














กระบวนการยตุธิรรมเปน็คำทีส่ำคญัและมคีวามหมายมาก แตค่นสว่นใหญย่งัมคีวามรูส้กึวา่เปน็เรือ่งทีห่า่งไกลจากการ

ดำเนนิชวีติตามปกตขิองผูค้นโดยทัว่ไป จงึไมใ่ครใ่หค้วามสำคญัและไมใ่ครใ่หค้วามสนใจ ทีจ่รงิคำวา่กระบวนการยตุธิรรม

เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน  
 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน 

ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียมกัน  
 

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ  
 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน 

จะไม่มีวันลดน้อยลงได้ 
 

จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ

ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง 
 

ศนูยศ์กึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย แมจ้ะเปน็องคก์รอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้ไดไ้มน่านนกั แตม่คีวามมุง่มัน่

และตั้งใจจริงที่จะเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุติธรรมในลักษณะคู่ขนานไปกับสังคม นับว่าเป็น

จุดริเริ่มที่จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง หากในอนาคตองค์กรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำเนิน

งานนี ้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ

รว่มใจ ชว่ยกนัแกป้ญัหาความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคมไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 
 

ที่สำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา เชื่อถือ 

เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล  
 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำรงความ

เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม  
 

มีนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ

กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย

บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย 
 

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน

ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต 

 

*  ถอดเทปคำกล่าวอำนวยพรโดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย 
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* เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ peer reviewช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความข้อเขียนของผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะนำข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร“ยุติธรรมคู่ขนาน“ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆสอดคล้องกับ
ความรู้ความ  ชำนาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน  หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ  จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับถัดไป



ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ 
ปริญญาเอกสังคมวิทยา  มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon) 

ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร์),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU, 
Cert. in Building a Business, SAïD Business School (Oxford) 

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์  สิทธิสมวงศ์ 
แพทยศาสตร์บัญฑิต  จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 

ดร. จิรวรรณ  เดชานิพนธ์ 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Diplome d Etudes approfondies University 
d Aix-Marseille III, France, 

Docteur de Troisime Cycle University de 
Droit, d Economie et des Sciences 

d Aix-Marseille, France. 

ศ.ดร. ธวัชชัย  ตันฑุลานิ 
Ph.D. (Chemistry), 

Texas A&M University 
B.Eng. (Mining Engineering), 

Chiang Mai University 

ผศ.ดร. ปารีณา  ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร) 
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา) 

LL.m. (Pennsylvania) 
LL.M. (Harvard) 

S.J.D. (Wisconsin) 

รศ.ดร. พิษณุ  เสงี่ยมพงษ์ 
B.A. (International Studies), 

The American University 
MPA (Public Policy and Management), 

The Ohio State University 
Ph.D. (Public Policy Analysis and 

Administration), Saint Louis University 

อาจารย์นพพล  วิทย์วรพงษ์ 
P.P.E. (University of Oxford) 

M. Phil. (Economic Development) 
University of Bath 

Ph.D.candidate in Economic 
(University of North Carolina, Chapel Hill) 

คุณเขตขัณฑ์  ดำรงไทย 
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC, 

M.B.A. (Griffith University, Brisbane) 



ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ที่ผ่านมา 

พิธีคารวะสดุดีวีรชนในเหตุการณ์ รศ.๑๑๒ และในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 
การเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พร้อมด้วยการร่วมเสวนา เรื่อง “พระราชกุศโลบายที่ไม่ทำให้สยามตกเป็นเมืองขึ้น” 
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ 
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ขอแสดงความซาบซึ้งสำนึกในความกรุณา
และกราบขอบพระคุณประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักด์ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาวิจัยฯท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามดังนี้เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องในงานพระราชทานดินบรรจุร่างคุณพ่อเซียลักแซ่ตัน
(คุณพ่อกรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ)

 
	 ๑.	 พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์		ประธานองคมนตรี	
	 ๒.	 นายธานินทร์		กรัยวิเชียร			องคมนตรี	
	 ๓.	 นายพลากร		สุวรรณรัฐ			องคมนตรี	
	 ๔.	 นายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ		นายกรัฐมนตรี	และภริยา	
	 ๕.	 นายสาทิตย์		วงศ์หนองเตย		รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	
	 ๖.	 ผศ.ดร.ประพจน์		อัศววิรุฬหการ		คณบดี	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 ๗.	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และผู้แทน	
	 ๘.	 หม่อมหลวง	ไกรฤกษ์		เกษมสันต์		ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา	อดีตรองประธานศาลฎีกา	
	 ๙.	 พลเอก	สนธิ		บุญยรัตกลิน		อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและ	
	 	 ผู้บัญชาการทหารบก	พร้อมด้วยภริยา	
	 ๑๐.	 พลเอก	ยุทธศักดิ์		ศศิประภา	ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและภริยา	
	 ๑๑.	 นายสุรพล	พงษ์ทัดศิริกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและภริยา	
	 ๑๒.	 นายยืนหยัด		ใจสมุทร		อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ	
	 	 ประธานอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 ๑๓.	 นายศุภชัย		ใจสมุทร		รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	
	 ๑๔.	 นายวัชระ		กรรณิการ์		รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	
	 ๑๕.	 นายวิชช์		จีระแพทย์		อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ	สำนักงานอัยการสูงสุด	
	 ๑๖.	 พลตำรวจเอก	วัชรพล		ประสารราชกิจ		รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	
	 ๑๗.	 คุณประเสริฐ		บุญสัมพันธ์		ประธานคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร	บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	
	 ๑๘.	 คุณสรัญ		รังคสิริ	และภริยา		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	
	 ๑๙.	 คุณหญิงสุดารัตน์	เกยุราพันธ์	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
	 ๒๐.	 คุณเนวิน		ชิดชอบ	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
	 ๒๑.	 คุณรัตนา		เจริญศักดิ์		ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(สทท.๑๑)	
	 ๒๒.	 ดร.ฤทัย		หงส์สิริ		อธิบดีศาลปกครองกลาง	
	 ๒๓.	 คุณเกียรติชัย		พงษ์พาณิชย์		ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์	“ข่าวสด”	ในเครือสำนักพิมพ์มติชน	
	 ๒๔.	 ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
	 ๒๕.	 พ.ต.อ.	สหัส		โหรวิชิต		ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	
	 ๒๖.	 พ.ต.อ.	ชัยชนะ		จิตต์ธรรม		ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่	จังหวัดชลบุรี	
	 ๒๗.	 นายวิทยา		คุณปลื้ม		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
	

(กราบขออภัยที่ไม่สามารถระบุรายนามท่านผู้มีเกียรติอีกเป็นจำนวนมากได้)	



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานดอกไม้ให้กับ 
คุณพ่อเซียลัก  แซ่ตัน  
ณ โรงพยาบาลศิริราช 

โดยมีผู้แทนพระองค์  คือ 
นายติระวัฒน์  สุจริตกุล 

เป็นผู้อัญเชิญดอกไม้  นำความ 
ปลื้มปิติเป็นล้นพ้นต่อครอบครัว 

“วาณิชวิวัฒน์”  ทุกคน 

พ.ต.อ.สหัส  โหรวิชิต  ผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจภูธรบางปะกง 

เป็นผู้แทนฯ  ในการอัญเชิญดินพระราชทาน 
สำหรับการทำพิธีบรรจุร่าง 
ของ คุณพ่อเซียลัก  แซ่ตัน 

ซึ่งมีการเคลื่อนไปบรรจุยังสุสานไหหนำ  
อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ 
อัญเชิญมาลาโดยมี 

รศ.นพ.สมพงษ์  สุวรรณวลัยกร 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เป็นผู้วางมาลา 



นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา (สวมสูทสีเข้ม) ในฐานะญาติสนิทฝ่ายคุณพ่อฯ 
พร้อมด้วย พ.ต.อ.สหัส  โหรวิชิต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะกง 

พ.ต.ท.ธีระชัย  มานิพพาน รองผู้กำกับการฯ และ พ.ต.ท.วัชเรศร์  น้อยประดิษฐ์ 
รองผู้กำกับการฝ่ายปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่ ชลบุรี  ร่วมพิธีคารวะร่างคุณพ่อเซียลัก  แซ่ตัน 

ณ  วัดบางสมัคร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  ก่อนร่วมเดินทางไปยังสุสานใหหนำ 

นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีคารวะคุณพ่อฯ 
ในโอกาสได้รับพระราชทานดินบรรจุร่าง 

คุณพ่อเซียลัก  แซ่ตัน 
(คุณพ่อกรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ) 

ณ  สุสานใหหนำ  จังหวัดชลบุรี 

พล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ 

กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ 
คุณอานพวรรณ  คงวงวรรณ 

(คุณอาของกรรมการผู้อำนวยการ 
ศูนย์ศึกษาวิจัยฯ) 

ณ  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพ 
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วารสาร “ยตุธิรรมคูข่นาน(ThaiJusticeWatch)” เปน็วารสารราย 6 เดอืน มวีตัถปุระสงคส์ำคญัใน

การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็ธรรมทางสงัคม (Social Justice) ในเชงิ

สหวทิยาการ ดว้ยความเปน็กลางตรงไปตรงมาและผา่นการคดักรองการตพีมิพโ์ดยคณะผูท้รงคณุวฒุิ

ทีม่คีวามรูค้วามชำนาญเฉพาะดา้น 

 

การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป

สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย www.thaijustice.org, 

www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ

เขียนเชงิวชิาการและระบบการอา้งองิ (references) ทีเ่ปน็มาตรฐานสากลทัว่ไป 

 

ทัง้นีห้ากทา่นผูใ้ดประสงคจ์ะบรจิาคหรอืใหก้ารสนบัสนนุการดำเนนิงานของศนูยศ์กึษาวจิยัฯ สามารถ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในนาม  “คณะบุคคลศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-98700-2  ซึ่งในนามของ

ศนูยศ์กึษาวจิยัฯ ขอใหส้ตัยาบนัทีจ่ะดำเนนิกจิกรรมทกุประการบนพืน้ฐานแหง่ประโยชนข์องสงัคมสว่นรวม

เพื่อความเป็นธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง 
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บรรณาธกิาร

 

 



คณะผู้จัดทำวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน”  มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ ศูนย์ศึกษาวิจัย

และพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ดำเนินการจัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ในวาระครบรอบปีที่ ๕ 

ฉบับที่ ๑ ด้วยการเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “จ.ภ.” ขึ้นพิมพ์บนปกหน้า  พร้อมด้วยพระฉายาลักษณ์  

เพื่อความเป็นสิริมงคล 


การจัดทำวารสารฯ ฉบับนี้นอกจากจะมุ่งในการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แล้ว ภายในเล่มยังมีเนื้อหาที่เปิดกว้างให้แก่นัก

วิชาการและผู้สนใจส่งบทความข้อเขียนทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้ได้รับโอกาสตีพิมพ์เมื่อผ่านการ

ประเมินคุณค่าทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (PeerReview)ซึ่งให้ความกรุณาในการอ่านและให้

คำแนะนำในการตีพิมพ์บทความข้อเขียนสำหรับวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน”นี้ เป็นวิทยาทานด้วยความเต็มใจ

เสมอมา


โดยในฉบับนี้ทางคณะบรรณาธิการมีผลงานทรงคุณค่าของบุคคลต่างๆที่มีความน่าสนใจทั้งในประเด็นปัญหา

ร่วมสมัย  คือ  ปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาติที่มีรูปแบบอันแยบยลแฝงตัวมาด้วยกลไกของ

กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังเกิดจากการนำเข้าวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่าง

ต่อเนื่องของประเทศซึ่งมีอิทธิพลต่อความเชื่อและความคิดอ่านของเยาวชนไทยซึ่งเป็นบทความที่บรรณาธิการ

นำเสนอในโอกาสเขา้รว่มการเสวนาเกีย่วกบั“พระราชกศุโลบายทีไ่มท่ำใหส้ยามตกเปน็เมอืงขึน้”จดัโดยชมรม

คนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการและวารสารฯยังได้รับความสนใจจากรศ. ดร. ไชยรัตน์   

เจริญสินโอฬารอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กรุณาให้เกียรตินำเสนอบทความที่

เคยตีพิมพ์ในวารสารSoutheastAsiaAffairs2010เรื่องThailand2009UnusualPoliticsBecomesUsualซึ่ง

ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการหารือกับผู้เขียน(รศ.ดร.ไชยรัตน์ฯ)และได้รับอนุญาตให้มีการปรับแก้

ตัดทอนบางส่วนของบทความเพื่อความเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการรุ่นใหม่จากคณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกถึง๒ท่านได้ให้ความสนใจและนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ

ของเราได้แก่ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับ“การจดัทำงบประมาณแบบมสีว่นรว่มในระดบัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล:ฤาเสยีง

ของประชาชนจะมีความหมาย?”  และดร.อุนิษา  เลิศโตมรสกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อว่าด้วย “ความรุนแรงในครอบครัว :บทเรียน

และแนวทางแก้ไข”



ขณะเดียวกันวารสารฯยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากบุคคลสำคัญของสังคมอีก๒ท่านที่ได้กรุณาอนุญาตให้

ทางวารสารฯนำบทความที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้มาตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน

ส่วนของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นครประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความ

ปรองดองแห่งชาติ(คอป.)เกี่ยวกับ“หมายจับและการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ”และ“ชุมนุมความคิด” ของ

ดร.ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรมกรรมการปฏิรูปประเทศไทย


พร้อมกันนี้กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาวิจัยฯทุกท่าน ใคร่ขอแสดงความยินดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษา

วิจัยฯ ที่มีความเจริญก้าวหน้าในทางราชการรวมทั้งงานอาชีพของแต่ละท่าน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  

ตณัฑุลาน ิในโอกาสไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ศาสตราจารย์และยงัไดร้บั

รางวัลนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในขณะที่  ดร.อมร  วาณิชวิวัฒน์  

ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) โดยการเสนอ

ชื่อของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์  ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงที่ได้รับ

ความไว้วางใจดังกล่าว  


ยิ่งกว่านั้นยังมีความน่ายินดีที่มีผู้สนใจให้ความกรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เพิ่มเติมอีก

จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสดในเครือ “มติชน” อดีต

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์  

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ

เป็นอย่างสูงด้านการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักยอมรับอย่างกว้างขวาง  
 

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะบรรณาธิการต้องขอแสดงความขอบคุณมายัง  คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่)  และ คุณสรัญ  รังคสิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ที่กรุณา

ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา  ทางคณะ

บรรณาธิการจึงใคร่ขอเชิญชวนนักคิด นักเขียนและผู้สนใจ ได้ส่งข้อคิดความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

และเรื่องที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  มาเพื่อทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้พิจารณา

ประเมินผลงานเพื่อเสนอลงพิมพ์ในวารสารฯ ของเรา ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ได้มีเว้ปไซต์เพิ่มเติมอีก

หนึ่งแห่ง คือ www.thaijustice.net  และ อีเมลล์ a.wanichwiwatana@gmail.com ไว้สำหรับ เป็นช่องทางใน

การสื่อสารระหว่างกัน  
 
 

   อมร  วาณิชวิวัฒน์, D.Phil. (Oxon)  

   กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย 
   บรรณาธิการ 
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©
 ปรับปรุงเพิ่มเติมจากบทความที่ลงพิมพ์ในหนังสือเรื่อง “รัฐคดี วิถีโลก” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ในวาระ

เกษียณอายุราชการในปี พุทธศักราช   ๒๕๕๓ 

บทนำ

 

นักวิชาการจำนวนหนึ่งเรียกประเทศไทยว่า “รัฐไทย” ในความหมายที่อ้างอิงตามเนื้อหาที่ถอดความ

มาจากคำว่า Nation State หรือบางทีมีผู้แปลว่า “รัฐชาติ” ที่จะต้องครบถ้วนด้วยองค์ประกอบสำคัญ

ทั้งประเด็นว่าด้วยอำนาจอธิปไตยดินแดนอาณาเขตที่อยู่ในอาณัติรวมทั้งคณะผู้บริหารประเทศและ

“พลเมือง” ซึ่งคำนี้ระยะหลังก็มีคนนำไปตีความหรือขยายความให้เป็นคำพิเศษโดยมีนัยเกี่ยวกับสิทธิ

และหน้าที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกซึ่งยังจำได้ดีว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของเราท่านหนึ่งเคยปรารภหรืออาจจะ

เรียกว่า “ค่อนขอด” นักวิชาการไทยทำนองว่าเก่งกาจสามารถในการประดิดประดอยถ้อยคำ เก่ง

ประชดประชันมากกว่าทำการศึกษาวิจัยอะไรที่เป็นรูปธรรม

 

สำหรับผู้เขียนมีความพึงพอใจกับการเรียกประเทศไทยว่า “ชาติไทย” เหมือนดังที่อาจารย์มหาวิทยาลัย

หรือครูบาอาจารย์จำนวนไม่น้อยนิยมให้ลูกศิษย์เรียกตนเองว่า “ครู” เหตุผลที่นิยมชมชอบคำว่า 

“ชาติ” มากกว่า “รัฐชาติ” มากกว่าคำว่า “ประเทศ” ไม่มีสิ่งใดเกินเลยไปกว่าความเป็น “คำดั้งเดิม” ที่

เรียกขานกันมาและส่วนตัวเชื่อว่ามีความสมบูรณ์อยู่เพียงพอไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงให้พิเศษไป

กว่านี้ 

 

อย่างไรก็ตามยังคงมีคำเฉพาะหลายคำที่อาจจำเป็นต้องให้นิยามหรือกล่าวถึงเป็นพอสังเขปเพื่อความ

เข้าใจที่ตรงกัน และมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกขานตามที่นักวิชาการอื่นๆ เห็นพ้องและมีความเข้าใจ

ตรงกนัเปน็สว่นใหญ ่อาท ิคำวา่ “จกัรวรรดนิยิม(Imperialism)” และคำวา่ “อธปิไตย(Sovereignty)” 

เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้มาทางด้านการเมืองการปกครองคงรับรู้ได้ถึงเนื้อหาสาระของ

ความหมายอันแท้จริงของคำทั้งสอง โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วยลัทธิจักรวรรดินิยมยุคใหม่ที่ก่อตัวขึ้น

มาคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่รู้จักกันในนามของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป ด้วยความพยายาม

ของหลายประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นที่พยายามแผ่ขยายอิทธิพลของตนทั้งการค้า การทหารและ

โดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ 
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การเมืองเข้าครอบงำประเทศที่อ่อนแอกว่าแต่มักอุดมด้วยทรัพยากรและสิ่งมีค่าที่ประเทศผู้ทรง

อิทธิพลเหล่านั้นมีความต้องการเข้าครอบครอง ทำให้คำว่า “จักรวรรดินิยม” กับคำว่า “อธิปไตย” เป็น

สองสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 

 

ทั้งนี้การเริ่มต้นของการเดินทางสำรวจแสวงหาดินแดนใหม่หรือ “โลกใหม่ (NewWorld)” ในห้วง

เวลาสองร้อยปีก่อนการถาโถมเข้ามารุกรานประเทศที่ด้อยกว่าด้วยกำลังทหารและแสนยานุภาพของ 

“ชาติมหาอำนาจ” ที่เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ติดนี้ ได้ส่งผลให้ชาติที่ด้อยกว่าต้องยอมให้มีการเปิดเจรจา

ที่ไม่เป็นธรรม เกิดการลิดรอนอำนาจอธิปไตยโดยชาติที่มีกำลังอำนาจเหนือกว่าในภูมิภาคต่างๆ ของ

โลก ซึ่งปรากฏการณ์ดังว่านี้ได้ส่งผลกระทบถึงความอยู่รอดของชาติไทยและคนไทยทั้งหมดโดยรวม

อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เฉพาะอย่างยิ่ง “จุดเปลี่ยนประเทศไทยครั้งสำคัญในเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒

หรือบางทีเรียกกันว่าวิกฤตการณ์ปากน้ำ” ที่คนไทยและราชนาวีไทยซึ่งร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดิน

อยา่งเคยีงบา่เคยีงไหลด่ว้ยความเสยีสละนีเ้ปน็เครือ่งเตอืนสตถิงึภยัคกุคามและอนัตรายของ “จกัรวรรดิ

นิยมมหาอำนาจ” ที่ยังไม่หมดไปแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีก็ตาม 

 

“จักรวรรดินิยม”เป็นความจงใจไม่ใช่เหตุบังเอิญ

 

Sir Rudyard Klipling นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้กล่าวในบทกวีของตนเองว่า “เป็นภาระของคนผิว

ขาวที่ต้องเข้ามาทำให้โลกนี้ดีขึ้น ( The white man’s burden)” ซึ่งหากเราวิเคราะห์ถึงภาระหน้าที่ซึ่ง 

Kipling กล่าวไว้นั้น นอกเหนือจากการเข้าปกครองหรือยึดครองแล้ว ชาติตะวันตกยังนำพามาซึ่งสิ่งที่

เราเรียกกันว่าเป็น “อารยธรรมตะวันตก ( Western Civilisation )” อีกด้วย  

 

สาเหตุสำคัญในมุมมองที่ว่าการรุกคืบของ “จักรวรรดินิยม” หาได้เป็นเหตุบังเอิญหรือเกิดขึ้นเพราะผล

พวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การขยายเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และเรื่องอื่นใด แต่ต้องยอมรับ

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจงใจและเป็นความตั้งใจของคนตะวันตกดังคำกล่าวที่ปรากฏอยู่ในบทกวีของ 

kipling ข้างต้น เพราะสิ่งที่คนตะวันตกได้ค้นพบจากการเดินทางสำรวจไปยังดินแดนใหม่กระทั่งค้น

พบว่าโลกใบนี้มีสัณฐานกลมเป็นการปฏิเสธความรู้ความเชื่อเดิมที่ท้าทายสถาบันศาสนาของตนอย่าง

ยิ่ง คนตะวันตกในยุคนั้นจึงเกิดความย่ามใจและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

อำนาจทางการทหาร” จะเป็นเครื่องนำพาความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งมาสู่ชาติของตนได้อย่างง่ายดาย 
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ยิ่งกว่านั้นแนวคิดการคัดเลือกสรรเผ่าพันธ์ตามธรรมชาติดังปรากฏอยู่ในงานเขียนของนักวิทยาศาสตร์

ชาวอังกฤษที่รู้จักกันดี คือ Charles Darwin ในเรื่องว่าด้วย “การอยู่รอดของผู้มีความแข็งแรงกว่า (The 

survival of the fittest)” เป็นอีกหลักฐานหนึ่งในการสำทับรับรองให้เห็นว่า คนตะวันตกได้มองเห็น 

“ความแตกต่างที่แฝงอยู่ในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์” ที่แม้ในปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์และประสบการณ์

ตรงของผู้คนทั่วโลกก็เป็นประจักษ์พยานยืนยันตรงกันว่า “มนุษย์มีความแตกต่างกันในเชิงพันธุกรรม

ทั้งด้านสรีระร่างกายและภูมิปัญญา”  

 

ผนวกเข้ากับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ แบบก้าวกระโดดในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ระหว่างยุคแห่งการปฏิวัติภูมิปัญญา (Enlightenment age) เชื่อมต่อกับยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ไดเ้ปน็ปจัจยัสนบัสนนุแสนยานภุาพทัง้ในดา้นการทหารและการเมอืงการปกครองใหก้บัประเทศตา่งๆ 

ในยุโรปขณะนั้นที่มักมีสายสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในบางราชวงศ์อาจนับได้ว่าเป็นเครือญาติกันแม้

จะเป็นผู้ปกครองอยู่ในถิ่นฐานดินแดนคนละประเทศก็ตาม 

 

บนความใกล้ชิดเช่นนี้ทำให้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาได้ดำเนินไปอย่างค่อนข้างราบรื่น

และบนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันแม้จะมีบางช่วงเวลาที่มีการศึกสงครามหรือความไม่สงบภายในของ

แตล่ะประเทศเปน็สิง่ขดัขวางอยูบ่า้งกม็ไิดท้ำใหก้ารพฒันาในดา้นตา่งๆ ตอ้งสะดดุหยดุยัง้ลงแตอ่ยา่งใด 

 

สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาติตะวันตกมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในความแตกต่างของเผ่าพันธุ์ที่ตนเป็นและ

มองการณ์ไกลไปถึงการแข่งขันระหว่างชาติมหาอำนาจด้วยกันเพื่อเข้าครอบครองโลกทั้งโลก โดย

มองถึงเป้าหมายหลักในแต่ละทวีปทั่วโลกว่าหากจะยึดครองโลกใบนี้ได้ทั้งหมดจะต้องเข้าถึงดินแดน

หรือพื้นที่ใดบ้างเป็นสำคัญ เช่น การมองเห็นตะวันออกกลางเสมือนเป็นทางแยกของแหล่งวัฒนธรรม 

(cultural crossroad)๑ ซึ่งในทวีปเอเชียนี้ “ประเทศจีน” ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ แต่บนความ

คิดเห็นที่คล้ายคลึงกันของชาติมหาอำนาจทำให้การเข้ายึดครองดำเนินมาอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ดังเช่น

การเข้ามาทางเอเชียของอังกฤษและฝรั่งเศสที่แบ่งแยกแนวการเข้ายึดครองอย่างชัดเจนปรากฏอยู่ใน

ดินแดนทั้งหมดทั่วทวีปเอเชีย เป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของตนเป็นหลักใหญ่ 

 

ความเปลียนแปลงของโลกในเวลานั้นเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาถึงทั้งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่างทรงตระหนักดีถึง

๑ แหล่งที่มา Icon (รายการทางสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น) วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๓.๓๐-๐๔.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) 
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ภัยอันเกิดจากชาติมหาอำนาจเหล่านี้ ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ของชาติไทย ถูกคุกคามและครอบงำ เช่น 

จึนแพ้สงครามฝิ่นและต้องทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบประเทศอังกฤษนานัปการ ญี่ปุ่นถูกสหรัฐ

อเมริกาบังคับให้เปิดประเทศ พม่า อินเดีย กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ขณะที่เวียดนาม เขมร ลาว 

เป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศส๒ จึงปรากฏเป็นพระราชกุศโลบายของทั้งสองพระองค์เพื่อการธำรง

รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ในทุกวิถีทาง ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้อ่านจำนวนมากจะรับทราบถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ได้เป็นอย่างดีในงานเขียนอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่อย่างแพร่หลาย 

 

ประเด็นสำคัญในการเข้ามาแสวงประโยชน์ของชาติมหาอำนาจในเอเชียอาคเนย์ มองในด้านวัตถุนิยม

จะพบว่าส่งผลให้ทุกประเทศต้องมีการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ เพราะความหมายของคำว่า “อธิปไตย 

(sovereign)” เป็นเรื่องของเกียรติศักดิ์ศรีและความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ตนเอง การเข้ามาแสวง

ประโยชน์ของชาติมหาอำนาจได้เข้ามาพร้อมกับการร้องขอสิทธิสภาพเหนือและนอกอาณาเขตต่อ

ประเทศที่ถูกครอบงำยึดครองอย่างมากมาย ซึ่งหลายประเทศไม่สามารถประคับประคองหรือเจรจาต่อ

รองได้ อันเนื่องมาจากความด้อยกว่าทั้งด้านยุทธวิธีและอำนาจต่อรองต้องกลายเป็นประเทศเมืองขึ้น 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยการแสดงการยอมรับในเชิงสัญลักษณ์เหมือนในอดีตที่มีการส่ง

บุคคลหรือเครื่องราชบรรณาการเป็นการแสดงออกถึงการยอมอยู่ใต้อาณัติ๓ แต่ประเทศมหาอำนาจได้

ตัดสินใจเดินทางเข้ามาและกอบโกยเอาทรัพยากรและสิ่งมีค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไป

อย่างไม่บันยะบันยังโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร อำนาจทางเศรษฐกิจ และ

อิทธิพลทางด้านกฏหมายและบทบาทในเวทีโลกควบคู่กับการเผยแพร่กระแสความคิดวัฒนธรรมใน

รูปแบบที่ตนต้องการ 

 

เมื่อคำนึงถึงระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ถือเป็นภาระกิจ

ของพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศในการปกป้องคุ้มครองอาณาประชาราษฏร์ให้อยู่ดีมีสุขและ

เมื่ออริราชศัตรูเข้ามารุกราน จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์คือผู้นำทัพในการเข้าต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอย่าง

กล้าหาญ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในยุคของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ชาติไทยต้องเผชิญภัยคุกคามกับชาติมหาอำนาจ 

๒ ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล. (๒๕๒๒).  “ผลกระทบของแนวคิดตะวันตกที่มีต่อแนวคิดทางการเมืองไทยช่วงพ.ศ.๒๓๖๙-๒๔๕๔”

กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ทาสิโก หน้า บทนำ 
๓ การมอบของขวัญบรรณาการแก่กัน เป็นสื่อแสดงความสัมพันธ์และจุดยืนทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายและยังหมายถึงความช่วยเหลือ

ด้านเศรษฐกิจจากรัฐมหาอำนาจไปยังพันธมิตรอื่นๆ (แหล่งที่มา: บรรพต กำเนิดศิริ. (๒๕๔๘). “ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่ยุค

โบราณถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ:การถ่ายทอดประเพณีทางการทูต”. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ภูสายแดด. หน้า ๒๖ 
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ได้ปรากฏหลักฐานในหนังสือ ของ สุวิทย์ ธีรศาสวัต๔  ที่มีการบรรยายถึงความเสียสละและความ

ห่วงใยพสกนิกรและชาติบ้านเมืองขององค์พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ที่อาจกล่าวได้ว่า บนความ

เชื่อของคนส่วนใหญ่ที่มองเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสมือน “เจ้าชีวิต” นั้น เป็นความหมายของเจ้าชีวิตที่ไม่

ต้องการเอาชีวิตผู้ใดทั้งสิ้น แต่เป็นเจ้าชีวิตที่ต้องการคุ้มครองป้องกันและปัดเป่าภยันตรายของชาติ

บ้านเมืองให้พ้นไปโดยเร็วพลัน ด้วยกลไกวิธีการหลากหลายหนทางเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตย

ของชาติให้คงอยู่ต่อไปในฐานะผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจสูงสุดในการปกครอง (sovereign)  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ นั้น สุวิทย์   

ธีรศาสวัต ได้เขียนอธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงสภาพปัญหาและการรุกรานของประเทศมหาอำนาจอย่าง

ฝรั่งเศสดังนี้๕ 

 

“ในช่วงสามทศวรรษก่อนวิกฤตการณ์ ค.ศ. ๑๘๙๓ (ร.ศ. ๑๑๒) มีปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นใน

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศศอยู่ ๓ ประการ คือ ๑) ปัญหาเขมร สงครามชิงความยิ่งใหญ่

ในเขมรตลอดระยะเวลา ๑๔ ปี ในรัชสมัยของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสำคัญ

ของเขมรในสายตาของไทยและญวนเป็นอย่างดี ฝรั่งเศสเห็นความสำคัญของเขมรเพราะ มีแม่น้ำโขง

ไหลผ่าน หวังว่าแม่น้ำสายนี้จะนำฝรั่งเศสไปสู่ประเทศจีนในเขตยูนนานที่คาดว่าจะเป็นตลาดการค้าที่

สำคัญ ประการต่อมา การประมงทำให้เขมรมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจ และเขมรจะมีส่วนส่งเสริม

ความเจริญของญวนที่ตกเป็นของฝรั่งเศศในปี  พ.ศ. ๒๔๐๕  นายพลเรือ ลากรองดิแอร์ (de la 

Grandiere) เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญใช้วิธีบีบบังคับให้องค์นโรดม เจ้าผู้ปกครองเขมรแข็งขืนกับไทย  

และยอมลงพระนามในสัญญาที่ทำให้เขมรเข้าไปอยู่ในอาณัติของฝรั่งเศส   ๒) ปัญหาสิบสองจุไทย  

ดร.เนียส (Dr Neis) และ นายปาวี (A. Pavie) เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดน  

สิบสองจุไทย ซึ่งไทยมอบหมายให้เมืองหลวงพระบางรับอำนาจปกครองหัวเมืองเล็กในดินแดนที่

เรียกว่าสิบสองจุไทย หัวพันห้าทั้งหก หัวเมืองพวน โดยถือเอาการยึดครองดินแดนลาว ญวนและ

แผนที่ซี่งไม่เรียบร้อยชัดเจนเป็นเครื่องต่อรอง กระทั่งพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้ควบคุมกองทัพไทยต้อง

ยอมลงนามในสัญญา ๙ ข้อ ในปี ค.ศ. ๑๘๘๘    ๓) ปัญหาฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง นายปาวี ซึ่งเป็นกลศุลและ

ราชทูตของฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้มีบทบาทในการนำวิธีการเดียวกันที่เคยใช้ได้ผลในการ

ผนวกดินแดนสิบสองจุไทยมาใช้อีกครั้ง ทั้งการอ้างการปักปันเขตแดนและความไม่ชัดเจนของแผนที่

๔ สุวิทย์ ธีรศาสวัต. (๒๕๒๓). “ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสร.ศ.๑๑๒-๑๒๖”. กรุงเทพ: แสงรุ้งการพิมพ์. หน้า ๑๐-๘๒ 
๕ สุวิทย์  ธีรศาศวัต. “เรื่องเดียวกัน”. หน้า ๒-๖๕ 
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พร้อมทั้งใช้กำลังทหารเข้าข่มขู่ กระทั่งนำไปสู่การเผชิญหน้าในเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ที่มีการปะทะกัน

บริเวณปากน้ำหรือบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ที่แม้จะมีการปะทะกันอย่างหนักแต่ด้วยแสนยานุภาพ

ที่เหนือกว่าทำให้ฝรั่งเศสเข้ายึดครองดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดที่เคยอยู่ในความครอบครองของ

ไทยและยังวางกำลังทหารไว้ที่จันทบุรีเสมือนเป็นการยืนยันว่าพร้อมจะรุกรานไทยทุกเมื่ออีกเป็นเวลา

นานเกือบ ๑๕ ปีเต็ม”  

 

ยิ่งกว่านั้น สุวิทย์ ธีรศาสวัต ยังได้กล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ไทยต้องยอมตามคำขาดของฝรั่งเศสอย่าง

เกือบสิ้นเชิงก็เพราะมหามิตรอย่างประเทศอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยแทบทุก

ครั้งที่มีการร้องขอ โดยอ้างว่าเหตุที่อังกฤษใช้นโยบาย “ญาติดี” กับไทยก็เพราะอังกฤษต้องการเอาใจ

ไทยเพื่อให้ไทยเป็นรัฐกันชน (buffer state) ระหว่างอังกฤษกับฝรังเศส๖ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าการที่อังกฤษ

ไม่ประสงค์จะมีเรื่องบาดหมางกับฝรั่งเศสก็เพราะความกังวลใจที่ไม่ต้องการเปิดศึกโดยตรงกับ

ฝรั่งเศสทึ่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบสาธารณรัฐ ทำให้การ

เจรจาและการมีความสัมพันธ์ในระหว่างราชวงศ์เช่นเคยมีมาในอดีตนั้นได้ยุติลง อีกทั้งในขณะนั้นต้อง

ยอมรับว่าฝรั่งเศสเองเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพไม่แพ้กันและการต่อสู้กับฝรั่งเศสอาจส่งผลให้ผล

ประโยชน์ของอังกฤษที่มีประเทศฝรั่งเศสครอบครองอยู่ใกล้ชิดกับดินแดนในปกครองของอังกฤษจะ

ได้รับผลกระทบตามมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเมืองขึ้นในทวีปอาฟริกา และดินแดนในแถบเอเชียอาคเนย์ที่

อังกฤษได้ยึดครอง อินเดีย และพม่าอยู่ก่อนหน้านี้ 

 

 

กุศโลบายของชาติไทยเพื่อเอกราชและอำนาจอธิปไตยของชาติ

 

ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ประเทศมหาอำนาจทั่วทั้งยุโรปที่ประสงค์จะเข้ามายึดครองประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ได้เตรียมการในเรื่องดังกล่าวมาเป็นอย่างดี ดังได้กล่าวถึงแล้วในส่วนต้นของบทความ ในหลาย

ประเทศยังมีการเตรียมการฝึกฝนผู้นำของตนให้เรียนรู้และเข้าใจถึงแนวทางวิถีชีวิตของคนในสังคม

อื่น รวมทั้งเตรียมความพร้อมผู้นำของตนในประเทศราชและเมืองขึ้น ด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

อบรมที่เลื่องชื่อหลายต่อหลายแห่ง อย่างเช่นในกรณีของประเทศอังกฤษ ถือได้ว่า มหาวิทยาลัยเก่าแก่ 

เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (University of  Oxford) คือ แหล่งศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่จัดการศึกษา

๖ เรื่องเดียวกัน หน้า ๔๐-๔๑ 
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อบรมบุคคลผู้มีความประสงค์จะเป็นผู้นำในอนาคตโดยแท้ ยกตัวอย่างภายหลังประสบการณ์ของการ

เข้ายึดครองดินแดนต่างๆ ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของปรับปรุงองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน โดยเริ่มในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐ เช่น หลักสูตร PPE (Philosophy 

Political Science and Economics)๗  เป็นการรวบรวมเอาเนื้อหาความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้นำที่เคยมีการ

เรียนการสอนกระจัดกระจายในสาขาวิชาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นอีกสาขาวิชาสำคัญที่ผู้นำ

ของโลกจำเป็นต้องทราบและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้   

 

ทางด้านประเทศฝรั่งเศส คู่กรณีกับชาติไทยของเรานั้นก็มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง เช่น ENA: École 

Nationale d’ Administration (เอกอ นาชานาล เดอ แอดมินิซตราซรอม) ที่ให้การศึกษาอบรมแก่

บรรดาบุคคลผู้มีความประสงค์จะรับใช้ราชการบ้านเมืองที่มีโอกาสจะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นผู้นำขั้นสูงใน

อนาคตได้ ( The Training of Tomorrow’s Decision-Makers in the Government)๘  แม้จะเพิ่งตั้งขึ้นมา

ในสมัยของประธานาธิบดี Charles de Gaulle (ชาร์ล เดอ กอ) ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง 

แต่เป็นการสะท้อนภาพของการให้ความสำคัญกับการสร้างผู้นำเพื่อความรอบรู้อย่างรอบด้านในการ

บริหารราชการแผ่นดิน คล้ายๆ กับแนวคิดของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ขณะเดียวกันก็ยังมีสถาบัน

การศึกษาที่ชื่อ สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (The École française d’Extrême-Orient-EFEO) ซึ่ง

ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๔๔๓ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ตะวันออกศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน

วิชาการของฝรั่งเศส Belles-Lettres และรัฐบาลอาณานิคมในอินโดจีน (หรือรัฐบาลฝรั่งเศส) ทำหน้าที่

เป็นศูนย์กลางของบรรดานักวิชาการ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ศึกษาด้าน

ภาษาศาสตร์ และศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมในเอเชีย ตั้งแต่อินเดียถึงญี่ปุ่น โดยผลงานที่สร้างชื่อ

ให้กับสำนักฝรั่งเศสฯ ก็มีตั้งแต่การศึกษาศิลาจารึกที่พบในประเทศไทย กัมพูชา และลาว จนสามารถ

ลำดับกษัตริย์ขอมทั้งสมัยก่อนเมืองพระนครและสมัยเมืองพระนครได้ดีกว่าผู้อื่น หรือแม้แต่ข้อมูลทาง

ด้านชาติพันธุ์บางอย่างก็มีบันทึกไว้อย่างละเอียด๙ ปัจจุบันสำนักดังกล่าวในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่

สองแห่งคือที่เชียงใหม่ (ผู้รับผิดชอบ นายหลุยส์ กาโบด) และที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ ซึ่ง

เปิดทำการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 (ผู้รับผิดชอบ นายฟรองซัวส์ ลาจิราร์ด)๑๐ 

๗ แหล่งที่มา :  www.oxford.ac.uk  (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)  
๘ แหล่งที่มา : http://www.ena.fr/en/accueil.php (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)  
๙ แหล่งที่มา :  www.manager.co.th (เข้าถึงเมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓)  
๑๐ แหล่งที่มา :  http://www.ambafrance-th.org/th/article-imprim.php3?id_article=536 (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 
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นี่คือตัวอย่างของชาติมหาอำนาจในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างคนสร้างโอกาสและเพิ่มพูนความ

รู้ความสามารถของบุคลากรชั้นนำของตนเองในการดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของชาติ

ตน ทำให้ประเทศไทยเองมีการตื่นตัวในภัยคุกคามของชาติตะวันตก โดยเฉพาะภายหลังการลงนามใน

สนธิสัญญา   บาวริง (Bowing Treaty) เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ซึ่ง เพ็ญศรี ดุ๊ก๑๑ ได้กล่าวไว้ในข้อเขียนของ

ตนว่า “การทำสนธิสัญญากับอังกฤษในครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง

ประเทศของไทย จากการดำเนินนโยบายอย่างระแวดระวังมาเป็นนโยบายให้ความร่วมมือกับประเทศ

เหล่านั้นมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงแสดงความหวาดหวั่นในการติดต่อ

กับอังกฤษและชาติอื่นๆ ทรงพยายามติดต่อด้วยบนพื้นฐานของความเสมอภาค จะเห็นได้จากการ

โปรดแต่งตั้งพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) เป็นราชทูตไปเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียที่กรุง

ลอนดอนใน พ.ศ. ๒๔๐๐ (ค.ศ. ๑๘๕๗) เพื่อเป็นการตอบแทนที่สมเด็จพระราชินีอังกฤษโปรดให้ส่ง 

เซอร์ จอห์น บาวริง เป็นอัครราชทูตมาจากราชสำนักของอังกฤษโดยตรง มิใช่ในนามของผู้สำเร็จ

ราชการอังกฤษประจำอินเดียหรือเป็นทูตที่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษส่งมาดังเช่นทูตอังกฤษคน

ก่อนๆ ส่วนกับฝรั่งเศสก็เช่นกัน พระองค์ทรงโปรดให้พระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เป็นราชทูตไป

เฝ้าจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส” การเตรียมความพร้อมของไทยต่อการรับมือภัยคุกคามของ

ต่างชาติปรากฏอย่างชัดเจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงส่งพระราช

โอรสรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปศึกษาต่อยังประเทศมหาอำนาจสำคัญ อาทิ ประเทศอังกฤษ 

เยอรมันนี และรัสเซีย เพื่อกลับมาวางรากฐานแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทั้งในส่วนราชการ

พลเรือนและกองทัพอย่างขนานใหญ่  ถือเป็นแนวคิดในการวางรากฐานการปฎิรูปการเมืองการ

ปกครองของประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

 

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ และปัญหาต่างๆ ที่ติดตามมา ทำให้พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า การใช้นโยบายผูกมิตรกับอังกฤษและนโยบาย

ผ่อนปรนกับประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนั้น อังกฤษและฝรั่งเศสยังร่วมมือทำความ

ตกลงเพื่อสถาปนาไทยให้เป็นรัฐกันชน (buffer state) ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยไทยไม่มีส่วนรู้เห็นดัง

กล่าว รัชกาลที่ ๕ จึงทรงตระหนักว่า เพื่อความอยู่รอดและเพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทย จำเป็นต้อง

ปรับนโยบายต่างประเทศด้วยการทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศและเป็นที่รับรองใน

วงการระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นจึงควรแสวงหามิตรใหม่เพิ่มเติมจึงตัดสินพระทัยเสด็จประพาส

๑๑ เพ็ญศรี ดุ๊ก (๒๕๒๗). “การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย”.  กรุงเทพ: เจ้าพระยาการพิมพ์. หน้า ๗-๘ 
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ต่างประเทศในยุโรป เพื่อให้มหาอำนาจต่างๆ ยอมรับประเทศไทยในฐานะประเทศเอกราชมีอำนาจ

อธิปไตยเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาชาติ๑๒ 

 

การแผ่อิทธพิลและใช้อำนาจในการครอบงำประเทศทีอ่่อนแอกว่าของชาตมิหาอำนาจเปน็สิ่งที่ตอ่เนื่อง 

มากระทั่งเข้าสู่วิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็ง

เห็นผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับในการเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อจะได้เรียกร้องสิทธิต่างๆ ที่ถูก

ชาติมหาอำนาจใช้กำลังบีบบังคับเอาไป ซึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ยุติลง ประเทศไทยได้เข้าร่วม

การประชุมสันติภาพที่พระราชวังแวร์ซายส์ ผู้แทนประเทศไทยคือพระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ 

กฤดากร อัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ และพระยาพิพัฒน์โกษา 

อัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม ได้แถลงถึงความไม่เป็นธรรมที่ไทยได้รับจากสนธิสัญญาไมตรี

พาณิชย์และการเดินเรือที่ทำไว้กับประเทศต่างๆ และได้เรียกร้องให้ประเทศตะวันตกทบทวนแก้ไข

สนธิสัญญาดังกล่าวที่ผูกมัดไทยทั้งในด้านอำนาจศาลกงสุลและภาษีศุลกากร อันเป็นนโยบายหลักใน

ด้านการต่างประเทศของไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ประธานาธิบดี    วู้ดโรว์ วิลสัน (Woodrow 

Wilson) สัญญาว่าจะร่วมมือกับไทยในการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโดยไม่เรียกร้องข้อ

ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อเห็นแก่ความยุติธรรม๑๓ 

 

คำกล่าวที่ว่า “สหรัฐอเมริกาคือมหามิตร” ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมีที่มาจากสนธิสัญญาไทย-

อเมริกัน ฉบับ พ.ศ. ๒๔๖๓ ดังที่ เพ็ญศรี ดุ๊ก ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า “นับเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับ

อิสรภาพในด้านภาษีศุลกากร และมีอำนาจในทางศาลเหนือคนต่างชาติโดยไม่ต้องเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เป็นการตอบแทน นับว่าสหรัฐอเมริกาได้ตกลงเซ็นสนธิสัญญาฉบับนี้ด้วยความหวังดีและเห็นใจ

ประเทศไทย”๑๔ ถึงกระนั้นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาหาได้เป็นไปใน

ลักษณะทึ่คนไทยพากันชื่นชมเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกแปรเปลี่ยนไป ดัง

กรณีตัวอย่างในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของหลายประเทศเพื่อปกป้องคุ้มครองผล

ประโยชน์ของคนในบังคับและของชาติอเมริกันดังที่สามารถเรียนรู้และรับทราบจากข้อมูลข่าวสารที่

ปรากฏอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน 

๑๒ เรื่องเดียวกัน หน้า ๗๓- ๗๔ 
๑๓ Frank C Darling (1965). “ThailandandtheUnitedStates”. Washington D.C., Public Affairs Press. p17 ใน “เรื่องเดียวกัน” หน้า ๑๑๕ 
๑๔ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๑๗ 
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อยา่งไรกด็ ี ประเทศไทยไดใ้ชค้วามเปน็มติรกบัชาตมิหาอำนาจอยา่งสหรฐัอเมรกิาในการดำเนนินโยบาย

ทางการทตูเพือ่ความอยูร่อดและอำนาจอธปิไตยของประเทศอยา่งไดผ้ล ดงักรณขีองการทำสนธสิญัญา

แบบเสมอภาคใน พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์และ   

ดร ฟรานซิส บี แซร์  อดีตอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ 

กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น “พระยากัลยาณ

ไมตรี”  และในระยะเวลาไล่เลี่ยกันประเทศไทยก็ได้ติดต่อขอทำสัญญาใหม่กับประเทศอื่นๆ เพื่อ

ประเทศไทยจะได้มีอิสรภาพในเรื่องอำนาจทางการศาลและการภาษีอากรอย่างสมบูรณ์ดังตัวอย่างที่

ปรากฏในเอกสารของ “กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ”๑๕ กล่าวคือ 

 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับสวิตเซอร์แลนด์    เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับเบลเยียม              เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับสวีเดน                  เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับเดนมาร์ก             เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับนอรเว                  เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับอังกฤษ                เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับอิตาลี                   เมื่อ  ๓ ธันวาคม ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับฝรั่งเศส               เมื่อ  ๗ ธันวาคม ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับญี่ปุ่น                   เมื่อ  ๘ ธันวาคม ๒๔๘๐ 

ไทยลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาคกับเยอรมันนี            เมื่อ  ๓๐ ธันวาคม ๒๔๘๐ 

 

ทั้งนี้ เพ็ญศรี ดุ๊ก ได้กล่าวถึงผู้มีบทบาทในการดำเนินนโยบายเพื่ออำนาจอธิปไตยของไทยในด้านการ

ศาลและภาษีศุลกากรว่า นอกจากพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว เสนาบดี

กระทรวงการต่างประเทศ ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโร

ปการและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ทรงมีส่วนสำคัญยิ่งใน

การดำเนินนโยบายต่างประเทศกระทั่งบรรลุผลทำให้ประเทศไทยได้รับอำนาจอธิปไตยในด้านการ

ศาลและอัตราภาษีศุลกากรในที่สุด๑๖ 

๑๕ แหล่งที่มา: กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ“สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคี” หน้า ๑๑๑-๑๒๓ ใน “เรื่อง

เดียวกัน” หน้า ๑๒๒-๑๒๕ 
๑๖ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๒๖ 
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เรื่องควรคิดคำนึง(foodforthought)

ลัทธิจักรวรรดินิยมยังไม่หมดไป:ยังคงเป็นภัยคุกคามอธิปไตยของชาติ

 

ในวันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศที่ชาติไทยของเรากำลังเผชิญ

อยู่นั้น หาได้เป็นสิ่งที่จะมองข้ามแบบไม่ใส่ใจใยดี หรือจะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาบรรเทา

ปัญหาได้ เพราะภัยที่กำลังคุกคามประเทศไทยอยู่นั้นผู้เขียนเชื่อเช่นเดียวกับบุคคลจำนวนมากที่เห็นว่า 

“เป็นภัยของการคุกคามในลักษณะคล้ายคลึงกับลัทธิจักรวรรดินิยมในอดีต” แต่ได้แปลงรูปโฉมเข้ามา

ในรูปแบบใหม่ กำลังเข้ามาคุกคามความกินดีอยู่ดีและอำนาจอธิปไตยของไทยไม่แตกต่างมากนักเมื่อ

เทียบกับในกรณีเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ดังได้กล่าวถึงมาในตอนต้น 

 

รูปแบบที่เคยใช้วิธีการสู้รบในอดีต ได้แปรเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงจากการใช้ “อาวุธ” ที่มีอำนาจ

ทำลายล้างสูงเข้ามาแสดงอำนาจยึดครองกลายเป็นการเข้ามาของ “กระแสวัฒนธรรม ความเชื่อ และ

ระบอบเศรษฐกิจที่ถูกกำหนดขึ้นโดยชาติมหาอำนาจเพียงไม่กี่ประเทศ” ดังที่ปรากฏให้เห็นได้ทุกครั้ง

ในการประชุมสุดยอดผู้นำชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเช่น G 8 (“จีเอ้ก” หรือ จีแปด)๑๗ สายตา

สื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศแทบทุกคู่ทั่วโลกต่างจับตามองถึงสิ่งที่ชาติ

มหาอำนาจเหล่านี้ครุ่นคิดและมักนำเสนอออกมาเป็นแนวนโยบายแบบหลวมๆ ร่วมกันภายหลังการ

ประชุม แม้ในทางปฏิบัติแนวนโยบายหรือความคิดเห็นต่างๆ ในการประชุมจะไม่มีข้อบังคับผูกมัดให้

บรรดาประเทศสมาชิกต้องมีภาระผูกพันในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่ในทางสังคมโลกย่อม

เปรียบได้กับการแสดงสัตยาบันต่อข้อตกลงที่จะร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของโลก 

 

แต่เท่าที่ผ่านมาน่าสังเกตว่า รูปแบบการดำเนินการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำของประเทศมหาอำนาจ

และประเทศที่ถูกเชื้อเชิญเข้าไปในฐานะผู้ร่วมการประชุมหรือผู้สังเกตการณ์ ไม่แตกต่างกับภาพ

โฆษณาชวนเชื่อในอดีตรวมถึงภาพล้อเลียนของสิ่งพิมพ์ในยุโรปช่วงเวลาที่ลัทธิจักรวรรดินิยมกำลัง

เฟื่องฟู โดยเฉพาะภาพเขียนที่ผู้วาดได้จินตนาการถึงการนั่งร่วมโต๊ะอาหารของชาติมหาอำนาจขณะ

กำลังนั่งตัดแบ่งชิ้นเค้กซึ่งเป็นรูปลูกโลกใบนี้  

๑๗ กลุ่มประเทศ จี ๘ ประกอบด้วยประเทศดังต่อไปนี้ คานาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา (แหล่งที่มา : 

http://www.g8.utoronto.ca/summit/2010muskoka/delegations.html (เข้าถึงเมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)) 
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ขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่ใคร่ขอเรียกว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ “พึ่งพาทางเศรษฐกิจ

กับประเทศมหาอำนาจ” ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น แม้จะริเริ่มรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้าง

อำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ประเทศต่างๆ เหล่านั้นไม่อาจ

หลกีเลีย่งความสมัพนัธเ์ชงิทวภิาคกีบัชาตมิหาอำนาจไดใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนท์ีเ่ปน็ประเดน็

เฉพาะของตน และมักถูกชาติมหาอำนาจเอารัดเอาเปรียบหลากหลายรูปแบบวิธีการ ทั้งด้วยการ

กำหนดพิกัดอัตราภาษีหรือการวางมาตรฐานในรูปแบบเงื่อนไขต่างๆ ที่บางอย่างดูจะเป็นผลดีต่อ

ส่วนรวม เช่น การไม่คบค้ากับบางประเทศเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและสตรี 

หรือกระทั่งประเทศที่ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนมีวิธีการได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่ไม่เป็นไปตามทำนอง

คลองธรรม แต่ในอีกหลายกรณีเป็นเรื่องของการวางหลักเกณฑ์เพื่อครอบงำและบีบบังคับเช่นเดียวกับ

ที่ประเทศต่างๆ เคยถูกชาติมหาอำนาจดำเนินการดังปรากฏในสนธิสัญญาหลายฉบับที่ประเทศไทยเอง

เคยทำกับชาติมหาอำนาจหลายประเทศก่อนจะได้รับการยกเลิกและได้คืนมาซึ่งอำนาจอธิปไตยอย่าง

เต็มรูปแบบในเวลาต่อมา 

 

พระไพศาลวิศาโล๑๘  ได้กล่าวว่า “การเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี (หรือแม้แต่

ผู้คน) ได้อย่างเสรี ชนิดที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้น โดยที่รัฐบาลมีอำนาจน้อยมากในการควบคุมหรือ

ขวางกั้น (ทั้งโดยกฏหมายและในทางปฏิบัติ) โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลจำต้องออกกฏหมาย ๑๑ ฉบับ ตาม

ข้อตกลงกับ ไอเอ็มเอฟ ซึ่งเป็นเสมือนการละเมิดอธิปไตยของไทย ทำให้เห็นได้ชัดว่าอธิปไตยของ

ประเทศนับวันจะมีความหมายน้อยลงในยุคโลกาภิวัตน์  

 

อธิปไตยเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดความเป็นชาติ เมื่อแนวคิดเกี่ยวกับอธิปไตยเปลี่ยนไป แนวคิด

เกี่ยวกับความเป็นชาติย่อมแปรเปลี่ยนไปด้วย ใช่แต่เท่านั้นการแตกตัวเป็นสังคมที่หลากหลายจาก

กระแสโลกาภิวัฒน์ ยังทำให้ผู้คนมีความคิดที่หลากหลายในประเด็นต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องความ

เป็นไทยด้วย นับวันคนไทยจะมีจุดร่วมน้อยลงเกี่ยวกับความเป้นคนไทย คนจำนวนมากเห็นว่าเป็น

ไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดไทย กินของไทย นิยมไทยก็ได้ แม้แต่สินค้าไทยแต่ชื่อเป็นฝรั่งหรือจีนก็มี

เปน็จำนวนมาก โดยอาจผลติจากคนลาว คนเขมรหรอืจากโรงงานของคนจนี คนไตห้วนักไ็ด ้ทำใหเ้กดิ 

คำถามว่าการจัดสัญชาติให้แก่สินค้าว่าเป็นไทยหรือต่างชาติยังเป็นไปได้หรือควรกระทำอยู่หรือ ใน

ทำนองเดยีวกนัสิง่ทีเ่รยีกวา่วฒันธรรมแหง่ชาต ิผลประโยชนแ์หง่ชาต ิถกูตัง้คำถามมากขึน้วา่มจีรงิหรอื 

๑๘ แหล่งที่มา: ไกรฤกษ์ นานา. (๒๕๕๓) “สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒”. กรุงเทพ: ทวีวัฒน์การพิมพ์. หน้า ๒๙๓ 
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ปัญหาเหล่านี้ไม่อาจแก้ด้วยการใช้กำลังทหารหรือการทูต ดังที่เคยใช้ในกรณี ร.ศ. ๑๑๒ แต่ต้องอาศัย

การจัดระเบียบภายในประเทศใหม่ ซึ่งรวมถึงการปรับความสัมพันธ์ในทางการเมืองเศรษฐกิจระหว่าง

ผู้คนในชาติ เพื่อให้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุข แม้จะมีความหลากหลายทางด้านผลประโยชน์

และทัศนคติก็ตาม ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่นำพาผู้คนก้าวข้ามวัฒนธรรม

บริโภคนิยม ส่งเสริมให้เกิดความผาสุกสงบเย็นทางจิตใจ โดยไม่หวังพึ่งความสุขจากวัตถุสถานเดียว 

จะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยสติปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงอย่างรอบด้าน ทั้งโลกสมัยใหม่และชีวิต  

ด้านใน โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ (เช่น การยึดติดกับความเป็นไทยแบบเดิมๆ) และพร้อมที่

จะยอมรับหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน 

 

เมื่อร้อยปีก่อนภัยร้ายแรงมาจากภายนอก จึงทำให้คนไทยสามัคคีกันได้ง่าย แต่ในปัจจุบันภัยสำคัญนั้น

อยู่ในใจกลางประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานกัน ในสภาพเช่นนี้การเรียกร้องให้ผู้คน

สามัคคีกัน จึงมีความหมายน้อยมาก ตราบใดที่ยังมิได้จัดการกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

และวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้คนแบ่งแยกหรือขัดแย้งกัน 

 

การขจัดภัยดังกล่าวมิอาจเกิดขึ้นได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (ดังสมัยรัชการที่ ๕ 

ทรงนำพาสยามฝ่าพ้นวิกฤต ร.ศ. ๑๑๒ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ร่วมกับเสนาบดีคู่พระทัย) 

แต่จะต้องเกิดด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งชาติ ที่ตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง

และเห็นชัดว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนอย่างไรบ้าง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตระหนัก

ถึงความเป็นหุ้นส่วนของประเทศ”  

 

อนุสนธิในข้อคิดเห็นของพระไพศาลวิศาโลทำให้ต้องพิจารณาถึงความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคง

มีการแบ่งแยกแตกความสามัคคีเป็นกลุ่มพวกตามลัทธิความเชื่อซึ่งต่างอ้าง “ผลประโยชน์ชาติ” แต่มี

ความน่าสนใจดังที่พระไพศาลฯได้กล่าวไว้ว่าแท้จริง“ผลประโยชน์ชาติ”ดังที่มักอ้างกันนั้นมีอยู่จริง

หรือไม่ หรือในทัศนะของผู้เขียนใคร่ขอตีความสิ่งที่พระไพศาลฯ กล่าวถึง คือ “มีการนำเอาเรื่องผล

ประโยชน์ชาติแอบแฝงไว้ด้วยเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องทางการเมืองหรือไม่” บนความแตกแยกสามัคคีที่

กำลังเกิดขึ้นในประเทศในหลายพื้นที่นั้น เป็นช่องโอกาสทึ่ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้ามาแทรกซึม

บ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของชาติได้ไม่ยาก รัฐบาลไม่ควรมองว่าความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัด

ภาคใต้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำลายอำนาจอธิปไตยของชาติจะจบลงได้หรือแก้ไขได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว 
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เพราะเงินได้ถูกใช้ไปอย่างขาดทิศทาง นำไปสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่ขาดการศึกษาความเชื่อทาง

วัฒนธรรม ทำการรณรงค์โดยขาดการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่   

 

นอกจากนี้การแก้ปัญหาโดยขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านย่อมเหมือนภาษิตไทยที่มัก

เปรียบเปรยว่า “ตาบอดคลำช้าง” ในฐานะที่เคยเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านการอำนวย

ความยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรและยังมีส่วนในการร่วมจัดทำรายงานการศึกษาปัญหาความไม่

สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยและข้อมูลที่ได้รับมาจากการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้

ข้อมูลพบว่า“ความรุนแรงต่างๆหรือความไม่สงบของพื้นที่ชายแดนใต้”ไม่สามารถแก้ไขด้วยการถม

เม็ดเงินเป็นจำนวนมากลงไปแต่เพียงประการเดียว

 

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสวิธีการแก้ปัญหาหลายเรื่องของทั้งกองทัพและฝ่ายความมั่นคง

ที่เข้าไปผลักดันการเกษตรแผนใหม่ ได้ไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษาเอกชนของคนในท้องถิ่นอย่างที่

เรียกว่าโรงเรียน “ปอเนาะห์” รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมุสลิมในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนใต้ ก็พบว่าความไว้เนื้อเชื่อใจและการยอมรับนับถือซี่งกันและกันคือปัญหาหลัก ถึงจะ

มีข้าราชการส่วนกลางและมีคนนอกพื้นที่เข้าไปพักอาศัยอยู่ร่วมกับคนในพื้นที่ แต่เหมือนกับต่างคน

ต่างอยู่ คล้ายกับการที่ประเทศอิสราเอลแก้ปัญหาเรื่องดินแดนที่ตนยึดครองโดยการส่งคนของตนเอง

เข้าไปแทรกซึมอยู่รวมกับคนในพื้นที ่ เพื่อหวังการกลืนกินเข้าเป็นเนื้อเดียว แต่ยังคงมีการเข่นฆ่า

ประทุษร้ายต่อชีวิตของกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

 

เนื่องด้วยสิ่งที่ปรากฎเป็นปัญหาหลักของสามจังหวัดทางชายแดนตอนใต้นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับ

ความรู้สึกนึกคิดหรือการยึดมั่นในเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เป็นสำคัญ ปัญหาในสามจังหวัดภาคใต้

ซึ่งสะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของความแตกแยกภายในชาติและมีผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของ

ชาติเป็นอย่างยิ่งนั้น ผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทราบดีว่ามีความสลับซับซ้อน  แต่นิยามคำว่า

“สลับซับซ้อน”ของผู้เขียนเห็นว่าเป็นผลของ“ความสับสนในข้อเท็จจริงเป็นการทึกทักเอาเอง”หรือ

คนจำนวนไม่น้อยรวมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนงยังคงเชื่ออยู่ว่าเป็นความซับซ้อนเพียงเพราะว่ามีคนที่

ไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงเพื่อเหตุผลแรงจูงใจพิเศษบางอย่าง



กระทั่งเชื่อกันว่าปัญหาสามจังหวัดภาคใต้แม้จะไม่เด่นชัดว่าเป็นการคุกคามโดยตรงของลัทธิ

จักรวรรดินิยม แต่เป็นสภาพของการเรียกร้องแบ่งแยกดินแดนที่เห็นอยู่ว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาติ
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เผ่าพันธุ์และมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าในบางส่วนได้รับการสนับสนุนในการเคลื่อนไหวดำเนินกิจกรรมทั้ง

ทางการเมืองและยุทธวิธีจาก“ภายนอก”หรือต่างชาติหรือแม้กระทั่งอาศัยการก่อความไม่สงบภายใน

ประเทศเป็นการตอบโต้ชาติมหาอำนาจที่ประเทศของเราคบค้าเป็นมิตรด้วยเพราะประเทศมหาอำนาจ

นั้นอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผู้หวังบ่อนทำลายความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ



จึงทำให้ความเป็นจักรวรรดินิยมในยุคปัจจุบันกลายเป็นเรื่องของการรุกคืบเข้ามาโดยการอ้างถึงความ

เป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกันศาสนาความเชื่อเดียวกันมิได้มองในเรื่องของความเป็น“รัฐชาติ”รัฐใด

รัฐหนึ่งที่มุ่งแผ่ขยายอาณาจักรเพื่อแสวงหาประโยชน์ต่างๆเช่นในอดีตแต่เพียงประการเดียว

 

กลา่วโดยสรปุ อทุาหรณใ์นกรณขีองวกิฤตการณ ์ร.ศ. ๑๑๒ หรอืบา้งกม็ผีูเ้รยีกวา่ “วกิฤตการณป์ากนำ้” 

นั้น เป็นบทเรียนที่เป็นเครื่องเตือนใจคนไทยทั้งชาติให้หันหน้าปรองดองรู้รักสามัคคีเพื่อรับมือกับการ

แผ่ขยายอิทธิพลและการเข้าครอบงำชาติที่อ่อนแอกว่าของเหล่าประเทศมหาอำนาจในอดีต แม้เวลาจะ

เปลี่ยนผ่านไป แต่ภัยคุกคามเหล่านั้นหาได้หมดไป เพียงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้ผสม

กลมกลืนกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัยทั้งเทคโนโลยีและการ

สื่อสารที่ส่งผ่านทั้งข้อมูลข่าวสาร ลัทธิความเชื่อ และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ขัดเกลา ปะปน

แอบแฝงมาในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือบ้าง การแลกเปลี่ยนกันบ้างซึ่งเป็นการดำเนินการได้อย่าง

แนบเนียนบนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐหรือระหว่างรัฐในฐานะตัวแสดงหนึ่งบนเวทีการเมือง

ระหว่างประเทศ  

 

สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ภูมิคุ้มกันหรือการเตรียมความพร้อม”ของคนในชาติให้ “รู้เท่าทัน”และ“มีความ

สามารถในการปรับตัว” เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตยของชาติได้อย่างทั่วถึง ไม่แตกแยก

แบ่งฝักฝ่ายทำลายความสามัคคีคือคำตอบสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้ภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตยทั้งใน

เรื่องการแบ่งแยกดินแดน การกลืนกินอัตลักษณ์ของความเป็นชาติและการใช้ “กฎหมาย” หรือ “ข้อ

ตกลงระหว่างกันในหมู่ประเทศมหาอำนาจ” ในการใช้เป็นเครื่องมือคุกคามสิทธิประโยชน์และความ

มั่นคงของชาติที่มีศักยภาพด้อยกว่าจะกระทำไม่ได้โดยง่ายอีกต่อไป
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หมายจับและการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ 

โดย  ศ.ดร.คณิต   ณ นคร 
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หมายจับและการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ๑

 เกี่ยวกับหมายจับได้เคยปรากฏเป็นปัญหาขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อปี  ๒๕๕๐ กล่าวคือศาลอาญาได้

ออกหมายจับบุคคลที่ยังไม่รู้จักชื่อซึ่งกระทำได้ตามกฎหมาย๒ โดยพนักงานสอบสวนได้แสดงพยาน

หลักฐานประกอบอันแสดงว่ามีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลที่ยังไม่รู้จักชื่อที่ไว้ผมยาวนั้นน่าจะได้

กระทำความผิดและหลบหนีอยู่  ทั้งนี้โดยมีภาพทางโทรทัศน์วงจรปิดประกอบการพิจารณาของศาล 

อาญาด้วย  และศาลอาญาได้พิจารณาแล้วได้ออกหมายจับบุคคลที่ยังไม่รู้จักชื่อตามคำร้องขอของ

พนักงานสอบสวน  และเพื่อที่จะได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีพนักงานสอบสวนจึงได้ขอความร่วมมือ

จากสถานีโทรทัศน์ให้ช่วยเผยแพร่ภาพโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว 

 ตอ่มามชีายคนหนึง่ซึง่เรยีกกนัวา่ “นายผมยาว” ซึง่เปน็บคุคลในภาพทางวงจรปดิทีม่กีารเผยแพร่

ทางโทรทัศน์ได้ไปศาลและยื่นคำร้องต่อศาลอาญาที่ออกหมายจับโดยยอมรับว่าตนเป็นบุคคลในภาพ

โทรทัศน์วงจรปิดที่สถานีโทรทัศน์นำออกเผยแพร่แต่ตนมิได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาของ

พนักงานสอบสวนขอให้ศาลอาญาเพิกถอนหมายจับตนนั้นเสียด้วย  เพราะการที่ตนมายื่นคำร้องและ

ปรากฏตัวต่อศาลย่อมแสดงว่าตนมิได้หลบหนี  เหตุในการขอให้ออกหมายจับเดิมในเรื่องหลบหนีจึง

ตกไป  แต่ศาลอาญาก็มิได้สั่งเพิกถอนหมายจับให้ตามคำร้องขอ

 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนได้นำไปเสนอเป็นข้อสอบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนตบิณัฑติยสภา  สมยัที ่ ๕๙  สอบวนัที ่๘ เมษายน ๒๕๕๐  ซึง่คณะกรรมการสอบฯ เหน็ชอบใหอ้อก 

เปน็ขอ้สอบได ้ และคณะกรรมการสอบฯ  ไดก้ำหนดธงคำตอบเปน็วา่  ศาลตอ้งสัง่เพกิถอนหมายจบั

 บัดนี้  ปัญหาเกี่ยวกับการออกหมายจับได้ลุกลามต่อไปอีก  กล่าวคือ  ได้มีการอนุญาตให้

อุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับของศาลได้ 

 การอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับของศาลอาญาที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ  นี้นั้น  รองศาสตราจารย์ ดร. 

ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงกับกล่าวว่า 

 “ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในกระบวนการยุติธรรมไทยที่ยอมให้มีการอุทธรณ์หมายจับได้

ทั้ง ๆที่มิใช่เรื่องของการวินิจฉัยความผิด หากหมายจับสามารถให้อุทธรณ์ฎีกาได้  ต่อไปหมายค้น

๑ มติชนสุดสัปดาห์ฉบับประจำวันที่  ๑๐ - ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  และฉบับประจำวันที่  ๑๗ - ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า “จะออกหมายจับบุคคลที่ยังไม่รู้จักชื่อก็ได้ แต่ต้องบอกรูปพรรณของ

ผู้นั้นให้ละเอียดเท่าที่จะทำได้”

โดย  ศ.ดร.คณิต   ณ นคร 
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หมายขัง หมายจำคุกก็คงอุทธรณ์ฎีกาได้เช่นกัน......ที่สุดความผิดซึ่งหน้าก็คงจะจับไม่ได้.......ต้องรอ

อุทธรณ์ฎีกาก่อน”

 และกล่าวทิ้งท้ายว่า 

 “การบังคับใช้กฎหมายจึงกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ !!!  ผมไม่รู้น่ะ  ไม่เป็นไรแต่ถ้าศาลท่านไม่รู้

ผมเองก็คงไม่รู้จะพึ่งใคร”๓

 เมื่อนักกฎหมายในสายวิชาการเป็นงงและอุทานทิ้งท้ายออกมาเช่นนี้ ผู้เขียนจึงเห็นสมควรจะ

ได้ร่วมแสดงความเห็นในทางวิชาการในกรณีดังกล่าวนี้  และจะกล่าวไปถึงเรื่องการออกหมายจับ 

“นายผมยาว” ในอดีตที่ได้เกริ่นนำมานั้นด้วย 

 

 ๑.ที่มาของเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ

 ในระหว่างการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อไม่นานมานี้ที่ได้เข้าไปยึด

ทำเนยีบรฐับาล และตอ่มาไดข้ยายไปยดึทา่อากาศยานดอนเมอืง แลว้ไปยดึทา่อากาศยานสวุรรณภมูจิน

ฝ่ายรัฐในขณะนั้นได้พยายามงัดเอากฎหมายมาใช้ในการจัดการกับผู้ชุมนุม ในที่สุดพนักงานสอบสวน   

(สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)  เห็นว่าการกระทำของฝ่ายผู้ชุมนุมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐาน

เป็นกบฏ และได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญาออกหมายจับแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ในความผิดฐานเป็นกบฏ  และจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที่ศาลอาญาก็ได้ออกหมายจับให้ตามความ

ประสงค์ของพนักงานสอบสวน 

 ก็เมื่อฝ่ายรัฐงัดเอากฎหมายออกมาใช้กันอย่างย่ามใจ  ฝ่ายผู้ถูกกระทบก็เลยต้องงัดเอากฎหมาย

ออกมาใช้บ้าง  จะทำได้หรือไม่ก็ต้องทำกันละอะไรทำนองนั้น  เพราะในอดีตการขอให้ศาลทบทวน

เพิกถอนหมายจับในกรณี “นายผมยาม” ก็เคยได้รับการปฏิเสธจากศาลมาแล้วดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

เหตุนี้ทนายความของฝ่ายพันธมิตรฯ จึงได้ไปขอพึ่งอำนาจศาลอุทธรณ์โดยการยื่นอุทธรณ์คำสั่งออก

หมายจับของศาลอาญาต่อศาลอุทธรณ์ จนในที่สุดศาลอุทธรณ์ก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งออกหมายจับ

ของศาลอาญาในความผดิฐานเปน็กบฏ กรณจีงึเกดิเปน็ปญัหาขึน้วา่การอทุธรณค์ำสัง่ออกหมายจบัของ 

ศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์นั้นกระทำได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากพิจารณาคำกล่าวของรองศาสตราจารย ์

ดร. ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  แล้วการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับของศาลจะกระทำไม่ได้ 

๓ ดู  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ “สะดุดกฎหมาย” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๑) หน้า ๖๒๓ – ๖๒๔ 
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๒.ลูกหนี้ชั้นต้นในวงการกฎหมาย

 เรื่องที่เกิดและเป็นปัญหาขึ้นทั้งเรื่อง “นายผมยาว” และการอนุญาตให้อุทธรณ์คำสั่งออก

หมายจับนี้นั้น  ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องของการใช้และการตีความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อ

เช่นนี้ผู้เขียนจึงเห็นสมควรจะได้กล่าวถึงการศึกษากฎหมายลักษณะนี้ในบ้านเมืองเรากันเสียก่อน 

 การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสถาบันการศึกษากฎหมายของเรานั้น  กล่าวได้

ว่าเป็นการศึกษาในลักษณะของการทำความเข้าใจทางปฏิบัติขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผู้เขียน

เห็นว่าเป็นการศึกษาที่ยังขาดความรู้ในทางทฤษฎีอยู่อย่างมาก  นักกฎหมายของเราจึงมักจะเป็นนัก

กฎหมายทีม่คีวามแมน่ยำในตวับทกฎหมาย ระเบยีบของหนว่ยงาน และคำพพิากษาศาลฎกีา ดงันัน้ หาก 

ไมม่รีะเบยีบของหนว่ยงานหรอืตวัอยา่งในอดตีหรอืคำพพิากษาศาลฎกีากเ็ลยไมรู่จ้ะเริม่ตน้อยา่งไร 

 ตัวบทกฎหมายนั้นมีมากกว่าตัวหนังสือ  แต่มีหลักในทางทฤษฎีอยู่เบื้องหลังด้วย การศึกษา

เพียงตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรในหลายเรื่องจึงไม่เพียงพอ และโดยที่ระบบกฎหมายของ

ประเทศไทยเราเป็นระบบซิวิลลอว์ (Civil Law) คำพิพากษาของศาลฎีกาจึงเป็นเพียงตัวอย่างการใช้

กฎหมายเท่านั้น  หาใช่หลักกฎหมายไม่๔  ส่วนระเบียบของหน่วยงานตำรวจหรือระเบียบของหน่วย

งานอัยการนั้น  ก็มักวางหลักและสั่งการให้ปฏิบัติตามความเห็นขององค์กรในขณะใดขณะหนึ่ง  กรณี

จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นและสั่งการให้ปฏิบัติกันเป็นอย่างอื่นในเวลาต่อมาก็มีอยู่ 

 ในอดีตในคดีความผิดอันยอมความได้เมื่อมีการถอนคำร้องทุกข์กรมอัยการหรือสำนักงาน

อัยการสูงสุดในปัจจุบันได้เคยวางระเบียบให้พนักงานอัยการ  “สั่งไม่ฟ้อง”  และต้องปฏิบัติตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕ แต่ตามระเบียบในปัจจุบันสำนักงานอัยการ

สูงสุดวางระเบียบให้พนักงานอัยการ “สั่งยุติการดำเนินคดีเพราะมีการถอนคำร้องทุกข์”  โดยไม่ต้อง

ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕ เป็นต้น๕ 

 ในกรณีที่ผู้เสียหายการถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอันยอมความได้นี้ตามแนววินิจฉัยของ

ศาลฎีกานั้น  แต่เดิมศาลต้องพิพากษายกฟ้อง๖  แต่ในปัจจุบันศาลฎีกาได้กลับหลักใหม่เป็นให้ศาลสั่ง

จำหน่ายคดี๗  ดั่งนี้ กรณีก็กล่าวได้ว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาในทางหนึ่งก็คือระเบียบของศาลยุติธรรม

ทำนองเดียวกับระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดนั่นเอง 

๔ ดู คณิต  ณ นคร “คำพิพากษาศาลฎีกาผูกมัดเจ้าพนักงานในการดำเนินคดีอาญาเพียงใด” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ ๑๘  ฉบับที่  ๒   

พ.ศ. ๒๕๓๑  หน้า  ๑๑๔ – ๑๑๙ 
๕ ดู คณิต  ณ นคร  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พิมพ์ครั้งที่  ๗  สำนักพิมพ์วิญญูชน  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙  หน้า  ๔๔๔ – ๔๔๕ 
๖ ดู  คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๓๓๐/๒๔๙๖  และ  ๑๐๒๘/๒๔๙๘ 
๗ ดู  คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๕๗/๒๕๐๕  และ  ๖๓๖/๒๕๐๕ 
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 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ กรมป่าไม้เคยหารือมายังสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งขณะนั้นเรียกว่ากรม

อัยการเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ในข้อเท็จจริงที่ว่า  เจ้าพนักงานป่าไม้ไปจับและยึด

ไม้กระยาเลยซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนไว้เป็นของกลางในคดี  และตามทางปฏิบัติของทางราชการเมื่อคดีถึงที่

สุดแล้วกรมป่าไม้ก็จะขายไม้ของกลางให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อนำไปแปรรูปจำหน่ายหรือ

ทำประโยชน์ต่อไป  แต่การดำเนินคดีในศาลต้องใช้เวลานานมาก  เช่น  ถ้าคดีขึ้นไปถึงศาลฎีกาก็จะ

ประมาณ  ๓  ปี  กว่าคดีจะถึงที่สุดไม้กระยาเลยซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนของกลางก็ผุหมดแล้ว  กรมป่าไม้  

จึงหารือว่า เจ้าพนักงานป่าไม้จะขายไม้ของกลางที่ยึดไว้โดยไม่รอให้คดีถึงที่สุดได้หรือไม่ 

 เกี่ยวกับข้อหารือนี้ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น และผู้เขียนได้วิเคราะห์

ทำความเห็นตามหลักกฎหมายดังต่อไปนี้ 

 (๑)  เกี่ยวกับของกลางในคดีนั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีบทบัญญัติไว้

เพียงที่เดียวคือมาตรา ๘๕ วรรคสาม  ซึ่งบัญญัติว่า “สิ่งของที่ยึดไว้ เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่า

คดีถึงที่สุด  เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น

เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น”

 ดั่งนี้  สรุปว่าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการ

เกี่ยวกับของกลางในระหว่างคดีตามปัญหาที่หารือเพราะคดียังไม่ถึงที่สุด 

 (๒)  สำหรับพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. ๒๔๘๔  ก็ไม่ได้กล่าวถึงอำนาจในการขายไม้ของ 

กลางระหว่างคดีไว้เช่นเดียวกัน  คงกล่าวถึงการขายของกลางในคดีได้เฉพาะที่เป็น “เครื่องมือเครื่องใช้

สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลที่ใช้หรือมีเหตุสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิด”เท่านั้น๘ 

 (๓)  เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ดี พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ก็ดี  ไม่มี

บทบัญญัติให้กระทำตามปัญหาที่หารือได้  กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๓๐๘ แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้

บังคับ  ซึ่งตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสองนั้น “ทรัพย์อันมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ เจ้าพนักงานบังคับ

คดยี่อมมีอำนาจขายได้ทันทีโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร” 

 (๔)  ไม้กระยาเลยไม่เป็น “ของสด”  แต่เนื่องจากเป็นไม้ที่ผุง่ายไม้กระยาเลยจึง “ของเสียได้” 

ในความหมายของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่ผุง่ายทำให้มูลค่าลดลงไปเรื่อย ๆ และ 

 (๕)  ตามกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ (๓) อำนาจในการขาย “ของเสียได้” เป็นอำนาจ

ของเจ้าพนักงานบังคับคดี และเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ

๘ ดู  พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. ๒๔๘๔  มาตรา ๖๔ ทว ิ
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อาญาของเราคือ “ศาล”๙ และโดยหลักแห่งวิธีพิจารณาความข้อหนึ่งที่ว่า “ที่ใดไม่มีโจทก์ ที่นั่นไม่มีผู้

พิพากษา” (Wo kein Kläger, da kein Richter) ดังนั้น พนักงานอัยการจึงต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งขาย 

 เกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายของผู้เขียนดังกล่าวมานั้น ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้

เขียนเมื่อได้อ่านความเห็นของผู้เขียนแล้วก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าตำรา “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ญี่ปุ่น” ซึ่งเขียนโดย Prof. Shigemitsu Dando๑๐ แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Prof. George Junior แห่ง

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค (ซึ่งตำราดังกล่าวนี้มีอยู่ในห้องสมุดกรมอัยการ) จนเข้าใจและเห็นว่าความเห็น

ของผู้เขียนถูกต้อง ควรตอบข้อหารือของกรมป่าไม้ไปตามความเห็นของผู้เขียน 

 แต่ความเห็นในทางกฎหมายของผู้เขียนและผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้เขียนดังกล่าวไม่มี

พนักงานอัยการผู้ใดในกรมอัยการในขณะนั้นเข้าใจ เพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยทราบและไม่เคยศึกษา

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเป็นทฤษฎีมาก่อนว่าการบังคับคดีอาญาเป็นอย่างไร ใครเป็นเจ้า

พนักงานบังคับคดีอาญา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้เขียนจึงถูกต่อว่าจากผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้น

ไปว่า “ไปเฝือกับผู้เขียนได้อย่างไร”  เท่านั้นไม่พอพนักงานอัยการบางท่านยังกล่าวกับผู้เขียนอีกว่า 

หากพนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ศาลสั่งขายแล้วถ้าศาลไม่รับคำร้องจะทำอย่างไร ผู้เขียนก็ตอบไปว่าก็

ต้องอุทธรณ์ฎีกากันต่อไป แต่เขาก็ยังงงๆ อยู่ 

 ผลที่สุดกรมอัยการได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๒๗ มาใช้ตอบข้อหา

รือเรื่องนี้  โดยว่าแต่ต้องให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยยินยอมด้วยในการขายเสียก่อน 

 มาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ความจริงเป็นเรื่องของการได้มาซึ่ง

กรรมสิทธิ์ของรัฐ  แต่เรื่องที่หารือนั้นเป็นเรื่องของการจัดการกับของกลางก่อนคดีถึงที่สุด  ซึ่งเป็น

คนละเรื่องกัน 

 เกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในกรณีการบังคับโทษปรับนั้น  ผู้เขียนก็เห็นว่าแม้ศาลเองก็

ยังกระทำโดยขาดหลักเกณฑ์  ดังจะเห็นได้จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 

๔๙๐๐/๒๕๕๐  ซึ่งผู้เขียนได้แสดงความไม่เห็นด้วยไว้๑๑ 

 เมื่อการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสถาบันการศึกษากฎหมายในบ้านเรายังเป็น 

การศึกษาที่ขาดความรู้ในทางทฤษฎีอยู่มากเช่นนี ้  ผู้เขียนจึงเห็นว่าปัญหาในบ้านเมืองเราในปัจจุบัน  

จึงเป็น “ปัญหาตัวบทกฎหมายและปัญหานักกฎหมาย”

๙ ดู  คณิต  ณ นคร  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หน้า  ๖๕๑ – ๖๕๖ 
๑๐ Shigemitsu Dando, JapaneseCriminalProcedure, Fred B. Rothman & Co., South Hachensach, N.J., 1965 
๑๑ ดู  คณิต  ณ นคร  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา:หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ  พิมพ์ครั้งที่  ๑  สำนักพิมพ์วิญญูชน  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  หน้า  ๒๙๙ – ๓๐๑  และดู  คณิต  ณ นคร  “การบังคับคดีอาญากรณีศาลลงโทษปรับ”  นิติธรรมอำพรางใน

นิติศาสตร์ไทย  หน้า  ๕๗ 
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 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเรานั้น  ว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วก็หาได้ด้อยกว่ากฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญาของตา่งประเทศแตอ่ยา่งใดไม ่  ความเขา้ใจกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตา่งหาก

ที่ดูจะยังด้อยอยู่ และความด้อยของความเข้าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น  ถ้าจะว่ากันไปแล้ว

ก็อยู่ที่การเรียนการสอนที่ยังสอนให้จำและในการสอบที่ส่วนมากก็ยังเป็นการวัดผลโดยมีธงคำตอบ  

ข้อสอบและธงคำตอบส่วนมากก็มาจากแนวของคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งหลายเรื่องยังมีปัญหาอยู่  เช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๐๐/๒๕๕๐ ที่กล่าวแล้ว เป็นอาทิ 

 เมื่อการเรียนการสอนกฎหมายเป็นภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษากฎหมายไม่ว่าจะเป็น

สถาบันวิชาการและสถานบันวิชาชีพ  ผู้เขียนจึงเคยปรารภว่า  สถาบันการศึกษากฎหมายน่าจะต้อง

รับผิดชอบในปัญหาตัวบทกฎหมายและปัญหานักกฎหมายที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้๑๒  กล่าวอีกนัย

หนึ่งก็คือ  สถาบันการศึกษากฎหมายน่าจะเป็น “ลูกหนี้ชั้นต้น”  ของปัญหากฎหมายและปัญหานัก

กฎหมายในขณะนี้ 

 ปัญหาตัวบทกฎหมายคือปัญหาความเข้าใจกฎหมาย  และปัญหานักกฎหมายก็คือปัญหาการ

ขาดคุณธรรมของนักกฎหมาย  ซึ่งปัญหาทั้งสองน่าจะไม่พ้นความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษา

กฎหมายไปได้ 

 

๓.คำสั่งของศาล

 การที่จะตอบคำถามว่าการอุทธรณ์คำสั่งการออกหมายอาญาของศาลอาญากระทำได้หรือไม่

เพราะเหตุใดนั้น  จำเป็นต้องทราบถึงประเภทของคำสั่งของศาลเสียก่อน 

 คำสั่งของศาลนั้นมีสองประเภท  คือ  “คำสั่งที่เป็นมาตรการ”  และ  “คำสั่งระหว่างพิจารณา” 

 ๓.๑คำสั่งที่เป็นมาตรการ

 “คำสัง่ทีเ่ปน็มาตรการ” คอื คำวนิจิฉยัและสัง่การของศาล เปน็ตน้วา่ คำสัง่กำหนดวนัพจิารณา  

คำสัง่ใหแ้ยกฟอ้ง คำสัง่ใหเ้ลือ่นคด ีคำสัง่เรยีกพยานหลกัฐานมาเองเพือ่ประกอบการวนิจิฉยัทำคำสัง่ชัน้

ไต่สวนมูลฟ้องและให้รอคดีเพื่อฟังพยานหลักฐานนั้น คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อฟังผลคดีอื่น

และใหจ้ำหนา่ยคดชีัว่คราว คำสัง่ไมอ่นญุาตใหข้งัผูต้อ้งหาในระหวา่งสอบสวนตอ่ไป คำสัง่กำหนดวนัอา่นคำ 

พพิากษาการอทุธรณค์ำสัง่ประเภทนีก้ระทำไมไ่ดแ้ตอ่าจขอใหศ้าลทีอ่อกคำสัง่นัน้ทบทวนคำสัง่ของศาลนัน้ได้๑๓ 

 คำสั่งออกหมายอาญาของศาลก็เป็น “คำสั่งที่เป็นมาตรการ”  อย่างหนึ่ง  เพราะเป็นคำวินิจฉัย

สั่งการของศาล  คำสั่งออกหมายอาญาจึงไม่อาจอุทธรณ์ได้  แต่ก็สามารถให้ศาลให้ศาลนั้นเองทบทวน

๑๒ ดู  บทสัมภาษณ์พิเศษ  มติชนรายวัน  ฉบับวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๒ 
๑๓ ดู  คณิต  ณ นคร  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หน้า  ๕๔๑ – ๕๔๒ 
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คำสัง่ของตนได ้เพราะกรณอีาจเปน็ไปไดว้า่ศาลไดอ้อกคำสัง่ไปโดยผดิหลง เชน่ กรณกีารออกหมายจบั  

“นายผมยาว”  ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  เป็นต้น 

 เกี่ยวกับ  “คำสั่งที่เป็นมาตรการ”  นี้ในอดีตเคยมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจนเสียหลักกันมา

แล้วครั้งหนึ่ง  กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๙ ทวี  เข้าไปในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยบัญญัติให้อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็น “คำ

สั่งที่เป็นมาตรการ” ของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้  และมาตราดังกล่าวยังบัญญัติต่อไปอีกว่า “คำสั่ง

ของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่จะ

ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใหม่” ซึ่งการไม่ตัดสิทธิดังกล่าวนี้ก็คือการให้ทบทวนคำสั่งที่เป็น

มาตรการได้นั่นเอง  ซึ่งผู้ทบทวนก็คือศาลชั้นต้นนั่นเอง และก่อนมีการเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๙ ทวี การ

ทบทวนคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวก็กระทำได้อยู่แล้ว 

 การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมาแล้วนั้น  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาใหศ้าลเทา่นัน้มอีำนาจออกหมายอาญาตามหลกัเกณฑใ์นรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลา่ว แตก่น็บั

วา่ยงัเปน็เรือ่งทีด่ทีีม่าตรา ๑๑๙ ทว ีไดบ้ญัญตัไิวช้ดัใหท้บทวนการไมอ่นญุาตใหป้ลอ่ยชัว่คราวไดเ้พราะ 

คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นคำสั่งที่เป็นมาตรการที่สามารถขอทบทวนได้อยู่แล้วดังกล่าวมา

แลว้หากมไิดบ้ญัญตัไิวช้ดัและเกดิมคีวามเหน็กนัวา่เรือ่งดงักลา่วเปน็ทีส่ดุแลว้กรณกีจ็ะเปน็การเสยีหลกั

เกี่ยวกับเรื่องคำสั่งที่เป็นมาตรการอย่างแน่นอน เพราะจะมีการฎีกากันต่อไปอีกทั้งๆ ที่โดยหลักแล้ว  

คำสัง่ทีเ่ปน็มาตรการอทุธรณฎ์กีาไมไ่ด ้ทำนองเดยีวกบัการอทุธรณค์ำสัง่ออกหมายจบัทีก่ลา่วถงึนี้ 

 อนึ่ง ในความเห็นของผู้เขียนในข้อที่ว่าเสียหลักอีกอย่างหนึ่งและเป็นข้อสำคัญก็คือ เป็นการ

แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายทีฝ่า่ยนติบิญัญตัไิดเ้ขา้ไปกา้วกา่ยฝา่ยตลุาการ กลา่วคอื ทำใหค้ดิกนัไปไดว้า่ฝา่ย

นติบิญัญตัเิหน็วา่ผูพ้พิากษาศาลชัน้ตน้ของเรานัน้ ไมม่คีวามรอบคอบในการอนญุาตหรอืไมอ่นญุาตให้

ปล่อยชั่วคราวเลยกรณีจึงทำให้บุคคลต้องสูญเสียเสรีภาพ แทนที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะไปจัดการกับระบบ

กฎหมายของเราในปจัจบุนัทีย่งับกพรอ่งอยูอ่กีลายเรือ่ง เชน่ ตามกฎหมายปจัจบุนัยงัอนญุาตใหอ้ทุธรณ์

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได ้ ทำให้คดีความต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและของผู้ที่

เกีย่วขอ้ง โดยการปรบัปรงุศาลชัน้ตน้ใหม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหข้อ้เทจ็จรงิฟงัเปน็ยตุไิดโ้ดยเรว็๑๔ 

๑๔ ด ูหลวงจำรญูเนตศิาสตร ์ “แนวความคดิในการปรบัปรงุราชการศาลยตุธิรรม” หนงัสอืทีร่ะลกึในงานพระราชทานเพลงิศพหลวงจำรญู

เนตศิาสตร ์ณ เมรหุนา้พลบัพลาอสิรยิาภรณ ์วดัเทพศรินิทราวาส วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๑๘ หรอืใน วารสารกฎหมายธรุกจิบญัฑติย์ ปทีี ่๖ 

ฉบบัที ่๑ มกราคม – มถินุายน ๒๕๔๙ หนา้ ๓ และด ูคณติ ณ นคร กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ภาคการดำเนนิคดีสำนกัพมิพว์ญิญูชน 

พมิพค์รัง้แรก กรกฎาคม  ๒๕๔๘  หนา้  ๔๔๑ – ๔๔๓ 
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 ๓.๒คำสั่งระหว่างพิจารณา

 “คำสั่งระหว่างพิจารณา”  เป็นคำสั่งที่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีซึ่งอาจเป็น

ข้อพิพาทในเนื้อหา หรือข้อพิพาทในวีธีพิจารณาความก็ได้ 

 คำสั่งระหว่างพิจารณาที่เป็นคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหา เช่น คำสั่งไม่ประทับฟ้องเพราะคดี

ไม่มีมูล  ส่วนคำสั่งระหว่างพิจารณาที่เป็นคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดในวิธีพิจารณา เช่น คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

เพราะเป็นกรณีต้องห้ามอุทธรณ์ 

 ในการออก “คำสั่งระหว่างพิจารณา”  ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ  เช่น  คำสั่งในการ

ประทับฟ้องหรือคำสั่งในการชัณสูตรพลิกศพ  ย่อมเป็นอำนาจของศาลที่จะสั่งไม่ใช่อำนาจของผู้

พิพากษาคนหนึ่ง๑๕ 

 เมื่อการออกคำสั่งระหว่างพิจารณาเป็นอำนาจของศาล  กรณีก็จะต้องประกอบด้วยองค์คณะ

ของศาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้นว่า คำสั่งของศาลจังหวัดต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย

สองคน 

 “คำสั่งระหว่างพิจารณา” อาจแบ่งต่อไปได้อีกเป็น “คำสั่งระหว่างพิจารณาที่ทำให้คดีเสร็จ

สำนวน” และ “คำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน” 

 “คำสั่งระหว่างพิจารณาที่ทำให้คดีเสร็จสำนวน” อาจเป็นกรณีของการเสร็จไปในเนื้อหา เช่น 

คำสั่งไม่ประทับฟ้องเพราะคดีไม่มีมูล หรืออาจเป็นกรณีเสร็จไปในวิธีพิจารณาความ เช่น คำสั่งไม่รับ

อุทธรณ์เพราะเป็นกรณีต้องห้ามอุทธรณ์ 

 “คำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน” อาจเป็นกรณีคดีไม่เสร็จไปในเนื้อหา เช่น 

คำสั่งประทับฟ้อง หรืออาจเป็นกรณีคดีไม่เสร็จไปในวิธีพิจารณาความ เช่น คำสั่งเกี่ยวกับการคัดค้าน  

ผู้พิพากษา 

 โดยที่คำสั่งระหว่างพิจารณาเป็นคำสั่งที่วินิจฉัยข้อพิพาท ฉะนั้น ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติไว้

เป็นอย่างอื่นก็ย่อมอุทธรณ์ได้๑๖ 

 

๔.การตรวจสอบในการออกหมายอาญา

 ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เมื่อปี ๒๕๔๐ และก่อนการแก้ไขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้คล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

๑๕ ดู  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  มาตรา  ๒๔, ๒๕ 

๑๖ ดู  คณิต  ณ นคร  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หน้า  ๕๔๒ – ๕๔๔ 
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ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจออกหมายจับและหมายค้นได้เองโดยลำพัง แต่ในปัจจุบันศาลเท่านั้นมีอำนาจ

ออกหมายอาญาทุกชนิด และในการที่จะออกหมายจับ หมายค้นและหมายขังนั้น  กฎหมายได้วาง

หลักการตรวจสอบการดำเนินการของศาลไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๙/๑ 

โดยบัญญัติว่า 

 “มาตรา๕๙/๑ก่อนออกหมายจะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่า

มีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา๖๖มาตรา๖๙หรือมาตรา๗๑

 คำสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกคำร้องจะต้องระบุเหตุผลของคำสั่งนั้นด้วย

 หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคำสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา”

 บทบัญญัติแห่งมาตรานี้แสดงให้เห็นชัดถึงข้อเรียกร้องของกฎหมายต่อการใช้อำนาจรัฐในการ

ออกหมายจับ  หมายค้นหรือหมายขังของศาลว่า ศาลจะต้องมีความรอบคอบในการออกหมายตาม

คำร้องขอของเจ้าพนักงาน เพราะศาลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล หากศาลไม่เข้มงวดในการตรวจสอบอำนาจของเจ้าพนักงานแล้ว  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็

ย่อมจะถูกกระทบได้โดยง่าย และสภาพการณ์ก็จะไม่ต่างไปจากอดีตก่อนการแก้ไขให้ศาลเท่านั้นมี

อำนาจออกหมายจับ หมายค้นหรือหมายขัง๑๗ 

 แม้ศาลจะมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวมาแล้ว แต่

กฎหมายของประเทศอืน่ๆ ทัง้หลายนอกจากประเทศไทยเรายงับญัญตัใิหค้ำรอ้งขอใหศ้าลออกหมายจบั 

หมายค้นหรือหมายขังต้องผ่านการพิจารณาของพนักงานอัยการ  เพื่อให้พนักงานอัยการได้พิจารณา

ตรวจสอบเสียชั้นหนึ่งก่อน 

 กล่าวเฉพาะคำร้องการออกหมายจับก็เพื่อให้พนักงานอัยการได้ตรวจสอบเสียชั้นหนึ่งก่อนว่า 

 (๑)  การกระทำที่กล่าวหานั้นเป็นความผิดตามที่ร้องขอให้ออกหมายจับนั้นหรือไม่ 

 (๒)  กรณีที่จะขอให้ออกหมายจับนั้นครบถ้วนด้วยเงื่อนไขของเหตุแห่งการออกหมายจับตาม

มาตรา ๖๖ หรือไม่ และ 

 (๓)  กรณีมีพยานหลักฐานตามสมควรตามนัยแห่งมาตรา ๕๙/๑ หรือไม่ 

 การร้องขอให้ศาลออกหมายจับ หมายค้นหรือหมายขังที่พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจหรือ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถกระทำได้โดยไม่ผ่านการพิจารณาของพนักงานอัยการก่อนตาม

กฎหมายปัจจุบันนั้น  นับว่าเป็นความบกพร่องของกฎหมายอย่างหนึ่งที่ชอบที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้

แก้ไขโดยด่วนต่อไป เพราะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

๑๗ ดู  คณิต  ณ นคร  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ที่อ้างแล้ว  หน้า ๒๗๘ 
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 ยิง่กวา่นัน้มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญายงับญัญตัอิกีวา่ 

 “มาตรา ๖๓  เมื่อเจ้าพนักงานได้จัดการตามหมายอาญาแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดในการ

จัดการนั้น ถ้าจัดการตามหมายไม่ได้ ให้บันทึกพฤติการณ์ไว้แล้วส่งบันทึกนั้นไปยังศาลซึ่งออกหมาย

โดยเร็ว”

 “มาตรา  ๖๔ ถ้าบุคคลที่มีชื่อในหมายอาญาถูกจับหรือบุคคลหรือสิ่งของที่มีหมายให้ค้นได้

ค้นพบแล้ว  ถ้าสามารถจะทำได้ก็ให้ส่งบุคคลหรือสิ่งของนั้นโดยด่วนไปยังศาลซึ่งออกหมายหรือ

เจ้าพนักงานที่กำหนดไว้ในหมายแล้วแต่กรณีเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น”

 ดั่งนี้  นอกจากการตรวจสอบก่อนการออกหมายจับและหมายค้นแล้ว  กฎหมายยังบัญญัติถึง

การตรวจสอบอำนาจรัฐภายหลังการปฏิบัติตามหมายดังกล่าวไว้ด้วย และประธานศาลฎีกาก็ได้วางข้อ

บังคับเกี่ยวกับตรวจสอบดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน๑๘ 

 อย่างไรก็ตาม  เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น  ผู้เขียนเคยตั้งเป็นข้อ

สังเกตว่าในบ้านเมืองเราดูจะเป็นเรื่องที่ขาดความสนใจจากฝ่ายการเมืองอย่างมาก  ดังจะเห็นได้ว่าแม้

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี ๒๕๔๐ จะได้วางบทเฉพาะกาลเอาไว้ว่าภายใน ๕ ปีให้แก้กฎหมายเสีย

ให้เรียบร้อยในเรื่องการออกหมายจับ แต่ฝ่ายการเมืองในขณะนั้นก็ได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนคณะ

กรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะไม่ได้แก้ไขกรณีก็ต้อง

เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้

สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพิ่งกระทำกันในปี ๒๕๔๗ ดังนั้นผู้เขียนจึงกล่าวว่าการแก้ไข

กฎหมายเกี่ยวกับการจับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเที่ยวที่ผ่านมาไม่ใช่ “มารถรางเที่ยวสุดท้าย” แต่

ปรากฏว่าตกรถรางไปเลยทีเดียว๑๙  แล้วกรณีที่ผู้เขียนเรียกร้องนี้จะสมควรให้เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร

และเมื่อใด 

 
๑๘ ดู ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๓  

ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๒  ตอนที่  ๒๓ ก  ลงวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๘ 
๑๙ ดู  คณิต  ณ นคร  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ที่อ้างแล้ว  คำนำ  หน้า ๘ 



29
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

สรุป

 

 การอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับกระทำไม่ได้  เพราะคำสั่งออกหมายจับเป็น  “คำสั่งที่เป็น

มาตรการ”  ซึ่งตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  มาตรา  ๒๔  เป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนหนึ่งหรือผู้

พิพากษาคนเดียว 

 โดยที่คำสั่งออกหมายจับ  หมายค้นหรือหมายขังเป็นคำสั่งที่ออกโดยผู้พิพากษาคนเดียวและ

ตามกฎหมายในปจัจบุนัคำรอ้งขอไมไ่ดผ้า่นการพจิารณาของพนกังานอยัการทีจ่ะคอยตรวจสอบใหเ้กดิ 

ความรอบคอบในการทำงานตอ่ไปของกระบวนการยตุธิรรม  ดงันัน้  จงึควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายใน

เรื่องนี้เสีย 

 ผู้พิพากษาเองต้องระมัดระวังและเข้มงวดในการออกหมายจับ  หมายค้นและหมายขัง  เพราะ

หากผู้พิพากษาไม่ระมัดระวังและเข้มงวดในการพิจารณาคำร้องขอให้ออกหมายจับ หมายค้นและ

หมายขังโดยถี่ถ้วนรอบคอบแล้ว  กรณีก็จะย่อมกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาขององค์กรศาลได้  เช่น  

กรณีออกหมายจับคุณสุนัย  มโนมัยอุดม อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการออกหมายค้นใน

เวลากลางคืนจนมีการยิงตู้เย็นชาวบ้านพังพินาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น 

 การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในทางหลักวิชาในเรื่องการออกหมายจับและให้อุทธรณ์ได้ดังกล่าวมา

ในบทความนี้นั้น  ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการทำลายความเชื่อถือศรัทธาขององค์กรศาล จนนักวิชาการทาง

กฎหมายถึงกับกล่าวว่า  “การบังคับใช้กฎหมายจึงกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้!!!”

 ส่วนในเรื่องการออกหมายจับ  “นายผมยาว”  และไม่เพิกถอนการออกหมายจับให้เขานั้น  

แสดงชัดถึงความเข้าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ได้รับจากสถาบันการศึกษากฎหมายว่ายัง

บกพร่องอยู่ทั้งสองฝ่าย 

 อนึ่ง  ผู้เขียนเห็นสมควรตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องหมายจับด้วยว่าการให้ข่าวขององค์กรใน

กระบวนการยุติธรรมก็ดี  การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก็ดี  ในปัจจุบัน

ไม่เป็นไปในทิศทางของการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนแต่อย่างใดเลย เช่น เกี่ยวกับหมายจับก็มัก

จะปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนว่า  “ตำรวจจะออกหมายจับผู้ต้องหาต่อไป”  แทนที่จะเป็นว่า 

“ตำรวจจะได้ขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาต่อไป”  ดั่งนี้เป็นต้น 
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“ชุมนุมความคิด” 

โดย ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม 
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“ชุมนุมความคิด” 
 โดย ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม    

 

ในโอกาสที่กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ได้เข้าพบกับอาจารย์ 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ที่บ้านพักสุขุมวิท เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

ปฏิรูปประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งอาจารย์ ไพบูลย์ฯ ได้กรุณามอบบทความและความ

คิดเห็นที่เป็นของทั้งอาจารย์ไพบูลย์ฯ เองและที่ได้ดัดแปลงข้อเขียนของ นพ.ประเวศ วะสี รวบรวมมา

เป็นชุมนุมความคิดของอาจารย์ไพบูลย์ฯ ให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ตามอัธยาศัย  

 

การฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยภายหลังวิกฤติ“เมษา-พฤษภามหาวินาศ(2553)”

 

1.ประเด็นเรื่องที่ควรทำ



 ควรใช้วิกฤติครั้งใหญ่เป็นโอกาสครั้งสำคัญของคนไทยและสังคมไทยโดยรวม  ในอันที่จะ

ฟื้นฟูพร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น  โดยพิจารณาดำเนินการในเรื่องดัง

ต่อไปนี้ 

 1.1  การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายบอบช้ำจากวิกฤติการณ์อย่างเหมาะสมทั่วถึงและรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ 

 1.2  การสร้าง  “ความเป็นธรรม”  และ  “ความยุติธรรม”  ที่เหมาะสมกับทุกคนทุกฝ่ายอย่าง

เท่าเทียมเสมอภาค  ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระโปร่งใส 

 1.3  การค้นหา  “ความจริง”  อย่างโปร่งใสโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลาง  ให้ปรากฏต่อสังคม

ไทยและสังคมโลก  เพื่อให้เกิด  “การเรียนรู้และพัฒนา”  จาก  “ความเป็นจริง”  อย่างสร้างสรรค์  โดย

อาจศึกษา  “ความจริง”  2 ระดับ  คือ  (1) ระดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (“ความจริงระดับต้น”)  และ    

(2)  ความจริงที่วิเคราะห์เจาะลึกถึงปัจจัยพื้นฐาน  โครงสร้าง  ระบบ  วัฒนธรรม  ฯลฯ  ที่มีความสลับ

ซับซ้อนและมีพลวัตตลอดเวลา  (“ความจริงระดับลึกและกว้าง”)

 1.4  การฟื้นฟูอาคารสถานที่ กิจการ วิถีชีวิต จิตใจ  และบรรยากาศทางสังคม  ให้เข้าสู่ภาวะ

ปกต ิ  (ดเีทา่เดมิหรอืดยีิง่กวา่เดมิ)  รวมถงึการใชธ้รรมะ  “สทุธิ ปญัญา  เมตตา ขนัต”ี  (ทีพ่ระพทุธ

ทาส เคยแนะนำต่อนายกฯสัญญา  ธรรมศักดิ์  ในปี 2517)  การให้ความรักความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์

และเพื่อร่วมชาติทุกคน  การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกฝ่าย  ความอดทนอดกลั้น  
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การมีใจเปิดกว้างเปิดรับข้อมูลและความคิดอย่างสร้างสรรค์โดยไม่มีอคติ  การมีไมตรีจิตปรารถนาดี

ต่อทุกคนทุกฝ่าย  ความเห็นอกเห็นใจ  การให้อภัย  การแสดงความเสียใจ  การขอโทษ  การแสดง

ความรับผิดชอบ  การคืนดีและปรองดอง  ฯลฯ  ซึ่งสรุปแล้วคือการใช้  “ความดี”  หรือ  การ  “คิดดี

พูดดีทำดี”  นั่นเอง 

 1.5  การ  “ปฏิรูปประเทศไทย”  อย่างสร้างสรรค์  เป็นรูปธรรม  และบูรณาการ  โดยเป็น  

กระบวนการที่ประชาชนและฝ่ายอื่นๆทุกฝ่ายเข้าร่วมคิดร่วมทำอย่างสร้างสรรค์จริงจังและต่อเนื่อง  

แม้เปลี่ยนรัฐบาลหรือสมาชิกรัฐสภา  (ตัวอย่าง  ร่างแนวทาง  “การปฏิรูปประเทศไทย”  ซึ่งนำเสนอ

โดยเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน  เมื่อ 16 พ.ค. 53  ปรากฏใน  “บันทึกการประชุมเตรียมการสู่‘สภา

ประชาชนฯ’”  ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์  ‘มติชนรายวัน’  23 พ.ค. 2553  หน้า 9) 

 1.6  การเชือ่มโยงผสมผสานและประยกุตด์ดัแปลงใหเ้หมาะสมระหวา่งเรือ่งขา้งตน้กบั  “แผน

ปรองดองแห่งชาติ”  ของนายกรัฐมนตรี  (อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)  รวมถึงการยุบสภาและจัดให้มีการ

เลือกตั้งใหม่อย่างเหมาะสม  โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ  (Key stakeholders)  มีโอกาสได้ปรึกษาหารือ

หาข้อสรุปหรือข้อตกลงร่วมกัน  โดยกระบวนการ  “สันติสานเสวนา”  (Peacebuilding  Dialogue) 

 

2.วิธีดำเนินการ

 ควรให้ความสำคัญกับ  “กระบวนการ”  (Process)  และ  “ทัศนคติ” (Attitude)  ควบคู่กับการ

พิจารณา  “สาระ” (Content) ของ  “การฟื้นฟูประเทศไทย”  ซึ่งรวมถึง  “แผนปรองดองแห่งชาติ”  ของ

นายกรัฐมนตรี 

 2.1  “กระบวนการ”  ที่ดี  ได้แก่  การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  การมี  

“คนกลาง”  (หรือ  “วิทยากร”  หรือ  “ผู้รับใช้”)  ช่วย  “จัดกระบวนการ”  อย่างเหมาะสม  (ซึ่ง  

“คนกลาง”  ดังกล่าวต้องเป็นที่เห็นชอบร่วมกันของผู้เข้าร่วมกระบวนการ  (คู่กรณี)  ทุกฝ่าย)  การใช้

วิธีการที่หลากหลายต่อเนื่องและครบขั้นตอนอย่างบูรณาการ  ฯลฯ 

 2.2 “ทัศนคติ”  ที่พึงปรารถนาและควรเอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นในจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด

ของผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ความอดทนอดกลั้น  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีใจเปิดกว้าง  การรับฟังและ

พยายามเข้าใจคนอื่น  ความเป็นมิตรไมตรี  การมองผู้อื่นเป็นเพื่อนมนุษย์หรือพี่น้องร่วมชาติร่วมสุข

ร่วมทุกข์กันทั้งสิ้น  ความเอื้ออาทรผ่อนปรนยืดหยุ่น  การคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์  การมุ่งแก้ปัญหา

ด้วยปัญญาและสันติวิธี  การมองวิกฤติเป็นโอกาส  การใช้ปัญหาสร้างปัญญา  การใช้  “ธรรมะ”  หรือ  

“ปรัชญา”  ที่ดีๆจากทุกศาสนาทุกวัฒนธรรม  ฯลฯ 
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 2.3“สาระ”  ที่ดี  ควรให้ครบประเด็น  เป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมชัดเจน  

มีกลไกวิธีการติดตามผลเพื่อกำกับกระบวนการให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน  รวมทั้งเพื่อเรียนรู้และ

ปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 

 

 องค์ประกอบทั้ง3ส่วน  จะเอื้อซึ่งกันและกัน  กล่าวคือ  “กระบวนการ” ที่ดี  จะช่วยให้เกิด

ทัศนคติที่ดีได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น  นำไปสู่การได้สาระที่ดี  ในทางกลับกัน “ทัศนคติ” ที่ดี  ทำให้

สามารถจัดกระบวนการที่ดีและได้สาระที่ดี  โดยสะดวกมากขึ้น และเมื่อได้  “สาระ” ที่ดี  ทัศนคติที่ดี

จะตามมา  รวมถึงการจัดกระบวนการที่ดีก็ทำได้ง่ายขึ้นไปอีก  ฯลฯ  ดังนี้เป็นต้น 

 

3.ระดับการดำเนินการ

 ควรดำเนินการใน 3 ระดับเป็นหลัก  ควบคู่กันไป  ได้แก่ 

  3.1ระดับประเทศ (หรือระดับชาติ) 

  3.2ระดับจังหวัด   (หรือระดับกลุ่มจังหวัด) 

  3.3ระดับตำบล     (หรือท้องถิ่น  เช่น  หมู่บ้าน  เขตนิเวศ  ฯลฯ) 

 

  ในแต่ละระดับ  ควรใช้หลักการ  (1) “ประชาชน (ในพื้นที่) เป็นเจ้าของเรื่องและเป็น

ผู้มีบทบาทสำคัญ”  (2) “คนภายนอกเป็นผู้เอื้ออำนวย (Facilitator) หรือสนับสนุน (Supporter)” และ   

(3) “ทุกฝ่ายประสานความร่วมมืออย่างเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” 

 

                อนึ่ง  นอกจากดำเนินการโดยใช้  “พื้นที่”  เป็นตัวตั้ง  ยังสามารถดำเนินการโดยใช้  

“ประเด็น”  หรือ “กลุ่มคน”  หรือ  “องค์กร”  เป็นตัวตั้ง  ได้อีกด้วย 

 

4.กลไกสนับสนุนการดำเนินการ

 

 4.1  ควรมี “กองทุนฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทย”  เพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ   

ดังกล่าวข้างต้น  โดยมีกองทุนสำหรับแต่ละจุดดำเนินการ  ทั้งในระดับชาติ  ระดับจังหวัด  และระดับ

ตำบล  แหล่งเงินทุนควรมาจากภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคประชาสังคมและประชาชน  รวมถึงองค์กรและ

บุคคลต่างๆตามความสมัครใจ  ผู้ดูแลกองทุนอาจเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งตามที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้

ตกลงกัน 
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 4.2  ควรมี  “หน่วยเลขานุการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทย”  เพื่อประสานเอื้ออำนวยและ

สนับสนุนการดำเนินการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยในแต่ละจุด/พื้นที่/ประเด็น  โดยพยายามให้

มีรูปแบบที่เรียบง่าย  กระทัดรัด  คล่องตัว  ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพพร้อมประสิทธิภาพ  จะจัดตั้ง

ที่ไหนอย่างไรให้เป็นผลของการหารือตกลงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

 

5.บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  (และองค์กร/กลุ่มคนอื่นๆ โดยประยุกต์หลักการ  แนวคิด  วิธี  

ปฏิบัติ  ฯลฯ  ทำนองเดียวกัน) 

 5.1  ควรมีการจัดให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ได้มาประชุมปรึกษากันเกี่ยวกับบทบาท  

แนวคิด  หลักการ  แนวทาง  และวิธีการ ฯลฯ  ของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุน  “การฟื้นฟูและ

ขับเคลื่อนประเทศไทย”  ดังกล่าวข้างต้น 

 5.2  อาจมีการเสนอให้ใช้แนวคิด  “หนึ่งจังหวัดหนึ่งสถาบันอุดมศึกษา(หรือมากกว่า)”  เพื่อ

กระจายภารกิจให้สามารถดำเนินการครอบคลุมทั้งประเทศได้พร้อมๆกัน  รวมทั้งให้มี  “การจัดการ

ความรู้”  (Knowledge Management)  หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาตลอดจน  

ผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ เปน็ระยะๆ เพือ่พฒันาแนวคดิ หลกัการและวธิกีารในเรือ่งตา่งๆ ใหด้ขีึน้ไปอกี ไดอ้ยา่ง 

ต่อเนื่อง 

 5.3  สถาบันอุดมศึกษา  (และองค์กร/กลุ่มคนอื่นๆ)  ที่มีความสนใจและพร้อมที่จะร่วมดำเนิน

การข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ  ในระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายหลายระดับ  ในประเด็นใดประเด็น

หนึ่งหรือหลายประเด็น  ฯลฯ  ควรเลือกดำเนินการได้ตามที่สถาบันอุดมศึกษา  (และองค์กร/กลุ่มคน)  

นั้นๆเห็นสมควร 

 

เขียนต้นฉบับเมื่อ 25 พฤษภาคม 2553  (แก้ไข  14/6/53) 
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“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”
 

โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี (ขออนุญาตขยายความโดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) 

l ประชาชนจากพื้นที่  กลุ่มคน  องค์กร  ต่างๆ 

l องค์กรชุมชน  (ชุมชนท้องถิ่น  ชุมชนแบบอื่นๆ) 

l ประชาสังคม  (มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  

l กลุ่ม ชมรม ขบวน เครือข่าย ฯลฯ) 

l นักวิชาการ  สถาบันการศึกษา 

l นักธุรกิจ  (ใหญ่ กลาง เล็ก จิ๋ว) 

l นักจริยธรรม  นักการศาสนา 

l สื่อสารมวลชน  สื่อชนิดต่างๆ 

l ฯลฯ 

l ความรู ้(ในตวัตน นอกตวัตน) 

l การวจิยัเชงิลกึ  การคน้หาความจรงิ 

l ความเขา้ใจเรือ่ง  ความคดิ  สตปิญัญา 

l การมแีละใชค้ณุธรรมความดี 

l การระดมความรู ้ คามคดิ  สตปิญัญา  ความสามารถ 

l ความสามารถ  (ในทางคณุธรรมความด ี ในทางเทคนคิ 

 ในการปฏบิตั ิ ในการจดัการ ในการเรยีนรูร้ว่มกนัจากการ 

 ทำงานดว้ยกนั (Interative Learning Through Action) ฯลฯ) 

l การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ (ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัพืน้ที่ 

 ทีใ่หญก่วา่ทอ้งถิน่  ระดบัประเทศ  เชงิประเดน็เฉพาะ 

 ฯลฯ 

l รฐับาล (ครม. รฐัมนตร)ี (ฝา่ยบรหิาร) 

l หนว่ยงานราชการ  (กระทรวง  กรม)  รายการ 

 สว่นภมูภิาค  (ผูว้า่ราชการจงัหวดั  นายอำเภอ 

 กำนนั  ผูใ้หญบ่า้น)  องคก์ารมหาชน  รฐัวสิาหกจิ 

 หนว่ยงานของรฐัรปูแบบอืน่ๆ  (เครือ่งมอืของฝา่ย 

 บรหิาร) 

l รัฐสภา  (สส.  สว.)  (ฝา่ยนติิบญัญตั)ิ 

l ศาลยตุธิรรม  (ฝา่ยตลุาการ) 

l องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู  (ศาลรฐัธรรมนญู 

 กกต. กลม. ศาลปกครอง ฯลฯ) 

l องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  (อบต. เทศบาล 

 อบจ. อปท. รปูแบบอืน่ๆ) 

พลังสังคม

พลังปัญญา
พลัง

อำนาจรัฐ
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3เสาหลัก/กงล้อหลัก
ที่จะนำพา

ชีวิต/ชุมชน/องค์กร/สังคม/มนุษยชาติ

ไปสู่ความเจริญสันติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน

l ทำสิ่งที่เป็นคุณ 

l ไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษ 

l สร้างศักยภาพที่จะทำดี 

l สร้างทัศนคติละเว้นสิ่งที่ไม่ดี 

ความดี

ความ
สามารถ ความสุข

l ความสามารถในการคดิ 

l ความสามารถในการทำ 

l ความสามารถในการจดัการ 

l ความสามารถในการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 

l ความสขุทางกาย 

l ความสขุทางใจ 

l ความสขุทางปญัญา / จติวญิญาณ 

l ความสขุทางสงัคม / ในการอยูร่ว่มกนั 

โดย  ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม 
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3องค์ประกอบสำคัญ

ในการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี/ในการปรองดองสมานฉันท์

l การมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้ง 

l การม ี “คนกลาง”  (ผูจ้ดักระบวนการ / กระบวนการ) 

l การเจรจาแบบมจีงัหวะกา้ว  ขัน้ตอน  และประเดน็ทีเ่หมาะสม 

l การคน้หาความจรงิ  การมขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง  ผลการวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได้ 

 ฯลฯ  ประกอบการพจิารณา 

l ฯลฯ 

l อารมณ ์ ความรูส้กึ 

l มมุมอง  วธิคีดิ  กระบวนทศัน์ 

l แนวโนม้คดิเชงิบวก / สรา้งสรรค ์/ เปน็มติร 

l แนวโนม้คดิเชงิลบ / ทำรา้ย / เปน็ปฏปิกัษ์ 

l การมแีละใชค้ณุธรรมความด ีรวมถงึ  ความอดทนอดกลัน้ 

 ความจรงิใจ การเปดิใจกวา้งรบัฟงัอยา่งตัง้ใจ การใหค้วามรกั 

 ความเปน็มติร การม ี“เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา” การมี 

 “สทุธ ิ ปญัญา  เมตตา  ขนัต”ิ  การมคีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ 

 การพรอ้มจะขอโทษเมือ่ตวัเองผดิ และใหอ้ภยัแกผู่ท้ำผดิ 

 (ซึง่อาจตอ้งรบัโทษตามกระบวนการยตุธิรรมทีเ่ปน็ธรรม) 

 ฯลฯ 

 

โดย  ไพบลูย ์ วฒันศริธิรรม 

กระบวนการ

ทัศนคติ สาระ

l ประเดน็ทีค่วรพจิารณา 

l ลำดบัเรือ่งทีจ่ะพจิารณา 

l ลำดบัความสำคญัของเรือ่ง 

l ขอ้ตกลงทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนั 

l แผนปฏบิตักิารตามขอ้ตกลง 

l กลไกกำกบัสนบัสนนุใหแ้ผนบรรลผุล 

 การตดิตามวดัผลประเมนิผล  เพือ่เรยีนรู้ 

 และปรบัปรงุพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

l ฯลฯ 
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“วิกฤติ”คิดเชิงบวก(1)


(บทสนทนากับ  อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสาและอดีตรองนายกรัฐมนตรี) 

(บทความลงใน นสพ. ไทยโพสต์  6 มิถุนายน  2553 หน้าแทบลอยด์) 

 

 “เราต้องวิจัยเชิงลึก เรื่องวิกฤติครั้งนี้ สาเหตุที่สลับซับซ้อน วิธีการที่จะสามารถคลี่คลาย

สาเหตุเหล่านั้น หรือว่าวิธีการที่จะทำให้เราหลุดจากพันธนาการของโครงสร้างองค์ประกอบหลาย

อย่างที่เมื่อรวมกันแล้วทำให้เราเกิดวิกฤติ เราจะไปจับที่จุดใดจุดหนึ่งจะเป็นการมองที่ตื้นเขินเกินไป 

เช่น ไปจับที่กลุ่มเสื้อแดง หรือไปเริ่มที่รัฐประหาร หรือกระทั่งย้อนหลังไปหลังพฤษภา 2535 มันก็ยัง

ไม่ถูกต้องทีเดียว สิ่งที่เป็นพันธนาการสังคมไทยให้อยู่ในวังวนของปัญหาความขัดแย้ง ในบางระยะก็

พัฒนาการมาเป็นความขัดแย้งรุนแรง เป็นสิ่งที่สะสมมาเนิ่นนาน ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมือง ระบบ

ราชการ ระบบของธุรกิจ ระบบการศึกษา วัฒนธรรม” 
 

 “เมื่อยังไม่ชัดเจนเรื่องการยุบสภาจึงเป็นประเด็นขัดแย้งอยู่ เหมือนกับเรายังมีเสี้ยนอยู่ในเนื้อ 

มันยังไม่ได้ถูกถอนออกไป มันอาจจะเป็นหนองขึ้นมาเมื่อไหร่ พุพองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ หรือเป็นฝีอยู่ 

ซึ่งเราต้องเอาฝีนี้ออก เอาเสี้ยนนี้ออก ที่จริงไม่ใช่เสี้ยนหรอก เป็นตะปูด้วยซ้ำ มันคือตะปูที่ยังอยู่ใน

ร่างกายเรา ฉะนั้นต้องเอาออก แต่วิธีเอาออกก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งอยู่ดีๆ มาดึงไปโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้

รับรู้ด้วยหรือไม่ได้เห็นด้วย หรือไม่ก็มาตีให้มันหนักเข้าไปอีกให้มันเจ็บหนักไปอีก ต้องมาคุยกัน

ประเดน็นี ้ เพราะมนัอยูใ่นแผนปรองดองแหง่ชาตคิรัง้แรก และกย็งัเปน็ประเดน็อยู ่ยงัมคีนสงสยัขอ้งใจ 

ยงัมคีนถอืเปน็ประเดน็ และกอ็าจจะนำไปสูค่วามขดัแยง้รอบใหม ่ความขดัแยง้ทีจ่ะตอ่เนือ่งไปอกี” 

 

(-ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม) 

 

......................................... 

 

 หากเทียบกับภาวะบ้านเมืองตลอดช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา วันนี้หลายคนคิดว่าวิกฤติได้

ผ่านพ้นไปแล้ว ทว่านี่คือภาวะที่ใบไม้นิ่งเพียงชั่วขณะ แต่ความขัดแย้งที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในสังคม

ไทยยังคงอยู่ รอเพียงวันปะทุอีกครั้งหากเราไม่เรียนรู้และไม่ทำอะไรเลย 
 

 ในประเทศไทยขณะนี้ความขัดแย้งทางความคิดลงลึกแทบจะทุกหมู่บ้าน ในชุมชนมีทั้งเหลือง

และแดง มองแทบไม่เห็นหนทางแห่งความสมานฉันท์ แต่ อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ซึ่งชีวิตทั้ง
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ก่อนและหลังตำแหน่งอดีตรองนายกฯ-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ คลุกคลีกับงานพัฒนาชนบทและสังคมมาแทบทั้งชีวิต ชาว

บ้านรู้จัก อ.ไพบูลย์ ดีพอๆ กับที่อาจารย์รู้จัก และเห็นวิวัฒนาการของประชาธิปไตยฐานรากว่าเข้มแข็ง

พอที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะพาให้ชุมชนก้าวผ่านความขัดแย้งหนนี้ไปได้ 

 

สร้างคุณค่า-จินตนาการร่วมกัน

 ก่อนเกิดเหตุการณ์ 19 พ.ค. ไม่กี่สัปดาห์ แทบลอยด์ได้สัมภาษณ์ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ และ

พูดถึงความพยายามที่จะเปิดวงสันติสานเสวนาของทุกฝ่ายของความขัดแย้ง โดยวางตัวอาจารย์เป็น

คนกลาง เพื่อสกัดกั้นความรุนแรงที่เห็นอยู่ตรงหน้า แต่แล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น  

 สำหรบัความรนุแรงครัง้ลา่สดุ อาจารย์ไพบลูย์เรยีกวา่วกิฤต ิ‘เมษา-พฤษภา มหาวนิาศ (2553)’ 

และได้เขียนบันทึกแนวทางการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยนับจากนี้ 

 

 “ ผมเสนอว่ามีอยู่  6  ประเด็นใหญ่ที่ต้องจัดการ  หนึ่งก็คือการเยียวยาที่ดี  คำว่าดีนี่สำคัญนะ   

ดหีมายถงึวา่เหมาะสม เทา่เทยีม มปีระสทิธภิาพ สองกค็อืการใหค้วามยตุธิรรมทีด่ ีกค็อืความเปน็อสิระ 

ความโปรง่ใส สามคอืการคน้หาความจรงิ กต็อ้งคน้หาทัง้ระดบัตน้กค็อือะไรเกดิขึน้จรงิๆ และระดบัลกึ 

ซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลา สี่คือการฟื้นฟูทั้งร่างกาย กายภาพ กิจการธุรกิจ และลึกลงไปถึงระดับจิตใจ ระดับ

บรรยากาศในสังคม อย่างหลังนี่จะยากกว่าส่วนแรก ข้อห้าคือการปฏิรูป ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่เลย และ

หลายฝ่ายกำลังคิดกำลังพยายามทำ แต่ผมแถมข้อหกก็คือว่ารัฐบาลมีแผนปรองดองแห่งชาติ ห้าข้อแรก

ถือเป็นเรื่องของสังคม ซึ่งรวมรัฐบาล แต่ไม่ใช่ว่าเป็นของรัฐบาล และไม่ใช่อยู่ภายใต้รัฐบาล เป็นเรื่อง

ของสังคมที่จะดูแลว่าการเยียวยานั้นดี ทั่วถึง เหมาะสม ดูแลว่าการให้ความเป็นธรรมนั้นทำได้อย่าง

เหมาะสม ถูกต้อง เท่าเทียม เป็นธรรม ดูแลว่าการค้นหาความจริงก็ทำได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และ

ก็ได้ความจริงที่คนยอมรับได้ ดูแลว่าการฟื้นฟูต่างๆ สังคมก็ต้องมาช่วยกันทำ มาทำกันอย่างกว้างขวาง 

ทำให้ถ้วนทั่ว และดูแลว่าเรื่องการปฏิรูปก็ทำอย่างลึกซึ้งถ้วนทั่วเช่นเดียวกัน” 

 

ความจริงระดับต้นรัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ แต่ความจริงระดับ ‘ลึก’ คือสิ่งที่คน

ไทยต้องเรียนรู้กันเสียที 

 

 “ผมเห็นว่าควรจะมีคณะบุคคลมาศึกษาวิจัยเชิงลึก  เรื่องวิกฤติครั้งนี้  สาเหตุที่สลับซับซ้อน   

วิธีการที่จะสามารถคลี่คลายสาเหตุเหล่านั้น หรือว่าวิธีการที่จะทำให้เราหลุดจากพันธนาการของ
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โครงสร้างองค์ประกอบหลายอย่าง ที่เมื่อรวมกันแล้วทำให้เราเกิดวิกฤติ เราจะไปจับที่จุดใดจุดหนึ่งจะ

เป็นการมองที่ตื้นเขินเกินไป เช่น ไปจับที่กลุ่มเสื้อแดง หรือไปเริ่มที่รัฐประหาร หรือกระทั่งย้อนหลัง

ไปหลังพฤษภา 2535 มันก็ยังไม่ถูกต้องทีเดียว สิ่งที่เป็นพันธนาการสังคมไทยให้อยู่ในวังวนของ

ปัญหาความขัดแย้ง ในบางระยะก็พัฒนาการมาเป็นความขัดแย้งรุนแรง เป็นสิ่งที่สะสมมาเนิ่นนาน ไม่

ว่าจะเป็นระบบการเมือง ระบบราชการ ระบบของธุรกิจ ระบบการศึกษา วัฒนธรรม เช่น ค่านิยมต่างๆ 

อุปถัมภ์นิยม แม้กระทั่งศาสนา ธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐยิ่ง แต่ว่าประชาชน

คนไทยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้น หรือทำในทางตรงกันข้าม หรือวัฒนธรรมที่ดีของเรา  

ก็ถูกกัดกร่อน มีวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ไม่ดีเข้ามา หลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผสมผสาน และ

กลายเป็นโครงสร้าง กลายเป็นกลไก กลายเป็นช่องทางต่างๆ  ที่นำไปสู่ปัญหาที่รุมเร้าเข้ามา  การจะ

คลี่คลายสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์ ว่าจะมียุทธศาสตร์หลักๆ อะไรบ้าง คงไม่ใช่การแก้ปัญหา

เป็นรายข้อ คำนึงถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา แต่ตอนจะแก้ต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์ และก็ดำเนินการ   

ซึ่งดีที่สุดก็ต้องมีการรวมพลังสร้างสรรค์กันทั้งสังคม ทุกๆ ฝ่ายร่วมกัน สร้างวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย

ใหญ่ร่วมกัน สร้างจินตนาการร่วมกัน สร้างคุณค่าร่วมกัน และก็ช่วยกันทำหลายๆ อย่าง ที่จะนำไปสู่

วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมาย จินตนาการใหญ่” 

 

 “ซึง่ถา้เราจะทำกค็อืวา่วกิฤตทิีเ่กดิขึน้เปน็ปจัจยักระตุน้ทีส่ำคญั วกิฤตคิรัง้นีต้อ้งถอืวา่ใหญม่าก 

ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาอันยาวนาน ทำให้เกิดความแตกแยกแตกร้าว ร้าวฉาน โกรธเกลียดเคียดแค้น

ชิงชังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ถ้าเราจะคิดเชิงบวก ซึ่งเราควรจะคิดเชิงบวก คิดเชิงอนาคต คิดที่จะมุ่ง

ไปข้างหน้า ไม่มาเศร้าโศกเสียใจหรือว่าเคียดแค้นชิงชังกับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว คิดไปข้างหน้า คิดถึง

อนาคตที่ดี จินตนาการที่เรามีร่วมกัน ช่วยกันคิดและช่วยกันทำ ก็จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญ คือใช้วิกฤติ

เป็นตัวกระตุ้น ผมว่าไม่มีครั้งใดหรอกที่สังคมไทยเหมือนกับถูกเขย่าอย่างแรง เป็นตัวกระตุ้นที่เรา

สามารถใช้พลังสร้างสรรค์ที่เรามีอยู่ ใช้ความดีที่เราอยู่ ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ ใช้พละกำลังที่เรามี

อยู่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำ ผมเชื่อว่าเราทำได้” 

 

ถือว่าความขัดแย้งหนนี้เขย่าทุกชนชั้นในสังคมไทย 

 

 “เขย่าแน่ๆ และก็เขย่าอย่างมีนัยสำคัญ ผมเพิ่งฟังคนซึ่งอยู่ในวงการธุรกิจ เป็นนักบริหารระดับ

สูง ซึ่งชีวิตเขากับชีวิตชาวบ้านมันคนละแบบเลย เขาก็มาพูดทำนองว่าเอ๊ะสังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลง 

ความเหลื่อมล้ำของผู้คน โอกาสที่ไม่ทัดเทียม ต้องจัดกันใหม่ ซึ่งของอย่างนี้เมื่อก่อนเราจะไม่ค่อย
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ได้ยิน คนจะไม่รู้สึกมาก และคนหลายคน นักบริหารนักธุรกิจเขาเป็นคนฐานะดี มีบ้านใหญ่โต มีเงิน

ทองมากมาย แต่พอเกิดเหตุอย่างนี้ทำให้เขาคิด ซึ่งเขาอาจจะคิดอยู่บ้างแล้ว แต่ครั้งนี้มันเขย่าจนเขาคิด

จริงจังขึ้น และเขาคิดเชิงบวกด้วยนะ เขาไม่ได้คิดไปโกรธไปแค้นไปรังเกียจใครด้วย เราต้องปรับปรุง

สังคมเราอย่างนี้ดี เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โอกาสนี้ที่จะรวมพลังสร้างสรรค์ของคนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่า 

ทุกวงการทุกอาชีพ ทุกชั้น และทุกพื้นที่ เวลาทำงานเรื่องสังคมต้องคิดเชิงพื้นที่ด้วย คือไม่ใช่คิดแต่ที่

กรุงเทพฯ ต้องคิดว่าในหมู่บ้านในตำบล ในชุมชนต่างๆ เขามีผู้คนอยู่ ซึ่งเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ และเป็น

เจ้าของเรื่อง ในพื้นที่ของเขา เขาควรจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรื่องของเขา พื้นที่ของเขา โดยมี

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มรีาชการสว่นภมูภิาค มหีนว่ยงานของรฐั ใหโ้อกาสเขาเปน็ตวัของเขาเอง 

ให้โอกาสเขาที่จะเข้าถึงทรัพยากร เข้าถึงเงินทุน เข้าถึงงบประมาณได้ตามสมควร แต่ขณะเดียวกัน   

เขาก็ควรจะมีบทบาทในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายของรัฐที่ดี เพราะ

นโยบายของรัฐที่ดีควรจะมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมมาจากไหน ก็มาจาก

ประชาชนทุกพื้นที่ ไม่ใช่เราบอกว่า โอ้ย เราเชิญมาหมดแล้วทั้งนักธุรกิจ นักวิชาการ นักการศาสนา 

แม้กระทั่งผู้นำชุมชน แต่ว่าเชิญมากรุงเทพฯ หมด ไม่พอ ต้องมีการมีส่วนร่วมของคนทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม 

ทุกวงการ และก็ทำไปเรื่อยๆ ทำอย่างต่อเนื่อง” 

 

 “เมื่อวานผมไป ต.คลองเขิน จ.สมุทรสงคราม เป็นชุมชนที่ดีมาก ผมก็เพิ่งทราบว่า จ.สมุทร 

สงคราม เขาได้รับการจัดอันดับอาณาเขตที่น่าอยู่เป็นที่ 3 ในโลก และตำบลคลองเขินที่เราไปเป็น

ตำบลดีเด่นเป็นที่ 1 ของจังหวัด รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนเขามี

ความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ดูแลตัวเองได้ มีผู้นำที่หลากหลาย ที่น่าสนใจคือเขามีสภาองค์กรชุมชน ซึ่ง

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ ผมเป็นคนเสนอ ปรากฏว่า

กรรมการสภาองค์กรชุมชน หรือสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ที่กฎหมายเขาจะบอกว่าให้มาจากอะไรบ้าง 

ในกว่า 30 คนนี่ ผู้หญิงกว่า 20 คน และประธานก็ผู้หญิง สมาชิกหรือกรรมการผู้หญิงก็ 2 ใน 3 ก็เป็น

ตัวอย่างหนึ่งของชุมชนที่เข้มแข็ง อาจจะไม่ใช่ว่าเข้มแข็งที่สุดหรอก แต่ว่าเข้มแข็งพอสมควร อย่าง

น้อยเขาก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อาจจะมากกว่าคนในกรุงเทพฯ ด้วย”  

 

แต่ความขัดแย้งที่ลงลึกในทุกชุมชนจะเป็นอุปสรรคของการมองเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน 

 

 “อย่างที่ตำบลคลองเขินดูแล้วไม่มีความขัดแย้ง  ที่จริงแล้วในระดับชุมชน  ถ้าเขาได้พูดได้  

คุยกัน  เขาไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรง  ชุมชนที่ก้าวหน้าสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  และเป็น
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ประชาธิปไตยฐานรากที่สำคัญ  บางแห่งเขาเลือกผู้นำด้วยการหาความเห็นร่วม  เขาปรึกษาหารือกัน   

พูดคุยกัน อาจจะมีผู้ใหญ่เป็นแกน และก็ตกลงกันว่า เออคนนี้ควรจะเป็นนายก อบต. คนนี้ควรจะเป็น

กำนัน เวลาไปลงคะแนนมันก็เป็นไปตามนั้น ปรึกษาหารือร่วมกัน คุยกัน และก็ไม่รู้สึกว่าเป็นฝ่ายตรง

ข้าม เวลาแข่งขันก็เป็นมิตร และคนที่ไม่ได้ก็ยังมาช่วยทำงาน มี อาจจะไม่มากแต่มี และก็เป็นตัวอย่าง

ที่ดี อันนี้ชี้ให้เห็นว่าเรามีศักยภาพอยู่แล้วที่จะสร้างท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเป็นสุข 

ชุมชนประชาธิปไตย การเมืองภาคพลเมืองที่ดีมันมีตัวอย่างที่มีจริง เรามีศักยภาพที่จะทำอย่างนั้นได้ 

และนี่แหละจะเป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูปการเมือง เพราะการปฏิรูปการเมืองควรจะต้องปฏิรูปโดย

ให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ระดับฐานรากเลย และก็ประชาชนมีส่วนสำคัญในการจัดการดูแล

ตนเอง นี่คือการเมืองภาคพลเมือง การเมืองไม่ได้แปลว่ามาลงคะแนนเลือกตั้ง การเมืองคือการจัดการ

สังคม แต่สังคมเราไม่ได้มีแต่ระดับประเทศอย่างเดียว หรือมีที่กรุงเทพฯ เรามีสังคมเล็กสังคมน้อยเยอะ

ไปหมด ก็ต้องให้ประชาชนเขามีโอกาสจัดการ จัดการเรื่องราวของเขามากเท่าไหร่ ก็ถือว่าเป็นการ

เมืองภาคพลเมืองที่ดีเท่านั้น” 

 

หลังรัฐธรรมนูญ  2540  การเมืองภาคพลเมืองจะเข้มแข็งขึ้น  แต่ก็ยังไม่หลุดพ้นวงจรอุปถัมภ์ของ

นักการเมือง 

 

 “คนที่เป็นนักการเมือง โดยเฉพาะนักการเมืองจากส่วนกลาง นักการเมืองระดับชาติ ก็เป็น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเมืองภาคพลเมืองไปได้ช้า เพราะนักการเมืองจำนวนมากส่วนใหญ่อาจจะยัง

มองการเมืองเป็นเรื่องอำนาจ เรื่องประโยชน์ เรื่องพวกพ้อง ฉะนั้น เป้าหมายไม่ใช่ให้ประชาชนมี

บทบาทสำคัญ ต้องการเสียงจากประชาชนด้วยการมีอะไรไปให้มากกว่าที่ว่าให้ประชาชนเขาได้คิดเอง

ทำเอง เขาทำเรื่องของเขา มีแต่ไปถามว่าคุณอยากได้อะไร ผมจะไปหาให ้ ประชาชนเนื่องจากอยู่ใน

ระบบอุปถัมภ์นิยมมานานก็อยากได้ เป็นนักการเมือง เออช่วยหน่อยสิ ช่วยงานศพ งานแต่งงาน ฝาก

ลูกฝากหลาน หรือช่วยเอางบประมาณมา มันก็เลยกลายเป็นทั้งประชาชน ทั้งนักการเมือง ก็ทำให้เกิด

วงจรอบุาทว ์นกัการเมอืงอปุถมัภป์ระชาชน ประชาชนกเ็ลยคาดหวงัใหน้กัการเมอืงอปุถมัภ ์วนไปวนมา 

แทนทีป่ระชาชนจะมอีสิระเปน็ตวัของตวัเอง นกัการเมอืงคอืผูร้บัใช ้หาคนทีเ่หมาะสม คณุไปทำหนา้ที่

ให้ด ี ทำหน้าที่ไม่ดีเราก็ไม่เลือกคุณอีก อะไรอย่างนี้เป็นต้น ต้องให้ประชาชนอยู่เหนือนักการเมือง 

ไม่ใช่นักการเมืองอยู่เหนือประชาชน นี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเมือง ถ้าเราพูดกันถึง

เรื่องปฏิรูปประเทศไทย ก็ต้องปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปวัฒนธรรม ปฏิรูปเศรษฐกิจด้วย 

เช่น ให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แปลว่าไม่ค้าขายนะ เศรษฐกิจ



45
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

พอเพียงคือเศรษฐกิจที่ได้สมดุลในความพอดี เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ พอเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์เป็นการ

ฟ้องว่าเศรษฐกิจที่ดำเนินไปเสียดุล เศรษฐกิจที่ถือว่าสมัยใหม่ ทุนนิยมเสรี แข่งขันเสรี มันเกินดุล   

นักธุรกิจก็คิดแต่เรื่องกอบโกยกำไร เห็นแก่ตัว ธุรกิจก็ต้องการเติบโต ไม่คำนึงถึงเรื่องการแข่งขันที่

เป็นธรรม เรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ก็เป็นเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ไม่พอดี ตอนนี้  

จึงเกิดธุรกิจที่เขาเรียกว่า ธุรกิจเพื่อสังคม social enterprise เป็นธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งในอังกฤษมีเป็นหลาย

หมื่นเลยนะที่เขาตั้งขึ้นมา หรือว่ากำหนดวัตถุประสงค์เลยว่าต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

แต่ดำเนินงานเยี่ยงธุรกิจ มีผลกำไร แต่ผลกำไรไม่ใช่เป้าหมาย เป้าหมายคือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ผลกำไรเป็นวิธีการที่ทำให้สามารถดำเนินงานไปได้โดยไม่ติดขัด มันจะต่างกัน ธุรกิจโดยทั่วไป กำไร

คือเป้าหมาย ประโยชน์ส่วนตัวคือเป้าหมาย ส่วนประโยชน์ต่อสังคมกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ หรือ

ว่าเขามีแฟชั่นให้ทำ หรือว่าทำเท่าที่จำเป็น มันจะต่างกัน อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าการมีระบบ

ธุรกิจที่ดีเป็นไปได้  เพราะกำลังเกิด  ประเทศไทยก็กำลังทำอยู่นะ  รัฐบาลก็ประกาศเป็นนโยบาย   

มีคณะกรรมการที่จะส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคม รวมถึงส่งเสริมพวกเอ็นจีโอ องค์กร

สาธารณประโยชน์  นอกเหนือจากธุรกิจให้สามารถที่จะทำประโยชน์ให้สังคมโดยพึ่งตนเองได้  

ทางการเงิน ฉะนั้น เศรษฐกิจเองก็ต้องการการปฏิรูป นอกเหนือจากการเมือง การศึกษา วัฒนธรรม 

ศาสนา ศาสนาหลักของเราคือศาสนาพุทธ ก็ต้องการการปฏิรูป พระท่านก็พูดเอง พระท่านก็บอกอยาก

ปฏิรูประบบของพุทธศาสนา ตัวพุทธศาสนาดีอยู่แล้ว แต่วิธีที่เราจัดการในเรื่องการศาสนาสั่งสม

ปัญหามาเนิ่นนาน” 

 

นั่นคือทุกองคาพยพในสังคมไทยเปื่อยมานานแล้ว  พอเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่จะบีบให้แต่ละภาค

ส่วนต้องปฏิรูปตัวเอง 

 

 “กเ็ปน็โอกาสด ีถามวา่แลว้ใครจะมาคดิเรือ่งยทุธศาสตร ์ผมคดิวา่นา่จะมคีณะออกมานะ ในบาง 

ประเทศเขาตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา ก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่สำหรับประเทศไทย ผมคิดว่าน่าจะเป็น 

การร่วมกันหลายฝ่าย เป็นคณะที่มาจากหลากหลาย โดยเฉพาะมาจากภาคประชาชน ภาคประชาชน

ต้องรวมทุกฝ่าย ยกเว้นรัฐบาลนะ อะไรที่ไม่ใช่รัฐบาลเรียกว่าภาคประชาชน แต่ในการทำงานก็ให้ภาค

รัฐบาลเข้าไปร่วมด้วย คือถ้าเราบอกว่าเป็นเรื่องของหลายๆ ฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมกัน ก็คือรวม  

ทกุฝา่ย ไมว่า่จะเปน็ฝา่ยประชาชน นกัวชิาการ นกัธรุกจิ นกัการศาสนา ขา้ราชการ นกัการเมอืง รวมเขา้ 

มาหมดได้ แต่คนที่จะเป็นแกนในเรื่องนี้ ผมคิดว่าความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือ ผู้ที่อยู่ในวงการ

มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างภูมิปัญญา ชื่อก็บอกอยู่แล้วมหาวิทยาลัย 
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ที่แห่งวิทยาก็คือความรู้ และควรจะเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง กว้างขวาง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเรามีเกือบ 

200 แหง่ เฉพาะมหาวทิยาลยัหลกัๆ ทีเ่ปน็มหาวทิยาลยัแหง่รฐั ไมไ่ดแ้ปลงมาจากราชภฏัหรอืราชมงคล 

ก็มีเกือบร้อย  ถ้าเราจะรวมตัวกันและก็เลือกคนที่เหมาะสม  และสมัครใจมาตั้งต้นและก็ชวนคน  

อื่นๆ อีก ซึ่งมันจัดได้หลายแบบ อาจจะต้องมีทีมที่ไม่ใหญ่นักเป็นคนทำการศึกษาวิจัยคล้ายๆ คณะ

กรรมาธิการ และก็มีฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเลขาฯ เล็กลงไปอีก หรือคณะทำงานที่แยกกันไปทำในเรื่องต่างๆ 

แล้วเอามาบูรณาการ มีเวทีที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะทดสอบความคิดเห็น ระดมความเห็นร่วมกัน เพื่อให้เกิด

ความเห็นร่วมกัน ให้เป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้น ในที่สุดให้เป็นความเห็นร่วมกันของคนทั้งประเทศ คล้ายๆ กับ

ที่เราทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะหลังๆ ตั้งแต่แผนฯ 8 เราใช้กระบวนการมี

ส่วนร่วมสูง ทำกันอาจจะประมาณ 1 ปีเต็มๆ รัฐธรรมนูญปี 2540 เกือบ 1 ปีเต็มที่มีส่วนร่วมสูงมาก   

แต่สำหรับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยต้องมีทีมศึกษาวิจัยเพื่อจะได้ลงลึก เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน

มาก  แต่ถ้าทำเป็นขั้นเป็นตอน เป็นกระบวนการ ก็คิดว่าทำได้และก็น่าทำ” 

 

ปัญหาคือเมื่อจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสักชุด ‘คนกลาง’ คือเงื่อนไขสำคัญ ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับของ

สังคม แต่บุคลากรในอุดมศึกษา อธิการบดีหลายคน ก็ได้เลือกฝ่ายเลือกข้างกันไปแล้ว 

 

 “นั่นเป็นเรื่องที่เขาเข้าไปสู่ความขัดแย้ง แต่นี่เรากำลังจะทำเรื่องสร้างสรรค์ คนที่เกี่ยวข้องที่มา

จัดการก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสม ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม จะมีเสียงสะท้อนอย่างไร ถ้ามี

ปัญหาเราก็แก้ไขได้ เพราะเรื่องที่ทำไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครมาทำ แต่อยู่ที่เนื้อหาออกมาอย่างไร และคนในวง

กว้างก็เห็นชอบเรื่องนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นชอบกันง่ายๆ นัก แต่ถ้าได้ศึกษาได้วิจัยให้ถ่องแท้ 

ให้กว้างขวางลึกซึ้ง เอามาตีแผ่พิจารณากันในที่สาธารณะซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ค่อยๆ ขัด ค่อยๆ เกลา 

ค่อยๆ ตะล่อมเข้ามา จนกระทั่งเป็นเรื่องที่เห็นชอบร่วมกันได้ และก็มาช่วยกันทำ ช่วยกันคิดแล้วก็มา

ช่วยกันทำ คนที่ทำไม่ใช่รัฐบาลทำ รัฐบาลต้องทำบางส่วน รัฐบาลก็คือฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติก็

ต้องทำบางส่วน ฝ่ายตุลาการต้องทำบางส่วน ฝ่ายนักธุรกิจ ฝ่ายประชาชน ฝ่ายวิชาการก็ต้องทำบาง

ส่วน ทุกฝ่ายต้องไปทำ ไปทำแล้วก็มาดูด้วยกัน มีการติดตามประเมินผล เราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ทำ 

เราก็มาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไป เรื่องปฏิรูปประเทศไทยไม่ใช่เป็นเรื่องแยกฝ่าย ไม่ใช่ไปหาความ

ผิด ไม่ได้มาดูว่าใครผิดใครถูก ใครดีใครไม่ดี ไม่ใช่ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกอย่างสร้างสรรค์ 

และทุกฝ่ายมาร่วมได้หมด ไม่มีสีไม่มีพวก แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มีส่วนร่วมและอยากจะเข้ามาร่วมก็

เข้ามาได้ตลอดเวลา ทำอย่างนี้ไป เรื่องปฏิรูปไม่ใช่จะทำกันได้ปีสองปี มันต้องทำกันเป็นสิบปียี่สิบปี 

เพราะว่าเราพยายามพัฒนาการเมืองมาตั้ง 70 กว่าปีก็ยังพัฒนาไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่” 
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 ตั้งข้อสังเกตว่าสังคมไทยมักไม่เรียนรู้จากความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้น ทั้งเหตุการณ์เดือนตุลา มาถึง

พฤษภาทมิฬ เมื่อเหตุการณ์ยุติเราก็ทำเป็นเหมือนฝังกลบสิ่งที่เกิดขึ้น และบอกตัวเองว่านี่จะเป็นความ

รุนแรงครั้งสุดท้ายของเมืองไทยแต่มันไม่ใช่ 
 

 “ทุกอย่างมีทั้งแง่บวกแง่ลบ เป็นเหรียญสองด้านเสมอ เดือนพฤษภาเป็นวิกฤติที่จบเร็ว และก็

ดูเหมือนจะราบเรียบ ก็เลยไม่ได้กระตุ้นคนเท่าที่ควร ให้คิดอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าว่า เอ้า รัฐประหารจบ

ไปแล้ว มีรัฐบาลพลเรือนเข้ามาแล้ว เราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้ว และเราบอกว่าเดินของเราต่อไป 

ในแง่หนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้น แต่สำหรับครั้งนี้รุนแรงและกระตุ้นคนมาก กระตุกอย่างแรง ก็น่าจะใช้

เป็นโอกาสที่จะระดมพลังสร้างสรรค์ครั้งใหญ่ของคนไทยทั้งสังคม” 
 

ขอแย้งว่านี่คือการมองวิกฤติแบบเชิงบวกในสายตาอาจารย์ว่าทุกชนชั้นจะต้องปรับตัวเอง แต่จะมั่นใจ

ได้แค่ไหนว่าชนชั้นที่กุมโครงสร้างอำนาจของสังคมไทยอยู่จะยอมลดทอนลง ปฏิกิริยาในระยะนี้อาจ

จะเป็นเพียงการจำยอมไหลไปตามกระแสสังคมเท่านั้น 
 

 “คือวิธีคิดของผมเป็นวิธีคิดเชิงบวกและเชิงรุก จะถือว่าเป็นทัศนคติส่วนตัวก็ได้ ตลอดชีวิตผม

ก็ทำงานมาในลักษณะนี้ คิดเชิงบวกคิดเชิงรุก คือคิดไปข้างหน้า อย่างน้อยมีคนหลายกลุ่มหลายฝ่าย

หลายคนมาช่วยกันทำเรื่องที่ดีๆ เรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว และก็ทำให้กันให้

กว้างขวางที่สุด คลุมพื้นที่ให้มากที่สุด คลุมประเด็นให้มากที่สุด ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่สร้างสรรค์

เหล่านี้มีอานุภาพในตัวเอง ที่จะค่อยๆ ทั้งแทรกซึมทั้งกลบและก็ทั้งข่มสิ่งที่ไม่ดีให้อ่อนกำลังลงหรือ

น้อยลงไปเอง เหมือนกับว่าในบริษัทเรามีคนอยู่ร้อยคน ดีครึ่งไม่ดีครึ่ง ถ้าเราไปนั่งด่าแต่คนไม่ดี ชวน

คนดีมาด่าคนไม่ดี คนไม่ดีก็โกรธแค้น มาด่ากลับ คนที่เคยดีเลยกลายเป็นไม่ดีไปด้วย อย่างน้อยไปด่า

เขาก็ไม่ดีแล้ว แต่ถ้าส่งเสริมให้คนดีก็ทำดีให้มากขึ้น ให้เห็นผลมากขึ้น และก็เอื้อเฟื้อเจือจุนไปถึงคนที่

ไม่ดีด้วย และก็ชวนคนที่ไม่ดีมาร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆ อิทธิพลนี้จะค่อยๆ ขยายออกไปๆ ฉะนั้นอาณา

บรเิวณของความดขีองคนทีท่ำสิง่ทีด่ ีของผลลพัธท์ีด่กีม็ากขึน้ๆ คนทีส่ดุโตง่คนทีค่ดิทางลบ คดิทางรา้ย  

ก็จะค่อยๆ หยุดลง จนกระทั่งเหลือเพียงนิดเดียว ไม่มีกำลังมากพอที่จะมาทำลายส่วนใหญ่ได้ อาจจะ

ไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำให้คนทั้งสังคมดีหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ หันมาร่วมด้วย

ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าถ้าความดีหรือการทำสิ่งที่ดีที่สร้างสรรค์ มันสร้างผลดีด้วย ทำให้สังคมเข้มแข็ง

ขึ้น การเมืองดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นแบบสมดุล การศึกษาดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ประชาธิปไตยฐานราก 

ประชาธิปไตยที่เป็นการเมืองภาคพลเมืองเข้มแข็งขึ้น สิ่งเหลานี้จะค่อยๆ เป็นพลังที่หนุนเสริมซึ่งกัน

และกัน และทำให้ส่วนที่อ่อนด้อย ส่วนที่สุดโต่ง ส่วนที่ไม่ดีหรือเลวร้าย ค่อยๆ อ่อนกำลังไป” 
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กระบวนการ-ทัศนคติ-สาระ

 

 อาจารย์ไพบูลย์ให้ความเห็นว่าในแผนปรองดองแห่งชาติของนายกฯ อภิสิทธิ์ต้องดำเนินต่อ

ไป และให้ความสำคัญกับ กระบวนการ ทัศนคติ และ สาระ 

 

 “ทั้งสามเรื่องไปด้วยกัน การแก้ปัญหายากๆ การทำเรื่องที่ใหญ่ เรื่องซับซ้อน และยิ่งเป็นเรื่อง

ความขัดแย้ง ยิ่งต้องการกระบวนการที่ดี เหมือนอย่างการวางแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจต่างๆ เขาต้อง

มีกระบวนการนะ ไม่ใช่จู่ๆ ผู้จัดการใหญ่ก็มากำหนดวิสัยทัศน์ เขาต้องใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วม 

บริษัทใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นไอบีเอ็ม  เชลล์  เอสโซ่  ธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย  เขาต้องมีกระบวนการ  

ในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างยุทธศาสตร์ร่วมกัน นี่คือกระบวนการ ไม่ใช่ว่าเป้าหมายหรือ

วตัถปุระสงค ์หรอืวสิยัทศันจ์ะกำหนดกนัไดง้า่ยๆ อาจจะดแีตว่า่ถา้ไมม่กีารมสีว่นรว่มสงู คนจะไมรู่ส้กึ 

เป็นเจ้าของ ความผูกพันก็จะน้อย แต่ถ้าได้มากำหนดร่วมกันคนจะรู้สึกเป็นเจ้าของ พอเป็นเจ้าของก็จะ

มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ และหวงแหนถ้าเผื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นกระบวนการที่ดีก็จะนำไปสู่

ทัศนคติที่ดี จะรู้สึกว่าเออเราก็เป็นเจ้าของร่วมกันนะ เราเป็นเพื่อนกันนะ บรรยากาศในที่ทำงานก็จะดี 

การที่คิดจะทำอะไรที่เป็นเนื้องานมันก็จะดีด้วย ตัวสาระมันจะดี 

 

“วิกฤติ”คิดเชิงบวก(2)

 

 “ถ้าเจาะจงมาที่การแก้ปัญหาความขัดแย้งยิ่งต้องการกระบวนการ เพราะถ้าขาดกระบวนการ

แล้วเรามาพูดกันเลยว่าคุณจะเอายังไง  ผมจะเอายังไง  สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราเห็นจากจอทีวีก็คือข้างหนึ่ง  

ก็มาชี้หน้าด่าอีกข้างหนึ่ง กล่าวหาอีกข้างหนึ่ง คือเรียกร้องอีกข้างหนึ่งว่าคุณต้องทำอย่างนั้นๆ ตัวเอง  

ต้องทำอะไรไม่พูด อีกข้างหนึ่งก็บอกว่าคุณต้องทำอย่างนั้นๆ ตัวเองทำอะไรก็ไม่พูด ก็ยืนอยู่คนละมุม 

เรียกว่าเอาจุดยืนเป็นตัวตั้ง เพราะว่าถ้าเริ่มต้นด้วยสาระเลยคนจะเอาจุดยืนเป็นตัวตั้ง บอกเลยว่า  

จุดยืนผมคืออย่างนี้ ก็แปลว่าผมไม่เปลี่ยนไปจากจุดยืน ถ้าอย่างนั้นการเจรจาการปรึกษาหารือมันก็ไร้

ประโยชน์สิเพราะต่างคนต่างมีจุดยืนแล้วนี่ และจุดยืนมันขัดกัน ที่ทะเลาะกันเพราะจุดยืนมันขัดกัน 

เขาถึงต้องมีกระบวนการ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เรียนรู้กันได้ สถาบันพระปกเกล้าได้ตั้งศูนย์สันติ

วิธีและธรรมาภิบาลซึ่งผมเป็นคนเสนอแนะให้ตั้งตั้งแต่ประมาณสิบปีมาแล้ว ก็ได้ไปดูงาน ทั้งไปดูเอง 

เคยส่งสมาชิกรัฐสภาไปดูงานที่แคนาดา ที่อเมริกา ตอนนั้นประธานก็ไป จำได้ว่าคุณอุทัย พิมพ์ใจชน 

ก็ไป อ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ในฐานะเป็นวุฒิสมาชิกก็ไป ไปหลายฝ่าย ก็ไปเห็นวิธีการที่ประเทศอย่าง
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แคนาดาเวลาเขาจะกำหนดนโยบายใหญ่ๆ เขาจัดให้มีการปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางเป็นเวลา

นาน ที่เขาเรียกว่า citizen dialogue การสานเสวนาประชาคม หรือว่าการสนทนาประชาชนแล้วแต่จะ

เรียก คือประชาชนก็ต้องสรรหาคนที่เหมาะสมหลายๆ ฝ่ายมาร่วมกันระดมความคิด แต่ในการระดม

ความคิดต้องจัดกระบวนการที่ดี ถึงจะได้สาระที่ดีออกมา ตัวนโยบายต้องมีกระบวนการ กระบวนการ

คือการมีส่วนร่วม แต่การมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดได้อย่างไร มีเทคนิควิธีการ ประเทศสวีเดนจะออก

กฎหมายเรื่องสุขภาพเขาตั้งคณะกรรมาธิการของทุกพรรค ทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้าน และก็ไปจัดเวที

สาธารณะเวทีรับฟังความเห็นทั่วประเทศ เอามาวิเคราะห์สังเคราะห์ และก็จัดอีกรอบอะไรแบบนี้เป็น

เวลาประมาณ 3 ปีก่อนที่เขาจะสรุปว่ากฎหมายนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไร แต่ผลที่ได้คือว่าพอกฎหมายนี้

เข้ารัฐสภาก็ผ่านโดยเรียบร้อย เพราะมันผ่านกระบวนการที่ดี และกระบวนการที่ดีทำให้เกิดความรู้สึก

นึกคิดที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นความขัดแย้ง ในประเทศไทยเราก็ทำกันนะ กรณีความขัดแย้ง 

หมอวันชัย วัฒนศัพท์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล พล.อ.เอกชัยนี่  

เป็นคนที่สอง แต่ก่อนหน้าจะมีศูนย์สันติวิธีฯ สถาบันสันติศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งคุณหมอ  

วันชัยเป็นอธิการบดีเป็นคนริเริ่มจัดตั้งขึ้น ก็เริ่มต้นด้วยการไปศึกษาเรียนรู้จากประเทศที่เขาทำแล้ว   

ซึ่งแคนาดามีหลายมหาวิทยาลัยมากที่เขาทำเรื่องสันติวิธี และเขาไปช่วยแก้ความขัดแย้ง เช่นระหว่าง

รัฐบาลกับชนเผ่า หรือระหว่างคนที่ต้องการประโยชน์จากป่าไม้กับคนที่ต้องการรักษาป่าไม้ เขาจัด

กระบวนการให้มาพูดมาคุยกัน จึงเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เมืองไทยเราก็ทำกันและ

ที่ทำกันโดยธรรมชาติโดยผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเป็นคนกลางพูดจากันในหมู่บ้านในชุมชน คือคุยกัน

แบบธรรมชาติก็ได้ถ้าเรื่องไม่ร้อนแรงมาก หรือโดยธรรมชาติของคนเราก็อยากจะเห็นการแก้ปัญหา 

ถ้าคุยกันได้ ผู้ใหญ่มาเป็นคนกลางให้ เอาหลายๆ ฝ่ายมาพูดมาคุยกัน ปรึกษาหารือกัน เกิดความคิดที่ดี

ร่วมกัน คือไม่ใช่มาเถียงกันว่าใครผิดใครถูก เพื่อจะเอาแพ้เอาชนะ มาช่วยกันหาทางออกร่วมกัน 

ทางออกซึ่งจะพอใจร่วมกัน การเจรจาที่ดีเป้าหมายคือได้ข้อสรุปที่พอใจร่วมกัน คือได้ข้อตกลง ถ้า

ตกลงกันได้ถือว่าดี” 

 

ในกระบวนการนี้ ‘คนกลาง’ สำคัญอย่างยิ่ง 

 “คนกลางก็จะเป็นประโยชน์ แต่คนกลางต้องเป็นที่ยอมรับของคู่กรณี เดี๋ยวนี้ที่เราทำมากคือ

เรื่องคดีความในศาล ที่เรียกว่าเป็นความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ restorative justice เปรียบเทียบกับ

ยุติธรรมเชิงเอาคืน หมายถึงว่าคุณทำผิดต้องลงโทษคุณหรือ retributive justice แค้นนี้ต้องชำระทำนอง

นั้น เดี๋ยวนี้ก็มานิยมใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นั่นคือคู่กรณีตกลงกันได้นอกศาล ก็เป็นคดีแพ่ง

นะเพราะคดีอาญาคงทำไม่ได้ ก็ประสานงานกัน สถาบันพระปกเกล้าก็มีส่วนในการช่วยจัดฝึกอบรม
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วิทยากรที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  คำว่าไกล่เกลี่ยไม่ได้แปลว่าไปพูดจาหว่านล้อมให้เขาตกลงกัน  ไม่ใช่นะ   

ผู้ไกล่เกลี่ยที่เราเรียกคนกลางจริงๆ แล้วไม่ใช่คนไกล่เกลี่ยในความหมายภาษาไทย แต่หมายถึงคนจัด

กระบวนการ คนอำนวยความสะดวกให้คู่กรณีได้พูดจากันอย่างมีขั้นมีตอน ที่เหมาะสม มันต้องค่อย

ไปทีละขั้น ถ้าไปเดินเร็วเกินไป อย่างเช่นการเจรจาของเราที่ออกทีวีทั้งสองครั้ง เร็วเกินไป เจอหน้ากับ

ปั๊บบอกเลยว่าผมอยากได้อะไรคุณต้องทำอะไร ถ้าสมมติว่ามีคนกลางช่วยจัดกระบวนการจะไม่ใช่

แบบนั้น จะต้องค่อยๆ ไป เริ่มต้นต้องสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม ไม่ใช่มาถึงก็หน้าดำหน้าแดงชี้หน้า

ด่าเลย แสดงว่าอารมณ์ยังคุกรุ่นมาก แต่มันไก่กับไข่ เราจะเริ่มอะไรก่อน ก็ต้องเริ่มกระบวนการ เช่นว่า

มานั่งกันให้สบายๆ และก็รอบแรกเราอย่าเพิ่งไปออกทีวี มาคุยกันสิว่าที่เราจะเจรจากันจะเจรจาโดยมี

ขั้นมีตอนอย่างไร จะใช้ที่ไหน ช่วงไหนที่เจรจาโดยยังไม่ออกทีวี ช่วงไหนจะออกทีวี คุยกันเรื่องพวก

นี้ มันจะตกลงได้ไม่ยาก คุยกันอย่างสร้างสรรค์ มันจะรู้สึกอบอุ่น คือเพราะไม่มีกระบวนการมันทำให้

คู่กรณีกระโจนเข้าใส่สาระ  พร้อมทั้งจุดยืน  พร้อมทั้งการระบายอารมณ์  พร้อมทั้งการกล่าวหา 

สบประมาท เสียดสี เกิดขึ้น เราเห็นตำตาเลย เป็นตัวอย่างที่เป็นบทเรียนว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำ แต่ถาม

ว่าแล้วทำอะไรแทน มันต้องมีกระบวนการ กระบวนการนี้มีคนมาช่วยจัด ทั้งสองฝ่ายเขาจัดไม่ได้ 

หนึ่งอาจจะเขาไม่รู้ หรือสองเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดเพราะเขาเป็นคู่กรณี มันต้องคนกลาง คำว่า

คนกลางไม่ใช่แปลว่าข้างใดข้างหนึ่ง และก็ไม่ได้ไปโน้มน้าวใคร ไม่ได้ไปตัดสินอะไรให้ใคร แต่ช่วย

จัดกระบวนการ แต่การจัดกระบวนการทั้งหมดคู่กรณีต้องยอมรับเสมอ ฉะนั้นคนกลางก็จะถามว่าจัด

กระบวนการอย่างนี้คุณเห็นด้วยใช่ไหม ถ้าไม่เห็นด้วยคุณมีข้อเสนออะไร สมมติพูดกันว่าเราจัด

ประชุมนัดแรกๆ โดยยังไม่ต้องออกทีวี เห็นด้วยไหม ถ้าฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรออกทีวีเลยแต่อีกฝ่ายไม่

เห็นด้วย คือเห็นว่าถ้ายังไม่ออกจะดีกว่า ก็ลองปรึกษากัน อย่างนี้เป็นต้น เรามาพูดคุยกันเรื่องง่ายๆ   

ให้เสร็จสิ้นก่อนดีไหม สมมติว่าคุยกันแล้ว ซึ่งของอย่างนี้พูดกันหลังฉากมันง่ายกว่า ไปพูดกันต่อหน้า

ทีวีก็ไม่ได้เพราะนี่มันยังไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนเขาจะสนใจ เขาสนใจข้อตกลงว่าคุณจะตกลงกันว่า

อย่างไร การตกลงในเรื่องต้นๆ อย่างนี้คู่กรณีก็ต้องตกลงกันไปทีละเรื่อง เช่นบอกว่าในการเจรจาเราจะ

มีกติกาอะไรบ้าง ลองเสนอมาสิ ต่างฝ่ายต่างเสนอมา อาจจะรวมแล้ว 20 ข้อ แต่ที่ตรงกันและเห็นพ้อง

ด้วยกัน 10 ข้อ ก็ตัดที่ไม่ตรงกัน 10 ข้อนั้นออกไป ตกลงมีกติกา 10 ข้อนะที่เห็นพ้องต้องกัน เราก็ทำ

ไปตามกติกา  10  ข้อที่เห็นพ้องต้องกัน  คนกลางไม่ใช่เป็นคนไปวางกติกา  คู่กรณีต่างหากที่วางกติกา   

แต่คนกลางช่วยให้มีวาระนี้ขึ้น” 

 

 หลังจากนี้  dialogue  ยิ่งควรจะต้องเกิดขึ้นในทุกพื้นที่    “ทั้งสามอย่างคือทั้งกระบวนการ   

ทั้งทัศนคติ ทั้งสาระ นอกจากจะต้องไปด้วยกันแล้วจะต้องทำในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสม สมมติ
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ว่าตอนนี้มีชุมชนตั้งเยอะแยะที่มีทั้งแดงทั้งเหลือง ถ้าเราจะให้ชุมชนเขาได้มาพูดจากัน  ต้องมีคนไป

ช่วยจัดให้หน่อยซึ่งอาจเป็นวิธีง่ายๆ  เช่นช่องทีวีไทยเชิญชุมชนแถวทุ่งสองห้องใกล้ดอนเมืองมานั่ง

ล้อมวงพุดคุยกันและออกทีวีด้วยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่นั่นเขามีทั้งแดงทั้งเหลือง ก็ผลัดกันพูด ฟังซึ่งกันและ

กัน แต่ถ้าให้ดีต้องฟังอย่างตั้งใจและฟังอย่างให้เกียรติ ซึ่งที่เขามาออกทีวีได้เพราะว่าเรื่องเขาไม่ได้

ร้อนแรงถึงขนาดจะฆ่าจะฟันกัน หรือจะต้องมีเงื่อนไขอะไรกันมากมาย เขาไม่ได้ไปตีกันในชุมชน  

แต่เขาเห็นต่างกันเท่านั้น ก็มานั่งคุยกันได้ แล้วความรู้สึกจะดีขึ้น และอาจจะทำมากขึ้นหรือลงลึกขึ้น 

ในที่สุดก็ไปถึงจุดที่ว่าชุมชนนี้แม้จะมีความเห็นต่างก็ไม่เป็นไรอยู่ร่วมกันได้และสามารถมาร่วมกัน

พัฒนาชุมชนของเขาได้” 

 

บทบาทของผู้นำชุมชนน่าจะช่วยให้บรรยากาศคลี่คลายได้บ้าง 

 “ผู้นำที่ฉลาดก็ต้องรู้วิธีที่จะสร้างความสมานฉันท์ และถ้าคิดว่าจำเป็นหรือสมควรต้องมีคน  

ไปช่วย ที่เรียกว่าคนกลางหรือวิทยากรกระบวนการหรือ “กระบวนกร” ก็ไปหามา ซึ่งจะมีอาสาสมัคร

มีวิทยากรที่สถาบันพระปกเกล้าฝึกไว้ก็เยอะนะ ไปร้อยๆ ในรอบสิบปีที่ผ่านมา มีเครือข่ายทั่วประเทศ 

มาช่วยได้ อย่างน้อยเขาได้เรียนรู้เรื่องสันติวิธีมา ขณะนี้สถาบันพระปกเกล้ามีหลักสูตร 9 เดือน   

เรื่อง “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” หรือหลักสูตร “4ส.” รุ่นแรกเขาเน้นที่ภาคใต้ ที่จริงคลุมทุกเรื่อง 

คลุมความขัดแย้งอย่างน้อย 4 ประเภท หนึ่งคือภาคใต้ สองการเมือง สามเรื่องทรัพยากร สี่เรื่อง

ประชากรหรือเรื่องทางสังคม ปีนี้ยังคงเรื่องภาคใต้ไว้แต่จะเพิ่มเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและ

สังคมที่ยิ่งใหญ่เข้าไปในประเด็นของหลักสูตรด้วย” 

 

ถือว่าในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมา ฝ่ายแนวทางสันติวิธีก็เรียนรู้ไปด้วย 

 “ใช่ คือคนที่สนใจหรือพยายามจะใช้สันติวิธีถือว่าเป็นส่วนน้อยในสังคม แต่ถ้าเทียบกับเมื่อ

สิบปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะ คนที่เข้าใจเรื่องสันติวิธีและเป็นผู้จัดกระบวนการได้ก็เพิ่มขึ้น ความเข้าใจ

ของคนทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผูจ้ดักระบวนการแตเ่ขา้ใจ เหน็คณุคา่กเ็พิม่ขึน้ และอยา่งนอ้ยทีส่ดุคนทีต่ระหนกัรบัรู้

วา่สงัคมเราขดัแยง้ ตอ้งมคีวามพยายามทีจ่ะแกไ้ข คอือยา่งนอ้ยความตระหนกัในปญัหากเ็พิม่ขึน้มาก” 

 

ฟื้นแผนปรองดอง-ยุบสภา 

 สถานการณ์ที่รัฐบาล (คิดว่า) ได้เปรียบ แผนปรองดองแห่งชาติถูกพับเก็บชั่วคราว ยิ่งเรื่องยุบ

สภายิ่งไม่มีการพูดถึง แต่อาจารย์ไพบูลย์กลับเห็นว่าแผนปรองดองของนายกฯ ต้องนำมาประยุกต์

ดัดแปลงให้เหมาะสม และอย่าลืมเรื่องความชัดเจนในการยุบสภา 



52
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

 “เนื่องจากรัฐบาลมีแผนปรองดองแห่งชาติ ผมก็ผนวกเข้าไปว่าแผนนี้ต้องมีการปรับปรุง

พัฒนาให้มันกลมกลืนไปกับแผนของสังคม  ซึ่งที่ว่าปรับปรุงพัฒนามันจะมีประเด็นหนึ่งที่สำคัญ   

ซึ่งขณะนี้ดูประหนึ่งว่ายังหาข้อสรุปที่พอใจร่วมกันไม่ได้ หรือยังไม่ตกผลึก ก็คือการยุบสภาและ

เลือกตั้งใหม่ ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ขัดแย้งกันสูง แต่ที่มาของประเด็นนี้ก็ซับซ้อน ไม่ใช่เฉพาะ

ประเด็นแค่เรื่องยุบสภาหรอก มันซับซ้อนกว่าเรื่องยุบสภา แต่อย่างน้อยยุบสภาเป็นประเด็น และก็ได้

เอามาพูดกันด้วย จนกระทั่งมีการต่อรองกันตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 9 เดือน และตอนหลังคุณ

อภิสิทธิ์ก็มาเสนอเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ย. ยุบสภาก็ประมาณ ก.ย. แต่เนื่องจากว่ายังตกลงกันไม่ได้ เรื่อง  

ก็เลยบานปลายไปจนกระทั่งความรุนแรงเกิดขึ้น ฉะนั้นประเด็นเรื่องยุบสภาก็ยังเป็นอยู่ คุณอภิสิทธิ์ก็

บอกว่ายังไม่ได้ปิดนะ ยังไม่ได้ปิดช่องที่ว่าจะยุบสภาก่อนครบวาระ เพียงแต่ต้องดูว่าสถานการณ์มัน

เหมาะสม แต่ประเด็นเหล่านี้เป็นการพูดกันทีละข้าง ยังไม่ได้มีกระบวนการมาช่วย ก็คือกระบวนการ

มาหารือร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถ้าทำขณะนี้ยังทำได้ก็ควรทำ ความร้อนแรงก็จะน้อยกวาตอนที่มา

ออกทีวี เพราะว่าการเผชิญหน้ากันมันผ่านไปแล้ว อาจจะลงใต้ดินลงอะไรแต่อย่างน้อยอุณหภูมิได้  

ลดลงจาก 100 องศา หรือ 90 องศา มาเป็นอาจจะ 50-60 หรือถ้าเป็นอากาศก็ลดลงจาก 40-50 องศา   

ซึ่งมันร้อนมาก มาเป็น 30-40 ร้อนพอทนและยังร้อนอยู่ยังไม่เย็น ก็ยังมีเวลาที่จะมาพูดมาคุยกัน แต่

การพูดคุยคราวนี้ต้องจัดกระบวนการให้ดี และก็หลายๆ ฝ่ายนะ ไม่ใช่เฉพาะ นปช.กับรัฐบาล อาจจะ

ต้องคิดว่าหลายๆ ฝ่ายมาหารือร่วมกัน รวม นปช.และรวมรัฐบาล รวมฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้ง ส.ส. ส.ว. 

รวมนักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้นำชุมชน ภาคประชาชนสังคม เอ็นจีโอ ให้มีตัวแทนจากหลายๆ ฝ่ายของ

สังคม มาปรึกษากันว่าเอาละเรายังไม่ผ่านพ้นวิกฤติอย่างสมบูรณ์นะ มันยังมีประเด็นว่าจะเลือกตั้ง

เมื่อไหร่ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่ได้พูดชัดว่าจะยุบสภาเร็วกว่ากำหนดหรือไม่ เพียงแต่พูดว่าก็ยังมีความ  

เป็นไปได้ ถ้าถูกถามก็จะบอกว่าก็ยังไม่ปิดโอกาส แต่ต้องให้สถานการณ์เหมาะสม แต่ว่าสถานการณ์

เหมาะสมคืออะไร  แล้วใครจะทำให้สถานการณ์มันเหมาะสม  ถ้าเราจัดเวทีค่อยพูดค่อยจา  จัด

กระบวนการให้ดี ให้หลายๆ ฝ่ายได้มามีส่วนร่วม จัดขั้นตอนที่เหมาะสม บรรยากาศเริ่มดีขึ้น และถ้ามี

หลายฝ่ายมาร่วม ดีกว่าสองฝาย เพราะสองฝ่ายคือคู่ขัดแย้งคนละขั้ว ถ้ามีฝ่ายอื่นๆ เขาไม่ได้ร่วมขัดแย้ง

ด้วย เขาอยู่กลางๆ อาจจะเอียงข้างนี้บ้าง เอียงข้างนั้นบ้าง ไม่เป็นไร แต่รวมแล้วมันมีความสมดุลมาก

ขึ้น ดังนั้นความรู้สึกและความคิดความเห็นก็จะดีกว่าถ้าเป็นแค่สองฝ่าย” 

 

ที่สำคัญคือนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ 

 “ก็สามารถจะค่อยๆ พูดค่อยๆ จาไป อาจจะหลายรอบนะ จนกระทั่งในที่สุดได้ข้อสรุปร่วมกัน

ว่าเงื่อนไขที่เราต้องการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคืออะไร ที่เห็นพ้องต้องกัน ที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่า



53
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

สถานการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ก็มาตกลงกันให้ได้ก่อนว่าเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่เห็นพ้องต้องกันว่า

น่าจะมีก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่  เช่นแก้รัฐธรรมนูญ  แก้ขนาดไหน  มีกติกาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   

มีความตกลงร่วมกันว่าเราจะเลิกทำร้ายกัน เวลาที่ไปหาเสียงไม่ว่าจะเป็นที่ไหน และยอมรับผลการ

เลือกตั้ง ถ้าตกลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ก็คิดต่อว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะมาช่วยกัน

ทำอยา่งไร แตไ่มใ่ชว่า่คณุตอ้งทำอะไร แตเ่ราจะมาชว่ยกนัทำอะไร ทีจ่ะให ้เชน่วา่การแกไ้ขรฐัธรรมนญู 

ก็เรียบร้อย ไม่ใช่พอจะแก้ปั๊บมีคนออกมาประท้วงอีกแล้ว เพราะมีคนตั้งท่าประท้วงอยู่ ทำให้กติกา

เกีย่วกบัการเลอืกตัง้มนัดขีึน้ ทำใหบ้รรยากาศในสงัคม บรรยากาศทางการเมอืงไมม่กีารกลา่วหาทำรา้ย

กัน  คืออย่างน้อยไม่ทำร้ายกัน วิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไร แต่ไม่ถึงขั้นชี้หน้าด่าว่า ตะโกนด่า หรือเอา

ไข่เน่าขว้างเอาไม้ไล่ตี ซึ่งที่แล้วมามันเกิดขึ้น ก็ต้องมาช่วยทำสถานการณ์ที่ดีๆ ให้มันเกิดขึ้น และเรา

พูดต่อไปว่าเอาละถ้าเราทำให้สถานการณ์ดีๆ เกิดขึ้นเราน่าจะทำให้ได้ภายในกี่เดือน 6 เดือน 10 เดือน 

ฉะนั้นเราน่าจะเลือกตั้งได้ภายใน 12 เดือน ตกลงไหม ไม่ตกลงก็อาจจะต่อรองว่าเอ๊ะผมอยากได้ 9 

เดือน ถ้า 9 เดือนสถานการณ์ต้องดีขึ้นภายใน 6 เดือนจะช่วยกันทำอย่างไร พูดจนกระทั่งตกลงร่วมกัน

ได้ เราก็จะได้ข้อสรุปร่วมกันในสังคมไม่ใช่นายกฯ ตัดสินใจอยู่คนเดียว ถ้าตกลงร่วมกันได้เงื่อนไขที่

ดีก็จะเกิดขึ้น การเลือกตั้งที่ดีก็จะเกิดขึ้น และหลังเลือกตั้งก็จะเรียบร้อย ผลเป็นอย่างไรทุกฝ่ายยอมรับ” 

 

รัฐบาลคิดว่ามีแต้มต่อ เลยเลี่ยงประเด็นยุบสภา 

 “จึงเป็นประเด็นขัดแย้งอยู่ แสดงว่าเหมือนกับเรายังมีเสี้ยนอยู่ในเนื้อ มันยังไม่ได้ถูกถอนออก

ไป มันอาจจะเป็นหนองขึ้นมาเมื่อไหร่ พุพองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ หรือเป็นฝีอยู่ ซึ่งเราต้องเอาฝีนี้ออก 

เอาเสี้ยนนี้ออก ที่จริงไม่ใช่เสี้ยนหรอก เป็นตะปูด้วยซ้ำ มันคือตะปูที่ยังอยู่ในร่างกายเรา ฉะนั้นต้องเอา

ออก แต่วิธีเอาออกก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งอยู่ดีๆ มาดึงไปโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับรู้ด้วยหรือไม่ได้เห็น

ด้วย หรือไม่ก็มาตีให้มันหนักเข้าไปอีกให้มันเจ็บหนักไปอีก ต้องมาคุยกันประเด็นนี้เพราะมันอยู่ใน

แผนปรองดองแห่งชาติครั้งแรก และก็ยังเป็นประเด็นอยู่ ยังมีคนสงสัยข้องใจยังมีคนถือเป็นประเด็น 

และก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ อย่างน้อยความขัดแย้งที่จะต่อเนื่องไปอีก” 

 

ยังติดอยู่ในใจของคนเสื้อแดงที่แพ้กลับบ้านไป 

 “ใช่ รวมทั้งคนที่จะลงใต้ดินเอยอะไรเอย ก็ยังจะอ้างประเด็นนี้ได้อยู่ เพราะไม่ได้มีข้อตกลง

ร่วมกันออกมา ไม่มีข้อสรุปร่วมกันออกมา” 
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การเป็นผู้นำท่ามกลางความขัดแย้งและต้องฟื้นฟูประเทศ อาจารย์ไพบูลย์ยกตัวอย่างคำสอนที่ท่าน

พุทธทาสที่เคยแนะนำต่อ อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีปี 2517 

 “ธรรมะดีทั้งนั้นแหละ ที่ท่านพุทธทาสแนะนำ อ.สัญญาก็ดีมาก สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันตี 

สุทธิคือความบริสุทธิ์ความจริงใจ ความสุจริต รวมทั้งความเสียสละ ปัญญาคือการใช้ความคิดที่ลึกซึ้ง

แยบคาย เมตตาคือมีความรักความปรารถนาดี มีไมตรีจิต ขันตีคือความอดทนอดกลั้น ซึ่งที่จริงก็เป็น

วัฒนธรรมไทยมาเนิ่นนาน เพียงแต่หลังๆ มันถูกกัดกร่อนเสื่อมไปเยอะ เราเคยเป็นสังคมที่มีความรัก

ความเมตตากรุณา เอื้ออาทรต่อกัน อดทน อดกลั้นกัน ตอนนี้มันน้อยลง ก็ใช้ธรรมะข้อนี้ได้ หรือใน

ฐานะผู้นำผู้บริหารอยากจะใช้ทศพิธราชธรรมก็ยิ่งดี เพราะทศพิธราชธรรมคือธรรมะของผู้ปกครอง 

ธรรมะของพระราชา ธรรมะของผู้บริหาร มีตั้ง 10 ข้อ ตั้งแต่ทาน เป็นฝ่ายให้ ไม่ใช่ไปเรียกร้อง ศีลก็

คือการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง บริจาคคือความเสียสละ อาชชว-ซื่อตรง มัททว-ความอ่อนโยน ตปะ-มี

ความบากบั่น อโกธ -ไม่โกรธ อวิหิงสา คือความไม่ก้าวร้าวไม่ทำร้าย ก็เหมือนอสิงหาคือไม่รุนแรงไม่

ก้าวร้าว มันต้องมาจากใจด้วย ไม่ใช่บอกว่าผมจะไม่ยิงคุณนะแต่ผมจะด่าคุณ อย่างนี้ไม่ใช่อหิงสา นี่คือ

ความก้าวร้าวรุนแรง มหาตมะ คานธีท่านบอกว่าที่เรียกว่าสันติอหิงสา สัตยาเคราะห์ จุดสูงสุดคือจิตใจ

ที่ปราศจากกิเลส คือปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่คือมหาตมะ คานธีที่เรียกวาอหิงสา

คืออย่างนี้ ไม่ใช่อหิงสาแค่บอกว่าผมไม่ยิงคุณ แต่ผมจะด่าคุณ ทำร้ายคุณ จะปิดล้อมคุณ อันนี้ไม่ใช่

อหิงสาในความหมายของคานธี ข้อที่เก้าคือขันติ  ความอดทนอดกลั้น และข้อสุดท้ายคืออวิโรธน 

ความยึดมั่นในธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างไม่หวั่นไหว” 

 

 “สิบข้อนี้คือทศพิธราชธรรม ธรรมะของผู้ปกครอง ซึ่งถ้าเราไปดูนักการเมือง ดูนักบริหาร

และลองเทียบกับสิบข้อนี่ก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่าใครมีข้อไหนแข็งข้อไหนอ่อน ฉะนั้นนักการเมือง ผู้

บริหาร ผู้ปกครองยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งควรใช้ ซึ่งผมคิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีครบทั้ง

สิบข้อนี้ ลองไล่ดูทุกข้อสิ ไม่เห็นท่านโกรธใคร ขันติ ความอดทนอดกลั้น พระองค์ท่านอดทนอดกลั้น

สูงมาก มีความกดดันพระองค์ท่านอย่างแรง ยิ่งระยะหลังและปัจจุบันความกดดันแรงมาก พระองค์

ท่านมีความอดทนอดกลั้น และก็ความยึดมั่นในธรรมะ ความถูกต้องดีงาม สิบข้อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมีครบ ทศพิธราชธรรม ฉะนั้นผู้ปกครองลองพิจารณาดูว่าถ้าใช้ทั้งสิบข้อนี้ มันจะนำไปสู่

ความขัดแย้งแตกแยกหรือว่านำไปสู่ความสมานฉันท์สันติสุข เริ่มจากตัวเองทำและก็ชวนคนอื่นทำ   

เราก็หวังว่าการปฏิรูปครั้งใหญ่หรือว่าการที่ใช้วิกฤติเป็นโอกาสก็จะนำไปสู่สิ่งที่ดีงามเช่นนี้ ที่ผมเขียน

บันทึกว่าการฟื้นฟูคงต้องมีธรรมะมาช่วย มีศิลปะมีกระบวนการที่ดีมาช่วย” 
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ในระหว่างกระบวนการนี้อาจมีการขอให้อาจารย์เป็นคนกลาง 

 “ผมพูดอยู่เสมอว่าคนกลางยิ่งในภาวะที่มีความขัดแย้ง คู่ขัดแย้งต้องเห็นชอบร่วมกัน ถ้าเห็น

ชอบร่วมกัน ซึ่งในประเทศไทยมีตั้งเยอะแยะก็ไปเลือกมา แต่ละฝ่ายเลือกมาสักคนละ 10 ชื่อ ถ้าตรง

กันชื่อหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ตรงกัน ไม่เป็นไร ฝ่ายละ 10 ชื่อรวมสองฝ่าย 20 ไม่สำเร็จ   

เอ้าเลือกมาอีก 20 เลือกมาอีก 30-40 เลือกมาจนกระทั่งได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อายุมาก ไม่จำเป็น

ต้องเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ คนจัดกระบวนการเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่เขาเรียนวิชานี้มาเขาก็

จัดได้ สมัยเมื่อ 20 มาแล้วถ้าจะจัดกระบวนการให้ผู้บริหารมาประชุมกัน คนจะระวังมากเลย คนที่จะ

ไปจัดถ้าเป็นผู้น้อย เป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวไม่กล้าไปทำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวนี้ประชุมผู้บริหารอายุ 

50-60 มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เอาหนุ่มสาวอายุ 30 มาจัด ก็คุ้นเคยกันไม่ว่าอะไร   

ผมเองก็ไปร่วมสัมมนาแบบนี้บ่อย ที่คนจัดกระบวนการเป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลาน” 

 

นัน่เพราะผูห้ลกัผูใ้หญใ่นสงัคมตา่งกไ็ดใ้ชต้น้ทนุทางสงัคมหมดไปกบัความขดัแยง้ในชว่งตลอด 4-5 ปนีี ้

 “อย่าไปแบ่งเลย ใครช่วยได้ก็เข้ามาช่วยกัน เราไม่ต้องไปยึดติดว่าต้องเป็นผู้ใหญ่มีเครดิตใน

สังคม เพราะตอนนี้กระทั่งเด็กที่เขาสนใจ มีกลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธีเขาก็ไปทำงานกัน ไปเยี่ยมเยียน

ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ไปค้นหาความเป็นจริง ระดมความคิดมาเสนอแนะ เยาวชนเขาก็ทำไปตาม

ธรรมชาติ” 

 

แต่ถ้าว่ากันตามตรงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร  แต่ชื่อของ   

อ.ไพบูลย์ยังคงเป็นที่ยอมรับของหลายฝ่าย 

 “เราต้องทำอะไรเท่าที่ทำได้ เท่าที่เป็นไปได้ อย่าไปคาดหวังหรือไปตั้งเกณฑ์ว่าต้องได้เท่านั้น

ต้องได้เท่านี้ ต้องคนนั้นคนนี้ เรายืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ คนที่คิดดีพูดดีทำดี คนที่

เป็นที่ยอมรับของหลายๆ ฝ่ายยังมีอยู่อีกจำนวนไม่ใช่น้อย หรือคนรุ่นใหม่ คนหนุ่มสาว วัยกลางคน  

ก็ยังมีอีกเยอะที่จะเข้ามาช่วยกัน ผมเองก็ป่วยอยู่ เป็นมะเร็ง แต่ช่วงนี้มีอะไรที่พอทำได้ก็เข้าไปช่วย   

ในเรื่องความเจ็บป่วยของผม ผมไม่เคยมาตั้งคำถามว่าจะหายป่วยเมื่อไหร่  แต่อะไรที่ช่วยให้ร่างกายดี

ขึ้นบ้างก็ทำ ในเรื่องปัญหาของประเทศในระยะนี้ผมมักเจอคนถามว่าสังคมเราตอนนี้มีปัญหายุ่งเหยิง

วุ่นวายมากจะจบได้หรือ มันจะมีทางออกจริงหรือ สองฝ่ายเขาจะเจรจาได้ไหม ซึ่งผมมักตอบว่า

แทนที่จะเอาแต่ตั้งคำถาม เรามาช่วยกันคิดเชิงบวก คิดเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่ามาก ซึ่งเราต้องมาช่วยกัน

คิดว่า ใครควรทำอะไร อย่างไร และตัวเราเองจะทำอะไร และในส่วนของตัวเราเองถ้าทำอะไรได้ก็ทำ

ไปเลย ไม่มามัวแต่ตั้งคำถามหรือรอให้คนอื่นทำก่อน”. 
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การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล : 

ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมาย 

โดย  ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ 
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การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล : 

ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมาย 

ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

บทคัดย่อ

 

 บทความนี้ต้องการนำเสนอว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกิดขึ้นในลักษณะใด และได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร โดยใช้กรณี

ตัวอย่างจาก อบต.จำนวน 4 แห่ง และใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการ

สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การศึกษาในครั้งนี้พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

แผนและงบประมาณของ อบต.ที่เป็นกรณีตัวอย่างมีข้อจำกัดในด้านรูปแบบและความหลากหลาย และ

ในด้านจำนวนและความเป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าร่วมในการทำประชาคมหมู่บ้าน นอกจากนี้ 

บรรยากาศของการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการการมีส่วนร่วมยังมิได้เกิดขึ้นอย่าง

เปิดกว้าง และที่สำคัญก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเอง

ของพลเมือง มิได้ดำเนินการภายใต้หลักความรับผิดชอบทางการคลัง อีกทั้งเสียงและความต้องการ

ของประชาชนมักหล่นหายไปในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการ

ปรับปรุงมาตรการเชิงกระบวนการเพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณของ 

อบต.เกิดขึ้นอย่างมีคุณค่าได้ต่อไป 

คำสำคัญ: การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, องค์การบริหารส่วน

ตำบล 
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DoCitizens’VoicesGetHeard?
PracticesofParticipatoryBudgetinginTambonAdministrativeOrganization



Weerasak Krueathep, Ph.D. 

Department of Public Administration, Chulalongkorn University 



Abstract

 This study investigates the use and effects of citizen participation in the budget making 

process of Thai local governments. Budget document analyses, interviews, and non-participatory 

observations were conducted for four Tambon Administrative Organizations. The cases showed that 

civic forums and civic committees were primary tools for citizen involvement in planning, resource 

allocation, and performance audits. Notwithstanding, the existing participatory mechanisms were 

not very effective in influencing budget allocations and hardly spurred meaningful discussions on 

local taxes and development priorities. This research suggests there is substantial room for the 

development of participatory processes and rules-in-use in order to help enhance the actual effect 

citizens could have on public budgeting. 

Keywords: Participatory budgeting, local budgeting in Thailand, Tambon Administrative 

Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทความนี้เขียนขึ้นจากงานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ตำบล สนบัสนนุเงนิทนุวจิยัโดยสำนกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้ ผูส้นใจอา่นรายงานฉบบัเตม็ไดท้ี ่วรีะศกัดิ ์

เครือเทพ. 2553. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล. รายงานวิจัย

เสนอต่อสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (พฤษภาคม). 
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ความนำและโจทย์การวิจัย

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะ

และการจัดสรรทรัพยากรในระดับชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่างเมื่อครั้งที่มีการตรา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25401 ต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

25502 ปัจจุบัน งานวิชาการของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีเป็นจำนวน

มาก ทั้งงานเขียนเกี่ยวกับหลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชน งานเขียนเกี่ยวกับเทคนิคเครื่องมือ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานวิจัยเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรืองานวิจัยเชิง

ประจักษ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน3 

 อย่างไรก็ดี หากกล่าวเพียงเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น งานวิชาการของไทยในเรื่องนี้ยังมีจำกัดและขาดกรอบวิเคราะห์ที่

ชัดเจน4 นอกจากนี้ งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ

จัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นยังมีจำกัดเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Suwanmala (2007) ชี้ให้

เห็นว่ากรณีตัวอย่างของการมีส่วนร่วมที่ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนั้นยังมีจำนวนไม่มากนักเมื่อ

เปรียบเทียบกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่ทั้งหมด อีกทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าการมี

ส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นกลไกหลักที่นำไปสู่การสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักการ

ปกครองท้องถิ่นได้อย่างไร และยังไม่สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าเสียงของประชาชนผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคมและเศรษฐกิจเข้าถึงการตัดสินใจในทางสาธารณะได้มากน้อยเพียงใด 

 ดังนั้น บทความนี้จึงต้องการตอบคำถามหลักใน 2 ประเด็นคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณมีรูปแบบและเนื้อหาสาระเป็นอย่างไร และ

ผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรร

งบประมาณเป็นเช่นใด การศึกษาในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งนี้เนื่องจาก อบต.เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด

กับประชาชนและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ความรู้ความเข้าใจที่จะได้รับสามารถนำ

มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกื้อหนุนให้ประชาชน

เข้าถึงการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีคุณค่าต่อไป 

1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมาตรา 46, 56, 60, 76, 79, และ 287 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
2 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมาตรา 57, 66,  78, 163, 164, 165, และ 287 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
3 งานเขียนเหล่านี้ ได้แก่ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548), ฑิตยา สุวรรณะชฏ (2544), คณะนักวิจัยสถาบันพระปกเกล้า  

(2545), สุรเดช เดชคุ้มวงศ์และคณะ (2546), อรพินท์ สพโชคชัย และคณะ (2540), และ Suwanmala (2007) เป็นต้น 
4 พิจารณาข้อจำกัดดังกล่าวได้จากงานวิจัยของ อรทัย ก๊กผล และคณะ (2552), และนวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ (2546)  
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 เนื้อหาในส่วนแรกของบทความนำเสนอถึงกลไกเชิงสถาบันและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบ

วิเคราะห์เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณ ต่อจากนั้น ผู้เขียนจะนำเสนอ

ระเบียบวิธีวิจัย การคัดเลือกกรณีตัวอย่าง และตามด้วยผลการวิเคราะห์เชิงประจักษ์จาก อบต.ที่เป็น

กรณีตัวอย่างจำนวน 4 แห่ง และเนื้อหาในตอนท้ายของบทความ ผู้เขียนประมวลมาตรการสำหรับ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีคุณค่าและเกื้อหนุนต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นต่อไป 

 

กรอบวิเคราะห์และประเด็นการวิจัยเชิงประจักษ์

 แนวปฏิบัติทั่วไปเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณได้รับการ

กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยจำนวน 3 ฉบับได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 และ

ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 เริ่มแรกนั้น ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้กำหนดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับ

คณะกรรมการพัฒนา อบต.และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. (จำนวนระหว่าง 

3-6 คนต่อคณะกรรมการ) ในการจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่

ของ อบต.ตามกฎหมาย ภารกิจถ่ายโอน แผนชุมชน5 และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ 

(ข้อ 10 (1)) 

 ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนา อบต. จะต้องปรึกษาหารือร่วมกับประชาชนผ่านการประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน (ในบางกรณี คณะกรรมการพัฒนา อบต. อาจจัดให้มีการประชุมประชาคมในระดับ

ตำบลขึ้นได้อีก) เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการโครงการด้านต่างๆ จากประชาชน และนำไปจัด

ทำแผนพัฒนาตำบลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี (ข้อ 10 (7) และข้อ 18) ทั้งนี้ แผน

พัฒนาตำบลที่จัดทำขึ้นจะถูกใช้เป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. โดยจะต้อง

5 แผนชุมชนเป็นแผนที่จัดทำขึ้นโดยสมาชิกของหมู่บ้านผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง

ริเริ่มขึ้นจากนโยบายการพัฒนาชนบทในระบบ กชช. ในปี พ.ศ.2524 สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยที่กรมพัฒนาชุมชนจะ

ส่งเสริมให้หมู่บ้านต่างๆ จัดทำแผนชุมชนโดยการยึดหลักการพึ่งพาตนเองจากศักยภาพต่างๆ ที่มีอยู่ภายในชุมชน และให้มองทิศทาง

การพัฒนาชุมชนจากข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ภายในชุมชน เช่น ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ กชช.2 ค จปฐ. ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของ

ครัวเรือน ฯลฯ และให้ใช้ข้อมูลจากชุมชนเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน-ตำบล-อำเภอ-จังหวัด-ประเทศ ให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี (ข้อ 25 ของระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน

พัฒนาฯ และข้อ 23 ของระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ) นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้ามี

ส่วนร่วมในการดำเนินงานกับ อบต.ในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการจัด

ซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุได้ (ระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 28) 

และร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ข้อ 28 และ 29 ของระเบียบว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนา) เพื่อทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อบต. ให้เรียบร้อยภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจาก

แนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ (ก) ความเข้มข้นและความ

หลากหลายของช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน (ข) การเข้าถึงของประชาชนในการจัดสรร

งบประมาณที่ขั้นตอนสุดท้าย และ (ค) การที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เป็นทางการ ซึ่งได้แก่ คณะผู้บริหาร

และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ ให้การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น การประเมินถึงผลลัพธ์

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณที่สนใจเพียงเฉพาะว่ามีการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่ ย่อมไม่อาจให้คำตอบที่มี

ความหมายต่อการสร้างความเข้าใจในทางวิชาการ และต่อการส่งเสริมคุณค่าของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงได้พัฒนากรอบวิเคราะห์สำหรับการวิจัยเชิงประจักษ์เรื่อง

การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของการปกครองท้องถิ่นและโครงสร้าง

ทางการคลังไทย โดยอิงกับหลักการปกครองตนเองของพลเมือง หลักความรับผิดชอบทางการคลัง 

และหลักการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ดังมีรายละเอียดในแผนภาพที่ 1 ต่อไปนี้ 6 

6 ผู้เขียนได้นำเสนอหลักการพื้นฐานในการพัฒนากรอบวิเคราะห์ดังกล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ใน วีระศักดิ์ เครือเทพ (2553) 



64
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

วีระศักดิ์ เครือเทพ 4 

จัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมกับบริบทของการปกครองทองถิ่นและโครงสรางทางการคลังไทย โดย
อิงกับหลักการปกครองตนเองของพลเมือง หลักความรับผิดชอบทางการคลัง และหลักการจัดทํางบประมาณแบบ
มีสวนรวม ดังมีรายละเอียดในแผนภาพที่ 1 ตอไปนี้6 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบวิเคราะหเรื่องการจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่น  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
องคประกอบดานบริบทชุมชนทองถิ่น เริ่มแรกนั้น ควรพิจารณาถึงบริบทพื้นฐานของชุมชนทองถิ่นในดาน

ประชากร สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อชวยสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชน

                                                           
6 ผูเขียนไดนําเสนอหลักการพื้นฐานในการพัฒนากรอบวิเคราะหดังกลาวไวแลวกอนหนานี้ใน วีระศักดิ์ เครือเทพ (2553)  

ปจจัยแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ผลลัพธเชิงเนื้อหาของการจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวม 

รูปแบบและองคประกอบของการมีสวนรวมของประชาชน 

รูปแบบ 
 การประชุมประชาคม  
 การรับฟงความคิดเห็น 
 การประชุม Focus groups 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 การสํารวจความตองการ 
 ฯลฯ 

องคประกอบในเชิงกระบวนการ 
 จํานวนและความเปนตัวแทนของ

ประชาชนที่เขามีสวนรวม 
 กระบวนการ (วงจร) งบประมาณที่

ประชาชนเขามีสวนรวม 
 บรรยากาศของการสื่อสาร หลักเกณฑ

ในการตัดสินใจรวมกัน 

บริบททางการเมือง การบริหาร และสถาบันทางการคลัง  

 ขนาดและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู 
 ปญหาและความตองการพ้ืนฐานของชุมชน 
 ความตื่นตัวของภาคประชาชน-กลุมประชาสังคม 
 

 บรรยากาศทางการเมืองในชุมชนทองถิ่น 
 กฎระเบียบที่รองรับการมีสวนรวมของประชาชน 
 การสนับสนุนของฝายบริหาร-ฝายนิติบัญญัติ-ฝายประจํา 
 ทรัพยากร (เงิน-ขอมูล-คน) ที่สนับสนุนการมีสวนรวม 

 ขอบเขตของงบประมาณที่เปดโอกาสใหประชาชนรวมตัดสินใจ 
 ผล (influence) ของขอเรียกรองของประชาชนที่มีตอการทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นและการจัดสรรงบประมาณ 
 แผนพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําปไดรับการนําไปปฏิบัติจริง 
 

การมีสวนรวมของประชาชนกับ 
หลักการปกครองตนเองของพลเมือง 

 ความยั่งยืนทางการคลังขององคกรปกครองทองถิ่น 

 

 องค์ประกอบด้านบริบทชุมชนท้องถิ่น เริ่มแรกนั้น ควรพิจารณาถึงบริบทพื้นฐานของชุมชน

ท้องถิ่นในด้านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ต่อจากนั้นจึงพิจารณาถึงบริบททางการเมืองและการ
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บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีประเด็นเนื้อหารวมถึงบรรยากาศทางการเมือง7 การ

ให้การยอมรับจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ และการให้การสนับสนุนทางทรัพยากรที่มี

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 องค์ประกอบด้านที่สอง คือการพิจารณาว่าท้ายที่สุดแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดทำงบประมาณนั้นดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองของพลเมืองหรือไม่8 กล่าว

คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมกันคิดและตัดสินใจนั้นมีส่วนเสริมสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วม

กัน (public-regarding ethos) และร่วมกันรับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชน (common good) 

หรือไม่ หากการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อเรียกร้องหรือในการตัดสินใจต่างๆ 

ส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติหรือพฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะที่มุ่งเอาแต่ได้เพียงฝ่ายเดียว และ

คอยพึ่งพาภาครัฐเพิ่มมากขึ้น  โดยที่  (1) มิได้ให้ความสำคัญกับการร่วมกันพัฒนาชุมชนส่วนรวม   

(2) ไม่ต้องการร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของพวกเขา (3) มิได้ร่วม

กันลงมือลงแรงสร้างชุมชนด้วยกัน  หรือ (4) มิได้ร่วมกันนำข้อสรุปร่วมกันของชุมชนไปปฏิบัติให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เราย่อมมิอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะนำไปสู่สภาวะ

ของการปกครองตนเองที่มีความหมายตามแนวคิดสำนักสาธารณนิยม (civic republicanism) ดังที่ 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2545)9  ได้กล่าวไว้แต่ประการใด 

 องค์ประกอบในด้านที่สาม คือการประเมินว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนเสริมสร้าง

ทัศนคติในการเรียกร้องที่มีความรับผิดชอบทางการคลังหรือไม่อย่างไร ในปัจจุบัน การบริหารงาน

คลังท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับหลักความยั่งยืนทางการคลัง (fiscal sustainability) เป็นอย่างมาก10  

การเรียกร้องที่นำไปสู่การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเกินตัวย่อมเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อ

การขาดวินัยทางการคลัง (fiscal indiscipline) และมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้การจัดบริการสาธารณะขาด

ความยัง่ยนืในระยะยาว ในประเดน็นี ้จงึควรพจิารณาวา่ (1) การมสีว่นรว่มของประชาชนมสีว่นชว่ยใน

การคัดกรองข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของประชาชนให้อยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินการได้บนศักยภาพ

7 อ่านความสำคัญในเรื่องนี้ได้จาก จรัส สุวรรณมาลา (2550) หรือ Almond and Verba (1965) เป็นต้น 
8 นักวิชาการในกลุ่มประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เช่น เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2538, 2545, 2552), จรัส สุวรรณมาลา (2546ก), บวรศักดิ์ 

อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548), ธเนศวร์ เจริญเมือง (2549), Hart (1972), Putnam (1993), และ Diamond and Platter (1998) ต่าง

สนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปในลักษณะของการสร้างพลเมือง (citizen) ที่มีอุดมการณ์ในการสร้างสังคมร่วมกัน 

ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อความดีงาม หรือเพื่อต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในชุมชน  และมีความยินยอมพร้อมใจกันในการร่วมกัน

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายของการสร้างสังคมของพวกเขา 
9 พลเมอืงในแนวสาธารณนยิมตามความหมายของ เอนก เหลา่ธรรมทศัน ์ (2545) กค็อืสภาวะทีป่ระชาชนตอ้งชว่ยกนัคดิ รว่มมอืกนัสรา้ง

สงัคม และมจีติสำนกึสาธารณะ (public will) โดยอยูบ่นฐานของความไวเ้นือ้เชือ่ในกนั (trust) และชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั (reciprocity) 
10 เช่น งานเขียนของ จรัส สุวรรณมาลา (2546ข), Allen Schick (1998), Rodden (2006), และ Ward and Dadayan (2009) เป็นต้น 
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ทางการคลังของ อบต.หรือไม่ (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การสร้างการยอมรับในทาง

ภาษีอากรสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนหรือไม่ หรือแท้ที่จริงแล้ว (3) 

ประชาชนมองว่าทรัพยากรทางการเงินการคลังของ อบต. เป็นทรัพย์สินส่วนกลางที่ไม่มีใครเป็น

เจ้าของ (common pooled resources) จนทำให้ประชาชนเรียกร้องโครงการต่างๆ อย่างเกินตัวหรือไม่ 

ดังนี้เป็นต้น 

 องค์ประกอบในด้านที่สี ่ คือการประเมินว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น

ในเชิงรูปแบบและ/หรือกระบวนการหรือไม่เพียงใด ซึ่งมีประเด็นในการวิเคราะห์หลายประการดังนี้ 

ประการแรก การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณเกิดขึ้นในรูปแบบที่มีความหลากหลายหรือไม่ 

ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายในรูปแบบของการมีส่วนร่วมย่อมมีส่วนเกื้อหนุนให้เกิดการสื่อสาร

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและเป็นไปอย่างทั่วถึง 

ซึ่งเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น 

ประการต่อมา การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ของวงจรงบประมาณ (budget 

cycle) มากน้อยเพียงใด โดยเริ่มตั้งแต่ (1) กระบวนการต้นน้ำของการวางแผนและการจัดสรร

งบประมาณ (2) การมีส่วนร่วมในการนำแผนงานหรือโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติหลังจากที่งบประมาณ

ต่างๆ ผ่านการอนุมัติจากสภา อบต.แล้ว และ (3) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการดำเนิน

โครงการว่าก่อให้เกิดผลผลิต (outputs)  หากประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ อย่างเข้มข้น 

ย่อมเป็นการเพิ่มโอกาสที่เสียงและข้อเรียกร้องของพวกเขาจะได้รับความสนใจ และได้รับการนำไป

ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม11 

 นอกจากนี้ ควรมีการประเมินว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นในวงกว้างและมีความ

เป็นตัวแทนของประชาชน (representativeness) มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เนื่องจากการที่ประชาชนเข้ามี

ส่วนร่วมจำนวนมากเพียงพอและเป็นตัวแทนที่ดีของประชาชนกลุ่มต่างๆ ย่อมเป็นหลักประกันว่าข้อ

เรียกร้องจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนได้12 นอกจากนี้แล้ว ควรมีการ

ประเมินว่าลักษณะการสื่อสารที่เกิดขึ้นในการมีส่วนร่วมเป็นเช่นใด และส่งผลเช่นใดต่อการจัดทำ

งบประมาณของท้องถิ่น หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมีลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง เช่น 

การให้ข้อมูลจากฝ่ายรัฐแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้อภิปราย ซักถาม 

11 คำอธิบายอ่านเพิ่มเติมได้จาก Arnstein (1969), King, Feltey, and Susei (1998), Roberts (2004), Miller and Evers (2002), และ Ebdon 

and Franklin (2004, 2006) เป็นต้น 
12 คำอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้อ่านได้จาก Ebdon and Franklin (2004, 2006), Shah (2007), และ Wampler (2007) เป็นต้น 
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สะท้อนความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องและความต้องการอย่างเปิดกว้าง ย่อมถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่มีความหมายมากกว่าการให้ข้อมูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงทางเดียว 

 องค์ประกอบในด้านที่ห้า คือการพิจารณาถึงผลลัพธ์จากการที่ประชาชนมาร่วมกันคิดและ

ร่วมตัดสินใจในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นแรก ขอบเขต

ของงบประมาณที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีกว้างขวางเพียงใด หากการมีส่วนร่วมเปิด

โอกาสให้ประชาชนสามารถกำหนดประเด็นในการพัฒนาและสามารถกำหนดลำดับความสำคัญก่อน

หลังของนโยบายและแผนงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ย่อมถือได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมี

ความเข้มข้นในระดับที่สูงกว่าการมีส่วนร่วมเพียงเฉพาะการจัดทำงบประมาณเพื่อการลงทุนเพียงอย่าง

เดียว ในประเด็นต่อมา คือการประเมินว่าข้อเรียกร้องและ/หรือความต้องการต่างๆ ของประชาชนได้

รับความสนใจและนำไปบรรจุในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณมากน้อยเพียงใด และได้รับ

การนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงเป็นรูปธรรมหรือไม่ มิเช่นนั้นแล้ว ประชาชนย่อมมองไม่เห็นว่าการมี

ส่วนร่วมจะก่อให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขามากนัก13 ดังนี้เป็นต้น 

  

ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้กรณีตัวอย่างจำนวน 4 แห่ง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นวิธีการศึกษาวิจัยที่จะนำ

มาซึ่งข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์และผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

งบประมาณได้อย่างมีความหมาย14 ในการนี้ ผู้เขียนกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่จังหวัดที่ทำการ

ศึกษาและเกณฑ์การคัดเลือกกรณีตัวอย่างหลายขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก ผู้เขียนเลือกศึกษาพื้นที่

จังหวัดที่มีความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (median) เพื่อให้ได้ภาพ

ปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด

ส่วนใหญ่ของประเทศ การที่ผู้วิจัยมิได้เลือกศึกษาพื้นที่จังหวัดที่มีความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจ

ในระดับสูง (หรือระดับต่ำ) เป็นเพราะผลการศึกษาที่จะได้รับจากจังหวัดเหล่านี้อาจมิได้สะท้อนถึง

ปรากฏการณ์ทั่วไปของการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีความ

เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับรองลงไป (หรือในระดับที่ดีกว่านั้น) 

 ในประเด็นนี้ ผู้เขียนใช้ดัชนีรายได้ (income index) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย United Nations 

Development Programme (UNDP 2003) ในรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี พ.ศ.2546 ดัชนี

13 คำอธิบายอ่านเพิ่มเติมได้จาก Wampler (2007), Moynihan (2007), และ Miller and Evers (2002) เป็นต้น 
14 คำอธิบายในประเด็นอ่านเพิ่มเติมได้จาก Yin (1994) และ George and Bennett (2005) 
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รายได้มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ ระดับรายได้ สัดส่วนคนจนต่อประชากร และสัดส่วนครัวเรือนที่

มีภาระหนี้สิน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2541-2543 (ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด) ค่ากลาง   

(Quintile ที่ 3) ของดัชนีรายได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.414 - 0.54615 จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้เขียนคัดเลือกพื้นที่ 

4 จังหวัดที่มีความเหมาะสมในด้านการกระจายตัวของภูมิภาคที่ทำการศึกษาและในด้านการลงพื้นที่

ภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณของการทำวิจัย ซึ่งได้แก่ ลพบุรี (ค่าดัชนี 0.529) กาญจนบุรี   

(ค่าดัชนี 0.4800) ลำปาง (ค่าดัชนี 0.4543) และสระแก้ว (ค่าดัชนี 0.4643)16 

 หลังจากที่ได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดแล้ว จึงคัดเลือก อบต.ที่เป็นกรณีศึกษาโดยครอบคลุมถึง

ชุมชนท้องถิ่นลักษณะต่างๆ อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาของ Suwanmala (2007) และ 

Punyaratabandhu (2007) ชี้ให้เห็นว่าลักษณะของชุมชนส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติและความสนใจใน

ประเด็นปัญหาสาธารณะ และส่งผลต่อรูปแบบและความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมในการจัดทำ

งบประมาณ  โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่เป็นชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท  ดังนั้น ผู้เขียนจึงคัดเลือก 

อบต.ที่มีความเป็นเมืองระดับปานกลาง-สูงจำนวน 2 แห่ง และ อบต.ที่เป็นชุมชนชนบทจำนวน 2 แห่ง 

โดยอาศัยเกณฑ์ด้านจำนวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.) และระยะทางที่ตั้ง

ของ อบต.จากตัวจังหวัด ในกรณีของ อบต.ที่เป็นชุมชนเมืองนั้น ผู้เขียนใช้เกณฑ์ขนาดของประชากรที่

ลำดับ Percentile ระหว่าง 75 – 80 (ประชากรราว 1.25 – 1.70 หมื่นคน) ส่วน อบต.ในชุมชนชนบท ผู้

เขียนใช้เกณฑ์ขนาดของประชากรที่ลำดับ Percentile ระหว่าง 20 – 25 (ประชากรระหว่าง 3.5 – 4.0 

พันคน) และเพื่อเป็นการเพิ่มความหลายหลายในด้านการวิจัย จึงคัดเลือก อบต.ชุมชนชนบทที่มีขนาด

ของประชากรใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ อบต.ทั่วทั้งประเทศ (ทั้ง mean และ median ระหว่าง 6.1 ถึง 6.9 

พันคน) ในขั้นต้นมี อบต.ที่มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับตัวเลขทั้ง 3 ชุดดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 34 

แห่งในพื้นที่ 4 จังหวัดที่ได้คัดเลือกไว้ 

 ต่อจากนั้น ผู้เขียนคัดเลือก อบต.ในชุมชนเมืองที่มีที่ตั้งไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากที่ว่าการอำเภอ

เมืองของแต่ละจังหวัด และมีที่ตั้งติดกับเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร17 ส่วน อบต.ในชุมชน

ชนบทนัน้ เลอืกจาก อบต.ทีต่ัง้อยูภ่ายในระยะทาง 30 กโิลเมตรจากตวัจงัหวดั ทัง้นีเ้พือ่เปน็การควบคมุ

ตัวแปรด้านระดับการพัฒนาของเส้นทางการคมนาคมภายในพื้นที่ตำบล และด้านความเจริญทาง

15 UNDP (2003) รายงานผลดัชนีรายได้ของจังหวัดต่างๆ ออกเป็น 5 กลุ่ม (quintile) ค่าสูงสุดของดัชนีรายได้อยู่ที่ 0.808 ซึ่งได้แก่จังหวัด

ระยอง และค่าต่ำสุดอยู่ที่ 0.1500 ซึ่งได้แก่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี มีค่าดัชนีดังกล่าว

เท่ากับ 0.672 และ 0.757 ตามลำดับ 
16 อนึ่ง จังหวัดอื่นๆ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันยังมีอีกหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคใต้ตอน

ล่าง สืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณในการศึกษาวิจัย จึงทำให้ผู้เขียนไม่สามารถเลือกศึกษาจังหวัดเหล่านี้ได้ 
17 ผู้เขียนเทียบเคียงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจากงานวิจัยของ จรัส สุวรรณมาลา (2541) ที่ได้ใช้เกณฑ์ความเป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

ในการเลือกกรณีศึกษาจาก อบต.จำนวน 4 แห่ง 
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เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน จากหลักเกณฑ์ด้านระยะทางที่ตั้งของตำบล ทำให้มี อบต.ที่จะดำเนิน

การสำรวจในขั้นต้นจำนวน 9 แห่ง หลังจากนั้น ผู้เขียนได้สัมภาษณ์พูดคุยเบื้องต้นทางโทรศัพท์ กับผู้

บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของ อบต. และได้ลงพื้นที่เบื้องต้น (preliminary visit) เพื่อให้ทราบว่า อบต.เหล่า

นั้นได้ใช้วิธีการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร และในขั้นตอนสุดท้าย ได้คัดเลือก 

อบต.ที่จะศึกษาในเชิงลึกจำนวน 4 แห่ง โดยพิจารณาจากความมีอยู่ของข้อมูล (data availability) และ

ความร่วมมือจาก อบต. ทั้งนี้ กรณีตัวอย่างทั้ง 4 แบ่งออกเป็น อบต.ขนาดใหญ่จำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้แก่ 

อบต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี อบต.ขนาดกลาง จำนวน 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ อบต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.

ลำปาง และ อบต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  และ อบต.ขนาดเล็กจำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้แก่ อบต.

หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ทั้งนี้ อบต.ทะเลชุบศร จ.ลพบุรี และ อบต.ต้นธงชัย จ.ลำปาง เป็น 

อบต.ในชุมชนเมือง ส่วน อบต.ม่วงชุม จ.กาญจนบุรี และ อบต.หนองแวง จ.สระแก้ว เป็น อบต.ใน

ชุมชนชนบท 

 ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ (1) ข้อมูลเอกสารทางราชการ เช่น 

แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล รายงานการประชุมประชาคม ข้อบัญญัติงบประมาณ และรายงาน

ทางการเงินต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมปีงบประมาณ 2551 ถึง 255318 (2) ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคล

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทน

หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ประชาชนบางส่วนใน อบต.ที่เป็นกรณีตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น และ (3) ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ถึงสภาพชุมชนท้องถิ่น ลักษณะการทำงาน 

และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในตำบล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้เขียนเริ่มต้นทำความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจาก

การศึกษาข้อมูลเอกสารทางราชการเป็นลำดับแรกเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและผลของการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ ต่อจากนั้นจึงสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน ความเคลื่อนไหว 

และบรรยากาศของกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยเข้าสังเกตการณ์แบบไม่มี

ส่วนร่วม (non-participant observation) ในกิจกรรมบางประเภทที่ อบต.จัดขึ้นเมื่อช่วงเวลาเอื้ออำนวย

ให้สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ โดยเฉพาะการประชุมประชาคม การประชุมคณะทำงาน หรือการ

ปฏิบัติงานประจำทั่วไปของ อบต. การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามใช้เวลาระหว่าง 4 – 7 วัน

18 ยกเว้นกรณีของ อบต.ม่วงชุมที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลในเดือนตุลาคม 2552 ข้อมูลงบประมาณในปี 2553 ของ อบต.ม่วงชุม (หรือ

เทศบาลตำบลม่วงชุม) จึงมิอาจนำมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ อบต.แห่งอื่นในปีงบประมาณเดียวกันได้ ผู้เขียนจึงใช้ข้อมูลของ อบต.

ม่วงชุมระหว่างปีงบประมาณ 2550 ถึง 2552 แทน 
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ทำการต่อกรณีศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับทำความเข้าใจถึงบริบทและสภาพปัญหาหลัก

ของชุมชน และในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต. อันจะนำมา

ซึ่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 อนึ่ง สืบเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีประเด็นวิเคราะห์หลัก 2 ประการที่มีความสำคัญยิ่ง  

และเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เชิงเนื้อหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณ ซึ่ง  

ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณของ อบต.ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนมากน้อยเพียงใด และ (2) เสียงและความต้องการของประชาชนผ่านเข้าไปถึงการจัดสรร

งบประมาณในขั้นตอนสุดท้ายได้มากน้อยเพียงใด ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวต่อไปนี้  

 ประเด็นแรก ในการพิจารณาว่าการมีส่วนร่วมสามารถนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณของ 

อบต.ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดนั้น ผู้เขียนจะพิจารณาว่าความ

ต้องการของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะเป็นเช่นใดก่อนเป็นลำดับแรก ต่อจากนั้นจึงใช้ข้อมูลดัง

กล่าวเป็นฐานอ้างอิงสำหรับประเมินว่าการจัดสรรงบประมาณของ อบต. สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนมากน้อยเพียงใด ในประเด็นนี้ ผู้เขียนประมวลถึงความต้องการของประชาชนที่มีต่อ

บริการสาธารณะโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง (triangulation) เช่น แผนชุมชน ข้อมูล จปฐ.19 รายงาน

การประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ และข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม 

(สังเกตการณ์) เพื่อให้เห็นถึงสภาพชุมชนและปัญหาหลักของประชาชน ส่วนประเด็นต่อมา ในการ

ประเมินระดับการเข้าถึงของประชาชนที่มีต่อการจัดสรรงบประมาณของ อบต. (citizen’s access to 

budget allocation)  ผู้เขียนพิจารณาว่าโครงการที่ได้รับการเสนอมาจากประชาชนที่ขั้นต้นของ

กระบวนการมีส่วนร่วม (ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล) และได้ผ่านไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ

งบประมาณของ อบต. (โครงการทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารงบประมาณ) นัน้ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 

ให้เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมดของ อบต.  

  อนึ่ง พึงระลึกว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีหน่วยวิเคราะห์ที่ตำบล กรอบวิเคราะห์และข้อ

เสนอแนะต่างๆ จึงพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่นในระดับตำบล บทวิเคราะห์และข้อ

เสนอแนะเหล่านี้อาจมีข้อจำกัดเมื่อนำไปอธิบายปรากฏการณ์การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

 ทั้งนี้ การค้นหาความต้องการของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญในทางวิชาการคลังสาธารณะ  การใช้ข้อมูลอ้างอิง

จากแผนชุมชนก็ให้ข้อมูลที่แท้จริงเพียงบางส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากแผนชุมชนดังกล่าวเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีการจัดเก็บเป็น

ระบบมากที่สุดในขณะนี้ ในอนาคตอาจต้องจัดให้มีการศึกษาเรื่องวิธีการสำรวจถึงความต้องการของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ

อีกเรื่องหนึ่งต่อไป 
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รับผิดชอบทางการคลังหรือไม และชวยใหความตองการของประชาชนไดรับการตอบสนองหรือไม เนื้อหาสวนนี้
เปนการนําเสนอภาพรวมของการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นในกรณีตัวอยางทั้ง 4 แหง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

บริบทของชุมชนกับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับ อบต. 
 ในภาพรวมนั้น อบต.ที่เปนกรณีตัวอยางทั้ง 4 แหงมีความแตกตางกันใน สภาพพื้นฐานดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสถาบัน ทางการเมืองการปกครองพอสมควร (พิจารณาจากตารางที่ 1) ในกรณีของ  อบต.หนองแวง 
และ อบต.มวงชุม  ซึ่งเปน ชุมชนชนบท นั้น  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม/ประมง  
สวน อบต.ตนธงชัยมีลักษณะชุมชนเมืองกึ่งชนบท ประชากรรอยละ 54 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ อบต.
ทะเลชุบศรจัดไดวามีความเปนชุมชนเมืองในระดับสูง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง หรือทํางานใน
บริษัทหางรานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ (หนวยทหาร 2 แหง) 
 
ตารางที่ 1 บริบทของชุมชนของ อบต.ทั้ง 4 แหง 
หัวขอ อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 
จ.กาญจนบุรี 

อบต.ตนธงชัย 
จ.ลําปาง 

อบต.ทะเลชุบศร 
จ.ลพบุรี 

ลักษณะของ
ชุมชน 

ชุมชนชนบท ประชากร
ราว 3,800 คน สวนใหญ
เปนเกษตรกร (รอยละ 80) 
ทํานาและไรมันสําปะหลัง 

ชุมชนชนบท ประชากร
ราว 6,500 คน สวนใหญ
เปนเกษตรกร (รอยละ 60) 
ทํานา ทําประมง และ
เลี้ยงสัตว 

ชุมชนเมืองกึ่งชนบท 
ประชากรราว 15,150 คน 
รอยละ 54 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 43 
รับจาง/บริษัท/หนวยงาน
ภาครัฐ 

ชุมชนเมือง ประชากรราว 
15,100 คน รอยละ 40 มี
อาชีพรับจาง รอยละ 38 
ธุรกิจสวนตัว/เอกชน รอย
ละ 15  รับราชการ และ
รอยละ 5 ทําการเกษตร 

ปญหาหลัก
ของตําบล 

ขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร ถนนเขาพื้นท่ี
เกษตร ไฟฟา/ไฟทาง
สาธารณะ สถานท่ีท้ิงขยะ 
ภาระหน้ีสิน/ตนทุนการ
ผลิตสูงทางการเกษตร 

ขาดแคลนอาชีพเสริม 
ตนทุนการผลิตดาน
การเกษตรสูง ภาระหน้ีสิน 
และขาดแคลนถนน/
สะพานในบางพื้นท่ี 

ตนทุนการผลิตดาน
การเกษตรสูง ปญหาการ
วางงาน การเขาถึงเงินทุน
เพื่อการประกอบอาชีพ 

ปญหายาเสพติด ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การสงเสริม
อาชีพใหกับผูมีรายไดนอย 
การตั้งบานเรือนแออัด 
ปญหานํ้าทวมในบางจุด 

องคกรทาง
การเมือง
และการ
บริหาร 

อบต.ขนาดเล็ก  
มีคณะผูบริหาร 5 คน  
ส.อบต.14 คน และ
พนักงานทองถิ่น 16 คน 

อบต.ขนาดกลาง  
มีคณะผูบริหาร 4 คน  
ส.อบต.10 คน และ
พนักงานทองถิ่น 24 คน 

อบต.ขนาดกลาง  
มีคณะผูบริหาร 4 คน  
ส.อบต. 26 คน และ
พนักงานทองถิ่น 46 คน 

อบต.ขนาดใหญ  
มีคณะผูบริหาร 7 คน  
ส.อบต.18 คน และ
พนักงานทองถิ่น 55 คน 

บรรยากาศ
การเมือง
ทองถิ่น 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับปานกลาง 

บรรยากาศการเมืองแบบ
พี่นอง-เครือญาติ 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับปานกลาง 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับสูง 

งบประมาณ
รายจาย 

14.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 

15.8 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2552) 

26.8 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 

32.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ เขียนใช้แนวการศึกษาเชิงสถาบัน   

(Institutional approach) เป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าในการวิเคราะห์และการพัฒนาข้อเสนอแนะต่างๆ 

ผู้เขียนจะให้ความสำคัญกับการแสดงบทบาทหน้าที่ของตัวแสดงหลักในระบบงบประมาณ กฎกติกา

ทางการคลัง และกระบวนการจัดทำงบประมาณที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ 

 

ข้อค้นพบจากการศึกษา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณมีรูปแบบและเนื้อหาสาระเป็นอย่างไร 

และก่อให้เกิดผลลัพธ์เช่นใด การมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองของ

พลเมือง หลักความรับผิดชอบทางการคลังหรือไม่ และช่วยให้ความต้องการของประชาชนได้รับการ

ตอบสนองหรือไม่ เนื้อหาส่วนนี้เป็นการนำเสนอภาพรวมของการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในกรณีตัวอย่าง

ทั้ง 4 แห่ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 บริบทของชุมชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ อบต. 

 ในภาพรวมนั้น อบต.ที่เป็นกรณีตัวอย่างทั้ง 4 แห่งมีความแตกต่างกันในสภาพพื้นฐานด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสถาบันทางการเมืองการปกครองพอสมควร (พิจารณาจากตารางที่ 1) ในกรณี

ของ อบต.หนองแวง และ อบต.ม่วงชุม ซึ่งเป็นชุมชนชนบทนั้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม/กสิกรรม/ประมง ส่วน อบต.ต้นธงชัยมีลักษณะชุมชนเมืองกึ่งชนบท ประชากรร้อยละ 54 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ อบต.ทะเลชุบศรจัดได้ว่ามีความเป็นชุมชนเมืองในระดับสูง 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง หรือทำงานในบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ   

(หน่วยทหาร 2 แห่ง) 
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รับผิดชอบทางการคลังหรือไม และชวยใหความตองการของประชาชนไดรับการตอบสนองหรือไม เนื้อหาสวนนี้
เปนการนําเสนอภาพรวมของการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นในกรณีตัวอยางทั้ง 4 แหง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

บริบทของชุมชนกับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับ อบต. 
 ในภาพรวมนั้น อบต.ที่เปนกรณีตัวอยางทั้ง 4 แหงมีความแตกตางกันใน สภาพพื้นฐานดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสถาบัน ทางการเมืองการปกครองพอสมควร (พิจารณาจากตารางที่ 1) ในกรณีของ  อบต.หนองแวง 
และ อบต.มวงชุม  ซึ่งเปน ชุมชนชนบท นั้น  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม/ประมง  
สวน อบต.ตนธงชัยมีลักษณะชุมชนเมืองกึ่งชนบท ประชากรรอยละ 54 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ อบต.
ทะเลชุบศรจัดไดวามีความเปนชุมชนเมืองในระดับสูง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง หรือทํางานใน
บริษัทหางรานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ (หนวยทหาร 2 แหง) 
 
ตารางที่ 1 บริบทของชุมชนของ อบต.ทั้ง 4 แหง 
หัวขอ อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 
จ.กาญจนบุรี 

อบต.ตนธงชัย 
จ.ลําปาง 

อบต.ทะเลชุบศร 
จ.ลพบุรี 

ลักษณะของ
ชุมชน 

ชุมชนชนบท ประชากร
ราว 3,800 คน สวนใหญ
เปนเกษตรกร (รอยละ 80) 
ทํานาและไรมันสําปะหลัง 

ชุมชนชนบท ประชากร
ราว 6,500 คน สวนใหญ
เปนเกษตรกร (รอยละ 60) 
ทํานา ทําประมง และ
เลี้ยงสัตว 

ชุมชนเมืองกึ่งชนบท 
ประชากรราว 15,150 คน 
รอยละ 54 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 43 
รับจาง/บริษัท/หนวยงาน
ภาครัฐ 

ชุมชนเมือง ประชากรราว 
15,100 คน รอยละ 40 มี
อาชีพรับจาง รอยละ 38 
ธุรกิจสวนตัว/เอกชน รอย
ละ 15  รับราชการ และ
รอยละ 5 ทําการเกษตร 

ปญหาหลัก
ของตําบล 

ขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร ถนนเขาพื้นท่ี
เกษตร ไฟฟา/ไฟทาง
สาธารณะ สถานท่ีท้ิงขยะ 
ภาระหน้ีสิน/ตนทุนการ
ผลิตสูงทางการเกษตร 

ขาดแคลนอาชีพเสริม 
ตนทุนการผลิตดาน
การเกษตรสูง ภาระหน้ีสิน 
และขาดแคลนถนน/
สะพานในบางพื้นท่ี 

ตนทุนการผลิตดาน
การเกษตรสูง ปญหาการ
วางงาน การเขาถึงเงินทุน
เพื่อการประกอบอาชีพ 

ปญหายาเสพติด ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การสงเสริม
อาชีพใหกับผูมีรายไดนอย 
การตั้งบานเรือนแออัด 
ปญหานํ้าทวมในบางจุด 

องคกรทาง
การเมือง
และการ
บริหาร 

อบต.ขนาดเล็ก  
มีคณะผูบริหาร 5 คน  
ส.อบต.14 คน และ
พนักงานทองถิ่น 16 คน 

อบต.ขนาดกลาง  
มีคณะผูบริหาร 4 คน  
ส.อบต.10 คน และ
พนักงานทองถิ่น 24 คน 

อบต.ขนาดกลาง  
มีคณะผูบริหาร 4 คน  
ส.อบต. 26 คน และ
พนักงานทองถิ่น 46 คน 

อบต.ขนาดใหญ  
มีคณะผูบริหาร 7 คน  
ส.อบต.18 คน และ
พนักงานทองถิ่น 55 คน 

บรรยากาศ
การเมือง
ทองถิ่น 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับปานกลาง 

บรรยากาศการเมืองแบบ
พี่นอง-เครือญาติ 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับปานกลาง 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับสูง 

งบประมาณ
รายจาย 

14.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 

15.8 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2552) 

26.8 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 

32.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 
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รับผิดชอบทางการคลังหรือไม และชวยใหความตองการของประชาชนไดรับการตอบสนองหรือไม เนื้อหาสวนนี้
เปนการนําเสนอภาพรวมของการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นในกรณีตัวอยางทั้ง 4 แหง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

บริบทของชุมชนกับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับ อบต. 
 ในภาพรวมนั้น อบต.ที่เปนกรณีตัวอยางทั้ง 4 แหงมีความแตกตางกันใน สภาพพื้นฐานดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสถาบัน ทางการเมืองการปกครองพอสมควร (พิจารณาจากตารางที่ 1) ในกรณีของ  อบต.หนองแวง 
และ อบต.มวงชุม  ซึ่งเปน ชุมชนชนบท นั้น  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม/ประมง  
สวน อบต.ตนธงชัยมีลักษณะชุมชนเมืองกึ่งชนบท ประชากรรอยละ 54 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ อบต.
ทะเลชุบศรจัดไดวามีความเปนชุมชนเมืองในระดับสูง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง หรือทํางานใน
บริษัทหางรานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ (หนวยทหาร 2 แหง) 
 
ตารางที่ 1 บริบทของชุมชนของ อบต.ทั้ง 4 แหง 
หัวขอ อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 
จ.กาญจนบุรี 

อบต.ตนธงชัย 
จ.ลําปาง 

อบต.ทะเลชุบศร 
จ.ลพบุรี 

ลักษณะของ
ชุมชน 

ชุมชนชนบท ประชากร
ราว 3,800 คน สวนใหญ
เปนเกษตรกร (รอยละ 80) 
ทํานาและไรมันสําปะหลัง 

ชุมชนชนบท ประชากร
ราว 6,500 คน สวนใหญ
เปนเกษตรกร (รอยละ 60) 
ทํานา ทําประมง และ
เลี้ยงสัตว 

ชุมชนเมืองกึ่งชนบท 
ประชากรราว 15,150 คน 
รอยละ 54 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 43 
รับจาง/บริษัท/หนวยงาน
ภาครัฐ 

ชุมชนเมือง ประชากรราว 
15,100 คน รอยละ 40 มี
อาชีพรับจาง รอยละ 38 
ธุรกิจสวนตัว/เอกชน รอย
ละ 15  รับราชการ และ
รอยละ 5 ทําการเกษตร 

ปญหาหลัก
ของตําบล 

ขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร ถนนเขาพื้นท่ี
เกษตร ไฟฟา/ไฟทาง
สาธารณะ สถานท่ีท้ิงขยะ 
ภาระหน้ีสิน/ตนทุนการ
ผลิตสูงทางการเกษตร 

ขาดแคลนอาชีพเสริม 
ตนทุนการผลิตดาน
การเกษตรสูง ภาระหน้ีสิน 
และขาดแคลนถนน/
สะพานในบางพื้นท่ี 

ตนทุนการผลิตดาน
การเกษตรสูง ปญหาการ
วางงาน การเขาถึงเงินทุน
เพื่อการประกอบอาชีพ 

ปญหายาเสพติด ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การสงเสริม
อาชีพใหกับผูมีรายไดนอย 
การตั้งบานเรือนแออัด 
ปญหานํ้าทวมในบางจุด 

องคกรทาง
การเมือง
และการ
บริหาร 

อบต.ขนาดเล็ก  
มีคณะผูบริหาร 5 คน  
ส.อบต.14 คน และ
พนักงานทองถิ่น 16 คน 

อบต.ขนาดกลาง  
มีคณะผูบริหาร 4 คน  
ส.อบต.10 คน และ
พนักงานทองถิ่น 24 คน 

อบต.ขนาดกลาง  
มีคณะผูบริหาร 4 คน  
ส.อบต. 26 คน และ
พนักงานทองถิ่น 46 คน 

อบต.ขนาดใหญ  
มีคณะผูบริหาร 7 คน  
ส.อบต.18 คน และ
พนักงานทองถิ่น 55 คน 

บรรยากาศ
การเมือง
ทองถิ่น 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับปานกลาง 

บรรยากาศการเมืองแบบ
พี่นอง-เครือญาติ 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับปานกลาง 

มีการแขงขัน-ความ
ขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับสูง 

งบประมาณ
รายจาย 

14.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 

15.8 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2552) 

26.8 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 

32.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2553) 

 
 ความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์และการประกอบอาชีพของประชาชนส่งผลให้สภาพ

ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีความแตกต่างกันตามไป ในกรณีของชุมชนเกษตรกรรมเช่น

ตำบลหนองแวงนั้น ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การขาดแคลน

โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนเพื่อเข้าพื้นที่การเกษตร และไฟทางส่องสว่าง ในขณะเดียวกัน 

ประชาชนยังประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงในทางการเกษตรและปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในตำบลหนองแวงมีความคล้ายคลึงกับปัญหาของประชาชนในตำบลม่วงชุม (ยกเว้นปัญหาด้านแหล่ง

น้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากตำบลม่วงชุมมีคลองชลประทานไหลผ่าน) ในทางตรงกันข้าม ตำบลทะเล

ชุบศรมีความเป็นเมืองสูง (มีอาณาเขตติดกับเทศบาลเมืองลพบุรี) ปัญหาส่วนใหญ่จึงเป็นปัญหาของ

ชุมชนเมือง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีบ้านเรือนตั้งอย่าง

แออัด และปัญหาการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ หากการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่

สามารถนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนท้องถิ่นได้

แล้ว ย่อมมิอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์มากนัก 
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 อีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือบรรยากาศการเมืองในระดับท้องถิ่นของ อบต.ทั้ง 4 

แห่งมีความแตกต่างกัน และพบว่าบรรยากาศทางการเมืองมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพบริบทชุมชน

และวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนมากนัก กล่าวคือ อบต.ที่เป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีบรรยากาศ

การเมืองแบบแข่งขันกันพอสมควร (ยกเว้นใน อบต.ม่วงชุมที่มีบรรยากาศการเมืองแบบเครือญาติ) ถึง

แม้ว่าบางแห่งจะเป็นชุมชนชนบทที่ประชาชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังเช่น

ที่ อบต.หนองแวงก็ตาม ในกรณีของ อบต.ทะเลชุบศรนั้น พบว่ามีบรรยากาศการเมืองที่แข่งขันกัน

ค่อนข้างรุนแรงระหว่างกลุ่มการเมืองหลัก 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มการเมืองหนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

การเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัด (อบจ.ลพบุรี) และอีกกลุ่มหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเมืองใน

ระดับชาติ ส่วนในกรณีของ อบต.หนองแวง และ อบต.ต้นธงชัยนั้น เป็นการแข่งขันทางการเมือง

ระหว่างกลุ่มอำนาจเดิม (ฝ่ายท้องที่—กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และกลุ่มอำนาจใหม่ (ฝ่ายท้องถิ่น) ที่

ผลัดเปลี่ยนกันเข้าบริหาร อบต. ความขัดแย้งจึงมักปรากฏขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งคณะผู้

บริหารและสมาชิกสภา อบต. 

 

 รูปแบบและความหลากหลายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณ 

 ในภาพรวมนั้น พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมักเกิดขึ้นผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน

เป็นหลัก ยกเว้นในกรณีของ อบต.ม่วงชุม ที่มีการจัดประชาคมตำบลอีกขั้นตอนหนึ่ง20 ส่วนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการทำแผนพัฒนาตำบล การจัดสรรงบประมาณ การนำแผนงาน-

โครงการไปปฏิบัติ หรือการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน มิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นมากนัก และ

มักเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ โดยทั่วไป ประชาชนนิยมมีส่วนร่วม

กับ อบต.ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาหรืองานตามประเพณีที่ อบต.จัดขึ้นมากกว่าการ

เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณะที่มีความหมายต่อการพัฒนาตำบลหรือต่อการจัดสรรทรัพยากรของ

ชุมชนอย่างแท้จริง 

 การประชุมประชาคมหมู่บ้านของ อบต.ที่เป็นกรณีศึกษามักจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง

เมษายนของทุกปี และมีประชาชนเข้าร่วมโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ถึง 9.2 ของประชากร การทำประชาคม

หมู่บ้านมักจัดขึ้นตามสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน และเวลาในการทำประชาคม

20 อย่างไรก็ดี ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในประชาคมตำบลเกิดขึ้นผ่านตัวแทนที่แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกขึ้น อีกทั้งตัวแทนเหล่านี้  

มักแสดงบทบาทในการปกป้องโครงการที่ได้รับการเสนอมาจากประชาคมหมู่บ้านของตนเอง มากกว่ามาร่วมกันกำหนดกรอบทิศทาง

การพัฒนาตำบล 
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วีระศักดิ์ เครือเทพ 12 

การประชุมประชาคมหมูบานของ อบต.ที่เปนกรณีศึกษามักจัดขึ้นระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน
ของทุกป และมีประชาชนเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ  3.8 ถึง 9.2 ของประชากร การทําประชาคมหมูบานมักจัดขึ้น
ตามสถานที่ที่เปนศูนยรวมการทํากิจกรรมของหมูบาน และเวลาในการทําประชาคมมักถูกกําหนดใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน เชน ในชวงเย็น/หัวค่ําหลังเลิกงาน หรือ ใน ชวงเชาของ
วันหยุดราชการ ทั้งนี้ รายละเอียดการมีสวนรวมของประชาชนใน อบต.ตางๆ แสดงดังตารางที่ 2 ขางลางนี้ 
 
ตารางที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในแตละขั้นตอนงบประมาณ 

หัวขอ อบต.หนองแวง  
จ.สระแกว 

อบต.มวงชุม 
จ.กาญจนบุรี /ก 

อบต.ตนธงชัย 
จ.ลําปาง 

อบต.ทะเลชุบศร 
จ.ลพบุรี 

ประชาคม
หมูบาน 

ผูเขารวมราว 40 -  80 
คนตอหมูบาน หรือคิด
เปนรอยละ 8.1 ของ
ประชากร ขอเสนอ 
อยูระหวาง 6 – 11 เรื่อง
ตอหมูบาน โดยมากเปน
เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน  
การสงเสริมอาชีพ/เกษตร 
และคุณภาพชีวิต 

ผูเขารวมราว 25 -  82 
คนตอหมูบาน หรือคิด
เปนรอยละ 3.8 ของ
ประชากร จํานวน
ขอเสนออยูระหวาง  
4 – 10 เรื่องตอหมูบาน 
ขอเสนอเกือบท้ังหมดเปน
เรื่องการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  

ผูเขารวมราว 27 – 285 
คนตอหมูบาน หรือคิด
เปนรอยละ 9.2 ของ
ประชากร จํานวน
ขอเสนอยูระหวาง 20 – 
81 เรื่องตอหมูบาน 
ขอเสนอสวนมากเปนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และการพัฒนาดานสังคม 
การศึกษา คุณภาพชีวิต 

ผูเขารวมไมมากนัก ราว
รอยละ 7 ของประชากร มี
การใชแบบสํารวจฯ และ
จัดประชาคมขึ้นเฉพาะใน
ชุมชนทหารอีก 2 แหง 
จํานวนขอเสนอ 
อยูระหวาง 11 – 50 เรื่อง
ตอประชาคม ขอเสนอเนน
ดานโครงสรางพื้นฐาน  
สุขอนามัย/สวัสดิการสังคม 

ประชาคม
ตําบล 

มิไดจัดใหมีขึ้น  ตัวแทนหมูบานละ 4 คน
รวมกันคัดกรองโครงการ
จากประชาคมหมูบาน 

มิไดจัดขึ้นเปนประจํา  มิไดจัดใหมีขึ้น  

การจัดทํา
แผนพัฒนา
ตําบล 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
มีบทบาทหลักในการ 
คัดกรองโครงการจาก
ประชาคมหมูบาน   
มีงบประมาณท่ีตองการ
ราว 37.2-37.5 ลานบาท
ตอป 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
ทํางานรวมกับตัวแทน
ประชาคม ใหความ 
สําคัญกับขอเสนอจาก
ประชาคมหมูบาน/ตําบล
ท่ีไดจัดความสําคัญไว  
มีงบประมาณท่ีตองการ
ราว 70 ลานบาทตอป 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
มีบทบาทหลักในการ
จัดทําแผนฯ และกําหนด
ความสําคัญของโครงการ
กันเองจากขอเสนอจาก
ประชาคมหมูบาน  
มีงบประมาณท่ีตองการ
ราว 79-85 ลานบาทตอป  

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
รวมกับสวนงานตางๆ ของ 
อบต.พิจารณาโครงการ
และนําไปใสในแผนสามป 
ประชาชนไมมีสวนรวม
คัดเลือกโครงการ  
มีงบประมาณท่ีตองการ 
110-154 ลานบาทตอป 

การจัดทํา
และการ
ตัดสินใจทาง
งบประมาณ 

ดําเนินการโดยผูบริหาร
และสมาชิกสภา อบต.
เปนหลัก เนนรายจาย
ดานการศึกษา-สวัสดิการ
สังคม สวนการจัดสรรงบ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานใชวิธีหารเทากัน

ดําเนินการโดยผูบริหาร
และสมาชิกสภา อบต.
เปนหลัก ใหความสําคัญ
กับโครงการดาน
โครงสรางพื้นฐาน  

ดําเนินการโดยผูบริหาร
และสมาชิกสภา อบต.
เปนหลัก งบประมาณ
จํานวนมากถูกจัดสรรกับ
แผนงานบริหารท่ัวไป 
(ราว 48 %) สวนการ
จัดสรรงบพัฒนาดาน

ผูบริหารและสมาชิกสภา 
อบต.ตัดสินใจและเลือก
โครงการเอง มีรายจายสูง
ในการบริหารงาน ทัศน-
ศึกษา/ดูงาน การแจกของ
ใหประชาชน เนนงาน
สวัสดิการสังคม สวนงบ

มักถูกกำหนดให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ในช่วงเย็น/หัวค่ำ

หลังเลิกงาน หรือในช่วงเช้าของวันหยุดราชการ ทั้งนี้ รายละเอียดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

อบต.ต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2 ข้างล่างนี้ 
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วีระศักดิ์ เครือเทพ 13 

หัวขอ อบต.หนองแวง  
จ.สระแกว 

อบต.มวงชุม 
จ.กาญจนบุรี /ก 

อบต.ตนธงชัย 
จ.ลําปาง 

อบต.ทะเลชุบศร 
จ.ลพบุรี 

ทุกหมูบาน  โครงสรางพื้นฐานใชวิธี
หารเทากันทุกหมูบาน 

โครงสรางพื้นฐานจัดสรร
ใหตามฐานของกลุม
การเมืองเปนหลัก 

การดําเนิน
โครงการและ
ติดตาม
ประเมินผล 

การรวมดําเนินงานไม
เขมขน มีตัวแทน
ประชาชนเปนกรรมการ
ตรวจรับ/จัดซ้ือจัดจาง 

การรวมดําเนินงานไม
เขมขน มีตัวแทน
ประชาชนเปนกรรมการ
ตรวจรับ/จัดซ้ือจัดจาง 

การรวมดําเนินงานไม
เขมขน มีตัวแทน
ประชาชนเปนกรรมการ
ตรวจรับ/จัดซ้ือจัดจาง 

การรวมดําเนินงานไม
เขมขน มีตัวแทนประชาชน
เปนกรรมการตรวจรับ/
จัดซ้ือจัดจาง 

หมายเหตุ /ก อบต.มวงชุมไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลในเดือนตุลาคม 2552 จึงตองใชขอมูลปงบประมาณ 2552 แทน 
 
อยางไรก็ดี แมวาชุมชนแตละแหงจะมีสภาพปญหาและบริบทพื้นฐานที่แตกตางกันพอประมาณ แตทวา

ขอเสนอโครงการจากที่ประชุมประชาคมหมูบานมักมีความคลายคลึงกันเปนอยางมากใน อบต.ทั้ง 4 แหง 
กลาวคือขอเสนอสวนมากมักเปนเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมการเกษตร และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนที่นาเสียดายวา การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรวมกันวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อการคนหาแนวทางแกไขนั้น ยังมิไดเกิดขึ้นอยางเขมขน และมีความหมายมากนัก ขอเสนอ
โครงการ จากประชาคมหมูบานมัก มีลักษณะฉาบฉวย มิไดผานการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ อีกทั้งยังมุงเนน
เรื่องใกลตัว  หรือเปนบริการภาคเอกชน เชน ขอติดต้ังมิเตอรน้ํา ขอใหตัดตนไมในบาน ฯลฯ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
บรรยากาศของการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการมีสวนรวม ยังมิไดเกิดขึ้นอยางเขมขนและเปด
กวางมากนัก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมักเกิดขึ้นในแนวดิ่งและเปนการสื่อสารทางเดียวจากแกนนําชุมชนไปสู
ประชาชน เนื้อหาสาระของการประชุมจึงมักถูก ชี้นําจากบรรดาแกนนําชุมชนที่มักจะจัดประชุมหาขอสรุปรวมกัน
นอกรอบเปนการลวงหนา และจะนํามาเสนอใหประชาชนใหการรับรองในที่ประชุมประชาคมหมูบานนั่นเอง 
 

การมีสวนรวมของประชาชนกับหลักการปกครองตนเองของพลเมือง 
 ดังที่ไดกลาวแลววาการมีสวนรวมของประชาชนควรเปนไปในลักษณะของการสรางพลเมืองที่มีความ
กลมเกลียว และมีอุดมการณของการสรางสังคมรวมกัน อยางไรก็ดี การวิจัยในครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาทัศนคติในการ
พึ่งพาตนเองหรือทัศนคติของการรวมกันสรางบานแปงเมืองของประชาชนใน อบต.ทั้ง 4 แหงยังอยูในระดับที่ไมสูง
มากนัก ประสบการณการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นใน อบต.ทั้ง 4 แหงสามารถประมวลขึ้นเปนประเด็น ที่สําคัญไดดังนี้ 
ในประเด็นแรก ประชาชน มักมองวาการแกไขปญหา สาธารณะ เปนหนาที่รับผิดชอบของ อบต. โดยที่เมื่อมีการ
จัดตั้ง อบต.ขึ้นมา  มีงบประมาณและบุคลากรแลว อบต.ควรมีหนาที่หลักใน การแกไขปญหา  โดยที่พวกเขา ไม
จําเปนตองรวมกันรับผิดชอบหรือลงมือแกไขปญหาแตอยางใด  ประชาชน จึงทําหนาที่เปรียบเสมือน “ลูกคา” ที่
คอยแจงความประสงคหรือความตองการตางๆ เพื่อให อบต.เขาดําเนินการแกไข มากกวาทําหนาที่เปน “พลเมือง” 
ที่รวมกันคิดและลงมือแกไขปญหากับ อบต. ดังขอความตอนหนึ่งที่นายก อบต.หนองแวง จ.สระแกว กลาวไววา  

 

 อยา่งไรกด็ ีแมว้า่ชมุชนแตล่ะแหง่จะมสีภาพปญัหาและบรบิทพืน้ฐานทีแ่ตกตา่งกนัพอประมาณ 

แตท่วา่ขอ้เสนอโครงการจากทีป่ระชมุประชาคมหมูบ่า้นมกัมคีวามคลา้ยคลงึกนัเปน็อยา่งมากใน อบต. 

ทั้ง 4 แห่ง กล่าวคือข้อเสนอส่วนมากมักเป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพ การ

ส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นที่น่าเสียดายว่าการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ

ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อการค้นหาแนวทางแก้ไขนั้น ยังมิได้เกิดขึ้น

อย่างเข้มข้นและมีความหมายมากนัก ข้อเสนอโครงการจากประชาคมหมู่บ้านมักมีลักษณะฉาบฉวย 

มิได้ผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ อีกทั้งยังมุ่งเน้นเรื่องใกล้ตัว หรือเป็นบริการภาคเอกชน เช่น 

ขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ ขอให้ตัดต้นไม้ในบ้าน ฯลฯ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศของการสื่อสารแลก 

เปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการมีส่วนร่วมยังมิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและเปิดกว้างมากนัก การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมักเกิดขึ้นในแนวดิ่งและเป็นการสื่อสารทางเดียวจากแกนนำชุมชนไปสู่

ประชาชน เนื้อหาสาระของการประชุมจึงมักถูกชี้นำจากบรรดาแกนนำชุมชนที่มักจะจัดประชุมหาข้อ

สรุปร่วมกันนอกรอบเป็นการล่วงหน้า และจะนำมาเสนอให้ประชาชนให้การรับรองในที่ประชุม

ประชาคมหมู่บ้านนั่นเอง 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักการปกครองตนเองของพลเมือง 

 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนควรเป็นไปในลักษณะของการสร้างพลเมือง

ที่มีความกลมเกลียวและมีอุดมการณ์ของการสร้างสังคมร่วมกัน อย่างไรก็ดี การวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็น

ว่าทัศนคติในการพึ่งพาตนเองหรือทัศนคติของการร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองของประชาชนใน อบต.

ทั้ง 4 แห่งยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ประสบการณ์การมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นใน อบต.ทั้ง 4 แห่ง

สามารถประมวลขึ้นเป็นประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้ ในประเด็นแรก ประชาชนมักมองว่าการแก้ไขปัญหา
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สาธารณะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ อบต. โดยที่เมื่อมีการจัดตั้ง อบต.ขึ้นมา มีงบประมาณและ

บุคลากรแล้ว อบต.ควรมีหน้าที่หลักในการแก้ไขปัญหา โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องร่วมกันรับผิดชอบ

หรือลงมือแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด ประชาชนจึงทำหน้าที่เปรียบเสมือน “ลูกค้า” ที่คอยแจ้งความ

ประสงค์หรือความต้องการต่างๆ เพื่อให้ อบต.เข้าดำเนินการแก้ไข มากกว่าทำหน้าที่เป็น “พลเมือง” ที่

ร่วมกันคิดและลงมือแก้ไขปัญหากับ อบต. ดังข้อความตอนหนึ่งที่นายก อบต.หนองแวง จ.สระแก้ว 

กล่าวไว้ว่า  

 

 “ผมก็พยายามกระตุ้นให้ประชาชนมองปัญหาส่วนรวมตลอด แต่ว่าก็ทำไม่ได้มากนัก  

 ไม่รู้เป็นยังไง  พอมี  อบต.ขึ้นมา  ความรู้สึกที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองกลับน้อยลง  

 ขนาดหญ้าหน้าบ้านตัวเองยังไม่ตัดเลย รอแต่ให้ อบต.ไปทำ…”  (สัมภาษณ์วันที่  16  

 ธันวาคม  2552  เวลา 11.00 น.) 

 

 ในประเด็นต่อมา ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเข้ามีส่วนร่วมยังคงจำกัดอยู่เฉพาะ

การมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับเฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม และบ่อยครั้งที่พบว่าข้อเสนอโครงการมีลักษณะ

ฉาบฉวย มิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ส่วนปัญหาที่มีความสำคัญต่อการแก้ไข

ปัญหาของตำบลกลับมิได้รับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอย่างถ่องแท้ จึงทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น

บ่อยครั้ง ในประเด็นนี้ สมาชิกสภา อบต.ท่านหนึ่งของ อบต.ต้นธงชัย จ.ลำปางได้ให้ความเห็นว่าการ

ที่ประชาชนไม่ได้มองภาพรวมร่วมกันระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ส่งผลให้การพัฒนาโครงการที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังตัวอย่างเช่น 

 

 “ในพื้นที่หมู่บ้านที่  3  และ  4  มีวัดวาอารามที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเคารพสักการะ 

 หลายแห่ง แต่ว่าการทำถนนวงแหวนเชื่อมระหว่างหมู่ที่  3  และ  4  เพื่อส่งเสริม 

 การท่องเที่ยวภายในตำบลเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะว่าแกนนำชุมชนและประชาชน 

 ของหมู่บ้านทั้งสองแห่งไม่มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา 

 โครงการร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน”  (สัมภาษณ์วันที่  11  พฤศจิกายน  2552  เวลา  

 11.45 น.) 
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 เป็นที่น่าเสียดายว่า ภาพที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหลักของตำบลก็ยังไม่ปรากฏขึ้นใน

บรรดาผู้บริหารและพนักงานของ อบต.เช่นกัน สาระสำคัญของแผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติ

งบประมาณของ อบต.ที่เป็นกรณีตัวอย่างทั้ง 4 แห่งมิได้สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของนโยบาย  

เร่งด่วน แนวนโยบายการจัดสรรทรัพยากร หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นรูปธรรมหรือ

สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนแต่ประการใด ในท้ายที่สุด กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน

ย่อมส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมเหล่านั้นไม่มีคุณค่ามากพอที่จะต้องกลับเข้ามา

มีส่วนร่วมอีกในอนาคตดังที่ประชาชหลายท่านใน อบต.ทั้ง 4 แห่งได้กล่าวไว้กับผู้เขียน 

 

 การมีส่วนร่วมกับการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

 ในภาพรวมของกรณตีวัอยา่งทัง้ 4 แหง่นัน้ ปญัหาหลกัและความตอ้งการพืน้ฐานของประชาชน 

ยังมิได้ถูกส่งผ่านกลไกการมีส่วนร่วมไปจนถึงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและการจัดสรรงบประมาณ

ในขั้นสุดท้ายมากนัก ลองพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนของข้อเรียกร้องโครงการ

ใน 3 ลำดับแรกของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณขั้นตอนต่างๆ ซึ่ง

ได้แก่ สภาพปัญหาพื้นฐาน การทำประชาคมหมู่บ้าน การทำแผนพัฒนาตำบล และการจัดสรร

งบประมาณ ตามลำดับ (พิจารณาจากเซลล์ที่มีการแรเงาไว้)  

 ข้อมูลในตารางที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนที่ต้นทางดังที่ปรากฏในแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลกับการจัดสรร

งบประมาณที่ปลายทางดังที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. หรือหากกล่าว

โดยย่อก็คือ เสียงและความต้องการของประชาชนมักหล่นหายไปในระหว่างกระบวนการจัดทำ

งบประมาณของ อบต. หรือถ้าหากเสียงและความต้องการของประชาชนผ่านเข้าไปถึงขั้นตอนสุดท้าย

ของกระบวนการงบประมาณแล้วนั้น ก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ในสัดส่วนที่น้อยมาก 
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วีระศักดิ์ เครือเทพ 15 

ตารางที่ 3 ปญหาและแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญใน 3 ลําดับแรกในแตละขั้นตอนของการมีสวนรวม 

อบต. ปญหาหลัก/ปญหาเรงดวน
ของตําบล 

ความตองการที่ไดรับการเสนอ
มาจากประชาคมหมูบาน * 

โครงการในแผนพัฒนาตําบล ** 
(สัดสวนงบประมาณที่ตองการ

ตองบประมาณรายจายทั้งหมด) 

แผนงานที่ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณให *** 

(% ของงบประมาณรวม) 

อบ
ต. 

หน
อง

แว
ง จ

.สร
ะแ

กว
 

ขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร/การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
(27 โครงการ) 

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร การสงเสริมอาชีพ 
(37.2%) 

การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (24.5%) 

ขาดแคลนแหลงเงินทุน 
ในการประกอบอาชีพหลัก/
อาชีพเสริม 

การพัฒนาอาชีพ/การสงเสริม
การเกษตร  
(10 โครงการ) 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทั่วไป (ถนน ทางระบายน้ํา 
ไฟฟา) (29.7%) 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทั่วไป (14.8%) 

ขาดแคลนโครงสราง
พื้นฐาน (ถนนเขาพื้นที่
เกษตร/ไฟสองสวาง) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การสาธารณสุข  (10 โครงการ) 

การพัฒนาสังคม การศึกษา 
และสาธารณสุข (17.8%) 

การสาธารณสุข (2.2%) 

อบ
ต. 

มว
งช

ุม จ
.กา

ญจ
นบ

ุรี 

ตนทุนสูงในการผลิตดาน
การเกษตร/กสิกรรม  
ราคาผลผลิตตกต่ํา 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
(36 โครงการ) 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทั่วไป (ถนน ทางระบายน้ํา 
ไฟฟา) (51.9%) 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทั่วไป (27.1%) 

ขาดแคลนแหลงเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพหลัก/อาชีพ
เสริม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การสาธารณสุข   
(1 โครงการ) 

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
อยางเปนระบบ (17.8%) 

การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (22.2%) 

ขาดแคลนโครงสราง
พื้นฐาน (ถนน สะพาน ทาง
ระบายนํ้า ไฟฟา) 

- การสงเสริมการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 
(3.6%) 

การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน และการสงเสริม
อาชีพ (1.8%) 

อบ
ต. 

ตน
ธงชั

ย จ
.ลํา

ปา
ง 

ตนทุนสูงในการผลิตทาง
การเกษตร/กสิกรรม  
ราคาสินคาตกต่ํา 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
(52 โครงการ) 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทั่วไป (ถนน ทางระบายน้ํา 
ไฟฟา) (42.8%) 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทั่วไป (16.7%) 

ปญหาการวางงาน  
การประกอบอาชีพเสริม  
ขาดแคลนแหลงเงินทุน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
สาธารณสุข และการศึกษา (51 
โครงการ) 

การพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ 
การทองเที่ยว ตลาด และแหลง
น้ําเพ่ือการเกษตร (23.4%) 

การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
(18.8%) 

ขาดแคลนโครงสราง
พื้นฐาน (ถนน สะพาน ทาง
ระบายนํ้า ไฟฟา) 

การพัฒนาเศรษฐกิจ  
การสงเสริมอาชีพ  
(31 โครงการ) 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม (9.0%) 

การสงเสริมการเกษตร  
การสงเสริมกลุมอาชีพ 
(4.4%) 

อบ
ต. 

ทะ
เลช

ุบศ
ร จ

.ลพ
บุร

ี 

ปญหายาเสพติด สุขอนามัย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
(134 โครงการ) 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทั่วไป (ถนน ทางระบายน้ํา 
ไฟฟา) (35.9%) 

การศึกษา ศาสนา และ
นันทนาการ (15.6%) [ทั้งนี้
เปนงบดูงานสูงกวา 10%] 

การสงเสริมอาชีพใหกับ 
ผูมีรายไดนอย   

การสุขอนามัย กีฬาและ
นันทนาการ แกไขปญหายา
เสพติด  (52 โครงการ) 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 
(20.3%)  

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทั่วไป (7.3%) 

ขาดแคลนโครงสราง
พื้นฐาน (การระบายนํ้า การ
ตั้งบานเรือนแออัด) 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
สงเสริมอาชีพ พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว (23 โครงการ) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สุขอนามัย พัฒนาสังคม- 
กลุมผูดอยโอกาส (12.1%) 

การสาธารณสุข (4.7%) 

หมายเหตุ * ขอมูลการทําประชาคมหมูบานป 2552 เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบลป พ.ศ. 2553-2555; ** ขอมูลรวมทั้ง 3 ปในแผนพัฒนาตําบล
ป พ.ศ.2553-2555; *** ขอมูลปงบประมาณลาสุดของ อบต. โดยไมนับรวมงบประมาณเพ่ือการบริหารงานทั่วไปและงบกลาง 
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 ยกตัวอย่างเช่น ในชุมชนเกษตรกรรมดังเช่น อบต.หนองแวง และ อบต.ม่วงชุม ประชาชน

ส่วนใหญ่ต้องการโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาต้นทุนสูงในการผลิตทางการเกษตร การประกอบ

อาชีพเสริมของเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย และปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือในกรณีของ

ชุมชนเมืองดังเช่น อบต.ทะเลชุบศรนั้น ประชาชนจำนวนมากต้องการโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหายา

เสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการดูแลสุขอนามัย ดังนี้เป็นต้น อย่างไรก็ดี อบต.ม่วง

ชุมกลับจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประมาณร้อยละ 1.8 ของรายจ่ายรวมประจำปี

เพียงเท่านั้น หรือในกรณีของ อบต.ทะเลชุบศรจัดสรรงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขอนามัยใน

สัดส่วนร้อยละ 4.7 ของรายจ่ายประจำปี แต่ทว่า อบต.จัดสรรงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาหลักของ

ตำบลในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหายาเสพติดในสัดส่วนที่น้อยกว่านี้เป็นอย่าง

มาก (น้อยกว่าร้อยละ 2.0 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี) หรือที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ประชาชนตำบล

หนองแวงประสบปัญหาหลักด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/กสิกรรมและการส่งเสริมอาชีพ แต่ทว่าแผน

งานเหล่านี้มิได้รับความสนับสนุนทางงบประมาณจาก อบต.หนองแวงมากเท่าใดนัก 

 ในทางตรงกันข้าม โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมักผ่านทะลุตั้งแต่กระบวนการ

ต้นน้ำ (ประชาคมหมู่บ้าน) ไปจนถึงปลายน้ำ (การจัดสรรงบประมาณ) (พิจารณาจากข้อความตัวหนา

และขีดเส้นใต้ที่แสดงในแต่ละเซลล์ของตารางที่ 3) ถึงแม้ว่าการขาดแคลนในโครงสร้างพื้นฐานจะ

มิได้เป็นปัญหาเร่งด่วนของตำบลมากนักก็ตาม แต่โครงสร้างพื้นฐานมักอยู่ในความสนใจของ

ประชาชนเป็นลำดับแรก อีกทั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมักได้รับการจัดสรรให้

ในสัดส่วนที่สูงมากเป็นลำดับต้นๆ ในทุกๆ ปีงบประมาณ (ระหว่างร้อยละ 7.3 ใน อบต.ทะเลชุบศร 

ถึงร้อยละ 27.1 ใน อบต.ม่วงชุม) 

 ข้อค้นพบในประเด็นนี้นำไปสู่การตั้งคำถามต่อเนื่องตามมาคือ เสียงของประชาชนหล่นหาย

ไปที่ขั้นตอนใดของกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ  และเป็นเพราะสาเหตุใด?   

ในประเด็นนี้เอง หากย้อนกลับไปพิจารณาข้อมูลในตารางที่ 2 ข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ว 

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเพียงเฉพาะขั้นตอนต้นน้ำของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ (การทำ

ประชาคมหมู่บ้าน) เท่านั้น แต่มิได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นในขั้นตอนการจัดทำบัญชีโครงการพัฒนา

ในแผนพัฒนาตำบลและในขั้นตอนการประชุมสภา อบต.เพื่อการตัดสินใจทางงบประมาณ การขาด

ความเข้มข้นในเชิงกระบวนการดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คณะผู้บริหารของ อบต.  

ยังคงมีอำนาจดุลพินิจในการจัดทำงบประมาณที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ จึงส่งผลให้พวกเขาสามารถ  

หยิบยกโครงการใดขึ้นมาดำเนินการก่อนหรือหลัง หรืออาจไม่ดำเนินการตามที่ประชาชนเรียกร้องเลย

ก็เป็นได้ 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักความรับผิดชอบทางการคลัง 

 การศึกษาในครั้งนี้พบว่าประชาชนและคณะผู้บริหารของ อบต.ต่างมิได้ให้ความสำคัญต่อการ

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การเรียกร้องของประชาชนที่สอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบ

ทางการคลัง กล่าวคือไม่มีการทำประชาคมหมู่บ้านใดเลยที่มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการจัดเก็บภาษี

ท้องถิ่นและศักยภาพทางการเงินการคลังของ อบต. ขึ้นมาพิจารณาควบคู่ไปกับการเสนอข้อเรียกร้อง

และความต้องการโครงการของประชาชน กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงนำไปสู่สภาวะของ

การขาดความสมดุลระหว่างการเรียกร้องทางงบประมาณและการให้การสนับสนุนทางทรัพยากรแก่ 

อบต. ดังเช่นที่ ปลัด อบต.ม่วงชุมกล่าวไว้สั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “ประชาชนที่นี้เวลามาทำประชาคม

นั้น มักไม่ค่อยพูดหลอกว่าพวกเขาจะให้อะไร แต่มักจะถามอยู่บ่อยๆ ว่าพวกเขาจะได้อะไรจาก อบต.” 

(สัมภาษณ์วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.) 

 ในทางตรงกันข้าม การมีส่วนร่วมของประชาชนกลับส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติทางการ

คลังแบบพึ่งพาภาครัฐเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชาชนมักมองว่า อบต.เป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณ มี

บุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ จึงควรเป็นผู้ที่นำงบประมาณและโครงการต่างๆ มาให้ตามที่

ประชาชนร้องขอ (free-lunch attitude) ในที่สุด กลไกการมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวมักจะนำไปสู่

สภาวะที่ประชาชนเรียกร้องแบบเอาแต่ได้แบบเกินตัว ปริมาณข้อเรียกร้องต่างๆ จะสะสมเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป (consumerism regime) ลองพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าข้อเรียกร้อง  

ต่างๆ ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลของ อบต.ที่เป็นกรณีตัวอย่างทั้ง 4 แห่งมีความต้องการ  

ด้านงบประมาณเฉลี่ยในแต่ละปีระหว่าง 40 ล้านบาท (อบต.หนองแวง) ถึง 125 ล้านบาท (อบต.ทะเล

ชุบศร) ในขณะที่ขนาดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.อยู่ที่ระหว่าง 12 ถึง 40 ล้านบาท

เท่านั้น หรือกล่าวโดยย่อก็คือ ความแตกต่างระหว่างความต้องการด้านงบประมาณและขีดความ

สามารถทางการคลังของ อบต. (หรือที่เรียกว่า Fiscal gap นั้น) มีสูงถึงราว 3 ถึง 5 เท่าตัว21 

21 มีความเป็นไปได้ว่าขนาดของงบประมาณที่ต้องการดังที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาตำบลจะสูงเกินกว่าความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชน อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะตัดทอนความต้องการดังกล่าวลงครึ่งหนึ่ง ก็ยังคงสูงเกินกว่าศักยภาพทางการคลังของ อบต. แต่ละแห่ง

เป็นอย่างมาก 
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ที่นี้เวลามาทําประชาคมนั้น มักไมคอยพูดหลอกวาพวกเขาจะใหอะไร แตมักจะถามอยูบอยๆ วาพวกเขาจะได
อะไรจาก อบต.” (สัมภาษณวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.) 

ในทางตรงกันขาม การมีสวนรวมของประชาชนกลับสงผลใหประชาชนมีทัศนคติทางการคลังแบบพึ่งพา
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น  โดยที่ ประชาชน มักมองวา อบต.เปนหนวยงานที่มีงบประมาณ มีบุคลากรและเครื่องไม
เครื่องมือตางๆ จึงควรเปนผูที่นํางบประมาณและโครงการตางๆ มาใหตามที่ประชาชนรองขอ (free-lunch 
attitude) ในที่สุด กลไกการมีสวนรวมในลักษณะดังกลาว มักจะนําไปสูสภาวะที่ประชาชนเรียกรองแบบเอาแตได
แบบเกินตัว  ปริมาณขอเรียกรองตางๆ จะสะสมเพิ่มมากขึ้นเม่ือเวลาผานไป ( consumerism regime) ลอง
พิจารณาขอมูลจากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาขอเรียกรองตางๆ ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลของ อบต.ที่เปนกรณี
ตัวอยางทั้ง 4 แหงมีความตองการดานงบประมาณเฉลี่ยในแตละประหวาง 40 ลานบาท (อบต.หนองแวง) ถึง 125 
ลานบาท (อบต.ทะเลชุบศร) ในขณะที่ขนาดของงบประมาณรายจายประจําปของ อบต.อยู ที่ระหวาง 12 ถึง 40 
ลานบาทเทานั้น หรือกลาวโดยยอก็คือ ความแตกตางระหวางความตองการดานงบประมาณและขีดความสามารถ
ทางการคลังของ อบต. (หรือที่เรียกวา Fiscal gap นั้น) มีสูงถึงราว 3 ถึง 5 เทาตัว21 

 
ตารางที่ 4 ความตองการดานงบประมาณของโครงการพัฒนาตําบลและขนาดงบประมาณรายจายประจําป  
หัวขอ อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 

จ.กาญจนบุรี /ก/ 
อบต.ตนธงชัย 

จ.ลําปาง 
อบต.ทะเลชุบศร 

จ.ลพบุรี 
งบประมาณท่ีตองการตาม
แผนพัฒนาตําบล 

ประมาณ 40 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 70 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 80 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 125 ลาน
บาทตอป 

ขนาดงบประมาณรายจาย
โดยเฉลี่ย 

12.2 - 14.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 

12.1 – 17.6 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2550 

– 2552) 

26.8 – 33.2 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 

32.0 – 40.6 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 
เงินสะสมนํามาจายขาดได ราว 7.2  ลานบาท 

(ตนปงบประมาณ 
2553) 

ราว 2.6 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2552) 

ราว 4.9 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2553) 

ราว 3.4 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2553) 
หมายเหตุ /ก/ อบต.มวงชุมไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลในเดือนตุลาคม 2552 จึงตองใชขอมูลปงบประมาณ 2552 แทน 
 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาชนมี ทัศนคติใน การเรียกรองโครงการตางๆ อยางเกินตัว มีคําอธิบายหลาย
ประการดังนี้ ประการแรก โครงสรางรายไดของ อบต.ในปจจุบันทําใหเกิดภาพลวงตาทางการคลัง (fiscal illusion) 
กลาวคือภาระภาษีทองถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเองอยูในระดับที่ต่ํามาก จน มักสงผลใหประชาชนมองไมเห็นถึงตนทุน
จากการเรียกรองในรูปของการเสียภาษีทองถิ่น จึงทําใหการเรียกรองดูเสมือนหนึ่งเปนของฟรีที่ใครมือยาวก็สาวได
ไป22 ประการตอมา อาจเปนเพราะ การมีสวนรวมของประชาชน ดําเนินการไปอยางปราศจากซึ่ง ขอมูลที่เพียงพอ
                                                           
21 มีความเปนไปไดวาขนาดของงบประมาณที่ตองการดังที่ปรากฏ อยูในแผนพัฒนาตําบลจะสูงเกินกวาความตองการที่แทจริง ของประชาชน  
อยางไรก็ดี ถึงแมจะตัดทอนความตองการดังกลาวลงครึ่งหนึ่ง ก็ยังคงสูงเกินกวาศักยภาพทางการคลังของ อบต. แตละแหงเปนอยางมาก 
22 แนวคิดเศรษฐศาสตรการคลังอธิบายปรากฏการณดังกลาววา Marginal benefit ในการเรียกรองยังคงสูงกวา Marginal cost จึงทําใหมี
ปริมาณความตองการ หรือ demand เพ่ิมขึ้นอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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22 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การคลังอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า Marginal benefit ในการเรียกร้องยังคงสูงกว่า Marginal cost จึงทำให้มี

ปริมาณความต้องการ หรือ demand เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
23 ในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาดังกล่าวเรียกว่าการขาดข้อมูลการตัดสินใจที่สมบูรณ์ (incomplete information) ทั้งในด้านความต้องการ

บริการสาธารณะ (budget demand) และในด้านศักยภาพทางการคลังของ อบต. (budget supply) จึงทำให้การตัดสินใจกำหนดขนาดของ

การจัดบริการสาธารณะที่เหมาะสมของ อบต. เกิดความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนมีทัศนคติในการเรียกร้องโครงการต่างๆ อย่างเกินตัวมีคำ

อธิบายหลายประการดังนี้ ประการแรก โครงสร้างรายได้ของ อบต.ในปัจจุบันทำให้เกิดภาพลวงตา

ทางการคลัง (fiscal illusion) กล่าวคือภาระภาษีท้องถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเองอยู่ในระดับที่ต่ำมาก จนมัก

ส่งผลให้ประชาชนมองไม่เห็นถึงต้นทุนจากการเรียกร้องในรูปของการเสียภาษีท้องถิ่น จึงทำให้การ

เรียกร้องดูเสมือนหนึ่งเป็นของฟรีที่ใครมือยาวก็สาวได้ไป22 ประการต่อมา อาจเป็นเพราะการมีส่วน 

ร่วมของประชาชนดำเนินการไปอย่างปราศจากซึ่งข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจที่มีคุณค่าต่อ

การพัฒนาตำบล กล่าวคือการเรียกร้องโครงการมักทำกันอย่างฉาบฉวย โดยที่ประชาชนมิได้ร่วมกัน

ประเมินว่าข้อเสนอโครงการแต่ละเรื่องนั้นมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ตำบลมากน้อยเพียงใด หรือจะก่อให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่าใด ประชาชนจึงมักมีวิธีคิดว่า “ขอ

โครงการเยอะๆ เอาไว้ก่อน ได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากัน...” (สัมภาษณ์ประชาชนท่านหนึ่งในตำบลม่วงชุม 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552)23 ในทางกลับกัน คณะผู้บริหารของ อบต.เองก็มิได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่

ประชาชนวา่กรอบวงเงนิงบประมาณที ่อบต.จะสามารถดำเนนิโครงการตามขอ้เรยีกรอ้งไดเ้ปน็จำนวน 

เท่าใด ท้ายที่สุด การเรียกร้องที่ขาดความสมเหตุสมผลและมิได้อยู่บนฐานของความเป็นไปได้ในด้าน

ทรัพยากรย่อมนำไปสู่สภาวะของการเรียกร้องที่เกินพอดี ดังข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 4 นั่นเอง 

 

 ขอบเขตเนื้อหาและความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดในเชิงขอบเขตเนื้อหาและความเข้มข้นของการจัดทำ
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ที่นี้เวลามาทําประชาคมนั้น มักไมคอยพูดหลอกวาพวกเขาจะใหอะไร แตมักจะถามอยูบอยๆ วาพวกเขาจะได
อะไรจาก อบต.” (สัมภาษณวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.) 

ในทางตรงกันขาม การมีสวนรวมของประชาชนกลับสงผลใหประชาชนมีทัศนคติทางการคลังแบบพึ่งพา
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น  โดยที่ ประชาชน มักมองวา อบต.เปนหนวยงานที่มีงบประมาณ มีบุคลากรและเครื่องไม
เครื่องมือตางๆ จึงควรเปนผูที่นํางบประมาณและโครงการตางๆ มาใหตามที่ประชาชนรองขอ (free-lunch 
attitude) ในที่สุด กลไกการมีสวนรวมในลักษณะดังกลาว มักจะนําไปสูสภาวะที่ประชาชนเรียกรองแบบเอาแตได
แบบเกินตัว  ปริมาณขอเรียกรองตางๆ จะสะสมเพิ่มมากขึ้นเม่ือเวลาผานไป ( consumerism regime) ลอง
พิจารณาขอมูลจากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาขอเรียกรองตางๆ ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลของ อบต.ที่เปนกรณี
ตัวอยางทั้ง 4 แหงมีความตองการดานงบประมาณเฉลี่ยในแตละประหวาง 40 ลานบาท (อบต.หนองแวง) ถึง 125 
ลานบาท (อบต.ทะเลชุบศร) ในขณะที่ขนาดของงบประมาณรายจายประจําปของ อบต.อยู ที่ระหวาง 12 ถึง 40 
ลานบาทเทานั้น หรือกลาวโดยยอก็คือ ความแตกตางระหวางความตองการดานงบประมาณและขีดความสามารถ
ทางการคลังของ อบต. (หรือที่เรียกวา Fiscal gap นั้น) มีสูงถึงราว 3 ถึง 5 เทาตัว21 

 
ตารางที่ 4 ความตองการดานงบประมาณของโครงการพัฒนาตําบลและขนาดงบประมาณรายจายประจําป  
หัวขอ อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 

จ.กาญจนบุรี /ก/ 
อบต.ตนธงชัย 

จ.ลําปาง 
อบต.ทะเลชุบศร 

จ.ลพบุรี 
งบประมาณท่ีตองการตาม
แผนพัฒนาตําบล 

ประมาณ 40 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 70 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 80 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 125 ลาน
บาทตอป 

ขนาดงบประมาณรายจาย
โดยเฉลี่ย 

12.2 - 14.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 

12.1 – 17.6 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2550 

– 2552) 

26.8 – 33.2 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 

32.0 – 40.6 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 
เงินสะสมนํามาจายขาดได ราว 7.2  ลานบาท 

(ตนปงบประมาณ 
2553) 

ราว 2.6 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2552) 

ราว 4.9 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2553) 

ราว 3.4 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2553) 
หมายเหตุ /ก/ อบต.มวงชุมไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลในเดือนตุลาคม 2552 จึงตองใชขอมูลปงบประมาณ 2552 แทน 
 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาชนมี ทัศนคติใน การเรียกรองโครงการตางๆ อยางเกินตัว มีคําอธิบายหลาย
ประการดังนี้ ประการแรก โครงสรางรายไดของ อบต.ในปจจุบันทําใหเกิดภาพลวงตาทางการคลัง (fiscal illusion) 
กลาวคือภาระภาษีทองถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเองอยูในระดับที่ต่ํามาก จน มักสงผลใหประชาชนมองไมเห็นถึงตนทุน
จากการเรียกรองในรูปของการเสียภาษีทองถิ่น จึงทําใหการเรียกรองดูเสมือนหนึ่งเปนของฟรีที่ใครมือยาวก็สาวได
ไป22 ประการตอมา อาจเปนเพราะ การมีสวนรวมของประชาชน ดําเนินการไปอยางปราศจากซึ่ง ขอมูลที่เพียงพอ
                                                           
21 มีความเปนไปไดวาขนาดของงบประมาณที่ตองการดังที่ปรากฏ อยูในแผนพัฒนาตําบลจะสูงเกินกวาความตองการที่แทจริง ของประชาชน  
อยางไรก็ดี ถึงแมจะตัดทอนความตองการดังกลาวลงครึ่งหนึ่ง ก็ยังคงสูงเกินกวาศักยภาพทางการคลังของ อบต. แตละแหงเปนอยางมาก 
22 แนวคิดเศรษฐศาสตรการคลังอธิบายปรากฏการณดังกลาววา Marginal benefit ในการเรียกรองยังคงสูงกวา Marginal cost จึงทําใหมี
ปริมาณความตองการ หรือ demand เพ่ิมขึ้นอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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ที่นี้เวลามาทําประชาคมนั้น มักไมคอยพูดหลอกวาพวกเขาจะใหอะไร แตมักจะถามอยูบอยๆ วาพวกเขาจะได
อะไรจาก อบต.” (สัมภาษณวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.) 

ในทางตรงกันขาม การมีสวนรวมของประชาชนกลับสงผลใหประชาชนมีทัศนคติทางการคลังแบบพึ่งพา
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น  โดยที่ ประชาชน มักมองวา อบต.เปนหนวยงานที่มีงบประมาณ มีบุคลากรและเครื่องไม
เครื่องมือตางๆ จึงควรเปนผูที่นํางบประมาณและโครงการตางๆ มาใหตามที่ประชาชนรองขอ (free-lunch 
attitude) ในที่สุด กลไกการมีสวนรวมในลักษณะดังกลาว มักจะนําไปสูสภาวะที่ประชาชนเรียกรองแบบเอาแตได
แบบเกินตัว  ปริมาณขอเรียกรองตางๆ จะสะสมเพิ่มมากขึ้นเม่ือเวลาผานไป ( consumerism regime) ลอง
พิจารณาขอมูลจากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาขอเรียกรองตางๆ ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลของ อบต.ที่เปนกรณี
ตัวอยางทั้ง 4 แหงมีความตองการดานงบประมาณเฉลี่ยในแตละประหวาง 40 ลานบาท (อบต.หนองแวง) ถึง 125 
ลานบาท (อบต.ทะเลชุบศร) ในขณะที่ขนาดของงบประมาณรายจายประจําปของ อบต.อยู ที่ระหวาง 12 ถึง 40 
ลานบาทเทานั้น หรือกลาวโดยยอก็คือ ความแตกตางระหวางความตองการดานงบประมาณและขีดความสามารถ
ทางการคลังของ อบต. (หรือที่เรียกวา Fiscal gap นั้น) มีสูงถึงราว 3 ถึง 5 เทาตัว21 

 
ตารางที่ 4 ความตองการดานงบประมาณของโครงการพัฒนาตําบลและขนาดงบประมาณรายจายประจําป  
หัวขอ อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 

จ.กาญจนบุรี /ก/ 
อบต.ตนธงชัย 

จ.ลําปาง 
อบต.ทะเลชุบศร 

จ.ลพบุรี 
งบประมาณท่ีตองการตาม
แผนพัฒนาตําบล 

ประมาณ 40 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 70 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 80 ลาน
บาทตอป 

ประมาณ 125 ลาน
บาทตอป 

ขนาดงบประมาณรายจาย
โดยเฉลี่ย 

12.2 - 14.0 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 

12.1 – 17.6 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2550 

– 2552) 

26.8 – 33.2 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 

32.0 – 40.6 ลานบาท 
(ปงบประมาณ 2551 

– 2553) 
เงินสะสมนํามาจายขาดได ราว 7.2  ลานบาท 

(ตนปงบประมาณ 
2553) 

ราว 2.6 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2552) 

ราว 4.9 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2553) 

ราว 3.4 ลานบาท  
(ตนปงบประมาณ 

2553) 
หมายเหตุ /ก/ อบต.มวงชุมไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลในเดือนตุลาคม 2552 จึงตองใชขอมูลปงบประมาณ 2552 แทน 
 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาชนมี ทัศนคติใน การเรียกรองโครงการตางๆ อยางเกินตัว มีคําอธิบายหลาย
ประการดังนี้ ประการแรก โครงสรางรายไดของ อบต.ในปจจุบันทําใหเกิดภาพลวงตาทางการคลัง (fiscal illusion) 
กลาวคือภาระภาษีทองถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเองอยูในระดับที่ต่ํามาก จน มักสงผลใหประชาชนมองไมเห็นถึงตนทุน
จากการเรียกรองในรูปของการเสียภาษีทองถิ่น จึงทําใหการเรียกรองดูเสมือนหนึ่งเปนของฟรีที่ใครมือยาวก็สาวได
ไป22 ประการตอมา อาจเปนเพราะ การมีสวนรวมของประชาชน ดําเนินการไปอยางปราศจากซึ่ง ขอมูลที่เพียงพอ
                                                           
21 มีความเปนไปไดวาขนาดของงบประมาณที่ตองการดังที่ปรากฏ อยูในแผนพัฒนาตําบลจะสูงเกินกวาความตองการที่แทจริง ของประชาชน  
อยางไรก็ดี ถึงแมจะตัดทอนความตองการดังกลาวลงครึ่งหนึ่ง ก็ยังคงสูงเกินกวาศักยภาพทางการคลังของ อบต. แตละแหงเปนอยางมาก 
22 แนวคิดเศรษฐศาสตรการคลังอธิบายปรากฏการณดังกลาววา Marginal benefit ในการเรียกรองยังคงสูงกวา Marginal cost จึงทําใหมี
ปริมาณความตองการ หรือ demand เพ่ิมขึ้นอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในหลายประการดังนี้ ประการแรก เนื้อหาสาระและข้อสรุปที่ได้จากการ  

มีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและการจัดสรรงบประมาณของ อบต.   

ยังมิได้เกิดขึ้นอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ข้อมูลจากกรณีตัวอย่างชี้ให้เห็นว่า (1) ข้อเสนอที่บรรจุอยู่ใน

แผนพัฒนาตำบลมีลักษณะกระจัดกระจาย ขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนไปในทางใด 

และได้มากจากการรวบรวมโครงการจากส่วนต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละ

พื้นที่หมู่บ้าน (2) ข้อเสนอจำนวนมากมิได้เกิดขึ้นจากการทำประชาคมหมู่บ้าน หากแต่มีที่มาจากการ

ริเริ่มของคณะผู้บริหารของ อบต. หรือได้รับการเสนอมาจากราชการส่วนภูมิภาค และ (3) สัดส่วนของ

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาตำบลยังไม่สอดรับกับสภาพปัญหาของชุมชนนักดังที่ได้อภิปรายไว้

แล้วก่อนหน้านี้ ในท้ายที่สุด แผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต.จึงมีลักษณะ   

“หัวมังกุท้ายมังกร”   

 ประการตอ่มา จำนวนและความเปน็ตวัแทนของประชาชนทีเ่ขา้รว่มในการทำประชาคมหมูบ่า้น 

ยงัคงมขีอ้จำกดัพอสมควร ประชาชนทีเ่ขา้รว่มในการทำประชาคมหมูบ่า้นอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 3.8 ถงึ 9.2 

ของประชากรทั้งหมดในตำบล ซึ่งยังมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นขนาดของการมีส่วนร่วมที่มากเท่าใดนัก 

นอกจากนี ้ ยังไม่พบว่ามีตำบลใดที่มีตัวแทนประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายเข้ามีส่วนร่วมมาก

เพยีงพอ โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชน ตวัแทนกลุม่อาชพีตา่งๆ (พจิารณาขอ้มลูจากตารางที ่5 ขา้งลา่ง) 

นอกจากนี ้การสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูในกระบวนการมสีว่นรว่มขัน้ตอนตา่งๆ มกัดำเนนิไปอยา่งจำกดั 

โดยมากเป็นการสื่อสารทางเดียวที่ฝ่ายประชาชนมักมีบทบาทเป็นเพียงผู้รับข้อมูล จึงส่งผลให้กลุ่มผู้มี

อำนาจทีเ่ปน็ทางการ ซึง่ไดแ้ก ่คณะผูบ้รหิารของ อบต. สมาชกิสภา อบต. และพนกังานทอ้งถิน่ยงัคงมี

บทบาทสำคญัในการตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการพฒันาเพือ่นำมาจดัสรรงบประมาณให ้ ซึง่ทา้ยทีส่ดุจงึสง่

ผลตอ่เนือ่งใหก้ารจดัสรรงบประมาณมลีกัษณะกระจดักระจาย และยงัมไิดมุ้ง่ไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาหลกั

ในชมุชนทอ้งถิน่ตา่งๆ มากนกัดงัทีไ่ดอ้ภปิรายไวแ้ลว้กอ่นหนา้นีน้ัน่เอง 
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ตารางที่ 5 ความเขมขนในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํางบประมาณของ อบต. 

ประเด็น 
อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 
จ.กาญจนบุรี 

อบต.ตนธงชัย 
จ.ลําปาง 

อบต.ทะเลชุบศร 
จ.ลพบุรี 

ประชากร (ป 2552) 3,800 คน 6,500 คน 15,150 คน 15,100 คน 
จํานวนประชาชนที่เขา
รวมประชาคมหมูบาน  

313 คน หรือประมาณ 
8.1% ของประชากร 

232 คน หรือประมาณ 
3.8% ของประชากร 

1,395 คน หรือราว 9.2% 
ของประชากร 

1,080 คน*** หรือราว 
7.1% ของประชากร  

ความเปนตัวแทนของ
ประชากร 

สัดสวนผูชายตอผูหญิงที่
เขารวมประชาคม 1:1.3 
สวนคนวัยทํางาน และ
เยาวชนมิไดเขารวม 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
คนวัยทํางาน สวน
เยาวชน และผูสูงอายุเขา
รวมในสัดสวนที่นอยมาก 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
กลุมผูสูงอายุ และ
ตัวแทนกลุมอาชีพ 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
กลุมผูสูงอายุ ในชุมชน
ทหารเปนการสงตัวแทน
เขารวมตามที่อยูอาศัย 

การสื่อสารและ 
การไหลของขอมูล  

มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันแบบสองทาง
ระหวางแกนนําชุมชน
และประชาชน เนื่องจาก
เปนชุมชนขนาดเล็ก  

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง
เปนหลัก แกนนําชุมชน
มักนําเสนอขอเรียกรอง
และความตองการตางๆ 

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง
เปนหลัก แกนนําชุมชน
มักนําเสนอขอเรียกรอง
และความตองการตางๆ 

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง 
โดยเฉพาะชุมชนทหารทั้ง 
2 แหง แตมีการใชแบบ
สํารวจ เพ่ือใหไดขอมูล
แบบสองทางมากขึ้น  

จุดหลักในการตัดสินใจ
ทางงบประมาณ (locus 
of budget making) 

คณะผูบริหาร อบต.  
คณะกรรมการสนับสนุน
การทําแผนพัฒนาตําบล 

คณะผูบริหาร อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
ประชาคมหมูบาน/ตําบล 

คณะผูบริหาร อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. 

คณะผูบริหาร อบต.  
สมาชิกสภา อบต. และ 
หัวหนาสวนงาน อบต. 

ความครอบคลุมปญหา
ดานตางๆ ในการจัดสรร
งบประมาณ (Issue 
comprehensiveness) 

นอย—โครงการเพื่อการ
แกไขปญหาดานแหลงน้ํา
การเกษตร อาชีพเสริมผู
มีรายไดนอย/เกษตรกร
มิไดรับความสําคัญใน
การจัดสรรงบประมาณ  

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหาดาน
การเกษตร ตนทุนการ
ผลิตสูง แหลงเงินทุน
อาชีพไดรับงบประมาณ
รอยละ 2 ของยอดรวม 

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหาการวางงาน 
แหลงเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพไดรับ
งบประมาณราวรอยละ 5 
ของยอดรวม  

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหายาเสพติด 
ความปลอดภัยในชุมชน 
และสุขอนามัย ไดรับ 
งบประมาณราวรอยละ 5 
ของยอดรวม  

หมายเหตุ  ***เปนตัวเลขที่ปรากฏในรายงานการประชุม แตขอเท็จจริงปรากฏวา อบต.ใหประชาชนลงช่ือเขารวมประชุมประชาคมในภายหลัง 
 
ขนาดของงบประมาณ บรรยากาศการเมืองทองถิ่น และการเขาถึงการตัดสินใจทางงบประมาณ 

 ขอมูลจากกรณีตัวอยางทั้ง 4 สะทอนใหเห็นถึง ปรากฏการณเกี่ยวกับ ขนาดของงบประมาณ บรรยากาศ
ทางการเมือง  และระดับการเขาถึงของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณของ อบต.  ที่นาสนใจหลายประการ  
ในภาพรวมนั้น ขนาดของการเขาถึงของประชาชน ที่มีตอการจัดสรรงบประมาณอยูในระดับที่ไมสูงนัก  คิดเปน
เพียงประมาณรอยละ 19 ของงบประมาณรายจายของ อบต.ทั้ง 4 แหงโดยเฉลี่ย (ระดับการเขาถึงทางงบประมาณ
อยูระหวางรอยละ 12.3 ถึง รอยละ 22.1 ของขนาดงบประมาณรายจาย) (พิจารณาจากแผนภาพที่ 2 ในรูปที่ 4) 
ประการตอมา พบวา ขนาดของงบประมาณของ อบต.มีความสัมพันธกับ การเปดพื้นที่ทาง งบประมาณ ใหแก
ประชาชน เชนกรณีของ อบต.หนองแวงที่มีงบประมาณรายจายประจําปราว 12 – 14 ลานบาทนั้น ความตองการ
ของประชาชนที่เสนอผานประชาคมหมูบานไดรับการตอบสนองจาก อบต.หนองแวงโดยการจัดสรรงบประมาณให
ราวรอยละ 12.3 ของงบประมาณรายจายประจําป  ในทางกลับกัน อบต. ทะเลชุบศร ที่มีขนาดของงบประมาณ
รายจายประจําปราว 32 ลานบาท ไดเปดพื้นที่ทางงบประมาณใหกับโครงการที่ไดรับการเสนอมาจากประชาชนใน
สัดสวนที่สูงกวา หรือคิดเปนรอยละ 22.1 ของงบประมาณรายจายประจําปโดยเฉลี่ย ดังนี้เปนตน 
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 ขนาดของงบประมาณ บรรยากาศการเมอืงทอ้งถิน่ และการเขา้ถงึการตดัสนิใจทางงบประมาณ 

 ข้อมูลจากกรณีตัวอย่างทั้ง 4 สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์เกี่ยวกับขนาดของงบประมาณ 

บรรยากาศทางการเมือง และระดับการเข้าถึงของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณของ อบต. ที่น่า

สนใจหลายประการ ในภาพรวมนั้น ขนาดของการเข้าถึงของประชาชนที่มีต่อการจัดสรรงบประมาณ

อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก คิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 19 ของงบประมาณรายจ่ายของ อบต.ทั้ง 4 แห่ง

โดยเฉลี่ย (ระดับการเข้าถึงทางงบประมาณอยู่ระหว่างร้อยละ 12.3 ถึง ร้อยละ 22.1 ของขนาด

งบประมาณรายจ่าย) (พิจารณาจากแผนภาพที่ 2 ในรูปที่ 4) ประการต่อมา พบว่าขนาดของงบประมาณ

ของ อบต.มีความสัมพันธ์กับการเปิดพื้นที่ทางงบประมาณให้แก่ประชาชน เช่นกรณีของ อบต.หนอง

แวงที่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีราว 12 – 14 ล้านบาทนั้น ความต้องการของประชาชนที่เสนอผ่าน

ประชาคมหมู่บ้านได้รับการตอบสนองจาก อบต.หนองแวงโดยการจัดสรรงบประมาณให้ราวร้อยละ 

12.3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในทางกลับกัน อบต.ทะเลชุบศรที่มีขนาดของงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีราว 32 ล้านบาท ได้เปิดพื้นที่ทางงบประมาณให้กับโครงการที่ได้รับการเสนอมาจาก

ประชาชนในสัดส่วนที่สูงกว่า หรือคิดเป็นร้อยละ 22.1 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเฉลี่ย ดังนี้

เป็นต้น 
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ตารางที่ 5 ความเขมขนในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํางบประมาณของ อบต. 

ประเด็น 
อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 
จ.กาญจนบุรี 

อบต.ตนธงชัย 
จ.ลําปาง 

อบต.ทะเลชุบศร 
จ.ลพบุรี 

ประชากร (ป 2552) 3,800 คน 6,500 คน 15,150 คน 15,100 คน 
จํานวนประชาชนที่เขา
รวมประชาคมหมูบาน  

313 คน หรือประมาณ 
8.1% ของประชากร 

232 คน หรือประมาณ 
3.8% ของประชากร 

1,395 คน หรือราว 9.2% 
ของประชากร 

1,080 คน*** หรือราว 
7.1% ของประชากร  

ความเปนตัวแทนของ
ประชากร 

สัดสวนผูชายตอผูหญิงที่
เขารวมประชาคม 1:1.3 
สวนคนวัยทํางาน และ
เยาวชนมิไดเขารวม 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
คนวัยทํางาน สวน
เยาวชน และผูสูงอายุเขา
รวมในสัดสวนที่นอยมาก 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
กลุมผูสูงอายุ และ
ตัวแทนกลุมอาชีพ 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
กลุมผูสูงอายุ ในชุมชน
ทหารเปนการสงตัวแทน
เขารวมตามที่อยูอาศัย 

การสื่อสารและ 
การไหลของขอมูล  

มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันแบบสองทาง
ระหวางแกนนําชุมชน
และประชาชน เนื่องจาก
เปนชุมชนขนาดเล็ก  

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง
เปนหลัก แกนนําชุมชน
มักนําเสนอขอเรียกรอง
และความตองการตางๆ 

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง
เปนหลัก แกนนําชุมชน
มักนําเสนอขอเรียกรอง
และความตองการตางๆ 

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง 
โดยเฉพาะชุมชนทหารทั้ง 
2 แหง แตมีการใชแบบ
สํารวจ เพ่ือใหไดขอมูล
แบบสองทางมากขึ้น  

จุดหลักในการตัดสินใจ
ทางงบประมาณ (locus 
of budget making) 

คณะผูบริหาร อบต.  
คณะกรรมการสนับสนุน
การทําแผนพัฒนาตําบล 

คณะผูบริหาร อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
ประชาคมหมูบาน/ตําบล 

คณะผูบริหาร อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. 

คณะผูบริหาร อบต.  
สมาชิกสภา อบต. และ 
หัวหนาสวนงาน อบต. 

ความครอบคลุมปญหา
ดานตางๆ ในการจัดสรร
งบประมาณ (Issue 
comprehensiveness) 

นอย—โครงการเพื่อการ
แกไขปญหาดานแหลงน้ํา
การเกษตร อาชีพเสริมผู
มีรายไดนอย/เกษตรกร
มิไดรับความสําคัญใน
การจัดสรรงบประมาณ  

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหาดาน
การเกษตร ตนทุนการ
ผลิตสูง แหลงเงินทุน
อาชีพไดรับงบประมาณ
รอยละ 2 ของยอดรวม 

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหาการวางงาน 
แหลงเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพไดรับ
งบประมาณราวรอยละ 5 
ของยอดรวม  

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหายาเสพติด 
ความปลอดภัยในชุมชน 
และสุขอนามัย ไดรับ 
งบประมาณราวรอยละ 5 
ของยอดรวม  

หมายเหตุ  ***เปนตัวเลขที่ปรากฏในรายงานการประชุม แตขอเท็จจริงปรากฏวา อบต.ใหประชาชนลงช่ือเขารวมประชุมประชาคมในภายหลัง 
 
ขนาดของงบประมาณ บรรยากาศการเมืองทองถิ่น และการเขาถึงการตัดสินใจทางงบประมาณ 

 ขอมูลจากกรณีตัวอยางทั้ง 4 สะทอนใหเห็นถึง ปรากฏการณเกี่ยวกับ ขนาดของงบประมาณ บรรยากาศ
ทางการเมือง  และระดับการเขาถึงของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณของ อบต.  ที่นาสนใจหลายประการ  
ในภาพรวมนั้น ขนาดของการเขาถึงของประชาชน ที่มีตอการจัดสรรงบประมาณอยูในระดับที่ไมสูงนัก  คิดเปน
เพียงประมาณรอยละ 19 ของงบประมาณรายจายของ อบต.ทั้ง 4 แหงโดยเฉลี่ย (ระดับการเขาถึงทางงบประมาณ
อยูระหวางรอยละ 12.3 ถึง รอยละ 22.1 ของขนาดงบประมาณรายจาย) (พิจารณาจากแผนภาพที่ 2 ในรูปที่ 4) 
ประการตอมา พบวา ขนาดของงบประมาณของ อบต.มีความสัมพันธกับ การเปดพื้นที่ทาง งบประมาณ ใหแก
ประชาชน เชนกรณีของ อบต.หนองแวงที่มีงบประมาณรายจายประจําปราว 12 – 14 ลานบาทนั้น ความตองการ
ของประชาชนที่เสนอผานประชาคมหมูบานไดรับการตอบสนองจาก อบต.หนองแวงโดยการจัดสรรงบประมาณให
ราวรอยละ 12.3 ของงบประมาณรายจายประจําป  ในทางกลับกัน อบต. ทะเลชุบศร ที่มีขนาดของงบประมาณ
รายจายประจําปราว 32 ลานบาท ไดเปดพื้นที่ทางงบประมาณใหกับโครงการที่ไดรับการเสนอมาจากประชาชนใน
สัดสวนที่สูงกวา หรือคิดเปนรอยละ 22.1 ของงบประมาณรายจายประจําปโดยเฉลี่ย ดังนี้เปนตน 
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ตารางที่ 5 ความเขมขนในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํางบประมาณของ อบต. 

ประเด็น 
อบต.หนองแวง  

จ.สระแกว 
อบต.มวงชุม 
จ.กาญจนบุรี 

อบต.ตนธงชัย 
จ.ลําปาง 

อบต.ทะเลชุบศร 
จ.ลพบุรี 

ประชากร (ป 2552) 3,800 คน 6,500 คน 15,150 คน 15,100 คน 
จํานวนประชาชนที่เขา
รวมประชาคมหมูบาน  

313 คน หรือประมาณ 
8.1% ของประชากร 

232 คน หรือประมาณ 
3.8% ของประชากร 

1,395 คน หรือราว 9.2% 
ของประชากร 

1,080 คน*** หรือราว 
7.1% ของประชากร  

ความเปนตัวแทนของ
ประชากร 

สัดสวนผูชายตอผูหญิงที่
เขารวมประชาคม 1:1.3 
สวนคนวัยทํางาน และ
เยาวชนมิไดเขารวม 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
คนวัยทํางาน สวน
เยาวชน และผูสูงอายุเขา
รวมในสัดสวนที่นอยมาก 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
กลุมผูสูงอายุ และ
ตัวแทนกลุมอาชีพ 

ผูเขารวมสวนใหญเปน
กลุมผูสูงอายุ ในชุมชน
ทหารเปนการสงตัวแทน
เขารวมตามที่อยูอาศัย 

การสื่อสารและ 
การไหลของขอมูล  

มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันแบบสองทาง
ระหวางแกนนําชุมชน
และประชาชน เนื่องจาก
เปนชุมชนขนาดเล็ก  

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง
เปนหลัก แกนนําชุมชน
มักนําเสนอขอเรียกรอง
และความตองการตางๆ 

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง
เปนหลัก แกนนําชุมชน
มักนําเสนอขอเรียกรอง
และความตองการตางๆ 

เปนการสื่อสารแนวดิ่ง 
โดยเฉพาะชุมชนทหารทั้ง 
2 แหง แตมีการใชแบบ
สํารวจ เพ่ือใหไดขอมูล
แบบสองทางมากขึ้น  

จุดหลักในการตัดสินใจ
ทางงบประมาณ (locus 
of budget making) 

คณะผูบริหาร อบต.  
คณะกรรมการสนับสนุน
การทําแผนพัฒนาตําบล 

คณะผูบริหาร อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
ประชาคมหมูบาน/ตําบล 

คณะผูบริหาร อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. 

คณะผูบริหาร อบต.  
สมาชิกสภา อบต. และ 
หัวหนาสวนงาน อบต. 

ความครอบคลุมปญหา
ดานตางๆ ในการจัดสรร
งบประมาณ (Issue 
comprehensiveness) 

นอย—โครงการเพื่อการ
แกไขปญหาดานแหลงน้ํา
การเกษตร อาชีพเสริมผู
มีรายไดนอย/เกษตรกร
มิไดรับความสําคัญใน
การจัดสรรงบประมาณ  

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหาดาน
การเกษตร ตนทุนการ
ผลิตสูง แหลงเงินทุน
อาชีพไดรับงบประมาณ
รอยละ 2 ของยอดรวม 

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหาการวางงาน 
แหลงเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพไดรับ
งบประมาณราวรอยละ 5 
ของยอดรวม  

ปานกลาง—โครงการ
แกไขปญหายาเสพติด 
ความปลอดภัยในชุมชน 
และสุขอนามัย ไดรับ 
งบประมาณราวรอยละ 5 
ของยอดรวม  

หมายเหตุ  ***เปนตัวเลขที่ปรากฏในรายงานการประชุม แตขอเท็จจริงปรากฏวา อบต.ใหประชาชนลงช่ือเขารวมประชุมประชาคมในภายหลัง 
 
ขนาดของงบประมาณ บรรยากาศการเมืองทองถิ่น และการเขาถึงการตัดสินใจทางงบประมาณ 

 ขอมูลจากกรณีตัวอยางทั้ง 4 สะทอนใหเห็นถึง ปรากฏการณเกี่ยวกับ ขนาดของงบประมาณ บรรยากาศ
ทางการเมือง  และระดับการเขาถึงของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณของ อบต.  ที่นาสนใจหลายประการ  
ในภาพรวมนั้น ขนาดของการเขาถึงของประชาชน ที่มีตอการจัดสรรงบประมาณอยูในระดับที่ไมสูงนัก  คิดเปน
เพียงประมาณรอยละ 19 ของงบประมาณรายจายของ อบต.ทั้ง 4 แหงโดยเฉลี่ย (ระดับการเขาถึงทางงบประมาณ
อยูระหวางรอยละ 12.3 ถึง รอยละ 22.1 ของขนาดงบประมาณรายจาย) (พิจารณาจากแผนภาพที่ 2 ในรูปที่ 4) 
ประการตอมา พบวา ขนาดของงบประมาณของ อบต.มีความสัมพันธกับ การเปดพื้นที่ทาง งบประมาณ ใหแก
ประชาชน เชนกรณีของ อบต.หนองแวงที่มีงบประมาณรายจายประจําปราว 12 – 14 ลานบาทนั้น ความตองการ
ของประชาชนที่เสนอผานประชาคมหมูบานไดรับการตอบสนองจาก อบต.หนองแวงโดยการจัดสรรงบประมาณให
ราวรอยละ 12.3 ของงบประมาณรายจายประจําป  ในทางกลับกัน อบต. ทะเลชุบศร ที่มีขนาดของงบประมาณ
รายจายประจําปราว 32 ลานบาท ไดเปดพื้นที่ทางงบประมาณใหกับโครงการที่ไดรับการเสนอมาจากประชาชนใน
สัดสวนที่สูงกวา หรือคิดเปนรอยละ 22.1 ของงบประมาณรายจายประจําปโดยเฉลี่ย ดังนี้เปนตน 
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วีระศักดิ์ เครือเทพ 20 

แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดของชุมชนกับการเขาถึงงบประมาณ 

 
หมายเหตุ: 1. ระดับการเขาถึงงบประมาณคํานวณมาจากสัดสวนของงบประมาณที่ อบต.แตละแหงจัดสรรใหกับโครงการพัฒนาที่ไดรับการ
เสนอมาจากที่ประชุมประชาคมหมูบานเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของ อบต.แตละแหง ; 2. สําหรับ อบต.หนองแวง อบต.ตนธงชัย 
และ อบต.ทะเลชุบศร ขอมูลปที่ 1 หมายถึงปงบประมาณ 2551, ปที่ 2 หมายถึงปงบประมาณ 2552, และปที่ 3 หมายถึงปงบประมาณ 2553 
สวนขอมูลงบประมาณของ อบต.มวงชุมในปที่ 1, 2, และ 3 หมายถึงปงบประมาณ 2550, 2551, และ 2552 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีการยก
ฐานะเปนเทศบาลตําบลในปงบประมาณ 2553 จึงไมสามารถนําขอมูลในปดังกลาวมาเปรียบเทียบกับ อบต.อ่ืนๆ ได 
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10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

อบต.หนองแวง อบต.มวงชุม อบต.ตนธงชัย อบต.ทะเลชุบศร
ปท่ี 1 19.6% 13.4% 21.7% 39.5%
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20.0%

30.0%

อบต.หนองแวง อบต.มวงชุม อบต.ตนธงชัย อบต.ทะเลชุบศร
ปท่ี 2 8.6% 23.5% 25.1% 15.8%
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อบต.หนองแวง อบต.มวงชุม อบต.ตนธงชัย อบต.ทะเลชุบศร
ปท่ี 3 8.7% 24.3% 16.9% 11.0%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%

อบต.หนองแวง อบต.มวงชุม อบต.ตนธงชัย อบต.ทะเลชุบศร
เฉล่ีย 12.3% 20.4% 21.2% 22.1%

หมายเหตุ: 1. ระดับการเข้าถึงงบประมาณคำนวณมาจากสัดส่วนของงบประมาณที่ อบต.แต่ละแห่งจัดสรรให้กับโครงการพัฒนาที่ได้รับ
การเสนอมาจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของ อบต.แต่ละแห่ง; 2. สำหรับ อบต.หนองแวง อบต.
ต้นธงชัย และ อบต.ทะเลชุบศร ข้อมูลปีที่ 1 หมายถึงปีงบประมาณ 2551, ปีที่ 2 หมายถึงปีงบประมาณ 2552, และปีที่ 3 หมายถึง
ปงีบประมาณ 2553 สว่นขอ้มลูงบประมาณของ อบต.มว่งชมุในปทีี ่1, 2, และ 3 หมายถงึปงีบประมาณ 2550, 2551, และ 2552 ตามลำดบั 
ทัง้นีเ้นือ่งจากมกีารยกฐานะเปน็เทศบาลตำบลในปงีบประมาณ 2553 จงึไมส่ามารถนำขอ้มลูในปดีงักลา่วมาเปรยีบเทยีบกบั อบต.อืน่ๆ ได้ 
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 ประการสุดท้าย เมื่อพิจารณารายละเอียดของการเข้าถึงงบประมาณจำแนกเป็นรายปีแล้วนั้น 

พบวา่ปจัจยัทางการเมอืงทอ้งถิน่สง่ผลตอ่ระดบัการเขา้ถงึงบประมาณของประชาชน โดยเฉพาะในชว่ง 

เวลาทีบ่รรยากาศทางการเมอืงทอ้งถิน่เขา้สูส่ภาวะของการแขง่ขนัระหวา่งกลุม่การเมอืงตา่งๆ พิจารณา

ข้อมูลในปี 2552 และ 2553 จากแผนภาพที่ 2 ข้างต้น ในกรณีของ อบต.หนองแวงนั้น การแข่งขัน

ทางการเมืองปรากฏอย่างชัดเจนในราวปี 2552 ระหว่างกลุ่มอำนาจเดิม (ฝ่ายท้องที่) และกลุ่มอำนาจ

ใหม่ (ฝ่ายผู้บริหาร อบต.ชุดเดิม) ส่วนในกรณีของ อบต.ทะเลชุบศรเริ่มปรากฏภาพของการแข่งขัน

ทางการเมืองที่ชัดเจนในราวปี 2552 ระหว่างกลุ่มการเมืองที่มีฐานเสียงสนับสนุนจาก อบจ.ลพบุรี กับ

กลุ่มการเมืองที่มีฐานเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองในระดับชาติ สัดส่วนของการเข้าถึง

งบประมาณของประชาชนของ อบต.ทั้งสองแห่งในปีงบประมาณ 2552 และ 2553 ลดลงจากสัดส่วน

เดียวกันของปีงบประมาณ 2551 เป็นอย่างมาก ในกรณี อบต.หนองแวง สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากร้อย

ละ 19.6 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 8.6 และ 8.7 ในปี 2552 และ 2553 ตามลำดับ และในกรณีของ อบต.

ทะเลชุบศร สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 39.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 15.8 และ 11.0 ในปี 2552 

และ 2553 ตามลำดับ ในทำนองเดียวกัน อบต.ต้นธงชัยที่มีการเลือกตั้งนายก อบต.เพื่อทดแทนคนเดิม

ที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในเดือนสิงหาคม 2552 นำไปสู่การสับเปลี่ยนขั้วทางการเมือง และส่งผล

ให้ระดับการเข้าถึงงบประมาณของประชาชนลดน้อยลงจากร้อยละ 25.1 ในปีงบประมาณ 2552 ไปอยู่

ที่ร้อยละ 16.9 ในปีงบประมาณ 2553 

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า บรรยากาศทางการเมืองในระดับท้องถิ่นส่งผลต่อ

การเปิดพื้นที่ตัดสินใจทางงบประมาณให้แก่ประชาชน กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ

งบประมาณกับระดับการเข้าถึงงบประมาณภายใต้บริบทของการเมืองที่มีการแข่งขันกันสูงมีลักษณะ

ของระฆังคว่ำ (inverted U-shaped relationship) อบต.ขนาดเล็กเช่น อบต.หนองแวง และ อบต.ขนาด

ใหญ่ดังเช่น อบต.ทะเลชุบศร ซึ่งมีบรรยากาศการเมืองที่ตึงเครียดนั้น เปิดโอกาสให้เสียงและความ

ต้องการของประชาชนเข้าถึงการจัดสรรงบประมาณโดยตรงในสัดส่วนที่น้อยกว่า อบต.ขนาดกลางดัง

เช่น อบต.ม่วงชุมที่บรรยากาศทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวมีเสถียรภาพสูงกว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะบรรยากาศทางการเมืองที่แข่งขันกันสูงอาจเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้คณะผู้บริหาร 

อบต.ไม่กล้าที่จะปล่อยให้อำนาจตัดสินใจทางทรัพยากรตกอยู่ในมือของประชาชนหรือคู่แข่งทางการ

เมืองมากเกินไป จนก่อให้เกิดผลเสียต่อการสร้างฐานเสียงทางการเมืองของพวกตนผ่านการใช้จ่าย

งบประมาณก็เป็นได้ 
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สรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างตำบลที่เข้มแข็งผ่านการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ

 การวิจัยในครั้งนี้ต้องการตอบคำถามว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นเช่นใด และได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ใน

การตอบคำถามดังกล่าว ผู้วิจัยเลือกศึกษากรณีตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 4 

แห่งโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การศึกษาในครั้งนี้พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ทำแผนและงบประมาณของ อบต.ที่เป็นกรณีตัวอย่างยังมีรูปแบบและความหลากหลายที่จำกัด และมัก

เกิดขึ้นเพียงเฉพาะขั้นต้นที่ประชาชนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการโครงการพัฒนา

ผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน และในขั้นตอนสุดท้ายที่ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อ

จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งกลไกการมีส่วนร่วมทั้งสองขั้นตอน

ดังกล่าวเกิดขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ 

 นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดทำงบประมาณก็มีข้อจำกัด

เป็นอย่างมาก ในด้านหนึ่ง ทัศนคติในการพึ่งพาตนเองหรือทัศนคติในการร่วมกันสร้างบ้านแปงเมือง

ของประชาชนใน อบต.ทั้ง 4 แห่งยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ในอีกด้านหนึ่ง เสียงและความต้องการ

ของประชาชนมกัหลน่หายไปในกระบวนการจดัทำงบประมาณ  นอกจากนี ้การมสีว่นรว่มทีเ่กดิขึน้ยงั

ไมอ่าจ ชว่ยใหป้ระชาชนเกดิความตระหนกัถงึการเรยีกรอ้งโครงการทีม่คีวามสมเหตสุมผลทางการคลงั   

แต่กลับทำให้ประชาชนเรียกร้องแบบเกินตัว ในประเด็นต่อมา จำนวนและความเป็นตัวแทนของ

ประชาชนที่เข้าร่วมในการทำประชาคมหมู่บ้านยังคงมีข้อจำกัด ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมขาดความ

หลากหลาย และมักเป็นกลุ่มคนที่รู้จักคุ้นเคยกับแกนนำชุมชน และที่สำคัญยิ่งก็คือ เสียงของประชาชน

ที่ส่งผ่านการทำประชาคมเข้าถึงการตัดสินใจทางงบประมาณของ อบต.ที่เป็นกรณีตัวอย่างเพียงร้อยละ 

19.0 ของงบประมาณรายจ่ายโดยเฉลี่ย 

 เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับตำบลสามารถนำไปสู่สภาวะของการปกครอง

ตนเองของพลเมืองได้อย่างมีความหมาย มีความยั่งยืนทางการเงินการคลัง และเกื้อหนุนต่อการพัฒนา

ชุมชนตำบลได้อย่างยั่งยืน ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในเชิงกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนและการจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้เป็นกรอบกติกาในการกำกับเนื้อหา

สาระและความคาดหวังในการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆ อิงอยู่กับหลัก

วิชาการดังนี้ ประเด็นแรกได้แก่หลักรัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้แนวคิดการวางแผนแบบรวมศูนย์ (

top-down planning and budgeting) ประเด็นต่อมาอิงอยู่กับหลักเศรษฐศาสตร์การคลังในเรื่องของการ

ตัดสินใจที่อยู่บนข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ (complete information) และหลักรัฐศาสตร์โดยให้ความ

สำคัญกับสัญญาประชาคม (social contract) ดังมีประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
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 (1) ให้เริ่มกระบวนการประชาคมตำบลเป็นลำดับแรกก่อนการทำประชาคมหมู่บ้าน และควร  

  เป็นการวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลและการจัดสรรงบประมาณแบบรวมศูนย ์

 ข้อจำกัดประการหนึ่งดังที่ได้อภิปรายไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็คือ แผนพัฒนาตำบลและการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของ อบต.ที่เป็นกรณีตัวอย่างมิได้สะท้อนถึงทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนา

ตำบล หากแต่มีลักษณะของโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นแบบแยกส่วนกระจัดกระจาย ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียน

จึงเสนอให้มีการวางแผนการพัฒนาที่เริ่มต้นในระดับตำบลก่อนเป็นลำดับแรก และให้เป็นการกำหนด

ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาแบบรวมศูนย์ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการกำหนดทิศทางการ

พัฒนาตำบลและในการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน24 

 ต่อจากนั้น จึงเป็นการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมกันพิจารณาว่าจะแปลงทิศทางการ

พัฒนาตำบลไปสู่การกำหนดโครงการพัฒนาในรายละเอียดที่สอดรับกันได้อย่างไร ในการนี้ ควรให้ผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (stakeholders) เข้าร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและกำหนดทิศทางการ

จัดสรรงบประมาณกันอย่างเข้มข้นและเปิดกว้างเพียงพอ โดยที่มี อบต.เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ ทิศทาง

และเป้าหมายการพัฒนาตำบลที่จัดทำขึ้นควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทพื้นฐานของชุมชนเป็น

หลัก และอาจครอบคลุมถึงทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัดหรือระดับชาติที่สูงขึ้นได้ในกรณีจำเป็น

ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในตำบล ทั้งนี้ การดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะนี้จะต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ต่อไป 

 

 (2) ให้มีการจัดทำกรอบงบประมาณที่สามารถรองรับการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ  

  ของประชาชน และส่งเสริมให้กลไกการมีส่วนร่วมเป็นเวทีตัดสินใจที่มีข้อมูลประกอบอย่าง  

  สมบูรณ์ 

 สืบเนื่องจากปัญหาที่ว่าข้อเรียกร้องของประชาชนมีมากเกินกว่าวิสัยที่ อบต.จะสามารถดำเนิน

การได้ทางการเงินการคลัง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดำเนินไปโดยมีข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการตัดสินใจทางงบประมาณที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 

โดยก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการการมีส่วนร่วม ควรมีการจัดทำ “กรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการ

พัฒนา (development budget framework)” ที่บอกถึงขนาดของงบประมาณที่ อบต.คาดว่าจะสามารถ

24 ทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร์และการจัดทำงบประมาณภาครัฐตา่งใหก้ารยอมรบัถงึการวางแผนและการจดัสรรงบประมาณแบบรวมศนูย ์  

(top-down budgeting) โดยใช้ประเด็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา (policy priorities) เป็นตัวขับเคลื่อนการวางแผนและการจัดสรร

งบประมาณ รายละเอยีดอา่นเพิม่เตมิไดจ้าก ยกตวัอยา่งเชน่ จรสั สวุรรณมาลา (2546ข), Ljungman (2009), และ Schick (1988) เปน็ตน้ 
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นำไปใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ตามที่ได้รับการเสนอผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมได้ 

จากนั้น ควรกำหนดให้มีกฎกติกาในการเสนอโครงการของประชาชนที่อยู่ภายใต้กรอบวงเงิน

งบประมาณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และประชาชนจะต้องช่วยกันกลั่นกรองคัดเลือกโครงการที่

เกื้อหนุนต่อการพัฒนาตำบลอย่างจริงจัง และอยู่ภายใต้ความเป็นไปได้ทางการเงินการคลัง 

 ทั้งนี้ ผู้เขียนตระหนักดีว่าการวิเคราะห์และประเมินข้อเสนอโครงการต่างๆ ที่ได้มาจากการ  

ทำประชาคมนั้นอาจมิได้ดำเนินการได้ง่ายนัก และต้องใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบพอสมควร ด้วยเหตุนี้ เวทีการทำประชาคมเพื่อกำหนดทิศทางภาพรวมของการพัฒนาตำบล

และการจัดสรรงบประมาณไม่ควรเป็นเวทีการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเดียว หากแต่ควรจัด

ให้เป็นชุดของการประชุม (a series of participation) เพื่อร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูล

อย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำไปสู่การหาข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลและการ

จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของตำบล  หากทำได้ตามนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าจะมีส่วนช่วย

ให้ (1) ประชาชนเรียกร้องโครงการต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการ

ร่วมกันหาข้อสรุปในการคัดเลือกโครงการที่มีความสมเหตุสมผลต่อการพัฒนาตำบลกันอย่างจริงจัง   

(2) ส่งผลต่อเนื่องให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นในมุมมองของ

ประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากข้อเสนอต่างๆ ที่เป็นผลสรุปของการตัดสินใจร่วมกันจะได้รับการยอมรับ

และสามารถดำเนินการได้จริงเนื่องจากมีงบประมาณรองรับอย่างเหมาะสม และ (3) เมื่อข้อเสนอของ

ประชาชนอยู่ภายใต้กรอบความเป็นไปได้ทางการเงินการคลัง และผ่านกระบวนการคัดกรองอย่าง

เข้มข้นมากขึ้นแล้ว ผู้บริหารของ อบต.ย่อมไม่มีเหตุผลในการปฏิเสธการดำเนินการตามข้อเสนอจากที่

ประชมุประชาคมตำบล อนัจะชว่ยใหก้ารจดัสรรงบประมาณสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

ในชุมชนมากขึ้นได้ 

 

 (3) ส่งเสริมรูปแบบ ความหลากหลาย และความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม ผ่านการจัดทำข้อมูล  

  พืน้ฐานทางประชากรและเศรษฐกจิสงัคมของตำบล และใชช้อ่งทางการมสีว่นรว่มเปน็การให ้  

  ความรู้และการยอมรับในภาษีท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ (tax & service education) 

 การศึกษาในครั้งนี้พบว่าการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นยังขาดความเข้มข้นทั้งในเชิงกระบวนการ

และในเชิงเนื้อหาสาระ ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนและการจัดสรร

งบประมาณควรเกิดขึ้นในช่องทางที่มีความหลากหลายมากกว่าการประชุมผ่านประชาคมหมู่บ้าน/

ตำบล ในการนี้ คณะผู้บริหารของ อบต.อาจใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) หรือจัดตั้ง

คณะกรรมการภาคประชาชน (civic committee) ตามแต่กลุ่มอาชีพ กลุ่มอายุหรือกลุ่มทางเศรษฐกิจ
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และสังคมต่างๆ เสริมเข้ากับการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลที่มีอยู่แต่เดิม ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมี

ข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาตำบลที่คำนึงถึงสภาพพื้นฐานของชุมชน

และความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเพียงพอ  

 ในการดำเนินการดังกล่าวได้นั้น อบต.จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชน (city and demography profiles) ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลกลุ่มอาชีพ และรายชื่อ/

จำนวนสมาชิก ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจหรือกิจกรรมทางสังคมต่างๆ หรือข้อมูลกลุ่มประชาชนที่รวมตัว

ขึ้นตามประเด็นปัญหา/นโยบายสาธารณะ ฯลฯ  เพื่อที่จะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนของ

ประชาชนในกลุ่มต่างๆ ที่มีความเป็นตัวแทนที่ดีเพื่อเข้าร่วมทำงานกับ อบต. อย่างเพียงพอ มิใช่ปล่อย

ให้ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจำกัดอยู่เพียงเฉพาะกลุ่มคนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับคณะผู้บริหาร

ของ อบต.หรือแกนนำชุมชนเพียงเท่านั้น  

 นอกจากนี้แล้ว ผู้บริหารของ อบต. ควรใช้ช่องทางการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในการให้การศึกษา

ด้านภาษีอากร (tax education) แก่ประชาชนในตำบล ที่ผ่านมานั้น ประชาชนจำนวนมากยังมองว่าภาษี

อากรเป็นของที่น่าสะพรึงกลัว (deadly evil) และควรหลีกเลี่ยง โดยที่มิได้มองว่าภาษีอากรท้องถิ่น

เป็นต้นทุนของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในการนำไปใช้จัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนต้องการ 

ในการนี้ คณะผู้บริหาร อบต.อาจจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจกับตัวแทนประชาชนผ่านคณะ

กรรมการภาคประชาชนหรือผ่านการพูดคุยกลุ่มย่อยให้มองเห็นถึงความสำคัญของภาษีอากรท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อได้ว่าการให้ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้ประชาชนให้การยอมรับและ

สนับสนุนทางภาษีอากรเพิ่มขึ้น และในท้ายที่สุดย่อมมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีทัศนคติของการ

เรียกร้องงบประมาณที่เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นได้ 

 

 (4) กำหนดให้การตัดสินใจทางงบประมาณในขั้นตอนสุดท้ายสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา  

  ตำบล ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมหาข้อสรุปร่วมกันในระดับตำบล 

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเสียงและผลของการตัดสินใจของประชาคมจะได้รับฟัง

จากผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เป็นทางการ (คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.) อย่างแท้จริงนั้น จะต้อง

กำหนดให้การตัดสินใจทางงบประมาณในขั้นตอนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สอดคล้องกันกับทิศทางและแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลที่ได้จัดทำขึ้นมาจากที่ประชุม

ประชาคมตำบล และหากการตัดสินใจใดๆ ของสภา อบต.แตกต่างหรือคลาดเคลื่อนไปจากข้อสรุป

ของประชาคมตำบลจะต้องมีการชี้แจงถึงเหตุผลของความคลาดเคลื่อนดังกล่าวให้ประชาคมรับทราบ

และสามารถซักถามหรือตรวจสอบได้ 
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 ในการนี ้ควรเปดิโอกาสใหป้ระชาชนในตำบลสามารถใชป้ระเดน็ทีส่ภา อบต.จดัทำงบประมาณ 

ที่คลาดเคลื่อนผิดแปลกไปจากแผนพัฒนาตำบลเป็นเหตุผลในการเสนอให้มีการพิจารณาถอดถอนผู้

บริหาร และ/หรือสมาชิกสภา อบต.ได้ ดังเช่นที่แนวคิดสัญญาประชาคมได้เสนอให้ประชาชนมีสิทธิ์

ในการเรียกอำนาจคืนจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ อาจให้มีการนำเหตุผลดังกล่าวบัญญัติไว้เป็นสาเหตุประการ

หนึ่ง (cause) ในการเสนอยื่นถอดถอนสมาชิกสภา อบต.หรือคณะผู้บริหารของ อบต.ตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

หรืออาจนำไปกำหนดไว้ในระเบียบหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือในกฎหมายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

 

 กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ว่าการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดทำงบประมาณของ อบต.จะมีข้อจำกัดเกิดขึ้นในหลายด้าน แต่ก็มิได้หมายความว่าเราควรยกเลิก

หรือยุติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ประการใด ในความเป็นจริงนั้น ควรสนับสนุนให้

มีการปรับปรุงและพัฒนากลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปสู่การออกแบบกลไกการมี

ส่วนร่วมของประชนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นไทย เพื่อให้สามารถดึงเอาศักยภาพของ

ระบบการทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์การปกครอง

ท้องถิ่นในระดับตำบล ท้ายที่สุดเราย่อมคาดหวังที่จะเห็นชุมชนท้องถิ่นสามารถดูแลปกครองตนเอง

ได้อย่างมีคุณค่า และมีความยั่งยืนสืบต่อไป 
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ความรุนแรงในครอบครัว : สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

โดย  อาจารย์ ดร.อุนิษา  เลิศโตมรสกุล* 

 

 ตามทฤษฎีหน้าต่างแตก (broken window theory) ที่คิดค้นโดย Wilson และ Kelling (1982) 

ได้อธิบายถึงปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นรอบตัวจนทุกคนมองข้าม  มิได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  และปล่อย

ปญัหานีไ้ว ้จนในทีส่ดุปญัหาดงักลา่วกม็คีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้จนยากตอ่การแกไ้ข เปรยีบไดก้บัปญัหา 

ความรุนแรงในครอบครัว  ซึ่งหลายคนอาจมองว่า เป็นปัญหาในระดับปัจเจกบุคคล ที่บุคคลภายนอก

ไม่ควรเข้าไปก้าวก่าย  แต่แท้ที่จริงแล้วผลที่ตามมาจากการปล่อยปละละเลยไม่ว่าจะเป็นโดยบุคคลใน

ครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชน หรือในระดับกระบวนการยุติธรรม ได้ส่งผลกระทบในภาพรวมตามมา

อย่างมากมาย 

 ความรุนแรงในครอบครัวมีขอบเขตของความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแต่การต่อสู้กัน

ระหว่างพี่น้องไปจนถึงการฆาตกรรมระหว่างคนในครอบครัว   มีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับความ

รุนแรงในครอบครัวใน 4 ประเด็นด้วยกัน (Barnett, Miller-Perrin, and Perrin, 2005) 

 1. ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มชนชั้นล่างที่ยากจนเท่านั้น 

  คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจะเกิดขึ้นแต่กับกลุ่มชนชั้นล่าง

ในสังคมที่มีสถานะภาพทางเศรษฐกิจที่ยากจน แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่า ชนชั้นกลางและ

ชนชั้นสูงในสังคมก็ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเช่นกัน   นอกจากนี้ เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด

เป็นอย่างมากที่คนส่วนใหญ่มักจะเหมารวมว่าคนจนจะต้องมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  โดยมี

ผลการวิจัยพบว่าความรุนแรงในครอบครัวในชนชั้นล่างมีสูงกว่าชนชั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้อค้นพบ

นี้แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นได้กับทุกชนชั้นในสังคม   ดังนั้น ในการรณรงค์เพื่อ

แก้ไขปัญหา  จึงไม่ควรเจาะจงไปที่ชนชั้นล่างเท่านั้น  เพื่อให้สามารถตอบสนองถึงสภาพปัญหาที่เกิด

ขึ้นได้อย่างแท้จริง 

 2. ความรุนแรงกับความรักไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน  

  คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าความรุนแรงและความรักจะอยู่สวนทางกันในชีวิตการแต่งงาน

และครอบครัว แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งความรุนแรงและความรักมักจะเกิดขึ้นควบคู่กัน  ดังจะเห็น

ได้จาก พ่อแม่ลงโทษลูกเมื่อทำผิด  เพราะความรักและหวังดีกับลูก  สามีทำร้ายภรรยาด้วยความรักและ

* อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ความหงึหวง  ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัชิน้หนึง่ทีพ่บวา่คูส่ามภีรรยาทีภ่รรยาถกูสามภีรรยาทำรา้ยสามารถ 

ครองชีวิตคู่อยู่ร่วมกันในระยะเวลาที่ยาวนานเท่ากับสถิติของคู่สามีภรรยาทั่วไป  คือประมาณ 6 ปี   

(Walker, 1990) ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าการที่คู่สามีภรรยาที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถอยู่

ร่วมกันได้นานเหมือนคู่สมรสทั่วไป   เนื่องมาจากภายหลังที่มีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน  ก็มัก

จะแสดงความรัก ความรู้สึกผิดเสียใจและขอโทษในการกระทำของตน  อันจะเห็นได้ว่าความรุนแรง

สามารถเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความรัก  และไม่จำเป็นว่าเมื่อมีความรักแล้วความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้น 

 3.  เด็กที่ถูกทารุณกรรมเมื่อโตขึ้นมาจะเป็นพ่อแม่ที่ทำร้ายลูก 

  ความเชื่อที่ผิดว่าเด็กที่ถูกทำร้ายตอนเด็ก  เมื่อโตขึ้นมาจะกลายเป็นคนที่ชอบกระทำ

ทารุณกรรมเด็ก (child abuser)  แต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กส่วนใหญ่ที่ถูกทำทารุณในวัยเด็กไม่ได้โต

ขึ้นมาเป็นพ่อแม่ที่ทำทารุณกรรมลูก ( Kaufman and Zigler, 1993)  

 4.   เหล้าและยาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว 

  ถึงแม้ว่าผู้ที่ดื่มเหล้าและเสพยาเสพติดมีแนวโน้มจะกระทำความรุนแรงในครอบครัว

มากกว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหล้าและยาเสพติดก็ตาม  แต่จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าผู้ชายที่ดื่มเหล้า

แล้วทำร้ายภรรยามีจำนวนเพียงร้อยละ 19.2 เท่านั้น  แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่ดื่มเหล้าไม่ได้

ทำร้ายภรรยา  และในจำนวนร้อยละ 19.2  ที่ดื่มเหล้า เสพสารเสพติดและลงมือทำร้ายภรรยา  ไม่ใช่

เพราะถูกอิทธิพลของเหล้าแต่ เป็นเพราะสาเหตุอื่นเช่น ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาทางการเงิน  ผู้ชายที่

มีปัญหาเหล่านี้จะใช้เหล้าและสารเสพติดมาเป็นข้อแก้ตัวสำหรับการทำร้ายภรรยา   เนื่องจากสารเสพ

ติด สารมึนเมาเหล่านี้ไม่ได้ลดความรับรู้ทางด้านศีลธรรม  มโนธรรมของผู้ใช้ผู้เสพเลย  ข้อเท็จจริงนี้

แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ให้เลิกเหล้าเลิกสารเสพติดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว   ดังนั้น การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกมโนธรรมต่างหากที่จะช่วยใน

การจัดการกับปัญหานี้ได้ถูกต้องสอดคล้องตามสาเหตุที่แท้จริง 

  จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกาพบประเด็น

ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ (Rein, 2001; Peterson, 2000; Gelles, 1995) 

  - อายุ (Age)  

   ผูช้ายทีเ่ปน็สามแีละมบีตุรตัง้แตย่งัหนุม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อายตุำ่กวา่ 30 ป ีมแีนวโนม้ 

ที่จะทำร้ายภรรยาและบุตรมากกว่าผู้ชายที่มีภรรยาและบุตรในวัย30 ปีขึ้นไป 

  - ชนชั้นทางสังคม (Class)  

   ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นได้ในทุกชนชั้นในสังคมไม่ว่าจะมีสถานะภาพทาง

เศรษฐกิจสูงหรือต่ำสามารถกระทำความรุนแรงในครอบครัวได้ทั้งสิ้น แต่จะเกิดขึ้นมากกับกลุ่มมคนที่
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มีรายได้น้อย และคนที่ไม่ได้รับการศึกษาถึงในระดับปริญญาตรี  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าคนกลุ่มนี้มี

โอกาสน้อยในการแสดงอำนาจเมื่ออยู่นอกบ้าน  ดังนั้นเมื่ออยู่ในบ้านคนกลุ่มนี้พบว่าตนเองอยู่ใน

สถานะภาพที่เหนือกว่า จึงมักข่มภรรยาและบุตร  หรือมารดาแสดงอำนาจเหนือบุตร  จึงจะเห็นได้ว่า

ผู้ชายที่เป็นชนชั้นล่างมีแนวโน้มที่จะทำร้ายภรรยา  และผู้หญิงชนชั้นล่างมักจะทำร้ายลูกของตน  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

  - เพศ (Gender) 

   เพศชายมักจะกระทำรุนแรงให้ความการบาดเจ็บมากกว่าเพศหญิง  ส่วนเพศหญิงมัก

จะเป็นทำร้ายทางร่างกายบุตรมากกว่าเพศชาย  เนื่องจากมีหน้าที่โดยตรงในการเลี้ยงดูบุตร และมักจะ

ใช้เวลาอยู่กับบุตรมากกว่า   

  - ความเครียด (Stressful Life) 

   คนที่ประสบปัญหาเครียดในชีวิตเช่น ปัญหาทางการเงิน ตั้งครรภ์  วัยรุ่นตั้งครรภ์  

ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังโดยปราศจากคู่ครอง  มักจะมีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงในครอบครัวมากกว่า

คนที่ไม่ประสบปัญหาเครียดเหล่านี้ 

  - ความโดดเดี่ยว (Social Isolation) 

   คนที่ประสบปัญหาเครียดแล้วไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากญาติ เพื่อนบ้าน 

สมาชิกในชุมชน  คนเหล่านี้มักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว 

 

ทฤษฎีในการอธิบายความรุนแรงในครอบครัว
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม(SocialLearningTheory)

 ทฤษฎนีีม้แีนวคดิวา่ คนมแีนวโนม้ทีจ่ะกระทำความรนุแรงในครอบครวั ถา้เคยมปีระสบการณ ์

มาก่อนไม่ว่าอาจจะเคยเป็นเหยื่อถูกทำร้าย เป็นผู้ทำร้ายหรือรู้เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงในสภาพ

แวดล้อมที่ตนเองอยู่  จากประสบการณ์เหล่านี้ บุคคลเหล่านี้มีการเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นวิธีที่

เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาส่วนบุคคล  เมื่อมีการเรียนรู้เช่นนี้แล้ว ผู้ชายที่ทะเลาะกับภรรยา  

มารดาที่ไม่สามารถทำให้บุตรหยุดซุกซน  คนที่มีปัญหาทางการเงินที่ต้องมาเลี้ยงดูญาติผู้สูงอายุ  คนที่

ประสบปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกระทำรุนแรงต่อบุคคลอื่นในครอบครัว 
 

ทฤษฎีความเครียด(StrainTheory)

 ทฤษฎนีีม้แีนวคดิวา่ทกุคนยอ่มประสบกบัความเครยีด แตส่ำหรบับางคนจะประสบความเครยีด 

กดดันมากกว่าบุคคลอื่น และคนที่เป็นเช่นนี้มีแนวโน้มที่จะหันไปกระทำความรุนแรงกับผู้อื่น หรือ
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แม้แต่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความเครียดความกดกันแบบเดียวกัน บางคนมีแนวโน้มที่จะ

กระทำความรนุแรง  การทีค่วามเครยีดจะนำไปสูค่วามรนุแรงในครอบครวัหรอืไมส่ว่นหนึง่ขึน้อยู ่ กบั

ว่าบุคคลนั้นมีทรัพยากรส่วนบุคคลรองรับเพียงพอหรือไม ่ ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง เงิน ความฉลาด 

และความอดทนอุตสาหะ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่ามีการสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่น้อง เพื่อน 

และบุคคลสำคัญในชีวิตอื่นบ้างหรือไม่  สำหรับผู้ที่ขาดทรัพยากรเหล่านี้  จะมีแนวโน้มที่เผชิญกับ

ความเครียดแลหันไปกระทำความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว 

            

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน(ExchangeTheory)

 ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานเรื่องประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไปว่า ถ้าประโยชน์จาก

การกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีสูงกว่าต้นทุนที่ได้เสียไปหรือโทษที่จะต้องได้รับ คนจะมี

แนวโน้มที่จะกระทำผิด ดังนั้นอธิบายได้ว่าความรุนแรงเกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวเพราะรางวัลที่

ได้รับจากการกระทำนั้นมีสูงกว่า เช่น ความสุขจากการได้ใช้อำนาจและการได้ควบคุมเหยื่อจะมีค่ามี

ผลที่ได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะถูกจับ เนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมายมักไม่กระตือรือร้นที่จะจับกุม

กากระทำผิดประเภทนี้ อันเนื่องมาจากความคิดที่ว่าเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวภายใน

ครอบครัวที่คนนอกไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซง (Thio, 2006)   

 

การตอบโต้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของไทย(SocialResponsestoFamilyViolence)

 การตอบโต้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของไทย มีความคล้ายคลึงกับประเทศสหรัฐเป็น

อย่างมาก ในประเด็นที่ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยผู้กระทำเป็นบุคคลในครอบครัว คนทั่วไปหรือ

แม้แต่ตำรวจซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมักไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยว เนื่องจากยังมีทัศนคติ

ว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว  เป็นเรื่องส่วนตัวที่คนนอกไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องปล่อยให้จัดการ  

กับปัญหากันเอง  ตำรวจก็เช่นกันเมื่อมีการแจ้งความตำรวจก็มักจะไม่ให้ความสนใจคดีประเภทนี้เท่า  

ที่ควร  นอกจากนี้สื่อก็มีการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับการเพิกเฉยต่อความรุนแรงใน

ครอบครวั ไวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ ในละครจะพบวา่ผูห้ญงิทีถ่กูสามทีำรา้ย ผูห้ญงิทีถ่กูคนรกัทำรา้ย  การให้

ความช่วยเหลือจะเป็นเพียงในเรื่องให้ความเห็นใจในโชคชะตา  จะไม่ค่อยพบละครที่เพื่อน เพื่อนบ้าน 

เมือ่พบเหน็ความรนุแรงในครอบครวั  เชน่เดก็ถกูทารณุกรรมทางรา่งกายและทางเพศ  แลว้ไปแจง้ความ   

เมื่อสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้คงจะเป็นการยากที่สตรี เด็ก และคนชราจะได้รับการปกป้องจากความ

รุนแรงในครอบครัว ศักดิ์ศรีและความเป็นคนก็จะถูกละเมิดและไม่ได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานของ

ความเป็นคนตามรัฐธรรมนูญไทย 
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ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข

 ถงึแมว้า่สงัคมไทยไดต้ระหนกัถงึสถานการณค์วามรนุแรงในครอบครวั โดยมหีลายหนว่ยงาน 

ร่วมกันรณรงค์ให้สังคมไทยอย่านิ่งเฉยเมื่อพบเจอความรุนแรงในครอบครัว  อีกทั้งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.2550  ที่ได้ถูกนำมาบังคับใช้ให้เป็นกฎหมายที่มี

มาตรการป้องกัน   เยียวยาผู้กระทำและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ไม่ให้เกิดซ้ำและทวี

ความรุนแรงมากขึ้น  แต่ก็ยังพบว่าปัญหาความรุนแรงดังกล่าวนั้นไม่ได้ลดน้อยลดแต่อย่างใด  เมื่อ

ศึกษาความรุนแรงในครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่ามีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย

หลายประการ 

 ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดได้กับทุกชนชั้นในสังคมไม่จำเป็นว่าคนจน

จะประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเท่านั้น ชนชั้นที่มีสถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูง

กว่าก็สามารถประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเช่นกัน 

 ในประเด็นทัศนคติที่ผู้ชายมองว่า ชายเป็นใหญ่ สามารถทำอะไรกับภรรยาของตนได้ทุกอย่าง

เพราะภรรยาถือเป็นสมบัติของตน แนวคิดนี้ทำให้เกิดการใช้อำนาจในการควบคุมภรรยา โดยชนชั้น

ล่างมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงมากกว่า เนื่องจากไม่มีวิถีทางอื่นในการควบคุมภรรยา ในขณะที่คน

ชั้นสูงกว่ามีทั้งเงินและสถานะภาพที่ดีกว่า การใช้อำนาจควบคุมภรรยาจึงไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรง

เสมอไป  ในประเด็นนี้ทั้งไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างก็มีผู้ชายที่มีแนวคิดเช่นนี้แฝงอยู่อันนำไป

สู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

 โดยสรุปบทความนี้มุ่งเสนอว่านอกจากจะมีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็น

คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน โรงเรียน หรือสมาชิกในชุมชนได้คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรม

ความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าเราควรเพิ่มมาตรการในการประณามผู้ที่กระทำผิดด้วย 

โดยในที่นี้มีแนวคิดมาจากนักอาชญาวิทยาชาวออสเตรเลีย John Braithwaite (1999) ที่นำเสนอแนวคิด

ในเรื่อง Reintegrative Shaming ซึ่งแนวคิดหลักของทฤษฏีนี้คือการประณามการกระทำของผู้กระทำ

ผิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้  เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเหยื่อและคนในสังคมด้วยเช่น 

การที่ภรรยาถูกทำร้ายจากสามีจะเกิดความเครียดความกดดันและอาจไปลงไม้ลงมือทำร้ายบุตรของตน 

ทำให้เด็กมีปัญหาส่งผลต่อการเรียนและการปรับตัวการใช้ชีวิตในสังคม อาจหันเหไปกระทำผิดเพื่อ

ประชดชีวิต ไปคบเพื่อนไม่ดี เสพยาเสพติด หันไปก่ออาชญากรรมซึ่งล้วนสร้างปัญหาให้สังคม  ส่วน

เด็กผู้หญิงก็อาจมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  เมื่อคลอดบุตรแล้วไม่สามารถเลี้ยงได้เด็กถูกนำไปทิ้งไว้

ตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า  นอกจากนี้เด็กอาจซึมซับพฤติกรรมรุนแรงและนำไปใช้กับบุตรของตนเอง 

เป็นการสร้างวงจรอุบาจอนอย่างไม่รู้จบ เปรียบได้กับ “Broken Window” ที่ปัญหาเพียงเล็กน้อยไม่
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ยอมรีบแก้ไขปล่อยปัญหาลุกลามบานปลายก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อไปเรื่อยๆ Braithwaite เสนอว่า

สังคมควรประณามการกระทำของผู้ที่กระทำผิด มากกว่าจะประณามผู้กระทำผิด ให้เค้ายอมรับสำนึก

ผิดในการกระทำของตน เข้าใจความเจ็บปวดที่เหยื่อได้รับ จากนั้นสังคมยินดีที่จะให้อภัยและยอมรับ

ให้บุคคลนี้กลับมาอยู่ในสังคมได้ดังเดิม  ในกรณีผู้กระทำผิดในคดีความรุนแรงในครอบครัว สังคม  

มีส่วนช่วยโดยการช่วยกันประณามการกระทำเช่นนี้ ไม่นิ่งเฉยปล่อยให้ความรุนแรงในครอบครัว

ดำเนินต่อไป  ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าคนที่ถูกทำร้ายในครอบครัวเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวตนเอง  

เมื่อพบเจอกับกรณีเช่นนี้ ทุกคนในฐานะเป็นสมาชิกในชุมชนต้องอย่าเมินเฉย ร่วมกันประณามหรือ

อาจมีมาตรการลงโทษทางสังคม (social sanction) เช่นไม่คบหาสมาคมด้วย ทำให้ผู้กระทำตระหนัก

รับรู้ว่าวสังคมจะไม่ทนต่อการกระทำเช่นนี้อีกแล้ว (zero tolerance)  เพื่อทำให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึก

ละอายต่อการกระทำของตนและกลับตัวใหม่ให้สังคมยอมรับ    
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THAILAND IN 2009 

Unusual Politics Becomes Usual*

ChairatCharoensin-o-larn
 
 
On 17 December 2008, a young Democrat Party leader, Abhisit Vejjajiva, was 
sworn in as Thailand’s twenty-seventh Prime Minister and the third Prime Minister 
within the same year. He inherited a weak economy and a society divided 
for three years due to the country’s unusual political situation.1 In his speech 
following the swearing-in ceremony, Abhisit pledged to be “Prime Minister for 
everybody” and to defend the monarchy as a revered institution.2 Abhisit won 
parliamentary support to become Prime Minister by persuading key factions 
of the now-defunct People’s Power Party (PPP) and its minor former coalition 
parties to switch sides to vote for him. This is alleged to have been made possible 
through the lobbying of the head of the army, General Anupong Paochinda.3 

Abhisit’s swearing, in a way, signaled the end of the era of political domination 
in Thai politics by Thaksin Shinawatra that had lasted for almost eight years 
(2001-8). 
 However, the manner in which Prime Minister Abhisit assumed power also 
signaled a return to the old nam nao (polluted) type of dirty/money politics 
typical of Thai politics in general and of the Thaksin regime in particular. Did 
this mean that Thai politics would return to the same old-fashioned jockeying for 
position and self-interested bargaining? How could the costly, devastating protests 
and demonstrations of the People’s Alliance for Democracy (PAD) culminate in 
a return to exactly the same kind of politics against which they had fought with 
such determination? The rise to power of Abhisit has once again shattered the 
myth of political activists and moralist crusaders that Thai politics can be easily 
cleaned up by simply blaming and removing one controversial person from the 
political scene - the most notable recent example being, of course, the fugitive 
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former Prime Minister Thaksin. A new government was installed, yet the same 
old regime remained intact. 
 Prime Minister Abhisit came with an abundant supply of political goodwill, 
notably hope. Hope to return the country to normalcy, hope to restore the economy, 
hope to uphold the monarchy, and hope to reunite the nation - the same old 
hopes that the coup of 19 September 2006 had stirred with little fulfilment. A 
Bangkok Post columnist described the drama of Thai politics of the recent past 
with these words: “It is like burning the whole house down just to get rid of a 
few dirty rats.”4 In any case, those who supported the idea of having a government 
led by the Democrat Party reasoned that it was necessary to have “a functioning 
government”,5 which Thailand had not had for almost a year. However, this 
optimistic view must be put to the test because there is no guarantee that Thailand 
will have a functioning government in the midst of the existing deep divide. 
Besides, Newin Chidchob, the leading faction that made possible the formation 
of the Abhisit government, is notorious for its practice of vote buying, which was 
one of the main reasons used to discredit the previous Thaksin administration and 
his proxy governments. The hypocrisy of Thai politics is much evident here. 
 As a reward for those who helped make the new government possible, it 
gave the important portfolios of the Transport and Interior Ministries to the Newin 
faction of the Bhumjaithai Party while the Defence Ministry went to a retired 
general who has a close relationship with the army chief. In recognition of the 
support of the PAD, which had helped bring down the Thaksin regime, the post 
of Foreign Minister went to an active spokesperson of the PAD who had once 
called Cambodian Prime Minister Hun Sen a “scoundrel” and who supported the 
closure of the two major airports. 
 Obviously, Thai politics has reached a point of no return. The past few years 
have seen the rise of both a political consciousness and high expectations among 
the Thai people, in particular the rural masses, due mainly to the politicization 
of the rural Thai voters through the enactment of the 1997 constitution and the 
populist politics initiated by former Prime Minister Thaksin. Thaksin’s populist 
politics, no matter how problematic they might have been, did bring about a 
nationwide rise in political consciousness among rural voters. The now-abolished 
constitution of 1997 nurtured an “ideology of democracy” among the people of 
Thailand. 
 The current political divide in Thailand did not derive from economic disparity 
between urban and rural people. In other words, this has not been a class-based 
conflict, as some academics have argued recently. Rather, it stems from different 
views  on  the  fundamental  constitution  of  Thai  democracy  and  politics. 
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 Furthermore, contempt for rural voters as ignorant and uninformed among 
educated urban elites such as those of the PAD has until now not posed any problem 
for an authoritarian regime and a bureaucratic polity. However, under Thaksin’s 
populist politics, the election process shifted the balance of power in favour of 
the rural masses. This new balance of power has become a political threat to the 
Thai elites. Thus, the current political conflict initiated by the Thaksin regime is 
by and large about the cleavage between traditional elites and the rural masses, 
who have begun to develop a different view of what constitutes democracy. As the 
rural masses have come to dominate and dictate the election process, a significant 
resistance against popular democracy has developed among Thai elites leading 
to what Ranciere has called a “hatred of democracy”,6 resulting in a feeling of 
contempt for both democratic elections and the rural electorate that has been 
expressed in such pejorative terms as “populism”, the “Thaksin regime”, and 
the “grassroots”. The partial election of members of the senate under the 2007 
constitution and the PAD’s proposed “New Politics” in which seventy per cent 
of the Members of Parliament will be appointed reflect this contempt. The recent 
transformation of the electoral system under the now-abolished 1997 constitution, 
particularly the institution of the party-list ballot, brought about fundamental changes 
in Thai politics.7 These changes have astonished the traditional Thai elites. It was 
their bewilderment that led to the 19 September 2006 coup, the activism of the 
PAD, the rewriting of the constitution, and a return to the normalcy of elite-led 
democracy under the Abhisit government. 

Momentous  Events 
In 2009 Thailand experienced yet another year of important events deserving of 
the epithet “The Society of the Spectacle”.8 To begin with, the Abhisit government 
had to read its statement of policy, as required by the constitution, at the Foreign 
Ministry instead of Parliament, because the red-shirted protesters blocked the 
entrance to Parliament. The opposition Puea Thai Party (PTP) boycotted the 
reading and sought from the Constitution Court a ruling on the legitimacy of the 
Abhisit government. While it criticized the PPP’s populist policies, the Abhisit 
government nevertheless extended water, bus, rail, and electricity subsidies for 
another six months to help low-income households struggling with the sudden 
downturn in the economy. 
 Thailand celebrated its traditional New Year or Songkarn Days in April with 
a riot by the red shirts, whose aim was to bring down the Abhisit government 
but who were met with bloody suppression. A few days after the riot, a failed 
attempt to assassinate the PAD’s leader, Sondhi Limthongkul, took place in the 
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heart of Bangkok. Amazingly, Sondhi escaped the rain of gunfire with a minor 
cut on his head. Rumour had it that the military wanted to get rid of him after 
having successfully crushed the red shirts. In mid-August, there was a huge rally 
to coincide with the submission by the red shirts of their petition of 3.5 million 
signatures to the King to seek royal pardon for their beloved leader, the fugitive 
former Prime Minister Thaksin Shinawatra.9 The petition put tremendous pressure 
on the Abhisit government. 
 One of the most notable events of 2009 took place on 21 September when the 
Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders acquitted Newin 
Chidchob and a large number of other defendants in the rubber sapling case.10 

In the widely anticipated “trial verdict of the year”, the judges decided that all 
forty-four defendants were not guilty on charges of corruption and malfeasance. 
The verdict was controversial in several senses. Above all, the purpose of the 
19 September 2006 coup was to demonstrate to the Thai people that several Thaksin 
administration cabinet ministers, high-ranking civil servants, and some business 
people at the Charoen Pokphand conglomerate had been involved in large-scale 
corruption amounting to 1.44 billion baht in the procurement of ninety million 
rubber saplings to help poor farmers set up a new rubber plantation. Second, it 
was the very first corruption case in which the coup-appointed Assets Scrutiny 
Cornrnittee (ASC) alleged malfeasance on the part of the Thaksin administration. 
Since corruption was one of the main reasons for the military to stage the coup, 
therefore, the court’s acquittal raised serious doubts concerning the corruption 
charges against the Thaksin regime. 
 Third, the case was controversial in the sense that the Office of the Attorney 
General (OAG) had recommended that the ASC further substantiate its evidence 
prior to bringing the case ,to a court of law. However, the ASC did not comply. 
Instead, it chose to pursue the case itself through the National Anti-Corruption 
Comrnission.11 The OAG pointed out that the ASC’s insistence on going ahead 
with the case without sufficient evidence had ruined the reputation of the state. 
Fourth, one of the five politicians who was freed from the case was the infamous 
Newin Chidchob, the former Deputy Agricultural and Cooperatives Minister under 
the Thaksin regime and the power broker who had made possible the formation 
of the Abhisit government. The court acquittal substantially helped to clear his 
name. After learning of the verdict, Newin was seen with tears in his eyes, 
pledging irrelevantly to “protect the monarchy until my last breath”. Ironically, 
the case was initiated when Newin was on Thaksin’s side but was concluded 
when he was with the ruling coalition government. Therefore, the acquittal did 
not come as a big surprise. For former Prime Minister Thaksin Shinawatra, the 
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verdict proved the military wrong and allegations of corruption concerning his 
regime to be obviously false. 
 Finally, rumour had it that the verdict was leaked to the, defendants before 
it was made known in the courtroom.12 The government and the Supreme Court 
judges denied this rumour as groundless. The denial was a direct response to 
the petition of the Law Review of Thailand, an advocacy group which cited 
as evidence the prediction of the PAD’s leader Sondhi Limthongkul that there 
would be an eight-to-one decision for an acquittal. Moreover, the Law Review 
of Thailand also filed a complaint with the National Anti-Corruption Commission 
demanding a graft investigation to check into the assets of the nine judges and 
all forty-four defendants in the rubber sapling affair. It seemed that Newin and 
his Bhumjaithai Party might have known about the verdict in advance, as a party 
was held to celebrate one day ahead of the verdict. 
 The fifteenth ASEAN Summit was held in October 2009 with little fanfare, 
with Thailand playing host. The ASEAN leaders had to go through a number 
of changes in date and venue. Initially, the summit was scheduled to be held 
in Bangkok under the Samak government, then moved to Chiang Mai by the 
Somchai government, and finally to Pattaya by the Abhisit government. The Pattaya 
ASEAN Summit was abruptly ended when the red-shirt demonstrators stormed 
the venue. The ASEAN leaders were hurriedly evacuated, thus destroying the 
government’s credibility. The summit was finally held in Hua Hin in late October. 
Unfortunately, it ended with a war of words between Abhisit and Cambodian 
Prime Minister Hun Sen over the latter’s proposed appointment of Thailand’s 
ex-premier Thaksin Shinawatra as his economic advisor. The relocation of the 
summit underlined the impact of domestic turbulence on an international event. 
Then, in late October, a rail strike occurred in the south that fast became another 
potential threat to the stability of the coalition government. 
 Needless to say, violence in the restive south has remained unrelenting 
since January 2004 and has become part of the people’s daily lives. The average 
number of violent attacks reported was 86 per month in 2009 compared with 
60 per month during 2007 and 2008. Most attacks were drive-by killings and 
bomb explosions. According to the Deep South Watch, in the period between 
January 2004 and August 2009, 3,611 people were killed and 6,073 injured.13 

Worse still, in May the Songkhla Provincial Court cleared security officials of 
misconduct in connection with the Tak Bai incident, in which 85 demonstrators 
were killed by suffocation in October 2004 while being transported to a military 
camp. The court ruled that members of the military were just carrying out their 
duty and could not be blamed for what had happened. Besides, they were acting 
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under an emergency law which protected them from civil, criminal, or other 
liabilities while performing their duties.14 No feasible solutions are in sight to give 
hope for a return to normalcy in the south. This is simply because the successive 
Thai governments have been fighting with faceless enemies who appear to be able 
to pick and choose their targets at will. It is sobering to hear Deputy Interior 
Minister Thaworn Senneam, who is in charge of the south, tell a newspaper 
reporter that it would take “at least twenty years” to bring the situation in the 
deep south back to normaI.15 

 In early November, former Prime Minister General Chavalit Yongchaiyudh, 
now chairman of the PTP, Thaksin’s new party after the dissolution of the PPP 
in late 2008, floated the idea of giving autonomy to the three southernmost 
provinces of Yala, Pattani, and Narathiwat in the form of a special administrative 
zone such as the Pattani City Administration.16 His idea was met with strong 
criticism from the Abhisit government. If the suppression of the red-shirt 
protesters during the Songkam riots exposed the structure of inequality in Thai 
society wherein the red and yellow shirts were treated differently, then this 
idea for solving the problem of violence in the south revealed what constitutes 
the unthinkable and unspeakable in Thai society. Autonomy for the south is a 
forbidden notion in the vocabulary of Thai politics. 
 Environmental conservation and business investment interests clashed 
in early March when the Rayong Administrative Court designated the Map 
Ta Phut industrial estate area as a pollution-control zone. Furthermore, the 
Chiang Mai Administrative Court ordered the Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) to pay compensation worth three billion baht to villagers 
affected by the pollution from its lignite power plant in the Mae Mo district 
of Lampang.  An order from the Administrative Court on 29 September to 
suspend seventy-six industrial projects in the Map Ta Phut area sent a shock 
wave through the business community in Thailand. The suspension came 
after villagers and environmental groups accused the industry of malpractice 
for allowing projects without soliciting the opinions of locals and independent 
environmental organizations as required under Article 67 of the 2007 constitution 
and under a resolution of the National Environment Board (NEB).17  Chemical 
and  cancer-causing  substances  had  been  found  to  be  high  in  the  affected 
areas, putting the lives of villagers at risk. The court ruling was interpreted by 
the business community as an obstacle to investment in Thailand as it would 
jeopardize new investment in other sectors such as tourism and agriculture. 
 The overall picture of the economy in 2009 was quite bleak.18 The global 
financial crisis hit Thailand hard early in the year. The global recession that 
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started in the United States had a bearing on the fall in Thai exports, which are 
the main engine of growth, accounting for 70 per cent of the country’s gross 
domestic product (GDP). A fall in exports could mean a recession. The Ministry 
of Commerce estimated that the whole-year exports for 2009 would shrink by 
13 to 15 per cent from the previous year.19 In the first ten months, exports dropped 
by 15.6 per cent to 4.25 trillion baht. Exports for all product sectors fell. The 
strength of the baht during the last ten months ranged roughly from 36.2 per 
U.S. dollar  to  33.1,  and it has continued to rise,  putting more pressure on 
exports. The Thai-Cambodian conflict further contributed to the fall in exports. 
The overall inflation rate was estimated at -0.9 per cent. Tourism, another 
engine of growth, was also in decline. For the first nine months, foreign arrivals 
totalled 9.89 million, dropping 12.1 per cent from the same period in 2008. 
This drop was due mainly to the reduced travel demand because of the global 
recession and concerns over security in Thailand.20 Unemployment hit one 
million early in the year but dropped to 440,000 at the end of the year. The 
normal level of unemployment in Thailand is 350,000. The improvement was 
due to the government stimulus programmes and the recovery of exports, 
according to the Finance Minister.21 Nonetheless, at the end of the year, another 
wave of financial turmoil seemed to threaten when the massively debt-laden Dubai 
World was reported to be in a state of crisis.22  However, the Finance Minister 
insisted that the crisis would not affect the Thai economy, which was gradually 
recovering.23 

 Prime Minister Abhisit has been greeted by red shirts wherever he goes, 
confronted by the trademark red plastic foot-shaped clappers made in China, 
accompanied by the noisy shouts of “Abhisit get out” - reminiscent of the 
PAD’s “Thaksin get out” not long before. Such greetings ensure tight and costly 
security arrangements for the Prime Minister, whose aspiration to be Prime Minister 
“for everyone” has yet to be realized. During his trip to Lop Buri Province, for 
example, his motorcade was pelted with plastic water bottles, slippers, and human 
faeces.24 Abhisit’s recent trip to deliver a compensation cheque to Grandma Hai 
in Ubon Ratchathani Province - after her thirty-two-year struggle to recover her 
land lost to a government dam construction project25 - was made possible only 
through a helicopter-borne military operation and the presence of 5,000 security 
personnel to prevent the red shirts from getting close to him. In late November, 
it was reported that an announcer for a community radio station in Chiang Mai 
threatened to kill the Prime Minister during his planned visit to the province, 
which happens to be the stronghold of the pro-Thaksin red shirts.26 Abhisit later 
cancelled this trip. 
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 If in the early part of the year Thailand was criticized for mistreating the 
Muslim Rohingya boat people from Myanmar by forcing them back into the 
Andaman Sea with little food and water, then at the end of the year Thailand 
faced further “international” condemnation over its forced repatriation of 4,000 
ethnic Hmong from the refugee camp in Phetchabun to Laos.27 The Hmong, an 
ethriic tpinority in the mountainous northern region of Laos, were recruited as 
guerrilla fighters by the U.S. military in its “secret war” against the communist 
forces in Laos during the Cold War era. Despite international concern, no other 
country had expressed any interest in accepting the Hmong for resettlement. 
Meanwhile, Thailand has never recognized the Hmong in Phetchabun as refugees 
but instead classified them as illegal migrants. Thailand was criticized for not 
allowing the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) access to the 
Hmong to determine the eligibility for their refugee status. Citing the peaceful 
situation along the Thai-Lao border, the Hmongs’ status as illegal migrants, and 
its agreement with the Lao government, the Abhisit government implemented its 
deportation plan successfully. 
 On 23 December about 300 red shirts demonstrated outside the headquarters 
of the office of the Election Commission (EC) in protest against the latter’s failure 
to decide on the party dissolution case against the Democrat Party.28 The Democrat 
Party was accused of having unlawfully obtained a 258-million-baht donation 
from TPI Polene. Instead of making a decision on the case, the EC chose to have 
its Chairman, Apichart Sukhagganond, who was concurrently the Political Party 
Registrar, decide whether to dissolve the Democrat Party. Ironically, Apichart had 
made his stance known earlier that he would drop the party dissolution charge 
against the Democrat Party.29 The delay in the case was undoubtedly seen by 
the red shirts and the opposition Puea Thai Party (PTP) as further evidence of 
“double standards” or unequal treatment between the Democrat Party and the 
now-defunct TRT and PPP. In the cases involving the TRT and PPP, the EC could 
reach  its  decision  expeditiously. 
 The Abhisit government plannea to report on its first year performance 
on the afternoon of 23 December. However, in the morning of that day, Puea 
Thai MP and one of the core leaders of the red-shirt UDD, Jatuporn Promphan, 
released the second part of a classified document said to be prepared by the 
Foreign Ministry. The document outlined guidelines for action against Cambodia 
as well as plans to “get rid of” fugitive ex-premier Thaksin Shinawatra.30 The 
first part of the document was released a week earlier. The idea was to steal 
the limelight from the government’s planned performance report. According to 
Jatuporn’s interpretation, the term “get rid of” in the document was a code phrase 
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for “killing” because Thaksin was perceived in the document as a “key factor” 
in destabilizing the Abhisit government and thus must be eliminated. Citing the 
document, Jatuporn accused the Abhisit government of hatching a secret plan to 
kill Thaksin and to wage war with Cambodia.31 However, Abhisit denied both 
allegations.32 A few days before this drama, Sivarak Chutipong, who was arrested 
in Cambodia for obtaining Thaksin’s flight schedule when the latter visited 
Cambodia in early November, had received a pardon from the Cambodian King 
after being sentenced to seven years in jail on a spying charge. Upon returning 
to Thailand, Sivarak said that he felt like a victim of a political game conducted 
by both governments. He credited his release to ex-premier Thaksin and the 
opposition  Puea  Thai  Party.33 

 On the surface, the Thai political landscape in 2009 was more tranquil than 
in the previous year, which had been marked by turmoil and an absurd brand of 
street politics carried out by the yellow-shirt members of the PAD.34 However, 
Thailand in 2009 was still plagued by many problems resulting from the profound 
political division following the 19 September coup.35 It seemed that in 2009 the 
same old-style politics of co-optation by politicians and the Thai power elite 
had overtaken the street politics of the previous year. However, this belied some 
fundamental changes in Thai society and politics. The most remarkable was the 
rise of new political actors - mainly the red shirts - who were equipped with 
a new political consciousness and rising expectations. Therefore, it is argued here 
that the Thai political landscape in 2009 was not quite the same “politics as usual” 
that the Thai elites might have hoped for when they successfully installed the 
Abhisit-led government. The political divide remained real and intense in 2009. 
Many parts of the country became a virtual restricted zone for members of the 
Abhisit government. Perhaps, when the Prime Minister spoke at the forum of the 
Foreign Correspondents Club of Thailand in mid-January 2009, it was premature 
for him to state that “we are back in business”. At the same forum Abhisit went 
on to say that his government would carry out its duty with transparency and 
good governance and that his cabinet would work “without corruption and without 
violation  of  human  rights”.36 

 
 
Allegations  of  Corruption 
The Abhisit government has been mired in a series of corruption allegations 
since its inception. Most of these corruption scandals were associated with 
the implementation of the government economic stimulus package “Thailand 
Strength” (Thai Kern Kaeng), which had a budget of about 1,496 billion baht, 
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derived mainly from external loans.37  Above all, it was alleged that those in 
control  of  the  funds  in  a  multitude  of  schemes  asked  for  an  overly  high 
corruption cut of 20 to 25 per cent  -  the going rate was generally 5 to 10 
per cent.  Literally almost daily there would appear new corruption scams 
associated with the Thailand Strength project. They ranged from the school milk 
programme, in which the milk was spoiled, to the purchase of new flagpoles at 
inflated prices of 49,500 baht each under the nationwide patriotic campaign to 
sing the national anthem, the procurement at extremely high prices of medical 
equipment that was unsuitable for use in community hospitals,38 and corruption 
in the twenty-six billion baht community sufficiency project, which involved 
the purchase of drinking water machines that communities did not need and the 
extortion of money in exchange for placing these products in the community 
sufficiency  stores. 
 Most of these corruption allegations involved ministers and politicians from 
the ruling Democrat Party. The first cabinet member from the Democrat Party to 
resign was Social Development and Human Security Minister Witoon Nambutr. 
Witoon quit under pressure from the opposition PTP to take responsibility 
for the distribution of rotten canned fish to flood victims in the south.39 In 
February, a supply of school milk was found substandard due to price collusion.40 

Irregularities in the school milk project’s bidding saw spoiled milk given to 
students  nationwide.  The  Rural  Doctors  Society  in  October  exposed  the 
wrongdoings involving the procurement of medical equipment under the Public 
Health  Ministry, which  is  under  the  control  of  the  Democrat  Party.41    
 Corruption  in  the  coalition  parties,  particularly the Bhumjaithai, was 
also  widespread.  The  most  controversial  case  was  a  project  involving  the 
leasing by the Transport Minister of 4,000 NGV (Natural Gas Vehicle) public 
buses  worth  over  sixty  billion  baht.  The  bus - leasing  project  was  crucial 
in  at  least  two  senses.  First, it  revealed  the  infighting  between  the  ruling 
Democrat  and  Bhumjaithai  parties.  Second,  it  also  demonstrated  the  old- 
style politics of bargaining for trade-offs. The bus-leasing project was the 
brainchild of the Samak government, but it failed to get through due to public 
opposition. It needs to be mentioned that Abhisit strongly opposed the project 
when he was the opposition leader. The project was repackaged and enlarged 
into a mega-project by the Newin faction of the Bhumjaithai Party. Abhisit 
sought  to  delay  the  project  by  asking the National,  Economic and Social 
Development Boards to study and find the best option for the country between 
buying and leasing the buses. However, in late September the Cabinet approved 
the  project  after  a  deal  was  struck between the Democrat and Bhumjaithai 
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parties. Thanong Khanthong, a newspaper columnist for the Nation, posted in 
his blog on 3 June that one Member of Parliament informed him that the bus- 
leasing commission amounted to twenty billion baht and the Democrat Party 
could have earned five billion baht if they went along and voted for the project, 
which became known as the “mother of all political deals”.42 Moreover, there 
was speculation that the deal was made in exchange for the Bhumjaithai Party’s 
support in the referendum on the constitutional amendment proposed by the 
Democrat  Party. 
 Thai society in general is confounded by all these allegations of widespread 
corruption. The leaders of the 19 September coup used corruption as the main 
reason for ousting the Thaksin administration. Now corruption is back with the 
military-backed Abhisit government. Ironically, the mainstream Thai media tend to 
pay little attention to corruption scandals associated with the Abhisit government; 
in other words, the only corruption that gets attention is that which is linked to 
Thaksin  and  his  proxy  governments. 
 The main thrust of the Thailand Strength project is not raising productivity 
and expanding domestic markets, but rather the strengthening of the two main 
parties in the present coalition. Moreover, the ideas behind the project are by and 
large a carbon copy of the populist programmes of the Thaksin administration. 
Unsurprisingly, leading businessmen gave the government a poor average 
score  of  5.3  out  of  10 in a survey on its performance in tackling the country’s 
economic problems.43  A day before the survey result was released, the Chamber 
of Commerce announced that it would propose its own version of the national 
strategy for business sectors because the government lacked consistency in its 
policy  in  this  area.44 

 

 
Coalition  Rifts 
Conflict within the coalition has been mainly between the ruling Democrat Party 
and its major coalition partner, the Bhumjaithai Party. Basically, the source of 
discord stems from conflicting interests and power struggles in the reshuffling of 
high-ranking bureaucrats in the fight to gain advantage in the general election, 
which was anticipated to take place in early 2010. Knowing full well that the 
Democrats are dependent on them for the coalition’s survival and therefore cannot 
afford to put the stability of the government at risk, the Bhumjaithai leaders did 
not hesitate to ask for what they wanted in order to prepare for the next general  
election. The very first sign of a rift between the two parties broke out within a  
month after the formation of the coalition when Transport and Communications 
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Minister Sopon Zarum of the Bhumjaithai Party proposed a single-airport policy 
by shutting down the Don Mueang Airport.45 The idea was to make Suvarnabhumi 
the country’s only airport as well as to promote Thailand as an aviation centre and 
tourism hub for Southeast Asia. This policy was a reversal of that of the previous 
government. Don Mueang had been reopened on 25 March 2007 to relieve the 
congestion that occurred after all flights had been moved to Suvarnabhurni on 28 
September 2006. Abhisit and his Democrat Party opposed the idea, but backed 
down for fear of causing instability in the coalition. Later the Bhumjaithai Party 
proposed its controversial project of leasing 4,000 public buses instead of purchasing 
them. As mentioned earlier, Abhisit and his party sought help from the National 
Economic and Social Development Board by asking it to study the project. The 
Bhumjaithai Party interpreted this move as a delaying tactic on the part of the 
Democrats. They retaliated by objecting to the Democrat Party’s plan to offer 
state  land  to  poor  farmers  at  a  very  low  rent  (10 baht per rai per year). 
 The most notorious example of conflict between the two parties involved 
the appointment of the new National Police Chief. It was reported that Abhisit 
supported Police General Prateep Tanprasert, an Inspector-General. Meanwhile 
Abhisit’s Secretary, Niphon Prompan, Democrat Deputy Prime Minister and Party 
Secretary General Suthep Thuagsuban, and the Bhumjaithai Party’s leaders favoured 
Police General Chumpol Manmai, a Deputy Police Chief who was a classmate and 
former supporter of ex-premier Thaksin Shinawatra. The appointment encountered a 
complication when a rumour appeared in the media that there had been a “special 
signal” to pick Police General Chumpol to become the new Police Chief. News 
of the “special signal” was so widespread that the entire kingdom knew about 
it. Curiously, Abhisit acted as if he did not know anything about the affair and 
chose to oppose this “special signal” by sticking to his choice. Possibly there 
was another “special signal” for which Abhisit was waiting. Or, it could be that 
he wanted to be his own man by not listening to both his Secretary and party’s 
Secretary General and Deputy Prime Minister. The Police Chief saga continues at 
the time of this writing. The only option open to Abhisit under the circumstances 
was to appoint his nominee as Acting Police Chief. 
 Conflict over the appointment of the new police chief had not only earned 
Abhisit the resignation of his secretary,46 it also widened a rift within the Democrat 
Party.47 The seriousness of the “special signal” affair was such that it resulted in 
Abhisit’s failure to win endorsement for his favourite candidate as the new police 
chief despite calling for a meeting of the Royal Thai Police Office Board several 
times and despite himself being chairman of the board. It was unthinkable for 
Abhisit to see his candidate being rejected by a commission comprised primarily 
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of the “prime minister’s men”.48 As a result, Abhisit’s image as a capable national 
administrator and the credibility of his government were severely tarnished.49   
 Furthermore, Abhisit was seen as interfering in police affairs50 by first 
removing the then police chief, Police General Patcharawat Wongsuwan , a brother 
of the Defence Minister, retired General Prawit Wongsuwan of the Bhumjaithai 
Party, and then by appointing Police General Wichean Potephosree as acting 
police chief. Patcharawat was demoted because he failed to provide proper 
security for Abhisit during the red-shirt protest in April. Besides, Police General 
Patcharawat was seen as loyal to ex-premier Thaksin. He used force to disperse 
the yellow-shirt PAD protesters on 7 October 2008, when two people were 
killed and scores injured. A month before his mandatory retirement, the National 
Anti-Corruption Commission found Patcharawat guilty of malfeasance in the 
crackdown on the PAD protesters. Patcharawat resigned but Abhisit threatened 
to block his resignation and fire him instead.51 However, this did not happen. 
Patcharawat retired as scheduled while the Abhisit government resolved to 
have him removed retroactively. This was understandable because during the 
conflict rumour had it that Defence Minister General Prawit would step down, 
causing concern about the stability of the coalition government.52 This, too, did 
not  happen. 
 In addition to the police-chief appointment, there were conflicts between 
the Democrat and Bhumjaithai parties over the annual reshuffle of provincial 
governors and permanent secretaries of several ministries.53 Provincial governors 
play a strategic role in serving the interests of political parties in the general 
election. The Bhumjaithai Party has successfully consolidated its power through 
reshuffling in the Interior, Commerce, and Transport Ministries. At the Interior 
Ministry, for example, the party has its men as Permanent Secretary and Director 
General of all of the most powerful departments in the ministry. However, the 
party failed to control the appointment of high-ranking police officials, which was 
more under the control of the Democrat Party.54 

 Conflict over the appointment of bureaucrats came to light in the appointment 
of the new Permanent Secretary for Commerce. The Bhumjaithai Party, which is 
in charge of the Commerce Ministry, preferred that Yanyong Puangrach, Director 
General of the Internal Trade Department, become the new Permanent Secretary. 
However, Abhisit opposed this, reportedly as a direct response to the Bhumjaithai 
Party’s blocking of his choice for the new police chief.55 It took Commerce Minister 
Porntiva Nakasai a great deal of effort to get Yanyong appointed. It was reported 
that another reason Abhisit was reluctant to appoint Yanyong was simply because 
the latter once spoke to him in a disrespectful manner at a Cabinet meeting, causing 
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Abhisit such embarrassment that Yanyong had to be asked to leave the meeting. 
Yanyong’s show of insolence thus caused him a delay in his appointment.56 A 
dispute within the Ministry of Commerce over the reshuffle and other internal 
management matters between the Bhumjaithai minister and the Democrat Deputy 
Minister Alongkorn Polabutr was also reported. Discord between the Democrat 
Deputy Prime Minister in Charge of Economic Affairs, Korbsak Sabhavasu, and 
the Bhumjaithai Commerce Minister over a crop mortgage scheme was another 
source of conflict between the two coalition parties. In early November it was 
reported that Korbsak did not approve the sale of 200,000 tons of tapioca flour 
to China because the sale did not first get approval from the cabinet. This made 
Bhumjaithai Party officials furious. 
 Another good example of the infighting between the two main coalition 
parties was over the rail strike in the south. The State Railway of Thailand (SRT) 
labour union called for a train stoppage in mid-October after an engineer was 
dismissed.57 In early October a train derailed in Prachaup Khiri Khan at Khao 
Tao station, resulting in seven deaths and eighty-eight injuries. The driver of the 
ill-fated train passed out at the controls and the automatic brake failed to function. 
The strike was aimed at protesting against the failure of management to protect 
a worker from risk. The union argued that sending out trains that were not in 
good condition could put the lives of both passengers and workers in danger. The 
union demanded that the SRT Governor resign for his incompetent management, 
that the workers who joined the strike not be punished, and that the locomotives 
in the deep south must be maintained in good working condition. The suspension 
of rail services left thousands of passengers stranded at several stations in the 
southern provinces.58 

 The Bhumjaithai Transport Minister together with the SRT management fired 
several workers, including the union leaders. In addition, the SRT management 
recruited qualified drivers of the locomotives to replace those on strike and took 
over the trains from the strikers with the help of the police and the military. 
Pressured by the general public, who believed that the SRT labour union was 
holding the Thai people hostage by suspending services, the Democrats, whose 
strongest constituency is in the south, mediated the solution to the problem. 
Democrat Deputy Interior Minister Thaworn Senileam reached an agreement in 
talks with the union leaders. But the Bhumjaithai Party leaders stated in public 
that they would not abide by the agreement, insisting instead that the workers 
and the union leaders must be sacked after instigating the stoppage.59 Transport 
Minister Sopon Zarum openly called for Abhisit to take full responsibility if the 
sacked union workers were reinstated.60 The strike thus created a rift within the 
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coalition government because the ruling Democrat Party cut a deal with the labour 
union without consulting Sopon, who, as Transport Minister, should have been 
responsible for dealing with the matter. 
 The southern SRT union workers have a close connection with the PAD, and 
union leader Sawit Kaeowan is one of the second-generation leaders of the PAD, 
holding a position in the PAD’s newly founded New Politics party (NPP). After 
the Transport Minister fired the union workers and the Abhisit government seemed 
to do nothing, Suriyasai Katasila, Secretary General of the PAD and of the NPP, 
came out to challenge the Democrat Party for yielding easily to the pressure of 
the Bhumjaithai Party. Suriyasai openly asked whether the Democrats still wanted 
to be friends with or foes of the PAD and the NPP. In another development, the 
Transport Minister turned the crisis into a golden opportunity by proposing a new 
plan to reform the debt-ridden SRT.61 Actually, before the October stoppage, the 
railway union called for a strike in June in protest against the Abhisit government’s 
plan to restructure the SRT.62 The union ended its strike after the government 
accepted its demand for a delay in its privatization plan. 
 The rift between the two major coalition parties could be seen in other 
areas as well. For example, Bhumjaithai House Speaker Chai Chidchob, father of 
Newin Chidchob, the de facto leader of the party, showed his dissatisfaction with 
Abhisit by abruptly cancelling a parliamentary session in late August in order to 
block the moving of the 2010 budget bill. This was in response to the cutting 
of his 700 million baht special budget for the House of Representatives that 
supported seminars and trips abroad by MPs.63 Moreover, the Bhumjaithai Party 
went ahead and submitted its own version of a political amnesty bill to Parliament 
without consulting the ruling Democrats, who opposed the move. This was done 
through the Bhumjaithai House Speaker putting the draft bill on the House agenda. 
However, the bill met with little enthusiasm from all sides concerned. 
 After all these rifts, what has held the two parties together? The simple 
answer is Thaksin Shinawatra. If the House of Representatives is dissolved and 
an election is held today, Thaksin would more than likely take over the helm. 
Therefore, both parties need time to strengthen their position. The paradox of Thai 
politics at this juncture is this: if an election were to be held today and Thaksin’s 
PTP wins, there would likely be more violence and turmoil in the country. But 
if Thaksin has to be kept at bay, as has been the case since the coup, then the 
government in power cannot run its usual business, as the Abhisit government 
demonstrated throughout 2009. 
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The Spectre of Thaksin 
Fugitive ex-premier Thaksin Shinawatra, a nomad in a Deleuzian sense,64 has 
become a thorn in the side of Thai politics since his ouster in the 19 September 
2006 coup. Despite leading a nomadic life, Thaksin’s movements outside the 
territory of the Thai state have had an enormous impact on the political landscape 
of the country.65 Unarguably, Thaksin was and still is a divisive force in Thai 
society and politics. A single day does not pass in which his activities are not 
covered, by either the Thai or the international media. Thaksin has thus become 
a spectre haunting the Thai establishment and his political opponents alike ever 
since he was forced to leave the country.66  
 Dressed in a red shirt, Thaksin celebrated his sixtieth birthday on 26 July 
2009, telecasting from Dubai to greet his well-wishers at different locations 
throughout Thailand. In his birthday speech, Thaksin announced the setting up 
of  a “global TV network” to promote Thai OTOP (One Tambon One Product) 
products, to broadcast reality shows about Thai poverty and possible solutions, 
and to provide educational programmes for Thai students.67 Thaksin was said to 
be making direct calls to talk to taxi drivers and to people in the countryside. 
These kinds of borderless communication technologies enable Thaksin to conduct 
his political campaign in an unfettered and nomadic manner. In short, these 
technologies have helped keep Thaksin vividly in the consciousness of his 
supporters and opponents. The profound impact of Thaksin’s telephone calls could 
clearly be seen when such calls helped a PTP candidate in Sakon Nakhon win 
by a landslide a by-election over a candidate from the arch-rival Bhumjaithai 
Party in June 2009. Thaksin made his calls to kamnans and village headmen 
for the support of the PTP candidate.68 Moreover, Thailand’s first Internet-based 
television station was officially launched on 23 November. This twenty-four-hour 
service,  “Voice TV”,  is owned by two of Thaksin’s offspring and is aimed at 
younger-generation viewers. The service is also made available to all 500,000 
DTV satellite subscribers, who are mainly red shirts.69 Thaksin’s media moves 
forced the Abhisit government to order all state agencies to launch their own 
Facebook and Twitter accounts to keep the public informed around the clock 
concerning government activities.70 

 Thaksin’s latest move in early November to have Cambodian Prime Minister 
Hun  Sen  appoint  him the Cambodian Government’s economic advisor has 
strained fragile Thai-Cambodian relations. The Abhisit government perceived the 
appointment as interference in Thailand’s internal politics because Thaksin was 
a convict and should be extradited to serve his term rather than being appointed 
state advisor. It also showed the Cambodian Government’s disrespect for the Thai 
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judicial system. Premier Hun Sen openly announced that he considered Thaksin 
a political victim and would never send him back to the Thai authorities. Hun 
Sen further fuelled the anger of the Abhisit government by stating that he would 
provide asylum to former Prime Minister Thaksin if he so wished. What causes 
great concern to the Abhisit government is the possibility that Thaksin would use 
nearby Cambodia as his political base to attack the government. 
 Meanwhile the Abhisit government saw the incident as a golden opportunity 
to elevate its political ratings, which had reached their lowest point, by choosing 
to play the dangerous ultra-patriotic card in the same fashion as its political 
ally outside the Parliament, namely, the PAD.71 If Thaksin has at his disposal 
the PTP to fight his causes in Parliament and the red-shirt UDD in the street, 
then the Abhisit government also has its Democrat and other coalition parties to 
support it in Parliament and the PAD in the street. Each side of the conflict has 
its own television station to produce and circulate its own propaganda: ASTV for 
the yellow-shirt PAD, P Station for the red-shirt UDD, and the state-run NBT 
(formerly channel 11) for the Abhisit government. 
 The Abhisit government recalled its Ambassador to Cambodia, arguing that 
the appointment was both harmful to the Thai judicial system and that it adversely 
affected Thai public sentiment.72 Amid its own ultra-patriotic hype, the Abhisit 
government threatened to revoke unilaterally all memorandums of understanding 
with Cambodia.73 The Cambodian Government retaliated by recalling its Ambassador 
to Thailand and threatening to close the border between the two countries. The 
tension  has  put  Thai-Cambodian  trade,  worth  trillions  of  baht,  in  disarray. 
 The worsening relations between the two neighbouring countries, that are 
critical to the stability of the ASEAN community, has prompted deep concern 
among other ASEAN leaders. Surin Pitsuwan, a Democrat Party member and 
Secretary  General  of  ASEAN,  suggested that the Abhisit government accept 
Indonesia’s offer to mediate the dispute. But Abhisit declined, citing the matter 
as an internal affair that would not hinder the work of ASEAN. Abhisit has 
viewed the whole situation through the lens of ultra-patriotism, seeing Thaksin, 
a convict and now a traitor, and not the socio-political structure of the country, 
as the only cause of Thailand’s problems and seeing Prime Minister Hun Sen as 
being malignly influenced by Thaksin. 
 In addition to Thaksin and his allies, a variety of political moves on the 
part of the Abhisit government have also helped evoke the spectre of Thaksin 
in the imagination of the Thai public. News of the revoking of Thaksin’s police 
rank and royal decorations, for example, have further driven a wedge between 
those already divided by their support for or opposition to Thaksin,74 as had the 
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earlier revoking of Thaksin’s Thai passport. The characterization of anyone who 
criticizes the government as Thaksin’s “proxy,” a traitor, or someone who is 
disloyal to the Thai monarchy has further intensified the divide. The hatred of 
Thaksin among the Thai establishment and the Abhisit government has helped 
to create the spectre of Thaksin to such a level that it has become a frame of 
reference and a guideline for the Abhisit government to administer the country. 
In short, the elites’ hatred of Thaksin has created the justification for the actions 
against him. 
 
 In October 2009, Thaksin called upon his PTP to abandon the agreement on 
the amendments to the 2007 constitution and seek instead to reinstate the 1997 
Constitution, which had been abolished by the September 2006 coup. Faced 
with this predicament, Prime Minister Abhisit threatened to stop the amendment 
process. Actually, the Democrat Party was never enthusiastic about supporting 
these amendments. It did so after being strongly urged to do so by its coalition 
partners. The amendment process was part of the deal the Democrat Party made 
with its coalition partners while forming the coalition. Abhisit slowed the process 
by first setting up a national reconciliation committee to study how to amend the 
Constitution before proposing to call for a referendum on the amendment bill.75 

Indeed, a termination of the amendment process would be an advantage to the 
Democrat Party - and the Party could absolve itself of breaking the deal with its 
coalition partners. So far, the Democrat Party is the only party which has not been 
affected by Article 237 of the 2007 Constitution. This article, which is one of the 
six articles the coalition partners wanted to amend, concerns political parties and the 
punishment of party executives. If electoral fraud is found involving one or more 
of the executives, the entire party has to be disbanded and its executives barred 
from politics for five years. Several coalition parties in the Abhisit government 
were affected by this article.76 

 
 
Role of the Military 
There has been a critical shift in the role played by the Thai army in its relations 
with the Thai public. In the past, the people of Thailand dared not come out to 
demonstrate in force for fear of being used as a pretext for the army to stage a 
coup. But now, Thai people are adopting protest and demonstration as a means 
to create situations where the army can intervene in politics to get rid of their 
enemies. The PAD’s rallies against Thaksin and his proxy governments served 
this purpose well. Second, the armed forces have been the greatest beneficiary 
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of  Thailand’s  recent  political  turmoil.  Their  annual  budget  has, increased 
substantially since the coup in 2006. Prior to the coup, the military worked with 
a limited budget of 86 billion baht. It rose dramatically to 115 billion baht in 
2007, 143 billion baht in 2008, and 167 billion baht in 2009 - an almost 100 per 
cent increase within three years. It was reported in late September that the armed 
forces received another 10 billion baht while Abhisit attended the G-8 meeting 
in New York.77 Allegedly, this was in exchange for the army’s promise not to 
launch a coup while he was away. An increase in the budget is thus inseparable 
from an increase in power. 
 Third, the pattern of military dominance in Thai politics has changed from 
that of the “white knight” who appears in times of crisis to rescue the nation by 
shaking things up and then setting the new rules of the political game, to that 
of the, critical referee. Action or inaction on the part of the armed forces in a 
critical political situation means the survival of the sitting civilian government. 
The military refused to follow the orders of two civilian governments of the 
PPP to stop the PAD’s siege of Government House and the airports in 2008 but 
suggested instead that the government either resign or dissolve the Parliament. 
However, it was more than ready to disperse the red-shirt protesters during the 
bloody Songkarn riot. Both incidents made a great difference to the governments 
concerned. Therefore, a sitting civilian government now has to rely heavily upon 
the support of the armed forces to stabilize its regime. Under these circumstances, 
the armed forces are not one part of the state machinery but acting as a state 
within the state. 
 Thus, previous attempts to depoliticize the military and make it subordinate 
to civilian authority, as in all mature democracies, have completely failed. The 
army has recently insisted that to be professional it needs to be “independent” 
from politics. The army chief once argued that a political problem must be 
resolved by political means. The army does not belong to the government. 
Rather, it belongs to the country and the Thai people. And its primary role is to 
protect the throne. This is quite interesting because the army now is not playing 
the role of power holder but acting as the decisive factor in the political arena. 
 Fourth, the resurgence of the military in politics was made possible by the 
imposition of the Internal Security Act. This act gave a new lease on life to 
the Internal Security Operations Command (ISOC), which plays an important 
role in internal security. The Prime Minister assumes the titular leadership of 
ISOC while the army chief is the real power holder. When a state of emergency 
is declared or the Internal Security Act is invoked, it allows the army chief to 
mobilize troops to maintain peace and order. The Abhisit government has invoked 
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the Internal Security Act several times to control the red-shirt rallies. The military 
has full authority under the security act to do whatever it deems necessary. In 
addition to the security act, the armed forces also have the Defence Ministry 
Act, which prohibits the Prime Minister from meddling with the reshuffle of 
the  military. 
 Finally, the armed forces have shown that they are masters of the political 
game during the recent Thai-Cambodian row. While the Abhisit government 
shallowly assumed the ultra-patriotic mode at the expense of the national interest,78 

the military, on the contrary, chose to befriend their Cambodian counterparts. 
The military argued that the conflict had been between the two governments but 
not the armed forces of the two countries. They even staged a friendly two-day 
meeting of the General Border Committee (GBC) in Pattaya to settle border 
disputes through peaceful means. The Thai and Cambodian armed forces agreed 
to cooperate at all levels to ensure the safety and peace of the people of the two 
countries.79 It is evident here that the Thai armed forces do not act as a security 
arm of the government. Rather, they have become their own boss. This is not a 
good sign for democratic government. Taken together, the armed forces are now 
more powerful than at any time over the past two decades. 
 
Conclusion 
Thailand’s political landscape by the end of 2009 was still plagued with problems 
emanating from the disruption of the democratic form of government by the most 
recent coup.80 In medical terms the body politic of Thailand has been really 
sick since the coup. All social and political institutions are facing a crisis of 
credibility and hence legitimacy. After three years of political turbulence, Thai 
politics has come to resemble greatly the Japanese Bunraku puppet theatre, as 
aptly described by the French literary critic Roland Barthes81 in the sense that 
all political forces have come out into the open.  
 The political awakening of the Thai rural masses and the ascendancy of the 
military in Thai politics would be the two main contending forces that will shape 
Thai politics in 2010. 
 
 
Notes 
I would like to thank John Benson, Carlo Bonura, Geoff Husic, Coreen Phuengkasem,  
and Thanasak Saijampa for their kind support. 
1  The two Prime Ministers before him were Samak Sundaravej and Somchai Wongsawat, 
 both from the People’s Power Party (PPP), the reincarnation of ousted Prime Ministers  



123
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

 Thaksin Shinawatra’s Thai Rak Thai (TRT) Party, which was dissolved by the junta- 
 appointed Constitutional Tribunal in May 2007. Samak died of liver cancer in late 
 November. 
2  “PM Abhisit Vows to be ‘Prime Minister for Everybody’”, The Nation (online), 
 18 December 2008. 
3  Both General Anupong Paochinda and Newin Chidchob, a leader of the defectors’ 
 faction, became “persons of the year” of The Nation newspaper. See “Persons of the 
 Year, Masters of the Game”, The Nation (online), 29 December 2008. 
4  Sanitsuda Ekachai, “Some Taking Matters into Own Hands”, Bangkok Post (online), 
 18 December 2008. 
5  Veera Prateepchaikul, “Into the Unknown with Newin”, Bangkok Post (online), 
 22 December 2008. 
6  Jacques Ranciere, Hatred of Democracy, trans. Steven Corcoran (London: Verso, 
 2006). 
7  See,  for  example,  Erik  M. Kuhonta,  “The Paradox of Thailand’s ‘People’s 
 Constitution’”, Asian Survey 48, no. 3 (2008): 373-92, and Allen Hicken, “The 2007 
 Thai Constitution: A Return to Politics Past”, Crossroads 19, no. 1 (2007): 128-60. 
8  Guy Debord, The Society of the Spectacle, trans. Donald Nicholson-Smith (New 
 York: Zone Books, 1995/2002). In Thailand this means a society in which images 
 replace substances, rhetoric takes over speech, and sensation and distorted information 
 overshadow accurate information. 
9  Thaksin was sentenced in October 2008 by the Supreme Court’s Criminal Division 
 for Political Office Holders to two years in jail for abuse of power in helping his 
 then-wife Khunying Potjaman Damapong buy a prime piece of land in Bangkok 
 from the state at much less than the market price in 2003, while serving as prime 
 minister. 
10  “Rubber Sapling Scandal: Teary Newin Gets a New Lease on Life, Leaving Many 
 Worried”, The Nation (online), 22 September 2009. 
11  “OAG Furious Over Sapling Case Fiasco”, Bangkok Post (online), 23 September 2009, 
 and “Graft Acquital: Prosecutors Blame AEC for Failed Case”, The Nation (online), 
 23 September 2009. 
12  “Rubber Sapling Verdict: Leaking of Verdict Groundless: Suthep”, The Nation (online), 
 24 September 2009. 
13  Assawin Pakkawan, “Changes Urged to Reporting Casualty Numbers in the South”, 
 Bangkok Post, 27 September 2009, p. 4, and <http://www.deepsouthwatch.org/nod/343>. 
14  “Court Clears Military in Tak Bai Case”, Bangkok Post, 30 May 2009, p. 3. 
15  “Fixing South ‘Will Take 20 Years’”, Bangkok Post, 8 August 2009, p. 3. 
16  “Chavalit Pushing Special Zone for South”, The Nation (online), 2 November 2009. 



124
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

17  Apinya Wipatayotin and Mongkol Bangprapa, “PM Moves to Free Rayong Projects 
 from Suspension”, Bangkok Post, 31 October 2009, p. 4. 
18  Bhanupong Nidhiprabha, “The Hard Road Ahead for Thailand’s Economic Recovery”, 
 Asian Economic Papers 8, no. 3 (2009): 113-37. 
19  Phusadee Arunmas, “Export Slowdown Eases With 3% Slide in October”, Bangkok 
 Post, 21 November 2009, p. Bl.. 
20  Chatrudee Theparat, “Chumpol: 14m Arrivals Still Possible”, Bangkok Post, 21 November 
 2009, p. BI0. 
21  “Korn Sees Employment Returning to Normal”, Bangkok Post, 28 November 2009, 
 p. B1. 
22  “Dubai Debt Crisis Rocks Markets”, Bangkok Post, 28 November 2009, p. 1. 
23  “Ministers Set to Discuss Dubai, Dong”, Bangkok Post, 29 November 2009, p. 1. 
24  “Losing Our Sense of Identity”, The Nation (online), 15 September 2009. 
25  “The Poor Understand the Word ‘Use’ and ‘Abuse’”, The Nation (online), 25 September 
 2009. 
26  “Abhisit Gets Radio Death Threats”, Bangkok Post, 21 November 2009, p. 1. 
27  “Repatriation of Hmong”, The Nation (online), 28 December 2009, “General Insists 
 Hmong Head Home Voluntarily”, Bangkok Post (online), 29 December 2009; “Govt 
 Boots out Hmong to World Fury”, Bangkok Post 27 December 2009, p. 1. 
28  “Daeng puen krung klang khom kor kor tor kheu tam phaeo ban” (Red stirs the city, 
 angry at EC, threatens to bum house), Thai Post, 24 December 2009: 1-2. 
29  “Apichart to Decide Democrat Party Case after New Year”, The Nation (online), 
 23 December 2009. 
30  “Jatuporn Reveals More Papers”, Bangkok Post (online), 23 December 2009. 
31  “Jatuporn Insists Govt Plan to Kill Thaksin”, The Nation (online), 23 December 
 2009. 
32  “No Plan for War with Cambodia, Says Abhisit”, Bangkok Post, 26 December 2009, 
 p. 1. 
33  “Thaksin Supporters Flock to Cambodia”, Bangkok Post, 20 December 2009. 
34  James Ockey, “Thailand in 2008: Democracy and Street Politics”, in Southeast Asian 
 Affairs 2009, edited by Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 
 2009) pp. 315-33. 
35  John Funston, ed. Divided Over Thaksin: Thailand’s Coup and Problematic Transition 
 (Singapore: Institute of Southeast Asian studies, 2009). 
36 Bangkok Post, 15 January 2009, p. 1. 
37 Matachon Daily, 14 October 2009, p. 1. 
38  Apiradee Treerutkuarkul, “Health Procurement Projects Put on Hold”, Bangkok Post, 
 3 October 2009, p. 2. 



125
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

39 Bangkok Post, 28 January 2009, p. 2, and 4 February 2009, p. 1. 
40 Bangkok Post, 21 February 2009, p. 1. 
41  “Health Officials Linked to Equipment Scam”, Bangkok Post (online), 14 October 2009. 
42 <http:/ /blog.nationmultimedia.com/thanong/2009/06/03/entry -1>. 
43  Phusadee Arunmas, “Govt Scores Poorly on Economy”, Bangkok Post, 30 November 
 2009, p. 1. 
44  Phusadee Arunmas, “Business to Give Its View on Economy”, Bangkok Post, 
 29 November 2009, p. 3. 
45 Bangkok Post, 9 January 2009, p. 1. 
46 The Nation (online), 5 October 2009. 
47  “Where Did Mr. Nice Get So Slippery?” Bangkok Post, 12 September 2009, p. 12. 
48  Tulsathit Taptim, “Are All the PM’s Men Revolting”, The Nation (online), 21 August 
 2009. 
49  “Abhisit says He’s Still in Driving Seat”, Bangkok Post, 22 August 2009, p. 1. 
50  “Poll: Police Chief Delay Due to PM’s Interference”, Bangkok Post, 18 October 2009, 
 p. 3. 
51  “The Big Issue: Police Chief Blues”, Bangkok Post, 13 September 2009, p. 2. 
52  “Prawit Vows to Stay on in Defence”, Bangkok Post, 12 September 2009, p. 3. 
53  “Coalition Discord Set to Heat Up”, Bangkok Post, 2 September 2009, p. 1. 
54  Thai Rath (online), 24 November 2009; Piyanart Srivalo, “Ruling Coalition is Slowly 
 Drifting Apart”, The Nation, 2 December 2009, p. l6A. 
55  Piyanart Srivalo, “Top Appointments Renew Coalition Tension”, The Nation (online), 
 2 September 2009. 
56  “Sorry About My Choice of Words”, Bangkok Post, 19 September 2009, p. 12. 
57 Bangkok Post, 17 October 2009, p. 1. 
58  “Southern PAD Chapter Back Railway Union”, Bangkok Post (online), 23 October 
 2009. Within a week, the stoppage cost the SRT 43 million baht in damages: 
 25 million baht in lost passengers and 18 million baht in lost freight charges. 
59  “Not Another Coalition Scrap”, Bangkok Post, 7 November 2009, p. 12. 
60  “More SRT Rallies Mean No Resolution: PM”, The Nation (online), 4 November 
 2009; “Sophon Would Never Hold Me Responsible: PM”, The Nation (online), 
 5 November 2009. 
61 Piyaporn Wongruang, “Getting the Rail Network Back on Track”, Bangkok Post, 
 8 November 2009, p. 4. 
62 “Please Sir, Stop the Strike”, Bangkok Post, 27 June 2009, p. 12. 
63  “Has Abhisit Begun to Regret that Embrace? The Nation (online), 27 August 2009. 
64  Gilles  Deleuze  and  Felix  Guattari,  A  Thousand  Plateaus:  Capitalism  and 
 Schizophrenia, trans. Brian Mussumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
 1987), pp. 351-427. 



126
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนสิงหาคม 2553 

65  Martin Petty, “Thaksin Raises Stakes with New Offensive”, Bangkok Post, 7 November 
 2009, p. 9. 
66  The idea of spectre is borrowed from Jacques Derrida, The Specters of Marx, trans. 
 Peggy Kamuf (New York: Routledge, 1994), and Jean Baudrillard, The Mirror of 
 Production, trans. Mark Poster (St. Louis: Telos Press, 1975). 
67  Details of the event are provided by Tulsathit Taptim, “Follow it with the Electors: 
 Now, the Real ‘Big Surprise’”, The Nation (online), 27 July 2009. 
68  Aekasach Sattaburuth, “Puea Thai Wins by a Landslide”, Bangkok Post, (online), 
 22 June 2009. 
69 “Thaksin Television?” The Nation (online), 24 November 2009.  
70 The Nation (International Edition), 16 November 2009. 
71  “Support for Govt Rockets after Protest”, Bangkok Post, 7 November 2009, p. 3. 
72 Achara Ashayagachat, “Recalling Ambassador Seen as ‘Over-Reaction’ in Dispute”, 
 Bangkok Post, 7 November 2009, p. 3. 
73  Wassana Nanuam, “Navy Chief Warns Govt on MoU”, Bangkok Post, 21 November 
 2009, p. 3. 
74  “Stripping Thaksin Medals Could Re-ignite Social Conflict”, Bangkok Post, 1 November 
 2009, p. 3. 
75  Kamol Hengkietisak, “Constitution Amendment Faces Hurdles”, Bangkok Post, 
 17 October 2009, p. 10. 
76 Other items to be amended include Article 190, which requires the government to 
 seek approval from Parliament on all international agreements, and Article 265, 
 which prohibits Cabinet members, Members of Parliament, their spouses, children, or 
 people acting for Cabinet members, or Members of Parliament to hold any positions 
 in government agencies or state enterprises. 
77 “The Public Purse”, Bangkok Post, 27 September 2009, p. 2. 
78  Supalak Ganjanakhundee, “Road to Nowhere”, The Nation, 2 December 2009, p. 16A. 
79 Wassana Nanuam, “Border Rows to be Fixed’ Amicably’”, Bangkok Post, 28 November 
 2009, p. 2. 
80 A detailed account of this period is provided by Chairat Charoensin-o-larn, “Military 
 Coup and Democracy in Thailand”, in Divided over Thaksin: Thailand’s Coup and 
 Problematic Transition, edited by John Funston (Singapore: Institute of Southeast 
 Asian Studies, 2009), pp. 49-79. 
81 Roland Barthes, “Lesson in Writing”, in Image Music Text, trans. Stephen Heath 
 (London: Fontana, 1977),  pp. 170-78. 






