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แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
Guidelines for Drug Problem Solving

ผู้วิจัย

กฤตโชค กาญจนศิริปาน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
ปั จจุ บั นยาเสพติ ดเป็ นปั ญหาส าคั ญที่ ส่ งผลกระทบอย่ างร้ายแรงต่ อความสงบเรี ยบร้อยและความมั่ นคง
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
เป็นลาดับ ยาเสพติดได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของคนหลายคน ส่วนมากจะเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไทยที่พบโดยมาก ทา
ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมและอนาคตที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง หากมองถึงความซับซ้อนยาเสพติดที่ฝังรากลง
ลึกในสังคมไทย จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นปัจจัยความคงอยู่ของปัญหา จะเห็นได้จากกระแสทุนนิยมจาก
ตะวั นตกได้ครอบง าและเปลี่ยนแปลงวิ ถีชี วิตและวิ ธีคิดของคนในสังคมไทย ทาให้ วิถีชาวบ้ าน จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอันเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น ๆ ถอยห่างจากครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทยไปทุกที และช่องว่างเหล่านี้จะเป็นที่อยู่ของปัญหา ต่าง ๆ ในสังคม ไม่เว้นแม้กระทั่งปัญหายาเสพติด การแพร่
ระบาดของปัญหาที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นตัวแปรที่สอดรับกับช่องว่างที่ เกิดขึ้นเหล่านี้ ผู้เขียน จึงนาเสนอบทความที่ได้รวบรวม
รูปแบบและวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายจาเป็นต้องรีบเร่งดาเนินการ
ศึกษา ทาความเข้าใจ สอดคล้องกับการที่รัฐบาลให้ความสาคัญกับปัญหา ยาเสพติดนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นหลักประกันได้ว่าเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเด็ก
และเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ เป็นความหวัง ของสังคมที่จะชี้ถึงคุณภาพและอนาคตของประเทศ
คาสาคัญ : แนวทาง, ปัญหายาเสพติด
Abstract
Nowadays drug problems are crucial matters that have seriously profound impacts on
peace, order and stability at all levels, ranging from individual, family, community, national and
global levels. Drugs have come to involve in people's lives, mostly being prevalent among
children as well as adolescents, which entirely cause significant changes in their behaviors along
with future fortunes. When pondering the complexity of drug problem deeply rooted in Thai
society, if found that the social changes are associated with the existence of so-called problems as
can be seen from the influences of western capitalism on the transformations of lifestyles and
mindsets of Thai people. This widens the gap between the families along with communities, and
the folkways, traditions together with cultures which have considered as the shield preventing
drug problems and those concerned. This phenomenon has witnessed the increasing epidemic of
problems is therefore consistent with this gap. The author thus proposed this article with an eye to
compiling form and solutions to drug problems among children as well as adolescents, that ought
to be the first priority for every sector to understand, and study in accordance with the
government direction so as to appropriately make the improvement of the ongoing situations and
guarantee the quality of lives, and the competencies of children and adolescents regarded as
essential human resources and the indicators of the national competency and future.
Keyword : Guideline, Drug problem
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บทนา
ปัญหายาเสพติดปัจจุบันได้แพร่ระบาดอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ
และที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเป็นทั้งผู้เสพและผู้ค้า ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปั ญหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งได้
ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าวที่มุ่งเน้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านตัวเลขโดย
ละเลยที่จะพัฒนาหรือเสริมสร้างความแข็งแรงของสังคม ทาให้การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีแนวโน้ม
ที่จะหลงอยู่กับวัฒนธรรมตะวันตก ลุ่มหลงกับความหรูหรา ฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ตามสถานบันเทิง และยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยเด็กและเยาวชนในทุกวันนี้มีทัศนคติทางบวกต่อสิ่งเสพติด อาทิเช่น วัยรุ่นเสพยาเพราะอยากผอม
อยากสวย เหมือนเพื่อน ๆ อยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือใช้ยาเสพติดเพราะจะได้อดนอนได้นาน ๆ เพื่อจะ
อ่านหนังสือในช่วงสอบ เป็นต้น
การดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน อาจจะยัง
มีปัญหาในการดาเนินการเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อ นทั้งในด้านสาเหตุของการเกิดปัญหา
และแนวทางแก้ไข อีกทั้งอาจจะมีช่องว่างที่ทาให้เกิดการกากับดูแลไม่ทั่วถึง บทความนี้จะนาเสนอการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยอาศัยหลักการยกเว้นโทษทางอาญากับผู้เสพและใช้มาตรการทางการบาบัดรักษา หรือกล่าวอีก นัย
หนึ่งคือ การมองผู้เสพติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมากกว่าการเป็นอาชญากร

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดซึ่งได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชน สอดคล้องกับ รายงานจากพนักงานคุมประพฤติพบว่า เด็กและเยาวชนกระทาผิดส่วนใหญ่จะยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการเสพ การขาย หรือกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจากต้องการนาเงินหรือทรัพย์ไปซื้อ
ยาเสพติด และผู้กระทาผิดทางเพศจานวนไม่น้อยที่ใช้ยาเสพติดเพื่อให้เกิดความมึนเมาก่อนประกอบอาชญากรรม
แม้แต่เด็กและเยาวชนหญิงที่ตกเป็นเหยื่อในความผิดทางเพศ บางส่วนก็อยู่ในกลุ่มของผู้เสพติดด้วยจึงง่ายที่จะ
กลายเป็นเหยื่อของเหล่าเยาวชนผู้อยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง (วัลลภ ตังคณานุรักษ์, 2561) ในส่วนกรมสุขภาพจิต
(2561) เผยสถานการณ์เด็กและเยาวชน ทาให้สถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนน่าห่วงมากคือ พบเด็ก
ที่ก่อคดี 96% ป่วยทางจิตด้วยสูงกว่าเด็กทั่วไปถึง 5 เท่า พบสูงสุดคือ ความผิดปกติของพฤติกรรม การใช้ยาเสพติด
โรคเกเรต่อต้าน โรควิตกกังวล นอกจากนี้ การก่อคดีของเด็กและเยาวชน คือรูปแบบของ การเจ็บป่วยทางจิตเวช
ที่ปะทุออกมาเป็นปัญหาสังคมที่เกิดมาจากความผิดปกติของตัวเด็กเอง การเลี้ยงดู และสภาพสังคม หากไม่ได้รับ
การดู แ ล เด็ ก จะก่ อ คดี อ ย่ า งซ้ าซาก เมื่ อ โตขึ้ น จะกลายเป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพต่ อ ต้ า นสั ง คม ( Antisocial
Personality Disorder) ซึ่งเป็นลักษณะของอาชญากรสังคม ทาผิดโดยไม่รู้สึก ว่าผิด โทษคนอื่นว่าเป็นคนผิด เป็น
ที่มานิสัยฉ้อโกง ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า จากสถานการณ์ข้างต้น เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กและเยาวชนความรู้สึก
นึกคิดยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เทียบเท่ากับความเจริญเติบโตทางร่างกายภายนอก แต่ การอยากทดลองเติมสิ่งแปลก
ใหม่สะสมประสบการณ์ให้ชีวิตเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าสาหรับเด็กและเยาวชน การแสดงออกทางอารมณ์ที่
อยากจะทาโดยไม่คานึงถึงผลกระทบภายหลัง เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่รู้ดีว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การเสพยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา นั้น อะไรดีอะไรไม่ดี หรืออะไรเป็นเรื่องถูกหรือผิด แท้จริง
แล้วปมปัญหาใหญ่ส่วนหนึ่งอยู่ที่สังคมเพื่อนฝูงของเด็กและเยาวชน และความต้องการการยอมรับ การแสดงหา
ตัวตนและอัตลักษณ์ ซึ่งคือปัญหาเชิงวัฒนธรรมอันซับซ้อน อาจกล่าวได้ว่าการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เห็นกันอยู่นี้
ไม่ได้เป็นปัญหาจากพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็น ปัญหาทางความคิดชนิดหนึ่ง พบว่ าเด็กและเยาวชนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยต่างกัน สิ่งที่เด็กและเยาวชนแต่ละคนพบเจอในสังคม ค่านิยมของ
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คนรุ่นก่อน ๆ ไม่ได้มีแรงผลักดันอะไรให้ปฏิบัติตามด้วยวัยยังไม่พ้นร่มเงาของครอบครัว แต่ก็ซึมซับพฤติกรรมการ
แสดงออกของคนรุ่นก่อน ๆ ไว้ เมื่ออยู่ในวัยที่เปลี่ยนแปลงฮอร์โมน เด็กและเยาวชนจะพบว่าโลกในบ้านเล็กเกินไป
แล้วสาหรับเขา ใครมีประสบการณ์สะสมใด ๆ มาก็จะนามาเทกองรวมกันตามประสาวัยที่ต้องการเรียนรู้ทางสังคม
วัยเดียวกัน ยาเสพติดจึงเป็นเพียงเครื่องมือเสริมกิจกรรมรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน
การที่ เด็ กและเยาวชนมี ความอยากรู้อยากลองเป็ น เพี ย งการแสดงออกเพื่ อการสมาคมร่ว มกับ กลุ่ ม
แต่ ป ระเด็ น ส าคั ญ คือ เด็ ก และเยาวชนมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกกั บ ยาเสพติ ด ซึ่ ง ตรงข้า มกั บ ทั ศนคติ ข องผู้ ใ หญ่ ที่ มี
ประสบการณ์เชิงลบ แต่เมื่อเด็กและเยาวชนมีโอกาสเสพซ้า ๆ เสพต่อเนื่องมากขึ้น จึ งจะเกิดอาการโรคสมองติดยา
โรคจิตประสาท โรคเอดส์ และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่กล่าวมาเป็นเพียงการระเบิดการแพร่ระบาดยาเสพติดทาง
ความคิด เข้าถึงจุด อ่อนธรรมชาติ ของเด็ กและเยาวชนได้ง่ ายที่ สุด และยัง มีปัจ จัย ภายนอกที่เป็นปั ญหาในเชิ ง
โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ พฤติก ารณ์ที่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนของผู้คนในสังคม รวมไปถึงสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่รุกเข้าถึงห้องนอนของเด็กและเยาวชนที่คัดแยกความคิดไม่ได้มากนัก และอื่น ๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงโหม
กระหน่าการแพร่ระบาด ยาเสพติดรุนแรงยิ่งขึ้น ประกอบกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยนั้นพบว่า
ยิ่งปราบปราม ยิ่งเพิ่มขึ้น กลับทาให้วกกลับไปสู่ปัญหาเดิม ๆ ซ้าเติมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นวิกฤติทางสังคมอยู่ทุกวันนี้

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด คือ บทบาททางสถาบั น ทางสั ง คมของไทย ได้ แก่ สถาบั น
ครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดย ออกุสต์ ก้องต์ (August Comte: 1798-1875
อ้างถึง ประจวบ แหลมหลัก และคณะ, 2561) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมว่าครอบครัวเป็นหน่วย ทาง
สังคม ลาดับแรก แต่ในปัจจุบันบทบาททางสถาบันครอบครัวได้ลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ก้องต์
(Comte) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า คนที่อยู่ด้วยกันได้ต้องรู้จักตกลงว่าใครจะทาอะไร นั่นคือ การจัดระเบียบ ทางสังคม
หรือการมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ในสังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครั ว ศาสนา เป็นต้น เพราะฉะนั้น
การจัดระเบียบทางสังคมจะมีแบบแผนพฤติกรรมอย่างไร สถาบันศาสนาจะมีแบบแผนพฤติกรรมอย่างไร สิ่งที่ก้องต์
กล่าวถึงนี้คือส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบทางสังคม การกาหนดว่าใครมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ในสังคม ทาให้คนเรา
สามารถทาในสิ่งที่ตนเองถนัดได้และพึ่งพากันได้
ผู้เขียนเห็นว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศชาติ ดังนั้น การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจึงมิใช่
หน้าที่ขอบสถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือของคนใดคนหนึ่ง หากแต่ทุกคนในสังคม สถาบันทุกสถาบัน องค์กรทุกองค์กร
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายร่วมกัน และควรที่จะเริ่มจากสถาบันครอบครัวเป็น
ลาดับแรก พ่อแม่เป็นบุคคลสาคัญในการอบรม เลี้ยงดู และต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลาน
สถาบันการศึกษา ต้องทาหน้าที่เชื่อมต่อจากสถาบันครอบครัว เพราะเด็กจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็น
เวลานาน ดังนั้นบุคคลสาคัญซึ่งได้แก่ ครู จะต้องทาหน้าที่ในการถ่ายทอด อบรม สั่งสอน รวมถึงการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับนักเรียน
สถาบันศาสนา ในอดีตสถาบันศาสนานับเป็นสถาบันที่สาคัญที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับคน
ในชุมชน คนในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน และเรียนรู้แต่สิ่งดี ๆ จากชุมชน
แต่ จากสถานการณ์ปั จจุ บั น ผู้เขียนมีความเห็น ว่า สั งคมไทยได้ เปลี่ย นแปลงไปจากอดีต อย่ า งสิ้ นเชิ ง
สถาบันครอบครัวไม่ได้เข้มแข็งเหมือนแต่ในอดีต เด็กและเยาวชนในปัจจุบันไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่หรือปู่
ยาตายาย ทาให้เด็กและเยาวชนส่ว นใหญ่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นได้เห็นจาก
สื่อสารมวลชนอยู่ทุกวี่วัน สถาบันศาสนาก็ถูกลดบทบาทลง เนื่องจากพระสงฆ์ในปัจจุบันก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ส่วนสถาบันการศึกษา ก็มุ่ง เน้นให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อการ
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แข่งขัน ไม่ได้สนใจที่จะอบรม สั่งสอนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูมิได้มีภาระหน้าที่แค่การสอนเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ทาให้การดูแลเด็กและเยาวชนอาจจะไม่เต็มที่เท่าที่ควร ประกอบกับการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เด็กและ
เยาวชนสามารถศึกษาหาความรู้นอกโรงเรียนมากขึ้น ปรึกษาเพื่อนมากกว่าที่จะปรึกษาพ่อแม่หรือครู เหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เด็กและเยาวชนก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดได้ง่ายขึ้น
นอกจากสถาบันดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลหรือหน่วยงานทางราชการก็ได้ มีบทบาทสาคัญในเรื่องของการ
บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการกาหนดเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด แต่ก็พบว่ามีจุดอ่อน
คือ ด้านชายแดน ด้านปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ด้านความอ่อนแอของครอบครัว/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม ทาให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังไม่ประสบความสาเร็จ อาจกล่าวได้

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
ปราโมทย์ พันธ์สะอาด (2561: 8) กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนับว่ารุนแรง แม้ว่า
จะมีมาตรการทางอาญาอย่างเข้มงวดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพิจารณาได้จากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ยังพบว่ามีการตั้งหน่วยงานทั้งในภาครัฐหลายหน่วยงานทั้งฝ่าย
ทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครอง เป็นคณะทางานแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่เมื่อพิจารณาจากสถิติกลับพบว่า จานวน
ตัวเลขทั้งการจับกุมดาเนินคดี การอยู่ระหว่างพิจารณาคดี หรือคดีถึงที่สุดแล้วมีจานวนหลายแสนคน นั่นสะท้อนว่า
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยที่เน้นมาตรการบังคับโทษและการคุมขังกลับทาให้สัดส่วนและ
จานวนผู้ต้องขังและผู้ถูกดาเนินคดีมีมากขึ้น จนเกิดภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจา และเมื่อมี การจาแนกประเภทของ
ความผิด พบว่า ผู้ต้องขังที่ต้องโทษในการเสพ ครอบครอง และครอบครองเพื่อเสพ มีจานวนมากกว่า 36,000 คน
เหล่านี้ล้วนสะท้อนว่านโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยไม่ ได้มีการใช้นโยบายอื่น ๆ ในการแยกผู้เสพ
เช่นในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีข้อจากัดในเรื่องของกฎหมายที่มีการบังคับโทษสาหรับผู้ที่ครอบครองเพื่อเสพ หรือการ
มียาเสพติดไว้ในครอบครองเกินจานวน
ตารางที่ 1 สถิติผู้ต้องขังเด็ดขาดในคดีความผิดในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จาแนกตามประเภทคดี
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
ประเภทคดี
เสพ
ครอบครอง
เสพและครอบครอง
จาหน่าย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
อื่น ๆ (ผลิต นาเข้า ส่งออก)
รวมทั้งสิ้น

เพศ
ชาย
10,197
13,123
9,229
30,486
78,481
10,684
152,200

หญิง
1,133
1,262
1,605
6,761
15,315
1,538
27,614

รวม

ร้อยละ

11,330
14,385
10,834
37,247
93,796
12,222
179,814

6.30
8.00
6.03
20.71
52.16
6.80
100.00

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมราชทัณฑ์ (2560, อ้างถึงใน ปราโมทย์ พันธ์สะอาด, 2561: 10)
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ตารางที่ 2 สถิติผู้ต้องขังเด็ดขาดในคดียาเสพติดเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2555-มีนาคม พ.ศ.2561
วัน/เดือน/ปี

จานวน(คน)

1 มีนาคม พ.ศ.2561
1 ตุลาคม พ.ศ.2560
1 ตุลาคม พ.ศ.2559
1 ตุลาคม พ.ศ.2558
1 ตุลาคม พ.ศ.2557
1 ตุลาคม พ.ศ.2556
1 ตุลาคม พ.ศ.2555

203,512
184,971
176,777
174,541
168,778
143,113
114,520

(คิดเป็นร้อยละ)
ของผู้ต้องขังใน
คดียาเสพติด
82.33
81.08
82.55
81.10
76.08
72.92
71.73

(คิดเป็นร้อยละ)
ของผู้ต้องขัง ทั่ว
ประเทศ
60.88
59.12
58.77
56.23
53.60
49.80
48.74

เปรียบเทียบปีก่อนหน้า
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
-

ที่มา : สถิติผู้ต้องขังที่กระทาผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติด, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมราชทัณฑ์
(2561 อ้างถึงใน ปราโมทย์ พันธ์สะอาด, 2561: 9)
ตารางที่ 3 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ (สารวจ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561)
ประเภท

ชาย

1. นักโทษเด็ดขาด
173,376
2. ผู้ต้องขังระหว่าง
36,857
2.1 อุทธรณ์ - ฎีกา
17,467
2.2 ไต่สวน - พิจารณา
5,851
2.3 สอบสวน
13,539
3. เยาวชนที่ฝากขัง
35
4. ผู้ถูกกักกัน
1
5. ผู้ต้องกักขัง
826
รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 211,095

หญิง

รวม

ร้อยละ (%)

30,136
5,866
2,552
1,242
2,072
2
0
91
36,095

203,512
42,723
20,019
7,093
15,611
37
1
917
247,190

82.335
17.28
8.10
2.87
6.32
0.01
0.00
0.37
100.00

ร้อยละ (%)
เทียบผู้ต้องขังทั่วประเทศ
60.885
12.78
5.99
2.12
4.67
0.01
0.00
0.27
73.95

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ (2561)
จากสถานการณ์ข้างต้น หน่วยงานภาครัฐพยายามทบทวนและแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่มีบทลงโทษทาง
อาญาต่อผู้ใช้ยา ตลอดจนการจัดทาประมวลกฎหมายที่มุ่งเน้นการเปิดช่องให้ศาลมีโอกาสใช้ดุลยพินิจในการลงโทษ
จาคุกหรือการปรับที่น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่าที่กาหนดไว้สาหรับความผิด โดยเฉพาะการพิเคราะห์ถึงความร้ายแรง
ของการกระทาความผิด ฐานะของผู้กระทาความผิด และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้าน
การปราบปราม การป้องกัน และบาบัดฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ดียังพบว่า นโยบายส่วนใหญ่นั้นยังเน้นไปที่การป้องกัน
และปราบปราม จับกุม มากกว่าการใช้มาตรการทางเลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสม ไม่เพียงเฉพาะการลงโทษในทางอาญา
เท่านั้น (ปราโมทย์ พันธ์สะอาด, 2561: 10)
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กล่ าวโดยสรุป พบว่ า ข้อจ ากัดที่ ทาให้กระบวนการฟื้ น ฟูของประเทศไทยไม่ป ระสบความส าเร็ จอาจ
เนื่องมาจากหน่วยงานในกระบวนการบางหน่วยงานยังมีความเข้าใจในกระบวนการฟื้นฟูที่แตกต่างกัน รวมถึง
รูปแบบ แนวทาง และกระบวนการฟื้นฟูยังมีข้อจากัดอยู่หลายประการ ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เช่น การพิสูจน์ตรวจสอบของพนักงานสอบสวนที่มีเหตุสุดวิสัยทาให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปก่อน ทาให้ผู้ต้องหามี
โอกาสกลับไปกระทาผิดซ้าหรือเสพยาเสพติดซ้าอีก การไม่ได้รับการบาบัดฟื้นฟูอย่างทันท่วงทีตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ขอบเขตการเข้ารับการบาบัดยังจากัดอยู่เพียงผู้ถือครองยาเสพติดเพียง 5 เม็ด
เท่านั้น ทาให้รปู แบบการเข้ารับการบาบัดมีจานวนจากัด ไม่สามารถลดปริมาณผู้ใช้ยาเสพติดได้มากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรจะเป็น
ประเทศไทยมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกฎหมายที่กาหนดให้ผู้เสพยาเสพติดเป็นอาชญากรที่ต้องถูก
ลงโทษเป็ น มาตรการหลั ก แต่ ใ นบทความนี้ ผู้ เ ขี ย นขอเสนอแนะการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ที่ ค วรจะเป็ น
นอกเหนือจากการใช้กฎหมาย คือ วิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้น ผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บาบัดอย่างจริงจัง ที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลแต่ละช่วงแต่ละสมั ยที่มี
นโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดทีต่ ่างกันออกไป ไม่ค่อยเป็นไปในทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน ทาให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดไม่บรรลุผลสาเร็จเท่าที่ควร
ดังนั้น ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรจะเป็น ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะลดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับ คดียาเสพติด หรือทา
ให้สิ่งเสพติดบางชนิดถูกกฎหมาย และมองว่าผู้เสพยาเสพติดนั้นเป็นผู้ป่วยควรที่จะได้รับการบาบัดรักษามากกว่าที่
จะถูกจับดาเนินคดี
2. ควรมีสถานที่ในการเสพยาเสพติดเหมือนกับสถานที่สูบบุหรี่ เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อจากการเสพยา
เสพติดและเป็นการควบคุมสถานที่เสพยาเสพติดที่ให้ภาครัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล
3. ควรจัดกิจกรรมหรือมีชุดความรู้แก่ประชาชนเพื่อเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติดจากอาชญากร
มาเป็นผู้ป่วย เพื่อที่จะได้เป็นโอกาสให้แก่ผู้เสพยาเสพติดในการดาเนินชีวิตเหมือน คนปกติ
4. ในกรณีที่ผู้เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงและมีผลกระทบต่อผู้คนในสังคม ก็ควรที่จะมีบทลงโทษอย่าง
รุนแรงและไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

สรุป
กล่าวโดยสรุป ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงโทษผู้เสพยาเสพติดด้วยการใช้ตัวบทกฎหมายเป็นหลัก
แต่ด้วยปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป มุมมองหรือทัศนคติเกี่ยวกับผู้เสพ ยาเสพติดก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ทาให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปโดยการลดทอนโทษทางอาญาและใช้วิธีการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
แต่ผู้เสพยาติดแทนแทน ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นจะต้องกาหนดนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจะได้บรรลุผลสาเร็จ และผู้ใช้ยาเสพติดได้รั บการบาบัดรักษาให้หายและฟื้นฟูจิตใจให้หลุดพ้นจาก
การเป็นทาสยาเสพติดตลอดไป ดังนั้น การที่จะดาเนินการลดโทษทางอาญาและไปเน้นผู้เสพยาเสพติดด้วยการ
บ าบั ด รักษาและฟื้ น ฟู นั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ทุ กภาคส่ ว นต้ องบู รณาการร่ว มกัน เพื่ อที่ จ ะท าให้ก ารแก้ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติดนั้ นสัมฤทธิ์ เพราะการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติดนั้น ต้องอาศัยความสัมพัน ธ์
เชิงระบบในการวางแผนเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน
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การบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

กำพล ใจทนง
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรุดำ สมพอง
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มชำติพันธุ์เป็นหน้ำที่รับผิดชอบโดยกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรเพื่อเป็นหน่วยงำน
กำรขับเคลื่อนภำรกิจงำนของกลุ่มชำติพันธุ์ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งศูนย์หนึ่งที่มีกลุ่มชำติพันธุ์มำกที่สุดของ
ประเทศ กล่ำวคือประเทศไทยมีกลุ่มชำติพันธุ์กระจำยไปทั่วประเทศตำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย บทควำมนี้
มุ่งนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ แนวคิดกำรให้บริกำรสำธำรณะแนวใหม่ และแนวคิด
เกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพื่อนำข้อค้นพบไปใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรในหน่วยงำนภำครัฐ ให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ กลุ่มชาติพันธุ์
Abstract
Management is responsible for ethnic groups by the Department of Social
Development and Welfare, the agency's mission to drive ethnic groups. In Chiang Mai, is
the center of an ethnic group, most of the country. Thailand is a country of ethnic groups
scattered over various regions of the country, this article aims to present the issues related
to the concept of public administration. The new concept of public service. And the concept
of good governance principles of good governance. The findings, to be adopted in the
management of government agencies. In accordance with the strategy of sustainable
development of the country.
Keywords : Management, Ethnic group

บทนา
ปั จ จุ บั น กำรบริ ห ำรำชกำรแผ่ น ดิ น ไทยมี ผ ลท ำให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ในภำคส่ ว นต่ ำ งๆต้ อ งปรั บ ตั ว
และแปรเปลี่ยนบทบำทที่รับผิดชอบไป โดยกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรนี้มีหน้ำที่รับผิดชอบกลุ่มชำติพันธุ์ทั้ง
ประเทศ ที่มีกองพัฒนำสังคมกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษรับผิดชอบอีกทอดหนึ่ง และกองนี้ยังมีศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพื้นที่
สู ง และนิ ค มสร้ ำ งตนเอง เป็ น หน่ ว ยงำนขั บ เคลื่ อ นภำรกิจ งำนของกลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ อีก ต่ อ หนึ่ ง ด้ ว ย ต่ อ มำในปี
พ.ศ. 2550 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักกิจกำรชำติพันธุ์ (สกช.)
ขึ้นมำดูแลเฉพำะจนถึงปัจจุบัน
ประเทศไทย มีกลุ่มชำติพันธุ์กระจำยไปทั่วประเทศตำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย ทั้งหมด 67 จังหวัด
มีประชำกรรวมประมำณ 6,100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของคนไทยทั้งประเทศ เฉพำะในส่วนภำคเหนือ
มี ก ลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ ส่ ว นใหญ่ เ หล่ ำ นี้ อ ยู่ ใ น 20 จั ง หวั ด โดยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ มี ป ระมำณจ ำนวน
349,118 คน และจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรต้องดูแลกลุ่มชำติพันธุ์นี้เป็นพิเศษ
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ดังนั้นรัฐบำลโดยกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ ของกลุ่มชำติ
พันธุ์ทั้งประเทศยังได้เบิกงบประมำณทุกปีมำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์ เพรำะตั้งแต่ ปี 2545 จนถึง ปี 2560 ที่มี
กำรปฏิรูปหน่วยงำนภำครัฐยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้ให้บรรเทำเบำบำงหรือหมดลงไปได้ ปัญหำก็ยัง
เกิดอยู่เช่นนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรขำดเครื่องมือ กลไก หลำยอย่ำงสำหรับกำรบริหำรจัดกำรของกรมพัฒนำสังคม
และสวั ส ดิ กำรที่ ไ ม่ ส ำมำรถบริหำรจั ด กำรกับ กลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ ไ ด้ ด้ ว ยปั ญ หำต่ ำ งๆ เหล่ ำ นี้ เป็ น ปั ญ หำของระบบ
กำรบริหำรภำครัฐ ซึ่งปัญหำจึงมีอยู่ว่ำ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรจะดำเนินกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มชำติพันธุ์นี้
อย่ ำ งไรให้ ดี ก ว่ ำ เดิ ม หรื อ หมดไป และผู้ วิ จั ย สนใจในกำรท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ งจะบริ ห ำรจั ด กำร กลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ ใ น
จังหวัดเชียงใหม่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร เพรำะประเด็นของกำรแก้ไขปัญหำ
เชื่อว่ำหำกสำมำรถแก้ปัญหำกลุ่มชำติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีมำกที่สุดของประเทศได้ ก็จะสำมำรถแก้ไขปัญหำ
กลุ่มชำติพันธุ์ระดับประเทศได้ และจะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งภำครัฐและประชำชนในอนำคตต่อไป

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งเรียกว่ำ กำรบริหำรรัฐกิจ (public administration) หรือกำร
บริหำรภำครัฐมีวัตถุประสงค์หลักในกำรจัดตั้งคือ กำรให้บริกำรสำธำรณะ (public services) ซึ่งครอบคลุมถึงกำร
อำนวยควำมสะดวก กำรรักษำควำมสงบเรีย บร้อย ตลอดจนกำรพั ฒ นำประชำชนและประเทศชำติ เป็ น ต้ น
กำรบริหำรส่วนนี้เป็นกำรบริหำรของหน่วยงำนของภำครัฐ (public or governmental organization) ไม่ว่ำจะ
เป็นหน่วยงำนทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น เช่น กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนของสำนักงำนของ
สำนักงำนนำยกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท่ำ กำรบริหำรงำนของจังหวัดและอำเภอ กำรบริหำรงำนของ
หน่วยกำรบริหำรท้องถิ่น หน่วยงำนบริหำรเมืองหลวง รวมตลอดทั้งกำรบริหำรของหน่วยงำนของรัฐวิสำหกิจเป็นต้น
ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำกำรบริหำรภำครัฐมีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันจำกหน่วยงำนเบื้องบนสู่ระดับล่ำงและลดหลั่น
กันลงมำตำมบทบำทหน้ำที่ โดยยึดหลักกำรบริหำรภำครัฐเดียวกัน คือ กำรกำหนด และกำรดำเนินยุทธศำสตร์
และนโยบำยสำธำรณะ เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในแนวคิดทำงรัฐประศำสนศำสตร์มีผู้ให้ควำมหมำยที่แตกต่ำงกั้น หลำกหลำยแต่
โดยรวมแล้ ว ล้ ว นอยู่ ในกรอบที่ เข้ำ ใจกัน ว่ ำ หมำยถึง กิจ กรรมหรือกระบวนกำรเกี่ย วกับ กำรบริหำรงำนของรัฐ
(ติน ปรัชญพฤทธิ์,2538 : 1) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวเก่ำ ซึ่งนำเสนอสำระสำคัญ คือ กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐแนวเก่ำหรือที่ในหนังสือเรียกว่ำ OPM คือ องค์ควำมรูด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำรรัฐที่เน้นควำมเป็นรำชกำร
ที่มีสำยบังคับบัญชำ และกฎระเบียบที่เคร่งคัด ในแวดวงวิชำกำรของประเทศสหรัฐอเมริกำยอมรับว่ำ OPM มีจุด
กำเนิดอย่ำงเป็นทำงกำรในปี ค.ศ.1887 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ ได้มีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้มำกขึ้นเรื่อยๆ โดยนัก
คิดและแนวคิดทฤษฎีที่ได้รับกำรยอมรับในวงวิชำกำรว่ำ เป็นองค์ควำมรู้ที่มีอยู่จริงมีควำมนิ่งและอยู่ตัวจนถึงจุดที่
พอจะสรุปได้ว่ำ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวเก่ำวนเวียนและอยู่ในบริบทของทฤษฎีและแนวควำมคิดเหล่ำนี้ไว้
Wilson (1887) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเริ่มที่จะมีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัว
ของงำนภำครัฐที่จำกเดิมมีหัวหน้ำเพียงไม่กี่คนไปสู่กำรมีหัวหน้ำหลำยคน และกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรทำงำน
ในภำครัฐนั้นจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้ำงขององค์กำรมำรองรับ โดยมองว่ำโครงสร้ำงขององค์กำรที่เหมำะสมกับกำร
บริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุดก็คือ โครงสร้ำงแบบลำดับขั้นบังคับบัญชำ (Hierarchical Structure)
และมีกำรรวมศูนย์อำนำจนั้นมีควำมขัดแย้งกับหลักประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แต่ในประเด็นนี้
ไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่สิ่งที่สำคัญกว่ำ คือ ผู้ที่บริหำรโครงสร้ำงองค์กำรแบบนี้จะต้องเป็นคนที่มีควำมรับผิดชอบ และ
โครงสร้ำงองค์กำรแบบลำดับขั้นบังคับบัญชำและกำรรวมศูนย์นั้นจะช่วยให้กำรบังคับบัญชำและกำรสอดส่องดูแล
นั้นง่ำยขึ้น ในส่วนของกำรบริหำรแยกกำรเมืองนั้น Wilson มีควำมเห็นว่ำ กำรบริหำรวำงอยู่นอกขอบเขตกำรเมือง
คำถำมกำรบริหำรไม่ใช่คำถำมกำรเมือง ถึงแม้ว่ำกำรเมืองกำหนดหน้ำที่ให้กำรบริหำรไม่ควรได้รับควำมทุกข์ทรมำน
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ในกำรถูกชี้นำในที่ทำงำน เมื่อกำรบริหำรสำมำรถที่จะแยกออกจำกกำรเมืองได้แล้วจึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่รัฐบำล
สำมำรถที่จะนำเอำเทคนิคและหลักกำรบริหำรของประเทศอื่นๆ เข้ำมำใช้ได้เพรำะกำรที่ไม่ได้มีควำมต้องกำรที่จะ
ศึกษำหลักกำรเมืองกำรปกครองของประเทศเหล่ำนั้นซึ่งยำกแก่กำรตีควำมในเรื่องของเจตนำรมณ์ สิ่งที่กำรบริหำร
สนใจคือกำรนำเอำหลักกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพมำใช้
จำกแนวคิดกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ที่กล่ำวมำตำมลำดับอย่ำงหลำกหลำยนั้น จึงประมวลภำพรวม
ให้เห็นว่ำ แนวคิด ทฤษฎีและมุมมองที่แต่ละคนนั้นอำจมีควำมเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่องของกำรต้องกำรแก้ไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่ำที่ไม่ทันกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนไปของโลกยุคใหม่นั่นคือในยุคแนวคิดกำรบริหำร
ภำครัฐแนวเก่ำ (Old Public Management: OPM ) มีปัญหำที่มีควำมเชื่องช้ำเป็น ระบบใหญ่ ไม่ยืดหยุ่น
ใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ มีควำมแน่นอนตำยตัว ไม่ทันอกทันใจในกำรแก้ไขปัญหำที่ต้องเผชิญต่อสภำพกำรณ์ปัจจุบัน
ลงทุนค่อนข้ำงสูงซึ่งนี่คือปัญหำใหญ่และเป็นปัญหำหลักของกำรบริหำรภำครัฐแนวเก่ำ ดังนั้น กำรบริหำรภำครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) จึงได้ผุดและเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหำช่องว่ำงของกำรบริหำรภำครัฐแนวเก่ำ
โดยกำรบริหำรภำครัฐ แนวใหม่ มุ่ ง เน้ น ไปที่ กำรบริหำรจั ด กำรภำครัฐ ในเรื่องของควำมมี ป ระสิ ท ธิ ภำพและมี
ประสิทธิผล ในกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงคุ้มค่ำที่กำกับด้วยเวลำที่กำหนดนั้น โดยมีจุดเด่นที่กำรนำเอำกำรบริหำร
แบบเอกชนหรือภำคเอกชนมำใช้ที่คำนึงถึงลูกค้ำเป็นสำคัญ มีควำมทันอกทันใจ เพรำะกำรบริหำรแบบเอกชน
มุ่งตรงไปที่กำรทำกำไรมำสู่องค์กำรเป็นสำคัญ และพัฒนำให้เหมำะสมกับกำลสมัยนั้นๆ และกำรบริหำรนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของศำสตร์กำรบริหำรที่แล้วแต่องค์กำร หรื อบุคคลจะเลือกมำใช้ให้เหมำะกับงำน ภำรกิจที่ต้องกำรอย่ำงไร
มำกกว่ำ

แนวคิดบริการสาธารณะแนวใหม่
กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management--NPM) นั้นเป็นแนวคิดที่ให้ควำมสนใจต่อกำร
นำวิธีกำรที่ใช้ในภำคธุรกิจเอกชนมำใช้ในองค์กำรภำครัฐ คือ กำรพยำยำมทำให้ระบบรำชกำรเป็นเช่นเดียวกับ
ภำคธุรกิจเอกชนแต่ ระบบกำรบริหำรงำนภำครัฐเป็นกำรดำเนินงำนที่มีระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดชัดเจนและ
กำรบริ ห ำรงำนภำครั ฐ มี ส ำยกำรบั ง คั บ บั ญ ชำเป็ น ล ำดั บ ชั้ น แตกต่ ำ งจำกภำคเอกชน นอกจำกนี้ จุ ด มุ่ ง หมำย
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐไม่ได้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อผลกำไรแต่กำรจัดกำรภำครัฐกระทำเพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชำชนทุกคน โดยกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่สนับสนุนให้ผู้บริหำรภำครัฐเป็นผู้ประกอบกำรเหมือนกับเจ้ำของ
บริษัทในธุรกิจเอกชน ทำให้กำรบริหำรและกำรดำเนินงำนมีวัตถุประสงค์แบบแคบๆ เหมือนกับธุรกิจเอกชนคือ
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มำกที่สุดและทำให้ลูกค้ำพอใจ ส่วนแนวคิดกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ (New Public
Service--NPS) พลเมืองเป็นเจ้ำของรัฐบำลผู้บริหำรงำนภำครัฐ ไม่ใช่ผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของกิจกำรจึงมีหน้ำที่
บริกำรรับใช้พลเมืองกำรจัดบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
ของคนในสังคม ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่กำรรวบรวมผลประโยชน์ของแต่ละคนเข้ำด้วยกันเท่ำนั้นแต่ยังรวมนโยบำยที่เอื้อ
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มอำนำจและผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรที่มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะ
Bevir (2009) นำเสนอประเด็นให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับธรรมำภิบำลในรูปแบบที่เป็นประชำธิปไตยที่ไม่ใช่
ประชำธิปไตยแบบตัวแทน โดย Bevir ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนของประชำธิปไตยแบบตัวแทนที่ไม่สำมำรถทำ
ให้เกิดกำรบริหำรงำนแบบธรรมำภิบำลได้อย่ำงสมบูรณ์ รัฐควรปรับรูปแบบกำรบริหำรโดยใช้ระบบประชำธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของตัวกระทำทำงกำรเมืองเพื่อกำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน ทั้งส่วนที่เป็นรัฐ
เอกชนและประชำสังคมที่แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของประชำธิปไตย
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Bevir (2010) กำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ที่มีปัญหำจำกกำรบริหำรจัดกำรแบบระบบรำชกำรตำมสำยกำร
บังคับบัญชำ กำรบริหำรจัดกำรแบบวิทยำศำสตร์และกำรบริหำรตำมหลักเหตุผลตำมบทบำทของหน่วยงำนภำครัฐ
อันเป็นบทบำทหลักในกำรบริหำรและจัดกำรปกครองที่อ้ำงกำรกระทำเพื่อผลประโยชน์สำธำรณะแต่ในควำมเป็น
จริงของสังคมสมัยใหม่พบว่ำ กำรดำเนินงำนตำมควำมต้องกำรขอหน่วยงำนภำครัฐไม่สำมำรถ ตอบสนองกับควำม
ต้องกำรของสังคมสมัยใหม่ที่มีควำมหลำกหลำยควำมต้องกำรได้ นอกจำกนี้กำรเสนอแนวทำงกำรบริหำรในยุคหลัง
สมั ย ใหม่ กั บ ควำมหลำกหลำยทำงกำรเมื อ งเพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรที่ ซั บ ซ้ อ นและหลำกหลำย โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรบริหำรที่อยู่ในระดับย่อยคือ ท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททำงสังคมวัฒนธรรม
แนวคิดกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่เป็นทำงเลือกใหม่สำหรับกำรบริหำรรัฐกิจที่ควรได้รับกำรพิจำรณำ
เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงชุมชนที่มีควำมใกล้เคียงกับประชำสังคมภำยใต้กรอบของระบอบประชำธิปไตยที่ยึด
กฎหมำยรัฐธรรมนูญเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปท้องถิ่นเพรำะเป้ำหมำยหลักของกำรปกครองท้องถิ่น
คือ กำรจัดบริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนแม้กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของ
ท้องถิ่นจะเน้นกำรพัฒนำโครสร้ำงพื้นฐำนที่บำงครั้งอำจไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนส่วนมำกแต่ใน
ปัจจุบันกำรประเมินผลกำรทำงำนของท้องถิ่นจะให้ควำมสำคัญรูปแบบกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก
เอกพร รักควำมสุข (2557 : 278 -281) กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ ว่ำกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่
(New Public Management) มีรำกฐำนจำกทฤษฎีทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และสังคมศำสตร์แนวประจักษ์นิยมมอง
ข้ำรำชกำรว่ำเป็นนักเทคนิคที่มีเหตุผลเชิงผลประโยชน์ของปัจเจกชนหลำยๆ คนรวมกัน มองประชำชนเป็นลูกค้ำ
มองว่ำนักบริหำรเป็นคนถือหำงเสือที่คอยกำหนดทิศทำง (Steering) มองว่ำต้องสร้ำงกลไกและกำรจูงใจในกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยผ่ำนหน่วยงำนภำคเอกชนและหน่วยงำนอื่นที่ไม่หวังผลกำไร ข้ำรำชกำรมีดุลยพินิจ
ได้มำกเพื่อให้จุดมุ่งหมำยของกิจกำร (Enterprise) บรรลุผล มีกำรกระจำยหน่วยงำนอกไปโดยอำนำจในกำรควบคุม
หน่วยงำนเหล่ำนั้นยังอยู่ที่ต้นสังกัด แรงจูงใจของข้ำรำชกำรหรือนักบริหำรอยู่ที่จิตวิญญำณของควำมเป็นเจ้ำของ
กิจกำร (Entrepreneurial spirit) และกำรลดขนำดของระบบรำชกำร
สรุปได้ว่ำ กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่เป็นแนวคิดที่กำลังมีแนวโน้มค่ำนิยมที่เห็นแก่ส่วนรวมมำกกว่ำ
ส่วนตน มองคุณค่ำของมนุษย์มีควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันของสังคมมนุษย์ และมีกำลังก้ำวไปสู่ควำมเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่ำอิสระเป็นปัจเจกบุคคล ต้องกำรมีเครือข่ำย ร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันตรวจสอบ ควำมเป็นไปของ
สังคมร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดสังคมประชำธิปไตย

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลมำใช้ มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งสำหรับประเทศไทย
เพรำะหลั กธรรมำภิบ ำลก็คือกำรบริ หำรที่ ส ำมำรถตรวจสอบได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภำพและเป็ น ระบบเปิ ดโอกำสให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วม ฉะนั้นกำรประยุกต์ใช้หลักธรรมำภิ บำลในกำรบริหำรงำนจึงเป็นกำรเน้นที่กำรเจริญเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง มั่นคงไม่ล้มละลำย ไม่เสี่ยงต่อควำมเสียหำย พนักงำนหรือคนปฏิบัติหน้ำที่จะมีควำมมั่นใจในใน
องค์กำรว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนในองค์กำรได้ในระยะยำว กำรนำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนนั้น เพื่อให้
องค์กำรมีควำมน่ำเชื่อถือและได้รับกำรยอมรับจำกสังคม
กำรบริหำรรำชกำรบ้ำนเมืองที่ดี เป็นกำรบริหำรำชกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น และมี
กำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำร
ตอบสนองควำมต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งกำรบริหำรำชกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนี้มีสำระสำคัญอยู่หลำยประกำรไว้ดังนี้
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1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) เพื่อส่วนรวม สังคมยอมรับ และเต็มใจปฏิบัติเป็นหลักที่ถือเป็น
กฎกติกำ ในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง มีระบบกำรลงโทษที่เหมำะสม รวมทั้งมีกำรบังคับใช้ที่คำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพของประชำชน จะช่วยควบคุมกำรใช้อำนำจของรัฐให้เป็นไปอย่ำงชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพของประชำชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยกำรใช้อำนำจรัฐ
2. หลักคุณธรรม (Ethic) สำหรับเจ้ำหน้ำที่และข้ำรำกชำรให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นกำรพัฒนำให้
บุคลำกรของภำครัฐยึดมั่นในควำมถูกต้อง กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนพัฒนำตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่ มีควำม
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ประกอบอำชีพสุจริต ทั้งนี้เพรำะระบบคุณค่ำและค่ำนิยมต่ำงๆ ในระบบรำชกำรจะเป็น
ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมของข้ำรำชกำรและชี้นำวิธีกำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วย
3. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรทำงำนที่เปิดเผยและสำมำรถตรวจสอบ
ได้ จะส่งผลให้กำรทุจริต คอรัปชั่นและควำมด้อยประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรลดลง และทำให้
ข้ำรำชกำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำรทำงำนและผลของงำนมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้องเป็นธรรม และก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนและประเทศชำติโดยรวมมำกขึ้น
4. หลักกำรมีส่วนร่วม ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสินใจ เป็นกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตัดสินใจ กำรมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนกำรที่ประชำชนผู้มี
ส่วนได้ส่ วนเสียมี ส่วนร่ว มในกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ดังนั้น กำรมีส่ว นร่วมจึ งเป็นกำรสื่อสำรสองทำง มีกำร
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และรั บ ฟั ง ควำมเห็ น ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ ำ งรั ฐ กั บ ประชำชน ในขณะเดี ย วกั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบนโยบำยและกำรดำเนินงำนของรัฐให้ดำเนินงำนที่รับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น
5. หลักควำมสำนึกรับผิดชอบ (Responsibility) เจ้ำหน้ำที่และข้ำรำชกำรต้องร่วมกันรับผิดชอบในงำนที่
ทำ เป็นกระบวนกำรทำงำน ที่จะช่วยเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนให้ดีขึ้น ควำมสำนึกรับผิดชอบต่อกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนจะต้องมีลักษณะสำคัญ 6 ประกำร คือ กำรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้ำของร่ วมกัน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกำรพฤติกรรมที่ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดกำรรับผิดชอบกำรทำงำนอย่ำงไม่
หยุดยั้ง กำรมีแผนสำรอง และกำรติดตำมประเมินผลกำรทำงำน
6. หลักควำมคุ้มค่ำ (Effectiveness) กำรใช้ทรัพยำกรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ คือ ควำมมีเหตุผล ควำมพอประมำณ และควำมมีภูมิคุ้มกัน ทนต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในสถำนกำรณ์ต่ำ งๆ ซึ่งกำรพัฒนำที่ยั่ง ยืนจะต้องบริหำรจัดกำรและใช้ท รัพยำกรที่ มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม คำนึงถึงควำมประหยัด ควำมคุ้มค่ำ โดยยึดถือประชำชนเป็นเป้ำหมำยสูงสุดในกำรทำงำน
หลั ก ธรรมำภิบ ำลของกำรบริ หำรกิจ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี ไ ด้ ว่ ำ กำรบริ หำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี นั้ น เป็ น
ข้อกำหนดของภำครัฐที่ต้องกำรและมุ่งหวังหรือคำดหวังว่ำ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐทั้งองคำพยพในทุกภำค
ส่วนเมื่อปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรืองำนกำรใด ให้คำนึงผู้รับบริกำรคือประชำชนเป็นเป้ำหมำยสำคัญเพื่อให้ประชำชน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียมำติดต่อขอรับบริกำร จะต้องได้รับกำรบริกำร ดูแลเอำใจใส่ เป็นอย่ำงดี
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล และส่งผลดีต่อคุณภำพแก่ผู้ประชำชนนัน้ ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศชำติโดยรวม
ตลอดจนกำรปฏิบัติต่อประชำชนที่ต้องคำนึงถึงควำมมีคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นจิตสำนึกในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
อย่ำงสูงสุดของบุคลกรภำครัฐทุกคนทุกฝ่ำย
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สรุป
กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มชำติพันธุ์ เป็นนำหลักแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณะแนว กำรบริกำร
สำธำรณะเพื่อนำมำแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้น โดยกำรปัญหำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึง
กำรขำดเครื่องมือ กลไก หลำยอย่ำงสำหรับกำรบริหำรจัดกำรของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรที่ไม่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกับกลุ่มชำติพันธุ์ได้ ด้วยปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นปัญหำของระบบกำรบริหำรภำครัฐ ซึ่งปัญหำจึงมีอยู่
ว่ำ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรจะดำเนินกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มชำติพันธุ์นี้อย่ำงไรให้ดีกว่ำเดิม ดังนั้นกำรจัดกำร
กลุ่มชำติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร เพรำะกำรแก้ไขปัญหำ
จะหมดไปหำกดำเนินกำรตำมหลักแนวคิด ก็จะสำมำรถแก้ไขปัญหำกลุ่มชำติพันธุ์ระดับประเทศได้ และจะทำให้ได้
ประโยชน์ทั้งภำครัฐและประชำชนในอนำคตต่อไป
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ธรรมาภิบาลกับแนวทางการดาเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
Good Governance and Operational Guidelines of The Department of Special Investigatio

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ฉัฐวัฒน์ ชัชณฐาภัฏฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา สมพอง

บทคัดย่อ
บทความวิ ช าการนี้ น าเสนอธรรมาภิ บ าลกั บ แนวทางการด าเนิ น งานของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
โดยทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาพบว่า ธรรมาภิบาลกับแนว
ทางการดาเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรนาแนวทางธรรมาภิบาล คือ ยึดหลักธรรมาภิบาล การดาเนินการ
ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การกาหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
โดยคานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน และยึดหลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และมีความสุจริตจนเป็นนิสัย มีคุณสมบัติ
ทางความประพฤติ ตามหลักจริยธรรมทางพุทธศาสนา ที่สังคมมุ่งหวั งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นประพฤติ
มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม เป็นหน้าที่ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษพึง
ประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้นได้ จะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
คาสาคัญ : ธรรมาภิบาล ,การเปลี่ยนแปลงองค์การ
Abstract
This paper presents Good Governance and Operational Guidelines of The
Department of Special Investigatio. By analyzing the synthesis of the theoretical concepts
involved. The study found that. Good Governance and Operational Guidelines of The
Department of Special Investigatio. The right approach is based on the rule of law. Good
Governance, rule setting, and compliance. The rules are strictly agreed with regard to the
right to liberty, the justice of the people. And Adherence to the virtue is to adhere to the
goodness. Special Case investigator Be honest, hard-working, disciplined And honestly, it
is a habit. Qualifications According to Buddhist ethics. The society is hoping for special
investigators to behave. Is the correct behavior. There is freedom within the boundaries of
conscience. It is the duty of the Special Rapporteur to treat himself or herself to others and to
society in order to create prosperity in society and to change the organization of the
Department of Special Investigation. To do so is possible. You have to know what is wrong.
Keyword : Good Governance, Organizational Change

15

บทนา
สาหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการมีธรรมาภิบาลที่ดีมากขึ้นในปัจจุบัน และกรม
สอบสวนคดีพิเศษปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาองค์กรขึ้น โดยนาหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานมากขึ้น นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยัง มีการประกาศสงครามกับการทุจริต
คอรัปชั่นอย่างจริงจัง อีกทั้งมีการรียกร้องให้ภาคเอกชนมีธรรมาภิบาลที่ดีในการดาเนินกิจการอีกด้วย ถ้าจะถามว่า
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษมี ธ รรมาภิ บ าลที่ ดี เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว หรื อ ยั ง เป็ น ค าถามที่ ทุ ก คนอยากทราบค าตอบการมี
ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)ในสังคมสามารถนามาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมาตรฐานที่ดีของประชาชนใน
ประเทศนั้นๆได้อย่างดี ในปัจจุบัน แม้จะมีประเทศจานวนมากที่สามารถสร้างธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้
อย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีประเทศต่างๆอีกจานวนมากที่ยังไม่มีการตอบสนองจากผู้นา ในความพยายามที่จะสร้าง
ธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมของตน ทาให้เกิดคาถามและความเคลือบแคลงใจต่อสาธารณะชนอย่างมาก
ถึงความถูกต้อง เหมาะสม และความเป็นธรรมในการใช้อานาจ การละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน การเคารพต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนของผู้มีอานาจรัฐในประเทศเหล่านั้น
ถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีธรรมาภิบาลที่ดีเราจะต้องพบกับ การบริหารงานขององค์การจะต้องมีการ
บริหารงานอย่างโปร่งใส(Transparency) มีภาระความรับผิดชอบต่อการให้มีการตรวจสอบได้ (Accountability)
ซึ่งเป็นหลักการสาคัญของการมีธรรมาภิบาลที่ดี ธรรมาภิบาลหรือ Governance หมายความว่าอย่างไร คาว่า
“Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” ในแง่มุมของการใช้อานาจแล้ว หมายถึงองค์รวมของคุณภาพในการใช้
อานาจถ้าเป็นในองค์การก็หมายถึงการใช้อานาจของผู้มีอานาจในบริหารจัดการงานในองค์การต่างๆ ก็ตาม จะต้อง
คานึงถึง การกาหนดนโยบายที่เหมาะสม การมีสถาบันที่ดี มีกติกาของสังคมที่ดี มีการบริหารจัดการที่คานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพและ การมีส่วนร่วม (Participation) ของประชาชน ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การโวยวาย
(Voice) ในทางการเมือง ความโปร่งใส (Transparency) และความสานึกต่อภาระ
การให้ถูกตรวจสอบได้ (Accountability) ตลอดจนความจริงจังต่อการควบคุมและกาจัดการทุจริต
คอรัปชั่นของผู้มีอานาจด้วย การสร้างธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ให้เกิดขึ้นนั้น หลักการสาคัญประการ
แรกคือ การต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า ความสานึกแห่งการมีภาระความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบได้ให้เกิด ขึ้นกับผู้ใช้
อานาจก่อน เพราะเรื่องของภาระความรับผิดชอบต่อการถูกตรวจสอบได้คือ การที่ผู้ใช้อานาจต้องสามารถตอบ
คาถามในเรื่องผลประโยชน์และการกากับดูแลกิจการว่า มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาขององค์การ
หรือของผู้มีอานาจอย่างไรบ้าง ในส่วนของการบริหารงานภาครัฐ ผู้บริหารองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษต้อง
รับผิดชอบต่อองค์การ ต่อสังคม ประชาชน โดยขอบเขตของความรับผิดชอบต้องครอบคลุมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเงิน เรื่องผลประโยชน์สาธารณะ ความเป็นธรรม ความยุติธรรมในสังคม สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การสร้างความเชื่อมั่นในระบบกลไกของรัฐ ไม่ว่าด้านการอานวยความยุติธรรม ด้านการจัดทาบริการ
สาธารณะ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การใช้อานาจบริหารจัด การงานโดยทั่ วไป ก็ตาม ต้องมี ความโปร่งใส
เป็นธรรม พร้อมที่จะถูกตรวจสอบ ชี้แจงต่อสาธารณะชน
ดังนั้น กระบวนการที่สามารถ สร้างสานึกแห่งภาระความรับผิดชอบแห่งการถูกตรวจสอบได้ให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้
อานาจได้นั้น สิ่งสาคัญที่สุดคือ เรื่องของการสร้างความความโปร่งใส (Transparency) ให้เกิดขึ้น นั่นคือ ผู้มีส่วนได้เสีย
หรือสังคมต้องสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เต็มที่ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่มีคุณภาพจากกลุ่มต่างๆ
ในสังคมอย่างกว้างขวาง เพราะความโปร่งใสจะเป็นเครื่องมือในการขจัดความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสม
ไม่ชอบธรรมของการใช้อานาจหรือการกระทาของคนได้อย่างดี การสร้างธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในการบริหารงานทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน จึงต้องสร้างกติกาของสังคมให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง มีระบบ การตรวจสอบ ควบคุมทั้งในทาง
กฎหมาย(Judicial Control) และกลไกการตรวจสอบเหนือกฎหมาย (Extra – Judicial Control) เช่น มาตรการ
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ควบคุมทางสังคม ทางมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ที่เข้มแข็งด้วย นอกจากนี้ ความซื่อสัตย์สุจริตของคน
ในสังคม และของผู้มีอานาจในมือ ถือว่ามีความสาคัญอย่างมากต่อการสร้างธรรมาภิบาล

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
การนาหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารการจัดการที่ดีหรือการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารการจัดการและปฏิบัติการในองค์การนั้น มีจุดประสงค์สาคัญคือการสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับ
ประชาชน โดยปั จ จั ย ส าคัญ ประการแรกที่ หน่ ว ยงานภาครัฐ ต้ อ งคานึ ง ถึง ในการบริห ารการจั ด การเพื่ อสร้า ง
ผลประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ได้แก่การกาหนดนโยบายต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
องค์การที่สาคัญที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลดังกล่าว คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อให้ความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของร่วมกันและมีจิตสานึกสาธารณะที่จะสร้างสรรค์ งานพัฒนาต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาและความ
ต้องการ โดยในปัจจุบันนี้ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้
ตัวแทนประชาชนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คือ ระบบการบริหารงาน
ของภาครัฐต้องมีความรับผิดชอบได้โดยสาธารณะหรือตัวแทนของประชาชนทั้งด้านการใช้งบประมาณและวิธีการ
ของการบริหารจัดการต่ างๆนอกจากนี้ประชาชนควรที่ได้รับข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดาเนินต่างๆ อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ โดยปัจจุบันประชาชนเองก็ให้ความสาคัญกับปัจจัย ที่
กล่าวถึงนี้มากขึ้น ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน ก็ นับได้ว่าเป็น
ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับประชาชนอย่างสูงสุด โดยปัจจัยที่สาคัญที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความ
เต็มใจและทุ่มเท ได้แก่ การที่บุคคลเหล่านั้ นได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีขวัญกาลังใจที่ดีซึ่งเกิดจากได้รับความดูแลด้านสวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้รับ
การส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงานตามหลักระบบคุณธรรม (ศตวรรษ พุทธาวงศ์,2551:44)
ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการสาคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่นามาใช้
หลักการที่มีผู้นาไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสานึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส
การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคานึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้นได้ระบุ
ไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการสาคัญที่มีการนามาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ แต่ก็มีคาถามว่าหลักการต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไร
ว่ามีธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง คาตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการ
จัดทาตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและนาไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้หลักการต่างๆที่อธิบาย
การมีธรรมาภิบาลและการนาไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะ
นาเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความสาคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของ
หน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด สาหรับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากได้มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสาคัญกับหลักการสาคัญ 6 หลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้
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1. ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws คือ หลักการสาคัญอันเป็นสาระสาคัญของ “หลักนิติธรรม”
ประกอบด้วย 7 หลักการคือ หลักการแบ่งแยกอานาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วย
กฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่า ยปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลั กความเป็น อิสระของผู้
พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
1.1 หลักการแบ่งแยกอานาจเป็นพื้นฐานที่สาคัญของหลักนิติธรรม เพราะ หลักการแบ่งแยก
อานาจเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอานาจการตรวจสอบอานาจ และการถ่วงดุลอานาจ
1.2 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติ ธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของ
บุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” อันเป็นหลักการสาคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
1.3 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้ก ฎหมายของฝ่ายตุลา
การ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทนของ
ประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย
ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดย
ปราศจากข้อบกพร่อง
1.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่าย
ปกครองทีออกกฎหมายลาดับรอง กาหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย
หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ
1.5 หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถทาภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดย
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ทาการพิจารณาพิพากษาภายใต้
มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้ นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ
ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม
1.6 หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็น
ความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้
1.7 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้
เป็นกฎหมายที่อยู่ในลาดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ในลาดับที่ต่ากว่าขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ
2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต
หน่วยงานปลอดจากการทาผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิ ชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ
องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การทาให้เสียหาย การทาลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรม
ปฏิบัติและกฎหมาย สาหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผล
ในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
2.1 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง
2.2 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่น้อยกว่าหรือไม่ดี
เท่าที่กฎหมายกาหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
2.3 องค์ป ระกอบคุณ ธรรมหรือ พฤติ กรรมที่ พึ ง ประสงค์ที่ ป ลอดจากการปฏิบั ติ ที่ ม ากกว่ า ที่
กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
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2.4 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
สาหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็น การ
กระทาผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดย เฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ด้านความโปร่งใส Transparency ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงาน
มีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
3.1 ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
3.1.1 มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ
สอบสวนเป็นต้น
3.1.2 โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
3.1.3 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การทางาน
3.1.4 มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น
3.1.5 มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่
3.1.6 มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง
3.2 ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
3.2.1 มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลสาเร็จ
3.2.2 มีค่าตอบแทนเพิ่มสาหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3.2.3 มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
3.2.4 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย
3.3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
3.3.1 มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
3.3.2 มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ทาผิดอย่างยุติธรรม
3.3.3 มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระทาผิด
3.3.4 มีระบบการฟ้องร้องผู้กระทาผิดที่มีประสิทธิภาพ
3.3.5 หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง
3.3.6 มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต
3.3.7 มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว
3.4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
3.4.1 ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.4.2 ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออก
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
3.4.3 ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดย
วิธีการต่างๆ มากขึ้น
3.4.4 มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ
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4. หลักการมีส่วนร่วม Participation คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
รวมทั้งมีการนาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีในสังคม
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
โคเฮน และ อัฟฮอฟ (1981 : 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร
2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อ
กระบวนการดาเนินกิจกรรมในการพัฒนารวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค
องค์การสหประชาชาติ (1981:5) ได้ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม ว่าการมีส่วนร่วมเป็น
การปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
จากหลักการมีส่วนร่วมในทรรศนะของบุคคลต่างๆ สามารถสรุปให้เห็นโดยภาพรวมนี้
4.1 ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการ
ทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
4.2 ระดับ การเปิดรับความคิด เห็นจากประชาชน เป็นระดับ ขั้นที่สูงกว่ าระดับแรก กล่าวคือ
ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดี
ข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้
ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น
4.3 ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ
เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียม
โครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อ
โต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อ
ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
4.4 ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับขั้น
ที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิ ดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. หลักสานึกรับผิดชอบ Accountability มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบคาถามหรือ
อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ กาหนดไว้ รวมทั้ ง การตอบสนองต่ อความคาดหวั ง ของสาธารณะ เป็ น เรื่องของความพร้อมที่ จ ะรับ ผิ ด ชอบ
ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า สานึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคล
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พึ ง แสดงออกเพื่ อ เป็ น เครื่องชี้ ว่ า ได้ ย อมรับ ในภารกิจ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมายและน าไปปฏิบั ติ ด้ ว ยความรับ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้
5.1 การมี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน การมี เ ป้ า หมายชั ด เจนเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ สิ่ ง แรกของระบบส านึ ก
รับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องทาการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้
ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น
5.2 ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน จากเป้าหมายที่ได้กาหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และ
เกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ
โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานกาลังคนร่วมใจกันทางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมของ
องค์การ
5.3 การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความสาเร็จของการสร้างวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ อยู่
ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุ น
แนะนา ทาการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันทางานระหว่างหน่ว ยงานต่างๆใน
องค์การ
5.4 การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทางานอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็น
เรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการใน
การจัด การกับ พฤติกรรมการ ต่อต้ านการเปลี่ย นแปลงดั งกล่า วเพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
5.5 การมีแผนการสารอง ส่วนประกอบสาคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ
ต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และนโยบายของ องค์การ
และที่สาคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย
5.6 การติดตามและประเมินผลการทางาน องค์การจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการ
ทางานเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนัน้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กาหนดไว้หรือไม่
ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดต้องมีการดาเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐาน
ต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ
6. หลักความคุ้มค่า Value for Money หลักการนี้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการ
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด สิ่งเหล่า นี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาล
นั่นเอง ประกอบด้วย
6.1 การประหยัด หมายถึง การทางานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม การไม่มี
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน การมีการตรวจสอบภายในและการจัดทา
รายงานการเงิน และ การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน
6.3 ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
การมีการเน้นผลงานด้านบริการ การมีการประเมินผลการทางาน และผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้นา
เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานที่ต้องการใช้หลักการบริหารแนวใหม่
ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน ภาพข้างล่างนี้เป็น
ตัวอย่างของการนาหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัดและนาไปทดสอบจริงในหน่วยงาน และสามารถแสดงผลให้เข้าใจ
ได้ง่าย ทาให้ผู้บริหารสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขการทางานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้นได้
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กรอบชี้วัดธรรมาภิบาล จากการที่แนวคิดของธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น ประเทศ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาได้มีความพยายามนาหลักการนี้ไปปฏิบัติใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ
ประเทศ ด้วยความช่วยเหลือและการผลักดันขององค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการให้ประเทศต่าง ๆ มีการปฏิรูป
การบริหารการปกครองที่สอดคล้องกับขยายตัวของการค้าเสรีและโลกาภิวัฒน์ ทาให้หลักธรรมาภิบาลกลายเป็น
มาตรฐานสากลที่บ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้นการพัฒนา
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้วัดผลของการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติหรือเรียกว่า “ตัวชี้วัด” จึงเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งในการ
ประเมินความคืบหน้าของการมีธรรมาภิบาล ปัจจุบันจานวนตัวชี้วัดเกิดขึ้นมามากมายทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในกรอบ
ของหลักธรรมาภิบาล และต่างก็มีความหลากหลายในความหมายและมุมมองซึ่งขึ้นอยู่กับ รูปแบบการบริหารการ
ปกครอง วัฒนธรรม สังคม และวัตถุประสงค์ของประเทศและองค์กรที่จัดสร้างตัวชี้วัดอาทิเช่น “เครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตและสังคมไทย”

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สังคมที่มีธรรมาภิบาลที่ดี นั้นผู้คน โดยเฉพาะผู้มีอานาจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
มีศีลธรรมที่สูงพอที่จะมีความสานึกแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทา พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบเสมอ ดังนั้น
นักบริหารในองค์การทั้ งภาครัฐ และเอกชน นั กการเมื อง ต้ องมีความซื่ อสั ตย์ สุจ ริต ถือเป็น คุณ ส มบัติ ที่จ าเป็ น
เป็นเรื่องปกติ ใครไม่มีความซ่อสัตย์สุจริต คดในข้องอในกระดูก จะมาเป็น ข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้บริหาร
ไม่ได้ ต้องถูกตรวจสอบ กาจัดออกไป แต่สาหรับในสังคมที่ไม่มีธรรมาภิบาลที่ดีนั้น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษกลับ
ยกย่องสรรเสริญคนที่มีเงิน มีอานาจ โดยไม่สนใจว่าได้สิ่งเหล่านั้นมาจากการโกงกิน ฉ้อฉล อย่างไร้ศีลธรรม จึงทา
ให้เกิดการแสวงหาอานาจและเงินในทุกวิถีทาง ไม่สนใจต่อเสียงคัดค้านในสังคม ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะสร้าง
ธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ คือ การที่รัฐต้องเอาจริงเอาจังต่อการควบคุมและขจัดการทุจริตคอรัปชั่นในทุก
รูปแบบ ถ้าพบต้องจัดการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกว้นว่าจะเป็นใคร นอกจากนี้คนในสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการควบคุม ตรวจสอบ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียว ดังเช่นในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผ่านมา
ไม่มีการลงโทษผู้กระทาการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะนักการเมือง แต่กลับยกย่องสรรเสริญคนมีเงิน มีอานาจ
กลายเป็นว่า ผู้ที่ทาการทุจริตคอรัปชั่น ใช้อานาจฉ้อฉล แต่มีเงินกลับเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในสังคม
การที่เป็นเช่นนี้เพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษยังอ่อนแอ ไร้มาตรฐาน ขาดปัญญา ขาดคุณธรรม จริยธรรมและ
ศีลธรรม ขาดการรวมตัว ของคนกลุ่ มต่ างๆในสัง คม ขาดความสนใจของคนในสั งคมจึง เป็ นสาเหตุที่ ทาให้ กรม
สอบสวนคดีพิเศษไม่สามารถสร้างธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นมาได้
การมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับหนึ่งไม่ใช่ของยาก คนเราเมื่อมีการศึกษาระดับหนึ่งก็จะต้องมีจิตสานึกและ
มีความรู้สึกเกี่ยวกับคุณธรรมในระดับหนึ่ง แต่การใช้ “คุณธรรม” อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องเป็นเรื่องยากเพราะ
มนุษย์โดยปกติก็มี ความโลภ (ในทรัพย์สิน) ความหลง (ในอานาจ) ความรักใคร่พรรคพวกเพื่อนฝูง ดังนั้น เมื่อเป็น
ผู้บริหารมีอานาจมากขึ้น มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากขึ้ น โอกาสที่จะใช้ “คุณธรรม” ในการบริหารเฉไปก็มีมากขึ้น
และโดยปกติก็จะกลายเป็นถนน One Way เสียแล้วเสียเลย ยากที่จะกลับคืนมาจนกว่ากาลังจะตาย จึงสานึกได้
คุณธรรมและจริยธรรมดูเหมือนจะเป็นของคู่กันและจะต้องกระจายไปในสังคมมากพอสมควร จึงจะยั่งยืนได้ ถ้ามี
คนจานวนน้อยมี คงจะได้รับการยกย่อง กล่าวขานตามสมควร แต่ช่วยสังคมไม่ได้ เป็นแค่ตัวอย่าง ตัวเองอยู่ไม่รอด
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องทาให้คนเห็นดี เห็นงามง่าย แต่ยากที่จะทาให้คนนาไปปฏิบัติ เพราะคนเรามักจะมอง
ประโยชน์ตัวเองมากกว่าผู้อื่นและไม่ค่อยรู้จัก “ความพอ” หรือ “ความพอดี”
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การสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักบริหาร เหมือนๆ หรือคล้ายๆ กับระบอบประชาธิปไตย
ต้องใช้เวลาในการเพาะบ่มเพราะมีความละเอียดอ่อนมาก ต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะ
บ่ม และจะต้องไม่มีการเว้น วรรคบ่อยเกินไป เชื่อว่า นักบริ หารที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีอยู่มาก แต่ไม่มาก
พอที่จะเป็นคนหมู่มาก จึงมีนักบริหารที่ได้รับการยกย่องให้เห็นกันอยู่บ่อย แต่นักบริหารจานวนไม่น้อยก็เอาตัวไม่
รอด เพราะใจตัวเองบ้าง เพราะการกระทาของผู้มีอานาจสูงบ้าง ถ้าจะถามว่าผู้ทาลายที่แท้จริงคือใคร นักการเมือง
ข้าราชการเอง น่าจะพอๆ กัน ปัจจุบันประการหลังอาจจะมากกว่า แต่นักบริหารทุกคนก็มีหน้าที่ “ระวังใจ” ตัวเอง
ให้มากที่สุด
ลักษณะเงื่อนไขของหลักธรรมาภิบาล มีหลักสาคัญ 6 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง หลักการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่ ประชาชนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัด สิน ใจอย่ างเท่ าเทีย มกัน (Equity) ไม่ว่ าจะเป็น โอกาสในการเข้า ร่ว มทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่า นกลุ่ ม
ผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชานโดยชอบธรรม ประการที่สอง หลักความสุจริตและโปร่งใส (Honesty
and Transparency) คือ กลไกการบริหารที่มีความสุจริตและโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบ กติกา และการ
ดาเนินงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกากับดู แลและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบและติดตามผลได้ ประการที่สาม หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ ความ
รับ ผิ ด ชอบในบทบาทภาระหน้า ที่ ที่ มี ต่ อสาธารณชน โดยมี การจั ด องค์กรหรือการกาหนดกฎเกณฑ์ที่ เป็ น การ
ดาเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่ างเป็นธรรม ในความหมายนี้ มีความหมาย
ที่มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การสนับสนุนทางการเมือง
ประการที่สี่ หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นกลไกที่มีองค์ประกอบของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผูท้ ี่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยส่วนรวม
ไม่ว่าจะโดยแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง ประการที่ห้า หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and
Predictability) คือ กรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับกลุ่มคนต่างๆ ในสั งคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการ
บังคับใช้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัด ซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ และสุดท้ายประการ
ที่หก หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efciency and Effectiveness) คือ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการทางาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร และมีการใช้ทรัพยากร
สาธารณะต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีการดาเนินการให้สาธารณะที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ และกระตุ้นการ
พัฒนาของสังคมทุกด้าน (ด้านการเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ)
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แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่ ง ศึกษาแนวคิด การเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาองค์การ การบริการสาธารณะแนวใหม่
การบริหารองค์การด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวคิดการเปรียบเทียบการแข่งขัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวคิดการบูรณาการเป็นองค์รวม
และมีการเชื่อมโยงในการพัฒนาอย่างบูรณาการนาสู่แรงกระตุ้นให้เกิดการปรับตัว การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอด และมีการเติบโตที่เข้มแข็ง และยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
คาสาคัญ : บทบาทการเปลี่ยนแปลง, ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ, เทคโนโลยี
Abstract
This article focuses on the concept of change and organizational development which is
about the new public service, administration organization by technology, and a concep of
comparing for study the transition of Thaland Post Co.to develop economy by digital
technology to adapt and support the transition suitably. By the concept conform with organize
integration concept and link to develop integration to occur adusting, developing, and changing
for organization to outlast, stong and endure and promote to use digital technology.
Keywords : Role transformation, Driving economy, Digital technology

บทนา
ปัจจุบันโลกเข้าสุ่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างถูกเชื่อมโยงเข้า
ใกล้กันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่า ง
รวดเร็ว อินเทอร์เน็ตกลายเป็นศูนย์รวมของประชาชนจากทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยจึงต้องเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยแล้วเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึงรวมไปถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึง
เป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาประเทศ ประเทศที่นาเทคโนโลยีมาใช้เ ป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจจะทาให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างก้าวกระโดดเช่นประเทศจีนทาให้ GDP เพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านดอลลาร์
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สหรัฐฯ ในปี 2543 เป็น 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2553 และใช้เวลาอีกเพียง 4 ปี ในการขยายตัวเป็น 10.4
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,2559)
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม สามารถนาไปสู่แรงกระตุ้นให้เกิด
การปรับตัว การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรสามารถอยู่รอด และมีการเติบโตที่
เข้มแข็งและยั่งยืน หลากหลายประเทศได้ตระหนักและมีการลงทุน พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
นาไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กาลังเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลมี
การเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระบวนอีกด้วย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัลฯ มีวิสัยทัศน์ คือ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand แผนนี้ใช้
เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งรวมถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วนการปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และการ
บริการการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะ
นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อมีเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องย่อมส่งผลต่อการ
บริหารจั ด การท าให้เกิด ปั ญ หาด้ า นบุ คคลากร กฎระเบี ย บข้อกฎหมายและอื่น ๆ เพื่ อสนั บ สนุ น รองรับ ในการ
ดาเนินงานในปัจจุบันได้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์เทคโนโลยีสังคม และ
คุณลักษณะทางประชากรนั้นเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change)
องค์การอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยๆ ภายในหรือเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Change)
เกิดการเปลี่ ยนแปลงครั้ง ใหญ่ที่เรียกว่ าการเปลี่ยนแปลงแบบรุน แรง (Radical Change)ซึ่งเป็ นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทในงาน (Job Role) และโครงสร้าง
องค์การตามมา (Robinson,2014) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้พนักงานเกิด
ความเครียดความกลัวความกังวลและทาให้เกิดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งแม้ ว่าองค์การจะได้นาการริเริ่มต่างๆ
(Initiatives) เข้ามาใช้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแต่มักพบว่าการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นประสบ
ความล้มเหลวไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การคานึงแต่ผลประโยชน์ทางการเงินในระยะสั้นมาก
จนเกินไป จนละเลยมิติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (People Aspect) ซึ่งจะต้องสอดรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นด้วยทา
ให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงองค์การในระยะยาวนั้นประสบความล้มเหลวเป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงองค์การด้วยการรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering) การลดขนาดหรือแม้แต่การปรับ
โครงสร้างองค์การ ซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมกันทั่วไปนั้นมักไปทาลายพันธะผูกพันทางจิตใจ พนักงานไม่ไว้วางใจขาด
ความผู ก พั น จนเกิด การต่ อต้ า นและกลายเป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ก ารเปลี่ ย นแปลงองค์ก ารล้ ม เหลวในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การจึงต้อ งให้ความสาคัญกับการปรับพฤติกรรมและทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับความ
จาเป็ นของธุรกิจ ที่ เปลี่ย นแปลงไป ทาให้นักบริหารทรัพ ยากรมนุ ษย์ กลายเป็ นผู้ มีบ ทบาทสาคัญ เกี่ยวกับ การ
เปลี่ยนแปลงองค์การกระบวนการ และบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
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ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์สาคัญคือการลดระยะเวลาของกระบวนการต่างๆ การเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ การลด
ต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิผลของนั่นเองในขณะที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นไปที่
คนในองค์การ ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินธุรกิจการเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารจากการควบคุม
สั่งการไปเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือการเปลี่ยนมุมมองการบริหารจากภายใน สู่ภายนอกหรือเป็นมุมมอง
จากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน
การเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยน (Transactional Change) โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้มักมุ่งเน้ น
การเปลี่ยนโครงสร้างระบบ กระบวนการหรือความสัมพันธ์ของกลุ่มงานเพื่อช่วยลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการ เช่น การนาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM)
ระดั บที่ สองเรีย กว่ าการเปลี่ ยนแปลงในส่ว นเพิ่ม ซึ่งเป็น การเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญ และมี ผลกระทบต่ อ
องค์การเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงนี้มี ลักษณะส าคัญคือเป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไปอย่า ง
ต่อเนื่อง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Robinson, 2006)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเพิ่มนั้นอาจทาให้เกิดการต่อต้านจากพนักงานซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การเปลี่ยนแปลง
นั้นประสบความล้มเหลว
ระดับที่สาม นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อองค์การประสบวิกฤตหรือ
อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงขององค์การซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเจริญเติบโตโดยเข้าไปควบรวมกิจการอื่น หรืออาจเป็นช่วงที่
องค์การเริ่มเสื่อมถอยซึ่งมักถูกครอบครองด้วยกิจการอื่น (Takeover) เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงองค์การในระดับนี้
ทาให้องค์การต้องลดขนาดหรือปรับโครงสร้างและอาจทาให้เกิดวัฒนธรรมองค์การใหม่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่ง
ที่ จ ะกระท ากั น โดยง่ า ยและอาจไม่ ป ระสบความส าเร็ จ อยู่ บ่ อ ยครั้ ง ในบางองค์ ก ารผู้ บ ริ ห ารอาจคิ ด ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทาได้โดยผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็น
เช่นนั้นเลยการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งอาจใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลงองค์การจึงต้องให้
ความสาคัญกับคนโดยจะต้องพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่จาเป็นก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการสร้างความพร้อมที่
จะเปลี่ยนแปลง (Readiness For Change) จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การเปลี่ยนแปลงองค์การประสบ
ความสาเร็จ
การเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์การ แนวทางกระบวนการและ
การริเริ่มต่างๆ ที่จะเอามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง มีการเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน การติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหรือระบบการทางานใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยใช้การสื่อสาร
โดยตรงไปยังพนักงานด้วยช่องทางที่หลากหลายและเป็นการสื่อสารแบบสองทางและเสริมสร้างความผูกพันของ
พนักงานโดยผ่านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์การให้ประสบความสาเร็จ
องค์การจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นกระบวนการที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลงานใหม่ การให้บริการระบบใหม่
ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ สภาพแวดล้อมทั่วไป
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ผู้บริหารจึงควรจะต้องแสวงหาความคิดใหม่ๆ องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา
องค์การต่อไปให้ประสบผลสาเร็จ
การพัฒนาองค์การ สามารถแปลได้หลายความหมาย เช่น ความพยายามเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแบบ
แผน มีการวิเคราะห์ปัญหา/วางแผนยุทธศาสตร์และใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยมี
ส่วนร่วมทั้งองค์การ เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ระดับล่างขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์การ ดังนี้
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การพัฒนาองค์การเป็นเรื่องของการใช้ความพยายามในระยะยาวที่จะแก้ไขปัญหาภายในองค์การและการ
ฟื้นฟูองค์การ โดยจะดาเนินการในส่วนของวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะทีมงานบนรากฐานแห่งความร่วมมือ แต่
ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากที่ปรึกษาและใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการวิจัยและการปฏิบัติเป็นหลัก
การพัฒนาองค์การเป็นวิธีการมุ่งที่จะเอาพลังความสามารถของมนุษย์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งขององค์การ การพัฒนาองค์การจะสาเร็จได้ถ้าองค์การมีแผนและใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาช่วย
เช่น เรื่องการจูงใจ เรื่องอานาจ เรื่องการสื่อสาร เรื่องความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ การแก้ปั ญหา การกาหนด
เป้าหมายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มหรือเรื่องของการขจัดความขัดแย้ง
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service - NPS) เป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยม
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมือง และผลประโยชน์สาธารณะ โดยการบริการเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะ
ถือเป็นหัวใจของแนวคิดนี้ การบริการสาธารณะแนวใหม่เป็นแนวคิดทีแ่ ตกต่างจากแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่
ผ่านมา โดยเป็นแนวคิดเชิงวิพากษ์ที่มุ่งวิจารณ์แนวคิดอื่นๆ เมื่อแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีจุดอ่อน
นักวิชาการทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้เสนอแนวคิดใหม่คือ การบริการสาธารณะแนวใหม่เพื่อใช้ทดแทน
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่มีฐานคติอยู่ 3 ประการ คือ
(1) การตระหนักถึงค่านิยมประชาธิปไตยและค่านิยมเชิงสถาบันที่เน้นประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
มองประชาชนในฐานะพลเมืองมากกว่า มองเป็ นเพียงผู้ ออกเสี ยงเลือกตั้ง มองเป็นเพี ยงลูกค้าหรือผู้รับบริการ
(2) การคานึงถึงตัวแบบประชาสังคมและชุมชน เน้นให้ ระบบราชการมุ่งลดความควบคุมอานาจรัฐและหันมาแสดง
บทบาทในฐานะผู้สนับสนุนเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารปกครองตนเองเพื่อผลประโยชน์ของ
พวกเขา แนวคิดนี้คือการมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนก้าวข้ามผลประโยชน์ส่วนตนไปสู่การมุ่งหวังผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมากกว่า และ (3) แนวคิดมนุษย์องค์การและทฤษฎีวาทกรรม เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับบทบาทการ
บริหารรัฐกิจที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกด้วย
Maesschalck (2004) แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ถือกาเนิดมาอันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดแทน
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งมี จุดอ่อนทั้ งในเชิงทฤษฏีและในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์เน้นเรื่องค่านิยมประชาธิปไตยโดยได้สรุปสาระสาคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ไว้
ว่า (1) มุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นผู้ชี้นา (2) มุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็นหลักมากกว่ามุ่งสร้าง
ผลงาน (3) วางแผนการดาเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย (4) มุ่งรับใช้ประชาชนใน
ฐานะพลเมืองไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการ (5) พร้อมรับการถูกตรวจสอบ (6) ให้ความสาคัญกับตัวข้าราชการ
มากกว่าผลผลิตที่จะได้รับจากพวกเขา (7) ยกย่องความสาคัญของประชาชนและการให้บริการสาธารณะมากกว่า
การเป็นผู้ประกอบการ
การบริการสาธารณะแนวใหม่ให้ความสาคัญกับประชาธิปไตยว่าเป็นคุณค่าหลักที่สาคัญ แนวทางนี้มี
รากฐานจากทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยและแนวทางอื่นๆ ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งรวมถึงแนวทางแบบประจักษ์
นิยม แนวทางการตีความ แนวทางเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และแนวทางแบบ Post modern มองข้าราชการว่าเป็นคนมี
เหตุผลในเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้เหตุผล จึงจะเป็นคาตอบถึงความเชื่อถือที่ประชาชนจะมีต่อองค์การนั้น ๆ และแสดงถึง
ความสาเร็จของการบริหารองค์การอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การจัดการโครงสร้างภายในองค์การไม่ว่ารูปแบบที่เป็ น
ทางการ (Formal Organization) หรือรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal Organization) ก็เป็นองค์ความรู้ที่
จาต้องนามาพิจารณา เพื่อการกาหนดแนวทางการบริหารองค์การ เพราะจะเป็นการวาง แผน วางกฎเกณฑ์และ
การทางานอย่างเป็นระบบ
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แนวคิดการบริหารองค์การด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology: ICT)
ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบ
โทรคมนาคม วิทยุและโทรทัศน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communications Technology : ICT) คือ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ การสร้าง ประมวลผล
รับ-ส่งข้อมูล เผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น สื่อผสม หรือเสียง ภาพ ภาพเคลื่อ นไหว ข้อความหรือ
ตัวอักษรและตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสารสนเทศ ความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ตามความ
ต้องการได้ทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีเหล่านี้ จะหมายถึง คอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์
(Hardware) ซอฟแวร์ (Software) และส่วนข้อมูล (Data) และเทคโนโลยีเพื่อใช้สาหรับติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร โดยใช้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูลดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารทั้งมีสายและไร้สาย
กิดานันท์ มลิทอง (2554) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่ อสาร หมายถึง การใช้ เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์เพื่อการประมวลข้อมู ล ให้เป็ น
สารสนเทศเพื่อจั ดเก็บอย่ างเป็น ระบบสามารถเข้าถึง สื บค้น และนามาใช้ ได้โ ดยสะดวก เป็น สื่อกลางนาเสนอ
สารสนเทศรวมถึงการรับส่งสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงเพื่อส่งผ่านสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน
มากขึ้น องค์การต่างๆ ในฐานะที่เป็นระบบย่อยภายในระบบสังคมมีความจาเป็นที่จะต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด
และการเจริญเติบโตในอนาคต ดังจะเห็นได้จากหลายหน่วยงานได้ ปรับโครงสร้างขององค์การจากโครงสร้างแบบ
ลาดับขั้นเข้าสู่โครงสร้างระบบเครือข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนการทางาน องค์การ
ขนาดใหญ่ปรับตัวเป็นกลุ่มองค์การขนาดย่อมเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การประสานงาน การแข่งขัน
และรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจะมี ส่ วนช่ ว ยท าให้มองภาพในอนาคตของเทคโนโลยี เหล่ า นี้ไ ด้ คือ วิ วั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร์และ
วิวั ฒ นาการสรุป ผู้ คนที่ มี ชีวิ ต อยู่ในปั จ จุบั น และต่ อไปในอนาคตจาเป็ นที่ จ ะต้ องมี ความรู้ความเข้า ใจเกี่ย วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเทคโนโลยีสองด้านคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเรื่องการเมือง เศรษฐกิจการศึกษา การทางาน การ
รักษาโรค และการบันเทิง เป็นต้น ซึ่งความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้คนในประเทศ
ใดๆ ก็ตามสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ส่วนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรต้องกระทาอย่า งรอบคอบ เพราะต้องลงทุนสูงและไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะประสบความสาเร็จ
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ สาหรับในระดับประเทศภาครัฐต้องทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศ
ต่างๆของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
แนวคิดการเปรียบเทียบการแข่งขัน
สมยศ นาวีการ (2548 : 45) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันหมายถึง การที่บริษัทมี
บางสิ่งบางอย่างที่คู่แข่งขันไม่มีกระทาบางอย่างได้ดีกว่าบริษัทอื่น หรือกระทา บางอย่างที่บริษัทอื่นไม่สามารถทาได้
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นส่วนประสมที่จาเป็นต่อ ความสาเร็จและการอยู่รอดในระยะยาวขององค์กร
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การแข่งขันในประเทศมีประโยชน์มากกว่าการแข่งขันระหว่างประเทศ ในการกดดันให้เกิด การพัฒนาและ
นวัตกรรม เนื่องมาจากว่าผู้แข่งขันรายใหญ่ในประเทศมักก่ อให้เกิดแรงกดดันที่เห็นและรู้สึกได้ชัดกว่าผู้แข่งขันใน
ต่างประเทศ ความสาเร็จของผู้แข่งขันรายใดรายหนึ่งในประเทศจะเป็นการช่วยชี้แนวทางให้แก่ผู้แข่งขันรายอื่น
รวมทั้งเป็นการดึงดูดผู้แข่งขันรายใหม่ให้เข้ามาในอุตสาหกรรมอีกด้วยดังนั้นผู้แข่งขันในประเทศจึงจาเป็นต้ อง
แสวงหาข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันขั้นสูงซึ่งเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืนกว่า ซึ่งในการศึกษากลยุทธ์
โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของธุรกิจ อย่างไรก็ตามประเทศหนึ่งไม่จาเป็นต้องมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในทุก
อุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมหนึ่งเพื่อทาให้อุปสงค์มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน และถ้าอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องมีบริษัทแม่อยู่ใกล้กันและมีนวัตกรรมเดียวกัน จะทาให้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจังอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
มีการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มจานวนบ่อเกิดแห่งความได้เปรียบเชิงแข่งขันของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้เพิ่ม
มากขึ้น
การพัฒนาความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศและของบริษัท มีความจาเป็นต้องยกระดับ และเพิ่ม
จานวนของปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทั่วไปไปสู่ปัจจัยขั้นสูงหรือปัจจัยเฉพาะทาง
นอกจากนั้นมาตรฐานในการแบ่งระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับปัจจัยขั้นสูง และระหว่างปัจจัยทั่วไปกับปัจจัยเฉพาะทาง
ก็จะถูกยกระดับเพิ่มสูงขึ้นไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ปัจจัยขั้นสูงและปัจจัยเฉพาะทางใน
ปัจจุบันจะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทั่วไปสาหรับอนาคตดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาปัจจัยการผลิต
อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ แม้ว่าประเทศจะมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก
การ ที่ประเทศมีปัจจัยการผลิตมาก แต่ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในลักษณะนี้มักเป็นความได้เปรียบขั้นต่าและจะ
ก่อให้เกิด การใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทางตรงกันข้ามในบางครั้งการที่ประเทศ
มีความเสียเปรียบด้านปัจจัยการผลิตพื้นฐาน (เช่น ขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนวัตถุดิบ และสภาพอากาศที่หนาว
มาก เป็นต้น) อาจส่งผลทาให้เกิดแรงกดดันให้พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มั กทาให้
ประเทศมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูง รวมทั้งทาให้ประเทศสามารถยกระดับและเพิ่มจานวนบ่อเกิดแห่งความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศมากขึ้นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที่ความเสียเปรียบด้านปัจจัยการผลิตนั้น
เกิดขึ้นในประเทศนั้นก่อนประเทศอื่นๆ และจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆอีกภายหลัง

บทสรุป
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวขององค์การในการบริการของไปรษณีย์ เป็น การบริการใน
รูปแบบ Logistics ตลอดจนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ภารกิจหน้าที่และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นทั้งโอกาสและความท้า
ทายที่เร่งกระตุ้นให้ ปณท ที่เป็นหนึ่งองค์การในยุคดั้งเดิมจะต้องปรับบทบาทและเปลี่ยนแปลงองค์การ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมด้านการ
บริการ ด้านการตลาด ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยสามารถ
สร้างบริการที่ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงบริการ ของประเทศที่ก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกิด
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐเองหรือภาคเอกชนนาข้อมูลไปสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่น
หรือบริการใหม่ๆ เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทางานภาครัฐ
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การกากับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยเครือข่ายความร่วมมือกัน
Supervision of Credit Union Cooperative by Collaborative Network

ผู้วิจัย

ณัฐธีรา ฉัตรนิติกลู
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนะแนวคิดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการกากับดูแลสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องหลักการบริหารแบบเครือข่าย (Network Governance) และการบริหาร
โดยการร่วมมือกัน (Collaborative Governance) หน่วยงานภาครัฐที่กากับ ดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี 2 หน่วยงาน
คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่การดาเนินงานยังมีช่องให้เกิดการทุจริต จึงเสนอแนวคิดให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือสมาชิกสหกรณ์ เข้ามาร่วมกากับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในลักษณะของเครือข่ายความ
ร่วมมือ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐทั้งสองหน่วยงาน สมาชิกสหกรณ์ และอาจรวมถึงองค์การอิสระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุก
ฝ่ายต้องทางานร่วมกัน มีการปรึกษาหารือ และแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค โดยเสนอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งอยู่
ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้นาเครือข่าย
คาสาคัญ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การกากับดูแล การบริหารแบบเครือข่าย การบริหารโดยการร่วมมือกัน
Abstract
This article aims to guideline for establishing a collaborative network for credit union
cooperative supervision. The concepts of network governance and collaborative governance
are discussed. There are 2 government agencies supervise credit union cooperative,
Cooperative Promotion Department and Cooperative Auditing Department. However, the
operation still has a channel for corruption. This article proposes that the direct stakeholders,
cooperative members, should join the supervision of credit union cooperative in the concept of
collaborative network. The network consists of two government agencies, cooperative
members, and may include relevant independent organizations. All parties must work together,
consult, and fix the obstacles. Cooperative Promotion Department, as a cooperative registrar,
should be network leader.
Keyword : credit union cooperative, supervision, network governance, collaborative governance
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บทนา
การสหกรณ์ หมายถึงความร่วมมือกัน ทางานด้วยใจสุจริต มีความไว้วางใจกัน ผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์
ต้องมีจุดประสงค์ในการเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมและ
ช่วยเหลือกันในทางการเงิน โดยสมาชิกจะนาเงินมาสะสมไว้ ในแต่ละเดือน เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความ
จาเป็นกู้ยืมไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ จึงมีลักษณะการดาเนินงานเหมือนสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
กากับดูแลและตรวจสอบสหกรณ์คือกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏว่ามีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในการดาเนินงานของสหกรณ์อยู่หลายกรณี ทาให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่เป็นสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะในสหกรณ์ ที่มีสินทรัพย์จานวนมาก เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ดังนั้น การกากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ 2 หน่วยงานอาจจะมีช่องว่างที่ทาให้กากับดูแลไม่ทั่วถึง น่าจะให้ ภาค
ประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วม บทความนี้จะนาเสนอแนวคิดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
กากับดูแลโดยอาศัยหลักการบริหารแบบเครือข่าย (Network Governance) และการบริหารโดยการร่วมมือกัน
(Collaborative Governance)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์ (Cooperative หรือ CO-OP) คือ องค์การที่เกิดจากการรวมกลุ่ม บุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการและเป้าหมายของสมาชิกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน การสหกรณ์ในประเทศ
ไทยเกิดขึ้นเมื่อพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็น อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ใน
ขณะนั้นได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อาเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลกเป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัด
จันทร์ไม่จากัดสินใช้” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็น
นายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี 2507 เมื่อบาทหลวงอัลเฟรด บอน
แนงค์ และนายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ ได้จัดตั้ง “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา” ขึ้นที่สลัมห้วยขวาง
นับเป็นเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นเป็นต้นมา ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนก็แพร่ขยายและก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด, 2561)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลาเนาหรือประกอบอาชีพ
หลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น และบุคคลเหล่านั้นมีความ
ปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิ ธีการนาเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุนเป็นประจาและสม่าเสมอ
กองทุ น นี้ จ ะให้ส มาชิ กที่ มี ความจ าเป็ น ทางด้ า นการเงิ น กู้ยื ม ไป พร้อ มกั บ การช าระคืน เงิ น กู้ ของสมาชิ ก แต่ ล ะคน
ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้ น สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิก และการทา
กิจการทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก
ในการตรวจสอบกากับดูแลสหกรณ์ ทุกประเภท มีหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่นี้อยู่ 2 หน่วยงาน คือ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ทาหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และตรวจสอบกิจการอย่างไรก็ดี ยังมีการทุจริตใน
สหกรณ์หลายแห่ง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเปรียบเสมือนสถาบันการเงินของผู้มีรายได้น้อย เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นจะ
ส่งผลต่อสมาชิกจานวนมาก กรณีสาคัญที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินจานวนมากที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆนี้คือกรณีของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

33

เมื่ อ ปี 2556 มี ส มาชิ ก สหกรณ์ ฯ ท าหนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นไปยั ง ส านั ก ข่ า วแห่ ง หนึ่ ง กล่ า วหาอดี ต ประธาน
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกับพวก ทาการยักยอกเงินสหกรณ์ฯ กว่า 10,000 ล้านบาท
ทางสานักข่าวดังกล่าวได้ส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบ พบหลักฐานว่ามีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบั งคับของ
สหกรณ์ เช่น การยืมเงินทดรองจ่าย 3,298 ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อและสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ 878 ฉบับ รวมเป็นเงิน
11,000 ล้านบาท ให้ลูกหนี้รวม 27 ราย ซึ่งบางรายเป็นลูกหนี้ปลอม จึงมีสมาชิกของสหกรณ์ฯ จานวนหนึ่งรวมตัวกันไป
ร้องทุกข์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขอให้ดาเนินคดีอดีตประธานรายดังกล่าวในข้อหายักยอกทรัพย์ (สานักข่าว
ออนไลน์ไทยพับลิก้า, 2561)
กรณีสหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ยนคลองจั่น นี้ นามาสู่การทบทวนกระบวนการตรวจสอบกากับดู แล ซึ่งเพียงการ
ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจไม่เพียงพอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ คือ สมาชิก
สหกรณ์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ต้องเข้ามามี ส่วนร่วมในการกากับดูแลใน
ลักษณะของการบริหารงานแบบเครือข่ายของความร่วมมือกัน

การบริหารงานแบบเครือข่าย
การบริหารงานแบบเครือข่าย (Network Governance) เป็นรูปแบบสังคมหรือองค์การทางสังคมที่มี
ความสัมพันธ์เชิงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เช่นความไว้วางใจ การตอบแทนและการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตกลงกันไว้และประสบความสาเร็จ (Keast, 2016)
โดยพื้นฐานแล้ว การบริหารงานแบบเครือข่ายจะใช้กระบวนการการตัดสินใจแบบแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง ใน
ลักษณะของการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ และการสนทนา ซึ่งช่วยให้สามารถปรับตัวได้มากขึ้นและลดต้นทุนการ
ทาธุรกรรม ทาให้การบริหารงานแบบเครือข่ายสามารถปฏิบัติได้ โดยเฉพาะในแง่ของความไม่แน่นอนความซับซ้อนและ
วิกฤติ ซึ่ง “ต้องการข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆและต้องได้รับการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์”
เครือข่ายขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจ การตอบแทนซึ่งกันและกัน
และการมีส่วนร่วม มีวิวัฒนาการและมีความเข้มแข็งขึ้ นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ และกลายเป็นเครื่องมือทางสังคมที่ทรง
พลังเพื่อช่วยในการเอาชนะความขัดแย้งและความยากลาบาก มีการสร้างกฎระเบียบ หรือ วิธีการทางานที่ตกลงกัน
ควบคู่ ไ ปกั บ กระบวนการละลายพฤติ ก รรมของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และระดั บ ของความสามั ค คี ที่ ต่ อ เนื่ อ ง สิ่ ง ส าคั ญ คื อ
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายเหล่านี้มีความยืดหยุ่นภายในที่จาเป็นในการจัดการธุรกรรม แทนที่จะเป็นการตรวจสอบงาน
หรือสัญญาตามกฎหมายที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบตลาดและแบบลาดับชั้น
วัตถุประสงค์ของการบริหารงานแบบเครือข่ายรวมถึงการกาหนดและดาเนินการตามนโยบาย การพัฒนา
นวัตกรรมและการบริการ ทาให้เกิดประเภท และรูปแบบที่มีหน้าที่การทางานที่หลากหลาย โดยอาศัยองค์ประกอบ
เครือข่ายที่แตกต่างกัน และสามารถพัฒนาขึ้นจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง อันเนื่องมาจากผลกระทบของวงจร
ชีวิต การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย และการเปลี่ยนบริบท รวมทั้งเปลี่ยนแปลงผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐได้ประโยชน์จากการ
บริหารงานแบบเครือข่ายเนื่องจากการลดบทบาทของนักการเมืองในการกาหนดนโยบาย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นในบริบทสาธารณะการบริหารงานแบบเครือข่ายเป็นการ
เปลี่ยนจากการดาเนินงานโดยรัฐบาลไปสู่การกากับดูแลผ่านทางองค์การทางสังคมแบบกระจายอานาจ ซึ่งสังคมไม่ได้
ควบคุมเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง แต่กระจายไปในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่กว้างขึ้น
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานแบบเครือข่ายแบ่งออกเป็นสามแนวคิด แนวคิดแรกคือ แนวความคิดทางสังคม
วิทยามานุษยวิทยา ใช้วิธีเชิงโครงสร้างเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ การบริหารงานแบบเครือข่าย โดยวางแนวว่าลักษณะและ
รูปแบบของการโต้ตอบและตาแหน่งของผู้เกี่ยวข้อง สามารถทาให้เกิดหรือจากัดผลลัพธ์ได้
แนวคิด ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งองค์ก าร แสดงถึง ความส าคัญ ของสภาพแวดล้ อมภายนอกในการกาหนด
พฤติกรรมขององค์การและเน้นการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น เนื่องจากองค์การต้องการเอาชนะความไม่แน่นอนในทรัพยากร
แนวคิ ด ด้ า นรั ฐ ศาสตร์ แ ละการจั ด การสาธารณะ เชื่ อ ว่ า กระบวนการนโยบายมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
เมื่อนักการเมืองหลักมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดาเนินการ คาถาม
วิจัยที่ควรกล่าวถึง คือ ผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายจะบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายอย่างไร นักทฤษฎีการจัดการสาธ ารณะ
ใช้แนวปฏิบัติ และให้ความสาคัญกับคาถามเกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่ายและการจัดการที่มี ผลต่อประสิทธิภาพทางาน
อย่างไร
กล่าวโดยสรุป การบริหารงานแบบเครือข่ายเสนอทางเลือกในการจัดการและชักชวน เพื่อพัฒนานโยบายการ
ให้บริการ และ การสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติและการจัดการการ
บริหารงานแบบเครือข่ายในหลายระดับ และเรียกร้องให้มีข้อมูลเชิงลึกและแนวทางใหม่ๆ เพื่อช่วยผู้ที่รับผิดชอบในการ
ออกแบบ การบริหารและการจัดการเครือข่าย
จะเห็นได้ว่า การบริหารงานแบบเครือข่ายเป็นการรวมตัวกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเพื่อร่วมกันบริหารงานให้สาเร็จตามเป้าหมาย โดยสมาชิกในเครือข่ายสามารถแสดงความคิดเห็นได้และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกอื่น สอดคล้องกับแนวคิดของ Wilikilagi (2009) ซึ่งกล่าวว่าการบริหารงานแบบเครือข่าย
จะต้องมีหลักการพื้นฐานของธรรมาภิ บาล เช่นความโปร่งใสและความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ มีตัวแทนที่เป็นธรรมในเครือข่ายเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพ
ในการโต้ตอบในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ปัญหา และการยอมรับฟังความคิดและแนวทางที่แตกต่างกัน

การบริหารงานแบบร่วมมือกัน
การบริหารงานแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) เป็นการทางานร่วมกันในทุกด้านของการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติตั้งแต่การกาหนดเป้าหมายไปจนถึงการประเมินผลลัพธ์ การบริหารงานแบบร่วมมือกัน แสดงให้
เห็นว่า กิจกรรมทุกด้านต้องมาจากการตัดสินใจร่วมกันไม่ว่าในกรณีใดๆ บุคคลหรือองค์การรายใดคนหนึ่งจะต้องมี
ส่วนร่วมมากขึ้น (Gash, 2016)
การบริหารงานแบบร่วมมือกัน ทาให้การตัดสินใจด้านนโยบายและการจัดการโครงการมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้มากกว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐาน โดยอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายแทนที่จะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพียงไม่กี่คน การกาหนดนโยบายจะตรงกับความต้องการเฉพาะกรณีได้ดีขึ้นและใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับปัญหา
นอกจากนี้ จะทาให้หน่วยงานที่ทางานร่วมกันมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
องค์ประกอบของการบริหารงานแบบร่วมมือกันมี 4 ประการ ประการแรกคือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่
แสดงถึงความสนใจหลากหลาย บุคคลที่มาร่วมมือกันต้องมีความหลากหลายเพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้หลาย
มุมมอง ประการที่สองคือการทางานร่วมกันต้องมีอานาจและอิสระในการตัดสินใจและดาเนินการ ประการที่สามคือ
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยปัญหาโดยยังคงความต้องการหลัก ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจจึงต้องจัดลาดับความสาคัญของความ
ยืดหยุ่นและนวัตกรรม สิ่งที่ทาให้ การบริหารงานแบบร่วมมือกัน เด่นกว่าความร่วมมือแบบอื่น คือการทางานร่วมกันที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจร่วมกันซึ่ง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้คิดค้นวิธีการใหม่ในการมองเห็นและตอบสนองต่อปัญหาทาง
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สังคม” และ ประการสุดท้าย คือการให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และการประเมินผล การบริหารงานแบบร่วมมือกัน
ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจร่วมกันและความเห็นพ้องการบริหารงานแบบร่วมมือกัน ต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางาน
ร่วมกันในทุกด้านของการพัฒนานโยบายและการจัดการตั้งแต่การกาหนดปัญหาและการวางแผน การดาเนินการ
และการประเมินผล
สิ่งสาคัญคือความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง “ความเป็นผู้นาในการอานวยความสะดวก” (Facilitative Leadership)
เป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ ให้ความสาคัญกับการสรรหาตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อช่วย
ประสานระหว่า งผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง จะช่ ว ยให้เกิด การเจรจาต่ อรองที่ มี ประสิท ธิ ภาพและเคารพต่ อผู้ มี ส่ว นได้ ส่ วนเสี ย
และปกป้องชื่อเสียงของผู้ร่วมงานและผู้สนับสนุน รวมถึงวิธีการจัดการความร่วมมือด้วย
การรวบรวมผู้ เชี่ย วชาญที่ ส ามารถพูด คุยเรื่องต่ างๆของปั ญ หานโยบาย จะทาให้เข้าใจปั ญ หานโยบายได้
ครอบคลุมกว้างขึ้นมากกว่าความพยายามจากบนลงล่าง ความคาดหวังคือเมื่อเห็นปัญหาและความซับซ้อนทั้งหมด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขที่สะท้อนลักษณะเหล่านี้ ในแง่นี้แล้วการบริหารงานแบบร่วมมือกันจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งมากกว่าผลรวมของส่วนย่อย เมื่อได้รับการจัดระเบียบและโครงสร้างอย่างถูกต้องการ
บริหารงานแบบร่วมมือกันจะให้ผลมากกว่า และมีการตอบสนองต่อนโยบายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด
ผลประโยชน์จ านวนมากต่อพลเมื องและการกระจายผลงานที่มี นั ย ยะที่ ไ กลเกิน กว่ า ผลการด าเนิ น งานนโยบายที่
เฉพาะเจาะจง เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันทางาน พวกเขาก็จะมาพร้อมผลประโยชน์ของชุมชนและองค์การของตน
โดยการนาเสนอรูปแบบองค์การ แต่ละชุมชนสามารถเริ่มต้นเส้นทางสาหรับการทางานร่วมกันทั้งชุมชนได้
จะเห็นได้ว่า การบริหารงานแบบร่วมมือกัน คือการร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการ ทุกฝ่าย
ต้องประสานงานกันและลงมือทาตามหน้าที่ของตน อย่างไรก็ดี Ansell & Gash (2008) ระบุว่าตัวแปรสาคัญที่ทาให้
การบริหารงานแบบร่วมมือกันประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์หรือ ความขัดแย้งในอดีต ผลประโยชน์
ของกลุ่มที่เข้ามาร่วมมือ การกระจายอานาจและทรัพยากร ภาวะผู้นา รวมถึงการเจรจาต่อรองกัน ความไว้วางใจ
และความมุ่งมั่นของสมาชิกในกลุ่ม

ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและกากับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
การตรวจสอบและกากับดูแลเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์มีหน้าที่พัฒนาระบบสหกรณ์ และทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) ในขณะที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ พัฒนาระบบบัญชี และพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและ
สมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2561) การดาเนินงานของทั้งสองหน่วยงานมีจุดประสงค์
ร่วมกัน คือ การสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้กับสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงของประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
อย่างไรก็ดี ยังเกิดการทุจริตในการดาเนินงานของสหกรณ์หลายแห่ง โดยเฉพาะการทุจริตในสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน กรณีสาคัญคือกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นคลองจั่น ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท เกิดผล
กระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานหรือสหกรณ์อื่นๆที่มีธุรกรรมทางการเงินร่วมกัน กรณีนี้ทาให้ต้องหัน
กลับมาทบทวนบทบาทการกากับดูแลของทั้งสองหน่วยงานว่ามีช่องโหว่ตรงไหนที่ทาให้ไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการ
ทุจริต
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การกากับดูแลสหกรณ์โดยหน่วยงานภาครัฐเพียงสองหน่วยงานอาจจะไม่เพียงพอ จึงมีข้อเสนอว่าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรง คือสมาชิกสหกรณ์ต้องเข้ามามีบทบาทในการกากับดูแลด้วย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งสอง และอาจรวมถึง
องค์การอิสระที่เกี่ยวข้อง เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยดาเนินงานในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ
การกากับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงสหกรณ์ทุกประเภท ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาด าเนิ น การร่วมกัน เป็ น เครือข่า ย ได้ แก่จ ากภาครัฐ คือ กรมส่ ง เสริม สหกรณ์ กรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ จากภาค
ประชาชน คือ สมาชิกสหกรณ์ และจากองค์การอิสระต่างๆ เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้นาเครือข่าย มีกระบวนการตั ดสินใจร่วมกันแบบแนวนอน สมาชิกใน
เครือข่ายต่างมีหน้าที่ของตน ทางานร่วมกัน มิใช่เป็นเพียงการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เหมือนมีส่วนร่วม ผู้นาเครือข่ายต้อง
เป็นผู้นาในการอานวยความสะดวก ประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคให้
เอื้อแก่การทางานร่วมกัน

สรุป
กล่าวโดยสรุป สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทาหน้าที่ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก และให้กู้แก่สมาชิกที่มีความ
จาเป็น จึงมีลักษณะเป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กแต่มี มูลค่าสินทรัพย์สูง ดังนั้น การกากับดูแลจึงต้องรัดกุม ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ต้องเข้ามามีส่วนในการกากับดูแล ในลักษณะของเครือข่าย
ความร่วมมือ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่ออุดช่องโหว่ที่ทาให้เกิดการทุจริต
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การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการปาล์มน้ามันภาครัฐ
The Development and Administration of Government Oil Palm

ผู้วิจัย

ด.ต.ณภัคธร ชัยสงคราม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
ปาล์มนํ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สํา คัญของประเทศไทยและของโลก รวมถึงเป็นพืชที่สร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหาร และ ด้านพลังงาน จึงทํา ให้มีการเพิ่มพื้นที่การผลิตปาล์มนํ้ามันเป็นจํา นวนมาก อย่างไรก็ตามการเพิ่มพื้นที่ปลูก
ปาล์มนํ้ามันมากเกินไปส่งผลให้เกิดผลเสียต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ทํา ให้ นักวิชาการต้องศึกษาเรื่องการ
ผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ของเกษตรกรในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยการสํา รวจและออกแบบสอบถาม
หลังจากนั้นบันทึกและเปรียบเทียบเกษตรกรสองกลุ่มคือเกษตรกรที่มีการผลิตและจัดการปาล์มนํ้ามันภายใต้มาตรฐาน
RSPO กับเกษตรทั่วไปที่ผลิตและจัดการปาล์ม นํ้ามันแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการคํา นึงถึงสิ่งแวดล้อม (non RSPO) พบว่า
เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้า มันอย่างยั่งยืนใช้ปัจจัยการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 5,559.58 บาท
และได้รับผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 14,294.48 บาท ได้รับผลตอบแทนสุทธิ 8,734.90 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรผู้ที่ผลิตปาล์ม
นํ้ามันทั่วไปและไม่ปฏิบัติตาม RSPO ใช้ปัจจัยการผลิตเฉลี่ย 5,344.54 บาท/ไร่ แต่ได้รับผลผลิต เฉลี่ยไร่ละ 2,392.61
บาท และผลตอบแทนสุ ท ธิ เ พี ย ง 4,536.94 บาทต่ อ ไร่ ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า เกษตรกรผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวคิ ด ของ RSPO
ถึง 4,197.96 บาท/ไร่
ค้าส้าคัญ : ปาล์มน้ามัน, การจัดการภาครัฐ, มารฐานปาล์มน้ามันRoundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Abstract
Palm oil is an important crop in the country and the world. As well as plants that
generate energy and food security, an increase in the production of palm oil is produced.
However, increasing the area under oil palm too much was effect on farmers, consumers and
the environment. The purposes of this study the production of sustainable palm oil by the
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) of farmers in Suratthani , Krabi, Chumphon
provinces. Is one that can be solved by surveys and questionnaires, then record and compare
farmer groups is agriculture with the production and management of palm oil under RSPO,
which is produced and managed. Palm oil as before, without regard to the environment.
The results found that farmers who have been certified for production of sustainable
palm oil total production factors 5559.58 baht/rai and get the yield value 14,294.48 baht/rai, net
value 8,734.90 baht/rai. Farmers who produce palm oils (non RSPO) average used total
production factors 5,344.54 baht/rai, yield value and net value were 2392.61 and 4536.94
baht/rai, which is less than the farmers who follow the concept of RSPO 4,197.96 baht/rai.
Keywords : oil palm, net value, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
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ความน้า
ปาล์มนํ้ามันเป็นพืชยืนต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปาล์มน้ํามัน เป็นพืชที่มีความสําคัญต่อประเทศ ทั้งในแง่
เศรษฐกิจ รวมถึงการช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และด้านพลังงานของ ประเทศ ปัจจุบัน แม้ว่าไทยจะสามารถผลิต
น้ํามันปาล์ มได้ เพี ยงพอต่ อความต้ องการใช้ ภายในประเทศในด้ านต่ างๆ แต่จากโครงสร้างการผลิ ตที่ส่ วนใหญ่ จะเป็ น
เกษตรกรและผู้ ประกอบการรายย่ อย ทํ าให้ การผลิ ตน้ํ ามั นปาล์ มของไทยมี ต้ นทุ นที่ สู งกว่ าประเทศผู้ ผลิ ตรายใหญ่
อย่ างมาเลเซี ยและอิ นโดนี เซี ย ซึ่ งนั บว่ าเป็ นจุ ดอ่ อนสํ าคัญที่ จะมี ผลกระทบต่ อขี ดความสามารถในการแข่งขั นของ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มไทย หากไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
อัตราภาษีนําเข้าน้ํามันปาล์มของไทยจะลดลงเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2553 แต่ปัจจุบันไทยยังคงมีมาตรการควบคุมการ
นําเข้านํามันปาล์ม โดยกําหนดให้น้ํามันปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนําเข้า เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์ม
น้ํามันในประเทศ ซึ่งจะช่วยชะลอผลกระทบ และยังคงมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตน้ํามันปาล์มให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ในอาเซียนได้ภายหลังจากที่ก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558
ปาล์มน้ํามัน นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ปัจจุบัน ไทยมีจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน
มากกว่ า 1.28 แสนครัว เรือน มี พื้ น ที่ เพาะปลู ก และพื้น ที่ ให้ผ ลผลิ ต ประมาณ 4.28 และ 3.98 ล้ า นไร่ ตามลํ า ดั บ
สามารถผลิตน้ํามันปาล์มดิบได้ปีละ 1.9 ล้านตัน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรประมาณ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี ทั้งนี้
การผลิตน้ํามันปาล์มดิบของไทยในปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5-7 จากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่
ภาครัฐได้มีการดําเนินยุทธศาสตร์ปาล์มน้ํามันในช่วงปี 2551-2555 เพื่อเร่งผลัก ดันให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก
ปาล์มน้ํามัน เพิ่มผลผลิต และผลิตภาพการผลิตน้ํามันปาล์มดิบเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน และลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทาง ด้านอาหารของประเทศ ประกอบกับราคาผลปาล์มดิบในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 4 บาทในปี 2552 ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 6 บาทในปี 2555
จึงเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูก
ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันต้องเผชิญกับความไม่มีเสถียรภาพของราคาผลผลิตปาล์มน้ํามันและการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุ นการผลิ ตปาล์ม น้ํา มัน รวมทั้งความผัน ผวนของปริมาณและคุณ ภาพผลผลิตปาล์ มน้ํามัน จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change) ทําให้เกษตรกรมีความเสี่ยงด้านรายได้จากการทําสวน
ปาล์มน้ํามัน อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และการจัดการทรัพยากรที่ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กอปรกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ซึง่ หากการผลิตปาล์มน้ํามันของประเทศไทยด้อยกว่า
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียมากเกินไป และ/หรือถ้าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตปาล์มน้ํามันมีอัตราที่สูงกว่าการ
เพิ่มขึ้นของผลผลิต อันทําให้ต้นทุนการผลิตต่อ หน่วยเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ พืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่เรียกได้ว่าอยู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน และสามารถนําไปแปรรูปได้มากมายหลายอย่าง
ทั้งอุปโภคและบริโภค นั่นคือ “ปาล์มน้ํามัน” ที่ถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรหลายครัวเรือนโดย
ปาล์มสามารถนําไปแปรรูปได้หลากหลาย ทั้งทําน้ํามันปาล์ม ไบโอดีเซล หรือการนํามาผลิตไฟฟ้าในรูปแบบชีวมวล
ซึ่งอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มที่ภาคใต้มีความโดดเด่นอย่างมาก ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ พบว่าในช่วง 6
เดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการผลิตน้ํามันปาล์มดิบมีจํานวนทั้งสิน้ กว่า 999,000 ตันและสถานการณ์ในปีที่ผา่ นมา ภาคใต้
ยั ง คงเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารปลู ก ปาล์ ม มากที่ สุ ด โดยเฉพาะในจั ง หวั ด กระบี่ ซึ่ ง ในจั ง หวั ด นี้ มี ก ารปลู ก ปาล์ มยื น ต้ น ถึ ง
1,087,500 ไร่ ปาล์มให้ผล 965,112 ไร่ มีผลผลิตทั้งปีอยู่ท่ี 2,675,684 ตันไบโอดีเซล, ปาล์มดีเซล ปาล์มน้ํามัน ใช้ผลิต
ไบโอดีเซล
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ทั้งนี้ เมื่อรวมพื้นที่ในการปลูกปาล์มทั้งประเทศยังพบอีกว่ามีจํานวนทั้งสิ้น 4.7 ล้านไร่ เฉลี่ยพื้นที่เพิ่มขึ้นปีละ
5% ขณะที่ผลผลิตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7% แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขยายพื้นที่
เพาะปลูก ไม่ได้เกิดจากกระบวนการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ แต่อย่างไรก็ตาม ปาล์มยังมีปัญหาในเรื่องข้อจํากัดอยู่หลายด้าน
โดยเฉพาะการแข่งขันเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียและมาเลเซียที่เปรียบไทยในด้านสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งนับเป็นปัจจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อผลผลิต นอกจากนี้ การผลิตปาล์มน้ํามันยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิต รวมทั้งการสูญเสียในแต่ละกระบวนการขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีปาล์ม
น้ํามันอยู่ในนั้นด้วย ส่ง ผลไปยังปัญหาล้นตลาด ราคาถูก และกระทบไปยังเกษตรกร จนฝ่า ยรัฐบาลต้องวิ่งเต้นหา
มาตรการมาระบายสต็อกปาล์มในตลาดเพื่อช่วยเกษตรกร อย่างเช่นการเพิ่มสัดส่วนผสมในไบโอดีเซล (บี 100) ในน้ํามัน
ดีเซลจากเดิม 5% หรือบี 5 เป็น 7% หรือบี 7 ขณะเดียวกันหากปัญหาเรื่องล้นตลาดจะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่การผลิต
ปาล์มน้ํามันของไทยก็ยังมีปญ
ั หาอยู่ เพราะเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถดึงศักยภาพของปาล์มมาใช้ให้เต็มที่ รวมถึง
ความเข้าใจของเกษตรกรยังชินกับการทํางานในรูปแบบเดิมๆ อยู่ ขณะเดียวกันหากปัญหาเรื่องล้นตลาดจะเริ่มคลี่คลาย
แล้ว แต่การผลิตปาล์มน้ํามันของไทยก็ยังมีปัญหาอยู่ เพราะเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถดึงศักยภาพของปาล์มมา
ใช้ให้เต็มที่ รวมถึงความเข้าใจของเกษตรกรยังชินกับการทํางานในรูปแบบเดิมๆ อยู่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(กสอ.) จึงมีการเตรียมกลยุทธ์ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพในอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการ
ผลิต กลยุทธ์เสริมแกร่งด้วยการรวมกลุ่ม และกลยุทธ์การสร้างความหลากหลายและกลยุทธ์ผลบวกมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์
ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงกลยุทธ์การส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญใช้พัฒนาและ
ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้ไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ความต้องการและศักยภาพของจังหวัดทั้ง 3 ด้าน คือ
1. ด้านภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
2. ด้านพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
3. ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อต่อการผลิตและอุตสาหกรรม
โดยยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้จะช่วยตอบสนองและก่อให้เกิดกลไกที่เอื้อต่อการขยายธุรกิจในแต่ละพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้ งยังเป็นการผลักดันให้แต่ละอุตสาหกรรมมีการปรับบทบาทจากการ “เพิ่ มมูลค่า ” เป็ นการ “สร้า ง
มูลค่าเพิ่ม” มากยิ่งขึ้น พร้อมกระจายความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม เห็นได้ว่าถึงปาล์มน้ํามันจะอยู่กับประเทศ
ไทยมาอย่างช้านาน เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรหลายครอบครัว แต่หากไม่มีการปรับตัวและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็จะไม่สามารถแข่งขันกับใครได้ และก็จะตายไปในไม่ช้าจากปรากฏการณ์ที่มีเหตุและปัจจัยที่พบเห็นมา
ดังกล่าว ผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน จึงจําเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการสร้างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ กระบี่ ชุมพร
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ
2. เพื่อศึกษาถึงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ กระบี่ ชุมพรที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
3. เพื่อนําเสนอผลการวิจัยนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการนํา ไปพัฒนา
และปรับปรุงในระบบบริหารจัดการปาล์มน้ํามันบรรลุผลสําเร็จ
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กรอบแนวคิด
1. ด้านยุทธศาสตร์การผลิตปาล์มคุณภาพสูง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตปาล์มน้ํามัน
2. ด้ า นนวั ต กรรม จะพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น้ํ า มั น ของไทย ผลิ ต ปาล์ ม น้ํ า มั น เพื่ อ การบริ โ ภคไปสู่
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลขั้นต้นและขั้นปลาย ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
3. ด้านพลังงาน มีความต้องการใช้มากขึ้น เพิ่มสัดส่วนการใช้ปาล์มน้ํามันในการผลิตไบโอดีเซลให้สูงขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยวิธีค้นคว้าจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
บริหาร การจัดการภาครัฐโครงการปาล์มน้ํามัน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคําถาม ถามกึ่งโครงสร้าง (In-Depth
interview Semi structures)จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 25 คนจากผู้บริหารโครงการเกษตรกร นักวิชาการ และการ
สนทนากลุ่มของผู้นําชุมชนในพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มน้ํามัน ตลอดถึง การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเรื่องของการวางแผน
รวบรวมข้ อ มู ล สํ า คั ญ ในเชิ ง คุ ณ ภาพ ข้ อ มู ล การผลิ ต ข้ อ มู ล การจั ด การจํ า หน่ า ย ข้ อ มู ล การแปรรู ปผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม น้ํามันไบโอดีเซล ฯลฯ

สรุปผลการศึกษา
นโยบาย แนวโน้มในอนาคตและการพัฒนาปาล์มน้ํามัน
ก. ปาล์มน้ํามัน เป็นพืชที่มีอนาคต มีแนวโน้มของความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ข. มี อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งหลายประเภทรองรั บ อาทิ เ ช่ น อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การบริโ ภคในรูป น้ํ า มั น พื ช
อุตสาหกรรมสบู่ อุตสาหกรรมอาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว บะหมี่สําเร็จรูป รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ฯลฯ
ค. เผชิญกับการภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า
หลักการส่งเสริมแผนการพัฒนา
1. ระยะสั้น เร่งถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมให้เกษตรกร พัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มเดิมให้
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่นการปลูกต้นปาล์มพันธ์ดี ทดแทนสวนปาล์มเก่า
2. ระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันปาล์มดิบ โดยการพัฒนาสายพันธ์ปาล์ม เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว และใส่ใจการดูแลรักษา เพิ่มคุณภาพดินให้มีความเหมาะสม เพิ่มแนวทางการประกัน
รายได้ของปาล์มน้ํามันที่มีคุณภาพดีเช่นเกียวกับข้าว การจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ํามันเช่นเดียวกับกองทุนยางพารา
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หลักการได้เปรียบเชิงคุณภาพ

แนวทางรองรับการเปิดเสรีปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
(บทบาทภาครัฐ)
 ขันที่ 1 : บริหารการน้าเข้า ณ ด่านศุลกากร
(องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้า / กําหนดระยะเวลาการนําเข้า /นําเข้าเพื่อการบริโภค)
 ขันที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุน FTA กษ.)
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 ขันที่ 3: ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ
(เพื่อระงั บ ผลกระทบชั่ ว คราว โดย กรมศุล กากร กรมการค้าต่ า งประเทศ แล ะสศก. ติ ดตามและ
เฝ้าระวังการนําเข้า หากนําเข้าผิดปกติให้เสนอคณะกรรมการฯ ที่ดูแลสินค้า 23 รายการพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียม
ปกป้อง => แจ้ง พณ. และ ก. คลัง => เสนอครม. เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมปกป้อง)

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าแบบจําลองนี้ยังมีข้อจํากัด เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนของราคาผลผลิตปาล์ม
น้ํามัน เช่น ระยะเวลาหลังเก็บเกี่ยวก่อนเข้าโรงงานจะส่งผลต่อคุณภาพของปาล์มทะลาย ซึ่งมีผลโดยตรงกับราคารับซื้อ
ทะลายปาล์มหน้าโรงงาน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านฤดูกาล เพราะตามธรรมชาติของสินค้าเกษตรที่จะมีผลผลิตตาม
ฤดูกาลส่งผลโดยตรงกับปริมาณผลผลิตทะลายปาล์ มที่จะออกสู่ตลาดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อราคา
ทะลายปาล์ม และราคาน้ํามันปาล์มดิบของไทย ไม่ได้ถูกนํามาวิเคราะห์ด้วยเนื่องจากข้อจํากัดด้านข้อมูล จึงทําให้ค่าที่ได้
จากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยปัจจัยและตัวแปรทั้งหลายในงานวิจัยนี้เป็นเพีย งบางส่วนของ
ปัจจัยที่มีผลต่อระบบของราคาทะลายปาล์ม และราคาน้ํามันปาล์มดิบของไทย ซึ่งถ้าต้องการให้แบบจําลองนี้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้นอาจมีการเพิ่มปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เช่น ปัจจัยจากเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางการเมือง
เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินทางนโยบายให้มากขึ้น เมื่อมีการเพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อระบบของราคาทะลาย
ปาล์ม และราคาน้ํามันปาล์มดิบของไทย แล้วจะทําให้สามารถสร้างนโยบายอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับราคาทะลายปาล์ม
และราคาน้ํามันปาล์มดิบของไทย ได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมอุปสงค์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาปาล์มราคาทะลายปาล์มและราคา
น้ํามันปาล์มดิบของไทย มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าต่อเนื่องคือ ราคาไบโอดีเซลและราคาน้ํามันบริสุทธิ์
สําหรับบริโภค แต่เนื่องจากราคาน้ํามันบริสุทธิ์สําหรับบริโภคถูกควบคุมหรื อมีเพดานราคา ทําให้ปัจจัยส่งผลกระทบ
สูงสุดจึงเป็นราคาไบโอดีเซล ซึ่งราคาไบโอดีเซลจะขึ้นอยู่กับราคาน้าํ มันดิบของโลกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ และความ
ต้องการใช้ไบโอดีเซลที่ถูกกระตุ้นมาจากนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ ปัจจัยนี้นั บเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุ ม
แนวโน้มหรือทิศทางได้เพื่อลดความผันผวนของปาล์มราคาทะลายปาล์มและราคาน้ํามันปาล์มดิบของไทย
2. ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมอุปทาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาปาล์มราคาทะลายปาล์มและราคา
น้ํามันปาล์มดิบของไทย มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามัน คือ เนื่องจากพื้นที่ เพาะปลูก
สําคัญของไทยอยู่บริเวณเดียวกับพื้นที่เพาะปลูกพื้นเศรษฐกิจสําคัญอีกหนึ่งตัวคือยางพารา ทําให้ปริมาณผลผลิตไม่
แน่นอน เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชที่ให้ผลผลิตที่มีราคาสูงกว่าได้ การที่จะควบคุมปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามันจึง
จําเป็นที่จะต้องมีนโยบายหรือแผนการควบคุม หรือแบ่งเขตและมีการเก็บข้อมูลการปลูกทดแทนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอเพื่อให้สามารถทราบผลผลิตในอนาคตเพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่องไม่ขาดหรือล้นตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
3. ควรมีการจัดตั้ง การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย เช่ นเดียวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล หรือมีการ
พัฒนากองทุนน้ํามันปาล์ม เช่นเดียวกันกับกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การเก็บค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนตั้งแต่ต้นทาง หรือมีการจัดตั้ง คณะกรรมการปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มแห่งชาติขึ้น
มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มหากสามารถทําได้เช่นนี้ทั้ง
ระบบก็น่าจะเป็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องปาล์มน้ํามันอย่างยั่งยืนครับ
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4. การประกันราคาผลปาล์มสดเพื่อให้สามารถขายปาล์มได้ราคาที่แน่นอน ทั้งนี้เกษตรกรระบุว่ าไม่ได้ต้องการ
ราคารับซื้อที่สูง แต่ต้องการราคาที่แน่นอน ต้องการให้มีการควบคุมราคาปุ๋ยและจัดหาปุ๋ยคุณภาพ ความช่วยเหลือด้าน
สินเชื่ อเพื่ อขยายพื้น ที่ปลูกและจัดหาพื้นที่ ปลูกสํ าหรับเกษตรกรที่ต้ องการขยายพื้น ที่ ด้ วยมีเกษตรกรจํ านวนมาก
ต้องการขยายพื้นที่ปลูกแต่ไม่มีทุ นและพื้นที่ การจัดทําเกณฑ์คุณภาพปาล์มเพื่อนํามาใช้ในการซื้อขายปาล์มตามชั้น
คุณภาพ การจัดตั้งกองทุนชาวสวนปาล์มเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง ตลอดจนการจัดอบรมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร เช่น การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกปาล์ม
การใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ ดิน การดูแลรักษาปรับปรุงคุณภาพสวนปาล์ม การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การเก็บเกี่ยวที่
ถูกต้อง การวิจัยหาพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมกับพื้นที่ ขณะนี้ได้มีการจัดทําข้อมูลแผนที่ดิจิตอล ลานเทและโรงสกัดปาล์ม
น้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะของการสอบถามข้อมูลประกอบแผนที่ โดยใช้กระบวนการด้าน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สร้างแผนที่และฐานข้อมูลเชิงพื้นทีข่ องจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถค้นหาคําตอบ
ในประเด็นเกี่ยวกับ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน สถานที่ตั้งลานเทและโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม ระยะทางและค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง
5. คณะอนุกรรมการปาล์มได้จัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ ระยะเวลา
20 ปี (2559-2579) แล้วเสร็จจึงนําเสนอขึ้นไปยังคณะกรรมการปาล์มน้ํามันแห่งชาติ(กนป.) ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
6 ด้านได้แก่ ด้านการผลิต ด้านนวัตกรรม ด้านมาตรฐาน ด้านพลังงาน ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ
6. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันไทย วิธีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การปฏิบัติตามกระบวนการของ
มาตรฐานRSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) :ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สนับสนุนให้มีการผลิตปาล์มน้ํามัน
อย่างยั่งยืนตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตทะลายปาล์ม โรงสกัดน้ํามันปาล์มและโรงกลั่นน้ํามันปาล์ม

ข้อเสนอแนะ
7.1 การต่อยอดข้อความรู้หากจะมีการศึกษาครั้งต่อไปการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผลการคาดการณ์ในการศึกษายัง
ขาดความสมบูรณ์ ทั้งนี้เป็นเพราะ การพยากรณ์แนวโน้มของราคาผลทะลายปาล์ม และราคาน้ํามันปาล์มดิบของไทย
นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กําหนดขึ้นในแบบจําลองเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นปัจจัยราคาด้านต่างๆ แต่ในความเป็นจริง
แล้วยังมีอิทธิพลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้อีก เช่ น นโยบายรัฐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เป็นต้น ซึ่งไม่ได้นํามารวมไว้ในแบบจําลอง ดังนั้นหากจะมีการพัฒนาแบบจําลองนี้ต่อไปควรพิจารณาในประเด็นต่างๆ
ดังนี้ ควรเพิ่มการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐในแบบจําลองเพื่อศึกษาถึงผลกระทบการวางแผนและเป้าหมายของ
นโยบายรัฐต่อภาคการเกษตรไทย
7.2 ควรนําปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตเข้าไปในแบบจําลอง
เพราะปัจจัยเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องต่อทิศทางการปรับเปลี่ยนของภาคการเกษตรของประเทศไทย
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Administration and management strategy to prevent and combat trafficking in persons

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ธนาวดี นิ่มเรือง
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บทคัดย่อ
การบริหารและการจัดการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประเทศไทยมีนโยบายยุทธศาสตร์
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และยังมีแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ต่อคณะรัฐมนตรี และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการบริหารการดาเนินงานตามนโยบาย และการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทยต่อไป
คาสาคัญ : การบริหาร, การจัดการ, การค้ามนุษย์, ยุทธศาสตร์
Abstract
Administration and management to prevent and combat trafficking in Thailand's
strategic policy. And measures to prevent and combat trafficking in persons. So that all
sectors to prevent and tackle trafficking effectively and sustainably. And provides
guidelines for the implementation of the strategy on the prevention and suppression of
human trafficking to the Cabinet. And for the sake of improving the management of the
implementation of the policy. And management on trafficking protection. And solutions to
the problem of human trafficking to the authorities concerned to consider the problem of
human trafficking in Thailand.
Keywords : Administration, management, human trafficking, Strategy

บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ.2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
คือ "สังคมไทย ร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน"
และมีงบประมาณในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 40
ในกาหนดให้จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับสถานการณ์ จานวนคดีการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางการดาเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต่อคณะรัฐมนตรี และเพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการบริหารการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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จากปรากฏการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีข่าวเกี่ยวกับการจับกุมและดาเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ใน
พื้นที่ต่างๆ จะเห็นได้ว่ามีผู้ เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตารวจ ครู ข้าราชการ แม่เล้า และพ่อค้าซื้อบริการเด็ก เป็น
ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีกฎหมายและบทลงโทษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แต่ยังมีการ
กระทาผิดในลักษณะนี้อยู่เป็นจานวนมาก และได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มข้าราชการรับสูง ข้าราชการตารวจในพื้นที่
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลกฎหมายแต่มากระทาผิดเสียเอง แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมาย ช่องโหว่
ของนโยบายในการจัดการการปัญหาการค้ามนุษย์ สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้น
ตามลาดับ รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของสถานการณ์ดังกล่าว และได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ขึ้น รวมถึงการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2560
การดาเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง จึงทาการดาเนิน
นโยบายและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในสังคมไทยต่อไป

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่
การพัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเห็นว่าพัฒนามาจากการจัดการภาครัฐในยุคพาราไดม์ที่ 6
โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐในแนวทางการจัดการเพื่อการปลดปล่อยและแนวทางการจัดการที่มุ่งเน้นตลาดและ
การจัดการภาครัฐทั้ง 2 แนวทางนี้ก็มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะและเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันใหม่
หรือเศรษฐศาสตร์องค์การมีลักษณะเด่นคือความพยายามแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชนซึ่งหัวใจสาคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือ
การปฏิ รู ป ระบบราชการนั้ น เอง การจั ด การแนวใหม่ ภาครัฐ ขึ้น ในโลกมี ชื่ อเรี ย กว่ า “การจั ด การภาครัฐ ”
(Public Management) หรือ”การจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management) หรือบางทีก็มีชื่อเรียก
ย่อว่า “NPM” นักวิชาการบางคน เช่น คาร์มาร์กเห็นว่าเป็นการปฏิวัติการบริหารภาครัฐซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก
เหมือนกับทฤษฎีระบบราชการ หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่คือเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและ
ขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลสาเร็จและความรับผิดชอบรวมทั้งใช้เทคนิค และวิธีการของเอกชนมา
ปรับปรุงการทางานการบริหารจัดการภาครัฐเป็นศาสตร์ที่พัฒนามาจากทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์ และการบริหารรัฐ
กิจซึ่งมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีนักคิดหลายท่านได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดดังกล่าว
โดยแบ่งตามลักษณะเค้าโครงความคิดหรือที่เรียกว่าพาราไดม์ซึ่งพอจาแนกได้ดังนี้
1. การแยกการบริหารกับการเมืองออกจากกันเป็นสองส่วน (ค.ศ. 1900-1926) ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
การศึกษาวิชาบริหารรัฐกิจเป็นแนวความคิดของการแยกการบริหารกับการเมืองออกจากกันเป็นสองส่วนเป็น
แนวความคิดของนักรัฐศาสตร์โดย Good now ได้กล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่แตกต่างกันอยู่ 2 ประการคือการเมือง
และการบริหารกล่าวคือการเมืองเป็นเรื่องของการกาหนดนโยบายหรือการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐส่วนการ
บริหารเป็นการนานโยบายต่างๆเหล่านั้นไปปฏิบัติส่วนLeonard D. Whiteได้ชี้ให้เห็นว่าการเมืองไม่ควรเข้ามา
แทรกแซงการบริหารการศึกษาเรื่องการบริหารรัฐกิ จควรจะเป็นการศึกษาในแบบวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาถึง
ความจริงปลอดจากค่านิ ยมของผู้ ที่ศึกษาหน้าที่ของการบริหารก็คือประหยั ดและประสิทธิภาพส่วนการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการกาหนดนโยบายสาธารณะและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องถือเป็นเรื่องของนักรัฐศาสตร์ในระยะนี้
วิชาการบริหารรัฐกิจถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์
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2. หลักของการบริหารจัดการ (ค.ศ. 1927-1937) เป็นช่วงที่ต่อจากแนวความคิดแรกโดยมองว่าวิชาการ
บริหารรัฐกิจเป็นเรื่องของหลักต่างๆของการบริหารที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์แน่นอนสามารถค้นพบได้และนัก
บริหารสามารถที่จะนาเอาหลักต่ างๆเหล่านั้นไปประยุกต์ได้ในแนวความคิดนี้มุ่งที่สิ่งหรือประเด็นที่ศึกษาซึ้งก็คือ
ความรู้ความชานาญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆของการบริหารไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสถาบันที่ศึกษาเพราะมองว่าการ
บริหารรัฐกิจและธุรกิจสามารถใช้หลักของการบริหารอย่างเดียวกันได้ตัวอย่างหลักเกณฑ์การบริหารที่มีชื่อเสียงเช่น
หลักที่เป็นหน้าที่ของนักบริหารคือ POSDCORB ของGulic&Urwick เป็นต้นต่อมาพาราไดม์นี้ได้รับการโจมตีจาก
นักวิชาการสมัยต่อมาว่าการบริหารกับการเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันได้และหลักการบริหารต่างๆนั้นไม่
สอดคล้องลงรอยตามหลักของเหตุผลหลักทุกอย่างของการบริหารจะมีหลักที่ตรงกันข้ามกันเสมอหลักต่างๆของการ
บริหารไม่สามารถใช้ได้ในทางปฏิบัติจะเป็นได้แค่เพียงภาษิตทางการบริหารเท่านั้น
3. การบริหารรัฐกิจคือรัฐศาสตร์ (ค.ศ. 1950-1970) เป็นยุคที่วิชาการบริหารรัฐกิจได้กลับคืนไปเป็นสาขา
หนึ่งของวิชารัฐศาสตร์อีกครั้งทาให้มีการกาหนดสถาบันที่จะศึกษาใหม่ว่าคือการบริหารราชการของรัฐบาลแต่ไม่ได้
พิจารณาสิ่งที่มุ่งศึกษา (Focus) ไปและในยุคนี้การศึกษาไม่มีความก้าวหน้าในการศึกษามากนักและนักวิชาการ
บริหารรัฐกิจเริ่มเห็นความต่าต้อยและใช้ประโยชน์ของการศึกษาในแนวทางนี้
4. การบริหารรัฐกิจคือวิทยาการทางการบริหาร (ค.ศ. 1956-1970) เป็นช่วงที่นักวิชาการทางการบริหาร
รัฐกิจได้เริ่มค้นหาแนวทางใหม่โดยได้เริ่มมาศึกษาถึงวิทยาการทางการบริหารซึ่งหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
องค์การ (Organization Theory) และวิทยาการการจัดการ (Management Science) การศึกษาทฤษฎีองค์การ
เป็ น การศึ กษาของนั กวิช าการทางจิ ตวิ ท ยาสัง คมสั งคมวิ ท ยาบริหารรัฐ กิจและบริหารรัฐกิจ ที่ จ ะช่ ว ยให้เข้า ใจ
พฤติกรรมขององค์การพฤติกรรมของคนดีขึ้นส่วนวิทยาการจัดการเป็นการศึกษาของนักวิชาการทางด้านสถิติการ
วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ศาสตร์เศรษฐศาสตร์และบริหารรัฐกิจที่จะช่วยให้การบราหรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
เพื่อที่จะใช้วัดประสิทธิผลของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้นการศึกษาในพาราไดม์นี้จึงเป็นการศึกษา
ที่มุ่งถึงสิ่งหรือประเด็นที่ศึกษา (Focus) แต่ไม่กาหนดสถานที่จะศึกษา (Lucus) เพราะมองว่าการบริหารไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารรัฐกิจหรือธุรกิจหรือสถาบันอะไรก็ตามย่อมไม่มีความแตกต่างกัน
5. การบริหารรัฐกิจคือการบริหารรัฐกิจ (ค.ศ. 1970) นักบริหารรัฐกิจได้พยายามที่จะสร้างพาราไดม์ใหม่ๆ
ขึ้นมาแทนพาราไดม์เก่าๆที่เคยมีมาก่อนจะเป็นลักษณะของสหวิทยาการการสังเคราะห์ความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาการต่างๆมาใช้แก้ปัญหาในสังคมความโน้มเอียงไปสู่เรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในเมืองความสัมพันธ์
ทางการบริหารระหว่ า งองค์การของรัฐและองค์การของเอกชนเขตแดนร่ว มกันระหว่ า งเทคโนโลยีและสั ง คม
นอกจากนี้นักวิชาการบางคนยังสนใจเพิ่มขึ้นในเรื่องของนโยบายศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองกระบวนการกาหนด
และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวัดผลได้ของนโยบายอันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แยกไม่ออก
6. การจัดการภาครัฐ (Public Management) ในทศวรรษ 1970 เมื่อสาขาวิเคราะห์นโยบายเริ่มฝึกคน
เข้าไปเป็นนักบริหารในภาครัฐก็เริ่มเห็นปัญหาทันทีว่าจาเป็นต้องพัฒนาทักษะอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้าง
ทางเลือกนโยบายข้อสาคัญโอกาสที่จะใช้ทักษะวิเคราะห์นโยบายนั้นค่อนข้างน้อยผู้บริหารเองก็ต้องการทักษะการ
จัดการมากกว่าสถาบันที่สอนสาขาการวิเคราะห์นโยบายจึงเปิดหลักสูตรใหม่ๆในด้ านการจัดการการวิเคราะห์
นโยบายจึงหันไปเรียกแนวทางที่เปิดใหม่นี้ว่าการจัดการภาครัฐเนื้อหาของหลักสูตรการจัดการภาครัฐก็คือหลักสูตร
การจัดการทั่วไปในยุคที่หลักการบริหารรุ่งโรจน์ในสมัยนีโอคลาสสิกนั่นเอง
7. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นอกจากนั้นกลุ่มการจัดการภาครัฐยังแบ่งแนวทางการศึกษาของตน
ออกเป็ น อีก 3 สาขาคือการจั ด การเชิ ง ปริ ม าณหรื อเชิ ง วิ เคราะห์ซึ่ ง พั ฒ นามาจากการวิ เคราะห์น โยบายและ
เศรษฐศาสตร์จะเน้นการใช้เทคนิคเชิงกลยุทธ์ชั้นสูงต่างๆเช่นการพยากรณ์การวิเคราะห์ต้น ทุนผลประโยชน์การ
จัดการเพื่อการปลดปล่อยเป็นแนวคิดที่มองว่าข้าราชการไม่ได้เป็นคนเลวผูบ้ ริหารภาครัฐเป็นคนที่มีความสามารถสูง
และรู้วิธีการจัดการดีแต่ปัจจุบันกาลังติดต่ออยู่กับดักของระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะปลดปล่อยข้าราชการ
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ออกจากระบบนี้นักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องให้ผู้บริหารได้มีโอกาสบริหารต้องสนับสนุนให้เกิดการคิด
กลยุทธ์ต่างๆโดยหาทางลดกฎระเบียบและการจัดการที่มุ่งเน้นตลาด
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ประเทศต่างๆโดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่ม OECD (ประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว) ให้ความสาคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐ
ดังนั้นการปฏิรูประบบราชการจึงเป็นภารกิจที่รัฐบาลในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยได้ทุ่มเทและพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อการเป็นระบบราชการยุคใหม่ที่ดาเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลจุดเน้นของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
กล่าวโดยสรุป การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) คือมีระบบการ
บริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีมาตรฐานวัดได้ใช้กลไกการตลาดเปิดโอกาสในการแข่งขันให้ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเข้าร่วมลงทุนโปร่งใสตรวจสอบได้และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนดังนั้น
เพื่อให้ระบบราชการมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการ การจัดการภาครัฐแนวใหม่นับได้ว่า
เป็ น นวั ต กรรมทางการบริหารอย่ า งหนึ่ ง ที่ โ ดยส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานหลักที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ให้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการจึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติโดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้วางเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) คือ ชุดของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการ
บริหารรัฐกิจภายใต้ระบบการบริหารปกครองที่ให้ความสาคัญกับการบริการสาธารณะ การบริหารปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และการสร้างความผูกพันของพลเมือง ซึ่งปฏิเสธตรรกะที่เน้นตลาดของกลุ่มการจัดการนิยมหรือกลุ่ม
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) การบริการสาธารณะแนวใหม่ได้กล่าวไว้ในส่วน
บทนาของหนังสือของเขาว่า “ข้าราชการไม่ได้ส่งมอบบริการสู่ลูกค้าแต่เขาส่งมอบประชาธิปไตย” (Denhardt and
Denhardt, 2007) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า NPS เป็นแนวคิดของนักรัฐประศาสนศาสตร์สายรัฐศาสตร์ ที่ให้ความสาคัญ
กับเรื่องคุณค่าหรืออุดมการณ์ โดยเฉพาะคุณค่าความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเรื่องประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ
NPS เป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตย (value of democracy) ความเป็นพลเมือง
(citizenship) และผลประโยชน์สาธารณะ (public interest)
สาหรับแนวคิดพื้นฐานหรือรากฐานของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่นั้น ประกอบด้วยรากฐาน 4
ประการหลัก คือ 1) ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง (Theories of Democratic Citizenship) 2) ตัวแบบชุมชนและ
ประชาสังคม (Models of Community and Civil Society) 3) มนุษย์นิยมองค์การและรัฐประศาสนศาสตร์แนว
ใหม่(Organizational Humanism and the New Public Administration) 4) รัฐประศาสนศาสตร์หลังสมัยใหม่
(Postmodern Public Administration) ในส่วนสาระสาคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) นั้น
พบว่า NPS เป็นแนวคิดที่ตีความและวิพากษ์แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในอดีต โดยเฉพาะการวิพากษ์แนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ตามทัศนะของ David Osborne และ Ted Gaeblerในเรื่อง Reinventing
Government ซึ่งได้ถูกหยิบยกมาทาการวิพากษ์ ตีความ และสรุปออกมาเป็นสาระสาคัญของแนวคิด การบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) 7 ประการ คือ 1) บริการรับใช้พลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า (2) เน้นการค้นหาผลประโยชน์
สาธารณะ 3) เน้นคุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่า การเป็นผู้ประกอบการ 4) คิด เชิงกลยุทธ์ ปฏิบัติแบบ
ประชาธิปไตย 5) การตระหนักในความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย 6) การให้บริการมากกว่าการกากับทิศทาง
7) ให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภาพ
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Denhardt (1966) เสนอแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่คือ แนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ (New Public Service--NPS) เพื่อใช้ทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management--NPM) ซึ่งถูกนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนักปฏิบัติการในแวดวงราชการทั้งหลาย
วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่าเกิดผลเสียหายมากกว่าผลดีแก่ระบบราชการ
การบริหารจั ด การภาครัฐ แนวใหม่ เป็ น แนวทางการจั ด การภาครัฐ ที่ น าวิ ธี การจั ด การแบบเอกชนมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการในภาครัฐเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐที่มีจานวนมาก เนื่องจากโครงสร้างทางการ
บริหารที่ใหญ่โต มีจานวนบุคลากรมาก เป็นการปรับปรุงเพื่อให้การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการลดขนาดของหน่วยงานให้เล็กลง มีการนาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเน้นวินัยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด แนวคิดดังกล่าวมีจุดอ่อนที่
ขาดเอกลักษณ์และกรอบแนวคิดที่ชัดเจนเป็นเพียงการเติมเต็มแนวคิดในกระบวนทัศน์เก่าอีกทั้งละเลยการให้
ความสาคัญต่อคุณค่าบางประการ เช่น ความเที่ยงธรรมและความถูกต้อง
จากแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ถือกาเนิดมาอันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดแทนแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งมีจุดอ่อนทั้งในเชิงทฤษฏีและในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เน้นเรื่อง
ค่านิยมประชาธิปไตยโดยได้สรุปสาระสาคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ไว้ว่า (1) มุ่งรับใช้ประชาชน
มากกว่าการเป็นผู้ชี้นา (2) มุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็นหลักมากกว่ามุ่งสร้างผลงาน (3) วางแผนการ
ดาเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย (4) มุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมืองไม่ใช่ลูกค้าหรือ
ผู้มาขอรับบริการ (5) พร้อมรับการถูกตรวจสอบ (6) ให้ความสาคัญกับตัวข้าราชการมากกว่าผลผลิตที่จะได้รับจากพวก
เขา (7) ยกย่องความสาคัญของประชาชนและการให้บริการสาธารณะมากกว่าการเป็นผู้เป็นผู้ประกอบการ
กล่าวโดยสรุป คือ การบริการสาธารณะแนวใหม่ให้ความสาคัญกับประชาธิปไตยว่าเป็นคุณค่าหลักที่สาคัญ
แนวทางนี้มีรากฐานจากทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยและแนวทางอื่นๆ ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งรวมถึงแนวทางแบบ
ประจักษ์นิยม แนวทางการตีความ แนวทางเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และแนวทางแบบ Post modern มองข้าราชการว่าเป็น
คนมีเหตุผลในเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้เหตุผล ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและองค์การ มองผลประโยชน์สาธารณะว่าเป็น
ผลจากการพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าที่มีร่วมกัน มองประชาชนว่าเป็นพลเมืองซึ่งมีทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ นัก
บริหารหรือข้าราชการมีบทบาทรับใช้ประชาชน (Serving) เพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศตัวจริง ข้าราชการมี
บทบาทในการเจรจาไกล่เกลี่ยและเป็นตัวกลางที่จะทาให้เกิดค่านิยมร่วมกัน ในหมู่พลเมือง ชุมชน และกลุ่มต่างๆ

แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการค้ามนุษย์
ทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Strain Theory) ของโรเบิร์ทเมอร์ตันเป็นทฤษฎีทางอาชญาวิทยาอีกทฤษฎี
หนึ่งที่สามารถใช้อธิบายลักษณะปัญหาการค้าประเวณีและปัญหาโสเภณีได้เป็นอย่างดีโดยเมอร์ตัน (Merton,1938)
กล่าวว่า “โครงสร้างทางสังคมอาจจากัดความสามารถของบุคคลเฉพาะกลุ่มในการบรรลุความต้องการนั้นทาให้คน
บางกลุ่มต้องใช้วิธีการไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ” ซึ่งพฤติกรรมการค้าประเวณีและพฤติกรรมโสเภณีนั้นเป็น
หนึ่งในพฤติกรรมผิดกฎหมายที่เป็นการแสดงออกของบุคคลแห่งโลกทุนนิยมอันเป็นปัญหาต่อสังคมตามหลักทฤษฎี
นี้ ทฤษฎีความกดดันทางสังคมเป็นทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลว่าเกิดจากความขัดแย้ง
ระหว่างค่านิยมของสังคมกับวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเมอร์ตันได้อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ว่าเป็นความ
กดดั น ที่ เกิ ด ขึ้น กับ บุ ค คลในสั ง คมที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งจุ ด มุ่ ง หมายทางสั ง คมกั บ วิ ธี การไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมาย
(Disjunction between Goals and Means) โดยสังคมในโลกทุนนิยมนั้นมีความยกย่องเชิดชูผู้ประสบความสาเร็จ
หรือผู้มีความร่ารวยหากแต่มิใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคมเหล่านั้น ได้บุคคลในสังคมจึงมีการ
แสดงออกที่มีลักษณะในการตอบโต้สังคมที่แตกต่างกันออกไปโดยเมอร์ตันได้แบ่งการตอบโต้ของมนุษย์ที่มีผลมา
จากความกดดันทางสังคมไว้ 5 แนวทางคือ 1. การปฏิบัติตาม (Conformity) แม้ว่าบุคคลจะได้รับความกดดันที่เน้น
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ให้ต้ องสร้า งฐานะความร่ารวยแต่ บุ คคลกลุ่ ม นี้ ก็ย อมที่ จะเลื อกวิ ธี การที่ เป็ น ที่ ย อมรับ ทางสั ง คมไม่ ว่ า จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายทางสังคมหรือไม่ก็ตามซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะเลือกที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนาตนไปสู่การประกอบอาชีพ
โดยสุจริตที่มีรายได้สูงเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคมซึ่งหากบรรลุเป้าหมายได้สาเร็จบุคคลกลุ่มนี้จะไม่ก่อปัญหา
ใดๆกับสังคม 2. การเปลี่ยนแปลง (Innovation) บุคคลกลุ่มนี้จะยอมรับจุดมุ่งหมาย (Goals) ในเรื่องการสร้างฐานะ
หรือความร่ารวยแต่บุคคลกลุ่มนี้จะไม่สนใจวิธีในการ (Means) ที่จะได้มาซึ่งฐานะหรือความร่ารวยนั้นโดยไม่สนใจว่า
วิธี นั้น จะผิ ด กฎหมายละเมิด ศีลธรรมหรือวัฒ นธรรมประเพณีส่ ง ผลให้บุ คคลกลุ่ ม นี้เลื อกที่ จะมี พฤติ กรรมที่ ผิ ด
กฎหมายเช่นพฤติกรรมอาชญากรรมหรือเลือกที่จะประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายในบางประเทศและผิดต่อวัฒนธรรม
ของสังคมนั้นๆเช่นการค้ายาเสพติด, การเปิดบ่อนการพนัน, หรือการค้าประเวณีเป็นต้น 3. การยึดถือวัฒนธรรม
ใหม่ (Ritualism) เป็นการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับจุดมุ่งหมายของสังคมแต่ยังคงปฏิบัติตามวิธีการที่สังคมยอมรับคน
กลุ่มนี้ไม่สร้างปัญหาให้สังคมแต่จะทาให้สังคมเสียกาลังแรงงานของคนกลุ่มนี้ ไปพฤติกรรมการโต้ตอบสังคมของคน
กลุ่มนี้ 4. การยอมแพ้หรือการล่าถอย (Retreats) เป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับหรือล่าถอยต่อจุดมุ่งหมายทางสังคมหรือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการยอมรับการแสดงออกของบุคคลกลุ่มนี้เช่นกลายเป็นบุคคลซึมเศร้าติดสุราติดยาเสพติด
หรือฆ่าตัวตาย 5. การปฏิวัติ (Rebellion) เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความผิดหวังจากจุดมุ่งหมายทางสังคมจึงคิดที่จะ
สร้างจุดมุ่งหมายใหม่ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเลิกเป็นสมาชิกของสังคมเดิมและจะเริ่มอยู่อาศัยภายใต้วัฒนธรรมใหม่บุคคล
กลุ่มนี้ไม่ยอมรับทั้งจุดมุ่งหมายและวิธีการที่สังคมเดิมยอมรับบางครั้งคนกลุ่มนี้อาจไม่สร้างปัญหาให้สังคมและอาจ
นาการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันกลุ่มคนกลุ่มนี้อาจสร้างปัญหาและความรุนแรง
ให้กับสังคมเช่นการประท้วงด้วยการใช้ความรุนแรงการก่อการร้าย
(Adler, 1975) นักทฤษฎีที่พัฒนาแนวคิดดังกล่าวกล่ าวว่าผู้หญิงในสังคมสมัยใหม่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่การมีความก้าวร้าวมากขึ้นและต้องแข่งขันกันมากขึ้นนอกจากนี้อาชญากรที่เป็นหญิงมีการเรียนรู้โดยบทบาท
จากเพศชายคือมีลักษณะของการต่อสู้และมีลักษณะก้าวร้าวมากขึ้นเช่นการปล้นธนาคารการชิงทรัพย์การขู่กรรโชก
ทรัพย์การฆาตกรรมเป็นต้นโดยนักทฤษฎีกลุ่มนี้ได้ให้ความเห็นว่าในอดีตพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นมักเกิดขึ้นจาก
การกระทาผู้ชายเท่านั้นแต่หลังจากที่ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในสังคมก็สามารถพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวในผู้หญิง
เพิ่ ม มากขึ้น จึ ง สามารถกล่ า วถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งบทบาททางสั ง คมที่ ม ากขึ้ น ของเพศหญิ ง ต่ อพฤติ ก รรม
อาชญากรรมหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายได้
กล่ า วโดยสรุ ป จากแนวคิ ด ทฤษฎี ค วามกดดั น ทางสั ง คมที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น หากท าการวิ เ คราะห์ ถึ ง
สถานการณ์ผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเวณีและผู้เป็นโสเภณีในปัจจุบันอันเป็นผู้มาจากบุคคลชั้นล่างหรือชนชั้น
กลางของสังคมสามารถกล่าวได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจมิได้ถูกบังคับขู่เข็ญให้มาทาการขายบริการทางเพศแต่ทาด้วย
ความสมัครใจและสาเหตุประการสาคัญก็คือต้องการเงินหรือต้องการมีรายได้ดีและเห็นว่าการค้าประเวณีเป็น
หนทางหนึ่งที่ทาให้ตนเองหรือครอบครัวนั้นเอง

แนวคิดการค้าประเวณีไม่ใช่อาชญากรรม
สาหรับระบบลักษณะนี้ มีแนวคิดที่ว่าในสมัยก่อนสังคมอาจถือว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อ
ได้มีการพิจารณาแนวทางอื่นในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวแล้ว พบว่าควรมีการเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที่จะจับกุม
ลงโทษผู้ค้าประเวณี และให้ใช้กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆดา เนินการกับผู้แสวงหาผลประโยชน์บังคับค้าผู้หญิง
แต่ในขณะเดียวกันก็ให้หญิงสามารถค้าประเวณีได้โดยไม่ต้องถูกจับกุมลงโทษ แนวคิดนี้ส่งเสริมให้หญิงค้าประเวณีไม่
ถูกแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของตน มีการรับรอง คุ้มครอง และให้สิทธิแก่ผู้ค้าประเวณีในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง
มีการจัดระเบียบด้านสาธารณสุข แนวคิดเช่นนี้เองที่มิได้ถือว่าผู้ค้าประเวณีเป็นอาชญากรเหมือนกับอาชญากรอื่นนั้น
เป็นผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตการทางานของหญิงค้าประเวณีเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศที่ใช้แนวคิดลักษณะนี้
ได้แก่ประเทศออสเตรเลีย (ยกเว้นรัฐวิกตอเรีย) และนิวซีแลนด์ (Barnett, Casavantand Nicol, 2011)
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แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีสังคมและคุณลักษณะทางประชากรนั้นเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังเช่น
ในกรณีที่มีการนาเทคโนโลยีใหม่เข้ ามาใช้ในการทางาน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและทักษะที่ต้องใช้ในการ
ทางานเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีนั้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง
(Radical Change) ซึ่งเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทใน
งาน (Job Role) และโครงสร้างองค์การตามมา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นมองว่าองค์การเปรียบเหมือน
เครื่องจักร (Machine model) ซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายอย่างมาทางานร่วมกัน ในการเปลี่ยนแปลงจึงเป็น
การปรับส่วนประกอบของเครื่องจักรนั้นเพื่อให้เ กิดผลงานโดยรวมที่ดีขึ้นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น
การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการอื่นและการลดขนาดเป็นต้น ส่วนการลดต้นทุนนั้นเป็นการลดขั้นตอนหรือวิธีการ
ทางานที่ไม่จาเป็นเพื่อที่จะลดต้นทุนในการทางานดังกรณีที่องค์การประสบวิกฤต หรือปัญหาเป็นต้น
การพัฒนาองค์การ สามารถแปลได้หลายความหมาย เช่น ความพยายามเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแบบแผน
มีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนยุทธศาสตร์และใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยมีส่วนร่วมทั้ง
องค์การ เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ระดับล่างขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
การเปลี่ยนแปลงองค์การคือ การเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลง
แบบเล็กน้อยค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทั่วทั้งองค์การการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้นค่อนข้าง
ยุ่งยาก ซับซ้อน และอาจใช้เวลานานการเปลี่ยนแปลงองค์การที่มีประสิทธิผลควรให้ความสาคัญกับคนซึ่งจะต้องมีการ
พัฒนาทั กษะ ทั ศนคติ ที่จาเป็ นก่อนเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นในการก้าวสู่
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงองค์การกระบวนการเปลี่ ยนแปลงองค์การโดยทั่ วไปนั้ น ประกอบด้ วยการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมในอนาคตเพื่อทาให้เห็นภาพขององค์การที่อยากจะเป็น องค์การจึงควรกาหนดวิสัยทัศน์ซึ่งบ่งถึงความ
คาดหวั ง หรื อภาพในอนาคตขององค์ การ ซึ่ ง จะท าให้ ส ามารถมองเห็ นแนวทางที่ จ ะน ามาใช้ ในการขั บ เคลื่ อน
กระบวนการการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาพที่ตั้งใจไว้ให้สาเร็จ การจัดการแรงต้านการเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์การซึ่งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นสามารถแสดงบทบาทการเป็นตัวแทนการ
เปลี่ยนแปลงด้วยการทางานร่วมกันกับผู้จัดการในสายงานเพื่อกาหนดเป้าหมาย และแนวทางกระบวนการและการ
ริเริ่มต่างๆ ที่จะเอามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง มีการเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน

สรุป
การบริหารและการจัดการตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเทศไทยมี
วิสัยทัศน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ คือ "สังคมไทย ร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน" และได้มีกาหนดให้มีแนวทางการดาเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเพื่อประโยชน์ในการบริหารและการจัดการตามยุทธศาสตร์ไทยด้วย
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นาเสนอการพัฒนาประชาธิปไตยกับบทบาท อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
การปกครองท้องถิ่น โดยทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาพบว่า การ
ปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยกับบทบาท อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของการปกครอง
ท้องถิ่น ทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศแนวคิดต่อการปกครองท้องถิ่นที่มีความเห็นต่ างกันอยู่บ้าง นั่นก็คือ การ
มองว่าการปกครองท้องถิ่นไม่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการปกครองในระดับชาติ ซึ่งก็
มักเป็นฝ่ายที่นิยมระบบรวมศูนย์หรือฝ่ายนิยมรัฐบาลกลาง ซึ่งก็เห็นว่าในปัจจุบันเกือบจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันแล้ว
สาหรับในปัจจุบันฝ่ายที่เห็นว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นแบบประชาธิปไตยโดยพื้นฐาน ผู้นาท้องถิ่นควรมาจากการ
เลือกตั้งและการปกครองท้องถิ่นเช่นนี้จะมีส่วนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ ซึ่งเป็น
ความคิดเชิงบวกที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการแล้ว บทบาท อานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของการปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
คาสาคัญ : การพัฒนา ,ประชาธิปไตย ,บทบาท ,อานาจหน้าที่ ,ความรับผิดชอบ ,การปกครองท้องถิ่น
Abstract
This paper presents Democratic development with the character Authority And
accountability of Local Government Study analyze synthetic From the concept theory
associated Education found Local government contributes to democratic development. with
the character Authority And accountability of Local Government Community level And
country level The concept of local governance is somewhat different. That is The view that
local government is not democratic. Barriers to the development of national governance. It
is often a popular department, a centralized system or a federal government. It is seen that
the current is rarely popular. For now that the parties. Local governance is basically
democratic. Local leaders should be elected. And this local government will promote the
rule. In national democracy This is a popular idea that is popular in general. And to
continue. Basically the character Authority And accountability of Local Government The
development of democracy.
Keyword : Development, Democracy, Role, Authority , Accountability ,Local Government
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บทนา
หลักการสาคัญของประชาธิปไตยท้องถิ่น อยู่ที่เรื่อง “การปกครองตนเอง” ซึ่งเป็นเรื่องของการมีสิทธิและ
เสรีภาพในการกาหนดชีวิตของตนเองอย่างมากที่สุด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายของรัฐนั้นๆ ได้ให้ไว้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังไว้เกี่ยวกับหลักการปกครองตนเองดังกล่าว ก็คือ การมีสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว มิได้
หมายความว่า ประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นอิสระจากอานาจรัฐ จนกระทั่งสามารถกระทาการต่างๆได้ตามอาเภอใจ
เพราะในความเป็นจริงแล้ว การกระทาของพวกเขาจะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อหน้าทีค่ วามเป็นพลเมืองที่
ดีของตนเองด้วย ดังเช่น การมีความกระตือรือร้นในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ ทั้งของตนเองและส่วนรวมใน
ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ หลักการสาคัญดังกล่าว ทาให้ประชาธิปไตยท้อ งถิ่นถูกมองว่า มีลักษณะใกล้เคียงกับการใช้
ประชาธิปไตยทางตรงในสมัยกรีกโบราณ ที่ในอดีตจะเกิดขึ้นได้ในเมืองที่มีขนาดเล็กๆ และประชากรจานวนน้อยๆ
ด้วยลักษณะทางกายภาพดังกล่าว ได้เอื้ออานวยให้เกิดการตัดสินใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการชีวิตสาธารณะของตนเองโดยประชาชนได้โดยง่าย กล่าวคือ พลเมืองภายในนครรัฐ (Polis) ของ
กรีกโบราณ สามารถใช้อานาจทางด้านนิติบัญญัติ ด้านการบริหาร และด้านตุลาการ โดยใช้วิธีจับฉลากเข้าไปทา
หน้าที่ โดยไม่ต้องใช้การเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปทาหน้าที่เฉกเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใน
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ ภายใต้บริบททางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ที่มีอยู่
ในปัจจุบันนั้น มีอาณาเขตที่กว้างขวางและมีประชากรจานวนมาก ยากที่จะบริหารจัดการให้เกิดประชาธิปไตย
ทางตรงในระดับชาติได้ ประชาธิปไตยท้องถิ่นมีข้อดีที่สาคัญที่สุด อยู่ที่เรื่องของการทาให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของท้องถิ่น มากกว่าจะเป็นเพียงแค่ ผู้รอรับผลประโยชน์ทางนโยบายสาธารณะ หรือผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่
ผู้ปกครองได้ให้เอาไว้ ดังนั้น ด้วยลักษณะสาคัญของประชาธิปไตยท้องถิ่นดังกล่าว เราจึงสามารถกล่าวได้ว่าโดย
หลักการแล้ว
ประชาธิปไตยท้องถิ่นให้ความสาคัญกับ การ “เป็นของประชาชน” และ “ทาโดยประชาชน” มากกว่าการ
เป็นประชาธิปไตย “เพื่อประชาชน” ซึ่งลักษณะสาคัญดังกล่าวของประชาธิปไตยท้องถิ่น จะช่วยแก้ไขปัญหาที่
เกิด ขึ้น ในประชาธิ ป ไตยสมั ย ใหม่ ซึ่ ง เป็ น ประชาธิ ป ไตยระดั บ ชาติ ไ ด้ ดั ง เช่ น ปั ญ หาทรราชจากเสี ย งข้า งมาก
(tyranny of the majority) การมีรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ineffective government) การเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เป็นต้น
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้เริ่มทาเรื่องเทศบาล โดยมีการก่อตั้งขึ้น
มากกว่า 100 แห่งภายในปีเดียวหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่การสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ยังไม่ได้มีลักษณะของการฝึกให้ประชาชนมีความรักต่อท้องถิ่น หรือมีความเป็นพลเมืองมากนัก เพราะคณะราษฎร
ให้ความสาคัญกับประชาธิปไตยระดับชาติมากกว่า ดังนั้น หลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งถือ
เป็นหลักการสาคัญของประชาธิปไตยท้องถิ่น เริ่มเป็นสิ่งที่ถูกละเลย และถูกลดความสาคัญลงไปมากขึ้นเรื่อยๆ ดัง
เห็นได้จาก หน่วยการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ไ ด้ทางานต่างๆแทนหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตาม การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายหลั งการกระจายอานาจ กลับไม่ได้ทาให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่เกิดขึ้น เป็นไปตามหลักการ
ปกครองตนเองอย่างแท้จริง เพราะให้ความสาคัญกับการใช้ประชาธิปไตยผ่านตัวแทน เช่นเดียวกับประชาธิปไตย
ระดับชาติ โดยมีการเลือกผู้แทนสาหรับทาหน้าที่การบริหาร และหน้าที่นิติบัญญัติในสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละระดับ ทาให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมีปัญหาไม่ต่างจากประชาธิปไตยระดับชาติ
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ภายหลังจากกล่าวถึงประสบการณ์ด้านประชาธิปไตยท้องถิ่นในต่างประเทศ ในลาดับสุดท้าย ผู้เขียนจะ
กล่าวถึงประสบการณ์ด้านประชาธิปไตยท้องถิ่นของไทย กรณีประชาธิปไตยในท้องถิ่นของสังคมไทยมีพัฒนาการ ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 อันเนื่องมาจากรัชกาลที่ 7
ทรงให้ความสาคัญกับการสร้างพลเมืองเพื่อเป็นพื้นฐานของระบอบรัฐธรรมนูญ และการกระจายอานาจในระดับท้องถิ่น
การสร้างความเป็นประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อนประชาธิปไตยในระดับประเทศ สามารถสังเกตเห็นได้จาก ในสมัย
รัชกาลที่ 7 ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ เริ่มมี การท าสุ ขาภิบาลและเขตปกครอง
ชายทะเลทิศตะวันตก นอกจากนั้น รัชกาลที่ 7 ยังทรงเขียนและร่างกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล โดยพระองค์ไม่ได้แปลคา
ว่า “municipal” ว่า “เทศบาล” แต่แปลว่า “ประชาภิบาล” เพื่อสื่อถึงการปกครองโดยตนเองของประชาชน
เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆของ
ท้องถิ่น ดังเช่น การเกิดปัญหามลภาวะจากนิคมอุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย การก่อสร้างโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ การแย่งชิงทรัพยากรในท้องถิ่นระหว่างชาวบ้านกับนายทุน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กระทบต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ดังที่เห็นได้จากกรณีที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนจนคนด้ อยอานาจในสังคม อย่างเช่น
สมัชชาคนจน เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ เป็นต้น การเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนา
ของรัฐ และเอกชน โดยกลุ่ มประชาชนตามท้องถิ่น ต่า งๆของประเทศไทย จึ งกลายเป็ นภาพตั วอย่างหนึ่ ง ของ
การเมืองภาคพลเมืองในระดับท้องถิ่นที่เกิ ดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายหลังจากการขยายสิทธิของประชาชนในการ
จัดการชุมชนท้องถิ่นของตน ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่ฉบับปี 2540 เป็นต้นมา
ด้วยข้อจากัดของการเมืองเชิงสถาบันที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าว จึงทาให้
บทบาทของการเมืองภาคพลเมืองในระดับท้องถิ่น กลายเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับประชาชนในท้องถิ่น ที่ต้องการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการบริหารปกครองท้องถิ่นโดยตรง โดยประชาชนในท้องถิ่นอาจจะอาศัยช่องทางการ
มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ ดังเช่น การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การเข้าชื่ อเสนอลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ หรือประชาชนในท้องถิ่นอาจจะอาศัยช่องทางการมีส่วนร่วมที่ไม่เป็น
ทางการ ในรูปของการรวมกลุ่มประท้วงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับท้องถิ่น
การพิจารณาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับท้องถิ่นนี้ เราสามารพิจารณาได้ทั้งในกรอบของรัฐเดี่ยวและ
ในรัฐรวม อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยประเทศไทยนั้น เป็นรัฐเดี่ยว รวมทั้งประชาชนคนไทยมีความคุ้นเคยกับโครงสร้าง
ของรัฐเดี่ยวมากกว่า รัฐรวม ดังนั้น ในที่นี้ จึงจะเน้นอธิบายความเชื่อมโยงรัฐกับท้องถิ่นในกรอบของรัฐเดี่ยวเป็น
สาคัญ การพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของรัฐเดี่ยวนั้น เรามีความจา
เป็นที่จะต้องพิจารณาถึงองค์กรที่อยู่ระหว่างกลางของรัฐ และท้องถิ่น (Intermediate Structure) เสียก่อน เพราะ
จะทาให้เราทราบว่าได้รัฐ และท้องถิ่นติดต่อสัมพันธ์กันในทางตรง หรือในทางอ้อมอย่างไร และในลักษณะใด การ
จัดระบบความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับท้องถิ่น ในกรณีของรัฐเดี่ยว หากเราพิจารณาควบคู่ไปกับสถานภาพของ
องค์กรของรัฐที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับท้องถิ่นแล้ว เราสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ ความ
เชื่อมโยงแบบไม่มีกฎหมายกาหนดให้มี การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Sub-National Government in
General) ระบบความเชื่อมโยงแบบนี้ พบได้ว่ารัฐบาลกลางจะมีความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองท้ องถิ่นโดยตรง
โดยไม่มีการบริหารราชการส่วนกลางมาขั้นตรงกลาง แม้ว่าจะมีการจัดตั้งองค์กรจากส่วนกลางในพื้นที่ต่าง ๆ แต่
องค์กรเหล่านี้ก็เป็นผู้แทนจากส่วนกลางโดยตรง อีกทั้งไม่ได้มีกฎหมายจัดตั้งให้เป็นองค์กรบริหารส่วนภูมิภาคแต่
อย่างใด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดตั้งสานักงานของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง
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กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยหน่วยงานเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ขึ้น
ตรงต่อส่วนกลางคือกระทรวงที่จัดตั้งสานักงานเหล่านี้ขึ้น ดังนั้น หน่วยงานเหล่านี้จึงจัดเป็น ราชการส่วนกลางที่ตั้ง
สานักงานนอกเขตเมืองหลวง และมิใช่ส่วนภูมิภาค
สาหรับความเชื่อมโยงของท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางนั้น ปรากฏว่าส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมโยงกันตามภารกิจ
หน้าที่ของท้องถิ่น กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องกระทาตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่
ของท้องถิ่น (Local Functions) และ ประการที่สอง ท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่ส่วนกลางมอบหมายให้ท้องถิ่นทาการ
แทน (Delegated Functions) ซึ่งทั้งสองประการมีส่วนกาหนดลักษณะของความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ หากหน้าที่ใดที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ
กับท้องถิ่นจะเป็นไปตามกฎหมาย และกระบวนการกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย หากการหน้าที่ใด ท้องถิ่นต้อง
ทาเพราะว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลกลางมอบหมายให้ทา ความเชื่อมโยงจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกลางกับ
ท้องถิ่น เช่น เมื่อท้องถิ่นกระทาการแทนแล้ว ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย มาตรฐานของงานที่มอบให้ทา
แทนนั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น อย่ า งไร รัฐ บาลกลางผู้ เป็ น เจ้ า ของงานและอานาจหน้ า ที่ มี เป้ า ประสงค์อย่ า งไรจึ ง ได้
มอบหมายงานนั้นให้ท้องถิ่นทาการแทน ฯลฯ
การกาหนดอานาจหน้าที่ ทั้งสองประการส่งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ต่อกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแล และส่งเสริมรวมทั้ง
สนับสนุนการทากิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งที่ให้เป็นตามไปกฎหมายซึ่งรับรองความเป็นอิสระของท้องถิ่น
ไว้แล้วประการหนึ่ง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมอบหมายให้ท้องถิ่นทาหน้าที่บางประการแทนรัฐบาล
กลางอีกประการหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ อย่างไรก็ดี
องค์กรส่วนตรงกลาง ได้แก่ สานักงานของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ในพื้นที่ ก็มีความสาคัญต่อการจัดการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชน และต่อการทากิจกรรมของ ท้องถิ่นอยู่ไม่น้อย เพราะองค์กรตรงกลางเหล่านี้มีทา
หน้าที่หลักในการช่วยเหลือให้รัฐบาลกลาง และท้องถิ่นประสานงานกันได้ง่าย และคล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ กา ร
จัดทาโครงการขนาดใหญ่ ๆ บางโครงการเป็นของรัฐบาลกลางโดยตรงก็ยังคงมี รวมทั้งการทางานร่วมกัน (Shared
Functions) ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็มีอยู่ด้วย ดังนั้น องค์กรตรงกลาง ซึ่งเป็น
ตัวแทนของรัฐบาลกลางจึงมีหน้าที่อานวยความสะดวกให้แก่ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของท้องถิ่นให้
ดาเนินกิจกรรมไปได้อย่างสะดวก เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความเชื่อมโยงแบบมี เครือข่ายการบริหารราชการที่ ได้รับ มอบอานาจจากส่วนกลาง (Network of
Deconcentrated Administrations) ระบบการบริหารราชการในลักษณะนี้ มี ลักษณะเด่นตรงที่รัฐบาลกลางได้
มอบอานาจให้แก่ผู้แทนของตนออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเมืองหลวงอย่างเป็นระบบระเบียบ อีกทั้งมีจานวน
ผู้แทนของราชการส่วนกลางออกไปทาหน้าที่เป็นจานวนมาก และข้อสาคัญในประการต่อมา คือ มีกฎหมายรองรับ
การออกปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการอย่างเป็ นทางการ เรียกว่าเป็นการบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค (Regional
Administration) หั ว ใจส าคั ญ ของการบริ ห ารราชการภู มิ ภ าคเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ระบบการแบ่ ง อ านาจ
(Deconcentration) หรือการมอบอานาจ (Delegation) จากราชการส่วนกลางออกไปให้แก่ผู้แทนของตน ระบบ
การแบ่งอานาจ หรือการมอบอานาจนี้ มีลักษณะเด่น ๆ ด้วยกันแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่ง ระบบ
มอบอานาจโดยกรม ระบบนี้จะมีการมอบอานาจให้แก่ผู้แทนของกรม เพื่อทาหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งแต่ละกรม
อาจจะมีจัดตั้งหน่วยของตนขึ้นเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบบเป็นทางการ และอาจมี การจัดตั้งเป็นหน่วย
บริหารพื้นที่แบบไม่เป็นทางการขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างของหน่วยงานแบบแรก ได้แก่ สานักงานของจังหวัด
ในขณะที่ในแบบที่สองได้แก่ สานักงานของเขตหรือภาคต่าง ๆ ระบบการมอบอานาจโดยกรมต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผล
สาคัญทาให้การบริหารงานในเขตพื้นที่มีการแตกกระจายออกไป เพราะว่าแต่ละหน่วยงาน ต่างได้รับมอบอานาจ
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จากกรมของตน รวมทั้งถูกจัดตั้ง มีระบบงบประมาณ บุคคลากร และต้องทารายงานให้แก่กรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้จัดตั้ง
หน่วยงานของตนขึ้น ระบบมอบอานาจโดยกรมนี้เป็นลักษณะของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย
ข้อที่สอง ระบบมอบอานาจโดยรัฐมนตรีและผู้มีอานาจเสมอคณะรัฐมนตรี ในระบบนี้ รัฐบาลกลางโดยรัฐมนตรี
จะเป็นผู้มอบอานาจของรัฐให้แก่ส่วนภูมิภาคเอง อีกทั้งยังเป็นผู้เลือกสรรผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ระบบนี้รัฐบาล
กลางโดยรั ฐมนตรี มี บ ทบาทโดยตรงในการมอบอ านาจ และผู้ รั บ มอบอ านาจจะต้ องท างานร่ วมกั นในรู ปแบบ
คณะกรรมการ ระบบนี้อาจเรียกว่าเป็นระบบวางแผนการทางานส่วนภูมิภาค (Region Planning Model) ตัวอย่าง
ประเทศที่ใช้ระบบนี้ คือ ประเทศสวีเดน ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ในสภาเขต
ฝ่ายบริหารเขต และกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ของทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อบริหารงานภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
การกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย
หลักการจัดระเบียบการปกครอง หลักการพื้นฐานของการจัดระเบียบการปกครอง/บริหารราชการแผ่นดิน
ของนานาประเทศ แบ่งได้เป็น ข้อที่หนึ่ง การรวมอานาจปกครอง ( Centralization ) เป็นการรวมอานาจการ
ตัดสินใจและการดาเนินการต่างๆไว้ที่ ราชการส่วนกลาง ได้แก่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่สังกัดราชการส่วนกลาง ที่สามารถใช้อานาจบริหารครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นหลักที่ถือเอาสิทธิขาดในการ
ปกครองเป็นที่ตั้ง ข้อที่สอง การกระจายอานาจ (Decentralization ) เป็นวิธีการที่รัฐ / ราชการส่วนกลาง โอน
อานาจการปกครอง หรือ บริหารบางส่วนบางเรื่อง ที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะให้องค์กรหรือนิติบุคคลอื่นรับ
ไปดาเนินการแทน ภายใน อาณาเขตของแต่ละท้องถิ่น ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น โดยมีอิสระ
พอสมควร ราชการส่วนกลางเพียงกากับดูแล (มิใช่บังคับบัญชา) เป็นหลักที่ถือเอาเสรีภาพของประชาชนที่จะ
ปกครองตนเองเป็นที่ตั้ง และข้อที่สาม การแบ่งอานาจ (DE concentration ) เกิดจากข้อจากัดของการรวมอานาจ
ในเรื่องของความล่าช้าและไม่ ทั่วถึงทุกท้องที่พร้อมๆกัน ราชการส่วนกลางจึงแบ่งมอบอานาจการตัดสินใจทางการ
บริหารในบางเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางที่ส่งไปประจาปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาค/ เขตการปกครองต่างๆ
(Field office) สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ นโยบายและวัตถุประสงค์ของราชการส่วนกลาง
รูปแบบและความเชื่อมโยงของการจัดระเบียบการปกครอง
จากหลักการพื้นฐานข้างต้น ประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ต่างก็จัดรูปแบบการปกครองบน
หลักการ ดังกล่าวแต่จะแตกต่างกันไปตามประวัติการปกครอง / การจัดตั้ง / ความเป็นประเทศ โดยอาจแบ่งได้เป็น
3 ประเภท ใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ ข้อที่หนึ่ง แบบที่ส่วนกลางมีอานาจมาก หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการปกครองโดย
รัฐบาลกลาง / ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางในรูปของเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจให้ท้องถิ่นดาเนินการตามที่ส่วนกลางเห็นสมควรภายใต้การดูแลของส่วนกลางทั้งก่อนและหลัง
ดาเนินการผ่านทางกระบวนการทางการเงิน อาทิ ญี่ปุ่น ไทย และอังกฤษ(ในยุคนายกรัฐมนตรี มากาเรต แทชเชอร์)
ข้อที่สอง แบบที่ท้องถิ่นมีอานาจมาก เป็นรูปแบบที่พบในประเทศเกิดใหม่ที่ท้องถิ่นเกิดก่อนรัฐบาลกลาง อานาจ
รัฐบาลกลางคือ อานาจที่ท้ องถิ่นต่างๆมอบให้ ดังนั้น ท้องถิ่นจะรับผิดชอบจัดทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ยกเว้น
กิจกรรมระดับชาติ / ระดับประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สวีเดน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และข้อที่สาม แบบ
ที่พยายามหาดุลยภาพระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น อาทิ ฝรั่งเศส มีการปรับปรุงรูปแบบความเชื่อมโยง ระหว่าง
ส่วนกลาง - ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยปรับบทบาทในการควบคุมของ "ผู้ว่าฯ" ที่รัฐบาล
แต่งตั้งที่เคยมีอานาจมากให้ทาหน้าที่เป็นเพียง "ผู้ประสานงาน" และดูแลงบประมาณจากส่วนกลาง ขณะเดียวกันก็มี
การจัดการดูแลในระดับ "มณฑล" (Region) โดยดูแลเฉพาะเรื่องการวางแผนพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นๆเป็นสาคัญ
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รูปแบบของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น แม้จะมีความหลากหลายในการจัดองค์กร / รูปแบบของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปอาจสรุปได้ว่า มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ หนึ่ง หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นประเภทมหานคร ได้แก่การบริหารมหานครต่างๆ อาทิ โตเกียว นิวยอร์ก ลอนดอน กทม. ฯลฯสอง หน่วย
การปกครองท้องถิ่นของชุมชนที่เป็นเมือง อาทิ เทศบาล หรือ County และสาม หน่วยการปกครองท้องถิ่นของ
ชุมชนขนาดเล็ก / ชุมชนชนบท อาทิ Villege ของสหรัฐอเมริกา หรือ อบต.ของ ไทย
การปกครองท้องถิ่นของไทย ประเทศไทยได้ใช้หลักการจัดระเบียบการปกครองทั้ง 3 รูปแบบ ในที่นี้จะขอ
สรุปลักษณะการกระจายอานาจให้การปกครองท้องถิ่นของไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรก ตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการสมัย ร.5 จนถึ งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 ช่วงนี้รัฐยังรวมศูนย์อานาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ การแบ่งอานาจให้ภูมิภาค และกระจาย
อานาจให้ท้องถิ่นยังมีน้อย ในส่วนกลางมีการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่วนภูมิภาคมีการจัดตั้งแขวง อาเภอ
เมื อง ส่ ว นท้ องถิ่นมี ก ารจั ด ตั้ ง สุ ขาภิบาลกรุง เทพฯ กับสุ ขาภิบ าลหัว เมื อง โดยได้ ต รา พระราชบั ญ ญั ติ จั ด การ
สุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 ขึ้น รองรับการจัดตั้งสุขาภิบาลในพื้นที่ที่พร้อม ซึ่งมีการจัดตั้งน้อยมาก ไม่ได้ขยาย
ไปทั่วราชอาณาจักร ช่วงที่สอง ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2540 เป็นช่วง 65 ปีที่มี
วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น หรือการกระจายอานาจมาก เริ่มจากการจัดตั้งเทศบาลในปี 2476 สภาจังหวัด
ในปี 2481 สุขาภิบาลในปี 2495 องค์การบริหารส่วนตาบลในปี2499 เป็นการเริ่มให้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น
ในเขตเมืองก่อน แม้จะมี การเลือกตั้งสภาท้องถิ่น แต่ผู้บริหารของสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมา
จากข้าราชการและ ผู้บริหาร อบต. มาจากกานัน ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งของราษฎร การมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นเริ่มมีการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานครเมื่อ
ปี 2518 เมืองพัทยาเมื่อปี 2521 ต่อมาก็ได้มีการปรับรูปแบบขององค์กร ปกครองท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น
พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ช่วงที่สาม ปี 2540 - ปัจจุบัน เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงได้
กาหนดเรื่องการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นไว้ชัดเจนขึ้น โดยให้ท้องถิ่นมีอานาจอิสระในการบริหารงานของตนเอง
มากขึ้น ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง เพิ่มเติมหน้าที่เกี่ยวกับการทานุบารุง ศิลปวัฒ นธรรม จารีต
ประเพณีท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีกฎหมายรองรับให้มีเป้าหมายในการกระจายอานาจที่
ชั ด เจน เช่ น ให้ ท้ อ งถิ่ น มี รายได้ เป็ น 20 % ของรายได้ รั ฐ บาลภายในปี 2544 และ 35 % ภายในปี 2549
ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่มีความซ้าซ้อนระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค กับท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี ทา
ให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายของ ท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และจัดตั้งองค์กรรองรับ
เพื่อให้การกระจายอานาจการปกครองแก่ท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบเวลาและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบฉบับต่างๆ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy) คือ ประชาธิปไตยในระดับรากฐานของสังคม เพราะ
ประชาชนในท้องถิ่น สามารถเรียนรู้และทาความเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ได้จากการเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้โดยตรง ดังเช่น การรวมกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่น เพื่อ
ตัดสินใจทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นของตน ไม่ว่าจะเป็นการทาถนนเข้าหมู่บ้าน การสร้างบ่อกาจัดขยะ ฯลฯ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสกระทบต่อการดารงชีวิต หรือมีความใกล้ตัวชาวบ้านในท้องถิ่นได้มาก ประชาธิปไตยท้องถิ่น
จึ ง มี ค วามแตกต่ า งไปจากประชาธิ ป ไตยระดั บ ชาติ ใ นปั จ จุ บั น อั น เป็ น ประชาธิ ป ไตยสมั ย ใหม่ ( Modern
Democracy) ที่ประชาชนใช้การเลือกตัวแทน ไปใช้อานาจปกครองแทนตนเอง (Representative Government)
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ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองระดับดังกล่าว อยู่ที่เรื่องการให้ความสาคัญกับหลั กการที่ว่าด้วย
“การปกครองตนเอง” (Self-Government Democracy)
พิจารณาในแง่รูปแบบและความเชื่อมโยงของการจัดระเบียบการปกครองแล้ว สรุปได้ว่า การปกครอง
ท้องถิน่ ของ ไทย ในระยะแรก เป็นรูปแบบที่ส่วนกลางมีอานาจมาก ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการแต่งตั้งเป็นส่วนใหญ่
ขาดอานาจอิส ระ ทางการเงิน การคลั ง การจั ด เก็บ ภาษีอากรต่ า งๆ ต่ อเมื่ อมี การประกาศใช้ รัฐธรรมนู ญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แล้ว จึงมีการปรับปรุงรูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพิ่มหน้าที่ กระจายอานาจ
ด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บภาษีต่างๆมากขึ้น และเพิ่มมิติใหม่ในการควบคุมตัวผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยประชาชน ด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบังคับท้องถิ่น และเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นได้ด้วย ซึ่งเมื่อมี
การกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ท้องถิ่นก็จะมี
อานาจอิสระในการบริหารงานของตนเองได้มากขึ้น โดย ส่วนกลางก็ยังมีกลไกในการกากับดูแลการดาเนินการของ
ท้องถิ่นผ่าน คณะกรรมการระดับต่างๆในรูปแบบไตรภาคี ทาให้ การใช้อานาจจากส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น เกิดดุลยภาพที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
จากข้อมูลประวัติความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มของ
การกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นมากขี้น โดยเริ่มจากให้อานาจแก่ท้องถิ่นที่เป็นชุมชนเมืองก่อน จัดตั้งเป็นเทศบาล
สุขาภิบาล ต่อมาขยายเป็นพื้นที่ทั้งจังหวัด เช่น อบจ. แม้ในระยะแรกผู้บริหารและสมาชิกสภาของบางรูปแบบจะมา
จากการแต่ ง ตั้ ง แต่ ก็ ค่ อ ยๆหมดไป ส่ ว นพื้ น ที่ ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษก็ มี รู ป แบบของท้ อ งถิ่ น เป็ น การเฉพาะเช่ น
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และในท้ายที่สุดก็ขยายพื้นที่ของท้องถิ่นลงไปถึงชุมชนระดับตาบลคือ อบต. จนเมื่อ
รัฐธรรมนูญปี 2540 ประกาศบังคับใช้ โดยแยกเรื่องของการ ปกครองท้องถิ่นไว้เป็นหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ ทาให้
อานาจในการปกครองตนเองของประชาชนมีมากขึ้น เช่น มีสิทธิการเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าชื่อกัน
เสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพิ่มเติมหน้าที่ในการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดี ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสรับรู้ มีส่วนร่วม และใช้สิทธิในการปกครองชุมชนตนเองได้มากขึ้น
บนพื้ นฐานของการยอมรับ มีส่ วนร่วม มีอิสระ เพื่ อการพัฒ นาที่ ยั่งยื น ของชุ มชน สัง คม และประเทศชาติ โดย
ส่วนรวม
หัวใจสาคัญของประชาธิปไตยที่แท้จริง อันสะท้อนให้เห็นผ่านประชาธิปไตยท้องถิ่น ในเชิงแนวความคิด
นักปรัชญาชาวอังกฤษที่ชื่อว่า จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ได้ให้มุมมองที่สาคัญต่อความเชื่อมโยง
ระหว่ า ง ประชาธิ ป ไตยท้ องถิ่น กับ การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เอาไว้ ว่ า การปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ มี ความเป็ น
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นนั้น จะต้องให้ความสาคัญต่อการเชื่อมโยงความคิดเรื่องความเป็นอิสระในท้องถิ่น
(Local Autonomy) เข้ากับเป้าหมายในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน (Popular Responsiveness)
เพื่อให้การปกครองท้องถิ่น เป็นวิถีทางในการรับประกันเสรีภาพของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้
อานาจของรัฐบาลส่วนกลาง และเป็นกลไกหนึ่งที่จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งท้ายที่สุดจะทาให้เกิด
การศึกษาทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทาให้ประชาชนมี
ความคุ้นเคยกับประชาธิปไตย และเรียนรู้วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติตามแบบประชาธิปไตยไปโดยปริยาย ใน
ลาดับต่อไป ผู้เขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดของหลักการสาคัญของประชาธิปไตยท้องถิ่น และยกตัวอย่างรูปธรรม
ของประสบการณ์เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย ประเด็นแรก
ก่อให้เกิดและกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (Greater political participation by the
people) การปกครองท้องถิ่นซึ่งมีผู้นามาจากการเลือกตั้งมีประโยชน์เริ่มตั้งแต่การกระตุ้นความสนใจของประชาชน
และการที่ผู้นาเหล่านั้นมาจากการเลือกตั้งเสนอนโยบายให้ประชาชนได้ทราบ ได้คิด ถกเถียงและตัดสินใจเลือก
ย่อมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น
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ประเด็นที่สอง ก่อให้เกิดความรับผิดชอบของผู้นาต่อประชาชน (Account ability) ที่ผ่านมาคาว่า
Accountability เป็นคาที่ไม่ค่อยปรากฏในสังคมไทย แต่เป็นคาที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมประชาธิปไตย
ตะวันตก เพราะว่าคานี้หมายถึงพันธะสัญญาหรือความรับผิดชอบในทางการเมืองที่ผู้มาจากการเลือกตั้งมีต่อผู้
เลือกตั้ง เนื่องจากว่าประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งตัวแทนของตนตัวแทนเหล่านั้นจึ งจะต้องมีความรับผิดชอบในแง่ที่ว่า
ตัวเขาเข้าไปทางานอะไร ผลของงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือส่วนตัว ต้องอธิบายได้ว่าทาไมต้องทาเช่นนั้น
ประเด็นที่สาม การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งจะขจัดระบบเผด็จการของรัฐบาล กล่าวคือ เมื่อมีการกระจายอานาจ
มากขึ้น ท้องถิ่นเข้มแข็ง การยึดอานาจและการใช้อานาจเผด็จการจากส่วนกลางก็จะเป็นไปได้ยาก ประเด็นที่สี่
การเมื อ งท้ อ งถิ่น เป็ น เวที ส ร้ า งนั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ การเรี ย นรู้ท างการเมื อ งในท้ องถิ่ น ท าให้คุ ณ ภาพของ
นักการเมืองระดับชาติสูงขึ้น ประเด็นที่ห้า การสร้างประชาธิปไตยหรือการพัฒนาการเมืองที่ มั่นคงจะต้องเริ่มจาก
การสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อน จากนั้นจึงขยายไประดับประเทศ และประเด็นสุดท้าย ประเด็นที่หก
การปกครองท้องถิ่นทาให้เกิดการเข้าสู่ทางการเมืองของประชาชน ( Politicization ) เมื่อมีการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่น ทาให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ย วกับการเมือง และประชาชนก็จะเกิดความผูกพัน และใส่ใจการเมืองมากขึ้น
เพราะการบริหารกิจการท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของประชาชน
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บทบาทของตารวจท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
The Role of Thailand’s tourist police for Development of a Tourism Industry of Thailand

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

นรนท สินภิบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา สมพอง

บทคัดย่อ
ประเทศไทยนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ รัฐบาลต้องมุ่งเน้นความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สาหรับการดูแล
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั้น จาเป็นต้องพัฒนาบทบาทของตารวจท่องเที่ยวให้ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้ดี มีจิตสานึกในการให้บริการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีบุคลิกภาพ
น่า เชื่ อถือ และน่ า ไว้ ว างใจ มีความสามารถและทั กษะในการแก้ไ ขปั ญหาเพื่อขับ เคลื่ อนการปฏิบั ติ ไปสู่ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้มีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ตารวจท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
Abstract
Thailand’s Quality Tourism in the safety supervision of Thailand’s tourist police for
safety foreign tourists. The role tourist police must be were ; Well spoken in foreign languages,
Mindful of service, Well competent , Well communicative and co-operative, Moral in conduct,
properly behaved and well be example to all , Honest and upright , Faithful and trustful
personalities and Well competent and resolved for Development of Thailand’s Tourism
Industry effectiveness.
Key word : tourist police, Thailand’s Tourism Industry

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตั วสูง มีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญ นามาซึ่ง เงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งในปี 2560 สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศโดยประมาณ 700,000 ล้านบาท
(ปิยะมาน เตชะไพบูลย์: 2560) นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการ
คมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาท
สาคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลารวดเร็ว กว่าภาคผลิตและบริการอื่น ๆ
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)
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ขณะเดียวกันความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็เป็นเรื่องสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว จะเห็นได้จากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจานวนมาก แต่ก็ต้อง
ป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมและการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัว รัฐบาลจึงได้จัดให้
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การอ านวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภั ย ให้ แก่ นั กท่ องเที่ ย วโดยเฉพาะ
นอกเหนือไปจากหน่วยงานตารวจในพื้นที่ (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2560)

พัฒนาการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยกับหน่วยงานตารวจท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป สรางอาชีพและรายไดใหกับประเทศไทยเปนจานวนเงินมหาศาล เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร จึงถือไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกประเทศไทยเปนอยางมาก
(สานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, 2559) แตการที่จะใหนโยบายการทองเที่ยวสัมฤทธิ์ผล ตามเปาหมายที่ไดตั้งไวนั้น
จะตองมีความรวมมือจาก ทั้งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนตองรวมกันรับผิดชอบในการดูแล
รักษาไวซึ่งแหลงทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหแก่
นั กทองเที่ ย ว ทั้ ง นี้ หนวยงานหลั กในการดู แลรักษา ความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรัพ ย สิ น ของนั กทองเที่ ย ว ไดแก
กองบัญชาการตารวจทองเที่ยว สานักงานตารวจแหงชาติ ซึ่งมีภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สินการอานวยความสะดวก และการ ใหบริการแกนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางชาตดังนั้น การใหบริการ
ของตารวจทองเที่ยว จึงเปนภารกิจที่สาคัญในอันที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ
การทองเที่ยวของประเทศไทยในทางหนึ่ง รัฐบาลจึงได้จัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอานวย
ความสะดวกและรั กษาความปลอดภั ย ให้ แ ก่นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะนอกเหนื อ ไปจากหน่ ว ยงานต ารวจในพื้ น ที่
(สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2560)
โดยแรกเริ่มในปี พ.ศ.2519 ธุ รกิจ เอกชนร่วมกับการท่องเที่ย วแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ท. ในขณะนั้ น
ได้ประสานความร่วมมือให้กรมตารวจพิจารณาดาเนินการให้ความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็น
กรณีพิเศษ กรมตารวจจึงได้จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (ศอ.นท.) ขึ้นในสังกัด
กองปราบปราม มีกาลังพลประมาณ 60 นาย ทาหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียนและตรวจตราให้ความคุ้มครอง รักษาความ
ปลอดภัยในย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนั้นธุรกิจเอกชนได้ร่วมกัน
บริ จ าคยานพาหนะและอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารให้ ไ ว้ ใ นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น นั้ น เอง กรมต ารวจ
ได้ดาเนินการขอจัดตั้ง กองบังคับ การต ารวจท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเป็ นหน่ วยงานถาวร ที่รับผิด ชอบในด้านการอานวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณ
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ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้ปี พ.ศ.2523 เป็นปีท่องเที่ยวและให้กรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ
ภารกิจอานวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย แก่นักท่ องเที่ ย ว โดยจั ดให้ด าเนิ น การอย่ า งจริง จัง และต่อเนื่ อง
กรมตารวจและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันปรับปรุง ศอ.นท. เป็น“ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว”(ศช.นท.)
ขึ้นเพื่อนบริการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับคาร้องทุกข์ กรณีประสบปัญหาอาชญากรรม การเอารั ดเอาเปรียบโดยขยายความ
รับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อันได้แก่ เมืองเชียงใหม่ พัทยา
ภูเก็ต และหาดใหญ่ โดยที่สถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่
อื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตารวจภูธรภาค 9 อันจะท าให้การ
แก้ไขปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับตารวจภูธรภาค 9 (นรินทร์ ปันยานะ, 2547)
ในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ตระหนักในความสาคัญของหน่วยงานเฉพาะกิจดังกล่าว จึงได้จัด ตั้งหน่วยงาน
ตารวจท่องเที่ยวถาวรขึ้น คือ กองกากับการ 8 สังกัดกองปราบปราม ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตารวจ
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2525
อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจานวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น
และจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายไปทั่วประเทศ ทาให้ โครงสร้างตารวจท่องเที่ยวในระดับกองกากับการ ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภารกิจการอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รัฐบาลจึงได้ยกฐานะตารวจ
ท่องเที่ยวขึ้นให้เป็นกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตารวจสอบส่วนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการกรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 17) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2534
หลังจากที่มี การขยายขึ้นเป็นกองบัง คับการตารวจท่ องเที่ ยว เมื่อได้มีการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ป ระสบปัญหา
เกี่ยวกับการขาดแคลนด้านกาลังพลที่ไม่ส ามารถปฏิบัติหน้าที่ ดูแลอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุม
พื้น ที่อย่ างทั่ วถึง กรมต ารวจซึ่ง ต่ อมามีพ ระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2541 โอนจั ด ตั้ง ขึ้นเป็ นส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการเป็น กองบัง คับ การหรือส่ วนราชการที่ เรียกชื่ออย่ างอื่นในส านั กงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่ง มีผ ลให้
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 1 ฝ่ายอานวยการ และ 6 กองกากับ
การ ตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้มีปริมาณ
นักท่ องเที่ยวเดิน ทางเข้า มาในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่ างต่ อเนื่ อง ดังนั้ น เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัย การ
ให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงยกฐานะกอง
บังคับการตารวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตารวจสอบส่วนกลาง และจัดตั้งขึ้นเป็นกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2560)
กฎกระทรวง แบ่ง ส่วนราชการเป็น กองบั งคับการหรือส่วนราชการอย่ างอื่น ในส านักงานตารวจแห่งชาติ
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 ได้กาหนดส่วนราชการของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยวและอานาจหน้าที่ ไว้ ดังนี้
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(ก) กองบังคับการอานวยการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ด าเนิ น การเกี่ย วกับงานธุ รการ งาน สารบรรณ งานประชาสัม พั น ธ์ งานช่ว ยอานวยการ และงาน
เลขานุการของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ ตารวจท่องเที่ยว
3) ดาเนินการเกี่ยวกับงานการข่าวและสถิติข้อมูลของกองบัญชาการตารวจ ท่องเที่ยว
4) ดาเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ
งานส่งกาลังบารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการ ตารวจท่องเที่ยว
6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
7) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศของกองบัญชาการ ตารวจท่องเที่ยว
8) ดาเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ ตารวจท่องเที่ยว
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(ข) - (ง) กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 1 - 3 แต่ละหน่วยงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษั ตริย์ พระราชินี พระรัช ทายาท ผู้ สาเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง รักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญอื่น ๆ
2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
ทั่วราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็ น การชั่ ว คราวเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วหรื อ เพื่ อ การอื่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง ในกรณี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในกรณี ความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
3) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั่วราชอาณาจักร
4) ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ไ ด้รับมอบหมาย ใน
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 1 ให้มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเป็น ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่งการ และ
สื่อสารข้อมูล
(จ) กองกากับการควบคุมธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ควบคุ ม ป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว และมั ค คุ เ ทศก์ ทั่ ว
ราชอาณาจักร
2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อการ
ท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และใน
กรณีความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย”
สาหรับเขตอานาจหน้าที่เป็นไปตามประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่องการกาหนดหน่วยงานและเขตอานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานกองบัญชาการตารวจ
ท่องเที่ยวมีเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองทั่ราชอาณาจักร (ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ, 2560)
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บทบาทและอานาจหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยว
ตารวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว สานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัด
(ข) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(ค) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการ
ท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และใน
กรณีความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
(ง) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย การป้ อ งกั น และปราบปราม อาชญากรรมทั่ ว
ราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสาคัญและประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
(จ) ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย”
ตารวจท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ อานวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจัดงาน หรือ ร่วมงานต่ างๆ ในประเทศไทย พร้อมขจัดปัญหาการหลอกลวง
การเอารัดเอาเปรียบ และคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้จัดงาน และผู้ร่วมงานให้ดีที่สุด โดยเน้นวิธีการทางานด้วยบริการที่รวดเร็วจากการประสานงานกับชุมชน
ให้ประชาชนคอยช่วยเป็นหูเป็นตาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้กับทางตารวจอีกแรง ซึ่งนี่จะช่วยสร้างความ
มั่นใจ และประทับใจกับชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย (TCEB, 2561)

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย
เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยพบว่าจะมีนัยสาคัญต่อโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคมไทย
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นพลวัต และซับซ้อนยากต่อการพยากรณ์ ทาให้เกิด
ความท้าทายในการดาเนินงานเป็นทวีคูณ ในขณะที่ หลายภาคส่วนได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีความ จาเป็นยิ่งยวดที่ต้องบูรณาการมิติต่าง ๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่ความ
ยั่งยืนมากขึ้น (ปิยะมาน เตชะไพบูลย์, 2560)
สภาพปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนนั้น มีมิติ การพัฒนาที่ต้องจัดการให้เกิด “ความสมดุล”
ที่สาคัญอยู่ 4 มิติ กล่าวคือ มิติเจ้าบ้าน/อุปทาน (Host) มิติผู้มาเยือน (Guest) มิติกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
(Tourism Mechanism) และมิติด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) หากเราวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงปัญหาการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ปัญหาของการท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่จานวน
ของผู้มาเยือน (นักท่องเที่ยว-Demand) สังเกตได้จากจานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ประเทศได้
เผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ มากมาย หากแต่ ปัญหาคือคุณภาพของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ปัญหาสาคัญที่ถูกมองข้ามมา
โดยตลอด และปัญหานี้เองส่งผลกระทบโดยตรงต่อการได้มาซึ่งนักท่องเที่ยวคุณภาพ คือ การจัดการฐานทรัพยากรและ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Supply) ที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากอานาจ ในการพัฒนาและจั ดการ Supply กระจายไป
ยังหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การ
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จัดการอุปทาน ทางการท่องเที่ยวไร้ทิศทาง ไม่มีเอกภาพมากนัก รวมทั้งเกิดการกระจายตัวของอานาจ ในการบริหาร
จัดการ ซึ่งสวนทางกับนโยบายการพัฒนาและการตลาดของหน่วยงานทางการ ท่องเที่ยวหลัก สะท้อนภาพของการ
พัฒนาและการจัดการที่ขาดองค์รวม (Holistic) และขาดการบูรณาการ (Integration) (วันทิกา หิรัญเทศ, 2554)
นอกจากนี้ ยั ง มี ปั ญ หาด้ า นการก ากั บ ดู แ ล (Regulator)
โดยเฉพาะการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายต่ า งๆ
(Law Enforcement) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้ง (1) การรุกล้าพื้นที่อุทยานและพื้นที่สาธารณะ
ของผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจบริการการ ท่องเที่ยว เช่น การสร้างรีสอร์ทในพื้นที่อุทยาน และความไร้ระเบียบ
ของผู้ประกอบการเตียง ผ้าใบบริเวณชายหาด เป็นต้น (2) การพิจารณา ให้ใบอนุญาตสถานประกอบการท่องเที่ยวและ
โรงแรมที่ไ ม่มีมาตรการป้องกันมลพิษและ ผลกระทบอย่า งเพีย งพอ (3) การกากับดู แลธุรกิจ ทั วร์และบริการการ
ท่องเที่ยวที่ดาเนินธุรกิจเกินกว่า ขอบเขตธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต (4) การติดตาม และดาเนินคดีกับธุรกิจที่เอาเปรี ยบ
หรือหลอกลวง ผู้บริโภคคือนักท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจรถแท็กซี่ ธุรกิจ กลางคืน และธุรกิจจาหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น
เมื่อมาดูว่าเพราะเหตุใด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นนั้น พบว่า ทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจโลกจะมีการเคลื่อนตัวจากสิ่งที่เรียกว่า Heavy Industry ไปสู่ Soft Industry เพิ่ม มากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการก็เป็นส่วนหนึ่งของ Soft Industry และสาเหตุที่ Soft Industry เข้ามามีบทบาทสาคัญในการ
พัฒนาโลก ตัวอย่างในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ก็ได้ให้ความสาคัญ กับ Soft Industry
เนื่องมาจากต้นทุน ของการผลิตอยู่ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม เพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทาให้รัฐบาลไทยได้เน้น
แนวคิดเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ ที่หันมามองทุนปัญญา ทุนมนุษย์ ในการยกระดับสู่การพัฒนา เศรษฐกิจด้วย จากการ
สารวจของหลายๆ หน่วยงาน พบว่าอุ ตสาหกรรมที่ส่งผลต่อ เศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2555-2574 มีอย่างน้อย 5
อุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอาหาร
(ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์, 2560)
ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหาร โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกยังคงเป็นศักยภาพสาคัญของประเทศไทย แต่ก็เกิด
คาถามว่าวิธีการที่เราจะสามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักทั้ง 5 ที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้า ไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้าซึ่ง
ก็คือ อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว กระบวนการต้องทา อย่างไร หมายความว่าโจทย์ของประเทศไทยจะเอา
อุตสาหกรรมอาหารไปเชื่อมโยง กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลายเป็น Gastronomic Tourism หรือ Food Tourism
จะนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างไร ในฐานะสิ่งของที่ระลึกหรือ
งานมหกรรมต่างๆ ก็เกิดคาถามขึ้นมาอีกว่าทาไมรายได้ของ ประเทศไทยซึ่งมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอันดับ
ต้นๆ แต่กระบวนทัศน์ในการ พัฒนาการท่องเที่ยวไม่ได้มองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมต้นน้า
คือ เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องให้ความสาคัญแต่กลับไปมุ่งเน้นอุ ตสาหกรรมอื่นๆ ที่เป็น องค์ประกอบและพยายาม
หาทางเชื่อมโยงมายังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งที่ผ่านมาหลายภาคส่วนคิดว่าเมื่อจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
อื่นดีแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการก็จะดีเอง ซึ่งโดยส่วนตัวกระผมเห็นว่าเป็นการมองที่ผิด เพราะภาครัฐ
ต้องพุ่งเป้าไปที่ การท่องเที่ยวเป็นหลัก เน้นบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการแล้วหันไปมองว่าจะนาไป
เชื่ อมโยงกับ อุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่า งไร การส่ ง เสริมให้หน่ วยงานส่ง เสริมการ ท่ องเที่ ย วท าหน้ าที่ เป็น Marketing
Intelligence Unit ในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศต่าง ๆ
ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวได้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.2551)
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แนวทางการพัฒนาบทบาทตารวจท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
แนวทางการพัฒนาบทบาทตารวจท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย มีประเด็นสาคัญ
2 ประการ คือ 1.แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และ 2.แนวทางการพัฒนาบทบาทตารวจท่องเที่ยว
1. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
จากการศึก ษาพั ฒ นาการของอุต สาหกรรมการทองเที่ ย วไทย และปั ญ หาต่ า ง ๆ ของการท่ อ งเที่ ย วไทย
ตลอดจนการปรับปรุงหน่วยงานตารวจท่องเที่ยว จะเห็น ได้ว่า แนวทางการพัฒนาอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
อย่างน้อยควรดาเนินการ ดังนี้
1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ในเขตพื้ น ที่ที่ มี โ ครงสร้า งเศรษฐกิจ อิง กับ ภาคการท่ องเที่ ย วเป็ น หลั กเพื่ อให้องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพต่อเนื่อง และตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นพัฒนา
ศักยภาพและความน่าเชื่อถือของตารวจท่องเที่ยวของไทย (World Economic Forum – WEF, 2013)
1.2 เร่ง สร้า งระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อช่ ว ยการวางแผนพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วของชาติ ( Decision
Support System for Tourism Planning and Development)
1.3 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เร่งปฏิรูป การบังคับใช้กฎหมายให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายทั้งในส่วนของการให้ใบอนุญ าตประเภทต่างๆ (เช่น มัคคุเทศก์ โรงแรม ธุรกิจทัวร์ การถือครอง ที่ดิน
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น)
1.4 กากับดูแลการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม (เช่น เสียงดัง น้า
เสีย การผูกขาดแบบ มาเฟีย เป็นต้น)
1.5 กากับดูแลและควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิน
กว่าที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของชาวต่างชาติโดยมีคนไทยเป็นตัวแทน (นอมินี)
1.6 ปรับปรุงบทบาทตารวจท่องเที่ยวด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
2. แนวทางการพัฒนาบทบาทตารวจท่องเที่ยว
การใหบริการของตารวจทองเที่ยวเปนภารกิจที่สาคัญในอันที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกับการทองเที่ยวของประเทศไทยในทางหนึ่ง และภารกิจในด้านการจัดการความปลอดภัยในการ
เดินทางท่องเที่ยว ควรจะมีการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ยกระดับการเดินทางท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากลโดยการสนับสนุนและกาหนดมาตรการสร้ างความเชื่อมั่นเรื่องของ
ความปลอดภัย ทั้งในเส้นทางการเดินทางบนท้องถนน และเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เช่น อุบัติเหตุทางรถ โรคประจาตัว การจมน้า เป็นต้น ซึ่งตารวจมักเป็นบุคคลแรกที่ผู้ประสบภัยนึกถึงเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ ตารวจท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาและวิชาการตารวจแล้ว ยังต้องมีความรู้ด้าน
การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น อี ก ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งทั น ท่ ว งที ก่ อ นน าส่ ง โรงพยาบาล
(นรินทร์ ปันยานะ, 2557)
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ดังนั้ น จึ ง จาเป็น อย่า งยิ่ง ที่จะต้องมีการปรับปรุงบทบาทตารวจท่ องเที่ยว ด้า นการดูแลรักษาความปลอดภัย อย่า ง
เคร่งครัด ดังนี้
1. พั ฒ นาการให้บ ริการ เอื้ออานวยความสะดวกแก่นั กท่ องเที่ ย ว ใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย กั บ การเปิ ด ตั ว
แอพพลิเคชั่นเสมือนจริง เช่น Thailand Tourist Trips and Tips AR Book ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีเสมือนจริง
(Augmented Reality หรือ AR Code) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ควร
ทราบให้กับนักท่องเที่ยว
2. เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวไทยและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia)
3. ส่งเสริมความรู้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี มีจิตสานึกในการให้บริการที่ดี มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสมเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีบุคลิกภาพน่าเชื่อและน่าไว้วางใจ และมีความสามารถและทักษะในการแก้ไขปัญหา
4. การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานกับตารวจท่องเที่ยว

บทสรุป
การพั ฒ นาอุต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วไทย โดยมุ่ ง เน้ น ระบบความปลอดภัย ของนั กท่ องเที่ ย วเป็ น ส าคั ญ
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ มีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และให้บริการ ช่วยเหลือ เอื้ออานวยความสะดวก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู กต้ องในขณะท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย เพื่ อสร้า งความเชื่ อมั่ น ในด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ
นักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ตารวจท่องเที่ยว จึงจาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างดีในการสื่อสาร
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อร่วมส่งเสริ มผลักดันให้
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยอันจะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทาให้ทราบความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ภาครัฐจะต้องสร้างความชัดเจน โดยดาเนินการให้โทษกับ ผู้ที่กระทาผิดในเรื่องปัญหากฎหมายด้านที่ดิน
หรือให้นโยบายในการปฏิบัติตน ของผู้พักอาศัยหรือผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่มีปัญหาในปัจจุบัน และเร่งสร้าง ความ
เข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ประชาชนในท้องถิ่น รวมไปถึงนักท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมีความรู้ความ
เข้าใจถึงนโยบายของภาครัฐ และ สามารถดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ควรให้ความร่วมมือกัน
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญของการท่องเที่ยว และร่วมกันอนุรักษ์ ปรับปรุง
พัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยร่วมกันดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเก็บข้อมูล การ
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วางแผน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดกฎระเบียบข้อบังคับในแหล่งท่องเที่ยว ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนิน งานทุกระยะ เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงให้การ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแก่ นักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวเกิดเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนไป
จากความ เป็นจริง
3. ผู้รับบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตน ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบั งคับของ
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง รวมไปถึงควร เคารพวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่ง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้ดารงอย่างยั่งยืนและสืบทอดเป็นมรดกที่มีคุณค่าต่ออนุชนรุ่นหลัง
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บทคัดย่อ
ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานในสังคมไทยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยในตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ประชาชน
ก็ยังมีปัญหาด้านสุขภาพในด้านต่างๆต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมาย ดังนั้นการให้ความรู้ในการดูแล
ตนเอง และการป้ องกัน รักษา ต้ องมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ด้ ว ยในยุ คโลกาภิวั ต น์ การเข้าถึง ข้อมู ล ข่า วสารต่ า งๆขอ ง
ประชาชนทาได้รวดเร็วแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยัง ไม่ได้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษา
สุขภาพ ดังนั้นการใช้เครือข่ายทางสังคมเข้ามามีบทบาทในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ที่มีประโยชน์ก็จะ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพและป้ องกันตนเองจากโรคภัยต่า งๆ เมื่ อประชาชนสุขภาพแข็ง แรง ก็ส่ งผลต่อเนื่องในภาคการบริการ
สาธารณะสุขลดลงประชาชนก็ไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องมารักษาที่โรงพยาบาล หรือสามารถดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นได้
ท าให้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้น จากภาคการบริ การด้ า นสาธารณะลดลง ท าให้ รัฐ บาล ประเทศชาติ ไ ม่ ต้ อ งเสี ย
งบประมาณด้านสาธารณะโดยไม่จาเป็น ดังนั้น การใช้เครือข่ายทางสังคมประสานกับ ภาคประชาชนที่เข็มแข็งใน
ปัจจุบัน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรนามาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณะสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน
คาสาคัญ : เครือข่ายทางสังคม ,การส่งเสริมสุขภาพ
Abstract
Health Problems This is a long-standing problem in Thai society. No matter how
many ages in the past to present. People also have health problems in various areas.
Continuous It also has new diseases. More happenings Therefore, self-care education. And
prevention. Must be effective In the age of globalization. Access to information. The people
are fast. But there is still a part. Can not access useful information to maintain health. Thus,
the use of social networks has played a role in spreading information. Knowledge is useful
to promote the people. Get more thorough information. This has resulted in people having a
better understanding of how to maintain their health and protect themselves from various
diseases. When people are healthy. As a result, public health services have been declining.
Do not go to the hospital. Can be self-care. Cause As a result of the decline in public
services. Make the government The public does not need to waste public budgets.
Therefore, the use of social networks in coordination with the public sector at present. It is
an alternative that should be adopted as a solution to the problem of public health in
Thailand today.
Keywords : Social Networks , Health Promotion
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บทนา
“ตูนบอดี้แสลม” กับ “โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ยังคงเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่อยู่ในความทรงจาของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เป็นการ
ร่วมแรงร่วมใจโดยไม่มีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาแทรก ไม่มีผลประโยชน์น้อยใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งสานักข่าว
ทุกช่องต่างพร้อมใจนาเสนอข่าวเชิงบวก ทาให้ประชาชนรับรู้ถึงการเสียสละโดยไม่หวัง ผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผล
ให้ยอดการบริจาคเงินเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ โครงการนี้จึงเป็น “Social movement” หรือการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่ประสบความสาเร็จสูงสุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่ ภายใต้ความสาเร็จนี้ก็ สะท้อนความจริงของ
กระทรวงสาธารณสุข และส านั กงานหลั กประกันสุ ขภาพ แห่ง ชาติ (สปสช.) ให้เป็น ที่รับ รู้อย่า งกว้า งขวางแก่
ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ ทราบว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นยังมีความขาดแคลน
งบประมาณอีกเป็นจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถ จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเพีย งพอในการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เมื่อเป็นเช่นนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงดาเนินการการระดมทุนด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
รองรับปัญหาที่สั่งสมมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการทาตู้รับการบริจาคในหลากหลายโครงการ การขายสินค้า ประเภท
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และของตกแต่งในนามของโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสมทบ
ทุนผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
จนกระทั่งมาถึง “โครงการวิ่งการกุศล” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ท างการแพทย์ที่
จาเป็นหลายรายการ ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง โครงการ “ก้าวคนละ
ก้าว” เพื่อ จัดหางบประมาณให้โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนธันวาคม 2559 ระดมเงิน
ได้ 70 ล้านบาทโดยวิ่งจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทาง 400 กิโลเมตร ครั้งที่สอง โครงการ
“1ล้าน5แสนก้าววิ่งเพื่อชีวิต ” ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาโรงพยาบาลศิริราช โดยวิ่งจาก
จุดเริ่มต้นคือเชียงใหม่ สิ้นสุดที่โรงพยาบาลศิริราช ได้เงินบริจาคราว 125 ล้านบาท และมีการเปิดรับบริจาคผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ และ ครั้ ง ที่ ส าม ในช่ ว งต้ น เดื อ นตุ ล าคม 2560 คื อ การวิ่ ง ในโครงการ “ก้ า วคน ละก้ า วเพื่ อ
11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” โดยจะวิ่งจาก อ.เบตง จ.นราธิวาส ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นระยะทางร่วม
2,000 กิโ ลเมตร เพื่ อตั้ ง เป้ า ให้ไ ด้ รับ บริจ าคราว 700 ล้ า นบาท เป็ น โครงการกุศลที่ป ระสบความส าเร็จ สู ง สุ ด
มีประชาชนทุกภาคเฝ้าติดตามและพร้อมใจเข้ามามีส่วนร่วมมากเป็นประวัติศาสตร์ และมีองค์กรสาธารณประโยชน์
จ านวนมากให้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการจนประสบความส าเร็ จ ร่ ว มกั น นอกจากนี้ บริ ษั ท จี ดี เ อช และ
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ได้จัดทาภาพยนตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” เกี่ยวกับภารกิจ
55 วัน ของโครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งรับชมฟรีตั้งแต่วันที่ 6-16 กันยายน 2561 และสามารถการบริจาคเพื่อหา
รายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคิริราชเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส และผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์รุ่นใหม่ต่อไป ซึ่งมีเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างมากมาย
จากปรากฏการณ์ของโครงการ “ก้าวคนละก้าว” นาสู่การสร้างภาพยนตร์การกุศลในครั้งนี้ กลายเป็น
ประเด็นที่ทาให้รัฐบาลจะต้องทบทวนการบริหารงานภาครัฐ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทการ เปลี่ยนแปลงของ
สังคม เพื่อร่วมกันจัดการปัญหาที่แท้จริงคือ ส่งเสริมให้คนรักษาสุขภาพ ไม่ให้เจ็บปวด โดยที่ภาครัฐต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยการใช้เครือข่ายทางสังคมในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
สามารถพัฒนาเป็นสังคมเชิงเครือข่ายที่มีประชาชนเข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
และรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะไม่เจ็บปวดและไม่ต้องมารักษาพยาบาล และจาส่งผลต่อเนื่องทาให้ปัญหา
ต่างๆ ด้านสาธารณะสุขลดลง ดังนั้นการบริหารงานภาครัฐจะต้องให้ความสนใจในการพัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า
“ประชาสังคม” (Civil Society) ขึ้นเพื่อให้เกิดการแสดงพลัง ของผู้คนในสังคม ในการดาเนินกิจกรรมการกุศลหรือ
ช่ ว ยเหลื อสั ง คมด้ า นต่ า ง ๆหรือ เรีย กอีกอย่ า งหนึ่ ง ว่ า การใช้ เ ครือข่ า ยทางสั ง คมในการสร้า งเสริ ม สุ ขภาพที่ ดี
เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย (Network Governance)
The SAGE Dictionary of Sociology (2006 : 239) การบริหารงานแบบเครือข่ายเกิดขึ้นจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ การผสมผสาน และเชื่อมโยงการทางานของหลายองค์กรเข้าด้วยกัน เป็นการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คมในระดั บ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง รูป แบบเครือ ข่า ยนี้ ต้ องพึ่ ง พาติ ด ต่ อ ประสานงาน และ
แลกเปลี่ย นข้อมูล ซึ่ ง กันและกันอย่ า งสม่ าเสมอ และต่ อเนื่ อง โดยมี วั ต ถุประสงค์เพื่ อให้เกิด ความหลากหลาย
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน และตอบสนองต่ อสถานการณ์ ตลอดจนความต้องการต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี้แล้วความหมายของเครือข่ายการทางานในทางรัฐประศาสนศาสตร์ จะมีความหมาย
แตกต่างไปจากความหมายของเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ซึ่งนักสังคมวิทยาจะศึกษาเครือข่ายโดยมี
หน่วยวิเคราะห์หลักในระดับปัจเจกบุคคล หรือระดับกลุ่ม และมีเป้าหมายสาคัญที่ต้องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ในเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแบบแผนปฏิสัมพันธ์ และปัจจัยที่ยึดเหนี่ยว
ความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ศึกษาถึงความหลากหลายของรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแสดงในเครือข่ายการ
เชื่อมโยง และการกระจายตัว ของความสั มพัน ธ์ ความเข้มข้น ของความสั มพัน ธ์ การวิเคราะห์จุดที่ ยังขาดการ
เชื่อมต่อระหว่างตัวแสดง ความเป็นกลุ่มก้อนของบุคคลหรือกลุ่ม ค่านิยมและความไว้ เนื้อเชื่อใจกัน เป็นต้น
ทวิดา กมลเวช. (2554) กล่าวว่า กระบวนการเครือข่ายการทางานระหว่างภาครัฐเป็นกระบวนการหา
ความเหมาะสมในระดับของอานาจหน้าที่ ผ่านกระบวนการการบริหารจัดการของการปฏิบั ติการสถานการณ์
ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งวิธีการนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะเตรียมให้หน่วยงานต่างๆ ทางานร่วมกันเท่านั้น หากแต่
เพื่อเหตุผลสาหรับการสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุมสั่งการ และการกระจายอานาจ ซึ่งความคิดเกี่ยวกับการ
กระจายอานาจและการมอบอานาจหน้าที่ให้แก่องค์กรท้องถิ่นนั้น การให้อานาจประชาชนไปปฏิบัติมากกว่าการยึด
ติดรูปแบบของการควบคุมสั่งการและการรวมศูนย์อานาจ ดังนั้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับสถานการณ์ ฉุกเฉินสามารถ
กระทาได้ หากสามารถจัดโครงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ตามที่การ
บริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติยังคงไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว
ดังนั้นการจะทาให้การปฏิบัติการเผชิญวิกฤติการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจาเป็นต้องให้หน่วยงานต่าง ๆ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ถูกผลกระทบและเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานเอง อีกทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ (Intergovernmental Network) หมายถึง เครือข่าย
ของหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทและทุกระดับ ในการประสานงานการให้บริการที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันหรือ
ต่อเนื่องกัน ซึ่งต่อมาได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของการแทนที่การบริหารภาครัฐด้วยการบริหารปกครอง
(Governance) จึงได้ ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม ถึงหน่ วยงานอื่น ๆ ในภาคสาธารณะด้ว ย เช่ น หน่ วยงาน
อาสาสมัคร หน่วยงานเอกชนและกึ่งเอกชน และหน่วยงานอิสระอื่น ๆ ที่มีลักษณะความสัมพันธ์กันในแนวนอน
และมาร่วมกันเพื่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ โดยส่วนใหญ่เครือข่ายแบบนี้จะมีความแน่น แฟ้มและมีปฏิสัมพันธ์
กันในระดับกลาง เพราะมักจะมีตัวแสดงหลัก และตัวแสดงขาประจาอยู่แล้ว จะมีตัวแสดงเก่าใหม่เข้า ออกบ้าง
ตามแต่ที่เครือข่ายนั้นนาไปปฏิบัติ
กล่าวโดยสรุป การจัดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการทางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่
สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่ แสวงหากาไร หน่วยงานพัฒนาเอกชนที่ไม่
แสวงหากาไร กลุ่มอาสาสมัครประชาชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อร่วมมือร่วมใจกันดาเนินภารกิจของ
สาธารณะบางประการ โดยมีภาครัฐเป็นแกนหลักของเครือข่าย ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้เป็นไปใน
ลักษณะที่พึ่ งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
เป้าหมายของความร่วมมือก็เพื่อต้องการแก้ ไขปัญหาสาธารณะ บางประการร่วมกัน ซึ่งเป็นปัญ หาที่องค์กรใด
องค์กรหนึ่งมิอาจดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จได้โดยลาพัง
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ทฤษฎีการจัดการเครือข่าย
V. Chhotray; G. Stoker. (2009 : 27 - 32) แนวคิดการจัดการเครือข่ายต้องเชื่อมโยงกระบวนการทาง
ธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อการให้บริการและการจัดการเชิงธุรกิจ จุดสาคัญของแนวคิด คือ การรวมกลุ่ม
จากองค์การที่เคยเป็นคู่แข่งให้หันหน้าเข้าหากัน ผนวกความร่วมมือ จนเป็นพันธมิตรในเชิงธุรกิจ ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
กันและกัน แทนการทุ่มเทในการแข่งขันที่เป็นมาในอดีต โดยยึดจุดหมายร่วมและจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่ง
ประเด็นการจัดการเครือข่ายจะเกี่ยวข้องกับการจัดความสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในเครือข่ายต่อการสร้างเงื่อนไขในการ
ตัดสินใจร่วมกัน และประเด็นการจัดโครงสร้างเครือข่ายอาจมีการปรับโครงสร้างใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนผู้มีส่วน
ร่ว มในเครือข่า ย หรือเปลี่ ย นความสั ม พั นธ์ ระหว่ า งผู้มี ส่ ว นเกี่ย วข้องในเครือข่า ย เปลี่ย นรูปแบบการกระจาย
ทรัพยากร หรือการหาผู้สนับสนุนใหม่ตามทิศทางนโยบายของเครือข่ายได้
ปาริชาต สถาปิตานนท์ และพิชญ์ณัฐ เนื่องจานงค์, (2559) แนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดประเด็นที่สาคัญต่อ
การจัดการเครือข่าย 6 ประการ คือ จุดมุ่งหมายร่วม บุคคล การเชื่อมโยง การสร้างความรู้สึกร่วม การพัฒนาระบบ
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งใกล้เคียงกับการนาเสนอประเด็นการจัดการเครือข่าย
ที่ว่าการจัดการเครือข่ายเป็นแนวคิดของการบริหารจัดการ โดยร่วมมือกันปฏิบัติงานของเครือข่ายที่มีหลายฝ่าย
และหลายหน่วยงาน เข้ามาเกี่ยวข้องภายใต้นโยบายของเครือข่าย โดยการควบคุม กากับทิศทางการบริหารงานของ
เครือข่าย มีกลยุทธ์ในการจัดการเครือข่าย 2 ประเด็น คือ การจัดการเครือข่าย และการจัดโครงสร้างเครือข่าย
ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม
คาว่า "เครือข่าย" มีความสาคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้คนพูด
ถึงเครือข่ายของหน่วยงานการพัฒนาวิจัยธุรกิจและในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ คนบางกลุ่มมอง "เครือข่าย"ว่าเป็นเพียง
คาที่รู้กันเฉพาะในวงการหนึ่งปัจจุบันมีองค์กรจานวนมากตระหนักว่า "เครือข่าย" เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการ
พัฒนาแต่เครือข่ายคืออะไร เครือข่ายทางานอย่างไร ทาไมบางเครือข่ายประสบความสาเร็จ บางเครือข่ายไม่ประสบ
ความสาเร็จ เจ้า หน้ าที่ พั ฒนาชุ มชน หน่ว ยงานต่ าง ๆ ในพื้ น ที่ คนในชุ มชนและองค์กรชุม ชนจะร่วมกัน สร้า ง
และพัฒนาเครือข่ายได้อย่างไร การจัดการภายในของเครือข่ายองค์กรชุมชนควรเป็นอย่างไร เครือข่ายเมื่อสร้างขึ้น
มาแล้วจะทาหน้าที่อย่างไร ชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ล้วนแต่เป็นคาถามที่ยังต้องการกระบวนการศึกษาวิจัย
อีกมากนัก
แนวคิดเครือข่ายทางสังคมเป็นหนึ่งในกระบวนทัศน์ของศาสตร์ยุคใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากกระบวน
ทัศน์ของศาสตร์สาขา ฟิสิกส์ ชีววิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา แนวคิดเครือข่ายถูกกล่าวถึงมานาน
แล้ว ในประเทศไทยได้มีการดาเนิ นงานลักษณะเครือข่ายกันอยู่บ้าง ทั้งโดยการเริ่มต้นจากความพยายามจัดตั้ง
เครือข่ายแล้วลงมือดาเนินงานโดยอาศัยตัวบุคคลในโครงสร้างเครือข่ายที่ออกแบบไว้เป็นกลไกดาเนินการ ซึ่งพบว่า
มีโอกาสล้ม เหลวมากกว่ าสาเร็จ เนื่องจากส่ วนมากเครือข่ายแบบจัด ตั้ง จะละเลยคุณ ลักษณะสาคัญที่ มีความ
ละเอียดอ่อนของแบบแผนของโครงสร้างเครือข่าย และองค์ประกอบเครือข่าย ทั้งในส่วนที่เป็นตัวปัจเจกบุคคล
ตาแหน่ งของบุ คคลต่า ง ๆ ในเครือข่าย ระบบการติด ต่อสื่อสาร ตลอดจนสาระที่ต้ องการสื่อสาร ท าให้ไม่ เ กิด
กระบวนการเครือข่ายอย่างแท้จริง
เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายาม และการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบ และอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจ
หลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการรวมตัวกัน
แบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจาเป็น หรืออาจอยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัพพันธ์กัน
อย่างชัดเจน ซึ่ง "เครือข่าย" ในปัจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง คือ ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มองค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน
ร่วมกันดาเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นตรงต่อกัน
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อีกประการหนึ่ง หมายถึงวัฒนธรรมองค์กร เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ทาให้มีการจัดความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรหนึ่ง ระหว่างคนในองค์กร และระหว่างองค์กรนั้นกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเปลี่ยนจากการจัดการ
แบบลาดับชั้น (hierarchical) มาเป็นการสร้างเครือข่าย (networking) กิจกรรมสาคัญที่สุดที่เครือข่ายทุกเครือข่าย
ทาร่วมกัน คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน
ดาเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ทาให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน อีกด้านหนึ่งทาให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพราะเป็นการประสานพลัง (synergy) เป็นการใช้ทรัพยากร ใช้พลังงาน อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องต่างๆถ้าทาเป็นเครือข่ายจะได้ผลมากกว่า
Jeremy Boissevain (1974 : 22) ให้ความหมายของเครือข่ายทางสังคมว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ทาง
สังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ที่ให้นิยามของเครือข่ายทางสังคม
หมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจัดเรียงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จเจกชน
ที่ร่วมกระทาการในสังคม ให้ความหมายว่า เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกชน ซึ่งนักสังคมวิทยาถือว่า
เป็นหน่วยวิเคราะห์ ในการศึกษา และใช้วิธีศึกษาโดยการสังเกต ก่อนจะเขียนออกมาเป็นแผนที่ปฏิสัมพันธ์
Catherine Alter และ Jerald Hage (1993) กล่าวว่า เครือข่าย (Network) คือ รูปแบบทางสังคม ที่เปิด
โอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยน การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และการรวมกันทางาน
เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจานวนหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตที่แน่นอนหรือไม่ก็ได้ และองค์กรเหล่านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน
ในขณะที่นักวิชาการบางส่วนศึกษาเครือข่ายโดยเริ่มต้นจากปรากฏการณ์จริงในพื้นที่ และวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อให้เห็นแบบแผน และกระบวนการทางานของเครือข่า ยเชิ งทฤษฎี และเชิงประจักษ์ ท าให้ได้ร่องรอยของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล และองค์กรที่ทางานร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในรูปของเครือข่ายมาก
ขึ้น สาหรับนักทฤษฎีเครือข่ายต่างประเทศจะให้ความสนใจต่อความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกลุ่มองค์กรว่าเป็นการ
กระทาในลักษณะของความสัมพันธ์ระดับบุคคลขึ้นไป โครงสร้างที่เป็นรูปธรรมฐานของการเชื่อมโยงของโครงสร้าง
ทางสังคมอยู่ที่ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนสามารถเข้าถึงทรัพ ยากรที่มีคุณค่า ทั้งทรัพย์สิน อานาจ และข้อมูลที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะมีอยู่ในตัวปัจเจกบุคคลกลุ่มองค์กรต่างๆ ในสังคม การแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากรจึงเกิดขึ้นผ่าน
กระบวนการเครือข่าย
เกษม นครเขตต์, (2548) การสร้างเครือข่ายทางสังคม ปัจจุบันถือเป็นความจาเป็นต่อการดาเนินงานของ
ทุกภาคส่วน ด้านหนึ่งเป็นเพราะสังคมทุกวันนี้มีความสัมพันธ์กันในทางราบและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน นัก
ทฤษฎีบางคนถึงกับเรียกว่าเป็ นสังคมเชิงเครือข่ายเลยทีเดียว อีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจก็นาแนวคิดการจัดการเชิง
เครือข่ายมาใช้ในการพัฒนาระบบการขายสินค้า และบริการของตนจนประสบความสาเร็จที่น่าทึ่งภายในระยะเวลา
ที่รวดเร็ว จึ งทาให้เครือข่ายเป็ นหัวข้อส าคัญส่ วนหนึ่ งที่ นักบริหารภาครัฐควรศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจ และนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน องค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคม เครือข่ายทางสังคมที่จะสามารถดาเนินกิจกรรมได้ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดตั้ง เครือข่ายนั้นๆ อย่างน้อยจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ในเรื่องวิสัยทัศน์ ความคิด ทัศนคติ
มีความรูส้ ึกร่วม และมีเป้าหมายร่วมกัน กิจกรรมของเครือข่ายนั้น ๆ จึงจะประสบความสาเร็จ และมีความยั่งยืน
จากที่กล่าวมาในข้างต้นสรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจก
บุคคล กลุ่ม และองค์กร ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความ
ร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่
หลากหลาย ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งหลักการที่ว่าในเครือข่ายสังคมจะประกอบด้วย บุคคลที่มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ตามบทบาทหรือหน้าที่ที่แต่ละคนหรือคู่ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่งแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดียว
หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวิตประจาวัน บุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม
หรือตามบรรทัดฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้
และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
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ในปัจจุบันสถานภาพองค์ความรู้ของแนวคิดนี้ได้ถูกใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายทาง
สังคม การสร้างตัวตนของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคม อันนาไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ องค์กรทาง
สังคม และโครงสร้างทางสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว สามารถนามาใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคล
ได้ แต่ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องเครือข่ายทางสังคม และการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมในประเทศ
ไทยยังคงอยู่ในวงจากัด ยังมิได้นาเอาวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมมาใช้อธิบายพฤติกรรมต่างๆทางสังคม
เท่าที่ควร ทาให้ขาดความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ อีกมากที่เกิดขึ้นในสังคม
ดังนั้น หากเข้าใจถึงวิธีการศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายสังคมแล้ว เราสามารถที่จะนามาใช้อธิบายพฤติกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ไม่เฉพาะแต่พฤติกรรมทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นพฤติกรรมทุกด้านที่เกิดขึ้นใน
สังคม เช่น การศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ การศึกษาอิทธิพลของเครือข่ายชุมชนที่มีผลต่อ
การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น
ทฤษฎีกลยุทธ์การสื่อสาร และเครือข่ายการสื่อสาร
เนื่องจากองค์กรสาธารณประโยชน์เป็นองค์กรที่ดาเนินงานโดยไม่ได้แสวงหากาไรแต่มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเข้าไปมีบทบาทในการช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบาเพ็ญประโยชน์การ
สังคมสงเคราะห์ และการช่วยเหลือในรูปอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมต้องอาศัยเงินทุนทั้งสิ้น ดังนั้น การดาเนินงานของ
องค์กรจึงมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนหรือสาธารณชนได้รู้จักองค์กร ลักษณะการดาเนินงาน มีกิจกรรมสร้างสรรค์
อย่างไรบ้าง โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ และจัดทาเป็นกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการระดมทุนมาใช้ในการ
สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรตลอดจนดึงดูดให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การ ฉะนั้น การดาเนิน
กิจกรรมเพื่อให้การพัฒนาสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของผู้ดาเนินโครงการนั้น ต้องให้ความสาคัญกับการวางแผน
หรือกลยุทธ์การสื่อสาร เนื่องจากกลยุทธ์การสื่อสารถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการที่จะเข้าถึงผู้รับสาร เพื่อโน้มน้าวให้
ผู้รับสารเกิดความเชื่อ เกิดความเข้าใจในสาร ที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อออกไปอันนามาสู่ความเต็มใจที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ และร่วมมือในกิจกรรมของผู้ส่งสารต่อไป
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, (2550). ได้กาหนดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารและเครือข่ายการ
สื่อสารในการทางานเพื่อสังคมจึงมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสาร เครื่องมือสาคัญในการถ่ายทอด
ข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนเป็นสื่อกลางสาคัญในการที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีความสามัคคี ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยทาให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถ
จาแนกรูปแบบการสื่อสารออกได้ตามทิศทางการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ทิศทาง คือ แนวทางแรก การสื่อสารทาง
เดียว (one-way communication) คือ การสื่อสารที่ผู้ส่งถ่ายทอดข่าวสารหรือคาสั่งไปยังผู้รับสาร มีลักษณะเป็น
เส้นตรง ไม่มีการย้อนกลับหรือดูปฏิกิริยาของผู้รับสาร โดยทั่วไปการติดต่อสื่อสารแบบนี้จะเป็นในรูปของนโยบาย
คาสั่งของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรสู่ผู้ ใต้บังคับบัญชาและอาจผ่านสื่อมวลชนในการเสนอข่าวหรือรายงานของ
องค์การต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยเป็นการสื่อสารที่มุ่งในแง่ของการให้ข้อมูล ความรู้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนาไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตามการสื่อสารแบบทางเดียวมีข้อได้เปรียบ คือ ความ
รวดเร็ว การที่คนหลาย ๆ คนจะมารวมตัวกันคิดหรือตัดสินใจนั้นต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลานานมาก แต่ถ้า
ความคิดนั้นเป็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยคนเพียงคนเดียว ความรวดเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลหรือความคิดย่อมเร็ว
กว่า ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียวเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผู้ตัดสินใจหรือผู้สื่อสารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
ชานาญเฉพาะเรื่องนั้นเป็นอย่างดี มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้รับสาร แต่อาจส่งผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจของ
อีกฝ่ายหนึ่งได้ง่าย
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ส่วนแนวทางที่สอง การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) คือ การติดต่อสื่อสารที่ผู้ส่ ง
สารและผู้รับสารสามารถตอบสนองต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ทั่วถึงและลึกซึ้ง การสื่อสารสองทางผู้ส่งสารจะให้ความสนใจกับปฏิกิริยาโต้กลับของผู้รับสารซึ่งนับเป็นสิ่งจาเป็น
และสาคัญมากในการติดต่อสื่อสาร เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นการลด
ช่องว่างในการตีความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยแบ่งออกเป็น การสื่อสารแบบเผชิญหน้า เช่น คนสองคน
พูดคุยกันเห็นหน้ากัน และการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบมีสื่อกลาง เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อ
ซึ่งอาจจะเป็นทางจดหมาย โทรศัพท์ วิทยุ ติดต่อ เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ องค์กรจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายการดาเนินงานจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและนามาซึ่งความเข้าใจในการ
ดาเนินงานได้ดียิ่งขึ้น เครือข่ายการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ “ความแนบแน่นของความสัมพันธ์
แบบหลวม” ซึ่ง
Mark Bevir (2009 : 122) ได้อธิบายไว้ว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ห่างไกลกัน ไม่ได้เป็นบุคคลที่อ ยู่
ในกลุ่ม หรือสภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งเมื่อคนเหล่านี้ได้มาพบปะกันแบบเป็นครั้งคราว ก็จะรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารจากที่อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งต่างจากการพบปะกันของคนกลุ่มเดียวกัน เพราะพวกเขาจะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องเดิม ๆ ที่พวกเขารับรู้ ร่วมกันอยู่แล้ว จะเห็นว่าความแนบแน่นของความสัมพันธ์แบบ
หลวมจะมีส่วนสัมพันธ์กับการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลใหม่ ๆ เข้าไปยังกลุ่มต่าง ๆ และเป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และสามารถใช้ประโยชน์จากความแนบแน่นของความสัมพันธ์แบบหลวมใน
การจัดการของกลุ่มได้ เช่น ใช้ในการตัดสินใจและควบคุมวิกฤตการณ์ของกลุ่ม ช่วยสนับสนุนในกระบวนกา ร
ตัดสินใจ ช่วยให้คาปรึกษา แนะนาติดตามกิจกรรมของกลุ่ม หรือช่วยเป็น “สะพาน” ในการขยาย หรือสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
แนวคิดทฤษฎีสื่อที่ใช้ในการรณรงค์ทางการสื่อสาร
Wilbur Schramm (1964) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ง ของการสื่อสารซึ่งจะเป็นพาหะ
หรือตัวกลางในการนาสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับสาร คือสื่อโดยในกระบวนการสื่อสารนั้น พบว่าสื่อมีความสาคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าผู้รับสาร เพราะว่าการที่ผู้ส่งสารซึ่งต้องการจะส่งสารไปยังผู้รับสารแต่ปราศจากซึ่งสื่อที่จะใช้แล้ว การ
สื่อสารนั้น ๆ ย่อมไม่เกิดขึ้น รวมทั้งในเรื่องของการสื่อสารเพื่อระดมทุนขององค์กรสาธารณประโยชน์ ภารกิจ
บางอย่างที่สื่อบางชนิดสามารถทาได้ดีกว่าสื่ออีกชนิดหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นการดีถ้าจะใช้ช่องสารหรือสื่อทุกประเภ ท
พร้อมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สงสุด และวิธีการรวมสื่อมวลชนเข้ากับสื่อบุคคลจึงเป็นวิธที ี่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การเข้าถึงและจูงใจประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นที่น่าสังเกตว่าในสังคมของประเทศด้อยพัฒนานั้น จะให้
ความสาคัญกับการสื่อสารระหว่างบุคคลในการเข้าถึ งประชาชนส่วนมากการเลือกใช้สื่อเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็น
สาระสาคัญที่จะทาให้กิจกรรมนั้น ๆ มีแนวโน้มได้รับความร่วมมือ และประสบความสาเร็จได้ไม่ยาก
การเคลื่อนไหวทางสังคม การรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มี
ลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ แต่ผู้เข้าร่วมกลุ่มจะมีผลประโยชน์หรือความสนใจตรงกัน เช่น การ
รวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องของชาวไร่ชาวนาให้ประกันราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่า การรวมกลุ่มเรียกร้องของสหภาพ
แรงงานเพื่อให้รัฐ และนายจ้างทบทวนการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เป็นการรวมกลุ่มที่
เกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มของผู้คนที่สนใจการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพการรวมกลุ่มเพื่อทา
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มที่เกิดจากเหตุผลทางสังคมโดยที่ผู้เข้าร่วมมีความสนใจ
หรือความเชื่อร่วมกันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฯลฯ การรวมกลุ่มเหล่านี้เป็นการรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตน
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แต่การรวมกลุ่มที่จะกล่าวถึงเป็นการรวมกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่มากไปกว่าการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตน เป็นการรวมกลุ่มที่มีหลายองค์กร หลายกลุ่ม โดยกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมมีอุดมการณ์ความเชื่อร่วมกันต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง จึงรวมตัวเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามอุดมการณ์หรือความเชื่อที่มีอยู่ หรือเรียกกันว่า การเคลื่อนไหว
ทางสังคม (social movement) ลักษณะการเคลื่อนไหวทางสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นขบวนการเรียกร้อง
ของกลุ่มคนจานวนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ตนปรารถนา โดยกลุ่มคนจานวนหนึ่งเหล่านีอ้ าจมีนบั
พันหรือนับหมื่น ได้เข้าร่วมเรียกร้องโดยมีการจัดระเบียบทางสังคมอย่างหลวมๆซึ่งแต่ละกลุ่มอาจมีระดับของการมี
ส่วนร่วมแตกต่างกันลักษณะร่วมบางประการของการเคลื่อนไหวทางสังคมคือ ผู้เข้าร่วมเคลื่อนไหวมีจุดมุ่งหมายที่
แน่ ชั ด และมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะท าการเปลี่ ย นแปลง โดยมี อุด มการณ์ ร่ ว มกั น ว่ า การเคลื่ อ นไหว จะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่ตนปรารถนา

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การทางานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากพลัง
กลุ่มจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้งานพัฒนาต่างๆ บรรลุสาเร็จตามความมุ่งหมาย และเพื่อความสาคัญสูงสุดต่อการ
พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาราชและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ยั่งยืน เร่งรัด
ดาเนินการให้การแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้บริการได้ฟรีทุกสิทธิ์ ” สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่วัยทารกถึงโดยใช้เครือข่ายทางสังคมทางานประสานระหว่างทุกภาคส่วน การให้
โอกาสประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง โดยใช้เครือข่ายทางสังคม เป็นต้นแบบในการดาเนินการ
เป็นการเสริมพลังอานาจให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มองค์กรชุมชนรูปแบบหนึ่ง เพราะเมื่อมีสุขภาพที่ดี ก็สามารถ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะ
การใช้ เครือข่า ยทางสั ง คมในระดมขีด ความสามารถในการจั ด การทรัพ ยากร การตั ด สิ น ใจ และการ
ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมากกว่ าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถกาหนดการดารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจาเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้านภูมิ
ปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และประชาชนจะต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
สนับสนุนการผลิตบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้อง ความต้องการ พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงจัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ ดาเนินตามแผนเตรียมพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติด ต่ออุบัติใหม่แห่งชาติตามหลักการ "สุขภาพหนึ่งเดียว" รวมถึงพัฒนาและส่งเสริม
ระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ โดยใช้เครือข่ายทางสังคมมาช่วยเป็นหลัก
ดาเนินการเพื่อให้สาเร็จบรรลุเป้าหมายทุกด้านต่อไป
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แนวทางการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพในเขตเมืองพัทยา
Waste disposal Have Performance In Pattaya City
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อาจารย์ที่ปรึกษา
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บทคัดย่อ
บทความวิ ช าการนี้ น าเสนอแนวทางการก าจั ด ขยะมู ล ฝอยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเขตเมื อ งพั ท ยา
โดยทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาพบว่า การจัดตั้งศูนย์การจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเมืองพัทยา เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยที่จะแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเป็น
การมุ่งเน้นให้ในเขตเมืองพัทยา ที่อยู่ใกล้เคียงกันนาขยะมูลฝอยมากาจัดร่วมกัน ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้
ในระยะยาว และเพื่อเป็นการลดภาระของเมืองพัทยา ด้านการลงทุนและการบริหารจัดการ อีกทั้งสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมลงทุนและดาเนินการ โดยรูปแบบการลงทุนและดาเนินการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
อาจท าได้ หลายวิ ธี อาทิ เอกชนเป็ น ผู้ ล งทุ น และด าเนิ น การเองทั้ ง หมด เมื องพั ท ยาร่ว มลงทุ น กับ ภาคเอกชน
เมืองพัทยาลงทุนการก่อสร้างระบบและให้เอกชนดาเนินการ เป็นต้น
คาสาคัญ : แนวทาง, การกาจัดขยะมูลฝอย, ประสิทธิภาพ ,เมืองพัทยา
Abstract
This paper presents Effective waste disposal in Pattaya city. By analyzing the
synthesis of the theoretical concepts involved. The study found that Establishment of Solid
Waste Management Center in Pattaya City It is a way of managing solid waste that will
solve the problem. It is focused in Pattaya Bringing together the waste together. This
approach will solve the problem in the long run. And to reduce the burden of Pattaya City.
Investment and management It also encouraged the private sector to take the lead in
investing and operating. There are several ways to invest and operate the waste disposal
center. such as Private investors are all self-employed. Pattaya City joins with private
sector. Pattaya City investment system construction and private operation etc.
Keyword : Approach, Waste Disposal, Performance, Pattaya City

บทนา
สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ชุมชนของประเทศไทย ปี 2560 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบ
หยก 2 จานวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่
รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ากว่าปีละ 10 ล้านตัน ปัญหาขยะมูลฝอย (หมายถึง ขยะทั่วไปที่เกิดจากการ
อุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในประเทศ
ไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่เกิดขึ้นจากน้ามือมนุษย์ ซึ่ง มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะ
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เป็น พฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิด
การนากลับมาใช้ซ้า ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจาก ขยะเทกอง ที่ปล่อยก๊าซ
มีเทน ซัลเฟอร์กับคาร์บอนไดออกไซต์ออกมา ปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความ
เป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล เป็นต้น
ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งแยกตามประเภทได้ทั้งหมด 4 ประเภท โดยมีสัดส่วนดังนี้ (ปี 2559) ขยะอินทรีย์
หรือขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ 64 จากขยะทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากอาหารเหลือทิ้ง ขยะรีไซเคิล เป็นที่ขยะ
สามารถนามาหลอมใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้องและทาความสะอาดก่อนทิ้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30
ของขยะทั้งหมด ขยะทั่วไป เป็นย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก หรือนาไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน ต้องนาไปกาจัด
ได้แก่ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด ขยะอันตราย เป็น ขยะที่ต้องนาไปกาจัดหรือ
บาบั ด ด้ว ยวิ ธี เฉพาะ เช่ น หลอดไฟ ขวดยา ถ่า นไฟฉาย ยาฆ่ า แมลง กระป๋ องสี ขยะจากภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการรีไซเคิล
และกาจัดขยะอย่างถูกต้องมากขึ้น แต่แนวโน้มปริมาณขยะในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ปริมาณขยะกว่า
ครึ่งยังถูกกาจัดอย่างไม่ถูกวิธี
คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายชาคร กัญจนวัตตะ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายสินธ์ไชย
วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายเฉลิม ประสาททอง สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้ วยนายอธิพัชร์
ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวั ดชลบุรี ผู้ แทนสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสานั กงาน
สิ่งแวดล้ อมภาคที่ 13 ชลบุรี ร่วมลงพื้ นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางในการจัดเก็บ และกาจั ดขยะของหน่ว ย
บัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ “สู่นาวิกนคร 4.0 โมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมแก้ไขปัญหาขยะอย่างยืน โดยมีพล
เรือตรี รณรงค์ สิทธินันท์ ผบ.ศฝ.นย. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์คัดแยกขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวง
ชุมพร ฐานทัพเรือสัตหีบ ในการนี้ผู้เแทนจากบริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (บริษัทรับเหมาของ ศูนย์
คัดแยกขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพร ฐานทัพเรือสัตหีบ) ได้นาเสนอรูปแบบเทคโนโลยีการ
บริหารจั ดการขยะมู ล ฝอยของบริษั ทฯ การจัด การขยะมู ล ฝอยใหม่ ด้ ว ยระบบการท างานวิ ธี ธ รรมชาติ บ าบั ด
ด้วยการร่อนคัดแยกขยะ จะทาให้ได้วัสดุรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์ หลังจากนั้นจะบดอัดขยะให้เป็นก้อน ก่อนขนถ่ายขยะ
ไปเผาที่จังหวัดสระบุรี
ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการชุมชนเกาะล้านและเจ้าหน้าที่สานักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน ได้เดินทาง
มาศึกษาดูงานการบาบัดมูลฝอยด้วยระบบ NBT (Natural Biological Treatment ) ณ ศูนย์กาจัดขยะ ค่ายกรม
ชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (นาวิกนคร 4.0 โมเดล) เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2560 โดยมีบริษัทสมาร์ทแกน คอร์ปอเรชั่น จากัด เป็นผู้ดาเนินการบาบัดมูลฝอยด้วยระบบดังกล่าว และเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่ามูลฝอยเมื่อผ่านการบาบัดแล้วนาไปร่อนคัดแยกจะทาให้ได้วัสดุรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์ และ
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ซึ่ งสมาชิกสภาเมื องพัท ยาพิจ ารณาเห็นว่ าการดาเนิ นการดังกล่ าวจะเป็นประโยชน์ต่ อ
สิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการจัดทาร่างขอบเขตของงานและราคา
กลาง งานจ้างเหมาเก็บ ขนและกาจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61
ถึงวันที่ 30 ก.ย.65) ซึ่งต้องดาเนินการภายใต้กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2560 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ
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แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย สามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยสนองตอบต่อเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 จึงสมควรกาหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดังนี้
นโยบาย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย โดยกาหนดรูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอย
แบบศูนย์กาจัดขยะที่ได้รับการศึกษาออกแบบและก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีระบบและมาตรการการ
ป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาชน และยังสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนหลาย ๆ แห่ง
รวมกัน ซึ่ง จะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ละชุมชนและไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคตโดย
1. ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน 2. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อให้มี
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่ง การนากลับมาใช้ประโยชน์ และการ
กาจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือกันในการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยมุ่งเน้นรูปแบบศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม และ 4. สนับสนุนให้มีกฎระเบียบ และเกณฑ์
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ปัญหาและสาเหตุ การขาดแคลนที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่กาจัด การดาเนินการและดูแลรักษาระบบ
กาจัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติที่มีความรู้ความชานาญ ข้อจากัดด้านงบประมาณ
แผนการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่นยังไม่มีการพิจารณาดาเนินการในลักษณะศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติในเรื่องศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมยังไม่เคยมีการกาหนดขึ้นอย่างชัดเจน ยังมีการนาขยะมูลฝอย
กลับ มาใช้ ประโยชน์ น้อย กฎหมายที่เกี่ย วข้องไม่เอื้ออานวยต่อการจั ด การ เช่น ระเบียบให้ท้องถิ่น ลงทุน และ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตสานึก ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอย และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงต่อต้านการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย
มาตรการที่จะเสริมให้สามารถนาแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยใช้ร่วมกันหลายชุมชน ส่งเสริมการลงทุนร่วมจากภาคเอกชนในการกาจัดขยะมูลฝอย และนาขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ สนับสนุนภาคเอกชนดาเนินธุรกิจการจัดการขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบ ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมค่าบริการเก็บ
ขนส่งและกาจัดให้สอดคล้องกับค่าดาเนินการ ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยให้การศึกษาและรณรงค์ให้เกิด
ความร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและเอกชน และสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปทาลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนา
ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกาจัดที่
ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการดาเนินการตามแนวทางมี ดังนี้ คือ การลดปริมาณการผลิต
มูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิตมูลฝอยในแต่ละวันได้แก่ ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้
สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน น้ายาทาความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้ น
เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ ลดการใช้วัสดุ
กาจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก จัดระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพื่อนาไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้
ใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ นาไปใช้ซ้า หรือ
นาไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารนามาหมักทาปุ๋ย ในรูปปุ๋ยน้า หรือปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน จัดระบบที่เอื้อต่อการทา
ขยะรีไซเคิล จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน และจัดระบบบริการเก็บโดย
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องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจั ด เก็บ เอง โดยการจั ด เก็บ แบ่ ง เวลาการเก็บ เช่น หากแยกเป็ น ถุง 4 ถุง
ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ให้จัดเก็บขยะย่อยสลายและขยะทั่วไปทุกวัน ส่วนขยะรี
ไซเคิลและขยะอันตราย อาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือตามความเหมาะสม จัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของ
เก่าให้ช่ ว ยเก็บ ขยะรีไ ซเคิล ในรูปของการรับ ซื้อ โดยการแบ่ง พื้น ที่ในการจั ดเก็บและกาหนดเวลาให้เหมาะสม
ประสานงานกับร้านค้าที่รับซื้อของเก่าที่มีอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงในการรับซื้อขยะรีไซเคิล จัดระบบตามแหล่ง
การเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรม
หรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เช่น ต้นไม้
ไข่ โครงการทาปุ๋ยน้า ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ยหมัก โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้
โครงการร้านค้าสินค้ารีไซเคิล จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หากพื้นที่ที่ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นปริมาณ
มากๆ อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งสามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียงหรือรับซื้อจากประชาชน
โดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทานเอกชนก็ได้
การขนส่ง ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดโดยตรง ระยะทางไกลและมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่าย เพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ และ
ระบบกาจัด เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพื่อกาจัดทาลายให้น้อยที่สุด ควรเลือกระบบ
กาจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพื้นที่ จึงควรพิจารณาปรับปรุงพื้นที่กาจัดมูลฝอยที่มีอยู่เดิม และ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดังนี้ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย และระบบกาจัดผสมผสาน
หลาย ๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักทาปุ๋ย ฝังกลบ และวิธีอื่น ๆ เป็นต้น
ขยะมูลฝอย
ในเมืองใหญ่เราจะเห็นบางถนนสะอาด มีกระถางดอกไม้ ต้นไม้เรียงรายอยู่ข้างทาง แต่บางถนนสกปรกมี
ถุงใส่เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ตกทิ้งอยู่กลาดเกลื่อน ถ้าเราเดินทางไปทางเรือ เราจะเห็นแม่น้าลาคลองบางตอนใส
สะอาด มีปลาว่ายไปมาในน้า บางตอนสกปรก มีขยะมูลฝอยลอยอยู่ทั่วไป น้ามีสีดา ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นที่น่า
รังเกียจ เศษอาหาร ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว เศษผ้า ใบไม้ร่วง เรียกรวมว่า ขยะมูลฝอย ถ้าไม่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง จะ
สร้างความสกปรก ขยะมูลฝอยที่กองอยู่บนดิน เช่น จาพวกเศษอาหาร นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นที่อยู่
อาศัยของแมลงวันและหนู เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา ขยะมูลฝอยที่ทิ้งลงในแม่น้าลา
คลอง จะแพร่เชื้อโรคลงในน้า ถ้าผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้า ใช้น้านั้นดื่มหรืออาบ อาจจะเป็นโรคท้องร่วงหรือโรคผิวหนังได้
ดังนั้นเราทุกคนจึงควรช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาด ถ้าเป็นขยะมูลฝอยในบ้าน ควร
รวบรวมใส่ถุง เพื่อส่งให้รถเก็บขยะต่อไป
เราสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้โดยการขุดหลุมฝัง เผาไฟ หรือขายต่อ ขยะมูลฝอยจาพวกเศษอาหาร อาจ
ใช้วิธีขุดหลุมฝังใกล้โคนต้นไม้ แล้วกลบด้วยดิน เศษอาหารจะเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยต่อไปขยะมูลฝอยที่ติดไฟได้ เช่น เศษ
กระดาษ ใบไม้แห้ง อาจใช้วิธีเผาไฟ ขยะมูลฝอยบางจาพวกที่ยังมีประโยชน์ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดแก้วที่ไม่
แตกหรือของใช้พลาสติกต่าง ๆ อาจรวบรวมไว้ขายได้
รูปขยะ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์เรา มีของที่หมดประโยชน์ใช้สอย หมดคุณภาพหรือชารุดแตกหัก
มากมาย สิ่งของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุชิ้นเล็ก ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผ้า แก้วแตก หลอดไฟที่เสีย
แล้ว หรือวัสดุชิ้นใหญ่ ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ที่ชารุดหักพัง พัดลมหรือตู้เย็นที่เสียใช้การไม่ได้ เรียกว่า ขยะมูลฝอย ทั้งสิ้น
เราพบขยะมูลฝอยได้ตามบ้านเรือนที่พักอาศัย ร้านค้า ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ตามท้องถนน และในแม่น้าลา
คลองทั่วไป ขยะมูลฝอยเหล่านี้ ถ้าทิ้งกระจัดกระจาย ไม่เป็นที่เป็นทาง จะทาให้บ้านเมืองสกปรกไม่เป็นระเบียบ
ขยะมูลฝอยที่บูดเน่านอกจากจะส่งกลิ่นเหม็ น รบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ
อีกด้วย
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ขยะมูลฝอยแยกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทานและการประกอบอาหาร
2. เศษแก้วแตก กระเบื้องแตก เศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน และอื่น ๆ
3. วัสดุชิ้นใหญ่ เช่น รถจักรยานพัง หรือเครื่องไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้ ฯลฯ
4. วัสดุที่มีสารพิษ เช่น หลอดไฟ หลอดนีออน แบตเตอรี่ที่ใช้การไม่ได้ วัสดุติดเชื้อ ต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอย
ที่เก็บได้จากโรงพยาบาล และวัสดุสารเคมีจากโรงงาน เป็นต้น
5. วัสดุที่ยังมีสภาพดี เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ขวดที่ไม่แตก ขยะมูล ฝอยประเภทนี้
อาจนาไปขายต่อได้
การกาจัดขยะมูลฝอย
เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนย้ายไปยังโรงงานและการทาลายขยะมูลฝอย เมื่อเรารวบรวมขยะมูลฝอยทิ้ง
ควรแยกให้เป็นประเภท เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการเก็บและทาลาย เศษแก้ว เศษกระจก และของมีคมต่าง ๆ ควรแยก
ต่างหาก ไม่ทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ เพราะอาจจะบาดหรือตาผู้อื่นได้ เราควรเก็บขยะมูลฝอยใส่ถุงและผูก
ปากถุงให้เรียบร้อย ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ย การขนย้ายได้รับการปรับปรุงขึ้นมาก
ตามเมืองใหญ่และในเขตเทศบาล จะมีรถไปเก็บขยะมูลฝอยถึงบ้าน ในบางเขตจะมีถังรองรับขยะมูลฝอยตั้งไว้ริม
ถนน หรือตามบริเวณที่มีขยะมูลฝอยมาก เช่น ตามโรงเรียน ตลาด ศูนย์การค้า ฯลฯ เราควรผูกปากถุงให้เรียบร้อย
แล้วขนไปใส่ลงในถังรองรับที่จัดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ เมื่อถังเต็มจะมีรถมาขนไปยังโรงงานเพื่อทาลายต่อไป การกาจัด
ขยะมูลฝอย มีหลายวิธี เช่น การเผากลางแจ้ง การเทกองบนพื้นดิน การนาไปทิ้งทะเล แต่วิธีการเหล่านี้ไม่ถูกต้อง
เพราะทาให้เกิดภาวะมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การเผากลางแจ้ง ทาให้
เกิดควันและฝุ่นละอองในอากาศ วิธีกาจัดที่ถูกต้อง คือ การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบ การหมักทาปุ๋ย และการ
แปรสภาพเป็นพลังงาน
การเผาขยะ สามารถทาลายขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด เตาเผามีหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของขยะมูล
ฝอย ถ้าเป็นประเภทที่ติดไฟง่าย เราสามารถใช้เตาเผาชนิดที่ไม่ ต้องใช้เชื้อเพลิงช่วย แต่ถ้าขยะมูลฝอยมีความชื้น
มากกว่าร้อยละ 50 เตาเผาขยะต้องเป็นชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงจาพวกน้ามันเตาช่วยในการเผาไหม้ การเผาในเตาเผาใช้
เนื้อที่น้อย ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ เช่น ขี้เถ้า สามารถนาไปใช้ถมที่ดินหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ การฝังกลบ
ทาได้โดยนาขยะมูลฝอยมาเทลงในพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้แล้วกลบด้วยดิน และบดให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง การฝังกลบไม่
สร้างความราคาญและเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม พื้นที่บางแห่งเมื่อถมเสร็จเรียบร้อย อาจนาไปใช้ประโยชน์อื่น
ๆ เช่น ทาเป็นสวนหย่อม สนามกีฬา เป็นต้น รูปโรงกาจัดขยะ การแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน คือการนา
ขยะมูลฝอยที่ติดไฟได้มาทาเป็นเชื้อเพลิงสาหรับต้มน้า หรือผลิตไอน้าเพื่อไปหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าได้ การหมักทา
ปุ๋ย ใช้วิธีนาขยะมูลฝอยที่ส่วนมากเน่าเปื่อยได้ มาผ่านขบวนการบดหมักทาลายของโรงงานกาจัดขยะมูลฝอย
เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตัว ขยะมูลฝอยที่ผ่านการหมักแล้ว จะถูกนาไปผึ่งต่อที่ลานผึ่งประมาณ 40-60 วัน เพื่อให้
การย่อยสลายเป็นไปโดยสมบูรณ์ จากนั้นจะถูกนาไปร่อนแยกเอาส่วนที่จะใช้เป็นปุ๋ยต่อไป
ขยะมูลฝอยมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันตามจานวนประชากร ถ้าเรามักง่าย ไม่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง จะ
เป็ น ปัญ หาต่ อสภาพแวดล้ อ มและเป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพของเรา กองขยะมู ล ฝอยเป็น แหล่ ง สะสมสิ่ ง สกปรก
นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น ทาให้อากาศเป็นพิษ ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์นาโรค เช่น ยุง แมลงวัน และหนู เป็นแหล่ง
แพร่เชื้อโรคอย่างดี เราทุกคนจึงควรช่วยกันทิ้ งขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบ บ้านเมืองของเราจะได้สวยงาม สะอาด
ร่มรื่น และไม่มีมลพิษ เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก เศษผัก เศษอาหาร ใบไม้ ซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอื่น ๆ ที่มนุษย์
ไม่ต้องการ เรียกว่า ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมในบ้านเรือน โรงงาน โรงเรียน ตลาด ร้านค้า ข้างถนน
บริเวณที่มีการก่อสร้าง และทุกแห่งที่มีมนุษย์อยู่ เป็นต้น ในบ้านของเราก็มีขยะมูลฝอย ถ้าเราทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
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ไม่เป็นที่เป็นทาง บ้านก็จะสกปรก ขาดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่รังเกียจแก่ผู้พบเห็น
และยังมีกลิ่นเหม็นที่ก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
นอกจากนี้ กองขยะมูล ฝอยยัง เป็น แหล่ ง อาหาร แหล่ง เพาะพัน ธุ์ และเป็ นที่ หลบซ่อนของสัต ว์ ที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ คือ เป็นพาหะนาโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบและยุง ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่มองไม่
เห็น คือ เชื้อโรคต่าง ๆ อีกด้วย การทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็ นทาง คือทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะ เช่น ถังที่มีฝา
ปิด ถ้าใช้ถุงพลาสติก เมื่อเต็มแล้วต้องผูกปากถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และป้องกันไม่ให้สัตว์คุ้ยเขี่ย ทั้งนี้
จะช่วยป้องกันความสกปรก และอันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอย เช่น เศษแก้วบาดเท้า การเก็บขยะมูลฝอยให้มิดชิด
ทาให้บ้านเมืองของเราสะอาดเป็นระเบียบ สวยงามน่าอยู่อาศัย ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับมนุษย์ เมื่อมนุษย์
ทาสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ ปรุงอาหารหรือรับประทานอาหาร จะมีเศษหรือสิ่งที่ไม่ต้องการเหลือ เช่น เศษไม้เหลือ
จากการแกะสลั ก ถุง พลาสติ กใส่ ของที่ ซื้ อมา กระดาษหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ อ่า นแล้ ว และเศษอาหารเหลื อจากการ
รับประทาน เป็นต้น ขยะมูลฝอยเป็นสิ่งสกปรก ส่งกลิ่นเน่าเหม็น มีแมลงวันตอม หนู แมลงสาบ มด และเชื้อโรค
ต่าง ๆ อาศัยอยู่ในกองขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่เพาะพันธุ์ของมัน การทิ้งขยะมูลฝอยลงบนพื้นถนน
หรือลงในแม่ น้ าล าคลองนั้ น นอกจากจะท าให้บ้ า นเมื องดู ไ ม่ เป็ น ระเบี ย บแล้ ว ขยะมู ล ฝอยยั ง เป็ น สิ่ ง กีด ขวาง
การจราจรอีกด้วย การทิ้งขยะมูลฝอยลงในลาน้าจะทาให้ลาน้าตื้นเขิน และน้าไหลเวียนไม่สะดวก ขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณมาก จะทาให้น้าในลาคลองเน่าเสีย และส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้าและสัตว์น้าที่อาศัยในแม่น้าลาคลองนั้น
กองขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้นานๆ จะเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่ อยู่บริเวณข้างเคียง เศษชิ้นส่วน
ของขยะมูลฝอยบางชนิดมีน้าหนักเบา จะฟุ้งกระจายไปในอากาศ ส่งกลิ่นเหม็น และฝุ่นที่เกิดจากเศษขยะทาให้
คุณภาพอากาศเสียไปด้วย เมื่อเราเป็ นผู้ที่ทาให้เกิดขยะมูลฝอยขึ้นมา เราทุกคนจึงควรช่วยกันรักษาความสะอาด
ป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากขยะมูลฝอย การทิ้งขยะให้ถูกต้อง คือ ทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะที่จัดไว้
สาหรับทิ้งขยะมูลฝอย แล้วจัดการเผาหรือฝังเสีย ในท้องที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทางการเก็บขยะมูลฝอย เราก็ควรใส่ขยะลง
ในถุงพลาสติกผูกปากให้แน่น หรือใส่ภาชนะที่แข็งแรง เช่น ถังที่ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด ไม่ควรใช้เข่ง เพื่อที่พนักงาน
เก็บขนขยะมูลฝอย จะได้นาไปกาจัดที่สถานที่กาจัดขยะได้สะดวก
การจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management) องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (human environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน ในปีพ.ศ.2515 นับเป็น
จุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก ผลจากการประชุมทา
ให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ปี 2535 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือแผนปฏิบัติการ 21 (agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกด้านสิ่งแวดล้อม (earth
summit) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
เห็นความสาคัญที่จะต้องร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก ในการปฏิรูป
ราชการเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆโดยสาระสาคัญในด้านการพัฒนาเมืองมี 4 ประเด็นหลัก
หนึ่งในนั้น คือ รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (กระทรวง
การต่างประเทศ,2557, 9) นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
กาหนดเป้าหมายดาเนินการด้านการจัดการมูลฝอยไว้ ดังนี้ 1. ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉลี่ยให้ไม่เกิน
1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 2. ให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้น และ 3. ให้ทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและมีระบบกาจัดมูลฝอยที่ถูกลักษณะ
ซึ่งกาหนดแนวทางดาเนินการไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550:38)
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ด้านการจัดการ ได้แก่ การใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ทั้งกับประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เป็นผู้ผลิตมูลฝอยดาเนินการจัดการมูลฝอยให้เหมาะสม ให้มีการจัดการมูลฝอยระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนให้เอกชนดาเนินธุรกิจการบริการด้านการจัดการมูล
ฝอย ทั้งในรูปของการว่าจ้าง การร่วมลงทุน หรือการให้สัมปทานรับจ้างควบคุมระบบกาจัด มูลฝอย กาหนดองค์กร
และหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การมู ล ฝอยของหน่ ว ยงานต่ า งๆทั้ ง ภาครัฐ และภาคเอกชนให้ มี
ประสิทธิภาพ ให้จังหวัดจัดเตรียมที่ดินที่เหมาะสมสาหรับใช้กาจัดมูลฝอยระยะยาว รวมทั้งการกาหนดพื้นที่ที่สงวน
ไว้เพื่อการกาจัดมูลฝอยในผังเมืองด้วย ให้นาระบบที่ผู้ผลิตต้องรับซื้อซากหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคเพื่อ
นาไปกาจัดหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งกาหนดประเภทผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ผลิตต้องนา
กลับคืนเพื่อลดปริมาณมูลฝอย และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพปัญหาและการจัดการมูลฝอยของชุมชน
และกาเนิดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการมูลฝอยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและทันสมัย
ตลอดเวลา รวมทั้งให้มีศูนย์ประสานข้อมูลการนามูลฝอยมาใช้ประโยชน์
ด้ า นการลงทุ น ได้ แ ก่ จั ด ให้ มี ก ารลงทุ น ก่ อ สร้ า งสถานที่ ก าจั ด มู ล ฝอยที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและจั ด หา
เครื่องจักรกลที่เหมาะสม โดยรัฐร่วมทุนกับภาคเอกชนหรือรัฐสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด หรือสมทบบางส่วน
ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ ส่งเสริมการลงทุนและให้สิ่งจูงใจแก่ภาคเอกชนที่ดาเนินธุรกิจหรืองค์กร
สาธารณะประโยชน์ที่ทางานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ จัดตั้งศูนย์กาจัด
มูลฝอยส่วนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างชุ มชนหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันและปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่
กาจัดมูลฝอยเดิมที่ไม่ถูกสุขลักษณะในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ตามลาดับความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้านกฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการ
จัดการมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมการลดและใช้ประโยชน์จากมูลฝอย กาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
สถานที่กาจัดมูลฝอย และกาหนดเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายของเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไกการเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย และมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง
และกาหนดให้มีระบบติดตามตรวจสอบบันทึกภาวะมลพิษจากแหล่งกาเนิดมลพิษ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมี
บทบาทในการตรวจสอบมากขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการติดตามตรวจสอบ
ด้านการสนับสนุน สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนามาใช้แก้ไข
ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และให้มีการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ
และการบริหารจัดการ แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการงานศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย รูปแบบการดาเนินงาน การจัดให้มีระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมใช้ศูนย์กาจัดร่วมกันหลายชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ และบริหารจัดการ และมีหน่วยงานราชการส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและงบประมาณ โดยเน้ นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ให้โครงการศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนแต่ละศูนย์ในแต่ละจังหวัดหรือระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการจัดการขยะมูลฝอยได้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงปี โดยมีข้อตกลงของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล) ในการกาหนดปริมาณขยะมูลฝอยขั้นต่าที่จะ
ส่งเข้ากาจัดและกาหนดการจ่ายค่ากาจัดในอัตราที่ตกลงเบื้องต้น
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครเมือง พัทยา ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเป็นผู้ดาเนินงานศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น สถานที่ ตั้ง สถานที่ ขนถ่ายและสถานที่กาจัด ได้รับ ผลประโยชน์ จาก
โครงการและมี ส่ ว นร่ ว มในการก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามตรวจสอบตลอดจนอายุ ข องโครงการ ให้พิ จ า รณาใช้ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์และที่ดินของรัฐเป็นที่ตั้งโครงการลาดับแรก และนามูลค่าเข้ามาคิดเป็นต้นทุนในการดาเนิน
โครงการตลอดอายุของโครงการด้วย ให้มีการประมาณวงเงินงบประมาณรวมตลอดจนอายุโครงการ และประมาณ
การขยายไว้ล่วงหน้า และให้ระบุแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมด้วยทุกโครงการ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ร่วมโครงการ ต้องมีแผนงานและรับผิดชอบ ในระบบการเก็บขน และระบบการเก็บเงินค่าธรรมเนียมบริการจัดการ
ขยะมูลฝอยเพื่อเป็นค่ากาจัด ในสถานที่กาจัด ซึ่งในขั้นต้นได้มีข้อตกลงไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการระดับ
จังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับเป็นเจ้าของโครงการ
ควรจัดหาเอกชน องค์กรเอกชนเป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยให้เปิดการจัดหาผู้ร่วมทุนโดยมี
ข้อกาหนดที่ชัดเจน สามารถเปรียบเทียบและเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้ได้ร่วมทุนที่สามารถดาเนินการได้ตลอดอายุ
โครงการตามมาตรฐาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันกาหนดข้อสัญญา ระเบียบปฏิบัติ
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจัดเก็บจากผู้รับบริการและให้
แต่ละท้องถิ่นนาส่งให้แก่ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการเพื่อเป็นค่ากาจัดตามข้อตกลงร่วมกัน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ร่วมโครงการปรับปรุงการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน ธุรกิจและผู้รับบริการอื่น ๆ
ให้มีป ระสิ ทธิ ภาพและเพียงพอต่อการให้บ ริการที่เป็นมาตรฐาน ให้หน่วยงานส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ) และชุ ม ชนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการเป็ น คณะท างานในการติ ด ตาม ก ากับ ดู แ ลตรวจสอบ
ประเมิ น ผล และเสนอแนะการแก้ไ ขปั ญ หาอัน เนื่ องมาจากผลกระทบหรื อ ข้อ ผิ ด พลาดข้ อผิ ด พลาดจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่งการกาจัด รวมทั้งการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง
วิธีการนานโยบายจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรไปสู่การปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
จังหวัดจะต้องดาเนินการในเรื่องจดบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่ วมกันในการจัดการขยะ
มูลฝอย อาจจะเป็นอยู่ในรูปสหการ และมีการรับรองให้สมบูรณ์ มีความพร้อมในการจัดหาที่ดินสาหรับก่อสร้าง
ระบบโดยจะต้องผ่านการจัดทาประชาพิจารณ์ และได้รับความเห็นชอบจากชุมชนแล้ว เลือกแนวทางและวิธีการ
กาจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศูนย์ กาจัดขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
โดยโครงการทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์และได้รับความเห็นชอบจากประชาชนแล้วได้แก่ทาประชา
พิจารณ์ตามขั้นตอนในเรื่องการใช้ที่ดินประชาชนเห็นชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์กาจัดประชาชน
เห็นชอบในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์กาจัดและอันตราบริการเก็บขนที่เรียกเก็บจากประชาชน ต้องมี
รูปแบบองค์การบริหารจัดการเสนอมาให้พร้อม กรณีที่ท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ มีความพร้อม และจัดทาแผนใน
ลักษณะแผนงานร่วมเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้แผนในลักษณะ
ศูนย์ รวมจะได้รับ การพิจารณาสนับ สนุน ในด้ านต่ าง ๆ ในลาดับความสาคัญต้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการขอ
สนับสนุนในลักษณะต่างชุมชนต่างดาเนินการ
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บทบาทพระสงฆ์ไทยต่อการปกป้องพระพุทธศาสนา
The Character Thai Monks Per Protection Buddhism

ผู้วิจัย
อาจารย์ปรึกษา

พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม ทองจันดา)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไวสารวจ

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้น าเสนอบทบาทพระสงฆ์ไ ทยต่อการปกป้องพระพุทธศาสนา โดยทาการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ไทยมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระ
ศาสนาให้มั่นคง โดยปกป้องพระพุทธศาสนา สนใจศึกษาหลักธรรมคาสอนอยู่เสมอและนาไปปฏิบัติให้ถู กต้อง
ทั้งการรักษาศีล การปฏิบัติธรรม และการเจริญสมาธิ ช่วยเผยแพร่หลักธรรมคาสอน โดยอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจอย่าง
ถูกต้องชัดเจน หรือเผยแพร่ในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ เท่าที่จะทาได้ ไม่ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ทากิจ
นอกเหนือพุทธบัญญัติ เช่น ทาไสยศาสตร์ ทานายโชคชะตา ใบ้หวย ทาเครื่องรางของขลัง หรือประกอบพุทธ
พาณิชย์อื่น ๆ ส่งเสริมพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติน่าเลื่อมใสศรัทธา ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ หรือเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ตามพุทธบัญญัติ โดยจัดกิจกรรมเชิดชูทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัดหรือระดับประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างวัด
สถานศึ ก ษา ภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ไม่ ท าลาย ศาสนสถานหรื อ ศาสนสมบั ติ เช่ น โบสถ์
ภาพกิจกรรมฝาผนัง หรือสิ่งของเครื่องใช้ภายในวัดให้ชารุดแตกหัด รวมทั้งมีส่วนร่วมอนุรักษ์พุทธวัฒนธรรมต่าง ๆ
ในสังคมไทย เช่น ประเพณีทอดผ่าป่า ทอดผ้ากฐิน ทาบุญตักบาตร ฯลฯ และสอดส่องดูแลมิให้เกิดการกระทาอัน
เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม ลบหลู่ ทาลาย หรือบิดเบือนพระพุทธศาสนา
คาสาคัญ : บทบาท ,พระสงฆ์ไทย ,การปกป้อง ,พระพุทธศาสนา
Abstract
This paper presents The role of Thai monks in defending Buddhism By analyzing
the synthesis of the theoretical concepts involved. The study found that. Thai monks have
the duty to protect the religion. By protecting Buddhism. Always study the doctrine and
practice it. Both the precepts. Dhamma practice And meditation Help spread the doctrine.
By explaining to others clearly understood. Or publish in the form of documents,
publications or media. As far as possible Should not encourage monks to do business
beyond the Buddhist commandments such as superstition, fortune telling, fortune-telling,
fortune-telling, fortune-telling. Or other Buddhist commerce. Encourage monks who have
faithfulness, faithfulness, good conduct, good conduct, or strictness in the Buddhist
disciplines. By organizing activities at the local level. Province or country level The
cooperation between public and private schools Do not destroy places or monuments, such
as churches, mural events. Or items inside the measure to break the measles. They also
participate in conserving Buddhist culture in Thai society, such as the tradition of fried,
fried, Kathin. And monitor it for any act of insult, derision, dishonor, destruction or
distortion of Buddhism.
Keyword : The character ,Thai monks ,Protection ,Buddhism
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บทนา
ปัจจุบัน สังคมไทยในฐานะสังคมพุทธได้ถูกกระแหนะกระแหนว่า ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาเลย เพราะทุกอย่าง
มีเหมือนฝรั่ง แต่มองดูเนื้อหาแล้วกลวงใน ด้านเศรษฐกิจมีช่องว่างระหว่างรวยจน สังคมไทยพุทธเต็มไปด้วยปัญหา
การขาดระเบียบวินัย อาชญากรรม การมัวเมายาเสพติด สถานอบายมุข โอกาสทางสังคมไม่เสมอภาค การพัฒนา
ชนบทกับตัวเมืองไม่สมดุล และประชาธิปไตยก็ล้มลุกคลุกคลาน แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิก ขาดธรรมวินัย ไม่รู้จัก
ตนเอง และขาดความส านึ กในการพึ่ ง ตนเอง จึ ง ต้ องเดิ น ตามหลั ง ชาติ อื่น โดยเฉพาะตะวั น ตก นิ ย มตะวั น ตก
(อเมริกัน) เอายุโรปและอเมริกามาเป็นแบบในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการพัฒนา เน้นทางวัตถุ เป็นการเดินตามหลัง
ฝรั่งทุกอย่าง อย่างขาด ๆ เกิน ๆ และไม่รู้จริง เลยกลายเป็นสังคมบริโภค (Consumer Society) ขาดจิตสานึกใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมของตนเอง มีแต่อยากเสพความเจริญ กลายเป็นสังคมรับเอาและเลียนตามเขาไปด้วย
อานาจของตัณหาและกลายเป็นสังคมที่ไร้สมรรถภาพ ขาดการไตร่ตรองด้วยปัญญา แม้แต่วันวาเลนไทน์ ก็ทาให้เป็น
วันสาคัญ ส่วนวันมาฆะบูชา วิสาขบูชา กลับทาให้เป็นวันห่างไกลจากชีวิตจริงของผู้คน องค์การพุทธศาสนาไม่ได้
แสดงบทบาทช่วยเตือนสติสังคมในการพัฒนาจึงเป็นสังคมพุทธศาสนิกที่ตกอยู่ในความประมาท
พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในชมพูทวีปท่ามกลางความขัดแย้งของลัทธินิกายต่าง ๆ คือความขัดแย้งระหว่าง
สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ การแข่งขันกันระหว่างลัทธิสมณะกับลัทธิพราหมณ์ซึ่งต่างฝ่ายต่างห้าหั่นหักล้างซึ่งกันและกัน
ลัทธิต่าง ๆ อาทิ ลัทธินยายะมีฤๅษีโคตมะเป็นเจ้าลัทธิ ลัทธิโวเศษิกะมีฤๅษีกณาทะเป็นหัวหน้า ลัทธิสางขยะมีฤๅษีกบิล
เป็นครูสอน ลัทธิโยคะมีปตัญชลีเป็นศาสดา ลัทธิมีมางสามีไ ชมินิเป็นผู้สถาปนาขึ้น ลัทธิเวทานตะมีพาทรายณะเป็น
อาจารย์สอน และยังมี ศาสดาเจ้าลัทธิอื่น ๆ ในสมัยเดียวกันนี้เช่น ปุรณกัสสปะ มัคขลิโคสาละ อชิตเกสะกาพล
ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร และมหาวีระศาสดาแห่งศาสนาเชน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นเจ้าลัทธิมีทิฏฐิแตกต่าง
กันและแข่งขันกันอยู่อย่างดุเดือด ลัทธิเหล่านั้นได้แตกแยกออกเป็นค่าย ๆ อีกมากซึ่งเป็นบรรยากาศทั่วไปในชมพู
ทวีปในเวลานั้น พระพุทธเจ้าประสูติมาในโลกท่ามกลางความผิดพลาดทางความคิดและการปฏิบัติของลัทธิเหล่านั้น
และพอประสูติพระบาทแตะดอกบัวบนพื้นพสุธาไม่ถึงนาทีก็ทรงยกพระหัตถ์ก้าวเดินพร้อมกับประกาศว่า “อคฺโคหมสฺ
มิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส “เราผู้เป็นเลิศแห่งโลก เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐ
สุดแห่งโลก” นี้คือความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ผู้มีพระชนม์ยังไม่ถึงชั่วโมง ประกาศต่อมวลสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เป็นการ
ปฏิวัติศาสนา ความเชื่อและวิถีชีวิตของมนุษย์ชาติ ทาให้โลกธาตุทั้ง 3 สะเทือนหวั่นไหว ผู้คนทั่วไปในชมพูทวีปก็ดี
พระราชามหากษัตริย์ในรัฐแต่ละรัฐก็ดี ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญสาธุการ แต่นั่นหมายถึงความอับแสงแห่งลัทธิและศาสนา
ทั้งหลายในชมพูทวีป และพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิปักษ์ของเจ้าลัทธิเหล่านั้นไปด้วย
ทุ กระบบ พ่ า ยแพ้ ต่ อ พลั ง ความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ท าให้ ป ระชาชนหั น หลั ง ให้ศาสนาแล้ ว บ่ า ยหน้ า ไปพึ่ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั่นก็คือการค้นพบกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 16-17 เป็นการประกาศ
ศักยภาพของมนุษย์และเป็นการแสวงหาที่พึ่งใหม่ที่พิสจู น์ได้ เน้นการปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการแห่งความเชือ่
(Dogma) และไสยศาสตร์ นิทเช่ (Fridrich Nietszche 1844-1900) จึง ประกาศว่ า “พระเจ้าตายแล้ ว
(God is dead)” นี้คือการแสดงให้เห็นว่าศาสนาหมดคุณค่าต่อสังคมไม่ได้เป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป จึ งหันหน้าไปพึ่ง
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผลงานของมนุษย์โดยตรง วิกฤตการณ์เหล่านี้ทาให้สถาบันศาสนาถูกกาหนดบทบาทของตนให้
อยู่จากัดเฉพาะในโบสถ์และกาแพงวัด ใช้นรกเป็นคาขู่ ยกสวรรค์เป็นคาปลอบโยน คอยรับส่วนบุญและลาภสักการะ
ที่ผู้มีศรัทธาหยิบยื่นให้ จานนอยู่กับความล้าหลังจึงถูกตาหนิว่า “เป็นถังขยะของสังคมบ้าง” “เป็นแหล่งปลุกระดม
และเพาะเชื้อสงครามบ้าง” ส่วนวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าไปไกลอย่างไม่หยุดยั้งและได้ทิ้งกากเดนปัญหาเอาไว้ให้
สถาบันศาสนาคอยรับไว้และตามแก้อย่างไร้ทิศทาง ความเป็นสถาบันที่นาสังคมได้กลายเป็นอดีตที่ล้มเหลวไปเสี ย
แล้ว ปัจจุบันสังคมถูกกาหนดอนาคตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่ชีวิตผู้คนก็หมดอิสรภาพเหมือนกัน จากผลพวง
ของวิทยาศาสตร์ทาให้สังคมเกิดความเครียดในจิตใจ ไม่มีความสุข ที่พึ่งใหม่ก็ไม่ปลอดภัย จะหันกลับไปหาศาสนา
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อีกก็ไ ม่แน่ ใจจึ งเกิดความสงสัย ลังเลใจตลอดเวลา ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า เกิดช่ องว่ างระหว่ างศาสนากับ ประชาชน
เพราะศาสนาเทวนิยมทั้งหลายทิ้งอุดมการณ์และไม่ตอบสนองต่อชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
พุทธปรัชญาคืออะไร
เราได้ทราบพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนามาแล้ว บัดนี้เรามาวิเคราะห์ว่าพระพุทธศาสนาเป็นพุทธ
ปรัชญาอย่างไร ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า คาว่าปรัชญาคืออะไร เพื่อจะได้สงเคราะห์พุทธศาสนาลงเป็นพุทธปรัชญา
ให้ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นดังนี้ กล่าวโดยสรุป “ปรัชญาคือการแสวงหาความจริงอันอันติมะเกี่ยวกับมนุษย์และโลกหรือ
สากลจักรวาล ภายนอกตัวมนุษย์ด้วยการใช้เหตุผล” เมื่อเข้าใจว่า ปรัชญาคืออะไรแล้ว คราวนี้ก็มาถึงคาถามว่า
“พุทธปรัชญาคืออะไร” คาตอบสาหรับคาถามนี้ก็คือ “พุทธปรัชญาได้แก่ หลักคาสอนเกี่ยวกับความจริง (สัจธรรม)
และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นามาศึกษาวิเ คราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการ
ของปรัชญา “นิยามความหมายนี้ทาให้มองเห็นขอบเขตของพุทธปรัชญาว่าจากัดอยู่ในส่วนที่เป็นศาสนธรรมของ
พุทธศาสนาเท่านั้น จะไม่รวมไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เว้นเสียแต่ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ จะเกี่ยวโยงกับศาสนธรรม
จึงจะศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่านั้น
ลักษณะของพุทธปรัชญา หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงแสดงหลักธรรมให้เห็นถึงความเป็น
ศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยเหตุผล หลักจริยธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงวางหลักง่าย ๆ ของการดาเนินชีวิตเอาไว้
ซึ่งพอจะประมวลลักษณะเด่น ๆ ของพุทธปรัชญาได้ดังนี้ หลีกเลี่ยงที่จะโต้แย้งทางปรัชญา เช่นปัญหาทางอภิปรัชญา
ที่ เรีย กว่ า อัพ ยากตปั ญ หา เป็ น ต้ น มี จุ ด เริ่ม ต้ นแบบทุ นิ ยม (ทุ กข์กับ ความดั บ ทุ กข์ เท่ า นั้ น) และจบลงที่ สุ นิ ย ม
มีลักษณะเป็นสัจจนิยมฯ กรรม คือ การกระทาด้วยตนเอง เป็นแบบปฏิบัตินิยม คืออรัยสัจ 4 หลักคาสอนสาคัญของ
พระพุทธเจ้า มรรค ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา กฎสากลในธรรมชาติ พุทธปรัชญาปฏิเสธแนวคิดของปรัชญาอินเดีย
ระบบเก่า คือ ประกาศิตของพระเจ้าในพระเวท แม้ในพุทธศาสนาก็ให้ใช้หลักกาลามสูตร,ปฏิเสธการสร้างโลกของพระ
พรหม สรรพสิ่งเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท,ไม่เห็นด้วยกับการอาบน้าล้างบาปและยัญพลีกรรม, ไม่ยอมรับระบบ
วรรณะคนจะดีชั่วเพราะกรรม มิใช่ชาติตระกูล ไม่ยอมรับทางสุดโด่งทั้งสองส่วน ทรงแสดง ทางสายกลาง
ไตรลั ก ษณ์ ทรงแสดงว่ า สรรพสิ่ ง ย่ อ มมี ลั ก ษณะเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง อยู่ แ ละดั บ ไปตามหลั ก แห่ ง อนิ จ จั ง
ทุกขัง อนัตตา คือ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมิใช่ตัวตนเสมอกัน ไม่มียกเว้น อริยสัจ 4 ทรงแสดงว่าปัญหาทุกข์ของชีวิต
ทุกอย่างเกิดจากสาเหตุคือความอยาก (ตัณหา) ด้วยประการต่าง ๆ แล้วทรงแสดงว่า ความดับสนิทแห่งความทุกข์
ทั้งมวล (นิโรธ) ต้องปฏิบัติตามแนวทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ ประการ ปฏิจจสมุปบาท หรือทฤษฎีสาเหตุสัมพันธ์
ว่า การเกิดกับดับของสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามหลักปัจจยาการคือเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นแบบลูกโซ่ ในลักษณะเป็น
วงจรหาเบื้องต้นและเบื้องปลายหรือที่สุดไม่พบ ผลที่เกิดจากสาเหตุอันหนึ่ง ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งอื่นอีกต่อ ไป
เรื่อยไป ไม่มีสิ้นสุด กฎแห่งกรรม ทรงแสดงว่า กรรมคือการกระทาของมนุษย์มีแรงผลักดันมาจากกิเลสเป็นเหตุแล้ว
ให้เกิดผล (วิบาก) ของการกระทานั้น แล้วผลก็จะกลายเป็นเหตุให้ทากรรมต่อไปอีก จนกว่าจะตัดกิเลสอันเป็นเหตุ
แห่งการทากรรมได้ วงจรแห่งกฎแห่งกรรมก็จะสิ้นสุดลง เข้าสู่ความสิ้นทุกข์ในวัฏฏสงสาร คือ พระนิพพาน หรือ
เข้าสู่อรหันตภูมิ การกระทาจึงจะเป็นแต่เพียงกิริยาไม่มีผล (วิบาก) ที่เป็นทุกข์อีกต่อไปอนัตตา จากการที่สิ่ง
ทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักแห่งปัจจยาการ จึงไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงที่จะยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นตัวเราของ
เรา เป็นตัวเขาของเขา ไม่อยู่ในอานาจของใคร ที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ตนปรารถนาได้ จึงไร้ตัวตน ไม่มี
อาตมัน และวิญญาณอมตะดังนี้ลัทธิเทวนิยมทั่วไปเชื่อถือกันอยู่
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พระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตร
หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตร ชาวพุทธคือ ผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา โดยประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบด้วย นักบวช คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา โดย
เรียกรวมๆว่า พุทธบริษัท 4 ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มสงฆ์ แยกเป็น พระภิกษุสงฆ์ และพระ
ภิกษุณีสงฆ์ 2. กลุ่มคฤหัสถ์ แยกเป็นอุบาสก และอุบาสิกา ทั้งพระภิกษุและสามเณร มีบทบาทและหน้าที่ในการ
ทานุบารุงพระพุทธศาสนา ดังนี้
การศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ จะต้องศึกษาทั้ง 3 ด้าน
(1) ศีล เป็นการศึกษาด้านพระวินยั (ศีล 227 ข้อ) ธรรมเนียม วัตรปฏิบัติ และมารยาทต่าง ๆ ของพระสงฆ์
เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและด้วยอาการสารวมระวัง
(2) สมาธิ เป็นการศึกษาด้านสมาธิ ฝึกเจริญวิปัสสนาเพื่อให้จิตสงบ
(3) ปัญญา เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านปัญญา โดยใช้ปัญญาคิดพิจารณาให้เข้าใจถึงสัจธรรมหรือความ
จริงของชีวิต รวมทั้งเป็ฯเครื่องมือดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตต่าง ๆ
เป็นพระนักเทศน์ ได้แก่ พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป โดยการแสดงธรรม (เทศน์) และจะต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ตามหลักสูตรของมหา
เถรสมาคมแต่งตั้ง มี 2 ประเภท คือ
(1) พระนักเทศน์แม่แบบ หมายถึง พระนักเทศน์ที่ผ่านการอบรมจากคณะกรรมการฝึกอบรมพระนักเทศน์
ที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง เพื่อไปจัดอบรมพระนักเทศน์ประจาจังหวัด
(2) พระนักเทศน์ประจาจังหวัด หมายถึง พระนักเทศน์ที่ผ่านการอบรมปฏิบัติหน้าที่เทศน์ภายในจังหวัดที่
สังกัดหรือสถานที่ที่ทายกอาราธนา
นอกจากนั้ น พระภิกษุ ทั่ว ไปที่มี ความรู้ความสามารถ ก็ส ามารถเป็น พระนั กเทศน์ไ ด้ โดยให้การสอน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และต้องมีความรู้ทางด้านธรรมเป็นอย่างดียิ่ง เป็นพระธรรมฑูต เป็นพระภิกษุที่ทา
หน้ า ที่ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธสาสนาทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะสงฆ์ ใ ห้ เ ผย แผ่
พระพุทธศาสนา ในนามคณะสงฆ์ ถ้าเผยแผ่เอง เรียกว่าธรรมกถึก หรือพระนักเทศน์ เป็นพระธรรมจาริก ได้แก่
พระภิ ก ษุ ที่ อ อกไปเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาแก่ ช าวเขา โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะสงฆ์ และกรม
ประชาสงเคราะห์ โดยการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาเผ่า
ต่างๆ รวม 6 เผ่า ได้แก่ ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ และกระเหรี่ยง ณ สถานที่ต่างๆ ในภาคเหนือ เป็นพระวิทยากร
ได้แก่ พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่ว ไป และเป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนถึงการจัดอบรมต่างๆ ตามที่คณะ
สงฆ์มอบหมาย หรือหน่วยงานนั้นๆ ขอความอนุเคราะห์
นอกจากนั้น พระวิทยากร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี มีทักษะ
ความคล่องตัวในการสอนตามเนื้อหาวิชาเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย มีการเตรียมการล่วงหน้า มีสุขภาพดีทั้งกายและ
จิตใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกลักษณะดี และเหมาะสมเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน และมีศรัทธา
ในเรื่องการอบรมอย่างแท้จริง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบดีไม่หลีกเลี่ยง และตรงต่อเวลา เป็นพระ
วิปัสสนาจารย์ ได้แก่ พระภิกษุผู้ทาการสอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องมี
คุณสมบัติ กล่าวคือ ได้รับ การคัดเลื อกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บัง คับบั ญชาระดับจั งหวั ด และผ่า นการอบรม
หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์จากกรมการศาสนา นอกจากนั้น พระภิกษุที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ก็อาจเผยแผ่การปฏิบัติกรรมฐานได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา พระนักพัฒนา
ได้แก่ พระสงฆ์ที่ทางานสงเคราะห์ชุมชนด้วยการให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์เด็กในวัด การอบรมเยาวชน การทาโครงการฝึกอาชีพ ธนาคาร
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ข้าว หรือการส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้าน ให้คาแนะนาด้านสุขอนามัย รวมทั้งการส่งเสริมชาวบ้านในเรื่องเกษตร
ผสมผสาน หรือเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งการทางานดังกล่าวนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของท่านเอง มิใช่เพราะ
การชักนาของหน่วยงานรัฐหรือเพื่อสนองนโยบายรัฐ
หลักธรรม 10
ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมาต่าง ๆ นานาในแต่ละชั่วขณะที่ว่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 10 ชนิด และสิ่งที่ให้ความ
กระจ่างต่อเรื่องนี้ก็คือ หลักธรรม 10 โลกที่พุทธธรรมได้อธิบายไว้ ซึ่งจะทาให้มองเห็นถึงธาตุแท้ของการทางานของ
ชีวิต ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างแหลมคม หลักธรรม 10 โลกได้แบ่งปรากฏการณ์ของชีวิตหรือสภาพของชีวิตไว้ 10
ชนิด ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้และทุก ๆ คนมีเหมือน ๆ กัน โดยไม่เกี่ยวข้องว่าต้องมีความศรัทธาหรือไม่
นอกจากนี้หลักธรรม 10 โลกไม่ได้วินิจฉัยปรากฏการณ์ของชีวิตอย่างง่าย ๆ เพียงเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ทาให้ดึงเอา
พลังที่ยอดเยี่ยมในชีวิตมนุษย์ที่มีอยู่แต่แรกเริ่มออกมา เป็นการสอนถึงการดาเนินชีวิตให้สมกับความเป็นมนุษย์อย่าง
แท้จริง และทาอย่างไรจึงจะดาเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม ในพระสูตรก่อนสัทธรรมปุณฑริกสูตรมีแนวความคิดเกี่ยวกับ
10 โลกว่า เป็นโลกที่แยกออกจากกัน 10 ชนิด ตามชื่อของมัน ตัวอย่างเช่น โลกของนรก โลกของเปรต โลกที่มนุษย์
อาศัยอยู่ โลกที่พระพุทธอาศัยอยู่ เป็นต้น แต่ละโลก ๆ เป็นโลกที่แยกออกจากกัน ไม่เกี่ยวข้องต่อกัน
ส่วนสัทธรรมปุณฑริกสูตร มีแนวความคิดว่า 10 โลกไม่ใช่โลกที่แยกออกจากกัน แต่เป็นความรู้สึ กแท้จริง
ของชีวิตที่มีพร้อมอยู่ แต่ละชีวิต เช่น ภายในชีวิตของมนุษย์ ก็มีพร้อมทั้ง 10 โลก ตั้งแต่โลกนรกจนถึงโลกพุทธ
ทานองเดียวกัน ไม่ว่าสรรพสัตว์ในโลกนรกหรือพุทธก็มีพร้อมสภาพชีวิต 10 โลกเช่นกัน ดังที่กล่าวมานี้ การที่สรรพ
สัตว์แห่ง 10 โลก ตั้งแต่โลกนรกถึงโลกพุทธต่างก็มี 10 โลกพร้อมอยู่ด้วยนั้น เรียกว่า “10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและ
กัน” ทรรศนะของ “10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและกัน” มองว่า ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ไม่หยุดอยู่ที่สภาพใดสภาพ
หนึ่ง แม้ขณะนี้อยู่ในความทุกข์ทรมานของโลกนรก ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่โลกนรกตลอดไป ภายในสภาพชีิวิตนรกดังกล่าว
ก็ยังมีสภาพชีวิตอันเยี่ยมยอดที่เรียกว่าโพธิสัตว์หรือพุทธอยู่ด้วย ฉะนั้นทฤษฏี 10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและกัน จึงเป็น
ทฤษฏีที่สอนว่าชีวิตจะสามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง แต่ละโลกของ 10 โลก ได้แก่ โลกนรก ในพุทธธรรมได้
กล่าวไว้ว่า “ความโกรธแค้นคือ นรก” คาว่า “นรก” ในภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า “จิโงขุ” คาว่า “จิ” ของ “จิโงขุ” ชี้ถึง
สถานะที่ต่าสุด ส่วนคาว่า “โงขุ” หมายถึง สภาพที่ถูกพันธนาการ ไม่มีความเป็นอิสระ กล่าวคือ โลกนรกใช้เรียก
สภาพชีวิตที่เป็นทุกข์ซึ่งอยู่ต่าที่สุด ต้องส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความโกรธแค้น ไม่มีอิสระ ถูกผูกมัดอยู่กับความ
ทุกข์ ความโศกเศร้า
โลกเปรต ในพุทธธรรมกล่าวว่า “ความโลภคือเปรต” ความโลภใช้กล่าวถึง สภาพชีวิ ตที่อดอยากเนื่องจาก
มีความอยากปารถนาไม่รู้จักพอ ตอนที่พวกเราท้องว่างหรือคอแห้งก็เป็นการปรากฏออกมาของโลกเปรต นอกจากนี้
การพยายามให้ได้มาตามความอยากของตนแต่เพียงอย่างเดียว หรือสภาพชีวิตที่ถูกครอบงาโดยความอยาก ความ
ปรารถนา เช่น สภาพชีวิตของขโมยที่พยายามลักขโมยสิ่งที่อยากได้ ก็คือโลกเปรตนั่นเอง โลกเดรัจฉาน ทางพุทธ
ธรรมกล่า วว่ า “ความโง่เขลาคือเดรัจ ฉาน” ความโง่ เขลาใช้ เรียกสภาพชีวิ ต ที่ เหมือนกับ สั ตว์ ที่ กระทาไปตาม
สัญชาตญาณ โดยไม่ใช้เหตุผล สัตว์ที่แข็งแรงกว่าจะกินสัตว์ที่อ่อนแอ มีชีวิตอยู่ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อให้มีชีวิตอยู่
รอดแบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก สาหรับมนุษย์ก็คือสภาพชีวิตของคนที่แสดงต่อคนซึ่งที่มีตาแหน่งสูงกว่าหรือแข็งแรง
กว่า ก็จะพูดประจบสอพลอ ต่อคนที่ตาแหน่งด้อยกว่าหรืออ่อนแอกว่าก็จะวางท่าใหญ่โต ข่มเหงกลั่นแกล้งเขา
สภาพชีวิตเช่นนี้ก็คือโลกเดรัจฉาน โลกอสุระ ทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ประจบสอพลอคืออสุระ” “ประจบสอพลอ”
เป็นสภาพชีวิตที่บิดเบี้ยว ไม่สามารถยอมรับผู้ที่เหนือกว่าตนเอง เกิดจิตใจอิจฉาริษยาและพยายามขัดขวางผู้นั้น
การเอาตนเองเปรีย บเทีย บกับ คนอื่น และพยายามเอาชนะเขา ก็คือลักษณะพิเศษของโลกอสุระ แม้โลกอสุระ
เหนือกว่าโลกนรก เปรต และเดรัจฉาน ในแง่ที่มีการสานึกรู้ถึงตนเองมากกว่าก็ตาม แต่เนื่องจากโดยหลักแล้ว ยังอยู่
ในสภาพชีวิตที่มีความทุกข์ จึงรวมโลกอสุระเข้ากับ 3 โลกดังกล่าวแล้วเรียกว่า 4 โลกชั่ว หรือ อบายภูมิ 4
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โลกมนุษย์ ทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความสงบราบเรียบคือมนุษย์ ” โลกมนุษย์เป็นสภาพชีวิตที่สงบเรียบ
เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ ลักษณะพิเศษของโลกนี้ก็คือสามารถพิจารณาตัดสินดีชั่ว และมีการทางานของพลังที่
ใช้หลักเหตุและผลในการควบคุมการกระทาของตน โลกที่จิตใจมีการควบคุมตนเองว่าสิ่งที่ไม่ควรทาก็จะไม่ทาก็คือ
โลกมนุษย์ โลกเทวะ ทางพุทธธรรมกล่าวว่า “ความปิติยินดีก็คือเทวะ” โลกเทวะเป็นอารมณ์ของความปิติยินดีของ
ชีวิต เป็นสภาพที่พึงพอใจสมตามความอยากความปรารถนาต่าง ๆ เป็นสภาพที่ยินดีพอใจเหมือนได้ขึ้นไปถึงสรวง
สวรรค์ สภาพชีวิตที่ร่าเริง ในเวลาที่ดีใจมาก มีความรู้สึกราวกับว่าเท้าแตะไม่ถึงพื้น ก็เรียกว่าโลกเทวะ โลกสาวก ที่
เรียกว่าสาวกนั้น เดิมทีหมายถึงได้ฟังเสียงของพระพุทธแล้วถ่ายทอด มีที่มาจากคาว่าลูกศิษย์ ผู้เป็นสาวก เนื่องจาก
เป็นลูกศิษย์ที่ได้ฟังคาสอนของพระพุทธ แล้วถ่ายทอดคาสอนนั้นให้กับผู้อื่น โลกสาวก จะเข้าใจในความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของผู้คนต่าง ๆ เป็นสภาพชีวิตที่พยายามพัฒนาให้ตัวเองพรั่งพรูในความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าใครก็ตาม
เวลาที่พยายามขัดเกลาตนเองและใฝ่หาความรู้ศิลปะวิทยาการติดตัวนั้นก็เรียกว่าโลกสาวก โลกปัจเจก เป็นสภาพ
ชีวิตที่ได้ไปสัมพันธ์กับอะไรบางอย่าง แล้วสามารถตระหนักรู้ในกฎเกณฑ์ของชีวิตและของจักรวาลเพียงบางส่วน
หรือสภาพชีวิตที่รู้สึกปิติยินดี หรือพึงพอใจเมื่อได้สร้างอะไรขึ้นมา และคงจะเรียกการวาดภาพหรือแต่งเพลง หรือ
ค้นภพหลักความจริงของนักปราชญ์ว่าเป็นการทางานของโลกปัจเจกได้ ทว่า คนที่มีชีวิตของทวิยาน คือโลกสาวก
กับปัจเจกแรงมาก มักกลายเป็นคนที่มีความคิดเห็นแก่ตัว ไม่แยแสผู้อื่น คิดว่าตัวเองยิ่ งใหญ่ สาวกกับปัจเจกมักจะ
ยึดติดกับการรู้แจ้งของตนจนไม่สามารถคิดถึงเรื่องของคนอื่นได้ ไม่มีการปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่น นี่คือ
ความจากัดความของโลกสาวกและปัจเจก นอกจากนี้ยังหมกมุ่นอยู่กับความรู้แจ้งของตนเอง และคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะ
พอไม่ยอมแสวงหาการรู้แจ้งของพระพุทธนี้ ก็เป็นความจากัดของสาวกและปัจเจกเช่นกัน
โลกโพธิสัตว์ คือสภาพชีวิตที่สูงกว่าทวิยาน โลกโพธิสัตว์ใช้เรียกสภาพชีวิตที่ให้ความสาคัญกับความเมตตา
ต่อผู้อื่น เพื่อผู้อื่นแล้วไม่เสียดายความเหน็ดเหนื่อย และเป็นสภาพของการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น ซึ่งพย ายาม
มอบสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิตของคนอื่น และสามารถที่จะคิดว่าความทุกข์ของคนอื่นก็เป็นความทุกข์ของตนเอง พยายามที่
จะถอนทุกข์ของคนอื่น นอกจากนี้โพธิสัตว์จะไม่มีความคิดว่า “แค่นี้ก็พอแล้ว ” แต่จะพยายามก้าวหน้าโดยมุ่งสู่
สภาพการแสวงหาธรรมจึงเป็นลักษณะพิเศษของโลกโพธิสัตว์
โลกพุทธ คือสภาพชีวิตที่สูงสุดของมนุษย์ คงจะมีผู้คนมากมายที่ได้ยินคาว่า “โลกพุทธ” เป็นครั้งแรก โลก
พุทธใช้เรียกการทางานของชีวิตที่เปลี่ยนแต่ละโลกของชีวิตใน 9 โลกที่กล่าวมาข้างต้น คือ ตั้งแต่โลกนรกไปถึงโลก
โพธิสั ตว์ ให้เคลื่ อนไหวไปในทิศทางที่ สร้างสรรค์ ทิ ศทางที่ มีคุณค่าสู งสุ ด เป็ นการท างานของชี วิต ที่ใสสะอาด
แข็งแกร่งที่สุด
หากอธิบายเรื่องนี้อย่างกระชับสั้น ๆ แล้วก็กล่าวได้ว่า ในขณะที่พวกเราเชื่อมั่นต่อโงะฮนซน และเพียร
พยายามปฏิบัติเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ชีวิตโลกพุทธก็จะปรากฏออกมา พระนิชิคันโชนิน ระมุขสงฆ์ลาดั บที่ 26
กล่าวว่า “จิตใจที่เชื่ออย่างเข้มแข็งนั้นเรียกว่าโลกพุทธ” หมายความว่า โลกพุทธก็คือจิตใจที่เชื่อโงะฮนซนอย่าง
เข้มแข็งนั่นเอง กล่าวคือ แม้จะเรียกว่าพุทธก็ตาม ก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลหรืออยู่เหนือกว่าพวกเรา แต่อยู่ในตัวเราเอง
หากจะพูดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือ ทุกคนต่างเป็นตัวตนของพระพุทธแต่ดั้งเดิม ทว่าเรื่องนี้อยู่ในลักษณะแฝงอยู่ จึง
ยากที่จะทาให้ปรากฏออกมาเป็นจริงได้ สิ่งที่ทาให้โลกพุทธนี้ไม่อยู่แค่ในลักษณะแฝง แต่ทาให้ปรากฏเป็นจริง
ออกมาในชีวิตของแต่ละคน ก็คือพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน หากเชื่อโงะฮนซนและเพียรพยายามในการ
สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเพื่อตนเองและเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแล้ว สภาพชีวิตของพุทธที่แฝงอยู่ในชีวิต ก็จะแสดง
ออกมาในความเป็นจริง ไม่ว่าใครก็ตามสามารถแสดงโลกพุทธปรากฏออกมาและมีพฤติกรรมของพระพุทธได้ ด้วย
การรับและยึดถือโงะฮนซน นี่คือพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
พระพุทธศาสนา หมายถึง พระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดจากการทรงตรัสรู้ของ
พระองค์ แต่ละคาที่พระองค์ตรัส เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด เป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา
อย่างแท้จริง พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่น และใครก็ตามที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ
ความเข้าใจพระธรรมคาสอน ย่อมไม่สูญหายไปจากผู้นั้น การที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ไม่ใช่อยู่ที่บุคคล
หนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ แต่อยู่ที่ความเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงที่จะต้องศึกษาพระธรรมให้
เข้าใจ จึงชื่อว่าช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนามิให้เสื่อมสูญและปกป้องมิให้ใครมาบิดเบือนคาสอนของพระองค์เป็น
อย่างอื่น เนื่องจากสิ่งอื่นไม่สามารถรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ นอกจากความเข้าใจธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงแสดง เมื่อเข้าใจความจริง ก็กล่าวความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นการเผยแพร่ความจริง
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท ชาวพุทธหรือเหล่าพุทธบริษัท 4 มีหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาให้มั่นคง โดยปกป้องพระพุทธ พระธรรมและพระสฆ์ รวมทั้งวัฒนธรรม ดังนี้
1. ช่วยเผยแพร่หลักธรรมคาสอน โดยอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน หรือเผยแพร่ในรูปของ
เอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ เท่าที่จะทาใด้
2. ไม่ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ทากิจนอกเหนือพุทธบัญญัติ เช่น ทาไสยศาสตร์ ทานายโชคชะตาราศรี ใบ้
หวย ทาเครื่องรางของขลัง หรือประกอบพุทธพาณิชย์อื่น ๆ
3. ไม่ทาลายศาสนสถานหรือศาสนสมบัติ เช่น โบสถ์ ภาพกิจกรรมฝาผนัง หรือสิ่งของเครื่องใช้ภายในวัด
ให้ชารุดแตกหัด รวมทั้งมีส่วนร่วมอนุรักษ์พุทธวัฒนธรรมต่าง ๆ ในสังคมไทย เช่น ประเพณีท อดผ่าป่า ทอดผ่ากฐิน
ทาบุญตักบาตร ฯลฯ
4. ส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติน่าเลื่อมใสศรัทธา ปฏิบัติดี ปฏิบัติชิบ หรือเคร่งงครัดในพระธรรม
วินัยตามพุทธบัญญัติ โดยจัดกิจกรรมเชิดชูทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัดหรือระดับประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง
วัด สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
5. สนใจศึกษาหลักธรรมคาสอนอยู่เสมอและนาไปปฏิบัติให้ถูต้อง ทั้งการรักษาศีล การปฏิบัติธรรม และ
การเจริญสมาธิ
6. สอดส่ อ งดู แ ลมิ ใ ห้ เ กิ ด การกระท าอั น เป็ น การดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยาม ลบหลู่ ท าลาย หรื อ บิ ด เบื อ น
พระพุทธศาสนา
บุคคลภายนอกไม่สามารถทาลายคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แต่ผู้ที่ทาลายก็คือพุทธบริษัทนี้เอง
ที่ไม่ฟังไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรม ประมาทพระธรรมว่าง่าย ไม่ตั้งใจศึกษาเพื่อความเข้าใจ
ถูกเห็นถูกจริงๆ มีเข้าใจผิดจากพระธรรมคาสอน ชีวิตสั้นแสนสั้น ไม่รู้ว่าจะละจากโลกนี้ไปวันไหน เพราะฉะนั้นแล้ว
แทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่น ก็ควรที่จะได้ตั้งต้นที่การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ เมื่อมีความเข้าใจถูกเห็นถูก
ก็เป็นการรักษาพระธรรม ด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกของแต่ละคน
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บทคัดย่อ
การให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่า มีประเด็นปัญหาทางด้านการใช้บัตรสวัสดิการ
และการการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ในการช่วยเหลือค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์
สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็ นในร้านค้าที่ร่วมโครงการ ใช้ชาระค่าเดินทาง เช่น
ค่ารถไฟ ค่ารถประจาทาง ค่ารถขนส่ง เป็นต้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการให้บริการ
สาธารณะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิด
ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแนวใหม่ ซึ่งเป็นการสนองต่อความ
ต้องการทางสังคมและปัจเจกชนที่เป็นสมาชิกของสังคมในอันที่จะได้รับบริการจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มี
บริการสาธารณะในด้านการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ดาเนินการ จึงเสนอให้นาไปใช้เป็นแนวทางใน
การบริการสาธารณะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คาสาคัญ: บริการสาธารณะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
Abstract
Providing services on state welfare card that have problems with the use of welfare
cards and registration to obtain the right to receive the card through the state welfare card.
Licensee may use the State Welfare Card to purchase necessary consumer goods at
participating stores or to travel expenses such as train, bus, transportation, etc. This article
is intended to provide ideas on public service agencies that serve the state welfare cards by
studying the new public management, policy implementation and new public service. This
is response to social needs and individuals who are members of society in order to receive
services from the state. Whether it is to provide public services in the field of life and
property protection. The provision of public utilities, which are activities performed by a
state or local government organization or a state enterprise. It is proposed to be used as a
guide for public services.
Keywords : Public service, State welfare card
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บทนา
บริการสาธารณะคือ การสนองตอบความต้องการทางสังคมและปัจเจกชนที่เป็นสมาชิกของสังคมในอันที่
จะได้ รับ บริการจากรัฐ การให้บ ริการสาธารณะของหน่ว ยงานที่ให้บ ริการบั ต รสวั สดิ การแห่ง รัฐ เป็ นโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ของรัฐที่ได้ผ่าน คสช. และมีความเห็นชอบจาก ครม. และมีมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ และได้พบปัญหาการใช้บัตร
สวัสดิการไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการอยู่ไกลจากที่พักอาศัยเป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้คนในสังคมยังมีการตั้ง
ข้อสังเกตว่าอาจมีผู้ที่ไม่ได้จนจริงหรือไม่ได้มีรายได้นอ้ ยจริงได้รับสิทธิ์การใช้บตั รสวัสดิการและกังวลว่าอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเอกชนได้ ซึ่งประเทศไทยปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บทความนี้จะนาเสนอ
แนวทางในการบริการสาธารณะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิด
ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแนวใหม่

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรที่ออกโดยกรมบัญชีกลางตามนโยบายของรัฐ ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
บางอย่าง โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สวัสดิการแห่งรัฐนี้ เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทย
ในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน โดยควา มประสงค์ของ
นายกรัฐมนตรีที่ว่า เขาจะไม่เหลือใครสักคนไว้ข้างหลังในการนาพาประชาชนคนไทยทุกคนก้าวพ้นจากกับดักแห่ง
ความยากจน และนาพาทุกคนสู่ความเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่องด้วยนโยบายปฏิรูปประเทศไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นี้ เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุก
ด้าน โดยเป็นความประสงค์ของนายกรัฐมนตรี ในการนาพาประชาชนคนไทยทุกคนก้าวพ้นจากกับดักแห่งความ
ยากจน และนาพาทุกคนสู่ความเท่าเทียมกันในทุกๆ เรื่องด้วยนโยบายปฏิรูปประเทศไทย เริ่มต้นจากบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ที่เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยปีละ 30,000–100,000 บาท และต่ากว่าเส้นยากจนที่มีกระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลาง ธนาคารรัฐ, กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดต่างๆร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลง
ในการจัดสวัสดิการแห่งรัฐนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมและจะได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมในทุกๆด้านด้วย ไม่เพียงแต่จะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วยังมีการช่วยเหลือเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันอีกด้วย โดยทางหน่วยงานรัฐยังมีสวัสดิการอีกหลายอย่างที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับ
ประชาชนคนไทย นั่นจึงทาให้เกิดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นมานั้นเอง
กรณี โครงการสวัสดิ การแห่งรัฐ เป็ นโครงการที่ ช่ว ยเหลือผู้มีรายได้ น้ อยในการลดค่าใช้ จ่าย ซึ่ งช่ว ยให้
ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบาย ในการแก้ไขความยากจนนั้นเป็นแก้ไขโดยรัฐบาลซึ่งรัฐบาลนั้นต้องมีการให้บริการ
สาธารณะในการแก้ไข และเป็นแนวทางการเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายของเทศและระดับ
ภูมิภาคตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน
อีกด้วย
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การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) นั้นหมายถึงการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยการนาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่ มุ่ง สู่ ความเป็ น เลิศ และการน าเอาแนวทางหรือวิ ธี การบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับ ใช้ กับ การ
บริหารงานภาครัฐอย่างเช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคานึง ถึงหลัก
ความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการ
สาธารณะ และการให้ความสาคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยคานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหาร
แบบใหม่ซึ่งเน้นผลสาเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทางาน
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2553) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีหลักสาคัญ 7 ประการ คือ
1. จัดการโดยนักวิชาชีพที่ชานาญการ ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความชานาญ โปร่งใส
และมีความสามารถในการใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความ
รับผิดชอบต่อการตรวจสอบจากภายนอก
2. มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ ชัดเจน ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการ
ตรวจสอบจะมีได้ก็ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
3. เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้นการใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลสาเร็จ
มากกว่าระเบียบวิธี
4. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตาม
ลักษณะสินค้าและบริการที่ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ
5. เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น เป็นการเปลี่ยนวิธีทางานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็
เพื่อให้ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจสาคัญที่จะทาให้ต้นทุนต่าและมาตรฐานสูงขึ้น
6. เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้
รางวัล
7. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัดวิธีนี้อาจทาได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพิ่มวินัยการทางาน
หยุดยัง้ การเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความต้องการใช้
ทรัพยากรของภาครัฐ และ ทางานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง
กล่าวโดยสรุป การบริหารภาครัฐแนวใหม่นี้เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยเป็นการ
นาเอาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยเน้นการ
ใช้หลักการทั้ง 7 ประการในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
จะเห็นได้ว่าการบริหารภาครัฐแนวใหม่นาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และยังให้ความสาคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชี พ
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนอีกด้วย
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การนานโยบายไปปฏิบัติ
การน านโยบายไปปฏิบั ติ เป็ น การด าเนิ น การโดยบุคคลหรือกลุ่ ม บุ คคลในภาครัฐ หรือเอกชน ซึ่ ง การ
ดาเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะก่อให้เกิดความสาเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ตัดสินกระทาไว้ก่อนหน้า
นั้น แล้ ว นโยบายเป็น อุบ ายหรือกลเม็ ดที่ ผู้มี อานาจหน้ าที่ ได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็นสมควรว่า เป็ น หน้ าที่ จะน าไปสู่
เป้าหมายของส่วนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเหมาะสมที่สุดหรืออาจกล่าวได้ว่า ความหมายของ “นโยบาย” นั้น
คล้ายกับคาว่า “กุศโลบาย” เป็นแง่ที่แสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหารในการปฏิบัติงานในอนาคต การนานโยบายไป
ปฏิ บัติ นั้น เป็น กระบวนการต่ อเนื่ องระหว่า งนโยบายกับการปฏิบั ติ ภายใต้ ปัจ จั ยต่ างๆ ซึ่ งจะส่ง ผลกระทบต่ อ
ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ
การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการทางการเมืองและเห็นว่ากระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติเป็น
เกมการต่อสู้ โดยให้ความหมายว่า การนานโยบายไปปฏิบัติคือกระบวนการของกลยุทธ์ที่แสดงการปฏิสัมพันธ์ของ
กลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายในอันที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตน ซึ่งเป้าหมายที่กลุ่มเหล่านี้
ต้องการให้เกิดขึ้นอาจสอดคล้องหรือไปกันได้หรือไม่ได้กับเป้าหมายตามอาณัติของนโยบาย (Bardach, 1980)
การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นความพยายามที่จะตัดสินความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและทรัพยากรใน
หน่วยงานหนึ่งและกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่ง Williams (1971) ได้นิยาม
การนานโยบายไปปฏิบัติในแง่ของการพิจารณาสมรรถนะขององค์การในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุผล การศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุง นโยบายแผนงาน
และการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น เนื้อหาสาระของการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติ จึงเน้นการแสวงหา
คาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Implementation Processes) เพื่อที่จะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทางและสร้างกลยุทธ์เพื่อที่จะทาให้การนา
นโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความสาเร็จ (วรเดช จันทรศร, 2551)
การนานโยบายไปปฏิบัตินั้น อาจเกิดจากการที่องค์กรนั้นนานโยบายไปปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควร เป็นเพราะ
องค์กรนั้นอาจมีศักยภาพต่า ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่มีเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
กับบุคลากรที่นาไปปฏิบัติ ขาดความสามารถ ขาดทรัพยากรบุคคล ความล้มเหลวของนโยบายในประเด็นนี้ อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นเพราะองค์กรที่นานโยบายไปปฏิบัติไม่สามารถทาให้บรรลุความสาเร็จได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะเงื่อนไข
อะไรนั้น ก็ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่ถือว่าการล้มเหลวในขั้นการนานโยบายไปปฏิบัตินั้น เป็นส่วนของความ
ล้มเหลวของนโยบายเองนั้นเพราะ นโยบายไม่สามารถตอบสนองกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้จริง (policy
does not fulfill the purpose) และความไม่สาเร็จอันเนื่องมาจากการตัดสินใจเชิงปทัสถาน หมายความว่า เมื่อ
พิจารณาเป้าหมายของนโยบายแล้ว เป้าหมายมุ่งให้บรรลุอาจมีความขัดแย้งกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือ
ศีลธรรมอันดี นั่นก็คือ เป้าหมายของนโยบายเมื่อปฏิบัติจนบรรลุผลแล้ว อาจมีผลกระทบต่อศีลธรรม ส่งผลให้เกิด
ความทารุณหรือนโยบายอาจกาหนดคุณค่าของเป้าหมายไม่ชัดเจน (not clear value goals) ทาให้การบริหาร
บิดเบือน เพราะเป้า หมายและแนวปฏิบัติ คลุ มเครือ จะท าให้ข้าราชการที่นานโยบายไปปฏิบั ติ สร้างระเบีย บ
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของงานที่สร้างขึ้น สืบเนื่องจากความคลุมเครือของเป้าหมายนี้ ซึ่งเห็นว่ามักเป็นกฎเกณฑ์ที่
มุ่งยึดวิธีการ (Mean-oriented) มากกว่ายึดเป้าหมาย (Goals - oriented) ในการกาหนดความสาเร็จ เพราะ
ข้าราชการไม่แน่ใจว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลอะไรหรือมุ่งให้เกิดผลดีอย่างไร กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ของงานที่สร้างขึ้น จะช่วยให้ข้าราชการแน่ใจว่าเขาได้ทาตามทางที่ถูกต้อง (Right Way) และถือเป็นทางออก
ที่ดีของข้าราชการ
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กล่าวโดยสรุปการนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นการดาเนินโดยบุคคล และจะดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้เป็นไปตามวัต ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้การนานโยบายไปปฏิบั ติจะเป็ นไปตามกระบวนการที่มีความ
ต่อเนื่องจากระดับที่เป็นเจตนารมณ์กระทั่งถึงขั้นตอนที่เป็นผลลัพธ์อันเนื่องมาจากนโยบายนั้นๆ และในการนา
นโยบายไปปฏิบัติให้ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จริงนั้นเอง
จะเห็นได้ว่า การพิจารณาถึงความชัดเจนของนโยบายและความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพปัญหาจึง
น่าจะเป็นส่วนสาคัญที่นาไปสู่การวิเคราะห์ถึงภาวะที่เกิดขึ้นในการนานโยบายไปปฏิบัติว่ามีความราบรื่น และมี
เงื่อนไขหรือปัจจัยหลายประการ ที่อาจส่งผลให้การนานโยบายไปปฏิบัติประสบความสาเร็จหรือประสบกับความ
ล้มเหลวได้ในที่สุด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจมาจากเงื่อนไขของนโยบายเอง

การบริการสาธารณะแนวใหม่
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) นี้จะหลักแนวคิดที่ยังมีองค์ประกอบที่มี
ความหลากหลายที่ยังอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตย (Value of Democracy) ความเป็นพลเมือง
(Citizenship) และการยึดผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) โดยเริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่การจัดการ
ภาครัฐที่ควรจะเป็นของประชาชน (Citizens) ชุมชน (Community) และภาคประชาสังคม (Civil Society)
ในแนวคิดนี้บทบาทหลักของผู้ให้บริการสาธารณะ หรือเป็นผู้รับใช้ประชาชนจะยังคงมีความชัดเจนในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการให้ความสนใจร่ว มกัน มากกว่ า ที่ จ ะมี การควบคุม (Control) หรือเป็ น สั ง คมที่ ถูกบั ง คั บ
(Steer Society)
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) จะเป็นจุดของการเริ่มต้นของแนวคิดที่ร่วม
สมัยในการให้บริการสาธารณะใหม่ โดยจะมุ่งเน้นไปที่รากฐานทฤษฏีที่สาคัญคือทฤษฏีแรกทฤษฎีการเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย (Theories of Democratic Citizenship) ผู้บริหารควรจะเห็นประชาชนในฐานะพลเมือง
(Citizenship) แทนที่จะเป็นเพียงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (Voters) ผู้รับบริการ (Clients) หรือลูกค้า(Customers) ควรจะ
มีการแบ่งปันอานาจและลดการควบคุม มีความไว้วางใจในประสิทธิภาพของการทางานร่ วมกัน ซึ่งในทางตรงกัน
ข้า มกับ ลั กษณะของการจั ด การที่ ต้ องมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ บ ริก ารสาธารณะต้ องสามารถที่ จ ะ
ตอบสนองและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนให้มากขึ้น นี่คือภาพรวมโดยตรงของการบริการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Service) ทฤษฏีที่สองตัวแบบของชุมชนและประชาสังคม (Models of Community and Civil
Society) ในการบริหารสาธารณะ เป็นการสะท้อนมุมมองในบทบาทของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของรัฐบาล
ในท้องถิ่นที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้อย่างแท้จริง และจะเห็นได้ว่ารัฐบาลสามารถมีบทบาทที่สาคัญใน
การสร้างสรรค์ (Creating) การอานวยความสะดวก (Facilitating) และการสนับสนุน (Supporting) ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะนาไปสู่การผสานสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและชุมชนของพวกเขาและและในทฤษฏีที่สามทฤษฎีองค์การมนุษย
นิยมและทฤษฎีวาทกรรม จะเน้นที่ความพยายามในการแสวงหาแนวทางใหม่ที่อยู่ในองค์การสาธารณะและจะลด
การครอบงาจากผู้มีอานาจ และการควบคุม และการเอาใจใส่มากขึ้นและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ
กังวลของพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับบริการ
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับเรื่องคุณค่า อุดมการณ์ โดยเฉพาะ
คุณค่าความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเรื่องประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ การบริการสาธารณะแนวใหม่จึงเป็นแนวคิด
ที่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองและผลประโยชน์สาธารณะ สาหรับแนวคิดพื้นฐานของ
การบริการสาธารณะแนวใหม่ประกอบด้วยพลเมืองต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
และตัวแบบชุมชนและประชาสังคม ชุมชนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพลเมือง โดยชุมชนอยู่บนพื้นฐานของ
การดูแลซึ่งกันและกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจทางานร่วมกันเป็นทีม มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและมีระบบการ
ติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีประสิทธิผล โดยความเป็นชุมชนดังกล่าวเรียกว่า“ประชาสังคม”

102

ความสาคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดย
Bevir ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไม่สามารถทาให้เกิดการบริหารงานแบบธรร
มาภิบาลได้อย่างสมบูรณ์ รัฐควรปรับรูปแบบการบริหารโดยใช้ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของตัวกระทาทางการเมืองเพื่อการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งส่วนที่เป็นรัฐ เอกชนและประชาสังคมที่แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงของประชาธิปไตย ในทิศทางที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ แนวคิดดังกล่าวของ Bevir (2009)
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ที่มีปัญหาจากการบริหารจัดการแบบระบบราชการตามสายการบังคับบัญชา การบริหาร
จัดการแบบวิทยาศาสตร์และการบริหารตามหลักเหตุผลตามบทบาทของหน่วยงานภาครัฐอันเป็นบทบาทหลักใน
การบริหารและจัดการปกครองที่อ้างการกระทาเพื่อผลประโยชน์สาธารณะแต่ในความเป็นจริงของสังคมสมัยใหม่
พบว่า การดาเนินงานตามความต้องการขอหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถ ตอบสนองกับความต้องการของสังคม
สมัยใหม่ที่มีความหลากหลายความต้องการได้ (Bevir, 2010)
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่เป็นทางเลือกใหม่สาหรับการบริหารรัฐกิจที่ควรได้รับการพิจารณา
เพื่อประโยชน์ในการสร้างชุมชนที่มีความใกล้เคียงกับประชาสังคมภายใต้กรอบของระบอบประชาธิปไตยที่ยึด
กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นเพราะเป้าหมายหลักของการปกครองท้องถิ่น
คือ การจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแม้การดาเนินงานที่ผ่านมาของ
ท้องถิ่นจะเน้นการพัฒนาโครสร้างพื้นฐานที่บางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนมากแต่ใน
ปัจจุบันการประเมินผลการทางานของท้องถิ่นจะให้ความสาคัญรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้หน่วยงานท้องถิ่นต้องจัดทาข้อมู ลเพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานหรือรูปแบบกระเมินท้องถิ่นทั้งในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี
จะเห็นได้ว่าการดาเนินโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี้เป็นการนาแนวคิดทฤษฎีการบริการสาธารณะแนวใหม่
เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจกับประชาชนภายใต้กรอบของระบอบประชาธิปไตยที่ยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นเพราะเป้ าหมายหลักของการปกครองท้องถิ่นคือ การ
จัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ท้องถิ่นจะให้ความสาคัญรูปแบบการ
จัดบริการสาธารณะที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะแนวทางในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เขียนจึงขอข้อเสนอแนะแนวทางในการให้บริการสาธารณะของ
หน่วยงานที่ให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้
1. การให้บริการสาธารณะของหน่วยงานที่ให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ควรนาแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งแนวคิดการบริ หารภาครัฐแนวใหม่เป็นการเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบ ขั้นตอน เพื่อ
นาไปสู่การบริหารแบบใหม่ และจะเน้นผลสาเร็จ และความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมา
ปรับปรุงการทางานด้วย
2. การให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรให้ความสาคัญต่อหลักการสาคัญ 7 ประการ คือ
1) ความโปร่งใส 2) มาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน 3) การควบคุมผลผลิตที่มากขึ้นการใช้ทรัพยากรต้อง
เป็นไปตามผลงานที่วัดได้ 4) การแยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ 5) การเปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมาก
ขึ้น 6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล
และ 7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัดวิธีนี้อาจทาได้
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3. การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นการดาเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชนซึ่งการนา
นโยบายไปปฏิบัติหน่วยงานรัฐนั้น สามารถนาไปปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นการดาเนินการที่มุ่งก่อให้เกิดความสาเร็จโดยตรง
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ตัดสินกระทาไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว และจะนาไปสู่เป้าหมายของส่วนรวมในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างเหมาะสมที่สุด
4. ในการให้บริการควรนาเอาความพยายามที่จะตัดสินความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและ
ทรัพยากรในหน่วยงานหนึ่ง และกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย และสามารถนาไปปฏิบัติในแง่ของการพิจารณาสมรรถนะขององค์การในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รั บ
มอบหมายให้บรรลุผลได้
5. การให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ควรมีการพิจารณาถึงความชัดเจนของ
นโยบายและความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพปัญหาจึงน่าจะเป็นส่วนสาคัญที่นาไปสู่การวิเคราะห์ถึงภาวะที่
เกิดขึ้นในการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลให้การนานโยบายไปปฏิบัติประสบความสาเร็จ
6. แนวทางการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ควรนาเอาแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่มาใช้ ซึ่ง
การบริการสาธารณะแนวใหม่เป็นแนวคิดที่มีความหลากหลายที่อยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตย และเป็นการยึด
ผลประโยชน์ของสาธารณะ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ประชาชนนั้นเอง
7. การบริการสาธารณะแนวใหม่นี้สามารถนามาใช้กับการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ และยังเป็นการ
บริการสาธารณะที่มีบทบาทหลักสาคัญ และยังมีการบริการสาธารณะที่ต้องสามารถที่จะตอบสนองและสร้างความ
ไว้วางใจให้กับประชาชน
8. ในการบริการสวัสดิ การแห่งรัฐจะต้องเป็นการบริการที่จะตอบสนองและสร้างความไว้วางใจให้กับ
ประชาชน การบริหารสาธารณะแนวใหม่เป็นการบริหารสาธารณะ ซึ่งเป็นการสะท้อนมุมมองในบทบาทของรัฐ ต่อ
การดาเนินงาน
9. การให้บริการสาธารณะเป็น การบริหารงานแบบมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริการด้านสัวสดิการแก่
ประชาชน รัฐนั้นควรนาแนวคิดการบริหารสาธารณะไปใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดการบริหารแบบมืออาชีพ
เพื่อก่อให้เกิดการคานึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน
การให้บริการสาธารณะ และการให้ความสาคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้ง
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
10. แนวทางการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรมีการนาแนวคิดที่เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจกับประชาชนภายใต้กรอบของระบอบประชาธิปไตย
ที่ยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลักและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

สรุป
การให้บริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และพบว่าทางประชาชนส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลประโยชน์
ของตนเอง ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้เป็นกลไลการ คัดกรองผู้ที่สมควร
ได้รับสิทธิ์เพื่อให้สวัสดิการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ควรนาเอาแนวคิดในการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดการนานโยบายไปปฏิบัติ และแนวคิดการการบริการสาธารณะแนวใหม่มาประยุคใช้ เพื่อเป็น
การจัดทาฐานข้อมูลและการเข้าถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อย สาหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยควรมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ถูกต้อง แม่นยา และจะทาให้ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการได้รับ
การช่วยเหลืออย่างแท้จริง และช่วยให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นาเสนอรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยทาการศึกษา วิเคราะห์
สัง เคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง การศึกษาพบว่า รัฐ สภาถือเป็น สถาบั นการเมืองการปกครองที่
ก่อให้เกิดกระบวนการการเมืองการปกครอง เป็นสถาบันที่มีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบายทางการ
เมืองการปกครอง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ออกมาบังคับใช้ในประเทศ แต่งตั้งอนุมัติควบคุมฝ่ายบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดขึ้น ผู้ซึ่งทาหน้าที่ในรัฐสภาคือ สมาชิกสภามี 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่งได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนของประเทศ เรียกว่า ผู้แทนราษฎร ประเภทที่สองได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์หรือ
ประมุขของประเทศ เรียกว่า วุฒิสมาชิก และสมาชิกประเภทที่หนึ่งนั้น แบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร สมาชิกของสภาเหล่านี้จะเป็นผู้ตรา ผู้กาหนด ผู้พิจารณามาตรการ นโยบายการบริหารประเทศ โดย
ออกมาในรูปพระราชบัญญัติ ประเทศไทยเราเริ่มใช้การปกครองในระบอบรัฐสภาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อปี 2475 จนถึงปัจจุบัน ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบต่อระบบการปกครองแบบรัฐสภา
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปฏิวัติ รัฐประหาร การยึดอานาจล้วนแต่มีผลกระทบ ทาให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอันเป็นหลักในการบริหารงานในสถาบันรัฐสภา และเป็นผลให้รัฐสภามีองค์กรโครงสร้างผิดแผกแตกต่ าง
ไปจากเดิม
คาสาคัญ : รัฐสภา ,ระบอบประชาธิปไตย ,ประเทศไทย
Abstract
This article presents Thailand's democratic parliament. By analyzing the synthesis
of the theoretical concepts involved. The study found that. The parliament is a political
institution that governs the political process. It is an institution that has the power and duty
to formulate political and administrative policies. Consider the draft laws come into force in
the country. Appointment of management to meet the policy. There are two types of
councilors. One category is elected by the people of the country. Called the representatives
The second type was chosen by the monarch or head of state. Called Senators and First
Class Members. It is divided into two parts. Legislative and administrative Members of
these councils are enrolled. Defender Considerers Management Policy It came out as a
statute. Thailand, we began to use the regime in parliament after the change of government
in 1932 to the present. There are various events. This has affected the parliamentary system.
It is a revolutionary coup. Power seizures are unavoidable. The amendment of the
Constitutional Law, which is the main management of parliamentary institutions. As a
result, the Parliament has a different structure.
Keyword : Parliament, Democracy, Thailand
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนคนไทยทั้งประเทศถือว่าการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ส่วนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
นั้นมีหลายประการ เช่น พระราชดาริของพระมหากษัตริย์ต้องการให้มีการจัดการปกครองเหมือนอารยประเทศ การ
ตกต่าทางเศรษฐกิจ ความไม่เป็นธรรมในสังคม การไหลเข้าแห่งวัฒนธรรมตะวันตก และประชาชนได้รับการศึกษา
มากขึ้นและดีขึ้น ทาให้คนที่ได้รับการศึกษาเหล่านั้นเกิดแนวความคิดขึ้นว่า การปกครองแบบกษัตริย์มีอา นาจ
เด็ดขาดนั้น ไม่ยังความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาติบ้านเมืองอย่างแน่นอน จึงสมควรจะได้มีการจัดการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่จะนาความเจริญผาสุกมาสู่ปวงชนชาวไทยความคิดริเริ่มและการเรียกร้องให้มีการ
ปกครองแบบประชาธิป ไตยได้เริ่ม แพร่สะพัด มาทางซี กโลกตะวั นออก ตั้ง แต่ ทศวรรษที่ 19 ในประเทศต่า ง ๆ
อิทธิพลของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เริ่มเสื่อมอิทธิพลลงตามลาดับ กษัตริย์ในฐานะผู้นาทางการเมืองของหลาย
ประเทศตระหนักดีว่าการที่จะรักษาพระราชอานาจไว้ต่อไป เป็นการจาเป็นที่จะต้องดาเนินการจัดการเปลี่ยนแปลง
ประเพณีการปกครองแผ่นดินเสียใหม่ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองด้วย ซึ่งการปกครองนั้นเรียกว่า
“การปกครองแบบประชาธิปไตย” และแนวคิดอันนี้ได้กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก
คณะราษฎร ได้ทาการยึดอานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ น
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงยินยอมโดยดี เพราะพระองค์มีพระราชดาริที่
จะให้มีการปกครองแบบมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญมาก่อนแล้ว ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อ พ.ศ. 2474
พระองค์ ไ ด้ เสด็ จ ไปรั ก ษาพระเนตรที่ ส หรัฐ อเมริ ก า ได้ ท รงสั ม ภาษณ์ แก่ นั ก หนั ง สื อพิ ม พ์ ชาวต่ า งประเทศว่ า
“… พระองค์เตรียมการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ราษฎร แต่เป็นการที่จะให้จากเบื้องสูงมาสู่เบื้องล่า ง
… “ ความประสงค์ของคณะปฏิวัติจึงตรงกับพระราชดาริของพระองค์ การใช้กาลังกระทาการปฏิวัติในครั้งนั้นจึงไม่
มีการใช้อาวุธต่อสู้กันถึงกับเสียเลือดเนื้อ ซึ่งนานาประเทศพากันประหลาดใจไปตาม ๆ กัน พระองค์ได้พระราชทาน
รัฐธรรมนูญชั่วคราวในเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 และเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเสร็จแล้วก็ทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 ให้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งรัฐบาลได้ดาเนินการ
บริหารและการปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับชั่งคราว และฉบับถาวรตามลาดับ แต่ก็ยังมีอุปสรรค
ขัดขวางบางครั้งบางคราวตามลาดับมา (ญาติ ไหวดี 2519 : 278) จนทาให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขึ้นใช้เป็นฉบับที่ 13 แล้วในปัจจุบันนี้
ประเทศไทยเรานับตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 1800 จนถึงปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แบบสมบู รณาญาสิ ท ธิ ราชย์ มาเป็ น การปกครองที่ เป็ น ประชาธิ ป ไตย ช่ ว งระยะเวลาของการปกครองในแบบ
สมบูรณาญาสิท ธิราชย์ เกือบ 700 ปี นั บว่ าเป็น ระยะเวลาอันยาวนาน ท าให้คนไทยคุ้น เคยและฝั งแน่น อยู่ กับ
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงเป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมหรื อ
วัฒนธรรมทางการเมืองมาเป็นประชาธิปไตยได้ จะเห็นได้จากการเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน แม้เราจะ
เปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี 2475 การพัฒนาประชาธิปไตยก็ยังไม่เจริญเท่าที่ควร แสดงให้เห็นว่าอิทธิพล
ทางการเมืองหรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ครอบงาความรู้สึกนึกคิดของคนไทย
อยู่ ประเทศไทยเราก็คงจะใช้เวลาไปอีกนานจนกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ พัฒนาเหมือน
อารยประเทศ ถึงอย่างไรก็ตามประชาชนคนไทยหลายแสนหลายล้านคนก็ยังมีความคิดความฝันที่จะเห็นการ
ปกครองของไทยให้เป็นแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จ ริง แนวคิดอันนี้ก็มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2475 จนถึง
ปัจจุบันนี้ แต่แนวคิดที่ต้องการให้ประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เริ่มฉายแสงเด่นชัดในสมัย
รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา
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หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ปราบดาภิเษกให้เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้เพียง 7 ปี
(2486-2475) “รุ่งอรุณของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กาลังทหารบก ทหารเรือ ก็ได้มารวมกันที่พระที่นั่งอนันต
สมาคม ทั้งหมดเป็นกองกาลังในพระนคร บุคคลเหล่า นี้มารวมกันโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว จากคาสั่งปลอมทั้งของ
กองทัพบกและกองทัพเรือ ส่วนนายทหารอื่น ๆ ที่คุมกาลังได้ตามเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชวังไกลกังวล
หัวหิน พวกที่รู้ตัว ได้แก่ ผู้นาก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งได้ถือโอกาสประกาศคาสั่งของคณะปฏิวัติต่อ
ทหารบกและทหารเรือที่ ม าประชุ ม กัน ณ ที่ นั้ น ผู้ ที่ ป ระกาศคาสั่ ง ของคณะปฏิวั ติ คือ พั น เอกพระยาพหล พล
พยุหเสนา ซึ่งขึ้นไปยืนอยู่บนรถถังร้องประกาศแก่เหล่าทหารที่มาประชุมกันว่า บัดนี้คณะราษฎรได้ทาการยึด
อานาจการปกครองจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลในระบอบ ประชาธิปไตยขึ้นปกครอง
ประเทศ ทหารทั้งหลายพากันโห่ร้องต้อนรับคณะปฏิวัติ เนื่องจากมีค วามไม่พอใจระบอบการปกครองแบบเก่าอยู่
แล้วแต่บางคนก็จาใจทาไปอย่างสับสนต่อเหตุการณ์ขณะนั้น คณะปฏิวัติได้ควบคุมสถานการณ์ไว้โดยสิ้นเชิง

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รัฐสภาไทย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐสภาเป็นองค์การสาคัญที่ทาหน้าที่ทางนิติบัญญัติโดยการตรา
กฎหมาย เพื่อใช้บริหารราชการแผ่นดิน ทาหน้าที่ควบคุมตรวจตราดูแลการบริหารงานของรัฐบาลให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา รูปแบบของรัฐสภาไทยนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้น
มา ปรากฏว่าองค์ประกอบที่สาคัญของรัฐสภาขึ้นอยู่กับรูปแบบของรัฐสภาที่จะเป็นรัฐสภาเดียวหรือสองสภา ทั้งนี้
รวมทั้งที่มาของสมาชิกรัฐสภา อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของรัฐสภา ซึ่งจะช่วยทาให้รัฐสภา
สามารถเป็นองค์การบริหารที่ทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยเราได้ใช้ระบบรัฐสภามาแล้วทั้งสอง
ระบบ คือ ระบบรัฐสภาเดียว และระบบรัฐสภาสองสภา แต่ละระบบมีลักษณะและข้อจากัดที่แตกต่างกันออกไป
ดังนี้ หนึ่ง รัฐสภาแบบสภาเดียว ลักษณะที่สาคัญของรัฐสภาแบบสภาเดียวคือ มีสมาชิกปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
เพี ย งสภาเดี ย ว เช่ น สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ง ชาติ แต่ ส ภาเดี ย วของไทยแยกย่ อยออกไปอี กเป็ น 1.1 สภาเดี ย วที่
ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท และสมาชิก 2 ประเภทนั้นคือ สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และสมาชิกที่
ได้มาจากการแต่งตั้ง ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 และ 1.2 สภาเดียวที่
ประกอบด้วยสมาชิกประเภทเดียว คือมีเฉพาะสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเท่านั้น เช่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้
แต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2515 และสอง รัฐสภาแบบสองสภา ลักษณะสาคัญ
ของรัฐสภาแบบสองสภานั้นประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกพฤฒสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง ส่วนสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง
บทบาทและอานาจหน้าทีร่ ัฐสภา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือว่ารัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองที่
ส าคั ญ มาก แต่ ว่ า เมื่ อพู ด ถึง บทบาทและอานาจหน้ า ที่ ของรัฐ สภาแล้ ว จะต้ องยึ ด ตามบทบั ญ ญั ติ แห่ง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ แต่โดยทั่วไปแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะกาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐสภาไว้ 3 ประการ คือ
อานาจในการตรากฎหมาย อานาจในการควบคุม และอานาจในการให้ความเห็นชอบ
กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ ได้อธิบายถึ งอานาจหน้าที่ของรัฐสภาทั้ง 3 ประการนั้นไว้ดังนี้ หนึ่ง
อานาจในการตรากฎหมาย การตรากฎหมาย ได้แก่ การออกพระราชบัญญัติและการอนุมัติพระราชกาหนดรวมถึง
การออกกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิมด้วย การเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นผู้มีสิทธิในการ
เสนอคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีเท่านั้น สมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติ เมื่อผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว และพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยกับประกาศใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงใช้บังคับได้ ข้อสอง อานาจในการควบคุม การตั้ งกระทู้ถามของสมาชิกสภา เพื่อ
ถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการเข้าชื่อของสมาชิกสภาเพื่อเสนอญัตติของให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้
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คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการราชการแผ่นดิน และข้อสาม อานาจในการ
ให้ค วามเห็น ชอบ การให้ความเห็น ชอบในการตั้ ง ผู้ ส าเร็จ ราชการแทนพระองค์ การให้ความเห็น ชอบในการ
สืบราชสมบัติ การให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้กฎอัยการศึก การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
และการให้ความเห็นชอบแก่หนังสือสัญญาและสนธิสัญญา ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตอธิปไตยของชาติหรือต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหรือสนธิสัญญาพันธมิตรทางทหาร
การใช้อานาจของรัฐสภา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การที่บุคคล หน่วยงาน องค์การ และ
สถาบันใดมีอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ต้องกาหนดวิธีการใช้อานาจหน้าที่นั้นไว้ เช่น การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การเสนอญัตติและกิจกรรมอื่น ๆ ในรัฐสภา เป็นต้น และการเสนอร่างพระราชบัญญัติ สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานเลขาธิการรัฐสภา ได้กล่าวถึงวิธีการและกระบวนการแห่งพระราชบัญญัติไว้ว่า การเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นกาหนดไว้ 2 ทาง คือ 1. โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 2. โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้
เสนอ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ ต้องให้พรรคการเมืองที่ตนสังกัดมีมติให้เสนอได้
และมีสมาชิกสภาผู้แทน และถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี
คารับรองของนายกรัฐมนตรี โดยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายถึง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อความ
ต่อไปนี้ทั้งหมด หรือแต่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง การตั้งขึ้นหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือผ่อน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษาหรือจ่ายเงินแผ่นดินหรือการโอนงบประมาณ
รายจ่ า ยของแผ่ น ดิ น การกู้เงิ น หรือการค้าประกัน หรือการใช้ เงิ นกู้ และเงิน ตรา ในกรณี ที่ เป็ น ที่ สงสั ย ว่ า ร่า ง
พระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ที่จะต้องมีคารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ให้เป็น
อานาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้วินิจฉัย
การเมืองการปกครองไทย
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร สภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น 3 วาระ
ตามลาดับ คือ วาระที่ 1 สภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ถ้าสภาไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภารับหลักการ สภาก็จะพิจารณาในลาดับต่อไป วาระที่ 2
เป็นการพิจารณาในรายละเอียดปกติจะพิจารณาโดยกรรมาธิการที่สภาตั้ง สมาชิกท่านใดเห็นว่าข้อความหรือถ้อยคาใด
ในร่างพระราชบัญญัตินั้นควรแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้เสนอคาแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมาธิการ ภายในเวลาที่กาหนดไว้
เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็จะเสนอสภาพิจารณาต่อไป โดยเริ่มแต่ชื่อร่าง คาปรารภ แล้วพิจารณาเรียง
ตามลาดับมาตรา จะมีการอภิปรายได้เฉพาะที่มีการแก้ไขหรือที่มีการสงวนคาแปรญัตติ หรือสงวนความคิดเห็นไว้
เท่านั้น และวาระที่ 3 เมื่อสภาพิจารณาในวาระที่ 2 เสร็จแล้ว สภาจะลงมติในวาระที่ 3 ว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
เท่านั้น โดยไม่มีการอภิปราย หากสภาไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภาเห็นชอบประธานสภา
ผู้แทนราษฎรก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป
การพิ จ ารณาร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ของวุ ฒิ ส ภา วุ ฒิ ส ภาจะพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ป็ น 3 วาระ
เช่นเดียวกัน วาระที่ 1 วุฒิสภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
หรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2 วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิก ารที่
สภาตั้ง หรือกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณา การแปรญัตติเช่นเดียวกับการพิจารณาก็ให้ที่ประชุมลง
มติว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติม และวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับ
สภาผู้แทนราษฎร หรือถ้าในการพิจารณาในวาระที่ 2 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติก็ให้ที่ประชุมลงมติ
ว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ถ้าวุฒิสภาลงมติในวาระที่ 3
เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีการแก้ไขก็ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
แล้วให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย
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กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ถ้าวุฒิสภาลงมติในวาระที่ 1 หรือวาระที่ 3 ไม่เห็นชอบด้วย
กับสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่ วันที่วุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที และถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยัน
ร่ า งเดิ ม ด้ ว ยคะแนนเสี ย งมากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ กทั้ ง หมดของสภาผู้ แทนราษฎรแล้ ว ให้ ถื อว่ าร่ า ง
พระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่ สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ก็ส่งให้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีเช่นนี้ให้สภาทั้งสองแต่งตั้ง
บุคคลที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจานวนเท่ากัน ตามที่สภาผู้แทนราษฎรกาหนด ประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกัน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น แล้วให้คณะกรรมาธิการร่วมกันนั้นรายงาน และเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยแสดง
ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ได้ รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภา ให้ น ายกรั ฐ มนตรี น าขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถ วายเพื่ อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็ให้
ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนสภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันล่วง
พ้นไป นับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยัน
ร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการรร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดของ
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรีได้นา
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับเป็นกฎหมายได้
กรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้ว มิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
ทั้ ง หมดของทั้ งสองสภาแล้ ว ให้ นายกรั ฐ มนตรี น าร่ างพระราชบั ญ ญั ติ นั้ นขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายอี กครั้ งหนึ่ ง เมื่ อ
พระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนาพระราชบัญญัติ
นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
รัฐสภา ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2528
ได้ บั ญ ญั ติ เ กี่ย วกั บ รั ฐ สภาไว้ ในหมวด 6 พอสรุ ป เนื้ อ หาสาระได้ ดั ง นี้ รั ฐ สภาประกอบด้ ว ย วุ ฒิ ส ภาและสภา
ผู้แทนราษฎร รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกันย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ การประชุมวุฒิสภา
หรือสภาผู้แทนราษฎรก็ดีจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภาจึง
จะเป็นองค์ ประชุม ในการประชุม ให้ประธานวุฒิ สภาเป็ นประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น รอง
ประธานรัฐสภา (ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาเป็นประธารรัฐสภา ตามมาตรา 75 นี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ได้ผ่านวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2532 แล้ว) ประธานรัฐสภามีอานาจหน้าที่ในการดาเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้
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เป็นไปตามระเบียบและมี อานาจหน้าที่ที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานรัฐสภาทาหน้าที่แทน
รั ฐ สภามี อ านาจในการบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ด
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทาน
คืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภาลงมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ มิ ไ ด้ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยพระราชทานคื น มาถวายในสามสิ บ วั น
ให้น ายกรัฐมนตรีนาพระราชบัญ ญัตินั้ นประกาศในราชกิจ จานุ เบกษาใช้บั งคับ เป็ นกฎหมายได้ เสมือนหนึ่ งว่ า
พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บุคคลจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันมิได้ และในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดกระทาการอันเป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุ ฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่ กรณี จานวนไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิ ก
ทั้งหมดของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร
วินิจฉัยให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา
วุฒิสภา องค์ประกอบและจานวนสมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งมีความรู้ความชานาญในวิชาการหรือกิจการต่าง ๆ อันจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่การ
ปกครองแผ่นดิน มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
หนึ่งพรรคการเมืองใด สมาชิกวุฒิสภาให้มีจานวนไม่เกินสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้ งหมดของสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกภาพ ของสมาชิกวุฒิสภามีกาหนดระยะเวลาคราวละหกปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ในวาระที่
เริ่มแรกเมื่อครบสองปีให้สมาชิกออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก
และเมื่อครบสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษั ตริย์ทรงแต่งตั้งให้สมาชิกวุฒิสภาในจานวนที่เหลือจับสลาก เมื่อครบสองปี
แรกออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของจานวนดังกล่าวโดยวิธีจับสลาก หากจานวนที่คานวณได้มีเศษให้ปัด
เศษทิ้งและให้ถือว่าการสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระด้วย พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง
พระราชอานาจที่จะแต่งตั้งผู้ที่ออกตามวาระเป็นสมาชิกอีกก็ได้
ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ยังคงทาหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทา
หน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลาดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบั ญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้ว ต้อ งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่บัญญัติไว้สาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย มาตรา 98 ยกเว้น (3) (12) (13) (14) และ (15) มาตรา 101
ยกเว้น กรณีตาม (6) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 98 ยกเว้น (3) (12) (13)(14) และ (15) กรณีตาม (7) เฉพาะ
ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมายหรือ
คาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวกับ มาตรา 184 (1) มาตรา 108 ยกเว้น ก. คุณสมบัติตาม (3) และ (4)
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และ ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (1) (2) และ (7) แต่เฉพาะกรณีตาม (1) นั้น ไม่รวมส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 98 (3) และ
(15) มิให้นามาตรา 112 มาใช้บังคับแก่การดารงตาแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดารงตาแหน่งทางการเมือง มิให้นามาใช้บังคับแก่การดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา 264 ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา 264 หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 265 หรือ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี้ ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา ตามวรรคหนึ่ง ให้อานาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ตาม
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายเป็นอานาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทาหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หากมีตาแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะนาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้
เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
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การดาเนินงานของระบบการบริหารแรงงานของกรมการจัดหางาน
The operation of the system of labor administration of the Department of Employment

ผู้วิจัย

ภูภาร สมาทา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การดาเนินงานของระบบการบริหารแรงงานของกรมการจัดหางานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงาน
ทาและคุ้มครองคนหางาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทาเพื่อให้ประชากร
มีงานทาที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
และเป็นธรรม มีอานาจหน้าที่ ดังนั้นการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกรมการจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน
และกระทรวงแรงงานในการวางแผนแม่ บทมุ่งพั ฒนาทุ นมนุษย์ รายอุตสาหกรรมในการรองรับ ไทยแลนด์ 4.0
ตลอดจนการรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 นอกจากนี้ยังเป็นการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ด้วย
คาสาคัญ : การดาเนินงาน, การบริหารแรงงาน, การจัดหางาน
Abstract
Department of employment has operating labor management system follow these
missions; To promote job security and ensure employment for employees. To develop and
promote good employment system in order to support employees with appropriate job relate
with their abilities, knowledge and skills. Department of employment is also support
reasonable salary and benefit for employment. Thus, Department of employment aims to
protect job seekers and collaborate with Ministry of Labor to create law for developing
human capital. They expect to lead Thailand working industry to Thailand 4.0 with the
same direction with strategic plan.
Keywords : Operation, management, employment

บทนา
กรมการจัด หางานจัด ตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติป รับ ปรุง กระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536
และพระราชบัญญัติโอนอานาจหน้าที่และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วั น ที่ 23 กัน ยายน 2536 มี ภารกิจ เกี่ย วกับ การส่ ง เสริม การมี ง านท าและคุ้ม ครองคนหางาน ตามที่ กฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย รวมถึงกาหนดระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติต่างๆ ในการให้บริการแรงงานไทยที่ต้องการไปทางานในต่างประเทศ โดยการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและ
วิธีการไปทางานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย การเตรียมความพร้อม ตลอดจนสิทธิประโยชน์เมื่อไปทางานใน
ต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ยังมีการหลอกลวงแรงงานไทยให้เห็นอยู่ตลอด อาจเนื่องมาจากแรงงาน
ไทยบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายขั้นตอนต่างๆ ที่มีความซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ อีกทั้งไม่ได้รับการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง ทาให้แรงงานไทย จานวนไม่น้อยตกเป็น
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เหยื่อของกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านแรงงานทั้ง ทางตรงและทางอ้อม การให้บริการจัดหา
งานส่งเสริมการจัดหางานส่งเสริมการประกอบอาชีพ อิสระให้บริการแนะแนวอาชีพประสานงานรับงานไปทาที่บ้าน
ควบคุมการทางานของคนต่างด้าว และดูแลคุ้มครองคนหางาน ดังนั้นการจัดหางานในประเทศบริการรับสมัครงาน
การจัดหางานต่างประเทศ
ในการควบคุมการทางานของคนต่างด้าว การคุ้มครองคนหางาน และการแนะแนวอาชีพ/การประกอบ
อาชีพอิสระกระทรวงแรงงานวางแผนแม่บทมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์รายอุตสาหกรรมรองรับไทยแลนด์ 4.0 หม่อมหลวง
ปุ ณ ฑริก สมิ ติ ปลั ด กระทรวงแรงงาน เปิ ด เผยว่ า จากข้อ สั่ ง การนายกรัฐ มนตรีในที่ ป ระชุ ม คณะรัฐ มนตรีเมื่ อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยให้กระทรวงแรงงานจัดทาแผนแม่บทพัฒนาแรงงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การลงทุน สถานการณ์แรงงานในปัจจุบันรวมถึงความต้องการ
แรงงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพรองรับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงรองรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง
12 แห่ง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ช าติในการก้าวเข้าสู่โมเดล Thailand 4.0 เพื่อเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ราย
อุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงานต้องดาเนินงานให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change)
การเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นแนวคิดที่จะเริ่มเปลี่ยนองค์การโดยมองคนเป็นแค่การสั่งการอย่างเดียว และ
ต่อมาเป็นการมองรูปแบบองค์การแบบปลีกย่อย ในปัจจุบันเป็นเปลี่ยนแปลงองค์การจากการรวมตัวของคนๆ ย่อม
มีจิตใจ คนไม่ใช่เครื่องจักรเป็นการพัฒนาองค์การโดยการมองคนแบบจิตวิทยาเชิงบวก โดยมองคนที่จิตใจเป็นการ
พัฒนาด้านความรู้สึก จิตใจ เป็นการมองคนที่มีทักษะความสามารถ มีความรู้ มีประสบการณ์ตั้งแต่เกิดมา และมอง
คนทุกคนย่อมสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ เป็นการมองอย่างมีศักยภาพ ซึ่งเดิมหน่วยงานต่างๆ ได้ส่งบุคคลากร
เหล่านี้ที่ได้รับความรู้จากที่อื่นเข้ามาทางานร่วมกันแล้วจะเกิดความคิดขึ้นใหม่เรียกว่าทุนทางปัญญา ประกอบด้วย
ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมซึ่งเป็นการสานต่อจากทุนมนุษย์ และทุนทางโครงสร้างเป็นการทาให้คนเหล่านั้นยึดเกาะ
เป็นอย่างดี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีสังคม และคุณลักษณะทางประชากรนั้นเป็น
แรงผลักดันสาคัญที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) องค์การอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยๆ ภายในหรือเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Change) ดังเช่นในกรณีที่มีการนา
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการทางาน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและทักษะที่ต้องใช้ในการทางานเพื่อให้สอดรับ
กับเทคโนโลยีนั้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการเปลี่ ยนแปลงแบบรุนแรง (Radical Change) ซึ่ง
เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทในงาน (Job Role) และ
โครงสร้างองค์การตามมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้พนักงานเกิดความเครียด
ความกลัวความกังวลและทาให้ เกิดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งแม้ว่าองค์การจะได้นาการริเริ่มต่างๆ (Initiatives)
เข้า มาใช้เพื่อรับ มือกับการเปลี่ ยนแปลงแต่มั กพบว่า การริเริ่ม ที่เกี่ย วข้องกับการเปลี่ ยนแปลงนั้ นประสบความ
ล้มเหลวไม่เป็นไปตามที่คาด ในความล้มเหลวในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากถึ งร้อยละ 75 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะองค์ การคานึ งแต่ผลประโยชน์ท างการเงิน ในระยะสั้ นมากจนเกินไป จนละเลยมิติ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษ ย์
(People Aspect) ซึ่งจะต้องสอดรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นด้วยทาให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
องค์การในระยะยาวนั้นประสบความล้มเหลว
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การเปลี่ยนแปลงองค์การด้วยการรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering) การลดขนาดหรือแม้แต่การปรับ
โครงสร้ า งองค์ ก าร ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ นิ ย มกั น ทั่ ว ไปนั้ น มั ก ไปท าลายพั น ธะผู ก พั น ทางจิ ต ใจ ( Psychological
Contract) พนั กงานไม่ ไ ว้ว างใจขาดความผูกพั นจนเกิด การต่ อต้ า นและกลายเป็ นสาเหตุ ส าคัญ ที่ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงองค์การล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงองค์การจึงต้องให้ความสาคัญกับการปรับพฤติกรรมและทักษะของ
พนักงานให้สอดคล้องกับความจาเป็นของธุรกิจ (Business Need) ที่เปลี่ยนแปลงไป (Holbeche,2010) ทาให้นัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นผู้มีบทบาทสาคัญเพื่อทาให้การเปลี่ยนแปลงองค์การประสบความสาเร็จ บทความ
นี้ได้ทบทวนแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ และบทบาทของนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ขององค์การที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
บริบ ทขององค์การที่เปลี่ย นแปลงไปซึ่งอาจเรีย กว่ าการเปลี่ย นแปลงแลกเปลี่ย น (Transactional Change)
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้มักมุ่งเน้นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบกระบวนการหรือความสัมพันธ์ของกลุ่ม
งานเพื่อช่วยลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เช่น การนาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
(TQM) การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการทางานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเพิ่มซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและมีผลกระทบต่อองค์การเป็นอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงนี้มีลักษณะสาคัญคือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Robinson, 2006) การเปลี่ยนแปลงในส่วนเพิ่ม
นั้นอาจทาให้เกิดการต่อต้านจากพนักงานซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความล้มเหลว
ส่ ว นเป็ น การเปลี่ ย นแปลงแบบรุน แรงซึ่ ง มั กเป็ น การเปลี่ ย นแปลงเมื่ อองค์การประสบวิ กฤตหรืออาจเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงขององค์การซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเจริญเติบโตโดยเข้าไปควบรวมกิจการอื่น หรืออาจเป็นช่วงที่องค์การ
เริ่มเสื่อมถอยซึ่งมักถูกครอบครองด้วยกิจการอื่น (Takeover) เป็นต้น
การเปลี่ย นแปลงองค์การในระดับนี้ทาให้องค์การต้องลดขนาดหรือปรับโครงสร้างและอาจทาให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การใหม่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งที่จะกระทากันโดยง่ายและอาจไม่ประสบความ สาเร็จอยู่
บ่อยครั้ง ในบางองค์การผู้บริหารอาจคิดว่าการเปลี่ยน แปลงนั้นสามารถทาได้โดยผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษา
เพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็น เช่นนั้นเลยการเปลี่ยนแปลงค่อน ข้างยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งอาจใช้
เวลานานในการเปลี่ยนแปลงองค์การจึงต้องให้ความสาคัญกับคนโดยจะต้องพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่จาเป็นก่อนจะมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการสร้างความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (Readiness For Change) จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ
ทาให้การเปลี่ยนแปลงองค์การประสบความสาเร็จ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ทัศนคติและความเชื่อ
ของพนักงานที่ มี ต่ อการเปลี่ ย น แปลงซึ่ง พนั กงานได้ รับ รู้ว่า การเปลี่ ยนแปลงนั้ น เป็น สิ่ ง จาเป็ น และจะประสบ
ความสาเร็จเป็นสิ่งที่พนักงานมีความรู้สึกว่าองค์การพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสาคัญซึ่งเป็นที่มาของความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงนั้นมี 3 ประการ ได้แก่ 1)การมีผู้นาที่มีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับ 2) แรงจูงใจของคน
ในองค์การที่จะเปลี่ยน แปลง และ 3) ลาดับชั้นขององค์การ
กล่าวโดยสรุป การเปลี่ ยนแปลงขององค์การให้มีขีดความสามารถสูงโดยเน้น ไปที่ด้ านโครงสร้างของ
องค์การซึ่งเป็นการวางรูปแบบในการบริหาร การเปลี่ยนแปลงไปที่ด้านกระบวนการทางานเพื่อให้รองรับการบริการ
ที่รวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคน ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของโครงสร้างองค์การ เพราะการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องคนเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เนื่องจากด้านอื่นเป็นเรื่องของวิธีการ แต่การนาวิธีการไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้คือ คน
และสิ่งที่ตามมาคือวิธีคิดซึ่งเป็นพื้นฐานของพฤติกรรม ถ้าปรับวิธีคิดได้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพต่อระบบการทางานองค์การจาเป็นต้องมีการเปลี่ยน แปลงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ความคิด สร้า งสรรค์จ ะเป็ น กระบวนการที่ ก่อให้เกิด การเปลี่ ย นแปลงโดยเกิด เป็น นวั ต กรรมใหม่
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลงานใหม่ การให้บริการระบบใหม่ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจัยต่างๆ
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ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ สภาพแวดล้อมทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ผู้บริหารจึงควร
จะต้องแสวงหาความคิดใหม่ๆ องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาองค์การต่อไปให้ประสบผลสาเร็จ

แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการ
องค์การ (Organization) คือ การที่คนมากกว่าหนึ่งคนได้มาร่วมกันทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย
กิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน วัตถุประสงค์นั้นอาจเป็นไปเพียงชั่วคราว หรือต้องใช้เวลายาวนาน อาจมี
ความยากง่าย หรือจริงจังแตกต่างกันไป จึงได้มีองค์การเกิดขึ้น แต่ถ้าองค์การนั้นมีการเติบใหญ่ เริ่มมีระบบระเบียบ
และการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ก็จะมีสถานะ “เป็นทางการ” (Formal Organization) ซึ่งจะต่างจากองค์การ
ที่ ไ ม่ มี ก ารระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และไม่ มี ร ะบบระเบี ย บในการด าเนิ น การเอาไว้ หรื อ มี ก ารยอมรั บ กั น แต่ อ ย่ า ง
“ไม่เป็นทางการ” (Informal Organization) ซึ่งองค์การอย่างไม่เป็นทางการเหล่านี้อาจได้แก่กลุ่มเพื่อนวงแชร์ การ
นัดเล่นไพ่ หรืองานเลี้ยงฉลอง เป็นต้น ซึ่งองค์การอย่างไม่เป็นทางการเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่อยู่มีส่วนซ้อนอยู่ ในระบบ
องค์การที่เป็นทางการอยู่แล้วด้วย เช่นภายในองค์การอย่างเป็นทางการนั้น อาจมีการเกาะกลุ่มเกิดองค์การอย่างไม่
เป็นทางการขึ้นได้ เมื่อแต่ละคนได้ทางานด้วยกัน มีการพบปะกัน และอาจมีผลประโยชน์ หรือความสนใจสอดคล้อง
กัน ก็คบค้าสมาคมกันไปองค์การอย่างเป็นทางการอาจได้แก่ หน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้าน อุตสาหกรรม วัด
โรงเรียน มูลนิธิ สมาคม สถาบัน ฯลฯ องค์การจะมีธรรมชาติดังต่อไปนี้ คือ
1. การจัดแบ่งไปตามลักษณะพิเศษ (Specialization) เช่นเมื่อองค์การมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็มีการแบ่ง
ออกเป็นสายงาน แต่ละส่วนงานที่ถูกจัดแบ่งงานนั้ นก็จะมีคนจานวนหนึ่ง ที่แต่ละคนต่างต้องมีการรับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบกันไป เช่น แม้แต่ร้านตัดเย็บเครื่องหนัง เมื่อมีการขยายงานมากขึ้น ก็มีการแบ่งแยกกิจกรรมตัด
หนังเป็นส่วนหนึ่งงานเย็บหนังเป็นส่วนหนึ่ง และงานตบแต่งเพื่อความสวยงามเป็นอีกส่วนหนึ่ง เป็นต้น
2. การทาระบบให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) กิจการใดที่มีการทากันบ่อยๆ แต่ไม่มีการทาความตก
ลงกันเกิดเป็นความสับสน ซับซ้อนยากแก่ผู้ปฏิบัติงาน ก็จะมีการหาข้อยุติ และสามารถหาทางออกในการปฏิบัติได้
เหมือนๆกัน เช่นการกาหนดอัตราเงินเดือนเป็นบัญชี ใครมีวุฒิ ประสบการณ์ หรือความรับผิดชอบอย่างไร ก็จะมีการ
กาหนดเป็นอัตราเงินเดือนเอาไว้ ไม่ให้เกิดความลักลั่น เกิดความพึงพอใจได้สาหรับทั้งแต่ละบุคคล และทั่วทั้งองค์การ
3. การทาให้เป็นทางการ (Formalization) การทาให้เป็นทางการนั้น คือการทาให้ระบบการสื่อสารสั่งการ
นั้นมีกฎ ระเบียบ และคาสั่งที่ออกมานั้นมีผลบังคับใช้ ดังนั้นจึงต้องมีการเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร สาหรับ
ตาแหน่งหน้าที่การงานนั้นก็ต้องมีการจัดเป็นระบบเพื่อให้รับทราบกันภายในหน่วยงาน มิใช่จะตั้งหรือเรียกกันอย่าง
ตามใจชอบ ในระบบทหารนั้นจึงต้องมีการจัดทาตาแหน่งกันเป็นลาดั บ มีความรับผิดชอบ อานาจหน้าที่ และ
ตลอดจนระบบรางวัลค่าตอบแทนและสวัสดิการกากับไว้อย่างเป็นทางการชัดเจน
4. การรวมศูนย์อานาจ (Centralization) คือการสั่งการนั้น เพื่อให้มีคนตัดสินใจได้ในท้ายที่สุด ของแต่ละ
ส่วนงานนั้น จะรู้ว่า การตัดสินใจนั้นใครคือผู้รับผิดชอบสูงสุด ในทัศนะการตัดสินใจสั่งการนั้นหน่วยงานในลักษณะนี้
จะต้องหลีกเลี่ยงความสับสนในการสั่งงาน ทุกคนจะรู้ว่าศูนย์กลางของงานนั้นอยู่ ณ ที่ใด และเมื่อแต่ละระดับไม่อยู่
ในสถานะที่จะตัดสินใจสั่งการได้นั้น เขาควรจะต้องฟังใครในระดับต่อไป
5. ระบบสายงาน (Configuration) หรืออาจเรียกในภาษาอังกฤษว่า The Shape of the role structure
คือเป็นโครงสร้างที่ทาให้รู้รายละเอียดของแต่ละคนว่ามีบทบาทหน้าที่ และการสังกัดส่วนงานว่าเป็นอย่างไร มีความ
เชื่อมโยงกับผู้บังคับบัญชา และส่วนงานต่างๆ ทั้งนี้อาจจะสามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยแผนภูมิขององค์การเป็นต้น
เพราะเมื่อต้องมีการใช้คนนับจานวนร้อยหรือเป็นพันคนในการทางานนั้น อาจเกิดความสับสนได้ จึงต้องมีการกาหนด
ระบบสายงาน เพื่อให้สามารถสื่อประสานกัน เช่น ในองค์การทางทหารนั้นเขาจะมีระบบสายบังคับบัญชา มีการแต่ง
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กายกันตามลาดับชั้นยศ ทหารระดับยศที่ต่ากว่าก็ต้องทาความเคารพคนในระดับที่สูงกว่าเป็นลาดับไป แต่ในการ
สั่งงานตามหน้าที่นั้น ก็ต้องเป็นไปตามสายงานและความรับผิดชอบ จะไม่มีการมาก้าวก่ายกัน
6. ความยืดหยุ่น (Flexibility) เมื่อองค์การมีขนาดใหญ่มากๆ กฎเกณฑ์เริ่มตายตัว มีระเบียบแบบ
แผนออกมามาก ท้ายสุดองค์การก็จะขาดความคล่องตัว สูญเสียประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมักจะมีความ
ยืดหยุ่นเปิดเอาไว้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ เพราะในท้ายที่สุดแล้วจะไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่จะ
ตายตัวและสามารถใช้ได้ในทุกสภาวะ จาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถทางานที่มีความแตกต่างกันได้ กล่าว
โดยสรุป ทฤษฎีองค์การ หมายถึง กรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่พรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ขององค์การที่มีปฏิสัมพันธ์กัน และรวมถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมภายนอก ในปัจจุบันการพัฒนาองค์การ
ของไทยได้รับเอาแนวคิดการบริหารจากต่างประเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดารงสถานภาพทางการ
แข่งขัน หรือกล่าวอีกนัยคือเพื่อความอยู่รอดในกระแสการแข่งขันอันเชี่ยวกรากในระบบทุนนิยม (Capitalist) ดังนั้น
สถานภาพที่ องค์การต้องการคือการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การนั่นเอง ในทัศนะของผู้ เขียนเห็นว่ าเครื่องมื อ
ทางด้านการบริหารประการหนึ่งที่จะสามารถมีส่วนช่วยให้องค์การได้รับความสาเร็จอันยั่งยืนคือ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้นองค์การ
สมัยใหม่ควรจะมีลักษณะสาคัญดังนี้ ต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ต้องอาศัยความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการทาระบบย่อยทั้ง 5 ระบบขององค์การแห่งการเรียนรู้อันได้แก่
การเรียนรู้ (Learning) องค์การ (Organization) คน (People) ความรู้(Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology)

แนวคิดการจัดการสมัยใหม่
ในโลกปัจจุบันนี้การจัดการธุรกิจ มีหลายๆภาคส่วนองค์กรให้ความสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐ องค์กร
เอกชนหรือแม้ กระทั่ งองค์กรรัฐ วิ สาหกิจ และในแต่ ล ะองค์กรก็ให้สารัตถะในการจัด การที่ แตกต่า งกัน ออกไป
บางองค์กรมุ่งเน้นการจัดการที่ผลผลิตอย่างสุดโต้ง บางองค์กรมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ หรือ
บางองค์กรมุ่งเน้นรายได้เป็นหลักชัย แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องการจะเป็นเหมือนกันคือ การมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งทาง
ธุรกิจ นั่นคือหัวใจหลักที่องค์กรต้องพิชิตให้ได้ อีกนัยหนึ่งองค์กรเปรียบเสมือนบอลลูนลูกใหญ่ที่มีสะสารภายในเป็น
เสมือนระบบที่สนับสนุนให้บอลลูนสามารถลอยอยู่ได้หรือตกลงมาสู่พื้นดิน และสิ่งที่จะทาให้ระบบเป็นระบบได้นั่น
ก็คือ การจัดการระบบองค์กร
แนวคิดของเฟรเดอริค จากยุคเครื่องจักรกลสู่ยุคสารสนเทศ ความแตกต่างของสองยุคนี้คือวิวัฒนาการ
ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สมั ยยุคจักรกลการจัดการธุรกิจยังไม่มีความเป็นเอกภาพทางการทางาน อานาจ
ทั้งหมดรวมอยู่ที่ฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจ
จึงส่งผลให้เกิดแนวความคิดด้านการจัดการใหม่ๆมากมาย บางแนวคิดใหม่ก็ได้จากการสังเคราะห์ต่อยอดแนวคิดเก่า
หรือขัดแย้งกันแต่ผลที่ได้ก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการบรรลุผลทางธุรกิจสูงสุด ขอเกริ่นย้อนไปถึงยุคคาบเกี่ยว
ก่อนเข้าสู่ยุคสารสนเทศ เฮนรี่ มินต์ซเบิร์ก ผู้เขียน The Nation of Management Work ให้แนวคิดรวมถึง
ประเด็นหลักๆในการบริหารจัดการที่ เป็นรูปธรรม ผู้จัด การต้องเป็นบุคคลที่เข้าถึงแก่นงานเป็นที่ไว้วางใจของ
พนักงาน มีความสามารถที่โดดเด่น แบ่งแยกความสาคัญของงานและวางหน้าที่งานกับบุคคลได้อย่างเหมาะสม
ประสานองค์กรให้เป็นปึกแผ่น ลดการแตกแยกในด้านตาแหน่งงาน เราจักเห็นได้ว่าเมื่อคาบเกี่ยวเข้าที่นา ไปสู่ยุค
สารสนเทศทาให้การสื่อสารด้านการจัดการยืดหยุ่นขึ้น ให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ให้ความสาคัญ
ต่อทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการได้ และการควบคุมดูแลการเงิน อีกคน
หนึ่งที่อยู่ระหว่างสองยุค คือ ปีเตอร์ เฟอร์ดินานด์ ดรัลเกอร์ ผู้เขียนหนังสือ The Practice of Management
มีแนวคิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่เน้นความรู้เป็นหลัก ปัจจัยหลักของแนวคิดนี้มาจาการการวางแนว
โครงสร้างองค์กร แยกแยะหน้าที่ชัดเจน ให้บุคลากรใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ให้เครดิตผู้บริหารเป็นเสาเอกองค์กร

117

หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น
“การบริหารจัดการนิยม (Managerialism)” การบริหารรัฐกิจที่มีฐานอยู่ระบบตลาด (Market – base Administration)”
และ “การบริหารการปกครองแบบผู้ประกอบการนิยม” (Entrepreneurial Government) แนวคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่
ประมาณปลายทศวรรษ 1980 จากการที่การจัดการภาครัฐถูกมองว่าไร้ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการดาเนินงานของ
ภาคเอกชน โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่เข้ามาแทนที่
ระบบดั้งเดิม (Traditional Model) ที่อยู่คู่กับระบบราชการมาอย่างยาวนาน ว่าเป็นผลมาจากอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์ วิกฤติเศรษฐกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ รวมทั้งการเติบโตของภาคธุรกิจ ในขณะที่การดาเนินงาน
ของภาคราชการไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอยู่ทั่วไป หลักการบริหารตามแนวคิดดังกล่าว เป็น
การผสมผสานแนวคิดทฤษฎีทางเลือกสาธารณะที่ต้องการเปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลมีอิสระและเลือกตัดสินใจเอง
โดยอาศัยระบบตลาดและกลไกราคา และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ ที่ต้องการปรับระบบคามสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายตัวการและฝ่ายตัวแทน ในเชิงพันธสัญญา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ยังสอดคล้องกับ
หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ของ Woodrow Willson, Frank J. Goodnow และ Leonaed D. White ที่เน้นการแยก
การเมืองออกจากการบริหารรวมทั้งหลักการวิทยาศาสตร์ การจัดการของ Frederick Taylor ซึ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และการประหยัด แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่จึงเป็นหลักการมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการไม่ใช่นโยบาย
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มีต่อการบริหารภาครัฐไทยในปัจจุบันระบบการบริหารภาครัฐหมายความถึง
รูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมการการดาเนินกิจกรรมของรัฐที่มีแนวคิดคือ การเป็นสาธารณะ การ
เป็นกระบวนการทางการเมืองประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อสาธารณะ การบริหารภาครัฐอยู่ภายใต้บริบท
(Context) ต่างๆ มากมายทาให้การบริหารภาครัฐต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับกระบวนทัศน์จากการ
ปกครองมาเป็นการบริหารจัดการ มุ่งอานวยประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติและส่งมอบบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ การบริหารภาครัฐมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ
ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ มีการปรับเปลี่ยนตลอดช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันการบริหาร

สรุป
การดาเนินงานของระบบการบริหารแรงงานของกรมการจัดหางานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทา
และคุ้มครองคนหางาน และเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารแรงงานในช่วงสถานการณ์พิเศษ (คสช.) จะเห็นได้ว่า
ปัญหาเรื่องแรงงานเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ต้องแก้ไขของทุกรัฐบาลเพราะถือว่าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
และยังต้องมีแนวทางการเตรียมรับมือกับปัญหาความท้าทายดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายของประเทศ และระดับ
ภาคภูมิส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือการปรับขึ้นค่าแรงก็ตาม เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติงานของกรมการ
การจัดหางาน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเป็นการเตรียมการเพื่อ
ปรับโครงสร้างระบบการบริหารงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต อันจะทาให้การทางานเกิดผลสาเร็จ
ตามความคาดหวังของทุกฝ่าย คือ ความอยู่ดีกินดีของประชากรและความรุ่งเรืองของประเทศชาติ
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บทคัดย่อ
กำรบริหำรงำนที่ มีสำยกำรบังคับบั ญชำจำกบนลงล่ำ งตั้ งแต่ อดี ตจนถึง ปัจ จุบัน ในภำครัฐ ซึ่ งที่ เรีย กกั นว่ ำ
“ระบบรำชกำร” เป็นระบบที่มี กฎ ระเบียบ ขั้นตอน เป็นจำนวนมำก ซึ่งมำจำกแนวคิดของ Max Weber ปัจจุบัน
หน่วยงำนภำครัฐ ปฏิรูป และได้มีกำรปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรม แนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อให้เข้ำกับสภำวะที่มีกำร
เปลี่ ยนแปลงของโลก ปั จจุ บัน องค์กรภำครัฐหรือแม้ กระทั้ง หน่ วยงำนใหญ่ ๆ ไม่ สำมำรถที่ จะใช้ ควำมสำมำรถของ
หน่วยงำนของตนเองแก้ไขปัญหำทำงด้ำนสำธำรณะ หรือทำงด้ำนกำรบริกำรให้กับประชำชนได้เป็นผลสำเร็จเพียงลำพัง
“ควำมร่วมมือ” (Collaborative) เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำรูปแบบกำรทำงำนของผู้มีหน้ำที่ที่จะต้องสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับองค์กร โดยหลักกำรสำคัญอยู่ที่ผู้นำขององค์กรนั้นๆ ได้สร้ำง “ภำวะผู้นำ” ให้ผู้ตำมได้รับรู้ซึ้งจนเป็น
ที่ยอมรับจนต้องยอมร่วมงำนโดยไม่มีข้อโต้แย้งและเต็มใจ ขอเพียงเพื่อบรรลุเป้ำหมำยเดียวกัน องค์กรนั้นก็จะได้ชื่อว่ำ
เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง โดยบทควำมนี้ มุ่งที่จะนำเสนอ ประเด็น ของ ภำวะผู้นำ และกำรสร้ำงควำมร่วมมือของมวล
มนุษยชำติในปฏิบัติกำรค้นหำทีมหมู่ป่ำอะคำเดมีที่ติดถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา ความร่วมมือ
Abstract
The management of the chain of Command from the past to the present. “Bureaucratic”
It is system with many procedural rules .comes from the concept of “Max Weber” Currently,
government agencies behavior modification. How to work with the changing couditions of the
world. At present, government organizations or large organization. Inability to use agency
canabililies.Resolue public issure. The management of people alone “Cooperation” Create a
network to develop a working model. Leadership has strengthened the organization. The key is
the leader of the organization.Leadership is the willingness of the Followers to accept. Let”s just
to achieve the same goale it is a strong organization. This article focuses on issure, Leadership
and Cooperation. In search of the wild boar team at Tham Laung –Khun nam Nang non
Keywords : Leadership, Cooparation
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บทนา
วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ.2561 เป็น วัน สิ้นสุ ดกำรทำกิจ กรรมของนักศึกษำจำกมหำวิ ทยำลัย แห่ง หนึ่ ง
ของจังหวัดเชียงรำย ในบริ เวณพื้นที่ของวนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน ซึ่งเป็นค่ำยลูกเสือ ในขณะเดียวกันก็มีทีม
ฟุตบอลเยำวชนที่ชื่อว่ำทีมหมูป่ำอะคำเดมี จำนวน 12 คน พร้อมด้วย ผู้ช่วยโค้ชอีก 1 คน รวมกันเป็น 13 คน ทำกำร
ฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่ที่สนำมกีฬำใกล้กับวนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน ในช่วงเกิดประเด็นที่น่ำสนใจ และเริ่มวิตกกัง
วนของ เจ้ำหน้ำที่วนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน เป็นช่วงเวลำประมำณ 1700 น. หลังจำกที่เจ้ำหน้ำที่ได้เสร็จสิ้น
ภำรกิจจำกกำรส่งนักศึกษำที่เข้ำมำทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย จึงได้ปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองโดยเดินตรวจควำมเรียบร้อย
ของพื้นที่ ซึ่งอำจจะมีผู้ที่เข้ำมำท่องเที่ยวเข้ำมำทำงด้ำนหน้ำถ้ำและยังไม่กลับออกมำ เพรำะเป็นช่วงที่ ใกล้หมดเวลำ
จึงสังเกตเห็นรถจักรยำนยนต์จอดอยู่บริเวณทำงขึ้นถ้ำ 1 คัน (นำยเพชร พรหมเมือง) จึงเข้ำไปตรวจสอบ ที่บริเวณหน้ำ
ถ้ำ และได้พบรถจักยำนอีก 11 คัน พร้อมอุปกรณ์กำรซ้อมฟุตบอล จึงช่วยกันรีบตำมหำ และตรวจสอบพบว่ำเป็นนักฟุ
ตลอดทีมหมู่ป่ำอะคำเดมี ของอำเภอแม่ สำย ซึ่งมีนำยนพรัตน์ กันทะวงศ์ เป็นผู้จัดกำรทีม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกำร
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือทีมหมูป่ำอะคำเดมีทั้ง 12 คนพร้อมด้วยผู้ช่วยโค้ชอีก 1 คน รวมเป็น 13 คน ตั้งแต่วันและเวลำนั้น
เป็นต้นมำ
ตำมที่กล่ำวไปในตอนต้นแล้วว่ำระบบรำชกำรแบบดั้งเดิมที่มีสำยกำรบังคับบัญชำจำกบนลงล่ำงหรือที่เรียกว่ำ
(Old Public Management) นั้น จะประกอบด้วยโครงสร้ำงพื้นฐำน 7 ประกำร คือ หลักลำดับชั้น (hierarchy) หลัก
ควำมรับผิดชอบ (responsibility) หลักแห่งควำมสมเหตุสมผล (rationality) กำรมุ่งสู่ผลสำเร็จ (achievement
orientation) หลักกำรทำให้เกิดควำมแตกต่ำงหรือควำมชำนำญเฉพำะด้ำน (differentiation ,specialization) หลัก
ระเบียบวินัย (discipline) และควำมเป็นวิชำชีพ (professionalization) ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เข้ำสู่ยุคข้อมูลข่ำวสำรมำกขึ้น เกิดกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจ ที่ต้องพึ่งพำอำศัยเครือข่ำยข้อมูลร่วมกัน
เพื่อปรับตัวหรือองค์กำรให้เข้ำกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจุบันระบบกำรบริหำรรำชกำรจึงมุ่งเป้ำไปที่กำรมี
ส่ว นร่วมของประชำชนเป็ นส่ วนใหญ่ ประเทศไทยกำรพั ฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรมี กำรพัฒ นำมำกขึ้น ตำมที่
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 ประกำศใช้ เป็นกำรกระจำยอำนำจให้กับท้องถิ่นในกำรปกครอง
ดูแลควำมเป็นอยู่กันเอง เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรปกครองมำกขึ้น
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับขององค์กรทั่วโลกว่ำ ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรต่ำงๆ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำง
เครือข่ำย ควำมร่วมมือในกันทำงำน หรือร่วมมือกันในกำรช่วยเหลือแก้ ไขปัญหำทำงด้ำนสำธำรณะ และทำงด้ำนกำร
บริกำร จำกกำรสังเกตกำรบริหำรรัฐกิจซึ่งกำลังพัฒนำและขับเคลื่อนไปสู่กำรบริหำรแบบ “ควำมร่วมมือ” เพื่อเป็นกำร
พัฒนำกำรทำงำนขององค์กรหรือสถำบัน เพื่อเพิ่มควำมสัมพันธ์อันดีขององค์กรให้มำกขึ้น (Fredrickson,2011,PP386)
จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นที่วนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน ที่มีทีมนักกีฬำฟุตบอลหมูป่ำอะคำเดมีจำนวน 12
คนพร้อมด้วยผู้ช่วยโค้ชอีก 1 เข้ำไปเที่ยวแล้วเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดว่ำน้ำที่เกิดจำกฝนตกในช่วงเวลำดังกล่ำวจะไหล
เข้ำมำตำมเส้นทำงของน้ำที่อยู่ใต้ถูเขำ จึงทำให้น้ำทะลักเข้ำมำปิดทำงเข้ำ -ออกของทำงเดินในถ้ำ ทำให้ชุดทีมหมูป่ำไม่
สำมำรถฝ่ำกระแสน้ำออกมำได้ จึงทำให้ต้องหนีเพื่อหำที่ที่ปลอดภัยจำกน้ำท่วมเพื่อรอจนกว่ำน้ำจะลดจึงจะออกมำได้
(จำกกำรพู ดคุยของที มชุดกู้ภัย) จำกเหตุ กำรณ์ดังกล่ำวจึงสร้ำ งควำมท้ำ ทำยในสถำนกำรณ์วิ กฤติถ้ำหลวงฯ ของผู้
บัญ ชำกำรศู น ย์ อำนวยกำรร่ว มค้น หำผู้ สู ญ หำยในถ้ำหลวง-ขุน น้ ำนำงนอน ว่ ำ จะใช้ ภำวะผู้ น ำที่ มี อยู่ กับ กำรเป็ น ผู้
บัญชำกำรศูนย์ฯ ในเหตุกำรณ์นี้ได้อย่ำงไร
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ภาวะผู้นา
ในห้วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่ของวนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน ได้ตรวจสอบและประสำนงำนไปยังผู้จัดกำรทีม
ฟุตบอลทีมหมู่ป่ำอะคำเดมี ว่ำสิ่งที่ตนเองได้พบรถจักรยำน และรถจักรยำนยนต์อีก 1 คันนั้น เป็นนักฟุตบอลของที่ใด
จำกกำรตรวจสอบได้ควำมว่ำ สิ่งที่เจ้ำที่วนอุทยำนถ้ำหลวงฯ ได้ประสำนไปนั้น ทั้งหมดเป็นทีมฟุตบอลหมูป่ำอะคำเดมี
จริง ซึ่งทั้งหมดได้ไปฝึกซ้อมมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คนพร้อมด้วยผู้ช่วยโค้ชอีก 1 คน จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ของวนอุทยำนถ้ำ
หลวงฯ จึงระดมกำลังพลและช่วยกันออกตำมหำจนเข้ำไปในถ้ำจนถึงทำงสำมแยก เป็นระยะทำง 3 กิโลเมตร แต่ไม่พบ
ทีมหมูป่ำทั้ง 13 คน จึงเร่งเดินทำงกลับออกมำ และแจ้งเหตุให้ผู้ใหญ่บ้ำน ตำบลบ้ำนจ้อง ทรำบว่ำมีเด็ก อำยุตั้งแต่
11-16 ปี ได้หำยเข้ำไปภำยในถ้ำวนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน หลังจำกนั้นก็มีกำรแจ้งหน่วยกู้ภัยของอำเภอแม่สำย
มูลนิธิสยำมรวมใจ (ปู่อินทร์) และศูนย์วิทยุ 191 แม่สำย
หลังจำกที่ทีมกู้ภัยของมูลนิธิสยำมรวมใจและทีมกู้ชีพสมำคมสิริกร เชียงรำย ได้รับแจ้งเหตุ จึงเดินทำงเข้ำพื้นที่
พร้อมด้วยถังออกซิเจนและอุปกรณ์นำทำง และเข้ำไปค้นหำเด็กภำยในถ้ำเป็นครั้งแรก หลังจำกนั้นทีมกู้ภัยออกจำกถ้ำ
มำเปิดเผยว่ำพบรองเท้ำแตะและข้ำวของจำนวนหนึ่งวำงทิ้งไว้บริเวณพื้นถ้ำ แต่กำรค้นหำต้องยุติลงชั่วครำว เนื่องจำก
เกรงว่ำจะเกิดอันตรำย ด้วยเหตุที่ระดับน้ำภำยในถ้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หลังจำกที่ เจ้ำหน้ำที่กู้ภัยจำกหลำยหน่วยงำนทยอย
เข้ำมำในพื้นจึงเริ่มกำรค้นหำอีกครั้งหนึ่ง และพบว่ำระดับน้ำภำยในถ้ำสูงขึ้นกว่ำเดิมมำก สภำพอำกำศข้ำงในมีควำมชื้น
และอำกำศไม่ ถ่ ำ ยเท ที ม กู้ ภั ย จึ ง กลั บ ออกมำจำกถ้ ำและแจ้ ง ว่ ำ โพรงถ้ ำด้ ำ นในถู ก น้ ำปิ ด กั้ น ลึ ก กว่ ำ 5 เมตร
ในขณะเดียวกันที่ระดับน้ำในถ้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งทีมนักประดำน้ำเข้ำสำรวจโพรงถ้ำ ที่อยู่ลึกเข้ำไปรำว
3 กิโลเมตร แต่ต้องตัด สินใจถอนกำลังออกมำเพรำะน้ำขุ่นและมีดินทรำยไหล ในช่วงเวลำดังกล่ำวก็มีหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องขององค์กรภำครัฐเริ่มเข้ำมำในพื้นที่เพื่อให้กำรช่วยเหลือ ในขณะที่ยังไม่ได้ตั้ง ผู้บัญชำกำรศูนย์อำนวยกำรร่วม
ค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอนนั้น ด้วยศักยภำพของหน่วยกู้ภัยที่ต้องสั่งกำรภำยใต้ ควำมกดดันที่ต้องทำงำน
ร่วมกันเป็นจำนวนมำกโดยได้นำระบบ (Incident Command System: ICS) หรือระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ มำใช้เพื่อ
สั่ ง กำรในขณะที่ ยั ง ไม่ มี หน่ ว ยงำนของภำครัฐ เข้ำ สั่ ง กำรโดยตรง นั บ ว่ ำ องค์กำรภำคเอกชนก็ยั ง สำมำรถน ำระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์มำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นั่นแสดงให้เห็นว่ำ หน.หน่วยกู้ภัย ท่ำนเป็นผู้ที่มีภำวะผู้นำอยู่ในตัวที่
สำมำรถมองสถำนกำรณ์ในภำยหน้ำว่ ำจะเกิดอะไรขึ้น กับหน่วยที่เข้ำไปค้นหำ 13 ชีวิตด้วยกัน . เนื่องด้วยระบบ
(Incident Command System: ICS) นั้น กำหนดในเหตุผลที่ว่ำ ในโลกปัจจุบันที่ต้องเผชิญปัญหำสำธำรณภัยนั้น
เกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลกระทบกับส่วนต่ำงๆ ซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น สร้ำงควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
รวมถึงกำรพัฒนำประเทศเป็นอย่ำงมำก ประเทศไทยมีพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 เป็น
กฎหมำยเฉพำะในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อมุ่งให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรและจัดกำร
คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ.2558 เพื่อให้ทุกหน่วยงำนใช้เป็นแผนแม่บท
(Master Plan) ในกำรจัดกำรสำธำรณภัย โดยเป็นเพียงกรอบและทิศทำงในกำรปฏิบัติงำน โดยระบบบัญชำเหตุกำรณ์
(Incident Command System: ICS) เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในกำรสั่งกำร ควบคุม และประสำนควำมร่วมมือของแต่
ละหน่วยงำนในกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินหรือภำวะวิกฤติ นอกจำกนี้แล้วระบบ (Incident Command System: ICS)
ยังเป็นระบบปฏิบัติกำรในกำรที่จะเรียกระดมทรัพยำกรมำยังพื้นที่ที่เกิดเหตุ ได้ทันท่วงที (ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์กับ
กำรจักดำรภำวะฉุกเฉินของประเทศ)
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หลังจำกที่หน่วยงำนภำครัฐเข้ำไปในพื้นที่และประกำศกระทรวงมหำดไทยได้ประกำศให้พื้นที่ของวนอุทยำนถ้ำ
หลวง-ขุนน้ำนำงนอนเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ในทันที่ที่ประกำศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ผู้บัญชำกำรศูนย์อำนวยกำรร่วม
ค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยทันที แต่ในห้วงเวลำนั้นผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเชียงรำยมีคำสั่งย้ำยไปเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ แต่คำสั่งยังมำไม่ถึง ดังนั้น หน้ำที่ผู้บัญชำกำรศูนย์
อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอนจึงตกอยู่กับ อดีตผู้ ว่ำเชียงรำย นำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร
ด้วยควำมที่เป็นข้ำรำชกำรน้ำดีและมีวุฒิภำวะผู้นำสูง จึงเรียกประชุมและเริ่มกำรวำงแผนทันที สิ่งที่ผู้บัญชำกำรศูนย์ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ คือ ต้องค้นหำทีมหมูป่ำอะคำเดมีทั้ง 13 คนให้พบ และนำออกมำให้ได้อย่ำงปลอดภัย โดยจะต้องแข่ ง
กับเวลำ เงือนไข สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลำ
ในสภำวะที่ต้องเป็นผู้บัญชำกำรศูนย์อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน จะใช้ภำวะผู้นำ
บริหำรจัดกำรกับมวลมนุษยชำติที่เสนอตัวเข้ำมำร่วมปฏิบัติกำรในทีมค้นหำได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก

องค์กรภำครัฐ

องค์กรภำคเอกชน
ภำคเอกชน

ภำคประชำชน

รูปที่ 1 การทางานร่วมกัน ลักษณะความสัมพันธ์ต่อกันที่เรียกว่าประชารัฐ
ภำรกิจกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือชีวิตทีมหมูป่ำอะคำเดมีทั้ง 13 คน จบสิ้นลงไปแล้ว ณ ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน
แต่สิ่งที่ยังไม่จบและยังต้องดำเนินกำรต่อไป คือ องค์กรภำครัฐ ทั้งที่เข้ำร่วมทีมช่วยเหลือปฏิบัติกำรและองค์กรที่ไม่มี
โอกำสได้เข้ำร่วมในกำรปฏิบัติกำรครั้งนี้ จะต้องนำไปขบคิดถึงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนหรือองค์กรใน
สำยงำนที่เรียกได้ว่ำเชื่อมโยงหรือเป็นเครือข่ำยร่วมในกำรปฏิบัติภำรกิจช่วยเหลือ ในโอกำสที่ต้องเกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้
เกิดขึ้นหรือแม้กระทั้งเหตุกำรณ์ที่มีลักษณะคล้ำยกันนั้น สิ่งที่องค์กรหรือหน่วยจะต้องมีเพื่อควำมพร้อมนั้น มีอะไรบ้ำง
หรือเพียงเป็นเครือข่ำยเชื่อมโยงข้อมูลกัน เพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้ว่ำในหน้ำที่ที่หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งรับผิดชอบนั้น มี
แผน องค์ควำมรู้อย่ำงไรบ้ำง ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ เพื่อควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรเข้ำปฏิบัติกำร
จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวที่ต้องอยู่ในควำมทรงจำของมวลมนุษย์ชำติ ทุกชำติ ทุกศำสนำ นั้น ได้สร้ำงบทเรียนให้
ให้กับผู้นำ ที่มีหน้ำที่เป็นผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ ได้เป็นอย่ำงดีว่ำ กระบวนกำรคิด ของบุคลำกรที่มีวิสัยทัศน์ มีภำวะผู้นำ
สำมำรถที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบในขอบเขตอำนำจหน้ำที่ที่พึงมีนั้น สำมำรถที่จะนำพำองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ
พัฒนำกำรทำงำนเพื่อให้บริกำรกับประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อไป จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ กำรปฏิบัติงำนในฐำนะผู้บัญชำกำรศูนย์อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำง
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นอนนั้น เกิดจำกควำมร่วมมือของมวลมนุษย์ ซึ่งสร้ำงปรำกฏกำรณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้ นในโลกมำก่อน ผู้บัญชำกำรศูนย์
อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอนได้ใช้ภำวะผู้นำที่มีอยู่ในตัว เอง จัดกำรกับสภำวะวิกฤติที่
เกิดขึ้นอย่ำงไรจึงประสบผลสำเร็จ
จำกกำรให้สัมภำษณ์ของผู้บัญชำกำรศูนย์อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน ถึงกำร
บริหำรจัดกำร ในองค์กรที่ต้องจัดตั้ง ขึ้นชั่วครำว ซึ่งกำรเกิดจำกกำรประกำศ ของกระทรวงมหำดไทย ท่ำนได้กล่ำวว่ำ
ท่ำนได้ใช้หลักกำรบริหำรและจัดกำรธรรมดำ เหมือนดังที่ผู้บริหำรทุกระดับ รู้จักและใช้กันในองค์กรทั่วไป หลักกำรที่
นำมำใช้นั้น คือ หลักกำรของ POSDCORB แต่หลักในกำรนำไปใช้จริงนั้นจะต้องอยู่ใน กฎ ระเบียบ อย่ำงเคร่งครัด
ซึ่งผู้เขียนจะขออธิยำยหลักกำรของ POSDCORB เพียงสั้นๆ เพื่อทำควำมเข้ำใจ
1. Planning (กำรวำงแผน) ในช่วงที่ก่อนกำรปฏิบัติกำรได้มีกำรวำงแผนร่วมกันของทีมค้นหำว่ำ สิ่งที่จะต้อง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ร่วมกัน ตำมที่ได้วำงแผนกันไว้
2. Organizing (กำรจัดกำร) เป็นกำรจัดตั้งองค์กร ที่ใช้อำนำจอย่ำงเป็นทำงกำร มีกำรแบ่งงำนกันทำเป็นหน่วย
ย่อยต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำสู่วัตถุประสงค์ขององค์กำร เช่น ในเหตุกำรณ์ก็ได้มีกำรจัดตั้งองค์กำรชั่วครำวก็ คือ ศูนย์อำนวยกำร
ค้น หำผู้สู ญหำยในถ้ำหลวงขุน น้ ำนำงนอน ซึ่ง มีอำนำจในกำรแบ่ งงำน ประสำนงำน ฯลฯ ในกำรปฏิบั ติจ ะเห็น ว่ ำ
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรค้นหำผู้สูญหำยก็ คือ หน่วยซีล ของทหำรเรือ เป็นต้น
3. Staffing (กำรบุคลำกร) เป็นกำรบริหำรงำนบุคคลที่องค์กรมีควำมจำเป็นที่ต้องสรรหำ อบรมและดูแลรักษำ
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้บุคลำกรในองค์กำรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำย เช่น ในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีผู้ที่
ผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ ได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวเชื่อมและประสำนงำนระหว่ำงผู้ปฏิบัติและผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
4. Directing (กำรสั่งกำร) เป็นกำรตัดสินใจของผู้นำองค์กรและแปลงให้อยู่ในรูปของคำสั่งและวิธีกำรปฏิบัติ
เพื่อจัดกำรให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงในองค์มีควำมเป็นระเบียบเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
5. Coordinating (กำรประสำนงำน) เป็นกำรประสำนงำนของส่วนต่ำงๆ ขององค์กรเพื่อยึดโยงเข้ ำหำกันเพื่อ
นำไปสู่วัตถุประสงค์ เช่น กำรประสำนงำนขอควำมช่วยเหลือจำก หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ กองเรือ
ยุทธกำร ของกองทัพเรือ ฯลฯ
6. Reporting (กำรรำยงำน) เป็นกำรสื่อสำรให้องค์กรทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้บริหำรและกำรเคลื่อนไหว
ต่ำงๆ ผ่ำน กำรบันทึก กำรวิจัยและกำรตรวจสอบ ในเหตุกำรณ์ เช่น กำรปฏิบัติงำนของหน่วยซีล และหน่วยสนับสนุน
ต่ำงๆ หลังจำกที่จบภำรกิจ หรือภำรกิจที่ต้องเจอปัญหำและอุปสรรค ก็จะต้องรีบรำยงำนผู้บัญชำกำรฯ เพื่อหำทำง
แก้ไขบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเลือกแนวทำงที่ดีที่สุดเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนอีกด้วย
7. Budgeting (กำรงบประมำณ) เป็นกำรวำงแผนงบประมำณกำรเงิน กำรบัญชีและกำรควบคุม ตรวจสอบ
สำหรับเหตุกำรณ์ครั้งนี้ อำจจะไม่เหมือนเหตุกำรณ์ปกติทั่วไปทีจะต้องพูดถึงเรื่องงบประมำณ หำกแม้นว่ำไม่มีเรื่อง
งบประมำณในองค์กรภำครัฐ เป็นที่ทรำบกันดีในเรื่องของกำรบริหำรและจัดกำรจัดกำร โครงกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ
นั้นไม่สำมำรถที่จะดำเนินให้เกิดผลสำเร็จได้ แต่เนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เป็นสภำวะวิกฤติ ที่กำรจัดตั้งองค์กำร
(Organizing) นั้นไม่สำมำรถที่จะกำหนดเป็นงบประมำณได้ และจำกเหตุกำรณ์นั้น ไม่มีเรื่องบประมำณเข้ ำมำเกี่ยวข้อง
มีแต่กำรช่วยเหลือโดยปรำศจำกเงื่อนไขเรื่องงบประมำณ มีแต่กำรให้ควำมช่วยเหลือจำกจิตอำสำแทบทั้งสิ้น
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จำกสภำวะวิกฤติในครั้งนี้ผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ ได้ใช้อำนำจหน้ำที่ของกำรเป็นผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งผู้บัญชำกำร
ศูนย์ฯ ได้แสดงออกด้ำนภำวะผู้นำที่ทำให้สภำวะวิกฤตินั้นเข้ำสู่ภำวะปกติได้นั้น คือ กำรใช้กฎ ระเบียบ และควำมจริงจัง
ที่เคร่งครัด ไม่อ่อนไหว มีสติ ทุกขั้นตอนไม่สำมำรถที่จะขำดได้ ต้องเป็นไปตำมที่แผนวำงไว้ เนื่องจำก กำรปฏิบัติกำรณ์
ในสภำวะวิกฤติเช่นนี้ ต้องอำศัยควำมเด็ดขำดของผู้บัญชำกำรฯ ยกตัวอย่ำง เช่น ในกำรปฏิบัติกำรครั้งนี้จะมีหน่วยงำน
หรือองค์กรที่ให้ควำมสนใจให้ควำมช่วยเหลือมำกมำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ แต่ในสภำวะวิกฤติเช่นนี้ ไม่ใช่ว่ำ
ใครจะเสนออะไรเข้ำมำช่วยก็สำมำรถดำเนินกำรได้เลยนั้น ไม่สำมำรถที่จะทำได้ เพรำะองค์กรเฉพำะกิจในสภำวะวิกฤติ
นี้ได้จัดตั้ง หน่วยย่อย มีหน้ำที่พิจำรณำหน่วยหรือองค์กำรที่จะนำอุปกรณ์เข้ำมำช่วยเหลือนั้นว่ำสำมำรถกระทำได้หรือไม่
เพรำะเหตุใด เหตุกำรณ์ คือ มีองค์กรหนึ่ง ได้มำเสนอควำมช่วยเหลือกรณีนำเด็กออกจำกถ้ำด้วย แคปซูล แต่ก็ต้องถูก
ปฏิเสธ เพรำะเหตุผลที่ว่ำ แคปซูลนั้นมีควำมยำวที่ไม่สำมำรถปรับรูปร่ำงไปตำมซอกหินที่เป็นทำงผ่ำ นได้เพรำะมีควำม
ยำว และข้อมูลของแคปซูลก็ไม่มีคู่มือในกำรปฏิบัติ ในสภำวะวิกฤติที่ต้องปฏิบัติกำรแข่งกับเงือนไขด้วยเวลำนั้นไม่
สำมำรถที่จะใช้เวลำเพื่อกำรศึกษำ ทดลองใช้งำนได้ และช่วงเวลำดังกล่ำว ทีมหมูป่ำชุดแรกได้ถูกนำออกมำจำกถ้ำแล้ว
ด้วยวิธีกำรปฏิบัติที่ปลอดภัย และหำกมีกำรเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติใหม่ จนทำให้เกิดข้อผิดพลำดทำให้เด็กต้องได้รับ
อันตรำยถึงกับชีวิต ผู้ที่ตัดสินใจให้ใช้แคปซูลจะต้องรับผิดชอบและตอบสังคมให้ได้ แต่ถ้ำไม่เกิดเหตุกำรณ์อะไรขึ้นสิ่งที่ได้
ชื่อว่ำเป็นฮีโร่ คือ แคปซูล หรือแม้กระทั้งคำกล่ำวที่ว่ำ “ใครไม่พร้อมที่จะทำงำนก็กลับบ้ำนไปได้ ” จะไม่ฟ้องใครทั้งสิ้น
นั่นแสดงให้ว่ำผู้นำ ที่มีภำวะผู้นำสูงนั้นต้องสำมำรถกล้ำที่จะทำในสิ่ง ที่มีหลักกำรและเหตุผล และกล้ำที่จะตัดสินใจ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตั้งขึ้นในภำวะวิกฤติตำมที่ผู้นำได้ ใช้ทฤษฎีของ POSDCORB เข้ำมำช่วยในกำรแก้ไข
ปัญหำในสภำวะวิกฤติครั้งนี้
คำว่ำ “ผู้นำ” ในสมัยอดีตกำรอยู่ร่วมกันของสังคมเป็นจำนวนมำก หรือตั้งแต่กำรอยู่ร่วมกันของครอบครัว
ก็ยังต้องมีผู้นำ หรือที่เรำเรียกกันว่ำผู้นำครอบครัว หรื อ หัวหน้ำครอบครัว ผู้นำหมู่บ้ำนซึ่งจะได้ควำมไว้วำงใจจำก
ลูกบ้ำน ยกย่องให้เป็นผู้นำ เมื่อสังคมเปลี่ยนไปกำรปฏิสัมพันธ์กันทำงสังคมมีมำกขึ้นทำให้เกิดกฎหมำย ระเบียบ ขึ้นมำ
ใช้บังคับ เพื่อให้กำรอยู่ร่วมกันของสังคมเกิดควำมเรียบร้อย ไม่มีปัญหำเกิดขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่ำ ปัจจุบัน จะมีผู้นำจำก
กลุ่มเล็กๆ ไปจนถึงผู้นำกลุ่มใหญ่ ถ้ำในทำงรัฐบำล ก็อำจใช้คำว่ำ ผู้นำรัฐบำล หรือ นำยกรัฐมนตรี นั่นเอง ดังนั้น คำว่ำ
“ผู้นำ” (Leaders) จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ส่วนคำว่ำ “ภำวะผู้นำ” นั้นเป็นกำรแสดงออก (Action) ของตัวผู้นำว่ำ
ตนเองนั้นมีแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ที่จะนำกลุ่มหรือองค์กรหน่วยงำน แม้กระทั้งรัฐบำล สู่ควำมสำเร็จได้อย่ำงไร
ความหมายของภาวะผู้นา
ภำวะผู้นำ เป็นสิ่งที่มีควำมสำคัญต่อภำพลักษณ์ของกำรเป็นผู้นำอย่ำงยิ่ง หรือในกำรบริหำรองค์กำรที่มีผู้นำ
หรือผู้บริหำร กลุ่ม หรือองค์กำรใดที่มีผู้นำที่สำมำรถแสดงควำมเป็นที่ผู้ที่มีภำวกำรณ์เป็นผู้นำออกมำให้เห็น นั่นหมำยถึง
ว่ำ กลุ่ม หรือองค์กำรต่ำงสำมำรถที่จะดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ กลุ่ม หรือองค์กำรนั้นตั้งไว้ ศำสตร์
และศิลป์ของผู้นำที่นำมำใช้แล้วเกิดประสิทธิภำพ นั่น คือ ภำวะผู้นำ (Leadership) มีผู้เชี่ยวชำญหลำยท่ำนได้ให้
ควำมหมำยไว้ ดังนี้
Yuki (1998) ภำวะผู้นำ หมำยถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักนำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุ
เป้ำหมำยร่วมกัน
กวี วงศ์พุฒิ (2550) ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ ผู้นำ หมำยถึงบุคคลที่ใช้อิทธิพลต่อควำมสัมพันธ์ที่มีระหว่ำงกัน
โดยใช้กระบวนกำรติดต่อซึ่งกันและกัน ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่ออำนวยกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
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สมชำย ลักขณำนุรักษ์ (2550) ภำวะผู้นำ หมำยถึง กระบวนกำรใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่ำงๆ ของบุคคลหรือ
กลุ่มเพื่อควำมสำเร็จของเป้ำหมำยภำยในสถำนกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ให้เกิ ดพลังอิทธิพลครองใจผู้ใต้บังคับบัญชำ
ผู้ร่วมงำนให้ควำมร่วมมือปฏิบัติกำร ดำเนินกิจกรรมในทุกสถำนกำรณ์โดยใช้กระบวนกำรกลุ่มหรือกลุ่มปฏิสัมพันธ์ หรือ
พลวัตกลุ่ม ใช้ศิลปะของกำรสื่อสำรเป็นพลังสนับสนุนเพื่อปัจจัยในกำรบริหำรให้กิจกรรมบรรลุเป้ำหมำย สภำวะหรือ
ศักยภำพ ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรสร้ำงกระบวนกำรเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นให้ควำมร่วมมือ มีควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำน ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมแผนงำนและจุดประสงค์ที่วำงไว้
จำกข้อมูลดังกล่ำว ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ ภำวะผู้นำ เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลที่สำมำรถใช้ศำสตร์และศิลปะ
ที่มีอยู่ทำให้ผู้ตำมเกิดพลังร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยศำสตร์และ
ศิลปะนั้นสำมำรถที่จะปฏิบัติได้ทั้งในภำวะหรือตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น จนเกิดเป็นกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์เป็น
กระบวนกำร สร้ำงควำมร่วมมือกันทำงำน อย่ำงเป็นระบบ ด้วยควำมเต็มใจ
จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณ “วนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน”ที่ทำให้มวลมนุษยชำติต่ำงให้ควำมสนใจ
และให้ควำมช่วยเหลือจนทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ “ควำมร่วมมือ” ของคนทั้งโลก มวลมนุษยชำติที่หลั่งไหลเข้ำมำให้
ควำมช่วยเหลือในกำรปฏิบัติภำรกิจ ทั้ งจิตอำสำที่มีทั้งเครื่องไม้ เครื่องมือ และที่มำด้วยพลังแรงกำยและแรงใจด้วย
ควำมตั้งใจที่มีต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ เพื่อจุดประสงค์อันแรงกล้ำที่มีร่วมกันนั่น คือ เพื่อค้นหำทีมฟุตบอลหมูป่ำอะคำเดมีที่
สูญหำยในถ้ำจำนวน 12 คนพร้อมด้วยโค้ช 1 คน รวมเป็น 13 คนให้พบ และนำออกมำด้วยควำมปลอดภัย นั่น คือ
วัตถุประสงค์ที่ผู้บัญชำกำรศูนย์อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน ได้วำงแผนกำรค้นหำและตั้ง
วัตถุประสงค์ร่วมกันของทีมงำนไว้ ตลอดระยะเวลำกว่ำ 17 วัน ที่ผู้บัญชำกำรศูนย์อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำ
หลวง-ขุนน้ำนำงนอนที่ชื่อว่ำ นำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ร่ำเรียนมำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นผู้ที่มีภำวะผู้นำที่สูง ในกำรบริหำรและจัดกำรกับมวลมนุษยชำติที่มีจำนวน
มำกมำยมหำศำลให้อยู่ ใน กฎ ระเบี ย บ กติ กำ ที่ ท ำงองค์กรได้ ตั้ ง ไว้ ต ำมค ำสั่ ง ของผู้ ที่ มี อำนำจในเวลำนั้ น ก็คื อ ผู้
บัญชำกำรศูนย์ฯ ในควำมเป็นจริงจะเห็นได้ว่ำในทำงปฏิ บัติของตัวท่ำนผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ เองนั้นมีหลำยมิติ ที่ต้องใช้
จิตวิทยำ เข้ำไปทักทำยและให้กำลังใจกับผู้ปกครองที่ต้องมำนั่งเฝ้ำรอว่ำเมื่อไรจะมีข่ำวจำกหน่วยที่เข้ำไปปฏิบั ติกำร
ค้นหำในถ้ำว่ำ “พบทีมหมูป่ำแล้ว ”อีกมิติหนึ่งก็ต้องใช้ควำมแข็งกร้ำวในทำงปฏิบัติกับ ทีมนักข่ำว ที่พยำยำมช่วงชิง
ควำมเร็วในกำรนำเสนอข่ำวจนทำให้มองไปว่ำ นอกจำกชุดที่ปฏิบัติงำนในกำรวำงแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือแล้วนั้น ยัง
จะต้องมำทำสงครำมกับสื่อสำรมวลชนทั้งไทยและต่ำงประเทศอีกด้วยหรือ จนต้องใช้อำนำจของผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ เว้น
ระยะของนักสื่อสำรมวลชนให้ห่ำงจำกจุดปฏิบัติกำรเป็นระยะทำง 1 กิโลเมตร และรับข่ำวสำรควำมก้ำวหน้ำในทำง
ปฏิ บั ติ กำรจำกผู้ ที่ แถลงข่ำ วเท่ ำ นั้ น จึ ง ท ำให้กำรเสนอข่ำ วออกไปสู่ สั ง คมเที่ ย งตรงและเป็ น ไปในทิ ศทำงเดี ยวกั น
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวก็แสดงให้เห็นว่ำ ภำวะผู้นำนั้นมีควำมสำคัญที่ต้องตัดสินใจและมองไปในอนำคตให้ได้ว่ำอะไรจะ
เกิดขึ้นถ้ำไม่รีบใช้อำนำจที่มีอยู่แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรจัดกำรนั้นต้องใช้กำลังประหัตประหำรกัน แต่เป็นกำรใช้กำร
ตัดสินใจที่อยู่ในหลักกำรและเหตุผล เพื่อควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติกำร
กำรปฏิบัติกำรค้นหำนั้นได้แบ่งออกเป็นหลำยมิติตำมที่ได้จัดตั้งองค์กำร Organizing (กำรจัดกำร) หน่วยงำน
ย่อยๆ ก็มีภำระและหน้ำที่แตกต่ำงกันไปตำมที่หน่วยมีควำมถนัด ในกำรสนับสนุนช่วยเหลือในกำรค้นหำ ซึ่งผู้เขียนจะ
นำเสนอเป็น Model เพื่อให้เข้ำใจง่ำยทำงปฏิบัติ
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ภาพที่ 2 จาลองขันตอนการบริหารและการจัดการ
จำกภำพสำมำรถที่จะอธิบำยภำวะผูน้ ำของผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรสภำวะวิกฤติ ครั้งนี้
ได้ คือ ในปฏิบัติกำรครั้งนี้มีหน่วยงำนหลำยหน่วยที่เข้ำมำช่วยเหลือในปฏิบัติกำรณ์ค้นหำ ดังนั้นจึงต้องแบ่งงำนกันทำ
โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงำนย่อยๆ โดยมีศูนย์บัญชำกำรอยู่ตรงกลำง และมีหน่วยงำนย่อยอยู่วงนอกแต่ หัวหน้ำหน่วย
คอยกำกับดูแลช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหำและนำเสนอผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ แต่ตรงนี้ที่ผู้เขียนได้บอกแล้วว่ำหัวหน้ำต้อง
เคร่งครัดกับกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และเหตุขัดข้องต่ำงๆ ให้ศูนย์บัญชำกำรทรำบตำมกำหนดหรือที่มีเหตุกำรณ์ด่วน
ตลอดเวลำ เพรำะฉะนั้นผู้บัญชำกำรศูนย์ฯ จะต้องเป็นผู้ที่อยู่หน้ำงำนตลอดเวลำ เพื่อคอยให้ควำมช่วยเหลือและสั่งกำร
โดยเฉพำะขวัญและกำลังใจ ดังคำกล่ำวของผู้นำหลำยประเทศและผู้เชี่ยวชำญหลำยท่ำนที่ชื่นชมกำรทำงำนของท่ำนผู้
บัญชำกำรศูนย์ฯ ว่ำเป็นผู้ที่มีภำวะผู้นำสูงที่สำมำรถนำพำกำรปฏิบัติกำรครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จ ดังสำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณตอนหนึ่งว่ำ
“ข้ำพเจ้ำขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงยิ่ง และหวังว่ำเหตุกำรณ์ครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่จะทำให้ทุกคน
ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ว่ำ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี กำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ให้พอเหมำะพอดีกับ
สถำนกำรณ์ กำรปฏิบัติตนและปฏิบัติกำรอย่ำงรอบคอบ มีวินัย มีสติ ตลอดจนกำรรู้หน้ำที่ของตน และปฏิบัติหน้ำที่ให้
ประสำนส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ำยโดยเต็มกำลัง เป็นเครื่องมืออย่ำงสำคัญ ที่จะสำมำรถนำไปใช้แก้ไขอุปสรรคปัญหำ
รวมทั้งพัฒนำบ้ำนเมืองของเรำได้และกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยควำมรักควำมปรำรถนำดีต่อกันนั้น เป็นพลังอัน
ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้มวลมนุษยชำติอยู่ร่วมกันได้อย่ำงผำสุกยั่งยืนตลอดไป”
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จำกข้อมูลที่ผู้เขียนได้กล่ำวในหัวข้อด้ำนภำวะผู้นำของผู้นำ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในสภำวะวิกฤตินี้เป็นข้อมูลเพียง
บำงส่วนที่สำมำรถสรุปได้ว่ำ ในเหตุกำรณ์ครั้งนี้ หน่วยงำนหรือองค์กำรภำครัฐต้องคำนึงถึง และร่วมมือในกำรวำงแผน
กำรเตรียมพร้อมในด้ำนอุปกรณ์และเครื่องมือ โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ที่ต้องมีควบคู่กับงำนหรือภำรกิจที่หน่วยงำนของ
ตนเองรับผิดชอบอยู่ ปัจจุบันจะเห็นว่ำบทบำทของหน่วยกู้ภัยนั้นมีควำมสำคัญในกำรช่วยเหลือในด้ำนสำธำรณะภัยใน
หลำยๆ มิติ ดังที่เขำใช้ ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ Incident Command System: ICS มำใช้ในช่วงที่ยังไม่มีหน่วยงำน
ภำครัฐเข้ำมำ POSDCORB ถึงแม้ว่ำจะเป็นทฤษฎีที่ดูเป็นทฤษฎีเก่ำแก่แต่ถ้ำนำมำใช้โดยเคร่งครัดในทุกขั้นตอนนั้น
ผู้เขียนคิดว่ำยังสำมำรถที่จะนำไปใช้ได้กับทุกองค์กรทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤติ ซึ่งภำวะผู้นำนั้น
เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลที่สำมำรถใช้ศำสตร์และศิลปะ ที่มีอยู่ทำให้ผู้ ตำมเกิดพลังร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยศำสตร์และศิลปะนั้นสำมำรถที่จะปฏิบัติได้ทั้งในภำวะปกติหรือตำม
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น จนเกิดเป็นกลุ่มที่ มีปฏิสัมพันธ์เป็นกระบวนกำร สร้ำงควำมร่วมมือกันทำงำน อย่ำงเป็น
ระบบ ด้วยควำมเต็มใจ ซึ่งในเหตุกำรณ์นี้ท่ำนผู้บัญชำกำรศูนย์อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน
ก็ได้แสดงถึงควำมเป็นผู้ที่มีภำวะผู้นำในกำรที่ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีวินัย มีสติ ที่จะประสำนกับทุกองค์กรอย่ำงตั้งใจ
จนเป็นผลสำเร็จ ตำมคำกล่ำวที่ว่ำ Mission Impossible เป็น Mission possible ของถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน

ความร่วมมือ
ปัจจุบันกำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดดของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนถ่ำยองค์ควำมรู้แบบ
ไร้พรหมแดนได้อย่ำงรวดเร็ว องค์กำรทั้งภำครัฐ เอกชนและสังคมปัจจุบันจึงต้องมีกำรปรับตัวเพื่อก้ำวให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แนวคิดเรื่อง กำรบริหำรและจัดกำรควำมร่วมมือกัน (Collaborative Governance) เป็น
แนวคิดที่ไดมีกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ในช่วงหลำยศตวรรษที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนหรือองค์ กรใดที่ไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำ
กับแนวคิด ดังกล่ ำวก็จะท ำให้ต้ องยุ บตัวหรือไม่สำมำรถที่จะแข่งขันกับ องค์กรอื่น ได้ ด้วยเหตุนี้ กำรดำเนิ นงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐจะยังคงใช้รูปแบบกำรทำงำนที่มีทั้ง คุณภำพและปริมำณเท่ำเดิมไม่ได้ เป้ำหมำยของกำรทำงำนที่
หน่วยงำนมุ่งหวัง ไม่สำมำรถจะสำเร็จได้ด้วยเพียงหน่วยงำนเดียว เพรำะสภำพสังคมในปัจจุบันไดแปลเลี่ยนไปสู รูปแบบ
กำรทำงำนแบบไรพรมแดน ด้วยเหตุนี้กำรบูรณำกำรองค์ควำมรูจำกผู้ปฏิบัติงำนหรือผู้รู้หลำยกลุ ม เป็นเครือข่ำยกำร
ทำงำนร่วมกันนั้น จึงเป็นคำตอบใหม่สำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในยุคปัจจุบัน
ความหมาย
ในควำมหมำยของคำว่ำ “ควำมร่วมมือ” มีนักวิชำกำรหลำยได้ให้ควำมหมำยไว้แตกต่ำงกันไป ซึ่งผู้เขียนได้
รวบรวมมำไว้พอสังเขปดังนี้
Bardach,(1998) ได้ให้ควำมหมำยของควำมร่วมมือไว้ว่ำ หมำยถึง กำรทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่สองหน่วยงำน
ขึ้นไป ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่ำของภำครัฐโดยกำรทำงำนร่วมกันมำกกว่ำแยกกันทำงำน
Fedrickson (1999) กล่ำวว่ำ กำรบริหำรของภำครัฐ กำลังนำไปสู่กำรบริหำรแบบควำมร่วมมือ และสร้ำง
เครือข่ำย ช่วยกันกำกับดูแล สร้ำงองค์กร เพื่อสนองต่อควำมต้องกำร และลดช่องว่ำงขององค์กรให้มีควำมใกล้ชิ ดกัน
มำกขึ้น
Kettl (2002) กล่ำวว่ำ ควำมร่วมมือ ในกำรประสำนงำนเจรจำต่อรอง กำรทำควำมเข้ำใจขั้นตอน ระบบกำร
ทำงำนของภำครัฐ ต้องขจัดหน่วยงำนที่ซ้ำซ้อน โดยศึกษำข้อมูลของ องค์กรให้มำกยิ่งขึ้น โดยกำหนดกำรจัดกำรให้มี
ควำมโปร่งใส
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ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย (2555) ให้ค วำมหมำยของควำมร่วมมือไว้ว่ำ หมำยถึง กำรทำกิจกรรมร่วมกันของ
บุคคลหรือองค์กรตั้งแต่สองบุคคล หรือ สององค์กรขึ้นไป
ศรันยพงศ์ เที่ยงธรรม (2554,:ออนไลน์) ได้ให้ควำมหมำยของควำมร่วมมือไว้ว่ำ หมำยถึง กำรทำงำนร่วมกัน
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน
พิฑูรย์ ทองฉิม (2558) .ได้ให้ควำมหมำยของควำมร่วมมือไว้ว่ำ หมำยถึง กระบวนกำรเอื้ออำนวยหรือกำร
ปฏิบัติให้องค์กำรตั้งแต่ 2 องค์กำรขึ้นไป มำทำงำนร่วมกัน อำจร่วมมือกันอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรเพื่อให้
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน กำรทำงำนร่วมกันดังกล่ำวนี้จะประกอบด้วย กำรวำงแผนกำหนดเป้ำหมำย ทำแผนปฏิบัติ
กำร ดำเนินกำรตำมที่กำหนด โดยสมำชิกทุกคนต้องมีจิตสำนึกด้วยควำมรับผิดชอบที่จะแสวงหำวิธีกำรเพื่อปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนของตนร่วมกันแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น สร้ำงพลัง และกำรช่วยเหลือกัน
เกรียงไกร กระจ่ำงยุทธ (2555) ได้ให้ควำมหมำยของควำมร่วมมือ (collaboration) หมำยถึง กำรที่กลุ่ม
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น ไป มำปฏิบัติงำนร่วมกัน มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในลักษณะของพันธมิตร (partnership) มีกำร
ร่ว มคิ ด ร่ ว มกัน หำข้อ ตกลง (reacting agreement) บนพื้ น ฐำนของควำมสมำนฉั น ท์ (consensus-based
agreement) โดยผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในควำม รับผิดชอบที่จะแสวงหำวิธีกำรเพื่อปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกัน แก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้น ให้กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยกำรทำงำนร่วมกันดังกล่ำวจะประกอบด้วยกำรวำงแผน กำรกำหนดเป้ำหมำย กำรทำแผนปฏิบัติกำร
กำรดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้
ควำมร่วมมือ หมำยถึง กำรทำกิจกรรมร่วมกันของบุคคล หรือองค์กรตั้งแต่สองคนหรือสององค์กรขึ้นไป โดยมี
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ร่วมกำหนดหลักกำร ข้อตกลง วำงแผนกำรทำกิจกรรม และกำรประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ร่วมกัน
ควำมร่วมมือ กำรประสำนงำนกับควำมร่วมมือ มีส่วนเกี่ยวข้องกัน แต่ควำมหมำยแตกต่ำงกัน มีนักบริหำรและ
นักวิชำกำรให้ควำมหมำยของควำมร่วมมือ ไว้ดังนี้
ควำมร่วมมือ หมำยถึง ควำมเต็มใจของแต่ละคนในกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ควำมร่วมมือ หมำยถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ทำร่วมกัน หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่เป้ำหมำยใด
เป้ำหมำยหนึ่ง
ควำมร่วมมือ หมำยถึง กำรทำงำนร่วมกับคนอื่นในทำงต่ำง ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กำรหรือ
หน่วยงำน
ควำมร่วมมือ หมำยถึง บุคคลในหน่วยงำนหรือองค์กร ซึ่งทำงำนช่ วยเหลือซึ่งกัน ด้วยควำมเต็มใจเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงเดียวกัน
จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นของวนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน ซึ่งสร้ำงปรำกฏกำรณ์ของมวลมนุษยชำติทั่วโลก
ต่ำงยื่นมือให้ควำมช่วยเหลือโดยไม่คิดถึงเรื่องงบประมำณ แต่เป็นกำรช่วยเหลือด้วยจิตอำสำที่มีอยู่ในใจของเพื่อนมนุษย์
ในหนังสือ The SAGE Handbook of Governance Edited by Mark Bevir ในเรื่อง Collaborative Governance
ว่ำ ปัจจุบันได้มีหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนที่ประสบปัญหำในด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้
เพียงหน่วยงำนเดียว จำกกำรสังเกตพบว่ำได้มีหน่วยงำนจำนวนมำกหันมำให้ควำมสนใจ “ควำมร่วมมือ” กันมำกขึ้นทำ
ให้เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือกันมำกขึ้น
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จำกปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ำเมื่อใดก็ตำมที่องค์กรหรือหน่วยงำนต้อง
ประสบปัญหำที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ จะต้องใช้วิธีกำรประสำนควำมร่วมมื อเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจะประสบ
ผลสำเร็จ จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจะพบว่ำ ในควำมพยำยำมที่จะลดระดับน้ำภำยในถ้ำให้น้อยลงเพื่อที่จะให้หน่วย
ซีลปฏิบัติงำนได้นั้น เพียงชลประทำนหน่วยเดียวที่มีท่อสูบน้ำขนำดเล็กนั้นไม่สำมำรถที่จะเอำชนะปริมำณน้ำที่ มีจำนวน
มหำศำลได้ จึงต้องอำศัยเครือข่ำยต่ำงๆ ที่มีท่อสูบน้ำที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ เช่น ท่อพญำนำคของพี่น้องจิตอำสำของ
ชำวบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร และท่อพญำนำคของพี่น้องจิตอำสำชำวจังหวัดนครปฐม เข้ำมำช่วย นอกจำกนี้ยังมีวิธี
อื่นอีก คือ กำรขุดเจำะน้ำบำดำล เพื่อให้ถ่ำยเทไปยังใต้ ดิน นี่ คือ ตัวอย่ำงของควำมร่วมมือเพียงบำงส่วนที่หน่วยงำน
เดี ยวไม่ สำมำรถที่ แก้ไขปั ญหำนั้ นได้ นอกจำกนี้ ยัง ที่ เห็นได้ชั ด คือ กำรปฏิบัติ กำรภำยในถ้ำหลวง -ขุน น้ำนำงนอน
ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเอง ยังยอมรับว่ำไม่เคยเข้ำไปสำรวจถ้ำเลย แต่เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ขึ้น ก็มีชำวอังกฤษที่เข้ำมำ
แต่งงำนกับพี่น้องชำวเชียงรำย ที่เคยเข้ำไปสำรวจถ้ำนี้มำก่อน เมื่อรู้ว่ำจำเป็นต้องใช้นักดำน้ำที่มีควำมชำนำญในกำรดำ
น้ำในถ้ำ จึงขอให้หน่วยงำนช่วยประสำนเพื่อนที่เป็นนักดำน้ำในถ้ำที่เป็นชำวอังกฤษ จำนวน 3 คน ที่มีควำมชำนำญใน
ด้ำนนี้โดยเฉพำะ เพื่อเสริมกำลังสนับสนุนทีมดำน้ำของหน่วยซีลไทยให้เข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น จนในที่สุดกำรค้นหำผู้สูญหำย
ในถ้ำหลวงก็ประสบควำมสำเร็จ เมื่อนักดำน้ำชำวอังกฤษพบเด็กๆ ทั้ง13 คนอยู่ในสภำพที่ปลอดภัย ตำมที่สื่อได้นำเสนอ
ข่ำวไปแล้ว นอกจำกนี้ควำมร่วมมือที่สำคัญอีกอย่ำงที่มีควำมสำคัญไม่แพ้กัน คือ ทีมแพทย์ของชำวออสเตรเลียที่ผนึก
กำลังกับแพทย์ไทยวำงแผนนำตัวเด็กออกมำจำกถ้ำได้สำเร็จ

สรุป
จำกภำวะวิกฤติที่เกิดขึ้นที่วนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน และสำมำรถแก้ไขวิกฤตินั้นนำเข้ำในสภำวะปกติ
ได้ ทั้งหมดล้วนแต่เป็นกำรใช้ควำมสำมำรถด้ำนภำวะผู้นำที่มีอยู่ของผู้นำ ในกำรบริหำรและกำรจัดกำร มวลมนุษยชำติ
ไม่ว่ำจะเป็นชำติ ศำสนำ คนรวยและคนจน ที่ต่ำงให้ “ควำมร่วมมือ” กันเพียงเพื่อช่วยชีวิตของคนที่ติดอยู่ในถ้ำเพื่อให้
รอดชีวิต โดยใช้ภำวะผู้นำของผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติกำรณ์ และผู้ให้กำรสนับสนุน นับเป็นควำมร่วมมือ ของควำมสำเร็จที่
ไม่สำมำรถที่จะให้ควำมสำคัญกับผู้ใดหรือหน่วยใดได้เป็นพิเ ศษ เพรำะทุกคนร่วมใจกันเพื่อ วัตถุประสงค์ร่วมกัน จำก
แผนกำรที่ได้วำงไว้เท่ำนั้น จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำแนวคิดที่ว่ำ กำรที่จะแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคที่
เกิดขึ้นนั้น ไม่สำมำรถจะกระทำได้ด้วยเพียงลำพัง จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กำรข้ำงเคียงที่เป็นเครือข่ำยจึงจะ
สำมำรถแก้ไขปัญหำนั้นได้จริง ทั้งนี้และทั้งนั้น จะต้องมี “ผู้นำ”ที่มี “ภำวะผู้นำ” ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีวินัย มีสติ
ที่จะประสำนกับทุกองค์กรอย่ำงตั้งใจจนเป็นผลสำเร็จ ตำมคำกล่ำวที่ว่ำ Mission Impossible เป็น Mission possible
ดังปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น ณ วนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน
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กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นาเสนอกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ โดยทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ด้านการดาเนินการและ
กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งการศึกษาพบว่า ชั้นการไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นขั้นตอนสาคัญที่จะต้องพิสู จน์ว่า
ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียน กระทาความผิดจริงหรือไม่ เบื้องต้นเริ่มจากแจ้งคาสั่งถูกไต่สวนข้อเท็จจริงให้ทราบ
หลั ง จากนั้ น เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหามาชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหา หลั ง จากนั้ น จะมอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห า
พยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือหากมีการอ้างพยานหลักฐานอ้างอิงต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนจะสรุป
สานวนเสนอที่ประชุ มคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่ามี มูลความผิดตามที่ถูกร้องเรียนจริงหรือไม่ อย่างไร
ในกระบวนการยุติธรรมต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่ในการต่อสู้คดี ได้แก่ การขอขยายเวลารับทราบข้อกล่าวหา
ขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน ขอคัดค้านพนักงานไต่สวน เป็นต้น ล้วนมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการทาคดีทั้งสิ้น
คาสาคัญ : กระบวนการ ,ไต่สวนข้อเท็จจริง ,คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Abstract
This paper presents the implementation and investigation process of the National
Counter Corruption Commission Study analyze synthetic From Concepts related theories. The
process and the fact-finding process. The study found that. Fact sheet It is an important step to
prove that. The accused or the complainant Actually offense? The beginning of the order was
questioned facts. After that, the accused was allowed to explain the allegations. After that, staff
will be assigned to find additional evidence. If a reference is required, the reference must be
complete. Before the conclusion of the proposal to the Board of Directors of the NCC. To
determine whether the fault was true or not. How The judicial process must give the defendant
the opportunity to fully defend the case. Include Extension of time to acknowledge allegations
Request more evidence Ask the staff to investigate. All the time in the case.
Keyword : Process , Factual inquiry, National Anti-Corruption Commission
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บทนา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน นับเป็นอีกหนึ่งเนื้อร้ายที่กาลังกัดกินประเทศไทยอยู่นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ทาให้ชาติเสียหายไปแล้วว่ากันว่าหลายแสนล้านบาท กระทั่งนับตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นต้น
มา ปัญหาเหล่านี้ถูกนามาพูดถึงอย่างจริงจัง มีการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาหลายหน่ว ยงาน เพื่อนาหน้าที่ตรวจสอบ
ปัญหาดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นอีกหนึ่งองค์กร
ตรวจสอบสาคัญที่ถูกแปลงโฉมมาจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยนายสั ญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบ
ป้องกัน และปราบปรามการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในประเทศนี้ กระทั่งปี พ.ศ.2542 ถูกปรับโฉมใหม่เป็น ‘องค์กร
อิสระ’ นามว่า ป.ป.ช. จนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่การแปลงโฉมเมื่อปี พ.ศ.2542 สานักงาน ป.ป.ช. ผ่านการบริหารงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาแล้วถึง 6 ชุด แก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาแล้ว 3 ฉบับ
ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ หรือเพิ่มมาตรการป้องกัน -ปราบปรามให้รัดกุม-เข้มงวดขึ้นตามลาดับ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
องค์กรอิสระอย่าง ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศนี้ และมี
อานาจหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมตั้งแต่ข้าราชการ ไล่มาจนถึงนักการเมือง รัฐมนตรี แม้แต่นายกรัฐมนตรี ก็หนีไม่
พ้นการตรวจสอบ รวมไปถึงใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการบัญญัติโทษเอาผิดเอกชนที่สนับสนุนเรื่อง
สินบนด้วย
ที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่ารัฐบาลที่ยิ่งครองอานาจยาวนาน จะยิ่งมีโอกาสถูกร้องเรียนมากขึ้นเช่นกัน โดยมี
หลายคดีที่มีการกล่าวหาร้องเรียนนักการเมืองหรือผู้มีอานาจ แล้วพบว่า บางเรื่องมีมูลความผิดจริง และคดีจบไป
แล้ว เช่น คดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจานาข้าว อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกกล่าวหา คดีระบาย
ข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยเป็นการทุจริตที่มีอดีตรัฐมนตรี และอดีตข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับกลุ่มเอกชนนาข้าวมาเวียนขายในประเทศ โดย 2 คดีดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง พิพากษาลงโทษจาคุกจาเลยไปแล้วหลายราย และมีอีกหลายกรณีด้วยกัน ที่พบว่า แม้จะมี
การร้องเรียนจนถึงขั้นตอนไต่สวนข้อเท็จจริง แต่ท้ายสุดคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ไม่มีมูลความผิด เช่น คดี
บริหารจัดการน้าผิดพลาดเป็นเหตุให้น้าท่วมใหญ่ปี พ.ศ.2554 มีการร้องเรียน อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี
หลายราย และอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉั ยแล้วว่า เป็นเรื่องภัย
พิบัติ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นจึงเป็นเกิดจากความบกพร่องของใคร ข้อกล่าวหาไม่มีมูล หรือแม้แต่
คดี เป็นต้น
ที่ ผ่ า นมาหลายคนอาจตั้ ง ค าถามว่ า ท าไมการตรวจสอบของ ป.ป.ช. จึ ง ล่ า ช้ า หรือ มี ห ลายขั้ น ตอน
ข้อเท็จจริงคือ สานักงาน ป.ป.ช. มีกระบวนการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน ได้แก่
1. ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น โดยขอทราบข้อเท็จจริง หรือเอกสาร
หลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การสอบพยาน การลงพื้นที่เกิดเหตุ เป็นต้น หากแสวงหาข้อเท็จจริง
เสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่า จะมีมติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น ถ้าไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง หากมีมูลแต่ไม่มีอานาจตรวจสอบ ให้ส่งหน่วยงานอื่นดาเนินการ หรือหากมีมูล และ
อยู่ในอานาจตรวจสอบ จะเข้าสู่ขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป หากเป็นคดีใหญ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 9
ราย จะเป็นองค์คณะไต่สวน รองลงมาเป็นองค์คณะไต่สวน โดยมีกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน หากคดีเล็กกว่านั้น
จะแต่งตั้งพนักงานขึ้นมาไต่สวน ตามลาดับ
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2. ชั้นการไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นขั้นตอนสาคัญที่จะต้องพิสูจน์ว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรี ยน กระทา
ความผิดจริงหรือไม่ เบื้องต้นเริ่มจากแจ้งคาสั่งถูกไต่สวนข้อเท็จจริงให้ทราบ หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
มาชี้ แ จงแก้ข้อกล่ า วหา หลั ง จากนั้ นจะมอบหมายให้เจ้ า หน้ าที่ หาพยานหลั กฐานเพิ่ มเติ ม หรือหากมี การอ้า ง
พยานหลักฐานอ้างอิงต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบู รณ์ ก่อนจะสรุปสานวนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อพิจารณาว่ามีมูลความผิดตามที่ถูกร้องเรียนจริงหรือไม่ อย่างไร ในกระบวนการยุติธรรมต้องให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาอย่างเต็มที่ในการต่อสู้คดี ได้แก่ การขอขยายเวลารับทราบข้อกล่าวหา ขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน ขอ
คัดค้านพนักงานไต่สวน เป็นต้น ล้วนมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการทาคดีทั้งสิ้น
นอกจากคดีสาคัญๆ ข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ไม่
มีมูลตามที่ถูกกล่าวหาหรือร้องเรียน เช่น คดีอดีตนายกรัฐมนตรีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่สั่งการให้ห น่วยงานรัฐ
เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่มีมติตีตกข้อกล่าวหาไปแล้ว หรือคดีระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ.
2553 ที่มีการกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายราย ที่มีมติตีตก ข้อกล่าวหาไปแล้วเช่นกัน ดังนั้น
จึงเป็นอีกบรรทัดฐานสาคัญว่า ไม่มี สองมาตรฐานตามที่บางฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา สานักงาน ป.ป.ช. ปรับกระบวนการทางานให้เจ้าหน้าที่ไต่สวนรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น แต่สานวนต้องรัดกุมสมบูรณ์เหมือนเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อสางคดีเก่าที่ค้างอยู่หลายพันคดี จากสถิติการ
ดาเนิ นการในปีง บประมาณ พ.ศ.2559-2560 ที่ ผ่านมา เห็นได้ ว่า มี คดีที่ด าเนิ นการเสร็จ แล้ว สูงขึ้น กว่าเดิมถึง
1.5 เท่า โดยในปี พ.ศ.2559 มีเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 2,586 เรื่อง ชั้นไต่สวนข้อเท็จจริง
363 เรื่ อ ง รวม 2,949 เรื่ อ ง เที ย บกั บ ปี พ.ศ.2560 ที่ แ สวงหาข้ อเท็ จ จริ ง แล้ ว เสร็ จ 3,931 เรื่ อง และไต่ ส วน
ข้อเท็จจริง 407 เรื่อง เบ็ดเสร็จ 4,167 เรื่อง
ในโอกาสครบรอบ 18 ปี สานักงาน ป.ป.ช. อยู่ในช่วงดาเนินการจัดทา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่ รวมไปถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ร่วมกับรัฐบาล นับเป็นอีกก้าวสาคัญที่ช่วยยกระดับการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปลี่ยนผ่านสู่ ‘ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ’
หรือ Zero Tolerance & Clean Thailand ตามที่ทุกคนในชาติฝันไว้ให้เป็นความจริง

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
นิติรัฐและนิติธรรม
หลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่หลักการทั้งสองต่างก็เป็นหลักการที่มุ่งจะสร้าง
ความยุติธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นในระบบกฎหมายเหมือนกัน และคงจะตอบได้ยากว่าหลักการใดดีกว่าหลักการ
ใด หากนาเอาแนวความคิดทั้งสองมาพิเคราะห์เพื่ออธิบายระบบกฎหมายไทยโดยมุ่งไปที่การจัดโครงสร้างของ
องค์กรของรัฐในรัฐธรรมนูญไทยตลอดจนการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรแล้ว จะเห็นได้ว่าในแง่ของ
รูปแบบ ระบบกฎหมายไทยพยายามจะเดินตามการดาเนินการด้านของหลักนิติรัฐที่พัฒนามาในภาคพื้นยุโรป ดังจะ
เห็ น ได้ จ ากการยอมรั บ หลั ก การแบ่ ง แยกอ านาจในมาตรา 3 การยอมรั บ หลั ก ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของ
รัฐ ธรรมนู ญในมาตรา 6 ตลอดจนการประกัน สิ ทธิ เสรีภาพของราษฎรไว้ ในหมวด 3 แม้กระนั้ นเมื่อพิ เคราะห์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ประกอบกับทางปฏิบัติที่เกิดจากการปรับใช้รัฐธรรมนูญแล้ว
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังห่างไกลจากความเป็นนิติรัฐมากนัก แม้มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญจะประกาศ
ยอมรับหลักการแบ่ งแยกอานาจ แต่ หลักการดังกล่าวก็ได้ถูกทาลายลงในมาตรา 239 ที่รัฐธรรมนู ญบัญญัติให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและให้คา
วินิจ ฉัย นั้น เป็ นที่สุ ด ซึ่ง เท่ ากับ ให้อานาจองค์กรที่ ทาหน้ าที่บ ริหารจัด การการเลือกตั้ง เป็ นศาลได้ในตั วเอง แม้
รัฐธรรมนูญจะยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในหมวด 3 แต่ก็ทาลายหลักการประกันสิทธิทางการเมืองของบุคคล
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ในมาตรา 237 ที่กาหนดการให้การกระทาความผิดของบุคคลคนเดียวนาไปสู่การยุบพรรคการเมืองทั้งพรรคและ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย แม้บุคคลนั้นจะไม่ได้กระทาความผิดก็ตาม แม้
มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญจะประกาศหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แต่หลักการดังกล่าวก็ถูกทาลาย
ลงในมาตรา 309 เพราะตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวการกระทาที่ เกี่ยวเนื่ องกับการกระทาที่ได้รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
แม้จะกระทาต่อไปในอนาคต ก็ได้รับการรับรองไว้ล่วงหน้ าแล้วว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มิพักต้องคานึงว่า
การกระทานั้นจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อพิจารณาในทางนิติศาสตร์แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขัดแย้งกันเองมากที่สุดฉบับหนึ่ง หากไม่พิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับบน
พื้นฐานความเข้าใจแนวความคิดว่าด้วยนิติรัฐหรือนิติธรรมที่ยอมรับนับถือกันในสากลแล้ว ก็ย่อมจะไม่เห็นการซ่อน
เร้นอาพรางแนวความคิด ทางกฎหมายที่เป็ นปรปั กษ์กับ หลั กนิติ รัฐ หรือหลักนิ ติธ รรม ไม่ ว่า อย่า งไรก็ต ามหาก
แนวความคิดที่ปรปักษ์กับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมยังคงถูกอาพรางอยู่ ในรัฐธรรมนูญในนามของการปกครอง
แบบไทยๆดังที่มีความพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญฉบับที่อาพรางว่าเป็นนิติรัฐนี้แล้ว ความ
ยุติธรรมและสันติสุขในระบบกฎหมายย่อมยากที่จะเกิดขึ้นได้
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทา
ความเห็ น เสนอต่ อ วุ ฒิ ส ภา กรณี มี ก ารร้ อ งขอให้ ถ อดถอนผู้ ด ารงต าแหน่ ง ต าแหน่ ง นายกรั ฐมนตรี รั ฐ มนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสานักตุลาการทหาร รองอัยการ
สูงสุด ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด และผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูงหรือผู้ดารงตาแหน่งระดับอื่นที่เทียบเท่า ออกจากตาแหน่ง
ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็นเพื่อ ส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามหมวด 6 การดาเนินคดีอาญาผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่น ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (2) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวย
ผิดปกติเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (2) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ผู้อานวยการกองร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่
เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ากว่าที่ร่วมกระทาความผิดกับผู้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทาความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เห็นสมควรดาเนินการด้วย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไต่สวนและ
วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด กระทาความผิด
ตามมาตรา 123/2 มาตรา 123/3 มาตรา 123/4 และมาตรา 123/5
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ไต่สวนและวินิจฉัยการกระทาความผิดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้กระทาลงนอก
ราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น ดาเนินการตามคาร้องขอความช่ วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริตที่ผู้ประสานงานกลางตาม
กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการหรือพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่คาร้องขอความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
กาหนดตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามบทบัญญัติ
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตามหมวด 3 การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน กากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สินและเอกสารประกอบของ
ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด
3 การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย ต่อสาธารณะด้วย เสนอมาตรการ
ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิน เพื่ อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ ราชการ หรือการกระทาความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ดาเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา
ให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือออก
เอกสารสิทธิ แก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทาง
ราชการ ดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ดาเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศโดยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้าน
การทุจริต ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดาเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 พระราชบัญญั ติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่ว ยงานของรัฐ
พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543
อานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยังบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจ ออกมีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจาเป็น
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ให้ถ้อยคา เพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริงดาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจ
ออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทาการหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรือ
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อายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดาเนินการไม่
แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชน
ดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยทาข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
สนับ สนุ น หรือเข้าร่ว มปฏิบั ติหน้ าที่ ได้ ตามความจาเป็น ทั้ งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบ หลักเกณฑ์และวิ ธีการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด วางระเบี ย บเกี่ย วกั บ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี ก ารจ่ า ยค่า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่า เดิ น ทางและ
ค่าตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
วางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนตามมาตรา 30 ในการดาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจ ได้แก่ แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ ดาเนินการ
ขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัว ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าเป็นผู้กระทาความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดาเนินการต่อไป ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นได้ เพื่อร้องขอให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

บทสรุป
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวน พร้อมทั้งนาความเห็นเสนอ
ต่อวุฒิสภา กรณีมีการร้องขอให้ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รองประธานศาลฎีกา ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสานักตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง และผู้ดารงตาแหน่งอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวน พร้อมทั้งทาความเห็นส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรณีมีผู้กล่าวหาร้องเรียนให้ดาเนินคดีอาญากับผู้ดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่นร่ารวย
ผิดปกติ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น และให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคล ดังกล่าวหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุนด้วย
ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้ าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนด
ตาแหน่ง และชั้ นหรือระดั บของ เจ้า หน้ าที่ ของรัฐ ที่จ ะต้ องยื่น บัญ ชี แสดงรายการทรัพย์ สิ นและหนี้ สิน กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ และการเปิดเผยบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจสอบ และผลการ
ปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี และนารายงานนั้นออกพิมพ์
เผยแพร่ต่อไป เสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจ
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เงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ดาเนินการให้ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้
อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและ
ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดาเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ แต่งตั้งบุ คคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ไ ด้รับมอบหมาย ด าเนิน การอื่น ตามที่ พระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐธรรมนู ญนี้ บัญ ญัติ หรือที่กฎหมายอื่น
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในชั้นนี้ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
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ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และกฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี
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บทบาทหน้าที่ขององค์การภาครัฐในการจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
The role of the public sector in dealing with rabies

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิสิทธิ์ นิติยุติธรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิหรา จิตตลดากร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมปศุสัตว์ และ
กรมส่ ง เสริมการปกครองท้ องถิ่น เพื่ อเสริม สร้า งให้ทุ กหน่ว ยงานมีความรู้ความเข้าใจเพื่ อจะน าไปปฏิบั ติและ
ถ่ายทอดให้หน่วยงานในเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
เสนอแนะบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี ความสัมพั นธ์
ระหว่างองค์การภาครัฐในระดับท้องถิ่นกับส่วนกลาง แนวคิดทฤษฎีองค์การ แนวคิดบทบาทหน้าที่ ซึ่งเป็นบทบาท
และหน้าที่ขององค์การภาครัฐในการป้องกันปัญหาดังกล่าว อันจะช่วยให้การเร่งรัดกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย
คาสาคัญ : บทบาทหน้าที่ ภาครัฐ การจัดการ
Abstract
Rabies is a management issue, the role of the public sector by the Department of
Health in collaboration with the Department of Livestock. And the Department of Local
Administration to strengthen all departments to understand, implement and transfer agency
networks on the management of rabies, for example. This article is intended to suggest the
role of government in dealing with rabies. By studying the theory of the relationship
between public organizations at the local level with the public. Organization Theory The
concept of roles the role of public organizations in preventing such problems. This will help
to accelerate the eradication of rabies is very effective.
Keyword : Role, Government, Management

บทนา
บทบาท คือ พฤติกรรมที่สังคมกาหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทา (ติน ปรัชญพฤทธ์ ,2538) บทบาท
หน้าที่ในการจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ภาครัฐใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนในการดาเนินงาน และภาครัฐมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการ
จัดการปัญหา ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้เจ้าพนักงานภาครัฐ มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการต่าง ๆ ต่อสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ ทาให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะในปัจจุบัน ประกอบกับ
การจั ดระเบียบการปกครองส่ว นท้องถิ่นภายใต้ รัฐธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้ง บทความนี้
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จะนาเสนอแนวทางดาเนินงานของภาครัฐในการบริหารจัดการสัตว์ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ ในที่
สาธารณะอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์แบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น

โรคพิษสุนัขบ้า
สานักควบคุมป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจพบว่า สัตว์จานวนมากได้ป่วยเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ โดยสัตว์ที่พบว่าติดเชื้อมากที่สุด คือ สุนัข (89.40%) ตามมาด้วย วัว (6.47%) และ
แมว (3.42%) (Manager Online,12 มีนาคม 2561) โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง เกิดจากเชื้อไวรัสที่
ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท เมื่อเชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนประสาทส่วนกลาง จะก่อให้เกิดการอักเสบในสมอง
และกระดูกสันหลัง ซึ่งนาไปสู่การเสียชีวิตได้ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทาให้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแย่
ลงกว่าทุกปี สาเหตุมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นทีไ่ ด้หยุดฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในช่วงกว่า 1-2 ปี ที่ผ่าน
มา เนื่องมาจากถูกสานักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้มีภารกิจในการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน และเป็นการดาเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย ในขณะที่สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินได้เคยตรวจสอบการจัดซื้อวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแทบทุกจังหวัด เนื่องจากการสุ่มตรวจในช่วงโรค
ระบาดหรือฤดูร้อนได้พบว่า หน่วยงานท้องถิ่นมักมีการจัดซื้อวัคซีนจานวนมากแต่ไร้คุณภาพ ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ขอ
ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุม
โรค) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
กาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดภายในปี 2563 โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆได้สนับสนุนจัดหาและฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และได้ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและเพื่อการป้องกัน ให้โรคพิษ
สุนัขบ้านี้หมดไป

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การภาครัฐในระดับท้องถิ่นกับส่วนกลาง
การบริหารราชการของไทยได้แบ่งออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลางภายใต้การกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้พยายามที่จะเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ท้องถิ่น โดยการมอบหมายอานาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะมากขึ้น พร้อมงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่น
สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้โครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการภาครัฐของ
ประเทศไทย (วิษณุ ปัญญายงค์ และสถาพร วิชัยรัมย์, 2560)
ปัจจุบัน เกิดระบบการบริหารภาครัฐแบบคู่ขนานขึ้นระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่ว น
ท้องถิ่น ซึ่งโดยหลักการอาจมองว่ามีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นในทางปฏิบัติมีความซับซ้อนกว่านั้นมาก ทั้งนี้เมือ่ พิจารณาบทบาทการกากับดูแลและการจัดสรรเงินอุดหนุน
ของหน่วยงานส่วนกลางต่างๆ และสานักงานในพื้นที่ของหน่วยงานส่วนกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกลายเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีความสับสน ทั้งในด้านภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและการ
บริหารการเงินการคลังท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนภาระในการบริหารจัด การและมีการปฏิบัติหน้าที่ซ้าซ้อนกัน ทั่ว
ทั้งระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นระบบคู่ขนานกัน แต่ในทางปฏิบัติ
แล้ ว การบริ ห ารราชการดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การอย่ า งเป็ น อิ ส ระจากกั น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีอานาจสูงสุดในทางปฏิบัติในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีบทบาท
หน้าที่หลายประการ ได้แก่กากับดูแลการดาเนินงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น ผลั กดันการดาเนินงานด้านการ
กระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ประเมินความพร้อมของเจ้าหน้า ที่ท้องถิ่นในการถ่าย
โอนภารกิจ ก ากั บ ดู แลการจั ด สรรงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ส าหรับ ท้ องถิ่ น และประเมิ น ความคื บ หน้ า ในการ
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ดาเนินงานด้านกระจายอานาจ ในส่วนของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 ได้ ก าหนดให้จั ด ระเบี ย บราชการส่ ว นภูมิ ภาค 2 ระดั บ คื อ จั ง หวั ด และอาเภอ และตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้กาหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการ
ปรับปรุงแผนงานการกระจายอานาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การกาหนดภาระหน้าที่ (Expenditure Assignment)
มีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ และการจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม
ประกอบกับให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการรับผิดชอบดาเนินการตามหน้าที่กว่า 150 บทบาทที่ได้รับมอบหมาย อนึ่ง
ความท้าทายประการสาคัญที่เป็นประเด็นพื้นฐานที่ทุกประเทศที่มีการดาเนินแผนงานการกระจายอานาจต้องเผชิญ
ได้แก่การกาหนดภาระหน้าที่อย่างไรให้เหมาะสม และการกาหนดอานาจการจัดเก็บภาษีให้แต่ละ อปท.
กล่ า วโดยสรุ ป การด าเนิ น งานตามแผนงานด้ า นการกระจายอ านาจในระยะเริ่ ม ต้ น มี ก ารก าหนด
ภาระหน้าที่ที่จะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบก่อนที่จะกาหนดอานาจในการบริหาร เนื่องจากการกาหนดอานาจนั้นไม่
สามารถกาหนดล่วงหน้าได้ และต้องดาเนินการภายใต้การปฏิรูปด้านการกระจายอานาจ และในปัจจุบันมีการ
มุ่ ง เน้ น การก าหนดภารกิ จ ของ อปท. ในเรื่อ งการให้ บ ริ ก ารสาธารณะในชุ ม ชน และโครงการทางสั ง คมที่ มี
กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไป

แนวคิดทฤษฎีองค์การ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ซึ่งสภาพแวดล้อมของสังคมยุคนั้นเป็นสังคมอุตสาหกรรม ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม จึงมีโครงสร้างที่แน่นอน มีการ
กาหนดกฎเกณฑ์และเวลาอย่างมีระเบียบแบบแผน มุ่งให้ผลผลิตมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (Effective and
Effcient Productity) จากลักษณะดังกล่าว ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม จึงมีลักษณะที่มุ่งเน้นเฉพาะความเป็น
ทางการความมี รูป แบบหรื อรู ป นั ย ขององค์ ก ารเท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อจะได้ ผ ลผลิ ต สู ง และรวดเร็ ว มนุ ษ ย์ เ สมื อ น
เครื่องจักรกล (Mechanistic) กล่าวอีกนั ยหนึ่ง ทฤษฎีองค์การสมัย ดั้งเดิมมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา
และมนุษย์วิทยา ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ตามกรอบและโครงสร้างที่กาหนดไว้อย่างแน่นอนปราศจากความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) หลักการของทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม มุ่ งเน้นองค์การที่มีรูปแบบ (Formal Organization)
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลัก 4 ประการ ได้แก่การแบ่งระดับชั้นสายการบังคับบัญชา การแบ่งงานกันทา กาหนดช่วงการ
ควบคุม และเน้นเอกภาพในการบริหารงาน
ทฤษฎีองค์การ หมายถึง กรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่พรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่ างองค์ประกอบต่าง ๆ
ขององค์การที่มีปฏิสัมพันธ์กัน และรวมถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ
ว่า เราควรจะทาอย่างไรจึงจะทาให้องค์การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทาให้
องค์การดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
Richard L. Daft (1992) กล่าวว่า ทฤษฎีองค์การ ไม่ใช่ที่รวมข้อความจริง แต่เป็นวิธีการคิดเกี่ยวกับ
องค์การ “ทฤษฎีองค์การ” หมายถึง วิธีการที่จะทาความเข้าใจ (see) และวิเคราะห์องค์การ (analyze) ให้ถูกต้อง
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานสาคัญเกี่ยวกับรูปแบบ (patterns) และกฎเกณฑ์ในการออกแบบองค์การ และ
พฤติกรรมขององค์การ เขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปราชญ์เกี่ยวกับองค์การ (organization scholars) ได้พยายาม
ค้นหากฎเกณฑ์ การนิยาม การวัด และการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การเป็นข้อเท็จจริงให้มากที่สุด
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Hodge, Anthony, Gales (2003) กล่าวว่า แม้จะมีการนาเสนอประวัติความเป็นมาของทฤษฎีองค์การ
(Evolution of Organization Theory) ที่อาจจะคล้ายคลึงกันหรือมีความซ้าซ้อนกันอยู่มาก (overlap) กับประวัติ
ความเป็นมาของการบริหาร (Evolution of Management) แต่ก็เป็นความจาเป็นที่ต้องมีการนาเสนอตามนัย
ข้างต้น ทั้งนี้เพราะวิชาดังกล่าวมีที่มาของกรอบความคิดจากที่เดียวกัน โดยเฉพาะในแวดวงทางการบริหารแล้วเรา
ยอมรับว่า ทฤษฎีองค์การเป็นหนึ่งของทฤษฎีการบริหาร
ทฤษฎี อ งค์ ก ารเป็ น แนวความคิ ด ในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างานขององค์ ก ารขนาดใหญ่
(Bureaucracy) ถือว่าเป็นรูปแบบขององค์การในอุดมคติทฤษฎีนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงทศวรรษ 1800s ส่วน
พัฒนาการที่สาคัญของทฤษฎีเกิดขึ้นจากปัญหาขององค์การ ที่ฝ่ายบริหารมักจะชื่นชอบการนา “ระบบพรรคพวก
หรือ ระบบอุปถัมภ์ (Favoritism)” เข้าไปใช้ในการบริหารงานขององค์การที่ยาวนาน และปัญหาการบริหารงาน
“ระบบอัตวิสัย (Subjectivity) ที่เข้าไปครอบงาความเป็นวัตถุนิสัย (Objectivity) ขององค์การ การเติบโตของ
ระบบดังกล่าวต่อเนื่องกันมาถึง “สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)” และปรากฏชัดเจนว่า
การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงาน และเป็นทางเลือกที่นาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน (Efficiency)
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีองค์การ คือ กรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่พรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ขององค์การที่มีปฏิสัมพันธ์กัน และรวมถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนการให้
ข้อเสนอแนะว่า เราควรจะทาอย่างไรจึงจะทาให้องค์การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถทาให้องค์การดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย ประเภทขององค์การ ในปัจจุบันการพัฒนาองค์การของไทยได้รับ
เอาแนวคิดการบริหารจากต่างประเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดารงสถานภาพทางการแข่งขัน หรือกล่าว
อีกนัยคือเพื่อความอยู่รอดในกระแสการแข่งขันอันเชี่ยวกรากในระบบทุนนิยม (Capitalist) ดังนั้นสถานภาพที่องค์การ
ต้องการคือการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ โดยภาครัฐได้กาหนดให้มีการตราไว้ในกฎหมายคือพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา11 ดังนั้นองค์การควรจะมีลักษณะ
สาคัญดังนี้ ต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องอาศัยความ
เข้าใจและความมุ่งมั่นในการทาระบบย่อยทั้ง 5 ระบบขององค์การแห่งการเรียนรู้อันได้แก่ การเรียนรู้ (Learning)
องค์การ(Organization) คน(People) ความรู(้ Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology) ด้วย

แนวคิดทฤษฎีบทบาทหน้าที่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546, หน้า 602) ให้แนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาท
ดังนี้ บทบาท หมายถึง การทาท่าตามบท การราตามบท โดยปริยาย หมายความว่า การทาตามหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
เช่น บทบาทของบิดามารดาในการเลี้ยงลูก บุตรธิดา บทบาทของครูในการสอนหนังสือ เป็นต้น
บทบาท เป็นสิ่งสาคัญที่กาหนดแนวทางให้บุคคลแสดงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และการแสดงพฤติกรรม
ในสังคม ในแต่ละสถานการณ์การแสดงออกของบุคคลมักต้องเป็นไปตาม บทบาทไม่ว่าเขาจะพึงพอใจที่จะแสดง
หรือไม่ก็ตาม เช่น บทบาทของหัวหน้าที่ต้ องมีการทักทาย ให้กาลังใจลูกน้อง บทบาทของผู้ปกครองที่ต้องการว่า
กล่าวสั่งสอนผู้ใต้การปกครองเมื่อเขาทาผิด บทบาทของพนักงานขายในร้านค้าที่ต้องทักทายลูกค้าด้วยอัธยาศัยที่ดี
และพร้อมที่จะให้บริการ ฯลฯ และโดยอันที่จริงแล้ว ในสังคมที่เป็นอยู่เรามักตัดสินบุคคลตามบทบาทของเขาคือ
ตัดสินว่าเขาทาหน้าที่ตามบทบาทนั้นๆ ได้ดีเพียงพอหรือไม่ หรือการแสดงบทบาทของเขาเป็นที่พึงพอใจแก่สังค ม
หรือไม่
ติน ปรัชญพฤทธ์ (2538, หน้า 347) ได้ให้แนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทดังนี้ บทบาท หมายถึง พฤติกรรม
ที่สังคมกาหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทา
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Simon (1976) ได้ให้แนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทดังนี้ มโนทัศน์ (concept) ของบทบาท คือ การแสวงหา
มาตรฐานทางสังคมเพื่อใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรม เช่น กับดันเรือยอมตองเดินทางไปกับเรือเพราะถูกยอมรับใน
บทบาทของการเป็นกัปตันเรือ หมายความว่ากัปตันเรือย่อมที่จะมีอานาจในการควบคุมหรือสั่งการต่าง ๆ ในการ
เดินเรือด้วย เป็นต้น
Allport (อ้างถึงใน สุภา สกลเงิน 2545, หน้า 15-16) ได้ให้แนวคิดอันเกี่ยวกับของบทบาทดังนี้การแสดง
บทบาทของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1. บทบาทที่สังคมคาดหวัง (role expectation) หมายถึง บทบาทที่สังคมคาดหวัง ให้บุคคล
ปฏิบัติตามความคาดหวังที่กาหนดโดยสังคมและสถานภาพที่บุคคลนั้นครองอยู่
2. การรับรู้บทบาท (role conception) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ในบทบาทของ ตนเองว่าควร
จะมีบทบาทอย่างไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได้ ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความต้องการของบุคคล
นั้ น เอง โดยที่ การรับ รู้ ในบทบาทและความต้ อ งการของบุ คคลก็ขึ้น อยู่ กับ ลั กษณะฐานะส่ ว นบุ ค คล ตลอดจน
เป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของบุคคลที่สวมบทบาทนั้น
3.การยอมรับ บทบาทของบุ คคล (role acceptation) จะเกิด ขึ้น เมื่ อความสอดคล้ อ ง
ของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทหน้าที่ที่ตนรับอยู่ การได้ยอมรับบทบาทเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ
เข้าใจในบทบาทและการสื่อสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น ทั้งนี้ เพราะบุคคลจะไม่ได้ยินดียอมรับบทบาทเสมอไป
แม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือถูกแรงผลักดันจากสังคมให้รับตาแหน่งและมีบทบาทหน้าทีป่ ฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้า ขัด แย้ง กับ ความต้ องการ หรือค่า นิ ยมของบุคคลนั้ น ผู้ ครองต าแหน่ ง อยู่ กลับ พยายามหลี กเลี่ ยงบทบาทนั้ น
ไม่ยอมรับบทบาทนั้น ๆ ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมที่เป็นความรับขัดแย้งในบทบาท
4.การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (role performance) เป็นบทบาทของ เจ้าของ
สถานภาพที่แสดงออกจริง (actual role) ซึ่งอาจเป็นการแสดงบทบาทตามที่สังคม คาดหวัง หรือเป็นการแสดง
บทบาทตามการรับรู้และตามความคาดหวังของตนเอง การที่ บุคคลใดจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ดีเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับบทบาท นั้น ๆ ของบุคคลที่ได้ครองตาแหน่งนั้นอยู่เนื่องจากความสอดคลองกับบทบาท
ตามความ คาดหวังของสังคมและการรับรู้บทบาทของตนเอง
การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ควบคู่กับสถานภาพนั้นการที่บุคคลกระทาภาระหน้าที่ตาม
สถานภาพของตน เรียกว่า การแสดงบทบาท“บทบาท” (Role) จึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กับสถานภาพ เป็นพฤติกรรมของ
บุคคลที่มองเห็นได้ เป็นการกระทาของบุคคลผู้มีสถานภาพเหมือนกันย่อมมีการแสดงบทบาทเป็นแบบเดียวกันตาม
บรรทัดฐานที่กาหนดไว้ เช่น เด็กทุกคนจะต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนที่จะต้องมีบทบาทคล้ายๆ กันคือ ไปโรงเรีย น
เข้าเรียนในชั้น สอบ ทาการบ้าน หรือทากิจกรรมอื่นๆ ที่ครูกาหนด แต่การแสดงบทบาทของบุคคลถึงแม้จะมี
สถานภาพเดียวกันย่อมมีลักษณะแตกต่างกันได้ เช่น เด็กที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนเหมือ นกันแต่อาจคล้ายหรือ
แตกต่างกัน เช่น ต้องเข้าห้องเรียนเหมือนกัน แต่ความตั้งใจเรียนไม่เหมือนกัน เป็นต้น
Rizzo, John R., Robert J. House and Sidneyl. Lirtzman (1970) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง
พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังจากบุคคลผู้ดารงบทบาท ซึ่งบทบาทนี้จะเกิดการเรียนรู้ถึงเนื้อหา สไตล์บทบาทหน้าที่ทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็ นทางการ สิทธิและสิทธิพิเศษที่สาคัญที่สุดก็คือสามารถจะเข้าใจได้จากบทบาทที่ถูก
คาดหวังซึ่งถูกสื่อสารไปยังบุคคลนั้นจากบรรดาสมาชิกในสังคมนั้น
บทบาทเป็นเสมือนเครื่องมือในการประสานมนุษย์ให้รวมตัวกันในสังคม มีการสร้างกฎเกณฑ์ ที่ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจ มีการปรับทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างระหว่างสังคมเข้า
ด้วยกัน การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพ (ตาแหน่ง) บทบาทจึงเป็นตัวที่กาหนดความรับผิดชอบของ
บุคคลในสังคม สังคมยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร บทบาทก็ยิ่งแตกต่างมากขึ้นเท่านั้น
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Habermas, J. (2008) กล่าวว่า บทบาท หรือที่บางครั้งเรียกว่า บทบาททางสังคม (Social Role) เป็น
หน่วยพื้นฐานในโครงสร้างสังคม บทบาทเป็นแบบแผนพฤติกรรมของตาแหน่งทางสังคม (Social Position) อาทิ
ตาแหน่งพ่อ แม่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น บทบาทพิจารณาได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1. บทบาทในอุดม
คติ (Ideal Role) เป็นบทบาทที่มีการกาหนดสิทธิและหน้าที่ของตาแหน่ งทางสังคมไว้ เพื่อแสดงให้ทราบว่าบุคคล
ทั่วไปคาดหวั งอะไรจากบทบาทเหล่า นั้น ใครคือผู้ที่ มีภาระหน้า ที่ผู กพั นตามบทบาทนั้น และใครคือผู้ ที่มี สิท ธิ
เรียกร้องความชอบธรรมจากบทบาทนั้น 2. บทบาทที่เป็นจริง (Actual Role) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกจริงโดย
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ เช่นเดียวกับบุคลิกภาพของบุคคลอาทิ อิทธิพล
จากการขัดเกลาทางสังคม การรับรู้ถึงความคาดหวังของสังคม เป็นต้น ความแตกต่างระหว่างบทบาทในอุดมคติและ
บทบาทที่เป็นจริงจะไม่เกิดขึ้นในกรณีของบทบาทที่ไม่เป็นทางการหรือบทบาทที่ปรากฏขึ้น ชั่วคราว ทั้งนี้เพราะไม่มี
บทบาทในอุดมคติหรือไม่มีการกาหนดความคาดหวังที่ชัดเจนต่อบทบาทเหล่านั้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทที่กล่าวมาข้างต้น เป็นบทบาทแบบแผนพฤติกรรม หรือการได้
กระทาต่างๆ ของบุคคลที่สังคมคาดหวัง หรือกาหนดให้กระทาโดยจะมีความเกี่ยวเนื่องกับอานาจหน้าที่และสิทธิซึ่ง
ขึ้นอยู่กับฐานะ หรือตาแหน่ง ทางสังคมของบุคคลนั้น ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ ยึดถือเป็น
แนวทาง ปฏิบัติ หากบุคคลที่สังคมคาดหวังนั้นไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามที่ได้ดารงตาแหน่ง ก็จะไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม
กล่าวโดยสรุป แนวคิดของบทบาทเป็ น การที่นาคนมาอยู่ รวมกันหรืออยู่ร่ว มกันเป็ นสัง คม ย่อมต้องมี
ข้อตกลง หรือมีข้อกาหนด หรือมีข้อบังคับ เพื่อให้แต่ละคนถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนั้นบทบาทจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย หรือที่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือที่สังคมคาดหวัง เพื่อ ให้เกิดผลดีต่อหมู่ชนที่อยู่ร่วมกัน
สามารถทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยลดความขัดแย้งหรือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ และเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคคล ที่บุคคลในสังคมกาหนดไว้ควบคู่กับสถานภาพของบุคคล ณ ขณะนั้นๆ

สรุป
บทบาทหน้าที่ขององค์การภาครัฐในการจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการจัดการปัญหาโดยภาครัฐ
ภาครัฐมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม โดยกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างให้ทุก
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเพื่อจะนาไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้หน่วยงานในเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดการโรคพิษ
สุนัขบ้า อันจะช่วยให้การเร่งรัดกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาครัฐควรนาแนวคิดในเรื่องการดาเนินงานตามแผนงานด้านการกระจายอานาจเพื่อเป็นการกาหนดอานาจและ
การดาเนินการภายใต้การปฏิรูป และแนวคิดทฤษฎีองค์การเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ขององค์การที่มีปฏิสัมพันธ์กัน และแนวคิดบทบาทจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย แนวคิดที่กล่าวมา
นี้จะนามาซึ่งการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่ อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อ ให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์การกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ในการดาเนินงานต้องให้เป็นไปตามความคาดหวังของภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อการป้องกันให้โรคพิษสุนัขบ้านี้หมดไปด้วย
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บทคัดย่อ
การพัฒนาศักยภาพคือ การนาเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในร่างกาย นามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
กระบวนการ มนุษย์เราเมื่อต้องการทางานบางอย่าง จาเป็นต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นๆ มีความพยายามและมุ่งมั่นในการ
ที่จะทางานให้ดีที่สุด โดยมีหลักการสาคัญที่ว่าประเทศที่มีการพัฒนาศักยภาพต่างก็แข่งขันถ่วงดุลและร่วมมือซึ่งกัน
และกัน บทความนี้มุ่งนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวคิดการบริหาร
การปกครองภาครัฐแนวใหม่ ทฤษฎีการจัดการองค์การ แนวคิดระบบหลายขั้วอานาจ และแนวคิดความชอบธรรม
ทางการเมือง เพื่อนาข้อค้นพบไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเพื่อความช่วยเหลือประชาชนในประเทศ
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, การบริหารการปกครอง
Abstract
Development which is a conduction of a talent in the body uses for benefit. When
human need to do some work, they have to know that things and try to do their best.
Moreover, the important things to develop need balance of power and mutual cooperation.
This article shows about the implementation of the national strategy for 20 years, and the
new public administration. Theories organizational management, the idas of many power
system concept and the political legitimacy, use to guide the development potential to help
people in the country.
Keywords : The development, Administration

บทนา
ปัจจุบันสังคมโลกได้เข้ายุคโลกาภิวัตน์ ที่มีเทคโนโลยีอันเจริญก้าวหน้าได้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทาให้โลก
มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ความเป็นไปทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของระบบทุนนิยม ที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจของโลกนอกจาก
เชื่อมโยงกันแล้ว ยังทาให้มีการเกิดขึ้นของประเทศหรือกลุ่ม ประเทศที่มีอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นจีน
อินเดีย รัสเซีย บราซิล เกาหลีใต้ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น ประเทศที่มีศักยภาพต่าง
ก็แ ข่ ง ขั น ถ่ ว งดุ ล และร่ว มมื อ ซึ่ ง กัน และกั น นอกจากนี้ โ ลก ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ยั ง ส่ ง ผลในรู ป แบบของภั ย คุ ก คาม
ได้เปลี่ยนแปลงไป ภัยคุกคามอันเกิดจากรัฐ กาลังทหารหรือการเกิดสงครามขนาดใหญ่ลดลง ขณะที่การพัฒนา
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร นอกจากทาให้รัฐต่างๆ มีศักยภาพลดลงในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงแล้ว ยังทาให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงทางสังคม ความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะข้ามชาติและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยยะสาคัญ เช่น การก่อการร้าย การหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่ง
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อาวุธ โจรสลัด ภัย ต่อการเดิน เรือ ปัญ หาสิ่ง แวดล้ อมโลก ความมั่ นคงทางด้า นอาหาร ความมั่ นคงทางพลั งงาน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกและของแต่ละประเทศอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ การบริหารจัดการของภาครัฐที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้
จากการที่ประเทศไทย ไม่มีเรือดาน้าประจาการมา 66 ปีแล้ว ทาให้กองทัพเรือสูญเสีย ขีดความสามารถอย่างสิ้นเชิง
ทั้งองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของกาลังพลในกองทัพเรือจากภารกิจทาให้กองทัพเรือรับผิดชอบกลุ่มงานด้าน
ความมั่นคงทางทะเล ปัญหาภัยความมั่นคงทางทะเลมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ และข้ามเขตแดน (Cross Border) มีผลกระทบต่อประเทศ
บทบาทกองทัพเรือในการจัดหายุทโธปกรณ์ ที่ทันสมัย เพื่อป้องกันทะเลไทย ในการปฏิบัติการทางเรือ
เพื่อการป้องกันประเทศในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ ที่กระทบต่ออานาจอธิปไตยและเอกราชของประเทศ
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก าลั ง ทางเรื อ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยความพร้ อ มเฉี ย บพลั น รุ น แรงและเด็ ด ขาดการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การรักษากฎหมายตามที่รัฐบาลมอบ
อานาจให้ทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ การสนับสนุนการ
ดาเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาล และใช้หรือแสดงกาลัง เพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรอง
เมื่อมีการขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ของชาติหรือเหตุการณ์วิกฤติที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติโดยตรง

แนวคิดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศในระยะสั้นที่มีลักษณะแผนที่
เป็นขั้นตอน จึงกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกการขับเคลื่อนประเทศในระยะ
เริ่มต้น ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ ในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการ แปลงยุทธศาสตร์
ระยะยาวสู่การปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงได้กาหนดแนวคิดและ
กลไกการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน เพื่ อ ก ากั บ ให้ ก ารพั ฒ นาเป็ น ไปอย่ า งมี ทิ ศ ทางและ
เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป
การวิเคราะห์สถานภาพด้านความมั่นคงของประเทศไทย โดยใช้ผลการจัดอันดับการพัฒนาด้านต่างๆ
ตามวงรอบ โดยองค์การระหว่างประเทศนั้น สถานภาพการพัฒนาของไทยเทียบกับนานาประเทศ แนวโน้มด้าน
ความมั่ น คงภายในประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ข้า งหน้ า เป็ น ดั ง นี้ ประเทศไทยจะยั ง เผชิ ญ กั บ ความท้ า ทาย
ด้านความมั่นคงที่หลากหลาย ทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ เช่น ปัญหาการเมืองที่
เกิดขึ้นจากความแตกแยกของสังคม ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการก่อการร้ายและ
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ สาหรับปัญหาการก่อการร้าย จะยังคงมีความเสี่ยงจากกลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติการในไทย
โดยเฉพาะจากกลุ่มที่เคยเข้ามาปฏิบัติการแล้ว อาทิ กลุ่มฮิชบัลเลาะฮ์ กลุ่มชาวอิหร่าน และกลุ่ มชาวตุรกี ซึ่งจะใช้
วิธีการและรูปแบบใหม่ ๆ ในการก่อการร้าย เช่น การใช้อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธแผ่รังสี และการก่อการร้าย
ทางสงครามไซเบอร์ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศทางผ่านของกลุ่มก่อการร้าย
ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทย มิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศใน
ระยะยาว จึงส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้ความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมือง หรือ
นโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลทาให้ขาดความต่อเนื่องของการดาเนินนโยบายที่สาคัญ
และขาดการบูรณาการ ทั้งในระดับนโยบาย และการนาสู่การปฏิบัติ ถือเป็นการสูญเสียโอกาส และสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ให้มีเป้าหมาย
การพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขั บเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย จาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
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ชาติ ประเทศไทย ต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้

แนวคิดการบริหารการปกครองภาครัฐแนวใหม่
การบริหารการปกครองภาครัฐแนวใหม่ มีข้อควรพิจารณาเพื่อความกระจ่าง 2 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก การบริหารปกครองภาครัฐ แนวใหม่ใหม่ (NPG) ไม่ใช่กระบวนทัศน์ปทัฏฐานแนวใหม่ ที่เข้า
มาแทนที่การบริหารงานภาครัฐ (PA) และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ทั้งไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสนองตอบ
ต่อความท้าทายในการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและการให้บริการสาธารณะในศตวรรษที่ 21 แต่ในทางตรงกัน
ข้าม การบริหารปกครองภาครัฐใหม่ คือ เครื่องมือทางความคิดที่มีศักยภาพเพื่อให้เราเข้าใจความซับซ้อนและผล
สะท้อนของความจริงเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของผู้บริหารภาครัฐในการทางานทุกวันนี้
ประเด็ น ที่ ส อง คื อ ค าว่ า การบริ ห ารปกครอง (Governance) และ การบริห ารปกครองภาครั ฐ
(Public Governance) ไม่ใช่คาใหม่ ซึ่งนักวิจารณ์ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างใน 3 ประเด็นคือ บรรษัทภิบาล
(Corporate governance) ธรรมาภิบ าล (Good Governance) และการบริหารปกครองภาครั ฐ
(Public governance) ในแง่ของการบริหารปกครองภาครัฐ (Public governance)
การบริหารปกครองภาครัฐใหม่ (NPG) จึงถูกมองว่าเป็นทั้งผลิตผลและการตอบสนองต่อลักษณะของการ
นานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและการส่งมอบบริการที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และแยกส่วนเพิ่มมากขึ้นใน
ศตวรรษ ที่ 21 โดยองค์ประกอบสาคัญของการบริหารปกครองภาครัฐใหม่ในแง่ของรากฐานทางทฤษฎีคือ ทฤษฎี
สถาบันและเครือข่าย ธรรมชาติของสถานะคือ หลากหลายและมีผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก มีจุดสนใจอยู่ที่องค์การและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ จุดมุ่งเน้นคือการเจรจาต่อรองในเรื่องค่านิยม ความหมาย และความสัมพันธ์ กลไก
การจัดสรรทรัพยากร คือเครือข่ายและสัญญาเชิงสัมพันธ์ ขณะที่ธรรมชาติของระบบการให้บริการคือ ทั้งระบบเปิด
และปิด มีค่านิยมพื้นฐานคือกระจายและการต่อสู้ ต่อรอง (Dispersed and Contested)
การบริ ห ารปกครองภาครั ฐ ใหม่ (NPG) เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ส ภาพ แวดล้ อ มเฉพาะเจาะจงบางอย่ า ง
อันเอื้ออานวยให้แนวคิดและแนวทาง ปฏิบัติของ NPG สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง
(Structural Conditions) ของการเกิดและขยายตัวของ NPG ในห้วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา และการทางานร่วมกัน
ในภาพรวมเพื่อเข้าใจการสร้า งนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติในขั้นตอนนี้ รัฐบาลไม่ให้ความสาคัญต่ อ
กระบวนการนโยบายสาธารณะแต่ให้ความสาคัญต่อผู้กระทาทางสังคมกลุ่มอื่นๆเพื่อร่างกฎหมายและผลของการใช้
กฎหมาย
Rhodes (1997) การเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะต่อการนาไปใช้ในทางปฏิบัติ การเปรียบเทียบเป็นการ
จาแนกให้เห็นถึงข้อดีและข้อด้อยของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการเปรียบเทียบ โดยจาแนกตามแนวคิดดังนี้
การบริหารงานภาครัฐ (PA) ประกอบด้วยหลักการบริหารองค์การ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ตามแนวคิดของ Christopher Hood (1991) จากบทความที่มีชื่อว่า
A Public Management for all seasons ข้อดี คือ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการบริหารงานแบบตลาด (Market) ให้
ความสาคัญต่อการนาหลักการบริหารแบบมืออาชีพของบริหารธุรกิจและหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้ในการจัดการ
ภาครั ฐ แนวใหม่ และได้ ใ ห้ มุ ม มองในมิ ติ อื่ น ๆนอกเหนื อ จากประโยชน์ ห ลั ก ของการจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่
ที่มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส การตรวจสอบได้และการกระจายอานาจ
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แนวคิดทฤษฎีการจัดการองค์การ
Hicks & Gullett ให้ความหมายว่าองค์การ หมายถึง โครงสร้างที่จัดทาขึ้นตามกระบวนการสาหรับให้
บุคคลฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาร่วมปฏิบัติงานเพื่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
Max Weber ให้ความหมายว่า องค์การคือหน่วยสังคมหรือหน่วยงานซึ่งมีกลุ่มหนึ่งร่วมกันดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
กล่าวได้ว่า องค์การต้องมีองค์ประกอบหรือลักษณะร่วม ดังนี้
1. โครงสร้าง (structure) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้าง แบ่งหน่วยงานภายในตามหลักการแบ่งงานกัน
ท าตามความถนั ด หรือหลั กความช านาญเฉพาะอย่ า ง มี การกาหนดอานาจหน้ า ที่ และความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
หน่วยงานในองค์การ
2. กระบวนวิธีปฏิบัติงาน (process) องค์การต้องมีกระบวนวิธีปฏิบัติงานที่เป็นแบบแผนคงที่แน่นอน
เพื่อให้ทุกคนในองค์การยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
3. บุคคล (person) องค์การต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งในลักษณะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
ร่วมกันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกองค์การด้วย
4. วัตถุประสงค์ (objective) องค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่ งหมายในการดาเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางไปสู่กิจกรรมหรือผลผลิตขององค์การ
สมิหรา จิตตลดากร (2546) ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์กได้เสนอองค์ประกอบคู่ของ เฮอร์ซเบิร์ก
(Herzberg’s two factors theory) ซึ่งได้สรุปไว้ว่ามีปัจจัยสาคัญ 2 ประการที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบ
ของแต่ละบุคคล ปัจจัยดังกล่าวคือ
ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนความพอใจหรือ
ความชอบและรักงานที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพราะ
เป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของแต่ละบุคคล เช่น ค่าตอบแทน
ปัจจัยค้าจุน (maintenance factors) หมายถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดคามไม่พอใจหากขาดหายไปจึงเป็นการ
ค้าจุนให้เกิดแรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไ ม่สอดคล้ องกับ ความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลในองค์กรบุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้นและปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่มาจาก
ภายนอกตัวบุคคล เช่น นโยบายขององค์การ
ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Theory) หลังจากที่มีข้อโต้แย้งและปฏิเสธทฤษฎีดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การ
ได้มีการพัฒนามาเป็ นลาดับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่ศึกษาถึงพฤติกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเข้าใจใน
บุคคล พฤติกรรมของกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในสถานที่ทางาน การจูงใจและการให้ความสาคัญกับ
คนงาน การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความพึงพอใจในการทางาน ความร่วมมื อ
ตลอดจนอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่กระทบต่อพฤติกรรม จนกระทั่งมีการพัฒนามาสู่ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ที่
สาคัญได้แก่ ทฤษฎีเชิงสถานการณ์หรือตามสถานการณ์ ทฤษฎีนี้มีข้อสมมติฐาน คือ องค์การแต่ละองค์การมีความ
แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบหรือสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ดังนั้น การ
บริหารองค์การจึงเป็นเรื่องของการทาให้องค์การแต่ละแห่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดย
การปรับรูปแบบการจัดองค์การภายในแต่ละแห่งให้เหมาะสมจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ เป็นแนวคิดที่มุ่งค้นคว้ารูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่น และมีการปรับตัวได้สูง
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แนวคิดระบบหลายขั้วอานาจ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ จุดเริ่มต้นของการกาหนดนโยบายต่างประเทศของไทย คือ การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มหลัก (megatrend) ของความสัมพันธ์ของโลกในอนาคต
จะเป็นโลกในยุคที่ผู้วิจัยอยากจะเรียกว่า “ทวิภพ” หมายความว่า โลกในอนาคตจะมีทั้งโลกใบเก่าและโลกใบใหม่
โลกใบเก่าจะยังคงเป็นสัจจนิยมที่เน้นเรื่องดุลยภาพแห่งอานาจ ขั้วอานาจ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ระบบ
“Westphalia” อานาจอธิปไตย แต่ในอนาคตจะมีโลกใบใหม่เกิดขึ้น และคงอยู่คู่กับโลกใบเก่า โลกใบใหม่จะเป็น
โลกของอุดมคตินิยม ที่เน้นเรื่องโลกาภิบาล (global governance) สถาบันระหว่างประเทศ กฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ ระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วในกระบวนการโลกาภิ วั ฒ น์ เป็ น โลกในยุ ค หลั ง “Westphalia”
(post-Westphalian system) โลกในยุคหลังอานาจอธิปไตย (post-sovereign system)
ระบบระหว่างประเทศ (International System) ระบบระหว่างประเทศ คือการกระทาซึ่งกันและกันของ
ผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อผู้แสดง
บทบาทหนึ่งทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไป ก็จะมีผลกระทบต่อผู้แสดงบทบาทอื่นทั้งหมด ส่วนประกอบของระบบระหว่าง
ประเทศ คือ
ผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศ (International Actors) หมายถึง สิ่งที่มีอยู่จริง โดยมีการรวมตัวกันขึ้น
และต้องมีความสาคัญอย่างเพียงพอที่สามารถดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นอิสระไม่มากก็น้อยในเวทีระหว่างประเทศ
การดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นอิสระ มีความหมาย 2 อย่าง คือ
1) ต้องมีน โยบายต่า งประเทศเป็นของตนเอง (Foreign Policy) นโยบายต่ างประเทศ หมายถึง
แนวทาง/แผนการ/ยุทธศาสตร์ที่เสนอแนะหรือชี้นาว่า รัฐควรมีความสัมพันธ์ต่อผู้แสดงบทบาทอื่นอย่างไร เช่น
สหรัฐฯ มีนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายด้วยการโจมตีก่อน นโยบายการเปิดการค้าเสรี และนโยบายไม่แพร่อาวุธ
นิวเคลียร์ นโยบายของบรรษัทข้ามชาติ เช่น โลตัส เข้ามาจัดตั้งร้านค้าปลีกราคาถูกและขยายไปทุกพื้นที่ นโยบาย
ของขบวนการก่อการร้า ยคือ ต้ องการกาจั ดจั กรวรรดินิ ย มให้สิ้ น ซาก หรือกาจั ดประเทศที่ให้ความร่วมมือกับ
จักรวรรดินิยม
2) มีทรัพยากรในการดาเนินนโยบายเป็นของตนเอง ทรัพยากรมี 2 ประเภท คือ ทรัพยากรที่สัมผัสได้
หรือมองเห็นได้ (Tangible Resources) เช่น ดินแดน วัตถุดิบ สินค้าเกษตร และทรัพยากรที่สัมผัสไม่ได้หรือ
มองเห็นไม่ได้ (Intangible Resources) เช่น คุณภาพประชากร ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ความก้าวหน้า
ทางการสื่อสารรัฐที่มีทรัพยากรก็จะรับจ้างประเทศที่ไม่มีทรัพยากร เช่น อินเดียและไต้หวัน รับจ้างประกอบสินค้า
บรรษัทข้ามชาติก็ต้องมีทรัพยากรในการขยายสาขา แม้แต่ขบวนการก่อการร้ายก็ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ เงินทุน
และบุคลากร เพื่อให้สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

แนวคิดความชอบธรรมทางการเมือง
ความชอบธรรมทางการเมือง เกิดขึ้นในสองส่วน เบื้องแรก คือ ความชอบธรรมทางการเมืองของการเกิด
รัฐ ในส่วนที่สอง คือ ความชอบธรรมของผู้ใช้อานาจรัฐ โดยความชอบธรรมในสองส่วนนี้สังคม ซึ่งประกอบด้วย
ปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนจะเป็นผูต้ ัดสิน ในกรณีความชอบธรรมของรัฐนั้น รัฐใดก็ตามที่คนในชุมชนต่างๆ ไม่
ยินดีที่จะอยู่ในอานาจรัฐเดียวกัน ก็จะเกิดการเรียกร้องให้มีการแยกตัวออกจากการควบคุมของอานาจรัฐที่ตนไม่
สมัครใจที่จะอยู่ด้วย หรือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนั้น ชุมชนทางการเมืองต่าง ๆ อาจจะต่างกันด้วยเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยแต่ละหน่วยเรียกว่าชาติ (nation) ถ้าชาติต่างๆ พร้อมใจกันสถาปนาอานาจรัฐ
ขึ้นและยินดีอยู่ใต้อานาจรัฐนั้น ก็จะนาไปสู่ความชอบธรรมของชาติ - รัฐ (nation state) แต่เมื่อใดก็ตามที่ชุมชน
บางชุมชนหรือบางชาติไม่ยินดีอยู่ใต้อานาจรัฐที่สถาปนาขึ้นโดยชุมชนที่ใหญ่กว่า แต่จาใจต้องอยู่เนื่องจากไม่มี
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ทางเลือก สภาพเช่นนั้น คือ การเกิดรัฐชาติ (state nation) การใช้อานาจรัฐควบคุมชาติต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่
จัด ตั้ง ขึ้น ความชอบธรรมทางการเมื องของรัฐ จะเกิด ขึ้น ต่อเมื่ อชาติ ต่า งๆ พร้อมใจและยิน ดี ที่ จะอยู่ ในหน่ ว ย
การเมืองหน่วยเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่การสร้างรัฐจะอาศัยใช้เครื่องมือสองประการเป็น การกาหนดหน่วยการเมือง
ขึ้น มา เครื่องมื อที่ ส าคัญ คือ กองกาลั ง ติด อาวุ ธหรือทหาร กล่ า วอีกนั ย หนึ่ ง คือ การสร้างอานาจรัฐ ขึ้น มาโดย
พละกาลัง เครื่องมือส่วนที่สอง คือ การใช้ตัวบทกฎหมาย และการปกครองบริหารแบบรวมศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้วยการแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในหน่วยการเมืองที่ไกลออกไป ในส่วนนี้ ก็ คือ การปกครองบริหารด้วยเครือข่าย
ของการรวมศูนย์อานาจ (network of centralization of power) ขณะเดียวกันกฎหมายที่ออกมานั้นก็มักจะมี
สภาพบังคับโดยเด็ดขาด สอดคล้องกับการปกครองบริหารด้วยการใช้กฎหมาย (the rule by law) ซึ่งแตกต่างจาก
หลักนิติธรรมหรือ the rule of law
นโยบายสาคัญของรัฐชาติ (state-nation) หรือชาติรัฐ (nation-state) ที่จะนาไปสู่ความเป็นอันหนึ่ง
เดียวกันหรือความสงบเรียบร้อยภายใน ในเบื้ องต้นจาเป็นอย่า งยิ่งที่จะต้ องให้ความเสมอภาคและเอื้ออานวย
ประโยชน์ต่อกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อดทน อดกลั้นและเคารพต่อความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ ไม่ว่า
ในทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยต้องถือว่าทุกคนและทุกชาติ (nation) ที่อยู่ภายใต้รัฐ
เดียวกันนั้น มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน และในกรณีของชนชาติ
ส่วนน้อยอาจจะได้รับสิทธิพิเศษเสียด้วยซ้า เนื่องจากความเสียเปรียบในแง่จานวนหรือ มีระดับการพัฒนาที่ไม่เท่า
เทียมกันก็จะได้รับการปฏิบัติที่พิเศษกว่าชาติอื่นๆ ที่มีสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในส่วนที่สองอาจมี
ความพยายามที่จะให้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ที่กลุ่มใหญ่แผ่กระจายไปทั่วทั้งหน่วยการเมือง
พยายามผสมผสานกลมกลืนให้ชนชาติส่วนน้อยหรือชนกลุ่มน้อยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชาติที่เป็นกลุ่มใหญ่
กระบวนการผสมผสานกลมกลืน (assimilation) แตกต่างจากการบูรณาการ (integration) ในแง่ที่ว่าการ
ผสมผสานกลมกลืน นั้น จะมีชาติกลุ่มใหญ่เป็นแกนหลักกลมกลืนชนชาติกลุ่มน้อยหรือชนส่วนน้อยให้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของชนชาติกลุ่มใหญ่ เหตุผล ก็คือ การผสมผสานกลมกลืนอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและเมื่อถูกผสมผสาน
กลมกลืนแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากระบบมากยิ่งขึ้น วิธีการที่สาคัญ ก็คือการผสมผสานกลมกลืน ด้วยการศึกษา
การแต่งงานข้ามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และการเปิดกว้างของระบบราชการ และวิชาชีพต่างๆ
การบูรณาการ นั้น จุดเน้นอยู่ที่การมีความภักดีต่อหน่วยการเมืองที่สร้างขึ้นเป็นหลักและค่านิยมและ
พฤติกรรมที่เป็นหลักใหญ่ๆ สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกั นในหน่วยการเมืองเดี ยวกันแต่ในด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อทางศาสนา จะให้อิสระอย่างเต็มที่ และในบางครั้งก็อาจช่วยส่งเสริมให้ธารงไว้ซึ่ง
ความแตกต่างดังกล่าว เพราะถือเป็นสิ่งที่สวยงามที่ควรจะธารงไว้ในหน่วยการเมืองที่เรียกว่า รัฐชาติ หรือ ชาติรัฐ
แต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่ามีหลายกรณีที่ชนชาติส่วนน้อยหรือชนกลุ่มน้อยไม่ยอมรับความชอบธรรมของการเกิด
หน่วยการเมืองหน่วยใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างมหันต์ ระหว่างชาติอื่นๆ ในหน่วย
การเมืองนั้นและกลุ่มของตน นอกเหนือจากนั้นในบางครั้งก็มีวิวั ฒนาการของประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งชาติของตน
นั้นเคยเป็นหน่วยการเมืองอิสระมาก่อน และยังมีกรณีที่มีความรู้สึกว่าระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่มีอยู่ใน
หน่วยการเมืองนั้นไม่เอื้ออานวยประโยชน์ต่อกลุ่มของตนถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่และเหยียดหยาม โดยนโยบาย
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่ยอมรับความชอบธรรมของหน่วยการเมืองที่สถาปนาขึ้นมาและพยายาม
ที่จะแยกตัวออกเป็นหน่วยการเมืองที่อิสระด้วยการเจรจาต่อรองให้มีอานาจปกครองพิเศษหรืออาจใช้ความรุนแรง
โดยอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้แยกตัวเป็นอิสระ เช่น กรณีของ
อีสต์ติมอร์ เป็นต้น
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บทสรุป
จากสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก ปัจจุบันสังคมโลกได้เข้ายุคโลกาภิวัตน์ ที่มีเทคโนโลยี
อันเจริญก้าวหน้าได้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทาให้โลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ความเป็นไปทางการเมือง เศ รษฐกิจ
และสังคมของประเทศต่าง ๆ ได้ทาให้ถูกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัว
ของระบบทุนนิยม ที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจของโลก นอกจากเชื่อมโยงกันแล้ว ยังทาให้มีการเกิดขึ้นของประเทศ หรือ
กลุ่มประเทศที่มีอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ระบบโลกปัจจุบัน จึงเป็น ระบบหลายขั้วอานาจ ประเทศที่มีศักยภาพ
ต่างๆ ก็แข่งขันถ่วงดุล และร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โลกยุคโลกาภิวัตน์ ยังส่งผลให้รูปแบบ ของภัยคุกคามได้
เปลี่ยนแปลงไป ภัยคุกคามอันเกิดจากรัฐ กาลังทหารหรือการเกิดสงคราม ขนาดใหญ่ลดลง ขณะที่ก ารพัฒนาอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี การเดินทางและการติ ดต่อสื่อสาร นอกจากทาให้รัฐต่างๆ มีศักยภาพลดลง ในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงแล้ว ยังทาให้เกิด ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ขึ้น ครอบคลุมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงทางสังคม ความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงทางสิ่งแวดล้ อม ที่มีลักษณะข้ามชาติและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยยะที่สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลก และของแต่ละประเทศอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ ยังอาจนาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อีกด้วย
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แนวทางในการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐ
Public Accountability of Public Sector Guideline
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บทคัดย่อ
ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐในปัจจุบันพบว่า มีประเด็นปัญหาการขาดความสานึกรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานต่อสาธารณะ ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามพันธกิจของรัฐ
ซึ่งในปัจจุบัน ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะนั้นไม่สามารถผลักให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ จึงต้องมีการ
เสริม สร้า งภาระรับ ผิ ด ชอบต่ อสาธารณะให้มี ความส านึ กรับ ผิ ด ชอบต่ อการปฏิบั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิบ าล
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐ โดยมี
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งล้วนมีจุดร่วมเดียวกันในปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ
คาสาคัญ : ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ, ภาครัฐ
Abstract
Public Accountability of Public Sector Guideline. Issues have been irresponsible in
their duties to the public. Public Accountability of the public sector to perform the mission
statement of the government. At present, the liability of the public accountability can not be
pushed to become a burden on either party has. We need to strengthen accountability to the
public to be responsible for the operation based on good governance, this article aims to
propose ways to strengthen the accountability of the public sector. The study theories about
the public accountability of the public sector. The principles for good in addition,
government facilities are a common practice in the same duties and accountability
according to their role to public benefit.
Keyword : Public accountability, Public sector

บทนา
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับความคิดที่ว่าด้วยความโปร่งใส การขัดกันในผลประโยชน์ หลักนิติธรรม และ
การมีส่วนรวมสาธารณะ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2559) หลักภาระรับผิดชอบเป็นมโนทัศน์ที่มีความสาคัญยิ่งต่อการ
บริหารจัดการสาธารณะ ฉะนั้นนักวิชาการโดยทั่วไปก็ต่างยอมรับว่าหลัก ภาระรับผิดชอบเป็นมโนทัศน์ที่มีความ
คลุมเครือ ลื่นไหล และขาดความชัดเจน เป็นต้น (Romzek & Dubnick, 1987, Koppell, 2005, and Haque,
2000 อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2509) ดังเช่นเหตุการณ์เกี่ยวกับความซื่อตรงในภาครัฐในยุคปัจจุบันคอร์รัป
ชันเป็นปัญหาที่กัดกร่อนที่สุด ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร เพิ่มความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้าง
ความไม่พอใจ และการแบ่งฝ่ายทางการเมืองอย่างสุดขั้ว รวมทั้งลดความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ
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เพราะปัญหาใหญ่คือการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่รักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระบบบริหารงานภาครัฐมี
จุดอ่อนซึ่งทาให้เกิดการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง การ
เรียกรับประโยชน์ การซื้อขายตาแหน่ง คนดีไม่มีโอกาสเข้าสู่ตาแหน่งสาคัญขาดขวัญกาลังใจ ระบบการบริหารงานที่
ไม่เป็นธรรมาภิบาล ไม่ตอบสนองต่อประโยชน์สุขของประชาชน และเป็นกลไกที่มีส่วนสร้างความไม่เป็นธรรมใน
สังคม ดังที่เห็นได้ชัดเจนจากการจัดลาดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทย ซึ่งอยู่ในลาดับท้ายๆ และมี
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์อย่างมากมาอย่างต่อเนื่องด้วย (วิกิซอร์ซ, 2561). บทความนี้ จะนาเสนอแนวทางในการ
เสริมสร้างภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อนาไปสู่ปัจจัยที่จะช่วยสร้างความสาเร็จที่ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดด้วย

ความหมายภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public accountability)
ราชบัณฑิต ยสถาน (2544) ได้แปลคาว่ า “Accountability” ในไว้ในพจนานุกรมศัพท์รัฐ ศาสตร์ว่ า
“ภาระรับผิดชอบ” แต่นักวิชาการต่างก็ใช้คานี้แตกต่างกันดังที่ พัชรี สิโสรส (2545) กล่าวว่า ทิพาวดี เมฆสวรรค์
ใช้ “ความรับ ผิดชอบ” ปรัช ญา เวสสารัช ใช้ “ความสามารถในการตรวจสอบ” คล้ ายกับ ติน ปรัชญาพฤทธิ์
ที่ ใ ช้ “ความพร้ อ มในการตรวจสอบ” เอกพร รั กความสุ ข (2560) ใช้ ว่ า “ภาระรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้ ”
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2559) ใช้ว่า “ความสานึกรับผิดชอบ” สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2545)
ใช้ ว่ า “ความพร้ อ มรั บ ผิ ด ” ในรายงานการวิ จั ย เรื่ อ งการสร้ า งระบบความพร้ อ มรั บ ผิ ด ของข้ า ราชการ
(Accountability system in Thai public service) สาหรับในบทความนี้ ผู้เขียนใช้ “ภาระรับผิดชอบ” ตามศัพท์
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน (2544)
Selaratana (2009) นิยามความหมายของ ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ภาระผูกพันหรือ
ความรับผิดชอบของบุคคลหรือองค์การหรือนิติบุคคลในการอธิบาย ตอบ แสดงให้เห็นและปกป้องการกระทาของ
ตน หรื อ สิ่ ง ที่ พ วกเขาได้ ก ระท าต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ซึ่ ง จะปฏิ บั ติ ต าม ประเมิ น และกลั่ น กรองประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
และสามารถให้ข้อเสนอแนะป้อนกลับ รวมถึงให้รางวัลและการลงโทษ
สานักนายกรัฐมนตรี (2542) ได้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 โดยกาหนดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้ได้
อธิบายหลักความรับผิดชอบหรือภาระรับผิดชอบไว้ว่า หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
มหาวิทยาลัยมหิดล (2561) ได้ให้ความหมายของภาระรับผิดชอบไว้ในคู่มือธรรมาภิบาลแห่งมหาวิทยาลัย
มหิดล โดยเรียกว่า “หลักความรับผิดชอบ (Accoutability)” ว่าหมายถึง การตระหนักในหน้าที่ มีจิตสานึกในความ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน การเอาใจใส่ในปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา รับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน กล้าดาเนินการตามกฎหมาย ยอมรับผลการกระทาของตนและสามารถตรวจสอบได้
สรุปได้ว่า ภาระรับผิดชอบ หมายถึง ภาระผูกพันหรือความสานึกรับผิดชอบของบุคคลหรือองค์การหรือนิติ
บุคคลที่มีต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการตอบสนอง การแก้ปัญหา รับฟัง และ
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าดาเนินการในภาระหน้าที่รับผิดชอบของตนตามกฎหมาย ยอมรับผลการกระทา
และสามารถตรวจสอบได้
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ความหมายของภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบ
สาธารณะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตอบคาถามสาธารณะที่เกี่ยวกับการกระทาและประสิทธิภาพขององค์ก าร โดย
ปกติจ ะเป็น ทางการมากกว่า ภาระรับ ผิด ชอบในการบริหาร และนาไปสู่ความรับ ผิดชอบโดยตรงต่ อสาธารณะ
กลุ่มประชาคม และบุคคลที่สนใจ (Sinclair, 1995 cited by Selaratana, 2009) หรือภาระรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ (Public accountability) หมายถึง ความสานึกรับผิดชอบต่อ ประชาชน ชุมชน องค์กรประชาสังคม
สื่อมวลชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งทาให้การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยและสามารถ
ให้ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลฝ่ายต่างๆ มีโอกาสเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับการ
ดาเนินงานหรือเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลด้วย
ความแตกต่างของภาระรับผิดชอบของภาครัฐ (Pubic sector) กับภาคเอกชน (Private sector) ภาครัฐ
หมายถึง หน่วยงานของภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น
และรัฐวิสาหกิจที่มิใช่สถาบันทางการเงิน ส่วนภาคเอกชน หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการแสวงหาผลกาไร
และความอยู่รอดจากการขายสินค้าและบริการ ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีความแตกต่างกันทางด้านความเป็น
ธรรมและประสิทธิภาพ ภาครัฐจะเน้นความเป็นธรรมกับประชาชน ภาคเอกชนจะเน้นประสิทธิภาพในการแข่งขัน
การความแตกต่างทางด้านกระบวนการทางานในส่วนของภาครัฐนั้นจาคานึงถึงผลกระทบต่อสาธารณะแล้วความ
โปร่งใส และภาคเอกชนจะถือว่ากระบวนการทางานเป็นเรื่องภายในและไม่เปิดเผยกับสาธารณะเป็นต้น
กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ หมายถึง ภาระสานึกรับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน
และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับการดาเนินงานหรือเป็นผู้
ตรวจสอบและประเมินผลด้วย

ประเภทของภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ
นักวิชาการได้แบ่งประเภทของภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะไว้แตกต่างกัน เช่น Koppell (2005, อ้างถึงใน
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2559) ได้จาแนกประเภทของภาระรับผิดชอบไว้ดังนี้
1. ภาระรับผิดชอบด้านความโปร่งใส องค์การมีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
องค์การ
2. ภาระรับผิดชอบด้านชดใช้ผลกระทา องค์การมีการยอมรับในผลการกระทาขององค์การหรือไม่ (ทั้งผล
ทางบวกและผลทางลบ)
3. ภาระรับผิดชอบด้านควบคุม องค์การได้ดาเนินการตามคาสั่ง/ต้องการของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน
ได้กากับควบคุมดูแลองค์การหรือไม่
4. ภาระรับผิดชอบในหน้าที่ องค์การได้ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบที่กาหนดหรือไม่
5. ภาระรับผิดชอบด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ องค์การได้ตอบสนองต่อความ
คาดหวัง/ความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่
ส่วน Romzek (2000 อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2559) ได้แบ่งภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะไว้ 4
ประเภท ดังนี้
1. ภาระรับผิดชอบที่มาจากสายการบังคับบัญชา (Bureaucratic accountability) ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้
ได้รับสิทธิอานาจในการกากับควบคุมการดาเนินงานของพนักงานภายในองค์การ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
กระบวนการที่จัดวางไว้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาระรับผิดชอบประเภทนี้จึงเป็นการควบคุมภายใน
องค์การที่มีความใกล้ชิดและเข้มข้นสูง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ
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2. ภาระรับผิดชอบที่มาจากการตรวจสอบตามกฎหมายจากภายนอก (Legal accountability) โดย
หน่วยงานภายนอกได้รับมอบหมายให้มีสิทธิอานาจตามระเบียบ/กฎหมายให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ แต่องค์การ
ที่ถูกตรวจสอบยังคงเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาตรวจสอบ
3. ภาระรับผิดชอบที่มาจากความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (Professional accountability) องค์การที่ใช้
ความชานาญทางเทคนิคระดับสูงเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งจาเป็นต้ องใช้
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง
4. ภาระรับผิดชอบทางการเมือง (Political accountability) การพิจารณาภาระรับผิดชอบประเภทนี้
เริ่มต้นจากการตอบคาถามที่ว่า ผู้บริหารงานสาธารณะเป็นตัวแทนของใครซึ่งอาจตอบได้ว่า “เป็นตัวแทนของ
สาธารณชนทั่วไป
สรุป ได้ ว่ า นั กวิ ช าการมี มุ ม มองในการแบ่ ง ประเภทของภาระรับ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะแตกต่ า งกั น ใน
หลากหลายมิติ มีทั้งมุมมองในแง่ความโปร่งใส การชดใช้การกระทา หน้าที่ การตอบสนองความต้องการ สายการ
บังคับบัญชา กฎหมาย วิชาชีพ และการเมือง

ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐ
ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐ อันเนื่องจากองค์ประกอบมีความใกล้เคียงกับหลักธรรมาภิบาล
กล่าวคือ การมุ่งให้ความสาคัญกับหลักจริยธรรม หลักความคุ้มค่า (เศรษฐกิจ) หลักกฎหมาย จึงได้นามาประยุกต์
สู่แนวคิดภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Carroll & Buchholtz, 2002) คาว่า “จริยธรรม (Ethics)” หมายถึง
ประมวลเกณฑ์ความประพฤติหรือปทัสถานแห่งความประพฤติทั้งที่ควรและไม่ควรในการประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อ
ความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ของประชาชนและของประเทศชาติ (สมเดช มุงเมือง, 2558)
หน่วยงานจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านจริยธรรม เนื่องจากเป้าหมายองค์การภาครัฐไม่หวังผลกาไร จึงต้องมี
จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยดาเนินการควบคู่กับภาระรับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ เป็น ภาระรับผิดชอบการบริหาร
เพื่อนาไปเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ เพื่อให้องค์การบริหารงานได้ ในขณะเดียวกันองค์การคาดหวังให้ทุกฝ่าย
ต้องเคารพต่อกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การนั้น จากการศึกษาของ Jantjies (2014) พบว่า
หลักภาระรับผิดชอบลดลงเนื่องจากการขาดมาตรการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ ประชาชนใน
จั ง หวั ด การด าเนิ น งานที่ แ ย่ ต่ อ ไปจะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ ความพยายามของรั ฐ บาลในการให้ ป ระชาชนเข้ า ร่ ว ม
จาเป็นต้องปรับปรุงภาระรับผิดชอบของรัฐบาลและบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ของภาครัฐโดยทาให้เป็นเรื่องที่มุ่งเน้นเป็นการเฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
องค์ประกอบของพฤติกรรมการทางานที่แสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐ (พัชรี สิโรรส,
2545 และ ถวิลวดี บุรีกุล, 2561) มีลักษณะอย่างน้อย 6 ประการดังนี้
1. ต้องมีการทางานที่ มีวั ตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชัดเจน (Clear intention) การมี วัตถุป ระสงค์
และเป้าหมายชัด เจนเป็นสิ่ง สาคัญ สิ่งแรกของระบบสานึกรับผิด ชอบ กล่าวคือ องค์การจะต้ องทาการกาหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการ
เห็นผลลัพธ์นั้น
2. การที่บุคลากรในองค์การทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันว่าตนเป็นเจ้าของ (Interlocking ownership จาก
เป้าหมายที่ได้กาหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไข
เวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการ
ประสานกาลังคนร่วมใจกันทางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ
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3. ต้องมีวิธีการทางานหรือกลไกภายในองค์การเพื่อช่วยให้การทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรือมีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective execution) ความสาเร็จของการสร้างวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบ อยู่ที่
ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะนา
ทาการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันทางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
4. ภายในองค์การต้ องมี วั ฒนธรรมที่ไ ม่ ปล่ อยคนที่ อู้ง าน เกี่ย วงาน ไม่ ยอมปรับ ปรุง ตั ว มี การจัด การ
พฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทางานอย่างไม่หยุดยั้ง (Relentless attack of dysfunctional habits) ปัจจุบันการ
เปลี่ย นแปลงนับ ว่ าเป็น เรื่องปกติ และทุ กครั้งที่ มีการเปลี่ ย นแปลงมั กจะมีการ ต่อต้ านการเปลี่ย นแปลงเสมอ
หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเกิดการ
ยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ
5. ต้องวางแผนสารองไว้ (Responsive recovery) ส่วนประกอบสาคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรม
สานึกรับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และ
นโยบายขององค์การ และที่สาคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างเปิดเผย
6. ต้องมีการติดตามและประเมินผลการทางานและยกย่องผู้ที่ทางานได้ตามเป้าหมายหรืออีกนัยหนึ่งไม่นา
ระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการประเมินผลงาน (Ruthless measuring of results) องค์การจาเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่
กาหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดต้องมีการดาเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่
ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ
ในขณะที่ Kotler and Lee (2005) เสนอแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งคล้ายคลึงกับภาระ
รับผิดชอบต่อสาธารณะไว้เป็น 7 ชนิดกิจกรรม ดังนี้ (สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 2561)
1. ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการรับรู้ ความห่วงใย ต่อปัญหาทาง
สังคม จัดตั้งกองทุนเพื่อหาเงินทุน วัสดุ สิ่งของ ทรัพยากร รวมทั้งระดมทุน ระดับการมีส่วนร่วมอาสาสมัคร อาจเป็น
องค์การธุรกิจที่เป็นผู้บุกเบิกและบริหารงานส่งเสริมด้วยตนเอง หรือประสานความร่วมมือกับองค์การหนึ่งหรือหลาย
องค์การก็ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า รณรงค์ลดปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ถุงพลาสติก (รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม) เป็นต้น
2. การตลาดเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม (Cause–Related Marketing) เป็นการอุดหนุนจากรายได้ส่วน
หนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือปัญหาทางสังคมจาเพาะ โดยมีกาหนดเวลาจากัด หรือดาเนินการแบบ
จาเพาะผลิตภัณฑ์เพื่อให้แก่การกุศลที่ระบุ
3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการร่วม หรือให้การสนับสนุน
การรณรงค์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาวะ ความปลอดภัยในชีวิต หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้
การตลาดเป็นแกนน้าในการแก้ไขปัญหาสังคม ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก
ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมเน้นการสร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการ
สนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว เช่น ดารานักแสดง (ใช้การตลาด)
รณรงค์งดสูบบุหรี่ ให้ผู้สูบตระหนักถึงภัยร้ายจากการสูบบุหรี่ และไม่เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชน จุดมุ่งหมาย
คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือสังคมโดยตรง ในลักษณะบริจาค
เงินหรือสิ่งของ เป็นโครงการประจาที่กาหนดขึ้นโดยนโยบาย แผนงาน โครงการกิจกรรม Public Accountability
ขององค์การด้วยจิตบริสุทธิ์ ในทางกลับกันสามารถพบเห็นเกือบทุกองค์การ (ธุรกิจ ภาครัฐ NGO) โดยมากมักบริจาค
เป็ นไปตามกระแส/สถานการณ์ ภายนอก มิ ได้ เกิดจากความคิดภายในองค์การ ท าให้กิจกรรมนั้ นไม่ ใช่ Public
Accountability เช่น กรณีน้าท่วมส่งเงินช่วยเหลือ บริจาคสิ่งของเป็นอันว่าหมดหน้าที่ในการช่วยเหลือ
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5. จิตอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้า
ร่วมสละเวลาและแรงงานในการทางานให้แก่ชุมชนที่องค์การตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่
องค์การให้ความสนใจหรือห่วงใยองค์การธุรกิจอาจเป็นผู้ดาเนินการเองโดยลาพัง หรือร่วมมือกับองค์การหนึ่ง
องค์การใด และอาจเป็นผู้กาหนดกิจกรรม
6. ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate by Social Responsibility) เป็นรูปแบบกิจกรรม
ทางธุรกิจ ที่ต้องคานึงถึงการป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม หรืออาจเข้าร่วมอยู่กับสังคมในการ
แก้ไข ช่วยเหลือ เยียวยา ผ่านระบบธุรกิจ เพื่อให้สุขภาวะของชุมชนหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบสังคม ซึ่งองค์การ
ธุรกิจอาจลงมือปฏิบัติเอง หรือเป็นฝ่ายให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น
7. การพัฒนาการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกาลังซื้อของคนในระดับ ฐานราก (Developing and
Delivering Affordable Products and Services) เป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจ คือ มีกระบวนการผลิต และการ
ขนส่งซึ่งเป็นการบริการสู่ตลาดเพื่อจัดจาหน่าย ที่เรียกว่า The Bottom of the Pyramid เพื่อกาหนดราคาที่เป็น
ธรรมต่อผู้ซื้อ หรือกาลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะชาวบ้านในระดับรากหญ้าที่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการธงฟ้าสินค้าราคาถูกเป็นต้น
กล่าวโดยสรุป ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐจะเน้นประเด็นทางสังคม และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ แนวคิดภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐ อันเนื่องจากองค์ประกอบมี
ความใกล้เคียงกับหลักธรรมาภิบาล และองค์การต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านจริยธรรม เนื่องจากเป้าหมาย
องค์การภาครัฐไม่หวังผลกาไร จึงต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม หลีกเลี่ยง
การก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเห็นได้ว่าภาระรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของภาครัฐ และยังคาดหวังให้
ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยให้ความร่วมมือ ให้มีการสนับสนุน การบริจาคทรัพยากร ทุนเงิน หรือ
บุคคลต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นอีกด้วยภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะมีองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการทางานที่มีแนวปฏิบัติที่สาคัญคือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทางานอย่างไม่หยุดยั้ง การมีแผนสารอง และต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ได้ระบุหลักการของคานิยามการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ว่า “การบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” เป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ซึ่ง ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการและธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคี และร่ วมกัน
เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกัน แก่ประเทศเพื่อบรรเทา
ป้องกัน หรือเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความ
โปร่งใสการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสาคัญของ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน (สุดจิต
นิมิตกุล, 2543: 9) การบริหารราชการและประชาชนโดยทั่วไป ในการที่จะทาให้การบริหารราชการแผ่ นดินดาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ การบริหารประเทศที่ดีควรเป็นความร่วมมือ
แบบสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ ายสังคมเอกชน องค์กรที่ไม่ใช้หน่วยงานของรัฐ (NGO)
โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ความโปร่ ง ใส และตรวจ สอบได้ การร่ ว มกั น ก าหนดนโยบาย
(Shared policy making) และการจัดการตนเอง (Self-management) ของภาคสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น (ธีรยุทธ บุญมี, 2541: 17)
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การบริหารจัดการที่ (Good Governance) เป็นคาศัพท์ที่องค์การระหว่างประเทศนามาใช้เป็นข้อแม้
ในการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการบริหารจัดการที่ดีถูกนามาใช้ในยุคแรกๆ คือในช่วงหลังสงครามเย็น
และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเมือง เศรษฐกิจ และการปฏิรูประบบราชการใหม่ตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีควรประกอบด้วยสององค์ประกอบ คือ 1) การใช้อานาจทางการเมืองด้วยค่านิยม
ทางประชาธิป ไตย 2. การบริหารด้ วยค่า นิ ยมประสิ ทธิ ภาพ การเปิ ดเผย ภาระรับ ผิด และการตรวจสอบได้
(ปกกรณ์ ศิริประกอบ, 2559)
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถือเป็นหลักของการบริหารสาธารณะที่ให้ความสาคัญกับหลักการ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและให้ความสาคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี (อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
,2559)
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักในการนามาปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุ ขโดยยึดหลัก
พื้นฐาน 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การดาเนินการให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย การกาหนดกฎ กติ กา และมี การปฏิบั ติ ตามกฎ กติ กาที่ ต กลงกันไว้ อย่ า งเคร่ง ครัด โดยคานึ ง ถึง สิ ท ธิ
เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ทางานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ
ปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทางานของภาครัฐ การทาประชา
พิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออื่นๆที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักภาระรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในภาระรับผิดชอบต่อสังคม การ
ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หากทั้งภาคราชการประจา การเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการดาเนิน
ไป ด้วยจิตสานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศ ประชาชนก็จะเกิดประโยชน์สุข สังคมและ
ประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขัน ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้ดีอย่างแน่นอน
การสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม จาเป็นต้องร่วม
ดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว โดยต้องมีการปฏิรูปใน 3 ส่วนดังนี้
1. ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และกระบวนการทางานของหน่ว ยงานภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทางาน
สามารถทางานร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชนได้อย่างราบรื่น
2. ภาคธุรกิจ เอกชนต้องปฏิรูปการทางานโดยยึดกติกาที่โปร่งใส มี ภาระรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เป็นธรรม
ต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถทางานร่วมกับภาครัฐ
และภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น
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3. ภาคประชาชน ต้องสร้างเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่และภาระรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
จะเห็นได้ว่าหลักของธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจุบันที่มีการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ้งเน้นให้
เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนสูงที่สุด
และเป็นการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึ่งการที่จะทาให้หลักธรรมาภิบาลหรือ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองเกิดผลสาเร็จได้นั้น ผู้บริหารหรือผู้นามีความสาคัญเป็นอย่างมากที่จะนามายึด
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ต้องเร่ง
ดาเนินการให้การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน
กล่าวโดยสรุป การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบทางสังคมภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขมีความรู้จักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ

แนวทางในการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐ
แนวทางในการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบภาครัฐ ในการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบเป็นการบริหารงาน
อย่างยั่งยืน โดยต้องมีแนวคิดเพื่อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนให้มีวินัยในตนเองและสาธารณะ และยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์
ของสังคม รักษาสิทธิและหน้าที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น รวมถึงการช่วยเหลือสังคม เช่น บาเพ็ญประโยชน์
ร่วมคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อเสริมสร้างการตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดต่อสังคม
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าหาญที่จะยอมรับผลการกระของตนเอง
จากแนวคิดและหลัการดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เขียนจึงขอข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างภาระ
รับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐดังนี้
1. ภาครัฐควรมีการนาเอาหลักภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เข้ากับ
นโยบายหลักธรรมาภิบาล
2. ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นแนวคิดทางด้านจริยธรรมสามารถนาไปใช้ ทางภาครัฐและธุรกิจ
ภาคเอกชนในการช่วยเหลือสาธารณะ
3. ภาระรับผิดชอบการบริหารสาธารณะนาไปเข้าสู่กระบวนการบริหารงาน และองค์การต้องเคารพต่อ
กฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดาเนินงานเหล่านั้น
4. ควรดาเนินงานปฏิบัติงานโดยการให้ความร่วมมือ การสนับสนุน การบริจาคทรัพยากร ทุนเงิน หรือ
บุคคลต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
5. ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะสามารถนามาใช้กับหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อใช้ในการประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจด้วย
6. ควรนาเอาหลักการการบริหารจั ดการบ้า นเมืองที่ดี มาใช้ เพื่ ออานาจทางการเมื องด้ว ยค่านิ ยมทาง
ประชาธิปไตย และการบริหารด้วยค่านิยมประสิทธิภาพ การเปิดเผย ภาระรับผิดและการตรวจสอบได้
7. หลั กของการบริหารสาธารณะที่ ให้ค วามส าคั ญ กับ หลั ก การประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว มและให้
ความสาคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
8. ภาครัฐควรมีแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาจิตใจ และปลูกผังคุณธรรมให้กับชุมชน บนเงื่อนไข
คุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติต้องมี

159

สรุป
กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ หมายถึง ภาระสานึกรับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน
และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับการดาเนินงานหรือเป็นผู้
ตรวจสอบและประเมินผลด้วย ภาระรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีแนว
ปฏิบัติที่สาคัญคือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทางานอย่างไม่หยุดยั้ง การมีแผนสารอง และการติดตามและประเมิ นผล นอกจากนี้
แนวทางในการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาครัฐเป็น การปฏิบัติตามหน้าที่ของภาครัฐ และภาระ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิด
อัน ตรายต่ อผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย และเพื่อให้เกิ ด การบู รณาการการพั ฒ นาในส่ ว นของการบริหารงานภาครัฐ ให้รัฐ มี
ความส าคั ญ กั บ การปฏิรูป การจั ด การภาครัฐ เพื่ อให้เ กิด ผลอย่ า งจริง จริ ง ต่ อการปฏิบั ติ ง าน เกิด ความโปร่ง ใส
มีประสิ ทธิ ภาพ มี ภาระรับผิ ดชอบ ตรวจสอบได้ อย่ างเป็น รูป ธรรมป้ องกัน การทุจ ริต ประพฤติมิ ชอบและสร้า ง
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย
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การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในศตวรรษที่ 21
Phuket Tourism Development in 21st Century
ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

เอกชัย ชำนินำ
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรุดำ สมพอง

บทคัดย่อ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในศตวรรษที่ 21 มองจำกภำพรวมแล้วจังหวัดภูเก็ต ถือว่ำเป็น
จังหวัดท่องเที่ยวระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่ำงชำติต่ำงใฝ่ฝันที่จะมำท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสักครั้งในชีวิต
แต่ ใ นควำมจริ ง แล้ ว จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หำต่ ำ งๆ มำกมำย ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ปั ญ หำด้ ำ นสั ง คม
ทรัพ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น กำรพั ฒ นำกำรท่ องเที่ ย วของจั ง หวั ด ภู เก็ต ในศตวรรษที่ 21 ต้ อ ง
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำให้ครบทุกมิติ โดยต้องประสำนควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในกำรร่วมกันพัฒนำจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
บทควำมนี้มุ่งนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขีดควำมสำมำรถ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขัน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบริหำรกำรพัฒนำ แนวคิดกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
ภูเก็ต และนำข้อค้นพบที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทำงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำกำรท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปจังหวัดภูเก็ตสู่จังหวัดที่พัฒนำตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
คาสาคัญ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
Abstract
Phuket Tourism Development in 21st century in overall is the world class tourism
province. Both Thai and international tourists dream to travel to Phuket once in their lifetimes.
In the reality, Phuket is facing many issues such as social, natural resources and environment.
Therefore, Phuket tourism development in 21st century must be founded on every
dimension by coordination of every sector in order to develop Phuket province together. This
article focuses on capability theory, competitive theory, development administration theory,
implementation theory of the Phuket development strategy and bring findings to use as a
guideline for Phuket tourism development and competition which related with the reform of
Phuket to be the province that is developed according to the 20 year national strategy.
Keyword : competitiveness enhancement of Phuket tourism

บทนา
กำรท่ องเที่ยวถือว่ ำเป็น อุตสำหกรรมที่มีบทบำทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ในแต่ละปี
สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำจังหวัดในรูปเงินตรำต่ำงประเทศปีละหลำยล้ำนบำท รวมทั้งสร้ำงกระแสเงินหมุนเวียน
ภำยในจั ง หวั ด ปั จ จุ บั น กำรแข่ ง ขั น ด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วมี ม ำกขึ้ น ในทุ ก มุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ กำรเพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งจำเป็นในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่
รู้จักของคนทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมำเที่ยวในจังหวัดภู เก็ตมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วของจังหวัดภูเก็ต ทั้งในส่วนของกำรลงทุนภำคเอกชน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่นิยมเดิน
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ทำงเข้ำมำยังจังหวัดภูเก็ตอย่ำงต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรเข้ำมำทำงำนในจังหวัดภูเก็ต ได้นำ
ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2559)
ในปัจจุบันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระยะยำว
มีประสิทธิภำพต่ำ โดยเฉพำะปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกพื้นฐำนที่ยังมีคุณภำพไม่ดีพอ ซึ่งกำรเสริมสร้ำงให้ปัจจัยเหล่ำนี้ให้มี
คุณภำพและเพียงพอ เป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญและต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่ทำให้สำมำรถแข่งขัน
ได้อย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ กำรสร้ำงเสถียรภำพของกำรท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและควำมเชื่อมั่นในกำรมำท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตนั้น โดยรวมอำจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
จังหวัดภูเก็ต จึงจำเป็นต้องพัฒนำไปอีกมำกมำยเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำในด้ำนของโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมำใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดควำมยั่งยืนมั่นคง ควบคู่
กับกำรพัฒนำสินค้ำ บริกำรและเพื่อให้เกิดปัจจัยสนับสนุนกำรท่องเที่ยว และเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรมำ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวม และกำรส่งเสริมกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของภำครัฐและภำคประชำชน และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในจังหวัด ภูเก็ตในกำรบริหำรจัด กำร
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง (ธนกฤต สังข์เฉย, 2550 : 41)
ดังนั้นในยุคของกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งสถำนกำรณ์มีควำมซับซ้อน ผันผวน มีกำรเปลี่ยนแปลงประเทศใน
เรื่องต่ำง ๆ มำกมำย อีกทั้ง กำรแข่งขันในด้ำนต่ำง ๆ ของแต่ละประเทศในโลก ที่ทวีควำมรุนแรงขึ้น ประเทศไทย
ต้องเผชิญควำมท้ำทำยและกำรพัฒนำครั้งใหญ่ โดยควรนำเอำทรัพยำกรพื้นฐำนของชำติที่มีอยู่ในประเทศ นำมำ
ปรับปรุง พัฒนำให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ควำมเข้ำใจอันจะนำไปสู่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
และให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นองค์รวม เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้
เป็นแนวทำงเพื่อรัฐจะได้นำไปใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภำพต่อไปในอนำคต

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขีดความสามารถ
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547 : 9) ได้สรุปควำมหมำยของขีดควำมสำมำรถ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 หมำยถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ
(Attitude) ควำมเชื่อ (Belief) และ อุปนิสัย (Trait)
กลุ่มที่ 2 หมำยถึง กลุ่มของควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes)
หรือเรียกกันว่ำ KSAs ซึ่งสะท้อนให้เห็นจำกพฤติกรรมในกำรทำงำน ที่แสดงออกมำของแต่ละบุคคลที่สำมำรถวัดและ
สังเกตเห็นได้
อำภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548 : 27) ได้ให้ควำมหมำยขีดควำมสำมำรถ (Competency) หมำยถึง ลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออกของคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของแต่ละ
บุคคล (Personal Attributes) ในพฤติกรรมที่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับกำรให้ควำมหมำยของ ปิยะชัย จันทรวงศ์
ไพศำล (2549 : 12-13) ที่ให้ควำมหมำยของขีดควำมสำมำรถ(Competency) หมำยถึง ทักษะ ควำมรู้และ
ควำมสำมำรถหรือพฤติกรรม (Skill, Knowledge and Attribute) ของบุคลำกรที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้
มั่ นใจว่ ำสำมำรถท ำงำนจนบรรลุ ต ำมวั ตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำยของงำนนั้ น โดยมองภำพของ Competency
เป็นเสมือนภูเขำน้ำแข็ง (Iceberg Model) ที่มีส่วนประกอบต่ำงๆ
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สำหรับSigne M. Spencer, Lyle Spencer, (1993) ให้ควำมหมำยควำมสำมำรถ ว่ำเป็นคุณลักษณะของ
บุคคล (Underlying Characteristics) ที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็นเหตุผล (Causally related) กับประสิทธิภำพกำร
ทำงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หรือเกณฑ์ที่ใช้อ้ำงอิง (Criterion-referenced) หรือ กำรปฏิบัติงำนที่ดีกว่ำ
Dave Ulrich, (1997 : 70) ได้ให้คำจำกัดควำม ขีดควำมสำมำรถว่ำ หมำยถึง แนวคิดว่ำเป็นปัจจัยที่ชี้ขำด
ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขององค์กร คือ กำรจัดกำรต้นทุนทำงปัญญำ (Intellectual Capital) ซึ่งหมำยถึง
ทรัพยำกรมนุษย์ นั้นเอง ต่ ำงจำกควำมหมำยของ RichardBoyatzis, (1982 : 58) ที่ได้ให้คำจ ำกัดควำม
“ขีดควำมสำมำรถ” ว่ำหมำยถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งถือเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้บรรลุถึงควำม
ต้องกำรของงำนภำยใต้ปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กร และทำให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร
จำกที่กล่ำวมำในข้ำงต้นสรุปได้ว่ำขีดควำมสำมำรถ จะประกอบไปด้วยควำมรู้ ทักษะ รวมถึง พฤติกรรมที่
ประกอบกันหรือมีอยู่ในแต่ละคน ซึ่งสิ่งเหล่ำนั้นจะสะท้อนให้เห็นหรือซ่อนไว้ ซึ่งทำให้มีควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันนั้นเอง

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขัน
ดวงกมล ศิริยงค์, (2555) ให้ควำมหมำยของควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันว่ำเป็นกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ประกอบด้วย กลยุทธ์ผู้นำด้ำนต้นทุน กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง กลยุทธ์กำรพัฒนำตลำด กลยุทธ์กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์กำรกำหนดรำคำ กลยุทธ์กำรมุ่งเน้นเฉพำะ กลยุทธ์กำรรักษำฐำนลูกค้ำ กลยุทธ์ด้ำนบริกำรอย่ำง
เฉพำะเจำะจง กลยุทธ์กำรตอบสนองที่เร็วรวด
Charles M. Schwab, (2010) ให้ควำมหมำยของควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันว่ำเป็นควำมได้เปรี ยบเชิง
เปรียบเทียบโดยเน้นบทบำทของผู้ประกอบกำรเป็นปัจจัยของควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน โดยเน้นควำมก้ำวหน้ำเป็น
ผลมำจำกควำมไม่เท่ำเทียมกัน ด้ำนกำรปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เน้นปัจจัยด้ำนกำรศึกษำนวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยี และกำรเพิ่มองค์ควำมรู้ควำมชำนำญ เน้นเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเน้นเรื่องผลกระทบของสภำพแวดล้อมและ
สังคมกำรเมืองที่มี ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประกำร คือที่ดิ น
ทรัพยำกรธรรมชำติ แรงงำน และทุน
Porter, M. E. (2011) ได้รวบรวมแนวคิดต่ำง ๆ เป็นตัวแบบ “The Diamond of National Advantage”
ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประกำร ได้แก่ สภำพปัจจัย (Factors Conditions) อุปสงค์ของผู้บริโภค (Demand Conditions)
อุตสำหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้อง (Related and Supporting Industries) และกลยุทธ์องค์กำรโครงสร้ำงและคู่แข่ง
(Firm Strategy, Structure, and Rivalry)
Rita Gunther McGrath, (2013) ให้ควำมหมำยของควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันว่ำเป็นควำมได้เปรียบใน
หลำย ๆ ด้ำน เช่น มีระบบกำรผลิตที่เหนือกว่ำ มีกำรบริกำรที่เหนือกว่ำ มีต้นทุนด้ำนเงินเดือนค่ำจ้ำงที่ต่ำกว่ำ ควำม
ได้เปรียบที่สำคัญ คือ กำรที่ลูกค้ำให้ควำมสำคัญว่ำมีคุณค่ำ Negroponteเน้น ปัจจัย “ควำมรู้” ว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
Hub Zwart, (2015) ให้ควำมหมำยของควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันว่ำเป็นสภำวะตลำดที่ไม่แน่นอนที่เกิด
จำกกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและกำรเพิ่มควำมเข้มและควำมหลำกหลำยของกำรแข่งขันที่มีผลในควำมสำมำรถของ
องค์กรมำกกว่ำควำมต้องกำรของตลำด กลำยเป็นพื้นฐำนหลัก ถ้ำทรัพยำกรที่สำคัญที่สุดในเชิงกลยุทธ์ข ององค์กร
ที่เป็ นควำมรู้และถ้ำควำมรู้ที่อยู่ ในรูปแบบเฉพำะ ในหมู่สมำชิ กขององค์กรของแต่ ละบุ คคลแล้ วสำระส ำคัญของ
ควำมสำมำรถขององค์กรเป็นกำรบูรณำกำรควำมรู้เฉพำะบุคคล มำเป็นควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันตำมควำมสำมำรถ
ขององค์กร โดยพื้นฐำนทรัพยำกรที่มีอยู่ รวมทั้งบทบำทของเครือข่ำยภำยใต้เงื่อนไขของกำรเชื่อมโยงที่ไม่แน่นอน
ระหว่ำงปัจจัยกำรผลิต ควำมรู้ และผลผลิตควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน เป็นกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถขององค์กร
กับองค์กรอื่น ในกำรดำเนินงำนทำงเศรษฐกิจ หรือสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรดำเนินงำน International Institute for
Management Development องค์กรที่มีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน คือเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นมีผลกำร
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ดำเนินงำนเหนือกว่ำ มีสินค้ำระบบบริกำรได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดสำหรับ
กำรไปสู่สังคมทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Arnold Tukker. (2004) ส่วนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน
(sustainable competitiveness) เป็นควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนขององค์กรที่เหนือกว่ำองค์กรอื่นหรือคู่แข่ง และ
คงควำมเหนือกว่ำนั้นได้ในระยะยำว ควำมยั่งยืนนี้ไม่มีกำหนดว่ำเวลำเท่ำใด และไม่ได้หมำยควำมว่ำจะยั่งยืนตลอดไป
หำกองค์กรใดอยู่ในสถำนะของควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน จะมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนได้ และจะ
เกิดผลกำรดำเนินงำนที่ดี ( Tamar Almor and Niron Hashai, 2004 ; Jay B. Barney, 2012; R. Amit and P.
Schoemaker, 1993)
ความได้เปรียบในการแข่งขัน Michael E. Porter, (2011) ได้กำหนดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของ
องค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่ค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนต่ำกว่ำ ควำมแตกต่ำง และตลำดเฉพำะกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ข้อได้เปรียบนี้ทำให้องค์กรมีประสิทธิภำพสูงกว่ำคู่แข่ง เช่น ตำแหน่งที่เหมำะสมในตลำดอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน
ทักษะ หรือทรัพยำกรที่มีอยู่ สอดคล้องกับ Wu Mei and Chen Chun Yan, (2012)กล่ำวไว้ว่ำ ควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขัน หมำยถึงสิ่งที่ทำให้องค์กำรมีควำมแตกต่ำงจำกผู้อื่น เกิดจำกสินทรัพย์หรือทรัพยำกรบำงอย่ำงที่องค์กำรมี ซึ่ง
องค์กรอื่นไม่มี เป็นควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำให้ประสบควำมสำเร็จมำกกว่ำองค์กำรอื่น ปัจจัยที่เป็นพื้นฐำนที่
สำคัญมำกที่สุดในกำรทำให้เกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันคือ ควำมรู้ (Knowledge) ที่องค์กรต้องพยำยำมสร้ำง
ขึ้นมำ ด้วยกำรเรียนรู้ (Learning) และพัฒนำมำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) ให้ได้ จำกนั้น
ผู้บริหำรต้องดึงเอำควำมรู้ต่ำง ๆ ที่บุคลำกรมี เพื่อมำสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) ให้กับองค์กร นวัตกรรม เป็นกำร
เรียนรู้ กำรผลิต และกำรใช้ ประโยชน์จำกควำมคิดใหม่ เพื่ อให้เกิดผลดี ทำงเศรษฐกิจและสั งคม รวมถึงกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร กระบวนกำรใหม่ กำรปรับปรุงเทคโนโลยี กำรแพร่กระจำยเทคโนโลยี และกำรใช้เทคโนโลยี
ให้ เป็ นประโยชน์ และเกิ ดผลพวงทำงเศรษฐกิ จและสั งคมนวั ตกรรมไม่ จ ำเป็ นต้ องเป็ นเทคโนโลยี และจั บต้ องได้
(Tangible Innovation) เท่ำนั้น เมื่อองค์กรสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมพร้ อมทั้งมีกำรจัดกำรที่ดีในด้ำนต่ำง ๆ แล้ว
ก็จะทำให้องค์กรสำมำรถที่จะสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน (Competitive Advantage)ได้ และตำมทฤษฎี
Michael E. Porterกำรสร้ำงกลยุทธ์ที่สำคัญของกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์
ต้นทุน (Cost Strategy) กิจกำรต่ำง ๆ พยำยำมลดต้นทุนจนทำให้สร้ำงควำมได้เปรียบกว่ำคู่แข่งขัน (2) กลยุทธ์ควำม
แตกต่ำง (Differentiate Strategy) กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
(3) กลยุทธ์มุ่งเฉพำะกลุ่ม (Niche or Focus Strategy) เป็นกำรมุ่งบริกำรลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม นอกจำกนี้ งำนวิจัยของ
Jay B. Barney, (2012) กล่ำวไว้ว่ำ องค์กรต่ำง ๆ ให้ควำมสนใจกำรศึกษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน เนื่องจำกเป็น
ปัญหำร่วมสมัยเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบริษัทในสภำวะกำรแข่งขันในตลำดปัจจุบัน “บริษัทมีข้อได้เปรียบ
ในกำรแข่งขัน มีกำรดำเนินกำรสร้ำงกลยุทธ์ที่มีคุณค่ำ แต่ไม่ถูกนำมำใช้ให้เกิดศักยภำพ” ส่วน Del Socorro Guzmán
Serna, Julieta Mora Ramírez, (2016) พบว่ำ ผลของประสิทธิภำพกำรผลิตที่เหนือกว่ำเกิดจำกกำรจัดกำรทรัพยำกร
ขององค์กร สะท้อนให้เห็นถึงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบริหารการพัฒนา
อำษำ เมฆสวรรค์ , (2515) ได้ กล่ ำวถึ งควำมหมำยของกำรบริ หำรกำรพั ฒนำว่ ำ แบ่ งเป็ น 2 ทรรศนะ
ตำมทรรศนะประกำรแรกนั้น ถือว่ำ กำรบริหำรกำรพัฒนำ หรือ Development Administration คือ กำรบริหำรงำน
หรือกำรบริหำรรำชกำรในประเทศด้อยพัฒนำที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ดังที่เขียนในภำษำอังกฤษ ว่ำ administration in poor developed countries which are committed
to development ส่วนอีกทรรศนะหนึ่งเห็นว่ำ กำรบริหำรกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรบริหำรเพื่อกำรพัฒนำหรือกำรบริหำร
ตำมโครงกำรพัฒนำของประเทศ หรือ administration in development or administration of a program of
national development ตำมควำมเข้ำใจอย่ำงง่ำย ๆ ทั่ว ๆ ไป
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อนันต์ เกตุวงศ์, (2537) มีควำมเห็นว่ำ นักวิชำกำรส่วนใหญ่ถือว่ำ กำรบริหำรกำรพัฒนำมีขอบเขต ครอบคลุม
ไปถึงกำรเมืองด้วย และบำงคนมีแนวคิดกว้ำงมำกถึงขนำดที่กล่ำวว่ำกำรบริหำรกำรพัฒนำหมำยถึงกำรบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ไม่ว่ำจะกระท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นไปตำมนโยบำยและแผน ย่อมถือว่ำอยู่ใน
ขอบเขตของกำรบริหำรกำรพัฒนำทั้งสิ้น โดยมีขอบเขตทั้งทำงด้ ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกำรบริหำร ฉะนั้น
กำรบริ หำรกำรพั ฒนำ จึ งย่ อมหมำยถึ ง กำรบริ หำรของงำนพั ฒนำ หรื อกำรน ำเอำโครงกำรพั ฒนำด้ ำนต่ ำง ๆ
ไปดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งกำรพัฒนำกำรบริหำร หรือกำรทำให้กำรบริหำรมีขีดควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น
อุทั ย เลำหวิ เชี ยร, (2525) บรรยำยถึ งกำรบริ หำรกำรพั ฒนำว่ ำหมำยถึ ง หน่ วยงำนทำงรำชกำร หรื อ
กระบวนกำรของรัฐบำลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหำรกิจกรรมให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ กำรบริหำร
กำรพัฒนำจะช่วยให้กลไกต่ำง ๆ ของรัฐเชื่อมโยงส่วนต่ำง ๆ ของงำนพัฒนำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ กำรบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวคิดของ อุทัย เลำหวิเชียร นั้นยังมีควำมหมำยรวมไปถึงกำรให้
ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมและกำรควบกำรบริหำรโดยประชำชนหรือผู้รับบริกำรด้วย
ตินปรัชพฤทธิ์ , (2528) อธิบำยว่ำ กำรบริหำรกำรพัฒนำ หมำยถึง กำรนำเอำควำมสำมำรถที่มีอยู่ในกำร
พัฒนำกำรบริหำรมำลงมือปฏิบัติตำมนโยบำยแผน แผนงำน หรือโครงกำรพัฒนำประเทศจริง ๆ เพื่อให้บังเกิดควำม
เปลี่ยนแปลงตำมที่ได้วำงแผนไว้ล่วงหน้ำ และควำมเปลี่ยนแปลงตำมที่ได้วำงแผนไว้ล่วงหน้ำนี้ จะมุ่งควำมเจริญงอกงำม
ทั้งด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมื องของประเทศอันจะน ำไปสู่กำรลดควำมทุกข์ยำกของคนทั้ งที่อยู่ ในองค์กำร
(ข้ำรำชกำร) และที่อยู่ภำยนอกองค์กำร (ประชำชน)
George F. Gant, (1979) นักวิชำกำรชำวอเมริกันอธิบำยแนวคิดและควำมหมำยของกำรบริหำรกำรพัฒนำ
(development administration) เป็นคนแรก ๆ โดยมีประสบกำรณ์มำจำกกำรปฏิบัติงำนที่ Tennessee Valley
Authority (TVA.) ว่ำ กำรบริหำรกำรพัฒนำเป็นคำที่ให้ควำมสำคัญกับหน่วยงำนระบบกำรจัดกำร และกระบวนกำร
ต่ำงๆ ซึ่งรัฐบำลจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ พร้อมกันนี้ กำรบริหำรกำรพัฒนำยังเป็น
เครื่องมือของรัฐบำลที่กำหนดให้เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่ำงๆ ของกำรพัฒนำเพื่อทำกำรเชื่อมโยงและทำให้วัตถุประสงค์
ทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจของชำติประสบผลสำเร็จ นอกจำกนี้กำรบริหำรกำรพัฒนำยังช่วยปรับให้ระบบรำชกำรและ
บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ตอบสนองต่อกำรพัฒนำอีกด้วย ดังนั้น กำรบริหำรกำรพัฒนำจึงหมำยถึง
กำรบริหำรนโยบำย แผนงำน และโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ
Irving Swerdlow, (1963) นักวิชำกำรชำวอเมริกันอธิบำยว่ำ กำรบริหำรกำรพัฒนำ หมำยถึง กำรบริหำรใน
ประเทศที่ยำกจนหรือประเทศด้วยพัฒนำทั้งหลำย ทั้งนี้เพรำะกำรบริหำรรำชกำรในประเทศด้วยพัฒนำย่อมมีควำม
แตกต่ำงกันกับกำรบริกำรรำชกำรในประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งอำจพิจำรณำและสังเกตเห็นได้จำกลักษณะของควำม
แตกต่ำงกันหลำยแง่หลำยมุม อำทิ พิจำรณำจำกลักษณะและแบบแผนของกำรบริหำร บทบำทของรัฐบำลและบทบำท
ของข้ำรำชกำร เป็นต้น
โดยนัยเดียวกัน สเวิดโลว์ ยังได้กล่ำวอีกว่ำ ประเทศที่ยำกจนทั้งหลำยมีลักษณะพิเศษหลำยประกำรซึ่งทำให้
รัฐบำลต้องมีบทบำทแตกต่ำงกัน ลักษณะนี้และบทบำทของรัฐดังกล่ำว ทำให้กำรทำงำนของนักบริหำรมีลักษณะ
แตกต่ำงออกไป ในที่ใดก็ตำมที่มีควำมแตกต่ำงนั้นอยู่ กำรบริหำรรัฐกิจจะต้องถือได้หรือเรียกได้ว่ำเป็นกำรบริหำรกำร
พัฒนำ
Merle Fainsod, (1935) นักวิชำกำรชำวอเมริกันได้ให้แนวคิดหรือควำมหมำยของกำรบริหำรกำรพัฒนำว่ำ
โดยปรกติ กำรบริหำรกำรพัฒนำเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรสร้ำงกลไกเพื่อกำรวำงแผนให้เกิดควำมเจริญเติมโตทำงเศรษฐกิจ
กำรระดมและจัดสรรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อให้เกิดกำรแผ่ขยำยรำยได้ของชำติ จะเห็นได้ว่ำ กำรบริหำรกำรพัฒนำนั้น
เกี่ยวข้องอย่ำงมำกกับกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
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Edward W. Weidner, (1962) นักวิชำกำรชำวอเมริกันกล่ำวไว้ว่ำ กำรบริหำรกำรพัฒนำ หมำยถึง กำรปรับ
มรรควิธี (means) ของกำรบริหำรให้เข้ำกับจุดมุ่งหมำยต่ำง ๆ ของแผนงำนของรัฐบำล ซึ่งก่อนอื่น ต้องทรำบถึงควำม
ต้องกำรของรัฐบำลว่ำมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำอย่ำงไรก่อน แล้วจึงนำกำรบริหำรมำช่วยปฏิบัติกำรให้สำเร็จผลตำม
ควำมมุ่งหมำยนั้น
แม้นักวิชำกำรหรือผู้รู้ที่อ้ำงถึงข้ำงต้นได้กล่ำวถึงแนวคิดและควำมหมำยของกำรบริหำรกำรพัฒนำที่คล้ำยคลึง
กันหรือแตกต่ำงกันบ้ำง แต่ได้ปรำกฏชัดเจนว่ำ นักวิชำกำรและผู้รู้ ดังกล่ำวโดยเฉพำะนักวิชำกำรชำวเอเชีย ได้ให้
ควำมหมำยร่วมหรือลักษณะร่วมที่เห็นพ้องต้องกันหรือคล้ำยคลึงกันไว้ด้วย ลักษณะร่วมดังกล่ำวมี 4 ประกำร ได้แก่
ประกำรที่หนึ่ง กำรบริหำรกำรพัฒนำเป็น “กำรบริหำรงำนภำครัฐ” โดยเป็น วิธีกำรหนึ่งหรือแนวทำงหนึ่งที่
หน่วยงำนของรัฐ และ/หรือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐนำมำใช้ทำนองเดียวกับคำว่ำ “กำรบริหำรงำน” หรือ “กำรบริหำร
จัดกำร” ซึ่งครอบคลุมกำรบริหำรงำนที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง กำรดำเนินงำนในลักษณะเป็นเครือข่ำย และกำร
ผสมผสำนกับแนวทำงกำรบริหำรกำรพัฒนำอื่น เช่น กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (good governance) เป็นต้น
ตำมควำมเหมำะสม
ประกำรที่สอง กำรบริหำรกำรพัฒนำเป็น “กำรบริหำรเพื่อกำรพัฒนำ” (administration of development)
หมำยถึง กำรบริหำรที่เกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำ เช่น กำรพัฒนำเมือง กำรพัฒนำชนบท กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำร
พัฒนำรัฐวิสำหกิจ กำรพัฒนำองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ และกำรพัฒนำโครงกำร ทั้งนี้ เป็นกำรให้ควำมสำคัญกับกำร
ปฏิบัติกำรหรือกิจกรรม (action or activity oriented) ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ประกำรที่สำม กำรบริหำรกำรพัฒนำเป็น “กำรพัฒนำกำรบริหำร” (development of administration)
ที่ หมำยถึ ง กำรพั ฒนำหรื อปรั บปรุ งกำรบริ หำรภำยในของหน่ วยงำน เช่ น ปรั บปรุ งที่ โครงสร้ ำง อ ำนำจหน้ ำที่
กระบวนกำร และตัวบุคคล โดยคำนึงถึงสภำพแวดล้อมด้วย
ประกำรที่ สี่ กำรบริ หำรกำรพั ฒ นำให้ ควำมส ำคั ญ กั บ “กำรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ จุ ด หมำยปลำยทำง
(goal oriented) ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชน” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง หรือกำรมี วัตถุประสงค์ที่เน้นกำรอำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรประชำชน ทั้งนี้
ต้องเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้น (change for the better) ไม่ใช่เพื่อกำรรักษำสถำนภำพเดิม (status quo)
เมื่อเป็นเช่นนี้ กำรบริหำรกำรพัฒนำ จึงเป็น มรรควิธี (means) แนวทำง หรือวิธีกำรหนึ่ง หรือ "เหตุ" เพื่อ
นำไปสู่ จุดหมำยปลำยทำง (ends หรือ goals) หรือ "ผล" ซึ่งจุดหมำยปลำยทำงแบ่งเป็น จุดหมำยปลำยทำงเบื้องต้น
(primary goal) คือ กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำร และจุดหมำยปลำยทำงสูงสุด (ultimate goal) คือ
กำรพัฒนำประเทศชำติ ซึ่งอำจแบ่งเป็น ประเทศชำติเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
สรุป กำรบริหำรกำรพั ฒนำ เป็ นแนวทำงหรือวิ ธีกำรหนึ่ งของกำรบริหำรจั ดกำรของหน่ วยงำนภำครัฐที่
นำมำใช้ในกำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนำรวมทั้งกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรบริหำรภำยในของหน่วยงำนของ
รัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ กระบวนกำร และบุคคล โดยคำนึงถึงสภำพแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ มี
จุดหมำยปลำยทำงเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศชำติและประชำชนไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
กำรบริหำรกำรพัฒนำมี ควำมส ำคัญ ไม่ เพียงเป็ นแนวทำงหรื อวิ ธี กำรหนึ่ งที่หน่วยงำนของรัฐ และ/หรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐนำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรเท่ำนั้น แต่ยังมีควำมสำคัญในลักษณะที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรรำชกำรอีกที่จะนำไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศชำติและกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชน ในเวลำ
เดียวกัน กำรบริหำรกำรพัฒนำยังเป็นวิธีกำรหรือแนวทำงกำรบริหำรงำนที่เป็นระบบ เป็นวิชำกำร มีทิศทำงที่ชัดเจน
ครอบคลุม และช่วยเพิ่มควำมมั่นใจในกำรบริหำรงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมตลอดถึงกำรคำนึงถึงสภำพแวดล้อม
เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำรทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอีกด้วย
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แนวคิดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
อำจกล่ำวได้ว่ำผลกำรดำเนินกำรตำมแผนฯ ที่ผ่ำนมำนั้น จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรพั ฒ นำจั ง หวั ด ในช่ ว งปี ที่ ผ่ ำ นมำ (พ.ศ.2557-2560) ได้ ท บทวนยุ ท ธศำสตร์ แ ละก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ไ ว้ ว่ ำ
“ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนำนำชำติบนพื้นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” ซึ่งมีเป้ำประสงค์รวม คือ
1) สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวที่หลำกหลำยจำกทั่วโลก มีกำรพัฒนำ
คุณภำพของกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว มีกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มมำตรฐำนของเมืองด้ำนต่ำง ๆ และมีกำร
กระจำยรำยได้อย่ำงทั่วถึง
2) สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชำชนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับกำรเตือนภัยที่ดีมีประสิทธิภำพ
3) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และให้มีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเป็นฐำน
ในกำรสร้ำงรำยได้ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
และประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : “แหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีมำตรฐำนระดับโลก”
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : “สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชำชน”
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : “พัฒนำองค์กรให้สำมำรถรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวสู่มำตรฐำนสำกล”
โดยในประเด็นยุทธศำสตร์ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรท่องเที่ยว
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ในกำรสร้ำ งงำนสร้ำ งอำชี พ ของประชำชนในพื้ น ที่ ให้อยู่ ดี กิน ดี กำรอนุ รักษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพ ยำกรธรรมชำติอย่ำ งจริงจั งสู่ควำมยั่ง ยืน รวมทั้ งมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพ ย์สิ น
ของประชำชนและนักท่องเที่ยว กำรบูรณำกำรดำเนินงำนร่วมกับทุกภำคส่วน และกระบวนกำรชุมชนเข้มแข็ง
จำกกำรพั ฒ นำที่ ผ่ ำ นมำ จั ง หวั ด ภูเก็ต ได้ รับ กำรจั ด สรรงบประมำณ เพื่ อด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์
กำรพั ฒ นำจั ง หวั ดแยกเป็น แต่ ล ะด้ำ นดั ง นี้กำรพั ฒ นำด้ ำ นเศรษฐกิจกำรพั ฒนำด้ ำ นกำรรักษำควำมมั่น คงและ
ควำมสงบเรียบร้อยและ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

แนวทางการปฏิรูปจังหวัดภูเก็ตสู่จังหวัดที่พัฒนาโดยใช้แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แนวทำงกำรปฏิรูป จังหวัดภูเก็ตสู่จังหวัดที่พัฒนำโดยใช้แนวทำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีนั้น มีหลักกำร
สำคัญคือกำรพ้นจำกกับดักของรำยได้ปำนกลำง (Middle-income Trap) ที่จะมีกำรพัฒนำรำยได้ต่อคนให้ถึง
40,000 บำท/เดือน ภำยในปี 2575 และกลุ่มรำยได้น้อยสุดจะอยู่ที่ 12,000 บำทต่อเดือน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
ของรำยได้ มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีควำมสะดวกทันสมัย มีควำมปลอดภัย กำรเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรใช้เทคโนโลยี Digital มำกขึ้นในปัจจุบัน
สำหรับภำพรวมในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตเป็นเมื องที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำทุกด้ำนสูง เป็นเมืองที่ได้รับ
เลือกเป็นจังหวัดนำร่องในกำรดำเนินโครงกำรหลำยๆ โครงกำร หรือได้รับกำรคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบในด้ำน
ต่ำงๆ ทำให้เป็นจังหวัดที่พร้อมจะก้ำวสู่จังหวัดที่พัฒนำแล้ว ที่สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของประชำคมโลกได้
เพื่ อสร้ำงเศรษฐกิจ ใหม่ เป็ น ฐำนรำยได้หลั กของประเทศในยุ คเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่ อนด้ วยนวัต กรรมเทคโนโลยี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เน้นภำคบริกำร (ประเทศไทย 4.0) ในอนำคต นอกจำกนี้มีโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ที่รัฐได้
สนับสนุนและบำงโครงกำรได้สำเร็จแล้ว และบำงโครงกำรกำลังดำเนินกำรและบำงโครงกำรได้อยู่ในแผนและกำลัง
อยู่ ในส่ว นของกระบวนกำรซึ่ งกำลั งจะเกิด ขึ้น ในอนำคตอันใกล้ นี้ ซึ่ง ถ้ำ โครงกำรเหล่ ำนี้ สำเร็จภำยใน 5-10 ปี
จะเปลี่ยนโฉมหน้ำกำรพัฒนำของจังหวัดภูเก็ตไปอย่ำงมำก โดยเฉพำะกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับควำม
เปลี่ยนแปลง กำรจรำจรต่ำงๆ ที่หนำแน่นก็จะมีควำมคล่องตัวเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี้กำรที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็น
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Smart City ก็จะส่งเสริมกำรจ้ำงงำนและ Start Up เป็นกำรสร้ำงเศรษฐกิจทำงเลือกใหม่อีกทำงหนึ่ง มีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย กำรพัฒนำคนที่ขับเคลื่อนโดยกำรประสำนพลังประชำรัฐ เน้นกำรมีส่วนร่วม
จำกทุ ก ภำคส่ ว น พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและยกระดั บ คุ ณ ภำพวิ ช ำชี พ มุ่ ง พั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น ด้ ว ย
Business Model ที่ดี ขับเคลื่อนกำรลงทุนเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ที่สำมำรถต่อยอดจำกธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็น
ฐำนรำกสำคัญของจังหวัด เกิดกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศเป็นจำนวนมำก ซึ่งกำรพั ฒนำทุกด้ำ นจะควบคู่ไปกับกำรใส่ใจและพัฒนำสิ่ง แวดล้อมควบคู่กันไป
และเน้นกำรใช้พลังงำนทำงเลือกหรือพลังงำนทดแทนมำกขึ้น

สรุป
จำกปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น พอจะสรุปได้ว่ำ ปัญหำที่เกิดจำกกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว
ของจังหวัดภูเก็ตทั้งในส่วนของกำรลงทุนภำคเอกชนในกำรพัฒนำ อสังหำริมทรัพย์และจำนวนนักท่องเที่ยวที่นิยม
เดินทำงเข้ำมำยังจังหวัดภูเก็ตอย่ำงต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรเข้ำมำทำงำนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้
นำมำซึ่งปัญหำต่ำงๆมำสู่จังหวัดภูเก็ต ทั้งด้ำนสังคม ด้ำนวัฒนธรรม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำจังหวัด ต้องอำศัยกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของภำคธุรกิจ ภำครัฐ
และภำคประชำสังคมทุกๆ องค์กรภำยในจังหวัด ในกำรใช้ประโยชน์ของทรัพย์กรของจังหวัดภูเก็ตที่มีอยู่ และสร้ำง
ขึ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินพัฒนำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนวำงรำกฐำนกำรแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยำว โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ ที่จะส่งผล
ต่อกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจและอัตรำกำรจ้ำงงำนของจังหวัดอย่ำงยั่งยืนในอนำคต และเป็นกำรกระตุ้นให้ภำคเอกชน
เกิดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงแนวทำงกำรทำธุรกิจอย่ำงมีศักยภำพ
โดยควบคู่ไปกับกำรรักษำวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูเก็ต ที่กำลังจะสูญหำยไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจขนำดกลำงและ
เล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ (start up) ในด้ำนเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่น
กับตลำดโลก สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำรของจังหวัดภูเก็ตให้ทัดเทียมกับนำนำชำติต่อไป
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ABSTRACT
Good oral health is an important for good general health. Education has been an
essential component of action to promote oral health and prevent disease. The objective of
this review articles is to present an updated review of health literacy and oral health literacy.
The results of different studies in Thailand on health literacy and oral health literacy were
included in this study. Articles were searched from various database such as, ScienceDirect,
Pubmed, Scopus and Google Scholar typing the words “health literacy”, “oral health
literacy”, “oral health status”. By the application of inclusion criteria, articles were selected
and included in this review. This review article presents an updated review on health literacy
and oral health literacy in context to Thailand as obtained from various studies.
KEYWORDS
Health, health literacy, oral health literacy, oral health status, Thailand.
ABBREVATIONS
Health literacy (HL), oral health literacy (OHL), oral health knowledge (OHK), oral
health status (OHS), health education (HE), oral health education (OHE)
INTRODUCTION
Good oral health is free of any oral health problems such as toothache, caries,
gingivitis, periodontal disease, tooth loss, etc. Failure to incorporate oral health into general
health promotion, people are likely to suffer from oral health problems leading to a poor
quality of life. The common risk factors of tooth loss includes dietary risks containing high
amount of sugar, smoking, high blood pressure, high body mass index, physical activity,
high blood sugar, high cholesterol, diabetes, air pollution, alcohol use, and drug use.("The
State of U.S. Health: Innovations, Insights and Recommendations From the Global Burden
of Disease Study," 2013; Suttagul, 2018)
Health Literacy (HL) is a relatively new concept in health promotion. It is a
composite term to describe a range of outcomes to health education (HE) and
communication activities. From this perspective, HE is directed towards improving health
literacy (Don Nutbeam, 2000). Health literacy have been defined as the levels of individual
that can perceive, manage, and understand health care and service information including the
ability to make a decision to maintain healthy (Davis et al., 2006; Nutbeam & Kickbusch,
1988). Health literacy can be divided into 3 aspects; ‘basic/functional literacy’ which is the
ability to read and understand health information such as consent forms and medical labels,
‘communicative/ interactive literacy’ which is the ability to use the health knowledge to
communicate and participate in order to take care one’s self, and ‘critical literacy’ which is
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the ability to analyze the validity and reliability of the received information (D Nutbeam,
2000). Previous studies found that people with low health literacy have higher risk of
having disease, to have less utilization of preventive health services, and to have higher rate
of hospital admission, including higher risk of chronic diseases than those with higher
health literacy (Berkman, Sheridan, Donahue, Halpern, & Crotty, 2011; Berkman,
Sheridan, Donahue, Halpern, Viera, et al., 2011).
Low health literacy has significant implications for pediatric health even in
developed countries like U.S. as the parents have limited health literacy (Yin et al., 2009).
Parents use health literacy skills on a daily basis to care for their children as they seek to
understand the health information they encounter from such sources of information as
health providers, peers, and the mass media (Kumar et al., 2010; Yin et al., 2009). Health
literacy tasks involving quantitative or numeracy skills, such as interpreting nutrition labels
to determine appropriate portion size, dosing liquid medications, and mixing infant formula,
may be particularly difficult for parents (Rothman et al., 2006). A study was done to
assessed the health literacy and numeracy skills of Spanish-speaking parents and care givers
of young children found that of 176 caregivers, 77% had adequate health literacy, whereas
only 0.6% had 9th grade or greater numeracy skills (Yin et al., 2012). Fewer than half
(45.5%) were able to read a liquid antibiotic prescription label and demonstrate how much
medication to administer within an oral syringe. Less than one-third (31.8%) were able to
interpret a food label. They concluded that many Spanish-speaking parents have difficulty
performing health-related literacy and numeracy tasks.
Hence, HL also addresses health services, which is important because much of what
needs to be addressed is how health care is delivered. The framework for health literacy
involves both individual skills and abilities as well as system complexities as shown in
Figure 1 (Parker, 2009).

Figure 1. Health literacy framework (Parker, 2009).
Oral Health Literacy (OHL) is the degree to which people have the capacity to
obtain, process, and understand basic oral and craniofacial health information and services
needed to make appropriate health decisions (Healthy People 2010, 2010). OHL is defined
as “the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and understand
basic oral health information and services needed to make appropriate health decisions”
("National Institute of Health. The invisible barrier: literacy and its relationship with oral
health. A report of a workgroup sponsored by the National Institute of Dental and
Craniofacial Research, National Institute of Health, U.S. Public Health Service, Department
of Health and Human Services," 2005).
There are growing evidences that mothers’ OHL is related to children’s oral health (Bridges
et al., 2014; "Divaris K, Lee JY, Baker AD, Vann WF Jr. Caregivers' oral health literacy
and their young children's oral health-related quality-of-life," 2012; "Hom JM, Lee JY,
Baker AD, Vann WF Jr. Oral health literacy and knowledge among patients who are
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pregnant for the first time," 2012; "Lee JY, Divaris K, Baker AD, Rozier RG, Lee SY,
Vann WF Jr. Oral health literacy levels among a low-income WIC population," 2011;
"Thailand Basic Indicator: Adult literacy rate. 2007-2011," 2013). It is found that the
caregivers with higher literacy scores were likely to have children with less treatment needs
("Hom JM, Lee JY, Baker AD, Vann WF Jr. Oral health literacy and knowledge among
patients who are pregnant for the first time," 2012). In addition, low-literacy caregivers
related with increased emergency children’s dental care expenditures and total cost of oral
care ("Tam A, Yue O, Atchison KA, Richards JK, Holtzman JS. The association of
patients’ oral health literacy and dental school communication tools: a pilot study," 2015).
Hom et al. conducted an observational cohort study to determine the levels of and examine
the associations of oral health literacy (OHL) and oral health knowledge (OHK) in 119 lowincome patients who were pregnant for the first time in North Carolina ("Hom JM, Lee JY,
Divaris K, Baker AD, Vann WF Jr. Oral health literacy and knowledge among patients who
are pregnant for the first time," 2012). They measured OHL by means of a dental word
recognition test and assessed OHK by administering a 6-item knowledge survey. The
results showed that there was a positive correlation between OHL and OHK. Higher OHL
levels were associated with correct responses to two of the knowledge items. They
concluded that the OHL was low in the study sample. There was a significant association
between OHL and OHK. Low OHL levels and, thereby, low levels of oral health
knowledge, might affect health outcomes for both the mother and child. Tailoring messages
to appropriate OHL levels might improve knowledge.
Oral Health Status
Prevalence of Dental Caries
Dental caries in children is still a major public health problem in many countries,
including Thailand especially those from low-socioeconomic families (Krisdapong,
Prasertsom, Rattanarangsima, & Sheiham, 2013; Schwendicke et al., 2015; Srisilapanan,
Nirunsittirat, & Roseman, 2017). The common risk factors of dental caries and tooth loss
includes dietary risks containing high amount of sugar, smoking, high blood pressure, high
body mass index, physical activity, high blood sugar, high cholesterol, air pollution,,
alcohol use, and drug use as shown in Figure 2 ("The State of U.S. Health: Innovations,
Insights and Recommendations From the Global Burden of Disease Study," 2013).

Figure 2. Common risk factors of tooth loss ("The State of U.S. Health: Innovations,
Insights and Recommendations From the Global Burden of Disease Study," 2013).
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Poor oral health afflicts many low-income and other vulnerable populations. Poor
oral health can lead to tooth decay, periodontal disease, plaque buildup, pain, and even the
quiet and deadly advancement of oral cancer. It also leads to unnecessary and expensive
visits to the emergency department to treat pain of tooth decay and periodontal disease but
not the causal conditions.
The Thailand National Oral Health Survey (TNOHS) provides an estimate of oral
health status; an assessment of the burden of selected oral diseases; and an explanation of
determinants of oral health and known risk factors. The first TNHOS was conducted in
1977 by the Ministry of Public Health under the responsibility of the Dental Health Bureau.
Since the second survey in 1984, it has been conducted every five years. The most recent
TNHOS was in 2012 (Health Bureau Dental. Report on the Seventh National Oral health
Survey of Thailand 2012, 2013). During the past several decades, the Bureau of Dental
Health, under the Ministry of Public Health, has implemented several oral health projects
based the information from the TNHOS for pre-school children, school children, and other
age groups. In the earliest studies of caries prevalence of children in Thailand, their
prevalence was higher in urban than in rural areas (Bratthall, Serinirach, Carlsson, &
Lekfuangfu, 1986; Kridakara, Boozayaangool, Yuktananda, & Volker, 1956; Petersen,
Hoerup, Poomviset, Prommajan, & Watanapa, 2001). Similarly, the data from the first
TNOHS in 1977 reported the prevalence of dental caries in 3, 5-6, and 12 year-old children
was higher in urban areas than rural areas (Health Bureau Dental. Report on the Seventh
National Oral health Survey of Thailand 2012, 2013).
The prevalence of dental caries is higher in urban areas than rural areas of Thailand
due to high sugar intake. There has been a marked increase in sugar intake in both urban
and rural Thailand (Tran & Jeong, 2015). This may have an effect on the prevalence of
dental caries in Thai children.
Another study determined the trends over time in the prevalence of dental caries and
assess the difference in the trends of dental caries between children of urban and rural areas
(Srisilapanan et al., 2017). Linear regression was used to examine trend of dental caries
prevalence and mean number of teeth with caries, filled and missing due to caries
(dmft/DMFT) in urban and rural, of 3-, 5-6 and 12-year olds from seven Thailand National
Oral Health Surveys conducted approximately every 5 years from 1977 to 2012. There was
in the decline of caries prevalence and mean dmft/DMFT in every age group. There were
differences in the prevalence and quantity of dental caries between urban and rural school
children. Significant results were observed in the mean dmft of 3 year-olds and the mean
DMFT of 12 year-olds. A significant trend of declining prevalence of dental caries was
observed in urban children ages 5-6, along with urban 12 year-olds. A declining trend of
mean dmft for 3 and 5-6 year-olds, and mean DMFT for 12 year-olds was observed in both
rural and urban areas, but significant results were shown in urban 3 and 5-6 year-olds, and
urban 12 year-olds. For restoration outcome, both urban and rural of all age groups have an
increasing trend of mean ft/FT index. They concluded that there have been differences over
time in the prevalence and quantity of dental caries between urban and rural school children.
Associations of sociodemographic and behavioral factors with DMFT and
Condition-Specific impacts (CS-impacts) attributed to dental caries was investigated
(Krisdapong et al., 2013). For both groups, DMFT scores were associated with gender,
geographic area and recently receiving dental treatment. Geographic area was the only
socio-behavioral factor independently associated with CS-impacts. Dental caries accounted
for the significant associations of sugary snacks and drinks consumption with CS-impacts.
Significant associations of CS-impacts with consuming crispy snacks in 12-year-olds and
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fizzy drinks in 15-year-olds became non-significant when DT was entered into models.
They concluded that there were considerable geographic differences in DMFT and CSimpacts attributed to dental caries among Thai children.
Another study done was 11-13 year Thai school children examined for dental caries,
dental fluorosis and Streptococcus mutans in 100 children lived in an urban district,
Bangkok, and 71 children in a rural district, Petchaboon (Bratthall et al., 1986). Saliva
samples were analyzed for S. mutans by the spatula method. The fluoride content of the
drinking waters was also determined. The prevalence of caries, diagnosed according to
WHO, was 89% in Bangkok and 18% in the rural district. Mean DMFT was 3.46 and 0.38
respectively. S. mutans was found in 98% of the urban children and in 82% of the rural.
The differences in distribution between S. mutans and DMFT classes were statistically
significant for the total sample. Mild fluorosis was present in some of the rural children.
Oral Health Status (OHS)
Weraarchakul and Weraarchakul did study to explore oral health status (OHS) in
pediatric patients with renal diseases at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University. 97
pediatric patients with renal diseases were allowed by their parents to participate in this
study (Weraarchakul & Weraarchakul, 2015). Data were collected from medical records,
questionnaires and oral examination records. The OHS was recorded using the decay,
missing and filling teeth index, Plaque index, Calculus index, Modifies gingival index,
Developmental defects of enamel index and Gingival enlargement index. They found that
the average age of the pediatric patients with renal diseases was 11.53+3.7 years (ranged
4-17 years). The majority of subjects were able to (a) brush their teeth twice a day (77.3%),
(b) visit dentists only when they had any symptoms (79.4%) and (c) never visit dentists for
previous six months (73.2%). The prevalence rate of dental caries was 78.4%. Decay, missing
and filling of deciduous teeth (dmft) were 1.6+3.1 teeth/person. Decay, missing and filling of
permanent teeth (DMFT) were 1.7+2.5 teeth/person. The average value of plaque index was
1.4+0.6. The average value of calculus index was 0.3+0.4. The average value of modified
gingival index was 1.3+0.4. The prevalence rate of enamel defect and gingival enlargement
were 27.8% and 16.5%, respectively. They concluded that the most common oral health
problem of these pediatric patients was dental caries. The majority of subjects had visited
dentists only when they had symptoms and never visited dentists for the past six months.
Similarly, a study was done in to access the oral health status of children of 5-12 years
old in 4 villages in northeastern Myanmar. They found that 94% and 39% of the 5- and 12year-old children, respectively, had never brushed their teeth. Few children had snacking
habits. Most of the children; 75% of the 5-year-olds and 85% of the 12-year-olds - had no
caries experience. The mean dmft score of the 5-year-olds was 0.9, while the mean DMFT
score of the 12-year-olds was 0.2. Signs of moderate to severe gingivitis were found in 42%
of the 5-year-olds, and 40% of the 12-year-olds had dental calculus. Hence. they concluded
that the prevalence and severity of dental caries among the children was low. Their oral
hygiene habits and periodontal conditions were not satisfactory and need to be improved.
Oral Health Literacy (OHL) and Oral Health Status (OHS)
Oral health literacy plays as a mediator between culture and society, the health
system, education system, and oral health outcomes indicating that it may be a new
determinant of oral health and should be considered more intensively in oral health research
(Horowitz & Kleinman, 2008).
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A study done to determine the relationship between OHL with selected sociodemographic variables and oral health status among 187 adults in Karnataka, India using
the Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (Haridas et al., 2014). They found that
OHL was not associated with sex, age, or ethnicity in this sample population. But, OHL
was associated with oral health status. Lower OHL was associated with poorer oral health
status. They mentioned that OHL instruments can be considered to be a screening tools to
identifying individuals or groups with poor oral health outcomes. In addition, there is a
relationship between caregivers’ OHL and the OHS of their children. A study was done to
study the relationship between caregivers’ OHL and the OHS of their children in an Hong
Kong (Bridges et al., 2014). They found that 301 caregivers OHL was associated with their
child’s oral health status.
In Brazil, a study was done to study the association of oral hygiene frequency and
presence of visible biofilm in the primary dentition in 90 children, aged up to 4 years old,
outpatients of the University Hospital of the Rio de Janeiro State University (Santos, Séllos,
Ramos, & Soviero, 2007). The parents answered a structured questionnaire about oral
hygiene methods and frequency. Two biofilm indices were used; simplified (BF1) and
conventional (BF2). BF1 classifies biofilm as absent, thin or thick, in anterior and/or
posterior teeth, and provides a score for the patient, whereas BF2 classifies biofilm as
absent or present, provides scores for 3 surfaces of each tooth and the final score is the
percentage of tooth surfaces with biofilm. They found that more than half of the parents (51
- 56.7%) reported they cleaned their child's teeth at least twice a day, while 7 (7.8%) had
never cleaned their child's teeth. BF1 revealed that 12.2% (11) of the children had no
visible biofilm, 37.8% (34) had thin biofilm in anterior and/or posterior teeth, 27.8% (25)
had thick biofilm in anterior or posterior teeth and 22.2% (20) had thick biofilm in both
anterior and posterior teeth. BF2 revealed a mean value of 21.8%. No statistically
significant correlations were found between oral hygiene frequency and the two biofilm
indices, indicating that oral hygiene frequency was not associated to oral hygiene quality in
the evaluated sample.
Oral Health Information
Different educational interventions have been used varying from the simple delivery
of information to more complex programs involving psychological and behavior change
strategies. Knowledge, attitudes, behaviors, intentions, beliefs, use of dental services and
OHS and adoption of healthier lifestyles have all been targeted for change as a result of
these interventions, which has stood the test of time as dentistry’s most pioneering
testimony towards concern with the prevention of oral diseases.(Kay & Locker, 1996)
Petersens et al. did a two-year study assessed the benefit of an enhanced oral health
promotion program combined with a closely supervised tooth brushing program in schools
in Thailand, using toothpaste containing 1,450 ppm F- and 1.5% arginine, on oral health and
dental caries (Petersen et al., 2001). 15 southern Thailand schools and 3,706 pre-school
children were recruited: 8 schools with 1,766 children as controls; 7 schools with 1,940
children in the intervention groups. Of the intervention schools five were classified as
cooperative school and two as non-cooperative schools, based on the criteria of 80%
participation in the prescribed tooth brushing activities. The DMFT and DMFS increments
("enamel and dentine") were 1.19 and 1.91 for the control group and 1.04 and 1.59 for the
intervention groups. These represent 12.6% and 16.8% reductions in caries respectively.
The DMFT and DMFS increments ("dentine threshold") were 0.26 and 0.44 for the control
group and 0.19 and 0.29 for the intervention group, representing 26.9%, and 34.1%
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reductions in caries incidence respectively. For the more cooperative schools the benefits
were greater: up to a 40.9% reduction in caries for DMFS ("dentine threshold"). At the 24month examination there were significant improvements in dental plaque scores with
greater improvements seen in the intervention group, greater still in the cooperative schools.
They concluded that the positive effect from use of fluoridated toothpaste (1,450 ppm
fluoride and 1.5% arginine) administered by schoolteachers and undertaken via an
enhanced school oral health program. Optimizing oral health interventions for young
children in Thai schools may have a significant impact on caries incidence resulting in
reductions of up to 34% reductions in caries for all schools included in the study and up to
41% for the most cooperative.
Similarly, Halawany et al. studied the effectiveness of oral health intervention on
the improvement in knowledge and self-reported oral health behavior among 6–8 year old
in 1661 female primary school children in Saudi Arabia ("Halawany HS, Al Badr A, Al
Sadhan S, Al Balkhi M, Al-Maflehi N, Abraham NB, Jacob V, Al Sherif G. Effectiveness
of oral health education intervention among female primary school children in Riyadh,
Saudi Arabia," 2018). The children's level of knowledge was assessed by a selfadministered questionnaire which contained basic information about oral health knowledge,
oral hygiene practices and certain habits that affect teeth. There was a significant increase
in the level of knowledge by 11.24% and level of self-reported behavior by 25% after
intervention. The highest net change in the knowledge due to intervention was noted among
third graders (13.3%), whereas for self-reported oral health behavior, it was noted among
first graders (28.3%). Their results of this study showed that an easy-to-organize and
inexpensive school-based intervention can, on a short-term basis, be effective in improving
the knowledge and self-reported oral health behavior of children.
A study was done in Iran to evaluate oral health literacy, independent of other oral health
determinants, as a risk indicator for self-reported oral health (Sistani, Yazdani, Virtanen,
Pakdaman, & Murtomaa, 2013). Multiple regression analysis served to estimate the
predictive effect of oral health literacy on self-reported oral health status (good versus poor)
controlling for socioeconomic and demographic factors and tooth-brushing behavior. They
found that high age, low education, small living area in square meters per person, poor
tooth brushing behavior, and low oral health literacy scores were significant risk indicators
for poor self-reported oral health. Finally, they concluded that poor oral health literacy was
a significant risk indicator for poor self-reported oral health. It seems that oral health
literacy should thus deserve recognition as an important determinant of oral health. Indeed,
assessment of oral health literacy warrants attention as a priority in oral health promotion
programs in countries with developing health care systems.
Oral Health Literacy Assessment
A study examined the relationship among oral health literacy, oral health
knowledge, socioeconomic factors and pre-school children’s OHS in Thailand
(Vachirarojpisan et al., 2004). The OHL test was developed to measure 3 aspects, which
were basic/functional, communicative, and critical OHL. Mothers who brought their 2-6
years old children to the Pediatric Dental Clinic at Faculty of Dentistry, Mahidol University
were invited to answer a self-administered questionnaire, which consisted of sociodemographic information and OHK, and OHL test. Caries status was collected from
children’s dental records. Mothers who correctly answered OHK items had significantly
higher OHL scores, except the knowledge of cariogenic food. Less than 50% of mothers
correctly understood the words ‘periodontal disease’, ‘root canal treatment’, ‘mottled
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tooth’, ‘scaling’, ‘bridges’, and ‘plaque’ (in Thai). Significant factors associated with
children’s caries status were mother’s education and OHL score. They concluded that the
newly developed OHL test had acceptable validity and reliability to measure various
aspects of oral health literacy. Mother’s education and OHL were significant predictors to
their children’ s caries status. This study reveals the complexity of OHL and help gaining
the understanding of caregivers OHL in relation to knowledge and social variables.
Improvements in Oral Health Literacy
The improvement of oral health literacy, implementation of behavioral changes and
maintenance of good oral health are fundamental objectives of oral health-education
programs (Kay & Locker, 1996). Schools, in conjunction with their educational
commitments, is the most appropriate setting for conducting health-education programs as
opportunities to promote public health goals in a large population of children which can be
achieved at a very low expense (Kwan, Petersen, Pine, & Borutta, 2005).
Dental health education can result in enhancement of objective measures of OHS
and behaviors although it may be less effective in changing attitudes and knowledge
(Brown, 1994). It helps dentists reach school children’s families and community
influencing their attitudes and behaviors at a formative stage (Habbu & Krishnappa, 2015).
School oral health education can be provided by means of professional instructions using
charts, posters, brochures, leaflets, models, audio-visual aids, or presentations (Gambhir,
Sohi, Nanda, Sawhney, & Setia, 2013).
A study was done to assess OHL of refugees in Missouri and evaluate the effect of an
OHE program on OHL and oral health perceptions. Three-phase non-experimental
quantitative research was done in a group of 52 refugees using 2 surveys: Socio-demographic
Survey and Oral Health Perceptions of Refugees; and an Estimate of Oral Health Literacy –
Bilingual 40. They found that good retention of information. The OHL assessment in native
language was significantly higher with 47.31% compared to English assessment. They
concluded that OHE programs are effective at improving OHL and oral health perceptions of
refugees. Bilingual word comprehension is effective at assessing OHL of refugees.
Finding ways to improve oral health in low-income communities is essential to good
health and helping individuals move from poverty to middle class status. It requires a
collaborative effort of a diverse array of health care workers (Bussenius, Reznik, & Moore,
2017). In addition, School-based oral health services have the potential to overcome many
of the logistical barriers to accessing primary preventive oral health services that
disproportionately affect vulnerable populations (Bailit & D’adamo, 2012). In addition,
schools have the potential to link families to systems of care and to impact the social norms
regarding health behaviors.
The Canadian health literacy shows an example that field project gathers a range of
peer-nominated health literacy projects. Canadian definition of HL is defined as “Health
literacy is the ability to access, understand, evaluate, and communicate information as a
way to promote, maintain, and improve health in a variety of settings across the life course”
(Rootman & Gordon-El-Bihbety, 2008). Three- to five-page essays were prepared on the
identified projects and will be placed online to share with others. HL initiatives in Canada is
shown in Figure 3 (Frankish, Gray, Soon, & Milligan, 2011). There are 33 projects across
Canadian provinces, territories, and regions. They address different settings (e.g., schools,
libraries, and workplaces), have different foci (e.g., oral health and mental health), and
address different populations (e.g., aboriginals, children and youth, families).
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Figure 3. Health literacy initiatives in Canada (Frankish et al., 2011).
The strategies that can be taken to improve the HL and OHL is shown in Figure 4
(Dunbar, 2012). The initiatives can be focused on health information for specific target
groups, such as research group, ethnic groups, school groups, etc.

Figure 4. Types of health literacy strategies and approaches (Dunbar, 2012).
A number of projects looked at skills improvement (Health Literacy: Improving
Health, Health Systems, and Health Policy Around the World: Workshop Summary, 2013).
An example in this category was a project working with people who had a chronic illness to
develop their self-management capabilities. Some projects focused on workforce training
and capacity building. The research and knowledge sharing initiatives included projects
such as measuring health literacy, evaluating decision support tools, and measuring
effectiveness of information resources.
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CONCLUSION
This review article presents an updated review on health literacy and oral health
literacy in context to Thailand as obtained from various studies. Good oral health is an
important for good general health. From the various studies, we found that there is low to
moderate health literacy and oral health literacy in various countries including Thailand.
Hence, providing proper information are important instrument to improve health literacy
and oral health literacy. The social gradient could be taken into account when developing
public health strategies.
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ถอดรหัส “ระบบสุขภาพอาเภอ”
Decode District Health System : DHS

ผู้วิจัย

ภัทรภร แคว้นคอนฉิม
นิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกล่าวถึง “ระบบสุขภาพอาเภอ District Health System : DHS” ซึ่งการ
ดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอเป็นแนวคิดที่องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะให้แต่ละประเทศได้นาแนวคิดมาใช้ ใน
การพัฒนาระบบสุขภาพ ประเทศไทยได้นาแนวคิดระบบสุขภาพระดับอาเภอมาใช้ เป็นกลไกในการทางาน ตั้งแต่ ปี
2557 มีการพัฒนากระบวนการดาเนิ นงาน ถอดบทเรียน จนเกิดการพัฒนาเป็นแนวคิดคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) District Health Board : DHB) โดยยึดหลัก UCARE เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย คือประชาชนสุขภาพดี และพึ่งตนเองได้ หากต้องการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอให้ประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายนั้น ควรใช้พื้นที่เป็นฐาน พัฒนาคณะกรรมการให้มีสมรรถนะ และมีภาวะนาร่วม ขับเคลื่อน
งานโดยภาคีเครือข่าย ใช้แนวคิดการดาเนินงาน ตามรูปแบบ 3C1P Model คือ Competency : C คณะกรรมการ
ระบบสุขภาพอาเภอต้องมีสมรรถนะในการดาเนินงาน Collective leadership : C คณะกรรมการระบบสุขภาพ
อาเภอต้องมีภาวะนาร่วม Context based : C การใช้บริบทพื้นที่เป็นฐาน และ Participation : P ภาคีเครือข่าย
ต้องทางานแบบมีส่วนร่วม หากมีการดาเนินการระบบสุขภาพอาเภออย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้ประโยชน์
มากที่สุด เพราะกลไกนี้จะมุ่งตอบสนองต่อการจัดการแก้ปัญหาตามปัญหาของพื้นที่ได้มากขึ้น ประชาชนเข้าถึงการ
ดูแลและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตนเองมากขึ้น
คาสาคัญ : ระบบสุขภาพอาเภอ , คุณภาพชีวิต ,การพึ่งตนเอง
Abstract
This article was arms to cover the district health system :DHS was a concept
proposed by the World Health Organization (WHO) to implement the concept of health
system development. Thailand has adopted the concept of district health system as a
mechanism to work in 2014. The development of the process to remove the lesson until the
development of the idea is the District Health Board Development Committee (DHC).
District Health Board: DHB ), Based on the UCARE principle to achieve its goals. Is
healthy people And self-reliance If you want to operate the district health system to achieve
the goal. Should use space as a base. Develop the Board to perform. And with lead.
Powered by a network partner. 3C1P Model: Competency: C The district health committee
must have the capacity to operate. Collective leadership: C The district health committee
must have contingency. Context based: C The use of space-based context. Participation: P
The network partner must work in a participatory manner. If the district health system is
implemented effectively. People will benefit most. This mechanism is more responsive to
addressing the problem of space. People have access to care and are more involved in self-care.
Key Words : District Health System, Quality of life, Self-Care
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บทนา
การดารงอยู่ของชีวิ ตอย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข ย่อมหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิ ต
เป็นแนวคิดที่ใช้กันจนคุ้นชินในทุกบริบท ถึงอย่างไรการมองคุณภาพชีวิตจากคนต่างกลุ่ม ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม
ต่างเศรษฐกิจ และต่างเป้าหมายก็มีความต่างกัน องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตบางประเด็นก็จะต่างกันไปด้วย ทั้งนี้
สืบเนื่องจากการมองความหมายของชีวิตและคุณภาพมีความต่างกัน เมื่อทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้กาหนดให้
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เป็ น เป้ า หมายของการพั ฒ นาประเทศ โดยใช้ ก ระบวนการแนวคิ ด ระบบสุ ข ภาพอ าเภอ
“District Health System : DHS” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่
เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในพื้นที่และใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ถ้าไม่มีความสมัครใจที่แท้จริงการมีส่วนร่วมจะไม่เกิด ความสมัครใจ
เกิดขึ้นได้เมื่อทาให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงทั้งหมด ฉะนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยระยะเวลา
พอสมควร เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในกันและกันก่อนลาดับแรก แล้วจึงสื่อสารให้เข้าใจและเห็นประโยชน์อย่างรอบ
ด้าน การสร้างการมีส่วนร่วมจะไม่มีทางเกิดได้ตามคาสั่ง แต่ต้องเป็นงานที่มีแผนที่เข้าใจแก่น เป็นอย่างดี แล้วจึง
สร้างและพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนการบังคับหรือล่อเหยื่อเป็นศัตรูตัวร้ายต่อการสร้างการมีส่วนร่วม”การมีส่วน
ร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนาไปปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาเครือข่าย และที่สาคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด 1. ทาให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลาย
เป็นไปอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งความรอบรู้ และ
ประสบการณ์ 2. ทาให้มีการถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจมากเกินไป ซึ่ง อาจ
นาไปสู่การใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่เครือข่ายได้ 3. เป็นการขจัดปัญหา มิให้การดาเนิน
นโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดาเนินการต่อทุก
ฝ่ายได้ 4.ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ทาให้การบริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขอความ
ร่วมมือง่าย 5.การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการทางานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็ น
ระดั บครอบครัว ระดับ โรงเรียน ระดับ ชุมชน ระดั บองค์กร หรือระดั บประเทศนั้นว่ ามี ความส าคัญ อย่ างยิ่ งใน
กระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (ownership) และจะทาให้ผู้มี
ส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (commitment)
ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ นอกจากนั้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นาและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การสนับสนุนให้ภาคส่วนชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น จึงเป็นก้าวย่างที่สาคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ เพราะการรวมตัวของประชาสังคม
หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยดูแลกันเองจะช่วยปลดล็อก ลดความเหลื่อมล้าของการเข้าถึง "โอกาส" ในการเข้าถึง
บริการระบบสุขภาพ และยังก่อให้เกิดมิติหลากหลายของการพัฒนาด้านสุขภาวะที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของประชาชน
อีกมากมาย ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป
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แนวทางการขับเคลื่อน "ระบบสุขภาพอาเภอ"จึงกาลังเป็นกลไกการทางานด้านสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งได้นา
รูปแบบ "ประชารัฐ" เข้ามาดาเนินการ โดยมีภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาค
ท้องถิ่น ตลอดจนโรงเรียนหรือวัด และภาคส่วนอื่น ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพที่ดีของประชาชนร่วมกันซึ่งไม่จากัดเพียงแต่เฉพาะมิติด้านการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มองใน
มุมที่กว้างขึ้นยังสามารถส่งเสริมการป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกันด้วย
ภายใต้กลไกที่เรียกว่า "คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอาเภอ" ที่ยึดหลักการ "ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง" ซึ่งมีหน่วยงานหลักเป็นหัวเรือร่วมขับเคลื่อน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่จะร่วมกันสนับสนุนการทางานของพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้ ในอนาคต ความเป็น รูปธรรมของพื้นที่สุขภาวะ
"ระดับอาเภอ" ที่มีเครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการจัดการตนเองสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ดูแลความเจ็บป่ วย สุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิ ต จะผลักดันให้คุณภาพชี วิตของประชาชนในทุกอาเภอ
สามารถขยายผลสู่ระดับจังหวัด และระดับประเทศได้ในที่สุด
หน่วยงานสนับสนุนจะเข้าไปร่วมสนับสนุนระบบสุขภาพอาเภอ ใน 3 ทุนหลัก ได้แก่ องค์ความรู้ การขยาย
องค์ความรู้ และภาคีเครือข่าย ซึ่ง สสส.เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่ดาเนินงานมากว่า 10 ปี จึงมีความพร้อมอย่างยิ่ง
ในการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายต่างๆ อย่างเช่น อาเภอนี้ต้องการทาเรื่องการพัฒนาผู้สูงอายุก็มาหารือกับ สสส.
หากพื้นที่ยังขาดความรู้เรื่องผู้สูงอายุ สสส.จะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเรื่ององค์ความรู้ หรือแนะนาเครือข่ายเรื่อง
ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้เข้าช่วยเหลือ เป็นต้น
ปัจจุบันการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอาเภอ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สธ. มท. สปสช.และ สสส. เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพอาเภอให้เกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภาพร่วมกัน ตามเจตนารมณ์ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
พ.ศ. 2561 ต้องการให้การขับเคลื่อนและพั ฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้ นที่เป็นไปในทิ ศทาง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ้งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยเอา
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นาและเจ้าของร่วมกัน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
ระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System : DHS) คืออะไร
ระบบสุขภาพระดับอาเภอ เป็นระบบการทางานด้านสุขภาพระดับอาเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการ
บูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ผ่านกระบวนการชื่นชมและการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน สร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน มีความสาคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริก ารสุขภาพอย่างมากด้วยเหตุผล
เชิงระบบที่สาคัญ 2 ประการ (WHO, 1978) ประการแรกในระดับอาเภอมีศักยภาพในการรองรับนโยบายจาก
ส่วนกลาง ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจากบนลงล่าง (Top-Down Process) พร้อมกับรับรู้ความต้องการและความ
จาเป็นในพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารแบบจากล่ างขึ้นบน (Bottom-Up Process) ทาให้เกิดความสมดุล เมื่อ
ต้องมีการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาระบบบริการโดยรวม และมีความใกล้ชิดในการช่วยบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ
การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการในระดับอาเภอมีศักยภาพที่รองรับนโยบายจากส่วนกลางและจังหวัด และ
จัดการนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติตามความจาเป็นและความต้องการของพื้นที่ ประการที่สอง ระบบบริการ
สาธารณสุขในระดับอาเภอ เอื้อต่อการเกิดระบบสาธารณสุขแบบบูรณาการ (Integrated Health Care System)
ทาให้เกิดการผสมผสานของสถานบริการต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ในชุมชนที่มีอยู่ใน
อาเภอ (Unger and Criel, 1995; Van Lerberghe and Lafort, 1990; Mercenier,1986)
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ในต่างประเทศ นั้นมีหลายประเทศที่นาเอาหลักการนี้ไปใช้ในระบบสุขภาพของประเทศ เช่น ประเทศ
อังกฤษ มีระบบสุขภาพเป็นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าแบบรัฐสวัสดิการ แหล่งเงินมาจากภาษีที่รัฐจัดเก็บ มี
หน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศเรียกว่า Department of Health (DH) (ก่อนปี ค.ศ. 2002 เป็น
Department of Health & Social Services: DHSS) และมีระบบสุขภาพที่เรียกว่า National Health Service
(NHS) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 ที่มีบทบาทเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินภาษีรายหัวประชากรสาหรับการบริการในชุด
สิทธิประโยชน์ตามระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งรับผิดชอบร้อยละ 90 ของงบประมาณด้านสุขภาพที่รัฐบาลเป็นผู้
จ่าย ก่อนปี ค.ศ. 2002 มีหน่วยงานสาธารณสุขระดับภูมิภาค (Regional Health Authorities: RHA) 15 แห่ง ซึ่ง
ทาหน้าที่เป็นกากับงานบริการและนิเทศงาน สาหรับหน่วยงาน สาธารณสุขระดับอาเภอ (District Health
Authorities: DHA) มีทั้งหมด 193 แห่ง ซึ่งทาหน้าที่เป็น “ผู้ซื้อบริการ” แทนประชาชน แต่ละหน่วยนี้มีกลไก
บริหารจัดการโดยทีมบริหารงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (District Management Teams) ซึ่งอยู่ภายใต้
คณะกรรมการสุขภาพชุมชน (Community Health Committees) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ในระดับภูมิภาคยังมี
หน่วยงานที่ดูแลยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข (Strategic Health Authorities: SHA) จานวน 28 แห่ง ซึ่งทีม
ผู้บริหารมาจากการแต่งตั้งโดยหน่วยงานสาธารณสุข ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิ (Primary Care Trusts: PCT) ซึ่งดูแลประชากร 150,000 คนต่อ PCT โดยมีระบบตรวจสอบควบคุมโดยคณะ
กรรมการบริหารหน่วยบริการ ปฐมภูมิในพื้นที่ (Local PCT Boards) รับคาแนะนาปรึกษาจากคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ (Professional Expert Committee: PEC) การซื้อบริการมีได้ทั้งจาก PCT และผู้ให้บริการ
เวชศาสตร์ ครอบครัวในท้องถิ่น และการบริการเฉพาะด้านจากหน่วยบริการของระบบสุขภาพ เช่น บริการ
รักษาพยาบาล การบริการฉุกเฉิน การบริการด้านจิตเวช จากข้อสังเกตพบว่า มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่
ต่อเนื่อง บนฐานที่เน้นการบริหารการคลังสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ มี
ข้อจากัดเล็กน้อยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ซึ่งพอจะยอมรับได้ สาหรับประเทศที่มีการพัฒนาโดยทั่วๆ ไปมีความ
เข้มแข็งในการกระจายอานาจของการซื้อบริการให้กับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการทาสัญญา
กับบริษัทภาคเอกชนซึ่งต่อกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ส่วนประเทศนิวซีแลนด์ มีระบบสุขภาพเป็นรูปแบบเดียวกัน
กับการจัดบริการจากประเทศอังกฤษ การบริการสุขภาพของนิวซีแลนด์ ผู้ป่วยทุกคนต้องจ่ายแก่แพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไปเองโรงพยาบาลรัฐจัดตั้งเพื่อรับผิดชอบจัดบริการแก่ผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน
หรือแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่มาให้บริการที่บ้านผู้ป่วย ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยและผู้ต้องขังในเรือนจา ระบบบริการ
สุขภาพระดับพื้นที่เขตของประเทศนิวซีแลนด์ไม่สามารถดาเนินการได้ดีจึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการแข่งขันบริการ
สุขภาพมาสู่การประสานงานร่วมกัน เน้นหลักการของบริการสุขภาพโดยรัฐมากกว่าการแข่งขันทางการค้า เพื่อลด
ปัญหาสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายด้านบริหารและความไม่เท่าเทียมระหว่างพื้นที่ มีข้อมูลว่าการแบ่งพื้นที่เขตออกเป็น 4
เขต มีค่าใช้จ่ายเชิงบริหารแพงมาก จึงได้ยุบจัดการบริการเป็นพื้นที่เดียวทั้งประเทศเรียกว่า Health Funding
Authority (HFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจและบทบาทในการทาสัญญากับผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อจัดบริการทาง
การแพทย์ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้พิการ และบริการสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งการติดตามความต้องการด้านสุขภาพ
ของประชาชนและการติดตามการดาเนินงานของผู้จัดบริการที่ทาสัญญา และระบบสุขภาพของประเทศแคนาดา
เป็นระบบที่ “จ่ายโดยรัฐ บริการโดยเอกชน” โดยแต่ละรัฐทั้ง 10 รัฐและ 3 เขตปกครองจะมีการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพของตนเองโดยต้องสอดคล้องกับกฎหมายสุขภาพคือ Canada Health Act และครอบคลุมประชากร
100% ชาวแคนาดาเรียกระบบสุขภาพของตนว่า “Medicare” ซึ่งเป็นระบบสุขภาพสาหรับประชากรทั่วหน้า และ
ครอบคลุมครบถ้วนทั้งการรักษาในโรงพยาบาลที่จาเป็น และการบริการทางการแพทย์ทั้งในฐานะ ผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก มีลักษณะแบบกองทุนเดียว (Single-Payer) คือ รัฐเป็นผู้จัดการระบบสุขภาพเพียงผู้เดียว ไม่มีระบบ
สุขภาพของเอกชน ลักษณะเช่นนี้ทาให้รัฐต่างๆ รวมทั้งเขตการปกครองสามารถควบคุมการเติบโตของการใช้จ่าย
เพื่อสุขภาพในภาครัฐได้ดีกว่าการควบคุมการเติบโตในภาคเอกชนแพทย์รับค่าตอบแทนในลักษณะ fee-for-service
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ค่าตอบแทนนี้เกิดจากการเจรจาตกลงระหว่างสมาคมแพทย์และรัฐบาลของแต่ละรัฐ ดังนั้นสรุประบบสุขภาพระดับ
อาเภอ คือระบบการทางานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยมีกรอบการดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ แต่ระบบ
สุขภาพระดับอาเภอเองก็ได้กล่าวถึงในด้านการปฏิรูประบบ หรือเรียกว่า “นวัตกรรมสังคม” ตลอดจนการศึกษา
บทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของระบบสุขภาพอาเภอของต่างประเทศนามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความคิด การกาหนดยุทธศาสตร์ รูปองค์กร และกระบวนการ ที่จะช่วยให้ประชาชนมี
ความเข้มแข็งมีความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
หลักการดาเนินงานของระบบสุขภาพระดับอาเภอ คือ
(1) การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ (Unity District Health Team) ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสาคัญกับ Working Relationship ซึ่งนาไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน มีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของทีมอย่างชัดเจนและมีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
(2) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community Participation) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในระดับอาเภอ ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา (ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมดาเนินการร่วมประเมินผล) โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือ การทางานด้านสุขภาพเพื่อยกระดับการพึ่งตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ทอดทิ้งกัน
(3) การทางานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation and Quality)
คุณค่าที่สาคัญของการบริการปฐมภูมิ เป็นคุณค่าที่เกิดทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
(4) การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource Sharing andHuman Development)
โดยให้ความสาคัญกับการระดมทรัพยากรมาใช้ร่วมกันภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและมีการแบ่งปันทรัพยากรทั้ง
คน เงินเครื่องมือ ความรู้ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อใช้ในภารกิจทางสุขภาพ ส่วนการพัฒนาบุคลากร พัฒนา
โดยวิเคราะห์ส่วนขาดและเติมเต็มตามสภาพปัญหาและความต้องการทั้งของบุคคลและหน่วยงาน
(5) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น (Essential Care) เน้นการจัดการปัญหาสุขภาพที่ตอบสนอง
ต่อปัญหาของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพปัญหาสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ตามหลักการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (1A4C) คือ การเข้าถึงบริการ
(Accessibility) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuity) การเชื่อมโยงประสาน (Coordination) การให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensiveness) และชุมชนมีส่วนร่วม (Community Participation) ซึ่งหลักการดาเนิน
งานของระบบสุขภาพอาเภอดังกล่าว ตามกลไกพัฒนา 5 ขั้น เรียกโดยย่อ คือ การใช้หลัก UCARE
แนวทางการประเมินเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอมีแนวคิดที่สาคัญดังนี้ (สานักบริหารการสาธารณสุข,2557)
(1) เข้าร่วมโดยสมัครใจ (Voluntary) เครือข่ายปฐมภูมิระดับอาเภอที่จะเข้าร่วมประเมินเป็นไปโดยสมัคร
ใจ หวังผลเพื่อสร้างการเรียนรู้
(2) ใช้การประเมินโดยเพื่อน (Peer-Review) หรือเครือข่ายโรงพยาบาลด้วยกัน จะทาให้เข้าใจบริบทได้ดี
และทาให้เกิดกัลยาณมิตรที่จะช่วยกันพัฒนาต่อไปในอนาคต
(3) สะท้อนการพัฒนาของตนเอง (Self-Reflection) ให้เครือข่ายปฐมภูมิระดับอาเภอได้สะท้อนการ
พัฒนาตนเองภายใต้บริบท และทรัพยากรที่มีอยู่จริง โดยอาจเทียบเคียงกับเครือข่ายที่มีบริบทใกล้เคียงกันแล้ว
สามารถกาหนดเป้าหมายต่างๆ เป็นขั้นตอนเพื่อให้กาหนดก้าวเดินในการพัฒนาได้
(4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) มองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง และผสมผสานไปกับการทางานแต่ละวัน ไม่เน้นความสมบูรณ์ในครั้งเดียวแต่เน้นการพัฒนา
เป็นขั้นๆ จากเดิมที่ดีอยู่แล้ว
(5) พัฒนาโดยใช้ทีมสหวิชาชีพ (Interdisciplinary Team) ให้ความสาคัญกับการทางานแต่ละวิชาชีพ
โยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ ในโรงพยาบาลและวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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(6) ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม (Patient/Community Involvement)กระบวนการพัฒนาเครือข่าย
สุขภาพระดับอาเภอ มีการนาผู้ป่วย ครอบครัว หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในแง่ร่วมคิด ร่มทา ร่วมวางแผนและ
ตัดสินใจ
แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาสุขภาพระดับอาเภอมี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดข้อที่ 1 การทาแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของระบบสุขภาพ ระดับอาเภอตามแนว
ทางการพัฒนาสุขภาพระดับอาเภอ (กลไกบันได 5 ขั้น) ให้ครอบคลุมหัวข้อย่อย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การทางาน
ร่วมกันในระดับอาเภอ 2) การทางานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการและตัวผู้ให้บริการเอง 3) การแบ่งปัน
ทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร 4) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น 5) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ชุมชน ดังต่อไปนี้
บันไดขั้นที่ 1 การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ (Unity District Health Team)
1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอพร้อมกาหนด
บทบาทหน้าที่ชัดเจน
1.2 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่าเสมอพร้อมหลักฐานการบันทึก
1.3 คณะกรรมการมี การใช้ข้อมู ล วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของอาเภอตาม
ประเด็นสุขภาพที่เลือก
1.4 คณะกรรมการสามารถดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.5 คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
บันไดขั้นที่ 2 การทางานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation)
2.1 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานนาข้อมูลของพื้นที่มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและวางแผนป้องกัน
2.3 เจ้าหน้าที่หรือทีมงานมีความพึงพอใจในงานและผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น
2.4 บุคคลอื่น / ผู้รับบริการเห็นคุณค่าและชื่นชมเจ้าหน้าที่หรือทีมงาน
2.5 เจ้าหน้าที่และทีมงานรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและงานที่ทา
บันไดขั้นที่ 3 การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource Sharingand Human Development)
3.1 มี การแบ่ ง ปัน ทรัพยากรและมี การพั ฒนาบุ คลากรตามความต้ องการของบุ คคลหรือ
หน่วยงานส่งเข้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด/กระทรวง
3.2 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge, CBL, FM) และทักษะ (Skill)
3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานประจา
3.4 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานประจาและพัฒนาด้านใน
ตนเองนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.5 การพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่งานประจานาไปสู่การพัฒนาด้านใน
(Spiritual) ของตนเองสามารถเชื่อมโยงการดูแลมิติทางจิตใจและจิตวิญญาณเข้ากับการให้บริการสุขภาพแก่
ประชาชนได้
บันไดขั้นที่ 4 การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น (Essential Care)
4.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสุขภาพของพื้นที่
4.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาตามบริบทพื้นที่ หรือการดูแลสุขภาพที่จาเป็นของ
ประชาชน
4.3 มีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบทหรือ การดูแลสุขภาพที่จาเป็นของประชาชน
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4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ปัญหา
4.5 มีการขยายประเด็นสุขภาพอื่นหรือสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
บันไดขั้นที่ 5 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community Participation)
5.1 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้านสุขภาพ
5.2 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้านสุขภาพ และ อปท.ชุมชนสนับสนุน
งบประมาณ
5.3 ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนจัดการสุขภาพระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกัน
และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
5.4 ชุมชนและเครือข่ายมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนพร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
5.5 ชุมชนและเครือข่ายมีการกาหนดนโยบายสาธารณะด้านการจัดการสุขภาพมีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองในการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่และมีการปรับปรุงการทางานอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดข้อที่ 2 การดาเนินงานหนึ่งอาเภอหนึ่งประเด็นสุขภาพ (One District One Project : ODOP)
เพือ่ แก้ไขปัญหาตามบริบทโดยตามบริบทโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งมีกระบวนการดังนี้
(1) โดยทีมสุขภาพระดับอาเภอคัดเลือกปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัยหรือเชิงประเด็นอย่างน้อย 1 เรื่อง
ร่วมกับทีมสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(2) มีการกาหนดตัวชี้วัดร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสาเร็จของ
โครงการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ควรแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่
(3) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ต้องทาในรูปแบบของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภออย่างเป็น
รูปธรรม หมายถึง มีการร่วมมือกันระหว่างภาคีต่างๆ ในอาเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการภาคประชาชน และชุมชน
(4) เป้าหมายที่ตั้งต้องมีความท้าทายระดับหนึ่ง หากเป็นโครงการที่ทาอยู่แล้วต้องมีการพัฒนาที่ชัดเจน
มากขึ้น หากเป็นโครงการเดิมขอให้รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานหรือโครงการที่จะดาเนินการต่อเนื่อง
การวัดผล โครงการได้ผลลัพธ์ของตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยการประเมินควรชี้ให้เห็นพัฒนาการและความ
เชื่อมโยงของปัจจัยสาคัญทั้ง 5 ด้าน คือ
1) การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ
2) การทางานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้บริการเอง
3) การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร
4) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น
5) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
มีการปฏิรูประบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS)เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จ ซึ่งการปฏิรูประบบสุขภาพ
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความคิดตลอดจนกาหนดยุทธศาสตร์รูปองค์กรและกระบวนการที่จะช่วยให้ประชาชนมี
ความเข้มแข็งมีความรอบรู้ทักษะตลอดจนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนทั้งหมดรวมเรียกว่า “นวัตกรรม
สังคม” ในการปฏิรูประบบสุขภาพโดยที่กระบวนการ คือ จุดสาคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ งหมด (อมร
นนทสุต, 2557)
นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) (อมร นนทสุต,2557) หมายถึง แนวคิดหรือความคิดยุทธศาสตร์
องค์กรและ/หรือกระบวนการที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาบทบาทของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งมีความรอบรู้
และทักษะตลอดจนทรัพยากรที่อานวยให้สามารถยืนได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยที่เราสามารถประยุกต์หลักการ
จัดการนวัตกรรมสังคมเข้ากับการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS) ได้ในภาพรวมนั้นระบบสุขภาพระดับ
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อาเภอควรมีคุณสมบัติทั้ง 4 ของนวัตกรรมสังคม คือ (1) ความมีคุณค่าต่อสังคม (2) มีความยั่งยืน (3) มี
ประสิทธิภาพและ (4) มีประสิทธิผล
ถึงแม้ว่าการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอได้มีการถอดบทเรียน มีกระบวนการทางานตามแนวคิดของ
นักวิช าการหลายท่ าน ยังพบว่ า ผลลั พธ์ของการด าเนิ นงานคณะกรรมการระบบสุ ขภาพอาเภอ DHS ยังไม่
ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ประเทศไทยตั้งไว้ จึงได้มีการพัฒนาแนวคิด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ : พชอ. (District Health Board :DHB) (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561) ขึ้นมา ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางตาม
แนวทาง “ประชารัฐ”
ระบบสุ ขภาพเป็ น ส่ วนหนึ่ง ของระบบสั งคมและเป็น ส่ วนหนึ่ง ของระบบความมั่น คงของทุกประเทศ
องค์การอนามัยโลกได้เสนอว่าระบบสุขภาพเป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยไม่จากัด เพียง
ระบบบริการสาธารณสุขเท่านั้น ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระบุว่าระบบสุขภาพ จะต้อง
ส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความสาคัญกับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันใน สังคมโดย
การพัฒนาระบบสุขภาพต้องคานึงถึงปัจจัยกาหนดสุขภาพ (Determinants of Health) ที่มีความ หลากหลายทั้ง
จากภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และอื่นๆ โดยจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสร้าง
เสริมสุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนและการพึ่งตนเองได้ของประชาชนบนพื้นฐานของ หลักคุณธรรม จริยธรรม
มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู้และปัญญา ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยคนจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปัจจุบันระบบสุขภาพของทุก
ประเทศทั่วโลกประสบปัญหาท้าทายที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับประเทศไทยกาลังเผชิญกับ
สภาวการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งโครงสร้างของประชากรที่ กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเกิดปัจจัย
ภัยคุกคามสุขภาพของประชาชนจากภาวะโรคที่มีแนวโน้ม เป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น การเกิดโรค
อุบัติใหม่ในพืชและสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีแนวโน้ม ซับซ้อน รุนแรง และควบคุมยากขึ้น การเคลื่อนย้ายของ
ประชากร การเข้ามาทางานของแรงงานต่างชาติ ทั้งการ เกิดภัยธรรมชาติที่จะมีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น
ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ ของคนกลุ่มต่างๆ ขณะเดียวกันโรคมะเร็งและอุบัติเหตุยัง
ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 2 อันดับแรกของคนไทย ซึ่ง ปัญหาสุขภาพเหล่านี้มีแนวโน้มที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถี
การใช้ชีวิตของประชาชนซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยยังขาดระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้า
ระวังด้านการป้องกันโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ขาดกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาสุขภาพของประชากรในระดับพื้นที่ และท้องถิ่น กฎหมายและข้อระเบียบบางประการยังไม่เอื้อต่อ การสร้าง
เสริมสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีใน ระดับชุมชน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเสริมศักยภาพและบทบาทให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ ปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคามสุขภาพโดยชุมชนเอง อันเป็นหลักการที่สาคัญเพื่อ
สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนของ การพัฒนา
ดัง นั้น ในการพัฒ นาระบบสุขภาพของประเทศไทยให้มีความเข้ม แข็ง ขึ้น กว่ าเดิม จึง จาเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่
จะต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพทั้งในด้านของระบบบริการสุขภาพที่ต้องมุ่งเน้นการให้บริการในระดับปฐมภูมิที่ จะ
สามารถเชื่อมระหว่างชุมชนและการบริการในโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการมุ่งเน้นการพัฒนา ระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เข้มแข็ง โดยมุ่งกระจายอานาจการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถ จัดบริการสุขภาพ
ในระดั บพื้น ที่เพื่อตอบสนองต่อปั ญหาและความจาเป็ นด้ านสุ ขภาพของประชาชนในระดั บพื้ นที่ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ที่เสนอให้มีการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเน้นการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยกาหนดสุขภาพ (Determinants of Health) รวมถึงการส่งเสริมการให้ ความสาคัญของมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่
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ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่โดยใช้ “พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็น ศูนย์กลาง” ด้วยการทางานอย่างมีส่วนร่วม ของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ
เพื่อ สร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอาเภอ นับเป็นจุดคานงัดที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยดาเนินการด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานหลักประกันสุข ภาพแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความสาคัญกับ การ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนฐานของระบบบริการจากโรงพยาบาลเป็นฐาน สู่การ มี
พื้นที่เป็นฐาน และจากบริการภายในระบบที่มีโรคเป็นศูนย์กลาง สู่บริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อทา ให้
ระบบบริการสุขภาพมีคุณลักษณะของ การมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยได้กาหนด หลักการ
(Conceptual design) กรอบการปฏิรูป ระบบบริการสุ ขภาพ การจั ด การสุ ขภาพในระดั บ อาเภอ/พื้ น ที่
(District/Local Health) ทาให้ระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง บนพื้นฐานของการมีระบบที่สามารถตอบสนองตาม
ความจาเป็นทางสุขภาพ ส่งผลให้เกิด “สุขภาวะ (Well-being)” ทั้งในระดับรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน และทาให้
ภาพรวมของทั้งอาเภอ/พื้นที่ มี คุณลักษณะของการเป็น “อาเภอ/เมืองสุขภาพดี (Healthy District/City)” เป็น
การดาเนินการโดยใช้พื้นที่เป็น ฐาน ให้ความสาคัญกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมต่อกับระบบ
สุขภาพชุมชน ควบคู่กับการ ปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการดูแลตนเองของประชาชน (Health Information
for Self Care) ซึ่งจะ เป็นจุดเปลี่ยนทาให้ประชาชนเข้าถึ งข้อมูลเพื่อการดูแลตนเองที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
สามารถนาไปปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนสู่พฤติกรรมสุขภาพดีรวมถึงปฏิรูปให้มีการใช้การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ ตามแนวคิด “การแพทย์หลักของชาติ” ในการพึ่งตนเอง ดูแลตนเอง และบูรณาการอยู่ในการ
ให้บริการสุขภาพ ทุกระดับ เพื่อตอบสนองตามความจาเป็นทางสุขภาพของประชาชน รวมทั้งมีระบบการสื่อสาร
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินระดับพื้นที่ เพื่อรองรับระบบการส่งต่ออย่างเป็นระบบ เชื่อมโยง รวดเร็วการปฏิรูปเพื่อ
เปลี่ยนฐานของ ระบบบริการจาก “โรงพยาบาลเป็นฐาน” เป็น “พื้นที่เป็นฐาน” อยู่บนพื้นฐานของการไม่ลด
ความสาคัญของ โรงพยาบาล โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการของระบบสุขภาพในระดับ
พื้นที่/อาเภอ เพื่อทาให้มีการอภิบาลระบบสุขภาพพื้นที่/อาเภอ (District/Local Health System Governance)
ผ่านการมี “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (District Health Board)” โดยมีตัวแทน
จาก ภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ กล่าวได้ว่า
การมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ คือ ยุทธศาสตร์สาคัญ ที่เปรียบได้กับคานงัด
(Main lever) ของการทาให้เกิดการเปลี่ยนฐานของระบบบริการ ผลการพิจารณาผ่านองค์ประกอบทั้ง 6 ประการ
(Six Building Blocks) ของระบบบริการสุขภาพตาม กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) โดยเน้นระบบบริการปฐมภูมิที่มีพื้นที่เป็นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิง่ ที่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะต้องหารูปแบบการ บริหารจัดการระดับพื้นที่โดยใช้
แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็ง แก่ระบบสุขภาพอาเภอ โดยจะ
ขับ เคลื่ อนให้ภาคีเครือข่า ยที่ เกี่ย วข้องมาร่ว มด าเนิ นการเพื่อให้ผ ลการด าเนิ น งานสอดคล้องกับ ความเป็ นจริง
สามารถปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (District Health Board) ประกอบด้วย
สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งหรือคัดเลือก จากทั้งภาคสาธารณสุข ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และ ชุมชน
ในอาเภอนั้นๆ มีวาระในการปฏิบัติงานตามที่กาหนด และมีหน้าที่ในการสนับสนุนและติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินการให้บริการสุขภาพระดับอาเภอที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม รวมถึง ประสานงานกับทุกภาค
ส่วนในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอาเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอาเภอ (District Health Board) จะต้องมีความ เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพหลักๆและประเด็นด้านการ
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จัดการระบบและองค์กรต่างๆภายในอาเภอเป็นอย่างดี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสุขภาพที่เหมาะสมและ
นโยบายสาธารณะที่คานึงถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (District Health Board) จะทาหน้าที่ในการสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนสามารถดาเนินกิจกรรม ต่างๆทั้งด้านวิชาชีพและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (District Health Board) ดังนี้
1. พิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของอาเภอ แผนการปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประจาปี รวมถึงงบประมาณ
2. พิจารณาเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทุกไตรมาส
รับทราบและเห็นชอบการจัดหาและนาทรัพยากรต่ างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆภายในอาเภอมาใช้ร่วมกัน
รวมถึงการดาเนินนวัตกรรมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนภายใน
อาเภอ
3. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆทางด้านสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในอาเภอ
4. สนับสนุนให้มีกลไกการประกันคุณภาพ โดยมีการติดตามทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับสินทรัพย์
สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ทรัพยากรทั้งการเงินและบุคลากรในระดับอาเภอ
5. รับฟั ง ข้อร้องเรียน คาอุท ธรณ์ คาร้องทุกข์ จากประชาชน ชุ มชน สาธารณะ และจากบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในอาเภอ
6. สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในอาเภอโดยรวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ท้องถิ่น และชุมชน
7. สนับสนุนและส่งเสริมกลไกต่างๆเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนภายในอาเภออย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการในการวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ การติดตาม
และการประเมินผล
8. สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพใน
พื้นที่ของชุมชนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนและชุมชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม และมีหลักประกัน
สุขภาพอย่างถ้วนหน้า โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
9. แต่งตั้งคณะทางานที่ประกอบด้วยสมาชิกจากภาคสาธารณสุข และอาจรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน
ท้องถิ่นและชุมชน ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการระบบสุขภาพอาเภอและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายในอาเภอให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
10. แต่ง ตั้ ง คณะทางานต่ า งๆของอาเภอ เพื่ อสนั บ สนุน ให้เกิด การดาเนิ นงานการพัฒ นาสุ ขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเภอที่มีประสิทธิภาพ
จากการนาแนวคิดระบบสุขภาพอาเภอ DHS เข้ามาเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนกระบวนการทางาน
แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระดับอาเภอ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เน้นกระบวนงานตามหลัก UCARE พบว่าผลลัพธ์
การดาเนินงานงานระบบสุขภาพอาเภอยังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงมีการปฏิรูประบบสุขภาพ และพัฒนาแนวคิดเป็น
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (District Health Board) กาหนดให้ 4 หน่วยงานหลัก
เข้ามาทางานร่วมกัน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) และส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สสส.) หลั ง จากมี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 แต่ละอาเภอได้มี
กระบวนการดาเนินงานเรื่อยมา ได้มีการถอดบทเรียนการดาเนินงาน จึงพอสรุปรหัสลับของการดาเนินงานระบบ
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สุขภาพอาเภอให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งรหัสการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอที่จะประสบผลสาเร็จนั้น
ต้องประกอบไปด้วยกระบวนการดาเนินงาน ตามรูปแบบ 3C1P Model ดังนี้
1. Competency : C คณะกรรมการระบบสุขภาพอาเภอต้องมีสมรรถนะในการดาเนินงาน สมรรถนะที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการระบบสุขภาพอาเภอ (นพ.สุรเกียรติ อาชานุภาพ
,2557) ได้แก่ 1. การควบคุมตัวเอง หมายถึง การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม
สามารถจัดการกับความเครียดหรือภาวะที่เกิดความกดดันทางอารมณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
สถานการณ์โดยไม่เกิดความรุนแรงทางอารมณ์ รวมถึงการควบคุมตนเองมีผลให้ผู้อื่นสามารถสงบลงได้ เป็นต้น
2. การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการในทางปฏิบัติ
เพื่อการวางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอาเภอ 3. การวางแผน หมายถึง ความสามารถในการ
ดาเนินการตามวงจรของการวางแผน (Planning cycle) ได้อย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาการวางแผน-การให้การสนับสนุนการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา-การควบคุมกากับ -การติดตามผล-และการ
ประเมินผล 4. การนาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การกระตุ้นหรือผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อทาให้คุณลักษณะ
ของระบบสุขภาพอาเภอเข้าใกล้คุณลักษณะของระบบสุขภาพพึงประสงค์ บนพื้นฐานของการรับรู้ เรียนรู้และทา
ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง(Resistance to change) ทาให้สามารถโน้มน้าว
สร้างขวัญกาลังใจ ในการเปลี่ยนแปลงจนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น
2. Collective leadership : C คณะกรรมการระบบสุขภาพอาเภอต้องมีภาวะนาร่วม (อรวรรณ เทพนิยม
,2549) คือ ภาวะการทางานของกลุ่มคนซึ่งสามารถผลัดกันนา ผลัดกันตามในแต่ละสถานการณ์ สามารถทางาน
ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งไม่ใช่ทีมที่มีผู้นาเพียงคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นทีมซึ่งอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนผู้นาโดยขึ้นกั บ
ธรรมชาติของงาน หรือธรรมชาติรอบข้างของงานนั้นๆ (บริบท) ปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น การเล่น
ดนตรี แจ๊ ซ ที มฟุ ต บอล ที มกี ฬ าต่ า งๆ เราพบว่ า การท างานเป็ นที ม ของคนเก่ ง มากๆ หลายๆ คน ที่ มิ ไ ด้
จาเป็นต้องมีโครงสร้างทีม ซับซ้อน เพียงแค่ต้องมาทางานร่วมกันเนื่องจากตัว เนื้องาน นั้นมักจะไม่มี "ผู้นา"
ที่ผู้บริหารเบื้องบนจัดตั้งมาให้ หรือจะให้เลือกตั้งกันเองก็ยังตะขิดตะขวงใจ ทาใจไม่ค่อยได้ ถ้าจะให้ใครมาทาตัว
เป็น "หัวหน้า" หรือ เหนือกว่าคนที่เหลือ ปัญหาที่ตามมาก็คือพอนาคนเก่งๆ มารวมกันนี้กลับมีอาการต่างคน
ต่างใหญ่ ต่างคนต่างมีความสามารถ เรียกว่า "รวมดาว" เก่งๆ กันทั้งนั้น แต่แปลกที่ว่า พอรวมดาวมาไว้ด้วยกัน
กลับทางานได้ผลงานน้อยกว่าการทางานด้วยคนธรรมดาๆ รวมกันทา แนวทางของ Collective leadership
จะช่วยอานวยให้ คนเก่งๆ ที่อยู่กันในทีม แต่ละคนมีความสามารถพลิกแพลงในงานที่ตนถนัดได้ดี สามารถ
สลับกันเป็นผู้นาในส่วนงานที่ตนถนัดได้ และที่สาคัญ "ลงเป็น" ยอมให้เพื่อนคนอื่นขึ้นไปนาได้เช่นกัน โดยคนที่
เหลือก็ช่วยประคอง ช่วยเล่นประกอบช่วยเล่นเสริมให้เพื่อนที่กาลังเล่นนาอยู่นั้น สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้
3. Context based : C การใช้บริบทพื้นที่เป็นฐาน (สุรเกียรติ อาชานุภาพ,2557) โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอในแต่
ละพื้นที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าพื้นที่อาเภอนั้นๆมีสภาวะสุขภาพของประชาชนเป็น
อย่างไร มีปัญหาในเรื่องใดบ้าง หากใช้พื้นที่เป็นฐานจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ และสามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีอย่างเหมาะสม
4. Participation : P คณะกรรมการระบบสุขภาพอาเภอและภาคีเครือข่ายต้องทางานแบบมีส่วนร่วม
(ยุภาพร รูปงาม,2545)
การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง
กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็น ถูกรับฟังและ
นาไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือข่าย และที่สาคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็น
เจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด
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ผลดีต่อการบริหารจัดการเครือข่าย
1. ท าให้การบริหารหรื อการพิ จารณาแนวทางในการแก้ปั ญหามี ความหลากหลายเป็ นไปอย่ างถี่ถ้ว น
รอบคอบเพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งความรอบรู้ และประสบการณ์
2. ทาให้มีการถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจมากเกินไป ซึ่งอาจนาไปสู่
การใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่เครือข่ายได้
3. เป็นการขจัดปัญหา มิให้การดาเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดาเนินการต่อทุกฝ่ายได้
4. ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ทาให้การบริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพขอ
ความร่วมมือง่าย
5. การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
หลักการมีส่วนร่วม
หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การ
ตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วม จะนาไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม และต้องเป็นการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง (meaningful participations) ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มี ส่วนร่วมแล้ว
เท่านั้น
ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องนาไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มี
อานาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐาน
แห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ เราทุกคนต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ระบบสุขภาพอาเภอ DHS เพื่อเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนสืบต่อไป

บทสรุป
แนวทางการขับเคลื่อน "ระบบสุขภาพอาเภอ" เป็นกลไกการทางานด้านสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งได้นารูปแบบ
"ประชารัฐ" เข้ามาดาเนินการ โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคท้องถิ่น ตลอดจนโรงเรียน
หรือวัด และภาคส่วนอื่น ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน
ร่วมกัน ซึ่งมองหลายมิติทั้งด้านการรักษาโรค การส่งเสริมการป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาวะ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตไปพร้อมกันด้วยภายใต้กลไกที่เรียกว่า "คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอาเภอ" ที่ยึดหลักการ "ใช้
พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ซึ่งมีหน่วยงานหลักเป็นหัวเรือร่วมขับเคลื่อน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะร่วมกันสนับสนุนการทางานของพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้ และหากมีการ
ดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด 3C1P Model ประกอบด้วยคณะกรรมการมี
สมรรถนะ มีภาวะนาร่วม ใช้บริบทพื้นที่เป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานในอนาคต เกิดความเป็นรูปธรรมของพื้นที่สุขภาวะ "ระดับ อาเภอ" ที่มีเครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพในการจัดการตนเองสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลความเจ็บป่วย สุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต
จะส่งผลให้ประชาชนในทุกอาเภอมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถขยายผลสู่ระดับจังหวัด และระดับประเทศได้ในที่สุด
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โรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ
Stroke of the elderly

ผู้วิจัย

ศิริรักษ์ ปานเกตุ

บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุมีอัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทาง
ระบบประสาทที่มีความรุนแรงพบมากในผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
พยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมอง อาการ และอาการแสดง สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นภัยคุกคามกับชีวิต และอาจส่งผลให้เกิดความพิการได้ การสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองจะช่วยลดความรุนแรงของโรคและช่วยให้การรักษา
มีประสิทธิภาพ การเผยแพร่ข้อมู ลสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองและการจัดการเบื้องต้นเมื่อมีสัญญาณ
เตือนแก่ผู้สูงอายุ โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนเรื่องการอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง การจดบันทึก
เวลาที่เริ่มมีอาการและเบอร์โทรฉุกเฉิน
คาสาคัญ : โรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ
Abstract
Stroke of the elderly has increased and the incident. The purposes are to learn and
share and to present the concept as a method to prevention of stroke in the elderly.
Knowledge about stroke which are pathophysiology sign and symptom of stroke and risk
factors. Stroke is to recognize that the symptom of stroke are hazardous, life – threatening
situation, and possibly causes elderly disability. Promoting stroke warning signs awareness
can reduce symptoms severity and positive treatment outcomes. The dissemination of
stroke warning signs information to the elderly at risk with stroke especially weakness at
one site of the body, time onset recording and emergency telephone number.
Keywords : Stroke of the elderly.

บทนา
โรคหลอดเลือดสมอง หรือ อัมพาต (Cerebrovascular disease หรือ stroke) เป็นโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุ
จากการตีบอุดตัน หรือแตก ของหลอดเลือดสมองทาให้ขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณสมองอย่างเฉียบพลัน เป็นสาเหตุ
การเสียชีวิต โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก องค์การอัมพาตโลก (World Stroke
organization : WSO) รายงานว่าโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของประชากรอายุ
มากกว่า 60 ปี ทั่วโลก ปัจจุบันประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองจานวน 17 ล้านคน เสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมองจานวน 6.5 ล้านคน และมีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมองจานวน 26 ล้านคน ซึ่งผู้ที่มีชีวิตรอด
จากโรคหลอดเลือดสมองจานวนมากมักมีความพิการหลงเหลืออยู่เป็นภาระการดูแลของครอบครัว ได้รับผลกระทบ
ทั้ง ทางด้า นสภาพร่า งกาย จิ ตใจ สั งคม รวมถึงความสูญ เสีย ทางด้า นเศรษฐกิจ ส่ งผลกระทบต่อสัง คมและ
ประเทศชาติ
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ในประเทศไทย พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศใน
ปี พ.ศ.2557 - 2559 เท่ากับ 38.63, 43.28 และ 43.54 ตามลาดับ (ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2560) จะเห็นได้ว่าอัตรา
การตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ข้อมูลจากรายงานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.2556 จากการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทยปี พ.ศ.
2556 พบว่าความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเพศหญิงมีสาเหตุหลักจากโรคหลอดเลือด
สมองร้อยละ 12.2 และในเพศชายร้อยละ 10.6 คนไทยเสียสุขภาวะจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณปีละ
792,000 ซึ่งในปี พ.ศ.2551ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1,629 บาทต่อราย ส่วนผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 129,571 บาทต่อราย รวมค่ารักษาพยาบาล
ทั้งสิ้น 2,9731 ล้านบาทต่อปี
จากสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองของโลกและของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าโรคหลอดเลือด
สมองเป็นภัยที่กาลังคุกคามประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งในปี พ.ศ.2559 องค์การอัมพาตโลก ได้ให้
ความสาคัญและมุ่งเน้นการป้องกัน การควบคุมโรคหลอดเลือดสมองใน 3 ประเด็นหลัก คือ สร้างความตระหนักต่อ
โรค (Awareness) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Access) และการลงมือปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง (Action) และในปีพ.ศ.2560 ได้กาหนดประเด็นการรณรงค์วันอัมพาตโลกคือ “Save a life –
know the warning signs of stroke.” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดคาขวัญในการรณรงค์ คือ “อัมพาต...รู้
(สัญญาณเตือน) เร็ว...รอด (ตาย) เร็ว” (ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2560) โดยมีระบบ Stroke Fast Track สอดคล้อง
กับนโยบายสาธารณสุข 4.0 ตามแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) คือ
Service Excellence ในโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561)

พยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease หรือ stroke) หรือเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิด
จากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อใน
สมองถูกทาลายซึ่งเป็นภัยคุกคามสาคัญในผู้สูงอายุทั่วโลก

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
อาการต่างๆขึ้น ความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ คือ
1. โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได้
กว่า 80% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนทาให้เลือดไปเลี้ยงสมองไปเพียงพอ
ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทาให้
เกิดเส้นเลือดตีบแข็ง โรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ยังแบ่งออกได้อีก 2 ชนิดย่อย ได้แก่
• โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Stroke) เป็นผลมาจากหลอด
เลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทาให้เลือดไม่สามารถ
ไหลเวียนไปยังสมองได้
• โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากการอุดตัน (Embolic Stroke) เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทาให้
เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปที่สมองได้อย่างเพียงพอ
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2. โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) เกิดจากภาวะหลอดเลือดสมอง
แตก หรือฉีกขาด ทาให้เลือดรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมอง พบได้น้อยกว่าชนิดแรก คือประมาณ 20% สามารถแบ่ง
ได้อีก 2 ชนิดย่อย ๆ ได้แก่
• โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysm) เกิดจากความอ่อนแอของหลอดเลือด
• โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (Arteriovenous Malformation) ที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด
สมองตั้งแต่กาเนิด
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง สามารถพบอาการได้หลายรูปแบบ ขึ้นกับตาแหน่งของสมองที่เกิดการ
ขาดเลือดหรือถูกทาลาย โดยอาการที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่
- อาการอ่อนแรง หรือมีอาการอัมพฤกษ์ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยมากมักเกิดกับร่างกายครึ่งซีก
ใดครึ่งซีกหนึ่ง
- อาการชา หรือสูญเสียความรู้สึกของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกันกับอาการอ่อนแรงที่มักเกิดกับ
ร่างกายครึ่งซีกใดครึ่งซีกหนึ่ง
- มีปัญหาเกี่ยวกับการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดติด เสียงไม่ชัด หรือไม่เข้าใจคาพูด
- มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว เช่นเดินเซ หรือมีอาการเวียนศีรษะเฉียบพลัน
- การสูญเสียการมองเห็นบางส่วน หรือเห็นภาพซ้อน
อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที ในบางกรณีอาจเกิดเป็นอาการเตือนเกิดขึ้นชั้วขณะหนึ่งแล้วหายไปเอง
หรือเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวร เรียกว่าภาวะมีสมองขาดเลือดชั่วคราว (transient
ischemic attack : TIA) ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 15 อาการของสมองขาดเลือดชั่วคราว อาจพบเพียง 1 อาการ
หรือมากกว่า 1 อาการ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจัยเสี่ยง (Multiple Risk) ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง มีหลายสาเหตุ โดยอาจแบ่ง
ออกเป็น ปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ
1. ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
- อายุ: ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เนื่องจากอายุมากขึ้นหลอดเลือดจะมีการแข็งตัวมากขึ้น และมี
ไขมันเกาะหนาตัวทาให้เลือดไหลผ่านได้ลาบากมากขึ้น
- เพศ: เพศชาย มีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง
- ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
2. ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกิดจากรูปแบบการดาเนินชีวิต โดยมากสามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่
ว่าจะด้วยการปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรม หรือการใช้ยา ได้แก่
- ความดันโลหิตสูง
- เบาหวาน
- ไขมันในเลือดสูง
- การสูบบุหรี่
- โรคหัวใจ ทั้งโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือโรคลิ้นหัวใจต่างๆ
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การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง
การตรวจเพื่อยืนยันโรคหลอดเลือดสมอง มีขั้นตอนดังนี้
1. การซักประวัติและตรวจร่างกาย แพทย์จะซักประวัติการรักษา อาการ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตรวจ
ร่างกายทั่วไป และตรวจร่างกายทางระบบประสาท
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจเลือดต่างๆ
3. การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Scan) เพื่อดูว่าสมองมีลักษณะของการขาดเลือดหรือเกิด
เลือดออกในสมองหรือไม่

ยาที่แพทย์มักใช้ในการรักษา
- ยาละลายลิ่มเลือด ใช้เพื่อละลายลิ่มเลือดที่อุดตันอยู่ ซึ่งจะทาให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้น ยิ่ง
ได้รับเร็วประสิทธิภาพในการรักษาก็จะยิ่งดีขึ้น
- ยาต้านเกล็ดเลือด เป็นยาที่ช่วยป้องกันการก่อตัวของเกล็ดเลือด ทาให้การอุดตันลดลง ยาในกลุ่มนี้ที่
นิยมใช้ ได้แก่ ยาแอสไพรินใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระยะเวลาที่เกิน 4.5 ชั่วโมง และให้เพื่อป้องกันการ
เกิดซ้าของโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดในระยะยาว
- ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ใช้ในผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติเพื่อป้องกันการเกิดการกลับเป็น
ซ้าในระยะยาว
หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว อาการของผู้ป่วยจะเริ่มดีขึ้นตามลาดับ และอาจกลับมาเป็นปกติได้
ภายใน 6 เดือน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของสมอง และในระหว่างการพักฟื้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการ
กายภาพบาบัดเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการสื่อสาร และการเคลื่อนไหวเพื่อให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด (มนัน
ชยา กองเมืองปัก, กรุณา ชูกิจ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, และศรัณยา โฆสิตะมงคล, 2560)

สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
อาการผิดปกติที่บ่งบอกว่ามีโอกาสเป็น อาการของโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย
อักษรย่อ คือ “F.A.S.T.” ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง มาจาก
 Facial palsy : คือ อาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการปากเบี้ยว หลับ ตาไม่สนิท ยิงฟัน
และยิ้มไม่ได้ น้าลายไหลออกจากมุมปากข้างที่ตก
 Arm drip : คือ อาการอ่อนแรงของแขน และ/หรือ ขา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย ถ้ าเป็นมาก คือ ขยับ
ไม่ได้ ยกไม่ขึ้น ถ้าอ่อนแรงไม่มาก ยกขึ้นค้างได้ แต่ไม่นานก็ตกลง ไม่สามารถยกค้างได้
 Speech : คือ การพูดลาบาก พูดติดๆ ขัดๆ พูดไม่ชัด นึกคาพูดไม่ออก
 Time : คือ รู้เวลาที่เกิดอาการผิดปกติ คือรู้ว่าเกิดเป็นเวลาเท่าไหร่ เกิดทันที
ดังนั้น ถ้ามีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นโดยอาการเกิดทันที รู้เวลาที่เกิดอาการผิดปกติเหล่านั้น ให้รีบ
ไปโรงพยาบาลทันที ปัจจุบัน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่บริการในชุมชนคือ โทรศัพท์หมายเลข 1669 (เบอร์
เดียว ทั่วประเทศไทย บริการตลอด 24 ชั่วโมง) จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยถึงบ้านหรือถึงที่เกิดเหตุ และ
น าส่ ง โรงพยาบาลที่ ใ กล้ ที่ สุ ด โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆทั้ ง สิ้ น ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดข้ า งต้ น
“F.A.S.T.”ควรต้องไปพบแพทย์ทุกคน เพราะทุกคนมีโอกาสเกิดอาการอัมพาตที่รุนแรงขึ้นได้เสมอ ถึงแม้เริ่มต้นจะ
มีอาการไม่รุนแรงก็ตาม ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ถ้าไปพบแพทย์แล้วประเมินว่าไม่ใช่โรค
อัมพาต แพทย์ก็จะแนะนาการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
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การป้องกันและควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง
การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคหลอดเลื อ ดสมองมี ค วามส าคั ญ ซึ่ ง ต้ อ ง สร้ า งความตระหนั ก ต่ อ โรค
(Awareness) รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Access) และการลงมือปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมอง (Action) จึงจะทาให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากภัยคุกคามจากโรคหลอดเลือดสมอง
สร้างความตระหนักต่อโรค (Awareness)
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Access) ในปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดสามารถให้
การรักษาได้ โดยความรวดเร็วในการรักษาถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด เพราะยิ่งปล่อยไว้จะทาให้สมองเกิดความเสียหาย
มากขึ้น จาเป็นต้องได้รับการรักษาภายในระยะเวลา 3-4.5 ชั่วโมง
การลงมือปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Action)
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ด้วยการลดความเสี่ยงของโรค
หลอดเลือด(วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, 2552) ซึ่งการลดความเสี่ยงทาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
การรับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย ดังนี้
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เพราะจะส่งผลให้เกิดภาวะ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง รวมถึงอาหารที่มีรสเค็มจัด ที่เป็นสาเหตุองโรคความดันโลหิตสูง
- ควบคุมน้าหนัก โรคอ้วนเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่าง ๆ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง การควบคุม
น้าหนักจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้
- ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ โดยระยะเวลาในการออกกาลังกายที่เหมาะสมคือ 150 นาทีต่อสัปดาห์
โดยควรเป็นการออกกาลังกายแบบแอโรบิค
- งดสูบบุหรี่
นอกจากนี้ ควรรับการตรวจรักษาต่อเนื่องกับแพทย์อย่างสมาเสมอเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยการใช้ยา ได้แก่
- การให้ยาควบคุมระดับคอเลสเตอรอล โดยควรได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดอย่างน้อยทุก 6-12
เดือน หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง หรือมีภาวะคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว ควรไปพบแพทย์อย่างสม่าเสมอเพื่อติดตาม
อาการ
- ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยความดันโลหิตที่เหมาะสม คือ ต่ากว่า 140/90
มิลลิเมตรปรอท
- ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิต นอกจากนี้
ควรรับประทานยาอย่างสม่าเสมอ จะช่วยควบคุมอาการได้ และทาให้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองลดลง
- กรณีเป็นโรคหัวใจ ควรรับการรักษาโรคหัวใจอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยกรณีเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ควรได้รับยาป้องกันเลือดแข็งตัว

สรุป
โรคหลอดเลือดสมองเป็นภัยคุกคามสาคัญในผู้สูงอายุ เนื่องจากอายุมากขึ้นหลอดเลือดมีการแข็งตัวมากขึ้น
และมีไขมันเกาะหนาตัวทาให้เลือดไหลผ่านได้ลาบากมากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการ
ตายสาคัญในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีชีวิตรอดมักมีความพิการหลงเหลืออยู่ ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ
สังคม รวมถึงความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถป้องกันและควบคุมโรคหลอดเลือดสมองได้โดย สร้างความ
ตระหนักต่อโรค (Awareness) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Access) โดยเฉพาะการรู้สัญญาณเตือนของโรค
หลอดเลือดสมอง “F.A.S.T.” และที่สาคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันโรค (Action)
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