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พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่ หั ว ได้ มี พ ระบรมราชโองการตั ง้
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน
พุทธศักราช 2435 และได้ ทรงมอบหมายให้
สมเด็จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระเจ้ าน้ องยาเธอ ดํารง
ตําแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อ น้ อมรํ า ลึ ก ถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพ และ
1
2

พระกรณียกิจทีท่ รงมีคณ
ุ ปู การต่อแผ่นดินไทย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทางด้ านการศึ ก ษา
การต่างประเทศ การทหาร การสาธารณสุข
และการปฏิ รู ป การปกครอง การบริ ห าร
ราชการแผ่นดินให้ ทันสมัยทัดเที ยมนานา
อารยประเทศ และองค์ ก ารยูเ นสโกแห่ ง
สหประชาชาติได้ ถวายสดุดีให้ พระองค์ท่าน
ทรงเป็ นคนไทยคนแรกที่เป็ น “บุคคลสําคัญ
ของโลก” เมือ่ พ.ศ. 2505 ยังความภาคภูมใิ จ
แก่คนไทยทังชาติ
้
ย้ อ นหลัง กลับ ไปกว่ า 120 ปี เมื่ อ
พระเจ้ าซาเรวิช รัชทายาทรัสเซีย ซึง่ ต่อมา
ภายหลังได้ ทรงขึน้ ครองราชย์ เป็ นพระเจ้ า
ซานิโคลัสที่ 2 ได้ เสด็จมาเยือนสยาม เพื่อ
เข้ าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้ าหลวง
รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นดํารงราชานุภาพเป็ นราชทูตพิเศษ
ผู้แทนพระองค์เสด็จไปเยีย่ มตอบพระเจ้าซาเรวิช
ยั ง ผลให้ เกิ ด ความสนิ ท ชิ ด เชื อ้ ระหว่ า ง
พระราชวงศ์ของทังสองประเทศตั
้
งแต่
้ นนมา
ั้
โดยรัสเซียได้ มีส่วนสําคัญในฐานะมิตรแท้
ของประเทศสยาม ในการช่วยเจรจาไม่ให้

เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ และรายการมหาดไทยชวนรู้ สวพ.91 วันที่ 1 เมษายน 2555
ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิพธิ ภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ www.prince-damrong.moi.go.th
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อังกฤษและฝรั่งเศสกระทําการอันรุนแรงหรือ
ยึดสยามเป็ นเมืองขึ ้นด้ วย พระเจ้ าซาเรวิช
ทรงตรัสว่า สยามเป็ นประเทศที่เจริ ญแล้ ว

และมีความสง่างามตามโบราณ ราชประเพณี
ในสายตาของชาวโลก อี ก ทัง้ ผู้ป กครอง
แผ่นดิน คือ สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ก็ทรงเปี่ ยม
ด้ ว ยทศพิ ธ ราชธรรมในการอภิ บ าลรั ก ษา
ประชาราษฎรให้ มีแต่ความร่ มเย็นเป็ นสุข
ประการนี ้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
จึ ง ได้ ทรงทํ า หน้ าที่ ท างสั ม พั น ธภาพกั บ
ต่างประเทศด้ วยดีสมตามพระราชประสงค์
ผลปรากฏให้ ป ระเทศไทยคงเป็ นประเทศ
เดียวในภูมิภาคที่ สามารถธํ ารงความเป็ น
เอกราชไว้ ได้ ความภาคภูมใิ จนี้ จึงสมควร
ที่ เ ยาวชนจะได้ ช่ ว ยกั น จารึ ก จดจํ า ไว้
อย่ างมั่นคง เพื่อให้ กลับกลายเป็ นแรง
บั น ดาลใจในการช่ วยกั น ดํ า รงรั ก ษา
ประเทศชาติ
นับเป็ นเรื่ องที่ไม่เคยทรงคิดฝั น เพราะ
การเสด็จไปเยือนรัสเซียคราวนัน้ ยังได้ รับ
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พระราชทานพระอนุ ญ าตให้ เสด็ จ ไปยัง
ประเทศอียิปต์และอินเดียในขากลับ เพื่อจะ
ได้ หาความรู้ประกอบเปรี ยบเทียบกับที่ได้ ไป
ทอดพระเนตรเห็นมาใน
ยุโรป เพือ่ สอดคล้ องกับ
ประโยชน์ของกระทรวง
ธรรมการ (กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารปั จจุ บั น )
โดยทรงขวนขวายหาวิชา
ความรู้ ในทุ ก ๆ เรื่ อง
ตลอดเส้ นทางเสด็ จ
จนใครต่ อ ใครพากั น
กล่าวขานว่าผู้แทนองค์
พระมหากษัตริย์สยามสวมบทบาทเป็ น “ครู”
โดยแท้ เพราะไม่ว่าจะเสด็จ ณ ที่ใด หยุด
ณ แห่งหนไหน หัวข้ อเรื่ องจริ ยธรรมทางด้ าน
การศึกษาจะถูกกําหนดให้ อยูใ่ นพระทัยเป็ น
อันดับแรกเสมอ อย่างเช่น การที่ทรงตรัสแก่
นักการศึกษาว่า พระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวง คือ การเสริมสร้ างเยาวชนไทย
ให้ เป็ นคนดี หาใช่เพียงเก่งกล้ าสามารถ แต่
กลับทุจริ ตคดโกงแผ่นดิน ยังผลเสียหายแก่
ชาติบ้านเมือง
จนกระทัง่ เสด็จกลับมาถึงกรุงเทพฯ ใน
ช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2435 เพียงไม่
กี่วนั พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ก็ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็ นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน

เสด็จในกรมเคยทรงเล่าประทานไว้ แก่
ม.ร.ว. สังขดิศ ดิศกุล ผู้เป็ นหลานชายใหญ่วา่
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มิได้ เคยทรงตรัสถาม
ความสมัครใจทีจ่ ะให้ ย้ายไปเป็ นปฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ การปฏิรูประบบ
การบริ หารราชการแผ่นดินของสยามใหม่
แม้ แ ต่ น้ อ ย กล่ า วคื อ มิ ไ ด้ เ คยทรงทราบ
มาก่อนเลย อาจเป็ นด้ วยสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ทรงทราบถึงความรักความผูกพันที่สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงฯ ทรงมีตอ่ กระทรวงธรรมการ
หรือถ้ าหากทรงถามก็อาจต้ องกราบบังคมทูล
ว่า ไม่ถนัดหรื อขอไม่ไปกระทรวงมหาดไทย
จะดีกว่า เลยทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ เสร็ จเรื่ อง
เสร็ จราวไปโดยไม่ต้องไต่ถามเสียทีเดียว
อยูม่ าวันหนึง่ ภายหลังทีท่ รงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็ นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
แล้ ว จึงมีรับสัง่ ให้ ไปเข้ าเฝ้าฯ สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงฯ จึงได้ กราบบังคมทูลปรับทุกข์
ว่า ด้ วยใจทังดวงยั
้
งคงฝั งอยูแ่ ต่งานทางด้ าน
การศึ ก ษา หากได้ ทํ า หน้ าที่ ต่ อ ไปคงจะ
สามารถจัดให้ ดแี ก่เด็กนักเรียนได้ แต่ราชการ
กระทรวงมหาดไทยนัน้ ใหญ่ การงานดูจะ
ผิดแผกไปจากทีเ่ คยทรงปฏิบตั ิ หากพลาดพลัง้
ลงไปอย่างไร จะพานเสือ่ มเสียถึงพระเกียรติยศ
ของในหลวง แต่สมเด็จพระพุทธเจ้ าหลวง
ตรัสตอบว่า ในส่วนพระองค์ยอ่ มทรงเชื่อแน่
ว่าเสด็จในกรมจะสามารถจัดกระทรวงธรรมการ
ให้ ดไี ด้ แต่หากเพียงการศึกษาเรียบร้ อยเท่านัน้

แล้วบ้านเมืองกลับต้องถูกปกครองเป็ นเมืองขึ ้น
ชาติอื่นเขา กรมดํารงฯ จะทรงจัดการศึกษา
ตามใจชอบได้ อย่ า งไร ให้ ทรงรั บ งาน
มหาดไทยไว้ แล้ วสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั จะ
ทรงช่วยเอง โดยทรงรับเป็ นครูให้ ตงแต่
ั ้ บดั นัน้
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงอุ่นใจคลายความวิตกหลังจากได้ รับฟั ง
ข้ อเท็จจริ ง อันถือเป็ นพระบรมราชาธิบายว่า
เหตุใดจึงทรงไว้ วางพระราชหฤทัยพระเจ้ า
น้ องยาเธอพระองค์ นีอ้ ย่างที่ สุด จึงกราบ
บังคมทูลรับว่า จะพยายามสนองพระเดชพระคุณ
ตามพระราชประสงค์ นัน้ โดยเต็มกําลังสติ
ปัญญาความสามารถ แต่ใคร่ขอพระราชทานพร
ไว้ อ ย่า งหนึ่ง ว่า ถ้ า ทรงพระราชดําริ เห็นว่า
จะทรงงานด้ านมหาดไทยไปไม่สําเร็ จ ก็ขอ
ให้ ได้ กลับไปรับราชการกระทรวงธรรมการ
ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ได้ ท รง
สัญญาตามพระประสงค์นนั ้
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ได้ ทรงกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัชกาล
ที่ 6 ด้ ว ยทรงพระประชวร เมื่ อ วัน ที่ 12
สิงหาคม 2458 ซึง่ รวมแล้ วเป็ นเวลาที่ทรงรับ
ราชการสนองพระเดชพระคุณถวายทีก่ ระทรวง
มหาดไทย ทังสิ
้ ้น 23 ปี นานพอที่ได้ ทรงช่วย
เสริมสร้ างอัตลักษณ์ให้ แก่กระทรวงมหาดไทย
ในความมุง่ มัน่ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ประชาชน
มาตราบจนทุกวันนี ้.
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120

ปี แห่ งการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย
ณิทฐา แสวงทอง1

ระยะเวลา 12 ทศวรรษที่ผ่านมา กระทรวง
มหาดไทยได้ ขั บ เคลื่ อ นงานการพั ฒ นา
งานบริ หารราชการแผ่นดินและงานบริ การ
ประชาชนภายใต้ ปณิ ธ าน “บํ า บั ด ทุ ก ข์
บํารุงสุข” มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2435
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ทรงมีพระบรมราชโองการตังกระทรวงต่
้
างๆ
ขึ ้นเป็ นปฐมบท กระทรวงมหาดไทยเป็ นหนึง่
ในกระทรวงที่ ไ ด้ จัด ตัง้ ขึน้ ในครั ง้ นัน้ และ
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยา
ดํ า รงราชานุภ าพ ได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ เป็ น
องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพได้ ทรงวางรากฐาน
การปกครองไว้ อย่ า งมั่ น คง และตลอด
1

หัวหน้ าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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ในโอกาสที่ ก ระทรวงมหาดไทย
ครบรอบการสถาปนา 120 ปี ในวัน ที่ 1
เมษายน 2555 กระทรวงมหาดไทย ได้ จดั
กิจกรรมเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เชิ ด ชู ส มเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ให้ เป็ น
แบบอย่ า งในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น

ของคนมหาดไทย
2. เพื่อรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะ
ในการนําไปปรับบทบาทกระทรวงมหาดไทย
ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับโลก
3. เพื่อปรับปรุงการบริ การประชาชน
ของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสัง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ให้ มีคณ
ุ ภาพตรงตาม
ความต้ องการของประชาชน
โดยมี การแต่ ง ตั ง้ ที่ ปรึ กษาและ
คณะกรรมการอํ า นวยการจั ด กิ จ กรรม
คณะทํ า งานฯ ทัง้ ฝ่ ายข้ า ราชการประจํ า
ข้ าราชการบํานาญ สมาคมต่างๆ มาร่ วม
ประชุม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ กํ า หนดกิ จ กรรม
สรุปได้ ดังนี ้

1. งานวันที่ระลึกคล้ ายวันสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ประจําปี 2555 ในวัน
ที่ 1 เมษายน 2555 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ

เช่น
1.1 พิ ธี ว างพานพุ่ ม ดอกไม้
ถวายสักการะ พระอนุสาวรี ย์สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ
1.2 การกล่าวสดุดยี กย่ององค์
ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
1.3 การประกาศเจตนารมณ์
กระทรวงมหาดไทย ในการเป็ นองค์การที่มี
สมรรถนะสูง พร้ อมรับฟั งความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อกําหนด
แนวทางการพัฒ นาองค์ ก าร ทัง้ ภารกิ จ
โครงสร้ าง รู ป แบบการบริ ห ารราชการ
ส่วนภูมิภาค วิธีการทํางานให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดยุทธศาสตร์ และผลประโยชน์ ของ
ชาติ ใ นทางเศรษฐกิ จ สัง คม การบริ ห าร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ทุกภาคส่วน และการกระจายอํานาจ ในอันที่
จะทําให้ กระทรวงมหาดไทยในปั จจุบนั และ
อนาคต สามารถปฏิบัติภารกิ จหน้ าที่เพื่อ
บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้ แก่ประชาชน การสร้ าง
ความเจริ ญรุ่งเรื อง และธํารงอยูข่ องประเทศ
ภายใต้ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
1.4 พิธที อดผ้าป่ าสมทบกองทุน
แม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
1.5 พิธีสงฆ์
1.6 พิ ธี ม อบเข็ ม เชิ ด ชูเ กี ย รติ
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ทองคําและประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ พลเมืองดี
โดยในปี นีม้ ีพลเมืองดีที่ได้ ช่วยเหลือสังคม
สมควรได้ รับการยกย่องเชิดชูเกี ยรติ ตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบของ “กองทุนส่งเสริม
และสงเคราะห์พลเมืองดี” จํานวน 7 ราย
ประกอบด้ วย
1) นางสาวลลิตา หาญมนตรี
ภูมิลําเนาจังหวัดอ่างทอง นักเรี ยนโรงเรี ยน
โพธิ์จนิ ดามณี เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2554 ได้
เข้าไปช่วยเหลือเพือ่ นทีก่ าํ ลังจมนํ ้า จนสามารถ
ช่วยเพื่อนได้ สําเร็ จ แต่ตนเองหมดแรงและ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554 ได้ พยายาม
ขั บ รถขวางคนร้ ายที่ ก่ อ เหตุ จี ช้ ิ ง รถยนต์
ขณะกํ า ลัง หลบหนี แต่ ถู ก คนร้ ายยิ ง จน
เสียชีวติ เหตุเกิดบริเวณอนุสาวรีย์ชยั สมรภูมิ
3) นายพยงค์ สุ ด สงวน
ภูมิลาํ เนาจังหวัดสมุทรปราการ อาชีพขับรถ
จักรยานยนต์รับจ้ าง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2554 ได้ เข้ าช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ถู ก
กระชากกระเป๋ า โดยได้ ขบั รถจักรยานยนต์
ไล่ ติ ด ตามคนร้ ายและใช้ เท้ าถี บ รถของ
คนร้ ายจนรถเสียหลักล้มลง แต่คนร้ ายตังหลั
้ ก

จมนํ ้าเสียชีวิต
2) นายอํานาจ พวงสูงเนิน
ภูมิลําเนาจังหวัดบึงกาฬ อาชีพขับรถแท็กซี่

เร่งเครื่ องหลบหนีไปได้
4) เด็กชายอําพล อักสวง
ภู มิ ลํ า เนาจั ง หวั ด นนทบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 25
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ตุลาคม 2554 ช่วงที่เกิดอุทกภัย ได้ เข้ าไป
ช่วยกรอกกระสอบทราย ที่วดั ปากนํ ้า ตําบล
สวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เพื่ อ นํ า ไปอุด รอยรั่ ว พนัง กัน้ นํ า้ ที่ ช าวบ้ า น
และทางวัดช่วยกันสร้ าง ต่อมาพนังกันนํ
้ ้าได้
พังลง กระแสนํา้ ได้ พดั ร่ างเด็กชายอําพลฯ
ไปติ ด กับ บัน ไดกุ ฏิ พ ระและนํ า้ ได้ ไ หลบ่ า
กระทบร่างของเด็กชายอําพลฯ ประกอบกับ
มีกระสอบทรายและไม้ คํ ้ายันพนังกันนํ
้ ้าทับ
จนเป็ นเหตุเสียชีวิต
5) นายปวั น ชาประเสริ ฐ
ภู มิ ลํ า เนาจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี นั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนทัพทันอนุสรณ์
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ได้ เข้ าช่วยเหลือ
เพื่อนนักเรี ยนที่กําลังจะจมนํ ้าจนปลอดภัย
แต่ตนเองกลับถูกคลื่นลูกใหญ่ซดั จนจมนํ ้า
เสี ย ชี วิ ต เหตุ เ กิ ด บริ เ วณหาดทรายแก้ ว
เกาะเสม็ ด ตํ า บลเพ อํ า เภอเมื อ งระยอง
จังหวัดระยอง
6) น า ย สุ ก รี ค ง เ นี ย ม
ภู มิ ลํ า เนาจั ง หวั ด พั ท ลุ ง เมื่ อ วั น ที่ 27
ธันวาคม 2554 ได้ เข้ าช่วยเหลือประชาชนที่
ถูกคนร้ าย 2 คน ใช้ อาวุธปื นจี ้ชิงรถ เงินสด
และสร้ อยคอทองคํา จึงถูกคนร้ ายใช้ ปืนจี ้
และต่อสู้กนั จนถูกคนร้ ายยิงเสียชีวิต
7) นายสมั ค ร บรรณบดี
ภูมิลําเนาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เมื่ อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ เข้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่รถเสียบริ เวณถนนเลียบคลอง
ระพีพฒ
ั น์ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ขณะนันได้
้ มีคนร้ าย 2 คน

ผ่านมาขโมยรถของนายสมัครฯ ที่จอดอยู่
นายสมัครฯ จึงวิง่ ตามและกระโดดเกาะท้ าย
รถ แต่คนร้ ายได้ ขบั รถหนีด้วยความเร็ วสูง
เป็ นเหตุให้ นายสมัครฯ ตกจากรถจนเสียชีวติ

2. จัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 30
มีนาคม - 7 เมษายน 2555 ณ สวนอัมพร
ประกอบด้ วย การแสดงบอร์ ดนิทรรศการ
ประวัตสิ มเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ประวัติกระทรวงมหาดไทย ผลงานเกี่ยวกับ
การให้ บริ การประชาชนของกรม รัฐวิสาหกิจ
กทม. การจัดซุ้ม OTOP อาหารอร่อย 4 ภาค
3. ก า ร จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ แ ล ะ
เอกสารสิ่ งพิ ม พ์ ได้ แก่ การพิ ม พ์ ซํ า้
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หนังสือเทศาภิบาล พระนิพนธ์ ของสมเด็จ
พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาดํ า รงราชานุภาพ และเพิม่ เติมโดยพระยาราชเสนา
นับเป็ นเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ ทเี่ กี่ยวข้ อง
กับกระทรวงมหาดไทย และให้ ข้อมูลความรู้
ที่น่าสนใจที่เกี่ ยวกับการปกครองของไทย
จํานวน 10,000 เล่ม และหนังสือ 120 ปี
กระทรวงมหาดไทย
4. การจัดสัมมนาทางวิชาการ
4.5 สัมมนาทางวิชาการ มีการ
จัดสัมมนาทางวิชาการ ประกอบด้ วย
4.1.1 สั ม มนาเปิ ดบ้ า น
- เปิ ดใจ (Open - house Seminar) เพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็น เรื่ อง “ถอดรหัสมหาดไทย :
ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” ในวันศุกร์
ที่ 22 มิถนุ ายน 2555 ณ โรงแรมรามาการ์ เด้ น
กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี
(นายพลากร สุวรรณรัฐ) เป็ นประธาน ผู้อภิปราย
ประกอบด้ วย 1) ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
2) ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 3) ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย 4) นายสมพร ใช้บางยาง 5) นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร เป็ นผู้ดําเนินการอภิปราย
4.1.2 สั ม มนาภู มิ ภ าค
(Reginol Seminars) เพือ่ รับฟั งความคิดเห็น
จาก ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปลั ด จั ง หวั ด
นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้นําภาคประชาสังคม
และผู้นําชุมชน ในระดับภาค 4 ภาค รวม
4 ครัง้ กําหนดจัดสัมมนาที่จงั หวัดเชียงใหม่
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สุ ร าษฎร์ ธ านี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ
ขอนแก่น
4.1.3 สั มมนาภายใน
(IN - house Seminar) เพือ่ ระดมความคิดเห็น
จากคนมหาดไทย เพือ่ กําหนดเป็ นยุทธศาสตร์
และแนวทางการดําเนินงานต่อไป
5. การจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่ อสาธารณชนทั่ วไป โดยกระทรวง
มหาดไทย มอบหมายให้ กรม รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทัง้
จังหวัด อําเภอ ได้ จดั ทําโครงการ/กิจกรรม
ในลัก ษณะ ที่ เ ป็ นการพัฒ นา และ/หรื อ
บริ การประชาชน เช่น

5.1 กรมที่ ดิ น จัด ทํ า โครงการ
“120 ปี มหาดไทย กรมที่ดนิ ใส่ใจประชาชน”
5.2 กรมการปกครอง จั ด ทํ า
โครงการ “120 ปี มหาดไทย กรมการปกครอง
รวมใจ อํานวยความเป็ นธรรม นํารอยยิ ้มสู่
ปวงประชา”
5.3 กรมการพัฒนาชุมชน จัดทํา
โครงการ “120 ปี มหาดไทย แก้ ปั ญ หา
ความยากจนเชิงบูรณาการ”

5.4 กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทําโครงการ “คลินิกหมออาคาร สืบสาน
120 มหาดไทย”
5.5 กรมป้ องกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย จั ด ทํ า โครงการ “120 ปี
กระทรวงมหาดไทย ร่วมสร้ างความปลอดภัย
ให้ ประชาชน”
5.6 กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้ องถิ่น จัดทําโครงการ “120 ปี มหาดไทย
ท้ องถิ่นรวมใจบริ การประชาชน”
5.7 การไฟฟ้านครหลวง จัดทํา
โครงการ “120 ปี กระทรวงมหาดไทย นํ ้าดื่ม
ปลอดภัย ด้ ว ยมาตรฐานการติ ด ตัง้ ระบบ
สายดิน การไฟฟ้านครหลวง”
5.8 ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค
จัดทําโครงการ “เยาวชนรักษ์ โลก ลดภาวะ
โลกร้ อน ในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวง
มหาดไทย”

5.9 ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง
จัดทําโครงการ “120 ปี มหาดไทย บริ การ
ประปาเพื่อประชาชน”
5.10 การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
จัดทําโครงการ “120 ปี มหาดไทย กปภ. เติม
นํ ้าใจให้ ประชาชน”
5.11 อ ง ค์ ก า ร ต ล า ด จั ด ทํ า
โครงการ “120 ปี มหาดไทย องค์การตลาด
บริ การชุมชน อย่างยัง่ ยืน”
5.12 สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทย จั ด ทํ า โครงการ “120 ปี
กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์ดํารงธรรม นํา
รอยยิม้ สู่ประชาชน” (Smile Line Smile
Team 1567) และจัดทําโครงการ “120 ปี
กระทรวงมหาดไทย : บําบัดทุกข์ บํารุ งสุข
แบบ ABC”

5.13 กรุ ง เทพมหานคร จั ด ทํ า
โครงการ “รถบริการเคลือ่ นทีก่ รุงเทพมหานคร”
(Bangkok Mobile service)
สําหรับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ร่ ว มจัด บอร์ ด นิ ท รรศการ
การแสดงและจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
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จัดกิจกรรมการขุดลอกคลอง การปรับปรุ ง
ถนน การเสริ มสร้ างชุมชนด้ านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โครงการอําเภอ
ยิ ม้ ...เคลื่ อ นที่ การให้ บริ ก ารประชาชน
ด้ านการทะเบียนที่ห้างสรรพสินค้ า มอบทุน
การศึกษา ผ้ าห่ม ถุงยังชีพ ให้ กบั เด็กและ
ประชาชนในพืน้ ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพบ
ประชาชน การจัดทําระบบฐานข้ อมูลที่ดิน
และหลักฐานแผนที่ในระบบ GIS กิจกรรม
การพัฒนาด้ านต่างๆ
6. โครงการ “มหาดไทย...ดํารงธรรม
ดํารงราชานุภาพ” เป็ นโครงการที่จดั ขึ ้นเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในโอกาส 150 ปี
วันประสูติ และครบรอบ 120 ปี กระทรวง
มหาดไทย รวมทัง้ ครบ 50 ปี ที่ อ งค์ ก าร
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้ เป็ น
บุคคลสําคัญของโลก ด้วยการสืบสานหลักแห่ง
การเป็ นผู้ดํ า รงธรรม ทัง้ ในเรื่ อ งหลัก คิ ด
หลั ก การทํ า งาน และหลั ก การดํ า รงตน
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รวมทังยกย่
้ องเชิดชูเกียรติ
ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าทีร่ ฐั
ประเภทต่ า งๆ ในสัง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ทีย่ ดึ มัน่
ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
เสี ย สละ ทุ่ ม เทในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ และเคร่งครัด
ในคุณธรรมความดีตามวิถี
แ บ บ พ อ เ พี ย ง ใ ห้ เ ป็ น
บุ ค ลากรต้ นแบบด้ านธรรมาภิ บ าลของ
กระทรวงมหาดไทย โดยการเปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนทัว่ ไป และหน่วยงานเสนอชื่อ
ประกอบกับการลงพื ้นทีเ่ พือ่ เก็บข้ อมูลเชิงลึก
และเชิงประจักษ์ ตัดสินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ในหลาย
สาขา

สําหรับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก จะได้ รับ
รางวัล “ดํารงราชานุภาพ” ซึง่ ตัวรางวัล คือ
“พระราชสีห์” พร้ อมเงินรางวัล 50,000 บาท

และใบประกาศเกียรติคณ
ุ โดยแบ่งรางวัล
ออกเป็ น 8 สาขา ดังนี ้
6.1 รางวัล เกี ย รติ ย ศ สํ า หรั บ
บุ ค ลากรกระทรวงมหาดไทยที่ ป ระกอบ
คุณงามความดีให้ แก่กระทรวงมหาดไทย
6.2 รางวั ล สํ า หรั บ ข้ าราชการ
ประจํา
6.3 รางวั ล สํ า หรั บ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ
6.4 รางวัลสําหรับลูกจ้ างประจํา
พนักงานราชการและลูกจ้ างชัว่ คราว
6.5 รางวั ล สํ า หรั บ ข้ าราชการ
พนักงานและลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น

6.6 รางวัลสําหรับผู้บริ หารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
6.7 รางวัลสําหรับผู้ปกครองท้องที่
(กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)
6.8 รางวัล สํ า หรั บ อาสาสมัค ร
ประเภทต่างๆ (สมาชิก อส. สมาชิก อปพร.)
ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
จะเห็ น ว่า การจัด กิ จ กรรมต่า งๆ
นับเป็ นงานที่ “คนมหาดไทย ” พยายาม
ที่จะสรรค์ สร้ างขึน้ มา เพื่อเทิดพระเกี ยรติ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ
เป็ นการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี แห่งการ
สถาปนากระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวน
ทุกท่านเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น
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ห

นึ่งร้ อยยี่สบิ ปี มหาดไทย
ย่ างก้ าวสู่ศตวรรษที่สอง
ภักดิ์ รั ตนผล

ในปี พ.ศ. 2532 ผมได้ เขียนบทความ
หนึ่งร้ อยปี มหาดไทย หนึ่งร้ อยปี แห่งความ
โดดเดี่ยว
“นับจากนี ้ ต่อไปอี ก 3 ปี กระทรวง
มหาดไทยจะมี อายุครบหนึ่ งร้ อยปี ยื นยง
คงกระพัน ผ่ า นกระแสธารของกาลเวลา
นับ เนื ่อ งจากการสถาปนากระทรวงในปี
พุทธศักราช 2435”
และ
นั บ จากนี ้
ไปไม่ถึง 3
เ ดื อ น
กระทรวง
มหาดไทย
จ ะ มี อ า ยุ
ค ร บ ห นึ่ ง
ร้ อยยี่สิบปี
ใ น เ ดื อ น
เมษายน 2555 ห่างจากหนึง่ ร้ อยปี มหาดไทย
ในปี 2535 ชัว่ พริ บตาเดียว กลับกลายเป็ น
หนึ่งร้ อยยี่สิบปี อย่างไม่น่าเชื่อ ขณะที่เรา
ยั ง ไม่ เ ห็ น ร่ อ งรอยของการเปลี่ ย นแปลง
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อย่างขนานใหญ่ ในรอบยี่สบิ ปี ที่ผา่ นมา
ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิรูปเชิงปฏิวตั ิ (Evo - Revolution - มาจาก
Evolution Revolution) ที่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่ า งขนานใหญ่ อ ย่ า งแนบเนี ย นนุ่ม นวล
แทนที่ ก ารปฏิ วั ติ เ ชิ ง ปฏิ รู ป (REVO Evolution มาจาก Revolution Evolution)
คือ การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน
ดังเช่นการ
เปลีย่ นแปลง
ในรั ช สมัย
รัชกาลที่ 5
ไม่ ป รากฏ
ให้ เ ห็ น อี ก
เลย
หนึง่
ร้อยปี ผา่ นไป
กระทรวง
มหาดไทย ทีเ่ คยมีบทบาทโดดเด่นผลิบานใน
วิถีชีวิตประชาชน (The Spring MOI) กลาย
เป็ นกระทรวงที่เงียบงัน (The Silent MOI)
การปรับเปลี่ยนองค์กร ระเบียบ กฎหมาย

อย่ า งสร้ างสรรค์ ไ ม่ ป รากฏให้ เ ห็ น เด่ น ชัด
ตรงกันข้ ามมหาดไทยกลับกลายเป็ นถูกรุกไล่
จากกระแสการเมืองที่พยายามจะครอบงํา
และทําลายระบบคุณธรรม (Merit System)
กระแสการดิ ้นรนของนักการเมืองท้ องถิ่นที่
พยายามจะดิ ้นรนเคลือ่ นไหวเป็ นกระบวนการ
ให้ พ้นจากกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นหลักที่ยังค้ างคาต่ อเนื่องมาจาก
20 ปี ที่ผ่านมา มีอะไรบ้ าง
หนึ่งคือ กระแสโลกาภิวตั น์ทขี่ บั เคลือ่ น
จากประเทศหนึ่งไปอี กประเทศหนึ่งอย่าง
รวดเร็ว เพราะโลกเล็กลง ตัวอย่างของ ARAB
Spring ทํ า ให้ เห็ น ได้ เด่ น ชั ด ถึ ง กระแส
ประชาธิ ปไตยในการปฏิรูประบบการเมือง
การปกครองที่มีรูปแบบการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนเป็ นหลัก องค์กรใดทีย่ งั ไม่ออ่ นไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถดํารงอยู่
ในสังคมได้
สองคือ ผลพวงของกระแสโลกาภิวตั น์
ดัง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสการเรี ย กร้ อง
การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการบริ หารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่ น ข้ อหาใหญ่ คือ
การรวมศูนย์อํานาจไว้ ที่สว่ นกลาง และอยูท่ ี่
จังหวัด จึงเรี ยกร้ องให้ ยกเลิกภูมิภาค ให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) ปกครอง
ตนเอง กระทรวงมหาดไทย ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ น
ตัวแทนของรัฐบาลในการกํากับท้ องถิ่น ถูก

เรี ย กร้ องให้ ย กเลิก และให้ มี ก ารเลื อ กตัง้
เข้ ามาแทนการแต่งตัง้
กระแสนี ร้ ุ น แรง ขั บ เคลื่ อ นไปทั่ ว
ทุกภาค กระทรวงมหาดไทย จะปฏิรูปรูปแบบ
ความสัมพันธ์ ใหม่อย่างไร ให้ เกิดดุลยภาพ
ระหว่างรัฐกับท้ องถิ่น หรื อจะวางแผนระยะ
ยาวข้ ามขอบฟ้า ไปสู่รูปแบบการปกครอง
ที่ มีการปกครองน้ อยที่ สุด หรื อ ไม่ ต้ อ งมี
การปกครองเลย (The best government
is the least government) กล่าวคือประชาชน
ปกครองตนเองโดยไม่ต้องมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
สามคื อ มหาดไทยจะต้ องปรั บ
บทบาทของผู้วา่ ราชการจังหวัด นายอําเภอ
ให้ ทําหน้ าที่กํากับ (Monitor) ท้ องถิ่น ให้ เกิด
การบูร ณาการทุก ภาคส่ว นในการพัฒ นา
จังหวัด จะต้ องลงมือศึกษารู ปแบบในเชิง
โครงสร้ าง อํานาจ หน้ าที่ อย่างจริงจัง รวมถึง
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บลัก ษณะรู ป แบบของ
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นรู ปแบบพิเศษ
เช่น กรุงเทพ มหานคร เมืองพัทยา ว่ามีจดุ อ่อน
จุ ด แข็ ง อย่ า งไร ที่ ผ่ า นมาเมื อ งพั ท ยามี
ประสิทธิภาพเหนือกว่าจังหวัด ในการแก้ปัญหา
ท้ องถิ่ น เพี ย งใด กรุ ง เทพมหานครสู้ ศึ ก
มหาอุทกภัยอย่างน่าพอใจเพียงใด
สี่ คื อ กระแสการปรั บ ตั ว เข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจกับอาเซียน (ASIAN)
กระทรวงมหาดไทย จะเตรียมชุมชนในชนบท
รั บ มื อ กับ วิ ถีอ าเซี ย นได้ อ ย่า งไร วิ ถีชุม ชน
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ที่ออ่ นไหวต่อการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม จะถูกกระทบขนานใหญ่
ปั ญหาการไหลบ่าของสินค้ าเกษตรอย่างเสรี
ปั ญหาแรงงานต่างด้ าว ปั ญหายาเสพติดที่
จะรุ นแรงขึน้ กลไกของมหาดไทยร่ วมกับ
ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งพร้ อมสรรพ ในการรั บ มื อ
กับปั ญหาและโอกาสใหม่ที่ชุมชนจะได้ รับ
การปรั บ รู ป แบบและคุณ ภาพของสิ น ค้ า
OTOP การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การมุง่ สูเ่ กษตรกรรมอินทรีย์ การคงอัตลักษณ์
ของวัฒนธรรม ประเพณี ท้ องถิ่น
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น
กรมการพัฒ นาชุ ม ชน นายอํ า เภอ และ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งวาง
ยุทธศาสตร์ ให้ ทนั ท่วงทีก่อนปี พ.ศ. 2558
ห้าคือ การสังคายนาระเบียบ กฎหมาย
ที่ อ าจล้ า หลัง ไม่ ทัน กั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนไป เช่น กฎหมายลักษณะปกครอง
ท้ องที่ พ.ศ. 2457 บทบาทของกํ า นั น
ผู้ ใหญ่ บ้ าน ในฐานะผู้ ปกครองท้ องที่
กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในฐานะ
ผู้ป กครองท้ อ งถิ่ น จะปรั บ รู ป แบบความ
สั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง อํ า นาจหน้ าที่ อ ย่ า งไรให้
เสือสองตัวนีอ้ ยู่ร่วมกันได้ อย่ างกลมกลืน
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ในเดือนเมษายน 2555 มหาดไทยจะ
ครบ 120 ปี ประกอบกับในเดือนมิถนุ ายนนี ้
จะถึงวาระครบรอบ150 ปี วันประสูติของ
สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ
องค์ ป ฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย
ผู้ทรงวางโครงสร้ างพืน้ ฐาน ของกระทรวง
มหาดไทยที่ทรงประสิทธิภาพในยุค 120 ปี
ทีแ่ ล้ ว จนเป็ นกระทรวงทีท่ าํ หน้ าทีบ่ าํ บัดทุกข์
บํารุ งสุขให้ กับประชาชนมายาวนาน ด้ วย
พระปรี ชาสามารถของพระองค์
มหาดไทยยุคแรกเริ่ มผ่านศตวรรษที่
หนึง่ ไปแล้ ว กําลังจะก้ าวย่างเข้ าสู่ ศตวรรษ
ที่สอง เราจะก้ าวย่างอย่างไร ในการปฏิรูป
ทบทวนโครงสร้ าง อํานาจหน้ าที่ ตามกระแส
โลกาภิวตั น์ และสภาวะแวดล้ อมของสังคม
ที่แปรเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ วไม่หยุดยัง้
โลกแคบลงเพราะถู ก เชื่ อ มด้ วย
เทคโนโลยี แ ต่ ปั ญหากลั บ ใหญ่ โ ตขึ น้
มหาดไทยในยุค Silent MOI จะต้ องลุกขึ ้นมา
ผลิบาน เป็ น Spring MOI ให้ ได้ ในศตวรรษ
ที่สอง
เพือ่ ให้มีความผสมกลมกลื นกันอย่าง
สอดคล้ อ งแนบแน่ น ระหว่ า งภู มิ ภ าคกับ
ท้องถิ่ น

จ

ากอดีตสู่ปัจจุบนั ของมหาดไทย
ประยูร พรหมพันธุ์1

ความเป็ นมา
หากผู้ ใดต้ องการจะรู้ เรื่ องของ
กระทรวงมหาดไทยก็จะต้ องย้ อนดูอดีตและ
ศึกษาความเป็ นมาของกระทรวงมหาดไทย
ให้ เข้ าใจรู้ ที่ไปที่มาของกระทรวงนี ้เสียก่อน
เป็ นเบื ้องต้ น การก่อกําเนิดกระทรวงนี ้มิได้
อยู่ๆ นึกจะตัง้ ขึน้ เป็ นกระทรวงก็ตัง้ ขึน้ มา
แต่แท้ จริ งแล้ วมี อดี ตที่ จะต้ องย้ อนหลังว่า
ทํ า ไมจึ ง ต้ อ งมี ก ระทรวงมหาดไทย และ
ทําไมจึงไม่ยุบกระทรวงนี ้ทิ ้งไปเสีย ในเมื่อ
คนรุ่ นใหม่ ๆ โดยเฉพาะนั ก การเมื อ ง
นั ก การบริ หารยุ ค ใหม่ เ คยเสนอให้ ตั ง้
กระทรวงความมั่นคงภายในแบบอเมริ กา
ที่กําลังเห่อเรื่ องกระทรวงความมัน่ คงภายใน
้ ปัญหาเรือ่ งการก่อการร้ าย
หลังจากประเทศนันมี
สากลและปั ญหาเกี่ยวกับการก่อการร้ ายที่
ทําลายตึก World Trade เมือ่ วันที่ 11 กันยายน
ค.ศ. 2001
ย้ อนอดีตค้ นดูประวัติศาสตร์ รัฐไทย
หรื อสยามประเทศลงไปให้ ลกึ แล้ วจะพบว่า
ลักษณะการปกครองของประเทศไทยเริ่ ม
1

ตั ง้ แ ต่ ส มั ย ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า จ น ถึ ง ส มั ย
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้ นตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1
ถึ ง ปลายรั ช กาลที่ 4 คื อ ตอนต้ น ๆ สมัย
รัชกาลที่ 5 ประเทศของเรามีการปกครอง
แบบประเทศราชาธิราชหรือเป็ นการปกครอง
แบบ Empire State คือสยามประเทศ มีประเทศ
ใกล้ เ คี ย งหลายส่ ว นของพื น้ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้
การปกครองดูแลของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศลาวและกัมพูชา เคยเป็ น
ส่วนหนึง่ ของประเทศไทยมาก่อน มาในสมัย
รัชกาลที่ 5 ถูกประเทศมหาอํานาจฝรั่งเศส
บีบบังคับให้ไทยต้องเสียอํานาจปกครองไปและ

ปั จจุบนั : เป็ นอุปนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, กรรมการสมาคมข้ าราชการบํานาญมหาดไทย, วุฒอิ าสา ธนาคารสมอง,
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อดีต : ผู้วา่ ราชการจังหวัดชุมพร, สุราษฎร์ ธานี, สระบุรี, ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, และอดีตประธาน ก.ถ.
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กลายเป็ นดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศสไป ไทย
ต้ องเสียเมืองจากลัทธิลา่ อาณานิคมของชาติ
มหาอํานาจตะวันตก ซึง่ มีทงประเทศอั
ั้
งกฤษ
ฝรัง่ เศส โปรตุเกส เป็ นต้ น ซึง่ ในบรรดาประเทศ
มหาอํานาจสมัยนัน้ ประเทศฝรั่ งเศสและ
อังกฤษเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับความดํารงเป็ น
เอกราชของรั ฐ ไทยมากที่ สุด และสยาม
ประเทศถู ก ภั ย คุ ก คามจากฝรั่ ง เศสและ
อังกฤษจนต้ องสูญเสียดินแดนหลายส่วน
ในหลายภูมิภาคของประเทศรวมดินแดน
พื ้นที่ที่เสียไปเกือบครึ่งของพื ้นที่ประเทศไทย
ในปั จจุบนั

ใ น ส มั ย รั ช ก า ล ที่ 1 แ ห่ ง ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ เมื่อลาวถูกแบ่งแยกออกเป็ น
3 อาณาจักรแล้ ว (รัฐนครหรื อ city states)
อันได้ แก่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และ
จําปาสัก นัน้ ทัง้ 3 เมืองแห่งนี ้ล้ วนแต่ต้อง
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ส่งเครื่ องบรรณาการให้ กับกรุ งเทพฯ เมื่ อ
ต้ อ งการจะกู้ เอกราชเวี ย งจัน ทน์ กั บ นคร
จําปาสักให้ พ้นจากไทย แต่ก็ถกู ปราบปราม
ลงอย่างราบคาบและเด็ดขาด จนเป็ นผลให้
ทัง้ สองเมื อ งดัง กล่า วผนวกเข้ า ขึน้ ตรงต่อ
กรุ งเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2370 และสําหรั บ
ทางด้ านกัมพูชาหรื อเขมรที่เป็ นประเทศถูก
ขนาบด้วยประเทศใหญ่อย่างไทยกับเวียดนาม
กัมพูชาก็ต้องส่งเครื่ องราชบรรณาการให้ แก่
ทังกรุ
้ งเทพฯและกรุ งเว้ ในขณะที่อาณาเขต
ทางด้ า นตะวัน ตกของกัม พูช า อัน มี เ มื อ ง
ต่างๆ คือ พระตะบอง เสียมราฐ และเมือง
พระตะบองต่ า งก็ มี เ จ้ าเมื อ งในตระกู ล
อภัยวงศ์ปกครองในนามของกรุงเทพฯ หรื อ
สยามประเทศ
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อลัทธิลา่ อาณานิคม
ได้ แผ่ขยายอิทธิพลตะวันตก (ยุโรป) เข้ ามา
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2406 ตรงกับสมัยรัชกาล
ที่ 4 ทําให้ กมั พูชา ซึง่ ก็ปรารถนาอยูแ่ ล้ วที่จะ
ให้ หลุดพ้ นจากอํานาจของไทยกับเวียดนาม
จึงยอมเข้ าไปอยูภ่ ายใต้ อารักขาของฝรั่งเศส
ทํ าให้ สยามรั ฐหรื อกรุ งเทพฯ ต้ องสูญเสีย
อํานาจการปกครองเหนือประเทศเหล่านี ้ไป
ซึง่ ถือเป็ นความเจ็บปวดอย่างยิง่ จากการกระทํา
ของฝรั่ งเศสซึ่งก็มีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึน้
หลายครัง้ หลายหนทีก่ ระทบต่ออธิปไตยและ
บูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยจน
ในทีส่ ดุ ไทยจําต้ องยอมลงนามในสนธิสญ
ั ญา
เพือ่ สละอํานาจอธิปไตยอันเคยมีอยูเ่ หนือทัง้

ลาวและกัมพูชาไปให้ แก่ฝรัง่ เศส ยิง่ ไปกว่านัน้
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ ส ร้ า ง
ความขมขื่นและต้ องจดจําอย่างไม่ร้ ู ลืมได้
เกิดขึ ้นอีก เมือ่ ได้ มเี หตุการณ์สาํ คัญขึ ้นมาอีก
ที่เรี ยกว่า “กรณี ร.ศ. 112” ที่ไทยต้ องจํายอม
สละอํานาจอธิปไตยทังหมดเหนื
้
อดินแดนฝั่ ง
ซ้ ายของแม่นํ ้าโขงให้ ฝรั่งเศสไป (ซึง่ รวมทัง้
บนเกาะแก่งต่างๆ ในลํานํ ้าโขงด้ วย) เพราะ
ฝรั่ ง เศสได้ บั ง อาจส่ ง เรื อปื นบุ ก แม่ นํ า้
เจ้ าพระยาเข้ ามาจ่อไทยไว้ และบีบบังคับให้
รัชกาลที่ 5 ต้ องจํายอมลงนามยกดินแดน
ส่วนนีใ้ ห้ แก่ฝรั่งเศสไปอีก การเสียดินแดน
ของไทยไปให้ ชาติมหาอํานาจ ยุโรป (อังกฤษ
และฝรั่งเศส) มิจํากัดอยูเ่ ฉพาะทิศตะวันออก
ของประเทศเท่านันไทยยั
้
งต้ องเสียดินแดน
ทางตอนใต้ สดุ ของประเทศอันได้ แก่ กลันตัน
ตรั ง กานู ไทรบุรี และเปรั ก ให้ แ ก่ อัง กฤษ
รวมทัง้ ทวาย มะริด ตะนาวศรี ในเวลาต่อมา
อีกรวมดินแดนทีเ่ สียไปเกือบครึ่งของดินแดน
ที่ ป ระเทศไทยมี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บัน แต่ ไ ทยยัง
ไม่ สูญ เสี ย เอกราชในยุค สมัย นัน้ แต่ต้ อ ง
เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืออํานาจตุลาการ
ให้ กบั ชนชาติตะวันตกทีเ่ ข้ ามาไทยแต่ไม่ต้อง
ขึ น้ ศาลไทยกรณี มี ค ดี ร ะหว่ า งคนไทยกับ
ชาวต่างชาติ ดังกล่าว
การสูญเสียต่างๆ ดังกล่าวทําให้ รชั กาล
ที่ 5 ทรงเสียพระทัยมากและทําให้ คนไทย
ทั ง้ ประเทศสยามตระหนั ก อย่ า งดี ยิ่ ง ว่ า
สยามประเทศต้ องปฏิรูประบบการปกครอง

และการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของไทย
เสียใหม่อย่างขนานใหญ่ เพื่ อให้ ประเทศ
สยามมีความมัน่ คงปลอดภัย มีบรู ณาภาพ
แห่งดินแดนของประเทศที่เป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง
และการรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ
ให้ เข้ มแข็งมัน่ คงยิง่ ขึ ้นอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
ในอดีต นัน่ ก็คอื การเปลีย่ นระบบการปกครอง
ประเทศจากเดิ ม ที่ เ ป็ นระบบราชาธิ ร าช
(Empire state) มาเป็ นราชอาณาจัก ร
(Kingdom) อันเป็ นลักษณะการปกครอง
ในรูปแบบทีเ่ น้ นด้ านความมัน่ คงของประเทศ
มี ก ารรวมศูน ย์ อํ า นาจการปกครองเข้ า สู่
ส่วนกลาง กระชับการปกครองดูแลหัวเมือง
ที่ เ ป็ นภู มิ ภ าคในต่ า งจั ง หวัด ทั่ ว ประเทศ
เสียใหม่ เพื่อให้ กรุ งเทพฯ ที่เป็ นศูนย์กลาง
อํานาจทางการปกครองประเทศ สามารถ
ปกครองดู แ ลพื น้ ที่ ทั่ ว ประเทศและดูแ ล
ปกครองป้ องกั น ราษฎรได้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง
ทุกภาคส่วนของประเทศ ราชอาณาจักรไทย
จึงเป็ นลักษณะการปกครองที่เป็ นรู ปแบบ
รัฐเดี่ยว (Unitary state) และเป็ น Kingdom
แทนที่ระบบราชาธิราช หรื อ Empire state
ซึง่ เป็ นการปกครองแบบหลวมๆ ไม่เข้ มแข็ง
จนทําให้ ต้องสูญเสียดินแดนไปอย่างมากมาย
ให้ กบั ต่างชาติดงั ได้ กล่าวมาแล้ ว
ดังเหตุผลที่ได้ สรุปมา ทําให้ ล้นเกล้ าฯ
รัชกาลที่ 5 ได้ ทรงมอบพระราโชบายเฉพาะ
ให้ กั บ คนมหาดไทย คื อ ให้ แก่ เ สนาบดี
กระทรวงมหาดไทย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง-
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ราชานุภาพได้ ยดึ หลักการที่เป็ นสาระสําคัญ
ไว้ 4 ประการ ดังนี ้
1. ให้ แก้ ลักษณะการปกครองแบบ
ประเทศราชาธิราช (Empire) เป็ นพระราช
อ า ณ า เ ข ต ห รื อ พ ร ะ ร า ช อ า ณ า จั ก ร
(Kingdom) ให้ ประเทศสยามรวมกันเป็ น
หนึ่งเดียว (ซึ่งเป็ นที่มาของบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 1
ทุกฉบับ)
2. ให้ รวมการบังคับบัญชาหัวเมือง
ซึ่ ง เคยแยกกั น อยู่ ใ น 3 กระทรวง คื อ
มหาดไทย กลาโหม และกรมเจ้ าท่าให้ มารวม
อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยแค่กระทรวงเดียว
3. ให้ รวมหัวเมื องต่างๆ จัดตัง้ เป็ น
มณฑลตามสมควรแก่ภูมิลําเนาให้ สะดวก
แก่ ก ารปกครองและให้ มี ส มุห เทศาภิ บ าล
บังคับบัญชาทุกมณฑล
4. การเปลีย่ นแปลงตามพระราชดําริ
ที่ ทรงให้ ไ ว้ นี จ้ ะต้ องค่อยๆ จัดให้ เป็ นขัน้ ๆ
มิให้ เกิดความยุง่ เหยิง
และจากพระบรมราโชบายนี ้ถือได้ ว่า
เป็ นหลักการที่เป็ นพืน้ ฐานที่สําคัญต่อการ
ปกครองของประเทศไทย รวมทังการจั
้ ดระเบียบ
การบริ หารราชการแผ่นดินในเวลาต่อๆ มา
และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็ นบุคคลสําคัญ
ที่มีสว่ นในการวางรากฐานการปกครองของ
ประเทศสยามทีเ่ ป็ นประเทศไทยในเวลาต่อมา
และกระทรวงมหาดไทยเป็ นกระทรวงลําดับ
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แรกๆ ทีอ่ าํ นวยการปฏิรูปการปกครองประเทศ
ตามพระบรมราโชบายของรั ชกาลที่ 5 ซึ่ง
พอสรุปได้ วา่ เป็ นระบบการปกครองแบบรวม
อํ า นาจ (Centralization) เพื่ อ สร้ างให้ มี
เอกภาพในการปกครองบังคับบัญชา (Unity
of command) และในขณะเดียวกันก็ทรงจัด
ให้ มีการแบ่งอํานาจในการบริ หารราชการ
มาเป็ นมัธยานุภาพ (Deconcentration) ให้ มี
ผู้ทาํ งานหรื อบุคลากรระดับต่างๆ ปฏิบตั งิ าน
ในส่วนภูมิภาคที่เป็ นมณฑลและเป็ นจังหวัด
อําเภอ ในเวลาต่อๆ มาในสมัยรั ชกาลที่ 6
ที่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติ ลัก ษณะ
ปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2457 ที่จดั การปกครอง
อําเภอ ตําบล และหมูบ่ ้านทีล่ งลึกในรายละเอียด
และได้ ส่งผลต่อการปกครองส่วนภูมิภาค
จนถึงปั จจุบนั นี ้
อนึ่ ง แนวนโยบายในการปฏิ รู ป
การปกครองของประเทศไทยในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ยังมีจดุ มุง่ หมายที่จะให้ มีการจัดบริหาร
งานของประเทศอย่างมีระเบียบแบบแผน
หรื อการบริ หารแบบมีแผนการ โดยจัดให้ มี
กระทรวงต่างๆ แบบประเทศตะวันตก และได้มี
พระบรมราชโองการตัง้ กระทรวงแบบใหม่
ขึ ้นมา 12 กระทรวง (ตังแต่
้ พ.ศ. 2431 - 2435)
คือ 1) กระทรวงมหาดไทย 2) กระทรวง
กลาโหม 3) กระทรวงการต่ า งประเทศ
4 ) ก ร ะ ท ร ว ง วั ง 5 ) ก ร ะ ท ร ว ง เ มื อ ง
6) กระทรวงเกษตราธิ ก าร 7) กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ 8) กระทรวงยุติธรรม

9) กระทรวงยุทธนาธิ การ 10) กระทรวง
ธรรมการ 11) กระทรวงโยธาธิ การ
12) กระทรวงมุรธาธิ การ ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
เป็ นการปฏิรูปด้านการปกครองและการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ นไปอย่ า งชัด เจนยึ ด
หลักการแบ่งภารกิจตามหน้ าที่แต่ละอย่าง
ให้ รั บ ผิ ด ชอบกั น อย่ า งมี สั ด ส่ ว นชั ด เจน
ไม่ซํ ้าซ้ อนกันนับว่าเป็ นความริ เริ่ มที่ทนั สมัย
อย่างยิ่งมิใช่เฉพาะสําหรั บยุคสมัยนัน้ แม้
ในปัจจุบนั ยังมีหน่วยงานระดับกระทรวงหลาย
กระทรวงก็ยงั คงมีอยูใ่ นปั จจุบนั (พ.ศ. 2555)
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย กั บ ภ า ร กิ จ ที่
มอบหมายให้ รับผิดชอบ
1. กระทรวงมหาดไทยสมั ย
ราชาธิปไตย
กระทรวงมหาดไทยได้ถอื กําเนิดขึ ้น
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในสมัยรั ชกาล
ที่ 5 พระองค์ทรงกําหนดภารกิจหน้ าที่ของ
กระทรวงมหาดไทย ไว้ อย่างสันๆ
้ รัดกุม แต่
มีความหมายครอบคลุมในเรื่ องความสงบ
เรี ยบร้ อย ความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศ
โดยทรงระบุ ว่ า “บํ า รุ ง รั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้ อย และให้ มีความเจริ ญในเมืองต่างๆ
”สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยองค์แรกได้ ขยาย
พระบรมราโชบายว่า “บําบัดทุกข์ บํารุ งสุข
ของประชาชน” เป็ นเป้าหมายหรือเข็มมุง่ ของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง เป็ นลัก ษณะของ

อุดมการณ์มหาดไทย ที่ยดึ ประชาชนเป็ นสุข
คื อ เป้ าหมายสูง สุด ของราชการกระทรวง
มหาดไทย สถานการณ์ในขณะนันมี
้ ปัญหา
ด้ านการบริ ห ารจั ด การด้ านต่ า งๆ ของ
เสนาบดี ก ระทรวงต่ า งๆ ในระยะแรกๆ
ยังไม่มีความพร้ อม ยังไม่สามารถจัดการ
แผนการกระทรวงนัน้ ๆ ออกไปสู่หัว เมื อ ง
ได้ ทั น ล้ นเกล้ าฯ รั ช กาลที่ 5 จึ ง ทรงมี
พระราชดําริ ว่า ไม่ควรจะรอการทํานุบํารุ ง
หัวเมืองไว้ จนกว่าจะมีแผนการของกระทรวง
นันๆ
้ แต่ให้ แนวพระราชดําริวา่ “การทํานุบาํ รุง
อย่างใดซึง่ ควรจะจัดตามหัวเมืองให้ กระทรวง
มหาดไทย ลงมื อ จัด การนัน้ ไปที่ เ ดี ย ว” ซึ่ง
หมายถึ ง ไม่ต้องรอให้ พร้ อม ขอให้ กระทรวง
มหาดไทยดําเนินการนําร่ องไปก่อนนัน่ เอง
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ พฒ
ั นาหน้ าทีง่ านใน
ส่วนกลาง โดยเริ่ มตัง้ แต่มีกองบัญชาการ
กระทรวงมหาดไทย กรมสํ า รวจ กรม
มหาดไทยฝ่ ายภลําภัง กรมมหาดไทยฝ่ ายเหนือ
กรมปลัดบัญชี กรมทะเบียน ต่อมาก็มกี ารตัง้
กรมต่างๆ เพิ่มขึ ้นอีกในกระทรวงมหาดไทย
คื อ กรมตํ า รวจภู ธ ร กรมตํ า รวจภู บ าล
กรมป่ าไม้ กรมแร่หรือกรมราชโลหกิจภูมวิ ทิ ยา
กรมสรรพากรนอก และกรมพยาบาล
สําหรับในส่วนภูมภิ าค ซึง่ ถือเป็ น
หัวใจของการปฏิรูปการปกครอง สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ ทรงตังหน่
้ วย
การปกครองภูมิภาคตามลําดับใหญ่ - เล็ก
ดังนี ้
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1) มณฑลเทศาภิ บ าล มี
ข้ าหลวงใหญ่หรื อข้ าหลวงเทศาภิบาลเป็ น
หั ว หน้ าและมี ตํ า แหน่ ง อื่ น ๆ อี ก หลาย
ตําแหน่ง
2) เมื อ ง มี ผ้ ูว่าราชการเมื อง
หรือเจ้ าเมืองเป็ นหัวหน้ า และมีตาํ แหน่งอืน่ ๆ
อีกหลายตําแหน่งอีกด้ วย สําหรับผู้วา่ ราชการ
เมื อ งถื อเป็ นตํ า แหน่ ง ใหญ่ ของเมื อ ง
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นผู้ ดํ า ริ แต่ ง ตั ง้
เลือกสรรด้ วยพระองค์เอง และมีพระแสง
ราชศัสตราเป็ นเครื่ องหมายแห่งการมอบ
อาญาสิทธิ์

3) อํ า เภอ มี ก รมการอํ า เภอ
ซึ่งประกอบด้ วย นายอําเภอ ปลัดอําเภอ
้ ยนพนักงาน
และสมุห์บญ
ั ชีอาํ เภอ รวมทังเสมี
4) ตํ า บล มี กํ า นั น สารวัต ร
กํานัน แพทย์ประจําตําบล
5) ห มู่ บ้ า น มี ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
2. ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ใ น
ระบอบประชาธิ ป ไตย
ในปี พ.ศ. 2475 ได้ มี ก าร
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เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็ นการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข กระทรวง
มหาดไทยก็ ยัง คงทํ า หน้ าที่ ใ นการรั ก ษา
ความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงภายใน
เป็ นหลัก ส่ ว นหน้ า ที่ ร าชการอื่ น ๆ ก็ ไ ด้ มี
การปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป
ตัวอย่างเช่น
- ในปี พ.ศ. 2476 ได้ มี พ.ร.บ.
จัดตังกระทรวงและกรม
้
พ.ศ. 2476 กําหนด
ให้ กระทรวงมหาดไทยมีหน้ าทีใ่ นการปกครอง
รักษาความสงบเรียบร้ อยภายในราชอาณาจักร
และบริ หารการสาธารณสุข
- ในปี พ.ศ. 2484 โอนหน้ าที่
และงานประชาสงเคราะห์ ม าจากสํ า นัก
นายกรั ฐ มนตรี ม าให้ ก ระทรวงมหาดไทย
และโอนงานด้ า นบริ ห ารการสาธารณสุข
ไปอยูก่ ระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ตังขึ
้ ้นใหม่
- ในปี พ.ศ. 2487 โอนงาน
ป้ องกั น ภั ย ทางอากาศจากกระทรวง
กลาโหมมาเป็ นของกระทรวงมหาดไทย และ
ปี พ.ศ. 2489 ก็ โ อนงานนี ไ้ ปเป็ นของ
กรมประชาสงเคราะห์ และให้ มี ห น้ าที่
ด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ ้น
- ในปี พ.ศ. 2496 กํ า หนด
หน้ าที่ใหม่ให้ กระทรวงมหาดไทย มีหน้ าที่
เกี่ ย วกั บ การปกครองท้ องที่ บํ า บัด ทุ ก ข์
บํ า รุ ง สุข ป้ องกัน สาธารณภัย และรั ก ษา

ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
- ในปี พ.ศ. 2536 กําหนดให้
กระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่เกี่ยวกับบําบัด
ทุ ก ข์ บํ า รุ ง สุ ข การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
การเมืองการปกครอง การปกครองท้ องที่
การปกครองท้ องถิ่ น การทะเบียนราษฎร
การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ
การพัฒ นาชุม ชน การรั ก ษาความมั่น คง
ภายใน การป้องกันสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน การที่ดิน
การประชาสงเคราะห์ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การโยธา การราชทัณฑ์
การแรงงาน การผังเมือง การประกันสังคม
และการพัฒนาชนบท
ใน ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีการปฏิรูป
ระบบราชการอีกครัง้ ในช่วงที่ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร เป็ นนายกรั ฐมนตรี ได้ มีการแก้ ไข
พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
ครัง้ ใหญ่ (พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545) เป็ นผลทําให้ เพิ่มจํานวน
กระทรวงจากเดิม 13 กระทรวง เป็ นจํานวน
20 กระทรวง แต่สาํ หรับกระทรวงมหาดไทย
กลับถูกปรั บให้ มีโครงสร้ างของหน่วยงาน
ระดับกระทรวงที่มีขนาดเล็กลง จากเดิมที่มี
กรมต่ า งๆ ที่ อ ยู่ใ นสัง กัด เป็ นจํ า นวนมาก
หลังจากการปรับแล้ วกระทรวงมหาดไทยมี
กรมต่างๆ เหลืออยู่ในสังกัดเพียง 7 กรม
เท่านัน้ อันได้ แก่ 1) สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 2) กรมการปกครอง 3) กรมที่ดนิ

4) กรมการพัฒนาชุมชน 5) กรมส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถิ่ น 6) กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 7) กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองและมีรัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยที่อยู่ใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
การปรับบทบาทและโครงสร้ าง
การจัดส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย
ได้ มี ก ารยุ บ เลิ ก กรมเร่ ง รั ด พั ฒ นาชุ ม ชน
(รพช.) และแยกบุคลากรบางส่วนไปสังกัด
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และ
ปรับเครื่ องมืออุปกรณ์และบุคลากรส่วนหนึง่
ไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งตังขึ
้ น้ ใหม่ ได้ ยุบรวมกรมโยธาธิ การกับ
กรมการผังเมื อง ขึน้ เป็ นกรมใหม่เรี ยกว่า
“กรมโยธาธิการและผังเมือง” โอนกรมราชทัณฑ์
ไปสัง กัด กระทรวงยุติ ธ รรม เป็ นต้ น และ
ตามพระราชบัญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ได้ บญ
ั ญัติ
เกีย่ วกับอํานาจหน้ าทีข่ องกระทรวงมหาดไทย
ว่า “กระทรวงมหาดไทยมีอาํ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข การรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อยของประชาชน การอํ า นวย
ความเป็ นธรรมของสังคม การส่งเสริ มและ
พัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนา
การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค การปกครอง
ท้ องที่ การส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นและ
พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมัน่ คง
ภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนา
เมืองและราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
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ให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทย
หรือส่วนราชการทีส่ งั กัดกระทรวงมหาดไทย”
ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย
แม้ กระทรวงมหาดไทยจะถูกลดขนาด
และบทบาทลงไปค่อนข้ างมากจากผลของ
การปฏิ รู ป ระบบราชการครั ง้ ใหญ่ เ มื่ อ ปี
พ.ศ. 2545 ดังกล่าวมาแล้ ว แต่ในภาพรวม
ภารกิ จ หลัก ๆ ที่ ก ระทรวงมหาดไทยเคย
รับผิดชอบตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ
และของรัฐบาลยังคงดํารงอยูใ่ นหลักการเดิม
เป็ นส่วนใหญ่ คือ อํานาจหน้ าที่ที่มีอยู่ตาม
กฎหมายพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับที่แก้ ไข
เพิ่มเติม รวมทัง้ กฎหมายรั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคง
ดํารงรักษาโครงสร้ างการปกครองประเทศไว้
อย่างมัน่ คงตามนัยมาตรา 1 และมาตราอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับนโยบายของรัฐ ทีย่ งั คงกําหนดระบบ
ราชการบริ หารราชการแผ่นดินเป็ นราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่นที่
ทําให้ กระทรวงมหาดไทยยังคงมีบทบาทใน
การปกครองและการบริ ห ารประเทศ ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยและการบริ หารราชการ
ในส่ ว นภู มิ ภ าคที่ ก ระทรวงฯ ยั ง จะต้ อง
รับผิดชอบอยูจ่ นถึงปั จจุบนั นี ้
สําหรั บภารกิ จหลักๆ ของกระทรวง
มหาดไทยในปั จจุบนั พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของ
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ประชาชน สังคม และการรักษาความมัน่ คง
ภายใน
2. การอํ า นวยความเป็ นธรรมของ
สังคม
3. การพั ฒ นาและการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนด้ านต่างๆ
4. การส่งเสริ มและพัฒนาการเมือง
การปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การจัดระเบี ยบชุมชน การสร้ างสังคมที่ ดี
มีวินยั และส่งเสริ มวัฒนธรรม ค่านิยม และ
ความสํานึกในความเป็ นไทย
และเพื่ อ ความเข้ า ใจผู้เ ขี ย นใคร่ ข อ
ขยายความในรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้
1. ด้ า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรี ยบร้ อยของประชาชน สังคม และการ
รั กษาความมั่นคงภายใน นันจะเกี
้
่ยวกับ
การจัดการปกครองท้ องที่ให้ อยู่เย็นเป็ นสุข
ทัง้ ในระดับชนบท ชุมชนเมืองต่างๆ ทัง้ ที่
เป็ นการปกครองในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล
หมู่บ้ า นและระดับ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารจัด การ
ปกครองโดยองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
(อปท.) ในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ ในส่วนที่ เป็ น
อบต. เทศบาลต่างๆ และ อบจ. โดยอาศัย
อํานาจหน้ าทีท่ มี่ อี ยูต่ ามกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง การรักษาความสงบเรียบร้ อย
ยังหมายถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนซึง่ เจ้ าพนักงาน
ฝ่ ายปกครองที่ เ ป็ นผู้ป กครองท้ อ งที่ เช่ น
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้ องดูแลให้ ทวั่ ถึงรวมทัง้

ในระดับสูงขึ ้นไป อันได้ แก่ นายอําเภอ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็ นข้ าราชการ
ชัน้ ผู้ใ หญ่ ฝ่ ายปกครองมี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ น
การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ลัก ษณะปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2457 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การ
รั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้ อยถื อเป็ น
ภารกิ จ หลัก ของ
กระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในส่ ว น
ภูมิ ภ าคต่า งๆ ที่
เป็ นจัง หวัด และ
อํ า เภอที่ มี ผ้ ู ว่ า ราชการจังหวัดและนายอําเภอจะต้ องดูแล
รั บผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
จะต้ องมี ก ารวางแผนการดู แ ลรั กษา
ความสงบเรี ยบร้ อยร่ วมกับฝ่ ายตํารวจภูธร
จังหวัด และฝ่ ายปกครองในการที่จะพิทกั ษ์
รักษาความสงบเอาไว้ ได้ หากมีเหตุการณ์
ไม่สงบเกิดขึ ้นในพื ้นที่จะด้ วยเหตุใดๆ ทาง
จังหวัด อําเภอจะปฏิเสธไม่รับผิดชอบโดย
อ้ างว่าเจ้ าหน้ าที่ตํารวจต้ องดูแลส่วนเดียว
ย่อมมิได้ เพราะอํานาจที่มีอยูต่ ามกฎหมาย
เช่น ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ

เช่น ตาม พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
พ.ร.บ. อาสารักษาดินแดน พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2457 ก็ยงั คงมีอยูอ่ ย่าง
สมบูรณ์ สามารถใช้ อํานาจหน้ าที่ ได้ ตาม
กฎหมายอยู่แ ล้ ว เพี ย งแต่ อ ดี ต สมัย หนึ่ ง
สมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็ นนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ก ารออกข้ อ บัง คับ กระทรวง
มหาดไทย มิ ใ ห้
ข้ าราชการฝ่ าย
ปกครองทํ า การ
สอบสวนคดีอาญา
แ ต่ ม อ บ ฝ่ า ย
ตํ า ร ว จ เ ป็ น ผู้
รั บ ผิ ด ชอบฝ่ าย
เดียว แต่ข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย
มิ ใ ช่ ก ฎ ห ม า ย
ในทางหลักวิชาการ ฝ่ ายปกครองยังคงมี
อํานาจจับกุม สอบสวนผู้กระทําความผิดทาง
อ า ญ า ไ ด้ อ ยู่ ส ถ า น ก า ร ณ์ นี ไ้ ด้ ส ร้ า ง
ความอ่อนแอในการทําภารกิจของข้ าราชการ
ฝ่ ายปกครองลงไป โดยเฉพาะในด้ าน
การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
และของชุมชนทัว่ ประเทศ
งานด้ านการรักษาความสงบเรียบร้ อย
ในระดับตําบล หมู่บ้านทัว่ ประเทศ รวมทัง้
พื ้นที่ที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศอื่นๆ
ข้ างเคียงทุกด้ านก็มปี ั ญหาในด้ านการปฏิบตั ิ
และการสัง่ การเช่นเดียวกัน ในระดับหมูบ่ ้ าน
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ตามกฎหมายจะมี คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) และคณะกรรมการหมู่บ้ า นอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ก็ มิได้

ปฏิบตั งิ านที่เข้ มแข็ง คงปฏิบตั ติ ามปกติและ
มิได้ ดําเนินการในเชิงรุ ก ทําให้ การป้องกัน
หมู่บ้าน ตําบลต่างๆ ในภูมิภาคในปั จจุบนั
มีความอ่อนด้ อยและเป็ นจุดอ่อนทําให้ เกิด
ความอ่อนแอในการปฏิบตั งิ าน ทําให้ มีผ้ คู น
แปลกหน้าเข้ามาในหมูบ่ ้าน รวมทังคนต่
้ างด้าว
ที่หลบหนีเข้ าเมืองโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
ก็ ลัก ลอบเข้ ามาอยู่ ใ นพื น้ ที่ ป ระเทศไทย
มากมาย แต่ไม่มีมาตรการที่จะป้องกันแก้ ไข
ปั ญหานี ้ แม้ จะมีการจัดตังชุ
้ ดลาดตระเวน
หมูบ่ ้ าน (ชรบ.) อยูใ่ นบางพื ้นทีท่ มี่ คี วามเสีย่ ง
แต่มิได้ ปฏิบตั ิในเชิงรุกและไม่สามารถสร้ าง
ความปลอดภั ย ให้ แก่ ร าษฎรในหมู่ บ้ าน
ตําบลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับภารกิจที่เกี่ยวกับความมัน่ คง
ภายในที่ถือเป็ นภารกิจสําคัญของกระทรวง
มหาดไทยนัน้ ประเทศไทยเรามีพื ้นที่ติดต่อ
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กับชายแดนของประเทศต่างๆ หลายด้ าน
ได้ มี ก ารลัก ลอบเข้ า มาทางด้ า นชายแดน
ในเขตประเทศไทยที่ เกิ ดขึน้ บ่อยมาก แต่
มาตรการที่ ม หาดไทยรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ ง
การป้องกันชายแดน การพิทกั ษ์พื ้นทีส่ ว่ นหลัง
ในยามมีศกึ สงคราม และการอพยพประชากร
เมื่ อ มี เ หตุ ร้ ายต่ า งๆ เกิ ด ขึ น้ ก็ ยั ง ขาด
ความพร้ อมและมี ก ารเตรี ย มการซัก ซ้ อ ม
น้ อยมาก กองกําลังประจําถิ่น (หรื อกําลัง
กึง่ ทหาร เช่น อส. คืออาสาสมัครรักษาดินแดน
ตามกฎหมาย พ.ร.บ. อาสาสมัครรักษาดินแดน
มหาดไทยดูแลอยูก่ ม็ ไิ ด้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ทเี่ ป็ นรูปธรรมสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ จริ งในยามฉุกเฉินจึงเป็ นเรื่ องที่กระทรวง
มหาดไทยจะต้ องรับผิดชอบโดยตรง
ความมั่ น คงภายในนั น้ ยั ง รวมถึ ง
ปั ญหาต่างๆ ในสังคมทีก่ ระทบกับความมัน่ คง
ภายในด้ วย โดยเฉพาะปั ญหาการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ในปั จจุบนั โดย
ขยายวงกว้ างมากมี ผ้ ู เสพและผู้ ค้ าเพิ่ ม
มากขึน้ มี สถิ ติการจับกุมปราบปรามโดย
เจ้ าหน้ าที่ ตํ า รวจเพิ่ ม สู ง ขึ น้ แต่ เ รื่ องนี ้
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายปกครองทุก ระดับ ก็ จ ะต้ อ ง
ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบและเป็ นผู้มี ห น้ า ที่ โ ดยตรง
ทัง้ ในด้ า นวางมาตรการป้ องกัน และการ
ปราบปราม แม้ ก ระทรวงมหาดไทยได้ มี
นโยบายป้องกันปราบปรามในเรื่ องนี ้ แต่
แนวโน้ มของปั ญหายังไม่ลดลง จําเป็ นที่จะ
ต้ องทบทวนบทบาทของมหาดไทยในเรื่ องนี ้

อย่างจริ งจังด้ วย
นอกจากนี ้ ประเทศไทยเรามีนโยบาย
ส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ ยวมาก เพื่ อหารายได้
จากการท่องเทีย่ วเข้ าประเทศ แต่เป็ นจุดอ่อน
ให้ ฝ่ายทีไ่ ม่หวังดี สร้ างสถานการณ์ตา่ งๆ ขึ ้น
ภายในประเทศในลักษณะของผู้ก่อการร้ าย
ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในพื ้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แม้ กระทรวงมหาดไทยเคย
มีบทบาทในการแก้ ไขปั ญหามาโดยตลอด
แต่ปัจจุบนั การแก้ ไขปั ญหานี ้ยังอยู่ในภาวะ
ของการตังรั
้ บหรื อเชิงการตังรั
้ บมากกว่าใน
เชิ ง รุ ก และหลัง จากมี ก ารจัด ตัง้ ศอ.บต.

ใหม่ตามกฎหมายที่เพิ่งนํามาใช้ ในปั จจุบนั
กลับทําให้ กระทรวงมหาดไทยมีความยาก
ลําบากมากขึ ้นในการแก้ ไขปั ญหา เพราะเป็ น
องค์กรที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ขาดการเชื่อมโยงด้ วย
กลไกทางการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้ องกับ
มหาดไทย โดยเฉพาะบุคลากรระดับสูงและ

ระดับปฏิบตั ิการขึ ้นตรงต่อการบังคับบัญชา
ของนายกรั ฐ มนตรี โดยตรง ในแง่ ข อง
กฎหมายนี ้กระทรวงมหาดไทยขาดกลไกทีจ่ ะ
เชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานในด้ านการพัฒนา
และการแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นรูปธรรมที่จบั ต้ อง
ได้ เมื่อไม่มีความชัดเจนในเชิงบทบาทของ
กระทรวงมหาดไทย จึงเป็ นปั ญหาจะต้ อง
แก้ ไขระดับนโยบายคือรัฐบาลจะต้องพิจารณา
แก้ ไขเชิงการปฏิบตั ใิ ห้ สามารถผนึกกําลังกับ
ฝ่ ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยในทุก
ระดับดัวย
อนึ่ ง ปั จ จุบัน มี ก ารเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการก่อการร้ ายสากลเพิ่มมากขึ ้นและ
ที่เป็ นข่าวเด่นอยู่ในขณะนี ้ มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงภายใน
โดยตรง กระทรวงจะต้ องตื่นตัวและวางแผน
สร้ างความพร้ อมที่จะรับมือกับปั ญหาที่เกิด
ขึ ้นด้ วย ไม่ควรถือเป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายตํารวจ
หรื อ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่น คงอื่ น ๆ แต่
เพียงฝ่ ายเดียว กระทรวงมหาดไทยควรมี
บทบาทหน้ าทีใ่ นการจัดทําแผนในเชิงรุก เพือ่
ต่อต้ านขบวนการก่อการร้ ายทังภายในและ
้
การก่อการร้ ายสากลด้ วย โดยเฉพาะด้ าน
การหาข่าวความเคลื่อนไหวในพืน้ ที่ต่างๆ
ที่ ฝ่ายปกครองมี หน้ าที่ ดูแลรั บผิ ดชอบกับ
ความสงบสุขของประชาชนอยู่ วิเคราะห์
การจัดองค์ กรภายในกระทรวงมหาดไทย
และกรมการปกครองในปั จ จุ บัน ยัง ขาด
เอกภาพในด้ า นการข่ า วและการต่ อ ต้ า น
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ข่ า วกรองด้ า นความความมั่น คงภายใน
จึงควรทบทวนในเรื่ องนี ้อย่างจริ งจัง
2. ภารกิ จ ในด้ านการอํ า นวย
ความเป็ นธรรมในสั ง คม กระทรวง
มหาดไทยที่มีข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ทงใน
ั้
ระดับสูงและระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ
ต่างๆ มีหน้ าที่โดยรวม คือ “การบําบัดทุกข์
บํารุ งสุขของประชาชน” จึงมีหน้ าที่โดยตรง
ในด้ า นการอํ า นวยความเป็ นธรรมให้ กับ
ประชาชนและสังคม ซึง่ ในทางปฏิบตั จิ ะต้ อง
แปลงแนวคิดและนโยบายนี ้ลงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในรู ป ลัก ษณะต่า งๆ ให้ ม ากและสามารถ
ปฏิบตั งิ านแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึ ้นได้ จริงๆ
ด้ วย เช่น กรณีทมี่ ขี ้ อพิพาทหรือขัดแย้ งต่างๆ
ในทางสังคม ทังในกรณี
้
ความแพ่งและกรณี
ความผิดอาญาที่สามารถยอมความกันได้
ฝ่ ายปกครองคือกระทรวงมหาดไทยจะต้ อง
นํ าเรื่ องนี ข้ ึน้ มาดําเนินการให้ เป็ นรู ปธรรม
ให้ มากที่สดุ การไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาททางแพ่ง
จะเกี่ยวกับเรื่ องมรดกบ้ าง เรื่ องครอบครั ว
บ้ าง ความขัดแย้ งต่างๆ ในสังคมเพิม่ มากขึ ้น
ในปั จจุบนั หากไม่สามารถขจัดความขัดแย้ ง
ในระดับที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ แล้ วคดี
ต่ า งๆ ก็ จ ะนํ า ไปสู่ ศ าลยุ ติ ธ รรมมากขึ น้
การอํ า นวยความเป็ นธรรมและสร้ าง
ความสามั ค คี ข องคนตามอุ ด มคติ ข อง
มหาดไทยก็ เกิ ดขึน้ ไม่ได้ คดีต่างๆ ที่ขึน้ สู่
ศาลยุติธรรม แม้ ศาลจะหาข้ อยุติโดยการ
พิพากษาคดีที่ดีที่สดุ แต่ความขัดแย้ งทาง
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จิตใจยังมีอยู่ จึงต้ องทําการสถาปนาระบบ
การไกล่เ กลี่ ย ความขัด แย้ ง ที่ เ ป็ นรู ป ธรรม
ให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ ในอดีตข้าราชการฝ่ ายปกครอง
ในระดับต่างๆ ได้ มีการดําเนินการในด้ านนี ้
ได้ ผลค่อนข้ างมาก ยังความสงบสุขและสร้ าง
ความเป็ นธรรมให้ กับสังคมได้ มาก แต่ใน
ปั จ จุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง กรมการปกครองยั ง ประสบ
ความสําเร็ จน้ อย กรมการปกครองจึงควร
จะต้ องหยิบยกเรื่ องนี ้ขึ ้นมาดําเนินการอย่าง
จริ งจังและให้ เป็ นรู ปธรรม และนี่คือภารกิจ
สําคัญที่คนมหาดไทยจะต้ องดูแลรับผิดชอบ
อนึ่ ง การจะทํ า หน้ าที่ ด้ านอํ า นวย
ความเป็ นธรรมให้ ได้ ผลดี ผู้ ปฏิ บัติ ง าน
จะต้ อ งเป็ นที่ ศ รั ท ธาเชื่ อ ถื อ ของคู่ ก รณี ที่
พิพาทกันด้ วย ดังนันผู
้ ้ ปกครอง ผู้ปฏิบตั งิ าน
ในหน้ าที่ จ ะต้ องเป็ นผู้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์
เป็ นธรรม เป็ นกลาง และมี คุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่เป็ นที่ยอมรับของสังคมด้ วย ใน
ทางปฏิบตั ิควรยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” เป็ น
แนวปฏิบตั ดิ ้ วย
สําหรับการอํานวยความเป็ นธรรมนัน้
ยัง หมายรวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ จะต้ อ งไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ
ยึดถือหลักความเสมอหน้ าและความเท่าเทียม
กันในสังคม การให้ บริ การ (service) ต่างๆ
จึงต้ องทําด้ วยความเป็ นธรรมและเป็ นกลาง
ปราศจากอคติ ใ นการให้ บริ การหรื อ
ความช่วยเหลือใดๆ ด้ วย การให้ บริ การที่ได้

ผลดี ใ นปั จจุ บั น ที่ นิ ย มคื อ “One stop
service” คือจุดให้ บริการควรอยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน
สามารถให้ บริ การหลายๆ ด้ านได้ จะเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ในการให้ บริการอีกทาง
หนึ่งด้ วย และในกรณี ที่ไม่ได้ รับความเป็ น
ธรรมหรือเดือดร้ อนใดๆ ก็สามารถยืน่ เรื่องราว
ร้ องทุ ก ข์ ที่ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมที่ ก ระทรวง
มหาดไทยหรื อที่ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง
เป็ นต้ น
3. การพัฒนาและการช่ วยเหลือ
ประชาชนด้ านต่ างๆ

การพัฒนาภายใต้ แผนงานโครงการ
ต่างๆ ทัง้ ของส่วนราชการต่างๆ ในระดับ
จั ง หวั ด ที่ เ ป็ นราชการส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มิ ไ ด้ อยู่ ใ นสั ง กั ด จั ง หวั ด
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอ กรณี
เป็ นระดับอําเภอก็สามารถทําการอํานวยการ
ควบคุ ม และประสานงานให้ เป็ นไปตาม
แผนงาน โครงการตามเป้าหมายให้ บรรลุผล
สํ า เร็ จ อย่ า งบู ร ณาการได้ ในบางกรณี มี
โครงการพัฒนาในพื ้นที่เดียวกันกับแผนงาน

โครงการขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
หรื อราชการส่วนกลางที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่
จั ง หวั ด จะเป็ นตั ว กลางในการเชื่ อ มโยง
การพัฒนามิให้ มีความซํ ้าซ้ อนกัน ถือได้ ว่า
เป็ นบทบาทสําคัญประการหนึง่ ของกระทรวง
มหาดไทย ที่ มี ผ้ ูนํ า หรื อ ผู้บ ริ ห ารสูง สุด ใน
ระดับจังหวัดและอํ าเภอเป็ นผู้ดําเนิ นการ
ประสานงานและเชื่อมโยงการทํางานให้ มี
การบูรณาการในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิการจริ ง
ในภาคสนาม บทบาทอันนี ย้ ่อมขึน้ อยู่กับ
ความสามารถและการใช้ ภาวะผู้ นํ า
(Leadership) ของผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอํ า เภอ ซึ่ ง เป็ นบุ ค ลากรระดับ สูง ใน
ส่ ว นภูมิ ภ าคที่ ม หาดไทยมอบหน้ า ที่ แ ละ
ความรั บผิดชอบในการบริ หารการพัฒนา
(Development Administration) ให้ บรรลุ
ผลได้ อย่างแท้ จริ ง นัน่ เอง
สําหรับการช่วยเหลือประชาชนด้ าน
ต่างๆ ส่วนมากจะเป็ นภารกิจของข้ าราชการ
ฝ่ ายปกครองที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคที่ เ ป็ น
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบ่ ้ าน และในองค์กร
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ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ห ลาย
รู ป แบบในจัง หวัด ที่ เ ป็ นพื น้ ที่ ข องภูมิ ภ าค
ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2457 และตามกฎหมาย
จัดตัง้ อปท. หลายฉบับ ทังที
้ ่เป็ นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (ตําบล เมืองและ
นคร) และองค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.)
ซึง่ ตามกฎหมายเหล่านันผู
้ ้ วา่ ราชการจังหวัด
และนายอําเภอมีบทบาทเป็ นผู้กํากับดูแล
(supervise) และประสานงานรวมทัง้ การ
ติด ตามผลอยู่แ ล้ ว เพื่ อให้ เกิ ดการพัฒ นา
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ประชาชนในพื น้ ที่ ซึ่ ง ถ้ าหากเกิ ด กรณี
การปฏิบตั ิงานไม่โปร่งใส ไม่สอดคล้ องตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good governance) ก็
สามารถใช้ อํานาจหน้ าที่ในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งเข้ าช่วยแก้ ไขปั ญหาได้
การทําภารกิจในด้ านการพัฒนาและ
การช่วยเหลือประชาชนในฐานะที่กระทรวง
มหาดไทยเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ มีหน่วยงาน
ระดับกรม อันได้ แก่ กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่ และกรมการปกครอง
ทีม่ ปี ลัดจังหวัดและนายอําเภออยูท่ วั่ ทุกพื ้นที่
ในภู มิ ภ าคอยู่ แ ล้ วที่ จ ะเป็ นผู้ ช่ ว ยดู แ ล
ประสานงานแทนได้
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4. ภารกิ จ ในด้ านการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
การบริ หาร การพิทักษ์ รักษาทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
กระทรวงมหาดไทยมี เ ป้ าหมายเชิ ง
นโยบายในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุ ม ชนในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้ จากแผนการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น ของกระทรวงฯ ในช่ ว ง
พ.ศ. 2551 - 2554 และในช่วง พ.ศ. 2555 - 2559
ที่ กํ า ลัง ดํ า เนิ น การอยู่ ซึ่ ง ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า
สอดคล้ อ งกั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ในแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555 2559) ที่กําหนดไว้ “6 ยุทธศาสตร์ ” คือ
1) ยุ ท ธศาสตร์ สร้ างความ
เป็ นธรรมทางสังคม อันประกอบด้ วยแผน
ต่างๆ คือ
- การสร้ างโอกาสเข้ าถึง
แหล่งทุน ทรัพยากร การประกอบอาชีพ
- ยกระดับ รายได้ สร้ าง
ความมัน่ คงทางสังคมให้ ทกุ คนในสังคม
- เสริมสร้ างความสัมพันธ์
ของคนในสังคมให้ เป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
2) การพัฒนาคนเป็ นสังคม
การเรี ยนรู้ โดยการ
- พัฒนาคนไทยทุกกลุ่ม
ให้ มีศกั ยภาพ
- เสริมสร้ างสภาพแวดล้อม
ทางครอบครั ว ชุม ชนและสัง คมให้ มั่น คง

และเอื อ้ ต่ อ การพัฒ นาคนสอดคล้ อ งกั บ
บริ บทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต
3) การสร้ างความสมดุลและ
ความมั่ นคงของอาหารและพลั ง งาน
โดยตรง
- สร้ างฐานภาคเกษตรให้
เข้ มแข็ง
- การสร้ างความสมดุล
และมั่นคงของผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ
เป็ นอาหารและพลังงาน
- การจัดหาพลังงานให้ มี
ความมัน่ คงเพียงพอกับความต้ องการใช้ ใน
ประเทศ
4) การสร้ างเศรษฐกิจ ฐาน
ความรู้ และปั จจัยแวดล้ อม โดยการ
- สนับสนุนให้ ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการผลิตสินค้ าและบริ การใน
ภูมิภาคบนพืน้ ฐานแนวคิดสร้ างสรรค์และ
การสร้ างนวัตกรรม
- ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ให้
สามารถสนับสนุนการสร้ างมูลค่าในการปรับ
โครงสร้ างภาคการผลิตและบริ การเพื่อให้
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ขบั เคลือ่ น
- พัฒ นาผู้ป ระกอบการ
ใหม่
- สร้ างเครือข่ายโครงสร้ าง
พื ้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงใน
ภูมิภาค

5) การสร้ างความเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจในภูมภิ าค โดยการ
- เตรี ย มพร้ อมและปรั บ
เข้ าสูบ่ ริบทโลกและภูมภิ าคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยเฉพาะการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
- เสริมสร้ างความได้เปรียบ
ด้านเศรษฐกิจจากศักยภาพทีต่ งทางภู
ั้
มศิ าสตร์
เศรษฐกิจของประเทศ
6) การจั ด การทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน
โดยการ
- อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้ มีความอุดมสมบูรณ์
- ขับเคลื่อนการผลิตและ
การบริ โภคของประเทศไปสูก่ ารเป็ นสังคมที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
- สร้ างภูมคิ ้มุ กันและเตรียม
ความพร้ อมในการรองรั บ และปรั บ ตัว ต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ผู้เขียนพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ทัง้
6 แผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แล้ ว
เห็นว่าสอดคล้ องกับภารกิ จของกระทรวง
มหาดไทยในหลายประการทั ง้ ในระดั บ
นโยบายของกระทรวงฯ และระดับภูมิภาค
คือ จังหวัด และอําเภอต่างๆ รวมทัง้ ของ
อปท. ทัว่ ประเทศ ผู้เขียนได้ ทราบว่าขณะนี ้
กระทรวงมหาดไทยกําลังอยูใ่ นกระบวนการ
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จัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ของกระทรวงฯ
อยู่ พ อดี (แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาดไทย ปี
พ.ศ. 2555 - 2559) จึงใคร่ ขอให้ ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงของกระทรวงฯ ได้ นําแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 มาศึกษาวิเคราะห์ และจัดปรั บ
แผนพัฒนาให้ เข้ าอยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงมหาดไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ด้ วย ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อ ย่ า งยิ่ ง คื อ การ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ สัง คม รวมทังการเมื
้
อง
การปกครอง และการบริ หารราชการในส่วน
ภูมิภาคและในระดับส่วนท้ องถิ่น เพราะมี
ความสอดคล้ องเชื่อมโยงกันในหลักการคิด
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย
กั บ ทั ง้ ยั ง สอดคล้ องกั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย
พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 281, 283, และ
มาตรา 290 ที่กําหนดให้ อปท. ทังหลายจะ
้
ต้ องมีหน้ าที่ในการดูแลและพิทกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมด้ ว ย ให้ ร่ ว มกับ
หน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัด อําเภอ และ
โดยทีก่ ระทรวงมหาดไทยมีหน้ าทีใ่ นการกํากับ
ดูแลแนะนําท้ องถิ่นเกี่ยวกับกิจการท้ องถิ่น
อยูแ่ ล้ ว จึงควรจะได้ เน้ นยํ ้าในการพัฒนาใน
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยตามภารกิ จ หลัก 4
ประการของกระทรวงมหาดไทยดังได้ กล่าว
มาแล้ วแต่ ต้ น ในทางปฏิ บั ติ อ าจจั ด ตั ง้
คณะกรรมการร่ วมหลายฝ่ ายมาร่ วมจัดทํา
แผนปฏิบตั ทิ ี่เป็ นรูปธรรม ก็จะเกิดประโยชน์
อย่างยิ่งแก่การพัฒนาพื ้นที่และประชาชน
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สถานภาพของกระทรวงมหาดไทยใน
ปั จจุบนั และการมองสู่อนาคต
โดยภาพรวมแล้ ว พอสรุ ปได้ ว่ า
กระทรวงมหาดไทยยังคงเป็ นกระทรวงที่มี
ความสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสร้ างสรรค์
ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าให้ กั บ ประเทศชาติ
รวมทังความมั
้
น่ คงปลอดภัยของประเทศและ
จํ าเป็ นที่ สังคมไทยจะต้ องให้ กําลังใจและ
ให้ การสนั บ สนุ น บทบาทของกระทรวง
มหาดไทยได้ ดาํ เนินการต่อไป โดยไม่ท้อถอย
ปั จจุบนั กระทรวงมหาดไทยตกอยูใ่ นสภาพที่
ไม่เสถี ยรในการทําหน้ าที่ของตน เพราะมี
ปั จจัยแวดล้ อมที่เกี่ยวกับการแทรกแซงของ
ฝ่ ายการเมืองทังในด้
้ านการบริหารงานบุคคล
ของกระทรวงฯ ที่ไม่สามารถดําเนินไปตาม
ระบบคุณธรรม (Merit system) ได้ อย่าง
เต็มที่เพราะการแทรกแซงในทางการเมือง
และพรรคการเมืองบางพรรคที่ม่งุ แต่แสวง
ประโยชน์ ที่จะให้ กับพรรคของตนมากกว่า
การยึดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะงานประจําต่างๆ ทัง้
4 ภารกิจที่เป็ นภารกิจหลักของกระทรวงฯ
ที่ขาดการใส่ใจ ทบทวน และปรับปรุงแก้ ไข
ให้ มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ ้นอย่างต่อเนือ่ ง การมุง่
สนองนโยบายทางการเมืองอย่างเดียว ลืม
งานหลักของกระทรวง ฯ ไป ทําให้ ข้าราชการ
มหาดไทยโดยเฉพาะข้ าราชการระดับสูงๆ
ทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่สามารถ
วางตัวให้ มคี วามเป็ นกลางในทางการเมืองได้

(Political neutrality) และไม่ ทํ า ให้
นักบริ หารเป็ นนักบริ หารมืออาชีพ แต่กลับ
ผลัก ดัน ให้ ข้ า ราชการเหล่ า นัน้ มุ่ง หวัง ผล
ประโยชน์ ต อบแทนในทางส่ว นตัว และใน
ทางการเมืองในอนาคต ในทางการปฏิบตั ิ
และความคาดหวัง ของสัง คมต้ อ งการให้
ข้ า ราชการในระดับ สูง ๆ ของกระทรวงฯ
มีความเป็ นกลางในทางการเมือง และเป็ น
นักบริ หารมืออาชีพที่เป็ นข้ าราชการพลเรื อน
(civil servant) ที่ เ ปี่ ยมด้ วยความรู้
ความสามารถและเป็ นมืออาชีพที่มากด้ วย
ประสบการณ์ ปฏิบตั งิ านมุง่ ประโยชน์ของรัฐ
เป็ นส่ ว นรวมมากกว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
พรรคการเมืองหรื อของกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ และ
ไม่ ต้ อ งการให้ เ ข้ า ไปเป็ นคนของพรรคใด
ฝ่ ายใด (Take side) แต่เป็ นข้ าราชการผู้มี
เกี ยรติของรั ฐไทยและเป็ นข้ าราชการของ
พระเจ้ าอยู่ หั ว มากกว่ า จะเป็ นคนของ
“นักการเมือง” (Politician) และเป็ นคนของ
พรรคการเมืองใดๆ
ในท้ า ยที่ สุด ผู้เ ขี ย นอยากเห็ น ว่า คน
มหาดไทยมีความตื่นตัวหันมาสนใจบทบาท
และหน้ าที่ ข องตัว เองให้ ม าก สิ่ ง ใดที่ ยัง
อ่อนแออยู่ก็ควรริ เริ่ มปรั บปรุ งให้ ก้าวหน้ า
ทันสมัย สิง่ ใดที่เป็ นภัยคุกคาม เป็ นอุปสรรค
ต้ องการปฏิบตั งิ านก็จะต้ องร่วมกันพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ เข้ มแข็ ง ขึ น้ ทั ง้ ในด้ าน
การอํานวยความเป็ นธรรมให้ กบั ประชาชน
ในสังคม และในเรื่ องการปฏิบัติงานเพื่อ

การรักษาความสงบเรียบร้ อยและความมัน่ คง
ภายในที่ยังมีความอ่อนแอล้ าหลังอยู่มาก
เพื่อทําให้ ประชาชนจะได้ มีความอุ่นใจและ
หวังให้ นกั ปกครองที่เป็ นชาวมหาดไทยเป็ น
ที่พึ่งของส่วนรวมและประเทศชาติได้ อย่าง
แท้ จริ ง ถึงเวลาแล้ วที่ชาวมหาดไทยจะต้ อง
ให้ กําลังใจกับตนเองและลุกขึ ้นยืนหยัดต่อสู้
เพื่อการดํารงอยู่ของสถาบันฝ่ ายปกครอง
อย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รีและเพือ่ ความอยูร่ อด
ปลอดภัย ของประชาชนและประเทศชาติ
สืบต่อไปในอนาคตด้ วย
เอกสารอ้ างอิง
เพลิงภูผา,ไทยเสียเมืองในเหตุการณ์ ร.ศ.
112 (เมื่อมหาอํานาจยุโรปต้ องการ
เขมื อ บแผ่ น ดิ น สยามในรั ช สมั ย
พระพุ ท ธเจ้ าหลวง) กรุ ง เทพฯ :
บางกอกบุ๊ค, 2542, หน้ า 26 - 85.
ประมวล รุ จนเสรี , คนมหาดไทย, โรงพิมพ์
ส่ ว นท้ องถิ่ น , กรมการปกครอง,
ถนนพหลโยธิ น, กรุ งเทพฯ 10400,
มิถนุ ายน 2536, หน้ า 9 - 18 ;
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย
พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ; มาตรา 281, 282, 290.
พระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ใน
มาตรา 60/2 และ 61/3

วารสารดํารงราชานุภาพ > 31

พระราชบัญญัติปรับปรุ ง กระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30
ข้ อมูลการบรรยายสรุ ปกระทรวงมหาดไทย
เสนอต่อ คณะกรรมาธิ ก ารปกครอง
วุฒิสภา เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มิถนุ ายน
2551. ณ ห้ องประชุม 1. กระทรวง
มหาดไทยเกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ของ
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กระทรวงมหาดไทย และภารกิ จ ของ
ส่วนราชการในสังกัด, หน้ า 2 - 3
เอกสารพิมพ์แจก “สรุ ป 6 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11,
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. 2550”

ก

ารบริหารงานภาครัฐแนวใหม

กับบทบาทของกระทรวงมหาดไทย
ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา Ph.D., (Cornell)1
ระบบราชการของไทยได้ มีมาควบคู่
กับ การก่ อ ตัง้ ประเทศในสมัย กรุ ง สุโ ขทัย
แ ล ะ ไ ด้ มี วิ วั ฒ น า ก า ร เ รื่ อ ย ม า จ น ถึ ง
มี การเปลี่ยนแปลงทางปกครองเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุขใน พ.ศ. 2475 และได้ มีการปฏิรูป
ระบบราชการตลอดมา จนเมื่อ พ.ศ. 2540
ได้ มี แ ผนแม่ บ ทการปฏิ รู ป ระบบราชการ
(พ.ศ. 2540 - 2544) แผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม
2542) ซึง่ นําไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย
สํ า คั ญ หลายฉบั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน การปรับปรุงองค์การภาครัฐ
และการบริ หารบุคลากรภาครัฐซึง่ กล่าวโดย
ภาพรวม คือ การบริ หารงานภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management)
วิวั ฒ นาการการปฏิรู ป การบริ ห ารงาน
ภาครั ฐ
1. สมัยสุโขทัย ใช้ ระบบครอบครัว
(พ่ อ ปกครองลู ก ) : ให้ อิ ส ระตามหลั ก
1

ประชาธิ ป ไตย ดัง ที่ ป รากฏในศิ ล าจารึ ก
ว่า “ใครจักใคร่ค้าม้ า ค้ า ..”

2. สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา (พระบรม
ไตรโลกนาถ) : พลเมืองมากขึน้ จึงต้ องมี
รูปแบบการบริ ห ารที่ ชัด เจน โดยแบ่ ง เป็ น
1) ฝ่ ายทหาร (สมุหกลาโหม) และ 2) ฝ่ าย
พลเรือน (สมุหนายก) นอกจากนี ้ยังได้ จดั แบ่ง
การบริ หารแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา)
3. สมัยรั ชกาลที่ 5 ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ น
การปฏิรูปการบริ หารครั ง้ ใหญ่ อีกครั ง้ หนึ่ง
อันเนื่ องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกล

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อ.ก.พ.วิสามัญ เกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกองการพัฒนาข้ าราชการพลเรือน อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้วา่ ราชการจังหวัด

วารสารดํารงราชานุภาพ > 33

และเพือ่ รองรับการปกครองแบบนานาอารยะ
ประเทศ (ป้องกันการล่าอาณานิคม) โดยมี
การปฏิรูป ดังนี ้
ยกเลิ ก จตุ ส ดมภ์ ส มุ ห นายก และ
สมุหกลาโหม เนื่องจากได้ ทรงเสด็จประพาส
ยุโรป และจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ทรง
เห็นว่า ประเทศต้ องปรับตัวให้ ทนั อานารยะ
ประเทศ จึงยกเลิกการบริ หารแบบจตุสดมภ์
้ นกระทรวง
แล้ วจัดตังเป็
ส่วนกลางตังกระทรวง
้
12 กระทรวง
แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีเป็ นเจ้ ากระทรวง
ต่างๆ ให้ มีศักดิ์เสมอกันทัง้ 12 กระทรวง
ได้ แก่
1. กระทรวงมหาดไทย ดูแลเกี่ยวกับ
การปกครองหัวเมือง (สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ เป็ นเสนาบดีคนแรก)
2. กระทรวงกลาโหม ดูแลเกี่ยวกับ
กิจการทหารและหัวเมืองฝ่ ายใต้
3. กระทรวงการต่างประเทศ ดูแล
เกี่ยวกับเรื่ องการต่างประเทศ
4. กระทรวงวัง ดูแลเกีย่ วกับพระราชวัง
5. กระทรวงนครบาล ดูแลเกี่ยวกับ
กิจการตํารวจและราชทัณฑ์
6. กระทรวงเกษตราธิ ก าร ดู แ ล
เกีย่ วกับการเพาะปลูก ค้ าขาย ป่ าไม้ เหมืองแร่
7. กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ
ดู แ ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี อ า ก ร
งบประมาณแผ่นดิน การคลัง
8. กระทรวงยุติธรรม ดูแลเกี่ยวกับ
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การศาล ชําระความทังแพ่
้ งและอาญา
9. กระทรวงยุ ท ธนาธิ ก าร ดู แ ล
จัดการเกี่ยวกับการทหาร
10. กระทรวงโยธาธิการ ดูแลเกี่ยวกับ
การก่อสร้ าง ขุดคลอง ไปรษณี ย์ โทรเลข
รถไฟ
11. กระทรวงธรรมการ ดูแลเกี่ยวกับ
การศึกษาและศาสนา
12. กระทรวงมุรธาธิการ ดูแลเกีย่ วกับ
พระราชลัญจกร พระราชกําหนดกฎหมาย
หนังสือราชการ
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค ไ ด้ ท ร ง จั ด ตั ง้ เ ข ต
การปกครองรู ป แบบใหม่ ดัง นี ้ มณฑล
เทศาภิบาล (ปั จจุบนั คือ กลุม่ จังหวัด มี 18
กลุ่ม) มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็ นผู้ปกครอง
และในแต่ละมณฑลประกอบด้ วยจังหวัด
อํ า เภอ(ตัง้ ตาม พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน) ตําบล หมู่บ้าน(ตัง้ ตาม
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2457)
ตามลําดับ โดยประชาชนเลือกตังกํ
้ านัน และ
ผู้ใหญ่บ้านเอง

ส่วนท้ องถิน่ เพือ่ ให้ ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการปกครองท้ อ งถิ่ น ตนเอง โดยจัด ตัง้
สุข าภิ บ าลกรุ ง เทพฯ ในปี 2440 และตัง้
สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก คือ ตําบลท่าฉลอม
จัง หวัด สมุท รสาครเมื่ อ พ.ศ. 2448 ทรง
ปูรากฐานการบริ หารราชการแก่ราษฎร โดย
ไม่ทรงหวงอํานาจไว้ กบั ตนเอง
4. แผนแม่ บทการปฏิ รู ป ระบบ
ราชการไทย (2540 - 2544) โดยสํานักงาน
ก.พ. เพราะขณะนันยั
้ งไม่มีสาํ นักงาน ก.พ.ร.
5. การปฏิรู ป ระบบราชการไทย
พ.ศ. 2545 - ปั จจุบนั รัฐบาลสมัยนัน้ เห็น
ว่าการบริ หารงานราชการควรนําเทคนิคของ
ภาคเอกชนมาใช้ มี ก ารจั ด สัม มนาโดย
สํานักงาน ก.พ. เป็ นเจ้ าภาพ 3 ครัง้ และให้
สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการจัดการปฏิรูป
ระบบราชการ อันเป็ นทีม่ าของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2545) ซึง่ เป็ นพื ้นฐานของการปฏิรูป
ระบบราชการจนถึงปั จจุบนั นี ้
สภาพปั ญหาของระบบราชการไทยก่ อน
ปฏิรูประบบราชการ
1. ความล้ าสมัยของระบบ : รวมทัง้
ความล่า ช้ า ด้ ว ย เช้ า ชามเย็ น ชาม ทํ า ให้
ประชาชนไม่ได้ รับบริ การที่ดี
2. ความย่อหย่อนประสิทธิภาพของ
ระบบ : เป็ นระบบอุปถัมภ์ มากกว่าระบบ
คุณธรรม การแต่งตังโยกย้
้
ายขึ ้นกับดุลพินิจ

มากเกินไป บางครังขึ
้ ้นกับผู้บงั คับบัญชาเพียง
คนเดียว ไม่มกี ารวัดค่าผลการปฏิบตั ริ าชการ
อย่ า งชั ด เจนและไม่ มี ผลตอบแทนที่
สมเหตุสมผล
3. ปั ญหาคุณภาพของข้ าราชการ :
ผลจากข้ อ 2 ทําให้ ข้าราชการไม่ทาํ งาน เอาแต่
ประจบนาย และไม่ขวนขวายหาความรู้
4. การทุจ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ : ผล
ตอบแทน (เงินเดือน) ตํ่า ทําให้ หาช่องทาง
ทุจริต ขาดความภูมใิ จในเกียรติภมู คิ วามเป็ น
ข้ าราชการ (ความเสือ่ มของเครื่ องราชฯ)
สภาพปั ญหาข้ างต้ น เป็ นความจําเป็ น
อย่างยิ่งที่ทําให้ การบริ หารราชการของไทย
สมควรได้ รับการปฏิรูป โดยปฏิรูป 3 ส่วน
พร้ อมกัน คือ
1. โครงสร้ าง (องค์ กร : กระทรวง
ทบวง กรม) หลังปี 2545 มีองค์กรรู ปแบบ
ใหม่เกิดขึ ้น เช่น องค์กรมหาชน
2. ระบบ : หลั ง ปี 2545 มี ก าร
เปลีย่ นแปลงที่เกี่ยวกับระบบ เช่น ใน พ.ร.บ.
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ได้
เปลีย่ นจากระบบ PC มาเป็ นระบบประเภท
ตําแหน่ง เปลี่ยนระบบการเลื่อนเงินเดือน
ระบบบริหารผลงาน (ตัวชี ้วัด (KPI) คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ) การกํ าหนดวิสยั ทัศน์
กลยุท ธ์ พัน ธกิ จ รวมทัง้ การใช้ Balance
Scorecard ในการบริ หารราชการ
3. บุคลากร : หลังปี 2545 มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั
รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ ้น เช่น พนักงานราชการ
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การปฏิ รู ป ระบบราชการในปี 2545 นัน้
มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึง่ แต่เดิมระบบ
ราชการเน้ นกระบวนการ (Process)
ข้ าราชการทุกคนจึงต้ องถูกประเมินผลงาน
เช่น เดี ย วกับ ภาคเอกชน
การบริ หารงานภาครั ฐแนวใหม่ (New
Public Management)
เป็ นแนวคิ ด ที่ ว่ า ภาครั ฐ และภาค
เอกชนควรแข่งขันกัน ภาครั ฐสามารถนํ า
เทคนิ ค ของภาคเอกชนมาปรั บ ใช้ หรื อ
ประยุก ต์ ไ ด้ โ ดยมุ่ง เน้ น การบริ ห ารจัด การ
ไม่ใช่ม่งุ เน้ นในเรื่ องปั จจัยนําเข้ า (คน เงิน
วัต ถุ) ซึ่ง หากมี ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี แ ล้ ว
3M นี ้ก็จะมีความสําคัญน้ อยลง เช่น ใช้ คน
เงิน วัตถุ น้ อยลง อีกเทคนิคที่นํามาใช้ คือ
การจ้ างเหมาบริการภายนอก (Out Source)
และ Turnkey (การที่กรมทางหลวงออกแบบ
ถนนแล้ วให้ เอกชนมาประมูลก่อสร้ างด้ วยทุน
ของเอกชน ส่วนกําไรจะมีการแบ่งกันระหว่าง
รัฐกับเอกชน ตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้ ใน
สัญญา ทําให้ ภาครัฐไม่ต้องกู้เงินมาลงทุน
แต่ต้องมีการบริ หารจัดการ)
และการปฏิ บั ติ ง านจะต้ องมี ก าร
ประเมินผลงาน (มีคาํ รับรอง ตัวชี ้วัดทีช่ ดั เจน)
หากปฏิ บัติ ง านได้ ต รงตามตัว ชี ว้ ัด หรื อ
มากกว่า ย่อมได้ รับผลตอบแทนที่ ชัดเจน
(อาจเป็ นเงินเดือนขึ ้น หรื อโบนัส) การจูงใจ
ด้ วยรางวัลการมีอิสระในการบริ หารจัดการ
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(มีการมอบอํานาจเป็ นช่วงๆ ไม่รวมศูนย์ฯ)
ดัง นั น้ การบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่ มี
ลักษณะ ดังนี ้
1. การบริ หารงานมี ลั ก ษณะไม่
แตกต่างกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Balance
Scorecard) : 4 ด้ าน 1) ประสิ ท ธิ ผ ล
2) ความพึงพอใจของลูกค้ า 3) ประสิทธิภาพ
4) การจัดการองค์กร) เป็ นการบริ หารแบบ
มื อ อาชี พ ทํ า ได้ โ ดยมี ก ารอบรม สัม มนา
พัฒนาบุคลากรให้ เป็ นมืออาชีพ (มาตรฐาน
ที่ควรจะปฏิบตั ไิ ด้ สาํ หรับบุคลากร)
2. กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน รวมทังตั
้ วชี ้วัดผลสําเร็จ
ของงาน : ทุกงานจะมีตวั ชี ้วัด และเกณฑ์การ
ให้ ค ะแนน ถ้ า ได้ ตํ่ า กว่ า 3 จาก 5 ต้ อ ง
ปรับปรุ ง นอกจากนี ้ต้ องมีการวัดสมรรถนะ
ที่ชดั เจนสําหรับแต่ละงานด้ วย
3. ให้ ความสําคัญต่อเรื่ องทักษะของ
การบริ ห ารจัด การ (สมรรถนะ) มากกว่า
การกําหนดนโยบายมี 2 ส่วน คือ สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะของแต่ละงาน
4. เชือ่ มโยงผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ าน
เข้ ากับการจัดการทรัพยากรภาครัฐ และได้ มี
ระบบการให้ รางวั ล เพื่ อ เกิ ด แรงจู ง ใจ :
การมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ ซึ่ง การทํ า ให้ ผ ลสํ า เร็ จ
เกิ ด ขึ น้ ได้ ม ากน้ อยแค่ ไ หนขึ น้ อยู่ กั บ การ
บริ หารจัดการทรั พยากรที่ มีประสิทธิ ภาพ
เมื่ อเกิ ดผลสําเร็ จและผลสัมฤทธิ์ แล้ วสิ่งที่
ตามมาคื อ รางวัล ซึ่ง เป็ นแรงจูง ใจ เมื่ อ มี

ความตั ง้ ใจก็ จ ะเกิ ด ความผู ก พั น และ
ความจงรักภักดีในที่สดุ
5. ปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ การและ
ระบบการทํ า งานให้ มี ข นาดเล็ ก ลงมี
ความคล่องตัวและอาจใช้ วิธีการจ้ างเหมา
1) โครงสร้ างองค์การ 2) ระบบการทํางาน
3) การพัฒนาบุคลากร จากการศึกษาพบว่า
ระบบ Bureaucracy มีขนาดใหญ่ และลําดับ
ชันการบั
้
งคับบัญชา (Hierarchy) มาก หาก
ขนาดองค์ ก ารเล็ ก ลงหรื อ สายการบัง คับ
บัญชาสันลงจะทํ
้
าให้ การปฏิบตั ิงานเร็ วขึ ้น
(สํ า หรั บ งานที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ ความลับ หรื อ
ความมัน่ คง)
6. เปิ ดให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ในการให้
บริ การสาธารณะ เช่น บริ ษัทรังวัดเอกชน
7. ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารบริ ก ารให้ มี
ความทันสมัยแบบเอกชนและให้ เสริมการใช้
เทคโนโลยี เช่ น กรมการขนส่ ง ทางบก
กรมสรรพากร กรมพัฒนาการค้ า เป็ นต้ น
8. เสริมสร้ างวินยั ทางการเงินการคลัง
ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากร :
ความประหยัด ความคุ้มค่าในการดําเนินงาน
(NPM สามารถนําเงินที่ประหยัดได้ นนั ้ ขอ
อนุมตั ิใช้ ในการปรับปรุ งหน่วยงานได้ โดย
ไม่ต้องส่งเงินคืนกระทรวงการคลัง)
หลักการสําคัญของ NPM
1. ก า ร ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
(Efficiency Drive) : ทํ า อย่ า งไรให้ มี

ประสิทธิ ภาพมากขึน้ คุ้มค่ามากขึน้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์มากขึ ้น
2. การลดขนาดและกระจายอํานาจ
(Downsizing and decentralization) :
ขนาดองค์กรลดลง (เช่น กรมการปกครอง
แต่ เ ดิ ม ดู ทั ง้ ทะเบี ย น ท้ องถิ่ น บรรเทา
สาธารณภัย กรมจึง ใหญ่ ม าก ทํ า ให้ เ ป็ น
กรมเดียว ที่รองอธิบดีเป็ นซี 10 และมาจาก
ผู้วา่ ราชการจังหวัด แต่หลังปี 2545 ได้ แตก
ออกเป็ น 3 กรม แต่ก็ยงั ใช้ สตู รเดิมที่นําผู้วา่ ฯ
มาเป็ นรองอธิบดี (ซี 9) ซึง่ เป็ นการลดตําแหน่ง
ดังนัน้ เจ้ าตัวต้ องยินยอม และต้ องขอยกเว้ น
จาก ก.พ. ตาม ว. 29)
3. การมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
4. การให้ ความสําคัญต่อการบริ การ
ประชาชน เช่น ให้ ล ดขัน้ ตอนการบริ ก าร
ประกาศขัน้ ตอนระยะเวลาการให้ บ ริ ก าร
เป็ นต้ น
สรุ ปสาระสําคัญของ NPM
1. ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง โดย
การปฏิ บัติต่อประชาชนในลักษณะลูกค้ า
แทนผู้ถกู ปกครอง
2. ทํางานเฉพาะที่จําเป็ นโดยสร้ าง
เครื อข่ายและทํางานร่วมกับภาคเอกชนและ
ประชาชนแบบพัน ธมิ ต ร : PPP (Public
Private and People)
3. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสูง โดยวัด ผล
สําเร็จของงานอย่างเป็ นรูปธรรม
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แนวคิด NPM ของประเทศในกลุ่มพัฒนา
แล้ ว
แนวทางที่จะทําให้ เกิดการลดการเป็ น
ผู้ปฏิบตั ิ Operator แต่เพิ่มบทบาทผู้กํากับ
ดู แ ล Regulator กํ า กั บ ควบคุ ม มากขึ น้
โดยให้ เอกชนเข้ ามาทํางานแทนซึง่ จะทําให้
ลดงบประมาณ งดรับบุคลากร ลดกิจกรรม
สิ ้นเปลือง
การนํ า กลไกตลาดมาใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
การแข่ ง ขัน ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน :
สํ า หรั บ ประเทศไทยนั น้ ไม่ ไ ด้ นํ า กลไก
ตลาดมาใช้ เห็นได้ จากรัฐต้ องอุ้ม หรือประกัน
ราคา เช่น ราคาขายปลีกนํ ้ามันดีเซล ราคา
ขายนํ า้ มัน ปาล์ ม ซึ่ง จะทํ า ให้ ภ าครั ฐ และ
ภาคเอกชนแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรมไม่ได้
ยุท ธศาสตร์ ก ารลดบทบาทภาครั ฐ
โดยการเพิม่ บทบาทของเอกชน (Contracting
Out) : ในต่างประเทศยังให้ เอกชนเข้ ามา
ดําเนินการเรื อนจํา แต่เมืองไทยยังไม่ทํา ซึง่
ปั จจุบนั ทําให้ มผี ้ ตู ้ องขังเกินขีดความสามารถ
ของเรื อนจําในอัตราร้ อยละ 40
การปฏิรูปในปี 2545 ทําให้ มีกระทรวง
เพิ่มขึ ้นจาก 14 เป็ น 20 กระทรวง (19 + 1
(สํานักนายกรัฐมนตรี )) บางกรมเปลี่ยนชื่อ
แต่ ต อนนี บ้ างกรมก็ ก ลั บ มาใช้ ชื่ อ เดิ ม
นอกจากนี ก้ ารที่ ก รมป่ าไม้ ถู ก แบ่ ง เป็ น
กรมอุท ยานฯ โดยโอนงานที่ เ คยเป็ นของ
กรมป่ าไม้ เดิ ม มาเป็ นของกรมอุ ท ยานฯ
แต่ ก ฎหมายเดิ ม ยั ง บั ญ ญั ติ ว่ า อํ า นาจ
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บางอํ า นาจเป็ นอํ า นาจของเจ้ า พนัก งาน
ป่ าไม้ ทําให้ เจ้ าหน้ าที่กรมอุทยานฯ ไม่กล้ า
ปฏิบัติงานและขณะนี ม้ ี ความคิดที่ จะรวม
2 กรม กลับเป็ นกรมป่ าไม้ ด้วย นอกจากนี ้
ปั จ จุบัน หอพัก กลับ ไม่มี ห น่ ว ยงานใดกล้ า
เข้ ามาควบคุม ซึง่ แต่เดิมอยูใ่ นความดูแลของ
กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) พอปฏิรูปกรม
ประชาสงเคราะห์ได้ เปลี่ยนเป็ นกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่น คงของมนุษ ย์ แต่ก ฎหมาย
หอพักกําหนดผู้ควบคุมคือประชาสงเคราะห์
จังหวัด ดังนัน้ พัฒนาสังคมจังหวัดจึงไม่กล้ า
ดํ า เนิ น การใดๆ หรื อ กรณี ร้ านเกมส์ หรื อ
ตรวจ CD โป๊ ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งไม่น่าจะไปด้ วยกันได้ ทําให้
การปฏิบตั หิ รือบังคับให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ไม่เป็ นรูปธรรม หรื อไม่อาจทําได้
การสร้ างความทันสมัย โดยนํ าการ
บริ หารจัดการของภาคเอกชนมาใช้ รวมทัง้
เทคโนโลยี : การปฏิรูปครัง้ ที่ผ่านมาทําให้
หน่วยงานภาครัฐซื ้อคอมพิวเตอร์ จาํ นวนมาก
แต่ ปั ญ หาที่ ต ามมาคื อ ระบบที่ จัด ซื อ้ นัน้
คนละครัง้ กัน ทําให้ ใช้ งานร่วมกันไม่ได้ แม้ จะ
มี ก ระทรวง ICT แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถดูแ ลได้
ตัวอย่างเช่น บัตรประชาชน สมาร์ ทการ์ ด
แนวคิดในการบริหารจัดการแนวใหม่ กบั
ระบบราชการไทย
1. แนวคิ ด เรื่ อ งการทบทวนภารกิ จ

ภาครั ฐ โดยการกระจายอํ า นาจ หรื อ ถ่ า ย
โอนอํานาจ : เพื่อให้ ภารกิจชัดเจน และการ
ปฏิบตั งิ านรวดเร็ วขึ ้น
1.1 การถ่ายโอนอํานาจระหว่าง
ภาครัฐ
- การถ่ายโอนอํานาจจาก
ส่วนกลางไปสู่ส่วนท้ องถิ่น : พ.ร.บ. แผน
และขั น้ ตอนการกระจายอํ า นาจ พ.ศ.
2542 (กําลังอยูใ่ นขันตอนร่
้
าง พ.ร.บ. แก้ ไข
เพราะไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนภารกิ จ ตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั้ )
- ก า ร จั ด ตั ง้ อ ง ค์ ก า ร
มหาชน
- บทบาทของหน่วยงาน
กลาง : เปลี่ยนจากผู้ดําเนิ นการเอง เมื่ อ
ถ่ายโอนอํานาจไปแล้ วก็มีบทบาทใหม่เป็ น
การกํ า กั บ ดู แ ล หน่ ว ยการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
(EMS) ออกจากกระทรวงสาธารณสุขไป
เป็ นองค์ ก ารมหาชน ซึ่ ง มี ก ารรั บ โอน
ข้ าราชการไปด้ วย ได้ เงินเดือนสูง ได้ บาํ เหน็จ
บํานาญ (แต่ไม่นบั อายุราชการต่อให้ )
1.2 การถ่ายโอนหน้ าที่ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน : การแปรรูปอาจมีผลดี
หรื อผลไม่ดีกบั ส่วนรวมก็ได้
2. แนวคิ ด เรื่ อ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ
ประชาชนในฐานะลูก ค้ า (ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง)
2.1 ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ส่ ว น
ราชการ : ให้สอดคล้องกับการบริการประชาชน

2.2 ก า ร จั ด ร ะ บ บ ง า น แ ล ะ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม : เพื่อให้ บริ การได้
รวดเร็วยิ่งขึ ้น
2.3 การมุ่ง เน้ น ผลลัพ ธ์ ใ นการ
ปฏิบตั งิ าน : วัดความพึงพอใจได้
2.4 กําลังคนในหน่วยงานภาครัฐ
: ลดลง
3. แนวคิดเรือ่ งการปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์
: มี ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ก ารโดยใช้ SWOT
เพื่อกําหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และใช้ แผนที่
ยุท ธศาสตร์ (Strategy Map) Balance
Scorecard ในการบริ หารงาน เป็ นต้ น
บทบาทของภาครัฐแนวใหม่ (จากแนวคิด
มาสูบ่ ทบาท)
1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร
ประชาชนทีด่ ขี ึ ้น : ในการปฏิรปู ปี 2545 รัฐบาล
ได้ ให้ หน่วยงานต่างๆ คิดเอง ซึ่งคุณภาพ
การบริ การที่ดีขึ ้นแสดงออกโดย
1.1 ทําให้ สะดวกขึ ้น
1.2 ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
1.3 ย่นเวลา
1.4 ไม่จาํ เป็ นต้องไปดําเนินการเอง
เช่น การเสียภาษี ทาง Internet
อาจใช้ การ Outsource ที่ผา่ นมาเห็น
เป็ นรู ป ธรรมมากขึ น้ มี ก ารมอบรางวั ล
PMQA ประชาชนชื่นชมมากขึ ้น
2. ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้
เหมาะสม : จาก 14 กระทรวง เป็ น 20 กระทรวง
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แยกภารกิ จ ซึ่ง อาจไม่ ใ ช่ ก ารปรั บ บทบาท
ภารกิ จ และขนาดให้ เหมาะสม แต่ เ ป็ น
การเพิ่ ม ปั ญหาซึ่ ง ปั จจุ บั น เริ่ ม มี แ นวคิ ด
ยุบรวมกรม หรือภารกิจ เพราะกฎหมายเดิมไม่
เอื ้อต่อการปฏิรูป ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
3. ยกระดับ ขี ด ความสามารถและ
มาตรฐานการทํางานให้ อยู่ในระดับสูงและ
เที ย บเท่ า เกณฑ์ ส ากล : งานแต่ ล ะชิ น้ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ การประชาชนจะต้ องมี
กําหนดเวลาที่ชดั เจน เช่น ทําบัตรประชาชน
ต้ องไม่เกิ น 7 นาที และต้ องติดป้ายบอก
ระยะเวลาและขัน้ ตอนการดํ า เนิ น การให้
ประชาชนทราบ
4. ตอบสนองต่ อ การบริ หารการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย : ให้ประชาชน
เข้ ามามีสว่ นร่วม เช่น โรงพัก มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น การของตํ า รวจที่ มี
ประชาชนเป็ นกรรมการ

พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502
5. ระงับการจัดตังอํ
้ าเภอและกิง่ อําเภอ
ใหม่
6. การจัดกลุม่ ภารกิจของรัฐ ดังนี ้
6.1 ภารกิจทีข่ ้าราชการดําเนินการ
6.2 ภารกิจทีร่ ฐั วิสาหกิจดําเนินการ
6.3 ภารกิจที่เอกชนดําเนินการ
(ถ่ายโอน 41 กิจกรรม)
6.4 ภารกิจที่จะตังเป็
้ นองค์การ
มหาชน (5 ส่วนราชการ)
6.5 ภารกิจที่ท้องถิ่นดําเนินการ
6.6 ภารกิจที่องค์การประชาชน
ดําเนินการ
ปั จจุบนั ภารกิจกลับเหลือ่ มกันไปมา
7. ครม. เห็นชอบการจัดตังส่
้ วนราชการ
ใหม่ ต้ องไม่ทําให้ ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร
ภาครัฐเพิ่มขึ ้น (เกลีย่ )

ผลการปฏิ รู ประบบราชการในช่ วง
พ.ศ. 2540 - 2542 สรุปได้ ดงั นี ้
1. ประกาศใช้ พ.ร.บ. องค์การมหาชน
พ.ศ. 2542
2. ไม่ให้ กําหนดอัตราเพิ่มข้ าราชการ
ใหม่ ตังแต่
้ ปี 2541 และให้ ยบุ ตําแหน่งที่วา่ ง
ลงเพราะเกษี ยณอายุไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
3. ให้ ยบุ เลิกตําแหน่งลูกจ้ างประจํา
หมวดแรงงานที่วา่ งลง
4. แก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง

การบริหารราชการแนวใหม่ (New Public
Management) (พ.ศ. 2545 - ปั จจุบนั )
การสัมมนาการปรับโครงสร้ างบทบาท
การบริหารงานภาครัฐได้ เริ่มครัง้ ที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2544 โดยมีนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็ นประธานฯ ได้ ให้
นโยบาย และแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารงาน
ภาครั ฐ มากมาย เช่ น ผู้ว่ า CEO ต่ อ มา
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2544 ซึง่ สํานักงาน
ก.พ. เป็ นเจ้ า ภาพ และครั ง้ ที่ 3 วัน ที่ 2
พฤศจิกายน 2544 สรุป 1) พ.ร.บ. ระเบียบ
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บริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) ควรมี
รู ปร่ างหน้ าตาอย่างไร 2) พ.ร.บ. ปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม ควรกําหนดว่ามีกรม
กี่กรม กระทรวงกี่กระทรวง
ผลของการสัมมนาฯ สรุปได้ ดังนี ้
1. กําหนดกรอบและโครงสร้ างของ
กระทรวงใหม่ จ าก 14 กระทรวงเป็ น 20
กระทรวง (รวมสํานักนายกรัฐมนตรี )
2. นํ า แนวคิ ด เรื่ อ งผู้ ว่ า CEO ไป
ทดลองในจังหวัดนําร่อง 5 จังหวัด
3. ให้สาํ นักงาน ก.พ. และคณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบราชการ (ปรร.) ร่วมกันเสนอ
บทบาทใหม่ของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
ตําแหน่งอื่นๆ เช่น ผู้ชว่ ยรัฐมนตรี ที่ปรึกษา
รัฐมนตรี ทําให้ เกิดตําแหน่งใหม่ๆ คือ ผู้ชว่ ย
รัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี เหตุผลลึกๆ คือ
รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให้ รั ฐ มนตรี มี ไ ด้ แค่
35 คน รวมนายกรัฐมนตรี 1 คน และต้ องการ
ตอบแทนผู้มอี ปุ การคุณ เมือ่ ก่อนผู้ชว่ ยรัฐมนตรี
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีเป็ นตําแหน่งของข้ าราชการ
ประจํา แต่ตอ่ มาดูเหมือนจะมีอาํ นาจมากกว่า
ปลัดกระทรวง จึงเปลี่ยนให้ เป็ นข้ าราชการ
การเมือง ซึง่ ต้ องแสดงบัญชีทรัพย์สนิ
4. ให้ มกี ารปรับปรุงระบบงบประมาณ
ใหม่มกี ารเริ่มใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ อนุมตั เิ งิน
(GFMIS)
5. ให้ เร่ ง รั ด กระบวนการกระจาย
อํานาจสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.)
ดีหรือไม่ไม่ร้ ู เพราะตามกําหนดเดิม ในปี 2549

รัฐต้ องแบ่งงบประมาณ 35% ให้ แก่ อปท.
เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาลโดยให้ แรงจูงใจ
คื อ โบนัส ปั จ จุ บัน ครู อ ยากกลับ มาเป็ น
ข้ าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคเหมือนเดิม
6. ให้ วางระบบข้ าราชการและระบบ
ค่าตอบแทนควบคูก่ นั ไป คือ ปรับปรุงระบบ
ข้ าราชการและระบบค่าตอบแทนควบคูก่ นั ไป
ซึง่ เป็ นที่มาของ พ.ร.บ. ระเบียบข้ าราชการ
พลเรื อน พ.ศ. 2551
จากผลของการสัม มนานัน้ นํ า ไปสู่
การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากผลของ
ก า ร สั ม ม น า แ ล้ ว ไ ด้ มี ก า ร นํ า ผ ล ข อ ง
การสัมมนามากําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาระบบราชการไทย เพือ่ ให้ เกิดการปฏิรูป
ที่เป็ นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย
มี 7 ประการ
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการทํางาน เช่น การประเมินผลงาน ตัวชี ้วัด
BSC เป็ นต้ น ทําให้ เกิดสํานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อดูแลในเรื่ องระบบราชการแนวใหม่เป็ น
หน่วยงานเดียวที่ถกู จัดตังโดยบั
้
ญญัติไว้ ใน
พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
(เหตุผลลึกๆ เพื่อได้ ผ้ ูบริ หารรุ่ นใหม่ที่กล้ า
เปลีย่ นแปลงการทํางาน และมีการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลอย่างรวดเร็ว (แม้ นโยบาย
อาจไม่ถกู ต้องกับหลักการ กฎหมายในบางเรือ่ ง))
2. การปรับปรุงโครงสร้ างการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
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3. การรื อ้ ปรับระบบการเงินและการ
งบประมาณ (GFMIS)
4. การสร้ างระบบบริ หารงานบุคคล
และค่าตอบแทนใหม่เกิด พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
5. การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
วัฒนธรรม และค่านิยม : ปรับยากเพราะเป็ น
นามธรรม แม้ จะมี ประมวลจริ ยธรรมของ
ข้ าราชการ (Code of Ethics)
6. การเสริ ม สร้ างระบบราชการให้
ทันสมัย ซื ้อคอมฯ มากขึ ้น แต่ไม่กอ่ ประโยชน์
7. การเปิ ดระบบราชการให้ เอกชน
และประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วม PPP (Public
Private People)
ซึ่งจากยุทธศาสตร์ ข้างต้ น เพื่อให้ มี
อํานาจในการนํ าไปปฏิ บัติ จึงมี การแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ออกกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง
อย่างน้ อย 5 ฉบับ คือ
1. พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
2. พ.ร.ฎ. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริ หารบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 (การบริ หาร
งานจังหวัดและกลุม่ จังหวัด)
4. พ.ร.บ. ระเบียบข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
5. พ.ร.ฎ. ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงาน
จังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
2550
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จะเห็นได้วา่ ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 เป็ นต้นไป
ได้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการทัง้ ทางด้ า น
ระบบการปริ หารงาน การจัดองค์การ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายที่ให้
ประชาชนได้ รับประโยชน์ สงู สุด รับบริ การ
จากภาครัฐอย่างดีที่สดุ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผลงานมีระบบการประเมินผลงานทังใน
้
ระดับองค์การ และบุคลากร และมีรางวัล

สําหรับหน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานดี
เพือ่ เป็ นแรงจูงใจ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิ
ยังมีปัญหาอุปสรรคและความไม่เข้ าใจของ
ผู้ ปฏิ บั ติ ง านต่ อ การปฏิ รู ป ดั ง กล่ า วแต่
การเตรียมบุคคลากรเพือ่ รองรับการบริหารงาน
แนวใหม่ ยัง ไม่ พ ร้ อมถึ ง แม้ จ ะมี ก ารจัด ตัง้
โครงการนักบริ หารการเปลีย่ นแปลง (นปร.)
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และข้ าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สงู (HIPPS) ของสํานักงาน ก.พ.
ก็ตามแต่ยงั มีข้าราชการจํานวนมากทีย่ งั คุ้นเคย
กับระบบเดิมจึงควรจะเร่งรัดให้ มีการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อให้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่
ตามหลักการบริ หารงานแนวใหม่ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่ อการ
บริหารงานภาครั ฐแนวใหม่
กระทรวงมหาดไทยได้ รบั ผลกระทบต่อ
กระแสการปฏิรูประบบราชการหลายประการ
โดยเฉพาะการกระจายอํานาจ การลดบทบาท
และขนาดของภาครัฐ และกระแสการจํากัด
บทบาทของราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ดังนัน้
กระทรวงมหาดไทยจะต้ องปรับปรุงบทบาท
และยุทธศาสตร์ การดําเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับ การบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่ ห ลาย
ประการดังต่อไปนี ้
1. การกระจายอํ า นาจได้ มี ก ระแส
ทีจ่ ะลดบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
หรือให้ยกเลิกไปโดยจะเพิม่ บทบาทของราชการ
บริ หารส่วนท้ องถิ่ นให้ มากขึน้ โดยเฉพาะ
จะให้ มีการเลือกตังผู
้ ้ ว่าราชการจังหวัดหรื อ
แม้ แต่นายอําเภอหรือแม้ แต่จดั ตังเขตปกครอง
้
พิเศษ ซึ่งถ้ าหากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281
บัญญัติว่าภายใต้ บงั คับมาตรา 1 (มาตรา
บัญญัติว่า ประเทศไทยเป็ นราชอาณาจักร
อัน หนึ่ง อัน เดี ย วจะแบ่ง แยกมิ ไ ด้ ห มายถึง
การเป็ นรัฐเดีย่ ว) รัฐจะต้ องให้ ความเป็ นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น ฯ ดัง นัน้ ถึ ง แม้ ว่ า จะเน้ น เรื่ อ ง

การปกครองตนเองแก่ ก็ ต้ องอยู่ ภ ายใต้
การกํากับดูแลของรัฐ ถ้ าหากจะให้ เป็ นท้ องถิน่
เต็มรู ปแบบประเทศที่ใช้ ระบบสหพันธรัฐ ก็
จะต้ องแก้ ไขรัฐธรรมนูญ มาตรานี ้เสียก่อน
2. การลดขนาดของหน่วยงานภาครัฐ
และอัต ราคํ า สั่ง ของข้ า ราชการ จะทํ า ให้
ข้ าราชการฝ่ ายปกครองมีจํานวนน้ อยลงและ
ยิ่งมีการปรับตําแหน่งระดับบริ หารให้ สงู ขึ ้น
ก็ จํ า เป็ นต้ อ งยุบ ตํ า แหน่ ง ระดับ ล่ า ง เช่ น
ปลัดอําเภอจึงทําให้ มีผ้ ูปฏิบัติงานน้ อยลง
จึงจําเป็ นต้ องปรับบทบาทของผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอําเภอให้ เป็ นผู้กํากับดูแล
(Regulator) มากกว่าเป็ นผู้ปฏิบตั ิ ภารกิจ
บางอย่างก็ได้ มกี ารกระจายอํานาจให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน่ บางประเภทก็อาจจะใช้
วิธีให้ เอกชนไปดําเนินการ (Outsource)
3. หลักการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ทําให้ ราชการบริ หารส่วนภูมิภาคควรปรั บ
บทบาทให้ มีลกั ษณะเป็ น Partnership กับ
ประชาชนโดยเป็ นองค์การให้ ประชาชนหรื อ
ภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนรับรู้ ร่ วมวางแผน
ร่ ว ม ตั ด สิ น ใ จ ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ว ม ทั ง้
การติดตามประเมินผลงานของภาครัฐ ซึง่ จะ
ทํ าให้ ความรู้ สึกของประชาชนต่อราชการ
ฝ่ ายปกครองมีลกั ษณะเป็ นเพือ่ นร่วมงานกัน
ไม่ใช่เป็ นผู้ปกครอง
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ม

หาดไทย... ไร้ นํา้ ยา... จริงหรื อ?
ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล

ตามหลักสากลของนานาอารยประเทศ
ส่วนใหญ่ กระทรวงมหาดไทย( MINISTRY
OF INTERIOR) เป็ นกระทรวงที่มีอํานาจ
หน้ าทีใ่ นการรักษาความมัน่ คงและความสงบ
พ.ศ.
อํานาจหน้ าที่
2435- เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่
2475 รักษาการ. .เพื่อที่จะบํารุงรักษาความ
สงบเรี ยบร้ อยและให้ ความเจริ ญใน
เมืองต่าง ๆ
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เรี ย บร้ อยภายในประเทศ หรื อ เรี ย กว่ า
กระทรวงกิจการภายใน ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หัว รั ช กาลที่ 5
แห่ ง ราชวงศ์ จัก รี ได้ ท รงสถาปนาไว้ เ มื่ อ
ร้ อยยี่สิบปี ก่อน กระทรวงนี ้ก็ทําหน้ าที่ดแู ล
สร้ างบ้ าน แปลงเมือง มาโดยตลอด ดังปรากฏ
ตามตารางเปรี ยบเทียบอํานาจหน้ าที่และ
การแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย
ในยุคต่างๆ (ตังแต่
้ พ.ศ. 2435 ถึงปั จจุบนั
ล่าสุดคือ พ.ศ. 2545)

การแบ่ งส่ วนราชการ
1. กรมมหาดไทยกลาง
2. กรมมหาดไทยฝ่ ายเหนือ
3. กรมภลําภัง
4. กรมสํารวจ
5. กรมปลัดบัญชี
6. กรมทะเบียน
7. กรมตํารวจภูธร
8. กรมตํารวจภูบาล
9. กรมพยาบาล
10. กรมป่ าไม้
11. กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา

กฎหมายหลัก
ประกาศจัดเป็ นหน้ าทีร่ ะหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกั บ
กระทรวงกลาโหม (พ.ศ.2437)
หมายเหตุ
การแบ่งส่วนราชการในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ จะ
เป็ นไปตามพระบรมราชโองการ
ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้ าอยูห่ วั

พ.ศ.

อํานาจหน้ าที่

2476

กระทรวงมหาดไทยมี ห น้ า ที่ ใ นการ
ปกครอง รั กษาความสงบเรี ยบร้ อย
ภายในราชอาณาจัก ร และบริ ห าร
การสาธารณสุข

2484

กระทรวงมหาดไทยมี อํ า นาจและ
หน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ การรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้ อยภายในราชอาณาจั ก ร
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ที่ แ ล ะ ก า ร
ประชาสงเคราะห์

การแบ่ งส่ วนราชการ
12. กรมสรรพากรนอก
13. กรมสาธารณสุข
14. กรมอัยการ
15. กรมบัญชีการ กระทรวง
มหาดไทย
16. กรมนคราทร
1. กรมเลขานุการรัฐมนตรี
2. กรมปลัด
3. กรมมหาดไทย
4. กรมสาธารณสุข
5. กรมตํารวจ
6. กรมอัยการ
7. กรมนคราทร
8. กรมราชทัณฑ์
9. สภาการแพทย์
10. สภาการสาธารณสุข
1. สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี
2. กรมปลัดกระทรวง
3. กรมตํารวจ
4. กรมที่ดนิ
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. กรมมหาดไทย
7. กรมโยธาเทศบาล
8. กรมราชทัณฑ์
9. กรมสาธารณสุข
10. กรมอัยการ

กฎหมายหลัก

พ.ร.บ. จัดตังกระทรวงและ
้
กรม พ.ศ. 2476

พ.ร.บ. ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2484
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พ.ศ.
อํานาจหน้ าที่
2487 กระทรวงมหาดไทยมี อํ า นาจและ
หน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ การรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้ อย ภายในราชอาณาจักร การ
สาธารณูปการ การปกครองท้ องที่ การ
ประชาสงเคราะห์ และการป้องกันภัย
ทางอากาศ

2496

กระทรวงมหาดไทยมี อํ า นาจและ
หน้ าที่เกี่ยวกับปกครองท้ องที่ บําบัด
ทุก ข์ บํ า รุ ง สุข ป้ องกัน สาธารณภัย
และรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยของ
ประชาชน

2506

กระทรวงมหาดไทยมี อํ า นาจและ
หน้ าที่เกี่ยวกับปกครองท้ องที่ บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ เ รี ย บ ร้ อ ย ข อ ง
ประชาชน
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การแบ่ งส่ วนราชการ
1. สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
รัฐมนตรี
2. สํานักงานปลัดกระทรวง
3. กรมตํารวจ
4. กรมที่ดนิ
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. ก ร ม ป้ อ ง กั น ภั ย ท า ง
อากาศ
7. กรมมหาดไทย
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10. กรมอัยการ
1. สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี
2. สํานักงานปลัดกระทรวง
3. กรมตํารวจ
4. กรมที่ดนิ
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. กรมป้องกันสาธารณภัย
7. กรมมหาดไทย
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10. กรมอัยการ
1. สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี
2. สํานักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมตํารวจ
6. กรมที่ดนิ
7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10. กรมอัยการ
11. สํานักผังเมือง

กฎหมายหลัก
พ.ร.บ. ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2487

พ.ร.บ. ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2496

พ.ร.บ. ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2506

พ.ศ.
อํานาจหน้ าที่
2515 กระทรวงมหาดไทยมี อํ า นาจและ
หน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ การปกครองท้ อ งที่
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข การพัฒนาชนบท
และชุมชน การส่งเสริมการศึกษา และ
การประกอบอาชีพ การส่งเสริ มและ
คุ้มครอง การใช้ แรงงาน การรั กษา
ความสงบเรียบร้ อยของประชาชน การ
ป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การ
โยธา และการราชทัณฑ์

2534

กระทรวงมหาดไทยมี อํ า นาจและ
หน้ าทีเ่ กีย่ วกับ การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเมื อ ง
การปกครอง การปกครองท้ องที่
การปกครองท้องถิน่ การทะเบียนราษฎร
การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบ
อาชี พ การพัฒนาชุมชน การรั กษา
ความมัน่ คงภายใน การป้องกันสาธารณภัย
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยของ
ประชาชน การทีด่ นิ การประชาสงเคราะห์
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
การโยธา การราชทัณฑ์ การแรงงาน
การผัง เมื อ ง การประกัน สัง คมและ
การพัฒนาชนบท

การแบ่ งส่ วนราชการ
1. สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
รัฐมนตรี
2. สํานักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมตํารวจ
6. กรมที่ดนิ
7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10. กรมแรงงาน
11. กรมอัยการ
12. สํานักผังเมือง
13. สํ า นัก งานเร่ ง รั ด พัฒ นา
ชนบท
1. สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
รัฐมนตรี
2. สํานักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมตํารวจ
6. กรมที่ดนิ
7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10. กรมแรงงาน
11. สํานักนโยบายและแผน
มหาดไทย
12. สํานักผังเมือง
13. สํานักงานประกันสังคม
14. สํ า นัก งานเร่ ง รั ด พัฒ นา
ชนบท

กฎหมายหลัก
ประกาศของคณะปฏิ วั ติ
ฉบั บ ที่ 216 ลงวั น ที่ 19
กันยายน 2515

พ.ร.บ. ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2534
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พ.ศ.
อํานาจหน้ าที่
2545 กระทรวงมหาดไทยมี อํ า นาจและ
หน้ าทีเ่ กีย่ วกับ การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยของ
ประชาชน การอํานวยความเป็ นธรรม
ของสัง คม การส่ง เสริ ม และพัฒ นา
การเมื อง การปกครอง การพัฒนา
การบริ หารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
การปกครองท้ องที่ การส่ ง เสริ ม
การปกครองท้ องถิ่ นและการพัฒนา
ชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมัน่ คง
ภายใน กิ จ การสาธารณภั ย และ
การพัฒนาเมือง และราชการอืน่ ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่
ของกระทรวงมหาดไทย หรื อ ส่ ว น
ราชการที่สงั กัดกระทรวงมหาดไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จะเห็ น ว่ า นับ วัน นับ ปี กระทรวง
มหาดไทย ถูกลดบทบาท ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
น้ อยลงๆ ด้ วยสาเหตุหลายประการ คือ
ผู้กําหนดนโยบายชาติ เห็นว่า
1. ควรปรับบทบาท อํานาจหน้ าทีข่ อง
กระทรวงมหาดไทยให้ เข้ ากับสถานการณ์
บ้ านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะเอา
แบบอย่างมาจากต่างประเทศ
2. ก่อกําเนิด กระทรวง ทบวง กรม
ต่ า งๆ ที่ เ ห็ น ว่ า น่ า จะแยกอํ า นาจหน้ าที่
ออกไปจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็ นไป
ตามหลักการสากล
3. เกิดจากผลทางการเมืองทีต่ ้ องการ
จะตังหน่
้ วยงานเพือ่ เสริมอํานาจทางการเมือง
ของตน ของพรรคตน หรือต้ องการจะแบ่งแยก
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การแบ่ งส่ วนราชการ
กฎหมายหลัก
สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร พ.ร.บ. ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
รัฐมนตรี
ทบวง กรม พ.ศ. 2545
สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดนิ
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ก ร ม โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ
ผังเมือง
กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น

อํานาจออกไปเป็ นอิสระโดยมิให้อยูใ่ นสายงาน
กํากับกระทรวงมหาดไทย จึงพยายามผลักดัน
ให้ ผ้ มู ีอํานาจทางการเมืองและหรื อผลักดัน
ทางรัฐสภา หรื อออกเป็ นพระราชกฤษฎีกา
หรื อออกเป็ นประกาศ/คําสัง่ ของหัวหน้ าผู้ยดึ
อํานาจการปกครองในสมัยนันๆ
้ หรือพยายาม
บั่น ทอนอํ า นาจและหน้ าที่ ข องกระทรวง
มหาดไทยโดยองค์กรที่มีอํานาจหน้ าที่เสนอ
ต่อรัฐบาลให้ โอนอํานาจหน้ าที่ของกระทรวง
มหาดไทยไปให้ ห น่ว ยงานที่ โ ดยหลัก แล้ ว
ไม่ น่ า จะทํ า หน้ าที่ ที่ แ บ่ ง แยกออกจาก
กระทรวงมหาดไทยไปให้ หน่วยงานเป้าหมาย
ทังๆ
้ ที่ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย หรื อ
ตามหลักการสากลแล้ ว ไม่นา่ จะเป็ นอํานาจ
หน้ าที่ของหน่วยงานดังกล่าวแต่ประการใด

4. เกิดจาก”คนมหาดไทย” ซึง่ ได้ แก่
นักการเมืองทีเ่ ข้ ามาดูแลกระทรวงมหาดไทย
และข้ า ราชการประจํ า ที่ มี ตํ า แหน่ ง สูง ใน
กระทรวงมหาดไทย ที่ ไ ม่ มี ค วามเข้ าใจ
หรื อศึกษาประวัติศาสตร์ และธรรมเนี ยม
การปกครองเกี่ยวกับอํานาจ ภาระหน้ าทีแ่ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงมหาดไทย
จึ ง บริ ห าร กํ า หนดนโยบาย มี วิ สัย ทัศ น์
ตลอดจนการกํากับการปฏิบตั ิราชการของ
กระทรวงมหาดไทย เป็ นไปอย่างผิดพลาด
บกพร่ อ ง ไม่ ค รบถ้ ว น ทํ า ให้ ดูเ หมื อ นว่ า
หากภารกิ จ ใดของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ เกิ ด
ความเสียหาย เดือดร้ อนแก่ประชาชน ก็จะถูก
โจมตี ตําหนิ จากหน่วยงานอืน่ ๆ (อันประกอบ
ด้ วยหน่วยงานอื่นๆ ที่เห็นว่าหากเอาภาระ
หน้ าทีข่ องกระทรวงมหาดไทยแต่เดิมไปเสริม
หน่วยงานของตนก็จะมีโครงสร้ าง อํานาจ
หน้ าที่ บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ มากขึ ้น
เป็ นการขยายหน่วยงานของตนออกไปโดย
ปริ ยาย) รวมทังองค์
้ กรเอกชน (ซึง่ ส่วนใหญ่
มักจะพยายามเอารู ปแบบจากต่างประเทศ
หรื อ สร้ างโครงสร้ าง วิ ธี ก ารทํ า งาน หรื อ
กํ า หนดวิ สัย ทัศ น์ ห รื อ จุ ด มุ่ง หมายคล้ า ย
ต่างประเทศ) พยายามสลายขัวอํ
้ านาจหน้ าที่
ของกระทรวงมหาดไทย เอาไปให้หน่วยงานอืน่
หรื อองค์กรของรัฐหรื อเอกชน เป็ นอิสระโดย
มีแนวความคิดฝังแน่นว่า “กระทรวงมหาดไทย”
เป็ นกระทรวงที่มีอํานาจมาก เป็ นกระทรวง

มาเฟี ย ต้ องพยายามลดอํานาจหน้ าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยลงให้ มากที่สดุ เท่าที่จะ
เป็ นไปได้
แนวความคิดฝั งแน่นเหล่านี ้ได้ ลกุ ลาม
ไปยั ง บรรดานั ก วิ ช าการที่ เ พี ย งสั ม ผั ส
กระทรวงมหาดไทยอย่างผิวเผินก็มีแนวคิด
ว่ากระทรวงมหาดไทย เป็ นกระทรวงไดโนเสาร์
เต่าพันปี เป็ นกระทรวงทีม่ อี าํ นาจมาก เกีย่ วข้อง
กับ ประชาชนตัง้ แต่ ก่ อ นเกิ ด จนหลัง ตาย
ดัง นัน้ เมื่ อ นัก วิ ช าการเหล่ า นี ไ้ ด้ มี โ อกาส
เข้ าไปมี อํ า นาจหน้ าที่ ใ นการเสนอแนะ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก็ต้องพยายาม
ยกทฤษฎีตา่ งประเทศ รูปแบบจากต่างประเทศ
มาเสนอกฎหมาย เสนอแนะนโยบาย ให้ ลด
ภาระหน้ าที่ ของกระทรวงมหาดไทยไปให้
หน่วยงานอื่ นหรื อตัง้ เป็ นองค์ กรอิสระ ซึ่ง
ปรากฏแล้ วว่าหน่วยงานหรือภารกิจทีโ่ อนไป
จากกระทรวงมหาดไทยมิได้ แสดงให้ เห็นว่า
เป็ นผลดี ต่อ ชาติ บ้ า นเมื อ งและประชาชน
มากกว่ า ตอนอยู่ กั บ กระทรวงมหาดไทย
มากขึน้ อย่างเห็นได้ ชัดแต่ประการใด เมื่อ
เทียบกับค่าใช้จา่ ยทางธุรการเกีย่ วกับหน่วยงาน
ใหม่ ค่าใช้ จ่ายสําหรับบุคลากร เครื่ องมือ
เครื่ อ งใช้ ฯลฯ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมหาศาล
ก่อให้ เกิดความซํ ้าซ้ อน ในอํานาจหน้ าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ รวมทังความยุ
้
ง่ ยากสับสน
ขึ ้นอย่างมากมาย การขยายเขตอํานาจหน้ าที่
เกิดความสับสนอลหม่านไม่เป็ นไปตามเขต
การปกครองตามลักษณะท้ องที่ อันได้ แก่

วารสารดํารงราชานุภาพ > 49

“บ้ าน” “ชุมชน” “หมูบ่ ้ าน” “ตําบล” “อําเภอ”
“จังหวัด” สําหรับ “ภาค” “เขต” “กลุม่ จังหวัด”
ก็ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร ผ นึ ก ร ว ม เ ข ต
ท้ อ งที่ ( ภายใต้ เ ขต จัง หวัด ) เป็ นกลุ่ม ที่ มี
ลัก ษณะทํ า นองเดี ย วกัน หรื อ เหมื อ นกัน
หรือคล้ายกัน สําหรับเป็ นกลุม่ ภารกิจภาพรวม
แต่ จ ะต้ องเป็ นลั ก ษณะในด้ านวิ ช าการ

เทคโนโลยี หรื ออื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับภาพรวม
การปกครอง การบริ หาร เท่านัน้
การปกครอง การบริ หาร ของประเทศ
นัน้ ต้ อ งอยู่ภ ายใต้ บ ริ บ ทของ “กฎหมาย
รั ฐ ธรรมนูญ ” และ “กฎหมายการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน” โดยสรุป ดังนี ้
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ตามกฎหมายรั ฐธรรมนูญ (กํ าหนด
กติกาปกครองประเทศ) กฎหมายบริ หาร
ราชการแผ่นดิน (กําหนดกติกาการบริ หาร
ราชการแผ่ น ดิ น ซึ่ง มี ก ารบริ ห ารราชการ
ส่วนกลาง การบริ หารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น) มีผล
เกี่ยวกับกฎหมายปรับปรุ งกระทรวง ทบวง
กรม กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมาย
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ได้ กํ า หนด
อํ านาจหน้ าที่ ภารกิ จของกระทรวง ทบวง
กรมต่ า งๆ ไว้ เป็ นหลัก อย่ า งชั ด เจนแล้ ว
จะเห็นได้ ว่าอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ
หลักของกระทรวงมหาดไทย ตังแต่
้ เดิมและ
ได้ มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงมาเป็ นลําดับ
จนปั จจุบนั เกิดการคลาดเคลือ่ น ผิดเพี ้ยน ใน
หลักการของกระทรวงมหาดไทย (MINISTRY
OF INTEROIR) หรือ กระทรวงรักษาความมัน่ คง
ภายในประเทศ ไปเป็ นอย่ า งมาก ทัง้ ใน
ภารกิจในฐานะการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น คือ
การบริหารราชการส่วนกลาง กระทรวง
มหาดไทย มีอาํ นาจหน้ าทีเ่ กี่ยวกับการบําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข การรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
ของประชาชน การอํานวยความเป็ นธรรม
ของสังคม การส่งเสริ มและพัฒนาการเมือง
การปกครอง การพัฒนาการบริ หารราชการ
ส่วนภูมิภาค การปกครองท้ องที่ การส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถิ่นและพัฒนาชุมชน การ
ทะเบียนราษฎร ความมัน่ คงภายใน กิจการ
สาธารณภั ย และการพั ฒ นาเมื อ งและ

ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้ เป็ น
อํานาจหน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรื อ
ส่วนราชการที่สงั กัดกระทรวงมหาดไทย (ซึง่
อํ านาจ ภาระหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบ
เหล่านี ้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 อันเป็ นฉบับล่าสุด)
เมื่อพิจารณาจากตารางเปรี ยบเทียบ
อํ า นาจหน้ าที่ แ ละการแบ่ ง ส่ ว นราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยในยุคต่างๆ ข้ างต้ น
จะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า อํ า นาจหน้ าที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงมหาดไทย
ถูก ลิด รอนตัด ทอนลงตามลํ า ดับ ตามที่ ไ ด้
กล่าวถึงเหตุผลไว้ แล้ ว สรุป คือ
1. ด้ านอํ านาจหน้ าที่ ตาม พ.ร.บ.
ปรับปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
มี ก ารระบุ ถึ ง อํ า นาจหน้ า ที่ เกี่ ย วกับ การ
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข การส่งเสริ มและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การปกครองท้ องที่
การปกครองท้ องถิ่ น การทะเบียนราษฎร
การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ
การพัฒนาชุมชน การรักษาความมัน่ คงภายใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน การที่ดิน
การประชาสงเคราะห์ การสาธารณูปโภค
สาธารณูป การ การโยธา การราชทัณ ฑ์
การแรงงาน การผังเมือง และการพัฒนา
ชนบท (ซึ่ ง หากดูต ามภารกิ จ หน้ าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของกระทรวงรักษาความมัน่ คง
ภายในแล้ ว อํานาจหน้ าที่ดงั กล่าวนี ้ก็จะตรง
กั บ เจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ ก่ อ ตั ง้
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กระทรวงนี ้แต่เดิมมา และกระทรวงนี ้ ก็ยอ่ ม
มีความเชีย่ วชาญในภารกิจเหล่านี ้เป็ นอย่างดี
การบริ หารราชการเป็ นไปอย่างราบรื่ นมา
โดยตลอด นักการเมืองหรือนักบริหารทีเ่ ข้ ามา
เป็ นรัฐมนตรีกระทรวงนี จะต้
้ องมีการเลือกเฟ้น
ผู้ที่ มี ทัง้ ทัก ษะ อํ า นาจ บารมี ฯลฯ มาก
เป็ นพิเศษ เพราะจะต้ องดูแลประชาชนตังแต่
้
ก่ อ นเกิ ด จนหลัง ตายดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว)
ข้ าราชการประจําของกระทรวงมหาดไทย
ในกาลก่ อ นมี ผ้ ูที่ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกับ
การบริ หารบ้ านเมือง บริ หารท้ องที่ ท้ องถิ่น
และวิถชี วี ติ ของประชาชนเป็ นอย่างดี เกีย่ วข้อง
กับกฎหมายระเบียบข้ อบังคับในด้ านการเมือง
การปกครอง การบริ หาร เศรษฐกิจ สังคม
การศึกษาฯลฯ ในท้ องที่ท้องถิ่นเป็ นอย่างดี
ซึง่ เรี ยกว่า “ประสบการณ์สะสม” กว่าจะได้
มีการเลือ่ นขันเลื
้ อ่ นตําแหน่ง แต่ละตําแหน่ง
ต้ องผ่านประสบการณ์การทํางานตังแต่
้ กบั
ราษฎรซึ่ง เป็ นรากหญ้ า ของแผ่น ดิ น ตาม
หัวเมืองต่างๆ จนได้ เข้ ามาเป็ นนักปกครอง
นักบริหารจากส่วนภูมภิ าคจนถึงระดับส่วนกลาง
ถึงกอง กรม กระทรวง ย่อมมีความเชี่ยวชาญ
ในสภาพภูมิประเทศเหตุการณ์ เป็ นอย่างดี
แต่ น่ า เสี ย ดายที่ ก าลต่ อ มามี ก ารตัด ทอน
อํ า นาจหน้ าที่ ก ระทรวงมหาดไทยให้ ลด
ความสําคัญลง จนถึงปั จจุบนั มีภาระหน้ าที่
ตามที่ระบุไว้ ใน พ.ร.บ. ปรับปรุงฯ ปี 2545
และได้ ถ่ายโอนงาน ภารกิจ ไปให้ หน่วยงาน
อื่ น ซึ่ ง หากเที ย บชั น้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ แล้ ว ผู้เขียนเห็นได้ ว่าไม่เป็ น
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รู ป ธรรมจะบริ ห ารได้ ดี เ หมื อ นตอนสัง กัด
กระทรวงมหาดไทยบางหน่วยกับมีผลสัมฤทธิ์
ไปในทางกลับกันด้ วยซํ ้าไป
2. ด้ านโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ
ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงฯ ปี 2534 มีสว่ นราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ถึง 14 หน่วย
แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง 8 หน่วยเท่านัน้ ที่ต้อง
มีอนั ถูกตัดโอนไปเป็ นหน่วยงานอิสระ หรื อ
ไปสั ง กั ด กระทรวงอื่ น ๆ หรื อ จั ด ตั ง้ เป็ น
กระทรวงใหม่ โ ดยฉกฉวยใช้ อํ า นาจของ
คณะปฏิวตั หิ รือรัฐประหาร หรือเมือ่ คนมหาดไทย
โดนมรสุมหรื ออ่อนล้ า ก็จะถือโอกาสออก
กฎหมาย หรื อ พระราชกฤษฎี ก า จัด ตัง้
หน่ ว ยงานแยกออกไปจากกระทรวง
มหาดไทย ทัง้ ๆ ที่การจัดตัง้ หน่วยงานนัน้
อาจจะขัดต่อกฎหมายหรื อจารี ตประเพณี
และธรรมเนี ย มการปกครอง หน่ ว ยงาน
สําคัญที่แยกออกไปจากกระทรวงมหาดไทย
จนแทบจะเรี ยกไม่ได้ อย่างเต็มปากว่าเป็ น
“กระทรวงบําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ได้ แก่ “ตํารวจ”
“อัยการ” “ประชาสงเคราะห์” “ราชทัณฑ์”
“แรงงาน” และที่พยายามจะแยกร่ างของ
การส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น เป็ นชิ ้นเล็ก
ชิ น้ น้ อ ยเพื่ อ ผลการ “แย่ ง การกํ า กับ ดูแ ล
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น” (โดยอาศัยการ
อ้ างการกระจายอํานาจมาแอบแฝง ทังๆ
้ ที่
ทราบดีวา่ “ท้ องถิน่ ” สําหรับ “รัฐประเทศไทย”
ไม่มีทางที่จะให้ เป็ นอิสระอย่างเต็มที่ได้ และ
ความพยายามแยกร่ า งของการบริ ห าร
ท้ องถิ่ นออกไปสั ง กั ด หน่ ว ยอื่ น ที่ มิ ใ ช่

กระทรวงมหาดไทย (ซึง่ ปรากฏอํานาจหน้ าที่
ตามกฎหมายที่กล่าวมาแล้ ว) ในทัศนะของ
ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองการปกครอง
การบริ หารแล้ วดูเหมือนจะเป็ นการตีความ
ในเจตนารมณ์ น อกกรอบของกฎหมาย
การบริ หารประเทศแม้ จะเอาใจใส่ตามหลัก
บริ หารสมัยใหม่ให้ คดิ นอกกรอบ ก็ตามแต่
การบริหารราชการแผ่นดิน น่าจะให้อยูใ่ นกรอบ
ของกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ก็อาจ
มิฉะนันระบอบการปกครองประเทศ
้
แปรเปลีย่ นไปในทางที่ไม่พงึ ประสงค์ก็ได้
การบริหารราชการส่ วนภูมภิ าค
กระทรวงมหาดไทยเป็ นเจ้ าภาพ
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.
ลักษณะการปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2457 (และ
ทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม) ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ประกอบด้ วยกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องที่ออกโดยกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ ที่ระบุอํานาจหน้ าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
กล่าวคือ
1. กฎหมายระบุให้ การจัดระเบียบ
บริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าคให้ มี จั ง หวัด
อํ า เภอ ตํ า บล หมู่บ้ า น บ้ า น โดยมี ผ้ ูว่า ราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แล้ ว แต่ ก รณี เป็ นหัว หน้ า ปกครองบัง คับ
บัญชา ทังนี
้ ้ โดยให้ รวมบ้ าน, ชุมชนหลายๆ

พื น้ ที่ เ ป็ นเขต “หมู่บ้ า น” รวม “หมู่บ้ า น”
หลายๆ หมูบ่ ้ านเป็ น “ตําบล” รวม “ตําบล”
หลายๆ ตําบลเป็ น “อําเภอ” รวม “อําเภอ”
หลายอําเภอ เป็ น “จังหวัด” ซึง่ ถือเป็ นเขต
ปกครองท้ องที่เต็มพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
2. ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ใ ห้ มี ผู้ ว่ า ราชการจังหวัดเป็ นผู้รับนโยบายและคําสัง่
จากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ ารัฐบาล
คณะรั ฐ บาล ทบวง กรม มาปฏิ บัติ ก าร
ให้ เหมาะสมกับท้ องทีแ่ ละประชาชน และเป็ น
หัวหน้ าบังคับบัญชาข้ าราชการฝ่ ายบริหาร
ซึง่ ปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นราชการส่วนภูมภิ าคในเขต
จังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและ
อําเภอและจะให้ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
หรื อผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสัง่ และปฏิบตั ิ
ราชการแทนผู้วา่ ราชการจังหวัดก็ได้
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือผู้ชว่ ยผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็ นผู้บงั คับบัญชาข้าราชการ
ฝ่ ายบริ หารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และ
รับผิดชอบในราชการรองผู้วา่ ราชการจังหวัด
ผู้วา่ ราชการจังหวัด รองผู้วา่ ราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
ในจัง หวัด หนึ่ ง นอกจากจะมี ผ้ ูว่ า ราชการจังหวัดเป็ นหัวหน้ าปกครองบังคับ
บัญชาข้ าราชการ และรับผิดชอบงานบริ หาร
ราชการของจังหวัดดังกล่าว ให้ มปี ลัดจังหวัด
และหัวหน้ าส่วนราชการประจํ าจังหวัดซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจํ า
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ทําหน้ าที่ช่วยเหลือผู้วา่ ราชการจังหวัด และ
มีอํานาจบังคับบัญชาข้ าราชการฝ่ ายบริ หาร
ส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
ในจังหวัดนัน้
ในระดับอําเภอ ให้ มีนายอําเภอ เป็ น
หั ว หน้ าปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาบรรดา
ข้ าราชการในอํ า เภอ และรั บ ผิ ด ชอบ
การบริ หารราชการของอําเภอ มีปลัดอําเภอ
และหัวหน้ าส่วนราชการประจํ าอํ าเภอซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจําให้
ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ป็ นผู้ช่ ว ยเหลื อ นายอํ า เภอ
และมี อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาข้ าราชการ
ฝ่ ายบริ หารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง
ทบวง กรมนัน้ ในอําเภอนัน้ และให้ นายอําเภอ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยกฎหมายและธรรมเนียมการปกครอง
การบริ หารของไทยแต่ช้านานนีเ้ อง ทําให้
กระทรวง ทบวง กรมอื่ น ๆ ดู เ หมื อ นจะ
พยายามดิ น้ รนให้ พ้ นจาก “การบริ ห าร
ราชการส่วนภูมิภาค” โดยยกร่ างกฎหมาย
ระเบียบทีห่ ลีกเลีย่ งการบังคับบัญชาจากผู้วา่ ราชการจังหวัด และนายอําเภอตลอดจน
ละเลยกฎหมายลัก ษณะปกครองท้ องที่
ซึง่ มีกระทรวงมหาดไทยเป็ นเจ้ าภาพโดยได้
มีการเปลีย่ นแปลงหรือแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิ ม ส่ ง ผลกระทบถึ ง เอกภาพใน
การบั ง คั บ บั ญ ชาและประสิ ท ธิ ภ าพใน
การบริ หารงานของผู้ดํารงตําแหน่งทังสอง
้
ดังกล่าว
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ในระดับจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจน เริม่ ตังแต่
้ พ.ศ. 2546 มีการออกกฎหมาย
ยกเว้ น จํากัดหรื อตัดทอนอํานาจหน้ าที่ของ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด ในการบัง คับ บัญ ชา
ข้ าราชการครูในเขตจังหวัด และในพ.ศ. 2547
ได้ มี พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติที่ระบุให้ แยก
ข้ าราชการตํารวจในจังหวัดออกไปอีกด้ วย
การละเลยไม่ พูดถึงเขตการปกครอง ซึ่ง
เป็ นกรอบสําคัญในการแสดงถึงลักษณะทาง
กายภาพของประเทศโดยรวม เช่น เวลาแจ้ ง
ถึงเขตอํานาจของหน่วยงานมักจะไม่ระบุชื่อ
“ตําบล” “อําเภอ” “จังหวัด” เป็ นต้ น แล้ ว
สถาปนาหน่วยงานของตนเป็ น “ส่วนกลาง”
ที่ไปตังอยู
้ ใ่ นภูมิภาค (จังหวัด,อําเภอ)
แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงจะปรากฏให้
เห็นในส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
ที่มีข้าราชการส่วนภูมิภาคสังกัดจังหวัดหรื อ
อําเภอ ได้ แก่ สรรพากร สรรพสามิต ธนารักษ์
ซึ่ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ หน่ ว ยงานจาก “จัง หวัด ”
“เป็ นเขตพื น้ ที่ ” เช่ น สรรพากรเขตพื น้ ที่
(ระบุชื่อจังหวัดหรื ออําเภอ) เป็ นต้ น ลักษณะ
การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า วจะเป็ นราชการ
บริ หารส่วนกลางที่ตัง้ สํานักงานอยู่ในเขต
จังหวัดหรื ออําเภอนันๆ
้
สําหรับในระดับอําเภอได้ มีการยุบเลิก
หรื อถอนส่วนราชการระดับอําเภอไปตังอยู
้ ท่ ี่
สํานักงานในจังหวัด เช่น ที่ดนิ อําเภอ เกษตร
อํ า เภอ ประมงอํ า เภอ ฯลฯ เป็ นต้ น ซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี ้ มิ ได้ คําถึงถึง

ผลกระทบต่อการบริ การประชาชนในเขต
อําเภอที่ต้องใช้ เวลาเดินทางติดต่อและไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาบางประการได้ อย่างทัน
เหตุการณ์ ยิ่งกว่านันยั
้ งมีความพยายามจะ
ขยายสถานที่และเขตอํานาจของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ออกห่างไปจากราชการบริหาร
ส่วนภูมภิ าคมากขึ ้น แล้ วขึ ้นตรงกับกระทรวง
ทบวง กรมของตนจากส่วนกลางและทีเ่ ลวร้ าย
้ น “ภาค” “เขต”
ที่สดุ ก็คือ แบ่งภาคไปตังเป็
ส่วน “ย่อย” ของ “ภาคเขต” ออกไปจาก
จังหวัด อําเภอ ก็ยิ่งทําให้ ประชาชนมีความ
สับสนและไม่ได้ รับความสะดวกมากขึ ้น
นอกจากนี น้ ัก วิ ช าการ และองค์ ก ร
เอกชนพยายามจั ด ตั ง้ หน่ ว ยงาน แยก
ประชาชนออกไปจากท้ องที่เป็ นเสี่ยงๆ เช่น
เป็ น “ชุมชน” “องค์กรชุมชน” “กลุม่ เครื อข่าย
ต่างๆ” ที่บางครัง้ มีแนวความคิดแอบแฝงที่
จะออกไปจากอํานาจรัฐ อํานาจของกฎหมาย
และอํานาจในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
ของสังคม บางครังมี
้ การผลักดันเป็ นกฎหมาย
เสมือนกับเป็ น “องค์กร” ที่มิได้ อยูใ่ นอํานาจ
รัฐ และอํานาจเขตปกครองตามกฎหมาย
ในความหมายของทุก องคาพยพที่
บั่น ทอนภารกิ จ อํ า นาจหน้ า ที่ โ ครงสร้ าง
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยใน
ภูมิ ภ าค เพื่ อ หวัง ขยายอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานของตนให้ เป็ นอิสระ ดึงอํานาจจาก
ส่วนภูมิภาคมาไว้ สว่ นกลาง (คือไม่ยอมแบ่ง
อํานาจให้ ส่วนภูมิภาคตามหลักการบริ หาร

ราชการส่วนภูมภิ าคนันเอง)
้ ซึง่ ความพยายาม
เหล่ า นัน้ ดูเ หมื อ นจะบรรลุผ ล เพราะผู้มี
อํานาจในการพิจารณา ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ปฏิรูปอาจจะมุง่ คิด “นอกกรอบ” มากไปโดย
มิได้ คํานึงถึง “หลักการ” เท่าที่ควรจะเป็ น
เข้ าคํากล่าวที่วา่ “คนคิดไม่ได้ ทํา คนทําไม่ได้
คิด”
ในความสับสน อลหม่านถึงอํานาจ
หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ซํ า้ ซ้ อน
เหลื่อมลํ ้า และมีหลายหน่วยงานที่แย่งกัน
ดําเนินการในงานทีต่ นชอบและมีผลประโยชน์
แต่ง านที่ ห มิ่ น เหม่ ต่อ การที่ จ ะเกิ ด ผลร้ าย
ตามมาก็จะปั ดความรับผิดชอบ
โดยเหตุนี ้เองในยุคหนึง่ (แม้ ในปั จจุบนั
ก็ยงั มีผลอยู่แต่กําลังถูกละเลยไป) ดังมีการ
ปรับสภาพการบริ หารราชการส่วนภูมิภาค
เป็ น “การบริ หารราชการแบบบูรณาการ”
หรื อที่เรี ยกว่า ผู้ว่า ซี อี โอ โดยมีหลักการ
สํ า คัญ ให้ ผ้ ูว่า ราชการจัง หวัด เป็ นหัว หน้ า
เจ้ าหน้ าที่บริ หารราชการของจังหวัด (Chief
executive officer : CEO) โดยบังคับให้
ส่วนราชการส่วนกลางมอบอํานาจเต็มให้ แก่
ผู้วา่ ราชการจังหวัดในการบริ หารราชการใน
ส่วนภูมิภาค
โดยมีหลักการ คือ การที่รัฐบาลโดย
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี สงั่ การให้ มี
ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมอบ
อํานาจด้ านการสัง่ การการอนุญาต การอนุมตั ิ
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดสามารถวินจิ ฉัยสัง่ การ
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ทํางานได้ในลักษณะครบวงจรทันต่อเหตุการณ์
สามารถใช้ ดลุ ยพินิจตัดสินใจในลักษณะที่
เอื ้อต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้วา่ ราชการ
จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ านการบริ หาร
งบประมาณให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
บู ร ณาการงบประมาณให้ ส ามารถแก้ ไข
ปั ญหาในระดับจังหวัดได้ การนําเทคโนโลยี
การบริ หารงานมาใช้ อย่างเต็มที่โดยเฉพาะ
ในเรื่องระบบฐานข้ อมูล สนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการทํางานของหน่วยงาน
ฝ่ ายช่วยอํานวยการของผู้วา่ ราชการจังหวัด
ได้ แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ าส่วน
ราชการจังหวัด หัวหน้ าสํานักงานและทีมงาน
และให้ มีการสร้ างระบบติดตาม ประเมินผล
และรายงาน ระบบนี ้พบว่าการบริ หารงาน
จังหวัดแบบผู้ว่า CEO ได้ ผลในลักษณะ ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ ภาวะผู้นําบูรณาการ
ระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรในการแก้
ปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในระดับ พื น้ ที่ ไ ด้ ดี ความร่ ว มมื อ ของส่ว น
ราชการเริ่มมีมากขึ ้นโดยเฉพาะในส่วนกลาง
เรื่ องการมอบอํานาจบุคลากร งบประมาณ
การอนุญาต การอนุมัติ ส่วนภูมิภาคก็ได้
ร่วมมือการทํางานมากขึ ้น และได้ เสนอให้ มี
การซักซ้ อมนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ชัดเจน ขจัดเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นอุปสรรค เช่น การยัง
หวงอํานาจจากส่วนกลาง จัดทีมงานทีด่ ี ระบบ
ฐานข้ อมูลสารสนเทศจะต้ องมีประสิทธิภาพ
ต้ อ งมี ก ารกํ า กับ ดูแ ล ตรวจตราติ ด ตาม
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ประเมินผลการปฏิบตั ิการอย่างมีคุณภาพ
และสมํ่าเสมอ
ส่งผลถึงนายอําเภอก็จะต้ องใช้ วธิ ีการ
ของผู้วา่ CEO ปฏิบตั ใิ นระดับอําเภอด้ วย
ในขณะทีง่ านของจังหวัดแบบบูรณาการ
หรื อ ผู้ว่า CEO กํ า ลัง ไปได้ ด้ ว ยดี ก็ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญคือ
มีการรัฐประหาร ทําให้ ความต่อเนื่องอย่าง
เข้ มข้ นในเรื่ อง ผู้วา่ CEO ก็จางลง เป็ นแรง
กระตุ้นให้สว่ นราชการทีอ่ ยากจะเป็ นส่วนกลาง
ที่ตงั ้ ณ จังหวัด เลีย่ งกฎหมาย และกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับภูมิภาคเร่ งดําเนินการเพื่อผลักดัน
ในการดึง อํ า นาจสู่ส่ว นกลางมากขึน้ เป็ น
ทับทวี ทังๆ
้ ทีโ่ ดยสภาพภูมปิ ระเทศเหตุการณ์
อํ า นาจหน้ า ที่ ไม่ เ อื อ้ อํ า นวยต่ อ การเป็ น
ส่วนกลางก็ดึงดันกําหนดให้ เป็ นส่วนกลาง
ไปตังที
้ ่จงั หวัด
ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ ฝ่ ายทีค่ ดิ จะสลายงาน
ของกระทรวงมหาดไทยโดยมี อ คติ ว่ า
“กระทรวงมหาดไทย เป็ นกระทรวงมาเฟี ย”
หวงอํานาจ เป็ นพวกศักดินา และมีความเจ็บแค้น
ชิงชังเป็ นการส่วนตัว และเป็ นกลุ่มองค์กร
เอกชนระคนนักวิชาการฝ่ ายรุนแรง ได้ ไปเป็ น
ผู้บริหารประเทศด้ วยอํานาจพิเศษ ก็พยายาม
ผลักดันกฎหมายทีเ่ ข้ ามามีอาํ นาจหน้ าทีแ่ ละ
บทบาททับซ้ อนกับกระทรวงมหาดไทย โดย
มองข้ ามกฎหมายลักษณะปกครองท้ องที่
ผู้นาํ ในการปกครองท้องทีเ่ ช่นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
มองลักษณะ”หมู่บ้าน” “ตําบล” “อําเภอ”

“จังหวัด” แยกไปตังเป็
้ น”ชุมชน” “สมัชชา”
เป็ นองค์ ก รเหลื่ อ มลํ า้ ภารกิ จ ขององค์ ก ร
ตามลักษณะปกครองท้ องที่และไม่ยอมรับ
“ท้ องที่” “เขตการจัดระเบียบการปกครอง
บ้านเมือง” ทังๆ้ ทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความแตกแยก
ขึ ้นในบ้ านเมืองในอนาคตได้
ปั จจุบนั ราชการส่วนภูมภิ าค ภายใต้
การกํากับของกระทรวงมหาดไทย นับวัน
ก็ย่ งิ ลดความสําคัญลง จนมีแนวคิดพิสดาร
ไปอีกว่าจะยุบเลิกราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ซึง่ หากการเป็ นไปถึงขันนั
้ น้ นึกภาพไม่ออก
จริ งๆ ว่าบ้ านเมืองจะเป็ นอย่างไร คงต้ อง
ยกเลิ ก กฎหมาย หลายร้ อยฉบั บ เลิ ก
ส่วนราชการทีเ่ ป็ นภูมภิ าคทังหมด
้
เจตนารมณ์
ของกฎหมายและพระราชปณิ ธ านของ
ล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 5 ซึง่ ทรงสถาปนารูปแบบ
การปกครองของไทยทีม่ มี าช้ านานต้ องยุตลิ ง
กระนัน้ หรื อ ซึ่ง เราคนไทย คนมหาดไทย
คงจะยอมไม่ได้
การบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่ น อัน
ได้ แก่ รูปแบบทัว่ ไป คือ องค์การบริ หารส่วน
จังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตําบล) องค์การ
บริ หารส่วนตําบล (ขนาดเล็ก/ขนาดกลาง/
ขนาดใหญ่ ) และรู ปแบบพิ เ ศษ ได้ แก่
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึง่ ปรากฏ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กฎหมายจั ด ตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันๆ
้ กฎหมาย
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจ

โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ ว กระทรวง
มหาดไทย เป็ นเจ้ าภาพในการกํ ากับดูแล
และช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น ให้ การปกครอง
ท้องถิน่ เป็ นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
กรณีเป็ นเช่นเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย
ถูกลิดรอนอํานาจหน้ าที่ที่เกี่ ยวกับท้ องถิ่ น
ทัง้ ในระดับส่วนกลาง ที่ถูกหน่วยนโยบาย
พยายามแยกร่ างการปกครองท้ องถิ่นเป็ น
ชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อยดังกล่าวมาแล้ ว โดยให้ หน่วย
กําหนดนโยบายการบริ หารการกํากับดูแล
ท้ องถิ่น การเพิ่มอํานาจท้ องถิ่น การกระจาย
อํ า นาจไปให้ ท้ อ งถิ่ น ไปสัง กัด หน่ ว ยงานที่
ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยทัง้ ๆ ที่แต่เดิมมา
กระทรวงมหาดไทยจะเป็ นเจ้ าภาพกําหนด
นโยบายดังกล่าว เนื่องจากตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและความเชี่ ย วชาญกั บ
ประสบการณ์ ของกระทรวงที่ มีหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบโดยตรงมาก่อน โดยหน่วยที่
พยายามแยกให้ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
กระทรวงทีเ่ ป็ นแม่ขององค์กรปกครองท้ องถิน่
ห่างจากลูกคือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
และพยายามติดดาบให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นเป็ นอิสระมากขึน้ จนทํ าให้ ท้องถิ่ น
ไม่เห็นความสําคัญของกระทรวงแม่เลย ถึง
ขนาดจะให้เป็ นองค์กรปกครองท้องถิน่ รูปพิเศษ
เป็ นอิสระเหมือนกรุงเทพมหานครในจังหวัด
ต่างๆ โดยไม่คํานึงถึงรู ปแบบการปกครอง
ของประเทศ และความเป็ นไปได้ของความเป็ น
ประเทศไทยซึ่งเป็ นราชอาณาจักรอันหนึ่ง
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อันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ โดยลําพองใจว่า
เป็ นแนวความคิ ด โบราณที่ ติ ด ยึ ด อยู่ กั บ
“กรอบ” รูปแบบการปกครองประเทศที่มีมา
ช้ านาน นอกจากนี ้องค์กรเอกชนบางหน่วย
ก็ ถื อ โอกาสในเรื่ อ งแนวคิ ด การกระจาย
อํานาจสุดโต่งสวมรอยเข้ าประกบ ผนึกกําลัง
และแนวคิดให้ ท้องถิ่นเป็ นอิสระอย่างเต็มที่
เพราะหากเป็ นอิสระอย่างเต็มที่แล้ วจะก่อ
ให้ เกิดการสมประโยชน์ กับ “นักการเมือง/
พรรคการเมือง” “หน่วยราชการ/หน่วยงานที่
มีความเข้ าใจเรื่ องการปกครองท้ องถิ่นเพียง
ผิ ว เผิ น และคิ ด ว่ า หน่ ว ยงานของตนจะได้
ประโยชน์” และผู้บริ หารท้ องถิ่นและเอกชน
ที่คาดว่าตนจะได้ รับประโยชน์ อย่างเต็มที่
ปราศจากผู้ตรวจสอบหรือมีผ้ ตู รวจสอบ กํากับ
ดูแลน้ อย ผนึกกําลังกันโดดเดี่ยว กระทรวง
มหาดไทยจนปั จ จุ บัน ยากที่ จ ะต้ า นทาน
แนวความคิดนี ้ได้ ทีส่ าํ คัญคือ “คนมหาดไทย”
ดูเหมือนจะไม่หวงแหนองค์กรที่ให้ ผลผลิต
ชีวิต งาน เกียรติยศ ของบรรพบุรุษที่เป็ น
มรดกตกทอดมา แต่ คิ ด จะได้ ดี มี อ าชี พ ดี
มี เ งิ น ใช้ ในปั จจุ บั น เท่ า นั น้ มี ค วามกลั ว
ความไม่ มั่ น คงในหน้ าที่ ก ารงานเพราะ
อิทธิพลภายนอก จึงทําให้ภาระหน้าที่ โครงสร้ าง
หน่วยงานมหาดไทยมีแต่ตกตํ่าลง ผลคือใน
อนาคตประชาชนไทยจะเป็ นเช่นไรยากที่จะ
คาดเดาได้ ถ้ าเปรียบกระทรวงมหาดไทยเป็ น
ประเทศไทยสมัย ก่ อ น ก็ ก ล่ า วได้ เ ลยว่ า
กระทรวงมหาดไทยกําลังจะ “ไร้ นํ ้ายา” และ
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กําลังจะ “เสียกรุง”
คนมหาดไทย นอกจากไม่ปกป้องตัวเอง
รักษางานของตนเอง ไม่มีปากไม่มีเสียงแล้ ว
ยังกัดกินเนื ้อตัวเอง สาวไส้ ให้ กากินอีก คือ
1. ยังมีการถือสี ถือสถาบัน จนเป็ นที่
รู้กนั ทัว่ ไป ในลักษณะทีใครทีมนั ไม่คํานึงถึง
ระบบคุณธรรมอย่างจริ งจัง คนมหาดไทย
ที่ดีๆ มีอดุ มการณ์ มักจะอยู่ด้วยความยาก
ลําบาก
2. จากข้ อ 1 ส่วนหนึง่ อาจเป็ นไปได้ วา่
คนมหาดไทย ไม่ศึกษาค้ นคว้ าความเป็ น
ตัวตนของตัว ไม่ร้ ู ถึงภารกิจหน้ าที่ของตน
ทังในแง่
้
กฎหมาย หลักการ วิธีการ ตลอดจน
ศึกษาความรู้ ใหม่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ฯลฯ
เท่าทีค่ วร เวลาไปถกแถลงเกีย่ วกับหน่วยงาน
ของตนจึงเกิดการเสียเปรี ยบในด้ านความรู้
ความสามารถและการเสนอเหตุผลที่ดที ี่เป็ น
เกราะป้องกันหน่วยงานของตนได้ กล่าวคือ
“ไม่ร้ ูจริ ง” นัน่ เอง
3. นักการเมือง/พรรคการเมืองหรื อ
ผู้ที่ ไ ด้ รั บ แต่ง ตัง้ ให้ เ ข้ า มาเป็ นผู้บ ริ ห ารใน
กระทรวงมหาดไทย มี อํานาจชี เ้ ป็ นชี ต้ าย
และมีอาํ นาจกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ในหน้ าที่กระทรวงมหาดไทย หลายคนและ
บ่อยครัง้ ไม่มีศกั ยภาพหรื อมีศกั ยภาพน้ อย
มาเป็ นผู้ บริ ห าร กํ า หนดนโยบายที่ ดี ไ ด้
งานของกระทรวงมหาดไทยจึงเป็ นลักษณะ
สะเปะสะปะไร้ ทศิ ทาง ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ เวลากําหนด
แต่ ง ตัง้ หัว หน้ า หน่ ว ยงานจึ ง เป็ นลัก ษณะ

ไม่ใ ช้ ค นให้ ต รงกับ งาน แต่เ ป็ นการใช้ ค น
เพราะเป็ นคนของใครมากกว่ า ยิ่ ง แย่ ไ ป
กว่านันคื
้ อมีผ้ มู อี าํ นาจเหนือกว่าเจ้ ากระทรวง
ไม่ว่าเป็ นทางการเมืองหรื อราชการประจํา
มักจะเข้ ามาล้ วงลูกในการบรรจุแต่งตังเกื
้ อบ
ทุกระดับ
4. สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง
ทบวง กรม บางหน่วยพยายามแย่งงานหรื อ
ภาระหน้ าที่ไปจากกระทรวงมหาดไทย ทังๆ
้
ทีง่ านในหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของกระทรวง
นันๆ
้ กลับไม่ปฏิบตั ใิ ห้ ดี เช่นพยายามไปปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการกํากับดูแลส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะ
กับจังหวัด อําเภอ ทังๆ
้ ที่ตามภาระหน้ าที่
ของตนไม่ ส มควรต้ องไปดํ า เนิ น การใน
รายละเอียดในส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่น แต่
งานในส่วนกลางของตนกลับไม่ดําเนินการ
ทําให้ เป็ นภาระจังหวัดอําเภอและหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่นต้ องรับภาระใน
การต้ อนรับขับสู้ จนบางครัง้ ในขณะวิกฤต
(เช่นเกิดภัยพิบตั ิ) ส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่น
ต้องการใช้สรรพกําลังแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน
ก็ต้องมัวมาต้ อนรับ อธิบายชี ้แจง นําตรวจ
เป็ นที่นา่ เอือมระอายิ่ง
เป็ นที่แน่ชดั อย่างไม่ต้องสงสัยว่า หาก
ปล่อยให้ สถานการณ์เป็ นไปเช่นนี ้ กระทรวง
มหาดไทยซึง่ เป็ นกระทรวงสําคัญเกรดเอใน
อดีต จะค่อยๆ ลดความสําคัญลงไปเรื่ อยๆ
จะมี สํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวงอื่ น ๆ
หรื อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เคยเป็ น

หน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(โดยเฉพาะกระทรวงที่ เ กิ ด ใหม่ แ ละมี ชื่ อ
ครอบคลุม “ภารกิ จ ” และ “งาน” ตาม
ความหมายของชื่อกระทรวงนันๆ
้ เช่นบาง
กระทรวงพยายามจะดึงงานส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่นไปเป็ นส่วนหนึ่งของกระทรวง และ
พยายามจะดึงหัวหน้ าผู้บริ หารส่วนภูมิภาค
ไปขึน้ ตรง บางกระทรวงพยายามดึง งาน
เกี่ยวกับ “งานอํานวยความยุติธรรม” หรื อ
“กระบวนการเกี่ ย วกั บ คดี ค วาม” คื อ ทัง้
“การจับ” “การสอบสวน” “ขบวนการพิจารณา
คดี” การดําเนินการหลัง “คดีสิ ้นสุด” และ
พยายามรุ กคืบงานเกี่ยวกับ “งานตรวจคน
เข้ าเมือง” “งานทะเบียนต่างๆ รวมทังทะเบี
้
ยน
แรงงานต่างด้ าว” ซึ่งเดิม งานเหล่านี เ้ ป็ น
อํ านาจหน้ าที่ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
กระทรวง/หน่วยงานทีเ่ กิดใหม่พยายามรุกคืบ
ดึงงานจากกระทรวงมหาดไทยมากขึ ้นทุกที
นอกจากนี ้ “คณะกรรมการกระจาย
อํานาจ” “คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ”
พยายามแบ่งงานของกระทรวงมหาดไทยให้
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ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้
มากขึ น้ และกํ า ลัง จะให้ มี ก ารจัด ตัง้ หรื อ
เปลีย่ นแปลงฐานะของจังหวัด อําเภอ ในส่วน
ภูมิภาคเป็ น “องค์ กรปกครองท้ องถิ่ นเต็ม
จัง หวัด ” ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารจัง หวัด เป็ น “นายก
องค์การท้ องถิ่น” หรื อ “ผู้วา่ ราชการ (ซึง่ น่า
จะเรี ยกว่าเป็ นผู้ว่าการมากกว่า)” ที่มาจาก
การเลือกตังโดยตรงจากประชาชน
้
อันเป็ น
การสร้ างอิทธิพลทางการเมืองท้องถิน่ สูภ่ มู ภิ าค
เต็มพื น้ ที่ นั่นเอง ซึ่งยังมองไม่เห็นอนาคต
ประเทศไทยจะเป็ นอย่างไร
ขอเรี ยกร้ องให้ “คนราชสีห์” และ “ผู้
หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง” ตื่นๆๆๆๆ
อย่ า มัว หลับ ใหล จะต้ องผนึ ก กํ า ลัง เพื่ อ
“การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข” คือประเทศไทย
จะต้ องเป็ นราชอาณาจักรอันหนึง่ อันเดียวจะ
แบ่งแยกมิได้ ภาระหน้าทีข่ องกระทรวงมหาดไทย
ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์
ของการสถาปนากระทรวง จะต้ องร่วมมือกัน
แสดงเหตุผลทังในด้
้ านวิชาการและธรรมเนียม
การปกครองประเทศถึง โครงสร้ าง อํานาจ
หน้ าที่ วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนการนํา
ยุทธศาสตร์ ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
ให้ ไ ด้ ต้ อ งสร้ างความเข้ า ใจในหน้ า ที่ ใ ห้
เจ้ ากระทรวง ผู้บริ หารระดับสูงของกระทรวง
ให้ ผ ลัก ดัน ไปยัง รั ฐ บาล คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการกระจาย
อํานาจ ให้ ปรับทัศนคติเดิมๆ ที่ม่งุ จะสลาย
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งานของกระทรวงมหาดไทยให้ มากกว่านี ้
และให้ เห็นความสําคัญในการ “บําบัดทุกข์
บํารุงสุข” อย่างแท้ จริ ง โดยหากจําเป็ นก็ต้อง
ดึงงานกลับมากระทรวงมหาดไทย ด้ วยวิธี
การดังต่อนี ้
1. ในการบริหารราชการส่ วนกลาง
1) ควรตั ง้ คณะทํ า งานพิ จ ารณา
เรื่ องการปรับปรุ งโครงสร้ าง อํานาจ หน้ าที่
ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้มปี ระสบการณ์ในประวัตศิ าสตร์
ความเป็ นมา เจตนารมณ์ ข องกฎหมาย
เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย อย่างถ่องแท้
รวมทังผลของการโอนหรื
้
อกําลังจะโอนงาน
จากกระทรวงมหาดไทยไปทีอ่ นื่ เพือ่ ชี ้แจงกับ
หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องและรัฐบาลในการเปลีย่ นแปลง
อํ า นาจหน้ าที่ แ ละโครงสร้ างกระทรวง
มหาดไทย และมีตวั แทนสร้ างความเข้ าใจ
หรื อ ชี แ้ จงต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องและ
สาธารณชน และต้ องรี บกําหนดยุทธศาสตร์
ต่อไปโดยเร็ว ทังนี
้ ้ให้สาํ นึกยึดพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ทีพ่ ระราชทาน
ไว้ เมื่อ 11 มีนาคม 2535 ณ พระตําหนัก
ภูพิงราชนิเวศน์ ในวาระ 100 ปี มหาดไทย
ที่วา่ “หน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทย พูด
อย่ า งรวบรั ด คื อ การอํา นวยความสุ ข
สวัสดีแก่ ทวยราษฎร์ ” ในห้ วงนันการจํ
้
าแนก
งานของกระทรวงมหาดไทยได้ เป็ น 4 ด้ าน
คื อ (1) การอํ านวยความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สนิ (2) การพัฒนาอาชีพและ
ฐานะความเป็ นอยู่ (3) การพัฒนาจิตใจให้
อยูร่ ่วมกันได้ ด้วยความสุขและความสามัคคี
ปรองดอง และ (4) การให้ การศึกษาเพือ่ สร้ าง
อนาคตที่แจ่มใส ซึง่ งานทัง้ 4 ด้ านนี ้จําแนก
งานเป็ นส่ ว นปลี ก ย่ อ ยอี ก มากมาย คื อ
ครอบคลุม ทัง้ ในด้ า นความมั่น คงภายใน
เศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการบริหาร
จัดการ ในระดับส่วนกลาง (ในส่วนกระทรวง ฯ)
ในระดับ จัง หวัด อํ า เภอ ตํ า บล หมู่บ้ า น
(และชุมชน) ทัว่ ประเทศ
2) ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการอํ า นวยความ
ยุติธรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่ องการดูแล
เรื่ องการรั กษาความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สินแก่ราษฎร ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องคดี
ความเกีย่ วกับอํานาจการดําเนินการสอบสวน
คดีอาญา มิใช่จํากัดอยู่กบั ตํารวจ อัยการ
ทนายความ ราชทัณฑ์ การบังคับคดี เท่านัน้
แต่ลมื พนักงานฝ่ ายปกครอง ทีม่ ที งส่
ั ้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค (ท้ องที่ และท้ องถิ่ น) ซึ่ง
บ่อยครั ง้ ที่พนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครอง
เข้ าไปร่ วมในกระบวนการพิจารณาเรื่ องคดี
อาญา ประชาชนจะเกิดความอุน่ ใจว่าจะได้ รบั
ความยุติ ธ รรม เป็ นธรรม มากกว่ า ไม่ ใ ห้
ฝ่ ายปกครองเข้ าร่ วมในการดําเนินคดีความ
ซึง่ แต่เดิม ตํารวจกับอัยการ ก็สงั กัดกระทรวง
มหาดไทย การเรี ยกร้ องให้ กลับสภาพเดิมก็
คงจะยาก และหากปล่อยให้ อยู่สภาพนี ้จะ
ไม่ตรงกับภาระหน้ าที่ตามเจตนารมณ์ ของ

การจัดตังกระทรวงมหาดไทย
้
จึงควรเสนอตัง้
“กรมการสอบสวนคดีอาญา” สังกัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อเป็ นการเชื่อมโยงกับอํานาจ
หน้ าที่ของพนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครอง
และฝ่ ายตํารวจโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ ทังนี
้ ้สอดรับกับคดีความที่สาํ คัญ
ที่เป็ นวาระแห่งชาติอันได้ แก่คดียาเสพติด
คดี ผ้ ูมี อิ ท ธิ พ ล การบุก รุ ก ทํ า ลายป่ าและ
สิง่ แวดล้ อมของชาติ ฯลฯ
3) ปรั บปรุ งการจัดองค์ กรของกรม
โยธาธิการและผังเมือง เป็ นกรมโยธาธิการ
และกรมผัง เมื อ ง เพื่ อ ให้ ง านผัง เมื อ งที่ มี
ความสําคัญมากออกเป็ นเอกเทศเพือ่ ดําเนินการ
เป็ นวาระแห่งชาติที่สําคัญในการแก้ ปัญหา
ของชาติด้านการวางผังเมืองทัว่ ประเทศคือ
มีสาํ นักผังเมืองจังหวัดทัว่ ประเทศ
4) สนั บ สนุ น ให้ ดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายที่ ร ะบุใ ห้ เ ป็ นอํ า นาจและหน้ า ที่
กระทรวง มหาดไทย แต่ยงั มิได้มกี ารดําเนินการ
เป็ นรู ป ธรรม ได้ แ ก่ ง านตรวจคนเข้ า เมื อ ง
(ตม.) ตาม พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็ น
ผู้รกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี และจะต้
้
อง
จัดการตังแต่
้ ระบบทะเบียน การตรวจตรา
การควบคุม ฯลฯ มาดําเนินการ และจัดตัง้
หน่วยงานในราชการภูมิภาคด้ วย (ซึง่ ขณะนี ้
กระทรวงและหน่วยงานของรัฐอืน่ กําลังจะดึง
เอางานนี ้ไปสังกัด ซึง่ คิดว่าจะเอาอย่างประเทศ
สหรัฐอเมริ กา)
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5) ควรโอน “กรมราชทัณฑ์” กลับมา
อยูก่ ระทรวงมหาดไทย เพราะผู้ต้องโทษตาม
คําพิพากษาควรจะอยูใ่ นการกํากับดูแลของ
หน่วยงานด้ านการรั กษาความมั่นคงและ
ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน การที่ให้
ไปอยู่กบั กระทรวงยุติธรรมไม่น่าจะถูกต้ อง
เพราะกระทรวงยุติธรรมไม่น่ามี ศักยภาพ
เพียงพอที่จะกํากับดูแลได้ การเอาตัวอย่าง
จากประเทศสหรัฐอเมริกานันไม่
้ นา่ จะถูกต้ อง
เพราะประเทศนันเป็
้ นสาธารณรัฐ
2. ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค ควร
ดําเนินการดังนี ้
1) เสนอทบทวนการให้ ห น่ ว ยงาน
ของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ที่ไปตัง้ ณ
จังหวัด และไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นงานฝ่ ายวิชาการ
งานเทคนิคพิเศษ ให้ เป็ นราชการส่วนภูมภิ าค
ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และตามกฎเกณฑ์โดยเจตนารมณ์ทกี่ ฎหมาย
บัญญัติไว้ และจะต้ องมีสํานักงานรวมศูนย์
ณ ศาลากลางจังหวัด (ศูนย์ราชการ) ในระดับ
อําเภอก็ให้ ถือเป็ นรูปแบบเดียวกัน (ไม่วา่ จะ
เป็ นสรรพากร สรรพสามิต ธนารักษ์ ปศุสตั ว์
สัสดี ฯลฯ)
2) สํ า หรั บ ราชการส่ ว นกลางที่ ไ ป
ตังอยู
้ ่ ณ ส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดให้ ใช้
ระบบจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO)
อย่างเคร่ งครั ด ทัง้ นี เ้ พื่อเป็ นการรวมศูนย์
การสัง่ การในจังหวัดเป็ นภาพรวม และให้
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สามารถระดมสรรพกําลังได้ในยามต้องการหรือ
ในยามฉุกเฉิน และจะต้องเร่งรัดทุกส่วนราชการ
ให้ มี ก ารมอบอํ า นาจในเรื่ อ งหลัก การของ
จังหวัดแบบบูรณาการที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
3. การบริ ห ารราชการส่ วนท้ องถิ่ น
ควรดําเนินการดังนี ้
1) ให้ ค งการกํ า กับ ดูแ ลท้ อ งถิ่ น ทุก
ระดับอย่างมี ประสิทธิ ภาพและมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงระบบบริ หารราชการแผ่นดิน
อย่างแท้ จริ ง การกระจายอํานาจนันต้
้ องเป็ น
ไปในลัก ษณะที่ พ ร้ อมของทุก องคาพยพ
มิใช่ให้ กระจายอํานาจตามความต้ องการ
และผลประโยชน์ของผู้บริหารท้องถิน่ และจะเป็ น
ผลร้ ายต่อระบบการบริหารประเทศและประชาชน
โดยรวม ทังส่
้ วนกลาง (กรมต่างๆ) และส่วน
ภูมิภาค(จังหวัดโดยผู้วา่ ราชการจังหวัดและ
อําเภอ โดยนายอําเภอ) ของกระทรวงมหาดไทย
จะต้ องแสดงให้ เห็นศักยภาพที่จะกํากับดูแล
ท้ องถิ่นอย่างเป็ นผลดีและมีนยั สําคัญ และ
จะต้องพยายามผลักดันให้ กระทรวงมหาดไทย
เป็ นหน่วยงานเดียวทีเ่ ป็ นเจ้าภาพดูแล สนับสนุน
ท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ ง เพื่อให้ ท้องถิ่นเห็นว่า
“การดิ ้นรนไปขึ ้นต่อหรื อเปลี่ยนผู้กํากับดูแล
จากกระทรวงมหาดไทยไปหน่วยอื่น” นันจะ
้
เป็ นการขัดหรื อไม่ตรงตามเจตนารมณ์ ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรื อธรรมเนียมการปกครอง
การบริหารของประเทศไทยและกระทรวงมหาดไทย

จะต้องแสดงให้ เห็นว่าหน่วยงานอืน่ ทีพ่ ยายาม
จะเป็ นเจ้ าภาพดูแลท้ องถิ่ นนัน้ ไม่เป็ นการ
ถูกต้ อง
2) ให้ ทบทวนการโอนงานทะเบียน
ต่างๆ ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ ดี
เพราะงานทะเบียน (โดยเฉพาะทะเบียนราษฎร)
หมายถึง “ความมั่นคงของชาติ” ซึ่งได้ รับ
การตรวจสอบกํากับดูแลอย่างจริ งจังและมี
ประสิทธิภาพ เพราะจะกระทบถึงเรื่อง “คนไทย”
เรื่ อง “สัญชาติ” เรื่ อง “การอพยพหลบหนี
เข้ าเมืองหรือแรงงานคนต่างด้ าว” นอกจากนัน้
ยังมีงานทะเบียนอื่นๆ อีก เช่น โรงแรม สถาน
บริการ สัตว์พาหนะฯลฯ ซึง่ ต้ องอาศัยกระทรวง
มหาดไทยทีม่ ฐี านข้ อมูลและประสบการณ์สงู
3) รณรงค์ ใ ห้ มี ก ารใช้ กฎหมาย
ลักษณะปกครองท้ องที่เป็ นหลักควบคูไ่ ปกับ
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง การบริ หาร
ทังในส่
้ วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิน่
ให้มกี ารยอมรับและเข้าใจเขตพื ้นทีก่ ารปกครอง
ของทุกท้ องที่ คือจะต้ องมี หมู่บ้าน ตําบล
อําเภอ จังหวัด มีผ้ ปู กครองท้ องที่ นายอําเภอ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แม้ ว่าจะมีเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอยู่ก็ตาม แต่ก็
ต้ องอยูภ่ ายใต้ เขตปกครองท้ องที่ เพื่อให้ เป็ น
กลไกว่า เขตอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ใดๆ จะต้ องระบุถงึ เขตการปกครองท้ องที่ ซึง่
ภาพรวมของประเทศนัน้ เขตพื ้นที่อธิ ปไตย

เป็ นไปตามกฎหมายลักษณะปกครองท้ องที่
ทัง้ นี ด้ ้ ว ยเหตุผ ลคื อ ผู้ป กครองท้ อ งที่ กับ
ผู้บริหารท้ องถิน่ จะต้ องปฏิบตั งิ านควบคูก่ นั ไป
เนื่ อ งจากอํ า นาจหน้ าที่ ต ามกฎหมาย
ระหว่าง 2 หน่วยนีค้ ือ ฝ่ ายหนึ่งทําหน้ าที่
การพัฒนา อีกฝ่ ายหนึ่งทําหน้ าที่การรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อยตามกฎหมาย ไม่ควร
ปล่อยให้ มีการละเลยเขตปกครองท้ องที่ที่
เป็ นเขตหมูบ่ ้ าน ตําบล อําเภอ และจังหวัดให้
ชัดเจน แม้ วา่ หน่วยงานบางหน่วยพยายาม
หลี ก เลี่ ย งเขตปกครองท้ อ งที่ โ ดยแบ่ง เขต
อํานาจใหญ่หรือเล็กกว่าแต่ละเขตพื ้นทีก่ ต็ ้ อง
ระบุให้ ชดั เจนถึงชื่อเขตปกครองท้ องที่นนๆ
ั้
ซึง่ โดยสภาพความเป็ นจริงไม่วา่ จะเป็ นรัฐบาล
ผู้บริ หารกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ไม่เคย
ทราบโดยละเอี ย ดว่ า มี ก ฎหมายลัก ษณะ
ปกครองท้ องที่อยู่
หาก “คนมหาดไทย” กระทําได้ เช่นนี ้
เชื่ อ ว่ า สัง คมจะเข้ า ใจมหาดไทยมากขึ น้
หน่ ว ยงานต่ า งๆ จะไม่ ก ล้ า “รุ ม กิ น โต๊ ะ ”
“รุ มทึ ้ง” ปู้ยี่ป้ ยํู ากระทรวงมหาดไทยอย่างที่
เป็ นอยูท่ กุ วันนี ้ แต่ “คนมหาดไทย” ทีจ่ ะอาสา
นําทัพไปรณรงค์ดงั กล่าวนี ้จะต้องมีจติ วิญญาณ
ทีเ่ ข้าใจเข้าถึงสามารถชี ้แจงอธิบายงานมหาดไทย
ได้ ในทุกเวที ทุกเวลา และทุกสถานการณ์
และเมื่อนัน้ มหาดไทย จะ ไม่ไร้ นํา้ ยาอีก
ต่อไป..
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ระทรวงมหาดไทยกับศาลปกครอง : การบริหาร
จัดการภาครั ฐเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน
ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม1

ในช่วงระยะเวลากว่า 16 ปี (พ.ศ. 2527 2542) ของการรับราชการในกระทรวงมหาดไทย
ที่ ผ มได้ มี โ อกาสเข้ าปฏิ บั ติ ร าชการและ
รับผิดชอบในภารกิจสําคัญทังในกรมการปกครอง
้
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี รวมทังการช่
้
วยราชการ
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ทําให้ ผมเข้ าใจและตระหนักชัดเจนว่า ฐานราก
และเจตนารมณ์ในการจัดตังกระทรวงมหาดไทย
้
เป็ นส่ ว นราชการที่ เ ป็ นศูน ย์ ก ลางในการ
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข และพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน โดยภารกิจหลักของการบริหาร
ราชการแผ่น ดิ น นี เ้ ป็ นงานสํ า คัญ อย่า งยิ่ ง
เพราะนอกจากจะต้ องมีการวางแผนจัดการ
บริ หารให้ ดีแล้ ว ก็ยงั ต้ องมีการปรับเปลี่ยน
ระบบการบริ ห ารและพัฒ นายุท ธศาสตร์
ต่างๆ ให้ เข้ ากับผู้คน สังคมในแต่ละยุคสมัย
อยูต่ ลอดเวลา จากประวัติความเป็ นมาของ
การบริ หารราชการแผ่นดินของไทยจะเห็น
ได้ วา่ เรามีการพัฒนารูปแบบมานาน แต่เดิม
1

เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
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นัน้ มีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์ การ
ปกครองของไทยมาแต่ในสมัยกรุงศรี อยุธยา
มีการจัดระเบียบการปกครองฝ่ ายพลเรื อน
ในรูปแบบที่เรี ยกว่า “จตุสดมภ์ ” (เมือง วัง
คลัง นา) ทําหน้ าที่ดแู ลปกครอง ท้ องที่ และ
รักษาความสงบสุขให้ กบั พลเรื อน แล้ วได้ มี
การปรับเปลีย่ นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทีก่ าํ หนดให้มกี รมมหาดไทยดูแลบริหารราชการ
ฝ่ ายพลเรื อน ต่อเนื่องมาจนกระทัง่ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ ที่ได้ รวบรวมงานของมหาดไทย
มาไว้ เป็ นที่เดียวกัน โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงปรับปรุ ง
เปลีย่ นแปลงหลายประการ ทีจ่ ะทําให้บ้านเมือง
มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
อย่างเหมาะสมให้ กบั ปวงชนชาวไทย และ
สภาพบ้ านเมืองในขณะนัน้ สมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงเล่า ไว้ เ มื่ อ ครั ง้ ดํ า รงตํ า แหน่ง เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยว่า ในยุคสมัยนันระเบี
้ ยบการ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ขาดความชัดเจน งานทีป่ ฏิบตั ิ
ก็ยงั เหลือ่ มซ้อนกันกับหน่วยงานอืน่ ๆ ตลอดจน

วิธีการปฏิบตั ิงานก็ล้าสมัย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงมีพระราชดําริ
ให้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพฟื น้
ราชการมหาดไทย ในรู ปแบบของกระทรวง
หรื อ Ministry ตามแบบของตะวันตกโดยใช้
ชื่อว่า “กระทรวง
มหาดไทย” ในวัน
ที่ 1 เมษายน
2435 อาจจะเรียก
ได้ ว่า ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่ หั ว นี ถ้ ื อ
ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ช่ ว ง
เวลาสําคัญของ
ประเทศไทย เพราะนอกเหนื อ จากการที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
จะได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระบบ
การบริ หารราชการแผ่ น ดิ น และก่ อ ตั ง้
กระทรวงมหาดไทยขึ น้ มาแล้ ว นั น้ ด้ วย
พระวิสยั ทัศน์อนั ยาวไกลของพระองค์ที่ทรง
เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการบริ หารราชการแผ่นดินให้
ทัด เที ย มนานาอารยประเทศ เพื่ อ สร้ าง
ประโยชน์สขุ ของประชาชนเป็ นสําคัญแล้ ว
ยังทรงนําแนวความคิดขององค์กรจากต่างประเทศ
มาปรั บ ใช้ กับ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ของไทยส่วนอื่นด้ วย เช่น การประกาศตัง้
คณะเคาน์ซลิ คือ ที่ปฤกษาราชการ เมื่อ ปี

พ.ศ. 2417 โดยมีเคาน์ซลิ ลอร์ ออฟสเตดเป็ น
ทีป่ รึกษาราชการแผ่นดิน ตาม พระราชบัญญัติ
เคาน์ซลิ ลอร์ ออฟสเตด คือ ทีป่ ฤกษาราชการ
แผ่นดิน ซึง่ มีรปู แบบตามแบบอย่างของ Conseil
d’Etat (สภาแห่งรัฐ) ในประเทศฝรั่งเศส และ
อีกหลายประเทศ
ของยุ โ รปขณะ
นั น้ ใช้ กั น คณะ
ที่ปรึกษาราชการ
แ ผ่ น ดิ น นี ้ ไ ด้
ทํ าหน้ าที่ ในการ
ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า
เกี่ ยวกับการร่ าง
กฎหมายทีส่ าํ คัญ
ต ล อ ด จ น
พิจารณาคดีความเดือดร้ อนเสียหายที่เกิด
จากการทําผิดของขุนนางข้ าราชการในเวลา
นัน้ ในฐานะขององค์ ก รตรวจสอบการใช้
อํานาจหน้ าทีข่ องรัฐ หรือ ตัวขุนนางข้ าราชการ
เอง จึง เปรี ย บเสมื อ นเป็ นต้ น แบบองค์ ก ร
ตรวจสอบการใช้ อาํ นาจหน้ าทีข่ องรัฐ ทีไ่ ด้ รับ
การพัฒนามาโดยลําดับ จนเป็ นศาลปกครอง
ในปั จ จุ บัน ทัง้ สององค์ ก รแม้ จ ะมี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติที่
แตกต่างกัน แต่ตา่ งก็มกี ารสนับสนุนการทํางาน
ซึง่ กันและกันอยูเ่ สมอมา
เป็ นความโชคดีของผมที่ได้ มีโอกาส
เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ในหน่วยงานทีม่ ภี าระหน้ าที่
รับผิดชอบต่อประชาชนทังสองแห่
้
งนี ้ ทําให้
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เ ข้ า ใ จ ถึ ง ภ า ร กิ จ อั น สํ า คั ญ ที่ แ ม้ จ ะ มี
ความแตกต่างในภารกิจหลัก แต่ต่างก็ให้
การสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีซ่ งึ่ กันและกันอยู่
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสําคัญร่ วมกัน นัน่ คือ
ประโยชน์สขุ ของประชาชน เห็นได้ วา่ ไม่วา่
การจัดรู ปแบบองค์กร การบริ หารงานของ
องค์กร หรื อองค์กรการตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินจะมีการปรับเปลีย่ น
และวิวฒ
ั นาการให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมและผู้คนในประเทศอยูเ่ สมอ ทังนี
้ ้
ก็เพื่อรองรับประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่
ประชาชนและประเทศชาติ แต่ภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่
หลากหลาย ซับซ้ อน และต้ องสนองตอบต่อ
การบริ การประชาชนอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และรวดเร็ว อันเป็ นหัวใจของการปฏิบตั งิ าน
สมกับ ฐานะของกระทรวงมหาดไทยก็ ยิ่ ง
จําเป็ นทีต่ ้องมีการปรับเปลีย่ นให้มคี วามทันสมัย
และเข้ า กับ สภาพของสัง คมที่ เ ป็ นจริ ง อยู่
ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ จากครัง้ แรกเริ่ มที่มี
การจัดตังกระทรวงมหาดไทยนั
้
นเมื
้ ่อ 120 ปี
ก่อนนัน้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงรั บผิดชอบในฐานะเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย ได้ ทรงทําการปรับปรุ งงานของ
กระทรวงมหาดไทยขึ ้นหลายประการ อาทิ
แก้ ไขระเบียบการปฏิบตั งิ าน ยกเลิกประเพณี
ที่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ต้องไปเสนอราชการที่ บ้าน
เสนาบดี เลิกประเพณีทเี่ สนาบดีเอาตราตําแหน่ง
ไปไว้ ที่บ้าน กําหนดระเบียบการออกตรวจ
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ราชการหัวเมือง ให้ มกี ารจัดสร้ างศาลากลาง
จังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้ ริเริ่ม
แนวคิดการทํางานของกระทรวงมหาดไทยที่
มุ่ ง เน้ นให้ บ้ านเมื อ งอยู่ เ ย็ น เป็ นสุ ข โดย
การทํานุบํารุงบ้ านเมืองเสียแต่ยามปกติ ไม่
ต้องรอให้เกิดปัญหาเสียก่อนจึงค่อยดําเนินการ
รวมตลอดจนการจัดตังกรมต่
้
างๆ ขึ ้น และ
รวมการบังคับบัญชาหัวเมืองต่างๆ ซึ่งเดิม
กระจายอยู่ถึง 3 กระทรวง ให้ มาขึ ้นอยู่กบั
กระทรวงมหาดไทยเพี ย งแห่ ง เดี ย ว ทัง้ นี ้
เพราะท้ องที่ตา่ งๆ ของสังคมไทยในเวลานัน้
ยังไม่มกี ารติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างประชาชน
และชุม ชนสะดวกเหมื อ นดัง เช่ น ปั จ จุบัน
การควบคุม บัง คับ บัญ ชาก็ จ ะเป็ นไปใน
ลัก ษณะหนึ่ ง กลไกที่ ใ ช้ เมื่ อ นํ า มาใช้ ใน
ปั จจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป และลักษณะ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ พั ฒ นากว้ างไกลจน
เชื่อมต่อเครื อข่ายชุมชนได้ อย่างใกล้ ชดิ ย่อม
จําเป็ นต้องมีการปรับตัวการบริหาร การควบคุม
ดูแลให้ เหมาะสมและสอดคล้ องต่อลักษณะ
ของสังคมที่เป็ นอยูจ่ ริ ง การพัฒนาองค์กรใน
การบริ หารก็ย่อมต้ องเล็งเห็นความสําคัญ

และลักษณะของสังคม และผู้คนทีเ่ ป็ นอยูจ่ ริง
ในขณะนันเป็
้ นสําคัญ
ในทุ ก วั น นี .้ .. ความเป็ นอยู่ ข อง
ประชาชนในทุกพืน้ ที่ของประเทศได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากรู ปแบบของสังคมเมื่อ
120 ปี ก่อน กระทรวงมหาดไทยก็ได้ มีการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารองค์กรของตน
ตลอดมา รู ป แบบของสัง คมในปั จจุ บั น
ประชาชนมีความเท่าเทียมกันมากขึ ้น ทังใน
้
เชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
กฎหมาย วั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี
กระทรวงมหาดไทยจึงมี หน้ าที่ ในการเปิ ด
โอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริ การ
สาธารณะที่ภาครั ฐจัดดําเนินการได้ อย่าง
เท่าเทียมและทัว่ ถึง อันเป็ นผลลัพธ์ สําคัญ
ประการหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความสํ า เร็ จ ใน
การพัฒนาประเทศ สิ่งนีเ้ องทําให้ ช่องว่าง
หรื อ ความเหลื่ อ มลํ า้ ทางสัง คมของคนใน
ประเทศของเราลดน้ อ ยลง ผมจึ ง เห็ น ว่ า
กระทรวงมหาดไทยได้ แบกรับความมุ่งหวัง
จากประชาชนคนไทยทังประเทศมาเป็
้
นพลัง
ผลัก ดัน สํ า คัญ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบริ ห าร
จัดการภายใต้ กรอบอํานาจหน้ าทีท่ ก่ี ว้ างขวาง
ครอบคลุมในภารกิจสําคัญหลายด้ านอย่าง
ครบถ้ วน
จากภารกิจอันมากมายของกระทรวง
มหาดไทยที่ปัจจุบนั นี ้มีโครงสร้ างการบริหาร
กว้ างขวาง และมีระบบการจัดการบริ หารที่
ถือว่าเป็ นระดับแนวหน้ าของหน่วยงานของ

ประเทศไทย ผมจึงอยากเสนอทัศนะในเชิง
บริ หารเพื่อสนับสนุนการบริ หารการจัดการ
ที่ดีและอํานวยความเป็ นธรรมให้ เกิดขึ ้นแก่
สังคมในส่วนต่างๆ อาทิ
ภารกิจด้ านการเมืองการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรงในการส่งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย อัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น
ประมุข มีหน้ าที่ในการกํากับ ดูแล องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ส่งเสริ มให้ ประชาชน
มีสว่ นร่วมทางการเมืองในทุกระดับ ส่งเสริ ม
การปกครองและการบริ หารหน่วยราชการ
ส่ว นภูมิ ภ าค ส่ว นท้ อ งถิ่ น และการรั ก ษา
ความมัน่ คงของชาติ การประสานงานของ
หน่วยงานในระดับกระทรวงต่างๆ เพือ่ ดําเนิน
ตามนโยบายของรัฐบาลทีไ่ ด้ แถลงต่อรัฐสภา
อันเป็ นเสียงสะท้ อนแห่งความคาดหวัง และ
ความต้ องการจากภาคประชาชน สังคม และ
สาธารณะ ทีด่ าํ เนินการผ่านระบบผู้แทนทีม่ า
จากการเลือกตังให้
้ สามารถนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ให้ เกิดผลเป็ นรู ปธรรม และเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ภารกิ จ ด้ า นเศรษฐกิ จ กระทรวง
มหาดไทยมีบทบาทสําคัญและมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการส่งเสริ มอาชีพและความเป็ นอยู่
ของประชาชน โดยเน้ นการพัฒนาสังคมจาก
ฐานราก (ชุมชน) ทีส่ ง่ เสริมฐานความรู้ในชุมชน
เน้ นการมีสว่ นร่วมจากชุมชนเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้ เข้ มแข็ง มัน่ คง มีเสถียรภาพ
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ซึง่ จะต้ องประสานและร่วมมือกับส่วนราชการ
ทังระดั
้ บกระทรวงและกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อย่างใกล้ชดิ นอกจากนี ้ ยังรับผิดชอบการจัดตัง้
กลุ่มเกษตรกร การคุ้มครองผู้เช่านา การ
พัฒนาแหล่งนํ ้าเพือ่ การเกษตรขนาดเล็กนอก
เขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์
ภารกิจด้ านสังคม ซึง่ ภารกิจนี ้เป็ น
เป้าหมายหลักของกระทรวงมหาดไทยที่จะ
นําไปสู่ การเป็ น “กระทรวงหลักในการบริหาร
จัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพือ่ บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุขประชาชน” ตามวิสยั ทัศน์ของ
กระทรวงทีป่ ระกาศแก่สาธารณะ การพัฒนา
ทางกายภาพของประเทศทีก่ ระทรวงมหาดไทย
มี บ ทบาทสํ า คัญ ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ
การจัดการชุมชน การจัดสรรที่ดิน การให้
บริการขันพื
้ ้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม
ผังเมืองเฉพาะ และการให้บริการสาธารณูปโภค
ในเขตเมือง เป็ นต้ น ซึง่ ภาพเหล่านี ้ได้ สะท้ อน
ให้เห็นว่า การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย
มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ชุ ม ชนและสาธารณะ
อย่างมาก ในรูปแบบของการบริหารราชการ
สมัยใหม่ การดําเนินนโยบายของหน่วยงานโดย
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การเปิ ดรับฟั งข้ อคิด ความเห็นจากภาคส่วน
ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่อ เนื่ อ งเป็ นเรื่ อ ง
จําเป็ นและเป็ นหัวใจของการพัฒนาระบบ
บริ หารราชการของกระทรวง เช่นเดียวกับ
การสร้ างพลังเครือข่ายชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
ก็เป็ นอีกเรื่องหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญไม่ยงิ่ หย่อน
กว่ากัน ที่จะนําพาภารกิจของกระทรวงไปสู่
เป้าหมายได้
ดัง นัน้ จึง จะเห็ น ได้ ว่า แนวคิ ด การ

พั ฒ นางานของกระทรวงมหาดไทย ใน
ปัจจุบนั ได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหาร
ราชการมากขึ ้น จากการบังคับบัญชาตาม
รูปแบบของการปกครองในสมัยก่อน กลาย
เป็ นการก้ า วสู่รู ป แบบของ “การกระจาย
อํานาจรัฐสูป่ ระชาชน” โดยกระทรวงมหาดไทย
จะมี บ ทบาทเป็ นเพี ย ง “ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า”
(Catalytic Government : Steering
rather than Rowing) ของการบริ หารจัดการ
นั่นหมายถึง การที่กระทรวงมหาดไทยจะ
ทําหน้ าที่เพียงเป็ นหน่วยงานในการส่งเสริ ม
สนั บ สนุ น ศัก ยภาพจากภาคเอกชนและ

ประชาชนให้ เป็ นผู้ดาํ เนินการในกิจการต่างๆ
ของรัฐในเชิงสาธารณะมากขึ ้น การคลายตัว
จากการบริ ห ารในรู ป แบบของการบัง คับ
บัญชามาเป็ นลักษณะของการกํากับ ติดตาม
ดู แ ล ของกระทรวงมหาดไทยนี ไ้ ม่ ไ ด้
หมายความว่ า กระทรวงมหาดไทยจะมี
ภารกิจลดน้ อยลงแต่อย่างใด เพราะยังต้ อง
ติดตามความเปลีย่ นแปลง และสถานการณ์
ภายนอกที่ ไ ม่อ าจคาดหมายต่า งๆ อย่า ง
ระมัดระวังและรอบคอบมากขึ ้น เช่น กรณี
กิ จ การพิ เ ศษต่ า งๆ ที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ในช่ ว ง
ระยะนี ้ อาทิ การปกป้องภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้น
การดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนภายหลังการประสบเหตุภัย
ทางธรรมชาติหลากหลายอย่าง และแตกต่าง
กันไปในหลายพื ้นที่ การดูแลความปลอดภัย
ของทรั พ ย์ สิ น และชี วิ ต ประชาชนในขณะ
รับมือภัยพิบตั ิ และการฟื น้ ฟูชวี ติ ความเป็ นอยู่
ของประชาชนอย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ยังต้ องมีการ
ส่ง เสริ ม แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพการ
บริ ก ารที่ ยึ ด หลั ก การสํ า คั ญ คื อ “เน้ น
ประชาชนเป็ นศูนย์ กลางของการพัฒนา”
ซึ่ง สิ่ ง เหล่า นี ้ ต่ า งเป็ นนิ มิ ต หมายอัน ดี ที่
สะท้ อนภาพให้ เราเห็นการสร้ างกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มจากภาคสั ง คมสาธารณะใน
กิจการของรัฐ ภายใต้ หลักความคิดในเรื่ อง
“นิติรัฐ” ที่การบริ หารราชการแผ่นดินย่อม
เป็ นไปภายใต้ ความชอบด้ วยกฎหมาย
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ป ระโยชน์ สุ ข ของประชาชน
ดําเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โปร่ งใส และสามารถแสดงให้ เห็นถึงความ
คุ้มค่า ในการปฏิบตั ิราชการกับประโยชน์
สาธารณะทีส่ มดุล รวมทังยอมรั
้
บการตรวจสอบ
การใช้อาํ นาจรัฐ เหมือนดังเช่นนานาอารยประเทศ
ที่ตา่ งยอมรับการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ
จากองค์ กรที่ มีกระบวนการตรวจสอบที่ มี
มาตรฐาน เช่น ศาลปกครอง ที่ปัจจุบนั ใน
ระดับสากลต่างยอมรับแล้ วว่า กระบวนการ
ตรวจสอบการใช้ อํานาจหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
หรื อหน่วยงานของรั ฐ ของศาลปกครองนี ้
เป็ นกระบวนการที่มีมาตรฐาน สนับสนุน
การปฏิบตั ริ าชการทีด่ ี และเอื ้อต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ถึง แม้ ว่า ในวัน นี ้ บทบาทของผมได้

เปลี่ยนไปจากความรับผิดชอบในหน่วยงาน
ภายใต้ การกํ ากับของกระทรวงมหาดไทย
และได้ เข้ ามารับผิดชอบในภารกิจการบริหาร
ราชการของสํ า นั ก งานศาลปกครอง
ในตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาล
ปกครอง ผมก็ยงั มีความเห็นสอดคล้ องใน
เป้าหมายปลายทางของการบริ หารราชการ
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เช่นเดียวกันว่า จุดร่ วมกันของการบริ หาร
ราชการแผ่นดินไม่วา่ จะเป็ นองค์การภาครัฐ
ใดที่อยู่ในสังกัดกรม กระทรวง หน่วยงาน
อิ ส ระที่ จั ด ตั ง้ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป็ น
หน่ ว ยงานที่ ใ ช้ อํ า นาจทางบริ ห าร ฝ่ าย
ปกครองที่ ใ ช้ อํ า นาจทางนิ ติ บัญ ญัติ หรื อ
สถาบันศาลที่ใช้ อํานาจทางตุลาการ ก็ล้วน
แล้ วแต่เป็ นการปฏิบัติราชการเพื่ออํานวย
ประโยชน์ และความเป็ นธรรมให้ เกิดขึ ้นแก่
ประชาชนและสัง คม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การดําเนินการเช่นนี เ้ องจําเป็ นต้ องยึดถื อ
ประโยชน์ ข องประชาชนในทุ ก ด้ านเป็ น
สําคัญ โดยการปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ ห้ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ดัง กล่า ว จํ า เป็ นต้ อ งปฏิ บัติ ภ ายใต้ ก รอบ
บรรทัดฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบตั ิ
ราชการทีด่ ี โปร่งใส และยอมรับการตรวจสอบ
ได้ จากประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง ในปั จจุ บั น
ต้ องยอมรับว่ามีหน่วยงานที่มีกระบวนการ
ตรวจสอบเอื ้อต่อการบริ หารราชการที่ดีตาม
กฎหมายรั ฐ ธรรมนูญ เกิ ด ขึน้ หลายหน่ ว ย
และศาลปกครองเป็ นองค์ ก รหนึ่ ง ที่ มี
ความพร้ อมในการทําหน้ าที่ตรวจสอบตาม
แนวทางดัง กล่ า ว และพร้ อมที่ จ ะให้ ก าร
สนับสนุนการปฏิบตั ริ าชการที่ดี และทํางาน
ด้ วยมุ่งหวังเพื่อปกป้องประโยชน์สงู สุดของ
ประชาชนเป็ นสําคัญ ผมเล็งเห็นบทบาทของ
กระทรวงมหาดไทยที่มีเครื อข่ายกว้ างขวาง
มีความใกล้ ชดิ ทังระดั
้ บท้ องทีแ่ ละชุมชน ทีจ่ ะ
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มีสว่ นร่วมกับสํานักงานศาลปกครอง ในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจแก่ประชาชน
ชุมชน ตลอดจนสาธารณะในทุกๆ พื ้นที่ ให้
สามารถเข้ าถึงความยุติธรรมทางปกครอง
ได้ งา่ ย อันจะเป็ นการส่งเสริ มการรักษาสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจากการปฏิบตั ริ าชการ
ของรั ฐ ได้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง ประการหนึ่ง และอี ก
ประการหนึ่ ง ก็ จ ะช่ ว ยเป็ นการส่ ง เสริ ม
การวางหลัก การปฏิ บัติ ร าชการที่ ดี ใ ห้ กับ
เจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐ จะได้ ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามหลัก
นิติรัฐอย่างเคร่ งครั ดต่อไป อันจะนําไปสู่
การลดปริ มาณข้ อพิพาททางปกครองและ
สามารถตอบสนองประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชนโดยแท้ จริ ง ซึ่งเป้าหมายตามที่
กล่า วมาทัง้ หมดนี ส้ อดคล้ อ งกับ พระปฐม
บรมราชโองการขององค์ พ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวที่ ตรั สว่า “เราจะปกครอง
แผ่ นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุขแห่ ง
มหาชนชาวสยาม” ในฐานะแห่งข้ าราชการ
ข้ าของแผ่นดิน ผมจึงยึดมัน่ อยูเ่ สมอว่านี่คือ
สิ่งที่สําคัญยิ่งและเป็ นมิ่งมงคลสูงสุดแห่ง
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการของเราทุ ก คน
ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดหรื อจะมีหน้ าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบใดก็ ล้ ว นสมควรน้ อ มนํ า
หลักการแห่งพระปฐมบรมราชโองการนี ้ไป
ปฏิบตั หิ น้ าที่ และบริหารราชการ เพื่อมุง่ ไปสู่
ประโยชน์สขุ แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

มุ

มมองหนึ่งทางการเมืองการปกครอง
และการบริหาร
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล1

ช่วงนีข้ ้ าพเจ้ าดูจะได้ ยินได้ ฟังทฤษฎี
ทางการบริหารของนักวิชาการหลายคน บ้ าง
ก็คดั มาจากชาวตะวันตกล้ วนๆ อย่างเช่น
การอ้ างถึ ง ชาวต่ า งชาติ บ างคน ซึ่ ง ขาด
ความเข้ าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
ประเทศไทย แต่ก็ขอให้ ได้ วิจารณ์ อย่างไม่
รู้จริ ง ข้ อนี ้ไม่ถกู ต้ อง เรี ยกว่าขาดความรู้ขาด
ความเกรงอกเกรงใจ ในธรรมเนียมอัตลักษณ์
ของแต่ละประเทศทีเ่ ขามีอยู่ ชาวต่างชาติถงึ
1

ได้ พลังเผลอพู
้
ดอะไรเช่นนี ้ เขาเรี ยกว่าเปิ่ น
ทางมารยาทจรรยา
แต่คนไทยทังผู
้ ้ ใหญ่และเยาวชนต้ อง
ช่ ว ยกั น เป็ นตั ว นํ าแบบอย่ า งที่ ดี แ ละ
สร้ างสรรค์ ใ นเรื่ องของกรอบความคิ ด
ทางการเมืองการปกครองและการบริ หาร
ข้ าราชการถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นสําคัญที่จะต้ อง
ช่วยสร้ างมาตรฐานทางความคิดและแบบอย่าง
ของความรั ก ชาติ บ้ านเมื อ ง ไม่ ไ ขว้ เขว
ไม่สุดโต่งในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดจนกระทั่งก่อ
ให้ เกิดสิง่ ทีเ่ รียกว่าไม่มรี ะเบียบแบบแผนหรือ
การขาดวินยั ทางจริ ยธรรมสังคม ซึง่ ข้ าพเจ้ า
หมายรวมถึงการสร้ างแบบอย่างทีก่ ลับกลาย
เป็ นความผิดประพฤติมิชอบทางการบริ หาร
จัดการ ที่ถือเป็ นความเลวร้ ายขันสู
้ งสุดทาง
พฤติกรรมของผู้เป็ นข้ าราชการ
วันนี ้เราพูดกันถึงกรอบทางการกระทํา
ใดๆ ที่ต้องผสานไว้ ด้วยความจริ งใจไม่เป็ น
เรื่ องของผลประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้ อง
เช่ น การที่ ผ้ ู บริ ห ารต้ องไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ความผิ ด คื อ ความผิ ด แต่ ค วามผิ ด ไม่ ใ ช่

ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิพธิ ภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ www.prince-damrong.moi.go.th

วารสารดํารงราชานุภาพ > 71

ความเลวร้ ายเสมอไป และความถูกต้ องถือ
เป็ นเรื่ องที่ต้องได้ รับการกล่าวขานชมเชย
เรี ยกว่า การให้ เครดิตบุคคลแบบอย่าง เพื่อ
เป็ นกําลังใจให้ กบั บุคคลกลุม่ นี ้
ความเรี ย บง่ า ยทางความคิ ด และ
การกระทํ า เป็ นอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ห มายถึ ง
ธรรมชาติ ข องบุ ค คล ซึ่ ง โดยข้ อเท็ จ จริ ง
พฤติกรรมนี ้เกิดขึ ้นมาพร้ อมคุณความดีและ
ใฝ่ กระทําความดีเพื่อสังคม ไม่ใช่ความชัว่
ที่ เ รี ย กว่ า วิ จ ารณญาณที่ เ ป็ นธรรมชาติ
องค์ ก รภาครั ฐ ต้ องเน้ นยํ า้ ให้ เห็ น และ
ตระหนัก เพราะการกระทําของบุคลากร
ภาครัฐในเรื่องใดๆ เป็ นผลกระทบต่อภาพรวม
ของสังคมที่เป็ นภาพใหญ่ ความรอบคอบ
หรื อความไม่ผลีผลามด้ วยการอวดรู้อวดอ้ าง
โดยขาดฐานรากทางความรู้ความเข้ าใจย่อม
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และเป็ นภยันตรายต่อ
ทุกๆ สังคมที่มุ่งการพัฒนาในทุกๆ บริ บท
เช่น กรณีของประเทศไทย เป็ นต้ น
ก า ร ไ ม่
เอารัดเอาเปรียบ
และการทุจริ ต
ค อ ร์ รั ป ชั น
สังคม เป็ นอี ก
เ รื่ อ ง ห นึ่ ง ที่
ทุ ก ฝ่ า ย ต้ อ ง
ช่วยกันสํารวจ
ตรวจตรา โดย
ฝ่ า ย น า ย ทุ น
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ต้ อ งไม่ห ยิ บ ยื่ น ข้ อ เสนอใดๆ ที่ เ ป็ นมลทิ น
ทางความคิดหรือการกระทํา ในขณะเดียวกัน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ องรู้จกั การบริ หารตนและ
ครอบครัว รู้จกั คําว่าพอ ไม่ใช่คาํ ว่าไม่ร้ ูจกั พอ
ต้องมีความอ่อนน้ อม ตลอดจนการมีครอบครัว
ที่ดี ไม่แสดงอํานาจบาตรใหญ่ ไม่หลงลืมตัว
เป็ นวัวลืมตีน ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
การมี สังคมคุณภาพที่ ผ้ ูใดจะละเลยไม่ได้
เพราะผลลัพธ์คอื ความอยูร่ อดของชาติ กรณี
ศึกษาเรื่ องเช่นนี ้ต้ องมีการตรวจสอบภายใน
องค์กรทังบุ
้ คลากรระดับบนและระดับล่าง
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ส่ง ผลในเชิ ง ที่ เ ป็ นบวกต่อ
แนวความคิดทางการเมืองการปกครองและ
การบริ ห าร อัน หมายถึ ง จุด มุ่ง หมายของ
การพัฒนาสูส่ งั คมที่ดีกว่า
ปั จจัยบนเวทีระหว่างประเทศ จําต้ อง
อาศัยบุคลากรในแวดวงวิชาการผู้มคี วามรอบรู้
ในงานที่ ทํ า อย่า งจริ ง จัง โดยต้ อ งมี ค วาม
ชํานาญการและทักษะเฉพาะด้ าน หาไม่แล้ ว
การสื่ อ ความ
เข้ าใจที่เรี ยกว่า
ความเชีย่ วชาญ
ทางสารนิ เ ทศ
จะไม่ เ กิ ด ขึ น้
โดยข้ อเท็จจริ ง
สั ง คมไทยใน
ทุกๆ บริ บทจะ
มี ชาวต่างชาติ
ซึง่ มีความสนิท

ชิดชอบกับอีกมีความรักและผูกพันในเชิงที่
เป็ นทัศนคติแบบบวกต่อจารีตอัตลักษณ์ของ
ไทยเป็ นส่วนใหญ่ คงมีเฉพาะชาวต่างชาติ
รุ่ นใหม่ที่เป็ นนายทุนเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่ขาด
ประสบการณ์ แ ละคบค้ า สมาคมกับ กลุ่ม
ผลประโยชน์ แ ละเอารั ด เอาเปรี ย บสัง คม
้ งขาดหลักศีลธรรม
ซึง่ ไม่ใช่กลุม่ คุณภาพทังยั
ทางการประกอบสัมมาชีพทางธุรกิจ
ประเด็นสรุ ป คือ การศึกษาที่ต้องมี
การรื อ้ ฟื ้นเรื่ องการมีหลักคิดอย่างไร หรื อ
การประพฤติปฏิบตั ิอย่างไรที่เป็ นความรั ก
หวงแหนชาติ ความรับผิดชอบที่ตนพึงมีตอ่
บ้ านเมือง อาจเรี ยกว่าเป็ นระบบเกียรติศกั ดิ์
(Honour System) ของประชาชนพลเมือง
การเคารพต่ อ ตัว บทกฎหมาย ตลอดจน

การร่ วมกันจรรโลงหลักศีลธรรมจรรยาใน
ทุกๆ บริ บทเพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องที่ยงั่ ยืน
ของบ้ านเมือง โดยเฉพาะหน้ าที่พลเมืองที่
พึงมีต่อครอบครัว ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ
และสถาบันสําคัญของชาติ เพราะการเล่าเรียน
เก่งหรื อเร่ งรัดการพูดคุยภาษาต่างประเทศ
เท่านันคงไม่
้
พอ แต่ต้องเป็ นการศึกษาทาง
อักษรศาสตร์ อย่างลึกซึ ้งที่เป็ นปรัชญาบอก
เล่าถึงคุณความดีของแผ่นดิน
องค์ประกอบเหล่านี ้ที่รวมเรี ยกกันว่า
“สั ง คมของคนในชาติ” ที่ ข้าพเจ้ าอยาก
แลเห็ น การได้ รั บ การฟื ้น ฟูเ ป็ นอัน ดับ แรก
กลับคืนสูค่ วามเป็ นบ้ านเมืองไทยในอุดมคติ
ที่คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ
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ปี มหาดไทย
ร้ อยดวงใจร่ วมภักดี
ภุชงค์ โพธิกุฎสัย1

1

รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้ านการปกครอง
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พ่ อหลวงของปวงชน

ทรงตรากตรําบําเพ็ญกิจด้ วยคิดห่ วง
ภาพพ่ อหลวงปวงชนเห็นเป็ นประจักษ์
พระเสโทหยาดหล่ นบนพระพักตร์
ทรงงานหนักด้ วยรั กเอือ้ เพื่อชาวไทย
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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
“ ความสุข ความสวัสดีของข้ าพเจ้ าจะเกิดขึ ้นได้ ก็ด้วยบ้ านเมืองของเรามีความเจริ ญ
มัน่ คง เป็ นปกติสขุ ความเจริญมัน่ คงทังนั
้ นจะสํ
้ าเร็จผลเป็ นจริงไปได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ ายในชาติ
มุง่ ที่จะปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนให้ เต็มกําลัง ด้ วยสติ รู้ตวั ด้ วยปั ญญา รู้คดิ และด้ วยความสุจริ ต
จริ งใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น”
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ
พระราชทานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552
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สถาบันพระมหากษัตริย์และความเป็ น
ชาติไทย
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ เป็ นสถาบัน
ที่มีความผูกพันและมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่
เป็ นคุณปู การอย่างยิ่งต่อชาติไทย ดํารงอยู่
ในสถานะสถาบันหลักของชาติ นับตังแต่
้ ต้น
ยุค ประวัติศ าสตร์ ช าติไ ทย จนถึง ปั จ จุบัน
นํ า พาชาติ ไ ทยผ่ า นพ้ นช่ ว งสํ า คัญ ที่ เ ป็ น
เหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ ของชาติ ดังนี ้
1. การก่ อ ตั ง้ อาณาจั ก รไทย ใน
รัชสมัยพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ปฐมกษัตริยแ์ ห่ง
อาณาจักรสุโขทัย
ทีร่ วบรวมผู้คนและ
ดินแดน ไม่ยอมอยู่
ภายใต้ อํานาจของ
ขอม สถาปนา
นครรัฐ (City State)
เป็ นอาณาจักรแรก
ของไทย จนพัฒนา
ม า เ ป็ น รั ฐ ช า ติ
(Nation State) ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งยุค
รัตนโกสินทร์ จนถึงปั จจุบนั
2. การปกป้ องรั ก ษาและกอบกู้
เอกราชของชาติ ในสมัยกรุงศรี อยุธยา ซึง่
ในการสู ญ เสี ย เอกราชครั ง้ แรก สมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราชทรงเป็ นผู้นําการกอบกู้
เอกราช และด้ วยพระบารมีของพระองค์และ
พระมหากษั ต ริ ย์ พ ระองค์ ต่อ ๆ มา ทํ า ให้

กรุงศรีอยุธยาไม่ถกู รุกรานเป็ นเวลานาน 200 ปี
จนกระทัง่ สูญเสียเอกราชครัง้ ที่สอง สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็ นผู้นาํ การกอบกู้
เอกราช และย้ ายราชธานีมาสร้ างกรุงธนบุรี
ซึง่ พัฒนามาเป็ นกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั

3. การรักษาอิสรภาพของชาติจาก
ลั ท ธิ อ าณานิ ค ม ในรั ฐ สมัย รั ช กาลที่ 5
ประเทศมหาอํานาจตะวันตก ได้ แก่ อังกฤษ
และฝรั่งเศส ได้ ขยายอิทธิพลสูก่ ลุม่ ประเทศ
ในเอเชียอาคเนย์ ในลักษณะการยึดครอง
ดินแดนและครอบงําการบริ หารประเทศเพื่อ
ผลประโยชน์ ป ระเทศของตน ล้ น เกล้ า ฯ
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รัชกาลที่ 5 ทรงดําเนินวิเทโศบายผูกมิตรกับ
ประเทศมหาอํานาจในทวีปยุโรป เช่น รัสเซีย
และทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศ
ในยุโรป เพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นที่ร้ ู จกั และ
ยอมรั บ ของอารยะประเทศ รวมทัง้ ได้ ส่ง
พระราชโอรสและข้ า ราชการไปศึก ษาต่อ
ต่างประเทศ เพื่อนําความรู้ และวิทยาการที่
ทันสมัยด้ านต่างๆ กลับมาปรับปรุ งพัฒนา
ประเทศ แม้ เมื่อเกิดการคุกคามด้ วยกําลัง
โดยตรงของมหาอํานาจอังกฤษและฝรั่งเศส
พระองค์กท็ รงดําเนินนโยบาย ยอมเสียเดินแดน
ส่วนน้ อยบางส่วน เพือ่ รักษาดินแดนส่วนใหญ่
และอธิปไตยของชาติไว้ ทําให้ รอดพ้ นจาก
การเป็ นเมืองขึ ้นของมหาอํานาจตะวันตก
ในรั ช สมัย รั ช กาลที่ 6 ทรงสํ า เร็ จ
การศึกษาจากประเทศอังกฤษ เมือ่ ขึ ้นครองราชย์
ได้ทรงปรับปรุงการบริหารบ้านเมืองให้ ทนั สมัย
เพื่อให้ ทดั เทียมกับอารยะประเทศ และทรง
ปลูกฝั งความสามัคคี ความรักชาติ รวมทัง้
การประกาศร่วมสงครามกับฝ่ ายพันธมิตรใน
สงครามโลกครั ง้ ที่ 1 เมื่อสงครามยุติและ
พันธมิตรเป็ นฝ่ ายชนะ ทําให้ ไทยได้ รบั ดินแดน
ที่ เ คยยกให้ อัง กฤษและฝรั่ ง เศส ในสมัย
รัชกาลที่ 5 คืนทังหมด
้
4. การนํ า ประเทศสู่ ความเป็ น
ประชาธิ ป ไตย ในรั ช สมั ย รั ช กาลที่ 6
ทรงริ เ ริ่ ม ที่ ใ ห้ มี ก ารเผยแพร่ และเรี ย นรู้
การปกครองและการบริ ห ารตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย โดยทรงตัง้ เมืองจําลองขึน้
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เรี ยกว่า “ดุสิตธานี” เพื่อให้ ข้าราชการและ
ชนชันปกครองได้
้
เรียนรู้และฝึ กหัดการบริหาร
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
เป็ นการเตรี ยมการและวางรากฐานที่สําคัญ
ให้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
ใ น รั ช ส มั ย
รัชกาลที่ 7 เมื่อเกิด
การเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง 24
มิถุนายน 2475 ก็
เ ป็ น เ พ ร า ะ พ ร ะ
ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ
และพระเมตตาของพระมหากษัตริ ย์ที่ทรง
สละพระราชอํานาจ ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างสันติวธิ ี เป็ นการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ที่ไม่มีความรุ นแรงที่ทําให้ เกิ ดการสูญเสีย
ชี วิ ต หรื อ เลื อ ดเนื อ้ ดัง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในหลาย
ประเทศ ทําให้ ประเทศไทยยังดํารงความเป็ น
เอกภาพ และความสมานฉันท์ ได้ จวบจน
ปั จจุบนั

5. การต่ อ สู้ ท างลั ท ธิ อุ ด มการณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงนําชาติ
ผ่านพ้ นวิกฤตการณ์ที่สาํ คัญในช่วงที่โลกอยู่
ในยุคสงครามเย็น ซึง่ เป็ นการต่อสู้ทางลัทธิ
อุดมการณ์ทแี่ ตกต่างกันระหว่าง 2 มหาอํานาจ
ของโลก ซึง่ ประเทศไทยได้ รับผลกระทบด้ วย
ในหลายประเทศมีการต่อสู้ ทังทางความคิ
้
ด
และด้ วยกําลังอาวุธระหว่างคนในชาติ จน
ประเทศแตกแยกล่มสลาย แต่ในประเทศไทย
ด้วยพระเมตตาและพระบารมีทที่ รงเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชาติ ก่อให้ เกิดความสามัคคี
และความเชื่ อมั่นในหลักเมตตาธรรมและ
การให้อภัย ทรงนําพาชาติไทยก้าวผ่านสงคราม
ระหว่ า งคนในชาติ ที่ มี ค วามเชื่ อ ในลั ท ธิ
อุดมการณ์แตกต่างกัน และยุติปัญหาด้ วย
สันติวธิ ี ทําให้ผ้ทู มี่ ี ลัทธิอดุ มการณ์ทแี่ ตกต่างกัน
ซึ่ ง เ ค ย จั บ อ า วุ ธ ต่ อ สู้ ค น ไ ท ย ด้ ว ย กั น
เปลี่ยนมาเป็ นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และ
ประเทศไทยรอดพ้ นจากการล่มสลาย ดังเช่นที่
หลายประเทศใกล้ เคียงต้ องเผชิญ
6. การแก้ ไขปั ญหาความยากจน ความขัดแย้ ง พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ อทุ ศิ พระองค์
ทรงงานพัฒนาทุกด้ าน ทุกสาขา เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความเป็ นอยู่ของพสกนิกรมาโดยตลอด ใน
ระยะแรก ได้ เสด็จพระราชดําเนินเยีย่ มราษฎร
ทัว่ ประเทศ เพื่อให้ ทรงทราบถึงปั ญหา และ

สภาพของพื ้นที่ ซึง่ เรียกโดยรวมว่า ภูมสิ งั คม
แต่ ละแห่ ง กล่าวได้ ว่า บนผืนแผ่นดินไทย
แทบไม่มที แี่ ห่งใด ซึง่ มิได้ประทับรอยพระบาทไว้

ภาพที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ทรง
พระอุตสาหะ เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เยี่ ย มเยี ย นราษฎร ในพื น้ ที่ ห่ า งไกลและ
ทุรกันดาร ภาพทีม่ พี ระราชปฏิสนั ถารกับราษฎร
และภาพที่กําลังพระราชทานพระราชดําริ
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ต่า งๆ โดยมี
พระเสโทหยาดย้ อยอยูบ่ นพระพักตร์ คือภาพ
ที่ปวงชนชาวไทยได้ เห็นอยูส่ มํ่าเสมอ
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จากการเสด็ จ เยี่ ย มพสกนิ ก รและ
ทรงงาน ได้ เ กิ ด โครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ กว่าสีพ่ นั โครงการในทุกภูมิภาค
ซึ่งสอดคล้ องกับสภาพภูมิสงั คมของแต่ละ
พื ้นที่ ผลสําเร็จ เป็ นที่ประจักษ์ แก่พสกนิกร
ชาวไทยทุก หมู่เ หล่า และเป็ นที่ ย อมรั บ ใน
ระดับนานาชาติไปทัว่ โลก โดยองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ ได้ทลู เกล้าฯ
ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุด ด้ านการพัฒนา
มนุษย์ และรางวัลรวมทัง้ ปริ ญญาบัตรใน
สาขาอื่ น ๆ อี ก มากมาย เป็ นการถวาย
พระเกียรติคณ
ุ จากหลายสถาบัน หลายองค์กร
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
แม้ เมื่ อ สถานการณ์ บ้ านเมื อ งเกิ ด
ภาวะวิกฤติคบั ขัน ก็ด้วยเดชะพระบารมีและ
พระปรี ชาญานที่เปี่ ยมด้ วยพระเมตตา ช่วย
ดับไฟร้ อนในแผ่นดินไทย ทําให้ ผ้ ูมีส่วนใน
เหตุการณ์ เกิดสติ ยัง้ คิด วิกฤติคลี่คลาย
สิ ้นสุดยุติลงได้ ชาติไทยจึงผ่านพ้ นก้ าวข้ าม
เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการแตกแยก ล่มสลาย
ของประเทศได้ หลายครัง้ หลายครา
ในปั จจุบัน แม้ ประเทศไทยได้ มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเกือบ 80 ปี
แล้ วก็ ตาม แต่ยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาทาง
การเมืองในระยะเปลีย่ นผ่าน ซึง่ ในสังคมย่อม
มีความแตกต่างทางความคิดและผลประโยชน์
เกิ ด ความขัด แย้ ง เสี่ ย งต่ อ การแตกแยก
ล่มสลายของประเทศ การมีสถาบันหลักของ
ชาติเป็ นสิง่ ยึดมัน่ ร่วมกัน มีความสําคัญและ
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จําเป็ น เพื่อให้ สงั คมดํารงความผูกพันกันไว้
ไม่แบ่งแยก ทํ าให้ มีโอกาสแสวงหาสิ่งที่ ดี
และแปรเป็ นพลังสร้ างสรรค์จากความแตกต่าง
และความขัดแย้ งได้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข

ประเทศไทยเริ่ ม การปกครองโดยมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุข มาก่ อ น
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่งเป็ น
ธรรมเนียมปฏิบตั ิต่อเนื่องมายาวนานเกือบ
800 ปี ผ่านเหตุการณ์และความเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ มานานัปการ แต่กไ็ ม่มผี ลเปลีย่ นแปลง
สถานะของพระมหากษัตริย์ทที่ รงดํารงอยูใ่ น
ฐานะประมุขของประเทศ จวบจนก้ าวเข้ าสู่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้ วยเหตุผล
ดังนี ้

1. สถาบันพระมหากษัตริย์และสังคม
ไทยมีความผูกพันกันอย่างใกล้ ชิดแน่นแฟ้น
มาอย่างสืบเนื่องยาวนาน เป็ นความผูกพัน
ทางประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และประเพณี ที่
พระมหากษัตริย์ ใช้พระราชอํานาจในการปกครอง
เพื่ อ ประโยชน์ สุข ของประชาชนตามหลัก
ทศพิธราชธรรม เป็ นรากฐานความเชื่อและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ เ ค า ร พ เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริ ย์เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
คนในชาติ
2. เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
เป็ นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร
ได้ กราบบังคมทูลฯ ร้ องขอให้ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้ าอยูห่ วั พระราชทานรัฐธรรมนูญ
และขอให้ ทรงอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว
พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 27 มิถุนายน

พุท ธศัก ราช 2475 โดยไม่ มี ผ้ ูใ ดลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการเลย ซึง่ ในทาง
กฎหมายมหาชน ต้ อ งถื อ ว่ า ทรงสมัค ร
พระราชหฤทัยจํากัดพระองค์เอง อยูภ่ ายใต้
รัฐธรรมนูญที่พระราชทานนัน้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
ราษฎรทังปวงปกครองกั
้
นเอง ดังปรากฏใน
พระราชหั ต ถเลขาทรงสละราชสมบั ติ
ตอนหนึง่ ความว่า “ข้ าพเจ้ ามีความเต็มใจที่
จะสละอํานาจอันเป็ นของข้ าพเจ้ าอยูเ่ ดิมให้ แก่
ราษฎรทัว่ ไป แต่ข้าพเจ้ าไม่ยนิ ยอมยกอํานาจ
ทังหลายของข้
้
าพเจ้ าให้ แก่ ผู้ใด คณะใด
โดยเฉพาะ เพื่อใช้ อํานาจโดยสิทธิขาดและ
โดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนราษฎร”
นั บ แต่ นั น้ เป็ นต้ นมา ประเทศไทยก็ มี
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ตราบจน
ทุกวันนี ้
3. พระมหากษัตริ ย์ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย ทรงเป็ นกลางทาง
การเมือง ซึง่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบอื่น เช่น ระบบประธานาธิบดี ที่สงั กัด
พรรคการเมื อง ผู้ชนะการเลือกตัง้ ก็ เป็ น
ฝ่ ายหนึง่ ผู้แพ้ การเลือกตังก็
้ เป็ นอีกฝ่ ายหนึง่
ค ว า ม เ ป็ น ก ล า ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง
พระมหากษัตริ ย์เป็ นสิ่งสําคัญสําหรับสังคม
ไทย ทําให้เกิดความสามัคคี แม้มคี วามแตกต่าง
(Unity in Diversity) แม้ เกิดวิกฤติคบั ขัน
ด้ วยพระบารมี ข องพระมหากษั ต ริ ย์ ก็
สามารถผ่านพ้ นวิกฤติมาได้
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4. ความเสียสละของพระมหากษัตริย์
ที่ ท รงปฏิ บัติ เ พื่ อ ประโยชน์ สุข ของปวงชน
โดยเฉพาะในชั่ ว อายุ ข องคนปั จจุ บั น ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั
ได้ ทรงเสี ย สละทุ่ ม เทพระวรกายปฏิ บั ติ
พระราชกรณียกิจมากมาย บารมีที่พระองค์
ทรงสร้ าง มิได้ เป็ นเรื่ องการสืบทอด แต่ด้วย
พระปรี ชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ และ
ความมุง่ มัน่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน
ที่ไม่เพียงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่
ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่ดีด้วย ชาวไทย
ทังมวลล้
้
วนประจักษ์และเชือ่ มัน่ ว่าการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข เป็ นระบอบการปกครองที่ดี
และเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ในอันที่
จะยั ง ให้ เกิ ด ความมั่ น คงของชาติ และ
ความผาสุกของประชาชนโดยทัว่ กัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จ
พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ ได้ ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
อุ ทิ ศ พระองค์ ทั ง้ การปกป้ อง การดํ า รง
ความเป็ นชาติ ไ ทยและการเสริ ม สร้ าง
ความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรไทยทุกๆ ด้ าน
อย่างยากที่จะมีพระมหากษัตริ ย์พระองค์ใด
ในปัจจุบนั เสมอเหมือน สมดังพระราชปณิธาน
ในพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะ
ปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม” ทุกประการ
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ด้ ว ยเหตุนี ้ การเทิ ด ทู น ดํ า รงรั ก ษา
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ เพื่อเป็ นศูนย์รวม
ความผูกพัน ยึดโยงสถาบันต่างๆ ในชาติ
ให้ดาํ รงความเป็ นราชอาณาจักรอันไม่แบ่งแยก
จึงเป็ นหน้ าที่ ของคนไทย ทุกคน ทุกกลุ่ม
ทุก สี เป็ นจุด ร่ ว มสร้ างความสามัค คี ข อง
คนในชาติ
แม้ อาจมี ความแตกต่างกันบ้ างทาง
ความคิดและผลประโยชน์ แต่ควรมีปณิธาน
สมานฉันท์ เป็ นพลังสามัคคี ถวายความ
จงรั กภักดีร่วมกัน ที่จะดํารงรั กษาสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์
การดํารงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
มิใช่เพื่อการคงอยูแ่ ละประโยชน์ของสถาบัน
แต่เป็ นการรักษาสถาบันหลักของชาติ เพื่อ
เป็ นศูนย์รวมแห่งความผูกพันและเพือ่ การดํารง
อยูข่ องประเทศและประโยชน์ของประชาชน
ในการเดินทางก้ าวข้ ามการเมืองการปกครอง
ในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period)
ไปสูก่ ารเป็ นประเทศประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์
(Mature) และยัง่ ยืน
การเทิดทูนดํารงรั กษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็ นหน้ าที่ของคน
ทุกกลุ่ม ทุกสี เป็ นจุดร่ วมสร้ าง
ความสามัคคีของคนในชาติ
ดํารงรั กษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ไว้ ได้ = รั กษาชาติไทยไว้ ได้

ก

ารสานเสวนาทางออก
สําหรั บความปรองดองในสังคมไทย ?
ชลัท ประเทืองรั ตนา1

การสานเสวนา (Dialogue) ในภาคเหนือ
และใต้ เรี ยกว่า สุมหัว ภาคอีสานเรี ยกโสเหล่
เป็ นการมาจั บ เข่ า คุ ย กั น พู ด คุ ย กั น ฉั น
ญาติมิตร คุยกันแบบเพื่อนพ้ องน้ องพี่ แบบ
พี่ น้ อ งผองเพื่ อ น แล้ ว การพูด คุย ดัง กล่า ว
จะเป็ นทางออกสําหรั บความปรองดองใน
สังคมไทยได้ หรื อไม่ ก่อนที่จะตอบคําถาม
ดั ง กล่ า ว บทความนี จ้ ะมุ่ ง เน้ นอธิ บ าย
ความหมายของการสานเสวนา แนวคิดและ
หลักการ รวมถึงประโยชน์และข้ อจํากัดของ
การสานเสวนา ความแตกต่ า งของการ
1

สานเสวนา การประชาเสวนา (Deliberation)
และการไกล่เ กลี่ ย คนกลาง (Mediation)
รวมถึ ง กระบวนการและขั น้ ตอนในการ
สานเสวนาที่ ค วรจะเป็ น เมื่ อ ได้ เ ข้ า ใจถึ ง
แนวคิด ประโยชน์ และขัน้ ตอนการนําการ
สานเสวนาไปใช้ แล้ ว คงจะตอบได้ ไม่ยากเลย
ว่ า การสานเสวนาเป็ นทางออกสํ า หรั บ
ความปรองดองในสังคมไทยหรื อไม่ แต่อาจ
จะมี คํ า ถามใหม่ เ กิ ด ขึ น้ มาว่ า ทํ า ไมถึ ง ไม่
ดําเนินการสานเสวนากันเสียที
ความหมายของการสานเสวนา
การสานเสวนามีความหมายว่าอย่างไร
มี ผ้ ูใ ห้ ค วามหมายของการสานเสวนาไว้
หลายความหมาย พอจะประมวลได้ ดงั นี ้
William Isaacs quoted in Saunders
(2009) เห็นว่าเป็ นวิธีการคิดและสะท้ อน
ความคิดร่ วมกัน ไม่ใช่สิ่งที่ทําต่อคนอื่น แต่
เป็ นสิ่งที่ ทําร่ วมกัน จะเกิ ดการเรี ยนรู้ เกิ ด
การเปลีย่ นแปลงทัศนคติเกีย่ วกับความสัมพันธ์
กับคนอื่น ในมุมมองที่ม่งุ เน้ นการเลิกที่จะ

นักวิชาการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้ า
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ทําให้ คนอื่นเข้ าใจเรา แต่จะมาเข้ าใจร่วมกัน
ถึงตัวเราและคนอื่นร่วมกัน
Daniel Yankelovich quoted in
Sanuders (2009) เห็นว่าเป็ นกระบวนการสร้ าง
ความสัมพันธ์ทปี่ ระสบความสําเร็จ (Process
of Successful Relationship Building)
David
Bohm quoted
in Saunders
(2009) เห็นว่า
การสานเสวนา
ต่ า งจากการ
อ ภิ ป ร า ย
(Discussion)
ซึง่ การอภิปราย
เ ป็ น ก า ร
วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด มุม มองซึ่ง แต่ล ะคนมี
ความคิดที่แตกต่างกันไป เป็ นเหมือนการตี
ปิ งปอง ที่ผ้ คู นจะตีโต้ ทางความคิดกันไปมา
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ตนชนะหรื อได้ แต้ ม
เท่านัน้ ในทางกลับกัน Bohm เห็นว่าสานเสวนา
เป็ นกระบวนการทีเ่ มือ่ คนหนึง่ พูดบางสิง่ คนอืน่
จะไม่โต้ ตอบไป และจะเห็นสิง่ ใหม่ทแี่ ตกต่าง
ไปจากความคิดเดิมของตน แต่ละคนจะไม่
พยายามทําให้ ได้ ความคิดที่ตนรู้อยูแ่ ล้ ว แต่
เป็ นการสร้ างสิง่ ใหม่ให้ เกิดขึ ้น ผู้เขียนขอยก
ตัว อย่ า งการสานเสวนาโดยเปรี ย บได้ กับ
การเล่ นดนตรี ร่ วมกั น เป็ นวงให้ มี เ สี ย ง
ไพเราะ การประสานเสียงอย่างสอดคล้ อง
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ในวงเป็ นการสร้ างบรรยากาศที่ดี อันอาจจะ
นํ า ไปสู่ก ารได้ เ พลงที่ มี ค วามไพเราะเพิ่ ม
มากขึ ้น
Saunders (1999) เห็นว่าเป็ นกระบวนการ
ที่ปฏิสมั พันธ์กนั ฉันมนุษย์ที่ฟังซึง่ กันและกัน
อย่างลึกซึ ้งเพียงพอจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากอะไรที่ ไ ด้
เรี ย นรู้ แต่ ล ะ
คนพยายามจะ
รั บรู้ ความห่วง
กังวลของคนอืน่
แม้ วา่ จะไม่เห็น
ด้ วยก็ตาม โดย
ไม่ มี ใ ครต้ อง
ละทิ ้งอัตลักษณ์
ของตนเอง
หนัง สื อ ศัพ ท์ บัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ ความ
ขัดแย้ งและการแก้ ปัญหา จัดทําโดยศูนย์
สันติวธิ ีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้ า
(2547) ให้ ความหมายว่า เป็ นกระบวนการ
กลุ่ม ในการจัด การความขัด แย้ งที่ อ าศัย
บุคคลทีส่ าม ช่วยทําหน้ าทีอ่ าํ นวยการให้ เกิด
การพูดคุยสนทนากันระหว่างกลุ่มบุคคลที่
เกี่ ย วข้ อ งในสถานการณ์ ค วามขัด แย้ ง ที่ มี
ความตึงเครียดทางอารมณ์เป็ นส่วนประกอบ
ใหญ่ โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะลดอคติอนั เกิดจากผลของ
ความขัดแย้ง และสร้ างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้เข้ าร่วมกระบวนการ
ปาริ ชาด สุวรรณบุปผา (2552) ได้

ประมวลสรุ ป คุณ สมบัติ ร่ ว มของการสาน
เสวนาไว้ วา่
1. เป็ นกระบวนการของการมีปฏิสมั พันธ์
ต้ องการทําซํ ้าและปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
2. เน้ นความสัมพันธ์ และปฏิสมั พันธ์
กั น แบบมนุ ษ ย์ กั บ มนุ ษ ย์ (คุ ณ สมบั ติ
ความเป็ นมนุษย์ เช่น กลัวการเสียหน้ า เป็ น
ผู้รักสุขเกลียดทุกข์ เป็ นต้ น)
3. ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ของจุดยืน (ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม)
ยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลายของ
อัตลักษณ์ของกลุม่ ต่างๆ
4. ใช้ การฟั งอย่างลึกซึ ้ง เพื่อเรี ยนรู้
เติบโต เกิดการเปลีย่ นแปลงหลังจากฟั งผู้อนื่
อย่างต่อเนื่ องในกระบวนการ เป็ นการฟั ง
ด้ วยใจเมตตา ไม่ตดั สินไว้ ก่อน และฟั งโดย
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
กล่าวได้ วา่ การสานเสวนาเป็ นการฟั ง
กันอย่างลึกซึ ้ง มิใช่การฟาดฟั นกัน การสาน
เสวนาเป็ นกระบวนการรับฟั งซึ่งกันและกัน
และการพยายามทํ า ความเข้ าใจคนอื่ น
มากกว่ า ที่ จ ะมาพยายามหัก ล้ า งหรื อ มุ่ง
เอาชนะ เราเคยหรื อไม่ ท่ ฟ
ี ั ง แต่ ไม่ ได้ ยนิ
การสานเสวนาเป็ นการเอาใจเขามาใส่ ใจ
เรา เพื่ อความเข้ าใจอย่างชัดเจนมากขึน้
ผู้เขียน จะขอยกตัวอย่างเพลงแง้ มใจของ
แอ๊ ด คาราบาว ซึง่ มีเนื ้อหาที่จะทําให้ เราอยู่
ร่วมกันได้ เป็ นอย่างดี
“เอาดวงใจของเขา ใส่ดวงใจของเรา

เราจะรู้ ว่าเขาคิดกะเรายังไง คิดอย่างโง้ น
อย่างงี ้ คิดเอาเองเรื่ อยไป ไม่ว่าใจของใคร
ย่อมอยากให้ ใครเข้ าใจ เห็นใจ...”
แนวคิดและหลักการสานเสวนา
แนวคิ ด และหลั ก การสานเสวนา
ประกอบไปด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกัน การสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย ความมุง่ มัน่
ในการร่ วมกันหาทางออก และการไม่เน้ น
การโต้ เถียงกันเพื่อมุง่ เอาชนะอีกฝ่ าย
การสานเสวนาเป็ นการสร้ างความ
สั มพันธ์ อันดีต่อกัน Saunders (1999)
เน้ นว่าการสานเสวนาเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ ต่อกัน นําไปสู่ความร่ วมมือ
ต่อกัน ใช้ ได้ กับการจัดการความขัดแย้ งที่
ฝั งรากลึก เป็ นการฟั งกันอย่างลึกซึ ้งถึงความ
ห่วงกังวล เปิ ดใจรับฟั งถึงมุมมองของคนอื่น
และเปิ ดเผยความรู้สกึ จุดสนใจทีอ่ ยูล่ กึ ในจิตใจ
รัฐบาลใช้ การทูต การเจรจาและการไกล่เกลีย่
ในการจัดการกับความขัดแย้ ง แต่การสาน
เสวนาเป็ นเครื่องมือทีภ่ าคพลเมืองใช้ สาํ หรับ
การจัดการความขัดแย้ งด้ วยการคํานึงถึงมิติ
ความเป็ นมนุษย์และนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน โดยจัดพืน้ ที่
สําหรับผู้เข้ าร่ วมได้ มาใช้ เวลาร่ วมกัน และ
ค่ อ ยๆ พั ฒ นาความสัม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น
เป็ นการเคลือ่ นไปสูป่ ฏิสมั พันธ์ทลี่ กึ ซึ ้งระหว่าง
กั น เกิ ด การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะในความขัดแย้ งที่ลกึ ซึ ้ง ยาวนาน
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ที่คู่กรณี ไม่สามารถพูดคุยกันได้ เอง จึงใช้
การสานเสวนาในการขับเคลือ่ นความขัดแย้ ง
ไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหา
การสานเสวนาเป็ นการสร้ าง
สัมพันธภาพ : 5 องค์ ประกอบของการ
สร้ างสั ม พั น ธภาพ Saunders (1999)
มุง่ เน้ นว่าการสานเสวนาเป็ นการเปลีย่ นแปลง
สัม พัน ธภาพ เน้ น การสร้ างสัม พัน ธภาพ
ไม่ ไ ด้ เ น้ น ที่ ก ารมุ่ง เน้ น แก้ ปั ญ หาโดยตรง
แนวคิ ด ของการสร้ างสั ม พั น ธภาพเพื่ อ
ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในด้ านบวก
ประกอบด้ วย 5 แนวทางคือ
1. อัตลักษณ์ ทังลั
้ กษณะด้านกายภาพ
และประสบการณ์ ชี วิ ต ที่ ทํ า ให้ เ ป็ นอยู่ ณ
ปั จจุบนั
2. จุดสนใจ (Interest) ทัง้ จุดสนใจ
ที่วดั ได้ และความห่วงกังวลที่ผ้ คู นห่วงใย
3. อํานาจ ไม่ใช่เพียงแต่อํานาจทาง
การบังคับและควบคุม แต่เป็ นการแลกเปลีย่ น
อํานาจซึ่งกันและกันในการมีอิทธิพลเหนือ
ผู้อื่น
4. มุมมองและการประทับตรา ทีเ่ ป็ น
การมองแบบเหมารวม (Stereotypes)
5. รู ปแบบของปฏิสมั พันธ์ ที่คู่กรณี
มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน
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ทัง้ 5 องค์ ป ระกอบเหล่ า นี จ้ ะเกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงภายในแต่ ล ะกลุ่ม หรื อ
ระหว่างกลุม่ ที่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน
นอกจากการสานเสวนาเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันแล้ ว การสานเสวนา
ยังเป็ นการสร้ างพื น้ ที่ ปลอดภัย มิ ใช่พืน้ ที่
สงคราม แมทธิ วส์ (2552) เห็นว่าหน้ าที่
วิทยากรกระบวนการและผู้นําก็คอื การสร้ าง
พื น้ ที่ ป ลอดภั ย ให้ คนมาร่ ว มพู ด คุ ย กั น
โดยเชื่อว่าการสร้ างบรรยากาศและพื ้นที่ที่
เหมาะสมจะทําให้ เกิดการพูดคุยกันได้ โดย
เปรี ยบเทียบกับบาดแผลของมนุษย์ ที่ต่าง
ก็อยากจะสมานเข้ าด้ วยกันอยู่แล้ ว คาเฮน
(2551) เน้ นว่าเป็ นการร่วมกันหาทางออกให้
กับปั ญหาที่แก้ ไขได้ ยาก ไม่ได้ ต้องการแค่
ความคิดใหม่ๆ เท่านัน้ แต่ต้องการความมุ่งมั่น
ทุ่ มเทร่ วมกั น ต้ องการความรู้ สึ ก เป็ น
อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ในการทํ า บางอย่ า ง
ร่วมกัน
การสานเสวนาไม่ เน้ นการโต้ เถียง
เพื่อมุ่งเอาชนะกัน สําหรับความแตกต่าง
ระหว่ า งการสานเสวนากั บ การถกเถี ย ง
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ (2550) ได้ อธิบาย
อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างดังกล่าวไว้

1.
2.
3.
4.
5.

การถกเถียง (Debate)
เชื่อว่ามีคําตอบที่ถกู อย่างเดียว
พร้ อมรบ : พยายามพิสจู น์วา่ คนอื่นผิด
เกี่ยวกับการเอาชนะกัน
ฟั งเพื่อจะหาช่องโหว่หรื อข้ อบกพร่อง
ปกป้องสมมติฐานของเรา

1.
2.
3.
4.
5.

6. จับผิดมุมมองของฝ่ ายอื่น
7. ปกป้องมุมมองเดียวจากมุมมองอื่น

6.
7.

8. แสวงหาจุดอ่อนและข้อบกพร่องในจุดยืนของฝ่ ายอืน่
9. แสวงหาทางออกที่ตอบสนองจุดยืนของเรา

8.
9.

Saunders (2009) เห็นว่าการถกเถียง
เป็ นไปเพือ่ ทําให้ ความคิดของตนชนะ การฟั ง
จึงเป็ นไปเพือ่ โต้ เถียงและหักล้ างความคิดอืน่
แต่ในการสานเสวนาจะหยุดการตัดสิน แต่
ตระหนักว่าความคิดคนอื่นอาจจะมีความ
ลึกซึ ้งกว่า และทังสองฝ่
้
ายสามารถทีจ่ ะนําไป
สูค่ วามเห็นร่วมได้ การถกเถียงเป็ นการจํากัด
ความคิ ด ในวงแคบ แต่ ก ารสานเสวนา
เป็ นการเปิ ดใจรับในสิง่ ใหม่
ประโยชน์ ของการสานเสวนา
การสานเสวนาสามารถนําไปประยุกต์
ใช้ ได้ ทัง้ ในด้ านการจัดการความขัดแย้ งที่
เกิดขึ ้นแล้ ว รวมถึงป้องกันความขัดแย้ งที่จะ
เกิดขึ ้นด้ วยการมาร่ วมกันกําหนดทิศทางใน
อนาคตร่ วมกัน กล่าวได้ ว่าการสานเสวนา

การสานเสวนา (Dialogue)
เชื่อว่าคนอื่นก็มีบางส่วนของคําตอบ
พร้ อมร่วมมือ : พยายามหาความเข้ าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับการพิจารณาหาสิง่ ที่ร่วมกัน
ฟั งเพื่อที่จะทําความเข้ าใจ
หยิบยกสมมติฐานของเราขึ ้นเพื่อรับการตรวจสอบ
และอภิปราย
ตรวจสอบมุมมองของทุกๆ ฝ่ าย
ยอมรับความคิดของคนอืน่ เพือ่ นํามาปรับปรุงความคิด
ของตน
แสวงหาจุดแข็งและคุณค่าในจุดยืนของฝ่ ายตน
ค้ นพบโอกาสและความเป็ นไปได้ ใหม่ๆ ทีห่ ลากหลาย

เป็ นทังการ
้ “กันและแก้ ไขปั ญหา” การสาน
เสวนาเป็ นกระบวนการรับฟั งซึ่งกันและกัน
และการพยายามทํ า ความเข้ าใจคนอื่ น
มากกว่าทีจ่ ะมาพยายามหักล้างหรือมุง่ เอาชนะ
เน้ นแสวงหาความร่ วมมือจากหลายๆ ฝ่ าย
เป็ นการเปิ ดมุมมอง ทบทวนจุดยืนของตนเอง
และเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ทดี่ ี (วากเนอร์,
2552) Fisher quoted in Abu - nimer
(2001) เห็นว่าการสานเสวนาเป็ นการเพิ่ม
ความเข้ า ใจและความไว้ ว างใจระหว่ า ง
คู่ ก รณี เป็ นการเปลี่ ย นแปลงความคิ ด
ความรู้ สึก มุม มองที่ เ ข้ า ใจผิ ด จะหายไป
ความรู้ สกึ ต่อกันในด้ านบวกจะเกิดขึ ้น และ
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนที่จะนําไปสู่
ข้ อตกลงที่เป็ นทางการในขันตอนต่
้
อไป
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Saunders (1999) ให้ ความสําคัญกับ
การแปรเปลี่ ย นความขัด แย้ ง ด้ า นความ
สัมพันธ์ ด้ วยการจัดสานเสวนา ที่ทาํ โดย
ภาคพลเมือง มิใช่กระทําโดยรัฐ ซึง่ การกระทํา
โดยรัฐมักจะเป็ นรู ปแบบที่เป็ นทางการ เช่น
การเจรจา (Negotiation) การไกล่เ กลี่ ย
คนกลาง (Mediation) ซึง่ มีความเป็ นทางการ
มากกว่า เป็ นต้ น ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลง
ความสัมพันธ์ ในมิติความเป็ นมนุษย์ได้ แต่
สิ่งที่ได้ คือการจัดทําบันทึกข้ อตกลง ขณะที่
การสานเสวนาโดยภาคพลเมืองมีรปู แบบทีเ่ ป็ น
ทางการน้ อยกว่าการเจรจาหรือการไกล่เกลีย่
คนกลาง โดยให้ ชุ ม ชนมาออกแบบเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ที่ไม่ดีที่นําไปสู่
ความขัดแย้ ง นําไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ่วมกัน และ
มีประโยชน์สําหรับความไม่พร้ อมที่จะเข้ าสู่
การเจรจาที่เป็ นทางการ การสานเสวนามา
พูดคุยกับคนที่คดิ ต่าง แม้ แต่กบั ศัตรู โดยมา
พูดคุย แสดงความรู้สกึ สิง่ ที่ตนเองคิด สิง่ ที่
ตนเองให้ คุณ ค่ า เมื่ อ คู่ กรณี ไ ด้ รั บ รู้ ถึ ง
ความเจ็บปวดซึ่งกันและกัน ต่ างก็เริ่มที่
จะเข้าใจถึงความรู้สกึ ความคิดของอีกฝ่ าย
และเริ่มตระหนักว่ ามีปัญหาร่ วมกัน และ
สามารถทํางานร่ วมกันได้ โดยให้ การเคารพ
ซึง่ กันและกันมากขึ ้น เมื่อเคารพกันมากขึ ้น
มีความรู้ สึกต่อกันดีขึน้ ก็เริ่ มจะมองกันได้
อย่ า งถู ก ต้ อง นํ า ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์ Saunders ยกตัวอย่างในปี
ค.ศ.1973 ในช่ ว งสงครามอิ ส ราเอลกั บ
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อาหรั บ เมื่ อ ได้ ไ ปเยื อ นอิ ส ราเอล นายก
รัฐมนตรี อิสราเอล Golda Meir ได้ เข้ ามา
สัมผัสมือ Saunders และพูดว่า “ขอแสดง
ความเสี ยใจกับการจากไปของภรรยา
ฉันก็ได้ เสียคนของฉันไปเหมือนกัน เรา
คงจะรู้ สึกเหมือนๆ กัน” จากประโยคนี ้
ทําให้ Saunders ได้ เรี ยนรู้วา่ แม้ วา่ จะทํางาน
ในฐานะเจ้ าหน้ าที่รัฐ ก็จะไม่สามารถทํางาน
ลุล่วงได้ ถ้ ามองข้ ามหรื อลืมความรู้ สกึ นี ้ไป
ในฐานะของความเป็ นมนุ ษ ย์ ด้ วยกั น
ความขัดแย้ งจะยุติไม่ได้ เลย จนกระทัง่ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องได้ มาออกแบบร่ วมกันในประเด็น
การสานเสวนาว่าสัมพันธภาพแบบใดที่
ต้ องการในอนาคต ประเทศ ชุมชนแบบใดที่
พวกเขาต้ องการ (Saunders, 1999) สําหรับ
ผู้ เ ขี ย นเองก็ เ คยมี ป ระสบการณ์ โ ดยตรง
จากการจัดสานเสวนาและเห็นว่าการสาน
เสวนานําไปสู่การสร้ างความสัมพันธ์ อันดี
นําไปสูค่ วามร่วมมือกัน เป็ นเวทีที่มีการสร้ าง
บรรยากาศที่ดี แตกต่างกับเวทีบางแห่งที่
ผู้เข้ าร่ วมมาพ่นนํ ้าลายใส่กนั หรื อพูดว่ากัน
ว่าอีกฝ่ ายโกหก หรื อด่าว่าอีกฝ่ ายเป็ นหมู
เป็ นหมา ซึง่ ไม่เป็ นประโยชน์ในการหาทางออก
ร่ วมกัน และไม่สามารถเปลี่ยนจากศัตรู มา
เป็ นมิตร
การสานเสวนาใช้ เป็ นเครื่ องมื อใน
การกําหนดนโยบายในอนาคตอย่างมีสว่ นร่วม
ดังที่ประเทศแคนาดาจัดการสานเสวนาเพื่อ
กํ า หนดทิ ศ ทางในอนาคตที่ ค วรจะเป็ นใน

ด้ า น ข อ ง
แรงงาน สุขภาพ
การศึกษา โดย
มี ข้ อมู ล สถิ ติ
ทางเลือกต่างๆ
เพื่ อ ประกอบ
การสานเสวนา
และหาฉันทามติ
ร่วมกัน (CPRN,
2002) นอกจาก
การสานเสวนาเพือ่ กําหนดทิศทางในอนาคต
หลักการและกระบวนการการสานเสวนา
สามารถนําไปใช้ ในการไกล่เกลี่ยคนกลาง
และการเจรจาด้ วย กล่าวคือเมื่อดําเนินการ
ไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยก็จะดําเนินการที่เน้ น
การสานเสวนา โดยกํ าหนดกติการ่ วมกัน
เช่น เน้ นทําความเข้ าใจกันไม่ได้ ม่งุ เอาแพ้
ชนะกัน พูดในนามของตัวเองเฉพาะประเด็น
ของเรา ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ฟั งโดย
ไม่ดว่ นตัดสิน ฟั งด้ วยความรู้สกึ ร่วมเพือ่ เข้ าใจ
ความรู้สกึ ของผู้อนื่ มองหาจุดร่วมทีเ่ หมือนกัน
เคารพมุมมองของทุกคน เป็ นต้ น การสาน
เสวนาเพือ่ กําหนดนโยบายสาธารณะร่วมกัน
หรื อมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ จะมีตวั แทน
จากฝ่ ายต่างๆ ทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบร่วมหารือกับ
เจ้ าหน้ าที่รัฐ เพื่อกําหนดนโยบายสาธารณะ
ร่วมกัน ทําให้ การตัดสินใจร่วมกันมีคณ
ุ ภาพ
ดีกว่าการกําหนดนโยบายแบบเดิมที่ภาครัฐ
มักจะปรึกษาหารือจากผู้เชีย่ วชาญเฉพาะกลุม่

และฉั น ทามติ
ที่มาจากการมี
ส่ ว นร่ วมจาก
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
หลากหลายกลุม่
เ ป็ น ก า ร ล ด
ความขั ด แย้ ง
ทีอ่ าจจะเกิดขึ ้น
ในอนาคต
(วันชัยวัฒนศัพท์,
2550)
ข้ อจํากัดและอุปสรรคของการสานเสวนา
และการสานเสวนาหาทางออก
ข้ อจํ า กั ด และอุ ป สรรคในการสาน
เสวนาอาจเกิดขึ ้นได้ จาก อารมณ์ ท่ รี ุ นแรง
ของคู่กรณี ตัวอย่างเช่น การสานเสวนา
ระหว่างนักศึกษาผิวดํากับผู้บริ หารผิวขาว
ณ University of the North จากประเด็น
ปั ญหาการแบ่งแยกสีผิวระหว่างนักศึกษา
ผิวดําหัวรุนแรงกับผู้บริหารผิวขาวหัวอนุรักษ์
ที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง อดัม คาเฮน
ได้ เป็ นวิทยากรร่วมกับอิชมาเอล อึมคาเบลลา
ผู้นําทางการเมืองผิวดํา พอเริ่ มการประชุม
ผู้ นํ า นั ก ศึ ก ษาต้ องการให้ ไว้ อาลั ย กั บ
นักศึกษาผิวดําที่ถกู ฆาตกรรม แต่ผ้ บู ริ หาร
และเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ต้ อ งการให้ ย กย่ อ งผู้ถูก
ฆาตกรรม ทุกคนก็เริ่ มโต้ เถียงกัน แต่สดุ ท้ าย
อึ ม คาเบลลา ได้ เสนอให้ ทุ ก คนสงบนิ่ ง
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ไว้ อาลัยให้ กับนักศึกษาคนดังกล่าวรวมถึง
คนอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษาหรื อเจ้ าหน้ าที่
ที่ได้ รับความเจ็บปวดจากความขัดแย้ งใน
ครังนี
้ จากนั
้ นทั
้ งห้
้ องก็สงบลง และการโต้ เถียง
ก็ยตุ ลิ ง (คาเฮน, 2551)
ปาริ ช าด สุว รรณบุป ผา (2552)ได้
ประมวลสรุ ป ข้ อจํ า กั ด และอุ ป สรรคของ
การสานเสวนาไว้ วา่
1. ความไม่เข้ าใจธรรมชาติที่แท้ จริ ง
ของการสานเสวนาว่ามีหวั ใจที่ การฟั งอย่าง
ลึกซึ ้ง มิใช่สนทนาเพื่อให้ ได้ ยินเท่านัน้
2. มี ความเข้ าใจว่าการสานเสวนา
เป็ นการเจรจาต่อรอง หลายฝ่ ายอาจเข้ าใจ
ว่ า ผู้ ที่ กํ า ลัง เสี ย เปรี ย บเท่ า นัน้ จึ ง ต้ อ งขอ
ต่อรองบนโต๊ ะเจรจา
3. มีความกังวลว่า การทําสานเสวนา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะต้ องถูกเปลี่ยนจุดยืน ใน
ความเป็ นจริงการเปลีย่ นแปลงจุดยืนจะเกิดขึ ้น
ถ้ าได้ มี ก ารฟั งกั น อย่ า งลึ ก ซึ ง้ แล้ วเกิ ด
ความเห็นอกเห็นใจกัน จนกระทั่งเปลี่ยน
ความคิดได้
4. ความเข้ าใจผิดว่า เจ้ าหน้ าทีร่ ฐั หรือ
นัก วิ ช าการเท่ า นัน้ ที่ เ ป็ นผู้จัด สานเสวนา
แท้ จริ งแล้ วทุกฝ่ ายสามารถมีสว่ นร่วมได้
5. การสานเสวนาแล้ วมี แต่การพูด
มิได้ มีอะไรเกิดขึ ้นหลังจากนัน้
6. ข้ อจํากัดเรื่ องเวลาและการรอคอย
ผลสําเร็ จ แต่เมื่อใช้ เวลานานหลายฝ่ ายอาจ
เสือ่ มศรัทธา จนนําไปสูก่ ารปฏิเสธการเข้ าร่วม
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กระบวนการต่อไป สอดคล้ องกับที่ Saunders
(2009) ยกตัวอย่างกรณีนักเรี ยนมัธยมใน
สหรั ฐ ที่ ม าสานเสวนาแล้ ว เข้ า ใจกัน อย่า ง
ลึ ก ซึ ง้ ถึ ง ประเด็ น แบ่ ง แยกผิ ว แต่ ก็ ร้ ู สึ ก
หงุดหงิดที่ไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในเวลาอันรวดเร็วในโรงเรี ยนของตน
ความแตกต่ างระหว่ างการสานเสวนา
การประชาเสวนาหาทางออกและ
การเจรจาไกล่ เกลี่ย
มีความแตกต่างระหว่างการสานเสวนา
การประชาเสวนาหาทางออกและการเจรจา
ไกล่เกลี่ยในหลายประเด็น แต่ถ้าจะอธิบาย
โดยสรุปก็คอื ความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้
การสานเสวนาเน้ นที่การสร้ างความสัมพันธ์
อันดีตอ่ กัน อันอาจจะนําไปสูข่ ้ อตกลงกันได้
ในอนาคต การประชาเสวนาเน้ นทีก่ ารตัดสิน
ใจในทางเลือกต่างๆ ร่วมกัน และการเจรจา
ไกล่เกลีย่ เน้ นทีข่ ้ อตกลงร่วมกันทีเ่ ป็ นรูปธรรม
หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น บันทึกข้ อตกลง
ร่วมกันระหว่างคูก่ รณี เป็ นต้ น
ปาริชาด สุวรรณบุปผา (2552) ได้ สรุป
ถึงความแตกต่างระหว่างการสานเสวนากับ
การเจรจาไกล่เกลีย่ ว่ามี 4 ประเด็น คือ
1. ผลที่คาดหวัง การเจรจาไกล่เกลีย่
และไกล่เกลี่ยคนกลางเน้ นที่ ข้ อตกลงที่เป็ น
รู ป ธรรม สํ า หรั บ การสานเสวนา เน้ นที่
ความสัมพันธ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
2. ผลลัพธ์ ของการเจรจาไกล่เกลี่ย

ทีเ่ กิดขึ ้นมักจํากัดและพอใจอยูท่ ผี่ ลประโยชน์
ที่ เ ป็ นวัต ถุ โ ดยผ่ า นข้ อตกลงร่ ว มกั น แต่
ผลลัพ ธ์ ข อง การสานเสวนาเป็ นไปเพื่ อ
การสร้ างความสามารถ (ของความสัมพันธ์)
แบบมนุษย์ที่จะแก้ ปัญหาต่างๆ
3. การบรรลุ ข้ อตกลง การเจรจา
ไกล่ เ กลี่ ย และไกล่ เ กลี่ ย คนกลางเน้ นที่
ความพร้ อมของคูก่ รณี ในการบรรลุถงึ ข้อตกลง
ร่ วมกัน แต่การสานเสวนานัน้ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
อาจยังไม่พร้ อมที่จะเจรจา แต่ตระหนักว่า
ไม่ต้องการให้ สมั พันธภาพแบบทําลายล้ าง
ดําเนินต่อไป
4. ฐานคิดที่แตกต่างกัน การเจรจา
ไกล่ เ กลี่ ย เกี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งความถูก /ผิ ด
ความดี/ความชัว่ แบ่งแยกคําจํากัดความได้
อย่างชัดเจน แต่การสานเสวนาเน้นเปลีย่ นแปลง
ความสัม พัน ธ์ ที่ อ ยู่ บ นฐานความร่ ว มมื อ
ซึง่ กันและกัน
Saunders (1999) เห็นว่าเป้าหมาย
ของการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย และไกล่ เ กลี่ ย
คนกลางคื อ การทํา บั น ทึก ข้ อ ตกลงหรื อ
การเจรจาในประเด็นปัญหา แต่การสานเสวนา
เป็ นการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพ การเจรจา
ต้ องการคู่ ก รณี ที่ พ ร้ อมจะไปสู่ ข้ อตกลง
การสานเสวนาจะเน้ นการให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องที่ยงั
ไม่พร้ อมเจรจา แต่กไ็ ม่ต้องการให้ความสัมพันธ์
ด้ านลบดําเนินต่อไป นอกจากนี ้ การเจรจา
สามารถกําหนดสิง่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม แต่การสาน
เสวนาเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทที่ าํ ให้ เกิด

การเคารพซึ่ ง กั น และกั น และนํ า ไปสู่
ความร่วมมือ
ความแตกต่ างระหว่ างการสานเสวนากับ
การสานเสวนาหาทางออก (Deliberation)
ในสหรัฐอเมริ กามีการสานเสวนาและ
การสานเสวนาหาทางออกกันอย่างต่อเนื่อง
และได้ มีการแยกแยะให้ เห็นความแตกต่าง
ระหว่า งการสานเสวนากับ สานเสวนาหา
ทางออก Saunders (2009) ได้ กล่าวว่า
การสานเสวนาเป็ นการสือ่ สาร การฟัง การเน้ น
สร้ างความสัมพันธ์ แต่การสานเสวนาหา
ทางออกเน้ นที่การตัดสินใจ เริ่ มจากนิยาม
ปั ญหา กําหนดทางเลือกต่างๆ หลายทาง
เลือกในการจัดการกับปั ญหา และพิจารณา
ข้ อดี ข้ อด้ อยของแต่ละทางเลือก เพื่อเลือก
แนวทางในการจัดการกับปัญหา การสานเสวนา
เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่ความสัมพันธ์
ระหว่างคู่กรณี พงั ทลายไม่สามารถสื่อสาร
กันได้ แต่การสานเสวนาหาทางออกเหมาะ
กับสถานการณ์ ที่สามารถพูดคุยกันได้ โดย
มาพิจารณาทางเลือกร่วมกัน
แมทธิวส์ (2552) เห็นว่าการสานเสวนา
หาทางออกนํามาใช้ เมื่อต้ องเผชิญกับโจทย์
ยากๆ ที่ ต้ อ งตัด สิ น ใจ และก็ ไ ม่ แ น่ ใ จใน
คํ า ตอบ และเห็ น ว่ า การสานเสวนาหา
ทางออกเป็ นการพูดคุยกันด้ วยข้ อมูล โดยมี
ข้ อมูลประกอบการอภิปราย เพือ่ พิจารณาว่า
ประเด็นใดมีคุณค่ามากที่สุดต่อประชาชน
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โดยทําเป็ นทางเลือกต่างๆ (Choice) ข้ อมูล
แต่ละทางเลือกจะมีผลที่ตามมาทังด้
้ านบวก
และด้ านลบ เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ ชงั่ นํา้ หนัก
ทังข้
้ อดี ข้ อด้ อยของแต่ละทางเลือก นํามาสู่
การพิจารณาทางเลือกร่วมกันอย่างใคร่ครวญ

การสานเสวนาหาทางออกเป็ นเวทีที่
ประชาชนสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้
อย่างหนักแน่นโดยไม่ถูกโต้ แย้ ง เป็ นเวทีที่
ผู้มีสว่ นร่วมรู้สกึ ว่าทุกคนรับฟั งความคิดเห็น
ซึ่ง กัน และกัน อย่ า งลึก ซึง้ และประชาชน
รู้ สึกว่าได้ อะไรจากการเข้ าร่ วมเพื่อนําไปสู่
การตัดสินใจร่วมกัน ผู้เข้าร่วมจะให้ความสําคัญ
กั บ การฟั ง คนอื่ น ที่ มี มุม มองแตกต่ า งกั น
ออกไป ความแตกต่างนันไม่
้ ใช่ความขัดแย้ ง
(Difference Was Not Dissonance) เมือ่ คุณ
ได้ ยินอะไรที่คนอื่นต้ องพูด มุมมองของคุณ
มีแนวโน้ มว่าจะขยายกว้ างออกไป เริ่มเข้ าใจ
จุดสนใจ และผลประโยชน์ของคนอื่น และ
จะนําจุดสนใจและเป้าหมายของแต่ละคนมา

92 < วารสารดํารงราชานุภาพ

แลกเปลีย่ นกัน จนกระทัง่ นําไปสูก่ ารตัดสินใจ
อย่างรอบด้ าน นอกจากนี ้ การสานเสวนา
หาทางออกยังทํ าให้ เราตัดสินใจเลือกบน
พื ้นฐานที่เห็นพ้ องต้ องกันว่าเหมาะสมที่สดุ
สําหรับเรา การสานเสวนาหาทางออกไม่ใช่
เพียงมาพูดเกี่ยวกับปั ญหา แต่เป็ น
การชั่งนํ า้ หนักอย่างระมัดระวังถึง
ผลที่จะตามมาของทางเลือกต่างๆ
สําหรับการนําไปปฏิบตั ิ หากปราศจาก
ซึ่ ง การสานเสวนาหาทางออก
ประชาชนก็จะเป็ นเพียงประชาชน
ในฐานะลูกค้ าหรือผู้รับบริการของรัฐ
เท่านัน้ และรัฐบาลก็จะดําเนินงาน
โดยขาดการมี ส่ ว นร่ วมกํ า หนด
ทิ ศ ทางจากสาธารณชนและขาด
ความชอบธรรม แต่ ปั ญ หาอุป สรรคของ
การสานเสวนาหาทางออกก็มี คือไม่มีหลัก
ประกันได้ วา่ การตัดสินใจจะนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
คนทีม่ าร่วมจึงไม่ได้ มอี าํ นาจอย่างแท้ จริง แต่
หน้ า ที่ ข องการประชาเสวนาหาทางออก
คือ การเพิ่มโอกาสต่างๆ ให้ ได้ คดิ ถึงผลที่จะ
ตามมาให้ มากที่สดุ ก่อนลงมือทํา (แมทธิวส์,
2552)
กระบวนการสานเสนาที่ควรจะเป็ น
กระบวนการสานเสวนาที่ควรจะเป็ น
ควรจะประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มีรายละเอียด
ดังนี ้

การสร้ างกฎกติการ่ วมกัน
คาเฮน (2008) ได้ ยกตัวอย่างการสาน
เสวนาในประเทศโคลอมเบีย ที่พลเมืองเป็ น
ห่วงสถานการณ์ความรุ นแรงที่เกิดขึ ้น จึงมี
ภาคส่ว นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มพูด คุย
เพื่อเดินหน้ าประเทศไปสูอ่ นาคตที่ดีกว่า ใน
การ่วมกัน
ช่วงแรกของการพูดคุย ได้ ตงกฎกติ
ั้
คือ แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่มี
การเหน็ บ แนมประชดประชัน กัน เชื่ อ ใน
ความจริ งใจของผู้อื่น อดทน มีวินยั ตรงต่อ
เวลา พูดอย่างกระชับชัดเจนและการรักษา
ความลับ นอกจากนี ้ยังมีประสบการณ์จาก
แอฟริ กาใต้ ที่คาเฮนได้ ไปช่วยกระบวนการ
ในการพูดคุยกันของบิชอบ 32 ท่าน ซึง่ เป็ น
องค์คณะของสภาศาสนาประจําภูมภิ าค ของ
แอฟริกาใต้ คาเฮนได้ จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่ อ วางแผนกลยุ ท ธ์ โดยกฎกติ ก าที่ ไ ด้
จากทีป่ ระชุมคือ ต้ องรับฟั งซึง่ กันและกัน ต้ อง
ฟังกันด้วยความเข้าอกเข้าใจ และฟังสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่อยูภ่ ายในใจของแต่ละคน
วันชัย วัฒนศัพท์ (2550)ได้ อธิ บาย
ว่าการสานเสวนาและการไกล่เกลี่ยอาจมี
กระบวนการทีส่ อดคล้ องและใช้ กระบวนการ
ทีเ่ หมือนกันได้ โดยมีการตังกฎ
้ กติการ่วมกัน
ดังนี ้
1. เป้ าหมาย เพื่ อ ทํ า ความเข้ าใจ
ร่วมกัน ไม่ใช่มามุง่ เน้ นแพ้ ชนะกัน
2. พูดในนามตัวเอง ไม่พดู แทนกลุม่
ผลประโยชน์ อื่ น แต่พูด ประเด็ น ของกลุ่ม

ของตัวเอง
3. มี ความเท่าเที ยมกันทุกคนในวง
สานเสวนา
4. ฟัง ไม่ดว่ นตัดสินใจในข้ อมูลทีไ่ ด้ รบั
5. แสวงหาสมมติฐานต่างๆ เพือ่ ให้ ได้
สมมติฐานต่างๆ ที่หลากหลายและอาจจะ
เป็ นสมมติฐานที่ดีกว่าของเราก็เป็ นได้
6. ฟั งด้ วยความรู้ สกึ ร่ วม ฟั งเหตุผล
และฟั งด้ วยความรู้ สึกว่าถ้ าเราเป็ นเขา จะ
รู้ สกึ อย่างไร ความรู้ สกึ ร่ วมนี ้ไม่จําเป็ นที่เรา
จะต้ องเห็นด้ วยในความคิดของเขา
7. มองหาจุดร่วม ไม่เน้ นทีก่ ารมองหา
จุดที่แตกต่างกัน
8. การเห็นต่างทางความคิด ไม่ได้ เป็ น
เรื่ องของบุคคล แต่เป็ นความคิดที่สามารถ
เห็นแตกต่างกันได้
9. แยกกระบวนการตัดสินใจออกไป
จากการสนทนา ไม่ด่วนตัดสินถ้ ายังไม่ได้
ข้ อมูลครบถ้ วน
10. เคารพมุมมองทุกคน ไม่มคี วามคิด
ใครถูกหรื อผิดร้ อยเปอร์ เซ็นต์
ปาริ ชาด สุวรรณบุปผา (2552) ได้
กล่าวถึงกระบวนการสานเสวนาที่เหมาะสม
5 ประเด็นคือ
1. การรวมทุกฝ่ ายและเห็นความสําคัญ
ของทุกฝ่ าย (Inclusiveness) เมื่อเกิดปั ญหา
ขึ น้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ปั ญหาใน
กระบวนการสานเสวนา เป็ นการรวม
ผู้เกี่ยวข้ องหลายๆ ฝ่ าย (Multi - Stakeholder
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Dialogue) ในประเด็นนีผ้ ้ ูเขียนขอยํา้ ว่ามี
ความสํ า คัญ มากในการทํ า ให้ ทุก ฝ่ ายได้
เข้ ามาร่วมกระบวนการ ต้ องไม่ทําให้ ฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึง่ รู้สกึ ว่าถูกทอดทิ ้งหรือถูกมองข้ ามไป
อาจเปรี ยบได้ กับการเกาะรถไฟขบวนสาย
ปรองดองไปด้ ว ยกัน ที่ ทุก คนสามารถขึน้
รถไฟสายนี ้ไปด้ วยกันได้
2. มีความเป็ นเจ้ าของร่วมกัน (Joint
Ownership) การสานเสวนาบนพื ้นฐานว่า
เรื่ องที่จะพูดคุยกันนันเป็
้ นเรื่ องสําคัญและมี
ผลกระทบกั บ ผู้ ร่ ว มสานเสวนาทุ ก ฝ่ าย
ทํ า ให้ เ ห็ น ถึง ความจํ า เป็ นของการมาร่ ว ม
กระบวนการ
3. สานเสวนาเป็ นไปเพื่อการเรี ยนรู้
(Learning) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ดังนัน้
การฟังอย่างลึกซึ ้งและการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
ด้ วยสติจึงเป็ นองค์ ประกอบที่สําคัญ และ
เปิ ดโอกาสให้ แ ต่ ล ะฝ่ ายได้ พูด ได้ แ สดง
เหตุผล ความรู้สกึ โดยปราศจากการตัดสิน
ผู้เกี่ยวข้ องจะมีโอกาสได้ เรี ยนรู้
4. ความเป็ นมนุ ษ ย์ (Humanity)
การสานเสวนาเป็ นการเปิ ดเผย ความเป็ น
มนุ ษ ย์ ข องทุ ก คนในวงการสานเสวนา
ผู้เข้ าร่ วมพูดความจริ ง และแสดงความรู้สกึ
ที่อยูภ่ ายในออกมา
5. มุมมองระยะยาว (A Long - Term
Perspective) เวลาในการสานเสวนา
ไม่ควรเร่งหรื อจํากัดด้ วยเงื่อนไขเวลา
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การสานเสวนากับการพูดอย่ างเปิ ดใจ
อดัม คาเฮน (2551) ได้ กล่าวถึงการพูด
อย่างเปิ ดใจผ่านการเล่าเรื่องส่วนตัวจะนําไป
สูก่ ารเปิ ดใจของการสานเสวนาได้ การเล่าเรื่อง
ส่วนตัวเป็ นการบอกเล่าความเป็ นตัวของ
ตัวเอง สิง่ ที่เป็ นเรื่ องส่วนตัว เปิ ดเผยบางสิง่
เกีย่ วกับตัวเขาออกมา รวมถึงสิง่ ทีม่ คี วามหมาย
กับเขามากทีส่ ดุ สิง่ ทีเ่ ป็ นเรื่องส่วนตัวมากทีส่ ดุ
คือสิ่งที่ตรงใจคนส่วนใหญ่มากที่สดุ เช่นกัน
บางครัง้ การเล่ าเรื่ องที่กระทบกระเทือน
จิตใจมากๆ ก็อาจนํามาสู่การเปิ ดใจของ
วงสนทนาได้ เช่น ทีก่ วั เตมาลา ผู้อาํ นวยการ
สํ า นัก งานสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง กัว เตมาลา
เล่าให้ ฟังว่าได้ ไปหมูบ่ ้ านชาวมายันเพื่อเป็ น
พยานในการขุดหลุมศพทีฝ่ ั งชาวมายันไว้ เมือ่
ดินถูกขุดขึ ้นมาแล้ ว เขาเห็นกระดูกขนาดเล็ก
จํานวนมาก จึงถามทีมนิตเิ วชว่ากระดูกของ
ศพเหล่านี ้ถูกกระแทกจนหักระหว่างการสังหาร
หมูใ่ ช่หรื อไม่ คําตอบก็คือ ไม่ใช่เลย หลุมศพ
ดังกล่าวมีซากศพของผู้หญิ งที่ตงั ้ ครรภ์ อยู่
ด้ วย และกระดูกขนาดเล็กเหล่านี ้คือกระดูก
ของทารกที่อยูใ่ นครรภ์นนั่ เอง จากเรื่ องเล่านี ้
สามารถสะกดให้ ห้องประชุมเกิดความเงียบ
ไปชั่วขณะหนึ่ง และเปิ ดใจให้ คนในกลุ่ม
เล่าเรื่ องอื่นๆ ต่อไปได้ ให้ ทกุ คนพูดความจริ ง
อย่างเต็มที่ และหาทางไม่ให้ เกิดเหตุการณ์
แบบนี ้อีก

การสานเสวนากับการฟั งอย่ างเปิ ดกว้ าง
อดัม คาเฮน (2551) กล่าวถึงการฟั ง
อย่างเปิ ดกว้ างว่าหมายถึงการเต็มใจให้ ตวั เรา
ได้ สมั ผัสถึงสิ่งที่อยู่ในใจผู้อื่นเช่นกัน เราไม่
สามารถหาทางออกให้ กบั ปั ญหาที่ซบั ซ้ อน
ของมนุษย์ได้ อย่างสร้ างสรรค์ ถ้ าหากเราไม่
ได้ยนิ ไม่เปิ ดกว้างและไม่ดงึ เอาความอ่อนน้ อม
ถ่อมตนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของทุกคน
ออกมา ไม่ใช่การแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อนื่ (Sympathy) แต่เป็ นการเข้ าใจความรู้สกึ
ของผู้อนื่ (Empathy) และไม่ใช่เป็ นการเสแสร้ ง
ฟั ง ทํ า เป็ นสนใจในชี วิตและอุป สรรคของ
ผู้พดู แต่ต้องสนใจในเรื่ องที่เขาเล่าจริ งๆ
การฟั งอาจแบ่งได้ เป็ นสีป่ ระเภท คือ
ฟั งแบบดาวน์ โหลด คือ การฟั งจาก
ภายในเรื่ องราวตนเอง เราจะได้ ยินแต่เรื่ องที่
สอดคล้ องกับเรื่ องราวของเรา มักพบได้ ใน
พวกเผด็จการ พวกหัวรุ นแรง ผู้เชี่ยวชาญ
คนทีเ่ ย่อหยิง่ หรือคนกําลังโกรธกัน ผู้ฟังคนอืน่
ทํ า หน้ าที่ เ พี ย งดู ด รั บข้ อมู ล จากผู้ พู ด
เหมือนกับการดาวน์โหลดไฟล์บนอินเตอร์เน็ต
ฟั งแบบอภิปราย เราจะรั บฟั งซึ่งกัน
และกัน รับฟั งความคิดโดยปราศจากอคติ
และใช้ เหตุผลเป็ นหลัก คล้ ายกับผู้ตัดสิน
ในการโต้ วาที หรือผู้พพิ ากษาในห้ องพิจารณา
คดี
ฟังผ่านการเสวนาอย่างไตร่ตรอง รับฟัง
ตั ว เราอย่ า งไตร่ ต รอง รั บ ฟั งผู้ อื่ น ด้ วย
ความเข้ าอกเข้ าใจ โดยมีอารมณ์ความรู้ สกึ

เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
การฟั ง ผ่ า นการเสวนาเชิ ง รั ง สรรค์
(Generative Dialogue) ไม่เพียงแต่รับฟั ง
จากภายในใจเราหรื อภายในใจผู้อื่นเท่านัน้
ทว่ายังรับฟั งจากทังระบบ
้
จากหลายๆ มุม
โดยพูดถึงเหตุการณ์ในปั จจุบนั และในอนาคต
อย่างเข้ าใจกัน
บทบาทของผู้ดาํ เนินการสานเสวนา
แมทธิวส์ (2552) เห็นว่าผู้ดําเนินการ
สานเสวนาควรจะพยายามลดบทบาทลง
ให้ ป ระชาชนได้ พูด คุย กัน เองให้ ม ากที่ สุด
ถ้ าสามารถกระทําได้ บทบาทคือการกระตุ้น
ให้ ประชาชนได้ มสี ว่ นร่วมระหว่างกัน พยายาม
รั กษาความเป็ นกลางเพื่อว่ากลุ่มสามารถ
พิจารณาทางเลือกทังหมดได้
้
อย่างครบถ้ วน
ถ้ าประชาชนเห็นว่ากระบวนการลําเอียงก็จะ
ไม่ เ ข้ า ร่ ว มในเวที อ ย่ า งจริ ง จัง ในขณะที่
Saunders (1999) เห็นว่าคนกลางมีความ
สําคัญในช่วงแรกของการเริ่มต้ นกระบวนการ
สันติภาพ แต่ภายหลังจากที่พดู คุยกันได้ เอง
ก็จะลดบทบาทลง ผู้ดําเนินการสานเสวนา
หรื อผู้อํานวยการประชุม (Facilitator) จะพูด
ให้ น้อยที่สุด แต่เน้ นให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมพูดคุยกัน
มากๆ
Schirch and Campt quoted in
Saunders (2009) เห็นว่าผู้จดั หรือผู้ดาํ เนินการ
สานเสวนาควรจะคั ด เลื อ กผู้ เข้ าร่ ว มที่
แตกต่างกันมาเข้ าร่ วมเพื่อให้ ได้ ความคิดที่
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แตกต่าง และสร้ างบรรยากาศที่มีพื ้นที่ร้ ูสกึ
ปลอดภัยในการในการเปิ ดเผยความรู้ สกึ ที่
อยูล่ กึ ในจิตใจ การสร้ างกติกาพื ้นฐานร่วมกัน
ในการมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกัน การออกแบบ
คําถามที่จะลดความกังวล ให้ ร้ ู สึกว่าเป็ น
พื น้ ที่ ที่ จ ะมาฟั งได้ ยิ น กั น เพื่ อ เกิ ด การ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และมุมมอง รวมถึง
การขับเคลือ่ นงานไปข้ างหน้ าถ้ าหากทีป่ ระชุม
เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางดังกล่าว
การสร้ างสัมพันธภาพและการสร้ างความเข้าใจ
ร่ วมกันสามารถช่วยให้ คนเห็นถึงว่าอะไรที่
ควรทําร่วมกันได้
ขัน้ ตอนในการจัดสานเสวนา
Fisher quoted in Abu - Nimer (2001)
เห็นว่าการนําคูก่ รณีมาพูดคุยกันอาจเริ่มจาก
กลุม่ เล็ก (ฝั่ งละ 4 - 5 คน) โดยมีคนกลางที่มี
ทักษะ คนทีถ่ กู คัดเลือกมาเป็ นคนทีม่ บี ทบาท
สํ า คัญ ในชุ ม ชน มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด
ต่อชุมชน โดยจะยังไม่เชิญคนที่มีความคิด
สุดโต่งมาเข้ าร่ วมเพราะยังไม่พร้ อมที่จะมี
ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ฝ่ ายตรงข้ าม
ขัน้ ตอนในการจัด สานเสวนาอาจมี
ความแตกต่ า งกัน ไปขึ น้ อยู่กับ บริ บ ทของ
เหตุการณ์และสถานการณ์ บทความนี ้จะขอ
ยกตัวอย่างขันตอนที
้
่ Saunders ได้ นาํ เสนอไว้
จากการสานเสวนาระหว่ า งพลเมื อ ง
อเมริ กันกับรัสเซีย เพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ประเทศ Saunders ได้ เป็ นผู้นํา
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จากฝั่ งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Primakov ผู้นํา
จากฝั่ งรัสเซีย ได้ จดั พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
ทุก 6 เดือน ในช่วงปี 1980 จากการจัดพูดคุย
มากกว่า 18 ครัง้ และได้ เรี ยนรู้วา่ การนํากลุม่
เดิมที่เคยพูดคุยกลับมาพูดคุยกันอีก ทําให้
เกิ ด ประโยชน์ ใ นการทํ า ความเข้ าใจกั บ
คําถามที่ยงั ดํารงอยู่ สิง่ ที่แต่ละฝ่ ายต้ องการ
และนําไปสูก่ ารทํางานร่วมกัน จากประสบการณ์
พูดคุยร่วมกันหลายสิบครัง้ ทําให้ Primakov
ผู้นาํ การพูดคุยจากรัสเซีย และ Saunders ได้
พัฒนา 5 ขันตอนการสานเสวนา
้
และได้ นํา
ไปใช้ ที่ทาจิ กิซสถานในช่วงที่ เกิ ดสงคราม
กลางเมือง ในปี 1993 จัดพูดคุย 5 ครัง้ ในปี
1994 จัดพูดคุย 6 ครัง้ ในปี 1995 จัดพูดคุย
อีก 6 ครัง้ เป็ นต้ น (Saunders, 2009)
Sanuders (1999) ได้ นาํ เสนอแนวทาง
ในการจัดสานเสวนาไว้ 5 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ขัน้ แรก : ตัดสินใจที่จะเข้ ามาร่ วม
(Deciding To Engage)
“เราไม่สามารถปล่อยให้ สถานการณ์
เป็ นแบบนี ้ต่อไปได้ อีกแล้ ว”
การนําบุคคลทีเ่ ป็ นศัตรูมาคุยกันนับว่า
เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด ผู้ เข้ าร่ ว มรู้ สึ ก กั ง วล
ความกลัวทีต่ ้ องเผชิญหน้ า การพูดคุยจะเกิด
ขึน้ ได้ ถ้ า เกิ ด การตระหนัก ว่า ไม่ ส ามารถ
ปล่ อยให้ สถานการณ์ เช่ นนีด้ าํ เนินต่ อไป
ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เมื่อ
ความขัดแย้งแปรเปลีย่ นกลายเป็ นความรุนแรง
เป็ นการยากที่จะให้ ทงสองฝ่
ั้
ายมาพูดคุยกัน

การสานเสวนาไม่ เ พี ย งแต่ เ พื่ อ ยุ ติ ค วาม
รุนแรง แต่เพือ่ สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้ องในระยะยาว การนําผู้ทเี่ กี่ยวข้ องมา
สานเสวนา มีคําถามที่จําเป็ นต้ องตอบให้
ชัดเจนหลายคําถาม คือ ใครจะเป็ นผู้เริ่ มต้ น
ใครทีม่ คี วามปรารถนามาเข้าร่วมและมีศกั ยภาพ
ภายใต้ เงือ่ นไขใดทีจ่ ะเกิดขึ ้นได้ ใครสามารถ
ทําให้ การประชุมเกิดขึ ้นได้ และทําอย่างไร?
ใครจะเป็ นผู้เ ริ่ ม ต้ น การสานเสวนา
คําตอบคือสามารถเกิดขึ ้นได้ ทงจากภายใน
ั้
ชุมชนเอง ซึง่ จะทําให้ ร้ ูสกึ มีความเป็ นเจ้ าของ
ปั ญหามากกว่า หรื อคนนอกสถานการณ์
ความขัดแย้ ง ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคนภายใน
ชุมชนไม่สามารถเริ่ มต้ นพูดคุยกันเองได้ แต่
ก็ต้องระมัดระวังการถูกต่อต้ านจากคนภายใน
จึงจําเป็ นต้องมีคนกลางทีม่ ที กั ษะในการเผชิญ
การต่อต้ านจากภายใน
ใครที่จะเข้ ามามีสว่ นร่ วม คําตอบคือ
จะต้ องหาคนที่มีความพร้ อมที่จะพูดคุย อาจ
จะเริ่ มจาก 12 คนหรื อมากกว่านัน้ ผู้ซึ่งมี
บทบาทในชุมชน ซึง่ การสานเสวนาครัง้ แรก
ไม่จําเป็ นทีจ่ ะต้ องสมบูรณ์แบบ แต่หาบุคคล
แกนหลัก ที่ ส ามารถทํ า งานร่ ว มกั น ได้ ใ น
ระยะยาว เพื่อจะได้ ขยายแนวคิดนี ้ต่อไปใน
ชุมชน บุคคลเหล่านี ้ควรจะเป็ นบุคคลทีช่ มุ ชน
ยอมรับหรื อทางการยอมรับ ให้ ความเคารพ
และไม่ ไ ด้ ม าในฐานะที่ เ ป็ นทางการหรื อ
ตําแหน่งที่มี หรื อถ้ าให้ ดีเป็ นบุคคลที่ไม่ได้
เป็ นผู้นําสูงสุดในองค์กร แต่เป็ นผู้นําลําดับ

รองลงมา แต่สามารถนํ าความคิดที่ ได้ ไป
ขยายต่อ การมาพูดคุยในฐานะส่วนตัวมิใช่
ในฐานะตัวแทนองค์กร และควรเป็ นบุคคล
ที่ เปิ ดใจรั บฟั งความเห็นของคนอื่ น ไม่ได้
เน้ นแต่จดุ ยืนของตนเองเท่านัน้
ใครจะเอาชนะอุปสรรคหรือการต่อต้ าน
การสานเสวนาได้ สิ่ ง ที่ พ บมากคื อ การ
ไม่ประสงค์จะเข้ามาร่วมกระบวนการสานเสวนา
เขาอาจไม่พร้ อมจะเผชิญความเจ็บปวดของ
คนอื่น ก็อาจจะต้ องรอให้ เกิดความเจ็บปวด
มากขึ ้นไปอีกจนทนไม่ไหว แต่เราก็ต้องการ
ให้ เข้ ามาร่วมพูดคุยก่อนทีจ่ ะเกิดการสูญเสีย
ถ้ าเปรียบกับปั ญหาบางปั ญหาเช่น ทําอย่างไร
ให้คนทีต่ ดิ เหล้าหรือยาเสพติดเข้ารับการบําบัด
คําตอบคือ ความเจ็บป่ วยทางกายอย่างหนัก
การตกงาน การสูญ เสี ย อย่ า งหนัก หน่ ว ง
และทนไม่ได้ ที่จะอยู่กบั สถานการณ์อย่างนี ้
ต่อไป ในการสานเสวนาอาจต้ องใช้ ศลิ ปะใน
การนําคนเข้าสูก่ ารสานเสวนา เช่น ชาวอิสราเอล
คนหนึง่ พูดว่า “ฉันกังวล ห่วงหลานของฉัน
ที่ อ าศัย อยู่ใ นอิ ส ราเอล ถ้ า เราไม่ทํ า อะไร
ตอนนี ”้ ถ้ าเขารู้ สึกว่าเกิ ดความตึงเครี ยด
ความเข้ มข้ นในสถานการณ์ จนต้ อง
เปลี่ ย นแปลงก็ จ ะนํ า ไปสู่ก ารเข้ า มาร่ ว ม
แต่ต้องกระตุ้นให้ เขาเห็นให้ ได้ ว่าการเข้ ามา
จัดการดีกว่าไม่ทาํ อะไร แต่แม้ วา่ คนทีม่ าร่วม
จะมี บ ทบาทสํ า คัญ ในชุม ชน แต่ก็ ไ ม่ ค วร
ทํ า ให้ เขากดดั น ในการผลั ก ดั น ให้ เกิ ด
การปฏิบตั ิ แต่ให้ พวกเขาได้ มามีปฏิสมั พันธ์

วารสารดํารงราชานุภาพ > 97

ต่อกันในกระบวนการสานเสวนาก่อน
เงือ่ นไขสําหรับการสานเสวนา การสร้ าง
พื น้ ที่ ป ลอดภั ย สํ า หรั บ การพู ด คุ ย กั น นั น้
พวกเขาต้ องมีสว่ นในการกําหนด เพือ่ ให้ ร้ ูสกึ
เป็ นเจ้ าของและเห็นด้ วยกับเงือ่ นไขทีพ่ วกเขา
ได้ กําหนดเอง และควรเป็ นเงื่อนไขที่ไม่นําไป
สูก่ ารเผชิญหน้ าและเพิ่มความขัดแย้ ง และ
ทํ า ให้ พ วกเขารู้ สึก ปลอดภัย ในการพูด คุย
ก่อนที่จะมาสู่การสานเสวนา เช่น ประเด็น
สถานที่ วัตถุประสงค์และประเด็นในการพูดคุย
สถานที่อาจเป็ นสถานที่เป็ นกลางที่ทําให้ เขา
รู้สกึ ปลอดภัย หรื อที่เขาคุ้นเคย แต่สงิ่ ที่ควร
คํานึงถึงด้ วยสําหรับผู้จดั คือ ความปลอดภัย
ปลอดจากสือ่ มวลชน เป็ นต้ น คําถามสําคัญ
คือวัตถุประสงค์ในการมาอยูร่ ่วมกันคืออะไร
จะพูดคุยในประเด็นใดการพูดคุยตอนเริ่มต้ น
ไม่ควรลงรายละเอียด พูดในหลักการกว้ างๆ
ว่ามาเพือ่ นําไปสูก่ ารสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างกัน สําหรับจํานวนคนที่จะมาพูดคุย
อาจเริ่มต้ นจาก 12 คน เพือ่ ความทัว่ ถึงในการ
พูดคุย
ผู้ดาํ เนินการประชุม (Moderator) ผู้จดั
การประชุม กับ ผู้ดํ า เนิ น การประชุม อาจ
ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นคนเดียวกันก็ได้ ผู้จดั เวที
ควรจะต้ องมีการคิดถึงผู้เหมาะสมในการเป็ น
ผู้ดําเนินการประชุม คุณสมบัติที่ควรจะมี
ของผู้ดําเนินการประชุมคือ
- รั บ รู้ ความรู้ สึก ได้ ดี ว่ า ทํ า ไมคนจึ ง
เจ็บปวด ทําไมคนจึงรู้สกึ โกรธ ความต้ องการ
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ของผู้เข้ าร่วม และต้ องไม่ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรู้สกึ
เหมือนกับว่ามาเข้ารับการอบรม มีประสบการณ์
ทีล่ กึ ซึ ้งเกีย่ วข้ องกับปั ญหาและความสามารถ
ในการสรุ ปรวบยอดประสบการณ์ ที่ได้ จาก
การแลกเปลีย่ น
- มี ค วามสามารถในการกํ า หนด
ประเด็ น การพูด คุย และนํ า ประเด็ น ที่ ไ ด้
จากครั ง้ ที่ ผ่ า นมามาพู ด คุ ย ให้ ลึ ก ลงใน
รายละเอียดได้
- สามารถมองเห็นภาพรวมได้ ทงหมด
ั้
เก็ บเป้าหมายไว้ ในใจและไม่เอียงเข้ าข้ าง
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
- ได้ รั บ การยอมรั บ และเคารพจาก
ผู้เข้ าร่ วมว่าเป็ นผู้มีประสบการณ์ และเป็ น
คนที่เข้ าอกเข้ าใจคนอื่น
- ไม่ได้ เน้ นที่ การพูดคุยเชิ งนโยบาย
แต่ เ น้ นการสร้ างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้เกี่ยวข้ องให้ มีการเรี ยนรู้ระหว่างกันและกัน
- จุดเน้ นไม่ได้ เน้ นทีก่ ารบรรลุข้อตกลง
แต่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าใจปั ญหาในภาพรวม
เพือ่ นําไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาด้วยการเปลีย่ นแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
การแยกการพูดคุยก่อนการสานเสวนา
ก่อนการสานเสวนาจะเริ่ มขึ ้น ผู้อํานวยการ
ประชุมอาจจะแยกการพูดคุยกับแต่ละฝ่ าย
ก่ อ น เพื่ อ สร้ างความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สร้ าง
ความไว้วางใจให้ทงสองฝ่
ั้
ายเห็นว่าไม่เอนเอียง
เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เพื่อทําความเข้ าใจ
ว่าแต่ละฝ่ ายมีความคิด ความรู้ สกึ อย่างไร

เพื่อประเมินว่าแต่ละฝ่ ายใครเป็ นผู้นํา ใคร
เป็ นผู้มมี บี ทบาททางความคิด เพือ่ ประเมินว่า
อาจจะมี ก ารต่อ ต้ า นจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
หรือไม่ รวมถึงเพือ่ ตังกฎ
้ กติการ่วมบางอย่าง
ร่ วมกันก่อนที่จะมาพูดคุยกัน เช่น สถานที่
เป็ นที่ ทัง้ สองฝ่ ายเห็นพ้ องต้ องกัน รวมถึง
คํานึงถึงปั จจัยอื่นๆ ด้ วยเช่น ความปลอดภัย
ความเป็ นกลาง ปลอดจากสือ่ มวลชน เป็ นต้ น
การจดบันทึกการพูดคุย การสานเสวนา
จําเป็ นต้ องมีการจดบันทึกการพูดคุย จะต้ อง
มีการเขียนรายงานความก้ าวหน้ าของการ
พูดคุย ปั ญหาอุปสรรคที่พบ และประเด็นที่
เป็ นประโยชน์ สําหรั บการพูดคุยครั ง้ ต่อไป
ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูอํานวยการประชุมได้ ทบทวน
ประเด็นสําคัญ และความรู้สกึ วัตถุประสงค์
ไม่ใช่การบันทึกว่าใครพูดอะไร ซึง่ อาจทําให้
คนพูด รู้ สึก อับ อายได้ ถ้ า รายงานเผยแพร่
ออกไป แต่เป็ นการสะท้ อนว่าสิ่งที่ เกิ ดขึน้
ในกลุม่ และประเด็นที่ได้ คืออะไร
ขัน้ ที่สอง : ระบุปัญหาและค้ นหา
ความสัมพันธ์ (Mapping And Naming
Problems And Relationships)
“ปั ญ หาที่ เ ราต้ อ งจัด การลํ า ดับ แรก
คือ....”
ในขันนี
้ ้จะให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องระบุภาพรวม
ทังหมดของปั
้
ญหาทีเ่ กิดขึ ้น จะเป็ นการสํารวจ
สิง่ ที่อยูใ่ นใจของแต่ละคน การพูดคุยจึงเป็ น
การพู ด คุย ในประเด็ น ที่ ก ว้ า งเพื่ อ ให้ เ ห็ น
ภาพรวมของปัญหาและประเมินความสัมพันธ์

อาจทําให้ ทราบถึงปั ญหาที่แต่ละฝ่ ายเข้ าใจ
กันผิด ซึง่ แต่ละฝ่ ายอาจจะเล่าถึงความเจ็บปวด
ที่ต้องเผชิญ การพูดคุยในขันตอนนี
้
้อาจจัด
พูดคุยหลายครัง้ การพูดคุยในขันที
้ ่สองนี ้จะ
ยุติลงต่อเมื่อ มีการตังคํ
้ าถามว่าอะไรหรื อ
ปั ญหาใดที่เราต้ องการจัดการเป็ นลําดับแรก
กระบวนการสานเสวนาควรจะต้ อง
ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเห็นพ้ องต้ องกันในกฎ กติกา
หรื อกระบวนการที่เกิดขึน้ การสานเสวนา
เริ่ มต้ นด้ วยการมาพูดคุยและรับฟั งว่าแต่ละ
ฝ่ ายมีความรู้ สกึ ความเข้ าใจอย่างไร คนที่
เข้ าร่วมก็จะเริ่มรู้จกั กันมากขึ ้นทังจากความคิ
้
ด
ความรู้ สึ ก ประสบการณ์ ซึ่ ง การพู ด คุ ย
งไม่ได้รบั สิง่ ทีก่ ล่าวมา การพูด
ครังแรกอาจจะยั
้
ถึงความรู้สกึ ความคาดหวัง ความกลัวไม่ใช่
เรื่ องง่ายเพราะอาจเป็ นการแสดงถึงความ
อ่อนแอ การสานเสวนาต้องพยายามให้เปิ ดเผย
ความรู้สกึ เช่น ความหวาดกลัว แต่ที่สําคัญ
คือเพื่อความเข้ าใจที่มากขึน้ เกิ ดการรั บรู้
อารมณ์ ซึ่ ง กั น และกั น ว่ า ทํ า ไมเขาจึ ง คิ ด
เช่นนัน้ การสานเสวนาจะไม่เกิดประโยชน์
เลยถ้ า ไม่ไ ด้ เ ปิ ดเผยความรู้ สึก ที่ อ ยู่ลึก ใน
จิตใจ
การสานเสวนาไม่ได้ เน้ นแต่เพียงปั ญหา
ทางเทคนิคหรือการแก้ ปัญหาทางเทคนิค แต่
เน้ นที่ความสัมพันธ์ ที่มีต่อกัน พิจารณาว่า
ความสัมพันธ์ ด้านใดบ้ างที่นํามาสู่ปัญหา
ถ้ ามุง่ เน้ นการแก้ ทปี่ ั ญหาทางเทคนิคจะไม่ได้
รับคําตอบเรื่ องความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
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การสานเสวนาต้ องทําให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมรู้ สึกว่า
อีกฝ่ ายก็เป็ นเพื่อนมนุษย์เหมือนกับเรา และ
ปรับเปลีย่ นมุมมองแบบเหมารวม (Stereotypes)
อัน จะนํ า มาซึ่ง ความเคารพในความเป็ น
เพื่อนมนุษย์ซงึ่ กันและกันมากขึ ้น และนํามา
สูค่ วามไว้ วางใจ การเล่ าเรื่อง (Story Telling)
ทรงพลังมากในการทําให้เห็นมิตคิ วามเป็ น
มนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งกั น และปรั บเปลี่ยนจาก
การเป็ นศัต รู ม าเป็ นมิ ต ร จะทํ า ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความรู้ สึ ก ความเจ็ บ ปวดของอี ก ฝ่ าย
ผู้อํ า นวยการประชุม ควรใช้ ทัก ษะการฟั ง
อย่างตังใจและทํ
้
าให้ เวทีรับฟั งซึง่ กันและกัน
อย่างแท้ จริ งถึงสิ่งที่แต่ละคนพูด และทําให้
เขารู้ สกึ ว่าควรจะต้ องกลับมาพูดคุยอีกครัง้
เนื่ อ งจากเป็ นเวที ที่ มี ก ารรั บ ฟั ง กั น อย่ า ง
แท้ จริ ง ทุกคนมีส่วนร่ วม และมีความเป็ น
เจ้ าของกระบวนการนี ้
ปั ญหาที่
อ า จ เ กิ ด ขึ ้น
คือการต่อต้ าน
จากกลุ่ ม ที่ ไ ม่
สามารถยอมรับ
ความเสี่ ย งได้
ว่าฝ่ ายตรงข้ าม
มี ค วามรู้ สึ ก ที่
สู ญ เสี ย ทุ ก ข์
เดื อ ดร้ อน คื อ
กลัวความรู้ สึก
ของฝ่ ายตรงข้ ามทีจ่ ะระเบิดออกมา แนวทาง
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แก้ ไขมีสองแนวทางคือ แนวทางแรก มอง
ย้ อนกลับไปในอดีตว่าเกิดอะไรขึ ้น ภายหลัง
จากการฟั ง กัน ถึ ง ความรู้ สึก ที่ ลึก ลงไปใน
จิตใจ อาจจะนําไปสู่ผลคือการแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบบางส่ ว น แม้ แต่ ก ารขอโทษ
บาดแผลก็จะถูกเยียวยาได้ จากการยอมรับ
สิง่ ทีเ่ กิดขึ ้น นําไปสูก่ ารให้ อภัยและการทํางาน
ร่วมกันต่อไปได้ ข้ อดีคอื เป็ นการทําให้ ชดั เจน
และนําไปสู่สมั พันธภาพระหว่างกันได้ แต่
ข้ อ เสี ย คื อ ความรู้ สึก ที่ ป ลดปล่อ ยออกมา
อาจนําไปสูก่ ารทําลายบรรยากาศการพูดคุย
แนวทางที่สอง มุง่ ไปข้ างหน้ า เน้ นที่ปัญหาที่
เกิดขึ ้น ข้ อดีคือลดการเผชิญหน้ ากับอารมณ์
ที่อาจระเบิดออกมา ข้ อเสียคือไม่ได้ ทําใน
สิง่ ที่ควรทําทังภาพรวม
้
ในขัน้ นีต้ ้ องทําให้ มนั่ ใจว่าความห่วง
กังวล ความห่วงใยมี ความครบถ้ วน เพื่ อ
ทํ า ให้ เ ขารู้ สึ ก
ว่าอยากจะทํางาน
ร่ ว มกั น ต่ อ ไป
ในอนาคต ผล
ที่ ไ ด้ คื อ ก า ร
ต่ อ ต้ า น จ า ก
ฝ่ ายต่างๆ หมด
ไป ผู้ เข้ าร่ ว ม
สามารถพูดคุย
กันเองได้โดยตรง
แต่ละฝ่ ายพร้ อม
ที่จะพูดคุยกันลงลึกในรายละเอียดต่อไป

ขัน้ ที่สาม : ตัดสินใจเลือกทางเลือก
ร่ วมกัน ตรวจสอบปั ญหาและความสัมพันธ์
เพื่อเลือกทิศทาง และคือทางที่เราต้องการ
จะเคลื่อนไป (Probing Problems and
Relationships to Choose a Direction)
“นี่คือทิศทางที่เราต้ องการขับเคลื่อน
ไป”
เป้าหมายขันตอนนี
้
้คือนิยามปั ญหาที่
ต้องการจะทํางานร่วมกัน และคิดถึงยุทธศาสตร์
ในการทํางานร่วมกัน ภารกิจคือ เลือกปั ญหา
อย่างเจาะจงเพื่อกําหนดทิศทางการทํางาน
ร่วมกันและเพื่อนําไปสูค่ วามสัมพันธ์ที่ดี ใน
ช่วงท้ ายขันตอนนี
้
ผู้ ้ เข้ าร่วมจะตัดสินใจว่าจะ
ทํางานร่วมกันเพือ่ เปลีย่ นแปลงสูค่ วามสัมพันธ์
ที่ ดี สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ทํา งานร่ วมกั น และสิ่ ง ที่ ต้ อ งอุทิ ศ ให้ กับ
การเปลีย่ นแปลง คนที่เข้ าร่วมพร้ อมที่จะคิด
และทํางานร่วมกันต่อไป
สิง่ ทีไ่ ด้ จากขันตอนนี
้
้คือ การสานเสวนา
ที่ ลึ ก ลงในรายละเอี ย ดที่ ชั ด เจนและ
เปลี่ ย นแปลงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งกัน ได้
การมองซึ่ ง กั น และกั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ในทางที่ดีตอ่ กันมากขึ ้น โดยมีการพิจารณา
ต้นทุนของการดําเนินการเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ในขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการสร้ างทางเลือก
ต่างๆ และตัดสินใจเลือกทิศทาง หลังจากที่
ได้ ทางเลื อ กต่ า งๆ หลายทางเลื อ กแล้ ว
เข้ าใจผลของทางเลือกต่างๆ แล้ ว ก็จะมา
พูดคุยกันเพื่อเลือกทางเลือกร่ วมกันเพื่อจะ

ได้ ขับ เคลื่ อ นไปด้ ว ยกั น ขั น้ ตอนนี เ้ ป็ น
ความมุ่ ง มั่ นของผู้ เ ข้ า ร่ วมว่ า จะยั ง คง
ต้ องการทํางานร่ วมกันต่ อไปหรื อไม่ ถ้ า
กลุ่มพร้ อมจะทํ างานร่ วมกันต่อให้ ถามว่า
อะไรคืออุปสรรคในการขับเคลื่อนงานไปสู่
ทิ ศ ทางที่ ต้ องการ? ถ้ ากลุ่ ม ไม่ พ ร้ อมจะ
ขับเคลือ่ นงานต่อไป ให้ เขียนว่าทําไมจึงยาก
ที่กลุ่มจะทํางานร่ วมกันต่อไป คําถามเช่น
ประเด็นปั ญหาหลักคืออะไร? ใครบ้ างที่ควร
เข้ ามาเกี่ยวข้ องในการจัดการปั ญหา?
ขัน้ ที่ส่ ี : วางแผนสู่การปฏิบตั ิ
“แผนปฏิบตั กิ ารจะเป็ นอย่างไร?”
ขันตอนนี
้
้จะลงในรายละเอียดให้ มาก
ที่สดุ ในแผนปฏิบตั ิการ โดยเป็ นการทํางาน
ร่วมกันเพือ่ นําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสัมพันธภาพ
และความสัมพันธ์ ของสังคมที่ ควรจะเป็ น
บนพื ้นฐานที่ว่าการทํางานร่ วมกันสามารถ
เปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ตอ่ กันได้
จัดทํ ารายการที่ เป็ นอุปสรรคในการ
ขับ เคลื่ อ นงาน การขาดแคลนทรั พ ยากร
ทัศนคติด้านลบต่อกัน ความเจ็บปวดทีม่ ตี อ่ กัน
และพิจารณาว่าทําอย่างไรถึงจะแก้ ปัญหา
อุปสรรคเหล่านี ้ได้ และใครควรจะเข้ าร่ วม
รับผิดชอบ ซึง่ อาจจะเป็ นบุคคลต่างๆ แต่ที่
สํ า คัญ คื อ ผู้ เข้ าร่ ว มเองเป็ นผู้ ที่ ตัด สิ น ใจ
ผลักดันงานเหล่านี ้ต่อไป
สิง่ ทีไ่ ด้คอื แผนปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามชัดเจน
และประสบการณ์ที่ได้ จากผู้เข้ าร่วมที่เชื่อว่า
เป็ นไปได้ ทจี่ ะขยายแนวความคิดนี ้ออกไปได้
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โดยก็ยงั คงมีความเป็ นตัวตนของฝ่ ายตนเอง
อยู่ มิ ไ ด้ ถูก ลบหายไป จุด เปลี่ ย นผ่า นคื อ
คําถามที่วา่ พวกเราจะหยุดอยูแ่ ค่การพูดคุย
เท่านันใช่
้ ไหม เพื่อนําไปสูก่ ารขับเคลือ่ นงาน
ร่วมกัน ซึง่ เป็ นสิ่งสําคัญมากถ้ าผู้เข้ าร่ วม
เป็ นผู้คดิ และพูดออกมาด้ วยตัวเอง
ขัน้ ที่ห้า : ทํางานร่ วมกัน ทําให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลง (Acting Together To
Make Change Happen)
“อะไรที่พวกเราจะทําต่อไป”
ขัน้ ตอนนีย้ ากในแง่ของการขยายวง
จากการสานเสวนาวงเล็ ก ๆ ไปสู่สัง คมที่
ใหญ่ขึ ้น จากการทํางานร่วมกัน ได้ ตดั สินใจ
ร่ ว มกัน หาวิ ธี ก ารทํ า อย่ า งไรเพื่ อ นํ า ไปสู่
การปฏิบตั ิ รวมถึงการขยายผลไปสูผ่ ้ เู กีย่ วข้ อง
อื่นๆ ด้ วย โดยอาจต้ องพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ
ในชุมชน เช่น มี ความปลอดภัยมากน้ อย
แค่ไหนในการดําเนินการ มีความเสี่ยงอะไร
บ้างทีต่ ้องคํานึงถึง รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพ
ในการบรรลุเป้าหมาย จะยิง่ ดีมากขึ ้นถ้ าคนที่
เข้ า ร่ ว มมี ศัก ยภาพในการขับ เคลื่ อ นงาน
อยูแ่ ล้ ว ตัวอย่างของอิสราเอลกับปาเลสไตน์
เช่ น การทํ า งานร่ ว มกัน มารณรงค์ เขี ย น
เผยแพร่ จ่ า ยแจกเอกสารเพื่ อ การสร้ าง
สันติภาพให้ เกิดขึ ้น โดยมีเครือข่ายของแต่ละ
ฝ่ ายได้ ร่วมกันรณรงค์งานดังกล่าวเพือ่ ให้ เกิด
สันติภาพขึ ้นระหว่างสองชุมชน
การขับเคลื่อนงานสามารถทํ าได้ ใน
หลายทางเลื อ ก เช่ น ทํ า โดยปั จเจกที่ มี
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ความสัมพันธ์ กับองค์กรต่างๆ อยู่แล้ ว จึง
เป็ นการประหยัดต้ นทุน แต่ผลกระทบต่อ
สังคมอาจจํากัด หรื อการทํางานร่วมกันเป็ น
กลุม่ ตามแผนทีไ่ ด้ ทาํ ร่วมกัน โดยประสานกับ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน การเน้ นเชิญชวนให้
ภาครัฐและเอกชนเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย
ขัน้ ตอนที่ 5 จุ ด เน้ น สํ า คัญ คื อ การ
ตัดสินใจทํางานร่วมกันเพือ่ ผลักดันให้สนั ติภาพ
เป็ นจริง แต่ไม่วา่ จะทํางานในรูปแบบใดก็ตาม
จะต้ องไม่เสียหลักการพื ้นฐานคือสัมพันธภาพ
ที่เกิดขึ ้นระหว่างกัน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
สําคัญมาก ไม่ใช่เน้ นแต่การกระทําให้ เกิดขึ ้น
ได้เท่านัน้ การทํางานร่วมกันนําไปสูส่ มั พันธภาพ
ทีด่ ตี อ่ กันได้ รวมถึงการเปลีย่ นมุมมองต่อกัน
ในด้ านลบ

บทสรุ ป
การสานเสวนามิ ใ ช่ คํ า ตอบทัง้ หมด
สําหรั บสังคมไทย แต่การสานเสวนาเป็ น
จุดเริ่ มต้ นในการจุดประกายให้ คนในชาติ

หั น หน้ ามาพู ด คุ ย กั น และฟั งกั น แบบพี่
แบบน้ อง การสานเสวนาจะเกิดขึ ้นได้ จําเป็ น
ต้ องมีเจตจํานง (Will) ทังจากผู
้
้ นาํ และพลเมือง
ในชาติที่อยากเห็นประเทศก้ าวข้ ามพ้ นหล่ม
ความขัดแย้ งอย่างจริ งจัง ภายใต้ บรรยากาศ
ที่ร่มเย็น ไม่ร้อนรุ่ม โดยทุกฝ่ ายช่วยกันสร้ าง
บรรยากาศให้ เกิ ดความปรองดองร่ วมกัน
อะไรที่จะกระตุ้นให้ เกิดความขัดแย้ ง ก็อาจ
จะพึงหลีกเลี่ยงไปก่อน การสานเสวนาหรื อ
การหันหน้ ามาพูดคุยกันคงมิใช่การมาพูดคุย
กันเฉยๆ แต่ต้องมีการออกแบบกระบวนการ
การพูดคุยให้ ดี เพราะถ้ ามาพูดคุยกันทันที
ระหว่างคนทีข่ ดั แย้ งกัน อาจจะนําไปสูป่ ั ญหา
ที่ ม ากขึ น้ และจะกลายเป็ นการเร่ ง ให้
ความรุ นแรงเกิดขึ ้นมาอีกครัง้ จะกลายเป็ น
เวทีมาชี ้หน้ าว่ากัน ว่าอีกฝ่ ายผิด ตนเองถูก
การสานเสวนาอาจมิได้ เป็ นการพูดคุยกัน
เฉพาะการสร้ างความปรองดองในชาติ
แต่เป็ นการกําหนดอนาคตของประเทศ
ร่ วมกัน ประเทศไทยในสิบปี ยี่สบิ ปี ข้ างหน้ า
ควรจะเป็ นอย่างไร เพื่อลูกหลานของเราจะ
สามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างสันติ
การสานเสวนาในอนาคตจึงต้ องมา
ออกแบบกระบวนการสานเสวนาร่วมกัน โดย
สิ่งที่ ควรคํานึงถึงก็ คือ ความสัมพันธ์ อันดี
ของคนในชาติต้องเกิดขึ ้น มีพื ้นที่ปลอดภัยที่
รู้ สกึ ว่าอยากจะแสดงความคิดเห็น พูดแล้ ว
ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็ นภัยกันตนเอง มีกติกา
ที่ แต่ละฝ่ ายเห็นพ้ องต้ องกันในการพูดคุย

ไม่ม าเน้ น การโต้ แ ย้ ง หรื อ โต้ เ ถี ย งกัน เกิ ด
การแสดงความคิดเห็นและความรู้ สึกที่จะ
ทําให้ เข้ าอกเข้ าใจซึ่งกันและกัน จนกระทัง่
นํ า ไปสู่ท างออกร่ ว มกัน อย่ า งสร้ างสรรค์
สําหรับคนในสังคม
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