันระหว่างวัยรุ่นหญิงและชาย
ไม่ใช่เพียงเรื่องความต้องการทางเพศ ย่อมถึงเวลาอันเหมาะสมที่เขาทั้งสองจะร่วมชีวิตกันเป็นสามีภรรยา
อย่างแท้จริง 

๔) มีการบ าบัดและฝึกฝนเพื่อสามารถจัดการอารมณ์ทางเพศได้อย่างสร้างสรรค์แทนการมี
เพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้นจะท าให้ความสามารถในการควบคุมตนเองในเรื่องเพศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เพศกระท าได้ยากหรืออาจไม่ได้เลย เป็นเหตุให้เด็กขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ และหันมาหมกมุ่นเรื่องเพศ มีงานวิจัยจ านวนมากที่ช้ีให้เห็นว่าเด็กท่ีมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร ส่วนมากมักไม่ประสบความส าเร็จด้านการศึกษาและอาชีพการงาน เพราะขาดการพัฒนาตนเอง
จึงจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดโดยทีมจิตบ าบัด เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมความต้องการทางเพศได้ในระดับ
ปกติ โดยเฉพาะรู้จักวิธีการสลายความกดดันอารมณ์เพศที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดและหมกมุ่นใน
เรื่องเพศ ด้วยกิจกรรมสร้างสุขและออกก าลังกาย อาทิ การเต้นแอโรบิก การท่องเที่ยว ปีนเขา เดินป่า เล่น
ดนตรี เล่นกีฬา และท างานศิลปะ เป็นต้น 

 ๒. การจัดการปัญหาด้วยการส่งเสริมแนวทางการป้องกัน 

การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่อาจใช้พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม  เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ (ส านักอนามัยการ
เจริญพันธ์ุ กรมอนามัย, ๒๕๕๕, น.๗๕) ได้แก่ 

๑) การป้องกันระดับปฐมภูมิ (primary prevention) เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันก่อน
เกิดปัญหา ได้แก่ การเลี้ยงดูให้วัยรุ่นมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความนับถือตนเอง พอใจในสถานภาพของ
ตนเอง เนื่องจากวัยรุ่นที่ขาดความนับถือตนเองมักหาจุดเด่นชดเชยให้ตนเองโดยการมีคู่รัก หรือคู่นอน การ
สอนทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถเผชิญและจัดการเหตุการณ์ที่ คับขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอน
เพศศึกษาเพื่อให้วัยรุ่นรู้เท่าทันอารมณ์ทางเพศและความคิดทั้งของตนเองและเพศตรงข้าม สามารถ
หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นให้เป็น
กิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่นการออกก าลังกาย การท างาน การเล่นดนตรี ไม่หมกมุ่นกับอารมณ์ทางเพศ 
รวมทั้งช่วยเหลือตนเองเมื่อไม่สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ นอกจากนี้ควรปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องเรื่อง
ความเป็นหญิงชาย ซึ่งควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กผ่านพ่อแม่ ครอบครัว โรงเรียน บุคลากรทางการแพทย์ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการควบคุมสื่อต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อวัยรุ่นในยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

๒) การป้องกันระดับทุติยภูมิ (secondary prevention) เป็นการวินิจฉัยและค้นหาผู้มีปัจจัยเสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปัญหาตั้งแต่ระยะแรกและให้การป้องกันหรือรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกัน



70 
 

ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การจัดตั้งคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น การจัดตั้งเครือข่ายคลินิกวัยรุ่นในโรงเรียน โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคัดกรองพฤติกรรมเสีย่งของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรูปแบบใดจะตอ้งมี
ลักษณะที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตร และเป็นที่ยอมรับของวัยรุ่น เช่น Youth Friendly Health Service (YFHS), 
Friend Corner หรือ To Be Number One ซึ่งเริ่มด าเนินการในจังหวัดต่าง ๆ แล้ว 

๓) การป้องกันระดับตติยภูมิ (tertiary prevention) เป็นการฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของวัยรุ่นให้กลับคืนสู่สภาพปกติและกลับคืนสู่ชุมชนโดยเร็ว ในกรณีเกิดการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นก็ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และ
คลอดสูง รวมทั้งปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ หากตั้งครรภ์โดยที่ไม่ต้องการอาจน า ไปสู่การท าแท้งที่ผิด
กฎหมายซึ่งอาจจะเสียชีวิต การให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นและครอบครัว และการจัดหาที่พักพิงช่ัวคราวหรือ
บ้านพักฉุกเฉินแก่หญิงวัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ ในกรณีเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการและ
ถูกทอดทิ้งให้เผชิญปัญหาแต่โดยล าพังจะมีผลกระทบต่อหญิงวัยรุ่นมาก ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลในทุก
ด้าน ได้แก ่

๓.๑ การฟื้นฟูด้านการแพทย์ (medical rehabilitation) เพื่อให้หายจากโรคและภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

๓.๒ การฟื้นฟูด้านสังคม (social rehabilitation) เช่น การฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเอง
และบุตรได้ การยกบุตรบุญธรรมให้ผู้อื่นในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงบุตรเองได้ รวมทั้งการให้การสงเคราะห์ใน
เรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

๓.๓ การฟื้นฟูด้านการศึกษา (educational rehabilitation) เพื่อให้มารดาวัยรุ่นมีโอกาสได้รับ
การศึกษาต่อเนื่องน าไปสู่การมีงานท า สามารถเลี้ยงตัวเองและบุตรได้ในอนาคต 

๓. การจัดการปัญหาด้วยการใช้หลักพุทธธรรม 

ในทางพุทธศาสนาได้อธิบายปัญหาสุขภาพทางเพศของเยาวชนในยุคปัจจุบัน (ลือชัย ศรีเงินยวง , 
๒๕๕๒, น.๑๙-๒๐) ไว้ว่าเกิดจากฐานคติของการจัดการศึกษาของโลกที่ผ่านมา ที่หลงให้คุณค่าหรือบูชาการ
ตอบสนองความอยาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แทนท่ีจะเป็นการฉลาดเท่าทันและการควบคุมความอยากนั้น 
ๆ ซึ่งเป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นกับเยาวชนโดยทั่วไป นอกจากนั้นแล้วพุทธศาสนายังมองว่าสาเหตุที่ท าให้ปัญหาของ
วัยรุ่นเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากหลักการด าเนินชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ เสื่อมลง (นงค์เยาว์ แสงค า
,๒๕๕๖, น.๙๗-๙๙) กลายเป็นปัญหาสังคม การปลูกฝังให้วัยรุ่นมีจริยธรรมประจ าใจในการด าเนินชีวิตจึง
เป็นเรื่องจ าเป็น ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความส าคัญที่จะขัดเกลาวัยรุ่นซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ยังเด็ก ดังนั้นการ
ปลูกฝังให้เด็กได้พัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญาอย่างครบส่วนและกระท าต่อเนื่องตั้งแต่เล็ก
จนเติบใหญ่ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดภูมิต้านทาน มีหลักยึดการด าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นถือได้ว่าเป็นหลักพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้ ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคือบิดามารดา ตลอดจนบุคลากรองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ต้อง
รู้จักการเลือกหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางจัดการปัญหานี้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัยรุ่นสามารถน ามาประยุกต์ใช้นั้นสามารถแบ่งได้ออกมา ๒ 
รูปแบบทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
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๑.๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นถือได้
ว่าเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่วัยรุ่น เพื่อปลูกฝังและสร้างแนวทางป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้น ซึ่ง
แนวทางการป้องกันดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ดังนี้  

- หลักวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมให้วัยรุ่นใช้ความคิดอย่างถูกวิธี โดยการ
คิดวิเคราะห์ แยกแยะด้วยปัญญา สามารถไตร่ตรองอย่างรอบด้านว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือควรท า เพื่อสามารถ
จัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- หลักอบายมุข เป็นหลักธรรมที่วัยรุ่นเข้าใจว่าสิ่งใดน าไปสู่ความเสื่อม หรือสิ่งใดเป็นหนทางที่จะ
ท าให้เสื่อมเสีย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเท่าทันคน เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่คลุกคลีกับเพื่อนหรือสังคมใหม่ 

- หลักมิตรแท้-มิตรเทียม เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมการแยกแยะลักษณะของมิตรแท้หรือมิตรเทียม 
เพื่อใหเ้กิดการตระหนักรู้ว่าสิ่งใดท่ีจะส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญ และพัฒนาตนไปสู่ทิศทางที่ดี 

- อินทรีย์๖ และอิทนรียสังวร (การส ารวมอินทรีย์) เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยการสอนให้วัยรุ่นส ารวม
กาย ใจ ตามวัย ตามความพร้อมอันสมควร สอนให้รู้เท่าทัน รู้จักยับยั้งช่ังใจ มีสติคิดถูก-ผิด มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และจิตใจในการรับมือกับสิ่งที่กระตุ้นความอยาก เป็นกิเลสที่อยู่รอบตัววัยรุ่น 

- หลักทิศ๖ เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยการระลึกถึงพระคุณของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปรียบเสมือนปราการ
ที่ช่วยสกัดกั้นความคิด การกระท าที่ผิดศีลธรรม ผิดจารีตประเพณี การให้เกียรติ การเคารพน้อบน้อมแก่
กัลยาณมิตรหรือผูม้ีพระคณุ ซึ่งจะส่งเสริมให้วัยรุ่นเกรงกลัวหรือละอายตอ่การที่จะกระท าสิ่งที่ไมเ่ป็นมงคลที่
ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย 

๑.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ถือได้
ว่าเป็นการจัดการแบบเร่งด่วนท่ีจ าเป็นจะต้องแสวงหาแนวทาง หรือการตัดสินใจในการด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ดังนั้นการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องสามารถ
น าไปใช้ได้โดยทันท่วงที การน าหลักอริยสัจจ์ ๔ มาปรับใช้ในการท าความเข้าใจตนเองในการยอมรับสภาวะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการแสวงหาแนวทางในการจัดการปัญหาอย่างรอบด้านโดยการ
พิจารณาถึงเหตุปัจจัยและวิธีการในการลงมือแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอน ดังนั้นการน าความรู้เกี่ยวกับสัจ
ธรรมค าสอนไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตจริง เป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติที่เป็นหนทางด าเนินชีวิตให้ถึงความ
ดับทุกข์ หรือให้ถึงทางออกของปัญหานั้น ๆ ได้ นอกจากนั้นในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยัง
สามารถใช้หลักอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ เนื่องด้วยหลักอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่วัยรุ่นควรใช้ในการพัฒนา
ตนให้ประสบความส าเร็จ แม้ว่าจะกระท าผิดพลาดไปก็ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองด้วยการใช้
ปัญญาพิจารณา มีสติระลึก ไตร่ตรองการกระท าของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง
และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 

๒) หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่บิดามารดา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องควรน ามาใช้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ควรสนับสนุน เอื้ออาทร และประคับประคองวัยรุ่นที่ต้องเผชิญปัญหาการ
ตั้งครรภ์ ด้วยการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการสนับสนุน ช่ืนชม ยินดีในสิ่งที่ท า เป็นก าลังใจ ให้อภัยในสิ่งท่ี
ผิดพลาด และพร้อมให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นแล้วบิดามารดาจะต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับบุตร ด้วยการใช้หลักธรรมสมชีวิธรรม ๔ และหลักฆราวาสธรรม ๔ 

 จะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ตั้งแต่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การท า
แท้ง โรคเอดส์ฯลฯ ก่อให้เกิดความทุกข์ท้ังกับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และโลก ดังนั้นการประยุกต์ใช้
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หลักพุทธธรรมในการแก้ไขนั้นจึงเป็นหนทางที่ดีที่เหมาะสม ที่จะแก้วิกฤตินี้ ให้ลดน้อยลง เพราะการศึกษา
และท าความเข้าใจหลักธรรมจะท าให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญาในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการลงมือ
ท าอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งหากไม่รู้ความจริงของธรรม คนก็สามารถน าทุกข์ในธรรมชาติมาสร้างให้เป็นทุกข์
ของตนเอง (ลือชัย ศรีเงินยวง, ๒๕๕๒, น.๑๗) เพราะเหตุที่ส าคัญแห่งทุกข์หรือปัญหาในชีวิตของมนุษย์เข้า
ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติที่มีความไม่เทียง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตนด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้อง คือ ด้วย
อวิชชา (ภาวะที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่รู้ทันความจริงของสิ่งนั้น) ตัณหา (ความอยาก ความปรารถนาต่อ
สิ่งต่าง ๆ โดยไม่รู้เท่าทันความจริง) และอุปาทาน (การเข้าไปยึดมั่น ถือมั่นให้เป็นอย่างที่ต้องการ เอาความ
ปรารถนาของตนเป็นตัวก าหนด) ซึ่งก็ท าให้เกิดปัญหาขึ้นกับชีวิตของตนเอง หรือซ้ าเติมให้ปัญหาทวีความ
รุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพุทธศาสนาเน้นท่ีการมองตนเอง การรู้จักตนเอง เพื่อสิ่งส าคัญคือการฝึก
ตน พัฒนาตนไปในทิศทางหรือวิถีท่ีเป็นกุศล เพราะหากวัยรุ่นไม่แก้ไขท่ีตนเอง ไม่ฝึกตนเอง ไม่วิเคราะห์กาย
และใจของตนเอง ครอบครัวตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถแก้ไขหรือประคับประคองปัญหาที่
เกิดขึ้นได้  

 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่จะช่วยทุกฝ่ายทั้งกับวัยรุ่น บิดา 
มารดา สังคมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ทั้งในการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดและแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นก็มี
หลักธรรมหรือค าสอนที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปโดยการเอื้ออาทร ให้ความรัก ความเมตตาแก่ทุก
ฝ่าย ประคับประคองให้วัยรุ่นท่ีพลาดพลั้งได้มีแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

สรุป 
 การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นมักใช้การจัดการปัญหากับตัวบุคคลเป็นส าคัญนั่นก็คือ
การจัดการกับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยตรง ซึ่งครอบครัวหรือสังคมมักจะโยนความผิดหรือความรับผิดชอบไปท่ี
ตัวเด็กเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวครอบครัวหรือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิด
กับเด็กและวัยรุ่นมากที่สุดควรรับผิดชอบร่วมกัน เพราะการแก้ไขปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงแค่อาศัยการพึ่งพิงการด าเนินงานของทางภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ช่วยป้องกัน และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเท่านั้น เพราะ
ด าเนินงานบางอย่าง เช่น การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญตัิการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวัยรุ่น เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุที่จะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กับวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ได้เข้าถึงสิทธิในการเข้ารับบริการอนามัยเจริญพันธุ์  การได้รับสวัสดิการ การได้รับการปฏิบัติอย่าง
เสมอภาค การตัดสินใจด้วยตนเอง การได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ และการได้รับการรักษาความลับ 
เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันการเกิดปัญหาน่าจะเป็นแนวทางการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่ดีที่สุด 
โดยอาจประยุกต์หรือบูรณาการหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐาน (นงค์เยาว์ แสงค า ,๒๕๕๖, น.
๑๑๑) ในการน ามาเป็นหลักในการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุหรือช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอย่างนุ่มนวล ซึ่งใน
การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบของ
การด าเนินการแบบเร่งด่วนที่จ าเป็นจะต้องแสวงหาแนวทางหรือการตัดสินใจในการด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และรูปแบบของแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น เพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาในอนาคต ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้
ในการแสวงหาแนวทางการประคับประคองปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แรงสนับสนุนจากครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้อย่างถูกวิธี ถูก
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ความหมาย และมีศิลปะมีกลยุทธ์ในการใช้ที่เป็นไปทางกุศลธรรมก็จะได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตามบทบาทครอบครัว บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ใกล้ชิดในการดูแลควรให้ค าแนะน า 
ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้ค าปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศ การปฏิบัติตน
ให้สอดคล้องกับการเริ่มท างานของฮอร์โมนเพศ เข้าใจอารมณ์เพศ และปัจจัยที่กระตุ้นเร้าอารมณ์เพศ ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม บ่มเพาะการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งยังเป็นการปูพื้นฐาน
ตั้งแต่วัยเด็กให้มีทักษะทางสังคมสามารถวางตัวให้สอดคล้องเหมาะสมและมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเพศ
ตรงข้าม หรือการมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ ผ่านการท ากิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น การออก
ก าลังกาย ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอาสา เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้สมองหลั่งสารความสุข ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนว
ทางการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความคุ้มค่าอย่างมากทั้งในแง่ต้นทุนที่ใช้ อีก
ทั้งยังท าให้วัยรุ่นมีความสุข มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว และมีทักษะในการวางตนอย่างเหมาะสม อัน
น ามาซึ่งความสุขแก่ตนเองและครอบครัว 
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๑๔๒๗๗๘๘๐๑๕.pdf (สืบค้นเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

มติชนออนไลน์. ไทย‘ท้องไม่พร้อม’สูงอันดับ๒ในอาเซียน อายุน้อยสุด๑๐ขวบ รามาฯตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาทั้ง
ระบบ. https://www.matichon.co.th . (สืบค้นเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
๒๕๕๖.สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี ๒๕๕๕. http://www.m-society.go.th/article-
attach/๑๐๔๓๐/๑๕๓๓๐.pdf. (สืบค้นเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย.พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
๒๕๕๙ เอกสารแนบรายงานการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนหลัง. http:// www.rh.anamai.moph.go.th .
(สืบค้นเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)  

ส ร ร พสิ ท ธิ์  คุ ม พ์ ป ร ะ พั น ธ์ .  ก า ร แ ก้ ไ ข แ ล ะ ป้ อ ง กั น ปั ญ ห า เ ด็ ก ตั้ ง ค ร ร ภ์ ก่ อ น วั ย อั น ส ม ค ว ร .
http://www.thaichidrights.org. (สืบค้นเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
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การสร้างสุขในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ส าหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย 
Make a Happiness in Thailand ๔.๐ for Aging Society in Thailand 

ปริญญา  ตรีธัญญา Parinya  Treethanya* 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ท าให้ผู้สูงอายุต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสร้างความทุกข์ ความยากล าบากให้แก่ผู้สูงอายุ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข หรือมีทุกข์ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้
รัฐบาลมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและภูมิปัญญาของมนุษย์ เพื่อยกระดับสังคมที่อยู่ดีมีสุข ควบคู่กับการสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ โดยผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของ
การพัฒนาและยกระดับชีวิตให้กับคนไทย ที่รัฐบาลตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนัก 
และเห็นความส าคัญถึงการพัฒนาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน การน าหลักธรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันใน
สังคมมาใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ สารณียธรรม ๖ และสามัคคีธรรม ๕ ซึ่งหลักธรรม
เหล่านี้ สามารถน ามาใช้ให้เกิดการปรับตัวของผู้สูงอายุให้อยู่กับครอบครัว สังคม อย่างมีความสุขได้ โดยผ่าน
การรณรงค์จากภาครัฐและเอกชนในการเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุ เนื่องจากการน าหลักดังกล่าวไปประพฤติ
ปฏิบัติ ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติมีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี เป็นการช่วยให้เกิดการปล่อย
วาง รวมทั้งยังท าให้ใช้ถ้อยค าที่เสนาะหู ไม่โกรธง่าย มีจิตใจหนักแน่น ไม่พูดจาท าร้ายจิตใจผู้อยู่ใกล้ชิด 
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ หากผู้สูงอายุสามารถ
ปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวแลว้ จะท าให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม เป็นที่รักของคนใกล้ชิด ซึ่งจะ
น ามาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความสุขในยุคปัจจุบันได้ 

Abstract 

Aging society in Thailand on present time and the complex social structure changes 
in ๒๑st century that many problems of old age to make them suffering and unhappy to changes 
our behavior for stay with happy life less suffer. The government support potential 
development and human wisdom to promote the social life was good with permanent 
economic sustainable according to Thailand ๔.๐. By away the group of old ages is the one for 
life development of Thai citizen was realized and seen the importance one with government, 
private, many department urgently. The Dhamma of routine focus on sharing life in society of 
old age such as the ๔  bases of sympathy ( Sangahavatthu ๔ ) , the ๖  states of conciliation 

                                                           
*
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(Saraniyadhamma ๖ ) , the ๕  fellowship (Samagkhidhamma ๕ ) .  These all the Dhamma apply 
and change the old ages to stay in good family and social life good supported by government 
and private to preparing to be that as above. According to the Dhamma, the followers should 
be loving kindness, giver and wish a good desire, empty mind, sound pretty good for everyone, 
not angry, strong heart, not sneaky speak, made themselves to be social benefits and the 
model of young generation.  The practical and follow the Dhamma to become a person who 
was beneficial to society, lover, be proud of themselves and be happy in present time. 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.
๒๕๕๙ : ๓-๗) วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อหลายครั้ง ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ หากประเทศไทยไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนไม่ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ประเทศไทย
อาจจะประสบกับภาวะเสื่อมถอยในที่สุด ดังนั้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจึงเรื่องส าคัญที่ทุกภาคส่วน
จ าเป็นต้องตื่นตัว เพราะในการพัฒนาที่ผ่านมาของประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ทัน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงใช้วิธีการแบบ “มักง่าย” ด้วยการพัฒนาบน “การปักช า” จึงมีการเจริญเติบโตแบบ
รากแขนง เทคโนโลยีและทุนของต่างชาติที่น าเข้ามาไม่มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ขาดการ
สะสมทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ และการละเลยการรักษาสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจึงถูกมอง
เป็น “ประเทศที่ดูเหมือนทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” ดังนั้นประเทศไทยต้องมุ่งเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพและ
ภูมิปัญญาของมนุษย์ เพ่ือยกระดับสังคมที่อยู่ดีมีสุข ควบคู่กับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ตาม
ยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ 

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา.๒๕๕๙ : ๑๔) ที่ได้กล่าวถึงการยกระดับคุณค่ามนุษย์ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ในศตวรรษที่ ๒๑” จะต้องมีทักษะคือ คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล 
(Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) ซึ่งในการเติมเต็มศักยภาพให้กับคนไทย
อย่างเต็มที่ในทุกด้านจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth) และน าพาประเทศสู่
ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ส าหรับผู้สูงอายุในศตวรรษที่ ๒๑ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับชีวิต
ให้กับคนไทย ที่รัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนัก และเห็นความส าคัญถึงการพัฒนา
ดงักล่าวจากเร่งด่วน สืบเนื่องจากประเทศไทยก าลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) อย่างมีนัยส าคัญ
และรวดเร็ว โดยมีข้อมูลของประชากรสูงอายุระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗.๓๖ เป็นร้อย
ละ ๑๒.๘๙ (จาก ๔ ล้านคน เป็น ๘.๕ ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๙.๑๒ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ และใน
ปี พ.ศ.๒๕๘๓ จะเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๒.๑๒ (๒๐.๕ ล้านคน) ซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง
ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ทั้งนี้ในอาเซียนจะมีเพียงไทยและสิงคโปร์เท่านั้นที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อย
ละ ๓๐ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
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ตารางที่ ๑ ประชากรสูงอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๘๓ หน่วย : พันคน 

ที่มา : ข้อมูลปี ๒๕๓๓ ๒๕๔๓ และ ๒๕๕๓ จากส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ข้อมูลปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๘๓ สศช. 

จ านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุ 
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๘๓ พบว่า สัดส่วนของ

ประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนกล่าวคือสัดส่วนของผู้สูงอายุวัย
ปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ ๑๒.๗ ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ ๑ ใน ๕ ของประชากรสูงอายุ 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุข้ึนของประชากรสูงอายุ และน าไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพเมื่อพิจารณาสัดส่วนเพศของ
ประชากรสูงอายุ พบว่า ประชากรสูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๑ ในปี ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
๕๖.๘ ในปี ๒๕๘๓ โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลายเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 
๑๓.๙ ในปี ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๒๑.๓ในปี ๒๕๘๓ เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าเพศชายส าหรับ
แนวโน้มประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากร
สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน ๓.๓ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ เพิ่มขึ้นเป็น๑๑.๖ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๕๙.๘ ในปี ๒๕๘๓ ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดส่ วน
เพิ่มสูงขึ้น  

ตารางที่ ๒ 

 

 ช่วงวัย ๒๕๓๓ ๒๕๔๓ ๒๕๕๓ ๒๕๖๓ ๒๕๗๓ ๒๕๘๓ 
จ านวนประชากรสงูอาย ุ ๖๐ - ๖๙ ป ี ๒,๔๕๑ ๓,๕๔๖ ๔,๖๙๙ ๗,๒๕๖ ๙,๒๖๐ ๘,๙๕๙ 

๗๐ - ๗๙ ป ี ๑,๑๒๓ ๑,๗๐๖ ๒,๗๓๑ ๓,๖๗๗ ๕,๘๙๘ ๗,๖๓๙ 
๘๐ ปีขึ้นไป ๔๔๓ ๕๘๖ ๑,๐๗๘ ๑,๖๙๐ ๒,๔๒๑ ๓,๙๒๑ 
รวม ๔,๐๑๗ ๕,๘๓๘ ๘,๕๐๘ ๑๒,๖๒๒ ๑๗,๕๗๙ ๒๐,๕๑๙ 

สัดส่วนประชากรสูงอาย ุ ๖๐ - ๖๙ ป ี ๖๑.๐๒ ๖๐.๗๔ ๕๕.๒๓ ๕๗.๔๘ ๕๒.๖๘ ๔๓.๖๖ 
๗๐ - ๗๙ ป ี ๒๗.๙๖ ๒๙.๒๒ ๓๒.๑ ๒๙.๑๓ ๓๓.๕๕ ๓๗.๒๓ 
๘๐ ปีขึ้นไป ๑๑.๐๓ ๑๐.๐๔ ๑๒.๖๗ ๑๓.๓๙ ๑๓.๗๗ ๑๙.๑๑ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

สัดส่วนประชากรสูงอายุ
ต่อประชากรรวม 

๖๐ - ๖๙ ป ี ๔.๔๙ ๕.๗ ๗.๑๒ ๑๐.๙๙ ๑๓.๙๙ ๑๔.๐๒ 
๗๐ - ๗๙ ป ี ๒.๐๖ ๒.๗๔ ๔.๑๔ ๕.๕๗ ๘.๙๑ ๑๑.๙๖ 
๘๐ ปีขึ้นไป ๐.๘๑ ๐.๙๔ ๑.๖๓ ๒.๕๕ ๓.๖๕ ๖.๑๔ 
รวม ๗.๓๖ ๙.๓๘ ๑๒.๘๙ ๑๙.๑๒ ๒๖.๕๖ ๓๒.๑๒ 



78 
 

แหล่งข้อมูล: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓-พ.ศ.๒๕๘๓ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติ 

จากข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ได้ทราบว่าจ านวนประชากรผู้สูงอายุมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึนทุกปีเมื่อเทียบอัตราส่วนกับประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับในยุคปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง และต้องการความพึ่งพิงสูง เป็นเหตุให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสประสบปัญหาภาวะความซึมเศร้า มีความไม่พึงพอใจในปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตทั้งในรูป
ของความเจ็บป่วยและการเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ  

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๔ 
คนไทยยุค ๔.๐ มีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี เท่ากับ ๖๙ ปี โดยมีแผนการด าเนินงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” สามารถดูแลตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ซึ่งแผนพัฒนาคนช่วงวัยสูงอายุ จะต้องประกอบด้วย ๓S ด้วยกันดังน้ี 

๑.Strong ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เน้นส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ยังไม่ป่วย ให้มีพฤติกรรมสุขภาพ
ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล (รพ.สต.) มีการบริการสุขภาพผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพแบบครบวงจร 
รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

๒.Security ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย โดยมีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ เน้นสนับสนุนการ
ประกันรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ ส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น 

๓.Social Participation ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบ เน้นการส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพผ่านกลไกองค์กรชุมชน และศาสนา 
ส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณภาพต้นแบบ...  

จากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีรุมเล้า ปัญหาต่าง ๆ ท่ีผู้สูงอายุจะต้องประสบ (กระทรวงสาธารณสุข, กรม
อนามัย, ๒๕๕๓) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกาย เศรษฐกิจ การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ขาดผู้ดูแล 
ไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับวัย สังคม เพื่อให้เข้ากันได้กับเยาวชนรุ่นใหม่  ปัญหาเรื่องการไม่ได้รับ
เกียรติและการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม ส่งผลต่อภาวะด้านจิตใจ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ รู้สึกว้าเหว่ อ้างว้าง 
มีความวิตกกังวลต่าง ๆ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม จากครอบครัวขยายมาสู่
ครอบครัวเดี่ยว ลูกหลานจะไปท างานในเขตเมือง ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูแล อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่าของผู้มีอุปการคุณ ต่างคนต่าง
อยู่ ไม่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ไม่ทดแทนบุญคุณ บุตรหลานโตขึ้นก็จะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่ชรา ปัญหาต่าง ๆ ที่
กล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาที่ส าคัญ และผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันมีโอกาสจะประสบกับตนเอง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
เหล่านี้ย่อมจะสร้างความไม่พึงพอใจ หรือ ความทุกข์ ความยากล าบากให้แก่ผู้สูงอายุ แล้วผู้สูงอายุจะต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอย่างไร ให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข หรือมีทุกข์ให้น้อยที่สุด โดย
ผู้สูงอายุจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตน ให้เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคม “เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 
๒๑” ตามแนวทางการพัฒนาในยุค Thailand ๔.๐ โดยจะต้องมีคุณลักษณะในการเป็นผู้สูงอายุที่มีสติปัญญา
เฉียบแหลม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเห็นท่ีสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ สามารถน าความรู้ (Head) ที่มีน ามา
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ประยุกต์ใช้โดยเน้นการมีส่วนร่วมในสังคม (Hand) เป็นผู้สูงอายุท่ีคงไว้ซึ่งศักยภาพในทักษะการประกอบอาชีพ 
ผู้มีประสบการณ์ในการท างานและส่งต่อทักษะไปสู่คนยุคถัดไป โดยกระทรวงมหาดไทยจะรับผิดชอบเน้น
สนับสนุนการประกันรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ (Health) เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
ประกอบกิจธุระประจ าวันของตนเอง พึ่งพิงผู้อื่นให้น้อยที่สุด โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล คลินิกผู้สูงอายุ และการพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี (Heart) ไม่มีภาวะซึมเศร้า ร่าเริงแจ่มใส  โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบเน้นการส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริม
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หากเราสามารถท าให้ผู้สูงอายุมีคุณลักษณะ (๔Hs) ตามที่กล่าว
มาข้างต้น ก็น่าจะเติมเต็มศักยภาพของผู้สูงอายุไทย ให้ผู้สูงอายุไทยเป็นหลักชัยของสังคมได้ เพื่อน าพาสังคม
และประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างเป็นสุขได้แท้จริง 

ความหมายของความสุข 
ในทางพุทธศาสนา ความสุขคือการมีทุกข์น้อย ทั้งนี้ความทุกข์ในพุทธศาสนาจะมุ่งเน้นเรื่องความทุกข์

ทางใจเพราะความทุกข์ทางกายเป็นเรื่ องธรรมชาติโดยความทุกข์ทางใจพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ใน 
“หลักปฎิจจสมุปบาท”ว่า “ความทุกข์ทางใจมีกระบวนการทางจิตเป็นสาเหตุทั้งนี้ตัณหาหรือความทะยาน
อยากท่ีผลักดันให้คนเราเกิดทุกข์” มีการแบ่งความสุขไว้ ๓ ระดับ คือ 

ระดับที่ ๑ : กามสุข หรือความสุขที่เกิดจากความใคร่ ความอยาก และความปรารถนาทั้งหลายอัน
เนื่องมาจาก “วัตถุกาม” หรือความสุขจากภายในอก เช่น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่าใคร่ น่าพอใจ อาทิสุข
จากได้ใช้ทรัพย์สมบัติ ดื่ม เที่ยว การเสพเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น หรือ ความสุขเนื่องมาจาก
ความต้องการภายใน“กิเลสกาม” เช่น ความพอใจว่าตนเองมีฐานะ ช่ือเสียง มีต าแหน่งใหญ่โต เป็นต้น 

ระดับที่ ๒ : ฌานสุข หรือความสุขสงบเป็นความสุขที่ปราศจากกิเลสช่ัวคราว เมื่ออยู่ในสมาธิและมี
ผลต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังออกจากสมาธิเมื่อกลับสู่สถานการณ์ปัจจุบันท่ียังมีความโลภ โกรธ หลงความทะยาน
อยากในจิตใจแล้วความทุกข์ทางใจก็จะกลับมาอีก เนื่องจากยังไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งของตัวเองหรือยังมี
ความเป็นตัวตนของตนเองอยู่ 

ระดับที่ ๓ : ญาณสุข หรือสุขจากการปล่อยวาง เป็นการรู้เท่าทันความทะยานอยากและความคิดปรุง
แต่งด้วยกิเลสของตัวเอง ท า ให้สามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งและปล่อยวางได้ในที่สุดในทางพุทธศาสนาจัด
ว่าเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าและยั่งยืนกว่าความสุขทางโลกสามารถมองทุกอย่างตามความเป็นจริง เป็นความสุขท่ี
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในชีวิตประจ าวัน หากบุคคลนั้นสามารถเจริญสติที่จะรู้ตัวและรู้เท่าทันตัณหาและสังขาร
ของตนเองได้ 

หลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น
เสมอ โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกันด้วยวาจา ใจ และการเบียดเบียนกัน สังคมที่มีการเบียดเบียนกันสังคม
นั้นย่อมหาความสุขไม่ได้ การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันในสังคมให้ราบรื่น มีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
พระพุทธเจ้าได้ให้หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันไว้ดังนี้ 

๑. การมีสังคหวัตถุ ๔  ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน 
หมายถึง หลักการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีท าให้คนรัก หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่อง
ประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อ
กัน เหมือนลิ่มสลักรถท่ีตรึงตัวรถไว้มิให้ช้ินส่วนกระจายไป ท าให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย 

๑.๑ ทาน คือ การให้ปันสิ่งของ ๆ ตนแก่ผู้อื่น การผูกใจคนต้องอาศัยการให้เป็นหลักพื้นฐาน การให้
เป็นการแสดงออกถึงไมตรีจิตของผู้ให้ท่ีผู้รับพอใจ  
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๑.๒ ปิยวาจา หรือ เปยยะวัชชะ คือ การมีถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน น่าฟัง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยครองใจคนด้วยไมตรีจิต 

๑.๓ อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นคนไม่ดูดาย รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

๑.๔ สมานัตตตา คือ ความเป็นผู้มีตนสม่ าเสมอ วางตนเหมาะสมไม่ถือตัว นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ โอบ
อ้อมอารีต่อผู้น้อย  

๒. สารณียธรรม ๖  (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน หลักการอยู่
ร่วมกัน) 

๒.๑ เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือ
กิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒.๒ เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้ง
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง 

๒.๓ เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพื่อนพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง คือตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๒.๔ สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย 
ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน  

๒.๕ สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มี
ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ 

๒.๖ ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มี
ความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อท่ีเป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา 

ธรรม ๖ ประการนี้ มีคุณคือ เป็น สารณียะ (ท าให้เป็นท่ีระลึกถึง) เป็นปิยกรณะ (ท าให้เป็นท่ีรัก) เป็น 
ครุกรณะ (ท าให้เป็นที่เคารพ) เป็นไปเพื่อ ความสงเคราะห์ (ความกลมกลืนเข้าหากัน) เพื่อ ความไม่วิวาท เพื่อ
ความสามัคคี และ เอกภาพ (ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน) 

๓. การมีสามัคคีธรรม  คือ ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะท าให้เกิดสุขในทางปฏิบัติ สามัคคีธรรม
ประกอบด้วย 

๓.๑ เมตตากายกรรม พึงแสดงออกแก่กันด้วยความเมตตา ต้องหยุดการเบียดเบียนทางกายลง ต้อง
ระดมสมองความคิดความรู้เพื่อให้บรรลุถึงกิจกรรมที่ยุติการเบียดเบียนเข่นฆ่ากันให้ได้ 

๓.๒ เมตตาวจีกรรม การพูดจาแสดงความคิดความเห็นใด ๆ ออกไปต้องประกอบไปด้วยความเมตตา 
ไม่พูดจาด้วยโทสะ ความโกรธหรือความเคียดแค้น แต่พูดด้วยเหตุผล ความจริงหลักฐานและข้อส าคัญต้อง
ยอมรับซึ่งกันและกัน 

๓.๓ เมตตามโนกรรม ตั้งใจไว้ให้ดีว่า จะท าและพูดด้วยความเมตตา ไม่ท าและพูดด้วยกิเลสอื่น ๆ ที่
จะน าไปสู่ความขัดแย้งเข่นฆ่าเบียดเบียนกันได้ 

๓.๔ ทิฎฐิสามัญญตา มีความเห็นตรงกัน ความเห็นที่จะต้องตรงกันในเบื้องต้นคือทุกคนต้องการความ
สงบ แนวทางที่ไปสู่ความสงบต้องไม่เบียดเบียน ไม่กระทบกระทั่งท าร้ายหรือท าลายกันทุกด้าน 

๓.๕ สีลสามัญญตา ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และจารีตประเพณีต่าง ๆ ที่คนในชุมชนในชาติ
ปฏิบัติกันอยู่ต้องได้รับการสานต่อย่างเหมาะสม การอยู่ร่วมกันของคนจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ ศาสนาและ
ความเชื่อต้องมีข้อปฏิบัติร่วมที่มาจากการตกลงปลงใจ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติกันทุกฝ่าย 
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  ในเชิงจิตวิทยา ความสุขเป็นการวัดเชิงอัตวิสัย (Subjective) เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้น
ความสุขของแต่ละคนจึงแตกต่างกันไป ความสุข (Happiness) ในเชิงจิตวิทยาจึงเป็นการวัดเฉพาะความอยู่ดี
ทางอารมณ์(Emotional well - being) เท่านั้น ซึ่งค าว่าการอยู่ดี(Well - being)ก็จะวัดรวมเอามิติของสุขภาพ
กาย (Physical health)และสุ ขภาพใจ  (Mentalhealth)  รวม เข้ ามา เป็นบริบทของการอยู่ ดี มี สุ ข 
(Lyubommirsky;๒๐๐๘) 
  อภิชัย มงคลและคณะ(๒๕๔๔) ได้จัดท าดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทยซึ่งเป็นแบบวัดความสุขที่สร้างขึ้น
เพื่อประเมินภาวะความสุขของบุคคล ภายใต้บริบทของสังคมไทยและมุมมองของศาสนาพุทธและมีการให้
นิยามความสุขในเบื้องต้นว่ามีความหมายเช่นเดียวกับผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและให้ความหมายของสุขภาพจิตว่าเป็น
สภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการด า เนินชีวิตโดยครอบคลุมถึง
ความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยองค์ประกอบของผู้ที่มี
สขุภาพจิตดีประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลักคือ 
 ๑. สภาพจิตใจ เน้นอารมณด์้านบวกและอารมณด์้านลบ และดัชนีท่ีเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางจิต
และวัดจากความรูส้ึกอารมณ์ความคิด พฤติกรรมว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีอาการของโรคตา่ง ๆ เกิดขึ้น
หรือไม่ เป็นการวัด ณ ปัจจุบัน 
 ๒. สมรรถภาพจิต  เน้นความสามารถในการเผชิญปัญหา หรือสมรรถภาพ การแก้ปัญหาในการด า 
เนินชีวิต ๓ ด้านคือ ๑) ด้านการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น สามารถสร้าง รวมทั้งด ารงรักษาสัมพันธภาพให้คงอยู่อย่าง
ราบรื่น ๒) ด้านความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ได้ในสถานการณ์นั้น ๆ และมีผลงานท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์อัน
เป็นความสามารถของบุคคลที่จะอยู่ไดใ้นสังคมและสิ่งแวดลอ้มท่ีเปลีย่นไป ๓) ด้านความสามารถท่ีจะดูแลจติใจ
ให้ สร้างความสมดุลได้ระหว่างความต้องการที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในใจ หรือความต้องการตาม
สัญชาตญาณจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓. คณุภาพจิต เน้นการพัฒนาคณุภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มีบุคลิกภาพท่ี
ผสมผสาน มีความเป็นตัวของตัวเอง มีการด า เนินชีวิตอย่างสร้างสรรค ์
 ๔. ปัจจัยสนับสนุน เน้นความผาสกุของบุคคล(Subjective well-being)และคุณภาพชีวิตที่ดีโดย
ประเมินบุคคลต่อการรับรู้เกีย่วกับบุคคลแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อจิตใจ รวมทั้งการด าเนินชีวิต 

Martin Saligman (๒๐๐๒ อ้างถึงใน อรพินทร์ ชูชม,๒๕๕๙) ผู้น าทางจิตวิทยาเชิงบวกได้เสนอ
ทฤษฎีความสุขที่แท้จริง (Authentic Happiness) โดยให้ความหมายของความสุขว่า เป็นความรู้สึกทางบวก
และการท ากิจกรรมเชิง บวกที่น า ไปสู่ความดื่มด่ า ให้คุณค่าต่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย ทั้งนี้ความสุขใน
ความหมายดังกล่าวสามารถสร้างได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ๓ ประการ ได้แก่ 

๑) องค์ประกอบอารมณ์ทางบวก (Positive Emotion) หรือ ชีวิตที่พึงพอใจ (Pleasant Life) 
หมายถึงการที่บุคคลมีความรู้สึกที่พึงพอใจในชีวิต ชีวิตได้รับการตอบสนองความต้องการและมีประสบการณ์
อารมณ์ทางบวกทั้งในอดีต (เช่น การให้อภัย) อนาคต (เช่น ความหวัง) และปัจจุบัน (เช่น ความสนุกสนาน
รื่นรมย์) ความสุขประเภทนี้จะเป็นความสุขช่ัวคราว เกิดขึ้นได้โดยชีวิตได้รับการตอบสนองความต้องการ 

๒) องค์ประกอบความยืดมั่นผูกพัน (Engagement) หรือ ชีวิตที่มีความยึดมั่นผูกพัน (Engaged Life) 
หมายถึงการที่บุคคลมีชีวิตที่มุ่งมั่นทุ่มเท เอาใจใส่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้น 
เกิดภาวะลื่นไหล (Flow) ในกิจกรรม/งานที่ท า มีความกระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่าย การท าให้เกิดภาวะลื่นไหล 
สามารถสร้างได้โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง (Character Strengths) และคุณธรรม (Virtues) ของบุคคลในการ
ท ากิจกรรมที่ชอบ ความสุขในองค์ประกอบนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตที่ดี (Good Life)  
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๓) องค์ประกอบความหมาย (Meaning) หรือ ชีวิตที่มีความหมาย (Meaningful Life) หมายถึงการ
ที่บุคคลใช้จุดแข็งและคณุธรรมของบุคคลเพื่อท าบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อสังคม 
ความสุขแบบนี้ถือว่ามีคณุค่าสูงสุด เป็นความสุขท่ีถาวร และมคีวามงอกงามทางจิตใจ  

อีกทั้งยังมีกรอบแนวคิดเรื่อง “ความสุข ๕ มิติ” เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ของ
ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ๒๕๕๖ ได้กล่าวถึงการจะพัฒนาความสุขเชิง
จิตวิทยาในผู้สูงอายุจ าเป็นต้องนิยามความสุขที่พร้อมจะน ามาปฏิบัติและสามารถวัดในเชิงสัมพันธ์ได้จึงจะท า 
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีดังนิยามข้างต้น สามารถจ าแนกความสุขของผู้สูงอายุ ๕ มิติดังนี ้

ด้านที่ ๑ : สุขสบาย (Health) 
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงคล่องแคล่วมี

ก าลังสามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพได้ตามสภาพที่เป็นอยู่มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จ าเป็น 
พอเพียงไม่มีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ ไม่ติดสิ่งเสพติด 

ด้านที่ ๒ : สุขสนุก (Recreation) 
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการเลือกวิถีชีวิตที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ด้วยการท า กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

อารมณ์เป็นสุข จิตใจสดช่ืนแจ่มใส กระปรี้กระเปร่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งกิจกรรมที่เหล่านี้สามารถลดความ
ซึมเศร้า ความเครียดและความวิตกกังวลได้ 

ด้านที่ ๓ : สุขสง่า (Integrity) 
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ภาคภูมิใจ ความเช่ือมั่นในตนเอง เห็นคุณค่า ยอมรับนับถือ

ตนเอง รวมทั้งให้ก าลังใจตนเองได้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีลักษณะเอื้อเฟื้อแบ่งปัน และมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 

ด้านที่ ๔ : สุขสว่าง (Cognition) 
ผู้สูงอายุมีความสามารถด้านความจ า คิดอย่างมีเหตุมีผล สื่อสาร สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหา

ด้วยวิธีคิดแบบนามธรรมรวมทั้งสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านที่ ๕ : สุขสงบ (Peacefulness) 
ผู้สูงอายุสามารถที่จะรับรู้-เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์และจัดการสภาวะอารมณ์

ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผ่อนคลายให้เกิดความสุขสงบกับตนเอง รวมทั้งปรับตัวยอมรับสภาพ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

อาจสรุปได้ว่าความสุขทางพุทธศาสนาจ าเป็นต้องลดความคิดปรุงแต่งด้วยความโลภ โกรธ หลงที่มี
มากขึ้น จนกลายเป็นความทะยานอยากท่ีท าให้เกิดทุกข์ด้วย การเจริญสติและสมาธิให้เกิดการตระหนักรูต้นเอง
และปล่อยวางขณะที่การพัฒนาบุคคลให้มีความสุขในเชิงจิตวิทยา จ าเป็นต้องพัฒนาให้บุคคลรู้จักมองโลกในแง่
ดีอย่างมีเหตุผล อย่างเข้าใจสภาวะธรรมชาติของมนุษย์และสังคมอย่างที่เป็นจริง ไม่ได้มองโลกแง่ดีแบบเพ้อฝัน 
หรือหลอกตัวเอง ด้วยการรู้จักจัดการความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดย การจัดการกับอารมณ์ลบท่ีเกิดขึ้น การจัดการกับ
ความคิด การเรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่บวก และการเรียนรู้ในการแก้สาเหตุที่ท าให้ เกิดความทุกข์นั้นๆ 

ปัจจัยในการพัฒนาบุคคลให้มีความสุข 

 
ยังมีการเผยแพร่งานวิจัยโดย Dr. Robert Waldinger (Psychiatrist, psychoanalyst and Zen 

priest.) ในฐานะหัวหน้าคณะวิจัยด้านพัฒนาการของผู้ใหญ่ที่ยาวนานถึง ๗๕ ปี ในหัวข้อ “What makes a 
good life? Lessons from the longest study on happiness” ท าให้ได้ผลว่าอะไรคือความสุขของชีวิต ซึ่ง
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ผลที่ได้คือ “ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้คนเรามีความสุขและแข็งแรงมากขึ้น” และได้ให้ข้อคิด ๓ ข้อหลักๆ 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ความสัมพันธ์ทางสังคม มีประโยชน์กับเรามาก แต่ความโดดเดี่ยวกลับฆ่าเรา คนที่มี
ความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว เพื่อน และสังคมของเขา มีความสุข สุขภาพดี และมีอายุยืน กว่าคนที่มี
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยกว่า คนที่มีประสบการณ์อันโดดเดี่ยวนั้น กลายเป็นคนไม่มีความสุข สุขภาพเสื่อม
โทรมตั้งแต่ช่วงกลางของชีวิต การท างานของสมองเสื่อมลงเร็วกว่าและอายุสั้นกว่าคนที่ไม่โดดเดี่ยว และความ
จริงอันแสนเศร้า คือไม่ว่าจะเมื่อไหร่ จะมีชาวอเมริกันมากกว่าหนึ่งในห้า บอกว่าตนเองโดดเดี่ยว และคน
เหล่านั้นอาจรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนมากมาย และอาจรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางชีวิตคู่ด้วย  

ประการที่สอง ความสัมพันธ์ที่จริงจัง สิ่งส าคัญคือ คุณภาพของความสัมพันธ์ใกล้ชิด การมีชีวิตอยู่
ท่ามกลางความขัดแย้งส่งผลเสียต่อสขุภาพ เช่นชีวิตแต่งงานท่ีเต็มไปด้วยความขัดแย้งและรา้งความรัก เป็นสิ่งที่
ท าร้ายสุขภาพ  อาจจะมากกว่าการหย่าร้างด้วยซ้ าไป แต่การมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่อบอุ่นจะช่วย
ให้เกิดความรู้สึกได้รับการปกป้องได้  

ประการที่สาม ความสัมพันธ์และสุขภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่ปกป้องสุขภาพเท่านั้น แต่ยัง
ปกป้องสมองของคนเราอีกด้วย การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมั่นคงกับคนอื่นท่ีอยู่ในช่วงอายุ ๘๐ เป็นสิ่ง
ที่ปกป้องเรา คนที่มีความสัมพันธ์ที่พวกเขารู้สึกว่าพึ่งพาอีกคนได้เมื่อต้องการ มีความจ าที่เฉียบคนเป็นระยะ
เวลานาน ส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถพึ่งพาอีกคนได้ กลับมีสภาวะความจ าเสื่อมถอย
เร็วกว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่ว่านั้นไม่จ าเป็นต้องราบรื่นตลอดเวลา คู่รักวัย ๘๐ บางคู่อาจจะทะเลาะไม่หยุดไม่
หย่อน แต่ตราบเท่าที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถพึ่งพากันได้เมื่อทุกอย่างเลวร้าย การทะเลาะกันก็ไม่ได้มีผลต่อ
ความจ าของพวกเขาเลย 

ดังนั้น ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีและใกล้ชิด ดีต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นความรู้ที่มีมา
นาน แต่ท าได้ยากและถูกลืมได้อย่างง่ายดาย เพราะความเป็นมนุษย์ นั่นก็คือ มนุษย์ชอบทางออกท่ีง่ายและเร็ว 
อะไรก็ได้ที่จะช่วยให้มีชีวิตที่ดีและดีต่อไปเรื่อย ๆ ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ยุ่งยากและซับซ้อน และความยุ่งยากใน
การใส่ใจครอบครัวและเพื่อนก็ไม่น่าสนใจและดึงดูดใจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องท าตลอดชีวิต ไม่มีวันจบสิ้น  

จากผลการวิจัยข้างต้น หากมองไปในส่วนของค าสอนหรือหลักธรรมของศาสนาพุทธ จะเห็นได้ว่ามี
การกล่าวถึงหลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อทุกคนถือปฏิบัติแล้ว จะเป็นผลท าให้สัมพันธภาพ
ระหว่างครอบครัว เพื่อน และคนในสังคมมีคุณภาพมากขึ้น โดยสามารถใช้ได้กับบุคคลทุกช่วงวัย รวมทั้งยังน า
มาบรูณาการให้เหมาะกับผู้สูงอายุได้เช่นกัน 

หลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่ยกมาข้างต้นนั้น เพื่อการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและมีคุณภาพของคนทุกช่วยวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งอาจจะประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งทาง
ร่างกาย  ทางจิตใจ และทางสังคม แต่หากผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ที่ดีที่มีคุณภาพกับครอบครัว เพื่อนในวัย
เดียวกัน หรือกลุ่มสังคมของตน จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถผ่านปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นไปได้ และมีความสุขกับ
ชีวิตที่เหลืออยู่ ให้ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยในสังคม เป็นผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาศักยภาพของตนอยู่ตลอดเวลา เป็น
คนท่ีมีคุณค่าของสังคม “เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี ๒๑” ตามแนวทางการพัฒนาในยุค Thailand ๔.๐ 
โดยมีคุณลักษณะและทักษะชีวิตที่มคีุณภาพ มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพ
ที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) ซึ่งในขณะเดียวกัน หากผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์และทักษะ
ชีวิตที่ตรงกันข้ามกับท่ีกล่าวมาข้างต้น กับครอบครัว เพื่อนในวัยเดียวกัน หรือกลุ่มสังคมของตน จะเป็นเหตุให้
ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว มีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า เมื่อต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ผู้สูงอายุท่ีมีความสัมพันธ์ไม่
ดีและไม่มีคุณภาพ จะเป็นผู้สูงอายุท่ีมีความทุกข์มากกว่าปกติเป็นทวีคูณ 
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บทบาทขององค์กรสวัสดิการสังคมที่มีส่วนท าให้ผู้สูงอายุมีความสุข 

 
องค์กรหรือหน่วยงานท่ีควรมีบทบาทในการร่วมเข้ามาช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ จากผลการส ารวจ 

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับสถาบัน/หน่วยงานประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๓.๑๔ ระบุว่า ควรเป็นสถาบันครอบครัว รองลงมา ร้อยละ ๔๐.๐๐ ระบุว่า ควร
เป็นหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๕.๒๔ ระบุว่า ควรเป็นหน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน ร้อยละ ๑.๕๕ ระบุว่า อื่น ๆ 
เช่น วัด มูลนิธิ องค์กรเอกชน และร้อยละ ๐.๐๗ ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าครอบครัว เป็นฐานที่ส าคัญ
ในการมีบทบาทเพื่อเข้าถึงความสุขของผู้สูงอายุมากที่สุด ส่วนหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคเอกชนก็ควรจะเป็นส่วนใน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงหลักธรรมและมีทักษะ เพื่อที่จะน าพาให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
ความสุขสงบทางใจในช่วงปลายของชีวิต ในส่วนของปัจจัยภายนอก คือสภาพแวดล้อม ได้แก่ (๑) ครอบครัว 
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนภายในครอบครัว ให้เข้าใจความแตกต่างของ
บุคคล การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ให้กระท าด้วยความเมตตาและปรารถนาดีต่อกัน (๒) เพื่อน จะต้องมี
การแสดงออกทาง กาย วาจา ใจ ที่ประกอบไปด้วยเมตตาและปรารถนาดีต่อกัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ใน
ยามที่ต้องอยู่ในสภาวะที่ล าบาก มีการไปมาหาสู่กันเป็นระยะ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโรคซึมเศร้า และความรู้สึก
โดดเดี่ยว (๓) สังคม ต้องมองเป็นภายใหญ่คือ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในประเทศ ต้องมี
ความมุ่งหวังเพื่อท่ีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีบทบาทในการดแูลผูสู้งอายุ ภาครัฐออกนโยบาย
เพื่อรองรับปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ สวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุ ภาคเอกชนเองก็สามารถให้บริการที่จัด
ขึ้นมาเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ หรือการจ้างงานผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไปต้องรู้จักสัมมาคารวะ ให้เกียรติผู้สูงอายุ 
เพียงเท่านี้ผู้สูงอายุก็จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคม มีคุณภาพภาพชีวิตที่ดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 
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การร่วมกันจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษากองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
Co-production of Service Delivery in Thai Local Government 

Case Study is Community Welfare Fund Nongsa-rai sub-district, 
Phanom Thuan district. Kanchanaburi 

ธนะชัย  สามล Thanachai Samol* 
 

บทคัดย่อ 
 
         บทความนี้น าเสนอกระบวนการการร่วมกันจัดการบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทย จาก
การทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้น พบว่า แนวคิดเรื่องการร่วมกันจัดการ (Co-Production) ได้เริ่มต้นและ
พัฒนาในสังคมตะวันตก เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ยังไม่มีการศึกษาอย่าง
จริงจังในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลับมามองสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยแล้ว พบว่า 
Co-Production ในระดับท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจก และระดับองค์การ ทีป่ราศจากการควบคุมจากภาครัฐนั้น
ค่อนข้างหาได้ยากมาก ดังนั้น การที่จะน าแนวคิดแบบตะวันตก มาวิเคราะห์รูปแบบ Co-Production ใน
ประเทศไทยนั้น อาจจะไม่เหมาะสมเท่าใดนัก 
         วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา เพื่อตรวจสอบกระบวนการการร่วมบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นใน
ประเทศไทย รวมทั้งมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อกระบวนการร่วมบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น และการ
จัดการเครือข่ายส่งผลต่อการร่วมกันจัดการบริการสาธารณะระดบัท้องถิ่นในประเทศไทย โดยกรณีศึกษาในครัง้
นี้ผู้เขียนได้เลือกการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับท้องถิ่น ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นกรณีศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเพื่อหาค าตอบ จากการตรวจสอบพบว่า 
กระบวนการการร่วมบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทย มีลักษณะที่ไม่ตรงกับค าจ ากัดความของ
แนวคิด Co-Production ในแบบตะวันตกเสียทีเดียว เนื่องจาก ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ท่ีไมเ่ทา่
เทียม เพราะกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มจากประชาชน แต่ในช่วงเริ่มต้นต้องรอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Co-
Production คือ สินทรัพย์ (Assets) ความสามารถ (Capacity) การสร้างความสัมพันธ์ (Mutuality) ลดความ
ชัดเจนของขอบเขต (Blur roles) และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalysts) และการจัดการ
เครือข่ายได้แก่ บทบาทของตัวแสดง คุณค่า โครงสร้าง กระบวนการ ส่งผลต่อมิติของ Co-Production ใน
แนวราบ 
 
                                                           
* อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย E-mail : 

superjames_jjj@hotmail.com 



87 

 

ABSTRACT 
 

This paper proposed the process of co- production of service delivery in Thai local 
government.  A literature review shows definition of co- production has started and 
development in occident and developed country but have no analyze in developing country. 
Especially look back in Thai society was found that Co- Production in local, include individual 
and organization without supervision from government sector.  It’ s rather hard to find.  So we 
can not use co-production concept analyze Co-Production in Thailand. 

The main objective of this paper is verify the process of co-production of local service 
delivery in Thailand. Include factors of process of co-production and networks in co-production 
of service delivery.  Case study is community welfare fund Nongsa- rai sub- district, Phanom 
Thuan district.  Kanchanaburi.  This study thus contributes to the process of co- production of 
local service delivery in Thailand differ from definition of co- production in occident and 
developed country because co- production of local service delivery in Thailand has 
nonequivalence.  The community welfare fund started form people but waiting for assistance 
from local government and other. Factor of co-production of local service delivery are assets, 
capacity, mutuality, Blur roles, and Catalysts.  Networks management effect to Co- Production 
horizontal relation.  
 
บทน า 
 

การให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นก าลังเผชิญกับความท้าทายที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (Catherine 
Durose et al, ๒๐๑๓) เช่น ข้อจ ากัดของการบริการในรูปแบบเดิมไม่สามรถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนที่มีความหลากหลาย การแก้ไขปัญหาแบบไม่ยืดหยุ่นและปัญหาทางสังคมที่มีความซับซ้อน 
(Whitaker, ๑๙๘๐) ข้อจ ากัดด้านการคลังและการควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวด จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดล าดับความส าคัญในการให้บริการสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงของอัตราประชากรที่มีแนวโน้มของจ านวน
ผู้สูงอายุที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อด้านสาธารณะสุขในระยะยาว  ความคาดหวังของประชาชนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มากขึ้น โดย Griffiths และคณะ (๒๐๐๙) เรียกว่า “พลเมืองที่สนใจไฝ่รู้” (assertive 
citizens) คือกลุ่มคนที่มีการแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ
อย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological innovations) เข้ามาสนับสนุนกิจกรรม
ส าหรับผู้ใช้บริการ (user) (Leadbeater and Cottam, ๒๐๐๗) 
         การร่วมกันจัดบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง และเป็นประเด็น
ที่ทั่วโลกให้ต่างให้ความส าคัญ (Bovaird, ๒๐๐๗; nef, ๒๐๐๘; Loffler et al, ๒๐๐๘; Loffler, ๒๐๐๙; 
Department of Health, ๒๐๑๐) เนื่องจากข้อเสนอที่เกิดขึ้นการร่วมกันจัดการ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่เกิดขึ้น และเป็นการสร้างการกระบวนการรับรู้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน เป็นสิ่งที่
ส าคัญที่จะน าไปสู่การบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์(outcome) ที่ดีขึ้นได้ในท้องถิ่น 
(Whitaker, ๑๙๘๐) 
         การร่วมกันจัดการเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี ๑๙๗๐ ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Elinor Ostrom ได้
อธิบายถึงการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (outcome) ว่า Co-
Production นั้นอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจของคนในวิธีการให้บริการสาธารณะ จนไปถึงกระบวนการ
สุดท้าย ซึ่งประชาชนมิได้อยู่ในบทบาทของผู้รับเพียงอย่างเดียว แต่บทบาทที่ส าคัญคือการเข้ามาร่วมออกแบบ



88 
 

กิจกรรม (Steve Hohgkinson, ๒๐๑๑: online) การก าหนดนโยบายสาธารณะในท้องถิ่นทั่วโลก มีแนวโน้มที่
จะหันมาร่วมมือกับประชาชนผู้ใช้บริการในการก าหนดมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าวิธีการดังกล่าวส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะ หลังจากนั้นมีการพัฒนาแนวคิดเรื่อยมา จนมี
การทดลองรูปแบบของการร่วมบริการอย่างเป็นทางการจนประสบควาวมส าเร็จ ในประเทศเดนมาร์ก 
สหรัฐอเมริกา และที่สหราชอาณาจักร (Paul Scriven, ๒๐๑๒: online) 
         จากความเป็นมาของแนวคิด Co-production ที่เกิดและพัฒนาขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึง
กลายเป็นขอ้จ ากัดส าคัญของแนวคิด Co-production ที่ยังไม่เคยไปอธิบายหรือศึกษาปรากฏการณ์จริงในกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าประเทศก าลังพัฒนานั้นไม่มีการร่วมการผลิตของชุมชน ครอบครัว 
หรือผู้รับบริการของรัฐ โดย Joshi and Moore ระบุว่าการร่วมกันผลิตในประเทศที่ยากจนนั้นมีมานานแล้ว 
แต่ไม่มีนักวิชาการสนใจจะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ซึ่งนักวิชาการที่ศึกษาและ พัฒนาแนวคิด Co-production 
หลายคนได้เสนอแนะว่า การจะพัฒนาแนวคิด Co-production ให้สามารถอธิบายได้ทั่วไปนั้นจ าเป็นจะต้อง
ศึกษาบทบาทของผู้รับบริการของรัฐในการร่วมกันผลิตสินค้าและบริการในประเทศก าลังพัฒนาด้วย (Pestoff, 
Osborne and Brandsen, ๒๐๐๖; Needham, ๒๐๐๗ อ้างถึงใน อรุณี สัณฐิติวณิชย์, ๒๕๕๗: ๖๒๖) 
         จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่อง Co-Production ได้เริ่มต้นและพัฒนาในสังคมตะวันตก และเป็นที่ยอมรับ
กันอย่างกว้างขวางในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อกลับมามองสภาพความเป็นจริ งของสังคมไทย (รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนา) พบว่า Co-
Production ในระดับท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจก และระดับองค์การ โดยปราศจากการควบคุมจากภาครัฐนั้น
ค่อนข้างหาได้ยากมาก ดังนั้น การที่จะน าแนวคิดเรื่อง  Co-Production แบบตะวันตกมาวิเคราะห์ Co-
Production ในประเทศไทยนั้น อาจจะไม่เหมาะสมเท่าใดนัก ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้
คือ เพื่อตรวจสอบกระบวนการการร่วมบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทย รวมทั้งมีปัจจัยอะไรบ้างท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการร่วมบริการสาธารณะในระดบัท้องถิ่น และการจัดการเครือข่ายส่งผลต่อการร่วมกันจดัการ
บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทย โดยกรณีศึกษาในครั้งนี้ผู้เขียนได้เลือกการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับท้องถิ่น ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรณีศึกษา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
         ในการตรวจสอบการร่วมกันจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทยนี้ ผู้วิจัยต้องการอธิบาย
กระบวนการ Co-production ภายใต้บริบทของเครือข่าย (Network Context) เพื่อตรวจสอบกระบวนการ
การร่วมบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาการจัดการเครือข่ายในการร่วมกัน
จัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดแนวทางการศึกษาเพื่อน ามา
ประยุกต์กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น ส่วนแรก บทน า ซึ่งทบทวนความเป็นมาของ Co-
production ของ David Boyle ใน Turbo charging volunteering: co-production and public service 
reform พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บรกิารสาธารณะคือ ความต้องการบูรณาการทุกภาคส่วนในสงัคม 
โดยเช่ือมโยงในลักษณะเครือข่าย   เพื่อช่วยแก้ปัญหาในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทางสังคม มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะเช่ือมโยงผู้คนเข้ากับระบบเศรษฐกิจ สังคม และบริการสาธารณะเข้าด้วยกัน 
         ส่วนที่สองทบทวนความหมายของ Co-production ของ Nesta ใน People Powered Health 
Co-Production Catalogue พบว่า Nesta ต้องการระบุความส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 
ในการร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
สูงสุดร่วมกัน และส ารวจองค์ประกอบหลักของ Co-production พบว่า Co-Production ประกอบด้วย ๖ 
องค์ประกอบ ได้แก่ สินทรัพย์ (Assets) ความสามารถ (Capacity) การสร้างความสัมพันธ์ (Mutuality) 
เครือข่าย (Network) ลดความชัดเจนของขอบเขต (Blur roles) และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ท าให้เกิดการ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwj9-PLVzpHGAhXDYaYKHfXtAA4&url=https%3A%2F%2Fwww.nesta.org.uk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fco-production_catalogue.pdf&ei=jLl-Vf2CEcPDmQX124Nw&usg=AFQjCNF5OMbNEpHGGyI5sFzZEa2xPO5IGQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwj9-PLVzpHGAhXDYaYKHfXtAA4&url=https%3A%2F%2Fwww.nesta.org.uk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fco-production_catalogue.pdf&ei=jLl-Vf2CEcPDmQX124Nw&usg=AFQjCNF5OMbNEpHGGyI5sFzZEa2xPO5IGQ
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เปลี่ยนแปลง (Catalysts) และปัญหาที่ส าคัญของ Co-Production คือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจาก
แนวความคิดดังกล่าวเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการที่หลากหลายจึงท าให้มีแนวทางที่แตกต่าง
กันไปของแต่ละส านัก 
         ส่วนที่สามตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกับ Co-production ของ อรอร ภู่เจริญ ซึ่ง
ศึกษาเครือข่ายการให้บริการสาธารณะ ประกอบด้วย ๓ แนวคิด ได้แก่ การท างานร่วมกัน (collaboration) 
Co-production และการท างานร่วมกันของเครือข่าย (Network combined) โดยใช้ประเทศสิงคโปร์เป็น
กรณีศึกษา จากการศึกษาดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงกระบวนการท างานของเครือข่าย โครงสร้างเครือข่าย และ
ลักษณะของตัวแสดงที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการท างานของระบบเครือข่าย ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนั้นสามารถน ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ 
         ส่วนสุดท้ายน าเสนอกรอบแนวคิด จาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Co-production และ 
การท างานร่วมกันของเครือข่าย (Network combined) ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อก าหนด
เป็นกรอบการศึกษา เพื่อตอบค าถามการวิจัยในครั้งนี้ โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาบริบทของเครื อข่าย 
(Network Context) ซึ่งประกอบด้วย หน้าที่ของเครือข่าย (Function of Network) คุณค่าของเครือข่าย 
(Network Values) และ โครงสร้างและกระบวนการของเครือข่าย (Network Processes and Structure) 
ภายใต้แนวคิด Co-production ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ สินทรัพย์  (Assets) ความสามารถ 
(Capacity) การสร้างความสัมพันธ์ (Mutuality) ลดความชัดเจนของขอบเขต (Blur roles) และตัวเร่งปฏิกิรยิา
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalysts) 
 
ความเป็นมาของ Co-Production 
 
         David Boyle ได้อธิบายถึงความเป็นมาของ Co-production ไว้อย่างน่าสนใจว่า Elinor Ostrom 
เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี ๒๐๐๙ ได้สังเกตการท างานของต ารวจชิคาโก พบว่า ถึงแม้ว่า
ต ารวจมีเทคโนโลยีที่สันสมัย สามารถดูแลประชากรได้อย่างทั่วถึง แต่ท าไมปัญหาการก่ออาชญากรรมในพ้ืนท่ี
จึงมีมากขึ้น  ส่งผลให้การบริการสาธารณะในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพต่ า Elinor Ostrom จึงเสนอว่า ประชาชนใน
พื้นที่ควรร่วมมือกับต ารวจ โดยการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งเรียกความพยายามในการ
ท างานร่วมกันนี้ว่า Co-production 
         David Boyle ระบุว่า Co-production เป็นการบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ๑) แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของคนท่ีมีอยู่ (Build on people’s existing capabilities) ๒)ให้บริการซึ่งกันและกันระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ (Provide services which depend on reciprocal relationships) ๓)ส่งเสริม
การสนับสนุนกันของเครือข่ายผู้ใช้บริการ (Encourage mutual support networks among users) ๔) ท า
ให้เส้นแบ่งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการลดลง (Blur the distinctions between professionals and 
users) ๕) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับการบริการที่กว้างยิ่งข้ึน (Be catalysts for broader services) ๖) สร้าง
ความตระหนักให้กับผุ้ใช้บริการว่าตนเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่ (Recognising users as assets to the service) 
         ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะคือ ความต้องการที่จะบูรณาการที่มากขึ้น ไม่ใช่แค่
ภายในโรงเรียน แต่ยังรวมถึงการบริการทางสุขภาพและสังคม ที่อยู่อาศัย สถานีต ารวจ ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัย
เวลา และทักษาของประชาชน ครอบครัว และเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
เครือข่ายทางสังคมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเช่ือมโยงผู้คนกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และบริการ
สาธารณะเข้าด้วยกันอีกครั้ง 
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ความหมายของ Co-Production : Nesta 
 
         Nef and Nesta ได้ให้ค าจ ากัดความของ Co-Production ไว้ว่า “การให้บริการสาธารณะบน
ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เช่ียวชาญ (professionals) และประชาชน
ผู้ใช้บริการ (people using services) กิจกรรมที่จะร่วมกันจัดการนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย 
ส่วนในพื้นที่ห่างไกลต้องส่งตัวแทนมาเพื่อสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ” (Nesta, ๒๐๑๒: ๕) 
ส่วน Governance International ได้จ ากัดความไว้ว่า “ภาครัฐ (public sector) และพลเมือง (citizens) 
ร่วมกันสร้างระบบการจัดการทรัพยากรและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างประสิทธิผลที่ดีขึ้น” 
(Paul Scriven, ๒๐๑๒: online) 
 
องค์ประกอบของ Co-production 
 
         Nesta (๒๐๑๒) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ Co-Production ไว้ในหนังสือ People Powered 
Health Co-production Catalogue โดยได้ก าหนด ๖ องค์ประกอบหลักของ Co-Production ไว้ดังน้ี 
         สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของประชาชนว่า ประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงผู้รบั
ผลประโยชน์ หรือเป็นภาระของสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ประชาชนคือสินทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนใน
การออกแบบการให้บริการสาธารณะ 
         ความสามารถ (Capacity) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการสาธารณะจากกลยุทธ์
ที่ภาครัฐเป็นตัวแสดงหลักในการจัดบริการสาธารณะ ไปสู่การสร้างความตระหนักในความสามารถที่เพิ่มมาก
ขึ้นของประชาชน และให้ความสนับสนุนอย่างจริ งจังทั้งในระดับบุคคล ( Individual) และระดับชุมชน 
(Community) 
         การสร้างความสัมพันธ์ (Mutuality) หมายถึง การจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการเปิดโอกาสให้
พวกเขาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับผู้เช่ียวชาญ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่ต่างมีความรับผิดชอบ
และความต้องการเหมือนกัน 
         เครือข่าย (Network) หมายถึง การร่วมกันท างาน (Engaging) ของกลุ่มและเครือข่ายมือของ
ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความรู้ 
         ลดความชัดเจนของขอบเขต (Blur roles) หมายถึง เปลี่ยนแปลงระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างเข้มงวด 
โดยการก าหนดวิธีการออกแบบการให้บริการสาธารณะในรูปแบบใหม่ ที่มีความยืดหยุ่น 
         ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalysts) หมายถึง ปรับปรุงหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชน จากการท างานเพื่อตอบสนองต่อตนเองไปสู่การเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
         สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ Co-production คือ อะไรคือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของ  Co-
production และอะไรไม่ใช่ Co-production แนวคิดเรื่อง Co-production ได้ถูกทบทวนมาจากวรรณกรรม 
และแนวทางการปฏิบัติที่หลากหลาย จึงท าให้เกิดความสับสนระหว่างการร่วมกันจัดการ (Co-Production) 
กับการออกแบบการบริการของผู้ใช้ (Service-User design) หรือ การริเริ่มจากประชาชน (user ‘voice’ 
initiatives) และการให้ค าปรึกษา โดยพื้นฐานแล้ว การร่วมกันบริการสาธารณะเป็นเรื่องของการกระท า 
(action) เช่น ประชาชน (ร่วมมือกันระหว่างผู้เช่ียวชาญและประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ) มาร่วมกันผลิต
การบริการ หรือผลผลิตอื่นในรูปแบบการบริการสาธารณะ 
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ตารางที่ ๑ ความท้าทายของ Co-Production 
 PROFESSIONAL PLAN CO-PLAN COMMUNITIES PLAN 
PROFESSIONAL DELIVER TRADITIONAL SERVICES CO-DESIGNED  

CO- DELIVER CO-DELIVERED CO-PRODUCED  
COMMUNITIES DELIVER CO-OPTED  SELF-ORGANISED 

 
ทีม่า : David Boyle and Michael Harris อ้างถึงใน Nest, ๒๐๑๒: ๖ 
         จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นถึง การริเริ่มจากประชาชน (user ‘voice’ initiatives) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การแสดงความคิดเห็น     และเสนอแนวคิดในกระบวนการวางแผน แต่ในท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจสุดท้ายก็
ขึ้นอยู่กับภาครัฐเป็นหลัก นอกจากนี้สิ่งส าคัญที่ต้องทราบถึงความแตกต่างระหว่าง Co-production กับ การ
จัดการตนเอง (self-organised) คือ Co-Production ต้องมีผลลงานร่วมกันในแง่ของเวลาและทรัพยากรของผู้
เชียวชาญกับประชาชนผู้ใช้บริการ ในขณะที่ self-organised คือการผลิตนโยบายที่เกิดขึ้นจากการวางแผน
และการบริการของชุมชนเป็นหลัก  
         จากการทบทวนความหมาย และองค์ประกอบหลักของ Co-production จากหนังสือ People 
Powered Health Co-production Catalogue พบว่า Co-Production ระบุความส าคัญของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เพื่อ
ตอบสนองต่อเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ส่วนองค์ประกอบหลักของ Co-production ประกอบด้วย สินทรัพย์ 
ความสามารถ การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย ความไม่ชัดเจนในบทบาท และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนประเด็นปัญหาที่ส าคัญของ Co-Production คือ การระบุขอบเขตของ Co-Production ว่า 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ควรมีขอบเขตอย่างไรบ้าง และอะไรคือแนวทางของ Co-Production ที่
แท้จริง 
 
เครือข่าย (Network) : อรอร ภู่เจริญ 
 
         อรอร ภู่เจริญ ได้ส ารวจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ ความร่วมมือ (Collaboration), Co-production 
และเครือข่าย (Networks) ซึ่งได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้ง
นักวิชาการในทวีปยุโรป อเมริกา เช่น Kickert, Klijn, & Koppenjan, ๑๙๙๗; Bogason & Toonen, ๑๙๙๘; 
Toonen, ๑๙๙๘ ; Koppenjan & Klijn, ๒๐๐๔ ; Brandsen & Hout, ๒๐๐๖ ; Klijn & Skelcher, ๒๐๐๗ ; 
Koliba, Meek, & Zia, ๒๐๑๑ พบว่า เครือข่าย เป็นโครงสร้างที่มีองค์ประกอบหลายส่วน ทั้งบุคคล 
(individuals) หน่วยงาน (agencies) หรือ องค์การ (organization) ที่เช่ือมโยงอย่างซับซ้อน โดยทั่วไปแล้ว
โครงสร้างเครือข่ายมีหลายรูปแบบ ทั้งโครงสร้างระหว่างหน่วยงาน โครงสร้างระหว่างภาครัฐ และการท าตาม
หน้าท่ีตามโครงสร้างที่ถูกก าหนดอย่างเฉพาะเจาะจง (McGuire, ๒๐๐๖) ซึ่งในระบบเครือข่ายนั้นไม่มีหน่วยใด
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการในระบบเครือข่าย (O’toole, ๑๙๙๗) 
         อรอร ภู่ เจริญ (๒๐๑๕) เสนอความคิดทีที่ต้องการประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับ ความร่วมมือ 
(Collaboration), Co-production และเครือข่าย (Networks) เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดขึ้นมา
ใหม่ แต่เป็นไปได้ว่า Co-production และเครือข่าย มีความเป็นอิสระออกจากกัน สมาชิกเครือข่ายบางคนไม้
ได้มีส่วนร่วมใน Co-production นอกจากนี้ความร่วมมือบางรูปแบบ ไม่ได้จัดอยู่ในรูปแบบของเครือข่าย และ
ไม่ใช่เป็นการ Co-production แต่ อรอร ภู่เจริญ ยืนยันว่า มีจ านวนเครือข่ายมาขี้นในการให้บริการสาธารณะ 
นอกจากนี้การท างานร่วมกันส าหรับหุ้นส่วนในระดับองค์การ ถือว่าเป็นการ Co-production ในอีกกรูปแบบ
หนึ่ง  
         ในกรอบแนวคิดที่ ๑ อรอร ภู่เจริญ พยายามสร้างความเข้าใจในบริบทของนโยบาย เช่น แรงจูงใจ 
ความซับซ้อนของนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือ นอกจากนี้ยังได้พยายามสร้างความเข้าใจใน
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กระบวนการของเครือข่าย  โครงสร้างของเครือข่าย และหน้าที่ของเครือข่าย ซึ่งทั้งสามประเด็นนั้นพยายามที่
ระบุความส าคัญ และวิธีการสร้างเครือข่าย 
 
กรอบแนวคิดที่ ๑ ความสัมพันธ์ของเครือข่าย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
         จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Co-production และ เครือข่าย (Network) ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อก าหนดเป็นกรอบการศึกษา และตอบค าถามการวิจัยในครั้งนี้ โดยให้
ความส าคัญกับการศึกษาบริบทของเครือข่าย (Network Context) ซึ่งประกอบด้วย หน้าที่ของเครือข่าย 
(Function of Network) คุณค่าของเครือข่าย (Network Values) และ โครงสร้างและกระบวนการของ
เครื อข่ าย (Network Processes and Structure)  ภายใต้ แนวคิด  Co-production ประกอบด้วย ๕ 
องค์ประกอบ ได้แก่ สินทรัพย์ (Assets) ความสามารถ (Capacity) การสร้างความสัมพันธ์ (Mutuality) ความ
ไม่ชัดเจนในบทบาท (Blur roles) และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalysts) 
 
กรอบแนวคิดที่ ๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 



93 

 

ผลการศึกษา 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
        เดิมชุมชนหนองสาหร่าย ได้ถูกผนวกเป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลดอนเจดีย์ และได้ขอแยกออกมาเป็น
ต าบลหนองสาหร่าย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๕ ปัจจุบันต าบลหนองสาหร่ายครอบคลุม ๙ หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ ๑ บ้านสระลุมพุก, หมู่ ๒ บ้านโกรกยาว, หมู่ ๓ บ้านหนองปริก, หมู่ ๔ บ้านหนองขุย, หมู่ ๕ บ้านปลักเขว้า
, หมู่ ๖ บ้านหนองทราย, หมู่ ๗ บ้านหนองแหนหมู่ ๘ บ้านใหม่พัฒนาและ ๙ บ้านหนองสาหร่าย 

สภาพพื้นที่ต าบลหนองสาหร่ายโดยทั่วไป เป็นที่ราบดินปนทราย มีโครงการชลประทานตอนพระแท่น ซึ่งได้มีการ
สร้างคลองส่งน้ ามาจากเขื่อนท่าม่วง (เขื่อนแม่กลอง) ครอบคลุมทั้ง ๙ หมู่บ้าน ซึ่งเอื้ออ านวยต่อการประกอบ
อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ อาชีพด้านการเกษตร ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง จักรสานและ
เย็บผ้าโหล โดยประชากรที่อาศัยในพื้นที่ต าบลหนองสาหร่ายมีจ านวนประมาณ ๓,๔๗๖ คน แบ่งเป็นชาย 
๑,๖๔๗ คน หญิง ๑,๘๒๐ คน มีจ านวน ๙๗๓ ครัวเรือน 
         การพัฒนาต าบลหนองสาหร่าย เริ่มตั้งแต่ผู้น าชุมชนสามท่าน (นายชนะ  สุขพรหม, นายชะลอ สมคดิ 
และนายจอม ใจชุ่ม) ที่ได้ด าเนินการเสนอขอให้ชุมชนหนองสาหร่ายยกฐานะเป็นต าบลหนองสาหร่าย ในปี 
๒๕๓๕ และผู้น าชุมชนเหล่านี้ได้กลายเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( Intellectual) ที่มีแนวคิดน าพาชาวชุมชน
หนองสาหร่ายเริ่มงานพัฒนา โดยยึดหลักการ “การพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของคนในชุมชนตนเองและ
เพื่อความอยู่ดีมีสุขในชุมชนของตน” ในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาทุกคนได้มองไปท่ีจุดเด่นศักยภาพที่คนใน
ชุมชนมีการด ารงชีวิตแบบเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสมือนเป็นเครือญาติเดียวกัน คนในชุมชนได้ร่วมทั้งทุกข์และสุขมา
ด้วยกัน ดังได้สะท้อนจากวิถีการอยู่ร่วมกันออกมาในรูปแบบของ “ประเพณีวัฒนธรรม” ประสบการณ์แห่งการ
ร่วมทุกข์ ร่วมสุขของชาวชุมชนได้กลายมาเป็นความผูกพันอันแน่นแฟ้นที่เช่ือมร้อย เกาะเกี่ยวให้คนในชุมชน
ร่วมกันด าเนินงานพัฒนาชุมชนของตนเพื่อการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างอยู่ดีมีสุขตามทิศทางเป้าหมายการปักธง
การพัฒนาของกลุ่มตน 
         นอกจากการมองศักยภาพไปที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้ว ชาวชุมชนยังมาร่วมมองในเรื่ องของการ
รวมกลุ่มการพัฒนาชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์กลุ่มองค์กรชุมชนในเบื้องต้นร่วมกัน สามารถจ าแนกการเกิดขึ้น
ขององค์กรได้ ๓ ประเภท ดังนี้ 
        ประเภทที่ ๑ กลุ่มที่ภาครัฐมาสั่งให้ตั้งกลุ่ม กติกามาจากภายนอก เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน โดยที่ชาว
ชุมชนเห็นว่าไม่ยั่งยืน เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของชุมชน แต่ที่สามารถด ารงอยู่ได้เพราะมีกรอบ
และมีการสนับสนุนจากภาครัฐก ากับอยู่ 
        ประเภทที่ ๒ เป็นกลุ่มที่ภาครัฐสนับสนุนให้เกิด เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. 
โดยภาครัฐมาสนับสนุนแนวคิด งบประมาณ การอบรม เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องรายได้ ส่วนใหญ่จะอยู่ได้คงท่ี เพราะ
มีตัวงบประมาณเป็นตัวหลัก 
        ประเภทท่ี ๓ เป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการของชุมชน เช่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นกลุ่มที่รวมตัวขึ้นมาตาม
อาชีพของคนส่วนใหญ่ในชุมชน เช่น กรณีวัวของชาวบ้านป่วย ก่อนหน้าท่ียังไม่มีการรวมกลุ่ม ชาวบ้านไปขอให้
ปศุสัตว์มาท าการรักษาวัวที่ป่วย แต่กลับพบว่า ปศุสัตว์ไม่มารักษาวัวให้ จากวิกฤตนี้จึงเป็นที่มาของการตั้งกลุ่ม
เลี้ยงสัตว์ข้ึนในต าบลหนองสาหร่าย ท้ังนี้เพื่อง่ายต่อการขอความช่วยเหลอืจากภาคตี่าง ๆ และชาวชุมชนเห็นว่า
ภาคีภาครัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ ควรมาสนับสนุนกลุ่มประเภทนี้มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน จับต้องได้ ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
        จากการส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชนในต าบลหนองสาหร่ายในปัจจุบัน ท้ัง ๓ ประเภท มีจ านวนทั้งสิ้น ๙๓ 
กลุ่ม โดยแยกประเภทองค์กรเป็น ๕ ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

๑. องค์กรการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , กองทุนหมู่บ้าน, สหกรณ์, กลุ่มกู้เงิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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๒. องค์กรด้านอาชีพ เช่น กลุ่มปลกูข้าว, เลี้ยงสตัว์, ปลูกอ้อย, รับจา้ง ฯลฯ 
 ๓. องค์กรด้านสุขภาพ เช่น กลุ่ม อสม., กลุม่ออกก าลังกาย ฯลฯ 
 ๔. องค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มสตรี 
 ๕. องค์กรด้านสวัสดิการ เช่น กองทุนสวัสดิการการเกิด แก่ เจ็บ ตาย, กองทุนฌาปนกิจ, การศึกษา 
 
การจัดการกองทุนสวัสดิการชมุชนระดับท้องถิ่น ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 

การระบุปัญหา 
         จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนที่ผ่านมา พบว่าชาวบ้านไม่ค่อยให้ความสนใจกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตภายในชุมชนเท่าที่ควร มักจะมีข้ออ้างในเรื่องสภาพเศรษฐกิจภายในครัวเรือน เช่น หนี้สิน รายรับ
ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จึงต้องท ามาหากินก่อนเป็นอันดับแรก อีกปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญคือ การบริโภคนิยม ใช้จ่าย
อย่างฟุ่มเฟือย รวมทั้งการรักความสะดวกสบาย จากการจัดท าแผนแม่บทชุมชนของต าบลหนองสาหร่าย ๙ 
หมู่บ้าน ท าให้พบข้อมูลส าคัญหลายข้อมูล เช่น คนหนองสาหร่าย มีรายได้ ๑๕๓.๓ ล้านบาทต่อปี แต่มีรายจ่าย
มาก ถึง ๑๒๓.๓ ล้านบาทต่อปี ในขณะที่มีหนี้สิน ๑๐๖.๒ ล้านบาท อีกทั้งยังพบว่าชาวบ้านต้องการให้
แก้ปัญหาทั้งหมดไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในเรื่องของสุขภาพ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต จึงส่งผลให้ในชุมชนต้อง
แก้ปัญหาในแบบภาพรวมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางร่างกาย 
จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้ายการเช่ือโยงเครือข่ายแบบ “ร่วมด้วยช่วยกัน”     ทั้งสถานศึกษา สถานีอนามัย 
ท้องถิ่น องค์กรชุมชน ตลอดจนหน่วยงานจากภายนอก เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ 
(สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 
         หลักการส าคัญที่ชุมชนน ามาใช้คือ หน่วยงานภายนอกเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น เช่น การให้
ค าแนะน า โดยหน้าที่หลักให้เป็นของชุมชน ทั้งการระดมความคิด พลังสมอง ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมมือของคน
ในชุมชนอย่างแท้จริง 
 
การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชมุชนระดับท้องถิ่น ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 

สถาบันการเงินชุมชน 
         สถาบันการเงินชุมชน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านจัดตั้งสถาบันการเงิน
ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในชุมชน โดยได้รับความช่วยเหลือจาก พอช. ในการให้กู้เงินอัตราดอกเบี้ย
ต่ าจ านวน ๒๕ ล้านบาท โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ว่า “ความดี ปลดหนี้ได้” ภายไต้หลักการ ความดีจะ
ท าให้คนหนองสาหร่ายมีความสุข โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภายในต าบลหนองสาหร่ายเข้ามาจัดท า
หลักสูตรเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ  
         มีการสร้างธนาคารความดีเพื่อเก็บความดีของคนหนองสาหร่าย ได้ก าหนดไว้ทั้งหมด ๒๓ ข้อ ๖๗ 
ตัวช้ีวัด เชน่ ผู้น าต้องเป็นผู้น าท่ีดี กล้าคิด กล้าท า ซื่อสัตย์ โปร่งใส ผู้ตามที่ดี ความรักไคร่กลมเกลียวกันภายใน
ครอบครัว ความกกตัญญูกตเวที การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เป็นต้น และน าความดี
เหล่านั้นมาเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าใครมีความดี ๑๑ ข้อ สามารถมาขอ
กู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน ความดี ๑๕ ข้อ กู้ยืมได้ ๑๐,๐๐๐ บาท ความดี ๑๘ ข้อ กู้ยืมได้ 
๑๕,๐๐๐ บาท ๒๓ ข้อกู้ยืมได้ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และเมื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ จะต้องท า
ความดีเพิ่มขึ้นอีก เช่น การท าบัญชีรายรับรายจ่าย มีเงินออม มีการปลูกผักไว้กินเอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริหาร
จัดการขยะภายในครัวเรือน และชุมชน เป็นต้น และน าผลก าไรจากสถาบันการเงินชุมชนร้อยละ ๓๐ มาจัด
สวัสดิการให้กับชาวบ้านหนองสาหร่าย 
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กองทุนสวัสดิการชมุชน 
         กองทุนสวัสดิการชุมชน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ “ออมบุญ” ของชาวหนองสาหร่าย ซึ่งเกิด
ขึ้นมาจากแนวคิด การส่งมอบสวัสดิการช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อดูแลคนในชุมชนมีความสุข ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย แต่งงาน เป็นต้น ชาวบ้านท่ีเป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินสมทบคนละ ๔๐๐ บาทต่อปี อบต. จ่ายเงินสมทบปีละ 
๑ แสนบาท สถาบันการเงินชุมชนจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓๐ บาท ของผลก าไร กลุ่มออมทรัพย์จ่ายเงินสมทบปี
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท กองทุนหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๑๐ ของผลก าไร โรงงานผลิตปุ๋ย 
โรงงานผลิตน้ าดื่ม และกลุ่มองค์กรภายในชุมชน จะต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๑๐ ของก าไรที่ได้รับ 
         กองทุนสวัสดิการชุมชน มีการจัดมอบสวัสดิการชุมชนทั้งหมด ๑๒ ด้าน เช่นสวัสดิการการเกิด มีการ
เปิดบัญชีส าหรับเด็กแรกเกิดไว้กับสถาบันการเงินคนละ ๑,๐๐๐ บาท เข้าเรียนระดับอนุบาล มีทุนการศึกษา
เดือนละ ๕๐ บาท ระดับประถมศึกษาเดือนละ ๑๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาเดือนละ ๑๕๐ บาท ระดับ
มหาวิทยาลัยเดือนละ ๒๐๐ บาท เงินขวัญถุงส าครับครอบครัวที่แต่งงานใหม่ ๒,๐๐๐ บาท สวัสดิการ
รักษาพยาบาลคืนละ ๕๐-๓๐๐ บาท (ปีละไม่เกิน ๑๒ คืน) แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องมีการเสริมสร้างสุขภาพของ
ตนเองด้วย ด้านคนพิการ บุคคลด้อยโอกาสได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ ๑๐๐-๑๒๐๐ บาท เป็นต้น 
 

กองทุนสขุภาพชมุชน 
         กองทุนสุขภาพชุมชน ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพโดยตรง โดยได้รับเงินทุน
มากจาก ๓ ส่วนคือ สปสช. อบต. และประชาชน เริ่มต้นในปี ๒๕๔๙ อบต.จ่ายเงินสมทบร้อยละ ๑๐ สปสช. 
ให้งบประมาณ ๓๗.๕๐ บาทต่อหัวต่อปี และเมื่อยกฐานะจากอบต. เป็นเทศบาล สปสช.ได้เงินอุดหนุนมากขึ้น
เป็น ๔๐ บาทต่อหัวต่อปี ส่วนทางเทศบาลจ่ายเงินสมทบเพิ่มเป็นร้ายละ ๕๐ ของงบประมาณที่สปสช. จัดสรร
ให้ และในปี ๒๕๕๑ ได้มีการเริ่มให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการให้ชาวบ้านจ่ายเงิน
สมทบร่วมกัน หลังคาเรือนละ ๓๐ บาท เพื่อน ามาเป็นเงินกองทุนสุขภาพชุมชน 
         กิจกรรมหลักของกองทุนสุขภาพชุมชน มีหลายรูปแบบเช่น การดูแลสตรีมครรภ์ หรือคลอดบุตร โดย
การเตรียมพร้อมในการเป็นแม่ที่ดี การเลี้ยงลูกให้ถูกต้อง เมื่อโตขึ้นก็จะมีกิจกรรส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้เด็ก
ก่อนวัยเรียนและวัยประถมศึกษา กิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพในกลุ่มผู้หญิง ส่วนในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ จะมีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมต่อปี เช่น วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี จะมีโครงการ “สวัสดีปีใหม่ไทย 
ชุมชนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยในงานจะมีการตรวจสุขภาพ เลี้ยงอาหาร รดน้ าด าหัว วันที่ ๑๒ สิงหาคม มี
โครงการ “๑๒ สิงหา พาแม่ตรวจสุขภาพ” และยังมีโครงการ “แรลลี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา
มหาราช” โดยในโครงการจะมีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาร่วม
กิจกรรมหลักทั้ง ๓ โครงการได้ กองทุนสุขภาพชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุในเดือนมีนาคม 
กรกฎาคม และพฤศจิกายน และเยี่ยมผู้พิการ ๓ เดือนครั้ง เพ่ือให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

กองทุนอสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) 
         กองทุนอสม. เกิดจากแนวคิดที่ว่า อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ถือเป็นแกนน าหลักในการสร้าง
สุขภาพของชาวบ้านหนองสาหร่าย หากอสม. ไม่มีความสุข และไม่สามารถดูแลตัวเองได้ แล้วจะมีจิตอาสาไป
ดูแลชาวบ้านได้อย่างไร จึงเกิดกองทุน อสม.ขึ้น ซึ่งทาง อสม. จะมีการออมเงินทุกเดือน และมีเงินสมทบทุกปี 
ทั้งรายบุคคลและรายหมู่บ้าน หักเงินสมทบจากรัฐบาลเดือนละ ๑๐๐ บาท หักจากกองทุน ศสมช. ปีละ ๘๐๐ 
บาท และเอามาบริหารจัดการดูแลกองทุน เพื่อที่จะดูแล อสม.ให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และ
เสริมสร้างศักยภาพการท างานของอสม. ให้มากที่สุด 
 

กองทุน ศสมช. (ศูนยส์าธารณะสขุมูลฐานชุมชน) 
         กองทุนนี้เริ่มต้นมาจากการสบทบเงินจากหมู่บ้านตั้งแต่ ๒,๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นมาเป็น ๗,๐๐๐ บาท 
จนมาถึง ๑๐,๐๐๐ บาทต่อหมู่บ้าน และเทศบาลต าบลหนองสาหร่าย จะให้งบประมาณปีหนึ่งๆ ประมาณ 
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๓๐,๐๐๐ บาทต่อหมู่บ้าน รวมทั้งทางกองทุนหมู่บ้านหรือคนในชุมชน ก็จะช่วยกันจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเข้าไป
ให้ด้วย 
         กองทุน ศสมช.ดูแลบริหารจัดการเรื่องของการควบคุมโรคเป็นหลัก ทั้งด้านสุขภาพ โรคไข้เลือดออก 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การออกก าลังกาย ยาเสพติด ผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน ฯลฯ และอีกด้านหนึ่ง 
เนื่องจากกลุ่ม อสม. ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านการบริหารทาง ศสมช.จึงต้องช่วยในการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้ 
ตลอดจนดูแลเรื่องมาตรฐานและการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วน 
 
การร่วมกันจัดบริการสาธารณะโดยการจัดการกองทุนสวัสดิการชมุชนระดับท้องถิน่ ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
         การร่วมกันจัดบริการสาธารณะโดยการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับท้องถิ่น ในต าบลหนอง
สาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากการค้นหาปัญหาร่วมกันในท้องถิ่น พบว่าภายในท้องถิ่น
ก าลังประสบปัญหาการมีหนี้สินภายในครัวเรือน    ที่เกิดจากการบริโภคนิยม และรักความสะดวกสบายมาก
เกินไป จึงน าไปสู่การจัดท าแผนแม่บทร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นหลัก เสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิณญาณไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการเชื่อมโยง
เครือข่ายแบบ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ทั้งประชาชน ท้องถิ่น และหน่วยงานจากภายนอก โดยหลักการส าคัญที่
น ามาใช้คือ ทุกกระบวนการจะให้ความส าคัญกับประชาชน และท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกเป็นเพียงผู้ให้
ค าแนะน าเท่านั้น จึงท าให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น มีกองทุนที่ส าคัญ ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสุขภาพชุมชน กองทุนอสม. และกองทุน ศสมช. โดยมีเป้าหมายคือ ชาวบ้าน
หนองสาหร่ายทุกคนต้องอยู่ดีมีความสุข 
 
หลักการส าคัญท่ีน าไปสูก่ารร่วมกันจัดบริการสาธารณะผ่านทางการจัดสวัสดิการชุมชน 
 
         ประการแรก การให้ตระหนักและให้ความส าคัญกับความสามารถ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ของประชาชนให้เห็นถึงคุณค่า และความสามารถของตนที่มีอยู่ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในช่วงแรกชาวบ้าน
ไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาของตนเอง เนื่องจากมักจะอ้างว่าตนต้องประกอบอาชีพ เพื่อใช้หนี้ จนไม่
มีเวลาสนใจในเรื่องอื่น ๆ รักการบริโภคนิยมและรักสะดวกสบาย จนกระทั่งมีการจัดท าแผนแม่บทชุมชนจน
ค้นพบปัญหาที่แท้จริง และสิ่งที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้นั้นคือ การร่วมด้วยช่วยกันของทุกฝ่าย เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความส าเร็จในช่วงแรกที่เกิดจากการออมเงิน และน ามาเข้ากองทุนของ
ชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านเห็นถึงความสามารถของตนเอง และความสามารถของกลุ่ม ที่สามารถน ามาแก้ปัญหา
ได้ 
         ประการที่สอง การสร้างเครือข่าย และระบบความสัมพันธ์ในท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์และส ารวจ
พื้นที่ พบว่า ชาวบ้านต าบลหนองสาหร่ายอยู่กันแบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือ ให้โอกาส ให้อภัย มีความรัก
และมีน้ าใจซึ่งกันละกัน มีผู้น าที่เข้มแข็งเป็นคนที่เชื่อความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ผู้น า
ยังมีส่วนส าคัญในการสร้างเครือข่ายกับภายนอก จนน ามาสู่การตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในท่ีสุด 
        ประการที่สาม การได้รับความช่วยเหลือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภายนอก ถือว่าท้ังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันจัดการบรกิารสาธารณะในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการ โดย
เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย (เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย) ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
บุคคลากร ทรัพยากร รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเช่ือมระว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ผ่านการช่วยเหลือด้านเงินทุน แนะน าวิธีการบริหารกองทุน ทั้งจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 
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        ประการที่สี่ มีการก าหนดกฎเกณฑ์จากการมีส่วนร่วมของคนใยท้องถิ่น แต่มีความยืดหยุ่น และ
เหมาะสมกับท้องถิ่น จากการตรวจสอบเกณฑ์การกู้เงินจากสถาบันการเงินชุมชน พบว่า ชาวบ้านที่สามารถกู้
เงินได้นั้นจะต้องมีความดีโดยได้ก าหนดไว้ท้ังหมด ๒๓ ข้อ ๖๗ ตัวช้ีวัด เพื่อน ามาใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน 
โดยการระบุความดีดังกล่าวเกิดจากการตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหน่ึงเกิดจาก
การลงประชามติของชาวบ้านร่วมกัน ทั้งนี้ความดี ๒๓ ข้อ ๖๗ ตัวช้ีวัดนั้น เกิดขึ้นจากการร่วมกันของชาวบ้าน
ในท้องถิ่น 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
         จากผลการศึกษาการร่วมกันจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ในประเทศไทยมี
การร่วมกันจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น แต่เป็นไปในลักษณะที่ไม่เท่าเทียม กล่าวคือ แนวคิด Co-
Production ได้เริ่มต้นและพัฒนาในสังคมตะวันตก เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
มาตรวจสอบลักษณะการร่วมบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในประเทศไทย พบว่า การร่วมกันจัดบริการ
สาธารณะในการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน จะมีลักษณะที่ไม่ตรงกับค าจ ากัดความของแนวคิด Co-
Production ในแบบตะวันตกเสียทีเดียว ถึงแม้ว่าจะมีการ Co-Production ของทั้ง ๓ ฝ่าย (ประชาชน ท้องถิ่น 
และหน่วยงานภายนอก) ซึ่งมีการริเริ่มแนวความคิดการจัดตั้งกองทุนจากท้องถิ่นเอง แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าว
เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม เพราะกองทุนสวัสดิการชุมชนทีเ่กิดขึ้นจากการจัดตั้งของประชาชนนั้น ช่วงแรก
ต้องรอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก การ
แก้ปัญหาของชุมชนนั้นเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และจิต
วิณญาณไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการเช่ือมโยงเครือข่ายแบบ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ทั้งประชาชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานจากภายนอก โดยหลักการส าคัญที่น ามาใช้คือทุกกระบวนการจะให้ความส าคัญกับประชาชน และ
ท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าเท่านั้น การสร้างเครือข่ายถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งชาวบ้านต าบลหนองสาหร่ายอยู่กันแบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือ ให้โอกาส ให้อภัย มีความรักและมีน้ าใจ
ซึ่งกันละกัน มีผู้น าที่เข้มแข็งเป็นคนที่เช่ือความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ในแนวราบท่ีมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นการน าเสนอต้นก าเนิดของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ซึ่งเป็นนายทหารที่รับราชการใน
กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ สามารถขึ้นสู่ต าแหน่งคุมก าลังและระดับสูงในกองทัพบกเป็นครั้งแรกยุค
ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ การด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นการเอื้อให้กลุ่ม
เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมือง จากการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้ง
โยกย้ายนายทหารประจ าปีของทักษิณ ชินวัตร ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ 
ด้วยวิธีการน าทหารกลับสู่การเมือง (Repoliticization of the Military) ท าให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ที่มีแกน
น าส าคัญ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ , พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายทหารทั้งสามคนล้วนแต่รับราชการในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งคุม
ก าลังและระดับสูงในกองทัพบก เช่น แม่ทัพภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทหารบก โดยเฉพาะการด ารงต าแหน่งผู้
บัญชาการทหารบก ท าให้กลุ่มมีบทบาทในการจัดวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สนับสนุนให้นายทหารที่รับราชการในกองพลทหารราบที่ ๒ 
รักษาพระองค์ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นต าแหน่งคุมก าลังรบหลักท าให้กลุ่มเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมือง
ครั้งส าคัญด้วยการท ารัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙, การออกแถลงการณ์กดดันให้นายสมชาย 
วงศ์สวัสดิ์ ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑, การสนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน า
จัดตั้งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑, การเข้าสลายการชุมนุมทางการเมืองของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) พ.ศ. ๒๕๕๓ และการท ารัฐประหารวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในฐานะกลุ่มทางการเมือง ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์เพื่อน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

** นักวิชาการอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Email address: 

fewmahamad@gmail.com 
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เคลื่อนไหวทางการเมือง 

 

Abstract 

 This article presents origin of Buraphapayak (The Eastern Tigers military fraction). The 
military officers served in the ๒nd infantry division, Queen's guard.  The military from this unit 
accessed to the commander and supervisor of the Royal Thai Army position for the first time 
that Thaksin Shinawatra was the Prime Minister in ๒๐๐๑. The holding positions encourage into 
political movements.  The study found that besides from as he uses his political power to 
interfere the decision- making of annual military position transfer that Thaksin Shinawatra was 
the Prime Minister (๒๐๐๑-๒๐๐๖). The repoliticization of the military causes the leaders of the 
group which are Gen. Prawit Wongsuwan, Gen. Anupong Paojinda and Gen. Prayuth Chan-ocha 
have military officers served in the ๒nd infantry division, Queen's guard hold to the commander 
and supervisor of the Royal Thai Army position every year such as ๑ st Area Commander and 
Commander- in- Chief of the Royal Thai Army.  The holding of important position particularly 
Commander- in- Chief cause Buraphapayak ( The Eastern Tigers military fraction)  be able to 
establish a long-term influence in the army from ๒๐๐๑ to May ๒๒ , ๒๐๑๔ coup d’état. The 
officers serving in ๒ nd infantry division, Queen's guard hold important positions in the army 
these positions have military power to control the major part of the army which took part in 
coup d’état which is the important political movement in September ๑๙, ๒๐๐๖ coup d’état 
as it declares a statement to put the pressure on Mr. Somchai Wongsawat to resign his position 
as Prime Minister in ๒๐๐๘, supports the Democratic party to form a government in ๒๐๐๘ and 
crackdown of United Front of Democracy Against Dictatorship in ๒๐๑๐  and May ๒๒ , ๒๐๑๔ 
coup d’état.    

Keywords:  Buraphapayak (The Eastern Tigers military fraction) , ๒nd Infantry Division, Queen's 
Guard, Repoliticization of the Military, Political Movements 

บทน า 

 กลุ่มทหารนับเป็นกลุ่มทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในทางการเมืองและทหารของไทย การ
เกิดขึ้นของกลุ่มทหารส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มเพื่อเข้ามารักษาผลประโยชน์หรือต้องการผลประโยชน์เรื่องต่าง  ๆ 
เช่น การได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งส าคัญในกองทัพบกหรือการเข้าเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการท า
รัฐประหาร เป็นต้น ชัยอนันต์ สมุทวณิช กล่าวถึงการเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหารว่า “การ
พิจารณาการเข้ามาเคลือ่นไหวทางการเมืองของทหาร ต้องพิจารณาทหารในฐานะที่เป็นกลุ่มการเมือง ที่เข้าการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีผลตอบแทนสูงสุด คือ การรัฐประหาร ซึ่งการรัฐประหาร กองทัพและการเป็นผู้
คุมก าลังในจุดส าคัญเป็นลักษณะเด่นของการเมืองแบบทหาร” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๒๔, หน้า ๓๐๓) ท า
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ให้กลุ่มทหารเป็นกลุ่มทางการเมืองที่เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองและรักษาหรือต้องการผลประโยชน์ของ
ทหารเป็นส าคัญ 

 ในอดีตมีกลุ่มทหารที่ร่วมกลุ่มขึ้นมาเพื่อเข้าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อรักษาหรือผลประโยชน์
ของกลุ่ม เช่น กลุ่มทหาร จปร.๗ รวมกลุ่มภายหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 
๒๕๒๕, หน้า ๘๖-๘๗) และกลุ่มทหาร จปร.๕ รวมกลุ่มภายหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ (สุริยันต์ สุวรรณ
ราช, ๒๕๓๖, หน้า ๕๓-๕๔) ซึ่งรวมกลุ่มโดยอาศัยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อย จปร. (Suchit, ๒๐๐๔, 
pp. ๕๔-๕๕) ทั้ง ๒ กลุ่มด ารงต าแหน่งคุมก าลังและระดับสูงในกองทัพบก กลุ่มทหาร จปร.๗ คุมก าลังรบระดับ
กองพันและกรมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๔ เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการท ารัฐประหารรัฐบาล
ธานินทร์ กรัยวิเชียร วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สนับสนุนให้นายทหารระดับสงูด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตร ี
๒ คนต่อกัน ได้แก่ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และพลเอกเปรม   ติณสูลานนท์ (Morell and Chai-anan, 
๑๙๘๑, pp. ๒๗๙-๒๘๐, ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๒๕, หน้า ๑๑๗-๑๑๘) แต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทหาร 
จปร.๗ กับพลเอกเปรม ท าให้กลุ่มซึ่งคุมก าลังรบถึง ๑๓ กรม ๔๒ กองพัน ท าการรัฐประหารรัฐบาลพลเอก
เปรมในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่ไม่ประสบความส าเร็จ นับเป็นการรัฐประหารที่ใช้ก าลังมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์การรัฐประหารของการเมืองไทย (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๒๕, หน้า ๑๕๔, วิเชียร ตันศิริคงคล, 
๒๕๓๗, หน้า ๑๐๕-๑๐๖, ๑๐๙, Tamada, ๑๙๙๕, pp. ๓๕-๓๗, Surachart, ๑๙๙๙, pp. ๓๙-๔๐) ภายหลัง
การรัฐประหารที่ไม่สบความส าเร็จสมาชิกกลุ่มที่คุมก าลังระดับกรมและกองพันถูกโยกย้ายหลุดจากต าแหน่งคุม
ก าลัง ท าให้กลุ่มถูกสลายและต้องถอยออกจากการเมือง โดยกลุ่มทหาร จปร.๕ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
ต่อต้านรัฐประหารเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เข้ามาด ารงต าแหน่งคุมก าลังระดับกรมแทนกลุ่ม จปร.๗ 
ภายหลังการรัฐประหารที่ไม่ส าเร็จในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งกลุ่มเข้ามีบทบาทในการต่อต้าน
รัฐประหารที่น าโดยพลตรีมนูญกฤต รูปขจร (จปร.๗) และพลอากาศเอกมนัส รูปขจร ได้รับการแต่งตั้งคุมก าลัง
ระดับกองพล ๑๒ กองพลจาก ๑๗ กองพล (Tamada, ๑๙๙๕, pp. ๔๖-๔๗, Surachart, ๑๙๙๙, pp. ๔๔-
๔๖, วิเชียร ตันศิริคงคล, ๒๕๓๗, หน้า ๑๒๖-๑๒๗) ต่อมาได้สร้างเครือข่ายไปสู่นายทหารเพื่อนร่วมรุ่นใน
กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ภายใต้รหัสรุ่น “๐๑๔๓” (สุริยันต์ สุวรรณราช, ๒๕๓๖, หน้า ๕๘-๕๙)  

 เมื่อพลเอกสุจินดา คราประยูร หัวหน้ากลุ่มทหาร จปร.๕ ขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเดอืน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สมาชิกกลุ่มสามารถขึ้นสู่ต าแหน่งระดบัสงูในกองทัพบกไดเ้กือบยกรุ่น โดยเฉพาะต าแหน่งผูบ้ังคับบญัชา
ระดับสูง ๕ ต าแหน่งในกองทัพบกหรือ ๕ เสือกองทัพบก ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑,๒) และเสนาธิการทหารบก รวมถึงแม่ทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษ ก่อนท่ีกลุ่มได้เข้าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองท ารัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณ
หะวัณ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ภายหลังการรัฐประหารจนถึงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กลุ่มขึ้นด ารงต าแหน่ง ๕ เสือกองทัพบกยกรุ่น รวมถึงแม่ทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และผู้
บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (Tamada, ๒๐๐๘, pp. ๘๓-๘๔) อย่างไรก็ตาม กลุ่มทหาร จปร.๕ 
ต้องถูกสลายลงภายหลังเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สืบเนื่องจากการขึ้น
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เกิดการชุมนุมทางการเมือง
ประท้วงให้พลเอกสุจินดาลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งพลเอกสุจินดาได้ลาออกจากต าแหน่งใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ผลกระทบส าคัญที่เกิดขึ้นตามมา คือ กลุ่มทหาร จปร.๕ ถูกสลายทหารมีความ
จ าเป็นต้องถอยออกจากการเมืองเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของตนเอง และเป็นครั้งแรกที่มีการกระจาย
รุ่น จปร. เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดต าแหน่งระดับสูงในกองทัพบกอยู่ท่ีรุ่นใดรุ่นหนึ่ง การล่มสลายของกลุ่มทหาร 
จปร.๕ สุรชาติ บ ารุงสุข อธิบายว่า “เป็นการสลายลงการเมืองว่าด้วยรุ่นทหารครั้งท่ีสอง หลังจาก จปร.๗ สลาย
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ลงครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังคงมีกลุ่มทหารบางส่วนพยายามรวมกลุ่ม
ขึ้นโดยยึดเอารุ่นเป็นหลัก แต่ก็ยังไม่มีปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของแนวทางดังกล่าว ผู้น า
ระดับสูงทั้งในกองทัพและในการเมืองเอง ก็ดูจะไม่เกิดโอกาสให้ความเป็นรุ่นนิยมกลับขึ้นสู่วงจรอ านาจจนไม่
สามารถควบคุมได้เช่นในยุคก่อน” (สุรชาติ บ ารุงสุข, ๒๕๔๓, หน้า ๒๙)  

 แม้ว่าจะมีความพยายามรวมกลุ่มทหารโดยอาศัยความเป็นเพื่อนร่วมรุ่นขึ้นมาอีกครั้ง คือ กลุ่ม
นักเรียนเตรียมทหารรุ่น ๑๐ ได้รับการสนับสนุนจากทักษิณ ชินวัตร ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ให้ด ารงต าแหน่งคุมระดับสูงและคุมก าลังในกองทัพบก แต่การรวมกลุ่มได้ล่มสลาย
ภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อนายทหารในกลุ่มถูกโยกย้ายออกจากออกจากต าแหน่ง 
โดย วันวิชิต บุญโปร่ง ได้เปรียบเทียบกลุ่มนักเรียนเตรียมทหารรุ่น ๑๐ กับกลุ่มทหาร จปร.๕ ว่า “กลุ่มนักเรียน
เตรียมทหารรุ่น ๑๐ พยายามรวมกลุ่มตามรูปแบบของกลุ่มทหาร จปร.๕ อาศัยอิงอ านาจทางการเมืองของ
ทักษิณ ชินวัตรแต่อย่างเดียว ท าให้เกิดขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ใกล้ชิดกับทักษิณกับกลุ่มที่ไม่เอาทักษิณ ท าให้กลุ่ม
สลายลง” (วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๔, หน้า ๕๗๖)  

 การเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหารกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตท าให้ให้มีการแบ่งเป็น
กลุ่มต่างๆ ภายในกองทัพบก รวมถึงการแข่งขันเข้ามามีบทบาททางการเมืองและการทหารถูกสลายลง แต่การ
แบ่งเป็นกลุ่มทหารภายในกองทัพบกยังเกิดขึ้น วันวิชิต บุญโปร่ง อธิบายว่า “การแบ่งกลุ่มภายในกองทัพบก
ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการเมืองไทย” (วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๖, หน้า ๓) มีกลุ่มทหารเกิดขึ้นจากการที่สื่อมวลชน
สายทหารและรายงานข่าวได้น าเสนอกลุ่มทหารที่แข่งขันข้ึนสู่ต าแหน่งระดับสูงและคุมก าลังภายในกองทัพบก
ภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ระหว่างกลุ่มทหาร “บูรพาพยัคฆ์” และ “วงศ์เทวัญ” เป็นที่
รู้จักในพื้นที่ข่าวผ่านการน าเสนอของสื่อมวลชนสายทหาร น าโดย วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารประจ า
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์1 ท าให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์และวงศ์เทวัญจึงเป็นกลุ่มทหารเกิดขึ้นจากการ
น าเสนอของสื่อและข่าวจากส านักต่าง ๆ ผ่านการขึ้นสู่ต าแหน่งระดับสูงและคุมก าลังในกองทัพบกหลังจากมี
การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปี จะมีการตั้งข้อสังเกตและบทวิเคราะห์จากสื่อมวลชนสายทหาร และบท
วิเคราะห์จากนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องทหารไทย2 ท าให้เห็นการขึ้นมามีบทบาททางการเมืองและการทหารของ
กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ที่เหนือกว่ากลุ่มทหารวงศ์เทวัญหลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุ่ม
ทหารบูรพาพยัคฆ์เข้ามาจัดสรรผลประโยชน์ในกองทัพบกเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารทหารประจ าปีใน
                                                           
1 วาสนา นาน่วม ได้น าเสนอเรื่องราวกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์และกลุ่มทหารวงศ์เทวัญผ่านบทวิเคราะห์และให้ข้อมูลใน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์ และหนังสือชุด ลับ ลวง พราง ท้ังน้ี ก่อนท่ีค าว่า  “บูรพาพยัคฆ์” และ 
“วงศ์เทวัญ” จะเป็นท่ีรู้จักผ่านสื่อและข่าวส านักต่าง ๆ ท้ังสองค าเป็นฉายาของหน่วยทหาร กล่าวคือ “บูรพาพยัคฆ์” 
เป็นฉายาของกรมทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ ซ่ึงเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ ส่วน 
“วงศ์เทวัญ” เป็นฉายาของกรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และกรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค์ ซ่ึง
ต่อมาสื่อมวลชนสายทหารกล่าวตีขลุมว่า “บูรพาพยัคฆ์” คือ นายทหารท่ีเติบโตจากกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษา
พระองค์ ส่วน “วงศ์เทวัญ” คือ นายทหารท่ีเติบโตจากกองพลท่ี ๑ รักษาพระองค์ โปรดดู วันวิชิต บุญโปร่ง. (๒๕๕๔). 
เส้นทางสู่ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในรอบ ๔ ทศวรรษ. ใน รวมบทความวิชาการและงานวิจัย การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๔. หน้า ๕๗๖-๕๗๗. 

2 ตัวอย่างงานเขียนทางวิชาการ เช่น รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารในกองทัพบก
กับการแทรกแซงการเมืองในประเทศไทย (๒๕๕๗) โดยโยชิฟูมิ ทามาดะ, บทบาททางการทหารและทางการเมืองของ
กลุ่มนายทหารบูรพาพยัคฆ์ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๔ (๒๕๕๖) โดยวันวิชิต บุญโปร่ง, The Resilience of Monarchised 
Military in Thailand (๒๐๑๖) โดยพอล แชมเบอร์ส และนภิสา ไวฑูรเกียรติ เป็นต้น 
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ต าแหน่งคุมก าลังและระดับสูง โดยเฉพาะต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ ๑ ที่กลุ่มทหารบูรพา
พยัคฆ์ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งเป็นครั้งแรกในยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 
๒๕๔๔-๒๕๔๙ ด้วยการใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้ง ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งคุม
ก าลังรบหลักท าให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งส าคัญด้วยการท ารัฐประหารวันท่ี 
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙, การออกแถลงการณ์กดดันให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑, การสนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน าจัดตัง้รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑, การเข้า
สลายการชุมนุมทางการเมืองของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
การท ารัฐประหารวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ข้อเสนอหลักของบทความ คือ การใช้อ านาจทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาแทรกแซงการ
แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีช่วงทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-
๒๕๔๙ ด้วยวิธีการน าทหารกลับสู่การเมือง (Repoliticization of the Military) ท าให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์
ซึ่งมีแกนน า ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ , พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งคุมก าลังและระดับสูงในกองทัพบก เช่น แม่ทัพภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทหารบก 
ท าให้กลุ่มมีบทบาทในการจัดวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงรัฐประหาร 
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สนับสนุนให้นายทหารที่รับราชการในกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นต าแหน่งคุมก าลังรบหลักและเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่อง ภายหลังการ
รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต้นก าเนิดบูรพาพยัคฆ์ 

 บูรพาพยัคฆ์คืออะไร 

  วันวิชิต บุญโปร่ง (๒๕๕๔, หน้า ๕๗๖) อธิบายว่า “บูรพาพยัคฆ์เป็นชื่อฉายาของกรมทหาร
ราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี ถูกจัดเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ส าคัญในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันภัยคุมคามจากการล่าอาณานิคมทางภาคตะวันออกเป็น
หน่วยข้ึนตรงต่อกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ บูรพาพยัคฆ์ถูกเรียกเป็นครั้งแรกหลังการรัฐประหารวันท่ี 
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสื่อมวลชนสายทหาร เข้าใจแบบตีขลุมและหน่วยทหารทั้งหมดของกองพลทหาร
ราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ว่าเป็นบูรพาพยัคฆ์ ท้ังนี้การตั้งช่ือฉายากรมทหารต่าง ๆ คาดว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
ช่ือฉายากรมทหารจากประเทศอังกฤษ” 

  ส่วนที่มาของค าว่า บูรพาพยัคฆ์ วีดีทัศน์กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 
๖๘ ระบุว่า “ค าว่าบูรพาพยัคฆ์ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อครั้งกรมทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ใช้ช่ือหน่วย
เป็นกรมผสมที่ ๒ มีตราสัญลักษณ์ประจ าหน่วย คือ เสือ จักร และกระบอง” (ภาพท่ี ๑) 

 

ภาพที่ ๑ ตราสญัลักษณ์ประจ ากรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์เมื่อครั้งใช้ช่ือหน่วยเป็นกรมผสมที่ ๒ 

ที่มา : BTR Studio, ๒๕๖๐, หนา้ ๑ 
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  จักร และกระบอง หมายถึง เครื่องหมายประจ าพระองค์ของจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราช 
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถผู้ก่อตั้งค่ายจักรพงษ์ เสือ หมายถึง สัตว์ที่น่าเกรงขาม ดุ
ร้าย และรักสงบ แต่เมื่อต้องต่อสู้หรือป้องกันตัว ก็จะดุร้ายและอันตราย และการหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
หรือทิศบูรพา เปรียบเสมือนสัตว์ดุร้ายที่รักสงบคอยปกป้องดินแดนอันเป็นท่ีรักยิง่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นท่ีมา
ของฉายาว่า “บูรพาพยัคฆ์” 

  ดังนั้น บูรพาพยัคฆ์ คือ ฉายาของกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๔๙๘ เมื่อครั้งใช้ช่ือหน่วยเป็นกรมผสมที่ ๒ ต่อมาสื่อมวลชนสายทหาร หนังสือพิมพ์ และรายงานข่าวการ
แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีตั้งแต่รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ วันวิชิต บุญโปร่ง ตั้งข้อสังเกต
ว่า “มีการน าเสนอโดยสื่อมวลชนสายทหาร เข้าใจแบบตีขลุมและหน่วยทหารทั้งหมดของกองพลทหารราบท่ี ๒ 
รักษาพระองค์ ว่าเป็นบูรพาพยัคฆ์” (วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๔, หน้า ๕๗๖) ท าให้บูรพาพยัคฆ์เป็นการเรียก
นายทหารที่เติบโตจากกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์  

 ความเป็นมาของบูรพาพยัคฆ์ : หน่วยทหารภายในกองทัพบก 

  หน่วยก าลังรบในกองทัพบกระดับกองพล นอกจากกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็นกองพล
หลักท่ีมีบทบาทส าคัญทางการเมืองและการทหารแล้ว กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ เป็นอีกกองพลที่มี
บทบาทส าคัญเช่นเดียวกัน กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ เป็นหน่วย
ก าลังรบหลักของกองทัพบก ก าเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้รับการโปรด เกล้าฯ  พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้  “กองพลทหารราบที่  ๒” เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์  ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยใช้ช่ือหน่วยว่า “กองพลทหาร
ราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถหรือกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์” มี
การจัดรูปแบบกองพลทหารราบยานเกราะ (กองทัพภาคที่ ๑, ๒๕๕๖, หน้า ๑-๑) ที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ค่ายพรหม
โยธี จังหวัดปราจีนบุรี มีหน่วยขึ้นตรงหลัก ได้แก่ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, กรมทหารราบที่ ๑๒ 
รักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  มีภารกิจ
นอกจากการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ยังมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก และ
กองทัพภาคที่ ๑ คือ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, 
การป้องกันชายแดนภาคตะวันออกที่มีอาณาเขตติดกับกัมพูชา และการพัฒนาประเทศตามโครงการ
พระราชด าริ (วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๖, หน้า ๕, กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, ๒๕๖๐, หน้า ๑) 

 

ภาพที่ ๒ ตราสัญลักษณ์ประจ ากองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ 

                          ที่มา : กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์, ๒๕๖๐, หน้า ๑ 
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  นอกจากภารกิจในยามปกติ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก และ
แม่ทัพภาคที่ ๑ แล้ว กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยก าลังรบหลักที่เข้ามามีบทบาททาง
การเมืองซึ่งปรากฏชัดขึ้นเป็นครั้งแรกในการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยการน าเสนอของ
สื่อมวลชนสายทหาร น าโดย วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารประจ าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วาสนา นา
น่วม ระบุว่า “กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยก าลังรบหลักที่เข้าร่วมท ารัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ตามแผนปฐพี ๑๔๙” (วาสนา นาน่วม, ๒๕๕๓, หน้า ๑๐๐-๑๐๘) และมติชนสุดสัปดาห์
ได้รวบรวมหน่วยทหารภายในกองทัพบกที่เข้ารวมท ารัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ “รัฐประหาร 
๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ มีการใช้หน่วยทหารทั้งสิ้น ๗ กองพล ๑๗ กรมทหาร ๔๓ กองพัน โดยก าลังจาก
กองทัพภาคที่ ๑ ประกอบด้วย กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และกองพล
ทหารราบท่ี ๙ เป็นก าลังหลักในการเข้าควบคุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ” (มติชนสุดสัปดาห์, ๒๕๖๐ : ๑)  
  กล่าวโดยรวม บูรพาพยัคฆ์หรือกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ซึ่งมีการน าเสนอหลังการรัฐประหาร 
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นฉายาของกรมทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๘ ครั้งใช้
ช่ือหน่วยเป็นกรมผสมที่ ๒ ต่อมาสื่อมวลชนสายทหาร น าโดย วาสนา นาน่วม และรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์
ต่าง ๆ ได้เรียกแบบตีขลุมว่ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์หมายถึงกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ ปัจจุบันการ
น าเสนอถึงกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์จะหมายถึงกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยก าลังรบหลักของ
กองทัพบกข้ึนตรงต่อกองทัพภาคที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ กรมหลัก ได้แก่ กรมทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์, กรม
ทหารราบที่  ๑๒ รักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่  ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  

  กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์หรือกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้เข้ามามีบทบาททาง
การเมืองซึ่งถูกน าเสนอผ่านสื่อมวลชนสายทหาร และรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงบทวิเคราะห์ทาง
วิชาการ การเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยการน าก าลังเข้าร่วมท ารัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๙ ท าให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์สามารถเข้ามาอยู่ในต าแหน่งคุมก าลังและระดับสูงโดยเฉพาะการด ารง
ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ ๑ สามารถวางก าลังระยะยาวภายในกองทัพบกโดยแกนน าของ
กลุ่ม ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ , พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาซึ่งรับ
ราชการอยู่ในกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ด้วยกันเป็นเวลานาน 

 ความเป็นมาของบูรพาพยัคฆ์ : การรับราชการอยู่ในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ด้วยกัน
เป็นเวลานานของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

  การรับราชการอยู่ในหน่วยเดียวกันของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ , พลเอกอนุพงษ์ เผ่า
จินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เอื้ออ านวยให้เกิดการรวมกลุ่มทหารทหารบูรพาพยัคฆ์หรือนายทหารที่
เติบโตจากกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ดังที่ Sydney Verba อธิบายการรวมกลุ่มทหารมีปัจจัยจาก 
“การเกาะกลุ่มของนักเรียนรุ่นเดียวกัน, ผู้รวมเหล่า, หมวด, กองพัน, กรมเดียวกัน, ผู้มีประสบการณ์ทางการรบ
ร่วมกัน, ผู้มีความคิด, ความเช่ือ, อุดมคติที่เหมือนกันหรือมีผลประโยชน์ของกลุ่มที่ตรงกัน” (Verba, ๑๙๖๑, 
pp. ๑๓-๑๗) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ท าให้เข้าไปจัดสรรผลประโยชน์ส าคัญ คือ การได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งส าคัญภายในกองทัพ Morris Janowitz อธิบายว่า “กลุ่มทหารมีลักษณะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและยอมรับความรู้สกึร่วมกันของกลุ่ม ขณะเดียวกันภายในกลุ่มมีความเป็นเอกภาพเพื่อแข่งกับกลุ่มอื่น ๆ 
เรื่องการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง, ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ, อิทธิพลทางการเมือง และเกียรติยศทางสังคม” 
(Janowitz, ๑๙๗๗, pp. ๑๔๗-๑๔๘) การได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งภายในกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษา
พระองค์ของพลเอกประวิตร, พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ ซึ่งเริ่มรับราชการครั้งแรกในเดียวเดียวกันที่
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กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยสื่อมวลชนสายทหาร น า
โดย วาสนา นาน่วม และรายงานข่าวการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ (วาสนา นาน่วม, ๒๕๕๗, หน้า ๙๐, คนข่าวชายขอบ, หน้า ๗) กล่าวถึง “ความสัมพันธ์ของแกน
น ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ๓ คน ได้แก่ พลเอกประวิตร, พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ ซึ่งเริ่มรับราชการ
อยู่ในกรมทหารราบท่ี ๒๑ รักษาพระองค์ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ด้วยกัน” (วาสนา 
นาน่วม, ๒๕๕๗, หน้า ๙๐-๙๑) จากนั้นรับราชการอยู่ในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์มาตลอด 
กองทัพบกได้รวบรวมไว้ ดังนี้ (ตารางที่ ๑) 

ตารางที่ ๑ เส้นทางรับราชการภายในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ, 
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

พ.ศ. การด ารงต าแหน่งทางทหารในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ 
พลเอกประวิตร 
วงษ์สุวรรณ 

พลเอกอนุพงษ์ 
เผ่าจินดา 

พลเอกประยุทธ ์
จันทร์โอชา 

๒๕๑๔ 
 

ผู้ บั ง คั บหมวด เค รื่ อ งยิ ง ห นั ก 
กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหาร
ราบที่ ๒๑รักษาพระองค์ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

- - 

๒๕๑๕ 
 

ต าแหน่งเดิม ผู้บังคับหมวดอาวุธกองร้อยอาวุธเบา 
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหาร
ราบที่ ๒๑รักษาพระองค์ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

- 

๒๕๑๖ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม - 
๒๕๑๗ ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพัน

ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ 
๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบากองพัน
ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

- 

๒๕๑๘ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม - 
๒๕๑๙ นายทหารยุทธการและการฝึก 

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหาร
ราบที่  ๒๑ รักษาพระองค์ ใน
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ต าแหน่งเดิม ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อย
อาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่  ๒๑  รั กษา
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

๒๕๒๐ ป ร ะ จ า โ ร ง เ รี ย น เ สน า ธิ ก า ร
ทหารบก 

ผู้บังคับหมวดอาวุธหนัก กองพัน
ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

ต าแหน่งเดิม 

๒๕๒๑ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๒๒ นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหาร

ราบที่  ๒๑ รักษาพระองค์ ใน
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ต าแหน่งเดิม รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา 
และนายทหารยุทธการและการ
ฝึก กองร้อยฝึก กองพันทหารราบ
ที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษา
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

๒๕๒๓ รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑
ก รม ท ห า ร ร า บ ที่  ๒ ๑  รั ก ษ า

ผู้บั ง คับหมวดอาวุธหนักกองพัน
ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ 

นายทหารยุทธการและการฝึก 
กองร้อยฝึก กองพันทหารราบที่ 
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พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

๒ กรมทหารราบที่  ๒๑ รักษา
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

๒๕๒๔ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรม
ทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ 

นายทหารยุทธการและการฝึก กอง
พันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ 
๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพัน
ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ 
๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

๒๕๒๕ ต าแหน่งเดิม รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ 
กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ 
ใ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ต าแหน่งเดิม 

๒๕๒๖ ต าแหน่งเดิม รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ 
กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ 
ใ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ต าแหน่งเดิม 

๒๕๒๗ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรม
ทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ 

รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ 
กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ 
ใ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

นายทหารยุทธการและการฝึก 
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหาร
ราบที่  ๒๑ รักษาพระองค์  ใน
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

๒๕๒๘ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๒๙ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 

๑๒ รักษาพระองค์ 
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรม
ทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ใน
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ 
ก รม ท ห า ร ร า บ ที่  ๒ ๑  รั ก ษ า
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

๒๕๓๐ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๓๑ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๓๒ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ 

รักษาพระองค์ 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 

๒๕๓๓ ต าแหน่งเดิม เสนาธิการกรมทหารราบที่  ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรม
ทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ใน
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

๒๕๓๔ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๓๕ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ 

รักษาพระองค์ 
เสนาธิการกรมทหารราบที่  ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรม
ทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ใน
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

๒๕๓๖ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบ
ที่ ๒ รักษาพระองค์ 

รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

เสนาธิการกรมทหารราบที่  ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

๒๕๓๗ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 
๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

๒๕๓๘ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๓๙ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ 

รักษาพระองค์ (ต าแหน่งสุดท้ายใน
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่  ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

ต าแหน่งเดิม 
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กองพลทหารราบที่  ๒  รั กษา
พระองค์) 

๒๕๔๐ - ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๔๑ - เสนาธิการกองพลทหารราบที่  ๒ 

รักษาพระองค์ 
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 
๒ รักษาพระองค์ 

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

๒๕๔๒ - รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 
๒ รักษาพระองค์ 

ต าแหน่งเดิม 

๒๕๔๓ - ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๔๔ - ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งเดิม 
๒๕๔๕ - ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ 

รักษาพระองค์ (ต าแหน่งสุดท้ายใน
ก อ งพ ลท ห า ร ร า บ ที่  ๒  รั ก ษ า
พระองค์) 

รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบ
ที่ ๒ รักษาพระองค์ 

๒๕๔๖ - - ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ 
รักษาพระองค์ (ต าแหน่งสุดท้ายใน
กองพลทหารราบที่  ๒  รั กษา
พระองค์) 

ที่มา กองทัพบก, ๒๕๖๐, หน้า ๑ 

  จากตารางที่ ๑ พลเอกประวิตร, พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ เริ่มต้นรับราชการใน
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์หน่วยแรกที่กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พลเอกประวิตรรับราชการในปี พ.ศ. ๒๕๑๔, พลเอกอนุพงษ์รับราชการในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ 
และพลเอกประยุทธ์รับราชการในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นปีแรกที่ พลเอกประวิตร, พลเอกอนุพงษ์, 
และพลเอกประยุทธ์ รับราชการพร้อมกันในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และรับราชการอยู่ในหน่วยเดียวกันเป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๔ ก่อนที่พล
เอกประวิตรจะไปด ารงต าแหน่งหน่วยขึ้นตรงอื่น ๆ ในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ได้แก่ กรมทหาร
ราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ และกรมทหารราบ ที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ขณะที่พลเอกอนุพงษ์และพลเอกประยุทธ์รบั
ราชการอยู่ด้วยกันในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๔๐ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ปี พลเอกประวิตร ด ารงต าแหน่งหมุนเวียนภายในหน่วยขึ้นตรงกองพล
ทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ ครบทั้ง ๓ หน่วย ได้แก่ กรมทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์, กรมทหารราบท่ี ๑๒ 
รักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด ารง
ต าแหน่งระดับกรมต าแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ เป็นต าแหน่งสุดท้าย ก่อนด ารง
ต าแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมเวลารับราชการในกองพลทหาร
ราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ ท้ังสิ้น ๒๕ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๔๐)  

  ขณะที่พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ ด ารงต าแหน่งในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษา
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาตลอดจนด ารงต าแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี ๒๑ 
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และไปด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 
๒ รักษาพระองค์ พลเอกอนุพงษ์รับราชการเป็นเวลาทั้งสิ้น ๓๑ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๔๖) ส่วนพลเอก
ประยุทธ์รับราชการเป็นเวลาทั้งสิ้น ปี ๒๙ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๔๘) ดังนั้น การรับราชการอยู่ในกองพล
ทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์อยู่ด้วยกันเป็นเวลานานของแกนน ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้แก่ พลเอกประวิตร
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, พลเอกอนุพงษ์ และพลประยุทธ์ เป็นปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการก่อตัวของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ เกิด
ความสัมพันธ์เป็นพี่น้องขึ้น ความสัมพันธ์เป็นพี่น้องที่ถูกกล่าวถึงและน าเสนอจากสื่อมวลชนสายทหารและ
รายงานข่าวเกี่ยวกับประวัติการรับราชการของพลเอกประวิตร, พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์เมื่อครั้งรับ
ราชการอยู่ใน กรมทหารราบท่ี ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถอยู่ด้วยกัน ดังนั้น 
ปัจจัยภายในกองทัพบก ได้แก่ การรับราชการและได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งในหน่วยเดียวกัน คือ กองพล
ทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อตัวของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ซึ่งมีกองพลทหารราบที่ 
๒ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยก าลังส าคัญของกลุ่ม 

  กล่าวโดยรวม การรับราชการอยู่ในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์อยู่ด้วยกันเป็น
เวลานานของแกนน ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้แก่ พลเอกประวิตร , พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ เอื้อ
ต่อการก่อตัวของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ขึ้น ซึ่งมีกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ เป็นฐานก าลังส าคัญ การ
ที่กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์สามารถวางฐานระยะยาวภายในกองทัพบกให้นายทหารที่เติบโตจากกองพลทหารราบ
ที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นผลจากการเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีด้วยวิธีการน าทหาร
กลับสู่การเมืองอีกครั้งยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ แกนน า
กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้แก่ พลเอกประวิตร , พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ ได้รับการแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งระดับสูงในกองทัพบก เช่น แม่ทัพภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทหารบก การด ารงต าแหน่งดังกล่าวท าให้
กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์สามารถวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบกให้นายทหารที่เติบโตจากกองพลทหาร
ราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ 

บูรพาพยัคฆ์กับการเมืองไทย : ยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึง
รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 การใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีของทักษิณ ชินวัตร 
ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังชนะการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔ ดันแคน แมคคาร์โก และอุกฤษฏ์ ปัท
มานันท์ เรียกว่า “การน าทหารกลับสู่การเมืองอีกครั้ง (Repoliticization of the Military) ทักษิณได้เข้ามา
แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปี ต้องการมีอ านาจเหนือทหาร ด้วยการน าทหารกลับสู่การเมือง
มาเป็นฐานอ านาจทางการเมืองของพันต ารวจโททักษิณเพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดโอกาสการท า
รัฐประหาร” (McCargo and Ukrist, ๒๐๐๕, p. ๑๓๔) การเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร
ประจ าปียุคพันต ารวจโททักษิณด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ พลเอกประวิตร 
วงษ์สุวรรณ, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แกนน าของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญในกองทัพบกทุก ๆ ปี เช่น ผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นต้น 
โดยเฉพาะการด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ท าให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์มีบทบาทในการจัดวางฐานก าลงั
ระยะยาวภายในกองทัพบกและสนับสนุนให้นายทหารคนอื่น ๆ ในกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ การได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญภายใน
กองทัพบก ท าให้สามารถวางฐานก าลังระยะยาว วันวิชิต บุญโปร่ง อธิบายการสร้างฐานก าลังระยะยาวของกลุม่
ทหารบูรพาพยัคฆ์มาจาก “การสนับสนุนเพื่อนร่วมรุ่นเข้าสู่ต าแหน่งส าคัญในกองทัพบกและสนับสนุน
นายทหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความใกล้ชิดให้มีต าแหน่งส าคัญทางยุทธศาสตร์ของกองทัพบก เช่น ต าแหน่งคุม
ก าลังรบ” (วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๖, หน้า ๓-๔) เมื่อแกนน ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้แก่ พลเอกประวิตร, พล
เอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งส าคัญภายในกองทัพบกท่ีมีผลต่อการสร้างฐาน
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ก าลังระยะยาว ประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารบก , รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
(๑,๒), เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ 

 การขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
(๑,๒), เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ของนายทหารบูรพาพยัคฆ์ ยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ 

  ต าแหน่งส าคัญภายในกองทัพบกท่ีมีผลต่อการสร้างฐานก าลงัระยะยาวของกลุ่มทหารบรูพา
พยัคฆ์ประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑,๒), เสนาธิ
การทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๔-
๒๕๔๙ นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง มีดังนี้ (ตารางที่ ๒) 

ตารางที่ ๒ ผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑,๒), เสนาธิการ
ทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ 

พ.ศ. ผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บญัชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บญัชาการทหารบก (๑,๒) 
เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ 

๒๕๔๔ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (หนว่ยบญัชาการสงครามพิเศษ) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกนพินธ์ ภารัญนิตย์ (กองพลทหารราบที่ ๒ รกัษาพระองค์) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ (กองทัพภาคที่ ๒) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกวธันชัย ฉายเหมือนวงศ์ (กองพลทหารม้าที่ ๒ รกัษาพระองค์ กองทัพภาคที ่
๓) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกพรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (กองทัพภาคที่ ๑) 

๒๕๔๕ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ (กองพลที ่๑ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ (กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์, กองทัพภาคที่ ๓) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร (กรมการทหารช่าง) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกสิริชัย ธัญญศิริ (กรมสรรพาวุธทหารบก) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกวีระชยั เอีย่มสะอาด (กรมยุทธศึกษาทหารบก) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกประวิตร วงษส์ุวรรณ (กองพลทหารราบที ่๒ รกัษาพระองค์) 

๒๕๔๖ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร (กรมการทหารช่าง) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกสิริชัย ธัญญศิริ (กรมสรรพาวุธทหารบก) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกเทพทัต พรหโมปกรณ์ (กองทัพภาคที่ ๒) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกพงศ์ เทพเทศประทีป (กรมยุทธการทหารบก)  
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกไพศาล กตัญญู (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 

๒๕๔๗ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกเทพทัต พรหโมปกรณ์ (กองทัพภาคที่ ๒) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช (กรมการทหารช่าง, กรมกิจการพลเรือนทหารบก) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกพงศ์ เทพเทศประทีป (กรมยุทธการทหารบก)  
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกไพศาล กตัญญู (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 

๒๕๔๘ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกวิชิต ยาทิพย์ (ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกไพศาล กตัญญู (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกพรชัย กรานเลิศ (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกโสภณ ศีลพิพัฒน์ (กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก) 
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แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
๒๕๔๙ 
(รัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๙) 

ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกวิชิต ยาทิพย์ (ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกไพศาล กตัญญู (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกพรชัย กรานเลิศ (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกโสภณ ศีลพิพัฒน์ (กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

ที่มา Tamada, ๒๐๐๘, p. ๙๕, McCargo and Ukrist, ๒๐๐๕, pp. ๑๓๗, ๑๔๘, ทามาดะ, ๒๕๕๗, หน้า 
๒๐๓-๒๐๔, ๒๐๖-๒๐๗, ๒๑๒, วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๔, หน้า ๕๖๙, ๕๗๗, ๕๗๙, ๕๘๑, ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ, ๒๕๔๔, หน้า ๑๘, ๒๕๔๕, หน้า ๒๑, ๒๕๔๖, หน้า ๕๐, ๒๕๔๗, 
หน้า ๒๓, ๒๕๔๘, หน้า ๒๐, ชญานิน ป้องกัน, ๒๕๖๐, หน้า ๑ 

  จากตารางที่ ๒ แสดงว่าแกนน ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 
และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งส าคัญในกองทัพบก ได้แก่ แม่ทัพภาคที่ ๑, ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก ในยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ที่ใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปี การด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวของพลเอกประวิตร และพลเอกอนุพงษ์ เป็นปัจจัยเอื้อต่อการวางฐานก าลังระยะยาวภายใน
กองทัพบกของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ส าคัญที่นายทหารสามารถจัดวางก าลังให้กับนายทหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้ด ารงต าแหน่งคุมก าลังใน
กองทัพบกอย่างต่อเนื่อง พลเอกประวิตรเป็นนายทหารที่รับราชการในกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ ที่
ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์คนแรกได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้
บัญชาการทหารบก วันวิชิต บุญโปร่ง (๒๕๕๔, หน้า ๕๘๑) ตั้งข้อสังเกตถึงปัจจัยส าคัญจากฝ่ายการเมืองที่ท า
ให้พลเอกประวิตรสามารถขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจาก (๑) พลเอกประวิตรมีความคุ้นเคย
กลุ่มทางการเมืองในพรรคไทยรักไทย เช่น กลุ่มนายเสนาะ เทียนทอง และกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
และ (๒) พลเอกประวิตรมีความใกล้ชิดกับสถาบันสูงสุด และมีประวัติการรับราชการโดดเด่น ผ่านการด ารง
ต าแหน่งคุมก าลังรบในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และแม่ทัพภาคที่ ๑ ปัจจัยทั้งสองท าให้ทักษิณ
แต่งตัง้ให้พลเอกประวิตรด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  

  เส้นทางการเติบโตขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของ พลเอกประวิตรถูกตั้งข้อสังเกต
จากโยชิฟูมิ ทามาดะ (๒๕๕๗, หน้า ๒๑๖-๒๑๘) ดังนี้ การด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของพลเอก
ประวิตรนับเป็นเส้นทางการเติบโตจากเส้นทางคุมก าลังในกองทัพภาคที่ ๑ รูปแบบใหม่ในการขึ้นด ารงต าแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารบก จากเดิมผู้บัญชาการทหารบกท่ีเติบโตจากสายคุมก าลังในกองทัพภาคที่ ๑ มาจากกองพล
ที่ ๑ รักษาพระองค์ มีเส้นทางการเติบโตรูปแบบ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์-->แม่ทัพภาคที่ ๑-->
๔ เสือกองทัพบก3-->ผู้บัญชาการทหารบก ส าหรับเส้นทางคุมก าลังรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ ผู้บัญชาการกอง
พลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์-->แม่ทัพภาคที่ ๑-->๔ เสือกองทัพบก-->ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก
ประวิตรเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรกที่มีเส้นทางการเติบโตในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งเด่นชัดขึ้นในการแต่งตั้ง
โยกย้ายนายทหารประจ าปีภายหลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                                                           
3 ๔ เสือกองทัพบก ได้แก่ รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑,๒) และเสนาธิการทหารบก 
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บูรพาพยัคฆ์กับการเมืองไทย : รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 การขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
(๑,๒), เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคท่ี ๑ ของนายทหารบูรพาพยัคฆ์ ต้ังแต่รัฐประหาร ๑๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ - รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  การน าทหารกลับสู่การเมืองด้วยวิธีการใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้ง
โยกย้ายนายทหารประจ าปีของทักษิณ ชินวัตร ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ 
ถูกลดความส าคัญลงเมื่อเกิดการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ น าโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการ
ทหารบก (Ukrist, ๒๐๐๘, pp. ๑๒๗-๑๒๘) อย่างไรก็ตาม การเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร
ประจ าปีของทักษิณท าให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ที่มีแกนน า ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ, พลเอกอนุพงษ์ 
เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถรวมกลุ่มและวางฐานก าลังระยะยาวให้นายทหารคนอ่ืนๆ 
ในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์) ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งส าคัญใน
กองทัพบก โดยเฉพาะพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก 
และแม่ทัพภาคที่ ๑ ยุคทักษิณด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ กลุ่มทหารบูรพา
พยัคฆ์สามารถวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบก มีการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่นและขยายกลุ่มออกไป 
ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก , รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑,๒), เสนาธิการ
ทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ตั้งแต่รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง มีดังนี้ (ตารางที่ ๓) 

ตารางที่ ๓ ผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑,๒), เสนาธิการ
ทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ตั้งแต่รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ - รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

พ.ศ. ผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บญัชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บญัชาการทหารบก (๑,๒) 
เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ 

๒๕๔๙ 
(รัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๙) 

ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกวิชิต ยาทิพย์ (ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกไพศาล กตัญญู (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกพรชัย กรานเลิศ (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกโสภณ ศีลพิพัฒน์ (กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

๒๕๔๙ 
(หลังการ
รัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๙) 

ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกไพศาล กตัญญู (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร (กองทัพภาคที่ ๓) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ (กรมเสนาธิการกองทัพบก) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

๒๕๕๐ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกวีรวิทย์ คูส าราญ (กรมสรรพาวุธทหารบก) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกจิรเดช คชรัตน์ (กองทัพภาคที่ ๓)  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกธีระวัฒน์  บุณยะประดับ (กรมสรรพาวุธทหารบก) 
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เสนาธิการทหารบก : พลเอกมนตรี ชมพูจันทร์ (กรมเสนาธิการกองทัพบก) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

๒๕๕๑ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกจิรเดช คชรัตน์ (กองทัพภาคที่ ๓) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกวิโรจน์ บัวจรูญ (กองทัพภาคที่ ๔) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกธีระวัฒน์  บุณยะประดับ (กรมสรรพาวุธทหารบก) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกคณิต สาพิทักษ์ (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

๒๕๕๒ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา(กองทัพภาคที่ ๑) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกธีระวัฒน์  บุณยะประดับ (กรมสรรพาวุธทหารบก) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกพิรุณ แผ้วพลสง (กองบัญชาการกองทัพไทย) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกคณิต สาพิทักษ์ (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

๒๕๕๓ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกธีระวัฒน์ บุณยะประดับ (กรมสรรพาวุธทหารบก) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร (กองทัพภาคที่ ๒ และกองทัพภาคที่ ๔) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม (หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์)   
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกอุดมเดช สีตบุตร (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

๒๕๕๔ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์)   
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน (กองทัพภาคที่ ๓) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกโปฎก บุนนาค (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และกรมข่าวทหารบก)   
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกอุดมเดช สีตบุตร (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

๒๕๕๕ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์)   
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และกรมข่าวทหารบก)   
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต (กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และกองทัพ
ภาคที่ ๑) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกอุดมเดช สีตบุตร (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 

๒๕๕๖ ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกอุดมเดช สีตบุตร (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (กรมเสนาธิการกองทัพบก)  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกอักษรา เกิดผล (กรมยุทธการทหารบก)   
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกธีรชัย นาควานิช (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

๒๕๕๗ 
(รัฐประหาร ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗) 

ผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 
รองผู้บัญชาการทหารบก : พลเอกอุดมเดช สีตบุตร (กองพลทหารราบที ่๒ รกัษาพระองค์) 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (กรมเสนาธิการกองทัพบก)  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) : พลเอกไพบูลย ์คุ้มฉายา (กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์) 
เสนาธิการทหารบก : พลเอกอักษรา เกิดผล (กรมยุทธการทหารบก)   
แม่ทัพภาคที่ ๑ : พลเอกธีรชัย นาควานิช (กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์) 

ที่มา Chambers, ๒๐๑๓, pp, ๓๒๐-๓๓๐, ๓๓๖-๓๔๕, ๓๖๒-๓๖๖, ทามาดะ, ๒๕๕๗, หน้า ๒๐๖-๒๐๗, 
๒๑๕, ๒๓๗-๒๓๘, วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๔, หน้า ๕๘๑, ๒๕๕๖, หน้า ๗-๘, : ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
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เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ, ๒๕๔๙, หน้า ๑๙, ๒๑, ๒๕๕๐, หน้า ๒๙-๓๐, ๒๕๕๑, หน้า ๗๑-๗๒, ๒๕๕๒, 
หน้า ๒๓, ๒๕๕๓, หน้า ๑๘, ๒๐, ๒๕๕๔, หน้า ๑๓, ๒๕๕๕, หน้า ๑๙, ๒๑, ๒๕๕๖, หน้า ๑๗-๑๘ 

  จากตารางที่ ๓ แสดงว่าแกนน ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้แก่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารติดต่อกัน ๒ คน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึง
รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พลเอกอนุพงษ์ ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นเวลา ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓) พลเอกประยุทธ์ ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึง
รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) การรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆน์ า
โดยพลเอกอนุพงษ์ แม่ทัพภาคที่ ๑ น าก าลังจากกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์เข้าร่วมท ารัฐประหาร 
เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในเส้นทางการเติบโตขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของนายทหารที่รับราชการในกอง
พลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์) โยชิฟูมิ ทามาดะ (๒๕๕๗, หน้า ๒๑๗-๒๑๘) ตั้ง
ข้อสังเกต ดังนี้ ภายหลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เส้นทางการเติบโตขึ้นสู่ต าแหน่งผูบ้ัญชาการ
ทหารบกของนายทหารที่รับราชการในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ มีเส้นทางการเติบโตจาก ผู้
บัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์-->แม่ทัพภาคที่ ๑-->๔ เสือกองทัพบก-->ผู้บัญชาการทหารบก 
เส้นทางดังกล่าวพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นคนแรกที่ขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในเส้นทาง
ดังกล่าว ตามมาด้วยพลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ ท่ีมีเส้นทางการเติบโตขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บัญชาการ
ทหารบกแบบเดียวกัน และเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักของนายทหารที่รับราชการอยู่ในกองพลทหารราบ
ที่ ๒ รักษาพระองค์ในการขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  การด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกติดต่อกันของพลเอกอนุพงษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓) 
และพลเอกประยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) รวมเวลาทั้งสิ้น ๗ ปี 
สามารถจัดวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบกให้นายทหารกลุ่มทหารบูรพาด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑, 
เสนาธิการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บัญชาการทหารบก เพื่อรักษาการด ารงต าแหน่ง
ส าคัญภายในกองทัพบกของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ โดยเฉพาะต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ ต าแหน่งยุทธศาสตร์
ส าคัญในการท ารัฐประหาร เนื่องจากคุมก าลังรบระดับกองพลในกองทัพภาคที่ ๑ จ านวน ๓ กองพล ได้แก่ กอง
พลที่ ๑ รักษาพระองค์, กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ และกองพลทหารราบท่ี ๙ เป็นต าแหน่งใกล้ที่สุด
ที่จะขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (ทามาดะ, ๒๕๕๗, หน้า ๒๑๖-๒๑๗) หลังการรัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายทหารกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ด ารง
ต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ จ านวน ๔ คน ได้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑), พลเอกคณิต 
สาพิทักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓), พลเอกอุดมเดช สีตบุตร (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และพลเอกธีรชัย นาควานิช 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) (กองทัพภาคที่ ๑, ๒๕๖๐, หน้า ๑)  

  การจัดวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบกของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ถูกตั้งข้อสังเกต
จาก วันวิชิต บุญโปร่ง กล่าวคือ “เป็นความต่อเนื่องของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในการรักษาอ านาจการแต่งตั้ง
โยกย้ายนายทหารประจ าปี โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆท์ี่มีแกนน า ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร่วมกันจัดท าบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร
ประจ าปียุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตรด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงษ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก และพลเอกประยุทธ์ ด ารงต าแหน่ง
เสนาธิการทหารบก และรองผู้บัญชาการทหารบก การท างานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะการจัดท า
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีต าแหน่งส าคัญภายในกองทัพบก ได้แก่ แม่ทัพภาคที่ ๑, ๔ เสือ
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กองทัพบก และผู้บัญชาการทหารบก ให้การสนับสนุนนายทหารที่เติบโตและรับราชการในกองพลทหารราบท่ี 
๒ รักษาพระองค์ด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อเป็นฐานก าลังส าคัญในการรักษาอ านาจทางการเมืองและทางทหาร
ของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์” (วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๙, สัมภาษณ์) 

  กล่าวโดยรวม การเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีทักษิณ ชินวัตร 
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๙ เป็นโอกาสท าให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์มีบทบาท
ทางการเมืองและการทหาร สามารถวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบก การใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามา
แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีด้วยวิธีการน าทหารกลับสู่การเมืองอีกครั้ง (Repoliticization 
of the Military) ท าให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แกนน าของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑,๒), เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นครั้งแรกยุคทักษิณด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑, ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก ขณะที่พลเอกอนุพงษ์ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑  
  ภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ แกนน ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตดิต่อกัน ๒ คน ได้แก่ พลเอกอนุพงษ์ 
และพลเอกประยุทธ์ พลเอกอนุพงษ์ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ พลเอกประยุทธ์ด ารง
ต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเวลาด ารงต าแหน่งท้ังสิ้น ๗ 
ปี รวมถึงการได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของพลเอกประวิตรช่วงนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ได้รับ
การแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑, เสนาธิการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บัญชาการ
ทหารบกทุกๆ ปี โดยเฉพาะต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ด ารงต าแหน่งทั้งสิ้น ๔ คน ได้แก่ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑), พลเอกคณิต สาพิทักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓), พลเอกอุดม
เดช สีตบุตร (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และพลเอกธีรชัย นาควานิช (พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗) เป็นความต่อเนื่องของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในการจัดวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบก
เพื่อรักษาอ านาจทางการเมืองและการทหาร ขยายอิทธิพลของกลุ่มออกไป โดยเฉพาะรักษาอ านาจการแต่งตั้ง
โยกย้ายนายทหารประจ าปี 

 การเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึง
รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  

  การได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้
บัญชาการทหารบก, เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ของแกนน ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ ได้แก่ พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งครั้งแรกยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ที่ใช้อ านาจ
ทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีด้วยการน าทหารกลับสู่การเมือง 
(Repoliticization of the Military) พลเอกประวิตรได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑, ผู้ช่วยผู้
บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก และพลเอกอนุพงษ์ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ 
๑ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งยุคทักษิณ นายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปี 
(McCargo and Ukrist, ๒๐๐๕ , pp. ๑๕๕-๑๕๖ , วันวิชิต บุญโปร่ง , ๒๕๕๔ , หน้า ๕๗๖-๕๗๗ , ๕๘๑) 
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โดยเฉพาะการด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ซึ่งเป็นต าแหน่งก าลังรบส าคัญของ
กองทัพบก  

  วันวิชิต บุญโปร่ง อธิบายความส าคัญต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ 
กล่าวคือ “ผู้บัญชาการทหารบกเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีเงา มีอ านาจทางการเมืองและการทหารสามารถ
ก าหนดทิศทางการเมืองไทยออกมาทิศทางใด และแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นต าแหน่งคุมก าลังรบส าคัญที่มีบทบาท
เข้าท ารัฐประหารและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งมี ๓ กองพล ได้แก่ กองพลที่ ๑ รักษา
พระองค์, กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และกองพลทหารราบที่ ๙” (วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๔, หน้า 
๕๖๒, ๕๖๙) ทั้งสองต าแหน่งเป็นต าแหน่งส าคัญที่มีบทบาทเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองภายหลังการ
รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แกนน ากลุ่ม ได้แก่ พล
เอกอนุพงษ์ ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และพลเอกประยุทธ์ ด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ และผู้
บัญชาการทหารบก นอกจากนี้ นายทหารกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ซึ่งเติบโตและรับราชการในกองพลทหารราบที่ ๒ 
รักษาพระองค์ ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ ได้แก่ พลเอกคณิต สาพิทักษ์, พลเอกอุดมเดช สีต
บุตร และพลเอกธีรชัย นาควานิช การด ารงต าแหน่งดังกล่าวเปิดโอกาสให้กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์เข้ามา
เคลื่อนไหวทางการเมืองในฐานะเป็นผู้คุมก าลังรบหลักของกองทัพบก ต าแหน่งคุมก าลังรบเป็นภาพสะท้อนถึง
อ านาจทางการเมืองและการทหาร ดังท่ี ชัยอนันต์ สมุทวณิช ตั้งข้อสังเกตว่า “การรัฐประหาร กองทัพและการ
เป็นผู้คุมก าลังในจุดส าคัญเป็นลักษณะเด่นของการเมืองแบบทหาร” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๒๔, หน้า ๓๐๓) 

  การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ แกนน ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์
ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก ได้แก่ พล
เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา พลเอกประวิตรด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๔๕, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๖ และผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๗ พลเอกอนุพงษ์ด ารง
ต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๘ การขึ้นด ารงต าแหน่งของพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์เป็นครั้งแรก
ที่กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งส าคัญภายในกองทัพบก เกิดขึ้นยุคทักษิณ ชินวัตร ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ยุคที่ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีซึ่งต้องการน า
ทหารกลับสู่การเมืองเพื่อเป็นฐานก าลังสนับสนุนทักษิณ โยชิฟูมิ ทามาดะ ตั้งข้อสังเกตการแต่งตั้งโยกย้าย
นายทหารประจ าปีที่ทักษิณที่ใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้าย ดังนี้ “ก่อนท่ีทักษิณจะ
ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ทหารมีอิทธิพลในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร
ประจ าปี แม้จะถูกลดบทบาทลงภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่
ก็ยังสามารถรักษาสถานะของตนไว้ได้ โดยเฉพาะการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพบกเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
นายทหารประจ าปี รักษาความเป็นกลางทางการเมืองและพร้อมสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ 
การที่ทหารจะมีอิทธิพลอยู่เป็นผลจากการที่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่มีความ
เข้มแข็งมากพอ ซึ่งตรงข้ามกับรัฐบาลทักษิณที่ชนะการเลือกตั้งและได้เสียงจ านวนมากในสภาผู้แทนราษฎร
มากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก่อนหน้า เป็นเปลี่ยนฐานอ านาจ ไปสู่ ผู้ มี สิทธิออกเสียง เลือกตั้ งหรือ
ผู้แทนราษฎรโดยตรง ผู้น าทางการเมืองก็ไม่มีความจ าเป็นจะต้องพึ่งพาทหารอีกต่อไป ท าให้ทหารมีอิทธิพลทาง
การเมืองน้อยลง อ านาจการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารอยู่กับทักษิณได้ใช้อ านาจทางการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปี” (ทามาดะ, ๒๕๕๗, หน้า ๑๙๘-๑๙๙) 

  แต่การที่ทักษิณใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร
ประจ าปี ท าให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกของนายทหารระดับสูงภายในกองทัพบก ความขัดแย้งภายใน
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กองทัพบกที่เกิดขึ้น ถูกตั้งข้อสังเกตจาก James Ockey กล่าวคือ “การที่พันต ารวจโททักษิณเข้าไปแทรกแซง
การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปีส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเครือข่ายอ านาจภายในกองทัพน าไปสู่
สถานการณ์ความขัดแย้งและความแตกแยกในกลุ่มนายทหารระดับสูง” (Ockey, ๒๐๐๗, p. ๑๑๐) รวมถึง
ความไม่เป็นเอกภาพภายในกองทัพบกระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายการเมือง (ทักษิณ) กับกลุ่มของพลเอกอนุ
พงษ์ แม่ทัพภาคที่ ๑ เกษียร เตชะพีระ กล่าวว่า “การที่ทักษิณเข้ามาแทรกแซงการโยกย้ายนายทหารประจ าปี 
เป็นการสร้างความไม่พอใจแก่นายทหารรุ่นอื่นๆ ในกองทัพ และเตรียมทหารรุ่น ๑๐ ก็ไม่มีความเป็นเอกภาพ
ในกลุ่มระหว่างกลุ่มสนับสนุนผ่ายการเมืองกับกลุ่มของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา แม่ทัพภาคที่ ๑ จนน ามาสู่การ
รัฐประหารวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙” (เกษียร เตชะพีระ, ๒๕๕๑, หน้า ๔๔-๔๕) 

  การรัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นการเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้ง
แรกของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ นายทหารที่มีบทบาทส าคัญน าก าลังเข้าท ารัฐประหาร ได้แก่ พลเอกอนุพงษ์ 
เผ่าจินดา แม่ทัพภาคที่ ๑ ซึ่งคุมก าลังรบหลักในกองทัพภาคที่ ๑ ได้แก่ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, กองพล
ทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และกองพลทหารราบที่ ๙ โดยใช้กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็น
หน่วยหลักในการควบคุมกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ และกองพลทหารปืน
ใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อป้องกันการต่อต้านรัฐประหารหน่วยทหารที่สนับสนุนทักษิณ (ทามาดะ, ๒๕๕๗, หน้า 
๒๑๓-๒๑๔, วันวิชิต บุญโปร่ง, ๒๕๕๖, หน้า ๑๐) ภายหลังการรัฐประหาร กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ได้เข้ามา
เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ
ทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ทุก
ต าแหน่ง แกนน ากลุ่ม ได้แก่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกปะยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่งผู้
บัญชาการทหารบก พลเอกอนุพงษ์ ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ พลเอกประยุทธ์ ด ารง
ต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ การด ารงต าแหน่งรวม ๗ ปี 
ของพลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ สามารถวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบกให้กับนายทหารกลุ่ม
ทหารบูรพาพยัคฆ์ให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ เช่น แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นต าแหน่งที่กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์มาด ารง
ต าแหน่งทดแทนหลังจากนายทหารกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ต้องขยับไปด ารงต าแหน่ง ๔ เสือกองทัพบก (เสนาธิการ
ทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑,๒) และรองผู้บัญชาการทหารบก) แม่ทัพภาคที่ ๑ ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๔๙ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แม่ทัพภาคที่ ๑ มาจากนายทหารกลุ่มบูรพาพยัคฆ์
จ านวน ๔ คน ได้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑), พลเอกคณิต สาพิทักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๓), พลเอกอดุมเดช สีตบุตร (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และพลเอกธีรชัย นาควานิช (พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึง
รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗) เป็นเวลา ๗ ปีที่กลุ่มทหารบูรพาด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ อย่าง
ต่อเนื่อง (ยกเว้น พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ แม่ทัพภาคที่ ๑ มาจากนายทหารที่รับราชการในกองพลที่ ๑ รักษา
พระองค์หรือกลุ่มทหารวงศ์เทวัญ ได้แก่ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา) (Chambers, ๒๐๑๓, p. ๓๖๕)  

  การด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ ของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์อย่างต่อเนื่องภายหลัง
รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถูกตั้งข้อสังเกตจากพอล แชมเบอร์ส ที่ระบุว่า “เป็นการแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งคุมก าลังรบต่อเนื่องของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ และเตรียมพร้อมขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกใน
อนาคต” (Chambers, ๒๐๑๓, p. ๓๓๖) การด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ของกลุ่ม
ทหารบูรพาพยัคฆ์ ท าให้สามารถเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่อง ภายหลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหารบูรพา
พยัคฆ์ครั้งส าคัญ ดังนี้  
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  ๑. การออกแถลงการณ์กดดันให้นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ ลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์น าโดยพลเอกอนุ
พงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เกิดขึ้นวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ออกแถลงผ่านรายการเจาะข่าวเด่น
ทางช่อง ๓ พลเอกอนุพงษ์กล่าวชัดเจนเกี่ยวกับการรัฐประหารว่า “ไม่ท าและเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความ
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สลายการชุมนุมในวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถ้าหากตนเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะ
ลาออกจะอยู่ไปท าไม บ้านเมืองมันเสียหาย” (ผู้จัดการออนไลน์, ๒๕๖๐, หน้า ๑) การออกมาเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของพลเอกอนุพงษ์ที่กดดันให้นายสมชายลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ถูกตั้งข้อสังเกตจาก 
โยชิฟูมิ ทามาดะ ท่ีระบุว่า “เป็นการรัฐประหารรูปแบบใหม่หรือรัฐประหารเงียบ เป็นแทรกแซงทางการเมือง
หลังมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านการกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่งเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” (ทามาดะ, ๒๕๕๗, หน้า ๒๒๙) 

  ๒. การสนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน าจัดต้ังรัฐบาลในปี พ.ศ.๒๕๕๑ การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ การเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้ปรากฏอย่างเด่นชัด
เมื่อฝ่ายการเมือง (พรรคเพื่อไทยซึ่งแปรสภาพมาจากพรรคพลังประชาชนซึ่งถูกยุบพรรค) ออกมาระบุว่า “แกน
น ากลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทส าคัญในการจัดการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลให้พรรคประชาธิปัตย์มาเป็น
แกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล ใช้อ านาจพิเศษเข้าไปกดดันแกนน าที่เคยมีความใกล้ชิดกับทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีแยกตัวออกมาจัดตั้งพรรคภูมิใจไทย และการเชิญพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการ
ทหารบก ซึ่งเป็นแกนน าของกลุ่มมาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
ได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑” 
(Chambers, ๒๐๑๐, p. ๘๔๒) การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ครั้งนี้ ถูกตั้งข้อสังเกต
จากโยชิฟูมิ ทามาดะ ที่ระบุว่า “ถ้าจะหลีกเลี่ยงการท ารัฐประหารก็จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนขั้วรัฐบาล การที่พรรค
ประชาธิปัตย์จะชนะในการเลือกตั้งทั่วไปนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ หากเปลี่ยนรัฐบาลโดยไม่ต้องผ่านสนาม
เลือกตั้งก็จะต้องมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลการรัฐประหารที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม” (ทามาดะ, ๒๕๕๗, หน้า 
๒๓๖) สอดคล้องกับข้อสังเกตของสุรชาติ บ ารุงสุข ท่ีว่า “การล้มรัฐบาลด้วยการใช้อ านาจตุลาการเปิดโอกาสให้
ผู้น าทหารสามารถใช้พลังอ านาจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมือง จนกลายเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในค่าย
ทหาร ปรากฏการณ์เช่นนี้คือรัฐประหารเงียบในการเมืองไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์เป็น
รัฐบาล” (สุรชาติ บ ารุงสุข, ๒๕๕๘, หน้า ๗๕) 

  แต่การจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ได้เข้ามามีบทบาทในการ
จัดตั้งได้สร้างความไม่พอใจแก่ฝ่ายการเมืองที่สนับสนุนทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรี และแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยถูกตั้งข้อสังเกตจากปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ กล่าวว่า “ฝ่ายทหารอาศัย
รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับนปช. และทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรี” (Pavin, ๒๐๑๑, 
p. ๕๗) ความไม่พอใจดังกล่าวน าไปสู่การชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ระหว่างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการเข้าสลายการ
ชุมนุม นปช. วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๓. การเข้าสลายการชุมนุมทางการเมืองของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ที่น าก าลังเข้า
สลายการชุมนุมเพื่อยุติการชุมนุมที่ยืดเยื้อของ นปช. เกิดขึ้นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จากเอกสารลับ 



119 

 

ยุทธการกระชับวงล้อม ๑๔-๑๙ พ.ค.๕๓ บทความที่เขียนโดย หัวหน้าควง (นามแฝง) ระบุถึงหน่วยทหารที่เข้า
ปฏิบัติการสลายการชุมนุมหรือปฏิบัติการกระชับวงล้อมดังนี้ “ก าลังหลักที่ใช้ปฏิบัติการเป็นก าลังของ
กองทัพบก จ านวน ๓ กองพล ได้แก่ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ และกอง
พลทหารราบท่ี ๙ ขณะที่กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ เป็นกองก าลังสนับสนุน พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ 
๒๔ ช่ัวโมง. . .ปฏิบัติการครั้งนี้ ความมีเอกภาพในการปฏิบัติ จากการสั่งการของแม่ทัพภาคที่ ๑ กับกองก าลัง 
๓ กองพลให้ปฏิบัติการได้ถูกจังหวะการรุกและการหยุดหน่วย เพื่อผลการรุกของหน่วยอื่นหรือรอเวลาส าหรับ
การปฏิบัติช้ันสุดท้าย. . .เป็นการปฏิบัติทางทหารเต็มรูปแบบ คือ การกระชับวงล้อมด้วยกระสุนจริงจากก าลัง
หน่วยรบหลักของเหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า และหน่วยส่งก าลังทางอากาศ เช่น กรมทหารราบท่ี ๓๑ รักษา
พระองค์ ในภารกิจปฏิบัติการพิเศษอาจเรียกได้ว่าเป็นการรบในเมืองที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารเต็มอัตรา
ศึก. . .ซึ่งการปรับก าลังและการเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธีที่ส าคัญครั้งนี้ก็เป็นผลสะท้อนจากบทเรียนเมื่อ ๑๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓” (มติชนออนไลน์, ๒๕๖๐, หน้า ๑)  

  ภายหลังปฏิบัติการสลายชุมนุมทางการเมืองของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งมีบทบาทส าคัญในปฏิบัติการสลายการชุมนุม ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่เกษียณอายุราชการ การขึ้น
ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของพลเอกประยุทธ์ ถูกตั้งข้อสังเกตจาก พอล แชมเบอร์ส และนภิสา ไวฑูร
เกียรติ ดังนี้ “เป็นความต่อเนื่องในการรักษาอ านาจทางการเมืองและการทหารของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์มี
การวางฐานระยะยาวภายก าลังในกองทัพบก พลเอกอนุพงษ์ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างเต็มที่ในการ
ขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะที่เติบโตและรับราชการมาด้วยกันยาวนานในกรมทหารราบที่ 
๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์” 
(Chambers and Napisa, ๒๐๑๖, pp. ๑๐-๑๑) 

  ๔. การท ารัฐประหารวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายหลังการเข้ามาเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในปฏิบัติการสลายการชุมนุม นปช. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ผลการ
เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎรมีมติสนับสนุนนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เกิดการชุมนุมทางการเมือง
ต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ น าโดยของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ออกมาต่อต้านการออกร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่งต่อมาเรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาและปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 
ขณะเดียวกัน นปช. ได้ออกมาชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ และต่อต้านการชุมนุมของ กปปส. การ
ชุมนุมที่ยืดเยื้อและมีการใช้ความรุนแรงท าให้มีผู้เสียชีวิต น ามาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มทหาร
บูรพาพยัคฆ์ น าโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ท าการรัฐประหารในวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนการรัฐประหารจะเกิดขึ้น มีการประชุมร่วม ๗ ฝ่าย เพื่อหาทางออกของประเทศ
ครั้งที่ ๒ ตามประกาศ กอ.รส. ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ (กองบรรณาธิการมติชน, ๒๕๕๗, หน้า ๓๓๔-๓๓๕) ระหว่าง
การประชุมมีการเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้เสนอแนวทางที่เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ แต่การ
ประชุมครั้งนี้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ พลเอกประยุทธ์ ผู้บัญชาการทหารบก ท าการรัฐประหาร และประกาศตั้ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท าการยึดอ านาจการปกครองแผ่นดิน เข้าควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑ เรื่อง การควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ 
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(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑/๒๕๕๗, ๒๕๕๗, หน้า ๑) การรัฐประหารครั้งนี้ กลุ่มทหาร
บูรพาพยัคฆ์เข้ามามีบทบาทส าคัญในการท ารัฐประหารอีกครั้ง นับจากการรัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๙ น าโดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา แม่ทัพภาคที่ ๑ น าก าลังจากกองทัพภาคที่ ๑ เข้าร่วมท ารัฐประหาร 

 

บทสรุป 

 บูรพาพยัคฆ์มีต้นก าเนิดมาจากฉายาของกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เมื่อครั้งใช้ช่ือหน่วยเป็น
กรมผสมที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อกลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ซึ่งน าโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา แม่ทัพภาคที่ ๑ 
น าก าลังจากกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ เข้าร่วมท ารัฐประหารวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการ
น าเสนอโดยสื่อมวลชนสายทหาร เข้าใจแบบตีขลุมและหน่วยทหารทั้งหมดของกองพลทหารราบที่ ๒ รักษา
พระองค์ ว่าเป็นบูรพาพยัคฆ์ ท าให้บูรพาพยัคฆ์เป็นการเรียกนายทหารที่เตบิโตจากกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษา
พระองค์  

 กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์มีการรวมกลุ่มโดยอาศัยการรับราชการอยู่หน่วยทหารเดียวกันในกองพลทหาร
ราบท่ี ๒ รักษาพระองค์ มีหน่วยขึ้นตรง ๓ กรมหลัก ได้แก่ กรมทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์, กรมทหารราบท่ี 
๑๒ รักษาพระองค์ และกรมทหารราบท่ี ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาเป็น
เวลานานของแกนน ากลุ่ม ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ , พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา การรับราชการอยู่ในหน่วยเดียวกันเอื้ออ านวยให้เกิดการรวมกลุ่มทหารขึ้น และการได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญภายในกองทัพบก เช่น ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ท าให้กลุ่ม
สามารถวางฐานก าลังระยะยาวภายในกองทัพบกด้วยการสนับสนุนเพื่อนร่วมรุ่นเข้าสู่ต าแหน่งส าคัญใน
กองทัพบกและการสนับสนุนนายทหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความใกล้ชิดให้มีต าแหน่งส าคัญทางยุทธศาสตร์ของ
กองทัพบก เช่น ต าแหน่งคุมก าลังรบ 

 การที่กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์มีบทบาททางการเมืองและการทหาร สามารถวางฐานก าลังระยะยาว
ภายในกองทัพบก เป็นผลจากการใช้อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจ าปี
ของทักษิณ ชินวัตร ด้วยวิธีการน าทหารกลับสู่การเมืองอีกครั้ง (Repoliticization of the Military) ท าให้พล
เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แกนน าของกลุ่มทหาร
บูรพาพยัคฆ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคุมก าลังและระดับสูงในกองทัพบกทุกๆ ปี ได้แก่ ผู้บัญชาการ
ทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, เสนาธิการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ 
โดยเฉพาะการด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ กลุ่มมีบทบาทในการจัดวางฐานก าลัง
ระยะยาวภายในกองทัพบกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ด้วยการด ารง
ต าแหน่งคุมก าลังรบในกองทัพบกและเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการท ารัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙, การออกแถลงการณ์กดดันให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑, การสนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๕๑, การเข้าสลายการ
ชุมนุมทางการเมืองของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และการท า
รัฐประหารวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗\ 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษากลุ่มหน้ากากขาวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ากลุ่ม
หน้ากากขาวเป็นใคร และวิเคราะห์ว่ากลุ่มหน้ากากขาวมียุทธวิธีการเคลื่อนไหวอย่างไร โดยการศึกษาครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาผ่านเอกสาร ความเคลื่อนไหวบนเพจ  V For Thailand  ข่าวการรวมกลุ่มเดินประท้วง
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก พร้อมน าทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมา
วิเคราะห์  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มหน้ากากขาว หรือ V For Thailand เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ
ต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์และเป็นเครือข่ายแนวร่วมกลุ่ม กปปส. กลุ่มหน้ากากขาวใช้การเคลื่อนไหวบนสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นหลักและการนัดรวมตัวประท้วง กลยุทธในการเคลื่อนไหวที่ส าคัญคือ ทุกคนที่เข้าร่วมต่างสวม
หน้ากาก “กาย ฟอว์กส์” เช่นเดียวกับรูปโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตาม กลุ่มหน้ากาก
ขาวไม่สามารถโค้นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ ท าได้เพียงสร้างผลสะเทือนเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น   
 
ค าส าคัญ : หน้ากากขาว ,ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ,รัฐบาล 
 

Abstract 
 

This study aims to determine who is V For Thailand.  And analyze how white V For 
Thailand tactics.  By this study, The researcher studied primarily through social media 
documents and news. Apply the theory of social movement to analyze. 
 The results show that V For Thailand is a political movement to resist the government. 
Using social media and strikeouts.  The highlight is.  Everyone who attended the masked "Guy 
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Fawkes"  just like Facebook social media profiles.  However, the V For Thailand can not 
government eviction. Can only make a symbolic impact. 
Keyword : V For Thailand , Social Movement ,Government 
 
บทน า 

การก่อตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองภายใต้ช่ือ “กลุ่มหน้ากากขาว” หรือ“กาย ฟอว์กส์”นั้น 
แรกเริ่มเกิดขึ้นบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่ือดังอย่าง Facebook ที่มีการสร้าง
แฟนเพจภายใต้ช่ือ “V For Thailand” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ว่า “ขณะนี้
กองทัพประชาชนได้ลุกข้ึนมาแล้ว ขอประกาศว่าจะล้มล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย” ทางเพจ
ได้รณรงค์ให้สมาชิกโพสข้อความนี้ต่อ ๆ กันบน Facebook ของตนเอง เพื่อต่อต้านรัฐบาลและระบอบทักษิณ 
ส่งผลให้ช่วงเวลานั้นพบข้อความดังกล่าวบน Facebook บ่อยครั้ง 

เมื่อแฟนเพจ V For Thailand มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ทางแอดมินหรือผู้ดูแลแฟนเพจจึงประกาศ
ชักชวนสมาชิกให้ออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาล โดยให้สวมใส่หน้ากากขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์และอัตลักษณ์
ของกลุ่ม โดยเริ่มการรวมตัวกันประมาณ ๕๐๐ คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ สี่
แยกราชประสงค์ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่หน้ารัฐสภา พร้อมกับถือป้ายที่มีข้อความ
ต่อต้านรัฐบาลและระบอบทักษิณ ทั้งยังประกาศเจตนารมณ์ว่า “ขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกขึ้นมาแล้ว ขอ
ประกาศว่าจะล้มล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย” และท าสัญลักษณ์โดยชูมือเป็นรูปตัววี จากนั้น
ร้องเพลงเราสู้ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนท่ีจะสลายตัวอย่างสงบ  

ต่อมาหน้ากากขาวประกาศนัดสมาชิกในแฟนเพจและผู้มีอุดมการณ์ร่วม ออกมาชุมนุมทุกวันอาทิตย์ 
ไม่ว่าจะเป็นลานเซ็นทรัลเวิลด์หรือสวนลุมพินีในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังนัดชุมนุมในต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดย
อาศัยตัวแทนแต่ละจังหวัดประกาศนัดหมายผ่านแฟนเพจ V For Thailand โดยลักษณะการชุมนุมของกลุ่ม
หน้ากากขาวในแต่ละจังหวัดนั้น เป็นการชุมนุมแบบช่ัวคราวที่เน้นการแสดงออกทางสัญลักษณ์เหมือนใน
กรุงเทพฯ ทุกครั้งจะมีการถ่ายภาพการรวมกลุ่ม พร้อมด้วยป้ายแสดงเจตนารมณ ์แล้วน ามาโพสตล์งแฟนเพจ V 
For Thailand กลุ่มหน้ากากขาวจะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ทุกอาทิตย์  แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่าการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดหรือไม่ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะนี้นั้น เป็นรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใด 

ผู้ศึกษาได้พยายามอนุมานและน าทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่มาอธิบายกลุ่มหน้ากาก
ขาว เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหว ข้อเรียกร้อง และวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุ่ม   
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อศึกษาว่ากลุ่มหน้ากากขาวเป็นใคร  
๒. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ว่ากลุ่มหน้ากากขาวมียุทธวิธีการเคลื่อนไหวอย่างไร 
 

สมมติฐาน 
กลุ่มหน้ากากขาวเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เน้นการเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้าน

รัฐบาลยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณ โดยใช้สังคมออนไลน์เป็นศูนย์กลางในการระดมพลเพื่อเคลื่อนไหวทาง
การเมือง 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาการเรียกร้องของกลุ่มหน้ากากขาวตั้งแต่ขั้นก่อก าเนิด ถึงการออกมาประท้วง
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
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ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาระดับรายงาน การหาข้อมูลและการวิเคราะห์อาจจะยัง
ไม่รอบด้าน อีกท้ังระยะเวลาในการศึกษามีอย่างจ ากัด อาจจะส่งผลให้รายงานฉบับนี้ขาดองค์ความรู้ที่รอบด้าน 
 
แนวคิดและทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New Social Movement- NSM) 
 

พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการในยุโรป งานเขียนส าคัญที่ได้บุกเบิกแนวทางศึกษาของส านักขบวนการทาง
สังคมแบบใหม่ เป็นของนักคิดสองคนคือ Habermas และ Alain Touraine โดยงานของ Habermas ได้
ช้ีให้เห็นว่า เหตุกระตุ้นที่น ามาสู่การกระท าการรวมหมู่ (collective action) คือ การที่รัฐทุนนิยมสมัยใหม่ต้อง
เผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ความชอบธรรม(legitimation crisis)  

เกิดปรากฏการณ์ความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ เช่น ขบวนการสิ่งแวดล้อม ขบวนการสิทธิสตรีและ    
อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ ไม่ได้อยู่บนฐานเรื่องความขัดแย้งทางชนช้ัน และมุ่งการยึดอ านาจรัฐอีกต่อไป มองว่า 
ทฤษฎีมาร์กซิสต์ว่า มีข้อจ ากัดในการอธิบาย ท าความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปรากฏการณ์ขบวนการทางสังคม
รูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษท่ี ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ (Habermas ๑๙๗๓, Touraine ๑๙๘๕) 

 
ลักษณะปรากฏการณ์ของ “ขบวนการทางสังคมใหม่” 
 

๑. รากเหง้าความขัดแย้งมาจากการตอบโต้ความเป็นสมัยใหม่ของผู้คนในยุคหลังสมัยใหม่/หลัง
อุตสาหกรรม (post-modern or post-industrial society) (Habermas ๑๙๗๓) 

 - ปัญหาของตลาดทุนนิยม รัฐ ท่ีรุกราน “เก็บกดปิดกั้น” โลกชีวิตทางสังคมของผู้คน   
       - ชีวิตที่ท าให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้าและระบบราชการที่ครอบง าชีวิตทางสังคม 

  - ปัญหาของ modernity คือ the form of colonization on the life-world   
 ๒. ฐานของความขัดแย้งมีลักษณะที่หลากหลาย ไม่สามารถมองจากลักษณะของเศรษฐกิจก าหนด 
หรือชนช้ันแบบเก่า 
       - บางคนบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ฐานเรื่องชนช้ันอีกต่อไป แต่เป็นสถานะอื่น ๆ เช่น ชาติพันธุ์   
เพศภาพ เพศวิถี อายุ หรือความเป็นพลเมือง  
       - บางคนบอกอธิบายจากลักษณะชนช้ันได้ แต่ผู้คนที่เข้ามาก็มีลักษณะที่แตกต่างไป 
กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นคนช้ันล่าง  “คนชนช้ันกลางใหม่” (New Middle class) 

๓. ค่านิยม (Value) ซึ่งเป็นฐานของความขัดแย้งมีลักษณะ  “Post-materialist Value” vs 
“Materialist Value” (อัตลักษณ์ สิ่งแวดล้อม เพศวิถี เศรษฐกิจ ปากท้อง ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ) 

   -  คุณค่ าแบบวั ตถุ นิ ยม เป็ นการ เมื อ งแบบการจั ดสรรทรั พยากร  (Politics of 
Redistribution)  

   -  คุณค่าแบบหลังวัตถุนิยม เป็นการเมืองแบบการท า ให้ยอมรับตน  (Politics of 
Recognition, Identity Politics) 

๔. ท าเรื่องชีวิตประจ าวันให้เป็นการเมือง  ท าให้เส้นแบ่งระหว่างปัจเจกกับการรวมหมู่พร่ามัวมากขึ้น  
พื้นที่ของชีวิตทางสังคมที่เคยเป็นเรื่องส่วนตัวก็ถูกท าให้เป็นการเมือง Identity politics, life-style politics, 
Private (ส่วนตัว) VS  Public (สาธารณะ) 
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๕. จุดหมายหรือเป้าหมายของขบวนการ  มุ่งเน้นการปลดปล่อยหรืออิสรภาพของปัจเจกบุคคล 
( autonomy and self- determination)  ก า ร ป ล ดป ล่ อ ยจ า กก า ร เ ก็ บก ดปิ ด กั้ น  ( liberation from 
colonization of life world) การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคม (social relation) ความเช่ือ ค่านิยม
ทางสังคม ฯลฯ และการให้ยอมรับตน (Recognition)   

๖. ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ เน้นบทบาทของรูปแบบการต่อต้านเชิงวัฒนธรรมและเชิงสัญลักษณ์ 
(ที่ไปควบคู่กันหรือเข้ามาแทนที่รูปแบบการปะทะทางการเมืองแบบเดิม - ปฏิเสธเป้าหมาย เทคนิค และ
ยุทธศาสตร์ แบบเก่า)  สร้างและขยายอัตลักษณ์ ความหมาย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ใหม่ เพื่อมุ่ง ไปสู่การ
จัดการความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ มีฐานการเคลื่อนไหวใน “สังคมประชา” เน้นกระท าการอ้อมรัฐ (bypass 
the state) ไม่สนใจที่จะติดต่อกับหรือท้าทายอ านาจรัฐโดยตรง ท่ีมีลักษณะขบวนการทางสังคมมากกว่าที่จะ
เป็นขบวนการทางการเมือง เพราะให้ความสนใจในเรื่องค่านิยมและวิถี ชีวิต “วัฒนธรรม” ดังนั้น จึงมีลักษณะ
ทางสังคมมากกว่าทางการเมืองโดยตรง 

๗. ลักษณะด้านโครงสร้าง องค์กร มีลักษณะเป็นเครือข่ายแบบหลวม ๆ  การรวมตัวกันขององค์กร 
กลุ่มย่อย ๆ เคลื่อนไหวตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาร่วม 
 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศโลกที่สาม 
 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศโลกที่สามให้น้ าหนักกับการพัฒนาและประชาธิปไตย 
แทนที่จะเป็นเรื่องของความเป็นสมัยใหม่ที่รุกรานชีวิต  เป็นการตอบโต้ของประชาชนอย่างหลากหลายและ
กว้างขวางต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดจากการพัฒนา ซึ่งเข้าไปรุกรานชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่ช้ีให้เห็ นถึงความล้มเหลว
ของระบบการเมืองปกติ และต้องการช่วงชิงค านิยามเรื่อง “การพัฒนา” ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากรัฐ
ประชาชาติเป็นเง่ือนไขส าคัญและจ าเป็นประการแรก  ด้วยการหันกลับมาชูและ “บรรจุ” คุณค่า วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตแบบพ้ืนบ้าน/พื้นเมือง ไว้ในวาทกรรมชุดใหม่ 

ขบวนการทางสังคมเป็นตัวกระท าการ (actor) ที่ต้องการสร้างวาทกรรมทางการเมืองและการพัฒนา
ชุดใหม่ แสวงหาความอิสระ (autonomy) จากการจัดการปกครองโดยรัฐ  ขบวนการทางสังคมแบบใหม่ใน
ประเทศโลกที่สามพยายามที่จะปลดเปลื้องมายาภาพของรัฐที่แสดงตัวเสมือนเป็นกองหน้าหรื อผู้น าขบวน 
(vanguard) เป็นความพยายามที่จะปลดปล่อย (liberate) ตัวเอง รวมทั้งต้องการเรียกร้องเอา (reclaim) เขต
พื้นที่ทางการเมืองที่หายไปจากการถูกผนวกโดยรัฐพัฒนา (develop mentalist state) กลับคืน(ประภาส ปิ่น
ตบแต่ง ๒๕๕๒, ๑๓๕-๑๔๐) 

 
ลักษณะส าคัญชองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ 

๑. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ในโลกที่สามก็ยังคงมีลักษณะคล้ายคลึงกับในสังคม
อุตสาหกรรม กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับการต่อสู้ในพ้ืนท่ีสังคมประชา  

๒. ขบวนการเคลื่อนไหวระดมการยอมรับและการตอบสนองข้อเรียกร้องผ่านการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม การนิยามความหมาย รวมทั้งการสร้างวาทกรรมต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อระดมแนวร่วมและผู้เห็น
ใจ  

๓. ไม่มุ่งยึดอ านาจรัฐ 
๔. ลักษณะเด่นด้านองค์กรแบบเครือข่าย   

 จากลักษณะดังกล่าวจะสรุปได้ว่าขบวบการเคลื่อนไหวทางสังคมมีรากเหง้าความขัดแย้งมาจากการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นในโลกที่สามได้ก่อให้เกิดการรุกรานวิถีชีวิตปกติของประชาชน จนท าให้ชาวบ้านในชุมชน
ท้องถิ่น ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ รวมตัวกันเป็นขบวนการทางสังคม เพื่อกระท าการร่วมตอบโต้ ยังมีลักษณะประเด็น
ที่เกี่ยวปากท้อง สิทธิขั้นพื้นฐาน ความยุติธรรม/ความเป็นธรรมทางสังคม เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาการสร้าง
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และจรรโลงประชาธิปไตย แสดงให้เห็นความไม่พอใจต่อประชาธิปไตยเสรีและการเมืองเชิงสถาบันทางการ  
พยายามนิยามประชาธิปไตยใหม่ โดยการสร้างฐานของประชาสังคม 
 
ขบวนการหน้าการขาวกับค าแถลงการณ์ 

พวกเรา "กองทัพประชาชน" หรือ "The Anonymous Thailand" เกิดขึ้นด้วย "ศรัทธา - พลังแห่ง
ความดี" ภายใต้ความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลับมาเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จงเช่ือและ
ศรัทธาในความดี ร่วมการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ออกสู่สังคมไทย เราพยายามที่จะก้าวข้ามเรื่องสีทางการเมือง เพื่อ
ปลุกความคิดของประชาชนให้กับมามองเรื่องความดี และสร้างสรรค์ความดีให้กลับมาบนผืนแผ่นดินประเทศ
ไทย 

สาเหตุที่ เราเคลื่อนไหวผ่านหน้ากาก Guy Fawkes ที่อยู่ ในภาพยนตร์เรื่อง V For Vendetta 
เนื่องจาก ตัวละครเอกของเรื่องนี้ ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้หน้ากากดังกล่าว ในการต่อสู้กับรัฐบาลที่ช่ัว
ร้าย ท่ีมีพฤติกรรมช่ัวร้ายในการลิดลอนสิทธิของประชาชน และสื่อมวลชน 

สิ่งที่กลุ่มเราต้องการบอกกล่าว ก็คือ เราก าลังเคลื่อนไหวในแนวทางที่ถูกต้อง ขาวสะอาด เพื่อสร้าง
สังคม "ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ที่แท้จริง โดยหลักการของเราจะยืนเคียงข้าง ธง
ไตรรงค์ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ส่วนค าว่า V ในที่นี้ คือ "Victory" หรือ "ชัยชนะ" ที่พวกเราปรารถนาจะท าให้แก่ประเทศไทยกลับสู่ความสงบ
อีกครั้ง โดยร่วมกันต่อสู้กับการคอร์รัปช่ันของเหล่านักโกงเมือง ที่ก าลังบ่อนท าลายประเทศชาติ และร่วมกัน
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ กลับสู่สังคมไทย" 

เราอยากเห็นประชาชนรักษาสิทธิ หน้าที่ ตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่เพียงแค่ การหย่อนบัตร
เลือกตั้งไปแล้ว ก็เป็นอันจบกระบวนการ แต่การเรียกร้องสิทธิทางการเมืองมีหลากหลายวิธี การชุมนุมทาง
การเมือง อาจจะเป็นอะไรที่ประชาชนเบื่อหน่าย แต่สิ่งที่เราอยากให้ปรากฎในแบบประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็คือ 
การนัดหมายออกมาชุมนุมอย่างสงบ ไม่ต้องมีแกนน า แค่ออกมาประกาศในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย จ านวนหลาย
ล้านคน พร้อม ๆ กัน ภายในเวลาเพียงแค่ ๑-๒ ช่ัวโมง แล้วสลายตัว เพื่อเป็นการประจานการกระท าของสิ่งที่
ไม่ถูกต้องในสังคม ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึ้นภายใต้นักโกงเมือง ในคราบนักการเมือง ที่เข้า
มาถลุงกินเงินภาษีของประชาชน(V For Thailand ๒๕๕๖) 
 
ประวัติกาย ฟอว์ก และหน้ากากขาว 
 ในปี ๑๖๐๔ "พระเจ้าเจมส์ ๑" บนเกาะบริเตนใหญ่ หรืออังกฤษ มีเรื่องพิพาทกับ "นักบวชคริสต์
นิกายคาทอลิก" จึงตั้งนิกาย English Church  ขึ้นมา พร้อมกับปราบปรามพวกคาทอลิก...อย่างอ ามหิต Guy 
Fawkes  (กาย ฟอว์คส์) ได้ซึ่งเป็นชาวคาทอลิกตั้งตัวเป็นหัวหน้า ต่อสู้ต่อต้านการปกครองที่กดขี่ข่มเหงและขี้
โกงของพระเจ้าเจมส์ ๑ กับบรรดาสมาชิก สภาขุนนาง โดยมีผู้เข้าร่วมก่อตั้งด้วย ๔ คนรวมเป็น ๕ และขยาย
เป็น ๑๓ แล้วขยายเป็น ๒๗ แต่ไม่มีผู้ใดเคยเห็นหน้าของตัวเขา เนื่องจากจะซ่อนใบหน้าไว้ใต้หน้ากากตลอด
เวลา 
 Guy Fawkes วางแผนจะฆ่าสมาชิกสภาขุนนางอังกฤษให้ตายทั้งหมด พร้อมกับพระเจ้าเจมส์ ๑ ด้วย
การวางระเบิดอาคารสภา (House of Lords) โดยให้คนไปเช่าห้องอยู่ใต้ถุนอาคารสภา กรุงลอนดอน แล้วน า
ดินปืน ๘๖ ลัง หนัก ๘๒๐ กิโลกรัม ไปซ่อนเอาไว้ใต้ถุน เตรียมจุดระเบิดในคืนวันที่ ๕ พ.ย. ๑๖๐๕ แต่เขาก็
พลาด โดยสาวคนหน่ึงทีเ่ขาเคยช่วยชีวิตไว้ ถูกต ารวจลับจับได้และทรมานจนเธอบอกความลับ ในวันท่ีวางแผน
จะจุดระเบิดทั้ง ๒๗ คนถูกต ารวจลับจับไว้ได้ก่อนจะได้จุดระเบิด เรียกเหตุการณ์นี้ในยุคนั้นว่า "กบฏดินปืน" 
(Gunpowder plot) 
 เมื่ออังกฤษเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแลว้ รัฐบาลอังกฤษได้จัดงานฉลอง วัน
กบฏดินปืน ทุกคืน ๕ พ.ย.ของทุกปีต่อเนื่องมามิได้ขาด เรียกว่า Bonfire Night  เพื่อเชิดชูความกล้าหาญ และ
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การกล้าที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องของผู้ครองอ านาจรัฐ เรื่องราวนี้ถูกน ามาเขียนเป็นหนังสือการ์ตูน และในปี 
๒๐๐๖ ถูกสร้างเป็นหนังบนแผ่นฟิล์มช่ือ "V for Vendetta" และผู้คนก็ได้เห็น The Guy Fawkes ในหน้ากาก
ในหนังเรื่องนีเ้ป็นครั้งแรก และเรียกหน้ากากนี้สั้นๆ ว่า ...หน้ากากวี 
 ผู้ออกแบบหน้ากากคือ  David Lloyd โดยหน้ากากที่ถูกต้องตามต้นฉบับเดิม จะต้องมีคุณลักษณะ        
A stylised portrayal of a white face with a subtle smile and red cheeks, a wide moustache 
upturned at both ends, and a thin vertical pointed beard. “ใบหน้าสีขาวได้รูป มีรอยยิ้มลึกลับ แก้ม
สแีดง หนวดกว้างโค้งหงายที่ปลายทั้งสอง มีเคราแนวตั้งบางและแหลม”  
 หนังออกฉายในปี ๒๐๐๖ และ "หน้ากากวี" ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับผู้ครองอ านาจ  
(หรือกษัตริย์:ผู้ศึกษา)ที่กดขี่และโกง ในปี ๒๐๐๘ พวก "นักแฮกเกอร์นิรนาม" น ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ ระหว่าง
ชุมนุมช่วยเหลือเจ้าของเว็บไซต์วิกิลีค ต่อมาปี ๒๐๑๑ ชาวอเมริกา น ามาใช้ในระหว่างการชุมนุมปิดล้อมยึด
ครองตลาดหุ้นวอลสตรีท Occupy Wall Street. เพื่อต่อต้านระบบทุนนิยม ซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่าง
หมดรูป(กองข่าวการเมือง ๒๕๕๖) 
 
หน้ากากขาวในประเทศไทย 
 กลุ่มแรกที่มีการน าหน้ากากนี้มาใช้ครั้งแรกในเมืองไทย คือ กลุ่มแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้าน
มหาวิทยาลัยนอกระบบ ได้รณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมด้วยเปลี่ยนรูปประวัติเป็นรูปสวมหน้ากากกาย ฟอกส์ เมื่อวันท่ี   
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถือเป็นวัน "International Student Movement" ทีท่ั่วโลกจะมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษา เพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านนกรณีมหาวิทยาลัยนอกระบบ และที่หน้ารัฐสภา และยังมีการตั้งเพจใน     
เเฟซบุ๊กช่ือ "V for Vendetta หน้ากากปฏิวัติ" จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเพจดังกล่าวถึงการน าหน้ากากนี้มาใช้
เนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา หรือ Occupy Wall Street ซึ่งมีนักศึกษาไปร่วมประท้วง
ด้วย ทางกลุ่มเห็นว่าหน้ากากมีพลังในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นสากล และยังท าให้การเคลื่อนไหวมีสีสันและ
นักศึกษาไม่ต้องกังวลว่าผู้ปกครองจะเห็นหากมีภาพข่าวออกทางสื่อต่าง ๆ หรือแม้แต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์ ๒๕๕๖) 

 เมื่อต้นปี ๒๕๕๖ ช่วงเดือนมกราคม มีการประท้วงที่ช่อง ๓ ยุติออกอากาศละครโทรทัศน์เรื่อง เหนือ
เมฆ ๒ มือปราบจอมขมังเวทย์ อย่างกะทันหัน 
 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีการเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กโดยการเปลี่ยนรูปแสดงตนเป็นรูปหน้ากาก
ขาว และโพสข้อความว่า "ขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกขึ้นมาแล้ว ข้าขอประกาศว่า ข้าจะล้มล้างระบอบ
ทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย" ตามแฟนเพจทั่วไปจ านวนมาก (Tnews, ๒๕๕๖) และเคลื่อนไหวบนท้อง
ถนน อ้างว่าเพื่อต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และระบอบทักษิณ โดยมีการนัดหมายกันในจังหวัดต่าง  ๆ 
ของประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมถึงการนัดหมายในกรุงเทพมหานครในรูปแบบของแฟลชม็อบ ซึ่งเป็น
การชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้เวลาไม่ยืดเยื้อ 
 
เพจ V for Thailand 
 ช่วงปี ๒๕๕๔ (๑๓ post) 
 ตั้งเพจ V for Thailand ใน facebook เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้โพสข้อความบนหน้าเพจ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แนะน าหน้ากากขาวว่า  “หน้ากาก Guy Fawks ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้าน
การปกครองที่ฉ้อฉล ด้วยค าโกหกของเผด็จการรัฐสภา ... โดยกลุ่มประชาชน ใส่หน้ากากออกเดินตามท้องถนน 
เพราะรัฐของเขาเอาเงินภาษีของพวกเขาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง พวกเขาจึงออกมารวมตัวกัน โดยวลีส าคัญของ
เรื่ อ งนี้  ก็ คื อ  "People should not be afraid of their governments . . . .  Governments should be 
afraid of their people" หรือก็คือ "ไม่ใช่ว่าประชาชนต้องเกรงกลัวรัฐบาล .... แต่รัฐบาลต่างหากที่ต้องเกรง
กลัวประชาชน"” ต่อมาได้โพสแนะน าหนัง V for Vendetta ที่เล่าเรื่องย่อของหนังดังกล่าวที่กล่าวถึง
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จุดมุ่งหมายที่จะปลดปล่อยประชากรชาวอังกฤษ จากการฉ้อราษฎร์โกงกิน จากทัศนะว่าผู้น าที่มีธรรมชาติของ
ความคดโกงและมีแผนการที่จะระเบิดอาคารรัฐสภา เพื่อที่จะน ามาซึ่งอิสรภาพและความยุติธรรม สู่สังคมที่ถูก
ครอบง าไปด้วยความโหดเหี้ยมและคอรัปช่ัน(V For Thailand ๒๕๕๖) 
 มีการแนะน าการท าหน้ากากขาว หรือหน้ากากกาย ฟอว์กส์ และมีการรณรงค์ให้ร่วมแสดงความเห็น
ที่หน้าเพจเฟซบุก๊สถานทูตสหรัฐอเมริกาต่อกรณีที่สหรัฐ ยูเอ็น และกลุ่ม Human rights watch เข้ามาวุ่นวาย
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒  

ช่วงปี ๒๕๕๕ 
 มีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความเห็นทางหน้าเพจน้อยมากเพียง ๘ ครั้ง เช่น การโพสเสนอข่าวการ
คัดค้านการแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒, แนะน าสัญลักษณ์ “V sign”, แนะน าเฟซบุ๊กเพจ “รวมพลังคน
ไทย พิทักษ์สมบัติชาติ”, แนะน าข่าว บมจ.ปตท. เจรจาเกี่ยวกับแหล่งก๊าซธรรมชาติกับพม่า และข่าว
นักการเมืองโหวตแทนกันในรัฐสภา เป็นต้น 

ปี๒๕๕๖ 
 - มกราคม การเคลื่อนไหวหรือแสดงความเห็นทางหน้าเพจมีเล็กน้อยในช่วงเดือนมกราคม โดยโจมตี
การธุดงค์และเรื่องอื่น ๆ ของวัดธรรมกายถึง ๖ ครั้ง และเกี่ยวกับละครเหนือเมฆทั้งภาพการประท้วงช่อง๓ 
และเนื้อหาเกี่ยวกับความดีจากละคร ทั้งหมด ๔ ครั้ง และเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง 
 - กุมภาพันธ์ ไม่มีการเคลื่อนไหว 
 - มีนาคม มีการเคลื่อนไหวทางหน้าเพจ ๘ ครั้ง ส่วนมากเป็นเรื่อง พรบ.เงินกู้ จ านวน ๒.๒ ล้านบาท 
 -เมษายน มีการเคลื่อนไหวทางหน้าเพจเพียง ๒ ครั้ง เป็นการแนะน าเพจ “สันนิบาตประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย” ที่มีสโลแกนว่า “โค่นล้ม! ทุนสามานย์...เผด็จการทักษิณ : เชิญร่วมเส้นทาง 
กองหน้าประชาชน”และข่าวไจก้าของญี่ปุ่นถอนการเสนอโครงการจัดการน้ าที่ประเมินมูลค่าโรงการเพียง ๒ 
แสนล้านบาท 
 - พฤษภาคม มีการเคลื่อนไหวทางหน้าเพจถึง ๑๒๗ ครั้ง โดยส่วนมากเป็นการโจมตีรัฐบาลในเรื่อง
ต่าง ๆ รวมไปถึงการที่รัฐบาลเผชิญการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Pmove ที่เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็น
ธรรมในสังคม เช่น ปัญหาที่ดินท ากิน (จ านวน ๖ ครั้ง) และมีกระแสการรุมโพสข้อความซ้ า ๆ พร้อมเปลี่ยน
รูปแสดงตัวเป็นหน้ากากกาย ฟอว์กส์ ว่า “ขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกขึ้นมาแล้ว ข้าขอประกาศว่า ข้าจะล้ม
ล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย” ในหน้าเพจเฟซบุ๊กของนายโอ๊คฯ ก.ไอซีที และหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ  

 มีการโพสรูปหน้ากากและข้อความในลักษณะปลุกใจและต่อต้านเช่น *(quat ทั้งหมดจากเวป)(V For 
Thailand ๒๕๕๖) 
 

“เราถูกสอนให้จดจ าแนวความคิด ไม่ใช่ตัวบุคคล เพราะตัวบุคคลนั้นสามารถล้มเหลว ถูก
จับกุม ถูกฆ่าและก็ถูกลืมเลือนได้ แต่ทว่าอีก ๔๐๐ ปีหลังจากนี้ แนวความคิดนั้นจะยังคง
อยู่และจะเปลี่ยนแปลงโลกในนี้...” 
 
“หน้ากาก V FOR VENDETTA ไม่มีแกนน า ...เพราะ ทุกคน ล้วนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากัน ทุก
คน จึงสามารถคิดและ แสดงออกและเป็นแกนน าด้วยตัวของตัวเองแต่ จุดร่วมสิ่งเดียวท่ีมี
อยู่ คือการที่ ประชาชนเหล่านั้นมอง ว่า "รัฐบาลเผด็จการชินวัตรคือปัญหาที่ต้องถูกก าจัด" 
เพราะาฉะนั้นแล้ว ต่อให้ รัฐบาลนี้ จะ เอาต ารวจจับประชาชนที่ใส่หน้ากากไปเสียกี่คน ... 
ก็ จะมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลลุกขึ้นมาทดแทนและทวีคูณ... เพราะความเผด็จ
การและขี้โกงของคุณเองนั้นแล่ะ คือสิ่งที่เรียกให้ประชาชน ลุกฮือ! นี่ไม่ไช่ค าขู่ แต่มันคือ
ความจริง 
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อธิบายเบื้องต้นกับความหมายหน้ากาก” 
 
“เมื่อจุดยืนเดียวกันทุกคนมารวมตัว เพื่อ ต่อต้านทรราชย์ คุณคือสหายของเรา” 
 
“เหล่าคนโกง... จงเกรงกลัวเรา  
เหล่าผู้กล้า ...โปรดร่วมกับเรา” 

 
“ขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกข้ึนมาแล้ว  
V = We นั่นก็คือ พวกเรา หรือ ประชาชน ที่เคลื่อนไหวด้วยสิทธิ หน้าที่พลเมือง” 
 
“เมื่อประชาชนลุกขึ้นมา ท าสิ่งเดียวพร้อม ๆกัน  
"รัฐบาลต่างหากท่ีควรเกรงกลัว ประชาชน" 
 

กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 ๒๖ พ.ค. ๕๖ ได้มีผู้ใช้รูปหน้ากาก "กาย ฟอว์กส์" เขียนข้อความในเว็บไซต์เฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทย 
ว่า "ขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกขึ้นมาแล้ว ข้าขอประกาศว่า ข้าจะล้มล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจาก
แผ่นดินไทย" จากนั้นไม่นานก็ได้มีคนเขียนข้อความในลักษณะเดียวกันเพิ่มมากขึ้น 

๒ มิ.ย. ๕๖ มีกลุ่มผู้สวมใส่หน้ากากขาว ถือป้ายต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ       
ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยใช้ช่ือว่า “ยุทธการประกาศศักดา รวมพลใหญ่ คนหน้ากาก”        
เพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านระบอบทักษิณ และต้านเผด็จการรัฐสภา เพื่อเป็นการแสดงพลังประชาชนในการ
ปกป้องชาติ 
 ๑๖ มิ.ย. ๕๖  ม๊อบ “หน้ากากขาว” ระดมพลแสดงพลังทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ถือเป็น
สัญญาณส่งถึงรัฐบาลชัดเจนว่าไม่อาจประมาท “ม็อบหน้ากาก” ได้อีกต่อไป 
 ๓๐ มิ.ย. ๕๖ กลุ่มหน้ากากขาวที่มีการรวมตัวกันหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล มีการน ารถขยายเสียง
มาร้องเพลงปลุกใจกัน เมื่อเคลื่อนพลมาถึงหน้าหอศิลป์ แต่ปรากฎว่าในวันน้ันมีกลุ่มหนึ่งได้พยายามพามวลชน 
มุ่งหน้าไปอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ ท าให้กลุ่มที่เคยท าอยู่เดิม แสดงท่าทีไม่พอใจเพราะไม่ได้มกีารหารอืกันก่อนท่ีจะ
พามวลชนเดินทางไปยังอนุเสาวรีย์ชัยฯ จึงเป็นที่มาของการกล่าวโจมตีกลุ่มคนที่อยู่บนรถขยายเสียงว่าพูดจา
หยาบคาย ไม่สภาพ จะไม่เอาแล้วเครื่องเสียง 
 เพจ "หนุมานอาสา ปฏิรูปประเทศไทย-โค่นระบอบทักษิณ" ผู้คุมรถขยายเสียง เกิดจากกลุ่ม “ครัวจิต
อาสา” แห่งสนามหลวงร่วมกับกลุ่ม "ลูกพระพาย รักแผ่นดิน" ให้เหตุผลว่าการชุมนุมโดยเดินมาถึงหน้าหอศิลป์ 
ร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วกลับ  เกิดความเบื่อหน่าย เพราะมันไม่ตอบโจทย์.. 

โดยวันที่ ๔ ก.ค. ๕๖ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ แกนน ากลุ่มสนามหลวง จัดรายการวิเคราะห์ข่าวทาง
ช่อง ๑๓ สยามไท วิพากษ์แอดมินเพจหน้ากาก V ว่า "ผูกขาดความเป็นเจ้าของหน้ากากขาว" พร้อมแนะน าเพจ
ใหม่ "สหพันธ์หน้ากากขาว V for Vendetta แห่งประเทศไทย" โดยยืนยันการท ากิจกรรมตามเดิม 
 ๑๔ ก.ค. ๕๖ กลุ่ม “หน้ากากขาว” ออกมาแสดงตัวตน รวมตัวกันชุมนุมที่ “สวนลุมพิน”ี บริเวณพระ
บรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ เพื่อเป็นการต่อต้านระบอบของ “ทักษิณ” และไม่เห็นด้วยกับการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล 
 ๒๑ ก.ค. ๕๖  กลุ่มผู้ชุมนุมหน้ากากขาวเดินทางมาชุมนุมที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เพื่อ
แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการบรหิารประเทศของรัฐบาล มีกิจกรรมน าผ้าขาวยาวกว่า ๒๐๐๐ เมตรมาให้ระบาย
ความในใจซึ่งผ้าดังกล่าวทางกลุ่มจะเก็บเอาไว้ในสัปดาห์จะไปล้อมบริเวณท าเนียบรัฐบาล ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ 
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น. เกิดความขัดแย้งว่าจะเคลื่อนพลไปยังหน้าหอศิลป์เหมือนเช่นทุกครั้งหรือไม่ สุดท้ายมีการเคลื่อนพลแต่เดิน
ไปบนฟุตบาทโดยไม่ยึดพื้นที่ผิวจราจร(เดลินิวส์ออนไลน์ ๒๕๕๖, ไทยรัฐออนไลน์ ๒๕๕๖, โพสต์ทูเดย์ ๒๕๕๖) 
 
การเคลื่อนไหวของขบวนการหน้ากากขาว 

๑. เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มที่ไม่มีผู้น า และ เป็นการแสดงออกทางการเมืองโดยเสรี (ไม่มีการจัดตัง้ 
วิเคราะห์จากเหตุการที่พยายามชิงการน าโดยกลุม่หน้ากากหนุมาน ที่พยายามใช้รถเครื่องเสียง ชิงการน าเพื่อให้
เดินขบวนไปยังอนุเสาวรีย์ชัยฯ) 

๒. เป็นการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา และเป็นการเคลื่อนไหวร่วมของกลุ่มพลังเงียบ 
ทางการเมือง  

๓. เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันและไม่ต้องการเห็นความ
รุนแรง 

๔. เน้นสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์จากศูนย์กลางที่เพจV for Thailand ไปยังเครือข่ายหน้ากาก
ขาว ในจังหวัดต่าง ๆ มากกว่าการนัดเจอกันแบบออฟไลน์ 

 
ข้อสังเกตุ ของ นิธิ เอียวศรีวงษ์ ต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยสปริง และ กลุ่มหน้ากากกายฟอว์กส์

(นิธิ เอียวศรีวงษ์ ๒๕๕๖, ๑๓-๑๘)  
๑.การเคลื่อนไหวของทั้งสองกลุ่มนี้ไม่มีอันตรายระยะยาวเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม

พันธมิตร หรือกลุ่มเสธอ้าย และสลิ่ม เพราะคนที่เข้าร่วมมีลักษณะที่ต่างออกไป เป็นปัจเจก ที่พยายามสร้าง
เครือข่ายหรือกลุ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มพันธมิตรและกลุ่มอื่นท่ีไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงเป็นกลุ่มมาก่อน ถูกปลุก
เร้าให้เข้าร่วมจากแกนน าและบริวาร ร่วมแล้วน าไปสู่อะไร 

Hannah Arendt  อธิบายว่า มวลชนที่ประกอบด้วยปัจเจกซึ่งได้สลัดทิ้งซึ่งเยื่อใยและความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ในสังคมสมัยใหม่นั้น คือเหยื่อท่ีดี หรือ คือผู้สร้างเผด็จการเบ็ดเสร็จขึ้น สังคมสมัยใหม่ย่อมประกอบด้วย
มวลชนที่เป็นปัจเจกเช่นนี้ จึงโน้มเอียงจะเกิดเผด็จการเบ็ดเสร็จได้ไม่ยากนัก แต่หากการเข้าสู่สังคมใหม่ กลุ่ม
ทางสังคมที่เคยมีมาในอดีตยังอยู่รอด สามารถผูกปัจเจกเข้าหากันได้ดี หรือมีความพยายามสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพขึ้น (เช่นสหภาพแรงงาน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
เครือข่ายออนไลน์ ฯลฯ) 

มวลชนก็ไม่หลุดเป็นปัจเจกที่ไม่เช่ือมโยงกับใครเลย โอกาสจะเกิดเผด็จการเบ็ดเสร็จก็เป็นไปได้ยาก
ขึ้น 

ความแตกต่างของกลุ่มทั้งสองกับพันธมิตรและกลุ่มเคลื่อนไหวฝ่ายขวาที่ผ่านมาจึงมีความส าคัญ 
๒. แม้มีเสียงสนับสนุนแข็งแกร่งในสภา แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีส านึกทางการเมืองที่อ่อนแอมาก ด้วย

ความเคลื่อนไหวที่ยังไม่น่าจะมีผลอะไรนัก ของกลุ่มหน้ากากกายฟอว์กส์ รองนายกฯเฉลิม อยู่บ ารุง ก็ออกมา
พูดถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง แม้ไม่ออกช่ือ(ตามสไตล์ของคุณเฉลิม)แต่ทุกคนก็รู้ว่าใคร 

ไม่มีใครรู้ว่าข้ออ้างดังกล่าวนั้นจริงหรือไม่ แต่การกระท าเช่นนี้คือการข่มขู่ทางการเมือง ซึ่งเท่ากับ
ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จึงเท่ากับรัฐบาลได้ท าลายรากฐานความชอบ
ธรรมของตนเอง ถ้ารัฐบาลนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย ก็มีเหตุผลยิ่งน้อยลงในการผดุงและปกป้องรัฐบาลนี้ไว้  

ดังนั้น ด้วยการเคลื่อนไหวที่ในทัศนะของผมไม่เป็นสับปะรดเท่าไรนี้ รัฐบาลที่อ่อนแอก็ชิงท าร้ าย
ตัวเองซ้ าเติมลงไปอีกด้วยค าสัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรี การเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากกายฟอว์กส์ จึง
ประสบความส าเร็จเกินคาด 
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ความเป็นหน้ากากขาวบนโลกออนไลน์ 
  ปริมาณการเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพจ V for Thailand โดยการกด like ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่เริม่
มีการเคลื่อนไหวและมีการออกข่าวเป็นที่รับรู้ในวงกว้างท าให้ยอดสมาชิกเพิ่มในเดือนดังกล่าวถึง ๙,๐๕๔ ราย 
การเคลื่อนไหวด าเนินการทุกวันอาทิตย์และมีประเด็นในการเรียกร้องที่เข้มข้นข้ึนท าให้ยอดความนิยมของเพจ
เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด คือในเดือนมิถุนายนมียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก ๙๙ ,๙๗๖ ราย ขณะที่การ
เคลื่อนไหวเริ่มเข้าสู่ภาวะคงตัวในช่วงปลายเดือนมิถุนายน  เดือนต่อมาจึงมีผู้เข้าร่วมเพจ V for Thailand อีก 
๙,๙๒๘ ราย และเพิ่มอีก ๖,๘๑๘ รายในเดือนสิงหาคม ซึ่งยอดการเติบโตนั้นมีความสัมพันธ์กับกระแสการ
ยอมรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวและประเด็นข่าวในสื่อหลักในสังคมในลักษณะที่สอดคล้องกัน 
 ภาพรวมของปริมาณปฏิสัมพันธ์(People Talking About This:PTAT) ของสมาชิกกับเพจ V for 
Thailand ในช่วงเวลาเดียวกันสอดคล้องกับปริมาณการเข้ามาเป็นสมาชิกเพจ คือในช่วงเดือนพฤษภาคมมี
ปริมาณปฏิสัมพันธ์จ านวน ๔๘,๘๕๖ ครั้ง ในเดือนมิถุนายนมีปริมาณปฏิสัมพันธ์สูงถึงกว่า ๔๖๗,๐๐๐ ครั้ง และ
ลดลงเหลือกว่า ๒๐๗,๐๐๐ ครั้งในเดือนกรกฎาคม และแม้ว่าในเดือนสิงหาคมก็ยังคงมีปริมาณปฏิสัมพันธ์ถึง
กว่า ๑๖๙,๐๐๐ ครั้ง เนื่องจากฐานสมาชิกที่ยังคงมีจ านวนมากขึ้น หากคิดสัดส่วนของปฏิสัมพันธ์เทียบกับ
จ านวนสมาชิกจะเห็นว่าเดือนมีนาคมและเมษายนเท่ากับ ๐.๔๖ และ ๐.๐๒ ตามล าดับ แต่ในเดือนพฤษภาคม
เพิ่มมาเป็น ๘.๐๗ และเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนมิถุนายนซึ่งมีสัดส่วนปฏิสัมพันธ์ต่อจ านวนสมาชิกถึง ๓๐.๙๑ และ
ลดลงเหลือ ๑.๘๐ และ ๑.๓๕ ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนมิถุนายน
นั้นเป็นช่วงที่เพจ V for Thailand เป็นศูนย์รวมของปฏิสัมพันธ์จ านวนมากของกลุ่มหน้ากากขาว 
 ในส่วนของเนื้อหาที่มีการเผยแพร่บนเพจ V for Thailand ทาง Media Monitor (ข้อมูลเมื่อ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) ได้ศึกษาพบว่าข้อความที่สื่อสารเพื่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มและเพื่อนัดหมายการชุมนุม
ทางการเมืองมีมากท่ีสุด(พบ ๓๒๔ ข้อความ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๘) เมื่อพิจารณาการกดไลค์ต่อข้อความพบว่า 
ข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศจุดยืนหรือเจตนารมณ์ทางการเมืองมากที่สุ ด เฉลี่ย ๑ ข้อความต่อ 
๓,๑๖๘ ไลค์ ข้อความที่มีเนื้อหาด้านข่าวสารประเด็นการมือง และข้อความเนื้อหาการเคลื่อนไหวชุมนุมทาง
การเมือง มียอดเฉลี่ยกดไลค์ต่อ ๑ ข้อความเท่ากับ ๒,๓๙๑ และ ๒,๑๔๑ ตามล าดับ 
 การศึกษาเนื้อหาในช่วงต่อมาคือเดือนสิงหาคมได้เน้นความเป็นหน้ากากขาวบนโลกออนไลน์จึง
พิจารณาเฉพาะข้อความ การลงรูปหรือเนื้อหาที่มียอดกดไลค์เกิน ๒,๐๐๐ ขึ้นไป เพื่อเน้นศึกษาการคุณค่า
ร่วมกันของกลุ่มหน้ากากขาวบนโลกออนไลน์ (เดือนสิงหาคมมีการโพสทั้งหมด ๔๓๙ ข้อความ ที่มียอดกดไลค์
เกิน ๒,๐๐๐ มีจ านวน ๑๑๙ ข้อความ ยอดไลค์เฉลี่ยส่วนนี้เท่ากับ ๓,๖๑๖) และมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลงจาก
ไลค์ระดับ ๖,๔๐๐ จนถึงระดับ ๓,๖๐๐  

 
แผนภาพแสดงแนวโน้มกระทู้ในเดอืนสิงหาคม 



134 
 

 
 โดยพบว่าข้อความหรือรูปภาพที่มีความนิยมสงูที่สุดคือข่าวการเสดจ็วังไกลกังวลของในหลวงและพระ
ราชินี ที่มียอดไลค์ถึง ๑๔,๒๓๖ ความนิยมในกระทู้ ๕ ล าดับถัดมาเป็นภาพที่มีข้อความอธิบายในเชิงปลุกเร้า, 
ภาพที่เป็นการโจมตีการท างานของรัฐบาล, ภาพการชุมนุม, ภาพโจมตีการท างานของรัฐบาล และเป็นค าพูดที่
เป็นการปลุกเร้ากลุ่มหน้ากากขาว (จ านวนการกดไลค์เท่ากับ ๙,๘๒๔  ๘,๒๑๐  ๗,๒๐๖  ๗,๑๔๓ และ ๖,๗๒๙ 
ตามล าดับ) 
 

 
รูปภาพท่ีได้รับความนิยมล าดับที่ ๒,๓ และ ๔ 

 

 
พบว่ารูปภาพท่ีได้รับความนิยมล าดับที่ ๕ และ ๖ 

 
 เมื่อพิจารณาประเภทของกระทู้พบว่ากระทู้โจมตีมีมากที่สุด ตามมาด้วยกระทู้ที่มีลักษณะปลุกเร้า 
กระทู้ของแนวร่วม กระทู้แสดงภาพการชุมนุม กระทู้นัดแนะการชุมนุม และกระทู้อื่น ๆ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 
๓๒.๗๗, ๒๘.๕๗, ๒๑.๘๕, ๘.๔๐, ๓.๓๖ และ ๕.๐๔ ตามล าดับ   โดยกระทู้ส่วนมากจะใช้การแสดงด้วยภาพ
ซึ่งมีถึงร้อยละ ๖๓.๐๓ รองลงมาเป็นการใช้รูปที่แสดงค าพูดเพียงอย่างเดียว มีสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๓๓ ส่วน
กระทู้ที่เป็นข้อความแสดงข้อมูล และเป็นการลง link ไปยังหน้าเพจอื่นมีสัดส่วนร้อยละ ๙.๒๔ และ ๘.๔๐ 
ตามล าดับ 
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ภาพแสดงประเภทของกระทู้และความนิยมของกระทู้ท่ีเกิน ๒,๐๐๐ ไลค์ในช่วงเดือนสิงหาคม 

 
 

สรุป 
ขบวนการหน้ากากขาวในประเทศไทยเกิดขึ้นจากแฟนเพจ V For Thailand ประกาศชักชวนสมาชิก

ให้ออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาล โดยให้สวมใส่หน้ากากขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่ม โดย
เริ่มการรวมตัวกันประมาณ ๕๐๐ คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค ์
และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่หน้ารัฐสภา พร้อมกับถือป้ายที่มีข้อความต่อต้านรัฐบาลและ
ระบอบทักษิณ ท้ังยังประกาศเจตนารมณ์ว่า “ขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกข้ึนมาแล้ว ขอประกาศว่าจะล้มล้าง
ระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย” และท าสัญลักษณ์โดยชูมือเป็นรูปตัววี (V) นับจากนั้นขบวนการ
หน้ากากขาวนัดชุมนุมอีกหลายครั้ง โดยยึดเอาทุกอาทิตย์เป็นสัญญาลักษณ์ของการชุมนุม  

เพจ V for Thailand ระบุตนเองว่าเป็น “กองทัพประชาชน” หรือ “The Anonymous Thailand” 
เกิดขึ้นด้วย “ศรัทธา – พลังแห่งความดี” ระบุสาเหตุที่เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้หน้ากากกายฟวอกซ์ จาก
ภาพยนตร์เรื่อง V For Vendetta เนื่องจากตัวละครเอกของเรื่องได้เคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้หน้ากาก
ดังกล่าวเพื่อการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมของรัฐบาล และระบุถึงความหมายของ ค าว่า V หมายถึง “Victory” 
หรือ “ชัยชนะ” ในการต่อสู้กับการคอร์รัปช่ันในประเทศไทย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ยกทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในประเทศโลกท่ีสาม
มาอธิบายกลุ่มหน้ากากขาว เพราะกลุ่มหน้ากากขาวเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ต่อสู้บนพื้นที่ประชา
สังคม โดยพยายามเคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์เพื่อระดมการยอมรับจากประชาชนผู้มีความคิดเห็นดว้ยกับกลุม่ 
อันน าไปสู่การชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ ในเชิงต่อต้านรัฐบาล เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่ม ขบวนการ
หน้ากากขาวยังสร้างวาทกรรมของตัวเองว่า “กลุ่มหน้ากากขาวไม่มีแกนน า” และ “ตอกย่ าการต่อต้านระบอบ
ทักษิณ” จนสามารถระดมคนเข้ามาร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น แม้ขบวนการนี้จะไม่หวังเข้าไปยึด
อ านาจรัฐก็ตาม การจัดองค์กรของขบวนการหน้ากากขาวมีลักษณะแบบหลวม  ๆ โดยมีแฟนเพจ V For 
Thailand เป็นดั่งศูนย์กลางการประสานงานของกลุ่มหน้ากากขาว เพื่อนัดแนะการชุมนุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ  

กลุ่มหน้ากากขาว ที่ถูกน าเสนอตัวตนว่าเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองโดยมีจุดยืนเพื่อ
ต่อต้านระบอบทักษิณที่มีลักษณะการรับข้อมูลร่วมกันทางสังคมออนไลน์ ใช้การปลุกเร้าด้วยความรักชาติหรือ
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ความยุติธรรม มีการโจมตีการท างานของรัฐบาล เสียดสี ล้อเลียน ที่เปิดรับให้ใครก็ได้ในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ค
เข้าร่วม โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันและสามารถแสดงจุดยืนต่อประเด็นต่าง ๆ ซ้ า ผ่านการกดไลค์ หรือร่วมหาผู้
ร่วมอุดมการณ์ผ่านการแชร์ข้อมูลทางเฟซบุ๊ก และมีการนัดรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังกันในวันหยุดและมีกิจกรรม
ร่วมกันแสดงจุดยืนทางการเมืองโดยไม่ได้มุ่งเน้นการยึดอ านาจรัฐแต่อย่างใด  

พื้นที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวจึงมีสองส่วนทั้งบนโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เปิดโอกาสให้สมาชิก
แต่ละคนสามารถร่วมติดตามและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระมากขึ้นจากข้อจ ากัดในด้านเวลาและทรัพยากร 
และมีความเป็นส่วนตัวถ้าหากไม่ต้องการแสดงตัวตนหรือต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวโดยการปกปิดภาพ
ใบหน้าด้วยภาพหน้ากากขาวแทน ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นแบบสุดโต่งโดยไม่ต้องกังวล
ภาพลักษณ์ในสายตาบุคคลที่รู้จัก (นิรนาม) ในส่วนพื้นที่ทางกายภาพนั้นมีการรวมตัวกันในวันหยุดในพื้นที่
สังคมเมืองในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงแนวร่วมคนไทยในต่างประเทศ ไม่มีการชุมนุมที่ยืดเยื้อหรือการ
เจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องปิดถนนหรือสร้างแรงกดดันในสังคม แต่เป็นการแสดงพลังและ
แสดงจุดยืนให้สื่อได้ถ่ายทอดในสังคม และยังสื่อสารการเคลื่อนไหวเองทางหน้าเพจหลักและหน้ าเพจของ
สมาชิกแต่ละคนตามความสมัครใจอีกด้วย 

พื้นที่ในโลกออนไลน์หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของกลุ่มหน้ากากขาวจึงเป็นเหมือนพ้ืนท่ีประชาสังคมที่
ไร้ขอบเขต คือเปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลหรือคนทั่วไปที่ไม่ได้มีบทบาทบนสื่อกระแสหลักโดยตรงสามารถร่วม
เป็นภาคประชาสังคม โดยสมาชิกส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นภาคประชาสังคมมีทั้งที่เข้ามาในช่วงที่มีกระแสข่าวของ
กลุ่มทางสื่อกระแสหลัก แต่เมื่อข่าวลดลงก็ยังคงมีสมาชิกบางส่วนอยู่และยังคงแสดงจุดยืนที่ชัดเจน สามารถ
เป็นผู้ส่งสารและรับสาร รวมทั้งพัฒนาแนวคิดอุดมการณ์ไปพร้อม ๆ กันในนามกลุ่มหน้ากากขาวผู้มีอุดมการณ์
ร่วมกันคือ ปกป้องสถาบันและล้มล้างระบอบทักษิณ ซึ่งขณะเดียวกันเพจ V for Thailand ก็เป็นช่องทาง
สื่อสารและตอกย้ าอุดมการณ์ทางการเมืองของสมาชิก  

นอกจากน้ี กลุ่มหน้ากากขาวยังมีพันธมิตรทางอุดมการณ์อันประกอบไปด้วย พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เสื้อหลากสี องค์การพิทักษ์สยาม ขบวนการคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์ กองทัพประชาชนโค่นล้ม
ระบอบทักษิณ ไทยสปริง  

  
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลนั้น จะท าประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ได้ และจะท าให้ส าเร็จก็ได้ แต่ต้อง
ท าบนพื้นฐานประชาธิปไตยที่เคารพความเสมอภาคของทุกคน จะเปลี่ยนรัฐบาลนี้เสียก็ได้ แต่ด้วยวิถีทาง
รัฐธรรมนูญ (ส่วนที่ไม่เบี้ยว) ในขณะเดียวกันควรท างานให้มากกว่าระดมก าลังแสดงออก ต้องมีประเด็น และ
ต้องเป็นประเด็นท่ีคาดได้ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคนอ่ืนในสังคมมากกว่า “สาวก” ตัวเอง  

๒. Social Media เช่น Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ ที่น่าจะใช้ได้ดีในการสื่อสารทางการเมือง 
โดยเฉพาะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบนักการเมือง แต่ผู้ดูแลเพจ และสมาชิกเพจ ควรมีศักยภาพในการ
น าเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเชิงลึก อย่างมุ่งหวัง การร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อสืบค้นข้อเท็จจริง สื่อสังคมออนไลน์
ควรเป็นพื้นที่การสื่อสาร เพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมือง อย่างใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ทั้งควร
มุ่งพัฒนาให้พื้นที่สาธารณะในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นพื้นที่เปิด ส าหรับผู้ที่มีจุดยืนทางการเมือง และความ
คิดเห็นที่แตกต่าง หลากหลาย ควบคู่ไปกับการด าเนินการให้ผู้ร่วมสื่อสาร มีใจเปิดกว้าง มีทักษะและความ
อดทนอดกลั้นในการถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สื่อสังคม
ออนไลน์สามารถท าหน้าที่ยกระดับการสื่อสารทางการเมือง ทั้งการพัฒนาพลเมืองให้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การร่วมพัฒนาคุณภาพการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบนักการเมือง 

๓. สื่อมวลชนควรน าเสนอขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่างให้ความสนใจกับมิติขบวนการ
ภาคประชาชน หรือ People Movement มากกว่าการยึดติดในมิติการน าเสนอข่าวแบบมีคู่ขัดแย้ง หรือ ข่าวที่
ต้องมีแหล่งข่าวที่คุ้นชิน เช่น นักการเมือง นักวิชาการ นักวิพากษ์ทางการเมือง  หรือพ่ึงพาแหล่งข่าวที่เป็นผู้น า
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ทางความคิด เพราะในสถานการณ์ที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองมีหลายรูปแบบ สื่อมวลชนควรเปิดพื้ นที่ให้
แหล่งข่าวที่เป็นประชาชนคนทั่วไป โดยเฉพาะกรณี V for Thailand ที่เน้นความนิรนาม และไร้แกนน า  
สื่อมวลชนควรปรับกรอบคิดและมุมมองในการท าข่าวขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง ให้เป็นพื้นที่เพื่อ
สะท้อนความจริงจากทุกฝ่าย อย่างหลากหลาย และเป็นธรรม ไม่ท างานในกรอบคิ ดและวิธีการเดิม ๆ 
โดยเฉพาะ การจัดกลุ่มทางการเมือง อันอาจท าให้สื่อมวลชนกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง หรืออาจมีส่วนขยายความขัดแย้ง อย่างไม่ตั้งใจ ในทางตรงกันข้าม ก็อาจท าให้สื่อมวลชนพลาดการ
รายงานสถานการณ์ทางการเมือง ตามสภาพท่ีปรากฏและรับรู้ได้โดยทั่วไป 
 ๔. การจัดองค์กรของขบวนการหน้ากากขาวมีลักษณะแบบหลวมๆโดยมีแฟนเพจ V For Thailand 
เป็นดั่งศูนย์กลางการประสานงานของกลุ่มหน้ากากขาว เพื่อนัดแนะการชุมนุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
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บทบาทของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย* 
Role of The Village Headman Association of Thailand 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย โดยใช้บทบาทการเคลื่อนไหวในด้านต่าง  ๆ ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา เพื่อตอบคาถามหลักในสองด้าน ซึ่งด้านแรก คือ บทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์
ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีผลต่อรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างไรบ้าง และด้านที่สอง คือ สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรในการ
เรียกร้องหรือปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เช่น ด้านความ
มั่นคงทางอาชีพ สวัสดิการ เงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  
 วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่ 
การเก็บข้อมูลจากเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
 ผลการศึกษาพบว่า สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มผลประโยชน์แบบสมาคม 
(Associational Interest Group) โดยมีบทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์แบ่งเป็น ๓ บทบาท ได้แก่ ๑.
บทบาททางการเมือง ซึ่งบทบาททางการเมืองนั้นจะเน้นไปที่การเรียกร้องเพื่อการคงอยู่ในการปกครองส่วน
ท้องที่ และเรื่องวาระการด ารงต าแหน่ง ๒.บทบาทด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของสมาชิก 
และ ๓. บทบาทที่เกี่ยวข้องกับสมาคม หรือองค์กรอื่น ๆ โดยบทบาทหลักในการเคลื่อนไหวของสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย คือ บทบาททางการเมืองที่เน้นการเรียกร้อง เพื่อความมั่นคงในอาชีพของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อการคงอยู่ในการปกครองส่วนท้องที่ เพื่อผลประโยชน์ด้านวาระและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมา และมีบทบาทรอง คือ บทบาทด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของสมาชิก โดย
จะเน้นในเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทน และสวัสดิการบางประการ ส่วนด้านบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกับสมาคม หรือ
องค์กรอื่น ๆ นับเป็นบทบาทเพียงส่วนน้อย จึงสามารถสรุปได้ว่า สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็น
กลุ่มผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และถือเป็นกลุ่มต่อรองทางการเมืองที่มีพลัง  
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สังคม 
 

Abstract 
 

This research is focused on the role of the village headman association of Thailand. 
The role of movement in various aspects of the headman in Thailand is a case study.  The 
purposes of this study were answer two main questions which are ๑ )  The role of the village 
headman association of Thailand that affect to local government and provincial administration
.  ๒ )  The role of the village headman association of Thailand about appeal and protect 
member’s interest such as career security, welfare, salaries and other interest. 

The study was a qualitative research study using multiple methods of collecting data 
include data collection ,field data collection and in-depth interviews. 

The findings revealed that village headman association of Thailand is associational 
interest group type. They have four dimension’s role. ๑) Political Role ,this dimension mainly 
maintains the provincial administration and term in position. ๒) Welfare and member’s interest 
role and ๓) Networking with other organization and association. It was found that they mainly 
focus on political role about  career security and maintain the provincial administration. 
Including movement in term and how to being in charge.  Sub- Role is about welfare and 
member’s interest which is focused on rise a compensation and some aspects in welfare. The 
role on networking with other are  minority part of them.  So the author making conclude is 
village headman association being public officer’ s interest group and powerful political 
bargaining group. 
 
Keywords: Associational Interest Groups, Village Headman Association of Thailand, Social 
Movement 
 

บทน า 

เมื่อกล่าวถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน ค าถามที่เป็นจุดสนใจคือ ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้ าน ฯลฯ 
ยังมีความจ าเป็นอยู่หรือไม่ เหตุใดก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการเปลี่ยนแปลงที่มา และ
การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนหรือใครที่ได้รับผลกระทบจากประเด็น
เหล่านี้ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดที่เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวนี้ และคงยากที่จะปฏิเสธได้ว่า 
บทบาทการเคลื่อนไหวคัดค้านประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละครั้งของก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้นส่งผลต่อภาพลักษณ์ และ
ความไว้วางใจที่ชาวบ้านมีต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในทางกลับกันแม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มา หรือมีการเปลี่ยนแปลงวาระการด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาโดยตลอด แต่เพราะ
เหตุใดก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงยังคงมีความเข้มแข็ง และสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสสังคม และบริบททาง
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดมา ด้วยบริบทดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับบทบาทการเรีย กร้อง
ผลประโยชน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย  

จากการศึกษาบทบาท และการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พบว่า
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อสมาชิกของสมาคมก านัน
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ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นบทบาทหลัก และมีบทบาทในการเรียกร้องผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็น
อันดับรองลงมา แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้าน ท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงมี
ฐานเสียงที่แน่นหนา เลือกผู้น ากี่ครั้งก็มักจะได้ผู้น าคนเดิม หรืออยู่ในเครือข่ายเดิม และมักมีการครองต าแหน่ง
เป็นระยะเวลานาน และถึงแม้ว่าอาชีพก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะไม่มีขั้น ไม่มีการเลื่อนต าแหน่งเหมอืนข้าราชการ อีก
ทั้งได้รับค่าตอบแทนน้อยแต่ด้วยค่านิยม ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนก็ยังคงท า
ให้ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการแข่งขันสูง และด้วยการครองต าแหน่งในพื้นที่เป็นเวลานานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านนั่นเองที่ท าให้ขอบข่ายฐานเสียงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีผลต่อฐานเสียงของนักการเมือง ซึ่งส่งผลต่อ
การเมืองระดับชาติ และแม้การเดินทางของประชาธิปไตยจะมีพลวัตต่อการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอยู่เป็น
ระยะ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การเปลี่ยนแปลงที่มา การเพิ่ม-ลดอ านาจ หรือแม้แต่กระแสการยุบ
ยกเลิกสถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สุดแล้วด้วยการรวมตัวกันของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน
แห่งประเทศไทยก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และเพิ่มอ านาจการต่อรองต่อรัฐ การเคลื่อนไหวของ
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนั้นมีความน่าสนใจ และควรศึกษา เนื่องจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านเองมี
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับออกมาเคลื่อนไหวต่อรองกับรัฐ ซึ่งหากต้องการจะวัดความส าคัญของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และการมีฐานสนับสนุนที่ดีนั้น ก็สามารถเห็นได้จากการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งของสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จอยู่เสมอ และท่าทีของรัฐที่มีต่อการเคลื่อนไหวที่เป็นไปใน
ลักษณะโอนอ่อนผ่อนตาม ไม่เคยปราบปรามการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยอย่าง
เป็นจริงเป็นจัง และมักใช้การประนีประนอมกับสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยแทบทุกครั้ง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่า การเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนั้นใช้วิธีการ กลยุทธ์ หรือ
ว่ามีปัจจัยแฝงใดท่ีท าให้การเจรจาต่อรองกับรัฐประสบความส าเร็จอยู่เสมอ และยังผลให้สามารถด ารงต าแหน่ง
ในฐานะตัวแทนอ านาจปกครองที่เล็กที่สุดของส่วนภูมิภาคได้จนถึงปัจจุบัน สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทยจึงถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ควรค่าแก่การศึกษา  

ค าถามวิจัย 

๑. บทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีผลต่อรูปแบบ
การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 

๒. สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรในการเรียกร้อง หรือปกป้องผล 
ประโยชน์ให้แก่สมาชิกของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เช่น ด้านความมั่นคงทางอาชีพ สวัสดิการ 
เงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาการก่อเกิด พัฒนาการ ตลอดจนโครงสร้างองค์กรของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทย 

๒. เพื่อศึกษาบทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยที่มีต่อ
รูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. เพื่อศึกษาบทบาทการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยในการ เรียกร้อง 
หรือปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เช่น ด้านความมั่นคงทาง
อาชีพ สวัสดิการ เงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
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๔. เพื่อศึกษาบทบาทของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยด้านการเคลื่อนไหวในมิติทาง
การเมือง หรือในด้านที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อรัฐ และผลที่เกิดขึ้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการรวมกลุ่มของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐในระดับท้องถิ่น  

๒. เพื่อให้ทราบบทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านันผู้ใหญบ่้านแห่งประเทศไทยทีม่ตีอ่
การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. เพื่อให้ทราบบทบาทของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยด้านการเคลื่อนไหวในมิติทาง
การเมือง หรือในด้านที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อรัฐ และผลที่เกิดขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย 

ภาคนิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาบทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการก าหนดขอบเขตการศึกษา การเลือกช่วงเวลาในการศึกษา 
(time span of study) และในแง่ของการเลือกบุคคลเพื่อใช้เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) 
ดังนั้นผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตช่วงระยะเวลาในการศึกษาบทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่สมาคม
ก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีลักษณะเป็นขบวนการ มีบทบาทเด่นชัด และท าให้ผู้วิจัยสามารถศึกษา
ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งบุคคลที่เลือกมาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ได้แก่ นายกสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้น า
ชมรม หรือสมาคม และในฐานะสมาชิกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ปลัดอ าเภอ นักการปกครอง 
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเกณฑ์ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ใน
การเลือก คือ การมีส่วนร่วมในแต่ละบริบทกับสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และมุมมองจาก
บุคคลภายนอกองค์กรที่มีต่อสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย 

วิธีการศึกษา 

ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ การค้นคว้า และวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากหลายแหล่งเอกสารช้ันต้น ได้แก่ หนังสือ เอกสารราชการ พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ เอกสารประกอบการพิจารณา คณะกรรมมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และเอกสารช้ันรอง ได้แก่ ผลงาน
การวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ และ งานเขียนวิชาการ ตลอดจนวารสารก านันผู้ใหญ่บ้าน ข่าว บทวิจารณ์ จาก
สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

งานวิจัยช้ินนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาท่ีผู้วิจัยมุ่งท่ีจะได้ค าตอบ
จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนข้อมูล และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี งานวิจัยชิ้น
นี้จะใช้การสัมภาษณ์ ๒ วิธีผสมผสานกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างของค าถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีการเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า ใช้ชุด
ค าถามตามประเภทบุคคล และมีการถาม-ตอบเพิ่มเติมจากโครงสร้างที่วางไว้ และการสัมภาษณ์แบบไม่มี
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โครงสร้าง (unstructured interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่ได้มีการก าหนดค าถามไว้ก่อนล่วงหน้า เป็น
การซักถามประเด็นที่น่าสนใจท่ีเพิ่งค้นพบขณะสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพิจารณาพฤติกรรมของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยในฐานะ
กลุ่มผลประโยชน์ที่มีการเรียกร้อง และปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม และในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ที่มี
ผลกระทบต่อรัฐ แล้วจึงสรุปผลการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 ม.ร.ว.พฤทธิสาร ชุมพล (๒๕๓๑, น. ๑๑๕) ได้นยิาม กลุม่ผลประโยชน์ตามทฤษฎีของ Gabiel A. 
Almond ว่ากลุ่มผลประโยชน์ คือกลุ่มคนท่ีเชื่อมโยงกัน โดยมีความสนใจหรือมผีลประโยชน์ร่วมกัน และมี
ความส านึกอยู่ว่าเขามีความเช่ือมโยงดังกล่าวอยู่ และได้นยิามความหมายตามทฤษฎีของ Robert E. Dowes 
และ John A. Hugher ว่า กลุ่มผลประโยชน์ คือการรวมตัวของบุคคล ซึ่งมุ่งหมายจะมีอิทธิพลต่อการปกครอง
ในลักษณะเอื้อต่อผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยกลุ่มดังกล่าวไม่ใช่พรรคการเมือง และได้แบ่งกลุ่มผลักดันในสังคม
ของประเทศอังกฤษออกเป็น ๒ ประเภท คือ กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) และกลุ่มแสดงทรรศนะมุ่ง 
(Promotion Groups) โดยมรีายละเอียดดังนี ้

๑. กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการท าหน้าท่ีทางเศรษฐกิจอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน และมีการแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น การ
เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆที่อาศัยกลุ่มเป็นตัวแทนในการผลักดันผลประโยชน์ของสมาชิก โดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายในขั้นตอนต่างๆ นับตั้งแต่การก่อเกิดนโยบาย การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ 
และการประเมินนโยบาย หากน ามาประยุกต์กับสังคมไทย กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ได้แก่ กลุ่มสมาคมชาวไร่
อ้อย กลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน กลุ่มครู สภาหอการค้า สมาคมอุตสาหกรรม เป็นต้น (ประภาส   ปิ่นตบ
แต่ง, ๒๕๕๒, น. ๖๙) 

๒. กลุ่มแสดงทรรศนะมุ่ง (Promotion Groups) คือ กลุ่มที่เกิดขึ้นเพ่ือผลักดันทัศนะหรือประเด็น
เรื่องราวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้วิธีการ
ผลักดันผ่านกระบวนการทางนโยบาย แต่ยังมีการใช้วิธีการทางการเมืองแบบปฏิบัติการท้ายทางซึ่งหน้า เช่น 
กลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีคัดค้านการสร้างเขื่อน คัดค้านอาวุธนิวเคลียร์ 

การเมืองของกลุ่มผลักดันทางการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ จึงอธิบายการเกิดขึ้นของกลุ่มว่าเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ ที่มีมูลเหตุของการรวมกลุ่มแตกต่างกันไปตามบริบทของเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง กลุ่มการเมืองจึงเป็นผลมากจากการรวมกลุ่มภายใต้เหตุผลของอุดมคติ หรือผลประโยชน์
ทางการเมืองร่วมกัน โดยมูลเหตุของการรวมกลุ่มทางการเมืองในลักษณะของกลุ่มผลักดัน คือการมีเจตนา
เพื่อที่จะใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และมีความส านึกในผลประโยชน์
ร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญ 

 การเข้าถึงกระบวนการทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ (Access to Political Process) 
การท าให้ผลประโยชน์เด่นชัด หมายถึง กระบวนการที่กลุ่มได้เสนอข้อเรียกร้องของตนต่อผู้มีอ านาจ

ในการตัดสินใจในระบบทางการเมือง การที่จะเกิดประสิทธิผลที่ดีนั้นจ าเป็นจะต้องเข้าถึงหัวใจส าคัญของผู้
ตัดสินใจก าหนดนโยบายของรัฐ โดยจะเจาะเข้าไปถึงและสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจ กลุ่มจะต้องใช้วิธีการ
หลายอย่างต้องมีช่องทางในการเข้าถึงในระบบได้หลายวิธี ซึ่ง Gabriel A. Almond และ G. Bingham Powell 
ได้อธิบายไว้ใน Comparative Politics:  A Developmental Approach (๑๙๗๒) ว่าวิธีการที่จะท าให้
ผลประโยชน์และข้อเรียกร้องของกลุ่มให้เด่นชัด (Gabriel A. Almond; G. Bingham Powell Jr.,๑๙๗๒; 
อนุสรณ์   ลิ่มมณี, น. ๗๖) ได้แก่ 
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๑. การเดินขบวน และการใช้ความรุนแรง (Demonstration and Violence) มักใช้เมื่อกลุ่มรู้สึกว่า
การเรียกร้องนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จน้อย ทางที่ดีท่ีสุดคือการใช้ความรุนแรงให้รัฐบาลหรือผู้มีอ านาจหนั
มาสนใจ 

๒. การติดต่อการโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว (Personal Connection) เป็นการเรียกร้องต่อผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบทางการเมือง โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว และเป็นแบบไม่เป็นทางการ  

๓. การมีตัวแทนในกลุ่มชนช้ันน า (Elite Representation) การที่กลุ่มมีตัวแทนเข้าไปร่วม และ
เกี่ยวข้องกับพวกชนช้ันน าผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เช่น รัฐสภา ท าให้กลุ่มสามารถด าเนินการตาม
ผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าไปเกี่ยวพันกับนโยบายนั้น ๆ 

๔. การเรียกร้องผ่านสื่อมวลชน (Mass Media) เป็นการเรียกร้องที่นิยมใช้กันมากในประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว โดยเฉพาะการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่มีการปิดกั้นหรือควบคุมหนังสือพิมพ์และ
สื่อมวลชนอื่น ๆ  

๕. การเรียกร้องผ่านสถาบันการเมือง เช่น พรรคการเมือง ระบบราชการ รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี 
อีกทั้งในสภาจะมีกลุ่มที่พยายามสร้างอิทธิพลต่อสมาชิกรัฐสภาอยู่พวกหนึ่ง เรียกว่า Lobbylist ซึ่งเป็นตัวแทน
ของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะออกกฎหมายที่เอื้อกับผลประโยชน์ของกลุ่ม  

 ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ที่เป็นขบวนการสังคม (Social Movement)  น ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งประภาส ปิ่นตบแต่ง (๒๕๕๒ , น. ๗๒) ได้อธิบายลักษณะส าคัญ
ของขบวนการทางสังคมแบบใหม่ได้  ๓ ประการ   

 ประการแรก ขบวนการเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของชนช้ันเดียว แต่เป็นการตอบโต้กับ
ปัญหา และความขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งวางอยู่บนรากฐานทางชนช้ัน 

 ประการที่สอง เป็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ไม่ผ่านกลไกทางการเมองที่ด ารงอยู่ แสวงหา
กลไกท่ีเปิดช่องทางการเมืองแบบใหม่ 

 ประการที่สาม ขบวนการเหล่านี้ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ไม่ได้ต้องการการ
ช่วงชิงอ านาจรัฐ แต่ต้องการสร้างกติกา หรือกฎเกณฑ์ชุดใหม่ในการด ารงชีวิต หรือเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสรา้ง
วาทกรรมชุดใหม่ในเรื่องนั้นๆ 

ทั้งนี้ สิริพรรณ  นกสวน และ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล กล่าวถึงความหมายของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม (Social  Movements)  คือการเชื่อมโยงปัจเจกบุคคลจ านวนมากพอสมควรเข้าดว้ยกันเป็นผูก้ระท า
การรวมหมู่ (a  collective  actor) โดยปัจเจกบุคคลเหล่านั้นเข้าใจว่าตนมีประโยชน์ร่วมกัน หรือโดยทั่วไปจะ
มีความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ (identity) เดียวกัน  ซึ่งขบวนการทางสังคมมีความแตกต่างจากผู้กระท าการ
รวมหมู่ประเภทอื่น ๆ เช่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ( interest  groups) กลุ่มผลักดัน (pressure 
groups) โดยแตกต่างกันตรงที่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้การระดมมวลชน (mass  mobilization) เป็นเครื่องมือในการ
สร้างอ านาจกดดันสังคม  และมีความแตกต่างจากการรวมหมู่  (collectivities) อื่น ๆ เช่น  สมาคมอาสาสมคัร  
(Voluntary  associations) หรือสโมสร (clubs) แตกต่างกันตรงเป้าหมายหลกัในการปกป้องหรือเปลีย่นแปลง
สังคม  รวมทั้งเรื่องฐานะของกลุ่มในสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ (สิริพรรณ   นกสวน (บรรณาธิการ), 
พฤทธิสาณ  ชุมพล, ๒๕๕๐) 
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ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม 

Charles Tilly ได้ให้ความหมาย และค าจ ากัดความของยุทธวิธีการเคลื่อนไหวไว้ว่า คือเครื่องมือ
ทั้งหมดที่กลุ่มมี และถูกน ามาใช้เพื่อเรียกร้องต่อปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของการเรียกร้อง 
จัดอยู่ในต าแหน่งผู้ท้าทายระบบการเมืองปกติ (Challengers) คือกลุ่มคนที่อยู่วงขอบนอกของระบบการเมือง
ปกติ ขาดช่องทางกลไกในการเมืองแบบปกติ อ านาจของผู้ไร้อ านาจจึงต้องได้มาด้วยช่องทางอ้อม การที่จะเข้า
ไปมีอิทธิพลส าเร็จต้องเข้าไปร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ หรือฝ่ายที่สามให้เข้ามาร่วม หรือเป็นการยืมมือยืมอ านาจอีก
ฝ่าย เช่น สื่อมวลชน ในการสร้างพื้นที่ข่าวเพื่อกดดันรัฐบาล รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางการเมือง (ประภาส   ปิ่น
ตบแต่ง, ๒๕๕๒ , น. ๑๕๔) 

การเคลื่อนไหวจึงเป็นไปในลักษณะ By-pass ผ่านช่องทางการเมืองปกติ และต้องแสวงหายุทธศาสตร์
ที่ไม่ใช่วิธีการของการเมืองเชิงสถาบัน ผู้ไร้อ านาจจ าเป็นจะต้องสร้างสิ่งที่ท้าทาย และดึงดูด หรือสร้างความ
สนใจเชิงลบ (Negative Inducement) ต่อระบบ เพื่อให้ตนเองสามารถเข้าไปต่อรองทางอ านาจ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการสร้างสถานการณ์ที่แสดงถึงการขัดขวาง ท้าทายระบบปกติของสังคม การเคลื่อนไหวประท้วงจึงเป็นการ
กระท าร่วมของขบวนการทางสังคม เพื่อขัดขวาง ท้าทาย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่สถาบันทางการเมือง ชนช้ันน า 
หรืออื่น ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม โดยไม่ผ่านตัวกระท าการ สื่อกลาง หรือช่องทางกลไกเชิงสถาบันใน
ระบบการเมืองปกติ 

ผลการศึกษา 
 
 ผู้วิจัยพรรณนาวิเคราะห์จากข้อมูลแล้วสามารถสรุปผลการศึกษาโดยแบ่งการน าเสนอ เป็น ๒ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านแรก เป็นการเสนอบทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทยท่ีมีต่อรูปแบบการปกครองส่วนภูมภิาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาเกี่ยวกับการก่อเกดิ 
พัฒนาการ โครงสร้างขององค์กร ตลอดจนวิเคราะห์บทบาทการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทย เพื่อศึกษาว่า บทบาทการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยที่ผ่านมามีผล
ต่อรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร 

 ส่วนด้านที่สอง เป็นการเสนอบทบาทการเรียกร้อง หรือปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกของสมาคม
ก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย โดยศึกษาว่า สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีบทบาทอย่างไร ใน
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง หรือปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก เช่น ด้านความมั่นคงทางอาชีพ สวัสดิการ 
เงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ รวมถึงวิเคราะห์บทบาทของสมาคมก านันผู้ใหญบ่้านแห่งประเทศไทยดา้นการ
เคลื่อนไหวในมิติทางการเมือง หรือในด้านที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อรัฐ และผลที่เกิดขึ้น 

 พัฒนาการและโครงสร้างของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย 

นับตั้งรัชกาลที่ ๕ มีการทดลองจัดตั้งก านัน ผู้ใหญ่ขึ้นปกครองต าบลหมู่บ้านเป็นครั้งแรก โดยให้
ราษฎรเป็นคนพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านด้วยตนเองแทนการแต่งตั้งโดยผู้รั้งเมืองเช่นดังแต่ก่อน และส าหรับวิธี
เลือกก านันให้ใช้วิธีออกเสียงทางอ้อมโดยผู้ใหญ่บ้านปรึกษากันว่าจะเลือกใครเป็นก านัน โดยตัดสินจากเสียงข้าง
มาก แต่การทดลองที่เกิดกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านดูเหมือนจะไม่จบเพียงครั้งเดียว เพราะนับตั้งแต่มีการตรา
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ จนถึงปัจจุบันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง 
ๆ ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านหลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง การเข้าสู่ต าแหน่ง วาระการ
ด ารงต าแหน่ง ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาชีพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ลฯ ตลอดมา ทั้งนี้
เมื่อสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยน
บทบาทไปจากเดิม เพื่อการคงความส าคัญในการปกครองส่วนภูมิภาคต่อไป การรวมกลุ่มของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
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จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพัฒนาการในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างพลังให้กับกลุ่มของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ เป็น
อย่างดี เพราะถึงแม้จะถูกจ ากัดด้วยบทบาทหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ก็รู้ตัวว่าตนเองเป็นกลไกส าคัญ
ของระบบท่ีกระทรวงมหาดไทยจะขาดไปไมได้ 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเริ่มมีการก่อตัวเป็นชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ. ๒๕๒๒  โดยระยะแรกเป็นการ
รวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งนับเป็นผลพวงที่เกิดจากการที่รัฐได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกัน
ตนเอง (อพป.) และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มีการริเริ่มแนวคิดพัฒนาองค์กรจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาคม
ก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย โดยเกิดจากระดมความคิดของประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านทั่วทั้งประเทศ 
โดยมีนายราชัย  ชูศิลป์กุล ก านันจังหวัดนครปฐม ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัด
นครปฐม เป็นแกนน าในการจัดตั้งโดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องการให้กลุ่มมีความมั่นคงถาวร มีกฎหมายรองรับถูกต้อง และท าให้
โครงสร้างองค์กรแข็งแรงขึ้น (สัมภาษณ์, สรศักดิ์ จิรธรรมประดับ ,อดีตนายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) จนกระทั่งสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจดทะเบียนเป็นสมาคม
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีก านันนิพนธ์ สรการ เป็นแกนน าในการจัดตั้ง ทั้งนี้จากข้อมูลทางการ
ปกครองของส่วนบริหารงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง มีรายงาน
ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค (ท าเนียบท้องที่) พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนอ าเภอทั้งสิ้น ๘๗๘ อ าเภอ มี
ต าบล ๗,๒๕๕ ต าบล และหมู่บ้าน ๗๕,๐๓๓ หมู่บ้าน โดยมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวนทั้งสิ้น ๒๙๑,๒๘๑ อัตรา (ส านักบริหารการ
ปกครองท้องที่, ๒๕๖๐, ออนไลน์) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นถือเป็นสมาชิกสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยโดยต าแหน่ง 

การบริหารสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจะบริหารงานโดยคณะกรรมการของสมาคม
ก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย โดยจะจะประกอบไปด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ นายกสมาคม อุปนายก 
เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยปฏิคม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม และ กรรมการ (จากทะเบียนสมาคม เอกสารสมาคมก านันฯ) ภายในสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจะประกอบไปด้วยกลุ่มย่อย ๆ ตามแต่ละจังหวัด อ าเภอ และต าบล ซึ่งภายใน
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจะใช้การรวมกลุ่มเป็น ๒ ประเภท คือการรวมตัวในรูปแบบของชมรม 
และ การรวมตัวในรูปแบบของสมาคม โดยที่สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนด กฎ 
หรือกติกาที่ชัดเจนว่า สมาชิกจะต้องรวมตัวกันในรูปแบบใด นอกจากน้ีการบริหารจัดการในแต่ละกลุ่มย่อยเป็น
เรื่องที่สมาชิกต้องจัดการกันเอง โดยทุกจังหวัดจะมีนายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละจังหวัด และมีการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกประธานภาคโดยประธานจะแบ่งเป็น ๔ ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 
และภาคใต้ แต่ละภาคจะมีประธานภาคละ ๑ คน ทั้งประเทศจะมี ๔ คนที่จะคอยดูแลสั่งการในระดับภูมิภาค 
ส่วนในระดับประเทศนั้นจะมีนายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยดูแลในส่วนของประเทศทั้งหมด 
(สัมภาษณ์ ยงยศ แก้วเขียว,นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ๕ เมษายน ๒๕๖๐) 

 บทบาทการเรียกร้องบทบาทการเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศ
ไทยที่มีต่อรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ท าหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ได้แต่งตั้งมาจาก
ส่วนกลางเป็นระบบที่มาจากการเลือกของประชาชนในท้องที่ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และนายอ าเภอโดยตรง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านนับเป็นกลไกของรัฐในระดับย่อยท่ีสุดท าหน้าท่ีเป็นทั้งตัวแทน
ของรัฐ และเป็นตัวแทนของประชาชนในเวลาเดียวกัน (กรมการปกครอง, ๒๕๔๙, น.๙) หน้าที่หลักของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน คือการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะงานด้านความมั่นคง และ
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การรักษาความสงบเรียบร้อย การรวมกลุ่มของก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีข้อดี คือท าให้การท างานด้านปกครองส่วน
ภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะหากมีการประสานงานกันดีก็จะท าให้การ
ท างานมีความคล่องตัว และเช่ือได้ว่าประชาชนจะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวนั้น แต่
นอกจากข้อดีเหล่านั้นแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ในนามสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนั้นเน้นไปที่การปกป้อง และเรียกร้องผลประโยชน์ของ
กลุ่มตนเอง อีกทั้งการเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็มีส่งผลต่อรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในหลายมิติไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม 

ดังนั้นการท าความเข้าใจถึงบทบาทของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อรูปแบบ
การปกครองส่วนภูมิภาคได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่าง เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มา และก าหนด
วาระของผู้ใหญ่บ้าน เช่ือได้ว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะเข้าสู่ระบบการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ เพราะการเลือกตั้งท า
ให้เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้การปกครองต้องเป็นไปในรูปแบบผ่อนหนักผ่อนเบาไม่
เด็ดขาดเช่นเดิม เนื่องจากต้องการเอาใจลูกบ้านเพื่อหวังผลการชนะเลือกตั้งในสมัยหน้า นอกจากนี้ยังท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา เช่น นายอ าเภอ  และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านย่อมไม่
เหมือนเดิม และต่างลดความส าคัญต่อกันลงไป แต่กลับท าให้ความสัมพันธ์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับ
นักการเมืองจะมีเพิ่มขึ้น และเป็นไปในรูปแบบที่เปิดเผยมากกว่าเดิม ดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กับการปกครองส่วนภูมิภาคเปลี่ยนไปก็ย่อมท าให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นผู้น านโยบายรัฐไป
ปฏิบัติก็ย่อมจะไม่ได้รับความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านเช่นเดิม ท าให้นโยบายมีโอกาสประสบความส าเร็จ
ยาก และจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกันมากข้ึน 

แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการแบ่งแยก
หน้าที่ และมีขอบเขตในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันชัดเจน แต่ก็พบปัญหาความซ้ าซ้อนในบริบทการท าหน้าท่ี
อยู่ในหลายมิติ และความสัมพันธ์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางท้องที่ก็มีความ
ขัดแย้งกัน ความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันส่งผลให้ไม่มีการประสานงานท่ีดีต่อกัน การพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่าที่ควร แต่ในบางพื้นที่ที่เครือญาติเกื้อหนุนกัน เช่น ลุงเป็นก านัน อาเป็นนายกองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พื้นที่เหล่านี้กลับมีการประสานงานกันดี และท าให้พื้นที่เกิดความเจริญก้าวหน้ามากกว่าพื้นที่ท่ีมี
ความขัดแย้งกัน (สัมภาษณ์ ภานุพงศ์ ไชยมงคล ,เจ้าหน้าที่นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบางป่า จังหวัด
ราชบุรี, ๒ เมษายน ๒๕๖๐) 

จากบริบทข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การรวมตัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ท าให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องผลประโยชน์ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทยได้รับการตอบสนองที่ดีจากรัฐอยู่เสมอ ได้รับความส าเร็จแทบทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนไหว และความ
น่าสนใจ คือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากรูปแบบใดขึ้นมาปกครองก็ล้วนแล้วแต่ใช้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นรากฐาน
ในการด าเนินนโยบาย เพราะก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกของรัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เป็นคนที่จะคอย
กล่อมเกลาให้ประชาชนรับฟัง อีกทั้งส่งผลให้การด าเนินนโยบายเป็นไปด้วยความราบรื่น เพื่อยั งผลให้เกิด
ผลงานระหว่างการครองอ านาจ   

บทบาทการเรียกร้องหรือปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายหลักเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง หรือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่กลุ่มจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมก านันผูใ้หญ่บ้านแห่งประเทศไทย
มักจะเคลื่อนไหวในประเด็นเดิมมาตลอด ได้แก่ การเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อการคงอยู่ในการปกครองส่วน
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ท้องที่ วาระการด ารงต าแหน่ง สวัสดิการ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิก ท้ังนี้รัฐบาลแต่ละ
ยุคไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามที่ขึ้นมามีอ านาจต่างก็พยายามที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ตลอด ท าให้พระราชบัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้องกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการปรับเปลี่ยน
กลับไปกลับมาอยู่เป็นระยะ ซึ่งเหตุนี้เองที่ท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ่อนไหวกับการสั่นคลอนเหล่านี้เสมอ และ
ส่งผลให้สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยต้องเป็นตัวแทนในการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาท่ียืนของตัวเองอยู่
ตลอด  

ด้วยความที่สมาชิกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด ท าให้การ
เคลื่อนไหวทุกครั้งของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจะไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ใช้ความรุนแรง แต่จะ
มาในรูปแบบของการยื่นหนังสือแถลงการณ์ หรือการลงช่ือเสนอความคิดเห็นเพื่อกดดันรัฐบาล นอกเสียจากรัฐ
จะไม่ยอมรับข้อเสนอเหล่านั้นทางสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจึงจะเพิ่มระดับการเคลื่อนไหวเป็น
การประท้วงแทน ทั้งนี้ยังก็มีการสร้างพื้นที่ข่าวด้วยการว่าจ้างให้นักข่าวมาท าข่าวการยื่นหนังสือแถลงการณ์ทั้ง
ที่รัฐสภา และการยื่นหนังสือแถลงการณ์ตามที่ท าการแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ทางสมาคมยังมีการแต่งเพลง
ปลุกใจขึ้นมาเพื่อปลุกใจสมาชิก โดยเนื้อหาในบทเพลงปลุกใจนั้นมักจะมีเนื้อร้องที่เข้าใจง่ายผสมผสานกับ
จังหวะ ท านองเพลงลูกทุ่งที่โด่งดัง และทันสมัย เนื่องจากต้องการให้ผู้ฟังจดจ า และร้องตามได้ไม่ยาก ทั้งนี้เนื้อ
เพลงเหล่านั้นมักจะเป็นเนื้อหาเสียดสี ด่าทอ แสดงออกถึงการคัดค้าน แสดงความไม่เห็นด้วยในกรณีต่าง ๆ 
และขั้นตอนการสั่งการในการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนั้นจะมาจากนายก
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยที่จะเป็นคนก าหนดแนวทาง และยุทธวิธีการในเคลื่อนไหวในแต่ละ
ครั้งของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งในการร่างแถลงการณ์แต่ละครั้งทางสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจะใช้ทีมกฎหมาย และทีมนักวิชาการในการถอดร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงจะมีการร่างหนังสือแถลงการณ์ และวางกลยุทธ์วิธีการในการเคลื่อนไหวให้กับ
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย (สัมภาษณ์ ยงยศ แก้วเขียว ,นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทย, ๕ เมษายน ๒๕๖๐) เมื่อทั้งหมดเป็นรูปเป็นร่างแล้วการเคลื่อนไหวจึงก่อเกิดในที่สุด ซึ่งวิธีการ 
และรายละเอียดการเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “Line” กลุ่มของสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมาชิกเข้าใจ และรับรู้โดยทั่วกัน  เพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมักจะแสดงจุดยืนกับรัฐอยู่เสมอว่า ต้องการที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมในการประชุมกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศมากข้ึน ทั้งนี้ก็เพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่ทันท่วงที รู้
ว่ารัฐก าลังจะท าอะไรจะได้ยับยั้งทันก่อนท่ีมันจะเกิด (สัมภาษณ์ ยงยศ แก้วเขียว,นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน
แห่งประเทศไทย, ๕ เมษายน ๒๕๖๐) ทั้งนี้การเข้ารัฐสภาแต่ละครั้งของนายกสมาคมก านันผู้ ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทยน าสมาชิกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ๕ - ๑๐ คนเข้าร่วมฟังการประชุมทุกครั้ง ซึ่งนับเป็นอีกกลยุทธ์ที่
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนิยมใช้เพื่อเพิ่มการกดดันรัฐ และแสดงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของ
สมาชิกในกลุ่ม นอกจากการน าสมาชิกสมาคมมาร่วมฟังแล้วก็ยังมีผู้ติดตามซึ่งเป็นนักวิชาการมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยในทุกครั้ง เพื่อเป็นกระบอกเสียงอีกทางในการน าเสนอข้อคิดเห็นของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศ
ไทยต่อท่ีประชุม รวมถึงช่วยสนับสนุนสิ่งท่ีนายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเสนอต่อที่ประชุม 

ยุทธวิธีต่อมาที่กลุ่มสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนิยมใช้ คือ การล็อบบี้โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นสิ่งที่กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผลักดันนิยมใช้มาโดยตลอด ด้วยบทบาทที่มีมาอย่าง
ยาวนานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รัฐภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทยนี้เองที่ท าให้ในบางครั้งบทบาทการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นประเด็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่มตนเอง ยังเป็นประเด็นของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย จึงเป็นภาพชินตาที่จะเห็นคนในสังกัด
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กระทรวงมหาดไทยยกมือเห็นด้วยในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลดีต่อสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และ
จะยกมือแสดงความไม่เห็นด้วยเมื่อประเด็นนั้นส่งผลเสียต่อสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ทั้งนี้
ประเด็นในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจะเข้าให้คณะกรรมาธิการพิจารณานั้น สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจะรู้
ประเด็นในเรื่องนั้น ๆ ก่อน และเตรียมตัวรับมือก่อนที่เรื่องจะเข้าสู่สภาเสียอีก ดังกรณีล่าสุด วันที่ ๑๐ เม.ย. 
๒๕๖๐ ที่รัฐสภา มีการประชุมสปท. เพื่อพิจารณารายงานของคณะกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง เรื่อง “ข้อเสนอประเด็นส าคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ต าแหน่งก านันวาระการด ารงต าแหน่งก านัน และการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่…) พ.ศ…..” ผลการลงคะแนน
พบว่า สมาชิกสปท.ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสปท.อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ นายปรีชา บุตรศรี นายศานิตย์ 
นาคสุขศรี นายธงชัย ลืออดุลย์ นายธวัชชัย ฟักอังกูร ต่างอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับรายงานของกมธ.
การเมือง ที่เสนอให้ก านันอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๕ปี  โดยอ้างว่า จะสร้างความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นกลุ่มๆ จึงไม่อยากให้น าเรื่องการเมืองระดับชาติมาเช่ือมโยงกับก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยวาระ
การท างาน ๕ ปี เป็นการท างานท่ีสั้นเกินไป ท าให้ไม่มีความต่อเนื่องในการท างาน ควรให้อยู่ในต าแหน่งถึงอายุ 
๖๐ ปีตามเดิม ยิ่งให้เลือกตั้งบ่อย ๆ จะยิ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ (บรรณาธิการมติชนออนไลน์, ๒๕๖๐) เหล่านี้
ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในที่มีต่อกันอย่างเห็นได้ชัด 

สถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่มีมาอย่างยาวนานอยู่คู่กับการปกครองของไทยมากว่า ๑๒๗ ป ี
(บรรณาธิการคมชัดลึกออนไลน์, ๒๕๖๐)  จนกระทั่งพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน
แห่งประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นของไทยเป็นอย่างมาก เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐให้ประสบความส าเร็จ สร้างคุณูปการกับประเทศชาติ
มากมาย แต่ในขณะเดียวกันนั้นการรวมกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองอยู่เสมอก็ส่งผลให้ประชาชนตั้งค าถามว่า สิ่งที่สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศ
ไทยท าอยู่นั้น ท าเพื่อใคร ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รวมถึงตั้งค าถามว่ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผลงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ีต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า การคงอยู่ของ
พวกเขามีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่ใช่การท างานแบบเช้าชามเย็นชามอย่างท่ีถูกกล่าวหา 

บทบาทของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยด้านการเคลื่อนไหวในมิติทางการเมือง และ
ด้านที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อรัฐ 

แม้จุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะเกิดจากอิทธิพลทางการเมือง และการสนับสนุน
จากรัฐ แต่ท้ายสุดแล้วด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมี
จุดประสงค์หลักก็เพื่อการรักษาสถานะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และเป็นฐานให้กับต้ นสังกัดซึ่งก็คือ 
กระทรวงมหาดไทย บทบาทหลักของเจ้าหน้าที่รัฐในนามสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจึงเน้นไปที่
การเรียกร้อง และปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกสมาคม รวมถึงด าเนินงานตามค าสั่งของต้นสังกัดมาโดย
ตลอด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน (ส านักบริหารปกครองท้องที่, ๒๕๖๐, ออนไลน์) นับเป็น
กลไกส าคัญในการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวกดดันภาครัฐเสียเอง  แต่ถึงกระนั้นแล้วรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะมี
ที่มาจากรูปแบบใดก็ยังคงตอบสนอง และท าตามข้อเรียกร้องของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
เสมอ ทั้งนี้ก็เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้ ซึ่งเช่ือได้ว่าความสัมพันธ์ที่อิงผลประโยชน์ต่อกันนี้เองที่ท าให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงความส าคัญเอาไว้ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีบทบาทในด้านการเคลื่อนไหวในมิติทางการเมืองอยู่เสมอ 
เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ประจ าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นผู้น า และเป็นผู้กล่อมเกลาคนในพื้นที่ ซึ่ง
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นอกจากจะท างานประสานนโยบายรัฐแล้ว การเป็นฐานเสียงให้กับนักการเมืองก็เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์
เกื้อกูลที่ส่งผลต่อการเมืองระดับประเทศได้ สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจึงถือได้ว่ามีบทบาททั้งต่อ
รัฐ และมีบทบาทในการเมืองระดับประเทศด้วย ในหลายครั้งที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านออกมาแสดงพลังปกป้อง
ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านการคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องที่ หรือการ
เรียกร้องค่าตอบแทน และสวัสดิการก็ตาม ภาครัฐเองก็มีท่าทีตอบสนองที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้สมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยยังมีบทบาททางการเมืองในหลายบริบท ดังเช่น ในวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 
๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ กปปส. รวมถึงการที่สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านออกมา
สนับสนุน และปกป้องกระทรวงมหาดไทยในหลายๆประเด็นด้วย 

จากบริบทข้างต้นจะเห็นได้ว่า บทบาทการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
นั้นส่งผลทั้งด้านมิติทางการเมือง และด้านปฏิสัมพันธ์ต่อรัฐในหลายมิติด้วยกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มของเจ้าหน้าที่
รัฐที่ท างานภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่กุมอ านาจด้านการจัดการปกครองส่วนใหญ่ใน
ประเทศไว้ ฝ่ายการเมืองต่างรู้ดีว่าหากท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นพวกได้ ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายแต่
ละอย่างก็มีโอกาสประสบความส าเร็จสูง และในทางกลับกันหากไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนเหล่านี้โอกาส
ที่จะด าเนินนโยบายด้วยความราบรื่นก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากจะไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีเท่าที่ควรจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน (สัมภาษณ์ วิวัฒน์ สายเส็ง,นักการปกครองรักษาการท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ 
เมษายน ๒๕๖๐) และส่งผลถึงฐานเสียงในการเลือกตั้งสมัยหน้าในอนาคตอีกด้วย ด้วยปัจจัยดังกล่าวท าให้การ
เคลื่อนไหวในแต่ละครั้งของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยถือได้ว่ามีอ านาจในการต่อรองสูง มีโอกาส
ประสบความส าเร็จแทบทุกครั้ง และการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนั้นยังส่งผลให้
เกิดผลสะเทือนในหลายมิติอีกด้วย  

อภิปรายผลการวิจัย 
 

ลักษณะกลุ่มผลประโยชน์สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า สมาคม
ก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่ง ตามแนวคิดทฤษฎีของ เดวิด บี. ทรูแมน 
(David B. Truman)  เนื่องจากสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันจากคนที่มี
ทรรศนะร่วมกัน (shared attitudes) ร่วมกันจัดตั้ง และเมื่อกลุ่มมีการเรียกร้องต่อรัฐ กลุ่มก็จะกลายเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมือง (political interest groups) นอกจากนี้ยังนับเป็นกลุ่มอิทธิพล และกลุ่ม
ผลประโยชน์ประเภทกลุ่มสมาคม (associational group) เพราะมีโครงสร้างเฉพาะขององค์กร มีการแบ่ง
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีกฎระเบียบชัดเจน และมีกฎหมายรองรับ ซึ่งสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศ
ไทยมีการจดทะเบียนสมาคมที่ที่ท าการกองต ารวจสันติบาล ๒ ดังนั้นจึงนับเป็นกลุ่มสมาคมประเภท 
associational groups ตามทฤษฎีของ Gabiel A. Almond 

แต่อย่างไรก็ดีสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเข้าข่ายทฤษฎีพหุนิยมเพียงบางประการ
เท่านั้น กล่าวคือ สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นการรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ 
เป็นองค์ประกอบของระบบท่ีจัดตั้งขึ้น โดยที่รัฐไม่ได้จ ากัดจ านวน หรือประเภท และรัฐไม่ได้น าเข้าสู่ระบบ หรือ
ควบคุมเป็นล าดับขั้น แต่เป็นกลุ่มที่เกิดจากการการสนับสนุนของรัฐ แม้รัฐจะไม่ได้เข้าไปแทรกแซง หรือควบคุม
อะไรก็ตาม แต่ด้วยสมาชิกทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ย่อมไม่พ้นการแทรกแซงจากรัฐไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือ
ทางอ้อม อีกทั้งด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ท าให้การเรียกร้องของกลุ่มนั้นไม่สามารถเรียกร้องอะไรที่เกิน
ข้อจ ากัดไปได้ ส่วนมากจึงเน้นไปที่การยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และนอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มคนที่
ผูกขาดเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของคนที่ประกอบอาชีพที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงลักษณะความเป็นสถาบันของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยตาม
มาตรวัดความเป็นสถาบัน (Level of Instutionalization) ทั้ง ๔ ระดับ1 พบว่า สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทยมีความเป็นสถาบัน กล่าวคือสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจดทะเบียนสมาคมในวันที่ 
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบันสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีอายุของสถาบันกว่า ๒๔ ปี 
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีความสามารถในการปรับตัว มีกฎเกณฑ์ และกติกาที่ใช้ร่วมกันใน
สมาคม อีกทั้งมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง มีการสืบทอดอ านาจของผู้น า มีการเปลี่ยนกลุ่มผู้น าจากรุ่นสู่รุ่นซึ่ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความต่อเนื่องไม่ได้ผูกขาดอ านาจไว้เฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ยังมีการจ าแนกโครงสร้าง
การบริหารงานที่เป็นระบบ มีความอิสระของกลุ่มพอสมควรที่จะปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มเป็น
หลัก แม้จะมีการถูกครอบง าก็จะเป็นการแทรกแซงจากภายใน แต่ยังคงมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคมเอาไว้ได้ และแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็น แต่ก็ยังความเป็นปึกแผ่น มีความเห็น
พ้องต้องกัน ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ มีความส านึกร่วมกันของคนในสมาคม และการเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎ กติกา
ของสมาคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมีความ
เป็นสถาบัน 

และหากพิจารณาในแง่ปฏิสัมพันธ์ ( interaction) ในระบบการเมืองสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทย ท าหน้าที่เป็นผู้น าข้อเรียกร้อง ( input function) ต่อหน่วยราชการ หรือรัฐบาลอันเป็นส่วน
ปฏิบัติการ (operation) ในระบบการเมือง เพื่อหน่วยปฏิบัติการจะน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา (conversion 
process) และผลที่ออกมาก็คือ out put ในระบบการเมือง ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์จะน าไปปฏิบัติ หรือติดตาม
ประเมินผล และป้อนกลับ (feed back) (ประกายเพชร   นิชานนท์, ๒๕๓๘, น. ๑๗๔)  ในระหว่างการ
ด าเนินงานตามกระบวนการเมืองก็มักจะมีการล็อบบี้ และการสร้างความกดดัน (pressure) ให้รัฐบาลหรือ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาลงมติที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม เช่น การยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้อง การ
ชุมนุม การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

ปัจจัยที่ท าให้สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยประสบความส าเร็จในการเคลื่อนไหว 
กล่าวคือ ปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดประสิทธิพล (Effectiveness) ตามแนวคิดของอัลลอนด์ กล่าวว่า
ความสามารถที่จะระดม (Mobilize) คือ สิ่งที่จะสนับสนุน เช่น ทรัพยากร พลังงาน ก าลังเงิน สมาชิก ความ
ช านาญทางการเมือง ความเป็นปึกแผ่นขององค์การ และศักดิ์ศรีที่ปรากฏต่อสาธารณะ หรือต่อนักการเมืองผู้มี
อิทธิพล (ประกายเพชร นิชานนท์, ๒๕๓๘, น.๑๖๔) ซึ่งความส าเร็จของการเคลื่อนไหวของสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีผลกดดันให้รัฐบาลแก้ไขพระราชบัญญตัิให้สนับสนุนการคงอยู่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสามารถ
ยับยั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการ
เรียกร้องผลประโยชน์ที่มีผลท าให้รัฐขึ้นค่าตอบแทน เหล่านี้ย่อมแสดงถึงการมีอิทธิพลของกลุ่ม ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี ้

     ๑) สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย คือ กลุ่มที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นเจ้าหนา้ทีร่ฐั 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจ านวนสมาชิกท้ังประเทศ
นั้นมีจ านวนกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน และครอบคลุมอยู่ทั่วท้ังประเทศ (ส านักบริหารการปกครองท้องที่, ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ออนไลน์) 

                                                           
1 มาตรวัดความเป็นสถาบัน (Level of Instutionalization) Samuel P. Huntington (๑๙๖๘, pp.๑๒ – ๑๔) ประกอบด้วย               
๑. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ที่ประกอบด้วย อายุของสถาบัน (Chronological Age) และ อายุของกลุ่ม
ผู้น าในสถาบัน (Generation of Elite)  ๒. ความสลับซับซ้อน (complexity) ๓. ความอิสระ (autonomous) ๔. ความมี
เอกภาพ (coherence) และ ๔.ความมีเอกภาพ (Coherence) ความเป็นปึกแผ่น ความเห็นพ้องต้องกัน 
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     ๒) มีอ านาจในการต่อรองสูง เนื่องจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างรัฐ 
และประชาชน เป็นกลไกส าคัญในการบริหารงานส่วนภูมิภาค ดังนั้นหากมีการต่อต้าน คัดค้านต่อรัฐก็จะส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน และการบริหารงานในส่วนรวม รวมถึงปฏิเสธได้ยากว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นฐานเสียง
ของนักการเมือง การเอาใจก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลแทบทุกยุคเลือกที่จะท าเพื่อกล่อมเกลาคน
ส่วนมากให้อยู่ในการควบคุม หรืออยู่ในบริบทที่คิดว่าควรจะเป็น 

    ๓) นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นผู้น าของสมาคม เป็นผู้กุมบังเหียนทุกอย่าง 
จากการศึกษาพบว่า นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นต าแหน่งที่มีการแข่งขันสูง คนที่ด ารง
ต าแหน่งจึงต้องเป็นคนมีความรู้พอสมควร มีความเข้มแข็ง มีอิทธิพล มีฐานเสียงในวงกว้าง และมีความมั่นคง
ทางการเงิน สามารถบริหารจัดการองค์กร อีกทั้งต้องมีจิตวิทยาในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นการโอนอ่อนผ่อน
ตาม หรือการแข็งกร้าวตามโอกาส รวมถึงมีแนวคิด และมีกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวแตล่ะครั้งแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ จึงจะสามารถเป็นผู้น าที่น าพาให้การเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
ประสบความส าเร็จได้ 

      ๔) บทบาท และความเคลื่อนไหวแต่ละครั้งได้รับการร่วมมือจากสมาชิกส่วนใหญ่ แม้จะมีคนไม่
เห็นด้วยบ้างก็ตาม แต่เมื่อมติส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ท าให้การชุมนุม หรือการประท้วงแต่ละครั้งมีจ านวนคนที่มา
เข้าร่วมหลายร้อย หรือหลายพันคน ท าให้บทบาทต่าง ๆ ของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมี
น้ าหนัก และมีอ านาจในการต่อรอง 

     ๕) สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย และเป็น
สถาบันที่รัฐสนับสนุนให้คงอยู่ แม้จะไม่ได้มีการรองรับที่เป็นกฎหมายแต่ก็มีการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมใน
หลายด้าน อาทิ การจัดงานวันก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่จะมีสาสน์ระลึกถึงความส าคัญของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจากภาค
ส่วนต่าง ๆ มีการจัดท าหนังสือก านัน ผู้ใหญ่บ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีวารสารก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้จัดส่งและสั่งซื้อโดยตรงจากกระทรวงมหาดไทย หรือการส่งข่าวสารระหว่างกระทรวงมหาดไทย 
กับก านัน ผู้ใหญ่บ้านผ่านทางแอปพลิเคชัน G-News ซึ่งเป็นระบบแจ้งข้อมูลข่าวสาร และบริการภาครัฐ (G-
News ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสาร และบริการภาครัฐ,กระทรวงมหาดไทย) เป็นต้น  รวมถึงการแสดงออกซึ่งภาวะ
พึ่งพากันระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับกระทรวงมหาดไทย ที่เห็นได้จากออกมาแสดงความคิดเห็นในการรักษา
สถานะคงไว้ซึ่งต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือการปกป้องก านัน ผู้ใหญ่บ้านจากประเด็นต่าง ๆ ของอธิบดี
กรมการปกครอง และการเคลื่อนไหวของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยในหลายๆครั้งที่ท าเพื่อ
สนับสนุนกระทรวงมหาดไทย 

ลักษณะขบวนการทางสังคมของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยด ารงอยู่โดยมี ๓ 
บทบาทหลัก ได้แก่ บทบาทแรก คือบทบาททางการเมือง  บทบาทที่สองคือ บทบาทด้านสวัสดิการ 
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของสมาชิก และบทบาทที่สามคือ บทบาทที่เกี่ยวข้องกับสมาคมหรือองค์กรอื่น 
ๆ โดยมีวิธีการในการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียกร้องผลประโยชน์เป็น ๒ รูปแบบ รูปแบบแรกคือ การยื่นหนังสือ
แสดงความคิดเห็นในรูปแบบแถลงการณ์ และรูปแบบที่สองคือ การเคลื่อนไหวด้วยการระดมมวลชน เป็น
ขบวนการสังคม (Social Movement) สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ 

ส าหรับในระบบการเมืองนั้นสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยถือเป็นกลุ่มขบวนการทางสงัคม 
เป็นกลุ่มที่รวมปัจเจกบุคคลกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน (ส านักข่าวปกครองท้องที่, ๒๕๖๐, ออนไลน์) เป็นผู้กระท าการ
รวมหมู่ โดยมีประโยชน์ร่วมกัน มีความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ (identity) เดียวกัน และมักใช้ หรือขู่ว่าจะใช้
การระดมมวลชน  (mass  mobilization) โดยใช้รูปแบบยุทธวิธีการเคลื่อนไหว ๒ รูปแบบ คือยุทธวิธีการ
ขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติ และยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
การจะท าการคัดค้านแต่ละครั้งจึงต้องท าภายในขอบเขตของกฎหมาย ยุทธวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดจึงเป็นยุทธวิธีตาม
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ช่องทางระบบการเมืองปกติ ด้วยการล็อบบี้ หรือการยื่นแถลงการณ์แสดงการคัดค้าน และวิธีปฏิบัติการท้าทาย
ซึ่งหน้า (direct action) ซึ่งหมายถึง ปฏิบัติการทางการเมืองโดยไม่ใช้กระบวนการกลไกทางการเมืองในระบบ
ปกติ เพื่อแก้ไขเยียวยาความอยุติธรรมทางสังคม ได้แก่ ปฏิบัติการแบบท้าทายท่ีไม่ผิดกฎหมาย คือ การการปิด
ล้อมเพื่อขัดขวาง เช่น การบุกล้อมท าเนียบ หรือการชุมนุมที่พระบรมรูปทรงม้า (ผู้จัดการรายสัปดาห์ , ๒๕๓๗, 
น. ๗๕) ยุทธวิธีเหล่านี้นับเป็นเครื่องมือในการสร้างอ านาจกดดันสังคม อีกทั้งสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ประเทศไทยมีเป้าหมายชัดเจนในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง อาทิ เรื่องวาระการด ารงต าแหน่ง หรือค่าตอบแทน 
เป็นต้น โดยการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งก็จะเป็นพฤติกรรมร่วมที่มีการจัดระเบียบเพียงเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้น และ
สลายตัวไปในเวลาสั้น ๆ 

ข้อสังเกตที่มีต่อบทบาทของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย  

ท่านปลัดอาวุโส นายมนัส สุวรรณรินทร์ (๒๕๖๐) ผู้ให้สัมภาษณ์มีมุมมองเกี่ยวกับสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยว่า เป็นกลุ่มผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีกระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุน 
ซึ่งการเคลื่อนไหวในระดับประเทศของสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนั้นจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อทางกลุ่ม
รู้สึกว่าจะสูญเสียอ านาจ หรือถูกรัฐกระท าการใดใดที่กระทบต่ออ านาจของสมาคม และในส่วนของบทบาทการ
เคลื่อนไหว อ านาจ และอิทธิพลของสมาคมที่มีต่อรัฐ แบ่งออกเป็นสองยุค คือ รัฐยุคประชาธิปไตย กับ รัฐยุค
รัฐบาลทหาร ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มจะมีมากในรัฐยคุประชาธิปไตย เพราะบรรยากาศการเคลื่อนไหวจะเอือ้
กว่า (ธัชภรณ์  ศรีเมืองและภัทรเมธว์, ๒๕๕๙)  อีกทั้งรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองเป็นหลักจะมองว่ากลุ่มก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นฐานอ านาจของราชการ จึงมีกระแสการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อจ ากัดอ านาจของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นับว่าในยุครัฐบาลนักการเมือง บทบาท อ านาจ และอิทธิพลของสมาคมมีต่อภาครัฐมากพอสมควร 
ส่วนในยุครัฐบาลทหาร ผู้น ารัฐส่วนใหญ่มาจากสายราชการ การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อรัฐจึงไม่ปรากฏมาก
เท่าใด เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐค่อนข้างจะสอดรับกับความต้องการของกลุ่มอยู่แล้ว ดังนั้น การ
เคลื่อนไหวจึงจะมีมากในยุครัฐบาลนักการเมอืงมากกว่ายุครัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร นอกจากนี้แล้วก านนั 
ผู้ใหญ่บ้านก็มีความส าคัญต่อรัฐเปรียบเหมือนดังแขน ขา มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานฝ่าย
ปกครองอย่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอย่างยิ่ง รวมถึงในส่วนราชการอื่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านก็มี
ความส าคัญเช่นกัน  

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงไปมาของวาระการด ารงต าแหน่ง นับเป็นประเด็นส าคัญท าให้สมาคม
ก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยออกมาเคลือ่นไหวบ่อยที่สุด ซึ่งอาจารย์ตระกูล มีชัย อดีตอาจารย์ประจ าคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า บทบาทหน้าท่ีของก านันผู้ใหญ่บ้านควรก าหนด
วาระกี่ปี ต้องมอง ๒ ประเด็นคือ ประเด็นแรก มองพื้นที่การปกครองในระดับต าบลว่าขณะนี้รูปแบบของ
อ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ยังมีความจ าเป็นหรือไม่ ประเด็นที่ ๒ จะเลือกตั้งก านันโดยตรงหรือจะให้
ผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งกันเอง (สัมภาษณ์ ตระกูล มีชัย,อดีตอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
,ฐานเศรษฐกิจ ,๒๕๖๐, ออนไลน์) ควรใช้รูปแบบคณะกรรมการของหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วแต่เพิ่มอ านาจให้เป็น
องค์คณะในการตัดสินใจร่วมกัน ต้องจัดโครงสร้างตรงนี้ให้อยู่ร่วมกันเพื่อเข้าสู่ขบวนการตัดสินใจ ผู้ใหญ่บ้านก็
จะคล้ายกับเป็นประธานในท่ีประชุมแต่การตัดสินใจส าคัญทุกเรื่องให้ท าในนามคณะกรรมการ 

ในขณะที่คุณวิทยา แก้วภราดัย  มีความเห็นว่า สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นคนของ
กระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุน และปกป้องอยู่เสมอ ถือเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ท าเพื่อกลุ่มของตนเอง 
เป็นกลุ่มต่อรองทางการเมืองไม่ได้ต่อรองเพื่อประโยชน์ประชาชน ท าแต่เรื่องของตัวเองตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
วาระการด ารงต าแหน่ง หรือเรื่องการขึ้นเงินเดือน โดยมองว่าความส าคัญของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะหมดไปตาม
ภารกิจ อวัยวะส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้งานมันก็จะหมดสภาพไปเอง โดยไม่ได้ให้ค่าหรือให้ราคากับสมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เนื่องจากมองว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อรองผลประโยชน์กับภาครัฐ ทั้งนี้มอง
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ว่า สาเหตุที่ต้องมีการปรับวาระเหลือ ๕ ปีก็เพราะ เป็นความต้องการของประชาชน เพื่อลดการยึดครองอ านาจ
ในพื้นที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านกันเองก็มีการแข่งขันสูงมากมีการซื้อเสียงกันภายใน
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเป็นจ านวนเงินหลายล้านบาท การเลือกตั้งจะลดการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่ง และการที่สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยออกมาชุมนุมก็แทบไม่มีผลกระทบอะไรกับการ
ปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเลย แต่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณข์องก านัน ผู้ใหญ่บ้านเองในความรู้สกึ
ของประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นคนที่ยืนตรงข้ามประชาชนไปแล้ว (สัมภาษณ์
คุณวิทยา แก้วภราดัย,สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐) 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 

๑. การเผชิญหน้าระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรส่วนท้องที่ ปกติแล้วควรจะเป็น
ลักษณะของการเผชิญหน้า เพราะว่า ผลประโยชน์ และเป้าหมายแตกต่างกัน แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแลว้
มีการประนีประนอมกัน เป็นข้อสังเกตในการท าการศึกษาต่อไปว่าเพราะเหตุใด ท าไมสันนิบาตเทศบาลจึงไม่
ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อยืนยันเจตนารมณ์คัดค้านกฎหมายเทศบาล คือออกมาคัดค้านนิดหน่อยแล้วก็ถอยไม่สู้สุด
ชีวิต แสดงว่ามีการต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะมีการเคลื่อนไหวน้อย ถึงจะไม่พอใจอย่างไรก็ไม่กล้าเผชิญหน้า
กับสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยโดยตรง เป็นเพราะเหตุใด เป็นประเด็นท่ีควรศึกษา เพราะ ในพ้ืนท่ี
ที่ก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่อยู่มาก ส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่งจะเกิดขึ้นได้แค่ ๒๐ 
ปีพลังในการต้านล าบากเลยไม่อยากท่ีจะไปขัดงานของการปกครองส่วนท้องที่มาก พร้อมท้ังก านันผู้ใหญ่บ้านมี
ความสัมพันธ์กับผู้มีอ านาจก ากับดูแล คือนายอ าเภอ และผู้ว่าราชการ ซึ่งเรื่องนี้ควรที่จะมีการศึกษาในเชิงลึก
ต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในกระบวนการการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
Factors Affecting The Success of The Project Proposal Process 

บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ Bundit Soontornwigarn* 

 

บทคัดย่อ 

 บทความช้ินนี้มุ่งน าเสนอสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวใน
กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยประเด็นส าคัญจะอยู่ที่การน าเสนอแนวคิดที่มีชื่อว่า “P – Success” 
ประโยชน์ของแนวคิดนี้จะช่วยให้การจัดท าข้อเสนอโครงการให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จในที่นี้
หมายถึง โครงการต่าง ๆ ท่ีกลุ่มชาวบ้านจัดท าขึ้นผ่านการพิจารณากลั่นกรองและได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จากกองทุนที่เขียนกลุ่มชาวบ้านเขียนข้อเสนอโครงการยื่นเสนอต่อกองทุน ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวจะมี
องค์ประกอบส าคัญอยู่ ๓ ส่วนคือ คือ ๑) ผู้บริหารโครงการ หรือ ผู้เขียนโครงการ ๒) ผู้สนับสนุนกระบวนการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ และ ๓) ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยผู้เขียนมีความเช่ือว่า
หากองค์ประกอบทุกส่วนท างานสอดประสานกันเป็นอย่างดีจะช่วยท าให้กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน  

 
ค าส าคัญ : โครงการ, ข้อเสนอโครงการ  
 

ABSTRACT 

 This article aims to present the problems and factors that affect success or failure in 
the project proposal process. The key point is to present a concept called "P - Success". The 
benefits of this concept will help to make the project proposal a success.  Success in this 
context refers to the project proposal of the villagers approved by the fund. The concept has 
three main components: ๑) project manager or project author, ๒) project process supporter, 
and ๓ )  project delivery support system.  The author believes that if all elements work well 
together, it will help make the project proposal process more efficient and successful.  

Key words: Project, Project Proposal, P – Success 
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บทน า 
 โดยทั่วไปหากพิจารณาการจัดท าโครงการในลักษณะของวงจรแล้ว เรามักจะพบค าว่า “วงจร
โครงการ (Project Cycle)” อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหากจ าแนกโดยง่ายจะสามารถพบว่ามีองค์ประกอบส าคัญๆ ของวงจรอยู่ 
๓ ส่วน คือ การวางแผนโครงการ การน าโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 
๒๕๕๗: ๒๙) นอกจากนี้ พิศนุ ฟองศรี (๒๕๕๖: ๕๔) ได้อธิบายองค์ประกอบของวงจรโครงการไว้ได้ละเอียด
มากขึ้นอีก กล่าวคือ องค์ประกอบของวงจรโครงการนั้นประกอบด้วย ขั้นการก าหนดโครงการ (Project 
Identification) ขั้นการเตรียมการ (Project Preparation) ขั้นการประเมินและอนุมัติให้จัดท าโครงการ 
(Project Appraisal and Approval) ข้ันการน าโครงการไปปฏิบัติ (Project Implementation) และ ขั้นการ
ประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) ท้ังนี้การพิจารณาลักษณะของวงจรโครงการจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของการจัดท าโครงการในเชิงของหลักการได้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะพิจารณา
องค์ประกอบของวงจรโครงการทั้งในเชิงอย่างง่าย หรือ ในเชิงที่ละเอียดลออ กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการก็
มันจะเป็นขั้นตอนแรกๆ ที่อยู่ในส่วนของการวางแผนโครงการ หรือ ขั้นตอนการเตรียมการโครงการอันเป็น
ขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้ทราบถึงรายละเอียดของการจัดท าโครงการและแนวทางปฏิบัติในอนาคต ฉะนั้น 
กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการจัดท าโครงการหนึ่งๆ   
 แม้การจัดท าข้อเสนอโครงการจะเป็นกระบวนการที่ส าคัญ แต่ก็พบว่ามักจะพบว่าเกิดปัญหาใน
ขั้นตอนนี้อยู่เสมอ และบ่อยครั้งพบว่าโครงการมักจะประสบความล้มเหลวในขั้นตอนนี้ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มน า
โครงการไปปฏิบัติแต่อย่างใด จากรายงานผลการตรวจติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตตรวจราชการที่ 
๑๐ ระบุว่าสาเหตุที่ข้อเสนอโครงการไม่ได้รับการอนุมัตินั้น “เนื่องมาจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนจึงเสนอ
โครงการที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์” (ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๖) ข้อสังเกตนี้ท าให้ผู้ศึกษาสนใจ
พิจารณาว่าแท้จริงแล้วความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการมาจากสาเหตุใด มีปัจจัย
ใดบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะมีเทคนิคหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร โดยบทความวิชาการ
ฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น สาเหตุปัจจัยของปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ ท่ีมีชื่อว่า P-Check โดยจะได้อธิบายให้ทราบในวาระต่อไป 
   
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

  การจัดท าข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ของวงจรโครงการ 
(Project Cycle) กล่าวคือ การจัดท าโครงการมีลักษณะเป็นวัฏจักรที่ประกอบไปด้วยกระบวนการและขั้นตอน
ต่าง ๆ มีล าดับไล่เรียงหมุนวนต่อเนื่องกัน  ในเรื่องของวงจรโครงการมีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับวงจรของโครงการนี้ไว้อย่างมากมาย ซึ่งในการแบ่งขั้นตอนของวงจรโครงการนั้นจะมีความแต่ง
ต่างกันบ้างในรายละเอียดขึ้นอยู่กับนักวิชาการท่านนั้นจะแบ่งอย่างไร ในที่นี้จะยกตัวอย่างวงจรโครงการของ 
Dennis A. Rondinelli และ Louis J. Goodman & Ralph N. Love, ซึ่งมักจะเป็นนักวิชาการที่ถูกกล่าวถึง
เสมอเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มาวิเคราะห์เปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
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ภาพที่ ๑ การเปรียบเทียบวงจรโครงการ 
แหล่งที่มา: Dennis A. Rondinelli (๑๙๗๗ quoted in, Stephen Ocheni et al., ๒๐๑๓: ๕๙๕-๖๐๐) 

และ Louis J. Goodman & Ralph N. Love, (๑๙๘๐) 
  
 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าแม้นักวิชาการทั้ง ๒ คน จะแบ่งวงจรโครงการแตกต่างกันในรายละเอียด  
แต่เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า มีความคล้ายคลึงกันซึ่งสามารถประมวลสรุปวงจรโครงการทั้ง ๒ รูปแบบได้เป็น  
๓ ขั้นตอนใหญ่ คือ  ขั้นการวางแผนโครงการ (Project Planning) ขั้นการน าโครงการไปปฏิบัติ (Project 
Implementation) และ ขั้นการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) ทั้งนี้การจ าแนกแจกแจงขั้นตอนต่าง ๆ 
ในวงจรโครงการมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อท าให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติไล่เรยีงเป็นล าดบัขั้นไปเท่านั้น แต่ใน
การปฏิบัติจริงนักบริหารโครงการมักลดลัดตัดขั้นตอนลงให้สามารถจัดท าโครงการได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย 
และสอดคล้องกับบริบทของโครงการมากข้ึน  
 ส าหรับในข้ันการวางแผนโครงการ (Project Planning) นักบริหารโครงการจะให้ความส าคัญกับการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ เพราะข้อเสนอโครงการ คือ เอกสารแผนที่บรรจุรายละเอียดของแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการทั้งหมดเอาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งใช้ส าหรับเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ
อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติโครงการ ฉะนั้น จึงมีความส าคัญอย่างมากกับความส าเร็จในขั้นการวางแผนโครงการ และ
ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในขั้นตอนนี้ จากการวิเคราะห์รายงานผลการตรวจติดตามการด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจ
ราชการที่ ๒, ๓, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๗ พบข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๑ ข้อมูลจ านวนโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ/ไม่ได้รับการพิจารณาจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

พื้นที่ตรวจติดตาม จ านวนโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ/ไม่ได้รับการพิจารณา 
ประเภทเงินอุดหนุน ประเภทเงินหมุนเวียน รวมทั้งสองประเภท 

เขตตรวจราชการที่ ๒ ๑๒ ๑๗๐๖ ๑,๗๑๘ 
เขตตรวจราชการที่ ๓ ๑๒ ๑๙๑ ๒๐๓ 
เขตตรวจราชการที่ ๕ ๗ - ๗ 
เขตตรวจราชการที่ ๗ ๓๙ ๗๑๘ ๗๕๗ 
เขตตรวจราชการที่ ๘ - - ๐ 
เขตตรวจราชการที่ ๙ ๔๔ ๓๔๓ ๓๘๗ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ๔๐ ๑,๒๖๑ ๑,๓๐๑ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ - - ๐ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ๓๕ ๑๒๗ ๑,๖๒ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ๑ ๘๗ ๘๘ 
รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ ๔,๔๓๓ ๔,๖๒๓ 

 
แหล่งที่มา: ประมวลข้อมูลจากรายงานติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตตรวจราชการที่ 

๒, ๓, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๗ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (๒๕๕๖)  
 
 หากพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ ๑ ข้างต้นจะพบว่า มีโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติภายหลังจากการ
ยื่นข้อเสนอโครงการที่เขียนขึ้นให้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณากลั่นกรอง เป็นจ านวน
ถึง ๔,๖๒๓ โครงการ ซึ่งน่าสนใจว่าเหตุใดโครงการเหล่านี้จึงไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ผู้เขียนได้วิเคราะห์
รายงานผลรายงานติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
ท าให้ทราบว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ จึงได้ประมวลปัญหาทั้งหมดและน ามาจ าแนกสรุปเป็นรายด้าน
ซึ่งมทีั้งสิ้น ๓ ด้าน ดังน้ี 
 ด้านบุคลากรผู้ส่งเสริมการจัดท าข้อเสนอโครงการ มีปัญหาที่พบ ดังนี้ 

- บุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนไม่เพียงพอ กล่าวคือ ส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
สังกัดส่วนราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติงานประจ าตามหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานกองทุนได้เต็มเวลา  
จึงไม่อาจเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุนให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 

- คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนและ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ 

- คณะกรรมการฯ และสมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารด้านการเงินและบัญชี 

- เจ้าหน้าที่บริหารกองทุนขาดประสบการณ์ในการท างาน ขาดทักษะการตรวจสอบและแนะน า
การเสนอโครงการให้กับสมาชิกกลุ่ม 

- ขาดแรงจูงทางเศรษฐกิจในการท างาน (ต้องเดินทางไปประชุมและท างานบ่อยครั้งแต่ไม่ได้รับ
เบี้ยเลี้ยง ไม่มีเงินเดือน) 

- บางพื้นที่ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบบริหารงานกองทุนโดยตรง 
 ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และโครงสร้างการท างาน มีปัญหาที่พบ ดังนี้ 

- ระเบียบไม่เปิดช่องให้คณะกรรมการสามารถสนับสนุนสมาชิกกองทุนได้อย่างเต็มที่  
- วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานไม่เพียงพอ ตลอดจนความไม่พร้อมของสถานปฏิบัติงาน  
- และงบประมาณในการบริหารจัดการกองทุนมีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนกระบวนการจัดท า

ข้อเสนอโครงการของสมาชิกกองทุน 
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- ในโครงสร้างการท างานไม่มี คกส.อ. ท าให้การเช่ือมการท างานไม่มีประสิทธิภาพ (กลไกการ
ท างานระดับอ าเภอท่ีขาดหายไป) 

- ความไม่ชัดเจนของแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติเนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ 
 ด้านผู้เสนอโครงการขอทุน มีปัญหาที่พบ ดังนี้ 

- ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกองทุน (โดยส่วนใหญ่เข้าใจ
ว่าไม่ต้องใช้เงินกองทุนคืนภายหลังการกู้ยืม) ขาดการมีส่วนร่วมกับกองทุน 

- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน (ชาวบ้านไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
วิธีการเขยีนโครงการจึงเขียนโครงการเสนอขอทุนไม่เข้าหลักเกณฑ์) 

- กลุ่มสตรีมีแหล่งทุนอื่นแล้วไม่ต้องการเป็นหนี้เพ่ิมเติม 
- ไม่สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้คณะกรรมการกองทุนเช่ือได้เนื่องจากไม่ใช่โครงการที่ขอทุนไป

ด าเนินการต่อยอดอาชีพเดิม 
- ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกองทุนซึ่งระดับการศึกษาของกลุ่มสตรีและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนที่ไม่ทั่วถึง
น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญ 

 
 สรุปว่า จากรายงานฯ ๑๐ ใน ๑๑ ฉบับ พบว่า กลุ่มสตรีที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่
มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนและเสนอโครงการ ยิ่งตอกย้ าและแสดงให้เห็นความล้มเหลวในกระบวนการ
จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นขอทุนด าเนินงานโครงการจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งนี้ในส่วนของสาเหตุ
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวต่อกระบวนการดังกล่าวนั้น ผู้เขียนจะวิเคราะห์
และน าเสนอในหัวข้อถัดไป 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

 การพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท าให้ พบว่า 
สภาพปัญหาที่พบในหัวข้อที่แล้วมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลัก ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลากรผู้ส่งเสริมการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ ๒) ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และโครงสร้างการท างาน ๓) ด้านผู้เสนอโครงการขอทุน ซึ่ง
ปัจจัยข้างต้นมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เน้นผู้เสนอโครงการขอทุนเป็นส าคัญ และได้รับการสนับสนุนจาก
บุคลากรผู้ส่งเสริมการจัดท าข้อเสนอโครงการและกระบวนการ ขั้นตอน และโครงสร้างการท างานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ปัจจัยแต่ละด้านจะส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จอย่างไรนั้น ผู้เขียนจะน าเสนอรายละเอียดของปัจจัยในแต่ละ
ด้าน ดังต่อไปนี ้

 ๑) ด้านบุคลากรผู้ส่งเสริมการจัดท าข้อเสนอโครงการ การจัดท าข้อเสนอโครงการในระดับชุมชน
มักจะมีปัญหาส าคัญมาจากผู้ยื่นเสนอขอทุนเอง ซึ่งปัญหาจะอยู่ในลักษณะที่ผู้ยื่นเสนอโครงการขาดความรู้
ความเข้าใจในการเขียนโครงการ กล่าวคือ เขียนโครงการไม่เป็น ไม่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าข้อเสนอโครงการ เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนไม่เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนที่กลุ่มตนจะยื่น
เสนอขอทุนว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่ต้องมีเจ้ าหน้าที่กองทุนคอยเป็นพี่เลี้ยงให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือให้ความรู้ และสอนทักษะที่จ าเป็นต่าง ๆ ฉะนั้น ผู้ที่ให้การสนับสนุนในลักษณะนี้จ าเป็น
จะต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ผู้ยื่นขอทุนสามารถ
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นขอทุนได้ส าเร็จ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ามีปัจจัยส าคัญ ๒ ประการ คือ  
 ประการแรก ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุน กล่าวคือ บุคลากรผู้ส่งเสริมการ
จัดท าข้อเสนอโครงการต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารกองทุน ซึ่งประสบการณ์จะช่วยให้สามารถ
ให้ค าแนะน าแก่สมาชิกและช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการได้ 
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 ประการที่สอง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การท าธุรกิจ การเขียนโครงการ ระเบียบหลักเกณฑ์ของ
กองทุน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน กล่าวคือ บุคลากรผู้ส่งเสริมการจัดท าข้อเสนอโครงการต้องมีความรู้ในสิ่งที่
กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างดี เพื่อการให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๒) ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และโครงสร้างการท างาน การสนับสนุนให้กระบวนการจัดท า
ข้อเสนอโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลส าเร็จ จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ๓ ประการ ดังน้ี 
 ประการแรก ความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เทคโนโลยี และงบประมาณ ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน กล่าวคือ ปัญหาที่พบจากรายงานผลการติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่วนหนึ่ง
ช้ีว่าเป็นเพราะความไม่พร้อมของสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ท าให้บุคลากรผู้ส่งเสริมการจัดท าข้อเสนอโครงการไม่
สามารถสนับสนุนกระบวนการจัดท าขอเสนอโครงการได้อย่างเต็มที่ จึงจ าเป็นต้องท าให้เกิดความพร้อมในด้าน
นี้ในระดับที่สามารถสนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง
พื้นฐานท่ีมีความจ าเป็น  
 ประการที่สอง กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน กล่าวคือ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น
ช้ีให้เห็นว่า หากระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการท างานไม่ชัดเจนแล้ว ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสนใจการ
ท างาน โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่ยื่นเสนอขอทุนกับทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
หากไม่ชัดเจนแล้ว ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแนะน าให้ผู้จัดท าโครงการสามารถเขียนโครงการให้เข้ากับ
หลักเกณฑ์ของกองทุนได้ อีกทั้ง ระเบียบปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนยังเป็นอุปสรรคท าให้บุคลากรผู้ส่งเสริมการจัดท า
ข้อเสนอโครงการไม่สามารถส่งเสริมกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องท างาน
อย่างระมัดระวังไม่ให้ผิดระเบียบของกองทุน เมื่อระเบียบไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ ก็ไม่กล้าปฏิบัติงานไม่กล้า
พิจารณาให้ทุนซึ่งเป็นงบประมาณของทางราชการ และไม่กล้าแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้จัดท าข้อเสนอโครงการ 
ฉะนั้น การท าให้กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน จะส่งผลดีอย่างมากต่อความส าเร็จในกระบวนการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ  
 ประการที่สาม  ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันของโครงสร้างการท างานที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ประสบการณ์จากการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีท าให้เราทราบว่า ปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปี ๒๕๕๖ คือ การขาด
กลไกในการท างานระดับอ าเภอ ท าให้เกิดช่องว่างในการประสานการท างานระหว่างกลไกต่าง ๆ ในโครงสร้าง
การท างาน ท าให้กลไกระดับต าบลต้องรับภาระหนักในการบริหารจัดการกองทุน การพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ ตลอดจนการสนับสนุนกลุ่มสตรีในการจัดท าโครงการ ฉะนั้น ปริมาณภาระงานที่ต้องแบกรับท าให้
กลไกการท างานระดับต าบลไม่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๙ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการท างานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นใหม่
โดยในข้อบังคับกองทุนก าหนด “ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ” (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙: ๓๖) 

 ๓) ด้านผู้เสนอโครงการขอทุน ในกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการผู้เสนอโครงการเปรียบเสมือน
สายงานหลักที่จ าเป็นต้องมีขีดสมรรถนะในหลายด้านการจัดท าข้อเสนอโครงการจึงประสบความส าเร็จ  ซึ่ง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอโครงการขอทุนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอโครงการ มีดังนี้ 
 ประการแรก ทักษะในการเขียนโครงการ การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็น กล่าวคือ 
ในเบื้องต้นแล้วผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการติดตามผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ่งช้ีว่า โครงการกว่า 
๔,๖๒๓ โครงการไม่ผ่านการอนุมัติ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ยื่นเสนอขอทุนไม่มีทักษะในการเขียนโครงการไม่
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ประกอบกับไม่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จึงท าให้เขียนข้อเสนอ
โครงการได้ไม่ดีและมีข้อผิดพลาดมาก นอกจากนี้ การมีทักษะในการประกอบอาชีพที่ดีจะช่วยให้ผู้ยื่นเสนอ
โครงการมีความหน้าเชื่อถือเวลาจัดท าและยื่นข้อเสนอโครงการต่อกองทุน  
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 ประการที่สอง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนที่ต้องการยื่นขอทุนและกิจการของตนเอง กล่าวคือ 
การเขียนโครงการจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นไปเพื่ออะไร และเข้าใจว่ากิจการ
ของตนเองต้องการอะไร ซึ่งการเข้าใจสองเรื่องนี้จะท าให้เขียนข้อเสนอโครงการมีโอกาสประสบความส าเร็จ
มากขึ้น เนื่องจากความเข้าใจในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เขียนโครงการสามารถเขียนโครงการให้เชื่อมโยงระหว่าง
ความต้องการของกิจการตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของโครงการได้เป็นอย่างดี เพราะ
จากรายงานการติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นช้ีให้เห็นว่า หลายเขตที่ผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี (๒๕๕๖) ไปตรวจติดตามพบปัญหาเกี่ยวกับผู้เสนอโครงการไม่ได้มีความเข้าใจกองทุนใน
เรื่องหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจสิ่ งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

 

 
ภาพที่ ๒ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

แนวคิดและมุมมองท่ีน่าสนใจส าหรับกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

 แนวคิด P – Check เป็นแนวคิดที่ผู้เขียนน าเสนอเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยน าเอาปัจจัยที่ได้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลรายงานการติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาสร้างเป็นตัวแบบเพื่อช้ีให้เห็น ถึง
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิบายบายลักษณะกระบวนการด าเนินงานตามตัวแบบ และการประยุกต์ใช้ตัว
แบบกับกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการในบริบทอื่นนอกเหนือจากกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยรายละเอียดของตัวแบบแนวคิด P – Check มีดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ ๒ แสดงตัวแบบ P – Success เพื่อสร้างความส าเร็จในกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการของผู้เขียน 
 
 จากภาพข้างต้น P – Success คือ ตัวแบบท่ีผู้เขียนเสนอเพื่อเป็นแนวคิดในการสร้างความส าเร็จของ
กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดย P – Success เป็นช่ือย่อของค าหรือวลีต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกการท างาน
ร่วมกันตามแนวคิดของตัวแบบ ดังนี้  
 “P – Success” คือ ความส าเร็จของกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 “P” คือ  Project Manager or Project Writer  หมายถึง ผู้บริหารโครงการ หรือ ผู้เขียนโครงการ 
 “S” คือ Supporter หมายถึง ผู้สนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่
กองทุน หรือ ข้าราชการในพื้นที่  
 “U” คือ Understanding of Project Planning and Business Management หมายถึง ความ
เข้าใจในเรื่องของการวางแผนโครงการ และการจัดการทางธุรกิจ 
 “C” คือ Context หมายถึง บริบทของแวดล้อมท่ีผู้เสนอโครงการต้องเผชิญ 
 “C” คือ Coaching หมาย ผู้สนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการต้องสนับสนุนโดยการให้
ความรู้อย่างใกล้ชิดในลักษณะพี่เลี้ยง ซึ่งทักษะนี้ต้องอาศัยองความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโครงการ (Coaching 
Skill based on Project Proposal Writing Technique) 
 “E” คือ Empowerment หมายถึง การเสริมพลังให้กับผู้บริหารโครงการ หรือ ผู้เขียนโครงการ 
 “SS” = Supporting system ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการในเรื่องของความ
พร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี เทคโนโลยี และ งบประมาณ เป็นต้น และ กฎ ระเบยีบ 
และข้อบังคับท่ีชัดเจน 
 ทั้งนี้ ตัวแบบนี้มีฐานความเช่ือว่าหากต้องการให้กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการของกลุ่ม
ชาวบ้าน หรือ ประชาชนที่ต้องการจะยื่นเสนอโครงการกับกองทุนของรัฐที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ข้อเสนอโครงการที่จัดท าขึ้นได้รับการอนุมัติ จ าเป็นต้องมี
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องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ส่วน ท างานร่วมกัน คือ ๑) ผู้บริหารโครงการ หรือ ผู้เขียนโครงการ ๒) 
ผู้สนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ และ ๓) ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
โดยองค์ประกอบเหล่านี้ท างานร่วมกันในลักษณะของความสัมพันธ์แบบสายงานหลัก (Line) และสายงาน
สนับสนุน (Staff) โดยองค์ประกอบที่เป็นสายงานหลักคือ ผู้บริหารโครงการ หรือ ผู้เขียนโครงการ ส่วน
องค์ประกอบอีกสองส่วนท่ีเหลือตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั้นเป็นสายงานสนับสนุน 
 สายงานหลักจะท าหน้าที่ในการจัดท าข้อเสนอโครงการโดยเช่ือมโยงระหว่างความต้องการของกลุ่ม
ธุรกิจของตนเองเข้ากับวัตถุประสงค์ของกองทุนเข้าด้วยกัน ทั้งนี้จะท าให้โครงการที่จัดท าขึ้นเกิดความ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่กองทุนต้องการ ในขั้นนี้มักจะเกิดปัญหาที่ตัวผู้บริหารโครงการ หรือ ผู้เขียนโครงการ คือ 
ไม่มีองค์ความรู้ในการเขียนโครงการ ไม่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการธุรกิจตนเอง 
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน เป็นต้น เพื่อลดปัญหาที่กล่าวมาการวางระบบการท างาน
สนับสนุนจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ กล่าวคือ ผู้สนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ จะช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงใน
การจัดท าโครงการให้กับผู้เขียนข้อเสนอโครงการ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จโดยตรงในองค์ประกอบนี้
คือ ผู้สนับสนุนฯ จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการวางแผนโครงการและการจัดการทาง
ธุรกิจ (Understanding of Project Planning & Business Management) และต้องให้ความส าคัญกับการให้
ความรู้อย่างใกล้ชิดในลักษณะพี่เลี้ยง ซึ่งต้องอาศัยองความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโครงการเป็นพื้นฐานโดยมี
ความเช่ียวชาญในทักษะการเขียนโครงการเป็นอย่างดี (Coaching Skill based on Project Proposal 
Writing Technique) 
 นอกจากนี้อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
การท างานในส่วนนี้จะเกี่ยวเนื่องกับการเสริมพลังให้กับผู้บริหารโครงการ หรือ ผู้เขียนโครงการ โดยอาศัยความ
พร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เทคโนโลยี และ งบประมาณ เป็นต้น เพื่อช่วยให้
กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการไม่ขาดแคลนทรัพยากรที่จ าเป็น เนื่องจากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาใน
หัวข้อที่หนึ่งจะพบว่า กลไกการท างานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่มักไม่มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรและสถานที่ในการด าเนินงาน ไม่เพียงเท่านั้น การก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนจะช่วยให้ไม่เกิดความสับสนในการท างานท้ังในส่วนของสายงานหลัก และสายงานสนับสนนุ 
และสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี เง่ือนไขความส าเร็จที่น่าสนใจประการหนึ่งในองค์ประกอบนี้คือ ความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันของโครงสร้างการท างาน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยโครงสร้างการปกครองใน
ส่วนภูมิภาคจะแบ่งเป็นจังหวัดและอ าเภอ ส าหรับต าบลและหมู่บ้านเป็นการปกครองส่วนท้องที่ ซึ่งหากวาง
โครงสร้างการท างานของกระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการไม่สอดคล้องกับโครงสร้างการปกครองในส่วน
ภูมิภาคแล้วจะท าให้เกิดปัญหารอยต่อ หรือ ช่องว่างในการเช่ือมโยงการท างานจากบนสู่ล่ าง (Top-Down) 
และจากล่างขึ้นบน (Bottom up) ท าให้ภาระงานกระจุกตัวท่ีโครงสร้างการท างานส่วนใดส่วนหนึ่งจนส่งผลเสยี
ต่อโครงสร้างส่วนอ่ืนในท่ีสุด เนื่องจากการท างานของโครงสร้างบางส่วนท่ีต้องแบกรับภาระหน้าที่อย่างหนักจะ
ไม่สามารถท างานในเรื่องการเสริมพลังและการให้ความรู้ในการเขียนโครงการอย่างใกล้ชิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนการจัดท าข้อเสนอโครงการต้องประสบความล้มเหลวในท่ีสุด  
 สรุปได้ว่าหากองค์ประกอบของการท างานที่กล่าวไปแล้วทั้ง ๓ ส่วนสามารถท างานเช่ือมโยง
สอดคล้องกันได้เป็นอย่างดีก็จะท าให้กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการประสบความส าเร็จไม่มากก็น้อย ทั้งนี้
หากจะมีการน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้จริงก็ให้ค านึงถึงบริบทในการด าเนินงานเป็นส าคัญ เช่น โครงสร้างการ
ท างาน ความคล้ายคลึงกันของสภาพปัญหา  กองทุนที่ยื่นเสนอขอทุนเป็นของรัฐ เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนาบุคลากรใน
ส านักเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์ต่อผลส าเร็จการพัฒนาบุคลากรใน
ส านักเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บุคลากรในส านักเขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวน ๒๔๐ คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม โดยใช้การทดสอบ F -Test และระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า ๒ กลุ่ม 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-Analysis of Variance)ใช้ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบ F –Test ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยในประชากรที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ๓ กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way 
ANOVA (Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนาบุคลากรในส านักเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ของพนักงานแตกต่างกัน มีผลให้ความส าเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ในการท างาน 

 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นสิ่งแรกขององค์กร    
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการจะท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่การ
ฝึกอบรม เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
ค าส าคัญ : การบริหาร/ทรัพยากรบุคคล/ผลส าเร็จ 
 

Abstract 
              This research aims to:  ๑ .  To study the success factors for personnel 
development in the Taweewatthana District Office. Bangkok Metropolitan ๒. To study factors 
affecting the achievement of personnel development in the Taweewatthana office.  The 
population of the study is Bangkok. Staff in Taweewatthana District Office Bangkok, with a total 
of ๒ ๔ ๐  respondents.  Is a research tool Standard deviation.  Two groups of samples were 
analyzed using F-Test and between two groups using the analysis. One way variance One-Way-

                                                           
* อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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Analysis of Variance Used to test the relationship between independent variables and the 
variables used to test hypotheses.  The F- Test tests the differences between the population 
mean from three different groups. One Way ANOVA (Analysis of Variance). 

๑ .  Success Factors for Staff Development in Taweewatthana District Office Bangkok 
found that personal factors in terms of gender, education level and employee incomes were 
different. This has resulted in the success of human resource management, age, marital status, 
and work experience. 
  ๒. The suggestion in this research is that human resource management is essential. To 
achieve the objective of achieving the goals of the organization. While training It is a change in 
attitude and behavior in the work. 
KEY  WORDS : ADMINISTRATION /  HUMANRESOURSE  / SUCCESS 

 

บทน า 

  ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ และท าให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นในทุก ๆ ด้านขององค์การ ดังนั้นเพื่อให้องค์การอยู่รอด องค์การจึงต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุงองค์การเพื่อให้ทันต่อสภาพการณ์ที่มีการแข่งขันกันสูง และ "มนุษย์" ถือว่าเป็น
ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด เพราะเมื่อกล่าวถึงทรัพยากรทางการบริหารในองค์การซึ่งประกอบด้วย 
คน เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร การจัดการ และเป็นที่ยอมรับกับอย่างเป็นสากลว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
ทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดจนเรียกได้ว่า คนคือ "ทรัพยากรมนุษย์" เป็นสินทรัพย์ ที่มีทั้งคุณค่าและเกียรติภูมิ 
ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่ "บริหาร" ทรัพยากรอื่น ๆ จนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต ซึ่งอาจอยู่ในรูป
ของสินค้าหรือบริการขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ขององค์การ เพราะถึงแม้องค์การจะมีการเลือกสรรคน
ดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาท างานก็ใช่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะสามารถปฏบิัติงานได้ในทันที และเมื่อเวลาผา่น
ไป ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและเจริญอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่องค์การ
จะต้องพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังค า
กล่าวของ ส าราญ ถาวรายุศม์ (๒๕๓๑, :๑๒ ) ว่า "การที่จะพัฒนาบุคลากรให้ดีที่สุดนั้น เมื่อได้คนที่มีความรู้
ความสามารถ ทัศนคติและจริยธรรมที่ดีเข้าท างานแล้ว มิได้หมายถึงว่าจะหยุดพัฒนา แต่ในทางตรงกันข้าม 
การพัฒนาบุคลากรจ าเป็นต้องท าให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละยุคแต่ละสมัยและแต่ละหน่วยงาน โดยให้
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การพัฒนานอกจาก
จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้รู้ส านึกในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบให้มีอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นระบบเพื่อให้ทันต่อการบริการที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 

 จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ หรือการบริการภาครัฐ (public service reform) ตามมาโดย
หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ในการพัฒนาการจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะระบบราชการ เพื่อสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ จึงให้ความส าคัญกับการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการสนับสนุน
ปฏิรูประบบราชการ หรือองค์การภาครัฐท่ีส าคัญ  การปฏิรูประบบราชการจึงเกิดขึ้นเพื่อลดขนาดราชการ มุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิผล การวัดคุณค่า การกระจายอ านาจ การสละอ านาจและการให้บริการ
ด้วยระบบตลาด และเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ การปฏิรูประบบราชการลักษณะนี้นิยมเรียกว่า “การ
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จัดการภาครัฐแนวใหม่” หรือ เรียกว่า “ การจัดการนิยม ” (เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, ๒๕๔๕: ๙) การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะร่วมที่ส าคัญ คือ การสะท้อนถึงการมุ่งเน้น “การปฏิรูป” การบริหารงานในภาครัฐ 
เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่ตัวแบบดั้งเดิมหรือระบบบริหารแบบเดิมมิอาจจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวความคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ เป็นการสอดแทรกทางนโยบาย ในการ
บริหารงานของรัฐบาลนั้น ๆ โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเชิงระบบ และการวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อการบริหารงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณภาพ ส าหรับคุณลักษณะส าคัญของ
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

  เพื่อให้มีศักยภาพทันต่อการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์" ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างไร้ยุทธศาสตร์ และระบบการศึกษาไม่มีความสามารถท าให้เยาวชนเป็นทรัพยากรของชาติที่จะเลอืก
พัฒนาตัวเองอย่างมียุทธศาสตร์ ท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความล้มเหลว ทั้งนี้เพราะการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป มิใช่เฉพาะงานบุคคลที่รับคนเข้าเอาคนออก ตรวจบัตร ออกใบเตือน ซึ่งเป็นงานเชิง
รับ เป็นงานประจ าที่ไม่มีความส าคัญกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เป็นงานธุรการทั่วไปที่ไม่มี
ผู้บริหารระดับสูงต้องการเข้ามารับผิดชอบ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จึงต้องหา
พนักงานที่เป็นผู้ไว้วางใจของผู้บริหารและมีคุณสมบัติพร้อมจะท างานประจ าไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์หรือความสามารถในการวางแผนใด ๆ มารับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เกิดความชะงัก
งันในการแข่งขัน หลายครั้งที่พบว่าองค์กรไม่สามารถขยายตัวได้เนื่องจากมีอัตราการลาออกอยู่ในระดับสูง หรือ
บางครั้งองค์กรอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เพราะคู่แข่งดึงตัวพนักงานท่ีมีความสามารถไป เป็นต้น 
ปัญหาเหล่านี้เป็นเพราะการด าเนินกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่บกพร่อง เนื่องด้วยกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่จับต้องไม่ได้และปัจจัยที่จับต้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินยุทธศาสตร์ขององค์กรทั้งสิ้น  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อ
การพัฒนาบุคลากรในส านักเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์ต่อ
ผลส าเร็จการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าผลการวิจัยมาเสนอทาง
ส านักงานเขตใช้ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขต กรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรเชิงปริมาณ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบผสมการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเปน็สุม่

ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ประชากรเชิงปริมาณได้แก่ ประชาชนในเขตส านักงานเขตทุ่ง
ครุ  กรุงเทพมหานคร รวมประชาชน ๔,๔๒๕ คน โดยผู้วิจัยท าการศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมดเครื่องมือใน
การศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ใช้หลักแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ๑ ชุด การประมวลผลส าเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามพร้อมกับมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบ
บันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ตามล าดับ และหลังจากนั้นก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยและประมวลผล เพื่ออธิบายข้อมูลที่
ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะของตัวแปรตามแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล สถิติบรรยาย 
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(Descriptive Statistic) อธิบายผลการวิจัยเชิงพรรณนา เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (Standard Deviation) การวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม โดย
ใช้การทดสอบ F -Test และระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า ๒ กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way-Analysis of Variance)ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบ F –Test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในประชากรที่แตกต่างกัน 
ตั้งแต่ ๓ กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA (Analysis of Variance) และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) พร้อมทั้งการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Hierarchy Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนาบุคลากรในส านัก
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า   
  ๑) ผลการวิเคราะห์ด้านความส าเร็จในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จากตารางที่ ๒ ในภาพรวม 
พบว่า ปัจจัยด้านความส าเร็จในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลาง(X̅ = ๓.๒๖, SD = ๐.๖๗) ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดได้แก่ ท่านคิดว่าหน่วยงาน
มีผลงานที่ดี เพราะพนักงานมีความช านาญและขวัญก าลังใจดีและข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด 
ได้แก่ ท่านคิดว่าหน่วยงานมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิผล เมื่อน ามาพิจารณาแยกค าถามแต่ละข้อ
ค าถาม พบว่า ข้อค าถามท่านคิดว่าหน่วยงานมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เห็นด้วยปานกลาง (X̅ = ๒.๙๖, SD = ๐.๘๗) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยปานกลาง มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๐ ข้อค าถามท่านคิดว่าหน่วยงานมีการคัดเลือกพนักงานเข้าท างานอย่างเหมาะสมท าให้
การท างานมีประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X̅ = ๓.๑๙, SD = ๐.๖๙) และผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๐ ข้อค าถามท่านคิดว่าหน่วยงานมีจ านวน
พนักงานที่เหมาะสมกับงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = ๓.๕๗, SD = ๐.๘๔) และผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ข้อค าถามท่านคิดว่าหน่วยงานมี
สวัสดิการเป็นมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอื่นในระดับเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = ๓.๗๕, 
SD = ๐.๘๑) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๐ ข้อค าถามท่าน
คิดว่าหน่วยงานมีผลงานที่ดี เพราะพนักงานมีความช านาญและขวัญก าลังใจดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (X̅ = ๓.๙๑, SD = ๐.๘๕) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยมากมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๗๐ 
 ๒) ผลการวิเคราะห์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานจากตารางที่ ๓ ในภาพรวม พบว่าปัจจัย
ด้านการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = ๓.๗๕, 
SD = ๐.๕๘) ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดได้แก่ ท่านคิดว่าการสรรหาพนักงานเป็นข้ันตอนส าคัญ
ของการบริหารงานบุคคล มาก (X̅ = ๔.๕๒, SD = ๐.๖๑) และข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด ได้แก่ 
ท่านในใจเข้าสมัครเป็นพนักงานจากข่าวสารของฝ่ายบุคคล มาก ( X̅ = ๓.๑๖, SD = ๐.๙๐) เมื่อน ามา
พิจารณาแยกค าถามแต่ละข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามท่านคิดว่าการสรรหาพนักงานเป็นขั้นตอนส าคัญของการ
บริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มาก ( X̅ = ๔.๕๒ , SD = ๐.๖๑) และตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๐ ข้อค าถามท่านได้รับการคิดเลือกเข้าท างาน
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ในต าแหน่งที่ตรงตามความ สามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มาก ( X̅ = ๓.๖๗, SD = ๐.๘๑) และ
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วย ปานกลางคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๐ ข้อค าถามท่านสนใจเข้าสมัครเป็น
พนักงานจากข่าวสารของฝ่ายบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางมาก ( X̅ = ๓.๑๖, SD = ๐.๙๐) 
และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ ข้อค าถามท่านผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานอย่างยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X̅ = ๓.๗๘, SD = ๐.๘๕) และ
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๗๐ ข้อค าถามท่านมีทักษะการท างานตรง
กับต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มาก (X̅ = ๓.๖๒, SD = ๐.๘๓) และผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๐ 
 ๓) ผลการวิเคราะห์ด้านการฝึกอบรมพนักงานจากตารางที่ ๔ ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านการ
ฝึกอบรมพนักงาน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = ๓.๗๙ , SD = ๐.๔๓ข้อค าถามที่
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดได้แก่ ท่านคิดว่าการฝึกอบรมเพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุดได้แก่ ท่านได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
เมื่อน ามาพิจารณาแยกค าถามแต่ละข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามท่านได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๑๖, SD = ๐.๖๐) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยปานกลาง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๐ข้อค าถามท่านคิดว่าการฝกึอบรมพนักงานเป็นการสง่เสรมิให้พนักงานปรับปรงุ
ทักษะการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = ๔.๐๖ , SD = ๐.๗๑) และผู้ตอบสอบถามเลือกตอบ
เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๐ ข้อค าถามท่านคิดว่าการฝึกอบรมท าให้ได้รับความช านาญเพิ่มขึ้น
หรือมีความรู้ เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( X̅ = ๔.๒๑, SD = ๐.๖๘ ) และผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยมากที่สุด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๐ ข้อค าถามท่านคิดว่าการฝึกอบรม
เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( 
X̅ = ๔.๒๗, SD = ๐.๖๗) และผู้ตอบแบบเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( X̅ = ๓.๒๕, SD = ๑.๑๐) และ
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๐ 
 ๔) ผลการวิเคราะห์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากตารางที่ ๕ ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X̅ = ๓.๓๖, SD = 
๐.๙๒) ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดได้แก่ ท่านคิดเป็นการวัดหรือประเมินค่าของผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเหน็ต่ าที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าบริษัทมีการประเมินผลที่
มีคุณภาพเมื่อน ามาพิจารณาแยกค าถามแต่ละข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามท่านคิดเป็นการวัดหรือประเมินค่า
ของผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = ๓.๗๙, SD = ๐.๗๙) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบปานกลางมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ ข้อค าถามท่านได้รับการพิจารณาเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างอย่างเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = ๓.๕๓, SD = ๐.๖๗) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วนปาน
กลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๐ ข้อค าถามท่านคิดว่าบริษัทมีการประเมินผลที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ปานกลาง ( X̅ = ๓.๑๒, SD = ๐.๙๕) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วย ปานกลาง
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๐ ข้อค าถามท่านได้รับการประเมินผลอย่างยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลาง (X̅ = ๓.๒๕, SD = ๑.๑๒) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยน้อย ปานกลาง มากทีส่ดุ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๐ ข้อค าถามท่านคิดว่าการประเมินผลเป็นประโยชน์ในการสับเปลี่ยน โยกย้ายบุคลากรใน
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หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( X̅ = ๓.๑๔, SD = ๑.๕๖) และ
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเห็นด้วยปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๐ 

๕) ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากตาราง ๗ ในภาพรวม พบว่าปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจปานกลาง (X̅ = ๓.๓๒, SD = ๐.๖๙) ข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดได้แก่ท่านพึงพอใจกับการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดให้และข้อค าถามมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่ าที่สุด ได้แก่ ท่านพึงพอใจกับการบริหารงานของหน่วยงาน เมื่อน ามาพิจารณาแยกค าถามแต่
ละข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามท่านถึงพอใจกับต าแหน่งที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง (X̅ = 
๓.๒๘, SD = ๐.๙๑) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบพึงพอใจปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๐ ข้อ
ค าถามท่านพึงพอใจกับการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดให้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X̅ = ๓.๔๒, SD = 
๐.๗๗) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบพึงพอใจมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๕.๗๐ ข้อค าถามท่านพึง
พอใจกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง (X̅ = ๓.๓๒, SD = 
๐.๕๒) และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบพึงพอใจปานกลางมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ ข้อค าถามท่านพึง
พอใจกับค่าจ้างและสวัสดิการที่หน่วยงานมีให้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (X̅ = ๓.๕๓, SD = ๐.๗๙) 
และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบพึงพอใจมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๐ ข้อค าถามท่านพึงพอใจกับ
การบริหารงานของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจ ปานกลาง (X̅ = ๒.๗๓, SD = ๑.๑๒) และผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบพึงพอใจปานกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๐ 
 ๖) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับปัจจัยประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ าแนกตามเพศ  จากตารางที่ ๘  พบว่า ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกันเมื่อเพศแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแตกต่างกัน เมื่อเพศของพนักงานแตกต่างกัน 
 ๗) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับปัจจัยประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ าแนกตามอายุ จากตารางที่ ๙ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่างกันเมื่ออายุแตกต่าง
กัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดให้เห็นว่า ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่างกัน  เมื่ออายุ
ของพนักงานแตกต่างกันมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ 
 ๘) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับปัจจัยความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ าแนกตามระดับการศึกษา จากตารางที่ ๑๐ พบว่า ความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกันเมื่อ
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า 
ความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคล  จ าแนกตามสถานภาพสมรสมีระดับนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ .๐๕ 

 ๙) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับปัจจัยความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ าแนกตามสถานภาพสมรส จากตารางที่ ๑๑ พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่างกัน
เมื่อสถานภาพสมรสแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลไม่แตกต่างกัน เมื่อสถานภาพสมรสของพนักงานแตกต่างกัน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ 

 ๑๐) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับปัจจัยความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน จากตารางที่ ๑๒ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่าง
กันเมื่อประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าความส าเร็จการ
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บริหารทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่างกัน เมื่อประสบการณ์ในการท างานของพนักงานแตกต่างกัน มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ 

 ๑๑) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับปัจจัยความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ าแนกตามรายได้ จากตารางที่ ๑๓ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกันเมื่อรายได้
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เป็นว่า ความส าเร็จ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกัน เมื่อรายได้ของพนักงานแตกต่างกันสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ ๑ 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ของพนักงานแตกต่าง มีผลให้ความส าเร็จการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ส่วน อายุ สถานภาพสมรสและประสบการณ์ในการท างานไม่มีผลต่อความส าเร็จการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ 
 ๑๒) ผลวิเคราะห์จากตารางที่ ๑๔ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความส าเร็จการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการสรรหาและคัดเลือกบุคคล จากตารางที่ ๑๔ พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและตัวแปรการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีค่าอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรผลว่า ตัวแปรการสรรหาและการคัดเลือกมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง (r  = .๕๒๖) 
กับประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕  ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
แสดงว่าการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลมีผลต่อความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลมาก มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ 
 ๑๓)ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ ๑๕ ค่าเฉลี่ยจองตัวแปรความส าเรจ็ของการบริหารทรัพยากรบคุคล
และตัวแปรการฝึกอบรมพนักงานมีค่าอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า ตัวแปร
การฝึกอบรมพนักงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับค่อนข้างน้อย (r = .๒๗๗) กับความส าเร็จการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าการฝึกอบรมพนักงานมี
ผลต่อความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลค่อนข้างน้อย มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 ๑๔)ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ ๑๖ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ค่าอยู่ในระดับมาก และตัวแปรการประเมินผลการปฏิบัติงานมีค่าอยู่ในระดับปานกลาง ผลความสัมพันธ์ใน
ทางบวกในระดับค่อนข้างมาก (r = .๗๗๓) กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลต่อความส าเร็จการ
บริหารทรัพยากรทรัพยากรบุคคลมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 ๑๕) ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ ๑๘ ค่าเฉลี่ยตัวแปรความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ค่าอยู่ในระดับมาก และตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีค่าอยู่ในระดับปานกลางผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับ
ค่อนข้างมาก (r = .๖๔๗) กับประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความส าเร็จของการบริหารทรัพยากร
บุคคลค่อนข้างมาก 
 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล
พบว่า ตัวแปรการสรรหาและการคัดเลอืกพนักงานมีความสมัพันธ์กับความส าเร็จของบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ระดับปานกลาง (r = .๕๒๖) ในขณะที่ตัวแปรการประเมินผลการปฏิบัติงานการจ่ายผลตอบแทน และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลค่อนข้างมาก ( r = .
๗๗๓,r = .๖๔๖ และ  r = .๖๔๗ ตามล าดับ) ส่วนตัวแปรการฝึกอบรมพนักงานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลค่อนข้างน้อย (r = .๒๗๗) ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
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๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจากตารางที่ ๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๔๐ คน 
เป็นเพศชายจ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๐ และเพศหญิง จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๐  

- ด้านอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนใหญ่มีอายุ ๒๕-๓๕ ปี จัดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๗ และอายุต่ ากว่า 
๒๕ ปี จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕ อายุ ๓๖-๔๕ ปี จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ อายุ
มากกว่า ๔๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๘  

- ด้านการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา จ านวน ๑๘ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๗.๕๐ ระดับปวช. จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ระดับ ปวส. / อนุปริญญา จ านวน ๑๐๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓.๗๕ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ และสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐  

- ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสโสด จ านวน ๑๕๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๕ สมรส จ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐ หย่าร้าง จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๒๕ หม้าย จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐  

- ด้านประสบการณใ์นการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีประสบการณ ์จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๓.๗๕ ประสบการณ์การท างาน ๑-๕ ปี จ านวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ประสบการณ์การท างาน 
๖ - ๑๐ ปี จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ประสบการณ์การท างาน๑๑ -๑๕ ปี จ านวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๕๐ และประสบการณ์การท างานมากกว่า ๑๕ ปี จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ 

- ด้านรายได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีรายได้ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน มีรายได้ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
บาท/เดือน จ านวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๕ รายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๖๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และรายได้มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือนขึ้นไป จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๒๕ 

สรุปปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุอยู่ระหว่าง ๒๕ 
– ๓๕ ปี เป็นโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. /อนุปริญญา ประสบการณ์ท างาน ๑-๕ ปีและมีเงินเดือน
ระหว่าง ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ มากที่สุด 

๒. ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้ พบว่า  
- ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ของพนักงานแตกต่างกัน มีผลให้ความส าเร็จ

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ในการท างานไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล
พบว่า ตัวแปรการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากร
บุคคลระดับปานกลาง (r = .๕๒๖) ในขณะที่ตัวแปรการประเมินผลการปฏิบัติงานการจ่ายผลตอบแทนและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลค่อนข้างมาก    
(r = .๗๗๓)r = .๖๒๖, และ r = .๖๔๗ ตามล าดับ) ส่วนตัวแปรการฝึกอบรมพนักงานมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลค่อนข้างน้อย (r = .๒๗๗) 
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การอภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลทางการวิจัยตามสมมติฐานมีประเด็นน่าสนใจน าเสนอได้ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส ประสบการณ์การ
ท างาน และรายได้ที่แตกต่างกัน มีความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ของพนักงานแตกต่างกัน มีผลให้ความส าเร็จของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนอายุสถานภาพสมรส และประสบการณ์ในการท างานไม่มีผลต่อความส าเร็จ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ผลการทดสอบที่ยอมรับและปฏิเสธ
สมมติฐานดังกล่าว เกิดจากการปฏิบัติงานบางประเภทที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานซึ่งเป็นพนักงานชายมากกว่า
พนักงานหญิง ทั้งนี้เพราะสภาพร่างกายของเพศชายและหญิงแตกต่างกัน พนักงานชายสามารถท างานที่ใช้
ก าลังกายและงานหนักได้ดีกว่าเพศหญิงในขณะที่พนักงานหญิงเหมาะกับงานประเภทอื่นที่ไม่ใช้ก าลัง ส่วน
ปัจจัยด้าน ระดับการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าสามารถเข้าใจงานได้เร็วที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ทั้งนี้
เพราะงานในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและการท างานประเภทต่าง ๆ มาก
ขึ้น ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าอาจได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ มาก่อนจึงสามารถเรียนรู้
และเข้าใจได้เร็วกว่า ท าให้การปฏิบัติงานมีความส าเร็จมากกว่า ส่วนสถานภาพสมรสของพนักงานพบว่าไม่มีผล
ต่อการปฏิบัติงาน เพราะการท างานในด้านการผลิตท างานเป็นกะ และมีเวลาท างานที่แน่นอน พนักงานส่วน
ใหญ่จะจัดสรรเวลาในการท างานของตนกับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ในด้านรายได้ ถือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี
พนักงานทุกคนให้ความสนใจ เมื่อมีผลตอบแทนท่ีดีและพอเพียงต่อการด ารงชีวิต ก็จะมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความส าเร็จ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ให้ข้อสนับสนุนว่า ตัวแปรอายุ 
สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อความส าเร็จ ในการบริหารงาน เช่นเดียวกันตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน ทั้งนี้
เพราะการสรรหาเข้ามาท างาน ฝ่ายบุคคลจะคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมให้พนักงานใหม่เรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และให้เพื่อนร่วมงานเป็นผู้สอนและมี
หัวหน้างานคอยควบคุมดูแลท าให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ และเมื่อปฏิบัติงานนานขึ้นก็จะท าให้เกิด
ประสบการณ์ในการท างาน นอกจากนี้องค์กรต่าง ๆ ยังจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ใช้งาน ท าให้พนักงานต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจึงท าให้ไม่มีผลต่อความส าเร็จการบริหารงานบุคคล 

๒. การสรรหาและคัดเลือกบุคคล มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล
การทดสอบพบว่า ตัวแปรการสรรหาและการคัดเลือกมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง (r = .๕๒๖) 
กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้
ผลการทดสอบที่ยอมรับสมมติฐานดังกล่าว ช้ีให้เห็นว่าการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานเป็นหน้าที่หลักที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
พนักงานเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมีค่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = ๓.๗๕, SD =๐.๕๘) โดย
พนักงานเห็นว่าการสรรหาพนักงานเป็นขั้นตอนส าคัญของการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพราะการสรรหาหรือ
คัดเลือกพนักงานถ้าได้พนักงานที่มีทักษะหรือความสามารถตรงกับท่ีต้องการ จะท าให้ลดเวลาในการฝึกอบรม
และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพะยม วงศ์สารศรี (๒๕๔๑ : ๑๑๒) 
ที่กล่าวไว้ว่าการสรรหาบุคลากรว่าเป็นกระบวนการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานท่ีมีความสามารถเข้ามาท างาน
ในองค์การกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าท างานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานกับองค์การ 
การแสวงหาจึงเป็นศูนย์รวมของผู้สมัครงานเพื่อด าเนินการคัดเลือกให้เป็นพนักงานใหม่ต่อไป การสรรหา
บุคลากร จึงเป็นกระบวนการในการเสาะแสวงหาบุคคลจากที่ต่าง ๆ ให้ได้บุคคลเข้ามาสมัครงานให้มากที่สุด 
เพื่อจะได้ท าการเลือกสรรผู้ที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาท างาน ส่วนการคัดเลือกพนักงาน ตามแนวคิดของ พะยอม 
วงศ์สารศรี (๒๕๔๑) ช้ีให้เห็นว่า กระบวนการที่องค์การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจ านวนมากให้เหลือตามจ านวนที่องค์การต้องการ ฉะนั้นการคัดเลือกจ าเป็นต้องมีเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น 
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เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปิดรับ ดังนั้นการสรรหาและการคัดเลือก
พนักงานจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

๓. การฝึกอบรมพนักงานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
ทดสอบพบว่า ตัวแปรการฝึกอบรมพนักงานมีความ สัมพันธ์ในทางบวกในระดับค่อนข้างน้อย ( r = .๒๗๗) กับ
ความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ผล
การทดสอบที่ยอมรับสมมติฐานดับกล่าวแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่พัฒนาพนักงาน ให้มี
ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ท่ีพบว่าพนักงานเป็นความส าคัญของการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก 
พิจารณาได้จากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานมีค่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (�̅� = ๓.๗๙, 
SD =๐.๔๓) โดยพนักงานเห็นว่า การฝึกอบรมท าให้เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมี
ความส าเร็จและควรมีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังสร้างขวัญก าลังใจกับพนักงาน มีความรู้สึกว่าได้มี
ความรู้เพิ่มมีความก้าวหน้า ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรคงความสามารถในการท างานกับองค์การต่อไปการพัฒนาบุ
คลาการจึงเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและปรับปรุงทักษะการท างานของบุคลากร โดยการฝึกอบรมหรือวิธีการ
อื่น เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตการท างานรวมทั้งการพัฒนาอาชีพได้เหมาะสมในลักษณะของการวางแผนงาน
อาชีพให้รู้ว่าตนเองและองค์การมีทิศทางในการเจริญเติบโตอย่างไรผลดีของการฝึกอบรมคือ ลดเวลาในการ
เรียนรู้ เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ท าให้ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เป็นการสร้างเจตคติที่ต่อการท างาน และสร้างความ
ผูกพันและภักดีต่อองค์กรใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างาน วางแผนก าลังคน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ในการท างานและเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงาน ด้านทักษะ และความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (๒๕๔๗: ๒๑๐ ) นอกจากนี้การฝึกอบรมท าให้เกิดการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งตามแนวคิดของธงชัย สันติวงษ์ (๒๕๓๖ :๑๖๔) ที่ช้ีให้เห็นว่า การฝึกอบรมหมายถึง
กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างมีระบบเพื่อที่จะหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและก่อให้เกิดผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร 
ส่วนการเรียนรู้ หมายถึง การกระท าซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับความช านาญเพิ่มขึ้นหรือมีความรู้เพิ่มขึ้น มี
ความสามารถมากข้ึน ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร และเสนาะ ติเยาว์ (๒๕๓๗) ที่
กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคคล ได้เรียนรู้และมีความช านาญเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง โดยมุ่งให้คนได้รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและเพื่อเปลีย่นพฤติกรรมของคนไปในทางที่
ต้องการ ผลการศึกษาดังกล่าวช้ีให้เป็นถึงความส าคัญของการฝึกอบรมพนักงานซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานให้กับพนักงานและส่งผลดีต่อองค์กรผลการศึกษา
ครั้งนี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล
การทดสอบพบว่า ตัวแปรการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับค่อนข้างมาก (r = .
๗๗๓) กับประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั่ง
ไว้ผลการทดสอบที่ยอมรับสมมติฐานดังกล่าว ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะ
เป็นการวัดการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กรได้ การประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลต่อขวัญก าลังใจของ
พนักงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จการท างานของพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงานนั้นถือเป็นการบรรยายเชิง
ระบบเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนในการท างานของบุคคลหรือองค์กร การประเมินค่าผลการปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่อาศัยมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งนั้น ๆ เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (๒๕๔๗) ที่ช้ีให้เป็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการที่หน่วยงานจัดขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติทั้งด้านคุณลักษณะและ
ผลงานท่ีได้ปฏิบัติไปแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีจุดหมายที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของหน่วยงานและนโยบายของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในด้านความดีความชอบเป็นการปูนบ าเหน็จรางวัล 
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และพิจารณาในด้านความเหมาะสมเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ใช้ส าหรับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
หรือให้ออกจากงาน พัฒนาคุณภาพของการท างาน เป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมบุคลากร ท าให้
ทราบถึงพฤติกรรมการท างานของพนักงานและน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างาน และการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีหลักการ
ประเมินจากกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายเพื่อจะไดก้ารประเมินที่เป็นธรรม มาตรฐานของการปฏิบัติงาน สมรรถภาพใน
การปฏิบัติงาน และความยุติธรรมในการประเมิน ผลการศึกษาในครั้งนี้ให้ข้อสนับสนุนว่าพนักงานรู้ว่าการ
ประเมินผลเป็นการวัดหรือประเมินค่าผลการปฏิบัติงานที่สามารถให้คุณให้โทษได้ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

๕. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กันความส าเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในทางบวกใน
ระดับค่อนข้างมาก (r = .๖๔๗ ) กับความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการทดสอบที่ยอมรับสมมติฐานดังกล่าวให้ข้อสนับสนุนว่า การปฏิบัติงานให้มี
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งวิรัช สงวนวงศ์วาน (๒๕๓๓) กล่าวไว้ว่า ความส าเร็จของการบริหารงาน
จะเป็นเครื่องช้ีความเจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์การ งานที่ส าคัญของผู้บริหารองค์การก็คือ งาน
ในหน้าที่ของการบริหาร ซึ่งจะเหมือนกันเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดใดมีจุดประสงค์ใด จะเป็น
เครื่องมือช่วยให้การบริหารหรือการจัดการมีความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจะต้องเลือกการ
บริหารที่เหมาะสมกับองค์การของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การมาก
ที่สุด และสมพงษ์เกษมสิน (๒๕๒๓) ได้กล่าวว่าการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือการท างานที่ต้องการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะพิจารณาว่างานใดมีความส าเร็จหรือไม่ก็พิจารณา
ได้จากผลงาน การด าเนินงานขององค์กรปัจจัยส าคัญคือ การปฏิบัติงานของพนักงานเมื่อพนักงานมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานก็จะท าให้งานมีความส าเร็จ การบริหารจัดการมีส่วนสัมพันธ์กับความพึงพอใจได้แก่ 
ความมั่นคง ความก้าวหน้า สถานที่ท างาน ความศรัทธาต่อหัวหน้างาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผล
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจปานกลาง (X̅ = ๓.๓๒, 
SD = ๐.๖๙) โดยเฉพาะพนักงานมีความพึงพอใจกับการฝึกอบรมที่บริษัทจัดให้ และผลการศึกษาด้าน
ความส าเร็จในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง (X̅ = ๓.๒๖, SD = ๐.๖๗) โดยพนักงานต้องการให้บริษัทมีผลผลิตที่ดี ทั้งนี้เพราะพนักงานมีความ
ช านาญและขวัญก าลังใจดี นอกจากนี้ปัจจัยจูงใจที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ในการท างานเกิดความชอบ
งานและรักงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และเป็นตัวสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์กร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความส าเร็จมากยิ่งขึ้นประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าอาทิ การได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของ
บุคคลในองค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม และปัจจัยค้ าจุนที่ค้ าจุนให้
แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเกิด
แรงจูงใจในที่สุดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ พร้อมทั้งผลงานวิจัยของ Trotta (๒๐๑๑) ได้ศึกษาเรื่อง”
การใช้ระบบสารสนเทศในการ  บูรณาการแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) กับ แนวคิดการบริหาร
จัดการสาธารณะ : การศึกษาเชิงประจักษ์ในองค์การสาธารณะในประเทศอิตาลี” โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเพื่อ ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (NPM) และแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะ (Public Governance--PG) ในเชิงลึกทั้งในด้าน
ทฤษฏีและด้านการปฏิบัติ โดยงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการ ๔๔ คนท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีในส านักงานสาขาขององค์การราชการในประเทศอิตาลีจากสี่ภูมิภาค จากการศึกษาพบว่า เป้าหมายของ
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การจัดการภาครัฐแนวใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ ในขณะที่เป้าหมายของ การบริหารจัดการสาธารณะ (PG) มี
จุดเน้นที่การเสริมสร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณะของ
ประชาชน ซึ่งการปฏิรูปองค์การราชการให้บรรลุผลนั้น ทั้งแนวคิด NPM และ แนวคิด PG จะต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานลงไปจนถึงระดับรากฐาน และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน ทั้งสองกระแสหลักของการบริหารจัดการรัฐกิจดังกล่าว ทั้งนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะน ามา
ปรับใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในตัวองค์การ อันเป็นเป้าหมายของ NPM และยัง
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในท างานเชิงรุกให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
จัดการด้วยตนเองมากขึ้น ตามหลักแนวคิด PG ข้อสรุปจากการวิจัย มีดังนี้ ๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วย
สนับสนุนหน้าที่การวางแผน การควบคุม และสร้างให้เกิดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ๒) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มพูนและรักษาความยั่งยืนการปฏิรปูระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ทั้งจาก
ด้านพันธภาระของภาครัฐและจากด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยบูรณาการกระแสการปฏิรูปนามแนวทางของ 
NPM และ PG เข้าด้วยกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ๑. ผลจากการศึกษาครั้งนี้ให้ข้อสนับสนุนว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นสิ่งแรกของ
องค์กร ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารงาน เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งส าหรับ
องค์กร  

๒. การสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ ถ้าคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพและมีทักษะ
ตรงกับงาน ก็จะท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่การฝึกอบรม เป็นการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการพัฒนาพนักงานท่ีมีอยู่ให้มีคุณภาพ  

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนก็เป็นปัจจัยจูงใจให้พนักงานพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานอย่างมีความส าเร็จ ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้องค านึงถึง และต้องดูแลเอาใจ
ใส่และปรับปรุงวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและน าไปใช้ได้อย่างเหมาสม ซึ่งจะส่งผลให้การ
บริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาคร้ังต่อไป 
 ๑. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ปรับปรุงวิธีการบริหาร
บุคคลให้มีความส าเร็จยิ่งข้ึน 
 ๒. ควรศึกษาความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางแก้ไขการบริหารงานบุคคล 
 ๓. ควรศึกษาในตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องทั้งปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนา
บุคลากรในส านักเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาให้เกิดผลอย่างสูงสุดและควรมีการวิจัยในเชิง
คุณภาพเพิ่มเติมเพื่อเป็นการศึกษาในเชิงลึกน าไปใช้พัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ต่อไป 
 
 
 
 



178 
 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
กีรติ ยศยิ่งยง (๒๕๕๘). การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 

อริยมรรค. 
เกศินี หงสนันท์.(๒๕๕๘). การบริหารบุคคลในราชการไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธ์นะการพิมพ.์ 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน.์ (๒๕๕๑). พฤติกรรมองค์กร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (๒๕๕๑). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยทุธ์. กรุงเทพมหานคร : ทีพีเอ็นเพรส. 
ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรตัน์.(๒๕๕๐).บริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ.กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ธงชัย สันติวงษ์. (๒๕๕๕). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. ๒๕๔๐. “บทบาทหนังสือพิมพ์ต่อการพัฒนาการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 

๒๕๓๕”. การค้นคว้าแบบอิสระรฐัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐. 

บุญทัน ดอกไธสง และ เอ็ด สาระภูมิ. (๒๕๕๕). ประสิทธภิาพการบริหารบุคคลในองค์การ.กรุงเทพมหานคร :  
ส านักพิมพ์รัชดา ๘๔ แมเนจเมนท์. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (๒๕๕๗). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ : พิมพ์ด ีจากัด. 
พนัส หันนาคิน. (๒๕๕๒). ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พะยอม วงศ์สารศรี. (๒๕๕๒). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งท่ี ๗). [กรุงเทพฯ] : คณะวิทยาการ

จัดการ สถาบันราชภฏัสวนดสุิต. 
พงศ์  หรดาล. (๒๕๕๗).การวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร:โรง

พิมพ์สถาบันราชภฎัพระนคร.  
วีระศักดิ์ เครือเทพ. (๒๕๕๑). “ขีดความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรอบ

วิเคราะหเ์บื้องต้น,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน): หน้า ๗๘-
๑๐๔. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ. (๒๕๕๖). การบริหารงานบุคคลากรภาครัฐไทย: กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์, ภาควชิาประศาสนศาสตร์. 

เสนาะ ติเยาว์. (๒๕๕๑). หลกัการบริหาร (พิมพ์ครั้งท่ี ๖). [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สมยศ นาวีการ. ๒๕๕๓).การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์กรุงธนพัฒนา. 
สมพงศ์ เกษมสิน. (๒๕๕๑). การบริหาร. (พิมพ์ครั้งท่ี ๘). กรุงเทพ ฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์. 
อุทัย เลาหวิเชียร. (๒๕๕๓). รัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะวิชาและมิติต่าง ๆ (พิมพ์ครั้งท่ี ๖).
กรุงเทพมหานคร:  

ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 
อ านวย แสงสว่าง. (๒๕๕๔). หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์. 
 
ภาษาอังกฤษ 
Applewhite, Phillip B. (๒๐๑๒). Organization and Behavior. New York : Pretice - Hail.Bacon, 

n., Ackers, P., Storey, J. & Coates, D. (๑๙๙๖). It's small world : Managing 
human resources in small business. The international journal of human Resource 
management. ๗ (๑). ๘๒ - ๑๐๐. 

Locke, E.A. (๒๐๐๖). The Nature and Causes of Job Satisfaction in Marvin D. Dunnette.   

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=ณัฏฐพันธ์%20เขจรนันทน์


179 

 

Landbook of Industrial and Organization Psychology. Chicago : Ram McNally. 
Kossek and Block. (๒๐๑๒).Workplace policies and practices to support work and families:  

Gapsin implementation and linkages to individual and organizational 
effectiveness.InS.Bianchi,L.Casper,K.Christensen&R.BerkowitzKing(Eds),Workforce/wo
rkplacemismatch? Work, family, health and well-being. (pp. in press) 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Mondy, R. W. (๒๐๑๐). Human Resource Management. ๑๐th ed. Upper Saddle River, 
N.J.:  

Pearson Prentice Hall. 
Rothwell, W. and Kazanas, H. (๒๐๑๒). Human Resource Development: A Strategic 

Approach. Amherst, M.A.: Human Resource Development Press



180 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
“THE ๑st  NATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES” 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปัญหาและความต้องการในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

Problems and needs for Sangha’s Administration in 
๓ Southern Border Provinces 

พระครูอรรถจริยานุวัตร (สุเทพ ศรีทอง)  
PhrakruAtthajariyanuwatra (Suthep Srithong)* 

พระปลัด สุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ  
Phrapaladsurasak   Phunnawuttho** 

พระมงคล วรมงฺคโล  
PhraMongkol   Woramungkalo*** 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑).เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ภายใต้
สถานการณ์ความรุนแรงท่ีมีผลต่อการบรหิารการปกครองของคณะสงฆ์ในใน๓จังหวัดชายแดนใต้ ๒.).เพื่อทราบ
ปัญหาอุปสรรคความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้บริหารการปกครองคณะสงฆ์ใน๓จังหวัดชายแดนใต้ โดย
ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกพระสังฆาธิการในฝ่าย
ปกครอง (คณะธรรมยุต) ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                      

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารการปกครองของคณะสงฆ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นไปด้วยความยากล าบากทั้ง ๖ ด้าน กล่าวคือ ด้านการปกครอง มีปัญหาในด้านจ านวนภิกษุและสามเณร
ลดลง วัดจะร้างเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย ด้านการศาสนศึกษา ทั้งแผนกนักธรรมบาลีมีจ านวนขาดแคลน 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ก็มีน้อยและด าเนินการล าบาก ด้านการเผยแผ่ ศาสนธรรม เป็นไปได้ยากและน้อยมาก 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ก็มีจ ากัด  ด้านการสาธารณูปการ ก็ขาดการอุดหนุนอุปถัมภ์ ทุกด้านล้วนประสบ
ปัญหาและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เป็นลบทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ดังกล่าว มีความรุนแรงมุ่งเอาชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของชาวพุทธในพื้นท่ี โดยมีความต้องการและข้อเสนอแนะ คือ ต้องการความปลอดภัย โดยที่รัฐต้องมี
ความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหา และสร้างความมั่นใจในการแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้
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นี้อย่างจริงจังและจริงใจเพื่อให้คนในพ้ืนท่ีเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถด ารงชีวิตอย่างอย่าง
ปกติสุขเหมือนประชาชนในจังหวัดอื่นของรัฐไทย 
ค าส าคัญ การปกครองคณะสงฆ์ ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

Abstract 
 
 This research has  ๒  subjective as follow :  ๑ )  To study the context of Sangha’ s 
administration under violence of ๓  border provinces of Thailand.  ๒) To study the needs and 
guidance  of Sangha’ s officials from local area.  It use research methodology of qualitative 
approaches by studying primary and secondary documents and in- depth interview Sangha’ s 
officials in local area.  

Results of this research found that the context of context of Sangha’ s administration 
under violence of ๓  border provinces of Thailand are in crisis all ๖  topics such as ; 
governmental dimension has decrees of a number of monks and novice included the 
emptiness of Buddhist temple because of their safety concerns.  Educational dimension 
included Pali and Dhamma study are lack of learner and teacher.  Social welfare educational 
dimension has a problem and facing terrible of seting process. Dhamma extension is too hard 
because of their safety.  Public infrastructure has a terrible of lacking of rising fund because 
local Buddhists are moved out area to other province.  This crisis of Buddhist Sangha is effect 
of ๓ border province’s violence  which are threatening and killing in this area 

For the guideline and suggestion of this research are Royal Thai police ,Thai army and 
Thai government are sincere and honest to solving this problem and bring true peace to both 
Thai Buddhists in this ๓ border province.  
Keyword : Sangha Administration Problems of ๓ Southern border Provinces  
 
บทน า 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ต้องการให้รัฐไทยมีการบรรลุวิสัยทัศน์
คือ การที่ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒) ดังนั้น มั่นคงของรัฐ จึงมีความส าคัญโดยเฉพาะ สถานการณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดน
ใต้ ซึ่งจากข้อมูล เชิงประจักษณ์ พบว่า  สถิติจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่
ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๘ เกิดเหตุการณ์ทั้งสิ้น ๑๕,๓๗๔ เหตุการณ์ โดยรวมมีเหตุการณ์เฉลี่ยปีละ ๑,๒๘๑ เหตุการณ์ 
แต่เมื่อดูแนวโน้มเหตุการณ์ทั้งหมด ๑๒ ปี จะพบว่ามีจุดตัดของเหตุการณ์เป็นสองช่วงใหญ่ๆ คือในระหว่างปี 
๒๕๔๗-๒๕๕๐ และช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๘ ในช่วงสี่ปีแรกนั้นเหตุการณ์จะรุนแรงมาก เฉลี่ยปีละ ๑,๙๒๖ ครั้ง 
ส่วนช่วงที่สองระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๘ มีเหตุการณ์เฉลี่ยปีละ ๙๕๙ ครั้ง  น่าสังเกตว่าเมื่อดูเหตุการณ์
โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘ นี้ ได้เกิดเหตุการณท์ั้งสิ้น ๖๗๔ เหตุการณ์ซึ่งนับได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ความไมส่งบต่ า
ที่สุดในรอบ ๑๒ ปี   ผู้เสียชีวิตในรอบ ๑๒ ปี มีทั้งสิ้น ๖,๕๔๓ ราย เฉลี่ยปีละ ๕๔๕ ราย เฉพาะปี ๕๘ พบว่ามี
ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๒๔๖ ราย เฉลี่ยเดือนละ ๒๐ ราย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ในรอบ ๑๒ ปี มีทั้งสิ้น ๑๑,๙๑๙ ราย 
เฉลี่ยปีละ ๙๙๓ ราย เฉพาะปี ๕๘ พบว่ามีผู้ บาดเจ็บท้ังสิ้น ๕๔๔ รายเฉลี่ยเดือนละ ๔๕ ราย (ข้อมูลจากศูนย์
เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้,๒๕๕๙) 
 จากข้อมูลและปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิด ความไม่สงบสร้างความหวาดกลัวให้กับ ผู้คนใน
พื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ์ ดังมีข้อมูลจากงานวิจัย พบว่า  ส าหรับงานวิจัยเรื่อง 
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“การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดยะลา ปัตตานี  และนราธิวาส 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้”  พบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีผลกระทบต่อพระสงฆ์ในพ้ืนที่ ทั้งในด้านวิถีการด ารงชีวิตที่มีความยากล าบากมากขึ้น ด้านการเผยแผ่
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาลดลง ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวาง และด้านการสังคมสงเคราะห์ก็
เป็นไปอย่างล าบาก  งานวิจัยข้างต้นระบุว่า พระสงฆ์และชุมชนได้เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิบัติศาสนกิจ คือจัดให้มีก าลังทหารคอยให้ความคุ้มกันให้ความปลอดภัยเมื่อบิณฑบาตและประกอบพิธีกรรม 
ตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจอ่ืน ๆ ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาและลดขั้นตอนลง 
ส่วนการเผยแผ่หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ได้มีเฉพาะในวัดและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเผยแผ่โดยใช้
สื่อหนังสือหรือซีดีธรรมะแก่ประชาชนแทน (เหตุความรุนแรงชายแดนใต้ ท าวิถีพระเปลี่ยน) 
 จากข้อมูล ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและเป็นผลต่อความมั่นคงของ
รัฐอีกด้วย การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ไม่ใช่เฉพาะแค่ ๓ จังหวัดเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ปกครองคณะสงฆ์ในเชิงโครงสร้างการปกครองทั้งหมด ตลอดจนถึงผู้ปกครองหรือพระสังฆาธิการระดับรองลง
ไปคือ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส ซึ่งมีจ าเป็นต้องบริหารการปกครองคณะ
สงฆ์ในความรับผิดชอบให้เกิดความสงบ และเรียบร้อยเพื่อสันติสุขแห่งคณะสงฆ์และความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา  
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ คือ 
๑. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงที่มีผลต่อการ

บริหารการปกครองของคณะสงฆ์ในใน๓จังหวัดชายแดนใต้ ของคณะธรรมยุต 
๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้บริหารการปกครองคณะสงฆ์ใน๓

จังหวัดชายแดนใต้ ของคณะธรรมยุต 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านการปกครองคณะสงฆ์ 

ในอดีตวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักพระธรรม
วินัยเป็นหลักในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ธรรมเป็นแม่บท   แต่เกิดรัฐชาติ (Nation state) รัฐจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นมา เพื่อให้
คณะสงฆ์ใช้เป็นรูปแบบปกครองกันเอง  โครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แต่ไม่ว่าในรัฐสมัยใดก็ตาม ศาสนจักรก็ยังคงด ารงอยู่ภายใต้
อาณาจักร ต่างพ่ึงพาอาศัยกันในเชิงโครงสร้างและด ารงสถานแบบอุปถัมภ์จากรัฐ ความมั่นคงของรัฐและความ
มั่นคงของอาณาจักรจึงส่งผลต่อความมั่นคงของศาสนจักรโดยตรงด้วยเช่นกัน 

 องค์ความรู้ด้านบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 

ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ชาวพุทธคือชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากบริบทของจังหวัดอื่น ๆ 
กล่าวคือ การเกิดปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดเหตุเข่นฆ่าพระภิกษุสงฆ์ที่ออก
บิณฑบาต แม้รัฐจะได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถท่ียุติความรุนแรงเหล่านี้ได้ ท าให้ผู้คนต้อง
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ใช้ชีวิตด้วยความกลัว เกิดความหวาดระแวงกันและกัน (ทรงเกียรติ ศรีจันทร์, ๒๕๕๑) รวมทั้งการสังหาร
พระภิกษุเสมือนจงใจท าลายความสัมพันธ์คนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิม(บัณฑิต สะมะอุ่น,๒๕๔๗) และ
กลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนาซึ่งก่อให้ความเข้าใจผิด สู่สาเหตุของความขัดแย้งท่ีกระบทตอ่
พระสงฆ์(ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี,๒๕๕๑) 

 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และความรุนแรงท่ีมีผลต่อการบริหารการปกครอง 
การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจในทาง

พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก   การท าความเข้าใจเพื่ออธิบายถึงสภาพปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ 
โดยเฉพาะจึงมีความจ าเป็นที่รัฐไทยต้องท าความกระจ่างเพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไข ดังในงานของ ดร.
ประสงค์ โตนด,(๒๕๕๘) เรื่องการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์กับปัญหาความขัดแย้งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเห็นว่า  ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ ด้านการสาธารณูปการ 
มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดทั้งต่อความมั่นคงของศาสนจักรและส่งผลต่อความมั่นคงของอาณาจักรอีกด้วย 

 
 องค์ความรู้ด้านงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

จากการศึกษาและทบทวนวิจัยของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทพระสงฆ์ การปกครองคณะสงฆ์ 
และการศึกษาสภาพบริบท ตลอดจนอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุสังคม ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ (ก.) องค์
ความรู้งานวิจัยทางด้านบทบาทและการท าหน้าที่ของพระสงฆ์ ส่วนใหญ่พบว่า พระสงฆ์ได้ท าหน้าที่เกื้อกูลต่อ
ชุมชนและได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนในฐานะตัวแทนทางศาสนา (ข.) องค์ความรู้งานวิจัยทางด้านความแตกต่าง
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ พบว่า ความขัดแย้งและสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่น้ัน 
เป็นเพราะความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ลักษณะทางสังคมและ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
น ามาซึ่งพื้นฐานทางจิตวิทยาที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุเกิดการ ความไม่เข้าใจ ความ
หวาดระแวง ความรู้สึกต่ออ านาจรัฐในทางลบท่ีสะสมมานาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ ต้องการที่จะตอบค าถามว่า สภาพการณ์การบริหารการปกครองคณะสงฆ์เป็นอย่างไร 
ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารการ
ปกครองทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ เพื่อสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ซึง่ประกอบด้วย ประเด็นต่าง ๆ คอื 

๑. ประเด็นบริบทสถานการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด  
๒. ประเด็นการบริหารการปกครองคณะสงฆ์(ธรรมยุต) ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ภารกิจทั้ง ๖ ด้าน 

ด้านการปกครอง  ด้านการศาสนศึกษา  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์  ด้านการสาธารณูปการ    

๓.ประเด็นปญัหาและความต้องการ  และข้อเสนอแนะ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การด าเนินการวิจัย ครั้งนี้  ผู้วิจัย ได้เลือกพื้นที่ในการด าเนินการวิจัย ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งเป็นเขตการปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) เพื่อมุ่งจะตอบค าถามการวิจัยถึง
สภาพการณ์ปกครองในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารการปกครอง โดยมี
ประเด็นในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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การเลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเพื่อทราบถึง สภาพการณ์บริหารการปกครองคณะสงฆ์

ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทราบถึงสภาพปัญหาของการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ใน ๓ 
จังหวัดชายแดนใต้ โดยเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ซึ่งได้แก่ จังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี    
มีองค์ประกอบที่ต้องการศึกษา ๖ ด้าน ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
การเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการสาธารณสงเคราะห์  ด้านการสาธารณูปการ ซึ่งใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย 
โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล  (Key informants ) และพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

๑ เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) จ านวน ๑ รูป    
๒  เจ้าคณะจังหวัด ยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส (ธรรมยุต)    จ านวน ๑ รูป  
๓. ตัวแทนพระสังฆาธิการผู้ปกครอง จังหวัด ยะลา (ธรรมยุต)   จ านวน ๑ รูป   
๔. ตัวแทนพระสังฆาธิการผู้ปกครอง  จังหวัด ปัตตานี (ธรรมยุต)   จ านวน ๑ รูป   

  ๕. ตัวแทนพระสังฆาธิการผู้ปกครอง  จังหวัด นราธิวาส (ธรรมยุต) จ านวน ๑ รูป 
 ๖. อดีตเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)      จ านวน ๑ รูป    
ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ที่รับผิดชอบโดยตรงในเขตการปกครอง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผู้วิจัยจะเข้าไปศึกษาวิจัยทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary research) แล้วน ามารวบรวมและ
วิเคราะห์เพื่อสร้างกรอบค าถามและประเด็น (Content)ค าถามในการสัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคล้องและ
น่าเช่ือถือ (Probity) กับวัตถุประสงค์การวิจัย แล้วน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ ท่าน ตรวจสอบและให้
ค าแนะน า หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยได้น าประเด็นกรอบค าถามเพื่อการสัมภาษณ์นั้นมาปรับปรุงและ แก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงพื้นที่เพื่อเข้าเก็บข้อมูล  โดยจะให้วิธีการ สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth  
interview)  ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ทั้งแบบที่เป็นทางการ (Formal interview) และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
         เมื่อศึกษาเอกสารช้ันต้น (Primary data) และเอกสารช้ันรอง (Secondary data) ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ผู้วิจัยจะน ามาสรุปประเด็น (Contents) แล้วน ามาวิเคราะห์ พร้อมกับเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) และ การสัมภาษณ์ (Interview) ทางโทรศัพท์  แล้วน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ประเด็นท่ีต้องการศึกษา (Content Analysis) อย่างเป็นระบบ 
 
ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. สภาพการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงใน๓จังหวัดชายแดนใต้ 
อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) เป็นผู้ปกครอง โครงสร้างการบริหารการ
ปกครองของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ธรรมยุต) จึงประกอบด้วย  ๑.เจ้าคณะภาค ๒.เจ้าคณะจังหวัด  (ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส)  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้าคณะจังหวัด ๑ รูปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด 
เหตุผลคือ วัดใน ๓ จังหวัดมีจ านวนน้อยจึงได้ยุบรวม ๓ จังหวัดมีเพียง ๑ เจ้าคณะจังหวัดเท่านั้น ๓. เจ้าคณะ
อ าเภอ มี ๒ ต าแหน่ง กล่าวคือ เจ้าคณะอ าเภอจังหวัดปัตตานี ๑ รูป  และเจ้าคณะอ าเภอจังหวัดยะลา ๑ รูป 
เท่านั้น ๔. เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะต าบลจังหวัดปัตตานี ๑ รูป และเจ้าคณะต าบลจังหวัดยะลา ๑ รูป ๕.เจ้า
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อาวาสมีทั้งหมด ๑๗ รูป   ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  ด้านการปกครอง  มีวัดในเขตปกครองทั้งสิ้น จ านวน 
๑๗ วัด 
  

 จังหวัดปัตตานี  มี ๖ วัด จ านวนพระภิกษุ/รูป สามเณร/รูป ศิษย์วัด/คน 
๑ นพวงศาราม ๙ ๘ ๓ 
๒ มะปริงวารีราม ๕ - - 
๓ หงสาราม ๖ - - 
๔ ทุ่งข่อย ๕ - ๓ 
๕ สันติการาม ๑ - - 
๖ ขจรประชาราม ๗ - ๓ 
 รวม ๓๓ ๘ ๙ 
 จังหวัดนราธิวาส  มี  ๔ วัด จ านวนพระภิกษุ/รูป สามเณร/รูป ศิษย์วัด/คน 
๑ ป่าชุมทอง ๑๕ - - 
๒ โต๊ะโม๊ะ ๗ - ๑ 
๓ พลับพลาวนาราม   ๙ - - 
๔ สวนธรรม ๓ - ๒ 
 รวม ๓๔  ๓ 
 จังหวัดยะลา   มี   ๗  วัด จ านวนพระภิกษุ/รูป สามเณร/รูป ศิษย์วัด/คน 
๑ ยะลาธรรมาราม ๖ ๑ ๑ 
๒ ธารโต ๒ - - 
๓ ปิยะธรรมาราม ๑๑ - - 
๔ คชศิลาวนาราม ๒ - - 
๕ สวนแก้ว(ปูแหล) ๑ - - 
๖ ตรีมิตร ๖ ๑ ๑ 
๗ สวนใหม่ ๕ ๑ แม่ชี ๕ 
 รวม ๓๓ ๓ ๖ 

 
๒. สภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
ภารกิจทั้ง ๖ ด้านของการปกครองคณะสงฆ์ ก็จ าเป็นต้องอาศัยรัฐในการสร้างความสงบให้เกิดก่อน

เป็นส าคัญ การของศาสนจักรจึงจะขับเคลื่อนไปได้ จึงขอสรุปประเด็น ปัญหาและความต้องการในการบริหาร
การปกครองคณะสงฆ์ใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 

ด้านการปกครอง   
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า เจ้าคณะภาคมอบหมายนโยบายโดยการลงพื้นที่ประชุมพระสังฆาธิ -

การในเขตปกครอง ตามวาระที่เหมาะสม การปกครองคณะสงฆ์ในระดับวัดในพื้นที่แต่ละวัดก็มีเจ้าอาวาสเป็น
ผู้ท าหน้าที่บริหารและปกครอง โดยยึดพระธรรมวินัยเปน็เครื่องปกครองตนในเบื้องต้น แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่
ส าคัญที่สุดก็คือ ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีที่ยังคงมีการเข่นฆ่าเอาชีวิตนี้ได้กลายเป็นตวัแปรที่ส าคัญที่สุดในการ
บริหารการปกครองคณะสงฆ์ จ านวนพระสงฆ์โดยภาพรวมทั้งประเทศก็มีจ านวนลดลง จ านวนพระสงฆ์ใน ๓ 
ย้ายออกไป ชาวบ้านที่เคยอุปถัมภ์พระสงฆ์ก็ย้ายออก จ านวน ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง พระสงฆ์ไทยใน
อนาคต ของชาญณรงค์ บุญหนุน (๒๕๕๑.น.๕๕-๕๖)ที่พบว่า ศาสนทายาทที่จะมาสืบต่อพระพุทธศาสนาจะมี
แนวโน้มลดลง จ านวนภิกษุสามเณรที่จะมาทดแทนก็จะลดน้อยลงไปด้วย ท าให้เกิดช่องว่างขึ้นในพระศาสนา  
ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 
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ด้านศาสนศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า การปกครองคณะสงฆ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรมโดยเฉพาะแผนกสามัญ แม้กระทั่งแผนกบาลีและนักธรรมก็ขาดแคลนอย่างยิ่ง ไม่มีการเรียนการ
สอนที่เป็นทางการ การปริยัติก็เลยตกต่ า เพราะล าพังจะเอาตัวเองให้รอดปลอดภัยก็ล าบาก การจัดการศึกษา
เป็นไปได้ยาก แผนกบาลีนักธรรมก็ลดน้อยลงทั้งปริมาณและคุณภาพ ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นการบ่งบอกว่า 
การศึกษาสายปริยัติธรรม ทั้งสามัญ บาลี และนักธรรมนั้น อยู่ในห้วงวิกฤติ ล าพังจะเอาความปลอดภัยก็ล าบาก 
การศึกษาจึงเป็นไปได้ยากในภาวะแทบจะเหมือนสงครามใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อการปริยัติหายไป ความ
เสื่อมก็จักตามมา 

ด้านการศึกษาสงเคราะห ์
 กล่าวโดยสภาพทั่วไป การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กอ่อนภายในวัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้ปรากฏแก่เด็กและเยาชวน แต่ส าหรับในเขตปกครองคณะสงฆ์ ๓ 
จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ไม่มีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ก็ไม่มี  
ประเด็นการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน อาจจะเป็นที่พอเข้าใจได้ว่า ปรากฏการณ์เด็กเกิดน้อยก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาด้านนี้ด้วย แต่ปัจจัยหลักของ การคณะสงฆ์ในพื้นที่ สามจังหวัด อยู่ที่
เรื่อง ความหวาดกลัว และความปลอดภัย เป็นส าคัญ 

การเผยแผ่ศาสนธรรม  
 การเผยแผ่ศาสนธรรม หมายถึง รูปแบบในการด าเนินงานในลักษณะที่เป็น กิจกรรมหรือโครงการ
เฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบ้าง ตามความประสงค์ของพระสังฆาธิการฝ่ายปกครองหรือเจ้าอาวาสเองบ้าง 
โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นต้น แต่ก็เป็นไปได้ยาก การประกาศให้พื้นท่ี ๓ จังหวัดอยู่ภายใต้
ภาวะฉุกเฉินหรือกฏอัยการศึก นอกจากจะเป็นการท าให้ฝ่ายรัฐท างานได้สะดวกข้ึน แต่บรรยากาศ ก็ท าให้เกิด
ความเงียบเหงา หวาดกลัวในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีอยู่บ้างว่า มียอดการเข้าสอบ ธรรมศึกษาของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น นับเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งอันเป็นการเพาะเมล็ดพันธ์ทางพระพุทธศาสนา
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

ด้านสาธารณสงเคราะห ์
 กิจกรรมภารกิจด้านนี้ งานการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและภิกษุเป็นแกนน า เช่น การ
สงเคราะห์ญาติโยมอ านวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ ประชุม อบรม การประกอบอาชีพ การสร้างความมั่นคง
ในชุมชนท้องถิ่น วัดพึ่งพาบ้าน แล้วบ้านก็ได้พึ่งพาวัด เป็นต้น  ใน สามจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมหรือภารกิจ
ด้านนี้มีเพียงการสงเคราะห์ญาติโยมให้เวลา ฌาปนกิจศพ เท่านั้น  ภารกิจด้านนี้ จึงเป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงมิได้
ท าให้คนในชุมชนมาพบปะกันท่ีวัดพอได้ให้ก าลังใจกัน 

ด้านสาธารณูปการ 
 ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้วัดเอื้อประโยชน์ตามภารกิจด้านอื่น  ๆ เช่นการ
ก่อสร้างอาคารสถานท่ีวัดเป็นส าคัญ งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่ากัน เมื่อคนมาท าบุญน้อย พระสงฆ์ก็
ไม่อาจพัฒนาเสนาสนะในวัดให้เกิดขึ้นได้ วัดในสามจังหวัดชายแดนใต้ การระดมทุนก็ยังเป็นเรื่องยาก เพราะ
ชาวบ้านในชุมชนเองก็ล าบาก  จึงพอจะสรุปได้ว่า ภารกิจท้ัง หก ด้านของการปกครองคณะสงฆ์ใน สามจังหวัด
ชายแดนใต้นั้น อยู่ในขั้นวิกฤติ เป็นวิกฤตของรัฐ และส่งผลสู่วิกฤติของคนในพื้นที่และกลายเป็นวิกฤติของ
พระพุทธศาสนาในท่ีสุดนั่นเอง 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การปกครองคณะสงฆ์ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน ซึ่งการปกครองดังกล่าว
มีความสัมพันธ์กับบริบทที่อยู่ภายใต้การใช้ความรุนแรง ตลอดจนสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย และ
สถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ รศ.สมบูรณ์  บุญฤทธิ์ และคณะ (๒๕๔๙,น.๖๒) ซึ่งพบว่า พระภิกษุสามเณรใน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบหลายด้าน  ได้แก่ ๑ ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต และพระสงฆ์มีการย้าย
ออกไปจ าพรรษาในจังหวัดอื่น ๆ ๒.ผลกระทบต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ๓.ผลกระทบต่อการเผยแผ่
ค าสอน เนื่องจากไม่อาจจะออกไปสอนหนังสือ แต่นั่นเป็นผลการวิจัยตั้งแต่ ปี พ..ศ. ๒๕๔๙ สภาพปัญหาก็
ยังคงอยู่ในสภาพเช่นนี้มาจนปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ดร.ประสงค์  โตนด (๒๕๕๘,น.๑๔๐-๑๔๕) 
ซึ่งพบว่า ความขัดแย้งที่กระทบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาในด้านศาสนพิธี ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนวัตถุ 
และด้านศาสนธรรม มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยชาวพุทธในการกระท าศาสนกิจทางพุทธ
ศาสนา และการท าศาสนกิจของสงฆ์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน ดังนั้นการกระท าศาสนกิจเหล่านี้จึง
ท าให้มีผลกระทบต่อคนไทยชาวพุทธ และพระสงฆ์ในพ้ืนท่ีที่ไม่สามารถหลีกเลีย่งได้ จากผลการวิจัย เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๙ และ พ.ศ.๒๕๕๘ สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาชายแดนใต้ก็ยังคงมีสภาพของความรุนแรงคงที่ 
กล่าวคือตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ความรุนแรงยังคงมีอยู่  เมื่อความรุนแรงมีอยู่ ก็ย่อมส่งผลต่อ ความปลอดภัย
ของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนท้ัง ๓ จังหวัด และก็ส่งผลต่อการปกครองคณะสงฆ์และการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระสงฆ์ โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ที่ส่งผลต่อการศึกษาด้านปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมบาลีมีจะมีอยู่แต่
จ านวนลดน้อยลงอย่างน่าใจหายอาจจะหมดไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาและภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหง้าของปัญหาอยู่ที่การก่อความไม่
สงบ ที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัย มีผลกระทบต่อทั้งศาสนจักรและอาณาจักร ภาครัฐจึงควรท าให้เกิดความ
ชัดเจน “จริงจังและจริงใจ” บ่งช้ีให้เห็นถึงความคลางแคลงในการแก้ไขปัญหาของรัฐ การน าเอาพุทธศาสนพิธี
เข้ามาเป็นเครื่องมือ เช่น การจัดโครงการถวายสังฆทาน ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สาส์นเสวนา ท าบุญประจ าทุก ๆ 
เดือนให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ รวมทั้งการด าเนินการให้เกิด พื้นที่พุทธมณฑลปัตตานี รัฐควรให้การส่งเสริม
และสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาทั้งปริยัติธรรมสายสามัญให้เพียงพอใน ๓ จังหวัดให้พุทธศาสนิกชน
ในพื้นที่ได้เกิดความเชื่อมั่นในการท างานเชิงรุกของรัฐอีกทางหนึ่งด้วย 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 

ข้อจ ากัดจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ลงพื้นที่จริงเนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลมีการก่อความไม่สงบ
อยู่เป็นระยะ  มีเพียงผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นด้านหลัก และใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ท าให้
ข้อมูลในเชิงลึกของงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกอย่างเพียงพอ การวิจัยที่ควรต่อยอดคือการที่ให้คนในพ้ืนท่ี๓
จังหวัดจริง ๆ เป็นคนท าวิจัยเพื่อสะท้อนความจริงที่ลุ่มลึกและเข้าใจบริบทได้มากกว่าคนนอกพื้นที่ โดยเลือก
ประเด็น สะท้อนความไม่มั่นคงของรัฐที่ส่งผลต่อความไม่มันคงของพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ความรุนแรง
ใน๓จังหวัดชายแดนใต้ 
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บทคัดย่อ 
  

 บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาจากร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.... จนกระทั่งมี
ผลักดันการบัญญัติเป็นกฎหมายส าเร็จเป็นอย่างไร อันส่งผลต่อนัยยะทางการเมืองไทย โดยผู้เขียนใช้การศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสาร ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
(พ.ศ.๒๕๕๓) และร่างพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ (พ.ศ.๒๕๕๗) รวมทั้งพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานประชุมคณะกรรมธิการวิสามัญ การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
เว็บไชต์ของรัฐสภา งานวิจัยที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุม พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์ เสวนาวิชาการ รวมทั้ง
แถลงการณ์ของภาคประชาชนการคัดค้าน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม เครือข่ายนักวิชาการ หน่วยงาน
ภาครัฐและการสนับสนุนขององค์กรของรัฐ ท้ังที่ปรากฏเป็นเอกสารและสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาร่างกฎหมายตลอดจนถึงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่แตกต่าง
กันในสาระส าคัญกับ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามีปัญหาทั้งเชิงแนวคิดและปัญหา
การมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย ปัญหาหลัก ๆ ที่เป็นข้อถกเถียงและไม่สอดคล้องกันตามหลักการ
คือ การตัดอ านาจของศาลปกครองและให้ศาลยุติธรรมคือศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดวินิจฉัยตัดสินคดี ค าสั่ง
ยกเลิกการชุมนุม ย่อมส่งผลต่อความน่าเช่ือถือขององค์การตุลาการและเป็นผลให้ศาลกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้
ชุมนุมได้  การร่างกฎหมายที่มีแนวปฏิบัติต่อการแจ้งการชุมนุม เป็นระบบอนุญาตมากกว่าการด าเนินการตาม
ระบบการแจ้งเพื่อทราบ ย่อมส่งผลกระทบให้การใช้สิทธิตามกฎหมายถูกจ ากัดและมีขั้นตอนด าเนินการที่
ยุ่งยากและมากข้ึนด้วย 
 ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ยังมีภาพรวมที่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพผู้ชุมนุม ที่จะมีปัญหามากขึ้น แล้ว
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะได้ครอบคลุมไปถึงการชุมนุมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของชาวบ้าน 
การชุมนุมของเกษตรกร หรือการชุมนุมของผู้ใช้แรงงาน หากถูกตัดสินให้ผิดตามที่กฎหมายก าหนดนั้นก็จะมี
ผลเสียตามมา เช่น การชุมนุมของผู้ใช้แรงงาน ถ้าผิดก็จะน าไปสู่การที่นายจ้างเลิกจ้างได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้น 
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะจึงไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมมากพอ แต่จะควบคุมการชุมนุม

                                                           
*
 บทความวิชาการชิ้นนี้ เป็นส่วนหนี่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอันเกี่ยวกับ ภาคนิพนธ์เรื่อง กระบวนการก าหนดนโยบายใน 

“พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘”  ผู้เขียนขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย ที่
เมตตาเป็นแหล่งก่อแนวคิดและน าทางการศึกษาของกฎหมายการชุมนุมสาธารณะอย่างจริงจัง 
** นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย email: 

nitihu.rakjandee@gmail.com 

mailto:nitihu.rakjandee@gmail.com
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การชุมนุมทางการเมืองเป็นส าคัญ  ข้ันตอนตามที่ระบุในกฎหมายยังเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าท่ีอาจห้ามการชุมนุม
ขึ้นโดยทางอ้อม ท้ังยังมีกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ก่อนมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศบังคับใช้ 
ค าส าคัญ : ปัญหาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ..., พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 
Abstract 

 
 Article is analysis problems of the draft of the public assembly act . . . .  until the 
legislative push is achieved.   The effect on Thai political.  Uses an analysis of the document, 
primary data from major sources include the Public Assembly (๒๐๑๐) and the Public Assembly 
( ๒ ๐ ๑ ๔ ) , as well as the Public Assembly Act B. E.  ๒ ๕ ๕ ๘ .  extraordinary Conference of the 
National Assembly, web site of the Congress Research on freedom of assembly, interviews, 
academic discussions and public statements of the opposition, social activist, academic 
network, government agencies and support of state organizations.  that all are documented 
and online media. 
 Considering the draft law, as well as the Public Assembly Act B.E.  ๒๕๕๘ , there was 
no significant difference in The Public Assembly Act B.E.  ๒๕๕๘ , found that there were both 
conceptual and participatory issues in the policy process. The main problems are controversial 
and inconsistent in principle.  The power of the Administrative Court and the Court of Justice 
is the civil court or court decision.  Canceled assembly order This would affect the credibility 
of the judiciary and, as a result, the courts become conflicting with the congregation. Draft law 
that deals with the assembly notice.  It is an authorization system rather than an 
implementation of a notification system. This would have the effect of restricting the exercise 
of legal rights and the more complicated and procedural steps. 
 This law also contains an overview of the deprivation of liberty.  thay have more 
problems; The law of public assembly covers all congregations.  It's a gathering of villagers. 
Farmer gatherings or a gathering of laborers.  If convicted under the law, it will have 
consequences such as the assembly of workers.  So, the law of public assembly is not aware 
of the rights and freedoms of assembly.  It will control the assembly of political rallies.  The 
procedure as stated in the law is also an obstacle.  Officials may ban indirect rallying.  There 
are also laws in force before this Act. 
Keyword: The problems of the draft of the public assembly act ...., Public Assembly Act B.E. 
๒๕๕๘ 
 
บทน า  

“เสรีภาพในการชุมนุม” (freedom of assembly) เป็นเสรีภาพหนึ่งที่รับรองรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยตลอดมา แล้วยังได้รับการรับรองโดยข้อ ๒๑ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) ที่บัญญัติว่า “สิทธิ
ในการร่วมประชุมโดยสงบย่อมเป็นที่ยอมรับ การจ ากัดตัดทอนการใช้สิทธินี้นอกเหนือจากที่เป็นไปตาม
กฎหมายและจ าเป็นแก่สังคมประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ทางความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย
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สาธารณะความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นจะ
มีไม่ได้” ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคีของกติกาดังกล่าวด้วย 

อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบัน 
พบว่ามีปัญหาอยู่หลากหลายประการ ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาขอบเขตในการใช้เสรีภาพ ปัญหาการละเมิด
สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น ปัญหาการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น จากปัญหาต่าง ๆ ที่รัฐประสบนั้น เป็นที่มาของแนวความคิดในการตรากฎหมายของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารเพื่อควบคุมการชุมนุมสาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวนี้ น าไปสู่การพยายามร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องชุมนุมสาธารณะพัฒนาการมาหลายช่วงเวลา 
 นอกจากรัฐธรรมนูญที่ให้การประกันสิทธิเสรีภาพแล้ว เมื่อเราพิจารณากฎหมายที่จ ากัดเสรีภาพ 
ปรากฏว่า กฎหมายจ ากัดเสรีภาพการชุมนุมอย่างชัดแจ้งในขณะหรือก่อนชุมนุม  อยู่ในกฎหมายจ านวน ๓ 
ฉบับ คือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ กับพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกฎหมายทั้งสาม
ฉบับ สอดคล้องกับข้อยกเว้นการจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศกฎอัยการศึก 
และยังมีกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่รัฐบาลทักน ามาใช้ในการบริหารจัดการกับการชุมนม คือ พระราชบัญญัติความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติในลักษณะที่ห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่การชุมนุม 
(ทินกฤต นุตวงศ์, ๒๕๕๘, น. ๑๘๗-๑๙๓) นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายจ ากัดเสรีภาพการชุมนุมไม่ชัดแจ้ง
ในขณะหรือหลังชุมนุมเป็นกลุ่มกฎหมายที่แกนน าและผู้ชุมนุมถูกตั้งข้อหาในความผิดอาญาประเภทต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังตาราง (สมชาย ปรีชาศิลปะกุลและคณะ, ๒๕๕๘; ทินกฤต  นุตวงศ์, ๒๕๕๘, น. ๑๙๒ – 
๑๙๔, ๔๖๗ -๔๘๓) คือ 
 
ตารางที่ ๑ กฎหมายจ ากัดเสรีภาพการชุมนุมไมช่ัดแจ้งในขณะหรือหลังชุมนุม 

 
กฎหมายจ ากัดเสรีภาพการชมุนุมอย่างชัดแจ้ง 
ในขณะหรือก่อนชุมนุม 

กฎหมายจ ากัดเสรีภาพการชมุนุมไม่ชดัแจ้ง ในขณะหรือ
หลังชุมนุม 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 
 
 
 
พระราชก าหนดบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
พ ระ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร รั ก ษ า ค ว าม มั่ น ค งภ าย ใน
ราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประมวลกฎหมายอาญา ที่มีความผิดเกี่ยวกับ 
-ความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรไทยความผิด 
- เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 
- ความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา พ.ศ.๒๔๙๓ 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 
 ความน่าสนใจกฎหมายฉบับนี้นั้นมีประเด็นข้อถกเถียงทุกรัฐบาลที่น าเสนอร่างกฎหมายการชุมนุม
สาธารณะ มีความพยายามของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการท าให้มีกฎหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เป็นเครื่องมือของรัฐในการจัดการกับชุมนุมทางการเมือง กล่าวอ้างเหตุผลเพื่อคุ้มครองผู้ชุมนุม
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชนชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่มีมาเป็นทศวรรษ  แต่
อย่างไรก็ตามก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายต้องคุ้มครอง ไม่ใช่การควบคุมการชุมนุม จนเป็นการปิดกั้น
ทรัพยากรของผู้ชุมนุมในการต่อรองทางอ านาจกับรัฐ เพราะว่ากฎหมายชุมนุมต้องอยู่บนฐานการคิดที่มองการ
ชุมนุมในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญของประชาธิปไตย ซึ่งฐานคิดออกมาส่งเสริมให้การชุมนุมเป็นไปได้อย่างสะดวก 
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ปลอดภัย เป็นการสนับสนุนให้เกิดการชุมนุม แต่ก็ต้องอยู่บนกติกาบางอย่าง แล้วกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่ อ
ไม่ให้มีการจัดการชุมนุมทางการเมือง ด้วยข้อจ ากัดและเง่ือนไขของกฎหมายฉบับดังกล่าว  ซึ่งเป็นการแสดง
ทัศนะจากข้างต้นเป็นข้อถกเถียงที่ส าคัญยิ่ง ทั้งนี้พระราชบัญญัติฯดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาคประชาชน 
นักวิชาการ  ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทั้งทางบวกและทาง
ลบด้วยประเด็นทางสิทธิเสรีภาพในการชุมชน  
 จากที่กล่าวข้องต้น ผู้เขียนจึงท าการวิเคราะห์ปัญหาจากร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ       
พ.ศ.... จนกระทั่งมีผลักดันการบัญญัติเป็นกฎหมายส าเร็จเป็นอย่างไร อันส่งผลต่อนัยยะทางการเมื องไทย         
โดยผู้เขียนใช้การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ (พ.ศ.๒๕๕๓) และร่างพระราชบัญญัติ ชุมนุมสาธารณะ (พ.ศ.๒๕๕๗) รวมทั้ง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานประชุมคณะกรรมธิการวิสามัญ การประชุมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เว็บไชต์ของรัฐสภา งานวิจัยที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมอีกหลายช้ิน พร้อมทั้ง
บทสัมภาษณ์ เสวนาวิชาการ รวมทั้งแถลงการณ์ของภาคประชาชนการคัดค้าน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทาง
สังคม เครื่อข่ายนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุนขององค์กรของรัฐ ทั้งที่ปรากฏเป็นเอกสารและ
สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 
ทบทวนแนวคิดเบื้องต้น 
 

หลักการใช้สิทธิและเสรีภาพการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ  
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งเสรีภาพในการชุมนุม ก็ตามด ารงอยู่โดยการใช้สิทธิ

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชน แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท กล่าวคือ (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,์ ๒๕๓๙, น. ๑๓๓ – ๑๓๗) 

๑) สิทธิและเสรีภาพภาพแบบสัมบูรณ์ หรือ absolute rights or liberties เป็นการบัญญัติรับรอง
สิทธิเสรีภาพโดยไม่มีเง่ือนไข หรือข้อบังคับใด ๆ รัฐไม่สามารถออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์มาจ ากัดการใช้
เสรีภาพเหล่านั้น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

๒) สิทธิและเสรีภาพแบบสัมพัทธ์ หรือ relative rights or liberties เป็นสิทธิและเสรีภาพที่เปิด
โอกาสให้รัฐสามารถจ ากัดหรือควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นในภายหลังได้ หากปรากฎซึ่งความจ าเป็นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เช่น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในการที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อ
ป้องกันการน าไปสู่เหตุการณ์อันวุ่นวายที่เกิดจลาจลขึ้นในประเทศ เป็นต้น แต่จะต้องกระท าโดยการตรา
กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งโดยมากก็จะออกมาในรูปแบบของพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ 

สิทธิประเภทแรกนั้นคือ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐมิอาจจ ากัดได้อันมีอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาเท่านั้น ส่วนสิทธิและเสรีภาพอีกประเภทหนึ่งหรือที่เรียกว่าสิทธิและเสรีภาพแบบสัมพัทธ์นั้น 
ถือเป็นสิทธิที่เปิดโอกาสให้รัฐสามารถจ ากัดหรือควบคุมการใช้ได้ หากปรากฏซึ่งความจ าเป็นเพื่อที่คุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ เช่น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในการที่จะใช้ทางสาธารณะ หรือเพื่อที่จะ
ป้องกันการน าไปสู่เหตุการณ์วุ่นวายหรือเกิดจลาจลขึ้นในประเทศ เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีการออกกฎหมายมา
เป็นกิจจะลักษณะ และโดยส่วนมากน้ันเป็นกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งโดยมากจะออกมาใน
รูปพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติแล้วแต่กรณี เพราะถือว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง จากหลักการข้างต้นนั้น การชุมนุมสาธารณะ จึงถูกจัดเป็นเสรีภาพแบบสัมพัทธ์ซึ่งย่อมส่งผลให้รัฐ
สามารถตรากฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธิได้ (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, ๒๕๕๘) 
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รูปแบบของการจ ากัดและตรวจสอบเสรีภาพการชุมนุม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ ากัดและตรวจสอบเสรีภาพในการชุมนุม จะพบว่า โดยทั่วไปมี ๒ 

รูปแบบส าคัญ คือระบบบริหารจัดการก่อนและระบบควบคุมภายหลัง ซึ่งกล่าวได้ดังนี้  (สมชาย ปรีชาศิลปกุล
และคณะ, ๒๕๕๘) 

 ๑) ระบบบริหารจัดการก่อน มี ๒ รูปแบบ คือระบบการขออนุญาตและระบบแจ้งเพื่อ
ทราบ 

 ระบบการขออนุญาต 
ส าหรับระบบการขออนุญาตเป็นระบบที่มีความเข้มงวดในการจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุม

อย่างมาก โดยหากกลุ่มบุคคลใดต้องการที่จะจัดให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
เพื่อให้ได้รับอนุญาตจัดการชุมนุมขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจให้สามารถมีการชุมนุมได้
หรือไม่ ท้ังนี้หน่วยงานของรัฐจะมีอ านาจค่อนข้างมาก กว้างขวางในการที่จะใช้ดุลพินิจที่จะใช้ดุลพินิจ ไม่ให้มี
การชุมนุมเกิดขึ้น 

 ระบบการแจ้งเพื่อทราบ 
การชุมนุมในประเทศท่ีใช้ระบบแจ้งเพื่อทราบจะเป็นระบบที่ให้เสรีภาพกับประชาชนในการ

ชุมนุมระดับสูง โดยส าหรับกลุ่มที่ต้องการจัดการชุมนุมสามารถที่จะด าเนินการได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการแจ้ง
ให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดการชุมนุม ตามระบบนี้การชุมนุมจะเป็นเสรีภาพที่
ประชาชนสามารถกระท าได้ การแจ้งให้หน่วยงานรัฐได้รับทราบเป็นกระบวนการที่มุ่งคุ้มครองเสรีภาพและลด
ระดับผลกระทบของฝ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลมาจากการชุมนุม ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนี้จะไม่มี “การชุมนุมที่
ได้รับอนุญาต”(สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ,๒๕๕๘,น.๘) อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีรัฐก็สามารถสั่งห้ามได้ใน
กรณีที่คาดหมายได้ว่าการชุมนุมที่ก าลังจะด าเนินการนั้นอาจน ามาซึ่งผลกระทบต่อความสงบของสังคมอย่าง
ชัดเจน แต่อ านาจในการสั่งห้ามในระบบแจ้งเพื่อทราบนี้ เป็นกรณีที่เป็นข้อยกเว้นในการใช้อ านาจของเจ้าหนา้ที่
รัฐเท่าน้ัน 

โดยหากเทียบเคียงระหว่างระบบอนุญาตกับระบบแจ้งเพื่อทราบ พบว่าระบบการแจ้งเพื่อ
ทราบเป็นขั้นตอนที่รองรับเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนอย่างกว้างขวางกว่าระบบขออนุญาต โดยระบบ
ขออนุญาตเป็นระบบท่ีผู้ชุมนุมต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงสมมารถกระท าได้ ขณะที่ระบบการแจ้ง
เพื่อทราบเป็นเพียงกระบวนการในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเตรียมการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการชุมนุม ทั้งนี้หลายประเทศในระยะเริ่มต้นได้ใช้ระบบการขออนุญาต แต่ในเวลา
ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นระบบการแจ้งเพื่อทราบ อันเป็นการสะท้อนถึงการยอมรับเสรีภาพในการชุมนุมของ
ประชาชนท่ีมากขึ้น (สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ,๒๕๕๘,น.๗) 

 ระบบควบคุมภายหลัง 
กรณีในประเทศที่ไม่มีการบัญญัติของกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบลักษณะของการ

ชุมนุมเอาไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีเพียงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้การรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและ
การก าหนดเง่ือนไขจ ากัดการชุมนุมไว้เป็นการทั่วไป ในกรณีเช่นนี้การตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับการชุมนุม
ได้เกิดขึ้นภายหลังการชุมนุม ว่าเป็นการชุมนุมที่สอดคล้องกับกฎหมายที่รองรับไว้หรือไม่ ซึ่ งจะเห็นว่า
กระบวนการยุติธรรมทางศาลเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมภายหลัง ทั้งนี้อาจปรากฎได้ในสองลักษณะส าคัญ 
คือ 

 ๑) เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐฟ้องผู้ชุมนุมเป็นจ าเลย เพราะเห็นว่าเป็นการชุมนุมนอก
ขอบเขตที่กฎหมายได้รับรองเสรีภาพในการชุมนุมไว้  

๒) เป็นกรณีที่ผู้ชุมนุมฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐเป็นจ าเลยโดย เห็นว่า การกระท าเกี่ยวข้องกับการ
ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุม การควบคุมการชุมนุมเป้นการละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุมของ
ประชาชน 
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แต่อย่างไรก็ตาม ในการจ าแนกรูปแบบการควบคุมการชุมนุมเป็นระบบการจัดการก่อน
และหลัง ไม่ได้หมายความว่าในแต่ละประเทศจะได้มีการใช้เพียงระบบหนึ่งโดยแยกขาดออกอย่างเด็ดขาดออก
จากกัน แต่ในหลายประเทศเลือกใช้ระบบท้ังสองในการควบคุมการชุมนุมควบคู่กัน (สมชาย ปรีชาศิลปกุล และ
คณะ,๒๕๕๘,น.๘ - ๙) 

 
บทวิเคราะห์ว่าด้วยปัญหาของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.... สู่กฎหมายที่
ผลักดันจนส าเร็จ 
 เมื่อเสรีภาพในการชุมนุมประชาชนได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดมาและเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของประชาชน ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมฯ ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ชุมนุมสาธารณะ มีการก าหนดมาตรการบังคับ และยังก าหนดโทษทาง
อาญาไว้ด้วย ซึ่งก็จริงอยู่ที่ประเทศต่าง ๆ มีการตรากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะที่แตกต่างกันไป แต่
การร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ควรด าเนินตามเจตนารมณ์ที่ต้องการจ ากัดเสรีภาพ มิใช่การก าจัดเสรีภาพอันถือเป็น
เรื่องส าคัญมาก ซึ่งในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ซึ่งผู้เขียนพบว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แม้ประกาศใช้เนื้อหาสาระส าคัญของบทบัญญัตไิม่ได้แตกตา่ง
กันในสาระส าคัญแต่อย่างใด จึงสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างชัดเจนที่สะท้อนถึง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศใช้แล้ว ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เอกสาร บทสัมภาษณ์ในสื่อออนไลน์ เวทีการสัมมนา พบว่ามีปัญหาของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม
ดังต่อไปนี้  ๑) ปัญหาในเชิงแนวคิดและการก าหนดนโยบาย  และ ๒) ปัญหาด้านหลักการในเนื้อหาสาระของ
ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม พ.ศ. .... 
 

ปัญหาในเชิงแนวคิดและการก าหนดนโยบาย 
  ๑) ปัญหาฐานคิด (assumption) การร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม พ.ศ. .... 
  การร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธรณะ พ.ศ. ... เป็นการร่างกฎหมายที่มีพื้นฐานมาจาก
ความหวาดกลัวในการใช้เสรีภาพการชุมนุม โดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองที่มีมากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่ง
ผ่านการชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ของประเทศ รัฐไทยไม่สามารถจัดการได้ แล้วก่อให้เกิดผลกระทบทั่วไป
ต่อประชาชน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แม้แต่การประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ และ พ.ร.ก. การ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการชุมนุมได้ และการมีฐานคิดเช่นนี้
ในร่างกฎหมายย่อมส่งผลกระทบต่อเสรีภาพการชุมนุมที่ไม่เป็นการชุมนุมทางการเมือง เป็นการชุมนุมของคน
เล็ก คนน้อยของสังคม ที่ใช้เป็นทรัพยากรในการสะท้อนถึงความเดือดร้อน ปัญหาของแต่ละกลุ่ม ซึ่งร่าง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฯ ฉบับนี้ไม่ได้ค านึงถึงเลย โดยพูนสุข  พูนสุขเจริญ (๒๕๕๘, ออนไลน์) 
สมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้ให้สัมภาษณ์ ในประชาไท กล่าวว่า “เป็นปัญหาส าคัญ คือร่าง 
พ.ร.บ.ฉบับนี้ ร่างมาบนพื้นฐานของความหวาดกลัวในการใช้เสรีภาพในการชุมนุม โดยที่ผ่านมาการชุมนุมขนาด
ใหญ่ของประเทศไทยไม่สามารถจัดการได้แล้ว มันได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทั่วไป ซึ่งแม้ว่าจะมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.บ.ความมั่นคง แล้วก็ยังไม่สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าควบคุมได ้
เพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่นี้ก็อาจไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมขนาดใหญ่ได้และ
ในขณะเดียวกันมันก็ได้ไปลิดรอนการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของคนทั่วไปที่อาจไม่ได้เป็นการชุมนุมทาง
การเมือง เช่น การชุมนุมของกลุ่มแรงงาน หรือกลุ่มเกษตรกร ที่โดยปกติแล้วก็ไม่ใช่การชุมนุมขนาดใหญ่ แต่
ปัญหาที่ผ่านมาที่ท าให้มีความพยายามในการออกกฎหมายฉบับนี้นั้นมันมาจากการชุมนุมขนาดใหญ่ ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้มีความพยายามในการออกมานานแล้วแต่กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะ
พิจารณากฎหมายฉบับนี้มันยังไม่ตกผลึกเพียงพอ มันควรจะเปิดโอกาสมีการถกเถียงมากกว่านี้ว่าการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมมันควรจะมีขอบเขตเพียงใด” (พูนสุข พูนเจริญ, ๒๕๕๘, ออนไลน์) 
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 ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ สมชาย ปรีชาศิลปะกุล นักวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชิงใหม่ ได้ตั้ง
ข้อสังเกตส าหรับกระบวนการผลักดันกฎหมายได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นผลมาจากการ
ออกแบบกฎหมายเพื่อการจัดการกับการชุมนุมทางการเมือง แล้วยังเป็นผลมาจากความหวาดกลัวของการ
ชุมนุมจึงเป็นเหตุผลที่มีการผลักดันร่างกฎหมายฉบบันี้ออกมา “กฎหมายฉบับนี้เป็นผลสะท้อนจากอาการ
หวาดกลัวของสังคมและของรัฐต่อการชุมนุมในทศวรรษ ๒๕๔๐ เป็นต้นมา “หวาดกลัวต่อการการชุมนุมที่มี
ฐานจากการการเมือง มิติจากทางการเมือง กฎหมายฉบับนี้จึงออกมามุ่งจัดการชุมนุมทางการเมือง มันขาดมิติ
ของการชุมนุมอื่นที่รอบด้าน กลไกทางสถาบันพัฒนาขาดกลไกที่มิใช่สถาบันทางการเมืองมิได้ แล้วการชุมนุม
คือสถาบันอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องมือของกลุ่มกลไกผู้ไร้อ านาจอย่างหนึ่ง” (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, ๒๕๕๗, 
ออนไลน์) 
  “....ที่ผ่านมาได้ท างานวิจัยประเด็นนี้พบว่า ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมาก เช่น 
ฝรั่งเศส เยอรมนีก็มีกฎหมายชุมนุม  แต่กฎหมายชุมนุมต้องอยู่บนฐานคิดที่มองการชุมนุมในฐาน เป็นกลไก
ส าคัญของประชาธิปไตย ส าหรับฐานคิดแบบนี้จะออกมาเพ่ือส่งเสริมให้การชุมนุมเป็นไปได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย เป็นการสนับสนุนให้เกิดการชุมนุมแต่ต้องสร้างกติกาบางเร่ืองร่วมกัน เช่นไม่ชุมนุมใกล้ราชวัง แต่
กฎหมายชุมนุมไม่ได้ออกเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมือง ผมคิดว่ากฎหมายนี้จะออกมาในลักษณะนี้ เพราะ
กฎหมายชุมนุมออกมาในช่วงที่ฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลมี  

อ านาจและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุม หรือต่อสู้ทางการเมืองกับอีกฝ่ายหนึ่ง ก็อย่าไปว่า
 รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเป็นกลาง บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ในมิติทางการเมือง คิดแบบนี้ก็คงไม่ได้ ”
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, ๒๕๕๗,อออนไลน์) 

 
 ๒) ปัญหาการร่างกฎหมายในสภาวการณ์ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกและค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 
 การตรากฎหมายการชุมนุมสาธารณะ เป็นกฎหมายที่ไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง การที่กฎหมายตราขึ้นมาควรออกมาในขณะที่มีการเมืองปกติ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรแลว้ 
พร้อมทั้งบรรยากาศที่ทุกคนใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่เพื่อให้การมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย มี
การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วการรัฐประหารใน
วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ผู้
บัญชาการทหารบกและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ เป็นบรรยากาศที่จ ากัดการใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมฯ เนื่องจากประกาศคณะปฏิวัติ
และกฎอัยการศึกได้เข้าสั่งการและควบคุม และจากค าสั่ งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(คสช.) ฉบับท่ี ๓/๒๕๕๘ อันเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นบรรยากาศของการร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมฯ ที่อยู่ในสภาวการณ์หลัง
การรัฐประหาร มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ส่งผลให้การแสดง
ข้อเห็นต่างต่อกฎหมายฉบับนี้เป็นไปอย่างจ ากัด และส่งผลให้ขาดความชอบธรรมของกฎหมายต่อไปเมื่อมีการ
ประกาศใช้ 

“หัวใจของกระบวนการออกกฎหมายคือมันควรจะต้องออกมาในขณะที่มีรัฐธรรมนูญ
 ฉบับถาวรแล้ว และจะต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศท่ีทุกคนสามารถใช้เสรีภาพใน
การแสดงออกอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการที่จะออกกฎหมายฉบับนี้ 
เพราะว่าในท้ายที่สุดหากมีการผลักดันให้ออกกฎหมายฉบับนี้มาในขณะนี้มันก็อาจไม่ตอบ
โจทย์ในการแก้ไขปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข เนื่องจากมันไม่ได้มีประสิทธิผลในการที่จะไป
แก้ไขปัญหาการชุมนุมขนาดใหญ่เลย อีกทั้งมันยังไปลิดรอนการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
ขนาดเล็กต่าง ๆ ของประชาชนอีกด้วย” (พูนสุข พูนเจริญ, ๒๕๕๗, ออนไลน์) 



196 
 

“การเสนอร่างกฎหมายในช่วงประกาศกฎอัยการศึก ความชอบธรรมของสนช. องค์กรนิติ
บัญญัติไม่ชอบธรรมมากน้อยแค่ไหน คนในสังคมมีการพูดและผลักดันความต้องการ
ความเห็นของกลุ่มต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน กฎหมายที่อยู่ได้ ไม่ใช่กฎหมายที่ใครได้
ประโยชน์สุด ใครเสียประโยชน์หมดเป็นกฎหมายที่มีการต่อรอง คนที่ชุมนุมถูกจ ากัดพื้นที่
การชุมนุมถูกจ ากัด การกระท าต่าง ๆ  ในขณะคุ้มครองการชุมนุมอะไรบางอย่าง เจ้าหน้าท่ี
รัฐมีอ านาจขอบเขตที่ชัดเจนมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่รัฐต้องเคารพสิทธิมากขึ้นกฎหมายต้อง
ก่อให้เกิดการต่อรองอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ เรามีความสามารถในการพูดหรือ
ผลักดันความเห็นในตอนนี้มากน้อยแค่ไหน ส าหรับผมในตอนนี้คิดไว้ไม่มี หรือมีแต่น้อย
มาก คนที่จะพูดหรือแสดงความเห็นได้ก็คือ คนที่เดินไปในทางหลักใหญ่ เช่นเดียวกับ
รัฐบาล หากพูดไม่ตรงกันก็โดน.. ถูกกับรัฐบาล เราเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็น” (ถอด
เทปถอดเทป สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ในเสวนา “ทิศทางสิทธิเสรีภาพการชุมนุมในประเทศ
ไทย”, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 ๓) ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การขาดการมีส่วนร่วมต่อการถกเถียงรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางท าให้การจัดท าร่าง

กฎหมายการชุมนุมสาธารณะถูกครอบง าโดยหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือกลุ่มผลประโยชน์ ที่มีความพร้อมใน
การจัดตั้งและมีสายสัมพันธ์กับอ านาจที่แนบแน่นต่อผู้มีอ านาจ เครือข่ายอ านาจของรัฐบาลและองคาพยพ 
สอดคล้องกับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมอืง โดยนับตั้งแต่รัฐประหาร ๒๒ แต่รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นมา ประชาชนตกอยู่ใต้การปกครองที่ทหารเป็นใหญ่มีอ านาจเด็ดขาดเหนือองค์กรอื่น  ๆ ผู้น า
ประเทศใช้ทหารเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานร่วม ท าให้ทหารเข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญในการแทรกแซง กดดัน 
และจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งในส่วนของการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการหาฉันทามติร่วมกันถูกขัดขวาง ปิดกั้นการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุมนุมฯไม่มีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมากพอ โดยคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้ใช้เครื่องมือทางกฎหมายเป็นอ านาจเฉพาะกิจ อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึก พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎอัยการศึก ประกาศใช้ค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของชาติขึ้นมา เพื่อให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหารแทนกฎอัยการศึก โดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ หรือรัฐธรรมนูญชั่วคราว และ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง ยังอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ห้ามมิให้มั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ท่ีใด ๆ ที่มีจ านวนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป 
หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการ
ประกาศใช้ค าสั่งหัวหน้า คสช. ปรากฏการกระท าที่เป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล ไม่
เคารพหลักนิติธรรมและพันธกรณีกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อีกทั้งยังละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวาง การมีส่วนร่วมในกระบวนการ่างพระราชบัญญัติจึงไม่เป็นไปอย่าง
กว้างขวาง และส่งผลกระทบต่อการยอมรับถึงความชอบธรรมของนโยบาย เมื่อมีการประกาศใช้บังคับต่อไป 
 ๔) ปัญหาไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการจ ากัดสิทธิเท่าที่กระท าได้ตามข้อ ๒๑ ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
 ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับข้อเสนอของบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องร่าง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.... ของคณะปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นภาคีกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCR) ซึ่งได้รับรองเสรีภาพในการชุมนุมไว้ในข้อ 
๒๑ จึงถือว่ามาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรองสิทธิเสรีภาพ
ในการชุมนุมไว้ในฐานะสิทธิซึ่งประชาชนไทยเคยได้รับการคุ้มครองมาก่อนตามพันธะกรณีระหว่างประเทศ ซึ่ง
ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นไปในการห้ามการชุมนุมมากกว่าการจัดระเบียบการชุมนุม 
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ปัญหาด้านหลักการในเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม พ.ศ. .... 
 

 ๑) ปัญหาการนิยามผู้จัดการชุมนุม  
การนิยามผู้จัดการชุมนุมมีความหมายกว้างขวางมากเกินไป  เนื่องจากนิยามตามร่างมาตรา ๔ 

ประกอบกับร่างมาตรา ๑๐ วรรคสอง ครอบคลุมถึงผู้ที่เชิญชวน หรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุม แต่การบัญญัติให้
รวมถึงบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการบัญญัติที่มีความหมายอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะตีความรวมไปถึงผู้ซึ่ง
ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นัดหมายให้มีการชุมนุม หรือเห็นด้วยกับการชุมนุมและช่วยประชาสัมพันธ์แต่ไม่ใช่
ผู้จัดการชุมนุมในความเป็นจริง ซึ่งการเป็นผู้จัดการชุมนุมนั้นจะมีหน้าท่ีและความรับผิดตามกฎหมายตามมา 
 ผู้จัดการชุมนุม ควรจะหมายความถึงผู้ที่ริเริ่มจัดชุมนุมเท่านั้น ไม่ควรที่ไม่ควรรวมถึงผู้เชิญชวนหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นเข้ามาร่วม หรือไม่ควรรวมผู้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาร่วมชุมนุม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
การชุมนุมเกิดขึ้นได้จริง มิเช่นนั้น ก็จะไม่มีใครกล้าชวนให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมชุมนุม เนื่องจากอาจได้รับการลงโทษ 
นอกจากน้ี ผู้จัดการชุมนุม ไม่ควรต้องอยู่ร่วมการชุมนุมสาธารณะ ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ในการชุมนุม เพราะการชุมนุมหลายครั้งเป็นการชุมนุมที่ใช้ระยะเวลานาน หรือถ้าไม่สามารถอยู่ร่วมชุมนุมได้ก็
อาจมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อรับผิดชอบผู้ชุมนุม (ชลัท ประเทืองรัตนา, ๒๕๕๙, น. ๑๑๘) แต่
อย่างไรก็ดี การครอบคลุมค านิยามของผู้จัดการชุมนุมที่ ครอบคลุมผู้ริเริ่มการจัดการชุมนุมสาธารณะ ผู้เชิญ
ชวนหรือผู้ที่มอบหมายให้ผู้อื่นเข้ามาร่วม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวแสดงความรับผิดชอบในการชุมนุม 
 นอกจากนี้หากผู้จัดการชุมนุมเป็นคณะบุคคล ซึ่งผู้จัดการชุมนุมจะต้องอยู่ร่วมการชุมนุมสาธารณะ
ตลอดระยะเวลาในการชุมนุม ปัญหาคือจะท าอย่างไรเมื่อมีการก าหนดให้ผู้จัดการชุมนุมต้องอยู่ร่วมการชุมนุม
ตลอดเวลาการชุมนุม แต่บุคคลในคณะนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลาการชุมนุมสาธารณะได้ 
 

๒) ปัญหาระบบการแจ้งการชุมนมุ 

การแจ้งการชุมนุมสาธารณะโดยที่ต้องกระท าภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง โดยที่ไม่สามารถชุมนุมได้ทันทีเช่น
เมื่อก่อน โดยมีผู้รับแจ้ง คือหัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่ทีจ่ะมีการชุมนุม หรือเป็นบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดให้ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ และอนุญาตให้จัดการชุมนุม แต่การอนุญาต
หรือไม่นั้นก็มีปัญหากล่าวคือ 

ประเด็นการแจ้งการชุมนุม คือการก าหนดให้ผู้ที่จัดการชุมนุมและผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมที่รวมถึง
บุคคลที่เชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมชุมนุมด้วย ซึ่งหากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วในการชุมนุมขนาดใหญ่  
เช่น การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมามันก็จะมีบุคคลที่สนใจจะไปร่วมชุมนุมและได้เชิญชวนคนรู้จักไปร่วม
ชุมนุม ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ผู้จัดการชุมนุม ดังนั้นจึงไม่ควรก าหนดกฎหมายให้รวมไปถึง
กรณีดังกล่าวเพราะมันจะเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามมาได้ 

หากพิจารณาในต่างประเทศในประเด็นการแจ้งการชุมนุม มีอยู่ ๒ หลักการคือ การแจ้งเพ่ือทราบ
กับการขออนุญาต ในช่วงเวลาก่อนการชุมนุม กฎหมายของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เกาหลี ได้
ก าหนดให้ผู้ชุมนุมต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐแล้วแต่กรณี เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ราบและเข้าไปดูแลความสงบ
เรียบร้อยของการชุมนุมและเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอื่นในใช้ที่สาธารณะ ไม่ใช่การขออนุญาตต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐ แต่มีข้อจ ากัดทางทางปฏิบัติ คือเจ้าหน้าที่รัฐอาจยื่นคัดค้านไม่ให้เกิดการชุมนุมได้ เช่นใน
ประเทศเกาหลี (ชลัท  ประเทืองรัตนา, ๒๕๕๙, น.๑๓๗)  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ใน
สังคมไทยท่ีรับฟังความคิดเห็น ๒ ครั้ง เห็นว่า “การชุมนมุสาธารณะให้มีการแจ้งต่อเจา้หน้าท่ีรัฐ ทราบไม่ใช่การ
อนุญาต การก าหนดให้การชุมนุมสาธารณะให้ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่สอดคล้องกับหลักการกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง ค.ศ. ๑๙๙๖ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี การแจ้งเพื่อให้ทราบว่าใครเป็น
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ผู้จัดการชุมนุมและเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งสามารถพิจารณาระยะเวลาในการชุมนุมได้ 
จะเป็นการสะดวกในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าท่ี” (ชลัท ประเทือง, ๒๕๕๙, น. ๑๓๗) 
 จากประเด็นร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ... ได้สะท้อนให้เห็นระบบการขออนุญาต 
มากกว่าระบบการ แจ้งเพื่อทราบ โดยสิ่งที่สะท้อนถึงระบบอนุญาต คือเจ้าหน้าที่รัฐไม่เห็นชอบกับการแจ้งก็จะ
มีการสั่งให้แก้ไข และการชุมนุมนั้นให้หยุดไปก่อน เช่นนี้จะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมก็ไม่
สามารถจัดการชุมนุมได้ แต่หากเป็นการระบบการแจ้งเพื่อทราบนั้น ผู้ชุมนุมสามารถที่จัดการชุมนุมได้ทันที
และท าหนังสือแจ้งเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐอ านวยความสะดวกภายหลัง 

แต่อย่างไรก็ดีตามประเด็นเรื่องการแจ้งเพื่อทราบเป็นเรื่องดี กล่าวคือเป็นหลักประกันการคุ้มครอง
เสรีภาพของผู้ชุมนุมเพื่อให้เกิดขึ้นจริง ไม่ต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐว่าจะชุมนุมได้หรือไม่ (ร่าง
มาตรา ๑๑) 

จากบทบัญญัติร่างมาตรา ๑๑นั้นหากเจ้าเจ้าเห็นว่าขัดต่อกฎหมายในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ นั้น  
มาตรา ๗ วรรคท้าย ให้อ านาจแก่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติในการประห้ามสถานที่ชุมนุม หากเห็นว่าเพื่อ
รักษาประโยชน์สาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งเป็นการใช้อ านาจในการท าค าสั่งห้ามชุมนุม
ในพื้นที่เฉพาะ หากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่าเกิดความไม่สงบเรียบร้อย บทบัญญัตินี้ย่อมเป็นการจ ากดั
เสรีภาพในการชุมนุม  

เมื่อพิจารณาตามร่างมาตรา ๑๑ นั้นหากขัดร่างมาตรา ๗ ย่อมสั่งห้ามการชุมนุมได้หากเห็นว่าขัดต่อ
ร่างมาตรา ๗ ซึ่งไม่ใช่เรื่องการแจ้งเพื่อทราบ แต่เป็นการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เอง และการอุทธรณ์ค าสั่งนั้น ก็
อุทธรณ์ต่อผู้ที่สั่งห้ามการชุมนุม มิใช่หน่วยงานอื่นที่อิสระกว่า แต่เป็นผู้บัญชาการเหนืออีกขั้นหนึ่งในองค์กร
เดียวกันโดยตรง และให้ถือว่า ค าสั่งเช่นว่านี้ถึงที่สุด ผลจาการท าค าสั่งนี้นั้น แล้วในระหว่างท่ีมีการอุทธรณ์หรือ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง ย่อมส่งผลเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุม เพราะในระหว่างการมีค าสั่งห้ามการ
ชุมนุม  การอุทธรณ์หรือพิจารณาค าสั่ง ให้งดการชุมนุมสาธารณะ (ร่างมาตรา ๑๑ วรรคท้าย) ซึ่งหากการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความต้องการที่มีความเร่งด่วน ย่อมท าให้ปัญหาที่ท าให้เกิดการชุมนุมนั้น
ไม่ได้รับการแก้ไขหรือทวีความรุนแรงข้ึนได้ 

นอกจากน้ี การที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าการชุมนุมสาธารณะท าไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ขออนุญาต ทั้งที่ใน
กฎหมายระบุว่า ผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้ที่รับแจ้งก่อนการเริ่มการชุมนุมไม่
น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ดังนั้นการชุมนุมสาธารณะไม่จ าเป็นที่จะขออนุญาต แต่จ าเป็นต้องแจ้งเพื่อทราบเพื่อมา
อ านวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป สาระส าคัญของประเด็นนี้คือ การติดตาม
ต่อไปว่าเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อได้รับการแจ้งการชุมนุมแล้ว จะสั่งให้แก้ไขหรือไม่แก้ไขแผนการชุมนุม   (ร่างมาตรา 
๑๑) ถ้าหากสั่งให้แก้ไขแผนมากเกินไปอันเป็นการห้ามการชุมนุมโดยอ้อม และแยบยลหรือแม้กระทั่งแบบ
ชัดเจนสั่งห้ามการชุมนุม ก็จะท าให้เสรีภาพการชุมนุมสาธารณะไม่สามารถท่ีจะเกิดขึ้นจริงตามที่รัฐธรรมนูญ ได้
รับรองไว้ในหลักการ (ส านักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๙) 
 อน่ึง การก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะให้มีหนังสือแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อน
เริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการขออนุญาตจัดการชุมนุมมากกว่าการแจ้ง 
ซึ่งอาจท าให้เป็นการให้อ านาจดุลยพินิจแก่หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่นั้นหรือบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรี
ก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะอย่างกว้างขวาง  และระบบการขออนุญาตดังกล่าวอาจมี
ปัญหาว่าด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้ ไม่มีการค านึงถึงกรณี “การชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน” 
(พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, สัมมนา พรบ.ชุมนุม,  ๒๕๕๔) 

ทั้งนี้ส าหรับประเด็นเรื่องระยะเวลาในการแจ้งที่ก าหนดไว้ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง ผู้รับแจ้งอาจด าเนินไม่
ทัน เพราะบริเวณการชุมนุมอาจได้รับผลกระทบ เช่นการจัดงานตามประเพณีต่าง ๆ การผ่อนปรนให้กับการ
ชุมนุมฉับพลันซึ่งเกิดขึ้นทันทีอันเกิดขึ้นน้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ก็ย่อมมีมีปัญหาว่าจะด าเนินการอย่างไร เช่น การ
ชุมนุมของแรงงานเหตุที่มาจากนายจ้างปิดสถานประกอบการโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งยังมีแนวทางที่
ควรเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งภายหลังได้ อาจมีการเพิ่มช่องทางแจ้งเพื่อทราบให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้หลาย
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ช่องทาง  แต่อย่างไรก็ตาม หากการชุมนุมเร่งด่วน ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบแล้วมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ จะถือว่าเป็นการแจ้งการชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ท้ังยังเป็นการจ ากัดเสรีภาพท่ีต้องได้รับการ
อนุญาตจากรัฐเสมอไป อันถือเป็นการจ ากัดเสรีภาพโดยอ้อม 

กรณีหนึ่งที่น่าสังเกตคือร่างมาตรา ๑๔ ที่เป็นปัญหา กล่าวคือมีการก าหนดว่าการชุมนุมประเภทใด
เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใน
รัฐธรรมนูญเดิมนั้นถือว่าการชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธนั้นย่อมได้รับการรับรอง แต่ในร่างพระราชบัญญัติ
การชุมนุมนี้มีความแตกต่างอยู่คือถ้ามีการชุมนุมเกิดขึ้นและการชุมนุมนั้นไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุม แม้ว่าจะ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธก็จะถือว่าการชุมนุมนั้นผิดกฎหมาย ซึ่งมันก็จะท าให้เกิดผลตามร่างมาตรา 
๒๑ คือถ้าไม่มีการแจ้งการชุมนุมเจ้าพนักงานสามารถยื่นค าร้องต่อศาลสั่งให้เลิกการชุมนุมได้ (พูนสุข พูนเจริญ, 
๒๕๕๘, ออนไลน์) 

นอกจากนี้เมื่อสังเกตในร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมฯ กรณีหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ ผู้ร่างไม่ได้
ค านึงถึงการชุมนุมแบบฉับพลันทันด่วน เพราะการชุมนุมนั้น การชุมนุมมีสองแบบ คือ การชุมนุมที่มีการ
วางแผนไว้ก่อน (Plan Assembly) อีกแบบคือ การชุมนุมแบบปัจจุบันทันด่วน (Spontaneous Assembly) 
ซึ่งแจ้งไม่ทันแน่นอน แม้ว่าจะมีการผ่อนผัน แต่กลับเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีโดยแท้ ซึ่งไม่เป็นไปในทางปฏิบัติ
จริง 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ก าหนดให้ผูชุ้มนุม
ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าท่ีก่อนการชุมนุม อย่างไรก็ดีข้อเสนอกระบวนการขออนุญาตเช่นนี้จากงานวิจัยโดย จันจิ
รา สมบัติพูนศิริ (๒๕๖๐, น. ๒๕๒) ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และแกนน าผู้ชุมนุมได้ปรึกษากันเกี่ยวกับ
สถานที่การชุมนุม เส้นทางการเดินขบวน เวลาที่จะใช้การชุมนุม รูปแบบการชุมนุมทั่วไป และความเสี่ยงท่ีเกิด
จากการปะทะ มากกว่าที่จะเป็นเง่ือนขให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุม กล่าวคือหากผู้ชุมนุมไม่ได้รับอนุญาตตาม
ขั้นตอน เจ้าหน้าที่ควรแยกแยะว่า การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบหรือมีแนวโน้มที่อาจกลายเป็นจลาจล มากกว่า
การยึดความชอบธรรมของผู้ชุมนุมตามการขออนุญาต (จันจิรา สมบัติพูนศิริ, ๒๕๖๐, น. ๒๕๒) 

ทั้งนี้ค าว่า “เป็นไปอย่างสงบ” ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนเดือดร้อน เพราะธรรมชาติของการชุมนุม
นั้นคือการใช้พื้นที่สาธารณะและเครื่องขยายเสียงที่อาจไปรบกวนคนทั่วไป แต่ลักษณะเช่นนี้ไม่ได้หมายว่าการ
ชุมนุม “รุนแรง” หากผู้ชุมนุมยืนยันที่จะใช้สันติวิธี แม้จะไม่ได้ขออนุญาตตามที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนด 
เจ้าหน้าท่ีควรพิจารณาอนุญาตให้ชุมนุม การที่ยืนยันใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดย่อมมีแต่จะสร้างความตึงเครียด
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ชุมนุม อันอาจกลายมาเป็นเหตุให้เกิดการเผชิญหน้า ปะทะ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจซึ่งเปน็
ผู้บงัคับใช้กฎหมายหลักก็เสียภาพลักษณ์ในสายตาของสาธารณะชนทั้งในและนอกประเทศ (จันจิรา สมบัติพูนศิ
ริ, ๒๕๖๐, น. ๒๕๒) 

 
 ๓) ปัญหาการก าหนดให้ศาลยุติธรรมเข้ามามีบทบาทและอ านาจเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ 
 หากพิจารณาตามร่างพระราชบัญญตัิการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ..... พบว่าปัญหาการก าหนดให้ศาลเขา้
มามีบทบาทและอ านาจเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังคงหลักการเดิมเสมอมา กรณีผู้ชุมนุมหรือผู้จัดการชุมนุม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหนักงานดูแลการชุมนุมสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อมีค าสั่ งให้ผู้ชุมนุมยกเลิกการชุมนุม
นั้น (ร่างมาตรา ๒๑) 
 การก าหนดให้ศาลใช้อ านาจหน้าที่สั่งห้ามการชุมนุม หรือสั่งเลิกการชุมนุมดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงขัด
ต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจ ทั้งนี้เนื่องจากฝ่ายตุลาการ หรือศาลนั้นมีหน้าที่ในการช้ีขาดข้อพิพาท ต้องรักษา
ความเป็นอิสระและเป็นกลาง จึงไม่สามารถท าหน้าท่ีในการบรหิารบา้นเมือง รวมถึงการท าหน้าที่ในการควบคมุ
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนดังกล่าวได้ และโดยหลักการแล้วฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้อ านาจ
หน้าที่ของตนในการจัดการการชุมนุมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรไปก่อน จากนั้นฝ่ายตุลาการจึงเข้ามาท า
หน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารว่าการกระท าของฝ่ายบริหารนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีก
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ช้ันหนึ่ง และในฝ่ายตุลาการเองก็ยังจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยศาลสูงขึ้นไป จึงจะถือได้ว่ารัฐนั้นปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย ยึดหลักการแบ่งแยกอ านาจและหลักนิติรัฐในการปกครองประเทศอย่างแท้จริง  
 แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวกลับก าหนดให้ค าสั่งศาลดังกล่าวว่า ให้ถือว่าการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และ
ถือว่าค าสั่งนั้นเป็นท่ีสุด ไม่สามารถถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งดังกล่าวด้วยศาลสูงหรือศาล
ฎีกาได้อีก อันจะส่งผลให้ศาลที่ควรเป็นองค์กรชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน เปลี่ยน
สถานะมาเป็นคู่พิพาทหรือคู่ขัดแย้งกับประชาชนเสียเอง เช่นนี้แล้ว ประเด็นที่ตามมาคือสถาบันตุลาการจะ
ยังคงความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนได้อยู่หรือไม่ 
 กล่าวให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน การให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ออกค าบังคับให้เลิกการชุมนุม ตามร่างมาตรา ๒๑ 
และร่างมาตรา ๒๒ นั้นอาจจะท าให้ศาลกลายเป็นคู่กรณีกับประชาชนในการชุมนุม ขัดต่อหลักการแบ่งแยก
อ านาจ และหากประชาชนต้องการฟ้องว่าการสั่งให้เลิกการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นอาจท าให้เป็น
ปัญหาในภายหลัง  เพราะการสั่งห้ามและยกเลิกการชุมนุมให้เป็นอ านาจฝ่ายตุลาการ เป็นการใช้กฎหมาย
บริหารประเทศแทนฝ่ายบริหาร กรณีเช่นนี้ศาลไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปใช้อ่านาจเช่นนี้ ควรที่ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองเท่านั้น   
 ทั้งนี้แม้เจตนาผู้ร่างกฎหมายจะต้องการให้องค์กรตุลาการเข้ามาตรวจสอบการกระท าของฝ่ายบริหาร
เพื่อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่การเข้ามาใช้อ านาจทางบริหารของฝ่ายตุลาการจะท าให้ฝ่าย
ตุลาการมีอ านาจทั้งทางบริหารและตุลาการเบ็ดเสร็จภายในองค์กรเดียว ซึ่งเป็นการท าลายสมดุลของอ านาจ
การปกครองของประเทศ เพราะหลักการแย่งแยกอ านาจได้แยกอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ออก
จากกันเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปและมีการตรวจสอบอ านาจซึ่งกันและกัน เนื่องจากโดยธรรมชาติ
ของอ านาจนั้น การมีอ านาจโดยปราศจากการตรวจสอบนั้นย่อมท าให้การใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
 หากเป็นช่วงเวลาใดที่เกิดการชุมนุมทางการเมืองเช่นในอดีต รัฐจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะท าการ
สลายการชุมนุมหรือไม่และหากมีการสลายการชุมนุม ประชาชนก็มีสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งศาลปกครอง
เป็นศาลที่เหมาะสมส าหรับการท าหน้าที่ในการพิจารณา และศาลปกครองกลางจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ศาลปกครองอีกช้ันหนึ่ง โดยช่วงเวลาที่ศาลพิจารณาคดีดังกล่าวจะผ่านช่วงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้ว ศาล
จะมีข้อเท็จจริง มีระยะเวลาที่ เพียงพอและปราศจากแรงกดดันของสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น แต่ เมื่อ
พระราชบัญญัติฯฉบับนี้ออกมาบังคับใช้แล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น 
ซึ่งศาลต้องพิจารณาว่าจะสั่งให้เลิกการชุมนุม ให้ยุติการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งยกค าขอภายใน
ช่วงเวลากระช้ันชิด อาจท าให้ได้ข้อมูลไม่รอบด้าน รวมถึงมีแรงกดดันของสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว และ
เมื่อศาลมีค าสั่งศาลอย่างใดไปในเวลานั้นแล้ว จะไม่มีฝ่ายใดสามารถตรวจสอบสั่งนั้นได้อีก เมื่อเราเปรียบเทียบ
กันแล้ว ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะถูกลิดรอนมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ีจันทจิรา เอี่ยมมยรุา 
นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งข้อสังเกตได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

"การที่ให้ศาลยกเลิกการชุมนุม ผู้ชุมนุมก็สามารถน าคดีไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไปได้ 
แต่ถ้าหากค าสั่งถือว่าเป็นท่ีสุดทางตุลาการ หรืออ านาจตุลาการ ก็จะมีปัญหาการตรวจสอบ
การใช้อ านาจโดยองค์กรตุลาการอื่นว่าไม่อาจกระท าได้ แต่ข้อที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจ
ที่สุดคือความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง เห็นว่าไม่เปิดโอกาสให้ศาลยุติธรรมใช้ดุลพินิจ
ตรวจสอบค าร้องขอของเจ้าหน้าที่ได้มากนัก จึงมีข้อน่าคิดว่าศาลต้องสั่งการไปตามค าขอ
ของเจ้าหน้าที่ทุกกรณีหรือไม่ และแม้หากศาลต้องการตรวจสอบ มีปัญหาว่าศาลยุติธรรม
ของประเทศไทยซึ่งมิได้ถูกบ่มเพาะให้มีประสบการณ์ทางการบริหารราชการมากนักจะ
สามารถตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ท่าให้อดสงสัยไม่ได้ว่า ผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้
ต้องการให้ศาลยุติธรรมท่าหน้าที่เป็นหนังหน้าไฟให้แก่ฝ่ายปกครอง" (จันทจิรา เอี่ยม
มยุรา, ๒๕๕๗, ออนไลน์) 

 กล่าวโดยสรุป ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.… สร้างกลไกในการจัดการการชุมนมุโดย
ให้ฝ่ายตุลาการมาใช้อ านาจหน้าที่ในทางบริหาร ซึ่งเป็นการท าลายหลักการแบ่งแยกอ านาจอันเป็นพื้นฐานที่
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ส าคัญของหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย ซึ่งนิติรัฐย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในระบบการปกครองที่ไม่มี
การแบ่งแยกอ านาจ ไม่มีการควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างอ านาจ 
 ร่างกฎหมายที่มีสาระส าคัญเช่นนี้จึงเป็นร่างกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ท าลายความ
น่าเช่ือถือของสถาบันตุลาการ ลิดรอนเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนโดยปราศจากระบบการตรวจสอบ
การใช้อ านาจที่เพียงพอ และการผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการท าลายหลักการพื้นฐาน
ของประชาธิปไตยไปด้วย 
  การที่บัญญัติให้ศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดีอันเกี่ยวด้วยการชุมนุม
สาธารณะไม่เหมาะสมที่จะให้ศาลใช้อ านาจตุลาการในการพิจารณาค าขอให้มีค าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะ เนื่องจากจะเป็นการที่ฝ่ายตุลาการใช้อ านาจบริหารเสียเอง ซึ่งขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจ ตาม
รัฐธรรมนูญที่มีการแบ่งแยกอ านาจเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ด้วยการโยนภาระในการ
สั่งห้ามการชุมนุมซึ่งควรเป็นภาระของฝ่ายบริหารไปให้กับฝ่ายตุลาการ ซึ่งจะท าให้สถาบันตุลาการสญูเสียความ
น่าเชื่อถือในระยะยาว  
  ทั้งนี้เมื่อพิจารณา การก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และกรอบการใช้เสรีภาพในการ
ชุมนุมล้วนเป็นเรื่องในทางปกครอง ดังนั้นเรื่องพิพาทกันในทางปกครองระหว่างประชาชนกับรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี
รัฐเช่นนี้ จึงควรได้รับการพิจารณาในศาลปกครอง ดังจะอธิบายในประเด็นถัดไป 
 
 ๔) ปัญหาการตัดเขตอ านาจศาลปกครองโดยก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลแพ่ง  

กล่าวคืออาจเป็นปัญหาความเป็นผู้เสียหายและวิธีพิจารณาความ เพราะศาลยุติธรรม ผู้เสียหายจะ
ฟ้องคดีได้เมื่อเกิดการโต้แย้งสิทธิแล้วเท่านั้น ในขณะที่ในคดีปกครองผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ได้รับความเสีย หรือ
อาจได้รับความสียหายก็สามารถที่จะน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองได้แล้ว ศาลปกครองจึงท าให้
ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนได้สะดวก อีกทั้งใช้ “ระบบไต่สวน” ถือเป็นประโยชน์ต่อฐานะความสัมพันธ์
ของคู่ความที่ไม่เสมอภาคกัน ท าให้การฟ้องคดียังศาลปกครองสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้มากกว่าการ
พิจารณาในระบบกล่าวหาซึ่งใช้ในศาลยุติธรรม  

เมื่อพิจารณา ร่างมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ได้บัญญัตินิยามค าว่า “ศาล” 
หมายความว่าศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ และบทบัญญัติ
ในร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๒๖ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันที่บัญญัติให้การกระท าของ
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจตามร่างพระราชบัญญัติ มิให้เป็นค าสั่งทางปกครองหรือการกระท าทางปกครอง ซึ่งผลให้การ
กระท าดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปดครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และยกเว้นมิให้ศาลปกครองมี
อ านาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการบัญญัติขัดกับหลักการและ
เหตุผลการตรวจสอบอ าจนาจรัฐของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันถือเป็นการกระท าทาง
ปกครอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และอาจขัดต่อบทบัญญัติของรับธรรมนูญซึ่งมีหลักการ
ในการแบ่งแยกอ านาจเขตอ านาจศาลและลักษณะคดีเป็นการเฉพาะแล้ว 

หากมีข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฯ ที่เป็นข้อพิพาท
ในทางปกครองในสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะตามปกติอันเกิดจากการใช้อ านาจของกฎหมายฉบับนี้ ข้อ
พิพาทดังกล่าวจึงควรอยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลปกครอง เพระศาลปกครองเป็นศาลใช้ระบบไต่สวนใน
การแสวงหาความจริง ที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและผลประโยชน์แก่คู่ความตามเจตนารมณ์การจัดตั้งศาล
ปกครอง1 ดังนั้นการมีบทนิยาม “ศาล” ในมาตรา ๔ และยกเว้นค าสั่งและการกระท าซึ่งโดยสภาพแล้วเป็นการ

                                                           
1 เจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลปกครองก็เพื่อให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองขึ้นเพื่อให้มีอ านาจ
พิจารณาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเอง ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แล้วยังเกี่ยวกับการใช้อ านาจปกครองเกี่ยวกับการออกกฎ หรือ
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กระท าทางปกครองไม่ให้เป็นการกระท าทางปกครอง และส่งผลให้ร่างมาตรา ๒๑ ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ยื่นร้อง
ขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีอ านาจเหนือสถานที่มีการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งเป็นการให้อ านาจศาลยุติธรรม 
ตัดอ านาจศาลปกครองอย่างเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุดมาตราหนึ่ง 

“ ส าหรับผู้เสียหายการไปฟ้องคดีต่อศาลยุตธิรรมจะต้องเกิดการการโต้แย้งสทิธิอยู่แล้วหาก 
แต่ว่าในกรณีของศาลปกครองผู้ที่อาจได้รับความเดือดร้อนหรืออาจเป็นผู้ได้รับความ
เสียหายก็จะสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ซึ่งเป็นจุดที่ต่างกัน การตัดอ านาจศาล
ปกครองออกไปจะท าให้การตรวจสอบ กฎระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่ออกมาตามร่าง 
พ.ร.บ.นี้ไม่ถูกตรวจสอบโดยศาลปกครอง ในขณะที่ศาลยุติธรรมไม่สามารถตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศตามร่าง พ.ร.บ.นี้ได้เป็นการทั่วไป 
ซึ่งมันจะท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐออกค าสั่ง กฎ ระเบียบ 
ประกาศ อะไรกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ข้ึนมาจะไม่มีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
กฎหมายล าดับรองต่าง ๆ เหล่านั้นกลายเป็นช่องว่าง ด้วยสาเหตุที่ไม่มีองค์กรใดตรวจสอบ
เลย สมมติว่าเป็นเรื่องของการออก กฎหมายล าดับรองศาลปกครองสามารถตรวจสอบได้ 
ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือเพิกถอนและมีผลเป็นการทั่วไป ในขณะที่ศาลยุติธรรมอาจ
บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่สามารถเพิกถอนให้มีผลเป็นการทั่วไปได้” (พูนสุข พูน
เจริญ, ๒๕๕๘, ออนไลน์) 

นอกจากน้ีเหตุผลที่ยกอ้างไว้โดยคณะกรรมาธิการสามัญ กรณีที่ศาลปกครองไม่มีการจัดตั้งครอบคลุม
ทุกจังหวัด ส านักงานศาลปกครองได้โต้แย้งว่า เป็นข้อที่ที่ไม่อาจยกขึ้นอ้างเป็นเหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย 
เพราะมีบทบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาทางการบริหารจัดการของศาล เห็นได้จากบทบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ยัง
มิได้มีการจัดตั้งศาลปกครอง บทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดให้ศาลปกครองแห่งหนึ่ง ๆ อาจมีสถานที่ท าการเฉพาะ
การเพื่อการยื่นฟ้อง และด าเนินกระบวนการพิจารณาของศาลนั้นได้ ดังนั้น ปัญหาจากข้อกังวลว่า การยื่นฟ้อง
คดีของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะและการพิจารณาอาจไม่สะดวกหรือเกิดความล่าช้า จึงมีช่องทาง
ในการด าเนินการแก้ไขตามที่บัญญัติตามกฎหมาย ไม่สมควรน าเหตุผลเช่นว่านี้มาเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อที่
ปรับเปลี่ยนหลักการส าคัญในเขตอ านาจพิจารณาคดีของศาลปกครองเพื่อน าศาลยุติธรรมมาพิจารณาแทน  

 
๕) ปัญหาทางปฏิบัติอาจเป็นการจ ากัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เมื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐต่อการบริหารจัดการการชุมนุม

อย่างมาก การร่างกฎหมาย ตลอดจนประกาศใช้กฎหมายลักษณะเช่นนี้ มีลักษณะเป็นขวัญก าลังใจและเป็น
หลักประกันให้เจ้าหน้าที่รัฐส่งเสริมให้มีความกล้าหาญออกค าสั่งเพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะโดย
สาระส าคัญพระราชบัญญตัิการชุมนุมสาธารณะ ได้ให้อ านาจอันชอบธรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐแลว้ โดยที่ไม่ต้องกลวั
การถูกฟ้องร้องคดีในภายหลัง  

ปัญหาอ านาจของศาลปกครองที่ไม่มีอ านาจพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ ตามบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ หากกรณีปกติแล้วการออกค าสั่งห้ามการชุมนุม หรือการใช้ก าลังบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายถือเป็นการกระท าทางปกครองที่เจ้าหน้าที่รัฐมีผลกระทบต่อประชาชน จึงต้องตกอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องท าประกันสิทธิขั้นต่ าของ
ประชาชน อาทิ จ าต้องระบุเหตุผลประกอบค าสั่ง ต้องให้โอกาสประชาชนช้ีแจงโต้แย้ง ต้องแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ค าสั่งให้ชัดเจน เป็นต้น เมื่อท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเสียหาย ประชาชนเองย่อมฟ้องร้องให้

                                                           
ค าสั่งทางปกครอง และได้ออกแบบระบบพิจารณาคดีเป็นกระบวนการพิเศษต่างจากปกติ คือระบบไต่สวนเพื่อค้นหาข้อเท็ จจริง 
ส าหรับภารกิจหลักในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดของฝ่ายปกครอง (หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ 
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เพิกถอนค าสั่งหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แต่อย่างไรก็ดี พบว่าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฯ ฉบับนี้ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางปกครอง เท่ากับว่ากรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะจะไม่มีมาตรฐานขัน้
ต่ าส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ทั้งยังตอกย้ ากับการ
ไม่ค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยการก าหนดให้คดีความที่เกี่ยวข้องพิจารณาที่ศาลยุติธรรมมิใช่ศาล
ปกครอง ซึ่งขัดกับหลักการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน 

อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าการบัญญัติลักษณะเช่นนี้ อาจท าให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งปฏิบัติงานตามหน้าท่ีต่อการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะเข้าใจว่าไม่ต้องรับผิดใดเลยในทางกฎหมาย ซึ่ง
เป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนได้และอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 
๖) ปัญหาข้อห้ามสถานที่ห้ามชุมนุม 

 เมื่อพิจารณา สถานที่ห้ามการชุมนุม ที่เป็นรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาลและหน่วยงานของรัฐ เป็นที่
ซึ่งผู้ชุมนุมมักไปเรียกร้อง เนื่องจากเป็นสถานท่ีส าคัญ เป็นที่อยู่รวมตัวของบุคคลที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการนัน้ที่
เกี่ยวกับกับปัญหาความเดือดร้อนของผู้ชุมนุม หรือเป็นผู้ที่มีอ านาจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ชุมนุม
ตามข้อเรียกร้อง  ทั้งนี้ในอดีตการเรียกร้องของผู้ชุมนุมมักไปยังสถานท่ีระบุในร่างมาตรา ๑๐ สถานท่ีเหล่านี้ไม่
ควรเป็นสถานท่ีต้องห้าม 

 การห้ามชุมนุมในสถานที่ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ มาตรา ๑๐ ดังกล่าว ก็
เปรียบเสมือนการห้ามการชุมนุมไม่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพได้เลย อีกทั้งการก าหนดขอบเขตที่กว้างจนเกินไป 
เพราะผู้ชุมนุมไม่สามารถจัดหาสถานท่ีชุมนุมได้เลย เช่น การห้ามการชุมนุมที่หน้าศาลกลางจังหวัด เป็นสถานท่ี
ราชการ ที่ผู้ชุมนุมต้องการไปชุมนุมกดดัน ท าให้ผู้ชุมนุมไปปิดถนนแทนก็เป็นการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่น
อีก เช่นนี้ย่อมไม่สามารถจัดการชุมนุมได้เลย ซึ่งทัศนะของ จินตนา แก้วขาว (๒๕๕๘, ออนไลน์)  เครือข่ายภาค
ประชาชน เห็นว่า “ประเด็นการห้ามชุมนุมบริเวณสถานที่ราชการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฯ
ฉบับน้ี เป็นบทบัญญัติที่ส่งผลเสยี เพราะเวลาที่ชาวบ้านมีประเดน็ปัญหาเดือดรอ้นนั้น ส่วนใหญ่จะรวมตัวชุมนมุ
แล้วไปร้องเรียนหรือยื่นเอกสารเป็นหนังสือให้นายอ าเภอ หรือองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน หากห้ามไปที่สถานที่ราชการแล้วชาวบ้านจะไปชุมนุม ณ 
สถานที่ใด แล้วถ้าไปชุมนุมในสถานที่จัดให้ผู้ที่มีอ านาจจัดการประเด็นปัญหาความเดือดร้อน เช่น นายอ าเภอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะออกมาพบหรือไม่”   

ในช่วงที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชานที่รวมตัวโดยชาวบ้าน ชุมนุมประท้วงโครงการทุจริต โครงการ
รัฐที่ท าลายสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้มาก ซึ่งมีลักษณะของการใช้สิทธิชุมชนของ
ชาวบ้านเรียกร้องในต่างจังหวัด “ถ้ามีกฎหมายห้ามไปที่ว่าการอ าเภอ ก็ต้องมีข้อบังคับให้พวกข้าราชการต้อง
ออกมารับรู้ปัญหา มาเจอชาวบ้าน มาแก้ไขความเดือดร้อนด้วย ถึงจะเรียกว่ายุติธรรม ถ้าพวกเราไปชุมนุมหน้า
ตลาดสด ข้าราชการคนไหนจะสนใจมาพบ แล้วการก าหนดบทลงโทษของผู้จัดการชุมนุม หรือแกนน าให้หนัก
กว่าคนอื่น ก็เป็นข้อเสียส าคัญ เพราะปกติแกนน าชาวบ้านท าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานทั้งสองฝ่าย ถ้าต่อไปนี้
การชุมนุมไม่มีแกนน าจะยิ่งมั่วกันใหญ่ แกนน าก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านผู้เดือดร้อนเหมือนกัน กฎหมายแบบนี้ถือ
ว่าจ ากัดสิทธิของประชาชน สิทธิในการมีส่วนร่วม จุดประสงค์เหมือนกับไม่อยากให้ชาวบ้านออกมาคัดค้าน
โครงการของรัฐ” (บรรณาธิการคมชัดลึก, ๒๕๕๘, ออนไลน์) 

นัยยะประการหนึ่งของการก าหนดสถานที่ รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาลและหน่วยงานภาครัฐ เป็น
สถานท่ีที่ผู้ชุมนุมมักรวมตัวไปเรียกร้อง เนื่องจากเป็นสถานท่ีส าคัญ เป็นที่อยู่ของบุคคลส าคัญที่เป็นหัวหน้าส่วน
ราชการนั้น ๆ ที่มีบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการชุมนุม หรือเป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ชุมนุมตามข้อเรียกร้อง การเรียกร้องในอดีตผู้ชุมนุมก็มักจะไปยังสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น 
จึงไม่ควรเป็นสถานที่ต้องห้ามการชุมนุม การก าหนดพื้นที่การห้ามชุมนุมจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่
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เกิดขึ้น การห้ามชุมนุมในสถานท่ีดังกล่าวก็จะเปรียบเหมือนกับการห้ามการชุมนุมไม่ให้ ประชาชนสามารถใช้
สิทธิเสรีภาพได้เลย สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะชัย แก้วพงษ์ษา (๒๕๕๓) หลักการส าคัญของการชุมนุมใน
มุมมองที่นอกไปกว่ามิติทางกฎหมาย คือต้องการชุมนุมเป็นการเรียกร้องความสนใจจากสังคมและสื่อมวลชน 
เพื่อสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลให้ยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องนั้น ดังนั้นการชุมนุมเรียกร้องจึงมักจะต้องกระท า
ในสถานการณ์ที่ส่งผลสะเทือนได้สูงกว่า เป็นต้นว่าในกรุงเทพฯ สถานที่ส าคัญอันเป็นศูนย์กลางอ านาจรัฐ เช่น 
ท าเนียบรัฐบาล รัฐสภา กระทรวงหรือหน่วยราชการที่รับผิดชอบ หรือย่านธุรกิจที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
หากเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 อีกทั้ง ไม่ควรก าหนดขอบเขตกว้างเกินไปเพราะผู้ชุมนุมจะไม่สามารถจัดหรือหาสถานที่ชุมนุมได้เลย 
การก าหนดพื้นที่ชุมนุมให้ยังเป็นการง่ายที่รัฐจะใช้ก าลังเข้าปราบปรามหรือสลายการชุมนุม จึงไม่ควรจ ากัด
สถานที่การชุมนุมแต่ให้เน้นว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่กีดขวางการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน ไม่ควรก าหนด
ระยะห่างมากเกินไป มิเช่นนั้นจะไม่สามารถชุมนุมได้เลย แต่อย่างไรก็ดี สถานที่บางแห่งนั้นที่ห้ามการชุมนุม
โดยเด็ดขาดก็ควรจะมี เช่นสถานท่ีประทับพระบรมมหาราชวัง  

จากปัญหาที่กฎหมายฉบับน้ี ห้ามมิให้ผู้ชุมนุมใกล้สถานท่ีหวงห้ามอย่างท่ีท าการรฐับาล หรือสนามบนิ 
อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากประสบการชุมนุมเสื้อเหลือง-เสื้อแดง กลับพบว่าความพยายามรักษาพื้นที่ดังกล่าว
ยิ่งกลายเป็นชนวนที่ท าให้ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐปะทะกัน โดยงานวิจัย จันจิรา สมบัตพูนศิริ (๒๕๖๐, น. 
๕๕๑) ได้เสนอหลักคือเจ้าหน้าที่ควรประเมิน ลักษณะการชุมนุมว่าคุกคามสถานที่หวงห้ามมากน้อยแค่ไหน 
(เช่น ผู้ชุมนุม มีแนวโน้มยึดยึดสถานท่ีหรือไม่) หากไม่คุกคามมากนัก และการใช้สถานท่ีเป็นเพียงการแสดงออก
ในเชิงสัญลักษณ์ เจ้าหน้าที่รัฐควรอนุญาตหรืออย่างน้อยเจรจากับแกนน าการชุมนุมว่าจะให้ใช้สถานที่ได้
บางส่วนและช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น หากกรณีการชุมนุมอาจไปคุกคามสถานท่ีนั้น เจ้าหน้าที่รัฐอาจต้องเจรจากับ
แกนน าอย่างมากท่ีสุดเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ชุมนุมใช้สถานที่อื่นอันมีนัยยะส าคัญพอๆกันกับสถานที่หวงห้าม การใช้
ก าลังเพื่อป้องกันสถานที่ห้วงห้ามควรเป็นมาตรการขึ้นสุดท้าย โดยต้องค านึงถึงการป้องกันชีวิตของผู้ชุมนุม
มากกว่าการพิทักษ์สถานท่ี (จันจิรา สมบัตพูนศิริ, ๒๕๖๐, น. ๕๕๑) 

 
๗)  ปัญหาการก าหนดโทษทางอาญา 
ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฉบับนี้มีการระบุโทษทางอาญาในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุม

กระท าความผิดเช่นการชุมนุมใสพื้นที่ห้ามการชุมนุม ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือท าให้การ
ชุมนุมดังกล่าวไม่เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่หากสังเกตจะเห็นว่า หลายกรณีหากไม่ก าหนดไว้ในร่าง
พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะรัฐก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อ านาจจัดการดูแลได้อยู่แล้ว เช่น หากผู้ใดกีดขวางจราจร 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจก็สามารถอ านวยความสะดวกเรื่องการใช้ทางได้ หรือกรณีพกพาอาวุธมาในท่ีชุมนุม ก็สามารถ
จับกุมด าเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ในข้อหาพกพาอาวุธเข้ามาในที่สาธารณะได้ด้วยกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นการ
ระบุโทษที่มีกฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ก็อาจเป็นการเพิ่มโทษให้กับผู้ชุมนุมและผู้จัดการชุมนุมโดยไม่จ าเป็น ทั้ง
การ ใ ช้ร่ า งพระราชบัญญัติการ ชุมนุมฯ เมื่ อพิ จารณาถึ ง โทษจากการ ชุมนุม  ย่ อมไม่ ได้สัดส่ วน 
(disproportionate) กับการใช้เสรีภาพการชุมนุมของชาวบ้าน ที่ไม่ใช่ฐานจากการชุมนุมทางการเมืองที่ไป
กระทบต่อความสงบเรียบร้อย และวิถีชีวิตของคนในวงกว้าง ทั้งนี้ จันทร์จิรา เอี่ยมมยุรา (๒๕๕๓) ได้เสนอว่า 
ต้องให้กฎหมายการชุมนุมเป็นกฎหมายปกครอง ไม่ใช่กฎหมายอาญา มาตรการหรือโทษที่จะก าหนดขึ้น จึงควร
มุ่งไปในทิศทางเพื่อให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เห็นว่าผู้ชุมนุม
เป็นอาชญากรที่ต้องลงโทษเพื่อให้หลาบจ าเหมือนกฎหมายอาญา  

นอกจากปัญหาดังทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ว่ามีการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมาบังคับ
ใช้เป็นการเฉพาะก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เพื่อมาจัดการกับการชุมนุม ที่เป็น
ปัญหาต่อการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของภาคประชาชนมากเกินไป เพราะเห็นว่า กฎหมายนี้มีโครงสร้างที่เอื้ อกับ
การใช้อ านาจรัฐโดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุล ดังนั้นพระราชบัญญัติติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก็ไม่สามารถน ามาปฏิบัติหรือบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ 
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พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย ( ๒๕๕๔) ที่ว่าหากมีการประกาศว่าการชุมนุมนั้นกระทบต่อความมั่นคงของรัฐจึงขอ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ เพื่อจัดการกับการชุมนุมสาธารณะ เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่สิ้นสุดแล้ว 
กรณีนี้เป็นไม่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ ก็มีไว้เพื่อ “รักษาความมั่นคงของรัฐบาล” มากกว่า
เป็นการ “รักษาความมั่นคงของรัฐ” 
 
บทสรุป 
 

เมื่อเราพิจารณาร่างกฎหมายตลอดจนถึงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามี
ปัญหาทั้งเชิงแนวคิด และปัญหาการมีส่วนรว่มในกระบวนการก าหนดนโยบาย รวมทั้งมีผลกระทบจากกฎหมาย
ต่อองค์กรต ารวจผู้ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ถูกบังคับใช้ด้วยกฎหมายฉบับนี้ 
 ปัญหาหลักท่ีเป็นข้อถกเถียงและไม่สอดคล้องกันตามหลักการคือการตัดอ านาจของศาลปกครองและ
ให้ศาลยุติธรรมคือศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดวินิจฉัยตัดสินคดี ค าสั่งยกเลิกการชุมนุม ย่อมส่งผลต่อความ
น่าเช่ือถือขององค์การตุลาการและเป็นผลให้ศาลกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ชุมนุมได้  การร่างกฎหมายที่มีแนว
ปฏิบัติต่อการแจ้งการชุมนุม เป็นระบบอนุญาตมากกว่าการด าเนินการตามระบบการแจ้งเพื่อทราบ ย่อมส่งผล
กระทบให้การใช้สิทธิตามกฎหมายถูกจ ากัดและมีขั้นตอนด าเนินการที่ยุ่งยากและมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กฎหมาย
ฉบับนี้ก็ยังมีภาพรวมที่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพผู้ชุมนุม ที่จะมีปัญหามาก กฎหมายการชุมนุมสาธารณะได้
ครอบคลุมไปถึงการชุมนุมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของชาวบ้าน การชุมนุมของเกษตรกร หรือ
การชุมนุมของผู้ใช้แรงงาน หากถูกตัดสินให้ผิดตามที่กฎหมายก าหนดนั้นก็จะมีผลเสียตามมา เช่น การชุมนุม
ของผู้ใช้แรงงาน ถ้าผิดก็จะน าไปสู่การที่นายจ้างเลิกจ้างได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้น กฎหมายการชุมนุมจึงไม่ได้
ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมมากพอ แต่จะควบคุมการชุมนุมการชุมนุมทางการเมืองเป็นส าคัญ  
ขั้นตอนตามที่ระบุในกฎหมายยังเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าที่อาจห้ามการชุมนุมขึ้นโดยทางอ้อม ทั้งยังมีกฎหมายที่
บังคับใช้อยู่ก่อนมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้อีก 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
เกรียงไกร   รอบรู้ และทัศน์วรรณ  สิริพรหมเจริญ, ๒๕๕๔. ปัญหาการใช้เสรีภาพการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ  

ในบทความวิชาการ จุลนิติ, มกราคม – กุมภาพัน์ ๒๕๕๔. รัฐสภา กรุงเทพฯ. 
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ใน ประชาไทออนไลน์. ๒๕๕๔. บทบาทตุลาการในการใช้อ านาจบริหาร 

ตามร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ. ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ 
เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ. หนังสือท่ี ศปป ๑๑/๒๕๕๘. ขอ้คิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม  

พ.ศ.... ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘. 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International ). แปลแถลงการณ์แอมเนสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล  

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.... ยังห่างไกลจากพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศของไทย. ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 

คณะอนุกรรมาธิการฯ. รายงานผลการพิจารณาศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
สาธารณะ พ.ศ...., เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ๒๕๕๗ 

จันจิรา  สมบัติพูนศิริ. รายงานวิจับฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ออกแบบมาตรการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงของ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจในความขัดแย้งสังคมไทย”  ในโครงการวิจัย “ออกแบบสถาบันการเมืองของ
ประเทศไทยใหม่” (Redesigning Thailand). กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), ๒๕๖๐. 
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ทินกฤต นุตวงษ์. “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย”. ในวารสารนิติ
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กรกฎาคม ๒๕๕๗. 

มานะชัย   แก้วพงษ์ษา. มาตรการในการควบคุมการใช้เสรีภาพในการชุมนมุสาธารณะ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
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 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
“THE ๑st  NATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES” 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ : ความสัมพันธ์ระหว่างมิตดิ้านจิตวิญญาณและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค 

Transcendental leadership : the relationship between spiritual 
dimension and organizational citizenship behavior (A case study of 

the Department of Disease Control) 

สิทธิพันธ์ สกุลสุขเจริญ Sittipan Sakunsukcharoen* 

 

บทคัดย่อi 

 งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านจิตวิญญาณและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมโรคจ านวน ๒๗๕ ราย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s 
Rho Moment Correlation )  และค่าการวิเคราะห์สถิติถดถอย  (Regression Analysis)  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มิติด้านจิตวิญญาณของรูปแบบภาวะผู้น าแบบอุตรภาพอยู่ในระดับที่สูง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับที่สูงเช่นกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๘ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ๑) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กับมิติ
ด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันมีค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าระดับปานกลาง คือ .๓๓๒ อีกทั้ง ๒) มิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบ
อุตรภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับ (r =.๕๙๙) และสามารถท านายความ
แปรปรวนของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปน็สมาชิกท่ีดีขององค์การได้ที่ร้อยละ ๓๕.๘    (R๒= .๓๕๘) 
ตัวแปรมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพมีประสิทธิภาพในการอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การที่ .๕๙๙ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐ 

 ข้อเสนอแนะ คือ องค์การควรพัฒนามิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพในองค์ประกอบ
ของการตระหนักรู้และคุณลักษณะทางศีลธรรมต่อผู้น า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่สูงกว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่องค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน และสร้างการถ่ายทอดคุณลักษณะ

                                                           
* อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ข้างต้นนั้นต่อผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การต่อไป เพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การที่สูงขึ้น 

Abstract 

 The research’ s objectives is to study the relationship between the spiritual dimension 
and organizational citizenship behaviours : A case study of the Department of disease control. 
Samples used in research, is the operator officials of the Department of disease control, 
number ๒ ๗ ๕  by using a questionnaire  to collect the statistical information.  Descriptive 
Statistics used in the analysis is the frequency, the percentage value ,Mean and standard 
deviation. Inferential Statistics used in the analysis is Spearman's Rho Correlation Moment and 
Regression Analysis. 

 The results of the analysis of the data found that the spiritual dimension of 
transcendental leadership style is high as the average equivalent to ๓ . ๗ ๔  and organizational 
citizenship behaviours  is at a high level as the average is equal to ๓.๖๘. 

 Hypothesis test results found that ๑ )  organizational citizenship behaviours related to 
the spiritual dimension of transcendental  leadership style. Statistically significant at .๐๐ by in 
the same direction coefficient ( r)  has a moderate value at ๓ ๓ ๒ .  ๒ )  spiritual dimension of 
transcendental  leadership style is related to organizational citizenship behaviours (r =. ๕๙๙) 
and can predict the variation of the relationship between organizational citizenship behaviours 
at ๓๕.๘ per cent (R๒ =. ๓๕๘) a variable spiritual dimension of transcendental  leadership style 
is effective in explaining the variation of organizational citizenship behaviours at.  ๕ ๙ ๙ 
statistically significant level .๐๐. 

 The suggestion is that any organization should develop the spiritual dimension of 
transcendental  leadership style in an element of consciousness and moral character which 
are the elements that are higher than the transformational leadership style is currently in 
popular used in both the government and private sector, and created the above features to 
convey the followers to improve organizational citizenship behaviours at a higher level.  

 

บทน า 

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะถูกน าไปปรับใช้กับผู้น าในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์การพัฒนาเอกชน โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือรูปแบบของการสร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์ของผู้น า 
อันเป็นสามารถพิเศษของผู้น า ที่จะถ่ายทอดสู่ผู้ตาม เพิ่มยกระดับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัย
ภายใน มากกว่าการให้รางวัลภายนอกเพื่อจูงใจเท่านั้น 

 แต่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มีจุดอ่อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ คือ 
การยึดผู้น าเป็นศูนย์กลาง เกิดภาวะการลอกเลียนแบบผู้น า  เกิดพฤติกรรมเชิงรับ ( reactive followers)   
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ตลอดเวลา  (Beyer, ๑๙๙๙; Graham, ๑๙๙๑ ;Yukl, ๑๙๙๙) และที่ส าคัญจุดอ่อนของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด คือ ไม่มีการให้ความส าคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น
แนวทางการศึกษาภาวะผู้น าตามกรอบแนวคิดดั้งเดิม จึงไม่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ผู้ตามอย่างแท้จริง  

 ปัจจุบันจึงการศึกษาภาวะผู้น าตามมาอีกมากมาย เช่น ภาวะผู้น าที่ผู้น าการรับใช้ ( Servant 
Leadership) ภาวะผู้น าทางจริยธรรม (Ethical Leadership) ภาวะผู้น าที่แท้จริง (Authentic Leadership)  
ภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) และสุดท้ายคือภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ (Transcendental 
Leadership)  ซึ่งแนวคิดรูปแบบภาวะผู้น าแบบอุตรภาพที่บูรณาการองค์ประกอบด้านจิตวิญญาณเพิ่มเข้ามา  
โดยมิติทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนั้น จะคล้ายคลึงกับแนวคิด
ของมิติด้านจิตวญิญาณของผู้น าแบบอุตรภาพมากกว่าภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ โดยหัวใจของพระพุทธศาสนา 
คือ  ๑) ท าความดีทั้งปวง ๒) ละเว้นการกระท าความชั่วท้ังปวง    มีความสอดคล้องกับมิติด้านจิตวิญญาณของ
ภาวะผู้น าแบบอุตรภาพคือ คุณลักษณะทางศีลธรรม (Moral Character) และ ๓)  ท าจิตใจให้ผ่องใส ซึ่ง
สอดคล้องกับมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพคือ การตระหนักรู้ (Conciousness) และความ
ศรัทธา (Faith) โดยทางพระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเรื่อง  ศรัทธาและปัญญา โดยศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาหรือเหตุผล ซึ่งเรียกว่า ศรัทธาเพื่อปัญญา แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้
คนมีศรัทธา แต่ศรัทธาของพระองค์นั้นต้องผ่านการพิจารณาไตร่ตรองด้วยสติสัมปชัญญะหรือการตระหนักรู้
โดยรอบคอบเสียก่อน ดังนั้นภาวะผู้น าแบบอุตรภาพจึงเหมาะสมกับแนวคิดทางตะวันออก พระพุทธศาสนา 
และบริบทของสังคมไทยมากกว่า 

 ภาวะผู้น าแบบอุตรภาพประกอบไปด้วยมิติด้านจิตวิญญาณได้แก่ การตระหนักรู้ (Consciousness) 
คุณลักษณะทางศีลธรรม (Moral Character) และความศรัทธา (Faith) พบว่าภาวะผู้น าแบบอุตรภาพไม่
สามารถแบ่งแยกอย่างชัดเจนจากภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง แต่มีความเกี่ยวพัน
กันบนแถบความต่อเนื่องของภาวะผู้น า (Leadership continuum) โดยภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ ถือว่าเป็น
ภาวะผู้น าท่ีดีเลิศที่สุด เพื่อลบล้างจุดอ่อนของภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิงบารมี (Zacko-Smith, 
๒๐๑๐)  

 ภ า ว ะ ผู้ น า แ บ บ แ ล ก เ ป ลี่ ย น  ( Transactional leadership)  ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง 
(Transformational leadership) ภาวะผู้น าการรับใช้ (Servant leadership) ภาวะผู้น าท่ีแท้จริง (Authentic 
leadership) และการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและสมาชิก (Leader-member exchange 
relationships) นั้นมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ Hui-O Lio (๒๐๐๘) 
พบว่าภาวะผู้น าแบบอุตรภาพมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

 แต่งานวิจัยของ Kimberley G. Scott ซึ่งศึกษาเรื่องภาวะผู้น าแบบอุตรภาพถึงผลกระทบของจิต
วิญญาณต่อประสิทธิผลของเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่เป็นผู้หญิง พบว่าองค์ประกอบท้ัง ๓ ด้านของมิติด้านจิต
วิญญาณไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของภาวะผู้น า และงานวิจัยของ Hui-O Lio ซึ่งศึกษาเรื่องภาวะผู้น า
แบบอุตรภาพและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แต่ยังขาดการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การ
ภาครัฐกับภาคเอกชน 

 ดังนั้นการศึกษาครั้งน้ีจึงเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตร
ภาพ (Transcendental Leadership) ว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การหรือไม่ 
อย่างไร โดยปรับปรุงข้อจ ากัดของงานวิจัยก่อนหน้า อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาในเชิงปริมาณเพื่อ
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สนับสนุนผลงานวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาวะผู้น าแบบอุตรภาพที่มีมาก่อนหน้านี้ และเปลี่ยนหน่วยการวิเคราะห์
จากผู้น าในองค์การภาคเอกชน  มาเป็นผู้น าในองค์การภาครัฐท่ีมีความเป็นเลิศ โดยผู้วิจัยได้พิจารณาศึกษาจาก
องค์การภาครัฐที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อ
สังคม คือ กรมควบคุมโรค ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าองค์การเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการศึกษา
ภาวะผู้น าซึ่งดีเลิศกว่าตัวแบบภาวะผู้น าแบบดั้งเดิมที่เคยศึกษากันมา  เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาว่า
สอดคล้องตามแนวคิดภาวะผู้น าแบบอุตรภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพก่อนหน้านี้ หรือไม่ โดยการขจัดปัญหาที่
เกิดขึ้นของภาวะผู้น าในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเจริญงอกงามอย่างแท้จริงต่อบุคลากรและองค์การอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives)  

 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านจิตวิญญาณของรูปแบบภาวะผู้น าแบบอุตรภาพของผู้บริหารกับ
ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในองค์การภาครัฐ (กรมควบคุมโรค) 

ขอบเขตของการวิจัย (Scope of research) 

 โดยขอบเขตทางเนื้อหาศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง มิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น า
แบบอุตรภาพ (Spirituality) อันประกอบไปด้วยตัวแปรคือ การตระหนักรู้ (consciousness) คุณลักษณะทาง
ศีลธรรม (moral character) และความศรัทธา (Faith) ต่อระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอัน
ประกอบไปด้วย ตัวแปร คือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่  พฤติกรรมการ
ให้ความร่วมมือ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น และพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น   

 โดยองค์การเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง คือองค์การภาครัฐซึ่งเป็นองค์การภาครัฐที่ได้รับรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ คือ กรมควบคุมโรค โดยส ารวจจาก
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ตามในองค์การ จ านวน ๒๗๕ ราย ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ ๒๗๕ ตัวอย่างที่   ระดับความเช่ือมั่น ๙๕%  ณ ระดับความคลาดเคลื่อน  +- ๕% โดยใน
การศึกษาครั้งน้ีเลือกจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  ๒๗๕ ราย 

 ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 

สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis) 

 มิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพอันประกอบด้วย การตระหนักรู้ คุณลักษณะทาง
ศีลธรรม และความศรัทธามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Closed-ended Questionnaire) โดยมี ๑ ชุดแบบสอบถาม ดังนี้ 

 แบบสอบถามชุดที่ ๑ เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ตามขององค์การ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ดังนี ้

 ส่วนที่๑ ลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เพศ  ระยะเวลาในการท างาน  
สถานภาพการสมรส ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และประเภทขององค์การ 

 สวนที่ ๒ แบบสอบถามประเมินมิติด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension) ของรูปแบบภาวะผู้น าแบบอุตร
ภาพของผู้บริหาร (Transcendental Leadership) ซึ่งปรับปรุงจากเครื่องมือวัดภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ (Spiritual 
Leadership Theory Instrument : SLT)  (Fry, ๒๐๐๕) และปรับปรุงจากเครื่องมือวัดการตระหนักรู้ต่อตนเอง 
(Self-Consciousness Scale : SCS-R) ของ Scheier, M. F., & Carver, C. S.  (๒๐๑๓) เพื่อวัดการรับรู้ของผู้บริหาร
ต่อองค์ประกอบด้านจิตวิญญาณของตน ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบของค าถาม ๓ ด้านจ านวน ๒๔ ข้อ ได้แก่ ๑) 
การตระหนักรู้ (consciousness) จ านวน ๗ ข้อ ๒) คุณลักษณะด้านศีลธรรม (Moral Character) จ านวน ๗ ข้อ และ  
๓) ความศรัทธา (Faith) จ านวน ๑๐ ข้อ ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการของมิติด้านจิตวิญวิญญาณของ
ภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ตามระดับของการประเมิน ๕ ระดับ 
คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงน้อย และจริงน้อยที่สุด 

 ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามประเมินประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารโดยวัดจากพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยปรับปรุงจาก Organizational Citizenship Behavior Scale : OCB Scale  
(Podsakoff, ๑๙๙๐) ซึ่งประกอบไปด้วยค าถาม ๒๑ ข้อเพื่อประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นข้อค าถาม
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ตามระดับของการประเมิน ๕ ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปาน
กลาง จริงน้อย และจริงน้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  

   ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

    ๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื้อหาเพื่อที่จะ
น ามาสร้างแบบสอบถาม  

     ๒. สร้างแบบสอบถาม ประเมินมิติด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension) ของรูปแบบภาวะผู้น า
แบบอุตรภาพ และแบบสอบถามประเมินประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารโดยวัดจากพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ 

     ๓. น าแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา
ของแบบสอบถาม เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น  

     ๔. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐ ชุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยผู้วิจยัน า
แบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค จ านวน  ๒๗๕ ชุด ด้วยวิธีการ
สุ่มแจกอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวมจ านวนชุดแบบสอบถาม ๒๗๕ ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

 ๑. การหาค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี ๑ ของแบบสอบถาม เพื่อแสดงถึงลักษณะของข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

 ๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบมิติด้านจิตวิญญาณ (Spirituality) ได้แก่ การ
ตระหนักรู้ คุณลักษณะทางศีลธรรม และความศรัทธากับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้แก่
 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่  พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  และพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น ด้วยค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน 
(Spearman’s Rho Moment Correlation ) และค่าการวิเคราะห์สถิติถดถอย  (Regression Analysis) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม มาท าการลงรหัส (Coding) และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสามารถน าเสนอได้ ดังนี้  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วยค่าสถิตพิื้นฐาน 
การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล หรือตัวแปร สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ 
(Frequency) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิง
อนุมานหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้วิธีการวัดโดยระดับช่วงหรืออันตรภาค 
(Interval Scale) ได้แก่ ค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rho Moment Correlation )  ค่าการ
วิเคราะห์สถิติถดถอย  (Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ว่ามิติ
ด้านจิตวิญญาณ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ผลการวิจัย (Result) 

 ผลการวิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต่อมิติด้านจิตวิญญาณของรูปแบบภาวะผู้น าแบบอุตร
ภาพของผู้บริหาร พบว่า มิติด้านจิตวิญญาณของรูปแบบภาวะผู้น าแบบอุตรภาพอยู่ในระดับที่สูง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗๔ โดยพิจารณาแยกเป็นรายองค์ประกอบได้ดังนี้ ความศรัทธา อยู่ในระดับที่สูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๔ คุณลักษณะทางศีลธรรม อยู่ในระดับที่สูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ และการตระหนักรู้  อยู่ในระดับท่ีปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ ตามล าดับ 
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 ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับที่สูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ โดยพิจารณาแยกเป็นราย
องค์ประกอบได้ดังนี้ พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่นอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ีอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
๓.๘๐ พฤติกรรมการให้ความร่วมมืออยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ และพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๐๑ ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กับ มิติด้าน
จิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันมี 
โดยค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าระดับปานกลาง คือ .๓๓๒ โดยจ าแนกในแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรอิสระและ
ตัวตามได้ดังนี้ ๑) ความศรัทธามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ  มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าระดับมาก คือ .๕๗๓ ความศรัทธามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  มีค่าสัมประสิทธิ์ ( r) มีค่า
ระดับปานกลาง คือ .๓๘๔ ความศรัทธามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น  มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าระดับสูง คือ .๖๑๐ ความศรัทธามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมีค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าระดับสูง 
คือ .๖๖๒ ความศรัทธามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมความ
ส านึกในหน้าท่ี มีค่าสัมประสิทธ์ิ (r) มีค่าระดับปานกลาง คือ .๓๖๒ ๒) คุณลักษณะทางศีลธรรมมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  มีค่าสัมประสิทธ์ิ (r) มี
ค่าระดับปานกลาง คือ .๔๙๐ คุณลักษณะทางศีลธรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .๐๐ ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  มีค่าสัมประสิทธ์ิ (r) มีค่าระดับสูง คือ .๖๑๖ คุณลักษณะ
ทางศีลธรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น  
มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าระดับปานกลาง คือ .๔๖๒ คุณลักษณะทางศีลธรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมคี่าสัมประสิทธ์ิ (r) มีค่าระดับสูง คือ .๖๙๒ 
คุณลักษณะทางศีลธรรมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๔๑๙ กับพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิ (r) ที่ .๐๕๔ และ ๓) การตระหนักรู้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  มีค่าสัมประสิทธ์ิ (r) มีค่าระดับปานกลาง คือ .๓๓๙ การตระหนัก
รู้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมความอดทน อดกลั้น มีค่า
สัมประสิทธิ์ (r) มีค่าระดับสูง คือ .๕๖๔ การตระหนักรู้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น  มีค่าสัมประสิทธิ์ ( r) มีค่าระดับปานกลาง คือ .๓๘๑ การ
ตระหนักรู้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐ ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิ (r) มีค่าระดับสูง คือ .๖๖๐ การตระหนักรู้ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๘๘๓ 
กับพฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี มีค่าสัมประสิทธ์ิ (r) มีค่าระดับปานกลาง คือ .๐๑๐ 

 พบว่า มิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การกับ (r =.๕๙๙) และสามารถท านายความแปรปรวนของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การได้ที่ร้อยละ ๓๕.๘ (R๒= .๓๕๘) ตัวแปรมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผูน้ าแบบอุตรภาพมี
ประสิทธิภาพในการอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ .๕๙๙ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐ และเมื่อกลับมาวิเคราะห์รายองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรพบว่า มี
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับองค์ประกอบด้านความศรัทธา คุณลักษณะ
ทางศีลธรรม และการตระหนักรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ ( r =.
๕๙๙) และสามารถท านายความแปรปรวนของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ได้ที่ร้อยละ ๓๕.๘  (R๒= .๓๕๘ ) โดยอธิบายได้ดังนี้  ๑) องค์ประกอบด้านความศรัทธามีประสิทธิภาพในการ
อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในทิศทางเดียวกันที่ .๗๘๘ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๐ ๒) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะทางศีลธรรม มีประสิทธิภาพในการอธิบายความผันแปร
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในทิศทางตรงกันข้ามที่ .๔๔๖ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๐ และ ๓) องค์ประกอบด้านการตระหนักรู้ มีประสิทธิภาพในการอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในทิศทางเดียวกันที่ .๑๘๒ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .๐๒๗ ตามล าดับ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ ๑) มิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแต่ยังอยู่ในระดับต่ า (r =.๓๓๒) อันเป็นผลมาจาก 
๑.๑) พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น (ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ) 
แปรผกผันกับมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ และ ๑.๒) พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ีไม่
มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางศีลธรรมและการตระหนักรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของมิติด้านจิต
วิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตร
ภาพกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับต่ า แม้องค์ประกอบที่เหลือจะมีความสัมพันธ์ใน
ระดับที่สูงและปานกลางก็ตามและ ๒) ความสามารถในการพยากรณ์อิทธิพลของมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะ
ผู้น าแบบอุตรภาพต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง (r=.๕๙๙) โดยองค์ประกอบด้าน
ความศรัทธาของมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพมีความสามารถในการพยากรณ์อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูงเป็น (Beta =.๗๘๘) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้มิติด้าน
จิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ถึงแม้
องค์ประกอบด้านการตระหนักรู้ของมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพจะมีความสามารถในการ
พยากรณ์อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับต่ า (Beta =.๑๘๒)  และองค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะทางศีลธรรมของมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพจะมีความสามารถในการ
พยากรณ์อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับปานกลางแต่เป็นในทิศทางตรงกัน
ข้ามกัน  (Beta = .๔๔๖) ก็ตาม 

 แต่หากเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์การวิเคราะห์สมมติฐานในภาพรวมแล้วจะพบว่า มิติด้านจิตวิญญาณ
ของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

การอภิปรายผล (Discussion) 

 ภาวะผู้น าแบบอุตรภาพอันหมายถึง ภาวะผู้น าท่ีให้ความส าคัญในการใช้จิตวิญญาณ เช่น การตระหนัก
รู้คุณลักษณะทางศีลธรรม และความศรัทธา เป็นเครื่องสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตาม เพื่อน าไปสู่การ
ยกระดับจิตใจและการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมายยิ่งขึ้น ผู้น าแบบอุตรภาพจึงยึดหลักการ
พัฒนาจิตใจ Spiritual development) ทั้งของผู้น าเองและของผู้ตามให้สูงข้ึน)นั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (อันหมายถึง การกระท าที่ไม่ได้ เกิดจากการให้รางวัลอย่างเป็นทางการจาก
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องค์การ แต่เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเองของทั้งที่เต็มใจ ทั้งที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และเกินกว่า
บทบาทที่ตนรับผิดชอบ อันน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การได้เป็นอย่างดี) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพก่อนหน้านี้ของ Hui-O Lio (๒๐๐๘) ที่พบว่าภาวะผู้น าแบบอุตรภาพมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  

 โดยการอภิปรายผลการศึกษานั้นสามารถช้ีให้เห็นถึงผลจากการศึกษาเป็นรายข้อได้ดังนี้ คือ ๑) 
องค์ประกอบของมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุด คือ องค์ประกอบด้านการสร้างความศรัทธาของตัวผู้น าต่อตัวผู้ตาม ซึ่งถือว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณก่อนหน้านี้มากมายที่ท าการวิจัยทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศที่ใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นแกนหลักในการทดลองสมมติฐาน ซึ่งองค์ประกอบด้านความ
ศรัทธานี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่มีร่วมกันของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ๒) 
องค์ประกอบของมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ อันได้แก่ การตระหนักรู้มีอิทธิพลต่อการ
เพิ่มพูนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเช่นกันแต่น้อยกว่ามิติด้านความศรัทธาที่ผู้น าสร้างขึ้นและมี
ผลกระทบต่อตัวผู้ตามมากว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ D’Intino (๒๐๐๗) ที่กล่าวว่าคุณลักษณะด้านความ
เช่ือต่อความสามารถภายในตน  จะน ามาซึ่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการรับรู้ 
อันน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิผลภาวะผู้น าโดยรวม โดยสาเหตุที่มิติด้านการตระหนักรู้นี้มีอิทธิพลน้อยกว่า
ความศรัทธานั้นเป็นผลมาจากพาราไดม์ที่มีอิทธิพลในสังคมไทยและสังคมโลกเกี่ยวกับภาวะผู้น าในขณะนี้ คือ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   ซึ่งให้ความส าคัญกับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ได้แก่   ก.) การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized Influence) ข.) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ค.) การกระตุ้น
ทางปัญญา ( Intellectual Stimulation)  ง . )  การค านึ งถึ งความเป็นปัจ เจกบุคคล ( Individualized 
Consideration) ซึ่งองค์ประกอบข้างต้นมุ่งเน้นที่การมีศรัทธาต่อตัวผู้น าตามข้อ ก. และ ข. แม้จะมีการกระตุ้น
ทางปัญญาตามข้อ ค. แต่นั้นก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา มิใช่การพัฒนา
ขอบเขตการพัฒนาการตระหนักรู้ภายในตนเองหรือการมีสติรู้เท่าทันตนเอง เพื่อขยายขอบเขตภายในจิตใจให้
กว้างขวางขึ้นไป ดังนั้นแม้มิติด้านการตระหนักรู้นี้จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าความศรัทธามากนัก ดังผลการทดสอบสมมติฐานท่ีปรากฎในข้างต้น 
และ ๓) คุณลักษณะทางศีลธรรม (อันหมายถึง แนวโน้มนิสัยของปัจเจกบุคคลอันมีอิทธิพลต่อการเลือก
ทางเลือกในสิ่งที่ถูกหรือผิด อันพิจารณาจากผลลัพธ์ที่ตามมา โดยผู้น านั้นต้องมีคุณลักษณะทางศีลธรรมใน
ระดับที่สูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมต่อผู้ตามในองค์การ) กับมีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การแต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ของ Feldman 
(๒๐๐๗, p. ๔๐๑) ที่ช้ีว่าคุณลักษณะทางศีลธรรมสามารถเพิ่มประสิทธิผลในการแข่งขันได้ในสองทาง คือ 
คุณลักษณะทางศีลธรรมจะกระทบทางบวกต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การ และยังสร้างพันธะผูกพันต่อ
พนักงานให้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งระบบคุณค่านี้จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ นั้นเป็นเพราะว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม อันก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ นั้นมิได้เป็นการพูดถึงมิ ติทางด้านศีลธรรมเลย ซึ่ง
บางครั้งประสิทธิผลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีทรงอิทธิพลอยู่ในองค์การต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นอาจขัดแย้ง
กับมิติทางด้านศีลธรรมที่พึงมีในองค์การ และเป็นไปได้ว่าในแวดวงราชการมีกรอบของกฎหมาย เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด และกฎกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการอยู่แล้ว 
ดังนั้นมิติด้านศีลธรรมจึงอาจไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มพูนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การหรืออาจ
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แปรผกผันกันได้หากองค์ประกอบย่อยในมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพขัดแย้งกับบริบทของ
องค์การเสียเอง 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

  ๑.๑) หน่วยงานในภาครัฐควรแสวงหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นของ
ข้าราชการ เช่น การฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อเสริมสร้างลักษณะแห่งพฤติกรรมการสมัครใจหรือยินดีที่จะ
ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการบ่น และการมีพฤติกรรมตามค ากล่าวท่ีว่า “ยิ้มและอดทนในการ
ท างาน ไม่ค้นหาสิ่งที่ผิดพลาดขององค์การ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่ามิติด้านอ่ืน ๆ  

  ๑.๒) หน่วยงานในภาครัฐควรพัฒนามิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพในองค์ประกอบ
ของการตระหนักรู้และคุณลักษณะทางศีลธรรมต่อผู้น า ซึ่งจากงานวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่อยู่สูง
กว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอันองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งองค์การต้อง
สร้างการถ่ายทอดคุณลักษณะข้างต้นนั้นของผู้น าต่อผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การต่อไป เพือ่การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การที่สูงขึ้น 

 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  ๒.๑) ควรศึกษาเปรียบเทียบในองค์การภาคเอกชนที่มีความเป็นเลิศด้านการน าองค์การ เพื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษากับองค์การภาครัฐ 

  ๒.๒) แบบสอบถามในมิติด้านจิตวิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพ ในองค์ประกอบของการ
ตระหนักรู้และคุณลักษณะทางศีลธรรม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในองค์ประกอบของ
พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่และพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น สามารถประยุกต์เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
กับบริบทขององค์การได้มากข้ึน เพื่อผลลัพธ์ในการพยากรณ์ความสัมพันธ์หรืออิทธิพลที่สูงข้ึน 

  ๒.๓) ควรมีการสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและมิติด้านจิต
วิญญาณของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทขององค์การ เพื่อแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดใน
การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าแบบอุตรภาพต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และสร้างแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาภาวะผู้น าแบบอุตรภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ในความเป็นรัฐสมัยใหม่ในโลกตะวันตกนั้นได้แยก ศีลธรรมทางศาสนาและวิถีทางของคนธรรมดาไป

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังสนธิสัญญา เวสปาเลี่ยน น ามาสู่จุดก าเนิดรัฐสมัยใหม่ที่เป็นรัฐฆราวาสวิสัย (secular 
state ) ปราศจากการครอบง าใดของทางศาสนา แต่ในกรณีของไทยนั้นมีความแตกต่างออกไปในกระบวนการ
สร้างรัฐสมัยใหม่ในรัชกาลที่๕ หรือช่วงราว พ.ศ.๒๔๓๕ ในการปฏิรูประบบราชการเพื่อสร้างให้สยามกลายเป็น
รัฐสมัยใหม่เหมือนกับประเทศมหาอ านาจตะวันตก แต่ในความแตกต่างของสยามนั้นมิได้แยกศาสนาออกจาก
รัฐแต่กลับน าศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการในรัฐสมัยใหม่ด้วย นั้นคือการตั้งมหาเถรสมาคมเพื่อ
เป็นองค์กรที่ดูแลควบคุมพระสงฆ์ของไทยโดยเฉพาะ โดยจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๕ จนมีพัฒนาการมาจนถึง 
พ.ศ.๒๔๘๕ และกลับมาสู่รูปแบบเดิมในปี พ.ศ.๒๕๐๕ และยังใช้รูปแบบการปกครองสงฆ์สืบเนื่องมาจนถึงทุก
วันน้ี 

และจากการที่รัฐได้น าเอาพุทธศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแล้วท าให้รัฐไทยเกิดความก ากวมใน
ความเป็นรัฐสมัยใหม่เหมือนตะวันตกกับรัฐก่อนสมัยใหม่ที่ศาสนายังมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
อยู่ ดูจากการแทรกแซงการปกครองสงฆ์ในกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ในปีพ.ศ.๒๕๖๐        
การน าเอาวันส าคัญในทางพุทธศาสนามาเป็นวันหยุดราชการ และรัฐพิธีที่เน้นไปทางพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก 
ท าให้รัฐไทยไม่ได้เข้ารูปแบบของรัฐสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์หรือเป็นรัฐก่อนสมัยใหม่  แต่เป็นรัฐก ากวมที่อยู่
ร่วมกับศาสนาและเชิดชูศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่น แม้ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ก็มี
ศาสนาพุทธเป็นกลไกหนึ่งของรัฐในการสร้างระเบียบแบบแผนให้กับสังคม 

 
Abstract 

In the modern western states, religious morality and secular morality are separated, 
following the treaty of Westphalia that gave rises to new secular states, without any religious 
domination.  

The case of Thailand is different, as the process of making the modern Thai state 
during the period of ๒๔๓๕ under the bureaucracy reformation to be like those western states 
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by King Rama V did not separate religion from the state, but included it as part of the so-called 
modern Siam, by establishing the Sangha Supreme Council of Thailand to exclusively govern 
the Thai monks in ๒๔๔๕ to ๒๔๘๕ , then return to the old system in ๒๕๐๕ and still use this 
particular system until today.  

 In bringing Buddhism to be part of the state, it inevitably makes the Thai state exists 
ambiguously whether as the modern state like the west or the pre-modern state that religion 
used to play a vital role in governing the state, such as interfering in the appointment of the 
new supreme patriarch of the Buddhist monks, assigning Buddhist days as public holidays and 
excessively using Buddhist rites in state ceremonies.  All of these prevent the Thai state to be 
the true modern or pre-modern state but the ambiguous religious state that praises Buddhism 
over other religions, though it is not clearly stated in the constitution, and uses Buddhism as 
one of the mechanisms to build and restore order in its society. 
 
ที่มาและความส าคัญ 
 
  ศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลง
ใด ที่เกิดขึ้นในการเมืองและสังคมย่อมจะมีผลกระทบต่อศาสนา และท านองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทาง
ศาสนาก็มีผลกระทบต่อการเมืองและสังคมเช่นเดียวกัน  

ถ้าหากจะพิจารณาศาสนาในเชิงโครงสร้างและหน้าที่แล้ว อาจกล่าวได้ว่าศาสนามีหน้าที่ส าคัญ ๔ 
ประการนี้ ๑ หน้าท่ีในการให้ค าอธิบาย ซึ่งในสังคมมนุษย์ทุกสังคมจะต้องมีค าถาม เช่น ท าไมเราถึงเกิดมา เกิด
มาอยู่ในสถานะทางสังคมอย่างไร ท าไมถึงรวย ท าไมถึงจน ท าไมถึงเป็นผู้ปกครอง ท าไมต้องยอมรับสภาพที่
เกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นน้ี ศาสนาจะให้ค าอธิบายนี้  ๒ หน้าท่ีในการสนับสนุนสถาบันพ้ืนฐานต่าง ๆของสังคม เช่น 
สถาบันทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง วัฒนธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ศาสนาเป็นพื้นฐานของอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่อธิบายคุณค่าของมนุษย์ ความชอบธรรมของผู้ปกครองเป็นต้น ๓ หน้าท่ีที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา คือ
ศาสนาท าหน้าที่ให้พลังแก่บุคคลหรือปัจเจกบุคคล   ศาสนาจะท าหน้าที่ให้พลังแก่บุคคลในยามวิกฤตการณ์
และไม่สามารถหาเหตุผลที่เหมาะสมเพียงพอมาอธิบายได้ เช่น กรณีภัยพิบัติเกิดกับคนที่เรารัก หรือรถคว่ าถึง
ตาย  ซึ่งอาจบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้บังเอิญ ซึ่งไม่เพียงพอกับค าอธิบายลักษณะนี้ ศาสนาจึงเข้ามาอธิบายแทน  
๔ หน้าที่ท าให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  นั้นคือท าให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความเช่ือต่าง ที่เป็น
ระบบความเชื่อย่อยในสังคมให้รวมกันเป็นหนึ่ง อันน ามาสู่บูรณาการภายในชาติ(สมบูรณ์ สุขส าราญ,๒๕๒๗) 

ความสัมพันธ์ของรัฐกับศาสนานั้นเป็นไปในเชิงอุปถัมภ์นั้นน ามาซึ่งความผูกพันธ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือ 
ความภักดีของพระสงฆ์ต่อรัฐซึ่งแสดงออกโดยการให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาล แต่ความภักดีต่อรัฐและ
ต่อผลประโยชน์ของรัฐอาจจะไม่เพียงพอและเป็นหลักประกันความร่วมมือ ความสนับสนุนและเช่ือฟังนั้นจะ
มั่นคงตลอดไป  

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของไทยเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่ง
โปรดให้มีการปฏิรูประบบราชการทั้งด้านโครงสร้างและการบริหารแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลางอันน าไปสู่บูรณาการของชาติทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของคณะสงฆ์อย่างมาก จะเห็นได้จากตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย ร.ศ.๑๒๑
(พ.ศ.๒๔๔๕) น ามาซึ่งการจัดรูปแบบการปกครองสงฆ์ของไทย 

ในความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสงฆ์ไทยกับรัฐ แม้ว่าในทางสัญลักษณ์ สถาบันทางศาสนาจะเป็นผู้น า
ทางด้านจิตวิญญาณ และผู้กุมอ านาจรัฐจะได้รับความชอบธรรมในอ านาจปกครองในฐานะเป็นผู้ทะนุบ ารุง
ศาสนาและคุ้มครองพระพุทธศาสนา แต่ในความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจนั้นสถาบันพระพุทธศาสนาอยู่ ในฐานะ
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เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมที่เป็นส่วนตามและเป็นส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอ านาจทาง
การเมืองมาตลอดจะเห็นได้จากการที่รัฐออกกฎหมายของฝ่ายรัฐในการเข้ามาดูแลสถาบันสงฆ์ แต่ก็มีคนของรัฐ
เข้ามาเพื่อคอยก ากับดูแลให้สถาบันทางศาสนาอยู่ในกรอบที่รัฐก าหนดไว้ให้และให้สถาบันสงฆ์เป็นไปใน
แนวทางตามที่ฝ่ายรัฐต้องการ 

ศาสนาพุทธจึงถูกรัฐน ามาใช้เป็นอุดมการณ์ร่วมในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ซึ่งไทยเองก็ใช้
ระบบกลไกราชการในการหล่อหลอมอุดมการณ์นี้ข้ึนมา ที่เห็นชัดเจนมากที่สุดคือการก่อตั้งมหาเถรสมาคมขึ้น 
เพื่อจัดการรวมศูนย์อ านาจและสร้างให้พระเป็นเจ้าพนักงานปกครองดูแลตามยศและสมณศักดิ์ที่รัฐแต่งตั้งให้  
เพราะก่อนการสร้างระบบราชการนั้นความเป็นอิสระของคณะสงฆ์ไทยนั้นมีอยู่สูง  ความนิยมนั้นขึ้นอยู่กับตัว
บุคคลไม่ใช่ตัวสถาบัน  ความหลากหลายในตัวศาสนาจึงมีสูงเพื่อท่ีจะสร้างความนิยมให้กับตัวครูบาอาจารย์เอง
ในการได้รับความนับถือ โดยพื้นฐานค าสอนของพุทธศาสนานั้นมีท่าทีที่พยายามให้คนหลุดออกจากชนช้ันที่ติด
อยู่ภายใต้ชาติก าเนิดและเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ในศาสนาพุทธ เป็นการช าระล้างพันธะผูกพันจากชาติก าเนิดที่มีมา
แต่เกิดภายใต้ค าอธิบายของศาสนาพราหมณ์ซึ่งครอบง าอินเดียมาช้านาน เพื่อท่ีจัดโครงสร้างหน้าท่ีต่อตัวบุคคล
ที่พึ่งมีต่อรัฐ แต่ส าหรับในไทยแล้วศาสนาพุทธถูกน ามาใช้ในเชิงเรื่องของผลบุญกรรมที่ท าในอดีตชาติของ
ปัจเจกบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ทางการเมอืงในการครอบง าความเช่ือของคนเรื่องของชาติก าเนดิ
ของแต่ละบุคคลว่า ทุกนั้นล้วนเกิดขึ้นเป็นสภาพน้ีเพราะผลบุญและผลกรรมที่ท าไว้ในอดีตชาติจึงส่งผลให้เขาจงึ
ต้องอยู่ในฐานันดรนั้นตามที่ผลบุญและกรรมที่ตัวเองเคยก่อในอดีตชาติแต่การช าระให้อุดมการณ์พุทธเป็นไป
ตามที่รัฐต้องการนั้นจ าเป็นต้องรวมศูนย์อ านาจการปกครองดูแลสงฆ์เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการจัดการ
รูปแบบค าสอนที่จะไม่ท้าทายอ านาจรัฐและเป็นจิตส านึกร่วมที่หลอมรวมคนในชาติที่มีความแตกต่าง
หลากหลายในความเป็นชาติพันธ์ุให้อยู่ภายในรัฐเดียวกัน(สมบัติ จันทรวงศ ์๒๕๓๑-๒๕๓๒) 

จากปรากฏการณ์การเรียกร้องให้บัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและการชะลอการโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งต าแหน่งพระสังฆราชท าให้ผู้ศึกษาตั้งข้อสงสัยกับการปกครองภายในรัฐไทยตั้งแต่ประกาศตนว่า
เป็นรัฐมัยใหม่ว่าจัดภาคพุทธศาสนาไว้อยู่ในต าแหน่งใด / ลักษณะใดในการบริหารบ้านเมือง อีกทั้งสงสัยว่า
ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้รัฐไทยสมควรถูกเรียกว่าเป็นรัฐประเภทใด 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับองค์กรทางพุทธศาสนารัฐ ในกรอบเวลาตั้งแต่ที่รัฐไทย
ประกาศเป็นรัฐสมัยใหม่ (รัชการที ่๕) จนถึงปัจจุบัน 
  
ค าถามเพื่อการศึกษา 

๑.   รัฐไทย พุทธศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะใด  
๒.   ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้รัฐไทยสามารถถูกจัดประเภทเป็นรัฐฆราวาส ได้หรือไม่ หรือ

ควรเป็นรัฐประเภทอ่ืน 
รัฐไทยกับความเป็นรัฐสมัยใหม่เพื่อท าความเข้าใจประเทศไทยในสถานะรัฐสมัยใหม่ สิ่งส าคัญยิ่ง

ประการหนึ่งคือการรู้และเข้าใจว่ารัฐสมัยใหม่คืออะไร ด้วยเหตุนี้เนื้อหาที่จะปรากฏในบทนี้จึงจะกล่าวถึงต้น
ก าเนิดของรัฐสมัยใหม่ เงื่อนไขของการเป็นรัฐสมัยใหม่ และการท างานของรัฐสมัยใหม่ 
  ก าเนิดแนวคิดรัฐสมัยใหม่ 
รัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในทางรัฐศาสตร์หมายถึงรูปแบบรัฐชนิดหนึ่ง มีต้นก าเนิดมาจากยุโรปในช่วง
ศตวรรษที่ ๑๗ เป็นผลสืบเนื่องจากสงคราม ๓๐ ปีที่น ามาซึ่งสนธิสัญญาสเวสต์ฟาเลีย สนธิสัญญานี้เสมือนบ่อ
เกิดแนวคิดที่ส าคัญ ๒ ประการ ประการแรกคือ แนวคิดอ านาจอธิปไตยที่แต่ละแคว้นล้วนมีเพื่อใช้จัดการ และ
ตัดสินใจเรื่องราวในแคว้นตัวเองได้อย่างอิสระ ( มาตราที ่๗๖ สนธิสัญญาฯระบุว่า  Item, … shall be forever 
incorporated with the Kingdom France, with all manner of Jurisdiction and Sovereignty, without 
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any contradiction from the Emperor, the Empire, House of Austria, or any other:  so that no 
Emperor, or any Prince of the House of Austria, shall, or ever ought to usurp, nor so much as 
pretend any Right and Power over the said Countrys,... (Treaty of Westphalia ,Yale Law school : 
ออนไลน์) จึงอาจกล่าวได้ว่ายุโรปยุคใหม่ในฐานะทวีปแห่งรัฐเอกราชได้ถือก าเนิดขึ้น เพราะสนธิสัญญาฉบับนี้ 
  แนวคิดที่ส าคัญประการที่สองอันเป็นผลจากสนธิสัญญาฯคือ แนวคิดความเป็นอิสระของแคว้นในการ
นับถือศาสนา  สืบเนื่องมาจากสงครามสามสิบปีมีสาเหตุก าเนิดมาจากการขัดแย้งทางศาสนาระหว่างคริสเตียน
ต่างนิกายในทวีปยุโรป เมื่อสิ้นสุดสงครามจึงมีความพยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้ศาสนาเป็นบ่อเกิดของสงคราม
ขึ้นได้อีก สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (ซึ่งก าเนิดขึ้นหลังสงครามยุติ) จึงบัญญัติข้อตกลงว่าด้วยความเป็นอิสระใน
การนับถือศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจของแคว้นและประชาชนในแคว้น (ในสนธิสัญญาจ าเพาะไว้ที่ แคว้น
และประชาชนในอ็อกเบิร์ค และ ออพเพินไฮล์ม) ดังข้อความที่ว่า That those of the Confession of 
Augsburg, and particularly the Inhabitants of Oppenheim, . . .  shall have the free Exercise of 
their Religion, as well in public Churches at the appointed Hours, as in private in their own 
Houses, or in others chosen for this purpose by their Ministers, or by those of their Neighbours, 
preaching the Word of God (Sternberger, Dolf,๑๙๖๘)เมื่อท้ังสองแนวคิดตา่งเป็นรากฐานให้กับความคดิ
เรื่องรัฐสมัยใหม่ การศึกษาประเด็นดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีความเช่ือมโยงระหว่างมิติของรัฐและภาคศาสนา
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้  
 

กลไกของรัฐสมัยใหม่ 
รัฐสมัยใหม่ท างานอยู่ภายใต้กรอบ ๔ ประการได้แก่ ๑. อาณาเขต ๒. อ านาจอธิปไตยและความชอบ

ธรรมทางอ านาจ๓. พลเมือง และ ๔. ผู้ใช้อ านาจปกครอง กรอบทั้งสี่นี้ใช้พิจารณาเพื่อจ าแนกให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างลักษณะรัฐโบราณ และรัฐสมัยใหม่ 
  “อาณาเขต” รัฐโบราณแตกต่างจากรัฐสมัยใหม่เนื่องจากรัฐโบราณไม่ยึดติดกับความแน่นอนของ
อาณาเขตเพื่อจัดการปกครองหากแต่มุ่งขยายอาณาเขตเพื่อกวาดต้อนก าลังพลเป็นส าคัญและให้ความส าคญักบั
เมืองราชธานีเป็นหลัก จึงเป็นผลให้ดินแดนที่ยิ่งอยู่ไกลเมืองหลวงออกไปก็จะยิ่งอยู่ใต้อ านาจปกครองของราช
ธานีอ่อนลงเท่านั้น ต่างกับรัฐสมัยใหม่ให้ความส าคัญกับอาณาเขตที่ระบุได้อย่างแน่นอนว่าแต่ละรัฐมีจุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดตรงไหน เพื่อที่ศูนย์กลางจะสามารถใช้อ านาจปกครองได้แค่ภายในเขตปกครองของตน   “อ านาจ
อธิปไตยและความชอบธรรมทางอ านาจ” เป็นกรอบพิจารณาข้อที่สอง จากการศึกษาพบว่าในมิติรัฐโบราณนั้น 
แนวคิดอ านาจอธิปไตยยังไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่สืบเนื่องมาจากเขตแดนของแต่ละรัฐท่ีลางเลือน จึงท า
ให้รัฐหนึ่งสามารถแสดงความสวามิภักดิ์ได้กับหลากหลายรัฐ (จิ้มก้องได้หลายเมือง) เช่นนี้จึงไม่อาจช้ีชัดได้ว่ารัฐ
หรือแคว้นนั้นมีพื้นที่การปกครองแท้จริง-ไม่ทับซ้อนขนาดเท่าใด อีกทั้ง “ความชอบธรรมทางอ านาจ” ที่แต่ละ
รัฐหยิบขึ้นเพื่ออ้างสิทธิการใช้อ านาจในดินแดนใดนั้นก็มีลักษณะและที่มาที่หลากหลาย (ประเด็นด้านศาสนา ก็
เป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นเพื่อใช้อ้างสิทธิหรือก่อความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดนและสิทธิการปกครองอยู่
บ่อยครั้งในอดีต) ต่างจากรัฐสมัยใหม่ที่มีฐานคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยและความชอบธรรมทางอ านาจมีอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากรูปแบบรัฐสมัยใหม่ท าให้รู้เขตแดนที่ชัดเจนของแต่ละรัฐ อ านาจอธิปไตยจึงสามารถก าหนด
ใช้ได้แค่ในพื้นที่ที่แต่ละรัฐระบุไว้เท่านั้นรัฐอ่ืนไม่อาจเข้าแทรกแซงได้ (เป็นผลผลิตจากสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย) 
และแนวคิดความชอบธรรมทางอ านาจก็พัฒนาขึ้นเช่นกัน ประเด็นส าคัญคือศาสนาไม่อาจะเป็นแหล่ง
ความชอบธรรมทางอ านาจสูงสุดได้อีกต่อไปหากแต่แทนที่ด้วยตัวบทกฎหมายและการยอมรับของผู้อยู่ใต้
ปกครองต่ออ านาจของผู้ปกครองที่มีต่อตน ดังที่ ดอล์ฟ สเติร์นเบอร์เกอร์ (Dolf  Sternberger) ปรัชญาเมธี
รัฐศาสตร์เยอรมัน กล่าวว่า "ความชอบธรรมเป็นรากฐานของอ านาจในการปกครองที่พึงใช้เมื่อฝ่ายผู้ปกครอง
ตระหนักว่า ตนมีสิทธิจะปกครอง และเมื่อผู้ใต้ปกครองยอมรับสิทธินั้นพอสมควร" (legitimacy is the 
foundation of such governmental power as is exercised, both with a consciousness on the 
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government's part that it has a right to govern, and with some recognition by the governed of 
that right.(Sternberger, Dolf,๑๙๖๘) 
  ประการที่สามคือพลเมือง รัฐโบราณให้ความส าคัญกับคนในดินแดนอย่างมาก แต่ไม่ใช่ในมิติที่รัฐสมัย
ใหม่มอง กล่าวคือรัฐโบราณเห็นคนส าคัญในฐานะที่เป็นแหล่งแรงงานและก าลังพลในการผลิตและต้านทาน
ข้าศึกเพียงเท่านั้น ทว่ารัฐสมัยใหม่ให้มิติประชากรของตนว่าเป็น “พลเมือง” ผู้ซึ่งมีสิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อกระบวนการแห่งรัฐด้วย ประการสุดท้ายคือกลุ่มผู้ใช้อ านาจปกครอง ประเด็นนี้ท้ังรัฐโบราณและ
รัฐสมัยใหม่ต่างก็มีร่วมกันแต่อาจจะมีบางมิติที่ต่างกัน เช่นระยะเวลาในการใช้อ านาจปกครอง วิธีการปกครอง
เป็นต้น ข้อมูลทั้งสี่ประการสามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่าง 
  

 
  

การจัดการภายในรัฐสมัยใหม่ 
รัฐมัยใหม่มีการจัดโครงสร้างอ านาจภายในรัฐออก เป็นสองประเภทหลัก โดยหากมีการรวมอ านาจ

สถิตอยู่ที่องค์กรเดียวหรือมีศูนย์อ านาจเดียวในการตรากฎหมายและผลิตนโยบายปกครองประเทศ  หรือ
อ านาจบริหารกระจุกตัวอยู่ที่รัฐบาลแห่งชาติ มักเรียกรูปแบบการปกครองของรัฐนั้นว่า 'รัฐเดี่ยว' แต่หากว่ารัฐ
ดังกล่าวมีศูนย์อ านาจที่กระจัดกระจายไปหลายพื้นที่และแบ่งวงอ านาจออกหลายช่วงช้ันอย่างมีแบบแผน มัก
เรียกรูปแบบรัฐประเภทนี้ว่า 'รัฐรวม' (เตช บุญนาคม,๒๕๔๘) 
  ส าหรับระบบรัฐเดี่ยว อาจมีการจ าแนกออกเป็น รัฐเดี่ยวรวมศูนย์แบบเข้มข้น (Concentration) ซึ่ง
เป็นการจัดการปกครองที่รวมอ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางแทบทั้งหมด ไม่ปล่อยให้มีชุมชนการเมืองใด
แยกตัวออกไปเป็นอิสระ หรือ รัฐเดี่ยวแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งรัฐบาลแห่งชาติยอมสละ
อ านาจหรือมอบอ านาจบริหารบางส่วนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เตช บุญนาค,๒๕๔๘) เพื่อเปิดโอกาส
ให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการจัดการปกครองตนเองมากขึ้น 
  ส่วนระบบรัฐรวม อาจมีทั้งแบบสมาพันธรัฐ (Confederation) ที่เกิดจากการรวมตัวของรัฐต่าง ๆ
แบบหลวมๆ ตามสนธิสัญญา โดยรัฐสมาชิกยังคงมีอ านาจอิสระในการปกครองภายใน หรือ รัฐรวมแบบ
สหพันธรัฐ (Federation) ซึ่งเป็นการรวมตัวของพหุรัฐท่ีเหนียวแน่กว่าแบบสมาพันธรัฐ โดยมีการสร้างรัฐขึ้นมา
ใหม่ให้มีอธิปไตยเหนือดินแดนรัฐเดิมที่ถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยรัฐต่าง ๆ เหล่านี้ ยอมสละอ านาจบางส่วน
ของตนให้แก่รัฐที่สร้างขึ้นมาใหม่ จนท าให้เกิดรัฐข้ึนสองระดับ ได้แก่ รัฐระดับบน หรือ รัฐที่ถูกสถาปนาขึ้นใหม่ 
ซึ่งมักเรียกว่า 'รัฐบาลกลาง' กับ รัฐสหพันธ์หรือรัฐระดับล่าง ซึ่งมักเรียกกันว่า 'มลรัฐ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 
๒๕๔๖) 
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การเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ของสยาม 
 รัฐไทยปรับตัวสู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ผ่านนโยบายโยงอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อกระชับดินแดนในสมัย
รัชกาล ๕ ท าให้สยามเปลี่ยนแปลงสภาพจากอาณาจักรจารีตเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ ตามแนวคิดเอกนิยม (รัฐเดี่ยว)ที่
เน้นอ านาจรวมศูนย์ สะท้อนจาก 
 การโยงอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อกระชับดินแดนในสมัยรัชกาล ๕ กระบวนการนี้ได้ท าให้สยามแปลง
สภาพจากอาณาจักรจารีตเข้าสู่รัฐสมัยใหม่แนวเอกนิยม ซึ่งมีสมรรถนะในการตรึงดินแดนล้านนา อีสาน หรือ 
หัวเมืองมลายูตอนบน ให้ผนึกติดกับแกนกลางกรุงเทพอย่างเหนียวแน่นใต้ร่มการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล โดยแม้รัฐไทยในยุคต่อมาจะมีนวัตกรรมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น เช่น การจัดตั้งองค์กร
บริหารส่วนต าบลหรือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น หากแต่มรดกรัฐรวมศูนย์และระดับการพัฒนา
ประชาธิปไตยที่มักขึ้นลงผกผันตามระดับการท ารัฐประหารหรือการครองอ านาจของชนช้ันน าส่วนกลางสาย
อนุรักษ์นิยม/อ านาจนิยม กลับท าให้การปกครองรัฐเดี่ยวที่โน้มเอียงมาทางรัฐรวมศูนย์แบบเข้มเข้ม  ยังคง
กลายเป็นรูปแบบการปกครองคลาสสิกของรัฐไทย  กล่าวคือแม้ต่อมาจะมีนวัตกรรมการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น แต่การครองอ านาจของชนช้ันน าในการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ยังสะท้อนภาพการปกครอง
แ บ บ ร ว ม ศู น ย์ ข อ ง รั ฐ ไ ท ย ไ ด้ อ ยู่ ดี  ( น ค ริ น ท ร์  เ ม ฆ ไ ต ร รั ต น์ ,  ๒ ๕ ๔ ๖ )  ก า ร มี ร ะ บ บ รั ฐ ก า ร 
กระทรวง   ทบวง  กรม  คือระรบรัฐการที่สะท้อนการด าเนินการและการบริหารงานภาครัฐแบบอิงส่วนกลาง
ของฝ่ายบริหาร เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ท าให้มีลักษณะการปกครองและบริหารงานแบบรวม
อ านาจ หมายความว่า เป็นการรวมอ านาจในการสั่งการ การก าหนดนโยบายการวางแผน การควบคุม
ตรวจสอบ และการบริหารราชการส าคัญ ๆ ไว้ที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
ตามหลักการรวมอ านาจ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
 อีกทั้ง ความเป็นรัฐสมัยใหม่ของไทยยิ่งทวีความชัดเจนขึ้นในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ ๖ จากการ
ที่ท่านทรงประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการประชากร (people management)  :  โดยพิจารณาระบบ
กฎหมายไทยว่าด้วยการจัดการประชากรที่รัฐไทยเริ่มบัญญัติขึ้นในยุคแรกนี้   จะพบว่า แนวคิดในการจัดการ
ประชากรที่ถูกน ามาใช้ ก็เป็นแนวคิดในลักษณะเดียวกับที่ใช้ในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะในรูปแบบที่ใช้ใน
ประเทศภาคพื้นยุโรป  กล่าวคือ ประชากรถูกจ าแนกออกเป็น๒ กลุ่ม อันได้แก่  ประชากรที่มีสัญชาติของรัฐ
ไทย ซึ่งเรียกคนกลุ่มนี้อีกอย่างว่า “คนชาติ (national)  และ  ประชากรที่ไม่มีสัญชาติของรัฐไทย ซึ่งเรียกคน
กลุ่มนี้อีกอย่างว่า “คนต่างด้าว (alien)” ประชากรที่เป็นคนชาติย่อมมีสิทธิตามกฎหมายมหาชนที่สมบูรณ์และ
ดีกว่าประชากรที่เป็นคนต่างด้าว นอกจากนั้น ความเป็นประชากรที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Population) 
ขึ้นอยู่กับความมีชื่อในทะเบียนราษฎร (Civil Registration) ของรัฐไทย 
  อีกนโยบายหนึ่งที่สะท้อนความเป็นรัฐสมัยใหม่ของประเทศ (สยาม) ไทยคือการออก พระราชบัญญัติ
นามสกุล  สืบเนื่องจากโบราณมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ คนไทยเราไม่มีนามสกุลใช้  มีแต่ชื่อโดด ๆ ทั้งช่ือก็ยังซ้ า
กันมาก อย่าง อิน จัน  มั่น  คง  แดง ด า ขาว เขียว เลยไม่รู้ว่าแดงไหน ด าไหน ด้วยเหตุนี้ ในรัชกาลที่ ๖ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้ประกาศพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ บังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นต้นไป  ให้
คนไทยต้องมีนามสกุล เพื่อสะดวกแก่การจดทะเบียน  คนเกิด  คนตาย และท าการสมรส  
  การบัญญัตินามสกุล นอกจากจะเป็นกลไกของรัฐเพื่อใช้จัดการพลเมืองของตนให้สามารถระบุสถานะ
ชัดเจนแน่นอนตามเอกสารราชการแล้ว ความส าคัญอีกประการหนึ่งที่รัชกาลที่ ๖ ระบุไว้ก็คือ การมีนามสกุล
นั้นเป็นสิ่งสะท้อนความผูกโยงทางเครือญาติ ซึ่งจะท าให้คนมีความระงับใจหากคิดกระท าการใดใดเพราะจะ
ส่งผลต่อวงศ์ตระกูล 
  “...การมีช่ือตระกูลเป็นความสะดวกมาก อย่างต่ า ๆ ที่ใคร ๆ ก็ย่อมจะมองเห็นได้ คือช่ือคนใน
ทะเบียนส ามโนครัวจะได้ไม่ปนกัน แต่อันที่จริงจะมีผลส าคัญกว่านั้น  คือ จะท าให้เรารู้จัก ร าฤกถึงบรรพบุรุษ
ของตนผู้ได้อุสาหะก่อสร้างตัวมา  และได้ตั้งตระกูลไว้ให้มีช่ือในแผ่นดิน เราผู้เปนเผ่าพันธุ์ของท่านได้รับมรดก
มาแล้ว จ าต้องประพฤติตนให้สมกับที่ท่านได้ท าดีมาไว้ และการที่จะตั้งใจเช่นนี้ ถ้ามีช่ือที่ต้องรักษา มิให้เสื่อม
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ทรามไปแล้วย่อมจะท าให้เปนเครื่องยึดเหนี่ยวหน่วงใจคนมิให้ตามใจตนไปฝา่ยเดยีว จะถือว่า “ตัวใครก็ตัวใคร” 
ไม่ได้อีกต่อไป  จะต้องรักษาท้ังช่ือของตัวเองทั้งช่ือของตระกูลด้วยอีกส่วน  ...” (ประสงค์ สุขุม,๒๕๔๗) 
 

รัฐ (สยาม) ไทยสมัยใหม่ กับ ศาสนา 
ปัญหาต่อจากการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่นั้นคือปัญหาอัตลักษณ์ของประชาชนที่อยู่ภายใต้รัฐ ค าถาม

ใหญ่ของสยามในการสร้างรัฐสมัยใหม่เพื่อท าให้ประชาชนมีจิตส านึกร่วมในความเป็นชาตินั้นควรจะท าอย่างไร? 
รัฐจะดัดแปลงประชาชนในความหมายสมัยใหม่นี้ด้วยวิธีอย่างไร? จะปลูกฝังโลกทัศน์ที่รัฐเห็นว่าถูกต้องให้กับ
พวกเขาด้วยวิธีใด ? ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าชาติในทางกายภาพไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของรัฐไทยเสียทีเดียวเกิด
จากเง่ือนไขในเรื่องเขตแดนเดียวกัน เง่ือนไขตามภาวะวิสัย เป็นค าท้าที่ใหญ่ต่อว่ารัฐที่เกิดใหม่อัตลักษณ์ที่
แตกต่างของคนในรัฐเข้าด้วยกันอย่างไร ค าตอบจึงออกมาที่การสร้าง อัตลักษณ์ใหม่ให้กับคนในประเทศ โดย
ผ่านการสร้างจิตส านึกร่วม สิ่งหนึ่งที่รัฐสยามสมัยใหม่น ามาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ 
ซึ่งเป็นอุดมการณ์และค่านิยมร่วมของผู้คนในแถบอุษาคเนย์  ซึ่งหลายๆชนชาติที่อยู่ร่วมในสยามก่อนจะเป็น
รัฐสมัยใหม่นั้นมีร่วมกันแต่เดิมอยู่แล้ว...เนื้อหาในบทนี้ต้องการศึกษาว่าในฐานะที่รัฐไทยมีรูปแบบการปกครอง
แบบรัฐสมัยใหม่ รัฐไทยท างานเกี่ยวพันกับภาคศาสนาลักษณะใดบ้าง สะท้อนผ่านบางตัวอย่างท่ีเลือกมา ได้แก่ 
บทบาทของรัฐและการก่อตั้ง “มหาเถรสมาคม” วันหยุดของชาติที่ตรงกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา  ความ
พยายามเรียกร้องให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ การสงวนการตีความหลักค าสอนของพุทธศาสนาแก่
บางรูปแบบที่พึงประสงค์  การแต่งตั้งพระสังฆราช และ การชะลอการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ 
 

บทบาทของรัฐและการก่อตั้ง “มหาเถรสมาคม” 
ศาสนาพุทธจึงถูกรัฐน ามาใช้เป็นอดุมการณ์ร่วมในการสร้างความเปน็รัฐชาติ ซึ่งรัฐไทยเองก็ใช้ระบบ

กลไกราชการในการหล่อหลอมอุดมการณ์นี้ข้ึนมา ที่เห็นชัดเจนมากที่สุดคือการก่อตั้งมหาเถรสมาคมขึ้น เพื่อ
จัดการรวมศูนย์อ านาจและสร้างให้พระเป็นข้าราชการให้มีฐานะเปน็เจ้าพนักงานปกครองดูแลตามยศและ
บรรดาศักดิ์ที่รัฐแต่งตั้งให้ เพราะกอ่นการสร้างระบบราชการนั้นความเป็นอิสระของคณะสงฆไ์ทยนั้นมอียู่สูง 
ความนิยมนั้นขึ้นอยู่กับตัวบคุคลไม่ใช่ตัวสถาบัน  ความหลากหลายในตัวศาสนาจึงมสีูงเพื่อท่ีจะสร้างความนิยม
ให้กับตัวครูบาอาจารย์เองในการได้รับความนับถือ  

โดยพื้นฐานค าสอนของพุทธศาสนานั้นมีท่าทีที่พยายามให้คนหลุดออกจากชนช้ันที่ติดอยู่ภายใต้ชาติ
ก าเนิดและเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ในศาสนาพุทธ เป็นการช าระล้างพันธะผูกพันจากชาติก าเนิดที่มีมาแต่เกิดภายใต้
ค าอธิบายของศาสนาพราหมณ์ซึ่งครอบง าอินเดียมาช้านาน เพื่อที่จัดโครงสร้างหน้าที่ต่อตัวบุคคลที่พึ่งมีต่อรัฐ 
ชนช้ันและพระเจ้าให้ท าหน้าที่ของตัวเองในสังคมนั้นอย่างไม่มีทางหลุดพ้นหรือสามารถต่อต้านตั้งค าถามกับ
ระบบได้ ศาสนาพุทธจึงเป็นทางออกของการถูกตรึงอยู่ในสังคมในช่วงเวลาขณะนั้น 

แต่ส าหรับในไทยแล้วศาสนาพุทธถูกน ามาใช้ในเชิงเรื่องของผลบุญกรรมที่ท าในอดีตชาติของปัจเจก
บุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ทางการเมืองในการครอบง าความเช่ือของคนเรื่องของชาติก าเนิดของ
แต่ละบุคคลว่า ทุกนั้นล้วนเกิดขึ้นเป็นสภาพน้ีเพราะผลบุญและผลกรรมที่ท าไว้ในอดีตชาติจึงส่งผลให้เขาจึงตอ้ง
อยู่ในฐานันดรนั้น ๆ ตามที่ผลบุญและกรรมที่ตัวเองเคยก่อในอดีตชาติ 

แต่การช าระให้อุดมการณ์พุทธเปน็ไปตามทีร่ัฐต้องการนั้นจ าเป็นต้องรวมศูนย์อ านาจการปกครอง
ดูแลสงฆ์เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการจัดการรูปแบบค าสอนที่จะไม่ท้าทายอ านาจรัฐและเป็นจติส านึก
ร่วม ที่หลอมรวมคนในชาติที่มีความแตกต่างหลากหลายในความเปน็ชาติพันธ์ุภายในรัฐเดียวกัน 
 

วันหยุดของชาติที่ตรงกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
 แม้ว่ารัฐไทยจะรับเอาแนวคิดความเป็นรัฐสมัยใหม่มาทั้งจากรูปแบบการบริหารงานกิจการบา้นเมือง
โดยแบ่งแยกสายงานตามความช านาญ แตส่ิ่งหนึ่งที่เป็นมรดกจากประวตัิศาสตร์รัฐจารีตโบราณคือประเพณีวัน
ส าคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นค่านิยมพืน้ฐานของประชาชนท่ัวไป รวมถึงข้าราชการตามกระทรวง กรม ต่าง ๆ ด้วย  
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 สิ่งที่รัฐใช้ประโยชน์จากค่านิยมที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยนั้นคือการท าให้วันส าคัญทางศาสนากลายเป็น
วันหยุดทางราชการ เพื่อสร้างความชอบธรรมของตัวรัฐ ให้ประชาชนเห็นว่ารัฐนั้นเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาพุทธ ทั้ง
ยังส่งเสริมให้ข้าราชการได้มีเวลาว่างไปประกอบศาสนากิจตามความเช่ือความศรัทธาของตน  ซึ่งนัยยะของ
วันหยุดราชการที่อิงกับศาสนานั้นคือการแสดงอ านาจในเชิงพิธีกรรมอย่างหนึ่งคือ แม้ตัวรัฐเองจะเป็นรัฐสมัย
ใหม่ท่ีด าเนินการพัฒนาการปกครองไปในแนวทางตะวันตกแล้ว แต่ก็ยังให้ความส าคัญกับศาสนาและพิธีกรรมที่
ฝั่งอยู่ในชีวิตประจ าวันของคนอยู่โดยการอนุญาตให้หยุดได้ในวันส าคัญทางศาสนา 
 

ความพยายามเรียกร้องให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

กษัตริย์เป็นประชาธิปไตย ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายเป็นกติกาสูงสุดของบ้านเมือง ซึ่งในบัญญัติรูปแบบรัฐ
โครงสร้างรัฐ และ หน้าท่ีรัฐต่อประชาชน ซึ่งมีพัฒนาการของรัฐธรรมนูญเรือยมา จนมาถึงในปี ๒๕๕๐ หลังการ
รัฐประหารในปี ๒๕๔๙ ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งหลังการยึดอ านาจก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญหลัง
การยึดอ านาจขึ้น ซึ่งในช่วงเวลานั้นได้มีการเรียกร้องให้มีการบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติโดยอ้าง
ถึงว่าคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เป็นพุทธอ้างอิงจากทะเบียนราฎรที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนถึงศาสนาท่ีนบัถอื 
ในที่สุดแล้วก็ไม่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และความพยายามครั้งที่๒คือ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ในการรณรงค์
ให้บรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ซึ่งครั้งนี้ได้มีพัฒนาการจากการเรียกร้องคือ รัฐธรรมนูญได้ระบุให้
รัฐต้องให้การคุ้มครองส่งเสริมพุทธศาสนา  แม้ไม่ได้ระบุไปตรง ๆ แต่ก็เป็นการบอกให้รัฐเป็นรัฐสมัยใหม่ที่ต้อง
เข้ามาอุปถัมภ์ศาสนาพุทธ ดูแลศาสนาพุทธซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ถูกระบุลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด 

  
การสงวนการตีความหลักค าสอนของพุทธศาสนาแก่บางรูปแบบที่พึงประสงค์ 

  รัฐเป็นเพียงผู้เดียวที่ท าหน้าที่ออกกฎหมายรวมทั้งควบคุมระบบการดูแลระบบการลงโทษผู้กระท า
ความผิด การก่อตั้งมหาเถรสมาคมนั้นคือได้ว่าเป็นการที่รัฐได้สร้างระบบราชการในหมู่สงฆ์ขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ี
เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลและลงโทษพระด้วยกันเอง และถือสิทธิในการอธิบายหลักธรรมค าสอน การนับถือศาสนา
พุทธ ท าให้พุทธศาสนามีเข้ามาบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้สงบสุขเพราะว่าประเทศไทย
ทั้งสังคมยังเช่ือว่าค าสอนของพุทธศาสนาคือทางออกของสังคมในท้ายที่สุด เนื่องจากสังคมมีความผูกพันทาง
วัฒนธรรมกับพุทธศาสนามายาวนานมี “ทุนทางสังคม” (พิพัฒ พสุธารชาติ,๒๕๕๓) 
 หากการที่รัฐจะสงวนการตีความค าสอนให้ไปในทางเดียวกับที่รัฐต้องการได้นั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีองค์กรหรือสถาบันขึ้นมารองรับในการท าหน้าที่ตรงนี้  ซึ่งรัฐสมัยใหม่ได้น าเอาแนวคิดจากตะวันตกใน
การสร้างสถาบัน การศึกษามาใช้เพื่อท าหน้าที่ตรงนี้ นั้นคือการตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นอันได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  เพื่อจัดการเรียนการสอนและครอบง า
ให้สงฆ์ไทยที่ผ่านสถาบันทางการศึกษานี้แล้วมีจารีต วัตรปฏิบัติที่เหมือนกัน และที่ส าคัญคือเพื่อที่จะให้มีการ
อธิบายหลักธรรมค าสอนเหมือนกันตามที่รัฐต้องการ  
  หากการส่งออกความรู้และการสร้างหลักสูตรการศึกษาจากส่วนกลางแก่ประชาชน  (โดยมี
เป้าประสงค์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของรัฐ) เป็นวิถีการสร้างรัฐสมัยใหม่ทางโลกฆราวาสแล้ว การรวมศูนย์
ความรู้และความคิดทางพุทธศาสนาจากส่วนกลางก็สามารถมองได้ว่าเป็นไปเพื่อการสร้างรัฐสมัยใหม่ทางธรรม
ได้เช่นกัน เพราะหากรัฐส่วนกลางไม่ท าเช่นนี้ ภาคศาสนาในท้องถิ่นอาจอาศัยอิทธิพลที่ตนมีต่อชาวบ้านผ่าน
อ านาจการตีความหลักค าสอนทางศาสนาในแบบท่ีตนต้องการ (เนื่องจากสงฆ์เป็นฝ่ายผูกขาดความรู้ภาษาบาลี
อันเป็นภาษาจารึกค าสอนทางพุทธศาสนา) และอ านาจผูกขาดในการประกอบพิธีกรรมในการสร้างความ
กระด้างกระเดื่องต่อรัฐ หรือบั่นทอนความสามารถของรัฐในการปกครองปริมณฑลใดใดก็ได้ ดังนั้นการก าหนด
ความรู้ทางศาสนาจากส่วนกลางนอกจากจะเป็นกระท าเชิงอ านาจรวมศูนย์ของรัฐแล้ว  ยังเป็นไปเพื่อลดฐาน
อิทธิพลของภาคศาสนาท่ีมีอยู่ในสังคมและชุมชนท้องถิ่นด้วย 
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  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับรัฐไทยในการผูกขาดการตีความค าสอนในทางพุทธศาสนา ซึ่งใน
กรณีนี้มีบทเรียนมาแล้วจากสังคมตะวันตกในเรื่องการตีความไบเบิลที่แตกต่างกันของเหล่าบาตรหลวงทั้งหลาย 
อันน ามาซึ่งการแตกนิกายย่อย ๆ ไม่รวมศูนย์อยู่ที่วาติกันอีกต่อไป เป็นผลให้ไม่สามารถควบคุมศรัทธาและ
ความเช่ือของศาสนิกชนได้อีก จึงน าไปสู่การเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาในตอนท้าย  รัฐไทยและชนช้ันน าไทย
เรียนรู้และเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบทเรียน  จึงด าเนินการรวมศูนย์การปกครองและการสร้าง
สถาบันการศึกษาของสงฆ์ไว้ที่ศูนย์กลาง (ผ่านการท างานของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) เพื่อการควบคุมการเผยแพร่หรือการตีความค าสอนที่ไม่พึงประสงค์
ต่อรัฐ 
  

การแต่งต้ังพระสังฆราช และ การชะลอการแต่งต้ังพระสังฆราชองค์ใหม่ 
ระบบการปกครองสงฆ์ไทยนั้นถูกออกแบบมาให้คล้ายกับระบบปกครองบ้านเมืองของฆราวาสคือมี

สภาสงฆ์และประมุขแห่งสงฆ์นั้นคือสังฆราช ซึ่งหากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายแล้วนั้นคือ อธิปดีกรมหรือ
ปลัดกระทรวง ซึ่งฝ่ายรัฐให้อ านาจหน้าที่ในการดูแลพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาด้วยกันเอง ซึง่ต้องได้รับการ
โปรดเกล้าแต่งตั้งจากกษัตริย์ โดยการให้ฝ่ายบริหารแห่งรัฐเสนอช่ือข้ึนทูลถวายเพื่อได้รับการโปรดเกล้า 

“สังฆราช”  คือ ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ เป็นพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล
ต าแหน่ง 

“สมเด็จพระสังฆราช” เป็นประธานการปกครองคณะสงฆ์ มีอ านาจหน้าที่สูงสุด ทั้งอ านาจบริหาร 
นิติบัญญัติ และตุลาการ ในคณะสงฆ์ 

“อ านาจบริหาร” ได้แก่ อ านาจการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสังฆมนตรีเดิมเป็น
อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน 

“อ านาจนิติบัญญัติ” ได้แก่ หน้าท่ีของสังฆสภา เป็นอ านาจของมหาเถรสมาคมเช่นกัน ทั้งตรากฎมหา
เถรสมาคมออกข้อบังคับมหาเถรสมาคม วางระเบียบมหาเถรสมาคมออกค าสั่งมหาเถรสมาคม ฯลฯ 

“อ านาจตุลาการ” ได้แก่ การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณห์รือคดคีวามในคณะสงฆ์เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
มหาเถรสมาคม ตามความ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ 

สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่ง “สกลมหาสังฆปริณายก” ในฐานะพระประมุข ทรงมีอ านาจ
บัญชาการคณะสงฆ์ และตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยการบัญชาการและการตราพระบัญชานั้น 
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ขั้นตอนการด าเนินการแต่งตั้งสมเด็จ
พระสังฆราชพระองค์ใหม่ ย่อมเป็นตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ.๒๕๐๕ ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ระบุว่า 
“มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง 
ในกรณีที่ต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนาม
สมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ใน
กรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์  ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามล าดับ 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช” 
             

การชะลอการแต่งต้ังพระสังฆราชองค์ใหม่ 
  จากข้อกฎหมายที่ว่า “สืบเนื่องจากในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์  ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูป
อื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามล าดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช”  ท าให้ขณะนี้มีข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความวิตกกังวลในหมู่พุทธบริษัทใน
ประเด็นว่า สมเด็จพระราชาคณะรูปใดมีความเหมาะสมกับต าแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ที่สุดสามารถปฏิบัติ
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หน้าที่ “สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก” ได้อย่างสะอาด และน าความสงบมาสู่สังฆมณฑลอย่าง
แท้จริง  
  ความจริงในเรื่องนี้ พระเถระช้ันผู้ใหญ่สมเด็จพระราชาคณะ อยู่ในมหาเถรสมาคม ท่านย่อมจะไม่
ต้องการในลาภยศต าแหน่ง เพียงแต่บรรดาคณะศิษย์ บุคคล องค์การแวดล้อม ที่หวังพึ่งพิง หวังพึ่งพา หวังจะ
ได้อาศัยแสวงหาผลประโยชน์ หรือแม้แต่หวังความปกป้องอุ้มชูจากอ านาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการของ
ต าแหน่ง “สมเด็จพระสังฆราชฯ” ดังที่ตอนนี้จะเห็นว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)         
วัดปากน้ าภาษีเจริญ ตามหลักแล้วท่านคือผู้ที่เหมาะที่จะด ารงต าแหน่งพระสังฆราชมากท่ีสุด แต่ก็ยังมีข้อกังขา 
เรื่อง การที่สมเด็จช่วงเคยบวชให้ พระธัมมชโย แห่งวัดธรรมกาย โดยสมเด็จช่วง ขณะนั้นเป็นพระเทพวรเมธี 
บวชให้ท่ีวัดปากน้ าภาษีเจริญ ซึ่งอาจน ามาสู่เรื่องผลประโยชน์มากมายในอนาคต 
  เหตุการณ์ที่ผ่านมา ยังปรากฏว่า ได้มีการแสดงออกถึงการสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ าจุนกัน
ระหว่างวัดปากน้ ากับวัดพระธรรมกายอย่างโจ่งแจ้ง เช่น เดือน ม.ค.๒๕๕๕ ช่วงที่วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรม
ให้พระมาเดินกลางเมือง เอากลีบดอกไม้ปูทางเดินให้พระเหยียบย่ าไปตามทาง อ้างว่าเป็น “ธุดงค์ธรรมชัย” ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดพระธรรมวินัย บิดเบือนกิจของสงฆ์  ทว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ก็กล่าวในลักษณะ
ให้การรับรองและช่ืนชมยินดีปรีดาในพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองค าพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ 
พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ า ภาษีเจริญ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์กล่าวโอวาทเยินยอ ธัมมชโยและวัดพระธรรมกายอย่างเต็มที่ว่า 

“...กระผมในนามของเจ้าอาวาสวัดปากน้ าและคณะสงฆ์ภิกษุ สามเณร ศรัทธาสาธุชนแห่งวัดปากน้ า
ต้องขอขอบพระคุณ อนุโมทนากับท่านเจ้าคุณพระเทพญานมหามุนี  พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย 
ศรัทธาสาธุชนและกัลยาณมิตรซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิริยะคุณ เป็นต้นเป็นประธาน ที่ได้มีเมตตาถวาย
หลวงพ่อทองค าดั่งที่ว่านี้ หลวงพ่อทองค าหนักมากใช้ทองค ามากถึง ๑ ตัน ทองค าถึง ๑ ตัน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
แต่ด้วยอาศัยความเคารพน้อมนพนับถือบูชาซึ่งคณะวัดพระธรรมกายมีท่านเจ้าคุณพระเทพญานมหามุนี  เป็น
ต้น ได้มีความเคารพน้อมนพนับถือบูชาในหลวงพ่อวัดปากน้ า ซึ่งท่านเจ้าคุณคณะสงฆ์ และกัลยาณมิตรเรียก
ขานหลวงพ่อว่า “หลวงปู่วัดปากน้ า” …ด้วยความเคารพน้อมนพนับถือบูชาที่มีในหลวงปู่นั้นจึงได้สละมอบ
ให้กับวัดปากน้ าด้วยท่านทั้งหลาย นั้นถือว่าวัดปากน้ ากับวัดพระธรรมกายเป็นวัดพี่วัดน้อง หรือเสมือนหนึ่งว่า
เป็นวัดเดียวกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วัดปากน้ ามีวัดพระธรรมกาย มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังพระ
มหาเจดีย์ที่ท่านทั้งหลายก าลังนั่งเห็นอยู่นี้ วัดพระธรรมกายถวายจตุปัจจัยมา ๓๐ ล้านบาท ทองค าอีกจ านวน
หนึ่งแล้วก็พระธาตุอื่นๆ อีกจ านวนมาก ทุกอย่างท่านให้ สละ เพราะถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้อง หรือว่าเป็นวัด
เดียวกัน...” 
  ด้วยเหตุนี้ พุทธบริษัทอีกจ านวนมากจึงคลางแคลงใจ ไม่สบายใจ และเกิดข้อครหาว่า หากสมเด็จพระ
มหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วจะอาศัยความเป็น วัดพี่วัดน้องกัน หรือ 
เป็นวัดเดียวกัน และ มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไปช่วยเหลือ หรือปกป้องธัมมชโยและวัดพระธรรมกาย ให้
พ้นความผิดหรือไม่จึงน ามาสู่ปฏิบัติการชะลอการแต่งตั้งประธานแห่งสงฆ์ต าแหน่งนี้ 
  

สาเหตุที่การชะลอสามารถท าได้นั้นเป็นผลมาจากขั้นตอนการแต่งตั้งฯที่ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มาตรา 
๗ ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕)หนังสือพิมพ์แนวหน้า: ออนไลน์) ที่ว่า ๑.) การประชุมเลือก
สังฆราชนั้นเป็นอ านาจเฉพาะของมหาเถรสมาคม (มส.) จะเสนอให้จัดประชุมหรือไม่ เมื่อไหร่ก็ได้(หนังสือพิมพ์
ข่าวสด ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ : ออนไลน์) ซึ่งหากไม่มีวาระการประชุมว่าด้วยการเสนอช่ือฯ จาก มส. 
กระบวนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชก็จะชะงัก ๒.) หากมส.ประชุมแล้วเสนอช่ือมาที่นายกรัฐมนตรี 
กระบวนการแต่งตั้งก็จะเกิดขึ้นตามล าดับกาละและเทศะที่ เหมาะสมตามอ านาจการพิจารณาของ
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากขั้นตอนการแต่งตั้งนี้ต้องจัดเป็น “พระราชพิธี” จึงจ าเป็นที่ทางราชการต้องไตร่ตรอง
ให้มาก และประการส าคัญที่ ๓.) คือขั้นตอนที่เกี่ยวโยงกับมิติของพระราชอ านาจ ว่าท้ายที่สุดแล้วองค์ประมุข
จะทรงรับรองการด ารงต าแหน่งของว่าท่ีพระสังฆราชองค์นั้นหรือไม่  
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  ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการแต่งตั้งสังฆราชนั้นมีมิติที่ผูกโยงกับการเมืองและพระราชอ านาจอย่างมาก 
 รัฐไทยเป็นรัฐสมัยใหม่แบบใด: รัฐฆราวาส (Secular-state) VS รัฐศาสนา (religious-state) 
 รัฐสมัยใหม่มีกรอบการท างานภายใต้มิติการบริหารและการปกครองรัฐ แต่หากพิจารณาร่วมกับ
สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียในฐานะผู้ให้ก าเนิดแนวคิดรัฐสมัยใหม่แล้วนั้น มิติศาสนาคือสิ่งที่สมควรหยิบมาตีความ
พร้อมกัน 
 
รัฐสมัยใหม่กับศาสนาอยู่ด้วยกันอย่างไร 
 ภายใต้แนวคิดรัฐสมัยใหม่ แนวคิดนี้บรรจุประเภทรัฐย่อย ๆ ไว้อีกหลายชนิดแล้วแต่ว่าผู้ศึกษาจะ
พิจารณาด้วยมิติใด เช่น หากผู้ศึกษาเลือกพิจารณารัฐสมัยใหม่ผา่นมิติการจัดการปกครอง “รัฐเดี่ยว” และ “รัฐ
รวม” ก็จะเป็นค าตอบท่ีพวกเขาได้ (ดังเนื้อหาท่ีกล่าวไว้ในส่วนท่ี ๑) แต่หากพิจารณาผ่านมิติศาสนา เรามีความ
จ าเป็นต้องรู้จักรัฐทั้งสองประเภทน้ีอย่างถ่องแท้ อันได้แก่ “รัฐฆราวาส” และ “รัฐศาสนา” รัฐทั้งสองประเภทน้ี
เป็นเสมือนค าคุณศัพท์ที่ช่วยช้ีให้เห็นว่า “รัฐเดี่ยว” หรือ “รัฐรวม” ที่ก าลังถูกศึกษาอยู่นั้นมีมิติการจัดการกับ
ภาคศาสนาอย่างไร หากรัฐนั้นใช้ศาสนาเป็นอุปกรณ์ปกครองประเทศ,  มีการบังคับใช้กฎหมายหรือนโยบายใน
ลักษณะเลือกปฏิบัติอันสะท้อนความเสมอภาคระหว่างบุคคลต่างศาสนา , มีการน าหลักศาสนาไปใช้เป็นหลัก
กฎหมายของรัฐ และมีการระบุว่ามีศาสนาหนึ่งใดเป็นศาสนาประจ าชาติ รัฐนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็น  “รัฐ
ศาสนา” (Separation Of Church And State : ออนไลน์) แต่หากรัฐใดมีลักษณะตรงข้ามกับนิยามที่กล่าวมา
ข้างต้นก็จะพิจารณาว่าเป็น “รัฐฆราวาส” 
 จากเนื้อหาที่กล่าวด้านบน จะพบว่ารัฐไทยเข้าสู่สถานะรัฐสมัยใหม่ด้วยวิถีที่ต่างจากโลกตะวันตก
เพราะรัฐไทย(สยาม)เป็นรัฐสมัยใหม่โดยไม่ผ่านการท าสงครามศาสนา และพัฒนาการของรัฐไทยจากรัฐจารีตสู่
รัฐสมัยใหม่นั้นภาคศาสนาแทบไม่มีส่วนในการเปลี่ยนผ่าน หมายถึงพุทธศาสนามิได้ท าตัวเป็นชนวนของความ
ขัดแย้ง (เนื่องจากการกระจายตัวอย่างไม่เป็นเอกภาพของตัวพุทธศาสนาจึงท าให้ภาคศาสนาไม่มีพลังมาก
พอที่จะผลักดันหรือสร้างความขัดแย้งใด ๆ ให้เกิดขึ้นในช่วงเวลากาเปลี่ยนผ่านของรัฐ) ไม่หน าซ้ าพุทธศาสนา
กลับถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์เพื่อใช้ในการสร้างชาติและหลอมรวมผู้คนให้มีส านึกร่วมกัน  
(เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชนช้ันน าและประชาชน) เสียอีก เช่นนั้นแล้วรัฐไทยควรถูกจัดไว้เป็นรัฐ
ประเภทใดเมื่อพิจารณาในมิติภาคศาสนา 
  จากเนื้อหาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนประเด็นที่  ๒ ท าให้คณะผู้ศึกษาตัดสินใจสรุปผล
การศึกษาออกเป็นสองรูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งคือการพิจารณาว่ารัฐไทยเป็นรัฐสมัยใหม่แบบ “รัฐก ากวม” และ
รูปแบบที่สองคือการพิจารณาให้รัฐไทยอยู่ในประเภทรัฐสมัยใหม่แบบ “รัฐฆราวาส” 
  รัฐไทยเป็นรัฐก ากวม 

ผู้ศึกษาพิจารณาแล้วพบว่าภาคพุทธศาสนาเป็นกุญแจของการกลายเป็นและการด ารง (becoming 
and being) ฐานะรัฐสมัยใหม่ของประเทศไทย ภาคศาสนามีบทบาทอยู่ในทุก ๆ บริบทปัจจัยแห่งการเป็น
รัฐสมัยใหม่ของไทยไม่ว่าจะเป็นมิติด้านอาณาเขต อ านาจอธิปไตย ผู้ใช้อ านาจจัดการปกครองและในมิติ
พลเมือง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  เป็นกลไกสร้างพรมแดนรัฐ (ทางธรรม): เมื่ออาณาเขตที่ชัดเจนเป็นเง่ือนไขของการเป็นรัฐสมัยใหม่  
พวกเราพิจารณาว่าอาณาเขตที่ชัดเจนทางโลกนั้นรัฐไทยมีอยู่แล้วผ่านการท างานของเส้นเขตแดน  แต่ใน
ขณะเดียวกันภาคศาสนาช่วยขับเน้นให้อ านาจทางธรรม (เส้นเขตแดนทางธรรม) ภายใต้เส้นเขตแดนทางโลก
ท างานชัดเจนขึ้น สะท้อนผ่านการก าเนิดและบังคับใช้ “ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔” ซึ่งเป็น
พระราชบัญญัติที่ก าเนิดสังฆสภา  ก่อนพัฒนามาเป็นมหาเถรสมาคมในภายหลัง  
  พื้นที่ใดที่อ านาจแห่งพระราชบัญญัตินี้ และผลผลิตแห่งพระราชบัญญัตอิันได้แก่ มหาเถรสมาคม และ
ค าสอนฝ่ายธรรมยุต และมหานิกายของไทยยังคงท างานอยู่ มันสะท้อนว่าพื้นที่นั้นอยู่ใต้บริบทการท างานของ
รัฐไทย อนึ่ง การ “อยู่ใต้บริบทการท างานของรัฐไทย” ทางธรรมนั้นไม่สามารถอ้างสิทธิได้ว่ารัฐไทยมีอ านาจ
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ทางโลกเหนือดินแดนบริเวณนั้น เช่น คณะสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติเผยแพร่ศาสนกิจและพ านัก ณ วัดไทยใน
ต่างประเทศ แม้กิจการแห่งสงฆ์ที่ก าลังด าเนินอยู่กระท าภายใต้พรบ.ดังกล่าว แต่วัดไทยในต่างประเทศไม่ถือว่า
เป็นดินแดนของรัฐไทย เป็นต้น 
  เป็นกลไกรวมรัฐ (สร้างศูนย์อ านาจที่ชัดเจน): ถ้าการรวมศูนย์อ านาจทางโลกเพื่อให้เกิดรัฐสมัยใหม่
กระท าผ่านการเกิด กระทรวง ทบวง กรม แล้ว การเกิดพระราชบัญญัตคิณะสงฆ ์พ.ศ.๒๔๘๔ ก็คือการรวมศูนย์
อ านาจทางธรรมในประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีการดูแลพื้นที่ท้องถิ่นของสงฆ์ทั้งเชิงกายภาพและเชิงการ
ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านการท างานของเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดซึ่งทั้งสองล้วนเป็นกลไกทางการ
ปกครองแบบลักษณะรวมศูนย์ของการบริหารองค์กรสงฆ์ไทย  
  สิ่งที่น่าสนใจคือการจัดการคณะสงฆ์ไม่ว่าจะที่ใดใดจะมีธรรมชาติการปกครองแบบรวมศูนย์  ทั้งนี้
(จากการวิเคราะห์)น่าจะเป็นไปเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและป้องกันการแตกแถวของสงฆ์ใต้อ านาจปกครอง 
เพราะอย่าลืมว่าอ านาจทางศาสนาเป็นเคยถูกพิจารณาว่าเป็นที่มาของอ านาจอันชอบธรรมในการปกครองมา
ตั้งแต่อดีต ดังนั้นการแตกแถวของสงฆ์ใต้อ านาจปกครองจึงเป็นหอกข้างแคร่ที่ส าคัญไม่ใช่เพียงต่อรัฐในมิติ
ศาสนา แต่ยังต่อรัฐทางโลกด้วย 
  อีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนบทบาทที่เอื้อต่อการรวมศูนย์อ านาจรัฐทางโลกผ่านมิติศาสนาคือ การ
ท างานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งฝ่ายธรรรมยุตและมหานิกาย อย่างที่เราทราบกันดีว่ารัฐไทยรับรองพุทธศาสนา
เพียงสองนิกายนี้เท่านั้น และเพื่อให้ทั้งสองนิกายอยู่ในหูในตาของรัฐตามหลักคิดว่า “ความรู้คืออ านาจ” จึงท า
ให้เกิดมหาวิทยาลัยสงฆ์ของทั้งสองนิกายที่อยู่ภายใต้ก ากับของรัฐ (หมายถึงรัฐรับรองหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้)  หลักค าสอนของพุทธในประเทศไทยจึงอยู่ในหูในตาของรัฐไทยเสมอตราบใดที่
ผลิตมาจากส านักท้ังสอง 
 เป็นกลไกเพื่อสร้างและด ารง Unity ของคนภายในรัฐ: ในมิติพลเมือง ภาคศาสนาท าหน้าที่เป็นกลไก
ส าคัญในการสร้างความหมายของค าว่าพลเมืองไทยดังค าพูดติดปากที่ว่า “คนไทยนับถือศาสนาพุทธ” ซึ่งเป็น
วลีที่เพิกเฉยต่อความจริงที่ว่ารัฐไทยประกอบด้วยพลเมืองศาสนิกชนอื่นด้วย แต่กระนั้นนโยบายชาติหลายๆ
อย่างก็มีต้นก าเนิดที่อิงกับความเช่ือทางพุทธศาสนา เช่นนโยบายวันหยุดของชาติที่ตรงกับวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา และความพยายามผลักดันให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ยังไม่ส าเร็จในกาลปัจจุบัน 
  สามประการข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าภาคศาสนามีบทบาทในมิติการปกครองและการเมืองของรัฐ
ไทยเป็นอย่างมาก และยิ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ มาตรา ๙ ที่ก าหนดให้พระมหากษัตริย์
ไทยต้องเป็นพุทธมามกะ และมาตรา ๗๙ ที่ระบุว่า รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเปน็
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็ยิ่งเน้นย้ าขึ้นอีกว่ารัฐไทยมีลักษณะโน้มเอียงให้ศาสนาพุทธมากกว่าศาสนา
อื่น ๆ  
  บางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานิยามให้ประเทศไทยเป็นรัฐศาสนา ทว่าเนื่องจากรัฐไทยไม่ได้ก าหนด
อย่างเป็นลายลักษณ์ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ อีกทั้งยังใช้ระบบประมวลกฎหมาย (civil law) ใน
การปกครองประเทศ ไม่ใช่กฎศาสนา คณะผู้ศึกษาจึงเห็นควรให้พิจารณาว่ารัฐไทยอยู่ในประเภท “รัฐก้ ากึ่ง” 
หรือ Ambiguous State  
 

รัฐไทยเป็นรัฐฆราวาส 
 บทบาทของภาคศาสนาที่มีต่อรัฐไทยที่กล่าวมาข้างต้น แม้นัยหนึ่งจะให้ภาพว่าบทบาทที่มีต่อการ
ปกครองรัฐทางโลกนั้นมีมากเหลือเกิน มากเสียจนอาจตีความไปได้ไกลว่ารัฐไทยเป็นรัฐสมัยใหม่แบบรัฐศาสนา 
แต่ในอีกแง่หนึ่ง หากพิจารณาด้วยหลักคิดแบบ Statism ว่ารัฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดูเหมือนอยู่ภายใต้ร่มเงา
ของหลักศาสนา แท้จริงแล้วคือรัฐต่างหากท่ีเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากศาสนาในการจัดการปกครองประเทศ ก็ย่อม
ได้เช่นกัน  
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  รัฐกิจที่เกิดขึ้นในเนื้อหาส่วนก่อนหน้า (รัฐไทยเป็นรัฐก ากวม) หากเปลี่ยนผู้กระท าการจากภาคศาสนา
เป็น “ภาครัฐ” ภาพที่ออกมากจะอยู่ในรูปของการที่ภาครัฐใช้ประโยชน์จากภาคศาสนาในการปกครองประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็น  

๑.) การใช้อิทธิพลทางศาสนาในการรวมศูนย์อ านาจรัฐทุกมิติเข้าสู่ส่วนกลางผ่านการท างานของมหา
เถรสมาคม, คณะปกครองฝ่ายสงฆ์ส่วนกลางและภูมิภาค และการก าหนดธรรมวินัยที่พึงประสงค์ผ่านการ
ยอมรับหลักค าสอนเพียงสองนิกายหลักและอนุมัติให้ตั้งวิทยาลัย  

๒.) การสร้างเอกลักษณ์ของชาติผ่านขนบทางพุทธศาสนาและประเพณีทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอด
กันมา หมายรวมถึงการก าหนดวันส าคัญทางพุทธศาสนาให้เป็นวันหยุดราชการ 

๓.) การที่ภาคการเมืองเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งผู้ด ารงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแสดงว่า
กิจนี้ไม่ใช่เป็นเพียงกิจภายในสงฆ์ที่สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับภาครัฐ 
  อีกทั้ง รัฐไทยกลับไม่มีความพยายามและความตั้งใจที่จะใหเ้ป็นรัฐท่ีปกครองโดยศาสนาสะท้อนจาก
การปกครองประเทศด้วยระบบประมวลกฎหมาย(civil law )และการไม่ก าหนดให้พุทธศาสนาเป็นศาสนา
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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายได้และรายจ่ายของเมืองพัทยา และเปรียบเทียบ
สัดส่วนรายได้และรายจ่ายของเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ บทความช้ินนี้เป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการส ารวจเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
 ผลการศึกษาพบว่า รายได้ของเมืองพัทยาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มาจากรายได้ที่ส่วน
ราชการอื่นจัดเก็บให้ (Shared Taxed) มากที่สุด ตามด้วยรายได้ที่เมืองพัทยาสามารถจัดเก็บได้เอง (Local 
Levied Tax)  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Subsidy) ตามล าดับ ท้ังนี้ในส่วนของรายได้ที่ส่วนราชการอื่น
จัดเก็บให้ (Shared Taxed) และรายได้ที่เมืองพัทยาสามารถจัดเก็บได้เอง (Local Levied Tax) มีแนวโน้มที่ไม่
มีเสถียรภาพ ในขณะที่เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Subsidy) เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรในปี ๒๕๕๖ เพียงปีเดียว 
ในส่วนรายจ่ายของเมืองพัทยาพบว่างบประมาณรายจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยในปี 
๒๕๕๘ เมืองพัทยามีรายจ่ายสูงที่สุด ในขณะที่ปี ๒๕๕๕ เมืองพัทยา มีรายจ่ายน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายพบว่าเมืองพัทยามีการจัดงบประมาณแบบเกินดุลทุกปี 
ค าส าคัญ : รายรับ, รายจ่าย, เมืองพัทยา 
 

ABSTRACT 
 

This research article aims to study income and expense of Pattaya City and compare 
the proportion of Pattaya City’s income and expense in the annual budget of ๒๐๑๒-๒๐๑๖. 
The research is qualitative study applying documentary research method. 
 The study found that income of Pattaya City for ๒๐๑๒-๒๐๑๖  annual budget came 
from Shared Taxed the highest, followed by Local Levied Tax and Subsidy respectively. It also 
can be seen that the Shared Taxed and the Local Levied Tax tend to be unstable while the 
Subsidy were allocated for Pattaya City only at ๒๐๑๓ annual budget. Moreover, the expense 
budget of Pattaya City varied according to related factors.  In ๒ ๐ ๑ ๕ , Pattaya City had the 
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highest rate of expense while it had lowest rate of expense in ๒ ๐ ๑ ๒ .  The research also 
revealed that Pattaya City had more income than expense every year.   
Key words : Income, Expense, Pattaya City 
 
บทน า 
 
 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเริ่มด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒     เป็นต้นมา โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, ๒๕๕๒ : ๑) สาระส าคัญของการกระจายอ านาจจากบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ คือ การให้ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่เป็นการเฉพาะของตนเอง 
(ไทยทัศน์ มาลา, ๒๕๕๔ : ๓๔)  
 จากสาระส าคัญของการกระจายอ านาจดังที่ได้กล่าวมานี้อาจกล่าวได้ว่าการกระจายอ านาจด้าน
การเงินและการคลัง (Financial Decentralization) นับเป็นสิ่งท่ีส าคัญส าหรับการปกครองท้องถิ่นจนสามารถ
กล่าวได้ว่า “หากปราศจากซึ่งการกระจายอ านาจทางการเมืองจากรัฐบาลกลางแล้ว การปกครองตนเองของ
ท้องถิ่นก็เกิดขึ้นได้ยาก แต่หากไม่มีการกระจายอ านาจทางการเงินการคลังด้วยแล้ว การปกครองตนเองของ
ท้องถิ่นยิ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย” (ปธาน สุวรรณมงคล, ๒๕๕๔ : ๙) เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่หลักในการจัดบริการสาธารณะให้เพียงพอแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะ
รูปแบบใหม่   เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณที่เพียงพอในการ
บ ารุงดูแลการบริหารสาธารณะเดิม และการจัดหาบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ในสภาพการณ์
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องรับภาระหน้าที่      และความรับผิดชอบและมีความหลากหลายมาก
ขึ้น (Multi – Function Organization) (ปิยธิดา โคกโพธิ์, ๒๕๕๕ : ๑-๒) จากอ านาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากปราศจากความเข้มแข็งทางการเงินแล้วจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถด าเนินการตามภารกิจของตนเองได้  
 ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมานี้เอง สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดได้ว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานะทางการคลังเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการได้รับการจัดสรรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นสถานะทางการคลังจึงเป็นภารกิจที่ผู้เกี่ยวข้อง
จะต้องใช้หลักการและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพื่อจัดสรรไป
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงจุด (สัญญา ทองสวัสดิ์, ม.ป.ป. : ๒) 
 “พัทยา” จัดได้ว่าเป็นองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งของไทย ที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยการยุบเลิกสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งเจตนารมณ์ในการจัดตั้ง
เมืองพัทยาให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของรัฐบาลสมัยนั้น โดยพัทยาจัดได้ว่าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประเภทแหล่งท่องเที่ยว โดยเขตพื้นที่บริเวณที่เป็นเมอืงท่องเทีย่วนัน้ มกัจะมี
การกระจุกตัวของประชากรอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์รวมการบริการการท่องเที่ยว หรือในพื้นที่ที่มีสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งในพื้นที่ส่วนนี้จะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าส่วนอื่น  ของพื้นที่ ลักษณะของการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนก็จะมีความแตกต่างจากในพื้นที่ส่วนอื่น ท าให้ความต้องการในการบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานก็ต่างกันไปด้วยกับพ้ืนท่ีส่วนอ่ืน ด้วยเหตุนี้ เมืองท่องเที่ยวหลายแห่งจึงมักมีการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้น เพื่อให้ดูแลพื้นที่นี้เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้
ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม (สมคิด เลิศไพฑูรย์, ๒๕๖๐) 
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 จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปในข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจในเรื่องสถานะทางการคลังของเมืองพัทยาว่ามี
สถานะทางการคลังประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อสถานะทางการคลังของเมือง
พัทยาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อีกทั้งยังท าให้ทราบว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีครอบคลุม
ภารกิจใดบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 เพื่อศึกษาสถานะทางการคลังของเมืองพัทยาในประเด็นต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. เพื่อศึกษาสถานะทางการคลังดา้นรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ ของเมืองพัทยา 

๒. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบรายรบัรายจ่ายของเมืองพัทยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ 

๓. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยทีส่่งผลตอ่สถานะทางการคลังของเมืองพัทยาในช่วงปีงบประมาณ 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วจิัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ๓ ด้าน ดงันี ้

๑. ด้านเนื้อหา ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย ๒ ประการ คือ ๑) รายรบัประจ าปีของ
เมืองพัทยา และ ๒)  รายจ่ายประจ าปีของเมืองพัทยา 

  ๒. ด้านหน่วยการศึกษา ผู้วิจยัเลือกเมืองพัทยาเป็นพ้ืนท่ีศึกษา 
  ๓. ด้านเวลา ผู้วิจยัเลือกศึกษาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เท่านั้น 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้อาศัยแนวคิดและทฤษฎีอย่างน้อย ๔ แนวคิด คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับการคลัง
ท้องถิ่น ๒) หลักความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Fiscal Local Autonomy) ๓) 
แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ และ ๔) แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 บทความช้ินนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการส ารวจเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
ซึ่งเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีขั้นตอนในการด าเนินวิจัยดังนี้  
 
 ขั้นตอนที่ ๑ การวิจัยเชิงเอกสาร 

เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยท าการศึกษาจากเอกสาร
ต าราต่าง ๆ เพื่อ 

๑) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น และ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ 

๒) ค้นหากรอบแนวคิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขั้นต้นในการวิจยั 
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ขั้นตอนที่ ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ระเบียบวิธีวิจยัในการท าการศึกษาเชิงคุณภาพนี้ ผู้วิจยัจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การส ารวจเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการเก็บข้อมูลจาก แหล่งข้อมูล

ที่เป็นเอกสาร เช่น รายงานงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รวมถึงเว็ปไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ชุมชน 

๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) เกี่ยวกับการสถานะทางการคลังของเมืองพัทยา โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ 
และผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

๓) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลสถานะ
ทางการคลังของเมืองพัทยามาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลโดยพยายามหาค าตอบว่าสถานะ
ทางการคลังของเมืองพัทยาเป็นเช่นไร   

๔) ความเชื่อถือได้ของข้อมูล จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
ได้น ามาตรวจสอบความเชื่อถือได้โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลในประเด็นเดียวกัน
จากแหล่งข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) กล่าวคือ 
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเอกสาร การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์  เชิงลึกนั้นต้องมีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาพบว่าสถานะทางการคลังของเมืองพัทยา สามารถจ าแนกได้ ๓ ด้าน คือ ๑) รายได้ ๒) 
รายจ่าย และ ๓) การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่าย ดังรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

๑. รายได้ 
รายได้ของเมืองพัทยาสามารถจ าแนกได้ ๓ ประเภท ดังนี้ ๑) รายได้ที่เมืองพัทยาสามารถจัดเก็บได้

เอง (Local Levied Tax) ๒) รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ (Shared Taxed)   และ ๓) เงินอุดหนุนของ
รัฐบาล (Subsidy) โดยสามารถประมวลสรุปได้ดังตารางที่ ๑ ดังนี ้
ตารางที่ ๑: รายได้รวมของเมืองพัทยา (หน่วย: ล้านบาท) 
 
 ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
รวมหมวดรายได้ที่จัดเก็บเอง ๔๕๙,๒๔๑,๑

๘๙.๒ 
๕๗๖,๐๒๕,๗

๑๕.๖ 
๖๕๘,๔๓๕,๙

๘๗.๐๐ 
๖๖๘,๐๙๑,๒

๐๙.๗ 
๕๘๘,๖๗๑,๐

๕๘.๒ 

ร้อยละ ๒๖.๗๙ ๒๕.๒๗ ๓๑.๘๔ ๒๘.๗๓ ๓๒.๐๖ 
รวมหมวดภาษีที่รัฐจัดสรรให้ ๑,๒๕๔,๘๕๙,

๓๑๐.๕๘ 
๑,๓๔๓,๑๗๖,

๑๔๖.๐๐ 
๑,๔๐๙,๓๑๕,

๕๖๑.๗๘ 
๑,๖๕๗,๑๙๕,

๖๔๗.๕๕ 
๑,๒๔๗,๒๙๗,

๘๔๒.๐๒ 

ร้อยละ ๗๓.๒๑ ๕๘.๙๒ ๖๘.๑๗ ๗๑.๒๗ ๖๗.๙๓ 
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๐.๐๐ ๓๖๐,๓๙๖,๒

๐๐.๐๐ 
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๐.๐๐ ๑๕.๘๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๗๑๔,๑๐๒,
๙๙๙.๗๙ 

๒,๒๗๙,๕๙๘,
๐๖๒.๓๒ 

๒,๐๖๗,๗๕๑,
๕๔๘.๗๘ 

๒,๓๒๕,๒๘๖,
๘๕๖.๒๑ 

๑,๘๓๕,๙๖๘,
๙๐๐.๒๒ 

 



236 
 

จากตารางที่ ๑ พบว่าเมืองพัทยามีรายได้จากรายได้ที่ส่วนราชการอื่นเก็บให้เป็นจ านวนมากที่สุด 
ในขณะที่รายได้ที่เมืองพัทยาสามารถจัดเก็บได้เองมีจ านวนไม่สูงมากนักอันเนื่องมาจากฐานภาษีที่แคบ ทั้งนี้ 
เป็นที่น่าสังเกตในส่วนของเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้กับพัทยา ผลปรากฏว่ามีเพียงปี ๒๕๕๖ เพียงปีเดียวที่
รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับเมืองพัทยา สืบเนื่องจากผลของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใน
ขณะนั้นประกอบกับในปีดังกล่าวเมืองพัทยาสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าปีอื่น ๆ อย่างไรก็ตามสาเหตุที่
รัฐบาลไม่จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับเมอืงพัทยาในปีงบประมาณอื่น ๆ คือ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงสถานะทางการคลงั
ของเมืองพัทยาว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ แม้ว่าเมืองพัทยาจะไม่ได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนแต่เมืองพัทยานั้นยังมีฐานะทางการคลังที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีรายได้ที่เมืองพัทยาสามารถจัดเก็บได้เอง
และรายได้ที่ส่วนราชการอื่นเก็บให้ได้เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงรายได้ในภาพรวมของเมืองพัทยาพบว่ามีแนวโน้มหรือทิศทางที่ไม่มีเสถียรภาพ 
กล่าวคือ รายได้ของเมืองพัทยามีลักษณะเพิ่มขึ้นแบบปีเว้นปี โดยปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่เมืองพัทยามีรายได้สูงที่สุด 
ในขณะที่ปี ๒๕๕๕ เป็นที่เมืองพัทยามีรายได้ต่ าที่สุด ท้ังนี้สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังแผนภาพท่ี ๑ ดังนี ้
 
แผนภูมิที่ ๑ : รายได้รวมของเมืองพัทยา 

๒. รายจ่าย 
รายจ่ายของเมืองพัทยาสามารถพิจารณาไดจ้ากงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ซึ่งสามารถปะมวลสรุป

ได้ ดังในตารางที่ ๒ ดังนี ้
 
ตารางที่ ๒: งบประมาณรายจ่ายของเมืองพัทยา (หน่วย: ล้านบาท) 
 

 ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง ๗๑,๕๘๙,๐๕๙.๙

๔ 
๙๔,๕๗๑,๑๐๗.๘๔ ๘๗,๐๘๖,๘๖๘.๑๘ ๙๘,๗๗๕,๙๗๖.๖๑ ๙๙,๙๑๐,๑๙๐.๐๐ 

ร้อยละ ๔.๘๑  ๕.๖๒  ๔.๘๗  ๕.๓๙  ๕.๘๗  
งบบุคลากร ๒๖๖,๖๑๗,๗๐๗.

๙๙ 
๓๐๕,๗๑๒,๘๖๕.๔

๓ 
๓๒๗,๕๗๔,๕๕๓.๗

๑ 
๓๕๖,๘๖๒,๑๓๒.๙

๑ 
๔๔๒,๓๙๒,๓๒๐.๐

๐ 
ร้อยละ ๑๗.๙๔  ๑๘.๑๙  ๑๘.๓๓  ๑๔.๐๓  ๒๔.๘๗  

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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งบด าเนินงาน ๖๓๓,๘๔๖,๙๓๗.

๒๗ 
๗๕๕,๖๓๘,๒๒๗.๕

๗ 
๙๔๖,๖๘๒,๒๖๕.๖

๙ 
๑,๐๔๙,๗๗๙,๙๑๐.

๔๐ 
๙๒๙,๗๖๓,๗๔๐.๐

๐ 
ร้อยละ ๔๒.๖๖  ๔๔.๙๖  ๕๒.๙๘  ๕๗.๓๔  ๕๔.๖๙  

งบลงทุน ๔๔๓,๙๙๑,๔๔๗.
๖๗ 

๔๖๑,๒๓๓,๒๔๑.๑
๓ 

๓๓๗,๑๗๗,๗๑๔.๖
๕ 

๒๕๖,๗๐๒,๙๐๔.๒
๕ 

๑๘๙,๙๗๐,๙๒๐.๐
๐ 

ร้อยละ ๒๙.๘๘  ๒๗.๔๔  ๑๘.๘๗  ๑๔.๐๒  ๑๑.๑๗  
งบรายจ่าย
อื่นๆ 

๓๕,๖๐๑,๓๐๐.๐
๐ 

๓๓,๐๕๑,๘๐๐.๐๐ ๔๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๖๗๔,๕๔๑.๕๐ ๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ร้อยละ ๒.๙๓  ๑.๙๖  ๒.๔๐  ๒.๒๗  ๐.๕๓  
งบเงินอุดหนุน ๓๔,๐๖๒,๐๐๐.๐

๐ 
๓๐,๒๔๐,๙๗๐.๐๐ ๔๕,๒๑๓,๓๘๔.๘๐ ๒๖,๘๔๐,๕๓๗.๐๐ ๒๘,๙๑๒,๘๓๐.๐๐ 

ร้อยละ ๒.๒๙  ๑.๗๙  ๒.๕๓  ๑.๔๖  ๑.๗๐  
รวมรายจ่าย
จากเงิน
งบประมาณ 

๑,๔๘๕,๗๐๘,๖๕
๒.๘๗ 

๑,๖๘๐,๔๓๘,๒๑๑.
๙๗ 

๑,๗๘๖,๗๓๐,๗๘๗.
๐๓ 

๑,๘๓๐,๖๓๖,๐๐๒.
๖๗ 

๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.
๐๐ 

 
จากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่าเมืองพัทยามีรายจ่ายในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปี 

๒๕๕๙ ที่รายจ่ายของเมืองพัทยาลดลง ซึ่งแปรผันตรงตามจ านวนรายได้ที่เมืองพัทยาสามารถจัดหาได้ในปี
ดังกล่าว นอกจากนี้เราสามารถพิจารณาได้ว่ารายจ่ายในปี ๒๕๕๘ มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากอันมีสาเหตุ
มาจากการใช้จ่ายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท้ังไทยและชาวต่างชาติที่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายจ่ายตามรายการพบว่า เมืองพัทยามีรายจ่ายในงบด าเนินการมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ งบบุคลากรและงบลงทุนตามล าดับ ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๖ เมืองพัทยามีรายจ่ายในงบลงทุนมากกว่างบบุคลากร จนกระทั่งเข้าสู่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายจ่ายใน
งบลงทุนและงบบุคลากรอยู่ในกรอบท่ีใกล้เคียงกัน และเมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เมืองพัทยามี
รายจ่ายในงบบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งบลงทุนมีทิศทางอย่างลดลงต่อเนื่องเช่นกัน สาเหตุส าคญั
ประการหนึ่งอาจเป็นเพราะในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เป็นระยะเริ่มต้นที่จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ    
เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เมืองพัทยามีความจ าเป็นต้องจัดสรรรายจ่ายไปในหมวดงบลงทุนเป็น
จ านวนมาก อนึ่งผู้เขียนได้สามารถประมวลสรุปรายละเอียดได้ดังแผนภูมิที่ ๒ ดังนี ้

 
แผนภูมิที่ ๒ : รายจ่ายรวมของเมืองพัทยา 

  
๓. การเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของเมืองพัทยา 

 การเปรยีบเทียบรายรับและรายจา่ยของเมืองพัทยาสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังตารางที่ ๓ ดังนี ้
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ตารางที่ ๓ : เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ของเมืองพัทยา (หน่วย: ล้านบาท) 
 

 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

รายรับ ๑,๗๑๔,๑๐๒,๙๙๙.๗๙ ๒,๒๗๙,๕๙๘,๐๖๒.๓๒ ๒,๐๖๗,๗๕๑,๕๔๘.๗๘ ๒,๓๒๕,๒๘๖,๘๕๖.๒๑ ๑,๘๓๕,๙๖๘,๙๐๐.๒๒ 

รายจ่าย ๑,๔๘๕,๗๐๘,๖๕๒.๘๗ ๑,๖๘๐,๔๓๘,๒๑๑.๙๗ ๑,๗๘๖,๗๓๐,๗๘๗.๐๓ ๑,๘๓๐,๖๓๖,๐๐๒.๖๗ ๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒๒๘,๓๙๔,๓๔๖.๙๒ ๕๙๙,๑๕๙,๘๕๐.๓๕ ๒๘๑,๐๒๐,๗๖๑.๗๕ ๔๙๔,๖๕๐,๘๕๓.๕๔ ๑๓๕,๙๖๘,๙๐๐.๒๒ 

 
 จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเมืองพัทยามีรายจ่ายในทิศทางที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
รายรับของเมืองพัทยามีลักษณะที่ไม่เสถียรภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในส่วนของรายรับนั้นมีสัดส่วนท่ีสูง
กว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณ จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดงบประมาณประจ าปีของเมืองพัทยามีลักษณะเกินดุลใน
ทุกปีงบประมาณ ซึ่งสามารถประมวลสรุปได้ดังแผนภูมิที่ ๓ ดังนี ้
 
แผนภูมิที่ ๓ : เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ของเมืองพัทยา 

 
สรุป 
 
 จากผลการศึกษาในข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าเมืองพัทยาจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานะ
ทางการคลังที่เข้มแข็ง อันเป็นผลมาจากความสารถในการจัดเก็บภาษีที่หลากหลายประกอบกับสถานะที่
ได้เปรียบกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เมืองพัทยามีความเป็นอิสระ
ทางการคลังที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงควรเพิ่มสัดส่วนรายได้ในส่วนท่ีเมืองพัทยาจัดเก็บเองให้เพิ่มสูงขึ้นโดยการขยายฐาน
ภาษีในส่วนดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น 
 
บรรณานุกรม 
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ท้องถิ่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์. 
นครินทร์ เมฆไตรรตัน์ และคณะ.  ๒๕๕๒.  ความก้าวหน้ากระบวนการกระจายอ านาจในประเทศไทยและ 
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อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. ค้นวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จาก 
www.pol.ubu.ac.th/news_file/attachment-๑๓๖๘๘๐๘๕๕๓.doc 

ส านักการคลังเมืองพัทยา. ๒๕๖๐.  งบประมาณเมืองพัทยา.  ค้นวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ จาก  
http://www.pattaya.go.th/การบริหาร/งบประมาณเมืองพัทยา/ 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ สุนทรชัย ชอบยศ. ๒๕๕๘.  การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
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