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วารสารดํารงราชานุภาพฉบับนี้จัดทําข้ึนเน่ืองในโอกาสท่ีกระทรวงมหาดไทย ครบรอบ

การสถาปนา 120 ป ในวันที่ 1 เมษายน 2555 มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานตางๆ 
ของกระทรวงมหาดไทยทัง้ในอดตี ปจจบุนั และอนาคต  เพือ่ใหประชาชนและผูทีส่นใจจะไดทราบ
วากระทรวงมหาดไทยจะเดินไปในทิศทางใด

วารสารดํารงราชานุภาพ ฉบับที่ 42 ปที่ 12  มีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และกิจกรรมดานตางๆ ของกระทรวงมหาดไทยใหแกขาราชการและประชาชนท่ัวไปไดทราบ
ทั้งทางเว็บไซต และสื่อสิ่งพิมพตางๆ

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเขียนทุกทานที่สงบทความมาลงในวารสารฯ ฉบับนี้ อน่ึง 
บทความทุกเรือ่งในวารสารฉบับนี ้จะเผยแพรในเว็บไซตของสถาบันดาํรงราชานุภาพ   สาํนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.stabundamrong.go.th) ดวย  

   
กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ





  บทความพิเศษ 120 ป กระทรวงมหาดไทย 

1 เมษายน 2555

  120 ป แหงการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

  หนึ่งรอยย่ีสิบป มหาดไทย ยางกาวสูศตวรรษ
ที่สอง

  จากอดีตสูปจจุบันของมหาดไทย

  การบรหิารงานภาครัฐแนวใหมกบับทบาทของ 
กระทรวงมหาดไทย

   มหาดไทย... ไรนํ้ายา... จริงหรือ ?
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จดัการภาครฐัเพือ่ประโยชนสขุของประชาชน

  มุมมองหนึ่งทางการเมือง การปกครองและ
การบริหาร

  120 ป มหาดไทย รอยดวงใจรวมภักดี

   การสานเสวนาทางออกสาํหรบัความปรองดอง

ในสังคมไทย ?

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
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ชลัท  ประเทืองรัตนา
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ม.ล.ปนัดดา ดศิกุล2

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เ จ้าอยู่หัวไ ด้ มีพระบรมราชโองการตัง้
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 1 เมษายน  

พทุธศกัราช 2435 และได้ทรงมอบหมายให้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา-
ดํารงราชานภุาพ พระเจ้าน้องยาเธอ ดํารง

ตําแหนง่องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และ

พระกรณียกิจท่ีทรงมีคณุปูการตอ่แผน่ดนิไทย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านการศึกษา 
การตา่งประเทศ การทหาร การสาธารณสขุ  
และการปฏิรูปการปกครอง การบริหาร
ราชการแผ่นดินให้ทันสมัยทัดเทียมนานา
อารยประเทศ และองค์การยูเนสโกแห่ง
สหประชาชาติได้ถวายสดดีุให้พระองค์ท่าน
ทรงเป็นคนไทยคนแรกท่ีเป็น “บุคคลสาํคัญ
ของโลก” เม่ือ พ.ศ. 2505 ยงัความภาคภมิูใจ
แก่คนไทยทัง้ชาติ

ย้อนหลังกลับไปกว่า 120 ปี เม่ือ
พระเจ้าซาเรวิช รัชทายาทรัสเซีย ซึง่ต่อมา
ภายหลงัได้ทรงขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้า
ซานิโคลสัท่ี 2 ได้เสด็จมาเยือนสยาม เพ่ือ
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวง 

รัชกาลท่ี 5 ผู้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ 

กรมหม่ืนดํารงราชานภุาพเป็นราชทตูพิเศษ
ผู้แทนพระองค์เสดจ็ไปเย่ียมตอบพระเจ้าซาเรวิช 
ยังผลให้เกิดความสนิทชิดเชือ้ระหว่าง

พระราชวงศ์ของทัง้สองประเทศตัง้แตน่ัน้มา  

โดยรัสเซียได้มีส่วนสําคญัในฐานะมิตรแท้
ของประเทศสยาม ในการช่วยเจรจาไม่ให้

120 ปี กระทรวงมหาดไทย 
1 เมษายน 25551

1 เผยแพร่ทางสถานีวิทยกุรมประชาสมัพนัธ์ และรายการมหาดไทยชวนรู้ สวพ.91 วนัท่ี 1 เมษายน 2555
2 ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ประธานพิพิธภณัฑ์และหอสมดุสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ www.prince-damrong.moi.go.th
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องักฤษและฝร่ังเศสกระทําการอนัรุนแรงหรือ

ยึดสยามเป็นเมืองขึน้ด้วย พระเจ้าซาเรวิช

ทรงตรัสว่า สยามเป็นประเทศท่ีเจริญแล้ว

และมีความสงา่งามตามโบราณ ราชประเพณี
ในสายตาของชาวโลก อีกทัง้ผู้ ปกครอง
แผน่ดนิ คือ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัก็ทรงเป่ียม
ด้วยทศพิธราชธรรมในการอภิบาลรักษา
ประชาราษฎรให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข 
ประการนี ้สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ 
จึงได้ทรงทําหน้าท่ีทางสัมพันธภาพกับ
ต่างประเทศด้วยดีสมตามพระราชประสงค์ 
ผลปรากฏให้ประเทศไทยคงเป็นประเทศ

เดียวในภูมิภาคท่ีสามารถธํารงความเป็น
เอกราชไว้ได้ ความภาคภมูใิจน้ี จงึสมควร
ที่เยาวชนจะได้ช่วยกันจารึกจดจําไว้
อย่างม่ันคง เพ่ือให้กลับกลายเป็นแรง

บันดาลใจในการช่วยกันดํารงรักษา
ประเทศชาติ

นบัเป็นเร่ืองท่ีไม่เคยทรงคิดฝัน เพราะ
การเสด็จไปเยือนรัสเซียคราวนัน้ ยงัได้รับ

พระราชทานพระอนุญาตให้เสด็จไปยัง

ประเทศอียิปต์และอินเดียในขากลบั เพ่ือจะ

ได้หาความรู้ประกอบเปรียบเทียบกบัท่ีได้ไป

ทอดพระเนตรเห็นมาใน

ยโุรป  เพ่ือสอดคล้องกบั

ประโยชน์ของกระทรวง

ธรรมการ (กระทรวง

ศึกษาธิการปัจจุบัน )  
โดยทรงขวนขวายหาวิชา
ความรู้ในทุกๆ  เ ร่ือง
ตลอดเ ส้นทางเสด็จ 
จนใครต่อใครพากัน
กลา่วขานว่าผู้แทนองค์

พระมหากษัตริย์สยามสวมบทบาทเป็น “ครู” 
โดยแท้ เพราะไม่ว่าจะเสด็จ ณ ท่ีใด หยุด 
ณ แหง่หนไหน หวัข้อเร่ืองจริยธรรมทางด้าน
การศกึษาจะถกูกําหนดให้อยูใ่นพระทยัเป็น
อนัดบัแรกเสมอ อยา่งเชน่ การท่ีทรงตรัสแก่
นกัการศกึษาวา่ พระราชประสงค์ของสมเดจ็
พระพทุธเจ้าหลวง คือ การเสริมสร้างเยาวชนไทย
ให้เป็นคนดี หาใชเ่พียงเก่งกล้าสามารถ แต่
กลบัทจุริตคดโกงแผ่นดิน ยงัผลเสียหายแก่

ชาตบ้ิานเมือง  
จนกระทัง่เสดจ็กลบัมาถงึกรุงเทพฯ ใน

ชว่งปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2435 เพียงไม่
ก่ีวนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัก็ทรงมี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็ฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน



  วารสารดํารงราชานุภาพ > 3 

เสดจ็ในกรมเคยทรงเลา่ประทานไว้แก่ 

ม.ร.ว. สงัขดศิ ดศิกลุ ผู้เป็นหลานชายใหญ่วา่ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมิได้เคยทรงตรัสถาม

ความสมคัรใจท่ีจะให้ย้ายไปเป็นปฐมเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การปฏิรูประบบ

การบริหารราชการแผ่นดินของสยามใหม่

แม้แต่น้อย กล่าวคือ มิได้เคยทรงทราบ

มาก่อนเลย อาจเป็นด้วยสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ทรงทราบถึงความรักความผกูพนัท่ีสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงฯ ทรงมีตอ่กระทรวงธรรมการ 
หรือถ้าหากทรงถามก็อาจต้องกราบบงัคมทลู
วา่ ไม่ถนดัหรือขอไม่ไปกระทรวงมหาดไทย
จะดีกว่า เลยทรงโปรดเกล้าฯ ให้เสร็จเร่ือง
เสร็จราวไปโดยไมต้่องไตถ่ามเสยีทีเดียว

อยูม่าวนัหนึง่ ภายหลงัท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
แล้ว จงึมีรับสัง่ให้ไปเข้าเฝ้าฯ สมเดจ็ฯ กรม
พระยาดํารงฯ จงึได้กราบบงัคมทลูปรับทกุข์
วา่ ด้วยใจทัง้ดวงยงัคงฝังอยูแ่ตง่านทางด้าน
การศึกษา หากได้ทําหน้าท่ีต่อไปคงจะ
สามารถจดัให้ดีแก่เดก็นกัเรียนได้ แตร่าชการ
กระทรวงมหาดไทยนัน้ใหญ่ การงานดูจะ

ผิดแผกไปจากท่ีเคยทรงปฏิบตั ิหากพลาดพลัง้
ลงไปอยา่งไร จะพานเส่ือมเสยีถงึพระเกียรตยิศ
ของในหลวง แต่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

ตรัสตอบวา่ ในสว่นพระองค์ยอ่มทรงเช่ือแน่

วา่เสดจ็ในกรมจะสามารถจดักระทรวงธรรมการ
ให้ดีได้ แตห่ากเพียงการศกึษาเรียบร้อยเทา่นัน้ 

แล้วบ้านเมืองกลบัต้องถกูปกครองเป็นเมืองขึน้

ชาตอ่ืินเขา กรมดํารงฯ จะทรงจดัการศกึษา

ตามใจชอบได้อย่างไร  ให้ทรง รับงาน

มหาดไทยไว้ แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัจะ

ทรงชว่ยเอง โดยทรงรับเป็นครูให้ตัง้แตบ่ดันัน้

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ  

ทรงอุ่นใจคลายความวิตกหลงัจากได้รับฟัง

ข้อเทจ็จริง อนัถือเป็นพระบรมราชาธิบายวา่  
เหตุใดจึงทรงไว้วางพระราชหฤทยัพระเจ้า
น้องยาเธอพระองค์นีอ้ย่างท่ีสุด จึงกราบ
บงัคมทลูรับวา่ จะพยายามสนองพระเดชพระคณุ
ตามพระราชประสงค์นัน้โดยเตม็กําลงัสติ
ปัญญาความสามารถ แตใ่คร่ขอพระราชทานพร
ไว้อย่างหนึ่งว่า ถ้าทรงพระราชดําริเห็นวา่
จะทรงงานด้านมหาดไทยไปไม่สําเร็จ ก็ขอ
ให้ได้กลบัไปรับราชการกระทรวงธรรมการ 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง
สญัญาตามพระประสงค์นัน้

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ
ได้ทรงกราบถวายบงัคมลาออกจากตําแหนง่
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในสมยัรัชกาล
ท่ี 6 ด้วยทรงพระประชวร เม่ือวันท่ี 12 
สงิหาคม 2458 ซึง่รวมแล้วเป็นเวลาท่ีทรงรับ

ราชการสนองพระเดชพระคณุถวายท่ีกระทรวง
มหาดไทย ทัง้สิน้ 23 ปี นานพอท่ีได้ทรงชว่ย
เสริมสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่กระทรวงมหาดไทย

ในความมุง่มัน่ “บําบดัทกุข์ บํารุงสขุ” ประชาชน

มาตราบจนทกุวนันี.้
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ณิทฐา แสวงทอง1

วนัท่ี 1 เมษายน พทุธศกัราช 2435 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ทรงมีพระบรมราชโองการตัง้กระทรวงตา่งๆ 
ขึน้เป็นปฐมบท กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึง่
ในกระทรวงท่ีได้จัดตัง้ขึน้ในครัง้นัน้ และ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น
องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรม

พระยาดํารงราชานภุาพได้ทรงวางรากฐาน
การปกครองไว้อย่างมั่นคง  และตลอด

ระยะเวลา 12 ทศวรรษท่ีผ่านมา กระทรวง
มหาดไทยได้ขับเคลื่อนงานการพัฒนา 
งานบริหารราชการแผ่นดินและงานบริการ
ประชาชนภายใต้ปณิธาน  “บําบัดทุกข์ 
บํารุงสขุ” มาอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนาน

ในโอกาส ท่ีกระทรวงมหาดไทย 

ครบรอบการสถาปนา 120 ปี ในวันท่ี 1 
เมษายน 2555 กระทรวงมหาดไทย ได้จดั
กิจกรรมเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองขึน้ โดยมี
วตัถปุระสงค์

1. เ พ่ือเชิดชูสมเด็จพระเจ้าบรม-

วงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ให้เป็น
แบบอย่ า ง ในการประพฤติป ฏิบัติ ตน

120 ปี แห่งการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย

1 หวัหน้าสาํนกังานจงัหวดัมกุดาหาร
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ของคนมหาดไทย 

2. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ในการนําไปปรับบทบาทกระทรวงมหาดไทย

ในการบําบดัทกุข์ บํารุงสขุ ให้สอดคล้องกบั

การเปลี่ยนแปลงทัง้ในระดับประเทศและ

ระดบัโลก

3. เพ่ือปรับปรุงการบริการประชาชน

ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ให้มีคณุภาพตรงตาม
ความต้องการของประชาชน

โดย มีการแต่ งตั ง้ ท่ี ป รึ กษาและ
คณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรม 
คณะทํางานฯ ทัง้ฝ่ายข้าราชการประจํา 
ข้าราชการบํานาญ สมาคมต่างๆ มาร่วม
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดกิจกรรม 
สรุปได้ ดงันี ้

1. งานวันที่ระลกึคล้ายวันสถาปนา

กระทรวงมหาดไทย ประจําปี 2555 ในวนั
ท่ี 1 เมษายน 2555 มีการจดักิจกรรมตา่งๆ 

เชน่  

1.1 พิ ธีวางพานพุ่มดอกไม้

ถวายสกัการะ พระอนสุาวรีย์สมเด็จฯ กรม

พระยาดํารงราชานภุาพ 

1.2 การกลา่วสดดีุยกยอ่งองค์

ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย                                                                 

1.3 การประกาศเจตนารมณ์

กระทรวงมหาดไทย ในการเป็นองค์การท่ีมี
สมรรถนะสงู พร้อมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนาองค์การ ทัง้ภารกิจ 
โครงสร้าง  รูปแบบการบริหารราชการ
สว่นภมิูภาค วิธีการทํางานให้สอดคล้องกบั
แนวคิดยุทธศาสตร์ และผลประโยชน์ของ
ชาติในทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี การมีส่วนร่วมของ
ทกุภาคสว่น และการกระจายอํานาจ ในอนัท่ี
จะทําให้กระทรวงมหาดไทยในปัจจบุนัและ

อนาคต สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีเพ่ือ
บําบดัทกุข์ บํารุงสขุให้แก่ประชาชน การสร้าง
ความเจริญรุ่งเรือง และธํารงอยูข่องประเทศ 
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
1.4 พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทนุ

แมข่องแผน่ดนิและกองทนุพฒันาเดก็ชนบท

ในพระราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

1.5 พิธีสงฆ์ 

1.6 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
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ทองคําและประกาศเกียรติคณุให้พลเมืองดี 

โดยในปีนีมี้พลเมืองดีท่ีได้ช่วยเหลือสงัคม 

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตาม

หลกัเกณฑ์และระเบียบของ “กองทนุสง่เสริม

และสงเคราะห์พลเมืองดี” จํานวน 7 ราย 

ประกอบด้วย 

1) นางสาวลลติา หาญมนตรี 

ภมิูลําเนาจงัหวดัอ่างทอง นกัเรียนโรงเรียน
โพธ์ิจินดามณี เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 ได้
เข้าไปชว่ยเหลอืเพ่ือนท่ีกําลงัจมนํา้ จนสามารถ
ช่วยเพ่ือนได้สําเร็จ แต่ตนเองหมดแรงและ

จมนํา้เสยีชีวิต

2) นายอาํนาจ พวงสูงเนิน 
ภมิูลําเนาจงัหวดับงึกาฬ อาชีพขบัรถแท็กซ่ี 

เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2554 ได้พยายาม

ขับรถขวางคนร้ายท่ีก่อเหตุจี ชิ้งรถยนต์

ขณะกําลังหลบหนี แต่ถูกคนร้ายยิงจน

เสยีชีวิต เหตเุกิดบริเวณอนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู

3) นายพยงค์  สุดสงวน 

ภมิูลาํเนาจงัหวดัสมทุรปราการ อาชีพขบัรถ

จกัรยานยนต์รับจ้าง เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 

2554 ได้ เ ข้าช่วยเหลือประชาชนท่ีถูก
กระชากกระเป๋า โดยได้ขบัรถจกัรยานยนต์
ไล่ติดตามคนร้ายและใช้เท้าถีบรถของ
คนร้ายจนรถเสยีหลกัล้มลง  แตค่นร้ายตัง้หลกั

เร่งเคร่ืองหลบหนีไปได้  
4) เด็กชายอําพล อักสวง 

ภูมิลําเนาจังหวัดนนทบุรี  เ ม่ือวันท่ี  25 
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ตลุาคม 2554 ช่วงท่ีเกิดอทุกภยั ได้เข้าไป

ชว่ยกรอกกระสอบทราย ท่ีวดัปากนํา้ ตําบล

สวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

เพ่ือนําไปอุดรอยร่ัวพนังกัน้นํา้ท่ีชาวบ้าน

และทางวดัชว่ยกนัสร้าง ตอ่มาพนงักัน้นํา้ได้
พงัลง กระแสนํา้ได้พดัร่างเด็กชายอําพลฯ 

ไปติดกับบันไดกุฏิพระและนํา้ได้ไหลบ่า

กระทบร่างของเดก็ชายอําพลฯ ประกอบกบั
มีกระสอบทรายและไม้คํา้ยนัพนงักัน้นํา้ทบั 
จนเป็นเหตเุสยีชีวิต

5) นายปวัน ชาประเสริฐ 
ภูมิลําเนาจังหวัดอุทัยธานี นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทพัทนัอนสุรณ์ 
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2554  ได้เข้าชว่ยเหลอื
เพ่ือนนกัเรียนท่ีกําลงัจะจมนํา้จนปลอดภยั 
แต่ตนเองกลบัถกูคลื่นลกูใหญ่ซดัจนจมนํา้
เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณหาดทรายแก้ว 
เกาะเสม็ด ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง

6) น าย สุ ก รี  ค ง เ นี ย ม 
ภูมิลํา เนาจังหวัดพัทลุง  เ ม่ือวัน ท่ี  27 
ธนัวาคม 2554 ได้เข้าชว่ยเหลอืประชาชนท่ี

ถกูคนร้าย 2 คน ใช้อาวธุปืนจีชิ้งรถ เงินสด
และสร้อยคอทองคํา จึงถูกคนร้ายใช้ปืนจี ้
และตอ่สู้กนั จนถกูคนร้ายยิงเสยีชีวิต

7) นายสมัคร บรรณบด ี

ภูมิลําเนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือ

วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีรถเสียบริเวณถนนเลียบคลอง

ระพีพฒัน์ ตําบลคลองสี ่ อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี ขณะนัน้ได้มีคนร้าย 2 คน 

ผ่านมาขโมยรถของนายสมคัรฯ ท่ีจอดอยู ่

นายสมคัรฯ จงึว่ิงตามและกระโดดเกาะท้าย

รถ แต่คนร้ายได้ขบัรถหนีด้วยความเร็วสงู

เป็นเหตใุห้นายสมคัรฯ ตกจากรถจนเสียชีวิต

2. จัดนิทรรศการ ระหวา่งวนัท่ี 30 
มีนาคม - 7 เมษายน 2555 ณ สวนอมัพร 
ประกอบด้วย การแสดงบอร์ดนิทรรศการ
ประวตัสิมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ 
ประวตัิกระทรวงมหาดไทย ผลงานเก่ียวกบั
การให้บริการประชาชนของกรม รัฐวิสาหกิจ 
กทม. การจดัซุ้ม OTOP อาหารอร่อย 4 ภาค

3. ก า ร จั ดพิ ม พ์ ห นั ง สื อ แล ะ
เอกสารสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ การพิมพ์ซํา้
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หนังสือเทศาภิบาล พระนิพนธ์ของสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารง-

ราชานภุาพ และเพ่ิมเตมิโดยพระยาราชเสนา 

นบัเป็นเอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

กบักระทรวงมหาดไทย และให้ข้อมลูความรู้

ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวกับการปกครองของไทย 

จํานวน 10,000 เล่ม และหนงัสือ 120 ปี 

กระทรวงมหาดไทย
4. การจดัสัมมนาทางวชิาการ 

 4.5 สมัมนาทางวิชาการ มีการ
จดัสมัมนาทางวิชาการ ประกอบด้วย 

4.1.1 สัมมนาเปิดบ้าน 
- เปิดใจ (Open - house Seminar) เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น เร่ือง “ถอดรหสัมหาดไทย :  
ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” ในวนัศุกร์
ท่ี 22 มิถนุายน 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี 
(นายพลากร สวุรรณรัฐ) เป็นประธาน ผู้อภิปราย
ประกอบด้วย 1) ศ.ดร.นนัทวฒัน์ บรมานนัท์ 
2) ศ.ดร.ชาตชิาย ณ เชียงใหม ่ 3) ดร.สลีาภรณ์ 
บวัสาย 4) นายสมพร ใช้บางยาง 5) นายมนชุญ์ 
วฒันโกเมร เป็นผู้ ดําเนินการอภิปราย 

4.1.2 สัมมนาภูมิภาค 

(Reginol Seminars) เพ่ือรับฟังความคดิเหน็
จาก  ผู้ ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด 
นายอําเภอ กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นําองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ นําภาคประชาสงัคม 

และผู้ นําชมุชน  ในระดบัภาค 4 ภาค รวม 
4 ครัง้ กําหนดจดัสมัมนาท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่

สุราษฎร์ธานี  พระนครศรีอยุธยา  และ

ขอนแก่น

4.1.3 สัมมนาภายใน 

(IN - house Seminar) เพ่ือระดมความคดิเหน็

จากคนมหาดไทย เพ่ือกําหนดเป็นยทุธศาสตร์

และแนวทางการดําเนินงานตอ่ไป

5. การจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อสาธารณชนทั่ วไป  โดยกระทรวง
มหาดไทย มอบหมายให้ กรม รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ในสงักดักระทรวงมหาดไทย รวมทัง้
จงัหวดั อําเภอ ได้จดัทําโครงการ/กิจกรรม 
ในลักษณะ ท่ีเป็นการพัฒนา และ/หรือ 
บริการประชาชน เชน่

 5.1 กรมท่ีดิน จัดทําโครงการ 

“120 ปี มหาดไทย กรมท่ีดนิใสใ่จประชาชน”
 5.2 กรมการปกครอง  จัดทํา
โครงการ “120 ปี มหาดไทย กรมการปกครอง

รวมใจ อํานวยความเป็นธรรม นํารอยยิม้สู่
ปวงประชา”

 5.3 กรมการพฒันาชมุชน จดัทํา

โครงการ “120 ปี มหาดไทย แก้ปัญหา
ความยากจนเชิงบรูณาการ”
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 5.4 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

จดัทําโครงการ “คลนิิกหมออาคาร สืบสาน 

120 มหาดไทย”

 5.5 กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย  จัดทําโครงการ  “120 ปี 

กระทรวงมหาดไทย ร่วมสร้างความปลอดภยั

ให้ประชาชน”

 5.6 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน จดัทําโครงการ “120 ปี มหาดไทย 
ท้องถ่ินรวมใจบริการประชาชน”
 5.7 การไฟฟ้านครหลวง จดัทํา
โครงการ “120 ปี กระทรวงมหาดไทย นํา้ด่ืม
ปลอดภัยด้วยมาตรฐานการติดตัง้ระบบ
สายดนิ การไฟฟ้านครหลวง”  
 5.8 กา ร ไฟ ฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค 
จดัทําโครงการ “เยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะ
โลกร้อน ในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวง
มหาดไทย” 

 

 

 
 

 5.9 ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง 

จดัทําโครงการ “120 ปี มหาดไทย บริการ

ประปาเพ่ือประชาชน”

 5.10 การประปาส่วนภูมิภาค 

จดัทําโครงการ “120 ปี มหาดไทย กปภ. เตมิ

นํา้ใจให้ประชาชน”

 5.11 อ ง ค์ ก า ร ตล าด  จั ด ทํ า

โครงการ “120 ปี มหาดไทย องค์การตลาด 
บริการชมุชน อยา่งยัง่ยืน”
 5.12 สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  จัด ทํา โครงการ  “ 120  ปี 
กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์ดํารงธรรม นํา
รอยยิม้สู่ประชาชน” (Smile Line Smile 
Team 1567) และจดัทําโครงการ “120 ปี 
กระทรวงมหาดไทย : บําบดัทกุข์ บํารุงสขุ 
แบบ ABC”

 5.13 กรุงเทพมหานคร  จัดทํา
โครงการ “รถบริการเคล่ือนท่ีกรุงเทพมหานคร” 

(Bangkok Mobile service)

สาํหรับจงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้ร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการ 

การแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
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จดักิจกรรมการขดุลอกคลอง การปรับปรุง
ถนน การเสริมสร้างชมุชนด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย โครงการอําเภอ
ยิม้...เคลื่อนท่ี การให้บริการประชาชน
ด้านการทะเบียนท่ีห้างสรรพสนิค้า มอบทนุ
การศึกษา ผ้าห่ม ถงุยงัชีพ ให้กบัเด็กและ
ประชาชนในพืน้ท่ี ผู้ ว่าราชการจังหวดัพบ
ประชาชน การจดัทําระบบฐานข้อมลูท่ีดิน
และหลกัฐานแผนท่ีในระบบ GIS กิจกรรม
การพฒันาด้านตา่งๆ 

6. โครงการ “มหาดไทย...ดํารงธรรม 
ดํารงราชานภุาพ” เป็นโครงการท่ีจดัขึน้เพ่ือ 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ในโอกาส 150 ปี 
วนัประสตูิ และครบรอบ 120 ปีกระทรวง

มหาดไทย รวมทัง้ครบ 50 ปีท่ีองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้เป็น

บคุคลสาํคญัของโลก ด้วยการสืบสานหลกัแหง่

การเป็นผู้ ดํารงธรรม ทัง้ในเร่ืองหลักคิด 
หลักการทํางาน  และหลักการดํารงตน 

รวมทัง้ยกย่องเชิดชเูกียรติ

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ประเภทต่างๆ ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ท่ียดึมัน่

ในความซ่ือสัตย์  สุจริต 

เสียสละ  ทุ่ม เทในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ี และเคร่งครัด

ในคณุธรรมความดีตามวิถี
แ บ บพอ เ พี ย ง ใ ห้ เ ป็ น

บุคลากรต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของ
กระทรวงมหาดไทย โดยการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทัว่ไป และหน่วยงานเสนอช่ือ
ประกอบกบัการลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บข้อมลูเชิงลกึ
และเชิงประจกัษ์ ตดัสินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในหลาย
สาขา

สาํหรับผู้ ท่ีได้รับการคดัเลอืก จะได้รับ

รางวลั “ดํารงราชานภุาพ” ซึง่ตวัรางวลั คือ 
“พระราชสห์ี” พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท 
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และใบประกาศเกียรติคณุ โดยแบ่งรางวลั 

ออกเป็น 8 สาขา ดงันี ้

 6.1 รางวัลเกียรติยศ สําหรับ

บุคลากรกระทรวงมหาดไทยท่ีประกอบ

คณุงามความดีให้แก่กระทรวงมหาดไทย

 6.2 รางวัลสําหรับข้าราชการ

ประจํา

 6.3 รางวัลสํ าห รับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
 6.4 รางวลัสําหรับลกูจ้างประจํา 
พนกังานราชการและลกูจ้างชัว่คราว
 6.5 รางวัลสําหรับข้าราชการ 
พนกังานและลกูจ้างขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน

 6.6 รางวลัสําหรับผู้บริหารและ

สมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

 6.7 รางวลัสาํหรับผู้ปกครองท้องท่ี 

(กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)

 6.8 รางวัลสําหรับอาสาสมัคร

ประเภทตา่งๆ (สมาชิก อส. สมาชิก อปพร.) 

ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ 
นบัเป็นงานที่  “คนมหาดไทย ” พยายาม
ท่ีจะสรรค์สร้างขึน้มา เพ่ือเทิดพระเกียรต ิ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ และ
เป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 120 ปี แหง่การ
สถาปนากระทรวงมหาดไทย จงึขอเชิญชวน
ทกุทา่นเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่วข้างต้น
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ในปี พ.ศ. 2532 ผมได้เขียนบทความ  
หนึ่งร้อยปีมหาดไทย หนึ่งร้อยปีแห่งความ
โดดเด่ียว

“นบัจากนี ้ ต่อไปอีก 3 ปี กระทรวง
มหาดไทยจะมีอายุครบหน่ึงร้อยปี ยืนยง
คงกระพนั ผ่านกระแสธารของกาลเวลา 
นับเนื่องจากการสถาปนากระทรวงในปี 
พทุธศกัราช 2435”

และ
นับจากนี ้
ไปไม่ถึง 3 
เ ดื อ น 
กระทรวง
มหาดไทย
จะ มี อ ายุ

ค รบหนึ่ ง
ร้อยย่ีสิบปี 
ใ น เ ดื อ น

เมษายน 2555 หา่งจากหนึง่ร้อยปีมหาดไทย

ในปี 2535 ชัว่พริบตาเดียว กลบักลายเป็น
หนึ่งร้อยย่ีสิบปี อย่างไม่น่าเช่ือ ขณะท่ีเรา

ยังไม่เห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลง

อยา่งขนานใหญ่ ในรอบย่ีสบิปีท่ีผา่นมา
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการ

ปฏิรูปเชิงปฏิวตั ิ(Evo - Revolution - มาจาก 
Evolution Revolution) ท่ีมีการเปลีย่นแปลง
อย่างขนานใหญ่อย่างแนบเนียนนุ่มนวล 
แทนท่ีการปฏิวัติ เ ชิงปฏิ รูป  (REVO - 
Evolution มาจาก Revolution Evolution)  
คือ การเปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน 

ดงัเช่นการ
เปลีย่นแปลง
ในรัชสมัย
รัชกาลท่ี 5 
ไม่ปรากฏ
ให้เห็นอีก
เลย 

หนึง่
ร้อยปีผา่นไป 
กระทรวง

มหาดไทย ท่ีเคยมีบทบาทโดดเดน่ผลบิานใน

วิถีชีวิตประชาชน (The Spring MOI) กลาย
เป็นกระทรวงท่ีเงียบงนั (The Silent MOI)   

การปรับเปลี่ยนองค์กร ระเบียบ กฎหมาย

หน่ึงร้อยย่ีสบิปี มหาดไทย 
ย่างก้าวสู่ศตวรรษที่สอง

ภกัดิ์  รัตนผล
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อย่างสร้างสรรค์ไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด 

ตรงกนัข้ามมหาดไทยกลบักลายเป็นถกูรุกไล่

จากกระแสการเมืองท่ีพยายามจะครอบงํา 

และทําลายระบบคณุธรรม (Merit System) 

กระแสการดิน้รนของนกัการเมืองท้องถ่ินท่ี

พยายามจะดิน้รนเคลือ่นไหวเป็นกระบวนการ

ให้พ้นจากกระทรวงมหาดไทย

ประเดน็หลักที่ยังค้างคาต่อเน่ืองมาจาก 
20 ปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง

หน่ึงคือ กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีขบัเคลือ่น
จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งอย่าง
รวดเร็ว เพราะโลกเลก็ลง ตวัอยา่งของ ARAB 
Spring ทําให้เห็นได้เด่นชัดถึงกระแส
ประชาธิปไตยในการปฏิรูประบบการเมือง
การปกครองท่ีมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นหลกั  องค์กรใดท่ียงัไมอ่อ่นไหว
ตอ่การเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถดํารงอยู่
ในสงัคมได้

สองคือ ผลพวงของกระแสโลกาภิวตัน์
ดังกล่าว ก่อให้เกิดกระแสการเรียกร้อง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ 

ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ข้อหาใหญ่ คือ
การรวมศนูย์อํานาจไว้ท่ีสว่นกลาง และอยูท่ี่

จังหวัด จึงเรียกร้องให้ยกเลิกภูมิภาค ให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ปกครอง

ตนเอง กระทรวงมหาดไทย ซึง่ทําหน้าท่ีเป็น

ตวัแทนของรัฐบาลในการกํากบัท้องถ่ิน ถกู

เรียกร้องให้ยกเลิก และให้มีการเลือกตัง้

เข้ามาแทนการแตง่ตัง้

กระแสนี รุ้นแรง  ขับเคลื่อนไปทั่ว

ทกุภาค กระทรวงมหาดไทย จะปฏิรูปรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ใหม่อย่างไร ให้เกิดดลุยภาพ

ระหวา่งรัฐกบัท้องถ่ิน หรือจะวางแผนระยะ

ยาวข้ามขอบฟ้า ไปสู่รูปแบบการปกครอง 

ท่ีมีการปกครองน้อยท่ีสุด หรือไม่ต้องมี
การปกครองเลย (The best government 
is the least government) กลา่วคือประชาชน
ปกครองตนเองโดยไมต้่องมีองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน

สามคือ  มหาดไทยจะต้องปรับ
บทบาทของผู้วา่ราชการจงัหวดั นายอําเภอ 
ให้ทําหน้าท่ีกํากบั (Monitor) ท้องถ่ิน ให้เกิด
การบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนา
จังหวัด จะต้องลงมือศึกษารูปแบบในเชิง
โครงสร้าง อํานาจ หน้าท่ี อยา่งจริงจงั รวมถงึ
ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 
เชน่ กรุงเทพ มหานคร เมืองพทัยา วา่มีจดุออ่น 
จุดแข็งอย่างไร  ท่ีผ่านมาเมืองพัทยามี

ประสทิธิภาพเหนือกวา่จงัหวดั ในการแก้ปัญหา

ท้องถ่ินเพียงใด  กรุงเทพมหานครสู้ ศึก
มหาอทุกภยัอยา่งนา่พอใจเพียงใด

ส่ี คื อ  กระแสการป รับตัว เ ข้ าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจกับอาเซียน (ASIAN) 

กระทรวงมหาดไทย จะเตรียมชมุชนในชนบท
รับมือกับวิถีอาเซียนได้อย่างไร วิถีชุมชน
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ท่ีออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรม จะถกูกระทบขนานใหญ่ 

ปัญหาการไหลบา่ของสนิค้าเกษตรอยา่งเสรี 

ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติดท่ี

จะรุนแรงขึน้ กลไกของมหาดไทยร่วมกับ

ท้องถ่ินจะต้องพร้อมสรรพ ในการรับมือ

กับปัญหาและโอกาสใหม่ท่ีชุมชนจะได้รับ 

การปรับรูปแบบและคุณภาพของสินค้า 
OTOP การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
การมุง่สูเ่กษตรกรรมอินทรีย์ การคงอตัลกัษณ์
ของวฒันธรรม ประเพณี ท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กรมการพัฒนาชุมชน นายอําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องวาง
ยทุธศาสตร์ให้ทนัทว่งทีก่อนปี พ.ศ. 2558

ห้าคือ การสงัคายนาระเบียบ กฎหมาย 
ท่ีอาจล้าหลังไม่ทันกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนไป เช่น กฎหมายลกัษณะปกครอง
ท้องท่ี  พ .ศ .  2457 บทบาทของกํานัน 
ผู้ ใหญ่บ้าน  ในฐานะผู้ ปกครองท้อง ท่ี 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะ
ผู้ ปกครองท้องถ่ิน จะปรับรูปแบบความ
สัมพันธ์ในเชิงอํานาจหน้าท่ีอย่างไรให้

เสือสองตวันีอ้ยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

ในเดือนเมษายน 2555 มหาดไทยจะ

ครบ 120 ปี ประกอบกบัในเดือนมิถนุายนนี ้

จะถึงวาระครบรอบ150 ปี วนัประสตูิของ

สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

องค์ปฐมเสนาบดี  กระทรวงมหาดไทย 

ผู้ทรงวางโครงสร้างพืน้ฐาน ของกระทรวง

มหาดไทยท่ีทรงประสิทธิภาพในยคุ 120 ปี

ท่ีแล้ว จนเป็นกระทรวงท่ีทําหน้าท่ีบําบดัทกุข์ 
บํารุงสุขให้กับประชาชนมายาวนาน ด้วย
พระปรีชาสามารถของพระองค์

มหาดไทยยุคแรกเร่ิมผ่านศตวรรษท่ี
หนึง่ไปแล้ว กําลงัจะก้าวยา่งเข้าสู ่ศตวรรษ
ท่ีสอง เราจะก้าวย่างอย่างไร ในการปฏิรูป 
ทบทวนโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี ตามกระแส
โลกาภิวตัน์   และสภาวะแวดล้อมของสงัคม
ท่ีแปรเปลีย่นไปอยา่งรวดเร็วไมห่ยดุยัง้ 

โลกแคบลง เพราะถูก เ ช่ือมด้วย
เทคโนโล ยีแต่ ปัญหากลับ ใหญ่ โตขึ น้ 
มหาดไทยในยคุ Silent MOI จะต้องลกุขึน้มา
ผลบิาน เป็น Spring MOI ให้ได้ในศตวรรษ
ท่ีสอง

เพือ่ใหมี้ความผสมกลมกลืนกนัอย่าง
สอดคล้องแนบแน่นระหว่างภูมิภาคกับ

ทอ้งถ่ิน
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จากอดตีสู่ปัจจุบนัของมหาดไทย

ความเป็นมา
 หากผู้ ใดต้องการจะ รู้ เ ร่ืองของ

กระทรวงมหาดไทยก็จะต้องย้อนดอูดีตและ
ศกึษาความเป็นมาของกระทรวงมหาดไทย
ให้เข้าใจรู้ท่ีไปท่ีมาของกระทรวงนีเ้สียก่อน
เป็นเบือ้งต้น การก่อกําเนิดกระทรวงนีมิ้ได้
อยู่ๆ นึกจะตัง้ขึน้เป็นกระทรวงก็ตัง้ขึน้มา 
แต่แท้จริงแล้วมีอดีตท่ีจะต้องย้อนหลังว่า
ทําไมจึงต้องมีกระทรวงมหาดไทย และ
ทําไมจึงไม่ยุบกระทรวงนีทิ้ง้ไปเสีย ในเม่ือ
คน รุ่นใหม่ๆ  โดยเฉพาะนักการ เ มือง 
นักการบริหารยุคใหม่ เคยเสนอให้ตั ง้
กระทรวงความมั่นคงภายในแบบอเมริกา
ท่ีกําลงัเหอ่เร่ืองกระทรวงความมัน่คงภายใน 
หลงัจากประเทศนัน้มีปัญหาเร่ืองการก่อการร้าย

สากลและปัญหาเก่ียวกบัการก่อการร้ายท่ี

ทําลายตกึ World Trade เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 
ค.ศ. 2001

ย้อนอดีตค้นดูประวัติศาสตร์รัฐไทย

หรือสยามประเทศลงไปให้ลกึแล้วจะพบว่า

ลกัษณะการปกครองของประเทศไทยเร่ิม

ตั ง้ แต่ สมัยก รุ งศ รี อยุ ธ ยาจนถึ ง สมัย
กรุงรัตนโกสนิทร์ตอนต้นตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 1 
ถึงปลายรัชกาลท่ี 4 คือตอนต้นๆ สมัย
รัชกาลท่ี 5 ประเทศของเรามีการปกครอง
แบบประเทศราชาธิราชหรือเป็นการปกครอง
แบบ Empire State คือสยามประเทศ มีประเทศ
ใกล้เคียงหลายส่วนของพืน้ท่ีอยู่ภายใต้

การปกครองดแูลของประเทศไทย โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงประเทศลาวและกัมพูชา เคยเป็น
สว่นหนึง่ของประเทศไทยมาก่อน  มาในสมยั 
รัชกาลท่ี 5 ถกูประเทศมหาอํานาจฝร่ังเศส

บีบบงัคบัให้ไทยต้องเสยีอํานาจปกครองไปและ

ประยูร  พรหมพนัธ์ุ1

1 ปัจจบุนั : เป็นอปุนายกสมาคมนกัปกครองแหง่ประเทศไทย, กรรมการสมาคมข้าราชการบํานาญมหาดไทย, วฒิุอาสา ธนาคารสมอง, 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

 อดีต : ผู้วา่ราชการจงัหวดัชมุพร, สรุาษฎร์ธานี, สระบรีุ, ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย,  และอดีตประธาน ก.ถ.
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กลายเป็นดนิแดนอินโดจีนของฝร่ังเศสไป ไทย

ต้องเสียเมืองจากลทัธิลา่อาณานิคมของชาติ

มหาอํานาจตะวนัตก ซึง่มีทัง้ประเทศองักฤษ 

ฝร่ังเศส โปรตเุกส เป็นต้น ซึง่ในบรรดาประเทศ

มหาอํานาจสมัยนัน้ ประเทศฝร่ังเศสและ

องักฤษเข้ามาเก่ียวข้องกับความดํารงเป็น

เอกราชของรัฐไทยมากท่ีสุด และสยาม

ประเทศถูกภัยคุกคามจากฝร่ังเศสและ
อังกฤษจนต้องสูญเสียดินแดนหลายส่วน
ในหลายภูมิภาคของประเทศรวมดินแดน
พืน้ท่ีท่ีเสยีไปเกือบคร่ึงของพืน้ท่ีประเทศไทย
ในปัจจบุนั

 ในสมัย รั ชกาล ท่ี  1  แห่ ง ก รุ ง
รัตนโกสินทร์  เม่ือลาวถกูแบ่งแยกออกเป็น 

3 อาณาจกัรแล้ว (รัฐนครหรือ city states) 

อันได้แก่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และ
จําปาสกั นัน้ ทัง้ 3 เมืองแห่งนีล้้วนแต่ต้อง

ส่งเคร่ืองบรรณาการให้กับกรุงเทพฯ เม่ือ

ต้องการจะกู้ เอกราชเวียงจันทน์กับนคร

จําปาสกัให้พ้นจากไทย แตก็่ถกูปราบปราม

ลงอยา่งราบคาบและเดด็ขาด จนเป็นผลให้

ทัง้สองเมืองดังกล่าวผนวกเข้าขึน้ตรงต่อ

กรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2370 และสําหรับ

ทางด้านกมัพชูาหรือเขมรท่ีเป็นประเทศถกู

ขนาบด้วยประเทศใหญ่อยา่งไทยกบัเวียดนาม 
กมัพชูาก็ต้องสง่เคร่ืองราชบรรณาการให้แก่
ทัง้กรุงเทพฯและกรุงเว้ ในขณะท่ีอาณาเขต
ทางด้านตะวันตกของกัมพูชา อันมีเมือง
ตา่งๆ คือ พระตะบอง เสียมราฐ และเมือง
พระตะบองต่างก็มีเ จ้าเมืองในตระกูล
อภยัวงศ์ปกครองในนามของกรุงเทพฯ หรือ
สยามประเทศ

แตอ่ยา่งไรก็ดี เม่ือลทัธิลา่อาณานิคม
ได้แผข่ยายอิทธิพลตะวนัตก (ยโุรป) เข้ามา
เม่ือประมาณ พ.ศ. 2406 ตรงกบัสมยัรัชกาล
ท่ี 4 ทําให้กมัพชูา ซึง่ก็ปรารถนาอยูแ่ล้วท่ีจะ
ให้หลดุพ้นจากอํานาจของไทยกบัเวียดนาม 
จงึยอมเข้าไปอยูภ่ายใต้อารักขาของฝร่ังเศส 
ทําให้สยามรัฐหรือกรุงเทพฯ ต้องสูญเสีย

อํานาจการปกครองเหนือประเทศเหลา่นีไ้ป  
ซึง่ถือเป็นความเจ็บปวดอยา่งย่ิงจากการกระทํา
ของฝร่ังเศสซึ่งก็มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้

หลายครัง้หลายหนท่ีกระทบตอ่อธิปไตยและ
บรูณาภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยจน

ในท่ีสดุไทยจําต้องยอมลงนามในสนธิสญัญา

เพ่ือสละอํานาจอธิปไตยอนัเคยมีอยูเ่หนือทัง้
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ลาวและกมัพชูาไปให้แก่ฝร่ังเศส ย่ิงไปกวา่นัน้

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ใ นป ร ะ วัติ ศ า สต ร์ ท่ี ส ร้ า ง

ความขมข่ืนและต้องจดจําอย่างไม่รู้ลืมได้

เกิดขึน้อีก เม่ือได้มีเหตกุารณ์สาํคญัขึน้มาอีก

ท่ีเรียกวา่ “กรณี ร.ศ. 112” ท่ีไทยต้องจํายอม

สละอํานาจอธิปไตยทัง้หมดเหนือดนิแดนฝ่ัง

ซ้ายของแม่นํา้โขงให้ฝร่ังเศสไป (ซึง่รวมทัง้

บนเกาะแก่งตา่งๆ ในลํานํา้โขงด้วย) เพราะ
ฝ ร่ัง เศสไ ด้บังอาจส่ง เ รือ ปืนบุกแม่ นํ า้
เจ้าพระยาเข้ามาจ่อไทยไว้และบีบบงัคบัให้
รัชกาลท่ี 5 ต้องจํายอมลงนามยกดินแดน
ส่วนนีใ้ห้แก่ฝร่ังเศสไปอีก การเสียดินแดน
ของไทยไปให้ชาตมิหาอํานาจ ยโุรป (องักฤษ
และฝร่ังเศส) มิจํากดัอยูเ่ฉพาะทิศตะวนัออก
ของประเทศเท่านัน้ไทยยงัต้องเสียดินแดน
ทางตอนใต้สดุของประเทศอนัได้แก่ กลนัตนั 
ตรังกานู ไทรบุรี และเปรักให้แก่อังกฤษ 

รวมทัง้ ทวาย มะริด ตะนาวศรี  ในเวลาตอ่มา
อีกรวมดนิแดนท่ีเสยีไปเกือบคร่ึงของดนิแดน
ท่ีประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันแต่ไทยยัง
ไม่สูญเสียเอกราชในยุคสมัยนัน้ แต่ต้อง
เสยีสทิธิสภาพนอกอาณาเขตคืออํานาจตลุาการ

ให้กบัชนชาตติะวนัตกท่ีเข้ามาไทยแตไ่มต้่อง

ขึน้ศาลไทยกรณีมีคดีระหว่างคนไทยกับ
ชาวตา่งชาต ิดงักลา่ว

การสญูเสยีตา่งๆ ดงักลา่วทําให้รัชกาล

ท่ี 5 ทรงเสียพระทยัมากและทําให้คนไทย

ทัง้ประเทศสยามตระหนักอย่างดีย่ิงว่า 
สยามประเทศต้องปฏิรูประบบการปกครอง

และการบริหารราชการแผ่นดินของไทย

เสียใหม่อย่างขนานใหญ่ เพ่ือให้ประเทศ

สยามมีความมัน่คงปลอดภยั มีบรูณาภาพ

แหง่ดนิแดนของประเทศท่ีเป็นปึกแผน่มัน่คง

และการรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ

ให้เข้มแข็งมัน่คงย่ิงขึน้อยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อน

ในอดีต นัน่ก็คือ การเปลีย่นระบบการปกครอง

ประเทศจากเดิมท่ีเป็นระบบราชาธิราช 
(Empire state) มาเป็นราชอาณาจักร 
(Kingdom) อันเป็นลกัษณะการปกครอง
ในรูปแบบท่ีเน้นด้านความมัน่คงของประเทศ 
มีการรวมศูนย์อํานาจการปกครองเข้าสู่
สว่นกลาง กระชบัการปกครองดแูลหวัเมือง
ท่ีเป็นภูมิภาคในต่างจังหวัดทั่วประเทศ
เสียใหม่ เพ่ือให้กรุงเทพฯ ท่ีเป็นศนูย์กลาง
อํานาจทางการปกครองประเทศ สามารถ
ปกครองดูแลพืน้ ท่ีทั่วประเทศและดูแล
ปกครองป้องกันราษฎรได้อย่างทั่วถึง
ทกุภาคสว่นของประเทศ  ราชอาณาจกัรไทย
จึงเป็นลกัษณะการปกครองท่ีเป็นรูปแบบ
รัฐเด่ียว (Unitary state) และเป็น Kingdom 
แทนท่ีระบบราชาธิราช หรือ Empire state 

ซึง่เป็นการปกครองแบบหลวมๆ ไม่เข้มแข็ง
จนทําให้ต้องสญูเสยีดนิแดนไปอยา่งมากมาย
ให้กบัตา่งชาตดิงัได้กลา่วมาแล้ว

ดงัเหตผุลท่ีได้สรุปมา ทําให้ล้นเกล้าฯ 
รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงมอบพระราโชบายเฉพาะ

ให้กับคนมหาดไทย คือ ให้แก่เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารง- 
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ราชานภุาพได้ยดึหลกัการท่ีเป็นสาระสาํคญั

ไว้ 4 ประการ ดงันี ้

1. ให้แก้ลักษณะการปกครองแบบ

ประเทศราชาธิราช (Empire) เป็นพระราช

อ าณ า เ ข ต ห รื อ พ ร ะ ร า ช อ าณ า จั ก ร 

(Kingdom) ให้ประเทศสยามรวมกันเป็น

หนึ่งเดียว (ซึ่งเป็นท่ีมาของบทบญัญัติแห่ง

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 1 
ทกุฉบบั)

2. ให้รวมการบังคับบัญชาหัวเมือง 
ซึ่ง เคยแยกกันอยู่ ใน  3 กระทรวง  คือ 
มหาดไทย กลาโหม และกรมเจ้าทา่ให้มารวม
อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยแคก่ระทรวงเดียว

3. ให้รวมหัวเมืองต่างๆ จัดตัง้เป็น
มณฑลตามสมควรแก่ภูมิลําเนาให้สะดวก
แก่การปกครองและให้มีสมุหเทศาภิบาล
บงัคบับญัชาทกุมณฑล

4. การเปลีย่นแปลงตามพระราชดําริ
ท่ีทรงให้ไว้นีจ้ะต้องค่อยๆ จัดให้เป็นขัน้ๆ 
มิให้เกิดความยุง่เหยิง

และจากพระบรมราโชบายนีถื้อได้ว่า
เป็นหลกัการท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัต่อการ

ปกครองของประเทศไทย รวมทัง้การจดัระเบียบ
การบริหารราชการแผ่นดินในเวลาต่อๆ มา 
และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ สมเดจ็ฯ

กรมพระยาดํารงราชานภุาพเป็นบคุคลสาํคญั
ท่ีมีสว่นในการวางรากฐานการปกครองของ

ประเทศสยามท่ีเป็นประเทศไทยในเวลาตอ่มา 

และกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงลําดบั

แรกๆ ท่ีอํานวยการปฏิรูปการปกครองประเทศ

ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 5 ซึ่ง

พอสรุปได้วา่ เป็นระบบการปกครองแบบรวม

อํานาจ (Centralization) เพ่ือสร้างให้มี

เอกภาพในการปกครองบงัคบับญัชา (Unity 

of command) และในขณะเดียวกนัก็ทรงจดั

ให้มีการแบ่งอํานาจในการบริหารราชการ

มาเป็นมธัยานภุาพ (Deconcentration) ให้มี
ผู้ ทํางานหรือบคุลากรระดบัตา่งๆ ปฏิบตังิาน
ในสว่นภมิูภาคท่ีเป็นมณฑลและเป็นจงัหวดั 
อําเภอ ในเวลาต่อๆ มาในสมัยรัชกาลท่ี 6 
ท่ีได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ท่ีจดัการปกครอง 
อําเภอ ตําบล และหมูบ้่านท่ีลงลกึในรายละเอียด 
และได้ส่งผลต่อการปกครองส่วนภูมิภาค
จนถงึปัจจบุนันี ้

อนึ่ ง  แนวนโยบายในการปฏิ รูป
การปกครองของประเทศไทยในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 ยงัมีจดุมุง่หมายท่ีจะให้มีการจดับริหาร
งานของประเทศอย่างมีระเบียบแบบแผน
หรือการบริหารแบบมีแผนการ โดยจดัให้มี
กระทรวงตา่งๆ แบบประเทศตะวนัตก และได้มี
พระบรมราชโองการตัง้กระทรวงแบบใหม่

ขึน้มา 12 กระทรวง (ตัง้แต ่พ.ศ. 2431 - 2435) 
คือ 1) กระทรวงมหาดไทย 2) กระทรวง
กลาโหม 3) กระทรวงการต่างประเทศ 

4 )  กระทรว งวั ง  5 )  กระทรว ง เ มื อ ง  

6) กระทรวงเกษตราธิการ 7) กระทรวง
พระคลงัมหาสมบตัิ 8) กระทรวงยุติธรรม  
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9) กระทรวงยุทธนาธิการ 10) กระทรวง

ธรรมการ  11 )  กระทรวง โยธา ธิการ 

12) กระทรวงมุรธาธิการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า

เป็นการปฏิรูปด้านการปกครองและการบริหาร

ราชการแผ่นดินท่ีเป็นไปอย่างชัดเจนยึด

หลกัการแบ่งภารกิจตามหน้าท่ีแต่ละอย่าง

ให้รับผิดชอบกันอย่างมีสัดส่วนชัดเจน 

ไมซํ่า้ซ้อนกนันบัวา่เป็นความริเร่ิมท่ีทนัสมยั
อย่างย่ิงมิใช่เฉพาะสําหรับยุคสมัยนัน้ แม้
ในปัจจบุนัยงัมีหนว่ยงานระดบักระทรวงหลาย
กระทรวงก็ยงัคงมีอยูใ่นปัจจบุนั (พ.ศ. 2555) 

กระทรว งมหาด ไทย กับภารกิ จที่
มอบหมายให้รับผิดชอบ

1. กระทรวงมหาดไทยสมัย
ราชาธิปไตย

  กระทรวงมหาดไทยได้ถือกําเนิดขึน้
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2435 ในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 พระองค์ทรงกําหนดภารกิจหน้าท่ีของ
กระทรวงมหาดไทย ไว้อยา่งสัน้ๆ รัดกมุ แต่
มีความหมายครอบคลมุในเร่ืองความสงบ
เรียบร้อย ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

โดยทรงระบุว่า “บํารุงรักษาความสงบ
เรียบร้อย และให้มีความเจริญในเมืองตา่งๆ 
”สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยองค์แรกได้ขยาย

พระบรมราโชบายว่า “บําบดัทกุข์ บํารุงสขุ

ของประชาชน” เป็นเป้าหมายหรือเข็มมุง่ของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นลักษณะของ

อดุมการณ์มหาดไทย  ท่ียดึประชาชนเป็นสขุ

คือเป้าหมายสูงสุดของราชการกระทรวง

มหาดไทย  สถานการณ์ในขณะนัน้มีปัญหา
ด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ของ

เสนาบดีกระทรวงต่างๆ  ในระยะแรกๆ 

ยังไม่มีความพร้อม ยังไม่สามารถจัดการ

แผนการกระทรวงนัน้ๆ ออกไปสู่หัวเมือง

ได้ทัน  ล้นเกล้าฯ  รัชกาลท่ี  5 จึงทรงมี
พระราชดําริว่า ไม่ควรจะรอการทํานุบํารุง
หวัเมืองไว้จนกวา่จะมีแผนการของกระทรวง
นัน้ๆ แตใ่ห้แนวพระราชดําริวา่ “การทํานบํุารุง
อยา่งใดซึง่ควรจะจดัตามหวัเมืองให้กระทรวง
มหาดไทย ลงมือจัดการนัน้ไปท่ีเดียว” ซึ่ง
หมายถึงไมต้่องรอให้พร้อม ขอให้กระทรวง
มหาดไทยดําเนินการนําร่องไปก่อนนัน่เอง 
กระทรวงมหาดไทยจงึได้พฒันาหน้าท่ีงานใน
ส่วนกลาง โดยเร่ิมตัง้แต่มีกองบัญชาการ
กระทรวงมหาดไทย  กรมสํารวจ  กรม
มหาดไทยฝ่ายภลําภงั กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ 
กรมปลดับญัชี กรมทะเบียน ตอ่มาก็มีการตัง้
กรมตา่งๆ เพ่ิมขึน้อีกในกระทรวงมหาดไทย 
คือ  กรมตํารวจภูธร  กรมตํารวจภูบาล 

กรมป่าไม้ กรมแร่หรือกรมราชโลหกิจภมิูวิทยา 

กรมสรรพากรนอก และกรมพยาบาล
  สาํหรับในสว่นภมิูภาค ซึง่ถือเป็น

หวัใจของการปฏิรูปการปกครอง สมเด็จฯ

กรมพระยาดํารงราชานภุาพได้ทรงตัง้หนว่ย

การปกครองภมิูภาคตามลําดบัใหญ่ - เล็ก 
ดงันี ้
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1) มณฑลเทศาภิบาล  มี

ข้าหลวงใหญ่หรือข้าหลวงเทศาภิบาลเป็น

หัวหน้าและมีตําแหน่ง อ่ืนๆ  อีกหลาย

ตําแหนง่

2) เมือง มีผู้ ว่าราชการเมือง 

หรือเจ้าเมืองเป็นหวัหน้า และมีตําแหนง่อ่ืน ๆ  

อีกหลายตําแหนง่อีกด้วย สาํหรับผู้วา่ราชการ

เ มือง ถือ เ ป็น ตํ าแหน่ ง ใหญ่ของ เ มือง 
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นผู้ ดํา ริแต่งตัง้
เลือกสรรด้วยพระองค์เอง  และมีพระแสง
ราชศัสตราเป็นเคร่ืองหมายแห่งการมอบ
อาญาสทิธ์ิ

3) อําเภอ มีกรมการอําเภอ 
ซึ่งประกอบด้วย  นายอําเภอ ปลดัอําเภอ 
และสมห์ุบญัชีอําเภอ รวมทัง้เสมียนพนกังาน

4) ตําบล  มีกํานัน สารวัตร
กํานนั แพทย์ประจําตําบล

5 )  ห มู่ บ้ าน  มี ผู้ ใ ห ญ่ บ้ าน 
ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน

2. ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ใ น

ระบอบประชาธิปไตย

  ในปี  พ .ศ .  2475  ไ ด้ มีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยจาก

ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ กระทรวง

มหาดไทยก็ยังคงทําหน้าท่ีในการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน

เป็นหลัก ส่วนหน้าท่ีราชการอ่ืนๆ ก็ได้มี

การปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป 
ตวัอยา่งเชน่

 - ในปี พ.ศ. 2476 ได้มี พ.ร.บ. 
จดัตัง้กระทรวงและกรม พ.ศ. 2476 กําหนด
ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีในการปกครอง
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจกัร
และบริหารการสาธารณสขุ

 -  ในปี พ.ศ. 2484 โอนหน้าท่ี
และงานประชาสงเคราะห์มาจากสํานัก
นายกรัฐมนตรีมาให้กระทรวงมหาดไทย  
และโอนงานด้านบริหารการสาธารณสุข
ไปอยูก่ระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ตัง้ขึน้ใหม่

 - ในปี พ.ศ. 2487 โอนงาน
ป้องกันภัยทางอากาศจากกระทรวง
กลาโหมมาเป็นของกระทรวงมหาดไทย และ
ปี  พ .ศ .  2489 ก็โอนงานนีไ้ปเป็นของ

กรมประชาสงเคราะห์  และให้มีหน้าท่ี
ด้านสาธารณปูโภค สาธารณปูการเพ่ิมขึน้

 -   ในปี พ.ศ. 2496 กําหนด

หน้าท่ีใหม่ให้กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ี

เก่ียวกับการปกครองท้องท่ี บําบัดทุกข์
บํารุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษา
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ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 -  ในปี พ.ศ. 2536 กําหนดให้

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีเก่ียวกับบําบดั

ทุกข์  บํารุงสุข  การส่งเสริมและพัฒนา 

การเมืองการปกครอง การปกครองท้องท่ี  

การปกครองท้องถ่ิน การทะเบียนราษฎร  

การสง่เสริมการศกึษาและการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาชุมชน การรักษาความมั่นคง
ภายใน การป้องกนัสาธารณภยั การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การท่ีดิน  
การประชาสงเคราะห์ การสาธารณูปโภค
และสาธารณปูการ การโยธา การราชทณัฑ์ 
การแรงงาน การผงัเมือง การประกนัสงัคม 
และการพฒันาชนบท

 ใน ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการอีกครัง้ในชว่งท่ี พ.ต.ท. ทกัษิณ  
ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการแก้ไข 
พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ  
ครัง้ใหญ่ (พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง  
กรม พ.ศ. 2545) เป็นผลทําให้เพ่ิมจํานวน
กระทรวงจากเดมิ 13 กระทรวง  เป็นจํานวน 
20 กระทรวง  แตส่าํหรับกระทรวงมหาดไทย

กลับถูกปรับให้มีโครงสร้างของหน่วยงาน

ระดบักระทรวงท่ีมีขนาดเลก็ลง จากเดิมท่ีมี
กรมต่างๆ ท่ีอยู่ในสังกัดเป็นจํานวนมาก 
หลงัจากการปรับแล้วกระทรวงมหาดไทยมี

กรมต่างๆ เหลืออยู่ในสังกัดเพียง 7 กรม

เทา่นัน้ อนัได้แก่ 1) สาํนกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย 2) กรมการปกครอง  3) กรมท่ีดนิ  

4) กรมการพฒันาชมุชน  5) กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน 6) กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 7) กรมโยธาธิการและ

ผงัเมืองและมีรัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยท่ีอยู่ใน

สงักดักระทรวงมหาดไทย

 การปรับบทบาทและโครงสร้าง 

การจดัส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย 

ได้มีการยุบเลิกกรมเร่งรัดพัฒนาชุมชน 
(รพช.) และแยกบคุลากรบางส่วนไปสงักดั
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  และ
ปรับเคร่ืองมืออปุกรณ์และบคุลากรสว่นหนึง่
ไปสงักดักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
ซึ่งตัง้ขึน้ใหม่ ได้ยุบรวมกรมโยธาธิการกับ
กรมการผังเมือง ขึน้เป็นกรมใหม่เรียกว่า 
“กรมโยธาธิการและผงัเมือง” โอนกรมราชทณัฑ์
ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น และ
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ได้บญัญตัิ
เก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย
วา่ “กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบั
การบําบดัทกุข์ บํารุงสขุ การรักษาความสงบ
เ รียบ ร้อยของประชาชน  การ อํานวย

ความเป็นธรรมของสงัคม การส่งเสริมและ
พฒันาการเมือง  การปกครอง การพฒันา 
การบริหารราชการสว่นภมิูภาค การปกครอง
ท้องท่ี การสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินและ

พฒันาชมุชน การทะเบียนราษฎร ความมัน่คง

ภายใน กิจการสาธารณภยัและการพฒันา
เมืองและราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด



22 < วารสารดํารงราชานุภาพ

ให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย

หรือสว่นราชการท่ีสงักดักระทรวงมหาดไทย”

ภารกจิหลักของกระทรวงมหาดไทย

แม้กระทรวงมหาดไทยจะถกูลดขนาด

และบทบาทลงไปค่อนข้างมากจากผลของ

การปฏิรูประบบราชการครัง้ใหญ่เม่ือปี 

พ.ศ. 2545 ดงักลา่วมาแล้ว แตใ่นภาพรวม
ภารกิจหลักๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทยเคย
รับผิดชอบตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ
และของรัฐบาลยงัคงดํารงอยูใ่นหลกัการเดมิ
เป็นสว่นใหญ่ คือ อํานาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 และฉบบัท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทัง้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ยงัคง
ดํารงรักษาโครงสร้างการปกครองประเทศไว้
อยา่งมัน่คงตามนยัมาตรา 1 และมาตราอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวกบันโยบายของรัฐ ท่ียงัคงกําหนดระบบ
ราชการบริหารราชการแผ่นดินเป็นราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค และส่วนท้องถ่ินท่ี
ทําให้กระทรวงมหาดไทยยงัคงมีบทบาทใน

การปกครองและการบริหารประเทศ ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยและการบริหารราชการ
ในส่วนภูมิภาคท่ีกระทรวงฯ  ยังจะต้อง

รับผิดชอบอยูจ่นถงึปัจจบุนันี ้

สําหรับภารกิจหลักๆ ของกระทรวง

มหาดไทยในปัจจบุนั พอสรุปได้ดงันี ้

1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน สงัคม และการรักษาความมัน่คง

ภายใน

2. การอํานวยความเป็นธรรมของ

สงัคม

3. การพัฒนาและการช่วยเหลือ

ประชาชนด้านตา่งๆ 

4. การส่งเสริมและพฒันาการเมือง

การปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม 
การจัดระเบียบชุมชน การสร้างสังคมท่ีดี
มีวินยัและสง่เสริมวฒันธรรม ค่านิยม และ
ความสาํนกึในความเป็นไทย

และเพ่ือความเข้าใจผู้ เขียนใคร่ขอ
ขยายความในรายละเอียดพอสงัเขปดงันี ้

1. ด้ านการ รั กษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  สังคม และการ
รักษาความม่ันคงภายใน นัน้จะเก่ียวกบั
การจดัการปกครองท้องท่ีให้อยู่เย็นเป็นสขุ
ทัง้ในระดับชนบท ชุมชนเมืองต่างๆ ทัง้ท่ี
เป็นการปกครองในระดบัจงัหวดั อําเภอ ตําบล 
หมู่บ้านและระดับท้องถ่ินท่ีมีการจัดการ
ปกครองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ในส่วนท่ีเป็น 

อบต. เทศบาลตา่งๆ และ อบจ. โดยอาศยั
อํานาจหน้าท่ีท่ีมีอยูต่ามกฎหมายท่ีบญัญตัไิว้
ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง การรักษาความสงบเรียบร้อย
ยงัหมายถงึการรักษาความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนซึง่เจ้าพนกังาน

ฝ่ายปกครองท่ีเป็นผู้ ปกครองท้องท่ี เช่น 
กํานนั ผู้ใหญ่บ้านจะต้องดแูลให้ทัว่ถงึรวมทัง้
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ในระดบัสงูขึน้ไป  อนัได้แก่ นายอําเภอ และ

ผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะเป็นข้าราชการ

ชัน้ผู้ ใหญ่ฝ่ายปกครองมีอํานาจหน้าท่ีใน

การรักษาความสงบเรียบร้อยตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย

ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 ก า ร
รักษาความสงบ
เรียบร้อยถือเป็น
ภารกิจหลักของ
กระทรวงมหาดไทย
โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อย่างย่ิงในส่วน
ภูมิภาคต่างๆ ท่ี
เป็นจังหวัดและ
อําเภอท่ีมีผู้ ว่า-
ราชการจงัหวดัและนายอําเภอจะต้องดแูล
รับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบตัิ
จะ ต้อง มีการวางแผนการดูแล รักษา
ความสงบเรียบร้อยร่วมกบัฝ่ายตํารวจภธูร
จงัหวดั และฝ่ายปกครองในการท่ีจะพิทกัษ์
รักษาความสงบเอาไว้ได้  หากมีเหตกุารณ์

ไม่สงบเกิดขึน้ในพืน้ท่ีจะด้วยเหตใุดๆ ทาง
จงัหวดั อําเภอจะปฏิเสธไม่รับผิดชอบโดย
อ้างว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องดูแลส่วนเดียว

ยอ่มมิได้  เพราะอํานาจท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย 

เชน่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืนๆ 

เช่น ตาม พ.ร.บ. ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  

พ.ร.บ. อาสารักษาดนิแดน พ.ร.บ. ลกัษณะ

ปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ก็ยงัคงมีอยูอ่ยา่ง

สมบูรณ์ สามารถใช้อํานาจหน้าท่ีได้ตาม

กฎหมายอยู่แล้ว เพียงแต่อดีตสมัยหนึ่ง

สมยัท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายก-

รัฐมนตรีได้มีการออกข้อบังคับกระทรวง

มหาดไทย มิให้
ข้าราชการฝ่าย
ปกครองทําการ
สอบสวนคดีอาญา  
แ ต่ ม อ บ ฝ่ า ย
ตํ า ร ว จ เ ป็ น ผู้ 
รับผิดชอบฝ่าย
เดียว แตข้่อบงัคบั
กระทรวงมหาดไทย
มิ ใ ช่ ก ฎ ห ม า ย

ในทางหลักวิชาการ ฝ่ายปกครองยังคงมี
อํานาจจบักมุ สอบสวนผู้กระทําความผิดทาง
อาญา ไ ด้ อยู่  สถานกา ร ณ์ นี ไ้ ด้ ส ร้ า ง
ความออ่นแอในการทําภารกิจของข้าราชการ
ฝ่ายปกครองลงไป  โดยเฉพาะในด้าน

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และของชมุชนทัว่ประเทศ

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในระดบัตําบล หมู่บ้านทัว่ประเทศ รวมทัง้
พืน้ท่ีท่ีติดต่อกับชายแดนของประเทศอ่ืนๆ 

ข้างเคียงทกุด้านก็มีปัญหาในด้านการปฏิบตัิ

และการสัง่การเชน่เดียวกนั ในระดบัหมูบ้่าน
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ตามกฎหมายจะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน 

(กม.) และคณะกรรมการหมู่บ้านอาสา

พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ก็มิได้

ปฏิบตังิานท่ีเข้มแขง็ คงปฏิบตัติามปกตแิละ
มิได้ดําเนินการในเชิงรุก ทําให้การป้องกนั
หมู่บ้าน ตําบลต่างๆ ในภมิูภาคในปัจจบุนั
มีความอ่อนด้อยและเป็นจุดอ่อนทําให้เกิด
ความออ่นแอในการปฏิบตังิาน ทําให้มีผู้คน
แปลกหน้าเข้ามาในหมูบ้่าน รวมทัง้คนตา่งด้าว
ท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ก็ลักลอบเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ีประเทศไทย
มากมาย แตไ่มมี่มาตรการท่ีจะป้องกนัแก้ไข
ปัญหานี ้แม้จะมีการจดัตัง้ชุดลาดตระเวน
หมูบ้่าน (ชรบ.) อยูใ่นบางพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียง  

แตมิ่ได้ปฏิบตัิในเชิงรุกและไม่สามารถสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่ บ้าน 
ตําบลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

สําหรับภารกิจท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง

ภายในท่ีถือเป็นภารกิจสําคญัของกระทรวง

มหาดไทยนัน้ ประเทศไทยเรามีพืน้ท่ีติดตอ่

กับชายแดนของประเทศต่างๆ หลายด้าน  

ได้มีการลักลอบเข้ามาทางด้านชายแดน

ในเขตประเทศไทยท่ีเกิดขึน้บ่อยมาก แต่

มาตรการท่ีมหาดไทยรับผิดชอบในเร่ือง

การป้องกนัชายแดน การพิทกัษ์พืน้ท่ีสว่นหลงั

ในยามมีศกึสงคราม และการอพยพประชากร

เ ม่ือ มี เหตุ ร้ ายต่างๆ  เ กิดขึ น้ ก็ยังขาด

ความพร้อมและมีการเตรียมการซักซ้อม
น้อยมาก  กองกําลงัประจําถ่ิน (หรือกําลงั
กึง่ทหาร เชน่ อส. คืออาสาสมคัรรักษาดนิแดน 
ตามกฎหมาย พ.ร.บ. อาสาสมคัรรักษาดนิแดน
มหาดไทยดแูลอยูก็่มิได้กําหนดแผนยทุธศาสตร์
และกลยทุธ์ท่ีเป็นรูปธรรมสามารถปฏิบตังิาน
ได้จริงในยามฉกุเฉินจึงเป็นเร่ืองท่ีกระทรวง
มหาดไทยจะต้องรับผิดชอบโดยตรง

ความมั่นคงภายในนัน้ยังรวมถึง
ปัญหาตา่งๆ ในสงัคมท่ีกระทบกบัความมัน่คง
ภายในด้วย โดยเฉพาะปัญหาการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ในปัจจุบนัโดย
ขยายวงกว้างมากมีผู้ เสพและผู้ ค้าเพ่ิม
มากขึน้ มีสถิติการจับกุมปราบปรามโดย
เจ้าหน้า ท่ี ตํารวจเ พ่ิมสูงขึ น้  แต่ เ ร่ือง นี ้

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองทุกระดับก็จะต้อง
ร่วมรับผิดชอบและเป็นผู้ มีหน้าท่ีโดยตรง
ทัง้ในด้านวางมาตรการป้องกันและการ

ปราบปราม แม้กระทรวงมหาดไทยได้มี 
นโยบายป้องกันปราบปรามในเร่ืองนี  ้ แต่

แนวโน้มของปัญหายงัไม่ลดลง จําเป็นท่ีจะ

ต้องทบทวนบทบาทของมหาดไทยในเร่ืองนี ้



  วารสารดํารงราชานุภาพ > 25 

อยา่งจริงจงัด้วย

นอกจากนี ้ประเทศไทยเรามีนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเท่ียวมาก เพ่ือหารายได้

จากการทอ่งเท่ียวเข้าประเทศ แตเ่ป็นจดุออ่น

ให้ฝ่ายท่ีไมห่วงัดี สร้างสถานการณ์ตา่งๆ ขึน้

ภายในประเทศในลกัษณะของผู้ ก่อการร้าย

ในรูปแบบตา่งๆ โดยเฉพาะในพืน้ท่ี 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้  แม้กระทรวงมหาดไทยเคย
มีบทบาทในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด 
แต่ปัจจบุนัการแก้ไขปัญหานีย้งัอยู่ในภาวะ
ของการตัง้รับหรือเชิงการตัง้รับมากกว่าใน
เชิงรุก และหลังจากมีการจัดตัง้ ศอ.บต. 

ใหม่ตามกฎหมายท่ีเพ่ิงนํามาใช้ในปัจจบุนั 
กลบัทําให้กระทรวงมหาดไทยมีความยาก

ลาํบากมากขึน้ในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็น
องค์กรท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมข่าดการเช่ือมโยงด้วย

กลไกทางการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้องกับ

มหาดไทย  โดยเฉพาะบคุลากรระดบัสงูและ

ระดบัปฏิบตัิการขึน้ตรงตอ่การบงัคบับญัชา

ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง  ในแง่ของ

กฎหมายนีก้ระทรวงมหาดไทยขาดกลไกท่ีจะ

เช่ือมโยงการปฏิบตัิงานในด้านการพฒันา

และการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจบัต้อง

ได้ เม่ือไม่มีความชดัเจนในเชิงบทบาทของ

กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นปัญหาจะต้อง

แก้ไขระดบันโยบายคือรัฐบาลจะต้องพิจารณา
แก้ไขเชิงการปฏิบตัใิห้สามารถผนกึกําลงักบั
ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยในทกุ
ระดบัดวัย

อนึ่ง ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการก่อการร้ายสากลเพ่ิมมากขึน้และ
ท่ีเป็นข่าวเด่นอยู่ในขณะนี ้ มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน
โดยตรง กระทรวงจะต้องต่ืนตวัและวางแผน
สร้างความพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาท่ีเกิด
ขึน้ด้วย ไมค่วรถือเป็นหน้าท่ีของฝ่ายตํารวจ
หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืนๆ แต่
เพียงฝ่ายเดียว กระทรวงมหาดไทยควรมี
บทบาทหน้าท่ีในการจดัทําแผนในเชิงรุก เพ่ือ
ต่อต้านขบวนการก่อการร้ายทัง้ภายในและ

การก่อการร้ายสากลด้วย โดยเฉพาะด้าน
การหาข่าวความเคลื่อนไหวในพืน้ท่ีต่างๆ 
ท่ีฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบกับ

ความสงบสุขของประชาชนอยู่ วิเคราะห์

การจัดองค์กรภายในกระทรวงมหาดไทย
และกรมการปกครองในปัจจุบันยังขาด
เอกภาพในด้านการข่าวและการต่อต้าน
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ข่าวกรองด้านความความมั่นคงภายใน 

จงึควรทบทวนในเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั

2. ภารกิจในด้านการอํานวย

ความเป็นธรรมในสังคม  กระทรวง

มหาดไทยท่ีมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทัง้ใน

ระดบัสงูและระดบัภมิูภาค จงัหวดั อําเภอ

ตา่งๆ มีหน้าท่ีโดยรวม คือ “การบําบดัทกุข์

บํารุงสขุของประชาชน” จึงมีหน้าท่ีโดยตรง
ในด้านการอํานวยความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชนและสงัคม  ซึง่ในทางปฏิบตัจิะต้อง
แปลงแนวคดิและนโยบายนีล้งไปสูก่ารปฏิบตัิ
ในรูปลักษณะต่างๆ ให้มากและสามารถ
ปฏิบตังิานแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้จริงๆ 
ด้วย  เชน่ กรณีท่ีมีข้อพิพาทหรือขดัแย้งตา่งๆ 
ในทางสงัคม ทัง้ในกรณีความแพง่และกรณี
ความผิดอาญาท่ีสามารถยอมความกันได้  
ฝ่ายปกครองคือกระทรวงมหาดไทยจะต้อง
นําเร่ืองนีข้ึน้มาดําเนินการให้เป็นรูปธรรม
ให้มากท่ีสดุ  การไกลเ่กลีย่ข้อพิพาททางแพง่
จะเก่ียวกับเร่ืองมรดกบ้าง เร่ืองครอบครัว
บ้าง ความขดัแย้งตา่งๆ ในสงัคมเพ่ิมมากขึน้
ในปัจจบุนั  หากไมส่ามารถขจดัความขดัแย้ง

ในระดับท่ีสามารถไกล่เกลี่ยกันได้แล้วคดี
ต่างๆ ก็จะนําไปสู่ศาลยุติธรรมมากขึน้ 
การ อํานวยความเ ป็นธรรมและสร้าง

ความสามัคคีของคนตามอุดมคติของ

มหาดไทยก็เกิดขึน้ไม่ได้ คดีต่างๆ ท่ีขึน้สู่

ศาลยุติธรรม แม้ศาลจะหาข้อยุติโดยการ

พิพากษาคดีท่ีดีท่ีสดุ แต่ความขดัแย้งทาง

จิตใจยงัมีอยู่ จึงต้องทําการสถาปนาระบบ

การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งท่ีเป็นรูปธรรม

ให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่ในอดีตข้าราชการฝ่ายปกครอง

ในระดบัต่างๆ ได้มีการดําเนินการในด้านนี ้

ได้ผลคอ่นข้างมาก ยงัความสงบสขุและสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับสังคมได้มาก แต่ใน

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ

อย่ า ง ย่ิ งกรมการปกครองยังประสบ
ความสําเร็จน้อย กรมการปกครองจึงควร
จะต้องหยิบยกเร่ืองนีข้ึน้มาดําเนินการอยา่ง
จริงจงัและให้เป็นรูปธรรม และน่ีคือภารกิจ
สาํคญัท่ีคนมหาดไทยจะต้องดแูลรับผิดชอบ

อนึ่งการจะทําหน้าท่ี ด้านอํานวย
ความเป็นธรรมให้ได้ผลดี ผู้ ปฏิบัติงาน
จะต้องเป็นท่ีศรัทธาเช่ือถือของคู่กรณีท่ี
พิพาทกนัด้วย ดงันัน้ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบตังิาน
ในหน้า ท่ีจะต้องเ ป็นผู้ มีความ ซ่ือสัต ย์ 
เป็นธรรม เป็นกลาง และมีคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของสงัคมด้วย ใน
ทางปฏิบตัิควรยดึหลกั “ธรรมาภิบาล” เป็น
แนวปฏิบตัด้ิวย

สําหรับการอํานวยความเป็นธรรมนัน้

ยังหมายรวมถึงการให้บริการต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ
ยดึถือหลกัความเสมอหน้าและความเทา่เทียม
กนัในสงัคม การให้บริการ (service) ตา่งๆ 

จงึต้องทําด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลาง

ปราศจากอคติ ในการ ใ ห้บ ริการห รือ
ความชว่ยเหลอืใดๆ ด้วย การให้บริการท่ีได้
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ผลดีในปัจจุบันท่ีนิยมคือ  “One stop 

service” คือจดุให้บริการควรอยูใ่นท่ีเดียวกนั 

สามารถให้บริการหลายๆ ด้านได้ จะเกิด

ความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการอีกทาง

หนึ่งด้วย และในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็น

ธรรมหรือเดือดร้อนใดๆ ก็สามารถย่ืนเร่ืองราว

ร้องทุก ข์ ท่ีศูน ย์ ดํารงธรรม ท่ีกระทรวง

มหาดไทยหรือท่ีศาลากลางจงัหวดัทุกแห่ง 
เป็นต้น

3.  การพัฒนาและการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านต่างๆ 

การพฒันาภายใต้แผนงานโครงการ
ต่างๆ ทัง้ของส่วนราชการต่างๆ ในระดับ
จังหวัดท่ีเป็นราชการส่วนภูมิภาค หรือ

หน่วยงานอ่ืนท่ีมิได้อยู่ ในสังกัดจังหวัด

ผู้ ว่าราชการจงัหวดั และนายอําเภอ กรณี
เป็นระดบัอําเภอก็สามารถทําการอํานวยการ 
ควบคุมและประสานงานให้เป็นไปตาม

แผนงาน โครงการตามเป้าหมายให้บรรลผุล

สําเร็จอย่างบูรณาการได้ ในบางกรณีมี
โครงการพฒันาในพืน้ท่ีเดียวกนักบัแผนงาน

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หรือราชการส่วนกลางท่ีปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี

จังหวัดจะเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยง

การพฒันามิให้มีความซํา้ซ้อนกนั ถือได้ว่า

เป็นบทบาทสาํคญัประการหนึง่ของกระทรวง

มหาดไทย ท่ีมีผู้ นําหรือผู้ บริหารสูงสุดใน

ระดับจังหวัดและอําเภอเป็นผู้ ดําเนินการ

ประสานงานและเช่ือมโยงการทํางานให้มี
การบรูณาการในขัน้ตอนการปฏิบตัิการจริง
ในภาคสนาม บทบาทอันนีย้่อมขึน้อยู่กับ
ความสามารถและการ ใ ช้ภาวะผู้ นํ า 
(Leadership) ของผู้ว่าราชการจงัหวดัและ
นายอําเภอ ซึ่งเป็นบุคลากรระดับสูงใน
ส่วนภูมิภาคท่ีมหาดไทยมอบหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) ให้บรรลุ
ผลได้อยา่งแท้จริง นัน่เอง 

สําหรับการช่วยเหลือประชาชนด้าน
ตา่งๆ สว่นมากจะเป็นภารกิจของข้าราชการ
ฝ่ายปกครองท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาคท่ีเป็น
จงัหวดั อําเภอ ตําบล หมูบ้่าน และในองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ท่ีมีอยู่หลาย

รูปแบบในจังหวัดท่ีเป็นพืน้ท่ีของภูมิภาค

ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ. ลกัษณะ

ปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457  และตามกฎหมาย

จดัตัง้ อปท. หลายฉบบั ทัง้ท่ีเป็นองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล (ตําบล เมืองและ

นคร) และองค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.) 
ซึง่ตามกฎหมายเหลา่นัน้ผู้วา่ราชการจงัหวดั
และนายอําเภอมีบทบาทเป็นผู้ กํากับดูแล 
(supervise) และประสานงานรวมทัง้การ
ติดตามผลอยู่แล้ว เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ท่ีมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่
ประชาชนในพืน้ ท่ี  ซึ่ง ถ้าหากเกิดกรณี
การปฏิบตัิงานไมโ่ปร่งใส ไมส่อดคล้องตาม
หลกัธรรมาภิบาล (Good governance) ก็
สามารถใช้อํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริงเข้าชว่ยแก้ไขปัญหาได้

การทําภารกิจในด้านการพฒันาและ
การช่วยเหลือประชาชนในฐานะท่ีกระทรวง
มหาดไทยเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ  มีหนว่ยงาน
ระดบักรม อนัได้แก่ กรมการพฒันาชุมชน  
กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมสง่เสริม
การปกครองสว่นท้องถ่ิน และกรมการปกครอง 
ท่ีมีปลดัจงัหวดัและนายอําเภออยูท่ัว่ทกุพืน้ท่ี

ในภู มิภาคอยู่ แ ล้ว ท่ีจะเ ป็นผู้ ช่ วยดูแล

ประสานงานแทนได้

4.  ภารกิจในด้านการพัฒนา

เศรษฐกจิ สังคม การเมือง การปกครอง 

การบริหาร การพิทักษ์รักษาทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายเชิง

นโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

มาโดยตลอด ดงัจะเหน็ได้จากแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงฯ ในช่วง 
พ.ศ. 2551 - 2554 และในชว่ง พ.ศ. 2555 - 2559 
ท่ี กําลังดําเนินการอยู่ ซึ่งผู้ เ ขียนเห็นว่า
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ในแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)  ท่ีกําหนดไว้ “6 ยทุธศาสตร์” คือ

1) ยุทธศาสตร์สร้างความ
เป็นธรรมทางสังคม อนัประกอบด้วยแผน
ตา่งๆ คือ

 - การสร้างโอกาสเข้าถึง
แหลง่ทนุ ทรัพยากร การประกอบอาชีพ

 -  ยกระดับรายได้ สร้าง
ความมัน่คงทางสงัคมให้ทกุคนในสงัคม

 - เสริมสร้างความสมัพนัธ์

ของคนในสงัคมให้เป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั
2) การพัฒนาคนเป็นสังคม

การเรียนรู้ โดยการ

 - พัฒนาคนไทยทุกกลุ่ม

ให้มีศกัยภาพ
 - เสริมสร้างสภาพแวดล้อม

ทางครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มั่นคง 
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และเอือ้ต่อการพัฒนาคนสอดคล้องกับ

บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สงัคมในอนาคต

3) การสร้างความสมดุลและ

ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน

โดยตรง

 - สร้างฐานภาคเกษตรให้

เข้มแข็ง
 - การสร้างความสมดุล

และมั่นคงของผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือ
เป็นอาหารและพลงังาน

 - การจดัหาพลงังานให้มี
ความมัน่คงเพียงพอกบัความต้องการใช้ใน
ประเทศ

4) การสร้างเศรษฐกิจ ฐาน
ความรู้และปัจจยัแวดล้อม โดยการ

 - สนบัสนนุให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลางการผลิตสินค้าและบริการใน
ภูมิภาคบนพืน้ฐานแนวคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวตักรรม

 - ต่อยอดองค์ความรู้ให้
สามารถสนบัสนนุการสร้างมลูคา่ในการปรับ

โครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพ่ือให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขบัเคลือ่น

 - พัฒนาผู้ ประกอบการ

ใหม่

 - สร้างเครือขา่ยโครงสร้าง

พืน้ฐานและโลจิสติกส์ภายในท่ีเช่ือมโยงใน

ภมิูภาค

5) การสร้างความเช่ือมโยง

กับเศรษฐกจิในภมูภิาค  โดยการ

 - เตรียมพร้อมและปรับ

เข้าสูบ่ริบทโลกและภมิูภาคท่ีเปลีย่นแปลงไป

โดยเฉพาะการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 - เสริมสร้างความได้เปรียบ

ด้านเศรษฐกิจจากศกัยภาพท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์ 

เศรษฐกิจของประเทศ
6) การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
โดยการ

 - อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้มีความอดุมสมบรูณ์

 - ขบัเคลื่อนการผลิตและ
การบริโภคของประเทศไปสูก่ารเป็นสงัคมท่ี
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

 - สร้างภมิูคุ้มกนัและเตรียม

ความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ

ผู้ เขียนพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ทัง้ 
6 แผนของสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติแผนท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แล้ว
เห็นว่าสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง
มหาดไทยในหลายประการทัง้ในระดับ

นโยบายของกระทรวงฯ และระดบัภมิูภาค 

คือ จังหวัด และอําเภอต่างๆ รวมทัง้ของ 

อปท. ทัว่ประเทศ ผู้ เขียนได้ทราบวา่ขณะนี ้

กระทรวงมหาดไทยกําลงัอยูใ่นกระบวนการ
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จดัทําแผนพฒันายทุธศาสตร์ของกระทรวงฯ 

อยู่พอดี (แผนยุทธศาสตร์มหาดไทย ปี 

พ.ศ. 2555 - 2559) จึงใคร่ขอให้ผู้บริหาร

ระดบัสงูของกระทรวงฯ ได้นําแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 11 มาศึกษาวิเคราะห์และจัดปรับ

แผนพฒันาให้เข้าอยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ของ

กระทรวงมหาดไทยในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว

ด้วย ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง คือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมทัง้การเมือง 
การปกครอง และการบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาคและในระดับส่วนท้องถ่ิน เพราะมี
ความสอดคล้องเช่ือมโยงกนัในหลกัการคิด 
วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของกระทรวงมหาดไทย 
กับทัง้ยังสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ง
รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร าชอาณาจัก ร ไทย 
พทุธศกัราช 2550 ในมาตรา 281, 283, และ
มาตรา 290 ท่ีกําหนดให้ อปท. ทัง้หลายจะ
ต้องมีหน้าท่ีในการดแูลและพิทกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ให้ร่วมกับ
หน่วยราชการตา่งๆ ในจงัหวดั อําเภอ และ
โดยท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีในการกํากบั
ดแูลแนะนําท้องถ่ินเก่ียวกบักิจการท้องถ่ิน
อยูแ่ล้ว  จงึควรจะได้เน้นยํา้ในการพฒันาใน

ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตามภารกิจหลัก 4 
ประการของกระทรวงมหาดไทยดงัได้กลา่ว
มาแล้วแต่ต้น  ในทางปฏิบัติอาจจัดตัง้

คณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายมาร่วมจดัทํา

แผนปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรม ก็จะเกิดประโยชน์
อยา่งย่ิงแก่การพฒันาพืน้ท่ีและประชาชน

สถานภาพของกระทรวงมหาดไทยใน

ปัจจุบนัและการมองสู่อนาคต

โดยภาพรวมแล้ว  พอสรุปได้ว่า 

กระทรวงมหาดไทยยงัคงเป็นกระทรวงท่ีมี

ความสําคัญต่อการพัฒนาสร้างสรรค์

ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาต ิ

รวมทัง้ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศและ

จําเป็นท่ีสังคมไทยจะต้องให้กําลังใจและ
ให้การสนับสนุนบทบาทของกระทรวง
มหาดไทยได้ดําเนินการตอ่ไป โดยไมท้่อถอย 
ปัจจบุนักระทรวงมหาดไทยตกอยูใ่นสภาพท่ี
ไม่เสถียรในการทําหน้าท่ีของตน เพราะมี
ปัจจยัแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัการแทรกแซงของ
ฝ่ายการเมืองทัง้ในด้านการบริหารงานบคุคล
ของกระทรวงฯ ท่ีไม่สามารถดําเนินไปตาม
ระบบคุณธรรม (Merit system) ได้อย่าง
เต็มท่ีเพราะการแทรกแซงในทางการเมือง
และพรรคการเมืองบางพรรคท่ีมุ่งแต่แสวง
ประโยชน์ท่ีจะให้กับพรรคของตนมากกว่า
การยึดผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะงานประจําต่างๆ ทัง้ 
4 ภารกิจท่ีเป็นภารกิจหลกัของกระทรวงฯ 
ท่ีขาดการใสใ่จ ทบทวน และปรับปรุงแก้ไข
ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้อยา่งตอ่เน่ือง การมุง่
สนองนโยบายทางการเมืองอย่างเดียว ลืม
งานหลกัของกระทรวง ฯ ไป  ทําให้ข้าราชการ

มหาดไทยโดยเฉพาะข้าราชการระดบัสงูๆ 

ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมิูภาคไมส่ามารถ
วางตวัให้มีความเป็นกลางในทางการเมืองได้ 
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(Po l i t ica l  neut ra l i ty )  และไม่ ทําใ ห้

นกับริหารเป็นนกับริหารมืออาชีพ แต่กลบั

ผลักดันให้ข้าราชการเหล่านัน้มุ่งหวังผล

ประโยชน์ตอบแทนในทางส่วนตัวและใน

ทางการเมืองในอนาคต ในทางการปฏิบตัิ

และความคาดหวังของสังคมต้องการให้

ข้าราชการในระดับสูงๆ ของกระทรวงฯ 

มีความเป็นกลางในทางการเมือง และเป็น
นกับริหารมืออาชีพท่ีเป็นข้าราชการพลเรือน 
(c i v i l  se rvan t )  ท่ี เ ป่ียมด้วยความ รู้
ความสามารถและเป็นมืออาชีพท่ีมากด้วย
ประสบการณ์ ปฏิบตังิานมุง่ประโยชน์ของรัฐ
เป็นส่วนรวมมากกว่าเพ่ือประโยชน์ของ
พรรคการเมืองหรือของกลุม่ใดกลุม่หนึง่และ
ไม่ต้องการให้เข้าไปเป็นคนของพรรคใด
ฝ่ายใด (Take side) แต่เป็นข้าราชการผู้ มี
เกียรติของรัฐไทยและเป็นข้าราชการของ
พระเจ้าอยู่หัว  มากกว่าจะเป็นคนของ 
“นกัการเมือง” (Politician) และเป็นคนของ
พรรคการเมืองใดๆ 

ในท้ายท่ีสุดผู้ เขียนอยากเห็นว่าคน
มหาดไทยมีความต่ืนตวัหนัมาสนใจบทบาท

และหน้าท่ีของตัวเองให้มาก สิ่งใดท่ียัง
อ่อนแออยู่ก็ควรริเร่ิมปรับปรุงให้ก้าวหน้า

ทนัสมยั สิง่ใดท่ีเป็นภยัคกุคาม เป็นอปุสรรค

ต้องการปฏิบตังิานก็จะต้องร่วมกนัพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้เข้มแข็งขึน้ทัง้ในด้าน

การอํานวยความเป็นธรรมให้กบัประชาชน

ในสงัคม  และในเร่ืองการปฏิบัติงานเพ่ือ

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง

ภายในท่ียังมีความอ่อนแอล้าหลงัอยู่มาก

เพ่ือทําให้ประชาชนจะได้มีความอุ่นใจและ

หวงัให้นกัปกครองท่ีเป็นชาวมหาดไทยเป็น

ท่ีพึ่งของส่วนรวมและประเทศชาติได้อย่าง

แท้จริง ถึงเวลาแล้วท่ีชาวมหาดไทยจะต้อง

ให้กําลงัใจกบัตนเองและลกุขึน้ยืนหยดัตอ่สู้

เพ่ือการดํารงอยู่ของสถาบันฝ่ายปกครอง
อยา่งมีเกียรตแิละศกัดิศ์รีและเพ่ือความอยูร่อด
ปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาติ
สบืตอ่ไปในอนาคตด้วย

เอกสารอ้างองิ
เพลิงภูผา,ไทยเสียเมืองในเหตุการณ์ ร.ศ. 

112 (เม่ือมหาอํานาจยุโรปต้องการ
เข มือบแผ่นดินสยามใน รัชสมัย
พระพุทธเจ้าหลวง )  กรุงเทพฯ  : 
บางกอกบุ๊ค, 2542, หน้า 26 - 85.

ประมวล  รุจนเสรี, คนมหาดไทย, โรงพิมพ์
ส่วนท้อง ถ่ิน ,  กรมการปกครอง , 
ถนนพหลโยธิน, กรุงเทพฯ 10400, 
มิถนุายน  2536, หน้า 9 - 18 ; 

รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร าชอาณาจัก ร ไทย 
พทุธศกัราช 2550 หมวด 14 การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ; มาตรา 281, 282, 290.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบบัแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 ใน
มาตรา 60/2 และ 61/3
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พระราชบญัญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30

ข้อมลูการบรรยายสรุปกระทรวงมหาดไทย 

เสนอต่อคณะกรรมาธิการปกครอง 

วฒิุสภา เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  16 มิถนุายน  

2551. ณ ห้องประชุม 1. กระทรวง

มหาดไทยเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของ

กระทรวงมหาดไทย และภารกิจของ

ส่วนราชการในสังกัด, หน้า 2 - 3

เอกสารพิมพ์แจก “สรุป 6 ยทุธศาสตร์การ

พฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11, 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ กรุงเทพ ฯ 

พ.ศ. 2550”
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ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา Ph.D., (Cornell)1

ระบบราชการของไทยได้มีมาควบคู่
กับการก่อตัง้ประเทศในสมัยกรุงสุโขทัย 
และ ไ ด้ มี วิ วัฒนากา ร เ ร่ื อ ยมาจนถึ ง
มีการเปล่ียนแปลงทางปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุใน พ.ศ. 2475 และได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการตลอดมา จนเม่ือ พ.ศ. 2540 
ได้มีแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ 
(พ.ศ. 2540 - 2544)  แผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ (มตคิณะรัฐมนตรี วนัท่ี 11  พฤษภาคม 
2542)  ซึง่นําไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
สําคัญหลายฉบับท่ีเ ก่ียวกับการบริหาร
ราชการแผน่ดนิ การปรับปรุงองค์การภาครัฐ  
และการบริหารบคุลากรภาครัฐซึง่กลา่วโดย
ภาพรวม คือ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่ 

(New Public Management)  

วิวัฒนาการการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐ

1. สมัยสุโขทัย ใช้ระบบครอบครัว 

(พ่อปกครองลูก )  :  ให้อิสระตามหลัก

ประชาธิปไตย ดังท่ีปรากฏในศิลาจารึก
วา่  “ใครจกัใคร่ค้าม้า ค้า ..” 

2. สมัยกรุงศรีอยุธยา (พระบรม
ไตรโลกนาถ) : พลเมืองมากขึน้  จึงต้องมี
รูปแบบการบริหารท่ีชัดเจน โดยแบ่งเป็น 

1) ฝ่ายทหาร (สมหุกลาโหม) และ 2) ฝ่าย
พลเรือน (สมหุนายก) นอกจากนีย้งัได้จดัแบง่
การบริหารแบบจตสุดมภ์ (เวียง วงั คลงั นา)

3. สมัยรัชกาลที่ 5 ซึง่ถือได้วา่เป็น 

การปฏิรูปการบริหารครัง้ใหญ่อีกครัง้หนึ่ง  

อันเน่ืองมาจากสายพระเนตรอันยาวไกล  

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม
กับบทบาทของกระทรวงมหาดไทย

1 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม อ.ก.พ.วิสามญั  เก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบคุคล 

คณะกองการพฒันาข้าราชการพลเรือน อดีตรองปลดักระทรวงมหาดไทย และผู้วา่ราชการจงัหวดั



34 < วารสารดํารงราชานุภาพ

และเพ่ือรองรับการปกครองแบบนานาอารยะ

ประเทศ (ป้องกนัการลา่อาณานิคม) โดยมี

การปฏิรูป ดงันี ้

ยกเลิกจตุสดมภ์สมุหนายก  และ

สมหุกลาโหม เน่ืองจากได้ทรงเสดจ็ประพาส

ยโุรป และจงัหวดัตา่งๆ ของประเทศไทย ทรง

เห็นวา่ ประเทศต้องปรับตวัให้ทนัอานารยะ

ประเทศ จงึยกเลกิการบริหารแบบจตสุดมภ์  
แล้วจดัตัง้เป็นกระทรวง

ส่วนกลางตัง้กระทรวง 12 กระทรวง
แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีเป็นเจ้ากระทรวง
ต่างๆ ให้มีศักดิ์เสมอกันทัง้ 12 กระทรวง
ได้แก่

1. กระทรวงมหาดไทย ดแูลเก่ียวกบั
การปกครองหวัเมือง (สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานภุาพ  เป็นเสนาบดีคนแรก)

2. กระทรวงกลาโหม ดแูลเก่ียวกบั
กิจการทหารและหวัเมืองฝ่ายใต้ 

3. กระทรวงการต่างประเทศ ดูแล
เก่ียวกบัเร่ืองการตา่งประเทศ 

4. กระทรวงวงั ดแูลเก่ียวกบัพระราชวงั
5. กระทรวงนครบาล ดแูลเก่ียวกบั

กิจการตํารวจและราชทณัฑ์ 
6. กระทรวงเกษตราธิการ  ดูแล

เก่ียวกบัการเพาะปลกู ค้าขาย ป่าไม้ เหมืองแร่

7. กระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิ

ดู แ ล เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด เ ก็ บภา ษี อ าก ร 

งบประมาณแผน่ดนิ การคลงั

8. กระทรวงยตุิธรรม ดแูลเก่ียวกบั

การศาล ชําระความทัง้แพง่และอาญา 

9. กระทรวงยุทธนาธิการ  ดูแล

จดัการเก่ียวกบัการทหาร

10. กระทรวงโยธาธิการ ดแูลเก่ียวกบั

การก่อสร้าง ขุดคลอง ไปรษณีย์ โทรเลข 

รถไฟ

11. กระทรวงธรรมการ ดแูลเก่ียวกบั

การศกึษาและศาสนา
12. กระทรวงมรุธาธิการ ดแูลเก่ียวกบั

พระราชลญัจกร พระราชกําหนดกฎหมาย 
หนงัสอืราชการ

ส่ วนภู มิ ภ าค  ไ ด้ ท ร งจัดตั ง้ เ ขต
การปกครองรูปแบบใหม่  ดังนี  ้  มณฑล
เทศาภิบาล (ปัจจบุนั คือ กลุม่จงัหวดั มี  18  
กลุ่ม) มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง  
และในแต่ละมณฑลประกอบด้วยจังหวัด 
อําเภอ(ตัง้ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน) ตําบล หมู่บ้าน(ตัง้ตาม 
พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457) 
ตามลาํดบั โดยประชาชนเลือกตัง้กํานนั และ
ผู้ใหญ่บ้านเอง 
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สว่นท้องถ่ินเพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วม

ในการปกครองท้องถ่ินตนเอง โดยจัดตัง้

สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในปี 2440 และตัง้

สขุาภิบาลหวัเมืองแหง่แรก คือ ตําบลทา่ฉลอม 

จังหวัดสมุทรสาครเม่ือ พ.ศ. 2448 ทรง

ปรูากฐานการบริหารราชการแก่ราษฎร โดย

ไมท่รงหวงอํานาจไว้กบัตนเอง

4. แผนแม่บทการปฏิรูประบบ
ราชการไทย (2540 - 2544) โดยสาํนกังาน 
ก.พ. เพราะขณะนัน้ยงัไมมี่สาํนกังาน ก.พ.ร.

5. การปฏิรูประบบราชการไทย 
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบนั รัฐบาลสมยันัน้ เหน็
วา่การบริหารงานราชการควรนําเทคนิคของ
ภาคเอกชนมาใช้ มีการจัดสัมมนาโดย
สาํนกังาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพ  3  ครัง้  และให้
สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการจัดการปฏิรูป
ระบบราชการ อนัเป็นท่ีมาของพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี 5 
(พ.ศ. 2545) ซึง่เป็นพืน้ฐานของการปฏิรูป
ระบบราชการจนถงึปัจจบุนันี ้

สภาพปัญหาของระบบราชการไทยก่อน

ปฏรูิประบบราชการ
1. ความล้าสมยัของระบบ : รวมทัง้

ความล่าช้าด้วย เช้าชามเย็นชาม ทําให้
ประชาชนไมไ่ด้รับบริการท่ีดี

2. ความย่อหย่อนประสิทธิภาพของ

ระบบ : เป็นระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบ
คณุธรรม  การแตง่ตัง้โยกย้ายขึน้กบัดลุพินิจ

มากเกินไป บางครัง้ขึน้กบัผู้บงัคบับญัชาเพียง

คนเดียว ไมมี่การวดัคา่ผลการปฏิบตัริาชการ

อย่ า งชัด เ จนและ ไม่ มี ผลตอบแทน ท่ี

สมเหตสุมผล

3. ปัญหาคุณภาพของข้าราชการ :  

ผลจากข้อ 2 ทําให้ข้าราชการไมทํ่างาน  เอาแต่

ประจบนาย และไมข่วนขวายหาความรู้

4. การทุจริตประพฤติมิชอบ : ผล
ตอบแทน (เงินเดือน) ต่ํา ทําให้หาช่องทาง
ทจุริต ขาดความภมิูใจในเกียรตภิมิูความเป็น
ข้าราชการ (ความเสือ่มของเคร่ืองราชฯ)

สภาพปัญหาข้างต้น เป็นความจําเป็น
อย่างย่ิงท่ีทําให้การบริหารราชการของไทย
สมควรได้รับการปฏิรูป โดยปฏิรูป 3 ส่วน
พร้อมกนั คือ  

1. โครงสร้าง (องค์กร : กระทรวง  
ทบวง กรม) หลงัปี 2545 มีองค์กรรูปแบบ
ใหมเ่กิดขึน้ เชน่ องค์กรมหาชน  

2. ระบบ  :  หลังปี  2545 มีการ
เปลีย่นแปลงท่ีเก่ียวกบัระบบ เชน่ ใน พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้
เปลีย่นจากระบบ PC มาเป็นระบบประเภท

ตําแหน่ง เปลี่ยนระบบการเลื่อนเงินเดือน  

ระบบบริหารผลงาน (ตวัชีว้ดั (KPI) คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ) การกําหนดวิสยัทัศน์  
กลยุทธ์ พันธกิจรวมทัง้การใช้ Balance  

Scorecard  ในการบริหารราชการ

3. บคุลากร : หลงัปี 2545 มีเจ้าหน้าท่ีรัฐ
รูปแบบใหม่ๆ  เกิดขึน้ เชน่ พนกังานราชการ 
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การปฏิรูประบบราชการในปี 2545 นัน้ 

มุ่งหวงัผลสมัฤทธ์ิของงาน ซึง่แต่เดิมระบบ

ราชการเน้นกระบวนการ  (Process) 

ข้าราชการทกุคนจึงต้องถกูประเมินผลงาน

เช่นเดียวกับภาคเอกชน

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 

Public Management)
เ ป็นแนวคิด ท่ีว่าภาครัฐและภาค

เอกชนควรแข่งขันกัน ภาครัฐสามารถนํา
เทคนิคของภาคเอกชนมาปรับใช้  หรือ
ประยุกต์ได้โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ 
ไม่ใช่มุ่งเน้นในเร่ืองปัจจยันําเข้า (คน เงิน 
วัตถุ) ซึ่งหากมีการบริหารจัดการท่ีดีแล้ว 
3M นีก็้จะมีความสาํคญัน้อยลง เชน่ ใช้คน 
เงิน วตัถุ น้อยลง อีกเทคนิคท่ีนํามาใช้คือ  
การจ้างเหมาบริการภายนอก (Out  Source) 
และ Turnkey (การท่ีกรมทางหลวงออกแบบ
ถนนแล้วให้เอกชนมาประมลูก่อสร้างด้วยทนุ
ของเอกชน สว่นกําไรจะมีการแบง่กนัระหวา่ง
รัฐกบัเอกชน ตามอตัราส่วนท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญา ทําให้ภาครัฐไม่ต้องกู้ เงินมาลงทนุ  

แตต้่องมีการบริหารจดัการ)

และการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
ประเมินผลงาน (มีคํารับรอง ตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน) 
หากปฏิบัติงานได้ตรงตามตัวชีว้ัด หรือ

มากกว่า ย่อมได้รับผลตอบแทนท่ีชัดเจน 

(อาจเป็นเงินเดือนขึน้  หรือโบนสั) การจงูใจ
ด้วยรางวลัการมีอิสระในการบริหารจดัการ 

(มีการมอบอํานาจเป็นช่วงๆ ไม่รวมศนูย์ฯ) 

ดังนัน้การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มี

ลกัษณะ ดงันี ้

1. การบ ริหารงานมีลักษณะไม่

แตกตา่งกนัระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน  (Balance 

Scorecard) :  4 ด้าน  1) ประสิทธิผล  

2) ความพงึพอใจของลกูค้า  3) ประสทิธิภาพ  

4) การจดัการองค์กร) เป็นการบริหารแบบ
มืออาชีพ ทําได้โดยมีการอบรม สัมมนา  
พฒันาบคุลากรให้เป็นมืออาชีพ (มาตรฐาน
ท่ีควรจะปฏิบตัไิด้สาํหรับบคุลากร)

2. กําหนดวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบตังิานท่ีชดัเจน รวมทัง้ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จ
ของงาน : ทกุงานจะมีตวัชีว้ดั และเกณฑ์การ
ให้คะแนน ถ้าได้ต่ํากว่า 3 จาก 5 ต้อง
ปรับปรุง นอกจากนีต้้องมีการวดัสมรรถนะ
ท่ีชดัเจนสาํหรับแตล่ะงานด้วย

3. ให้ความสําคญัตอ่เร่ืองทกัษะของ
การบริหารจัดการ (สมรรถนะ) มากกว่า
การกําหนดนโยบายมี 2 สว่น คือ สมรรถนะ
หลกั และสมรรถนะของแตล่ะงาน

4. เช่ือมโยงผลสําเร็จของการปฏิบตังิาน
เข้ากบัการจดัการทรัพยากรภาครัฐ และได้มี

ระบบการให้รางวัลเพ่ือเกิดแรงจูงใจ  : 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งการทําให้ผลสําเร็จ
เกิดขึน้ได้มากน้อยแค่ไหนขึน้อยู่กับการ

บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ  

เม่ือเกิดผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิแล้วสิ่งท่ี

ตามมาคือรางวัล ซึ่งเป็นแรงจูงใจ เม่ือมี
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ความตั ง้ ใจ ก็จะ เ กิดความผูกพันและ

ความจงรักภกัดีในท่ีสดุ

5. ปรับปรุงโครงสร้างองค์การและ

ระบบการ ทํางานใ ห้ มีขนาด เล็กลง มี

ความคล่องตวัและอาจใช้วิธีการจ้างเหมา 

1) โครงสร้างองค์การ 2) ระบบการทํางาน 

3) การพฒันาบคุลากร จากการศกึษาพบวา่  

ระบบ Bureaucracy มีขนาดใหญ่ และลาํดบั
ชัน้การบงัคบับญัชา (Hierarchy) มาก หาก
ขนาดองค์การเล็กลงหรือสายการบังคับ
บญัชาสัน้ลงจะทําให้การปฏิบตัิงานเร็วขึน้ 
(สําหรับงานท่ีไม่เก่ียวกับความลับ หรือ
ความมัน่คง)

6. เปิดให้มีการแข่งขันในการให้
บริการสาธารณะ เชน่ บริษัทรังวดัเอกชน

7. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริการให้มี
ความทนัสมยัแบบเอกชนและให้เสริมการใช้
เทคโนโลยี  เช่น  กรมการขนส่งทางบก 
กรมสรรพากร กรมพฒันาการค้า เป็นต้น

8. เสริมสร้างวินยัทางการเงินการคลงั 
ความประหยดัและคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากร : 
ความประหยดั ความคุ้มคา่ในการดําเนินงาน  

(NPM สามารถนําเงินท่ีประหยดัได้นัน้ ขอ

อนุมตัิใช้ในการปรับปรุงหน่วยงานได้ โดย
ไมต้่องสง่เงินคืนกระทรวงการคลงั)

หลักการสาํคัญของ NPM

1. ก า รป รั บป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 

(Eff iciency Drive) : ทําอย่างไรให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ คุ้มค่ามากขึน้ ตรง

ตามวตัถปุระสงค์มากขึน้

2. การลดขนาดและกระจายอํานาจ  

(Downsizing and decentralization) :  

ขนาดองค์กรลดลง (เช่น กรมการปกครอง  

แต่เดิมดูทัง้ทะเบียน  ท้องถ่ิน  บรรเทา

สาธารณภัย กรมจึงใหญ่มาก ทําให้เป็น 

กรมเดียว ท่ีรองอธิบดีเป็นซี 10 และมาจาก
ผู้วา่ราชการจงัหวดั  แตห่ลงัปี  2545  ได้แตก
ออกเป็น 3 กรม แตก็่ยงัใช้สตูรเดมิท่ีนําผู้วา่ฯ 
มาเป็นรองอธิบดี (ซี 9) ซึง่เป็นการลดตําแหนง่ 
ดงันัน้  เจ้าตวัต้องยินยอม  และต้องขอยกเว้น
จาก ก.พ. ตาม ว. 29)

3. การมุง่สูค่วามเป็นเลศิ
4. การให้ความสําคญัตอ่การบริการ

ประชาชน เช่น ให้ลดขัน้ตอนการบริการ  
ประกาศขัน้ตอนระยะเวลาการให้บริการ  
เป็นต้น

สรุปสาระสาํคัญของ NPM
1. ยึดประชาชนเป็นศนูย์กลาง โดย

การปฏิบัติต่อประชาชนในลักษณะลูกค้า

แทนผู้ถกูปกครอง
2. ทํางานเฉพาะท่ีจําเป็นโดยสร้าง

เครือขา่ยและทํางานร่วมกบัภาคเอกชนและ

ประชาชนแบบพันธมิตร : PPP (Public  

Private  and  People)
3. มีความรับผิดชอบสูงโดยวัดผล

สาํเร็จของงานอยา่งเป็นรูปธรรม
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แนวคดิ NPM ของประเทศในกลุ่มพฒันา

แล้ว

แนวทางท่ีจะทําให้เกิดการลดการเป็น

ผู้ปฏิบตัิ Operator แต่เพ่ิมบทบาทผู้ กํากบั

ดูแล Regulator กํากับควบคุมมากขึน้ 

โดยให้เอกชนเข้ามาทํางานแทนซึง่จะทําให้

ลดงบประมาณ งดรับบคุลากร ลดกิจกรรม

สิน้เปลอืง
การนํากลไกตลาดมาใช้เพ่ือให้เกิด

การแข่งขันระหว่างภาครัฐและเอกชน :  
สําหรับประเทศไทยนัน้  ไม่ได้นํากลไก
ตลาดมาใช้ เหน็ได้จากรัฐต้องอุ้ม หรือประกนั
ราคา เชน่ ราคาขายปลีกนํา้มนัดีเซล ราคา
ขายนํา้มันปาล์ม ซึ่งจะทําให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนแขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรมไมไ่ด้

ยุทธศาสตร์การลดบทบาทภาครัฐ 
โดยการเพ่ิมบทบาทของเอกชน (Contracting  
Out) : ในต่างประเทศยังให้เอกชนเข้ามา
ดําเนินการเรือนจํา แตเ่มืองไทยยงัไมทํ่า ซึง่
ปัจจบุนัทําให้มีผู้ต้องขงัเกินขีดความสามารถ
ของเรือนจําในอตัราร้อยละ 40  

การปฏิรูปในปี 2545 ทําให้มีกระทรวง

เพ่ิมขึน้จาก 14 เป็น 20 กระทรวง (19 + 1 
(สํานกันายกรัฐมนตรี)) บางกรมเปลี่ยนช่ือ  
แต่ตอนนีบ้างกรมก็กลับมาใ ช้ ช่ือ เดิม  

นอกจากนีก้ารท่ีกรมป่าไม้ถูกแบ่งเป็น 

กรมอุทยานฯ โดยโอนงานท่ีเคยเป็นของ
กรมป่าไม้เดิมมาเป็นของกรมอุทยานฯ 

แต่กฎหมายเ ดิมยังบัญญัติ ว่ า อํานาจ

บางอํานาจเป็นอํานาจของเจ้าพนักงาน

ป่าไม้ทําให้เจ้าหน้าท่ีกรมอทุยานฯ ไม่กล้า

ปฏิบัติงานและขณะนีมี้ความคิดท่ีจะรวม 

2 กรม กลบัเป็นกรมป่าไม้ด้วย นอกจากนี ้

ปัจจุบันหอพักกลับไม่มีหน่วยงานใดกล้า

เข้ามาควบคมุ ซึง่แตเ่ดมิอยูใ่นความดแูลของ

กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) พอปฏิรูปกรม

ประชาสงเคราะห์ได้เปลี่ยนเป็นกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดิการ กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ แต่กฎหมาย
หอพกักําหนดผู้ควบคมุคือประชาสงเคราะห์
จงัหวดั  ดงันัน้  พฒันาสงัคมจงัหวดัจงึไมก่ล้า
ดําเนินการใดๆ หรือกรณีร้านเกมส์ หรือ
ตรวจ CD โป๊ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของกระทรวง
วฒันธรรม ซึ่งไม่น่าจะไปด้วยกนัได้ ทําให้
การปฏิบตัหิรือบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย
ไมเ่ป็นรูปธรรม หรือไมอ่าจทําได้

การสร้างความทันสมัย โดยนําการ
บริหารจดัการของภาคเอกชนมาใช้รวมทัง้
เทคโนโลยี : การปฏิรูปครัง้ท่ีผ่านมาทําให้
หนว่ยงานภาครัฐซือ้คอมพิวเตอร์จํานวนมาก  
แต่ปัญหาท่ีตามมาคือ ระบบท่ีจัดซือ้นัน้

คนละครัง้กนั ทําให้ใช้งานร่วมกนัไมไ่ด้แม้จะ
มีกระทรวง ICT แต่ก็ไม่สามารถดูแลได้  
ตวัอยา่งเชน่ บตัรประชาชน สมาร์ทการ์ด

แนวคดิในการบริหารจดัการแนวใหม่กับ

ระบบราชการไทย

1. แนวคิดเร่ืองการทบทวนภารกิจ
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ภาครัฐโดยการกระจายอํานาจ หรือถ่าย

โอนอํานาจ : เพ่ือให้ภารกิจชดัเจน และการ

ปฏิบตังิานรวดเร็วขึน้

 1.1 การถ่ายโอนอํานาจระหวา่ง

ภาครัฐ

   - การถ่ายโอนอํานาจจาก

ส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถ่ิน : พ.ร.บ. แผน

และขัน้ตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ. 
2542 (กําลงัอยูใ่นขัน้ตอนร่าง พ.ร.บ. แก้ไข 
เพราะไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจตาม
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้)
   - ก า ร จั ด ตั ง้ อ ง ค์ ก า ร
มหาชน 
   - บทบาทของหน่วยงาน
กลาง : เปลี่ยนจากผู้ ดําเนินการเอง เม่ือ
ถ่ายโอนอํานาจไปแล้วก็มีบทบาทใหม่เป็น 
การกํากับดูแล หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) ออกจากกระทรวงสาธารณสุขไป
เ ป็นองค์การมหาชน  ซึ่ ง มีการ รับโอน
ข้าราชการไปด้วย ได้เงินเดือนสงู ได้บําเหน็จ
บํานาญ (แตไ่มน่บัอายรุาชการตอ่ให้)
 1.2 การถ่ายโอนหน้าท่ีระหว่าง

ภาครัฐกบัภาคเอกชน : การแปรรูปอาจมีผลดี
หรือผลไมดี่กบัสว่นรวมก็ได้  

2. แนวคิดเร่ืองให้ความสําคัญกับ

ประชาชนในฐานะลูกค้า (ประชาชนเป็น
ศนูย์กลาง)

 2.1 กา รจัด โ ค ร งส ร้ า งส่ ว น

ราชการ : ให้สอดคล้องกบัการบริการประชาชน

 2.2 ก า ร จั ด ร ะ บบ ง าน แล ะ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม : เพ่ือให้บริการได้

รวดเร็วย่ิงขึน้

 2.3 การมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการ

ปฏิบตังิาน : วดัความพงึพอใจได้

 2.4 กําลงัคนในหนว่ยงานภาครัฐ 

:  ลดลง

3. แนวคดิเร่ืองการปฏิบตังิานเชิงกลยทุธ์ 
: มีการวิเคราะห์องค์การโดยใช้ SWOT 
เพ่ือกําหนด  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ และใช้แผนท่ี
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) Balance 
Scorecard ในการบริหารงาน เป็นต้น

บทบาทของภาครัฐแนวใหม่ (จากแนวคดิ
มาสูบ่ทบาท)

1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนท่ีดีขึน้  :  ในการปฏิรูปปี 2545  รัฐบาล
ได้ให้หน่วยงานต่างๆ คิดเอง ซึ่งคุณภาพ
การบริการท่ีดีขึน้แสดงออกโดย

 1.1 ทําให้สะดวกขึน้
 1.2 ลดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
 1.3 ยน่เวลา

 1.4 ไมจํ่าเป็นต้องไปดําเนินการเอง 
เชน่ การเสยีภาษีทาง Internet

อาจใช้การ Outsource ท่ีผา่นมาเหน็

เป็นรูปธรรมมากขึน้  มีการมอบรางวัล 
PMQA ประชาชนช่ืนชมมากขึน้

2. ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้

เหมาะสม : จาก 14 กระทรวง เป็น 20  กระทรวง 
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แยกภารกิจซึ่งอาจไม่ใช่การปรับบทบาท

ภารกิจและขนาดให้เหมาะสม  แต่เป็น 

การเพ่ิมปัญหาซึ่งปัจจุบันเ ร่ิมมีแนวคิด

ยบุรวมกรม หรือภารกิจ เพราะกฎหมายเดิมไม่

เอือ้ตอ่การปฏิรูป  ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น

3. ยกระดับขีดความสามารถและ

มาตรฐานการทํางานให้อยู่ในระดบัสงูและ

เทียบเท่าเกณฑ์สากล : งานแต่ละชิน้ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนจะต้องมี
กําหนดเวลาท่ีชดัเจน  เชน่ ทําบตัรประชาชน
ต้องไม่เกิน 7 นาที และต้องติดป้ายบอก
ระยะเวลาและขัน้ตอนการดําเนินการให้
ประชาชนทราบ

4. ตอบสนองต่อการบริหารการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย : ให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วม เชน่ โรงพกั มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบการดําเนินการของตํารวจท่ีมี
ประชาชนเป็นกรรมการ  

ผลการปฏิ รูประบบราชการในช่วง 
พ.ศ. 2540 - 2542 สรุปได้ดงันี ้

1. ประกาศใช้ พ.ร.บ. องค์การมหาชน 

พ.ศ. 2542
2. ไมใ่ห้กําหนดอตัราเพ่ิมข้าราชการ

ใหม ่ตัง้แตปี่ 2541 และให้ยบุตําแหนง่ท่ีวา่ง

ลงเพราะเกษียณอายไุมน้่อยกวา่ร้อยละ 80
3. ให้ยบุเลิกตําแหน่งลกูจ้างประจํา

หมวดแรงงานท่ีวา่งลง

4. แก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดนิ พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 

พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. 2502

5. ระงบัการจดัตัง้อําเภอและก่ิงอําเภอ

ใหม่

6. การจดักลุม่ภารกิจของรัฐ ดงันี ้

6.1 ภารกิจท่ีข้าราชการดําเนินการ

6.2 ภารกิจท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการ

6.3 ภารกิจท่ีเอกชนดําเนินการ 
(ถ่ายโอน 41 กิจกรรม)

6.4 ภารกิจท่ีจะตัง้เป็นองค์การ
มหาชน (5 สว่นราชการ)

6.5 ภารกิจท่ีท้องถ่ินดําเนินการ
6.6 ภารกิจท่ีองค์การประชาชน

ดําเนินการ
ปัจจบุนัภารกิจกลบัเหลือ่มกนัไปมา
7. ครม. เหน็ชอบการจดัตัง้สว่นราชการ

ใหม่ ต้องไม่ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ภาครัฐเพ่ิมขึน้ (เกลีย่)

การบริหารราชการแนวใหม่ (New Public 
Management) (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบนั)

การสมัมนาการปรับโครงสร้างบทบาท
การบริหารงานภาครัฐได้เร่ิมครัง้ท่ี 1 ระหวา่ง

วนัท่ี 4 - 5 สงิหาคม 2544 โดยมีนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นประธานฯ ได้ให้
นโยบาย และแนวคดิใหม่ๆ  ในการบริหารงาน

ภาครัฐมากมาย เช่น ผู้ ว่า CEO ต่อมา

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 28 กนัยายน 2544 ซึง่สาํนกังาน 
ก.พ. เป็นเจ้าภาพ และครัง้ท่ี 3 วันท่ี 2 

พฤศจิกายน  2544  สรุป 1) พ.ร.บ. ระเบียบ



  วารสารดํารงราชานุภาพ > 41 

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี  5) ควรมี

รูปร่างหน้าตาอย่างไร 2) พ.ร.บ. ปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม ควรกําหนดว่ามีกรม

ก่ีกรม กระทรวงก่ีกระทรวง 

ผลของการสัมมนาฯ สรุปได้ ดงันี ้

1. กําหนดกรอบและโครงสร้างของ

กระทรวงใหม่จาก 14 กระทรวงเป็น 20 
กระทรวง (รวมสาํนกันายกรัฐมนตรี)

2. นําแนวคิดเ ร่ืองผู้ ว่า  CEO ไป
ทดลองในจงัหวดันําร่อง 5 จงัหวดั

3. ให้สาํนกังาน ก.พ. และคณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบราชการ (ปรร.) ร่วมกนัเสนอ
บทบาทใหมข่องคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและ
ตําแหนง่อ่ืนๆ เชน่ ผู้ชว่ยรัฐมนตรี ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรี ทําให้เกิดตําแหนง่ใหม่ๆ  คือ ผู้ชว่ย
รัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรี เหตผุลลกึๆ คือ 
รัฐธรรมนูญกําหนดให้รัฐมนตรีมีได้แค ่
35  คน รวมนายกรัฐมนตรี 1 คน และต้องการ
ตอบแทนผู้มีอปุการคณุ เม่ือก่อนผู้ชว่ยรัฐมนตรี 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีเป็นตําแหนง่ของข้าราชการ
ประจํา แตต่อ่มาดเูหมือนจะมีอํานาจมากกวา่
ปลดักระทรวง จึงเปลี่ยนให้เป็นข้าราชการ

การเมือง ซึง่ต้องแสดงบญัชีทรัพย์สนิ
4. ให้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณ

ใหมมี่การเร่ิมใช้ระบบคอมพิวเตอร์อนมุตัเิงิน 
(GFMIS)

5. ให้เร่งรัดกระบวนการกระจาย

อํานาจสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) 
ดีหรือไมไ่มรู้่ เพราะตามกําหนดเดมิ ในปี  2549 

รัฐต้องแบง่งบประมาณ 35% ให้แก่ อปท. 

เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลโดยให้แรงจงูใจ 

คือ โบนัส ปัจจุบันครูอยากกลับมาเป็น

ข้าราชการสว่นกลาง สว่นภมิูภาคเหมือนเดมิ

6. ให้วางระบบข้าราชการและระบบ

คา่ตอบแทนควบคูก่นัไป  คือ  ปรับปรุงระบบ

ข้าราชการและระบบคา่ตอบแทนควบคูก่นัไป  

ซึง่เป็นท่ีมาของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551  

จากผลของการสัมมนานัน้ นําไปสู่
การปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากผลของ
กา รสัมมนาแ ล้ ว ไ ด้ มี ก า ร นํ าผลขอ ง
การสมัมนามากําหนดเป็นยทุธศาสตร์การ
พฒันาระบบราชการไทย เพ่ือให้เกิดการปฏิรูป
ท่ีเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย
มี 7 ประการ

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการทํางาน เชน่ การประเมินผลงาน ตวัชีว้ดั 
BSC เป็นต้น ทําให้เกิดสํานักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือดแูลในเร่ืองระบบราชการแนวใหม่เป็น
หน่วยงานเดียวท่ีถกูจดัตัง้โดยบญัญัติไว้ใน 

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(เหตุผลลึกๆ เพ่ือได้ผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีกล้า
เปลีย่นแปลงการทํางาน และมีการตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลอยา่งรวดเร็ว (แม้นโยบาย

อาจไมถ่กูต้องกบัหลกัการ กฎหมายในบางเร่ือง))

2. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผน่ดนิ
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3. การรือ้ปรับระบบการเงินและการ

งบประมาณ (GFMIS)

4. การสร้างระบบบริหารงานบุคคล

และค่าตอบแทนใหม่เกิด พ.ร.บ. ระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

วฒันธรรม และคา่นิยม : ปรับยากเพราะเป็น

นามธรรม แม้จะมีประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ (Code of Ethics)

6. การเสริมสร้างระบบราชการให้
ทนัสมยั ซือ้คอมฯ มากขึน้ แตไ่มก่่อประโยชน์

7. การเปิดระบบราชการให้เอกชน
และประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม PPP (Public  
Private  People)

ซึ่งจากยุทธศาสตร์ข้างต้น เพ่ือให้มี
อํานาจในการนําไปปฏิบัติ จึงมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม  หรือออกกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง 
อยา่งน้อย 5 ฉบบั คือ

1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดนิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545

2. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธี
การบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดนิ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 (การบริหาร
งานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั)

4. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551

5. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงาน

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 
2550

จะเหน็ได้วา่ ตัง้แต ่พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ได้มีการปฏิรูประบบราชการทัง้ทางด้าน

ระบบการปริหารงาน การจดัองค์การ การ

บริหารทรัพยากรบคุคล โดยมีเป้าหมายท่ีให้

ประชาชนได้รับประโยชน์สงูสดุ รับบริการ

จากภาครัฐอย่างดีท่ีสดุ โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

ของผลงานมีระบบการประเมินผลงานทัง้ใน

ระดบัองค์การ และบุคลากร และมีรางวลั

สาํหรับหนว่ยงาน และบคุลากรท่ีมีผลงานดี
เพ่ือเป็นแรงจงูใจ อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบตัิ
ยงัมีปัญหาอปุสรรคและความไม่เข้าใจของ
ผู้ ปฏิบัติ งานต่อการปฏิ รูปดังกล่าวแต่
การเตรียมบคุคลากรเพ่ือรองรับการบริหารงาน
แนวใหม่ยังไม่พร้อมถึงแม้จะมีการจัดตัง้

โครงการนกับริหารการเปลีย่นแปลง (นปร.) 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และข้าราชการผู้ มี

ผลสมัฤทธ์ิสงู (HIPPS) ของสาํนกังาน ก.พ. 

ก็ตามแตย่งัมีข้าราชการจํานวนมากท่ียงัคุ้นเคย
กบัระบบเดมิจงึควรจะเร่งรัดให้มีการพฒันา

บคุลากรภาครัฐเพ่ือให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ี

ตามหลกัการบริหารงานแนวใหม่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ
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บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม่

กระทรวงมหาดไทยได้รับผลกระทบตอ่

กระแสการปฏิรูประบบราชการหลายประการ

โดยเฉพาะการกระจายอํานาจ การลดบทบาท 

และขนาดของภาครัฐ และกระแสการจํากดั

บทบาทของราชการบริหารสว่นภมิูภาค ดงันัน้

กระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับปรุงบทบาท 
และยทุธศาสตร์การดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่หลาย
ประการดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระจายอํานาจได้มีกระแส
ท่ีจะลดบทบาทของราชการบริหารสว่นภมิูภาค 
หรือให้ยกเลกิไปโดยจะเพ่ิมบทบาทของราชการ
บริหารส่วนท้องถ่ินให้มากขึน้ โดยเฉพาะ
จะให้มีการเลือกตัง้ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรือ
แม้แตน่ายอําเภอหรือแม้แตจ่ดัตัง้เขตปกครอง
พิเศษ ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากรัฐธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 
บญัญัติว่าภายใต้บงัคบัมาตรา 1 (มาตรา
บญัญัติว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัร
อันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้หมายถึง

การเป็นรัฐเด่ียว) รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามหลกัแหง่
การปกครองตามเจตนารมณ์ของประชาชน

ในท้องถ่ินฯ ดังนัน้ ถึงแม้ว่าจะเน้นเร่ือง

การปกครองตนเองแก่ก็ต้องอยู่ภายใต้

การกํากบัดแูลของรัฐ ถ้าหากจะให้เป็นท้องถ่ิน

เต็มรูปแบบประเทศท่ีใช้ระบบสหพนัธรัฐ ก็

จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนญู มาตรานีเ้สยีก่อน

2. การลดขนาดของหนว่ยงานภาครัฐ 

และอัตราคําสั่งของข้าราชการ จะทําให้

ข้าราชการฝ่ายปกครองมีจํานวนน้อยลงและ

ย่ิงมีการปรับตําแหน่งระดบับริหารให้สงูขึน้
ก็จําเป็นต้องยุบตําแหน่งระดับล่าง เช่น 
ปลัดอําเภอจึงทําให้มีผู้ปฏิบัติงานน้อยลง
จึงจําเป็นต้องปรับบทบาทของผู้ว่าราชการ
จังหวดัและนายอําเภอให้เป็นผู้ กํากับดูแล 
(Regulator) มากกว่าเป็นผู้ปฏิบตัิ ภารกิจ
บางอยา่งก็ได้มีการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน บางประเภทก็อาจจะใช้
วิธีให้เอกชนไปดําเนินการ (Outsource)

3. หลกัการมีสว่นร่วมของประชาชน
ทําให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคควรปรับ
บทบาทให้มีลกัษณะเป็น Partnership กบั
ประชาชนโดยเป็นองค์การให้ประชาชนหรือ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรับรู้ ร่วมวางแผน 
ร่ ว มตัดสิ น ใ จ ร่ วมป ฏิบัติ ก า ร ร วมทั ง้

การตดิตามประเมินผลงานของภาครัฐ ซึง่จะ
ทําให้ความรู้สึกของประชาชนต่อราชการ
ฝ่ายปกครองมีลกัษณะเป็นเพ่ือนร่วมงานกนั

ไมใ่ชเ่ป็นผู้ปกครอง



44 < วารสารดํารงราชานุภาพ

ดร.เมฆนิทร์  เมธาวกูิล

มหาดไทย... ไร้นํา้ยา... จริงหรือ?

ตามหลกัสากลของนานาอารยประเทศ
สว่นใหญ่ กระทรวงมหาดไทย( MINISTRY 
OF INTERIOR) เป็นกระทรวงท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีในการรักษาความมัน่คงและความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ  หรือเรียกว่า 
กระทรวงกิจการภายใน ซึง่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงสถาปนาไว้เม่ือ
ร้อยย่ีสิบปีก่อน กระทรวงนีก็้ทําหน้าท่ีดแูล 
สร้างบ้าน แปลงเมือง มาโดยตลอด ดงัปรากฏ
ตามตารางเปรียบเทียบอํานาจหน้าท่ีและ
การแบง่สว่นราชการของกระทรวงมหาดไทย
ในยคุต่างๆ (ตัง้แต่ พ.ศ. 2435 ถึงปัจจบุนั 
ลา่สดุคือ พ.ศ. 2545)

พ.ศ. อาํนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ กฎหมายหลัก

2435-

2475

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ี 

รักษาการ. .เพ่ือท่ีจะบํารุงรักษาความ
สงบเรียบร้อยและให้ความเจริญใน
เมืองตา่ง ๆ

1. กรมมหาดไทยกลาง
2. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ
3. กรมภลาํภงั
4. กรมสาํรวจ

5. กรมปลดับญัชี
6. กรมทะเบียน
7. กรมตํารวจภธูร
8. กรมตํารวจภบูาล

9. กรมพยาบาล
10. กรมป่าไม้
11. กรมราชโลหกิจภมิูวิทยา

ประกาศจดัเป็นหน้าท่ีระหวา่ง

ก ระทรวงมหาดไทยกับ
กระทรวงกลาโหม (พ.ศ.2437)
หมายเหตุ

การแบง่สว่นราชการในสมยั
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จะ
เป็นไปตามพระบรมราชโองการ
ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระเจ้าอยูห่วั
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พ.ศ. อาํนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ กฎหมายหลัก

12. กรมสรรพากรนอก
13. กรมสาธารณสขุ
14. กรมอยัการ
15. กรมบญัชีการ กระทรวง

มหาดไทย
16. กรมนคราทร

2476 กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีในการ
ปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในราชอาณาจักร และบริหาร
การสาธารณสขุ

1. กรมเลขานกุารรัฐมนตรี
2. กรมปลดั
3. กรมมหาดไทย
4. กรมสาธารณสขุ
5. กรมตํารวจ
6. กรมอยัการ
7. กรมนคราทร
8. กรมราชทณัฑ์
9. สภาการแพทย์ 
10. สภาการสาธารณสขุ 

พ.ร.บ. จดัตัง้กระทรวงและ
กรม พ.ศ. 2476 

2484 กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและ
หน้าท่ีเก่ียวกับการรักษาความสงบ
เ รียบ ร้อยภายในราชอาณาจักร 
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ท่ี  แ ล ะ ก า ร
ประชาสงเคราะห์

1. สาํนกังานเลขานกุาร
รัฐมนตรี

2. กรมปลดักระทรวง
3. กรมตํารวจ
4. กรมท่ีดนิ
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. กรมมหาดไทย
7. กรมโยธาเทศบาล

8. กรมราชทณัฑ์

9. กรมสาธารณสขุ
10. กรมอยัการ 

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2484
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พ.ศ. อาํนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ กฎหมายหลัก

2487 กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและ
หน้าท่ีเก่ียวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ภายในราชอาณาจกัร การ
สาธารณปูการ การปกครองท้องท่ี การ
ประชาสงเคราะห์ และการป้องกนัภยั
ทางอากาศ

1. สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี

2. สาํนกังานปลดักระทรวง
3. กรมตํารวจ
4. กรมท่ีดนิ
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. ก ร ม ป้ อ ง กั น ภั ย ท า ง

อากาศ
7. กรมมหาดไทย
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทณัฑ์
10. กรมอยัการ 

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2487

2496 กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและ
หน้าท่ีเก่ียวกบัปกครองท้องท่ี บําบดั
ทุกข์ บํารุงสุข ป้องกันสาธารณภัย 
และรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน

1. สาํนกังานเลขานกุาร
รัฐมนตรี

2. สาํนกังานปลดักระทรวง
3. กรมตํารวจ
4. กรมท่ีดนิ
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. กรมป้องกนัสาธารณภยั
7. กรมมหาดไทย
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทณัฑ์
10. กรมอยัการ 

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2496

2506 กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและ

หน้าท่ีเก่ียวกบัปกครองท้องท่ี บําบดั
ทกุข์ บํารุงสขุ ป้องกนัสาธารณภยั และ
รั กษาความสงบ เ รี ยบ ร้ อยขอ ง
ประชาชน

1. สาํนกังานเลขานกุาร
รัฐมนตรี

2. สาํนกังานปลดักระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพฒันาชมุชน
5. กรมตํารวจ
6. กรมท่ีดนิ

7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทณัฑ์

10. กรมอยัการ 
11. สาํนกัผงัเมือง

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2506



  วารสารดํารงราชานุภาพ > 47 

พ.ศ. อาํนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ กฎหมายหลัก

2515 กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและ
หน้าท่ีเก่ียวกับ การปกครองท้องท่ี 
บําบดัทกุข์ บํารุงสขุ การพฒันาชนบท
และชมุชน การสง่เสริมการศกึษา และ
การประกอบอาชีพ การส่งเสริมและ
คุ้มครอง การใช้แรงงาน การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การ
ป้องกนัสาธารณภยั การผงัเมือง การ
โยธา และการราชทณัฑ์

1. สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี

2. สาํนกังานปลดักระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพฒันาชมุชน
5. กรมตํารวจ
6. กรมท่ีดนิ
7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทณัฑ์
10. กรมแรงงาน
11. กรมอยัการ 
12. สาํนกัผงัเมือง
13. สํานักงานเร่งรัดพัฒนา

ชนบท

ประกาศของคณะปฏิวัต ิ
ฉบับท่ี  216 ลงวันท่ี  19 
กนัยายน 2515 

2534 กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและ
หน้าท่ีเก่ียวกบั การบําบดัทกุข์ บํารุงสขุ 
การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง 
การปกครอง  การปกครองท้องท่ี 
การปกครองท้องถ่ิน การทะเบียนราษฎร 
การสง่เสริมการศกึษาและการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาชุมชน การรักษา
ความมัน่คงภายใน การป้องกนัสาธารณภยั 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน การท่ีดนิ การประชาสงเคราะห์ 

การสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ 
การโยธา การราชทณัฑ์ การแรงงาน 
การผังเมือง การประกันสังคมและ

การพฒันาชนบท

1. สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี

2. สาํนกังานปลดักระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพฒันาชมุชน
5. กรมตํารวจ
6. กรมท่ีดนิ
7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล

9. กรมราชทณัฑ์
10. กรมแรงงาน
11. สํานักนโยบายและแผน

มหาดไทย
12. สาํนกัผงัเมือง
13. สาํนกังานประกนัสงัคม

14. สํานักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2534
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พ.ศ. อาํนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ กฎหมายหลัก

2545 กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและ
หน้าท่ีเก่ียวกบั การบําบดัทกุข์ บํารุงสขุ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอํานวยความเป็นธรรม
ของสังคม การส่งเสริมและพัฒนา 
การเมือง การปกครอง การพัฒนา   
การบริหารราชการส่วนภู มิภาค         
การปกครองท้อง ท่ี  การส่ง เส ริม         
การปกครองท้องถ่ินและการพัฒนา
ชมุชน การทะเบียนราษฎร ความมัน่คง
ภายใน  กิจการสาธารณภัยและ         
การพฒันาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ี
ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วน
ราชการท่ีสงักดักระทรวงมหาดไทย

1. สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี

2. สาํนกังานปลดักระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพฒันาชมุชน
5. กรมท่ีดนิ
6. กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั
7. ก ร ม โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ     

ผงัเมือง
8. กรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน 

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545

จะเห็นว่า นับวัน นับปี กระทรวง
มหาดไทย ถูกลดบทบาท ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี
น้อยลงๆ ด้วยสาเหตหุลายประการ คือ

ผู้ กําหนดนโยบายชาติ เหน็วา่ 
1. ควรปรับบทบาท อํานาจหน้าท่ีของ

กระทรวงมหาดไทยให้เข้ากับสถานการณ์
บ้านเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะเอา
แบบอยา่งมาจากตา่งประเทศ

2. ก่อกําเนิด กระทรวง ทบวง กรม 

ต่างๆ ท่ี เห็นว่าน่าจะแยกอํานาจหน้าท่ี
ออกไปจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไป

ตามหลกัการสากล

3. เกิดจากผลทางการเมืองท่ีต้องการ
จะตัง้หนว่ยงานเพ่ือเสริมอํานาจทางการเมือง

ของตน ของพรรคตน หรือต้องการจะแบง่แยก

อํานาจออกไปเป็นอิสระโดยมิให้อยูใ่นสายงาน
กํากบักระทรวงมหาดไทย จงึพยายามผลกัดนั
ให้ผู้ มีอํานาจทางการเมืองและหรือผลกัดนั
ทางรัฐสภา หรือออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
หรือออกเป็นประกาศ/คําสัง่ของหวัหน้าผู้ยดึ
อํานาจการปกครองในสมยันัน้ๆ หรือพยายาม
บั่นทอนอํานาจและหน้าท่ีของกระทรวง
มหาดไทยโดยองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเสนอ
ตอ่รัฐบาลให้โอนอํานาจหน้าท่ีของกระทรวง

มหาดไทยไปให้หน่วยงานท่ีโดยหลักแล้ว 

ไม่น่ าจะทําหน้า ท่ี ท่ีแบ่งแยกออกจาก

กระทรวงมหาดไทยไปให้หนว่ยงานเป้าหมาย 
ทัง้ๆ ท่ีตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือ

ตามหลกัการสากลแล้ว ไมน่า่จะเป็นอํานาจ
หน้าท่ีของหนว่ยงานดงักลา่วแตป่ระการใด
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4. เกิดจาก”คนมหาดไทย” ซึง่ได้แก่

นกัการเมืองท่ีเข้ามาดแูลกระทรวงมหาดไทย 

และข้าราชการประจําท่ีมีตําแหน่งสูงใน

กระทรวงมหาดไทย ท่ีไม่มีความเข้าใจ

หรือศึกษาประวัติศาสตร์ และธรรมเนียม 

การปกครองเก่ียวกบัอํานาจ ภาระหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 

จึงบริหาร กําหนดนโยบาย มีวิสัยทัศน์ 
ตลอดจนการกํากับการปฏิบตัิราชการของ
กระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างผิดพลาด 
บกพร่อง ไม่ครบถ้วน ทําให้ดูเหมือนว่า
หากภารกิจใดของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงไม่สามารถดําเนินการได้ เกิด
ความเสยีหาย เดือดร้อนแก่ประชาชน ก็จะถกู
โจมตี ตําหนิ จากหนว่ยงานอ่ืนๆ (อนัประกอบ
ด้วยหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเห็นว่าหากเอาภาระ
หน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยแตเ่ดมิไปเสริม
หน่วยงานของตนก็จะมีโครงสร้าง อํานาจ
หน้าท่ี บคุลากร งบประมาณ ฯลฯ มากขึน้ 
เป็นการขยายหน่วยงานของตนออกไปโดย
ปริยาย) รวมทัง้องค์กรเอกชน (ซึง่สว่นใหญ่
มกัจะพยายามเอารูปแบบจากต่างประเทศ 

หรือสร้างโครงสร้าง วิธีการทํางาน หรือ

กําหนดวิสัยทัศน์หรือจุดมุ่งหมายคล้าย
ตา่งประเทศ) พยายามสลายขัว้อํานาจหน้าท่ี
ของกระทรวงมหาดไทย เอาไปให้หนว่ยงานอ่ืน

หรือองค์กรของรัฐหรือเอกชน เป็นอิสระโดย

มีแนวความคดิฝังแนน่วา่ “กระทรวงมหาดไทย” 
เป็นกระทรวงท่ีมีอํานาจมาก เป็นกระทรวง

มาเฟีย ต้องพยายามลดอํานาจหน้าท่ีของ

กระทรวงมหาดไทยลงให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะ

เป็นไปได้ 

แนวความคดิฝังแนน่เหลา่นีไ้ด้ลกุลาม

ไปยังบรรดานัก วิชาการ ท่ี เ พียงสัมผัส

กระทรวงมหาดไทยอย่างผิวเผินก็มีแนวคิด

วา่กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงไดโนเสาร์

เตา่พนัปี เป็นกระทรวงท่ีมีอํานาจมาก เก่ียวข้อง
กับประชาชนตัง้แต่ก่อนเกิดจนหลังตาย 
ดังนัน้เม่ือนักวิชาการเหล่านีไ้ด้มีโอกาส
เข้าไปมีอํานาจหน้าท่ีในการเสนอแนะ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก็ต้องพยายาม
ยกทฤษฎีตา่งประเทศ รูปแบบจากตา่งประเทศ 
มาเสนอกฎหมาย เสนอแนะนโยบาย ให้ลด
ภาระหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยไปให้
หน่วยงานอ่ืนหรือตัง้เป็นองค์กรอิสระ ซึ่ง
ปรากฏแล้ววา่หนว่ยงานหรือภารกิจท่ีโอนไป
จากกระทรวงมหาดไทยมิได้แสดงให้เห็นวา่
เป็นผลดีต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
มากกว่าตอนอยู่กับกระทรวงมหาดไทย
มากขึน้อย่างเห็นได้ชัดแต่ประการใด เม่ือ
เทียบกบัคา่ใช้จา่ยทางธรุการเก่ียวกบัหนว่ยงาน

ใหม่ ค่าใช้จ่ายสําหรับบุคลากร เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ฯลฯ ท่ีเ พ่ิมขึน้อย่างมหาศาล 
ก่อให้เกิดความซํา้ซ้อน ในอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ รวมทัง้ความยุง่ยากสบัสน

ขึน้อยา่งมากมาย การขยายเขตอํานาจหน้าท่ี

เกิดความสบัสนอลหม่านไม่เป็นไปตามเขต
การปกครองตามลกัษณะท้องท่ี อันได้แก่ 
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“บ้าน” “ชมุชน” “หมูบ้่าน” “ตําบล” “อําเภอ” 

“จงัหวดั” สาํหรับ “ภาค” “เขต” “กลุม่จงัหวดั” 

ก็ เ ป็ นลักษณะของกา รผนึ ก ร วม เ ขต

ท้องท่ี(ภายใต้เขต จังหวัด) เป็นกลุ่มท่ีมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน หรือเหมือนกัน 
หรือคล้ายกนั สาํหรับเป็นกลุม่ภารกิจภาพรวม 

แต่จะต้องเป็นลักษณะในด้านวิชาการ 

เทคโนโลยี หรืออ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัภาพรวม

การปกครอง การบริหาร เทา่นัน้ 

การปกครอง การบริหาร ของประเทศ

นัน้ ต้องอยู่ภายใต้บริบทของ “กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ” และ “กฎหมายการบริหาร
ราชการแผน่ดนิ” โดยสรุป ดงันี ้

SOVEREIGNTY
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ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (กําหนด

กติกาปกครองประเทศ) กฎหมายบริหาร

ราชการแผ่นดิน (กําหนดกติกาการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ซึ่งมีการบริหารราชการ

ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภมิูภาค 

และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน) มีผล

เก่ียวกบักฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม กฎหมายลกัษณะปกครองท้องท่ี กฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้กําหนด
อํานาจหน้าท่ีภารกิจของกระทรวง ทบวง 
กรมต่างๆ ไว้เป็นหลักอย่างชัดเจนแล้ว 
จะเห็นได้ว่าอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
หลกัของกระทรวงมหาดไทย ตัง้แตเ่ดิมและ
ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นลําดบั
จนปัจจบุนัเกิดการคลาดเคล่ือน ผิดเพีย้น ใน
หลกัการของกระทรวงมหาดไทย (MINISTRY 
OF INTEROIR) หรือ กระทรวงรักษาความมัน่คง
ภายในประเทศ ไปเป็นอย่างมาก ทัง้ใน
ภารกิจในฐานะการบริหารราชการสว่นกลาง 
สว่นภมิูภาค และสว่นท้องถ่ิน  คือ

การบริหารราชการสว่นกลาง  กระทรวง
มหาดไทย มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบําบดั

ทกุข์ บํารุงสขุ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน การอํานวยความเป็นธรรม
ของสงัคม การสง่เสริมและพฒันาการเมือง
การปกครอง การพฒันาการบริหารราชการ

สว่นภมิูภาค การปกครองท้องท่ี การสง่เสริม

การปกครองท้องถ่ินและพฒันาชมุชน การ
ทะเบียนราษฎร ความมัน่คงภายใน กิจการ

สาธารณภัย  และการพัฒนาเมืองและ

ราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให้เป็น

อํานาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือ

สว่นราชการท่ีสงักดักระทรวงมหาดไทย (ซึง่

อํานาจ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

เหลา่นี ้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545 อนัเป็นฉบบัลา่สดุ)

เม่ือพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบ

อํานาจหน้าท่ีและการแบ่งส่วนราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยในยคุตา่งๆ ข้างต้น 
จะเห็นไ ด้ชัด เจนว่า อํานาจหน้า ท่ีและ
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
ถูกลิดรอนตัดทอนลงตามลําดับตามท่ีได้
กลา่วถงึเหตผุลไว้แล้ว สรุป คือ

1. ด้านอํานาจหน้าท่ี ตาม พ.ร.บ. 
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 
มีการระบุถึงอํานาจหน้าท่ี เก่ียวกับการ
บําบดัทกุข์ บํารุงสขุ การสง่เสริมและพฒันา 
การเมืองการปกครอง การปกครองท้องท่ี 
การปกครองท้องถ่ิน การทะเบียนราษฎร 
การสง่เสริมการศกึษาและการประกอบอาชีพ 
การพฒันาชมุชน การรักษาความมัน่คงภายใน 
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การท่ีดิน 
การประชาสงเคราะห์ การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การโยธา การราชทัณฑ์ 

การแรงงาน การผังเมือง และการพัฒนา
ชนบท (ซึ่งหากดูตามภารกิจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของกระทรวงรักษาความมัน่คง

ภายในแล้ว อํานาจหน้าท่ีดงักลา่วนีก็้จะตรง
กับ เจตนารมณ์ของกฎหมาย ท่ี ก่อตั ง้
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กระทรวงนีแ้ตเ่ดมิมา และกระทรวงนี ้ก็ยอ่ม

มีความเช่ียวชาญในภารกิจเหลา่นีเ้ป็นอยา่งดี 

การบริหารราชการเป็นไปอย่างราบร่ืนมา  

โดยตลอด นกัการเมืองหรือนกับริหารท่ีเข้ามา

เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี ้จะต้องมีการเลือกเฟ้น 

ผู้ ท่ีมีทัง้ทักษะ อํานาจ บารมี ฯลฯ มาก

เป็นพิเศษ เพราะจะต้องดแูลประชาชนตัง้แต่

ก่อนเกิดจนหลังตายดังท่ีกล่าวมาแล้ว) 
ข้าราชการประจําของกระทรวงมหาดไทย
ในกาลก่อนมีผู้ ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับ
การบริหารบ้านเมือง บริหารท้องท่ี ท้องถ่ิน 
และวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอยา่งดี เก่ียวข้อง
กบักฎหมายระเบียบข้อบงัคบัในด้านการเมือง 
การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สงัคม 
การศกึษาฯลฯ ในท้องท่ีท้องถ่ินเป็นอย่างดี 
ซึง่เรียกวา่ “ประสบการณ์สะสม” กวา่จะได้
มีการเลือ่นขัน้เลือ่นตําแหนง่ แตล่ะตําแหนง่
ต้องผ่านประสบการณ์การทํางานตัง้แต่กบั
ราษฎรซึ่งเป็นรากหญ้าของแผ่นดิน ตาม
หวัเมืองต่างๆ จนได้เข้ามาเป็นนกัปกครอง 
นกับริหารจากสว่นภมิูภาคจนถงึระดบัสว่นกลาง
ถงึกอง กรม กระทรวง ยอ่มมีความเช่ียวชาญ

ในสภาพภูมิประเทศเหตกุารณ์เป็นอย่างดี 
แต่น่าเสียดายท่ีกาลต่อมามีการตัดทอน
อํานาจหน้าท่ีกระทรวงมหาดไทยให้ลด

ความสําคญัลง จนถงึปัจจบุนัมีภาระหน้าท่ี
ตามท่ีระบไุว้ใน พ.ร.บ. ปรับปรุงฯ ปี 2545 

และได้ถ่ายโอนงาน ภารกิจ ไปให้หนว่ยงาน

อ่ืน ซึ่งหากเทียบชัน้ความสามารถและ
ประสบการณ์แล้ว ผู้ เขียนเห็นได้ว่าไม่เป็น

รูปธรรมจะบริหารได้ดีเหมือนตอนสังกัด

กระทรวงมหาดไทยบางหนว่ยกบัมีผลสมัฤทธ์ิ

ไปในทางกลบักนัด้วยซํา้ไป

2. ด้านโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ 

ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงฯ ปี 2534 มีสว่นราชการ

ในสงักดักระทรวงมหาดไทย ถึง 14 หน่วย 

แตปั่จจบุนัเหลอืเพียง 8 หนว่ยเทา่นัน้ ท่ีต้อง

มีอนัถกูตดัโอนไปเป็นหน่วยงานอิสระ หรือ
ไปสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ  หรือจัดตัง้ เป็น 
กระทรวงใหม่โดยฉกฉวยใช้อํานาจของ
คณะปฏิวตัหิรือรัฐประหาร หรือเม่ือคนมหาดไทย
โดนมรสุมหรืออ่อนล้า ก็จะถือโอกาสออก
กฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกา จัดตัง้
หน่ วยงานแยกออกไปจากกระทรวง
มหาดไทย ทัง้ๆ ท่ีการจัดตัง้หน่วยงานนัน้
อาจจะขัดต่อกฎหมายหรือจารีตประเพณี
และธรรมเนียมการปกครอง หน่วยงาน
สาํคญัท่ีแยกออกไปจากกระทรวงมหาดไทย
จนแทบจะเรียกไม่ได้อย่างเต็มปากว่าเป็น 
“กระทรวงบําบดัทกุข์ บํารุงสขุ” ได้แก่ “ตํารวจ” 
“อยัการ” “ประชาสงเคราะห์” “ราชทณัฑ์” 
“แรงงาน” และท่ีพยายามจะแยกร่างของ 
การสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นชิน้เลก็

ชิน้น้อยเพ่ือผลการ “แย่งการกํากับดูแล 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน” (โดยอาศยัการ
อ้างการกระจายอํานาจมาแอบแฝง ทัง้ๆ ท่ี

ทราบดีวา่ “ท้องถ่ิน” สาํหรับ “รัฐประเทศไทย” 

ไมมี่ทางท่ีจะให้เป็นอิสระอยา่งเตม็ท่ีได้ และ
ความพยายามแยกร่างของการบริหาร

ท้อง ถ่ินออกไปสังกัดหน่ วย อ่ืน ท่ี มิ ใช่
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กระทรวงมหาดไทย (ซึง่ปรากฏอํานาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายท่ีกลา่วมาแล้ว) ในทศันะของ

ผู้ มีประสบการณ์ทางการเมืองการปกครอง 

การบริหารแล้วดเูหมือนจะเป็นการตีความ

ในเจตนารมณ์นอกกรอบของกฎหมาย

การบริหารประเทศแม้จะเอาใจใสต่ามหลกั

บริหารสมยัใหมใ่ห้คดินอกกรอบ ก็ตามแต่

การบริหารราชการแผน่ดนิ นา่จะให้อยูใ่นกรอบ
ของกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
มิฉะนัน้ระบอบการปกครองประเทศ ก็อาจ
แปรเปลีย่นไปในทางท่ีไมพ่งึประสงค์ก็ได้

การบริหารราชการส่วนภมูภิาค
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ 

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ 
พ.ศ. 2534 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ร.บ. 
ลกัษณะการปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 (และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการ

หมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องท่ีออกโดยกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ ท่ีระบุอํานาจหน้าท่ีของผู้ ว่าราชการ
จงัหวดั นายอําเภอ กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

กลา่วคือ
1. กฎหมายระบุให้การจัดระเบียบ

บริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีจังหวัด 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน บ้าน โดยมีผู้ ว่า-
ราชการจงัหวดั นายอําเภอ กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน

แล้วแต่กรณี เป็นหัวหน้าปกครองบังคับ

บญัชา ทัง้นี ้ โดยให้รวมบ้าน, ชมุชนหลายๆ 

พืน้ท่ีเป็นเขต “หมู่บ้าน” รวม “หมู่บ้าน” 

หลายๆ หมูบ้่านเป็น “ตําบล” รวม “ตําบล” 

หลายๆ ตําบลเป็น “อําเภอ” รวม “อําเภอ” 

หลายอําเภอ เป็น “จงัหวดั” ซึง่ถือเป็นเขต

ปกครองท้องท่ีเตม็พืน้ท่ีทัง้ประเทศ

2. ใ น ร ะดับ จั ง ห วั ด  ใ ห้ มี ผู้ ว่ า -

ราชการจงัหวดัเป็นผู้ รับนโยบายและคําสัง่

จากนายกรัฐมนตรีในฐานะหวัหน้ารัฐบาล 
คณะรัฐบาล ทบวง กรม มาปฏิบัติการ
ให้เหมาะสมกบัท้องท่ีและประชาชน และเป็น
หวัหน้าบงัคบับญัชาข้าราชการฝ่ายบริหาร 
ซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีในราชการสว่นภมิูภาคในเขต
จงัหวดั และรับผิดชอบในราชการจงัหวดัและ
อําเภอและจะให้มีรองผู้ ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจงัหวดัสัง่และปฏิบตัิ
ราชการแทนผู้วา่ราชการจงัหวดัก็ได้

รองผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือผู้ชว่ยผู้วา่-
ราชการจงัหวดัเป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการ 
ฝ่ายบริหารส่วนภมิูภาคในเขตจงัหวดั และ
รับผิดชอบในราชการรองผู้วา่ราชการจงัหวดั

ผู้วา่ราชการจงัหวดั รองผู้วา่ราชการ-
จงัหวดัและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจงัหวดัสงักดั

กระทรวงมหาดไทย
ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ ว่า-

ราชการจังหวดัเป็นหัวหน้าปกครองบงัคบั
บญัชาข้าราชการ และรับผิดชอบงานบริหาร

ราชการของจงัหวดัดงักลา่ว ให้มีปลดัจงัหวดั 

และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจํา
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ทําหน้าท่ีช่วยเหลือผู้วา่ราชการจงัหวดั และ

มีอํานาจบงัคบับญัชาข้าราชการฝ่ายบริหาร

ส่วนภมิูภาคซึ่งสงักดักระทรวง ทบวง กรม 

ในจงัหวดันัน้

ในระดบัอําเภอ ให้มีนายอําเภอ เป็น

หัวห น้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา

ข้าราชการในอํา เภอ  และ รับผิดชอบ

การบริหารราชการของอําเภอ มีปลดัอําเภอ
และหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ สง่มาประจําให้
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วยเหลือนายอําเภอ 
และมี อํานาจบังคับบัญชาข้าราชการ
ฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสงักัดกระทรวง 
ทบวง กรมนัน้ ในอําเภอนัน้ และให้นายอําเภอ
สงักดักระทรวงมหาดไทย

โดยกฎหมายและธรรมเนียมการปกครอง
การบริหารของไทยแต่ช้านานนีเ้อง ทําให้
กระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ ดูเหมือนจะ
พยายามดิน้รนให้พ้นจาก “การบริหาร
ราชการส่วนภมิูภาค” โดยยกร่างกฎหมาย
ระเบียบท่ีหลกีเลีย่งการบงัคบับญัชาจากผู้วา่-
ราชการจังหวัด และนายอําเภอตลอดจน
ละเลยกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี 

ซึง่มีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพโดยได้
มีการเปลีย่นแปลงหรือแนวโน้มท่ีจะเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิม ส่งผลกระทบถึงเอกภาพใน

การบังคับบัญชาและประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของผู้ ดํารงตําแหน่งทัง้สอง 
ดงักลา่ว

ในระดบัจงัหวดัมีการเปลี่ยนแปลงท่ี

ชดัเจน เร่ิมตัง้แต ่พ.ศ. 2546 มีการออกกฎหมาย

ยกเว้น จํากดัหรือตดัทอนอํานาจหน้าท่ีของ

ผู้ ว่าราชการจังหวัดในการบังคับบัญชา

ข้าราชการครูในเขตจงัหวดั และในพ.ศ. 2547 

ได้มี พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติท่ีระบุให้แยก

ข้าราชการตํารวจในจงัหวดัออกไปอีกด้วย

การละเลยไม่พูดถึงเขตการปกครอง ซึ่ง
เป็นกรอบสาํคญัในการแสดงถงึลกัษณะทาง
กายภาพของประเทศโดยรวม เชน่ เวลาแจ้ง
ถงึเขตอํานาจของหนว่ยงานมกัจะไมร่ะบช่ืุอ 
“ตําบล” “อําเภอ” “จงัหวดั” เป็นต้น แล้ว
สถาปนาหนว่ยงานของตนเป็น “สว่นกลาง” 
ท่ีไปตัง้อยูใ่นภมิูภาค (จงัหวดั,อําเภอ)

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงจะปรากฏให้
เห็นในส่วนราชการสงักดักระทรวงการคลงั 
ท่ีมีข้าราชการสว่นภมิูภาคสงักดัจงัหวดัหรือ
อําเภอ ได้แก่ สรรพากร สรรพสามิต ธนารักษ์ 
ซึ่งได้เปลี่ยนช่ือหน่วยงานจาก “จังหวัด”  
“เป็นเขตพืน้ท่ี” เช่น สรรพากรเขตพืน้ท่ี 
(ระบช่ืุอจงัหวดัหรืออําเภอ) เป็นต้น ลกัษณะ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางท่ีตัง้สํานักงานอยู่ในเขต

จงัหวดัหรืออําเภอนัน้ๆ
สาํหรับในระดบัอําเภอได้มีการยบุเลกิ

หรือถอนสว่นราชการระดบัอําเภอไปตัง้อยูท่ี่

สาํนกังานในจงัหวดั เชน่ ท่ีดนิอําเภอ เกษตร

อําเภอ ประมงอําเภอ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี  ้ มิได้คําถึงถึง
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ผลกระทบต่อการบริการประชาชนในเขต

อําเภอท่ีต้องใช้เวลาเดินทางติดต่อและไม่

สามารถแก้ไขปัญหาบางประการได้อยา่งทนั

เหตกุารณ์ ย่ิงกวา่นัน้ยงัมีความพยายามจะ

ขยายสถานท่ีและเขตอํานาจของหน่วยงาน

ราชการตา่งๆ ออกหา่งไปจากราชการบริหาร

สว่นภมิูภาคมากขึน้ แล้วขึน้ตรงกบักระทรวง 

ทบวง กรมของตนจากสว่นกลางและท่ีเลวร้าย
ท่ีสดุก็คือ แบง่ภาคไปตัง้เป็น “ภาค” “เขต” 
ส่วน “ย่อย” ของ “ภาคเขต” ออกไปจาก
จงัหวดั อําเภอ ก็ย่ิงทําให้ประชาชนมีความ
สบัสนและไมไ่ด้รับความสะดวกมากขึน้

นอกจากนีน้ักวิชาการ และองค์กร
เอกชนพยายามจัดตัง้หน่วยงาน  แยก
ประชาชนออกไปจากท้องท่ีเป็นเสี่ยงๆ เช่น 
เป็น “ชมุชน” “องค์กรชมุชน”  “กลุม่เครือขา่ย
ต่างๆ” ท่ีบางครัง้มีแนวความคิดแอบแฝงท่ี
จะออกไปจากอํานาจรัฐ อํานาจของกฎหมาย 
และอํานาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสงัคม บางครัง้มีการผลกัดนัเป็นกฎหมาย
เสมือนกบัเป็น “องค์กร” ท่ีมิได้อยูใ่นอํานาจ
รัฐ และอํานาจเขตปกครองตามกฎหมาย

ในความหมายของทุกองคาพยพท่ี

บั่นทอนภารกิจ อํานาจหน้าท่ีโครงสร้าง
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยใน
ภูมิภาค เพ่ือหวังขยายอํานาจหน้าท่ีของ

หนว่ยงานของตนให้เป็นอิสระ ดงึอํานาจจาก

สว่นภมิูภาคมาไว้สว่นกลาง (คือไมย่อมแบง่
อํานาจให้ส่วนภมิูภาคตามหลกัการบริหาร

ราชการสว่นภมิูภาคนัน้เอง) ซึง่ความพยายาม

เหล่านัน้ดูเหมือนจะบรรลุผล เพราะผู้ มี

อํานาจในการพิจารณา ปรับปรุงเปลีย่นแปลง

ปฏิรูปอาจจะมุง่คดิ “นอกกรอบ” มากไปโดย

มิได้คํานึงถึง “หลกัการ” เท่าท่ีควรจะเป็น

เข้าคํากลา่วท่ีวา่ “คนคดิไมไ่ด้ทํา คนทําไมไ่ด้

คดิ”

ในความสับสน อลหม่านถึงอํานาจ
หน้า ท่ีและความ รับ ผิดชอบ ท่ี ซํ า้ ซ้อน 
เหลื่อมลํา้ และมีหลายหน่วยงานท่ีแย่งกัน
ดําเนินการในงานท่ีตนชอบและมีผลประโยชน์ 
แต่งานท่ีหม่ินเหม่ต่อการท่ีจะเกิดผลร้าย
ตามมาก็จะปัดความรับผิดชอบ

โดยเหตนีุเ้องในยคุหนึง่ (แม้ในปัจจบุนั
ก็ยงัมีผลอยู่แตกํ่าลงัถกูละเลยไป) ดงัมีการ
ปรับสภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
เป็น “การบริหารราชการแบบบูรณาการ” 
หรือท่ีเรียกว่า ผู้ว่า ซี อี โอ โดยมีหลกัการ
สําคัญให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีบริหารราชการของจงัหวดั (Chief 
executive officer : CEO) โดยบงัคบัให้
สว่นราชการสว่นกลางมอบอํานาจเตม็ให้แก่

ผู้วา่ราชการจงัหวดัในการบริหารราชการใน
สว่นภมิูภาค

โดยมีหลกัการ คือ การท่ีรัฐบาลโดย

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสัง่การให้มี  

ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมอบ
อํานาจด้านการสัง่การการอนญุาต การอนมุตัิ
ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัสามารถวินิจฉยัสัง่การ 
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ทํางานได้ในลกัษณะครบวงจรทนัตอ่เหตกุารณ์

สามารถใช้ดลุยพินิจตดัสินใจในลกัษณะท่ี

เอือ้ตอ่การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้วา่ราชการ

จงัหวดัอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้านการบริหาร

งบประมาณให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัมีอํานาจ 

บูรณาการงบประมาณให้สามารถแก้ไข

ปัญหาในระดบัจงัหวดัได้ การนําเทคโนโลยี

การบริหารงานมาใช้อย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะ
ในเร่ืองระบบฐานข้อมลู สนบัสนนุการพฒันา
ประสิทธิภาพของการทํางานของหน่วยงาน
ฝ่ายช่วยอํานวยการของผู้วา่ราชการจงัหวดั 
ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจงัหวดั หวัหน้าส่วน
ราชการจงัหวดั หวัหน้าสาํนกังานและทีมงาน 
และให้มีการสร้างระบบตดิตาม ประเมินผล
และรายงาน ระบบนีพ้บว่าการบริหารงาน
จงัหวดัแบบผู้ว่า CEO ได้ผลในลกัษณะ ท่ี
ผู้ ว่าราชการจงัหวดัใช้ภาวะผู้ นําบรูณาการ
ระดมสรรพกําลงั และทรัพยากรในการแก้
ปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลไปสูก่ารปฏิบตัิ
ในระดับพืน้ท่ีได้ดี ความร่วมมือของส่วน
ราชการเร่ิมมีมากขึน้โดยเฉพาะในสว่นกลาง 
เร่ืองการมอบอํานาจบคุลากร งบประมาณ 
การอนุญาต การอนุมัติ ส่วนภูมิภาคก็ได้

ร่วมมือการทํางานมากขึน้ และได้เสนอให้มี
การซกัซ้อมนโยบายในสว่นท่ีเก่ียวข้องอยา่ง
ชดัเจน ขจดัเง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรค เชน่ การยงั

หวงอํานาจจากสว่นกลาง จดัทีมงานท่ีดี ระบบ

ฐานข้อมลูสารสนเทศจะต้องมีประสทิธิภาพ 

ต้องมีการกํากับ ดูแล ตรวจตราติดตาม

ประเมินผลการปฏิบตัิการอย่างมีคุณภาพ

และสม่ําเสมอ

สง่ผลถงึนายอําเภอก็จะต้องใช้วิธีการ

ของผู้วา่ CEO ปฏิบตัใินระดบัอําเภอด้วย

ในขณะท่ีงานของจงัหวดัแบบบรูณาการ 

หรือ ผู้ ว่า CEO กําลังไปได้ด้วยดี ก็เกิด

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีสําคญัคือ

มีการรัฐประหาร ทําให้ความต่อเน่ืองอย่าง
เข้มข้นในเร่ือง ผู้วา่ CEO ก็จางลง เป็นแรง
กระตุ้นให้สว่นราชการท่ีอยากจะเป็นสว่นกลาง
ท่ีตัง้ ณ จงัหวดั เลีย่งกฎหมาย และกฎเกณฑ์
เก่ียวกบัภูมิภาคเร่งดําเนินการเพ่ือผลกัดนั
ในการดึงอํานาจสู่ส่วนกลางมากขึน้เป็น
ทบัทวี ทัง้ๆ ท่ีโดยสภาพภมิูประเทศเหตกุารณ์ 
อํานาจหน้าท่ี ไม่เอือ้อํานวยต่อการเป็น
ส่วนกลางก็ดึงดนักําหนดให้เป็นส่วนกลาง
ไปตัง้ท่ีจงัหวดั 

ย่ิงไปกวา่นัน้ เม่ือฝ่ายท่ีคดิจะสลายงาน
ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีอคติว่า 
“กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงมาเฟีย” 
หวงอํานาจ เป็นพวกศกัดนิา และมีความเจ็บแค้น
ชิงชงัเป็นการส่วนตวั และเป็นกลุ่มองค์กร

เอกชนระคนนกัวิชาการฝ่ายรุนแรง ได้ไปเป็น

ผู้บริหารประเทศด้วยอํานาจพิเศษ ก็พยายาม
ผลกัดนักฎหมายท่ีเข้ามามีอํานาจหน้าท่ีและ
บทบาททบัซ้อนกบักระทรวงมหาดไทย โดย

มองข้ามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี 

ผู้นําในการปกครองท้องท่ีเชน่กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน 
มองลกัษณะ”หมู่บ้าน” “ตําบล” “อําเภอ” 
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“จงัหวดั” แยกไปตัง้เป็น”ชมุชน” “สมชัชา” 

เป็นองค์กรเหลื่อมลํา้ภารกิจขององค์กร

ตามลกัษณะปกครองท้องท่ีและไม่ยอมรับ 

“ท้องท่ี” “เขตการจัดระเบียบการปกครอง

บ้านเมือง” ทัง้ๆ  ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยก

ขึน้ในบ้านเมืองในอนาคตได้

ปัจจุบนั ราชการส่วนภมูภิาค ภายใต้

การกาํกับของกระทรวงมหาดไทย นับวัน
กย็ิ่งลดความสาํคญัลง จนมีแนวคดิพิสดาร
ไปอีกวา่จะยบุเลกิราชการบริหารสว่นภมิูภาค 
ซึง่หากการเป็นไปถึงขัน้นัน้ นึกภาพไม่ออก
จริงๆ ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร คงต้อง
ยกเลิกกฎหมาย  หลายร้อยฉบับ  เลิก
สว่นราชการท่ีเป็นภมิูภาคทัง้หมด เจตนารมณ์
ของกฎหมายและพระราชปณิธานของ
ล้นเกล้ารัชกาลท่ี 5 ซึง่ทรงสถาปนารูปแบบ
การปกครองของไทยท่ีมีมาช้านานต้องยตุลิง
กระนัน้หรือ ซึ่งเราคนไทย คนมหาดไทย 
คงจะยอมไมไ่ด้

การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อัน
ได้แก่ รูปแบบทัว่ไป คือ องค์การบริหารสว่น
จงัหวดั เทศบาล (นคร/เมือง/ตําบล) องค์การ
บริหารส่วนตําบล (ขนาดเล็ก/ขนาดกลาง/

ขนาดใหญ่ )และ รูปแบบพิเศษ  ไ ด้แ ก่ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา ซึง่ปรากฏ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู กฎหมายระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตัง้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ๆ กฎหมาย
กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ 

โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว กระทรวง

มหาดไทย เป็นเจ้าภาพในการกํากับดูแล 

และช่วยเหลือสนับสนุนให้การปกครอง

ท้องถ่ิน เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสทิธิภาพ

กรณีเป็นเชน่เดียวกนั กระทรวงมหาดไทย

ถูกลิดรอนอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับท้องถ่ิน

ทัง้ในระดบัส่วนกลาง ท่ีถูกหน่วยนโยบาย

พยายามแยกร่างการปกครองท้องถ่ินเป็น
ชิน้เลก็ชิน้น้อยดงักลา่วมาแล้ว โดยให้หนว่ย
กําหนดนโยบายการบริหารการกํากับดูแล
ท้องถ่ิน การเพ่ิมอํานาจท้องถ่ิน การกระจาย 
อํานาจไปให้ท้องถ่ินไปสังกัดหน่วยงานท่ี
ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยทัง้ๆ ท่ีแต่เดิมมา 
กระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพกําหนด
นโยบายดงักลา่ว เน่ืองจากตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและความเ ช่ียวชาญกับ
ประสบการณ์ของกระทรวงท่ีมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบโดยตรงมาก่อน โดยหนว่ยท่ี
พยายามแยกให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระทรวงท่ีเป็นแมข่ององค์กรปกครองท้องถ่ิน
ห่างจากลกูคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และพยายามติดดาบให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินเป็นอิสระมากขึน้จนทําให้ท้องถ่ิน

ไมเ่ห็นความสําคญัของกระทรวงแมเ่ลย ถึง
ขนาดจะให้เป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปพิเศษ
เป็นอิสระเหมือนกรุงเทพมหานครในจงัหวดั

ต่างๆ โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบการปกครอง

ของประเทศ และความเป็นไปได้ของความเป็น
ประเทศไทยซึ่งเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ง
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อนัเดียวจะแบ่งแยกมิได้ โดยลําพองใจว่า

เป็นแนวความคิดโบราณท่ีติดยึดอยู่กับ 

“กรอบ” รูปแบบการปกครองประเทศท่ีมีมา

ช้านาน นอกจากนีอ้งค์กรเอกชนบางหน่วย

ก็ถือโอกาสในเร่ืองแนวคิดการกระจาย 

อํานาจสดุโตง่สวมรอยเข้าประกบ ผนกึกําลงั

และแนวคิดให้ท้องถ่ินเป็นอิสระอย่างเต็มท่ี 
เพราะหากเป็นอิสระอย่างเต็มท่ีแล้วจะก่อ
ให้เกิดการสมประโยชน์กับ “นักการเมือง/
พรรคการเมือง” “หนว่ยราชการ/หนว่ยงานท่ี
มีความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถ่ินเพียง
ผิวเผินและคิดว่าหน่วยงานของตนจะได้
ประโยชน์” และผู้บริหารท้องถ่ินและเอกชน
ท่ีคาดว่าตนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี
ปราศจากผู้ตรวจสอบหรือมีผู้ตรวจสอบ กํากบั
ดแูลน้อย ผนึกกําลงักนัโดดเด่ียว กระทรวง
มหาดไทยจนปัจจุบันยากท่ีจะต้านทาน
แนวความคดินีไ้ด้ ท่ีสาํคญัคือ “คนมหาดไทย” 
ดเูหมือนจะไม่หวงแหนองค์กรท่ีให้ผลผลิต
ชีวิต งาน เกียรติยศ ของบรรพบุรุษท่ีเป็น

มรดกตกทอดมา แต่คิดจะได้ดีมีอาชีพดี 
มีเ งินใช้ในปัจจุบันเท่านัน้  มีความกลัว
ความไม่มั่นคงในหน้าท่ีการงานเพราะ

อิทธิพลภายนอก จงึทําให้ภาระหน้าท่ี โครงสร้าง 
หนว่ยงานมหาดไทยมีแตต่กต่ําลง ผลคือใน
อนาคตประชาชนไทยจะเป็นเช่นไรยากท่ีจะ

คาดเดาได้ ถ้าเปรียบกระทรวงมหาดไทยเป็น

ประเทศไทยสมัยก่อน ก็กล่าวได้เลยว่า
กระทรวงมหาดไทยกําลงัจะ “ไร้นํา้ยา” และ

กําลงัจะ “เสยีกรุง”

คนมหาดไทย นอกจากไมป่กป้องตวัเอง 

รักษางานของตนเอง ไมมี่ปากไมมี่เสยีงแล้ว 

ยงักดักินเนือ้ตวัเอง สาวไส้ให้กากินอีก  คือ

1. ยงัมีการถือส ีถือสถาบนั จนเป็นท่ี

รู้กนัทัว่ไป ในลกัษณะทีใครทีมนั ไมคํ่านงึถงึ

ระบบคุณธรรมอย่างจริงจัง คนมหาดไทย

ท่ีดีๆ มีอดุมการณ์ มกัจะอยู่ด้วยความยาก
ลาํบาก

2. จากข้อ 1 สว่นหนึง่อาจเป็นไปได้วา่ 
คนมหาดไทย ไม่ศึกษาค้นคว้าความเป็น
ตัวตนของตัว ไม่รู้ถึงภารกิจหน้าท่ีของตน
ทัง้ในแงก่ฎหมาย หลกัการ วิธีการ ตลอดจน
ศกึษาความรู้ใหม่ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ฯลฯ 
เท่าท่ีควร เวลาไปถกแถลงเก่ียวกบัหนว่ยงาน
ของตนจึงเกิดการเสียเปรียบในด้านความรู้
ความสามารถและการเสนอเหตผุลท่ีดีท่ีเป็น

เกราะป้องกนัหนว่ยงานของตนได้ กลา่วคือ 
“ไมรู้่จริง” นัน่เอง

3. นักการเมือง/พรรคการเมืองหรือ
ผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เข้ามาเป็นผู้ บริหารใน
กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจชีเ้ป็นชีต้าย 

และมีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ในหน้าท่ีกระทรวงมหาดไทย หลายคนและ
บ่อยครัง้ไม่มีศกัยภาพหรือมีศกัยภาพน้อย

มาเป็นผู้ บริหาร กําหนดนโยบายท่ีดีได้ 
งานของกระทรวงมหาดไทยจงึเป็นลกัษณะ

สะเปะสะปะไร้ทิศทาง ท่ีสาํคญัท่ีสดุเวลากําหนด

แต่งตัง้หัวหน้าหน่วยงานจึงเป็นลักษณะ
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ไม่ใช้คนให้ตรงกับงาน แต่เป็นการใช้คน

เพราะเป็นคนของใครมากกว่า ย่ิงแย่ไป

กวา่นัน้คือมีผู้มีอํานาจเหนือกวา่เจ้ากระทรวง 

ไม่ว่าเป็นทางการเมืองหรือราชการประจํา

มกัจะเข้ามาล้วงลกูในการบรรจแุตง่ตัง้เกือบ

ทกุระดบั

4. สาํนกันายกรัฐมนตรี และกระทรวง 

ทบวง กรม บางหนว่ยพยายามแยง่งานหรือ
ภาระหน้าท่ีไปจากกระทรวงมหาดไทย ทัง้ๆ
ท่ีงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกระทรวง
นัน้ๆ กลบัไมป่ฏิบตัใิห้ดี เชน่พยายามไปปฏิบตัิ
หน้าท่ีในการกํากบัดแูลสว่นภมิูภาค โดยเฉพาะ
กบัจงัหวดั อําเภอ ทัง้ๆ ท่ีตามภาระหน้าท่ี
ของตนไม่สมควรต้องไปดําเนินการใน
รายละเอียดในสว่นภมิูภาคและท้องถ่ิน แต่
งานในส่วนกลางของตนกลบัไม่ดําเนินการ 
ทําให้เป็นภาระจงัหวดัอําเภอและหนว่ยงาน
ในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินต้องรับภาระใน
การต้อนรับขบัสู้  จนบางครัง้ในขณะวิกฤต 
(เช่นเกิดภยัพิบตัิ) สว่นภมิูภาคและท้องถ่ิน
ต้องการใช้สรรพกําลงัแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน
ก็ต้องมวัมาต้อนรับ อธิบายชีแ้จง นําตรวจ 

เป็นท่ีนา่เอือมระอาย่ิง
เป็นท่ีแนช่ดัอยา่งไมต้่องสงสยัวา่ หาก

ปลอ่ยให้สถานการณ์เป็นไปเชน่นี ้กระทรวง

มหาดไทยซึง่เป็นกระทรวงสําคญัเกรดเอใน
อดีต จะคอ่ยๆ ลดความสําคญัลงไปเร่ือยๆ 

จะมีสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอ่ืนๆ 

หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูท่ีเคยเป็น

หนว่ยงานระดบักรมสงักดักระทรวงมหาดไทย 
(โดยเฉพาะกระทรวงท่ีเกิดใหม่และมีช่ือ
ครอบคลุม “ภารกิจ” และ “งาน” ตาม
ความหมายของช่ือกระทรวงนัน้ๆ เช่นบาง
กระทรวงพยายามจะดงึงานสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ินไปเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวง และ
พยายามจะดงึหวัหน้าผู้บริหารสว่นภมิูภาค
ไปขึน้ตรง บางกระทรวงพยายามดึงงาน
เก่ียวกบั “งานอํานวยความยตุิธรรม” หรือ 
“กระบวนการเก่ียวกับคดีความ” คือทัง้ 
“การจบั” “การสอบสวน” “ขบวนการพิจารณา
คดี” การดําเนินการหลงั “คดีสิน้สดุ” และ
พยายามรุกคืบงานเก่ียวกบั “งานตรวจคน
เข้าเมือง” “งานทะเบียนตา่งๆ รวมทัง้ทะเบียน
แรงงานต่างด้าว” ซึ่งเดิม งานเหล่านีเ้ป็น

อํานาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง

กระทรวง/หนว่ยงานท่ีเกิดใหมพ่ยายามรุกคืบ
ดงึงานจากกระทรวงมหาดไทยมากขึน้ทกุที

นอกจากนี ้ “คณะกรรมการกระจาย

อํานาจ” “คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ” 

พยายามแบง่งานของกระทรวงมหาดไทยให้
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ถ่ายโอนไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้

มากขึน้ และกําลังจะให้มีการจัดตัง้หรือ

เปลีย่นแปลงฐานะของจงัหวดั อําเภอ ในสว่น

ภูมิภาคเป็น “องค์กรปกครองท้องถ่ินเต็ม

จังหวัด” ให้ผู้ บริหารจังหวัดเป็น “นายก

องค์การท้องถ่ิน” หรือ “ผู้วา่ราชการ (ซึง่น่า

จะเรียกว่าเป็นผู้ว่าการมากกว่า)” ท่ีมาจาก

การเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน อนัเป็น 
การสร้างอิทธิพลทางการเมืองท้องถ่ินสูภ่มิูภาค
เต็มพืน้ท่ีนั่นเอง ซึ่งยังมองไม่เห็นอนาคต
ประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร

ขอเรียกร้องให้ “คนราชสีห์” และ “ผู้
หวงัดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง” ต่ืนๆๆๆๆ 
อย่ามัวหลับใหล จะต้องผนึกกําลังเพ่ือ 
“การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ” คือประเทศไทย
จะต้องเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึง่อนัเดียวจะ
แบง่แยกมิได้ ภาระหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย
ต้องเป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์
ของการสถาปนากระทรวง จะต้องร่วมมือกนั
แสดงเหตผุลทัง้ในด้านวิชาการและธรรมเนียม
การปกครองประเทศถึง โครงสร้าง อํานาจ

หน้าท่ี วิสยัทศัน์ ยุทธศาสตร์ แผนการนํา
ยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม
ให้ได้ ต้องสร้างความเข้าใจในหน้าท่ีให้

เจ้ากระทรวง ผู้บริหารระดบัสงูของกระทรวง 
ให้ผลักดันไปยัง รัฐบาล คณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ คณะกรรมการกระจาย

อํานาจ ให้ปรับทศันคติเดิมๆ ท่ีมุ่งจะสลาย

งานของกระทรวงมหาดไทยให้มากกว่านี ้

และให้เห็นความสําคญัในการ “บําบดัทกุข์ 

บํารุงสขุ” อยา่งแท้จริง โดยหากจําเป็นก็ต้อง

ดึงงานกลบัมากระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธี

การดงัตอ่นี ้

1. ในการบริหารราชการส่วนกลาง

1) ควรตัง้คณะทํางานพิจารณา
เร่ืองการปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจ หน้าท่ี
ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยผู้ทรง-
คณุวฒิุและผู้มีประสบการณ์ในประวตัศิาสตร์ 
ความเป็นมา เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เก่ียวกับกระทรวงมหาดไทย อย่างถ่องแท้ 
รวมทัง้ผลของการโอนหรือกําลงัจะโอนงาน
จากกระทรวงมหาดไทยไปท่ีอ่ืน เพ่ือชีแ้จงกบั
หนว่ยท่ีเก่ียวข้องและรัฐบาลในการเปลีย่นแปลง
อํานาจหน้าท่ีและโครงสร้างกระทรวง
มหาดไทย และมีตวัแทนสร้างความเข้าใจ
หรือชีแ้จงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชน และต้องรีบกําหนดยทุธศาสตร์
ตอ่ไปโดยเร็ว ทัง้นีใ้ห้สาํนกึยดึพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ท่ีพระราชทาน
ไว้ เม่ือ 11 มีนาคม 2535 ณ พระตําหนัก

ภพิูงราชนิเวศน์ ในวาระ 100 ปี มหาดไทย 
ท่ีวา่ “หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย พดู
อย่างรวบรัด คือการอํานวยความสุข

สวัสดแีก่ทวยราษฎร์” ในห้วงนัน้การจําแนก

งานของกระทรวงมหาดไทยได้เป็น 4 ด้าน 
คือ (1) การอํานวยความมั่นคงปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพย์สนิ (2) การพฒันาอาชีพและ

ฐานะความเป็นอยู่ (3) การพฒันาจิตใจให้

อยูร่่วมกนัได้ด้วยความสขุและความสามคัคี

ปรองดอง และ (4) การให้การศกึษาเพ่ือสร้าง

อนาคตท่ีแจม่ใส ซึง่งานทัง้ 4 ด้านนีจํ้าแนก

งานเป็นส่วนปลีกย่อยอีกมากมาย  คือ

ครอบคลุมทัง้ในด้านความมั่นคงภายใน 

เศรษฐกิจ สงัคม การปกครองและการบริหาร
จดัการ ในระดบัสว่นกลาง (ในสว่นกระทรวง ฯ) 
ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
(และชมุชน) ทัว่ประเทศ

2) ปรับปรุงเร่ืองการอํานวยความ
ยุติธรรม โดยเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองการดูแล
เร่ืองการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ราษฎร ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองคดี
ความเก่ียวกบัอํานาจการดําเนินการสอบสวน
คดีอาญา มิใช่จํากดัอยู่กบั ตํารวจ อยัการ 
ทนายความ ราชทณัฑ์ การบงัคบัคดี เทา่นัน้ 
แตล่มืพนกังานฝ่ายปกครอง ท่ีมีทัง้สว่นกลาง 
และส่วนภูมิภาค (ท้องท่ีและท้องถ่ิน) ซึ่ง
บ่อยครัง้ท่ีพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
เข้าไปร่วมในกระบวนการพิจารณาเร่ืองคดี

อาญา ประชาชนจะเกิดความอุน่ใจวา่จะได้รับ
ความยุติธรรม เป็นธรรม มากกว่าไม่ให้
ฝ่ายปกครองเข้าร่วมในการดําเนินคดีความ 

ซึง่แตเ่ดมิ ตํารวจกบัอยัการ ก็สงักดักระทรวง
มหาดไทย การเรียกร้องให้กลบัสภาพเดิมก็

คงจะยาก และหากปล่อยให้อยู่สภาพนีจ้ะ

ไม่ตรงกับภาระหน้าท่ีตามเจตนารมณ์ของ

การจดัตัง้กระทรวงมหาดไทย จงึควรเสนอตัง้ 

“กรมการสอบสวนคดีอาญา” สงักดักระทรวง

มหาดไทยเพ่ือเป็นการเช่ือมโยงกับอํานาจ

หน้าท่ีของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

และฝ่ายตํารวจโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค

ทัว่ประเทศ ทัง้นีส้อดรับกบัคดีความท่ีสาํคญั

ท่ีเป็นวาระแห่งชาติอันได้แก่คดียาเสพติด 

คดีผู้ มีอิทธิพล การบุกรุกทําลายป่าและ
สิง่แวดล้อมของชาต ิฯลฯ

3) ปรับปรุงการจัดองค์กรของกรม
โยธาธิการและผงัเมือง เป็นกรมโยธาธิการ  
และกรมผังเมือง เพ่ือให้งานผังเมืองท่ีมี
ความสาํคญัมากออกเป็นเอกเทศเพ่ือดําเนินการ
เป็นวาระแห่งชาติท่ีสําคญัในการแก้ปัญหา
ของชาติด้านการวางผงัเมืองทัว่ประเทศคือ
มีสาํนกัผงัเมืองจงัหวดัทัว่ประเทศ

4) สนับสนุนให้ ดํา เ นินการตาม
กฎหมายท่ีระบุให้เป็นอํานาจและหน้าท่ี
กระทรวง มหาดไทย แตย่งัมิได้มีการดําเนินการ
เป็นรูปธรรม ได้แก่งานตรวจคนเข้าเมือง 
(ตม.) ตาม พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น

ผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้และจะต้อง
จดัการตัง้แต่ระบบทะเบียน การตรวจตรา 
การควบคมุ ฯลฯ มาดําเนินการ และจดัตัง้

หนว่ยงานในราชการภมิูภาคด้วย (ซึง่ขณะนี ้
กระทรวงและหนว่ยงานของรัฐอ่ืนกําลงัจะดงึ

เอางานนีไ้ปสงักดั ซึง่คดิวา่จะเอาอยา่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา)
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5) ควรโอน “กรมราชทณัฑ์” กลบัมา

อยูก่ระทรวงมหาดไทย เพราะผู้ ต้องโทษตาม

คําพิพากษาควรจะอยูใ่นการกํากบัดแูลของ

หน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การท่ีให้

ไปอยู่กบักระทรวงยตุิธรรมไม่น่าจะถกูต้อง 

เพราะกระทรวงยุติธรรมไม่น่ามีศักยภาพ

เพียงพอท่ีจะกํากบัดแูลได้ การเอาตวัอย่าง
จากประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ไมน่า่จะถกูต้อง 
เพราะประเทศนัน้เป็นสาธารณรัฐ

2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ควร
ดาํเนินการดงันี ้

1) เสนอทบทวนการให้หน่วยงาน
ของกระทรวง ทบวง กรม ตา่งๆ ท่ีไปตัง้ ณ 
จงัหวดั และไมมี่คณุสมบตัเิป็นงานฝ่ายวิชาการ 
งานเทคนิคพิเศษ ให้เป็นราชการสว่นภมิูภาค 
ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ 
และตามกฎเกณฑ์โดยเจตนารมณ์ท่ีกฎหมาย
บญัญตัิไว้ และจะต้องมีสํานกังานรวมศนูย์ 
ณ ศาลากลางจงัหวดั (ศนูย์ราชการ) ในระดบั
อําเภอก็ให้ถือเป็นรูปแบบเดียวกนั (ไมว่า่จะ

เป็นสรรพากร สรรพสามิต ธนารักษ์ ปศสุตัว์ 

สสัดี ฯลฯ)
2) สําหรับราชการส่วนกลางท่ีไป

ตัง้อยู ่ณ สว่นภมิูภาคในระดบัจงัหวดัให้ใช้

ระบบจังหวดัแบบบูรณาการ (ผู้ ว่า CEO) 

อย่างเคร่งครัด ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรวมศูนย์
การสัง่การในจังหวดัเป็นภาพรวม และให้

สามารถระดมสรรพกําลงัได้ในยามต้องการหรือ

ในยามฉกุเฉิน และจะต้องเร่งรัดทกุสว่นราชการ

ให้มีการมอบอํานาจในเร่ืองหลักการของ

จงัหวดัแบบบรูณาการท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น

3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น  

ควรดาํเนินการดงันี ้

1) ให้คงการกํากับดูแลท้องถ่ินทุก
ระดับอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
โดยคํานึงถึงระบบบริหารราชการแผ่นดิน
อยา่งแท้จริง การกระจายอํานาจนัน้ต้องเป็น
ไปในลักษณะท่ีพร้อมของทุกองคาพยพ 
มิใช่ให้กระจายอํานาจตามความต้องการ
และผลประโยชน์ของผู้บริหารท้องถ่ิน และจะเป็น
ผลร้ายตอ่ระบบการบริหารประเทศและประชาชน
โดยรวม ทัง้สว่นกลาง (กรมตา่งๆ) และสว่น
ภมิูภาค(จงัหวดัโดยผู้วา่ราชการจงัหวดัและ
อําเภอ โดยนายอําเภอ) ของกระทรวงมหาดไทย
จะต้องแสดงให้เหน็ศกัยภาพท่ีจะกํากบัดแูล
ท้องถ่ินอย่างเป็นผลดีและมีนยัสําคญั และ
จะต้องพยายามผลกัดนัให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหนว่ยงานเดียวท่ีเป็นเจ้าภาพดแูล สนบัสนนุ

ท้องถ่ินอย่างแท้จริง เพ่ือให้ท้องถ่ินเห็นว่า 

“การดิน้รนไปขึน้ตอ่หรือเปลี่ยนผู้ กํากบัดแูล 
จากกระทรวงมหาดไทยไปหนว่ยอ่ืน” นัน้จะ
เป็นการขดัหรือไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายรัฐธรรมนญูและกฎหมายการบริหาร

ราชการแผน่ดนิ หรือธรรมเนียมการปกครอง 
การบริหารของประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทย
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จะต้องแสดงให้เหน็วา่หนว่ยงานอ่ืนท่ีพยายาม

จะเป็นเจ้าภาพดูแลท้องถ่ินนัน้ไม่เป็นการ

ถกูต้อง

2) ให้ทบทวนการโอนงานทะเบียน

ตา่งๆ ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้ดี 

เพราะงานทะเบียน (โดยเฉพาะทะเบียนราษฎร) 

หมายถึง “ความมั่นคงของชาติ” ซึ่งได้รับ

การตรวจสอบกํากบัดแูลอย่างจริงจงัและมี
ประสทิธิภาพ เพราะจะกระทบถงึเร่ือง “คนไทย” 
เร่ือง “สญัชาติ” เร่ือง “การอพยพหลบหนี
เข้าเมืองหรือแรงงานคนตา่งด้าว” นอกจากนัน้
ยงัมีงานทะเบียนอ่ืนๆ อีก เชน่ โรงแรม สถาน
บริการ สตัว์พาหนะฯลฯ ซึง่ต้องอาศยักระทรวง
มหาดไทยท่ีมีฐานข้อมลูและประสบการณ์สงู

3) รณรงค์ใ ห้ มีการใ ช้กฎหมาย
ลกัษณะปกครองท้องท่ีเป็นหลกัควบคูไ่ปกบั
กฎหมายเก่ียวกบัการปกครอง การบริหาร 
ทัง้ในสว่นกลาง สว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน 
ให้มีการยอมรับและเข้าใจเขตพืน้ท่ีการปกครอง
ของทกุท้องท่ี คือจะต้องมี หมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ จงัหวดั มีผู้ปกครองท้องท่ี นายอําเภอ 
กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน ฯลฯ แม้ว่าจะมีเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ก็ตาม แต่ก็

ต้องอยูภ่ายใต้เขตปกครองท้องท่ี เพ่ือให้เป็น
กลไกวา่ เขตอํานาจตามกฎหมายของหนว่ยงาน
ใดๆ จะต้องระบถุงึเขตการปกครองท้องท่ี ซึง่
ภาพรวมของประเทศนัน้เขตพืน้ท่ีอธิปไตย

เป็นไปตามกฎหมายลกัษณะปกครองท้องท่ี 

ทัง้นีด้้วยเหตุผลคือ ผู้ ปกครองท้องท่ี กับ

ผู้บริหารท้องถ่ินจะต้องปฏิบตังิานควบคูก่นัไป 

เ น่ืองจากอํานาจหน้า ท่ีตามกฎหมาย

ระหว่าง 2 หน่วยนีคื้อ ฝ่ายหนึ่งทําหน้าท่ี

การพฒันา อีกฝ่ายหนึ่งทําหน้าท่ีการรักษา

ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ไม่ควร

ปล่อยให้มีการละเลยเขตปกครองท้องท่ีท่ี
เป็นเขตหมูบ้่าน ตําบล อําเภอ และจงัหวดัให้
ชดัเจน  แม้วา่หนว่ยงานบางหนว่ยพยายาม
หลีกเลี่ยงเขตปกครองท้องท่ีโดยแบ่งเขต
อํานาจใหญ่หรือเลก็กวา่แตล่ะเขตพืน้ท่ีก็ต้อง
ระบใุห้ชดัเจนถึงช่ือเขตปกครองท้องท่ีนัน้ๆ 
ซึง่โดยสภาพความเป็นจริงไมว่า่จะเป็นรัฐบาล 
ผู้บริหารกระทรวง ทบวง กรม ตา่งๆ ไมเ่คย
ทราบโดยละเอียดว่ามีกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้องท่ีอยู ่

หาก “คนมหาดไทย” กระทําได้เช่นนี ้
เช่ือว่าสังคมจะเข้าใจมหาดไทยมากขึน้ 
หน่วยงานต่างๆ จะไม่กล้า “รุมกินโต๊ะ” 
“รุมทึง้” ปู้ ย่ีปู้ ยํากระทรวงมหาดไทยอย่างท่ี
เป็นอยูท่กุวนันี ้แต ่“คนมหาดไทย” ท่ีจะอาสา

นําทพัไปรณรงค์ดงักลา่วนีจ้ะต้องมีจิตวิญญาณ
ท่ีเข้าใจ เข้าถงึ สามารถชีแ้จงอธิบายงานมหาดไทย
ได้ในทุกเวที ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ 
และเม่ือนัน้ มหาดไทย จะ ไม่ไร้นํา้ยาอีก

ตอ่ไป..
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ดเิรกฤทธ์ิ  เจนครองธรรม1

กระทรวงมหาดไทยกับศาลปกครอง : การบริหาร
จดัการภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ในชว่งระยะเวลากวา่ 16 ปี (พ.ศ. 2527 - 
2542) ของการรับราชการในกระทรวงมหาดไทย
ท่ีผมได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติราชการและ
รับผิดชอบในภารกิจสาํคญัทัง้ในกรมการปกครอง 
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสาํนกังานปลดั
สาํนกันายกรัฐมนตรี รวมทัง้การชว่ยราชการ
สาํนกังานเลขานกุารรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
ทําให้ผมเข้าใจและตระหนกัชดัเจนวา่ ฐานราก
และเจตนารมณ์ในการจดัตัง้กระทรวงมหาดไทย
เป็นส่วนราชการท่ีเป็นศูนย์กลางในการ
บําบดัทกุข์ บํารุงสขุ และพฒันาคณุภาพชีวิต
ของประชาชน โดยภารกิจหลกัของการบริหาร
ราชการแผ่นดินนีเ้ป็นงานสําคัญอย่างย่ิง 

เพราะนอกจากจะต้องมีการวางแผนจดัการ
บริหารให้ดีแล้ว ก็ยงัต้องมีการปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารและพัฒนายุทธศาสตร์
ตา่งๆ ให้เข้ากบัผู้คน สงัคมในแตล่ะยคุสมยั

อยูต่ลอดเวลา จากประวตัิความเป็นมาของ

การบริหารราชการแผ่นดินของไทยจะเห็น
ได้วา่ เรามีการพฒันารูปแบบมานาน แตเ่ดมิ

นัน้ มีหลกัฐานปรากฏในประวตัิศาสตร์การ
ปกครองของไทยมาแตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยา
มีการจดัระเบียบการปกครองฝ่ายพลเรือน
ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ “จตุสดมภ์” (เมือง วงั 
คลงั นา) ทําหน้าท่ีดแูลปกครอง ท้องท่ี และ
รักษาความสงบสขุให้กบัพลเรือน แล้วได้มี
การปรับเปลีย่น ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ
ท่ีกําหนดให้มีกรมมหาดไทยดแูลบริหารราชการ
ฝ่ายพลเรือน ต่อเน่ืองมาจนกระทัง่ในสมยั
รัตนโกสนิทร์ท่ีได้รวบรวมงานของมหาดไทย
มาไว้เป็นท่ีเดียวกัน  โดยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงปรับปรุง
เปลีย่นแปลงหลายประการ ท่ีจะทําให้บ้านเมือง
มีความทนัสมยัทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ  
อย่างเหมาะสมให้กบัปวงชนชาวไทย และ

สภาพบ้านเมืองในขณะนัน้  สมเดจ็พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงเล่าไว้เม่ือครัง้ดํารงตําแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยวา่ ในยคุสมยันัน้ระเบียบการ

ปฏิบตังิานตา่งๆ ขาดความชดัเจน งานท่ีปฏิบตัิ
ก็ยงัเหลือ่มซ้อนกนักบัหนว่ยงานอ่ืน  ๆ ตลอดจน

1 เลขาธิการสาํนกังานศาลปกครอง
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วิธีการปฏิบตัิงานก็ล้าสมยั พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรงมีพระราชดําริ

ให้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพฟืน้

ราชการมหาดไทย ในรูปแบบของกระทรวง 

หรือ Ministry ตามแบบของตะวนัตกโดยใช้

ช่ือวา่ “กระทรวง

มหาดไทย” ในวนั

ท่ี  1  เมษายน 
2435 อาจจะเรียก
ได้ว่า ในรัชสมยั
ของพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้า
เ จ้าอยู่หัว นี ถื้อ
ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ช่ ว ง
เวลาสําคัญของ
ประเทศไทย เพราะนอกเหนือจากการท่ี  
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินและก่อตัง้
กระทรวงมหาดไทยขึน้มาแล้วนัน้ ด้วย
พระวิสยัทศัน์อนัยาวไกลของพระองค์ท่ีทรง
เล็ง เห็นความสําคัญของการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินให้

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพ่ือสร้าง
ประโยชน์สขุของประชาชนเป็นสําคญัแล้ว  
ยงัทรงนําแนวความคิดขององค์กรจากตา่งประเทศ

มาปรับใช้กับการบริหารราชการแผ่นดิน

ของไทยส่วนอ่ืนด้วย เช่น การประกาศตัง้
คณะเคาน์ซลิ คือ ท่ีปฤกษาราชการ เม่ือ ปี 

พ.ศ. 2417 โดยมีเคาน์ซลิลอร์ออฟสเตดเป็น

ท่ีปรึกษาราชการแผน่ดนิ ตาม พระราชบญัญตัิ

เคาน์ซลิลอร์ออฟสเตด  คือ ท่ีปฤกษาราชการ

แผน่ดนิ ซึง่มีรูปแบบตามแบบอยา่งของ  Conseil 

d’Etat (สภาแหง่รัฐ) ในประเทศฝร่ังเศส และ

อีกหลายประเทศ

ของยุโรปขณะ

นัน้ใช้กัน คณะ
ท่ีปรึกษาราชการ
แ ผ่ น ดิ น นี ้ ไ ด้
ทําหน้าท่ีในการ
ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า
เก่ียวกับการร่าง
กฎหมายท่ีสาํคญั  
ต ล อ ด จ น

พิจารณาคดีความเดือดร้อนเสียหายท่ีเกิด
จากการทําผิดของขนุนางข้าราชการในเวลา
นัน้ ในฐานะขององค์กรตรวจสอบการใช้
อํานาจหน้าท่ีของรัฐ หรือ ตวัขนุนางข้าราชการ
เอง จึงเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบองค์กร
ตรวจสอบการใช้อํานาจหน้าท่ีของรัฐ ท่ีได้รับ
การพฒันามาโดยลําดบั จนเป็นศาลปกครอง

ในปัจจุบัน ทัง้สององค์กรแม้จะมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและประเทศชาติท่ี
แตกตา่งกนั แตต่า่งก็มีการสนบัสนนุการทํางาน

ซึง่กนัและกนัอยูเ่สมอมา  
เป็นความโชคดีของผมท่ีได้มีโอกาส

เข้าเป็นสว่นหนึง่ในหนว่ยงานท่ีมีภาระหน้าท่ี

รับผิดชอบตอ่ประชาชนทัง้สองแหง่นี ้ ทําให้
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เ ข้ า ใ จถึ งภา ร กิ จอันสํ าคัญ ท่ี แ ม้ จะ มี

ความแตกต่างในภารกิจหลกั แต่ต่างก็ให้ 

การสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีซึง่กนัและกนัอยู ่

เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายสําคญัร่วมกนั นัน่คือ 

ประโยชน์สขุของประชาชน เห็นได้วา่ ไมว่า่ 

การจดัรูปแบบองค์กร การบริหารงานของ

องค์กร  หรือองค์กรการตรวจสอบ ท่ีเก่ียวกบั

การบริหารราชการแผน่ดนิจะมีการปรับเปลีย่น
และวิวฒันาการให้สอดรับกบัการเปลีย่นแปลง
ของสงัคมและผู้คนในประเทศอยูเ่สมอ ทัง้นี ้
ก็เพ่ือรองรับประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่
ประชาชนและประเทศชาติ แต่ภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย มีความรับผิดชอบท่ี
หลากหลาย ซบัซ้อน และต้องสนองตอบตอ่
การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว  อนัเป็นหวัใจของการปฏิบตังิาน
สมกับฐานะของกระทรวงมหาดไทยก็ย่ิง
จําเป็นท่ีต้องมีการปรับเปลีย่นให้มีความทนัสมยั
และเข้ากับสภาพของสังคมท่ีเป็นจริงอยู่
ตลอดเวลา ดงัจะเห็นได้จากครัง้แรกเร่ิมท่ีมี
การจดัตัง้กระทรวงมหาดไทยนัน้เม่ือ 120 ปี
ก่อนนัน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ

ทรงรับผิดชอบในฐานะเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย ได้ทรงทําการปรับปรุงงานของ
กระทรวงมหาดไทยขึน้หลายประการ อาทิ 

แก้ไขระเบียบการปฏิบตังิาน ยกเลกิประเพณี

ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีต้องไปเสนอราชการท่ีบ้าน

เสนาบดี เลกิประเพณีท่ีเสนาบดีเอาตราตําแหนง่

ไปไว้ท่ีบ้าน กําหนดระเบียบการออกตรวจ

ราชการหวัเมือง ให้มีการจดัสร้างศาลากลาง
จงัหวดัทกุจงัหวดั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงได้ริเร่ิม
แนวคดิการทํางานของกระทรวงมหาดไทยท่ี
มุ่งเน้นให้บ้านเมืองอยู่ เย็นเป็นสุข โดย
การทํานบํุารุงบ้านเมืองเสียแตย่ามปกติ ไม่
ต้องรอให้เกิดปัญหาเสียก่อนจงึคอ่ยดําเนินการ
รวมตลอดจนการจดัตัง้กรมต่างๆ ขึน้ และ
รวมการบงัคบับญัชาหวัเมืองต่างๆ ซึ่งเดิม
กระจายอยู่ถึง 3 กระทรวง ให้มาขึน้อยู่กบั
กระทรวงมหาดไทยเพียงแห่งเดียว ทัง้นี ้
เพราะท้องท่ีตา่งๆ ของสงัคมไทยในเวลานัน้
ยงัไมมี่การตดิตอ่สมัพนัธ์กนัระหวา่งประชาชน 
และชุมชนสะดวกเหมือนดังเช่นปัจจุบัน    
การควบคุม บังคับบัญชาก็จะเป็นไปใน
ลักษณะหนึ่ง กลไกท่ีใช้เม่ือนํามาใช้ใน

ปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป และลกัษณะ
การติดต่อสื่อสารท่ีพัฒนากว้างไกลจน
เช่ือมตอ่เครือขา่ยชมุชนได้อยา่งใกล้ชิด ยอ่ม

จําเป็นต้องมีการปรับตวัการบริหาร การควบคมุ

ดแูลให้เหมาะสมและสอดคล้องตอ่ลกัษณะ
ของสงัคมท่ีเป็นอยูจ่ริง การพฒันาองค์กรใน

การบริหารก็ย่อมต้องเล็งเห็นความสําคญั 
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และลกัษณะของสงัคม และผู้คนท่ีเป็นอยูจ่ริง

ในขณะนัน้เป็นสาํคญั  

ในทุกวัน นี .้ . .  ความเป็นอยู่ ของ

ประชาชนในทุกพืน้ท่ีของประเทศได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบของสงัคมเม่ือ 

120 ปีก่อน กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการ

ปรับเปลีย่นรูปแบบการบริหารองค์กรของตน

ตลอดมา รูปแบบของสังคมในปัจจุบัน
ประชาชนมีความเทา่เทียมกนัมากขึน้  ทัง้ใน
เชิงเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  
กระทรวงมหาดไทยจึงมีหน้าท่ีในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะท่ีภาครัฐจัดดําเนินการได้อย่าง
เท่าเทียมและทัว่ถึง อนัเป็นผลลพัธ์สําคญั
ประการหนึ่งท่ีสะท้อนถึงความสําเร็จใน
การพฒันาประเทศ สิ่งนีเ้องทําให้ช่องว่าง
หรือความเหลื่อมลํา้ทางสังคมของคนใน
ประเทศของเราลดน้อยลง ผมจึงเห็นว่า
กระทรวงมหาดไทยได้แบกรับความมุ่งหวงั
จากประชาชนคนไทยทัง้ประเทศมาเป็นพลงั
ผลักดันสําคัญให้การดําเนินงานบริหาร
จดัการภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีท่ีกว้างขวาง 

ครอบคลมุในภารกิจสําคญัหลายด้านอย่าง
ครบถ้วน   

จากภารกิจอนัมากมายของกระทรวง

มหาดไทยท่ีปัจจบุนันีมี้โครงสร้างการบริหาร

กว้างขวาง  และมีระบบการจดัการบริหารท่ี
ถือว่าเป็นระดบัแนวหน้าของหน่วยงานของ

ประเทศไทย ผมจึงอยากเสนอทศันะในเชิง

บริหารเพ่ือสนบัสนนุการบริหารการจดัการ

ท่ีดีและอํานวยความเป็นธรรมให้เกิดขึน้แก่

สงัคมในสว่นตา่งๆ  อาทิ  

ภารกิจด้านการเมืองการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบ

โดยตรงในการส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ มีหน้าท่ีในการกํากบั ดแูล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสว่นร่วมทางการเมืองในทกุระดบั  สง่เสริม
การปกครองและการบริหารหน่วยราชการ
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และการรักษา
ความมัน่คงของชาติ การประสานงานของ
หนว่ยงานในระดบักระทรวงตา่งๆ เพ่ือดําเนิน
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได้แถลงตอ่รัฐสภา 
อนัเป็นเสยีงสะท้อนแหง่ความคาดหวงั และ
ความต้องการจากภาคประชาชน สงัคม และ
สาธารณะ ท่ีดําเนินการผา่นระบบผู้แทนท่ีมา
จากการเลอืกตัง้ให้สามารถนําไปสูก่ารปฏิบตัิ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ เกิดประสทิธิผลสงูสดุ    

ภารกิจด้านเศรษฐกิจ กระทรวง
มหาดไทยมีบทบาทสาํคญัและมีความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการสง่เสริมอาชีพและความเป็นอยู่

ของประชาชน โดยเน้นการพฒันาสงัคมจาก
ฐานราก (ชมุชน) ท่ีสง่เสริมฐานความรู้ในชมุชน  

เน้นการมีสว่นร่วมจากชมุชนเพ่ือการพฒันา

เศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแขง็ มัน่คง มีเสถียรภาพ 
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ซึง่จะต้องประสานและร่วมมือกบัสว่นราชการ
ทัง้ระดบักระทรวงและกรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อยา่งใกล้ชิด นอกจากนี ้ยงัรับผิดชอบการจดัตัง้
กลุ่มเกษตรกร การคุ้มครองผู้ เช่านา การ
พฒันาแหลง่นํา้เพ่ือการเกษตรขนาดเลก็นอก
เขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์  

ภารกิจด้านสังคม  ซึง่ภารกิจนีเ้ป็น
เป้าหมายหลกัของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะ
นําไปสู ่การเป็น “กระทรวงหลกัในการบริหาร
จดัการและบรูณาการทกุภาคสว่น เพ่ือบําบดั
ทกุข์ บํารุงสขุประชาชน” ตามวิสยัทศัน์ของ
กระทรวงท่ีประกาศแก่สาธารณะ  การพฒันา
ทางกายภาพของประเทศท่ีกระทรวงมหาดไทย
มีบทบาทสําคัญท่ีจะรับผิดชอบเก่ียวกับ
การจัดการชุมชน การจัดสรรท่ีดิน การให้
บริการขัน้พืน้ฐานในชนบท การจดัผงัเมืองรวม 
ผงัเมืองเฉพาะ และการให้บริการสาธารณปูโภค

ในเขตเมือง เป็นต้น  ซึง่ภาพเหลา่นีไ้ด้สะท้อน

ให้เหน็วา่ การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย
มีความใกล้ชิดกับชุมชนและสาธารณะ

อยา่งมาก   ในรูปแบบของการบริหารราชการ
สมยัใหม ่การดําเนินนโยบายของหนว่ยงานโดย

การเปิดรับฟังข้อคดิ ความเหน็จากภาคสว่น

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองเป็นเร่ือง

จําเป็นและเป็นหวัใจของการพฒันาระบบ

บริหารราชการของกระทรวง เช่นเดียวกับ

การสร้างพลงัเครือขา่ยชมุชนให้มีความเข้มแขง็

ก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีมีความสาํคญัไมย่ิ่งหยอ่น

กวา่กนั ท่ีจะนําพาภารกิจของกระทรวงไปสู่

เป้าหมายได้     
ดังนัน้ จึงจะเห็นได้ว่า แนวคิดการ

พัฒนางานของกระทรวงมหาดไทย ใน
ปัจจบุนัได้มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการบริหาร
ราชการมากขึน้ จากการบงัคบับญัชาตาม
รูปแบบของการปกครองในสมยัก่อน กลาย
เป็นการก้าวสู่รูปแบบของ “การกระจาย 

อํานาจรัฐสูป่ระชาชน” โดยกระทรวงมหาดไทย
จะมีบทบาทเป็นเพียง “ตัวเร่งปฏิกิริยา” 
(Catalytic Government : Steering 

rather than Rowing) ของการบริหารจดัการ 

นั่นหมายถึง การท่ีกระทรวงมหาดไทยจะ
ทําหน้าท่ีเพียงเป็นหน่วยงานในการสง่เสริม 

สนับสนุนศักยภาพจากภาคเอกชนและ
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ประชาชนให้เป็นผู้ ดําเนินการในกิจการตา่งๆ 

ของรัฐในเชิงสาธารณะมากขึน้ การคลายตวั

จากการบริหารในรูปแบบของการบังคับ

บญัชามาเป็นลกัษณะของการกํากบั ตดิตาม 

ดูแล  ของกระทรวงมหาดไทยนี ไ้ม่ ไ ด้

หมายความว่า กระทรวงมหาดไทยจะมี

ภารกิจลดน้อยลงแตอ่ย่างใด เพราะยงัต้อง

ตดิตามความเปลีย่นแปลง และสถานการณ์
ภายนอกท่ีไม่อาจคาดหมายต่างๆ อย่าง
ระมดัระวงัและรอบคอบมากขึน้ เช่น กรณี
กิจการพิเศษต่างๆ ท่ีเพ่ิมมากขึน้ในช่วง
ระยะนี ้อาทิ การปกป้องภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้  
การดแูลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ
ของประชาชนภายหลงัการประสบเหตุภัย
ทางธรรมชาตหิลากหลายอยา่ง และแตกตา่ง
กนัไปในหลายพืน้ท่ี การดแูลความปลอดภยั
ของทรัพย์สินและชีวิตประชาชนในขณะ
รับมือภยัพิบตั ิและการฟืน้ฟชีูวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนอยา่งยัง่ยืน ทัง้นีย้งัต้องมีการ
ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการท่ียึดหลักการสําคัญ  คือ  “เ น้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา” 
ซึ่งสิ่งเหล่านี  ้ ต่างเป็นนิมิตหมายอันดี ท่ี

สะท้อนภาพให้เราเหน็การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากภาคสังคมสาธารณะใน
กิจการของรัฐ ภายใต้หลกัความคิดในเร่ือง 

“นิติรัฐ” ท่ีการบริหารราชการแผ่นดินย่อม

เป็นไปภายใต้ความชอบด้วยกฎหมาย 
เ พ่ือนําไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน 
ดําเนินการอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

โปร่งใส และสามารถแสดงให้เห็นถึงความ

คุ้มค่า ในการปฏิบตัิราชการกับประโยชน์

สาธารณะท่ีสมดลุ รวมทัง้ยอมรับการตรวจสอบ

การใช้อํานาจรัฐ เหมือนดงัเชน่นานาอารยประเทศ 

ท่ีตา่งยอมรับการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ

จากองค์กรท่ีมีกระบวนการตรวจสอบท่ีมี
มาตรฐาน  เช่น ศาลปกครอง ท่ีปัจจบุนัใน

ระดบัสากลตา่งยอมรับแล้ววา่ กระบวนการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
หรือหน่วยงานของรัฐ ของศาลปกครองนี ้
เป็นกระบวนการท่ีมีมาตรฐาน  สนบัสนุน
การปฏิบตัริาชการท่ีดี และเอือ้ตอ่การบริหาร
ราชการแผน่ดนิ    

ถึงแม้ว่าในวันนี  ้บทบาทของผมได้

เปลี่ยนไปจากความรับผิดชอบในหน่วยงาน
ภายใต้การกํากับของกระทรวงมหาดไทย  
และได้เข้ามารับผิดชอบในภารกิจการบริหาร

ราชการของสํ านัก งานศาลปกครอง

ในตําแหน่ง  เลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครอง  ผมก็ยงัมีความเห็นสอดคล้องใน

เป้าหมายปลายทางของการบริหารราชการ
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เช่นเดียวกันว่า จุดร่วมกันของการบริหาร

ราชการแผ่นดินไม่วา่จะเป็นองค์การภาครัฐ

ใดท่ีอยู่ในสงักัดกรม กระทรวง หน่วยงาน

อิสระท่ีจัดตัง้ตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่ง เ ป็น

หน่วยงานท่ีใช้อํานาจทางบริหาร  ฝ่าย

ปกครองท่ีใช้อํานาจทางนิติบัญญัติ หรือ

สถาบนัศาลท่ีใช้อํานาจทางตลุาการ ก็ล้วน

แล้วแต่เป็นการปฏิบัติราชการเพ่ืออํานวย
ประโยชน์ และความเป็นธรรมให้เกิดขึน้แก่
ประชาชนและสังคม วัตถุประสงค์ของ
การดําเนินการเช่นนีเ้องจําเป็นต้องยึดถือ
ประโยชน์ของประชาชนในทุกด้านเป็น
สาํคญั โดยการปฏิบตัหิน้าท่ีให้ไปสูเ่ป้าหมาย
ดังกล่าว จําเป็นต้องปฏิบัติภายใต้กรอบ
บรรทดัฐานของกฎหมาย และหลกัปฏิบตัิ
ราชการท่ีดี โปร่งใส และยอมรับการตรวจสอบ
ได้จากประชาชนทั่วไป  ซึ่ ง ในปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่ามีหน่วยงานท่ีมีกระบวนการ
ตรวจสอบเอือ้ตอ่การบริหารราชการท่ีดีตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญเกิดขึน้หลายหน่วย  
และศาลปกครอง เ ป็นอง ค์กรหนึ่ ง ท่ี มี
ความพร้อมในการทําหน้าท่ีตรวจสอบตาม

แนวทางดังกล่าว และพร้อมท่ีจะให้การ
สนบัสนนุการปฏิบตัริาชการท่ีดี และทํางาน
ด้วยมุ่งหวงัเพ่ือปกป้องประโยชน์สงูสดุของ

ประชาชนเป็นสาํคญั ผมเลง็เหน็บทบาทของ

กระทรวงมหาดไทยท่ีมีเครือข่ายกว้างขวาง 

มีความใกล้ชิดทัง้ระดบัท้องท่ีและชมุชน ท่ีจะ

มีสว่นร่วมกบัสาํนกังานศาลปกครอง ในการ

ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ชมุชน ตลอดจนสาธารณะในทกุๆ พืน้ท่ี ให้

สามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง

ได้งา่ย อนัจะเป็นการสง่เสริมการรักษาสทิธิ 
เสรีภาพของประชาชนจากการปฏิบตัริาชการ

ของรัฐได้อย่างดีย่ิงประการหนึ่ง และอีก

ประการหนึ่ง ก็จะช่วยเป็นการส่งเสริม
การวางหลักการปฏิบัติราชการท่ีดีให้กับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ จะได้ยดึถือปฏิบตัติามหลกั
นิติรัฐอย่างเคร่งครัดต่อไป  อันจะนําไปสู่
การลดปริมาณข้อพิพาททางปกครองและ
สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งเป้าหมายตามท่ี
กล่าวมาทัง้หมดนีส้อดคล้องกับพระปฐม
บรมราชโองการขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท่ีตรัสว่า “เราจะปกครอง
แผ่นดนิโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” ในฐานะแหง่ข้าราชการ 
ข้าของแผน่ดนิ  ผมจงึยดึมัน่อยูเ่สมอวา่น่ีคือ
สิ่งท่ีสําคัญย่ิงและเป็นม่ิงมงคลสูงสุดแห่ง
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของเราทุกคน 

ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดหรือจะมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบใดก็ล้วนสมควรน้อมนํา
หลกัการแห่งพระปฐมบรมราชโองการนีไ้ป

ปฏิบตัหิน้าท่ี และบริหารราชการ เพ่ือมุง่ไปสู่
ประโยชน์สขุแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป     
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ม.ล.ปนัดดา  ดศิกุล1

มุมมองหน่ึงทางการเมืองการปกครอง
และการบริหาร

ช่วงนีข้้าพเจ้าดจูะได้ยินได้ฟังทฤษฎี
ทางการบริหารของนกัวิชาการหลายคน  บ้าง
ก็คดัมาจากชาวตะวันตกล้วนๆ อย่างเช่น
การอ้างถึงชาวต่างชาติบางคน ซึ่งขาด

ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ของ

ประเทศไทย แต่ก็ขอให้ได้วิจารณ์อย่างไม ่
รู้จริง ข้อนีไ้มถ่กูต้อง เรียกวา่ขาดความรู้ขาด
ความเกรงอกเกรงใจ ในธรรมเนียมอตัลกัษณ์

ของแตล่ะประเทศท่ีเขามีอยู ่ ชาวตา่งชาตถิงึ

ได้พลัง้เผลอพดูอะไรเช่นนี ้ เขาเรียกว่าเป่ิน
ทางมารยาทจรรยา

แต่คนไทยทัง้ผู้ ใหญ่และเยาวชนต้อง
ช่ วยกัน เ ป็นตัว นํ าแบบอย่ า ง ท่ี ดี และ
สร้างสรรค์ในเ ร่ืองของกรอบความคิด
ทางการเมืองการปกครองและการบริหาร 
ข้าราชการถือวา่เป็นผู้ มีสว่นสําคญัท่ีจะต้อง
ชว่ยสร้างมาตรฐานทางความคดิและแบบอยา่ง
ของความรักชาติบ้านเมือง  ไม่ไขว้เขว 
ไม่สุดโต่งในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดจนกระทั่งก่อ
ให้เกิดสิง่ท่ีเรียกวา่ไมมี่ระเบียบแบบแผนหรือ
การขาดวินยัทางจริยธรรมสงัคม  ซึง่ข้าพเจ้า
หมายรวมถงึการสร้างแบบอยา่งท่ีกลบักลาย
เป็นความผิดประพฤติมิชอบทางการบริหาร
จดัการ ท่ีถือเป็นความเลวร้ายขัน้สงูสดุทาง
พฤตกิรรมของผู้ เป็นข้าราชการ

วนันีเ้ราพดูกนัถงึกรอบทางการกระทํา

ใดๆ ท่ีต้องผสานไว้ด้วยความจริงใจไม่เป็น
เร่ืองของผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
เช่น  การท่ีผู้ บริหารต้องไม่เลือกปฏิบัต ิ

ความผิดคือความผิด แต่ความผิดไม่ใช่

1 ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ประธานพิพิธภณัฑ์และหอสมดุสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ www.prince-damrong.moi.go.th
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ความเลวร้ายเสมอไป และความถกูต้องถือ

เป็นเร่ืองท่ีต้องได้รับการกล่าวขานชมเชย  

เรียกวา่ การให้เครดติบคุคลแบบอยา่ง เพ่ือ

เป็นกําลงัใจให้กบับคุคลกลุม่นี ้

ความเรียบง่ายทางความคิดและ

การกระทําเป็นอีกเ ร่ืองหนึ่ง ท่ีหมายถึง

ธรรมชาติของบุคคล ซึ่งโดยข้อเท็จจริง
พฤติกรรมนีเ้กิดขึน้มาพร้อมคณุความดีและ
ใฝ่กระทําความดีเพ่ือสงัคม ไม่ใช่ความชัว่ 
ท่ี เ รียกว่าวิจารณญาณท่ีเป็นธรรมชาต ิ 
องค์กรภาครัฐต้องเ น้นยํ า้ ใ ห้ เห็นและ
ตระหนัก  เพราะการกระทําของบุคลากร
ภาครัฐในเร่ืองใดๆ เป็นผลกระทบตอ่ภาพรวม
ของสงัคมท่ีเป็นภาพใหญ่ ความรอบคอบ
หรือความไมผ่ลผีลามด้วยการอวดรู้อวดอ้าง
โดยขาดฐานรากทางความรู้ความเข้าใจยอ่ม
เป็นสิง่ท่ีไมพ่งึประสงค์ และเป็นภยนัตรายตอ่
ทุกๆ สงัคมท่ีมุ่งการพัฒนาในทุกๆ บริบท  
เชน่ กรณีของประเทศไทย เป็นต้น

ก า ร ไ ม่
เอารัดเอาเปรียบ
และการทุจริต
ค อ ร์ รั ป ชั น
สังคม เป็นอีก

เ ร่ื อ ง ห นึ่ ง ท่ี

ทุ ก ฝ่ า ย ต้ อ ง
ช่วยกันสํารวจ

ตรวจตรา โดย

ฝ่ า ยน ายทุ น

ต้องไม่หยิบย่ืนข้อเสนอใดๆ ท่ีเป็นมลทิน

ทางความคดิหรือการกระทํา ในขณะเดียวกนั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรู้จกัการบริหารตนและ

ครอบครัว รู้จกัคําวา่พอ ไมใ่ชคํ่าวา่ไมรู้่จกัพอ  

ต้องมีความออ่นน้อม ตลอดจนการมีครอบครัว

ท่ีดี ไมแ่สดงอํานาจบาตรใหญ่ ไมห่ลงลมืตวั

เป็นววัลมืตีน ถือเป็นองค์ประกอบสาํคญัของ

การมีสังคมคุณภาพท่ีผู้ ใดจะละเลยไม่ได้  
เพราะผลลพัธ์คือความอยูร่อดของชาต ิกรณี
ศกึษาเร่ืองเชน่นีต้้องมีการตรวจสอบภายใน
องค์กรทัง้บุคลากรระดบับนและระดบัล่าง
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลในเชิงท่ีเป็นบวกต่อ
แนวความคิดทางการเมืองการปกครองและ
การบริหาร อันหมายถึงจุดมุ่งหมายของ
การพฒันาสูส่งัคมท่ีดีกวา่

ปัจจยับนเวทีระหวา่งประเทศ จําต้อง
อาศยับคุลากรในแวดวงวิชาการผู้มีความรอบรู้

ในงานท่ีทําอย่างจริงจัง โดยต้องมีความ
ชํานาญการและทกัษะเฉพาะด้าน หาไมแ่ล้ว

การสื่อความ
เข้าใจท่ีเรียกวา่
ความเช่ียวชาญ

ทางสารนิเทศ
จะไม่ เ กิดขึ น้  
โดยข้อเท็จจริง

สังคมไทยใน

ทกุๆ บริบทจะ
มีชาวต่างชาติ

ซึง่มีความสนิท
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ชิดชอบกบัอีกมีความรักและผกูพนัในเชิงท่ี

เป็นทศันคตแิบบบวกตอ่จารีตอตัลกัษณ์ของ

ไทยเป็นส่วนใหญ่ คงมีเฉพาะชาวต่างชาติ

รุ่นใหม่ท่ีเป็นนายทนุเพียงกลุ่มเล็กๆ ท่ีขาด

ประสบการณ์และคบค้าสมาคมกับกลุ่ม

ผลประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบสังคม 

ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่คณุภาพทัง้ยงัขาดหลกัศีลธรรม

ทางการประกอบสมัมาชีพทางธรุกิจ
ประเด็นสรุป คือ การศึกษาท่ีต้องมี

การรือ้ฟื้นเร่ืองการมีหลกัคิดอย่างไร หรือ
การประพฤติปฏิบตัิอย่างไรท่ีเป็นความรัก
หวงแหนชาติ ความรับผิดชอบท่ีตนพงึมีตอ่
บ้านเมือง  อาจเรียกวา่เป็นระบบเกียรตศิกัดิ ์
(Honour System) ของประชาชนพลเมือง  
การเคารพต่อตัวบทกฎหมาย ตลอดจน

การร่วมกันจรรโลงหลักศีลธรรมจรรยาใน

ทุกๆ บริบทเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองท่ียัง่ยืน

ของบ้านเมือง โดยเฉพาะหน้าท่ีพลเมืองท่ี

พึงมีต่อครอบครัว ครูอาจารย์ ผู้ มีพระคณุ  

และสถาบนัสาํคญัของชาต ิเพราะการเลา่เรียน

เก่งหรือเร่งรัดการพดูคยุภาษาต่างประเทศ

เท่านัน้คงไม่พอ แต่ต้องเป็นการศึกษาทาง

อกัษรศาสตร์อย่างลกึซึง้ท่ีเป็นปรัชญาบอก
เลา่ถงึคณุความดีของแผน่ดนิ

องค์ประกอบเหล่านีท่ี้รวมเรียกกนัว่า  
“สังคมของคนในชาติ” ท่ีข้าพเจ้าอยาก
แลเห็นการได้รับการฟื้นฟูเป็นอันดับแรก
กลบัคืนสูค่วามเป็นบ้านเมืองไทยในอดุมคติ
ท่ีคนไทยทกุคนมีความภาคภมิูใจ
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ภุชงค์  โพธิกุฎสัย1

120 ปี มหาดไทย 
ร้อยดวงใจร่วมภกัดี

1 รักษาการในตําแหนง่ท่ีปรึกษาด้านการปกครอง
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พ่อหลวงของปวงชน
ทรงตรากตรําบาํเพญ็กจิด้วยคดิห่วง
ภาพพ่อหลวงปวงชนเหน็เป็นประจกัษ์

พระเสโทหยาดหล่นบนพระพกัตร์
ทรงงานหนักด้วยรักเอือ้เพื่อชาวไทย
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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

“ ความสขุ ความสวสัดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึน้ได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ 

มัน่คง เป็นปกตสิขุ ความเจริญมัน่คงทัง้นัน้จะสาํเร็จผลเป็นจริงไปได้ ก็ด้วยทกุคนทกุฝ่ายในชาต ิ

มุง่ท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีของตนให้เตม็กําลงั ด้วยสต ิ รู้ตวั ด้วยปัญญา รู้คดิ และด้วยความสจุริต 
จริงใจ โดยเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมย่ิงกวา่สว่นอ่ืน”

พระราชดํารัสในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 
พระราชทานเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2552
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สถาบนัพระมหากษัตริย์และความเป็น

ชาตไิทย

สถาบนัพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบนั

ท่ีมีความผกูพนัและมีพระมหากรุณาธิคณุ ท่ี

เป็นคณุปูการอย่างย่ิงต่อชาติไทย ดํารงอยู่

ในสถานะสถาบนัหลกัของชาต ินบัตัง้แตต้่น

ยุคประวัติศาสตร์ชาติไทย จนถึงปัจจุบัน 
นําพาชาติไทยผ่านพ้นช่วงสําคัญท่ีเป็น
เหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ของชาต ิ ดงันี ้

1. การก่อตัง้อาณาจักรไทย ใน
รัชสมยัพอ่ขนุศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์แหง่
อาณาจักรสุโขทัย 
ท่ีรวบรวมผู้คนและ
ดนิแดน ไมย่อมอยู่
ภายใต้อํานาจของ
ขอม  สถาปนา
นครรัฐ (City State) 
เป็นอาณาจกัรแรก
ของไทย จนพฒันา
ม า เ ป็ น รั ฐ ช า ต ิ
(Nation State) ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 แหง่ยคุ
รัตนโกสนิทร์จนถงึปัจจบุนั

2. การปกป้องรักษาและกอบกู้

เอกราชของชาต ิในสมยักรุงศรีอยธุยา ซึง่

ในการสูญเสียเอกราชครัง้แรก  สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงเป็นผู้ นําการกอบกู้

เอกราช และด้วยพระบารมีของพระองค์และ

พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆ มา ทําให้

กรุงศรีอยธุยาไมถ่กูรุกรานเป็นเวลานาน 200 ปี 
จนกระทัง่สญูเสียเอกราชครัง้ท่ีสอง สมเด็จ
พระเจ้าตากสนิมหาราช ทรงเป็นผู้นําการกอบกู้
เอกราช และย้ายราชธานีมาสร้างกรุงธนบรีุ 
ซึง่พฒันามาเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจบุนั

3. การรักษาอสิรภาพของชาตจิาก

ลัทธิอาณานิคม ในรัฐสมัยรัชกาลท่ี 5 

ประเทศมหาอํานาจตะวนัตก ได้แก่ องักฤษ

และฝร่ังเศส ได้ขยายอิทธิพลสูก่ลุม่ประเทศ
ในเอเชียอาคเนย์ ในลกัษณะการยึดครอง

ดนิแดนและครอบงําการบริหารประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ประเทศของตน ล้นเกล้าฯ 
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รัชกาลท่ี 5 ทรงดําเนินวิเทโศบายผกูมิตรกบั

ประเทศมหาอํานาจในทวีปยโุรป เชน่ รัสเซีย

และทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศ

ในยโุรป เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัและ

ยอมรับของอารยะประเทศ รวมทัง้ได้ส่ง

พระราชโอรสและข้าราชการไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ เพ่ือนําความรู้และวิทยาการท่ี

ทนัสมยัด้านต่างๆ กลบัมาปรับปรุงพฒันา
ประเทศ แม้เม่ือเกิดการคุกคามด้วยกําลงั
โดยตรงของมหาอํานาจองักฤษและฝร่ังเศส 
พระองค์ก็ทรงดําเนินนโยบาย ยอมเสยีเดนิแดน
สว่นน้อยบางสว่น เพ่ือรักษาดนิแดนสว่นใหญ่ 
และอธิปไตยของชาติไว้ ทําให้รอดพ้นจาก
การเป็นเมืองขึน้ของมหาอํานาจตะวนัตก

ในรัชสมัย รัชกาลท่ี 6 ทรงสําเร็จ
การศกึษาจากประเทศองักฤษ เม่ือขึน้ครองราชย์
ได้ทรงปรับปรุงการบริหารบ้านเมืองให้ทนัสมยั 
เพ่ือให้ทดัเทียมกบัอารยะประเทศ และทรง
ปลกูฝังความสามคัคี ความรักชาติ รวมทัง้
การประกาศร่วมสงครามกบัฝ่ายพนัธมิตรใน
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือสงครามยุติและ
พนัธมิตรเป็นฝ่ายชนะ ทําให้ไทยได้รับดนิแดน
ท่ีเคยยกให้อังกฤษและฝร่ังเศส ในสมัย

รัชกาลท่ี 5 คืนทัง้หมด 
4. การนําประเทศสู่ความเป็น

ประชาธิปไตย ในรัชสมัยรัชกาลท่ี  6 

ทรงริเ ร่ิมท่ีให้มีการเผยแพร่ และเรียนรู้

การปกครองและการบริหารตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยทรงตัง้เมืองจําลองขึน้

เรียกวา่ “ดุสิตธานี” เพ่ือให้ข้าราชการและ
ชนชัน้ปกครองได้เรียนรู้และฝึกหดัการบริหาร
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
เป็นการเตรียมการและวางรากฐานท่ีสําคญั
ให้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย  

ใ น รั ช ส มั ย
รัชกาลท่ี 7 เม่ือเกิด
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง  24 
มิถุนายน 2475 ก็
เ ป็ น เ พ ร า ะ พ ร ะ
มหาก รุณา ธิคุณ

และพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ท่ีทรง
สละพระราชอํานาจ ทําให้เกิดการเปลีย่นแปลง
อยา่งสนัตวิิธี เป็นการเปล่ียนแปลงการปกครอง

ท่ีไม่มีความรุนแรงท่ีทําให้เกิดการสูญเสีย

ชีวิตหรือเลือดเนือ้ ดังท่ีเกิดขึน้ในหลาย
ประเทศ ทําให้ประเทศไทยยงัดํารงความเป็น

เอกภาพ และความสมานฉันท์ได้จวบจน
ปัจจบุนั
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5. การต่อสู้ทางลัทธิอุดมการณ์ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ทรงนําชาติ

ผา่นพ้นวิกฤตการณ์ท่ีสาํคญัในชว่งท่ีโลกอยู่

ในยคุสงครามเย็น ซึง่เป็นการตอ่สู้ทางลทัธิ

อดุมการณ์ท่ีแตกตา่งกนัระหวา่ง 2 มหาอํานาจ

ของโลก ซึง่ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วย 
ในหลายประเทศมีการตอ่สู้ ทัง้ทางความคดิ

และด้วยกําลงัอาวธุระหว่างคนในชาติ จน
ประเทศแตกแยกลม่สลาย แตใ่นประเทศไทย
ด้วยพระเมตตาและพระบารมีท่ีทรงเป็นศนูย์รวม
จิตใจของคนในชาต ิก่อให้เกิดความสามคัคี 
และความเช่ือมั่นในหลกัเมตตาธรรมและ
การให้อภยั ทรงนําพาชาตไิทยก้าวผา่นสงคราม
ระหว่างคนในชาติ ท่ีมีความเช่ือในลัทธิ
อดุมการณ์แตกต่างกนั และยตุิปัญหาด้วย
สนัตวิิธี ทําให้ผู้ท่ีมี ลทัธิอดุมการณ์ท่ีแตกตา่งกนั 
ซึ่ ง เ คยจับอาวุ ธ ต่ อ สู้ ค น ไทย ด้ วยกัน 
เปลี่ยนมาเป็นผู้ ร่วมพัฒนาชาติไทย และ
ประเทศไทยรอดพ้นจากการลม่สลาย  ดงัเชน่ท่ี
หลายประเทศใกล้เคียงต้องเผชิญ

6. การแก้ไขปัญหาความยากจน -  
ความขัดแย้ง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ ได้อทิุศพระองค์
ทรงงานพฒันาทกุด้าน ทกุสาขา เพ่ือแก้ไข

ปัญหาความยากจน และพฒันาคณุภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของพสกนิกรมาโดยตลอด ใน
ระยะแรก ได้เสดจ็พระราชดําเนินเย่ียมราษฎร
ทัว่ประเทศ เพ่ือให้ทรงทราบถงึปัญหา และ

สภาพของพืน้ท่ี ซึง่เรียกโดยรวมวา่ ภมูสัิงคม

แต่ละแห่ง กล่าวได้ว่า บนผืนแผ่นดินไทย 

แทบไมมี่ท่ีแหง่ใด ซึง่มิได้ประทบัรอยพระบาทไว้ 

ภาพท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระอุตสาหะ เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เย่ียมเยียนราษฎร ในพืน้ท่ีห่างไกลและ
ทรุกนัดาร ภาพท่ีมีพระราชปฏิสนัถารกบัราษฎร 
และภาพท่ีกําลงัพระราชทานพระราชดําริ
เพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินต่างๆ โดยมี
พระเสโทหยาดย้อยอยูบ่นพระพกัตร์ คือภาพ
ท่ีปวงชนชาวไทยได้เหน็อยูส่ม่ําเสมอ 
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จากการเสด็จเ ย่ียมพสกนิกรและ

ทรงงาน ได้เกิดโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริกวา่สีพ่นัโครงการในทกุภมิูภาค 

ซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิสงัคมของแต่ละ

พืน้ท่ี ผลสาํเร็จ เป็นท่ีประจกัษ์แก่พสกนิกร

ชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเป็นท่ียอมรับใน

ระดบันานาชาตไิปทัว่โลก โดยองค์การระหวา่ง

ประเทศ เชน่ องค์การสหประชาชาติ ได้ทลูเกล้าฯ 
ถวายรางวลัความสาํเร็จสงูสดุ ด้านการพฒันา
มนุษย์ และรางวัลรวมทัง้ปริญญาบัตรใน
สาขาอ่ืนๆ  อีกมากมาย  เป็นการถวาย
พระเกียรตคิณุ จากหลายสถาบนั หลายองค์กร 
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

แม้เม่ือสถานการณ์บ้านเมืองเกิด
ภาวะวิกฤตคิบัขนั ก็ด้วยเดชะพระบารมีและ
พระปรีชาญานท่ีเป่ียมด้วยพระเมตตา ช่วย
ดบัไฟร้อนในแผ่นดินไทย ทําให้ผู้ มีส่วนใน
เหตุการณ์ เกิดสติ ยัง้คิด วิกฤติคลี่คลาย 
สิน้สดุยตุิลงได้ ชาติไทยจงึผ่านพ้นก้าวข้าม

เหตกุารณ์ท่ีเสี่ยงตอ่การแตกแยก ลม่สลาย
ของประเทศได้ หลายครัง้ หลายครา

ในปัจจุบัน แม้ประเทศไทยได้มีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเกือบ 80 ปี 
แล้วก็ตาม แต่ยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาทาง 
การเมืองในระยะเปล่ียนผา่น ซึง่ในสงัคมยอ่ม

มีความแตกตา่งทางความคดิและผลประโยชน์ 

เกิดความขัดแย้ง เสี่ยงต่อการแตกแยก

ลม่สลายของประเทศ การมีสถาบนัหลกัของ

ชาตเิป็นสิง่ยดึมัน่ร่วมกนั มีความสาํคญัและ

จําเป็น เพ่ือให้สงัคมดํารงความผกูพนักนัไว้

ไม่แบ่งแยก ทําให้มีโอกาสแสวงหาสิ่งท่ีดี 

และแปรเป็นพลงัสร้างสรรค์จากความแตกตา่ง

และความขดัแย้งได้

การปกครองระบอบประชาธิปไตย   

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเทศไทยเร่ิมการปกครองโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาก่อน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น

ธรรมเนียมปฏิบตัิต่อเน่ืองมายาวนานเกือบ 
800 ปี ผา่นเหตกุารณ์และความเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ มานานปัการ แตก็่ไมมี่ผลเปลีย่นแปลง

สถานะของพระมหากษัตริย์ท่ีทรงดํารงอยูใ่น
ฐานะประมขุของประเทศ จวบจนก้าวเข้าสู่

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตผุล 

ดงันี ้
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1. สถาบนัพระมหากษัตริย์และสงัคม

ไทยมีความผกูพนักนัอยา่งใกล้ชิดแน่นแฟ้น

มาอย่างสืบเน่ืองยาวนาน เป็นความผกูพนั

ทางประวตัศิาสตร์ ศาสนา และประเพณี ท่ี

พระมหากษัตริย์ ใช้พระราชอํานาจในการปกครอง

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามหลัก

ทศพิธราชธรรม เป็นรากฐานความเช่ือและ

วัฒนธร รม  ท่ี เ ค า รพ เ ทิ ดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพ่ือเป็นศนูย์รวมจิตใจของ
คนในชาติ

2. เม่ือมีการเปลีย่นแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร
ได้กราบบงัคมทลูฯ ร้องขอให้พระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัพระราชทานรัฐธรรมนญู 
และขอให้ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนญู ซึ่งได้
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

ธรรมนญูการปกครองแผน่ดนิสยามชัว่คราว 
พุทธศักราช 2475 ในวันท่ี 27 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2475 โดยไม่มีผู้ ใดลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการเลย ซึง่ในทาง

กฎหมายมหาชน ต้องถือว่า ทรงสมัคร

พระราชหฤทยัจํากดัพระองค์เอง อยูภ่ายใต้

รัฐธรรมนญูท่ีพระราชทานนัน้ ทัง้นี ้ เพ่ือให้

ราษฎรทัง้ปวงปกครองกนัเอง ดงัปรากฏใน

พระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ

ตอนหนึง่ ความวา่ “ข้าพเจ้ามีความเตม็ใจท่ี
จะสละอํานาจอนัเป็นของข้าพเจ้าอยูเ่ดมิให้แก่
ราษฎรทัว่ไป แตข้่าพเจ้าไมยิ่นยอมยกอํานาจ
ทัง้หลายของข้าพเจ้าให้แก่  ผู้ ใด คณะใด
โดยเฉพาะ เพ่ือใช้อํานาจโดยสิทธิขาดและ
โดยไมฟั่งเสยีงอนัแท้จริงของประชาชนราษฎร” 
นับแต่นั น้ เ ป็น ต้นมา  ประเทศไทยก็ มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตราบจน
ทกุวนันี ้

3. พระมหากษัตริย์ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ทรงเป็นกลางทาง 
การเมือง ซึง่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบอ่ืน เช่น ระบบประธานาธิบดี ท่ีสงักดั
พรรคการเมือง ผู้ ชนะการเลือกตัง้ ก็เป็น
ฝ่ายหนึง่ ผู้แพ้การเลอืกตัง้ก็เป็นอีกฝ่ายหนึง่ 

ค ว า ม เ ป็ น ก ล า ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง
พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสําคญัสําหรับสงัคม
ไทย ทําให้เกิดความสามคัคี แม้มีความแตกตา่ง 

(Unity in Diversity) แม้เกิดวิกฤติคบัขัน 

ด้วยพระบารมีของพระมหากษัต ริ ย์ ก็
สามารถผา่นพ้นวิกฤตมิาได้
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4. ความเสยีสละของพระมหากษัตริย์

ท่ีทรงปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของปวงชน 

โดยเฉพาะในชั่วอายุของคนปัจจุบันซึ่ง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลปัจจบุนั 

ได้ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจมากมาย บารมีท่ีพระองค์

ทรงสร้าง มิได้เป็นเร่ืองการสืบทอด แตด้่วย

พระปรีชาสามารถ พระวิริยะอตุสาหะ และ
ความมุง่มัน่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผน่ดนิ
ท่ีไมเ่พียงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ แต่
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีดีด้วย ชาวไทย
ทัง้มวลล้วนประจกัษ์และเช่ือมัน่วา่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุ เป็นระบอบการปกครองท่ีดี 
และเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ในอนัท่ี
จะยังให้เกิดความมั่นคงของชาติ  และ
ความผาสกุของประชาชนโดยทัว่กนั

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานวุงศ์ ได้ทรงบําเพญ็พระราชกรณียกิจ
อุทิศพระองค์ทัง้การปกป้อง  การดํารง
ความเป็นชาติไทยและการเสริมสร้าง
ความผาสกุร่มเยน็ของพสกนิกรไทยทกุๆ ด้าน 

อยา่งยากท่ีจะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
ในปัจจบุนัเสมอเหมือน สมดงัพระราชปณิธาน
ในพระปฐมบรมราชโองการ ความวา่ “เราจะ

ปกครองแผน่ดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุ

แหง่มหาชนชาวสยาม” ทกุประการ

ด้วยเหตุนี  ้ การเทิดทูนดํารงรักษา

สถาบนัพระมหากษัตริย์ เพ่ือเป็นศนูย์รวม

ความผูกพัน ยึดโยงสถาบนัต่างๆ ในชาต ิ

ให้ดํารงความเป็นราชอาณาจกัรอนัไมแ่บง่แยก 

จึงเป็นหน้าท่ีของคนไทย ทุกคน ทุกกลุ่ม 

ทุกสี เป็นจุดร่วมสร้างความสามัคคีของ

คนในชาติ

แม้อาจมีความแตกต่างกันบ้างทาง
ความคดิและผลประโยชน์ แตค่วรมีปณิธาน 
สมานฉันท์ เป็นพลังสามัคคี ถวายความ
จงรักภักดีร่วมกัน ท่ีจะดํารงรักษาสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

การดํารงรักษาสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
มิใชเ่พ่ือการคงอยูแ่ละประโยชน์ของสถาบนั
แต่เป็นการรักษาสถาบนัหลกัของชาติ เพ่ือ
เป็นศนูย์รวมแหง่ความผกูพนัและเพ่ือการดํารง
อยูข่องประเทศและประโยชน์ของประชาชน
ในการเดนิทางก้าวข้ามการเมืองการปกครอง
ในระยะเปล่ียนผา่น (Transitional Period) 
ไปสูก่ารเป็นประเทศประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์ 
(Mature) และยัง่ยืน

การเทดิทนูดาํรงรักษาสถาบนั        

พระมหากษัตริย์ เป็นหน้าที่ของคน   
ทกุกลุ่ม ทกุสี เป็นจุดร่วมสร้าง     

ความสามัคคีของคนในชาติ
ดาํรงรักษาสถาบนัพระมหากษัตริย์

ไว้ได้  =  รักษาชาตไิทยไว้ได้
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ชลัท ประเทอืงรัตนา1

การสานเสวนาทางออก
สาํหรับความปรองดองในสังคมไทย ?

การสานเสวนา (Dialogue) ในภาคเหนือ
และใต้เรียกวา่ สมุหวั  ภาคอีสานเรียกโสเหล ่
เป็นการมาจับเข่าคุยกัน  พูดคุยกันฉัน
ญาตมิิตร คยุกนัแบบเพ่ือนพ้องน้องพ่ี แบบ
พ่ีน้องผองเพ่ือน แล้วการพูดคุยดังกล่าว
จะเป็นทางออกสําหรับความปรองดองใน
สงัคมไทยได้หรือไม่ ก่อนท่ีจะตอบคําถาม

ดังกล่าว  บทความนีจ้ะมุ่ ง เ น้นอธิบาย
ความหมายของการสานเสวนา แนวคดิและ

หลกัการ รวมถงึประโยชน์และข้อจํากดัของ

การสานเสวนา ความแตกต่างของการ

สานเสวนา การประชาเสวนา (Deliberation) 
และการไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) 
รวมถึงกระบวนการและขัน้ตอนในการ
สานเสวนาท่ีควรจะเป็น เม่ือได้เข้าใจถึง
แนวคิด ประโยชน์และขัน้ตอนการนําการ
สานเสวนาไปใช้แล้ว คงจะตอบได้ไมย่ากเลย
ว่าการสานเสวนาเป็นทางออกสําหรับ
ความปรองดองในสงัคมไทยหรือไม ่แตอ่าจ
จะมีคําถามใหม่เกิดขึน้มาว่าทําไมถึงไม่
ดําเนินการสานเสวนากนัเสยีที

ความหมายของการสานเสวนา
การสานเสวนามีความหมายวา่อยา่งไร 

มีผู้ ให้ความหมายของการสานเสวนาไว้

หลายความหมาย พอจะประมวลได้ดงันี ้ 
William Isaacs quoted in Saunders 

(2009) เห็นว่าเป็นวิธีการคิดและสะท้อน

ความคิดร่วมกนั ไม่ใช่สิ่งท่ีทําตอ่คนอ่ืน แต่
เป็นสิ่งท่ีทําร่วมกัน จะเกิดการเรียนรู้เกิด

การเปล่ียนแปลงทศันคตเิก่ียวกบัความสมัพนัธ์

กับคนอ่ืน ในมมุมองท่ีมุ่งเน้นการเลิกท่ีจะ

1 นกัวิชาการสาํนกัสนัตวิิธีและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกล้า
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ทําให้คนอ่ืนเข้าใจเรา แตจ่ะมาเข้าใจร่วมกนั

ถงึตวัเราและคนอ่ืนร่วมกนั 

Daniel Yankelovich quoted in 

Sanuders (2009) เหน็วา่เป็นกระบวนการสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีประสบความสําเร็จ (Process 

of Successful Relationship Building) 

D a v i d 

Bohm quoted 
in Saunders 
(2009) เหน็วา่ 
การสานเสวนา
ต่างจากการ
อ ภิ ป ร า ย 
(Discussion) 
ซึง่การอภิปราย
เ ป็ น ก า ร
วิเคราะห์ความคิด มุมมองซึ่งแต่ละคนมี
ความคิดท่ีแตกต่างกนัไป เป็นเหมือนการตี
ปิงปอง ท่ีผู้คนจะตีโต้ทางความคิดกนัไปมา 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ตนชนะหรือได้แต้ม
เทา่นัน้ ในทางกลบักนั Bohm เหน็วา่สานเสวนา 
เป็นกระบวนการท่ีเม่ือคนหนึง่พดูบางสิง่ คนอ่ืน

จะไมโ่ต้ตอบไป และจะเหน็สิง่ใหมท่ี่แตกตา่ง
ไปจากความคิดเดิมของตน แต่ละคนจะไม่
พยายามทําให้ได้ความคิดท่ีตนรู้อยูแ่ล้ว แต่
เป็นการสร้างสิง่ใหมใ่ห้เกิดขึน้  ผู้ เขียนขอยก

ตัวอย่างการสานเสวนาโดยเปรียบได้กับ

การเล่นดนตรีร่วมกันเป็นวงให้มีเสียง
ไพเราะ การประสานเสียงอย่างสอดคล้อง

ในวงเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดี อนัอาจจะ

นําไปสู่การได้เพลงท่ีมีความไพเราะเพ่ิม

มากขึน้   

Saunders (1999) เหน็วา่เป็นกระบวนการ

ท่ีปฏิสมัพนัธ์กนัฉนัมนษุย์ท่ีฟังซึง่กนัและกนั

อยา่งลกึซึง้เพียงพอจนเกิดการเปล่ียนแปลง

จากอะไรท่ีได้

เรียนรู้ แต่ละ
คนพยายามจะ
รับรู้ความห่วง
กงัวลของคนอ่ืน 
แม้วา่จะไมเ่หน็
ด้วยก็ตาม โดย
ไม่ มี ใคร ต้อง
ละทิง้อตัลกัษณ์
ของตนเอง 

หนังสือศัพท์บัญญัติเก่ียวกับความ
ขัดแย้งและการแก้ปัญหา จัดทําโดยศูนย์
สนัตวิิธีและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกล้า 
(2547)  ให้ความหมายวา่  เป็นกระบวนการ 
กลุ่มในการจัดการความขัดแย้งท่ีอาศัย
บคุคลท่ีสาม ชว่ยทําหน้าท่ีอํานวยการให้เกิด
การพูดคยุสนทนากันระหว่างกลุ่มบุคคลท่ี

เก่ียวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งท่ีมี
ความตงึเครียดทางอารมณ์เป็นสว่นประกอบ
ใหญ่ โดยมุง่เน้นท่ีจะลดอคตอินัเกิดจากผลของ

ความขดัแย้ง และสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่ง

ผู้ เข้าร่วมกระบวนการ 

ปาริชาด สุวรรณบุปผา (2552) ได้
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ประมวลสรุปคุณสมบัติร่วมของการสาน

เสวนาไว้วา่ 

1. เป็นกระบวนการของการมีปฏิสมัพนัธ์ 

ต้องการทําซํา้และปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง

2. เน้นความสมัพนัธ์ และปฏิสมัพนัธ์

กันแบบมนุษ ย์กับมนุษ ย์  (คุณสมบัติ

ความเป็นมนษุย์ เชน่ กลวัการเสียหน้า เป็น

ผู้ รักสขุเกลยีดทกุข์ เป็นต้น)
3. ยอมรับความแตกตา่งหลากหลาย

ของจดุยืน (ทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม) 
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของ
อตัลกัษณ์ของกลุม่ตา่งๆ 

4. ใช้การฟังอย่างลึกซึง้ เพ่ือเรียนรู้ 
เตบิโต เกิดการเปล่ียนแปลงหลงัจากฟังผู้ อ่ืน
อย่างต่อเน่ืองในกระบวนการ เป็นการฟัง
ด้วยใจเมตตา ไม่ตดัสินไว้ก่อน และฟังโดย
เอาใจเขามาใสใ่จเรา 

กลา่วได้วา่ การสานเสวนาเป็นการฟัง
กนัอยา่งลกึซึง้ มิใชก่ารฟาดฟันกนั การสาน
เสวนาเป็นกระบวนการรับฟังซึ่งกนัและกนั 
และการพยายามทําความเข้าใจคนอ่ืน
มากกว่าท่ีจะมาพยายามหักล้างหรือมุ่ง
เอาชนะ เราเคยหรือไม่ที่ฟัง แต่ไม่ได้ยนิ  

การสานเสวนาเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา เพ่ือความเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึน้
ผู้ เขียน จะขอยกตวัอย่างเพลงแง้มใจของ

แอ๊ด คาราบาว ซึง่มีเนือ้หาท่ีจะทําให้เราอยู่

ร่วมกนัได้เป็นอยา่งดี 
“เอาดวงใจของเขา ใส่ดวงใจของเรา 

เราจะรู้ว่าเขาคิดกะเรายังไง คิดอย่างโง้น 

อย่างงี ้คิดเอาเองเร่ือยไป ไม่ว่าใจของใคร 

ยอ่มอยากให้ใครเข้าใจ เหน็ใจ...” 

แนวคดิและหลักการสานเสวนา 

แนวคิดและหลักการสานเสวนา 

ประกอบไปด้วยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ตอ่กนั การสร้างพืน้ท่ีปลอดภยั ความมุง่มัน่
ในการร่วมกันหาทางออก และการไม่เน้น
การโต้เถียงกนัเพ่ือมุง่เอาชนะอีกฝ่าย 

การสานเสวนาเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีต่อกัน Saunders (1999) 
เน้นว่าการสานเสวนาเป็นการเปลี่ยนแปลง
ความสมัพันธ์ต่อกัน นําไปสู่ความร่วมมือ
ต่อกัน ใช้ได้กับการจัดการความขัดแย้งท่ี
ฝังรากลกึ เป็นการฟังกนัอยา่งลกึซึง้ถงึความ
หว่งกงัวล เปิดใจรับฟังถงึมมุมองของคนอ่ืน 
และเปิดเผยความรู้สกึ จดุสนใจท่ีอยูล่กึในจิตใจ 
รัฐบาลใช้การทตู การเจรจาและการไกลเ่กลีย่
ในการจดัการกบัความขดัแย้ง แต่การสาน

เสวนาเป็นเคร่ืองมือท่ีภาคพลเมืองใช้สาํหรับ
การจดัการความขดัแย้งด้วยการคํานงึถงึมิติ
ความเป็นมนษุย์และนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

ความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน โดยจัดพืน้ท่ี
สําหรับผู้ เข้าร่วมได้มาใช้เวลาร่วมกนั และ
ค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
เป็นการเคล่ือนไปสูป่ฏิสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้ระหวา่ง

กัน เกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะในความขดัแย้งท่ีลกึซึง้ ยาวนาน
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ท่ีคู่กรณีไม่สามารถพูดคุยกันได้เอง จึงใช้

การสานเสวนาในการขบัเคลือ่นความขดัแย้ง

ไปสูก่ารแก้ไขปัญหา

การสานเสวนาเป็นการสร้าง

สัมพนัธภาพ : 5 องค์ประกอบของการ

สร้างสัมพันธภาพ Saunders (1999) 

มุง่เน้นวา่การสานเสวนาเป็นการเปล่ียนแปลง

สัมพันธภาพ เน้นการสร้างสัมพันธภาพ 
ไม่ได้เน้นท่ีการมุ่งเน้นแก้ปัญหาโดยตรง  
แนวคิดของการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก 
ประกอบด้วย 5 แนวทางคือ

1. อตัลกัษณ์ ทัง้ลกัษณะด้านกายภาพ
และประสบการณ์ชีวิตท่ีทําให้เป็นอยู่ ณ 
ปัจจบุนั 

2. จุดสนใจ (Interest) ทัง้จุดสนใจ
ท่ีวดัได้ และความหว่งกงัวลท่ีผู้คนหว่งใย

3. อํานาจ ไม่ใช่เพียงแต่อํานาจทาง 
การบงัคบัและควบคมุ แตเ่ป็นการแลกเปลีย่น
อํานาจซึ่งกันและกันในการมีอิทธิพลเหนือ
ผู้ อ่ืน

4. มมุมองและการประทบัตรา ท่ีเป็น 

การมองแบบเหมารวม (Stereotypes)
5. รูปแบบของปฏิสมัพนัธ์ ท่ีคู่กรณี

มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 

ทัง้ 5 องค์ประกอบเหล่านีจ้ะเกิด

การเปลี่ยนแปลงภายในแต่ละกลุ่มหรือ

ระหวา่งกลุม่ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 

นอกจากการสานเสวนาเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัแล้ว  การสานเสวนา

ยังเป็นการสร้างพืน้ท่ีปลอดภัย มิใช่พืน้ท่ี

สงคราม แมทธิวส์ (2552) เห็นว่าหน้าท่ี

วิทยากรกระบวนการและผู้ นําก็คือ การสร้าง
พืน้ ท่ีปลอดภัยให้คนมาร่วมพูดคุยกัน 
โดยเช่ือว่าการสร้างบรรยากาศและพืน้ท่ีท่ี
เหมาะสมจะทําให้เกิดการพดูคยุกนัได้ โดย
เปรียบเทียบกับบาดแผลของมนุษย์ท่ีต่าง
ก็อยากจะสมานเข้าด้วยกนัอยู่แล้ว คาเฮน 
(2551) เน้นวา่เป็นการร่วมกนัหาทางออกให้
กับปัญหาท่ีแก้ไขได้ยาก ไม่ได้ต้องการแค่
ความคดิใหม่ๆ  เทา่นัน้ แตต้่องการความมุ่งม่ัน
ทุ่ มเทร่วมกัน  ต้องการความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ในการทําบางอย่าง
ร่วมกนั 

การสานเสวนาไม่เน้นการโต้เถียง
เพื่อมุ่งเอาชนะกัน สําหรับความแตกตา่ง
ระหว่างการสานเสวนากับการถกเถียง  

ศ.นพ.วนัชยั วฒันศพัท์ (2550) ได้อธิบาย
อยา่งชดัเจนถงึความแตกตา่งดงักลา่วไว้ 
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การถกเถยีง (Debate) การสานเสวนา (Dialogue)

1. เช่ือวา่มีคําตอบท่ีถกูอยา่งเดียว 1. เช่ือวา่คนอ่ืนก็มีบางสว่นของคําตอบ

2. พร้อมรบ : พยายามพิสจูน์วา่คนอ่ืนผิด 2. พร้อมร่วมมือ : พยายามหาความเข้าใจร่วมกนั

3. เก่ียวกบัการเอาชนะกนั 3. เก่ียวกบัการพิจารณาหาสิง่ท่ีร่วมกนั

4. ฟังเพ่ือจะหาชอ่งโหวห่รือข้อบกพร่อง 4. ฟังเพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจ

5. ปกป้องสมมตฐิานของเรา 5. หยิบยกสมมติฐานของเราขึน้เพ่ือรับการตรวจสอบ
และอภิปราย

6. จบัผิดมมุมองของฝ่ายอ่ืน 6. ตรวจสอบมมุมองของทกุๆ ฝ่าย 

7. ปกป้องมมุมองเดียวจากมมุมองอ่ืน 7. ยอมรับความคดิของคนอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงความคดิ
ของตน

8. แสวงหาจดุออ่นและข้อบกพร่องในจดุยืนของฝ่ายอ่ืน 8. แสวงหาจดุแข็งและคณุคา่ในจดุยืนของฝ่ายตน 

9. แสวงหาทางออกท่ีตอบสนองจดุยืนของเรา 9. ค้นพบโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ  ท่ีหลากหลาย 

Saunders (2009) เหน็วา่การถกเถียง
เป็นไปเพ่ือทําให้ความคดิของตนชนะ การฟัง
จงึเป็นไปเพ่ือโต้เถียงและหกัล้างความคดิอ่ืน 
แต่ในการสานเสวนาจะหยดุการตดัสิน แต่
ตระหนักว่าความคิดคนอ่ืนอาจจะมีความ
ลกึซึง้กวา่ และทัง้สองฝ่ายสามารถท่ีจะนําไป
สูค่วามเหน็ร่วมได้  การถกเถียงเป็นการจํากดั
ความคิดในวงแคบ  แต่การสานเสวนา
เป็นการเปิดใจรับในสิง่ใหม ่

ประโยชน์ของการสานเสวนา

การสานเสวนาสามารถนําไปประยกุต์

ใช้ได้ทัง้ในด้านการจัดการความขัดแย้งท่ี
เกิดขึน้แล้ว รวมถงึป้องกนัความขดัแย้งท่ีจะ

เกิดขึน้ด้วยการมาร่วมกนักําหนดทิศทางใน
อนาคตร่วมกัน กล่าวได้ว่าการสานเสวนา

เป็นทัง้การ “กันและแก้ไขปัญหา” การสาน
เสวนาเป็นกระบวนการรับฟังซึ่งกนัและกนั 
และการพยายามทําความเข้าใจคนอ่ืน
มากกวา่ท่ีจะมาพยายามหกัล้างหรือมุง่เอาชนะ 
เน้นแสวงหาความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย 
เป็นการเปิดมมุมอง ทบทวนจดุยืนของตนเอง 
และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี (วากเนอร์, 
2552) Fisher quoted in Abu - nimer 
(2001) เห็นว่าการสานเสวนาเป็นการเพ่ิม
ความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่าง

คู่กรณี  เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิด 

ความรู้สึก มุมมองท่ีเข้าใจผิดจะหายไป 
ความรู้สกึตอ่กนัในด้านบวกจะเกิดขึน้ และ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะนําไปสู่

ข้อตกลงท่ีเป็นทางการในขัน้ตอนตอ่ไป
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 Saunders (1999) ให้ความสาํคญักบั

การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้านความ

สัมพันธ์ ด้วยการจดัสานเสวนา ท่ีทาํโดย

ภาคพลเมือง มิใชก่ระทําโดยรัฐ ซึง่การกระทํา

โดยรัฐมกัจะเป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการ เช่น 

การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ย

คนกลาง (Mediation) ซึง่มีความเป็นทางการ

มากกวา่ เป็นต้น ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
ความสมัพนัธ์ในมิติความเป็นมนษุย์ได้ แต่
สิ่งท่ีได้คือการจดัทําบนัทกึข้อตกลง ขณะท่ี
การสานเสวนาโดยภาคพลเมืองมีรูปแบบท่ีเป็น
ทางการน้อยกวา่การเจรจาหรือการไกลเ่กลีย่
คนกลาง โดยให้ชุมชนมาออกแบบเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงความสมัพันธ์ท่ีไม่ดีท่ีนําไปสู่
ความขดัแย้ง นําไปสูก่ารปฏิบตัร่ิวมกนั  และ
มีประโยชน์สําหรับความไม่พร้อมท่ีจะเข้าสู่
การเจรจาท่ีเป็นทางการ การสานเสวนามา
พดูคยุกบัคนท่ีคดิตา่ง แม้แตก่บัศตัรู โดยมา
พดูคยุ แสดงความรู้สกึ สิง่ท่ีตนเองคดิ สิง่ท่ี

ตนเองให้คุณค่า เม่ือคู่กรณีได้รับรู้ถึง
ความเจบ็ปวดซึ่งกันและกัน ต่างกเ็ร่ิมที่
จะเข้าใจถงึความรู้สกึ ความคดิของอีกฝ่าย 

และเร่ิมตระหนักว่ามีปัญหาร่วมกัน และ
สามารถทาํงานร่วมกันได้ โดยให้การเคารพ
ซึง่กนัและกนัมากขึน้ เม่ือเคารพกนัมากขึน้ 

มีความรู้สึกต่อกันดีขึน้ ก็เร่ิมจะมองกันได้
อย่างถูกต้อง  นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ความสมัพนัธ์ Saunders ยกตวัอย่างในปี 

ค.ศ.1973 ในช่วงสงครามอิสราเอลกับ

อาหรับ เม่ือได้ไปเยือนอิสราเอล นายก

รัฐมนตรีอิสราเอล Golda Meir ได้เข้ามา

สมัผสัมือ Saunders และพดูวา่ “ขอแสดง

ความเสียใจกับการจากไปของภรรยา 

ฉันกไ็ด้เสียคนของฉันไปเหมือนกัน เรา

คงจะรู้สึกเหมือนๆ กัน” จากประโยคนี ้

ทําให้ Saunders ได้เรียนรู้วา่แม้วา่จะทํางาน

ในฐานะเจ้าหน้าท่ีรัฐ ก็จะไมส่ามารถทํางาน
ลลุ่วงได้ ถ้ามองข้ามหรือลืมความรู้สกึนีไ้ป 
ในฐานะของความเป็นมนุษย์ ด้วยกัน 
ความขดัแย้งจะยุติไม่ได้เลย จนกระทัง่ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องได้มาออกแบบร่วมกนัในประเดน็
การสานเสวนาว่าสัมพันธภาพแบบใดท่ี
ต้องการในอนาคต ประเทศ ชมุชนแบบใดท่ี
พวกเขาต้องการ (Saunders, 1999) สาํหรับ
ผู้ เขียนเองก็เคยมีประสบการณ์โดยตรง 
จากการจดัสานเสวนาและเห็นว่าการสาน
เสวนานําไปสู่การสร้างความสมัพันธ์อันดี 
นําไปสูค่วามร่วมมือกนั เป็นเวทีท่ีมีการสร้าง
บรรยากาศท่ีดี แตกต่างกับเวทีบางแห่งท่ี
ผู้ เข้าร่วมมาพ่นนํา้ลายใสก่นั หรือพดูว่ากนั
ว่าอีกฝ่ายโกหก หรือด่าว่าอีกฝ่ายเป็นหม ู
เป็นหมา ซึง่ไมเ่ป็นประโยชน์ในการหาทางออก

ร่วมกนั และไม่สามารถเปล่ียนจากศตัรูมา
เป็นมิตร 

การสานเสวนาใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การกาํหนดนโยบายในอนาคตอยา่งมีสว่นร่วม 

ดงัท่ีประเทศแคนาดาจดัการสานเสวนาเพ่ือ
กําหนดทิศทางในอนาคตท่ีควรจะเป็นใน
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ด้ า น ข อ ง

แรงงาน สขุภาพ 

การศกึษา โดย

มีข้อมูล  สถิต ิ

ทางเลือกตา่งๆ 

เ พ่ือประกอบ

การสานเสวนา

และหาฉนัทามติ
ร่วมกนั (CPRN, 
2002) นอกจาก
การสานเสวนาเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคต 
หลักการและกระบวนการการสานเสวนา
สามารถนําไปใช้ในการไกล่เกลี่ยคนกลาง 
และการเจรจาด้วย กลา่วคือเม่ือดําเนินการ
ไกล่เกล่ีย ผู้ ไกล่เกลี่ยก็จะดําเนินการท่ีเน้น
การสานเสวนา โดยกําหนดกติการ่วมกัน 
เช่น เน้นทําความเข้าใจกันไม่ได้มุ่งเอาแพ้
ชนะกนั พดูในนามของตวัเองเฉพาะประเดน็
ของเรา ทกุคนมีความเท่าเทียมกนั ฟังโดย
ไมด่ว่นตดัสนิ ฟังด้วยความรู้สกึร่วมเพ่ือเข้าใจ
ความรู้สกึของผู้ อ่ืน มองหาจดุร่วมท่ีเหมือนกนั 
เคารพมมุมองของทกุคน เป็นต้น การสาน
เสวนาเพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะร่วมกนั

หรือมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ จะมีตวัแทน
จากฝ่ายตา่งๆ ท่ีได้รับผลกระทบร่วมหารือกบั
เจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะ

ร่วมกนั ทําให้การตดัสนิใจร่วมกนัมีคณุภาพ 

ดีกวา่การกําหนดนโยบายแบบเดิมท่ีภาครัฐ

มกัจะปรึกษาหารือจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะกลุม่ 

และฉันทามติ

ท่ีมาจากการมี

ส่วน ร่วมจาก

ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง

หลากหลายกลุม่

เ ป็ น ก า ร ล ด

ความขัดแย้ง

ท่ีอาจจะเกิดขึน้
ใ น อ น า ค ต 
(วนัชยั วฒันศพัท์, 

2550)

ข้อจาํกัดและอุปสรรคของการสานเสวนา
และการสานเสวนาหาทางออก

ข้อจํากัดและอุปสรรคในการสาน
เสวนาอาจเกิดขึน้ได้จาก  อารมณ์ที่รุนแรง
ของคู่กรณี ตัวอย่างเช่น การสานเสวนา
ระหว่างนักศึกษาผิวดํากับผู้บริหารผิวขาว 
ณ University of the North จากประเด็น
ปัญหาการแบ่งแยกสีผิวระหว่างนักศึกษา
ผิวดําหวัรุนแรงกบัผู้บริหารผิวขาวหวัอนรัุกษ์
ท่ีไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง อดมั คาเฮน

ได้เป็นวิทยากรร่วมกบัอิชมาเอล อมึคาเบลลา 

ผู้ นําทางการเมืองผิวดํา พอเร่ิมการประชมุ
ผู้ นํ านักศึกษาต้องการใ ห้ ไ ว้อาลัยกับ
นกัศึกษาผิวดําท่ีถกูฆาตกรรม แต่ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องการให้ยกย่องผู้ ถูก

ฆาตกรรม ทกุคนก็เร่ิมโต้เถียงกนั แตส่ดุท้าย 
อึมคาเบลลา  ได้เสนอให้ทุกคนสงบน่ิง
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ไว้อาลยัให้กับนกัศึกษาคนดงักล่าวรวมถึง

คนอ่ืนๆ ไมว่า่จะเป็นนกัศกึษาหรือเจ้าหน้าท่ี

ท่ีได้รับความเจ็บปวดจากความขัดแย้งใน

ครัง้นี ้จากนัน้ทัง้ห้องก็สงบลง และการโต้เถียง

ก็ยตุลิง (คาเฮน, 2551)  

ปาริชาด สุวรรณบุปผา (2552)ได้

ประมวลสรุปข้อจํากัดและอุปสรรคของ

การสานเสวนาไว้วา่ 
1. ความไม่เข้าใจธรรมชาติท่ีแท้จริง

ของการสานเสวนาวา่มีหวัใจท่ี การฟังอยา่ง
ลกึซึง้ มิใชส่นทนาเพ่ือให้ได้ยินเทา่นัน้ 

2. มีความเข้าใจว่าการสานเสวนา
เป็นการเจรจาต่อรอง หลายฝ่ายอาจเข้าใจ
ว่าผู้ ท่ี กําลังเสียเปรียบเท่านัน้จึงต้องขอ
ตอ่รองบนโต๊ะเจรจา

3. มีความกงัวลวา่ การทําสานเสวนา 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องถกูเปลี่ยนจดุยืน ใน
ความเป็นจริงการเปลีย่นแปลงจดุยืนจะเกิดขึน้ 
ถ้าได้มีการฟังกันอย่างลึกซึ ง้  แล้วเกิด
ความเห็นอกเห็นใจกัน จนกระทั่งเปลี่ยน
ความคดิได้

4. ความเข้าใจผิดวา่ เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือ

นักวิชาการเท่านัน้ท่ีเป็นผู้ จัดสานเสวนา 
แท้จริงแล้วทกุฝ่ายสามารถมีสว่นร่วมได้ 

5. การสานเสวนาแล้วมีแต่การพูด 

มิได้มีอะไรเกิดขึน้หลงัจากนัน้ 

6. ข้อจํากดัเร่ืองเวลาและการรอคอย

ผลสาํเร็จ แตเ่ม่ือใช้เวลานานหลายฝ่ายอาจ

เสือ่มศรัทธา จนนําไปสูก่ารปฏิเสธการเข้าร่วม

กระบวนการตอ่ไป สอดคล้องกบัท่ี Saunders 

(2009) ยกตวัอย่างกรณีนักเรียนมธัยมใน

สหรัฐท่ีมาสานเสวนาแล้วเข้าใจกันอย่าง

ลึกซึง้ถึงประเด็นแบ่งแยกผิว  แต่ก็ รู้สึก

หงดุหงิดท่ีไม่สามารถเห็นการเปล่ียนแปลง

ในเวลาอนัรวดเร็วในโรงเรียนของตน  

ความแตกต่างระหว่างการสานเสวนา 
การประชาเสวนาหาทางออกและ
การเจรจาไกล่เกล่ีย 

มีความแตกตา่งระหวา่งการสานเสวนา 
การประชาเสวนาหาทางออกและการเจรจา
ไกลเ่กลี่ยในหลายประเด็น แตถ้่าจะอธิบาย
โดยสรุปก็คือ ความแตกตา่งของผลลพัธ์ท่ีได้ 
การสานเสวนาเน้นท่ีการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีตอ่กนั อนัอาจจะนําไปสูข้่อตกลงกนัได้
ในอนาคต  การประชาเสวนาเน้นท่ีการตดัสนิ
ใจในทางเลอืกตา่งๆ ร่วมกนั และการเจรจา
ไกลเ่กลีย่เน้นท่ีข้อตกลงร่วมกนัท่ีเป็นรูปธรรม
หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เชน่ บนัทกึข้อตกลง
ร่วมกนัระหวา่งคูก่รณี เป็นต้น 

ปาริชาด สวุรรณบปุผา (2552) ได้สรุป
ถงึความแตกตา่งระหวา่งการสานเสวนากบั

การเจรจาไกลเ่กลีย่วา่มี 4 ประเดน็ คือ
1. ผลท่ีคาดหวงั การเจรจาไกลเ่กลีย่

และไกลเ่กลี่ยคนกลางเน้นท่ี ข้อตกลงท่ีเป็น

รูปธรรม สําหรับการสานเสวนา เน้นท่ี

ความสมัพนัธ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป
2. ผลลัพธ์ของการเจรจาไกล่เกลี่ย



  วารสารดํารงราชานุภาพ > 91 

ท่ีเกิดขึน้มกัจํากดัและพอใจอยูท่ี่ผลประโยชน์

ท่ีเป็นวัตถุโดยผ่านข้อตกลงร่วมกัน แต่

ผลลัพธ์ของ การสานเสวนาเป็นไปเพ่ือ

การสร้างความสามารถ (ของความสมัพนัธ์) 

แบบมนษุย์ท่ีจะแก้ปัญหาตา่งๆ 

3. การบรรลุข้อตกลง การเจรจา

ไกล่เกลี่ยและไกล่เกลี่ยคนกลางเน้นท่ี

ความพร้อมของคูก่รณี ในการบรรลถุงึข้อตกลง
ร่วมกนั แต่การสานเสวนานัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
อาจยงัไม่พร้อมท่ีจะเจรจา แต่ตระหนกัว่า
ไม่ต้องการให้สมัพนัธภาพแบบทําลายล้าง
ดําเนินตอ่ไป

4. ฐานคิดท่ีแตกต่างกัน การเจรจา
ไกล่เกล่ียเก่ียวข้องกับเร่ืองความถูก/ผิด 
ความดี/ความชัว่ แบง่แยกคําจํากดัความได้
อยา่งชดัเจน แตก่ารสานเสวนาเน้นเปลีย่นแปลง
ความสัมพันธ์ท่ีอยู่บนฐานความร่วมมือ
ซึง่กนัและกนั 

Saunders (1999) เห็นว่าเป้าหมาย
ของการเจรจาไกล่เกลี่ยและไกล่เกลี่ย
คนกลางคือการทําบันทึกข้อตกลงหรือ
การเจรจาในประเดน็ปัญหา แต่การสานเสวนา
เป็นการเปล่ียนแปลงสัมพนัธภาพ การเจรจา

ต้องการคู่กรณีท่ีพร้อมจะไปสู่ ข้อตกลง 
การสานเสวนาจะเน้นการให้ผู้ เก่ียวข้องท่ียงั
ไมพ่ร้อมเจรจา แตก็่ไมต้่องการให้ความสมัพนัธ์

ด้านลบดําเนินตอ่ไป นอกจากนี ้การเจรจา

สามารถกําหนดสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม แตก่ารสาน
เสวนาเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์ท่ีทําให้เกิด

การ เคารพซึ่ ง กันและกันและ นํา ไปสู่

ความร่วมมือ 

ความแตกต่างระหว่างการสานเสวนากับ

การสานเสวนาหาทางออก (Deliberation)

ในสหรัฐอเมริกามีการสานเสวนาและ

การสานเสวนาหาทางออกกนัอยา่งตอ่เน่ือง 

และได้มีการแยกแยะให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างการสานเสวนากับสานเสวนาหา
ทางออก  Saunders (2009) ได้กล่าวว่า 
การสานเสวนาเป็นการสือ่สาร การฟัง การเน้น
สร้างความสัมพันธ์ แต่การสานเสวนาหา
ทางออกเน้นท่ีการตดัสินใจ เร่ิมจากนิยาม
ปัญหา กําหนดทางเลือกต่างๆ หลายทาง
เลอืกในการจดัการกบัปัญหา และพิจารณา
ข้อดี ข้อด้อยของแต่ละทางเลือก เพ่ือเลือก
แนวทางในการจดัการกบัปัญหา การสานเสวนา
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีความสัมพันธ์
ระหว่างคู่กรณีพงัทลายไม่สามารถสื่อสาร
กนัได้ แตก่ารสานเสวนาหาทางออกเหมาะ
กับสถานการณ์ท่ีสามารถพูดคุยกันได้โดย
มาพิจารณาทางเลือกร่วมกนั

แมทธิวส์ (2552) เหน็วา่การสานเสวนา
หาทางออกนํามาใช้เม่ือต้องเผชิญกบัโจทย์
ยากๆ ท่ีต้องตัดสินใจ และก็ไม่แน่ใจใน

คําตอบ  และเห็นว่าการสานเสวนาหา

ทางออกเป็นการพดูคยุกนัด้วยข้อมลู โดยมี
ข้อมลูประกอบการอภิปราย เพ่ือพิจารณาวา่
ประเด็นใดมีคุณค่ามากท่ีสุดต่อประชาชน  
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โดยทําเป็นทางเลอืกตา่งๆ (Choice) ข้อมลู

แตล่ะทางเลือกจะมีผลท่ีตามมาทัง้ด้านบวก

และด้านลบ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ชัง่นํา้หนกั

ทัง้ข้อดี ข้อด้อยของแตล่ะทางเลอืก นํามาสู่

การพิจารณาทางเลอืกร่วมกนัอยา่งใคร่ครวญ  

การสานเสวนาหาทางออกเป็นเวทีท่ี
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างหนักแน่นโดยไม่ถูกโต้แย้ง เป็นเวทีท่ี
ผู้ มีสว่นร่วมรู้สกึวา่ทกุคนรับฟังความคดิเหน็
ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้ และประชาชน
รู้สึกว่าได้อะไรจากการเข้าร่วมเพ่ือนําไปสู่
การตดัสนิใจร่วมกนั ผู้เข้าร่วมจะให้ความสาํคญั
กับการฟังคนอ่ืนท่ีมีมุมมองแตกต่างกัน

ออกไป ความแตกตา่งนัน้ไมใ่ชค่วามขดัแย้ง 
(Difference Was Not Dissonance) เม่ือคณุ
ได้ยินอะไรท่ีคนอ่ืนต้องพดู มมุมองของคณุ

มีแนวโน้มวา่จะขยายกว้างออกไป เร่ิมเข้าใจ

จดุสนใจ และผลประโยชน์ของคนอ่ืน และ
จะนําจดุสนใจและเป้าหมายของแตล่ะคนมา

แลกเปลีย่นกนั จนกระทัง่นําไปสูก่ารตดัสนิใจ

อย่างรอบด้าน นอกจากนี ้การสานเสวนา

หาทางออกยังทําให้เราตัดสินใจเลือกบน

พืน้ฐานท่ีเห็นพ้องต้องกนัว่าเหมาะสมท่ีสดุ

สําหรับเรา การสานเสวนาหาทางออกไมใ่ช่

เพียงมาพดูเก่ียวกบัปัญหา แต่เป็น  

การชั่งนํา้หนักอย่างระมัดระวังถึง

ผลท่ีจะตามมาของทางเลือกต่างๆ 
สาํหรับการนําไปปฏิบตั ิหากปราศจาก
ซึ่ งการสานเสวนาหาทางออก 
ประชาชนก็จะเป็นเพียงประชาชน
ในฐานะลกูค้าหรือผู้ รับบริการของรัฐ
เท่านัน้ และรัฐบาลก็จะดําเนินงาน
โดยขาดการมีส่วน ร่วมกําหนด
ทิศทางจากสาธารณชนและขาด

ความชอบธรรม แต่ปัญหาอุปสรรคของ
การสานเสวนาหาทางออกก็มี คือไม่มีหลกั
ประกนัได้วา่การตดัสนิใจจะนําไปสูก่ารปฏิบตั ิ
คนท่ีมาร่วมจงึไมไ่ด้มีอํานาจอยา่งแท้จริง แต่
หน้าท่ีของการประชาเสวนาหาทางออก
คือ การเพ่ิมโอกาสตา่งๆ ให้ได้คดิถงึผลท่ีจะ
ตามมาให้มากท่ีสดุก่อนลงมือทํา (แมทธิวส์, 

2552)

กระบวนการสานเสนาที่ควรจะเป็น

กระบวนการสานเสวนาท่ีควรจะเป็น
ควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง มีรายละเอียด

ดงันี ้ 
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การสร้างกฎกตกิาร่วมกัน 

คาเฮน (2008) ได้ยกตวัอยา่งการสาน

เสวนาในประเทศโคลอมเบีย ท่ีพลเมืองเป็น

ห่วงสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ จึงมี

ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมาร่วมพูดคุย 

เพ่ือเดนิหน้าประเทศไปสูอ่นาคตท่ีดีกวา่ ใน

ชว่งแรกของการพดูคยุ ได้ตัง้กฎกติการ่วมกนั 

คือ แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มี
การเหน็บแนมประชดประชันกัน เช่ือใน
ความจริงใจของผู้ อ่ืน อดทน มีวินยั ตรงตอ่
เวลา พดูอย่างกระชบัชดัเจนและการรักษา
ความลบั นอกจากนีย้งัมีประสบการณ์จาก
แอฟริกาใต้ท่ีคาเฮนได้ไปช่วยกระบวนการ 
ในการพดูคยุกนัของบชิอบ 32 ทา่น ซึง่เป็น
องค์คณะของสภาศาสนาประจําภมิูภาค ของ
แอฟริกาใต้ คาเฮนได้จดัประชมุเชิงปฏิบตักิาร
เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ โดยกฎกติกาท่ีได้
จากท่ีประชมุคือ ต้องรับฟังซึง่กนัและกนั ต้อง
ฟังกนัด้วยความเข้าอกเข้าใจ และฟังสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ
ท่ีอยูภ่ายในใจของแตล่ะคน

วนัชัย วฒันศพัท์ (2550)ได้อธิบาย
ว่าการสานเสวนาและการไกล่เกลี่ยอาจมี

กระบวนการท่ีสอดคล้องและใช้กระบวนการ
ท่ีเหมือนกนัได้ โดยมีการตัง้กฎ กตกิาร่วมกนั 
ดงันี ้

1. เป้าหมาย เพ่ือทําความเข้าใจ

ร่วมกนั ไมใ่ชม่ามุง่เน้นแพ้ชนะกนั

2. พดูในนามตวัเอง ไมพ่ดูแทนกลุม่

ผลประโยชน์อ่ืน แต่พูดประเด็นของกลุ่ม

ของตวัเอง

3. มีความเท่าเทียมกันทุกคนในวง

สานเสวนา

4. ฟัง ไมด่ว่นตดัสนิใจในข้อมลูท่ีได้รับ

5. แสวงหาสมมตฐิานตา่งๆ เพ่ือให้ได้

สมมติฐานต่างๆ ท่ีหลากหลายและอาจจะ

เป็นสมมตฐิานท่ีดีกวา่ของเราก็เป็นได้

6. ฟังด้วยความรู้สกึร่วม ฟังเหตผุล
และฟังด้วยความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขา จะ
รู้สกึอย่างไร ความรู้สกึร่วมนีไ้ม่จําเป็นท่ีเรา
จะต้องเหน็ด้วยในความคดิของเขา

7. มองหาจดุร่วม ไมเ่น้นท่ีการมองหา
จดุท่ีแตกตา่งกนั

8. การเหน็ตา่งทางความคิด ไมไ่ด้เป็น
เร่ืองของบคุคล แต่เป็นความคิดท่ีสามารถ
เหน็แตกตา่งกนัได้

9. แยกกระบวนการตดัสินใจออกไป
จากการสนทนา ไม่ด่วนตัดสินถ้ายังไม่ได้
ข้อมลูครบถ้วน 

10. เคารพมมุมองทกุคน ไมมี่ความคดิ
ใครถกูหรือผิดร้อยเปอร์เซน็ต์

ปาริชาด สุวรรณบุปผา (2552) ได้
กลา่วถงึกระบวนการสานเสวนาท่ีเหมาะสม 

5 ประเดน็คือ
1. การรวมทกุฝ่ายและเหน็ความสาํคญั

ของทกุฝ่าย (Inclusiveness) เม่ือเกิดปัญหา

ขึน้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาใน

กระบวนการสานเสวนา  เ ป็นการรวม
ผู้ เก่ียวข้องหลายๆ ฝ่าย (Multi - Stakeholder 
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Dialogue) ในประเด็นนีผู้้ เขียนขอยํา้ว่ามี

ความสําคัญมากในการทําให้ทุกฝ่ายได้

เข้ามาร่วมกระบวนการ  ต้องไมทํ่าให้ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึง่รู้สกึวา่ถกูทอดทิง้หรือถกูมองข้ามไป 

อาจเปรียบได้กับการเกาะรถไฟขบวนสาย

ปรองดองไปด้วยกัน ท่ีทุกคนสามารถขึน้

รถไฟสายนีไ้ปด้วยกนัได้ 

2. มีความเป็นเจ้าของร่วมกนั (Joint 
Ownership) การสานเสวนาบนพืน้ฐานว่า
เร่ืองท่ีจะพดูคยุกนันัน้เป็นเร่ืองสําคญัและมี
ผลกระทบกับผู้ ร่วมสานเสวนาทุกฝ่าย 
ทําให้เห็นถึงความจําเป็นของการมาร่วม
กระบวนการ

3. สานเสวนาเป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ 
(Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ ดงันัน้

การฟังอยา่งลกึซึง้และการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 
ด้วยสติจึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ และ
เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้พูด ได้แสดง
เหตผุล ความรู้สกึ โดยปราศจากการตดัสนิ 
ผู้ เก่ียวข้องจะมีโอกาสได้เรียนรู้

4. ความเป็นมนุษย์ (Humanity) 
การสานเสวนาเป็นการเปิดเผย ความเป็น
มนุษย์ของทุกคนในวงการสานเสวนา 

ผู้ เข้าร่วมพดูความจริง และแสดงความรู้สกึ
ท่ีอยูภ่ายในออกมา

5. มมุมองระยะยาว (A Long - Term 

Perspective) เวลาในการสานเสวนา 

ไมค่วรเร่งหรือจํากดัด้วยเง่ือนไขเวลา

การสานเสวนากับการพดูอย่างเปิดใจ 

อดมั คาเฮน (2551) ได้กลา่วถงึการพดู

อยา่งเปิดใจผา่นการเลา่เร่ืองสว่นตวัจะนําไป

สูก่ารเปิดใจของการสานเสวนาได้ การเลา่เร่ือง

ส่วนตัวเป็นการบอกเล่าความเป็นตัวของ

ตวัเอง สิง่ท่ีเป็นเร่ืองสว่นตวั เปิดเผยบางสิง่

เก่ียวกบัตวัเขาออกมา รวมถงึสิง่ท่ีมีความหมาย

กบัเขามากท่ีสดุ สิง่ท่ีเป็นเร่ืองสว่นตวัมากท่ีสดุ
คือสิ่งท่ีตรงใจคนส่วนใหญ่มากท่ีสดุเช่นกนั 
บางครัง้การเล่าเร่ืองที่กระทบกระเทือน
จติใจมากๆ กอ็าจนํามาสู่การเปิดใจของ
วงสนทนาได้ เชน่ ท่ีกวัเตมาลา ผู้ อํานวยการ
สํานักงานสิทธิมนุษยชนแห่งกัวเตมาลา 
เลา่ให้ฟังวา่ได้ไปหมูบ้่านชาวมายนัเพ่ือเป็น
พยานในการขดุหลมุศพท่ีฝังชาวมายนัไว้ เม่ือ
ดนิถกูขดุขึน้มาแล้ว เขาเหน็กระดกูขนาดเลก็
จํานวนมาก จงึถามทีมนิตเิวชวา่กระดกูของ
ศพเหลา่นีถ้กูกระแทกจนหกัระหวา่งการสงัหาร
หมูใ่ชห่รือไม ่คําตอบก็คือ ไมใ่ชเ่ลย หลมุศพ
ดงักล่าวมีซากศพของผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์อยู่
ด้วย และกระดกูขนาดเลก็เหลา่นีคื้อกระดกู
ของทารกท่ีอยูใ่นครรภ์นัน่เอง จากเร่ืองเลา่นี ้

สามารถสะกดให้ห้องประชมุเกิดความเงียบ
ไปชั่วขณะหนึ่ง  และเปิดใจให้คนในกลุ่ม
เลา่เร่ืองอ่ืนๆ ตอ่ไปได้ให้ทกุคนพดูความจริง

อย่างเต็มท่ี และหาทางไม่ให้เกิดเหตกุารณ์
แบบนีอี้ก 
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การสานเสวนากับการฟังอย่างเปิดกว้าง 

อดมั คาเฮน (2551) กลา่วถงึการฟัง

อยา่งเปิดกว้างวา่หมายถงึการเตม็ใจให้ตวัเรา

ได้สมัผสัถึงสิ่งท่ีอยู่ในใจผู้ อ่ืนเช่นกนั เราไม่

สามารถหาทางออกให้กบัปัญหาท่ีซบัซ้อน

ของมนษุย์ได้อยา่งสร้างสรรค์ ถ้าหากเราไม่

ได้ยิน ไมเ่ปิดกว้างและไมด่งึเอาความออ่นน้อม

ถ่อมตนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกคน
ออกมา ไม่ใช่การแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ผู้ อ่ืน (Sympathy) แตเ่ป็นการเข้าใจความรู้สกึ
ของผู้อ่ืน (Empathy) และไมใ่ชเ่ป็นการเสแสร้ง
ฟัง ทําเป็นสนใจในชีวิตและอุปสรรคของ
ผู้พดู แตต้่องสนใจในเร่ืองท่ีเขาเลา่จริงๆ 

การฟังอาจแบง่ได้เป็นสีป่ระเภท คือ 
ฟังแบบดาวน์โหลด คือ การฟังจาก

ภายในเร่ืองราวตนเอง เราจะได้ยินแตเ่ร่ืองท่ี
สอดคล้องกบัเร่ืองราวของเรา มกัพบได้ใน
พวกเผด็จการ พวกหวัรุนแรง ผู้ เช่ียวชาญ 
คนท่ีเยอ่หย่ิงหรือคนกําลงัโกรธกนั ผู้ฟังคนอ่ืน
ทําห น้า ท่ี เ พียงดูด รับ ข้อมูลจากผู้ พูด 
เหมือนกบัการดาวน์โหลดไฟล์บนอินเตอร์เน็ต  

ฟังแบบอภิปราย เราจะรับฟังซึ่งกัน

และกัน รับฟังความคิดโดยปราศจากอคติ
และใช้เหตุผลเป็นหลัก คล้ายกับผู้ ตัดสิน
ในการโต้วาที หรือผู้พิพากษาในห้องพิจารณา
คดี

ฟังผา่นการเสวนาอยา่งไตร่ตรอง รับฟัง

ตัว เราอย่างไตร่ตรอง  รับฟังผู้ อ่ืนด้วย
ความเข้าอกเข้าใจ โดยมีอารมณ์ความรู้สกึ

เข้ามาเก่ียวข้อง 

การฟังผ่านการเสวนาเชิงรังสรรค์ 

(Generative Dialogue) ไม่เพียงแต่รับฟัง

จากภายในใจเราหรือภายในใจผู้ อ่ืนเท่านัน้ 

ทว่ายงัรับฟังจากทัง้ระบบ จากหลายๆ มมุ 

โดยพดูถงึเหตกุารณ์ในปัจจบุนัและในอนาคต

อยา่งเข้าใจกนั 

บทบาทของผู้ดาํเนินการสานเสวนา 
แมทธิวส์ (2552) เหน็วา่ผู้ ดําเนินการ

สานเสวนาควรจะพยายามลดบทบาทลง 
ให้ประชาชนได้พูดคุยกันเองให้มากท่ีสุด 
ถ้าสามารถกระทําได้ บทบาทคือการกระตุ้น
ให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมระหวา่งกนั พยายาม
รักษาความเป็นกลางเพ่ือว่ากลุ่มสามารถ
พิจารณาทางเลือกทัง้หมดได้อยา่งครบถ้วน 
ถ้าประชาชนเหน็วา่กระบวนการลาํเอียงก็จะ
ไม่เข้าร่วมในเวทีอย่างจริงจัง ในขณะท่ี 
Saunders (1999) เห็นว่าคนกลางมีความ
สาํคญัในชว่งแรกของการเร่ิมต้นกระบวนการ
สนัตภิาพ  แตภ่ายหลงัจากท่ีพดูคยุกนัได้เอง
ก็จะลดบทบาทลง ผู้ ดําเนินการสานเสวนา

หรือผู้ อํานวยการประชมุ (Facilitator) จะพดู
ให้น้อยท่ีสุด แต่เน้นให้ผู้ เข้าร่วมพูดคุยกัน
มากๆ 

Schirch and Campt quoted in 

Saunders (2009) เหน็วา่ผู้จดัหรือผู้ดําเนินการ

สานเสวนาควรจะคัดเลือกผู้ เ ข้า ร่วมท่ี

แตกต่างกนัมาเข้าร่วมเพ่ือให้ได้ความคิดท่ี
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แตกตา่ง และสร้างบรรยากาศท่ีมีพืน้ท่ีรู้สกึ

ปลอดภยัในการในการเปิดเผยความรู้สกึท่ี

อยูล่กึในจิตใจ การสร้างกตกิาพืน้ฐานร่วมกนั

ในการมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกัน การออกแบบ

คําถามท่ีจะลดความกังวล ให้รู้สึกว่าเป็น

พืน้ ท่ี ท่ีจะมาฟังได้ ยินกัน  เ พ่ือเ กิดการ

แลกเปลีย่นประสบการณ์และมมุมอง รวมถงึ

การขบัเคลือ่นงานไปข้างหน้าถ้าหากท่ีประชมุ
เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางดงักล่าว 
การสร้างสมัพนัธภาพและการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันสามารถช่วยให้คนเห็นถึงว่าอะไรท่ี
ควรทําร่วมกนัได้   

ขัน้ตอนในการจดัสานเสวนา
Fisher quoted in Abu - Nimer (2001) 

เหน็วา่การนําคูก่รณีมาพดูคยุกนัอาจเร่ิมจาก
กลุม่เลก็ (ฝ่ังละ 4 - 5 คน) โดยมีคนกลางท่ีมี
ทกัษะ คนท่ีถกูคดัเลอืกมาเป็นคนท่ีมีบทบาท
สําคัญในชุมชน มีอิทธิพลทางความคิด
ต่อชมุชน โดยจะยงัไม่เชิญคนท่ีมีความคิด
สุดโต่งมาเข้าร่วมเพราะยังไม่พร้อมท่ีจะมี
ปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรค์กบัฝ่ายตรงข้าม 

ขัน้ตอนในการจัดสานเสวนาอาจมี

ความแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับบริบทของ
เหตกุารณ์และสถานการณ์ บทความนีจ้ะขอ
ยกตวัอยา่งขัน้ตอนท่ี Saunders ได้นําเสนอไว้ 

จากการสานเสวนาระหว่างพลเ มือง

อเมริกันกับรัสเซีย เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่ง 2 ประเทศ Saunders ได้เป็นผู้ นํา

จากฝ่ังสหรัฐอเมริกา ร่วมกบั Primakov ผู้ นํา

จากฝ่ังรัสเซีย ได้จดัพดูคยุกนัอยา่งตอ่เน่ือง

ทกุ 6 เดือน ในชว่งปี 1980 จากการจดัพดูคยุ

มากกวา่ 18 ครัง้ และได้เรียนรู้วา่การนํากลุม่

เดิมท่ีเคยพดูคยุกลบัมาพดูคยุกนัอีก ทําให้

เกิดประโยชน์ในการทําความเข้าใจกับ

คําถามท่ียงัดํารงอยู ่ สิง่ท่ีแตล่ะฝ่ายต้องการ 

และนําไปสูก่ารทํางานร่วมกนั จากประสบการณ์
พดูคยุร่วมกนัหลายสบิครัง้ทําให้ Primakov 
ผู้นําการพดูคยุจากรัสเซีย และ Saunders ได้
พฒันา 5 ขัน้ตอนการสานเสวนา และได้นํา
ไปใช้ท่ีทาจิกิซสถานในช่วงท่ีเกิดสงคราม 
กลางเมือง ในปี 1993 จดัพดูคยุ 5 ครัง้ ในปี 
1994 จดัพดูคยุ 6 ครัง้ ในปี 1995 จดัพดูคยุ
อีก 6 ครัง้ เป็นต้น (Saunders, 2009)  

Sanuders (1999) ได้นําเสนอแนวทาง
ในการจดัสานเสวนาไว้ 5 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้แรก : ตดัสนิใจที่จะเข้ามาร่วม 
(Deciding To Engage)

“เราไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์
เป็นแบบนีต้อ่ไปได้อีกแล้ว”  

การนําบคุคลท่ีเป็นศตัรูมาคยุกนันบัวา่
เป็นสิ่ง ท่ียากท่ีสุด  ผู้ เ ข้า ร่วมรู้สึกกังวล 

ความกลวัท่ีต้องเผชิญหน้า การพดูคยุจะเกิด
ขึน้ได้ถ้าเกิดการตระหนักว่าไม่สามารถ
ปล่อยให้สถานการณ์เช่นนีด้าํเนินต่อไป 

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เม่ือ

ความขดัแย้งแปรเปลีย่นกลายเป็นความรุนแรง
เป็นการยากท่ีจะให้ทัง้สองฝ่ายมาพดูคยุกนั
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การสานเสวนาไม่เพียงแต่เพ่ือยุติความ

รุนแรง แตเ่พ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ท่ี

เก่ียวข้องในระยะยาว การนําผู้ ท่ีเก่ียวข้องมา

สานเสวนา มีคําถามท่ีจําเป็นต้องตอบให้

ชดัเจนหลายคําถาม คือ ใครจะเป็นผู้ เร่ิมต้น 

ใครท่ีมีความปรารถนามาเข้าร่วมและมีศกัยภาพ 

ภายใต้เง่ือนไขใดท่ีจะเกิดขึน้ได้  ใครสามารถ

ทําให้การประชมุเกิดขึน้ได้และทําอยา่งไร? 
ใครจะเป็นผู้ เร่ิมต้นการสานเสวนา 

คําตอบคือสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้จากภายใน
ชมุชนเอง ซึง่จะทําให้รู้สกึมีความเป็นเจ้าของ
ปัญหามากกว่า หรือคนนอกสถานการณ์
ความขดัแย้ง ซึ่งมีประโยชน์เม่ือคนภายใน
ชมุชนไมส่ามารถเร่ิมต้นพดูคยุกนัเองได้ แต่
ก็ต้องระมดัระวงัการถกูตอ่ต้านจากคนภายใน 
จงึจําเป็นต้องมีคนกลางท่ีมีทกัษะในการเผชิญ
การตอ่ต้านจากภายใน 

ใครท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วม คําตอบคือ
จะต้องหาคนท่ีมีความพร้อมท่ีจะพดูคยุ อาจ
จะเร่ิมจาก 12 คนหรือมากกว่านัน้ ผู้ซึ่งมี
บทบาทในชมุชน ซึง่การสานเสวนาครัง้แรก
ไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องสมบรูณ์แบบ แตห่าบคุคล

แกนหลักท่ีสามารถทํางานร่วมกันได้ใน
ระยะยาว เพ่ือจะได้ขยายแนวคิดนีต้อ่ไปใน
ชมุชน บคุคลเหลา่นีค้วรจะเป็นบคุคลท่ีชมุชน

ยอมรับหรือทางการยอมรับ ให้ความเคารพ 
และไม่ได้มาในฐานะท่ีเป็นทางการหรือ

ตําแหน่งท่ีมี หรือถ้าให้ดีเป็นบุคคลท่ีไม่ได้

เป็นผู้ นําสงูสดุในองค์กร แต่เป็นผู้ นําลําดบั

รองลงมา แต่สามารถนําความคิดท่ีได้ไป

ขยายตอ่ การมาพดูคยุในฐานะสว่นตวัมิใช่

ในฐานะตวัแทนองค์กร และควรเป็นบคุคล

ท่ีเปิดใจรับฟังความเห็นของคนอ่ืน ไม่ได้

เน้นแตจ่ดุยืนของตนเองเทา่นัน้ 

ใครจะเอาชนะอปุสรรคหรือการตอ่ต้าน

การสานเสวนาได้  สิ่ง ท่ีพบมากคือการ

ไมป่ระสงค์จะเข้ามาร่วมกระบวนการสานเสวนา 
เขาอาจไมพ่ร้อมจะเผชิญความเจ็บปวดของ
คนอ่ืน  ก็อาจจะต้องรอให้เกิดความเจ็บปวด
มากขึน้ไปอีกจนทนไม่ไหว แตเ่ราก็ต้องการ
ให้เข้ามาร่วมพดูคยุก่อนท่ีจะเกิดการสญูเสยี 
ถ้าเปรียบกบัปัญหาบางปัญหาเชน่ ทําอยา่งไร
ให้คนท่ีตดิเหล้าหรือยาเสพตดิเข้ารับการบําบดั 
คําตอบคือ ความเจ็บป่วยทางกายอยา่งหนกั 
การตกงาน การสูญเสียอย่างหนักหน่วง 
และทนไม่ได้ท่ีจะอยู่กบัสถานการณ์อย่างนี ้
ตอ่ไป ในการสานเสวนาอาจต้องใช้ศลิปะใน
การนําคนเข้าสูก่ารสานเสวนา เชน่ ชาวอิสราเอล
คนหนึง่ พดูวา่ “ฉนักงัวล หว่งหลานของฉนั
ท่ีอาศัยอยู่ในอิสราเอล ถ้าเราไม่ทําอะไร
ตอนนี”้ ถ้าเขารู้สึกว่าเกิดความตึงเครียด 
ความ เ ข้ม ข้น ในสถานการ ณ์จน ต้อง

เปลี่ยนแปลงก็จะนําไปสู่การเข้ามาร่วม 
แตต้่องกระตุ้นให้เขาเห็นให้ได้ว่าการเข้ามา
จดัการดีกวา่ไมทํ่าอะไร แตแ่ม้วา่คนท่ีมาร่วม

จะมีบทบาทสําคัญในชุมชน แต่ก็ไม่ควร

ทําใ ห้ เขากดดันในการผลักดันใ ห้ เ กิด
การปฏิบตั ิแตใ่ห้พวกเขาได้มามีปฏิสมัพนัธ์



98 < วารสารดํารงราชานุภาพ

ตอ่กนัในกระบวนการสานเสวนาก่อน 

เง่ือนไขสาํหรับการสานเสวนา การสร้าง

พืน้ท่ีปลอดภัยสําหรับการพูดคุยกันนัน้ 

พวกเขาต้องมีสว่นในการกําหนด เพ่ือให้รู้สกึ

เป็นเจ้าของและเหน็ด้วยกบัเง่ือนไขท่ีพวกเขา

ได้กําหนดเอง และควรเป็นเง่ือนไขท่ีไมนํ่าไป

สูก่ารเผชิญหน้าและเพ่ิมความขดัแย้ง และ

ทําให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยในการพูดคุย
ก่อนท่ีจะมาสู่การสานเสวนา เช่น ประเด็น 
สถานท่ี วตัถปุระสงค์และประเดน็ในการพดูคยุ  
สถานท่ีอาจเป็นสถานท่ีเป็นกลางท่ีทําให้เขา
รู้สกึปลอดภยั หรือท่ีเขาคุ้นเคย แตส่ิง่ท่ีควร
คํานงึถงึด้วยสาํหรับผู้จดัคือ ความปลอดภยั  
ปลอดจากสือ่มวลชน เป็นต้น คําถามสาํคญั
คือวตัถปุระสงค์ในการมาอยูร่่วมกนัคืออะไร 
จะพดูคยุในประเดน็ใดการพดูคยุตอนเร่ิมต้น
ไมค่วรลงรายละเอียด พดูในหลกัการกว้างๆ
วา่มาเพ่ือนําไปสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งกนั สาํหรับจํานวนคนท่ีจะมาพดูคยุ
อาจเร่ิมต้นจาก 12 คน เพ่ือความทัว่ถงึในการ
พดูคยุ 

ผู้ดําเนินการประชมุ (Moderator) ผู้จดั 

การประชุม กับผู้ ดําเนินการประชุมอาจ
ไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดียวกนัก็ได้ ผู้จดัเวที
ควรจะต้องมีการคดิถงึผู้ เหมาะสมในการเป็น
ผู้ ดําเนินการประชุม คุณสมบัติท่ีควรจะมี

ของผู้ ดําเนินการประชมุคือ 

 - รับรู้ความรู้สึกได้ดีว่าทําไมคนจึง
เจ็บปวด ทําไมคนจงึรู้สกึโกรธ ความต้องการ

ของผู้ เข้าร่วม และต้องไมทํ่าให้ผู้ เข้าร่วมรู้สกึ

เหมือนกบัวา่มาเข้ารับการอบรม มีประสบการณ์

ท่ีลกึซึง้เก่ียวข้องกบัปัญหาและความสามารถ

ในการสรุปรวบยอดประสบการณ์ท่ีได้จาก

การแลกเปล่ียน

 - มีความสามารถในการกําหนด

ประเด็นการพูดคุย และนําประเด็นท่ีได้

จากครัง้ ท่ีผ่านมามาพูดคุยให้ลึกลงใน
รายละเอียดได้ 

 - สามารถมองเหน็ภาพรวมได้ทัง้หมด 
เก็บเป้าหมายไว้ในใจและไม่เอียงเข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 - ได้รับการยอมรับและเคารพจาก
ผู้ เข้าร่วมว่าเป็นผู้ มีประสบการณ์และเป็น
คนท่ีเข้าอกเข้าใจคนอ่ืน

 - ไม่ได้เน้นท่ีการพูดคุยเชิงนโยบาย 
แต่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เก่ียวข้องให้มีการเรียนรู้ระหวา่งกนัและกนั

 - จดุเน้นไมไ่ด้เน้นท่ีการบรรลขุ้อตกลง 
แตเ่ก่ียวข้องกบัการเข้าใจปัญหาในภาพรวม
เพ่ือนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาด้วยการเปล่ียนแปลง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

การแยกการพดูคยุก่อนการสานเสวนา 

ก่อนการสานเสวนาจะเร่ิมขึน้ ผู้ อํานวยการ
ประชมุอาจจะแยกการพดูคยุกบัแต่ละฝ่าย
ก่อน  เ พ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  สร้าง

ความไว้วางใจให้ทัง้สองฝ่ายเหน็วา่ไมเ่อนเอียง

เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เพ่ือทําความเข้าใจ
ว่าแต่ละฝ่ายมีความคิด ความรู้สกึอย่างไร 
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เพ่ือประเมินว่าแต่ละฝ่ายใครเป็นผู้ นํา ใคร

เป็นผู้มีมีบทบาททางความคดิ เพ่ือประเมินวา่

อาจจะมีการต่อต้านจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หรือไม ่รวมถงึเพ่ือตัง้กฎ กตกิาร่วมบางอยา่ง

ร่วมกนัก่อนท่ีจะมาพดูคยุกนั เช่น สถานท่ี

เป็นท่ีทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน รวมถึง

คํานงึถงึปัจจยัอ่ืนๆ ด้วยเชน่ ความปลอดภยั 

ความเป็นกลาง ปลอดจากสือ่มวลชน เป็นต้น  
การจดบนัทกึการพดูคยุ การสานเสวนา

จําเป็นต้องมีการจดบนัทกึการพดูคยุ จะต้อง
มีการเขียนรายงานความก้าวหน้าของการ
พดูคยุ ปัญหาอปุสรรคท่ีพบ และประเด็นท่ี
เป็นประโยชน์สําหรับการพูดคุยครัง้ต่อไป 
ซึ่งจะทําให้ผู้ อํานวยการประชุมได้ทบทวน
ประเดน็สาํคญั และความรู้สกึ วตัถปุระสงค์
ไมใ่ชก่ารบนัทกึวา่ใครพดูอะไร ซึง่อาจทําให้
คนพูดรู้สึกอับอายได้ถ้ารายงานเผยแพร่
ออกไป แต่เป็นการสะท้อนว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้
ในกลุม่และประเดน็ท่ีได้คืออะไร 

ขัน้ที่สอง : ระบุปัญหาและค้นหา
ความสัมพันธ์ (Mapping And Naming 
Problems And Relationships)

“ปัญหาท่ีเราต้องจัดการลําดับแรก
คือ....”

ในขัน้นีจ้ะให้ผู้ เก่ียวข้องระบภุาพรวม

ทัง้หมดของปัญหาท่ีเกิดขึน้ จะเป็นการสาํรวจ
สิง่ท่ีอยูใ่นใจของแตล่ะคน การพดูคยุจงึเป็น 

การพูดคุยในประเด็นท่ีกว้างเพ่ือให้เห็น

ภาพรวมของปัญหาและประเมินความสมัพนัธ์ 

อาจทําให้ทราบถึงปัญหาท่ีแตล่ะฝ่ายเข้าใจ

กนัผิด ซึง่แตล่ะฝ่ายอาจจะเลา่ถงึความเจ็บปวด

ท่ีต้องเผชิญ การพดูคยุในขัน้ตอนนีอ้าจจดั

พดูคยุหลายครัง้ การพดูคยุในขัน้ท่ีสองนีจ้ะ

ยุติลงต่อเม่ือ มีการตัง้คําถามว่าอะไรหรือ

ปัญหาใดท่ีเราต้องการจดัการเป็นลาํดบัแรก 

กระบวนการสานเสวนาควรจะต้อง

ทําให้ผู้ เข้าร่วมเห็นพ้องต้องกนัในกฎ กติกา 
หรือกระบวนการท่ีเกิดขึน้ การสานเสวนา
เร่ิมต้นด้วยการมาพดูคยุและรับฟังวา่แตล่ะ
ฝ่ายมีความรู้สกึ ความเข้าใจอย่างไร คนท่ี
เข้าร่วมก็จะเร่ิมรู้จกักนัมากขึน้ทัง้จากความคดิ 
ความรู้สึก ประสบการณ์ ซึ่งการพูดคุย
ครัง้แรกอาจจะยงัไมไ่ด้รับสิง่ท่ีกลา่วมา การพดู
ถงึความรู้สกึ ความคาดหวงั ความกลวัไมใ่ช่
เร่ืองง่ายเพราะอาจเป็นการแสดงถึงความ
ออ่นแอ การสานเสวนาต้องพยายามให้เปิดเผย
ความรู้สกึเช่น ความหวาดกลวั แตท่ี่สําคญั
คือเพ่ือความเข้าใจท่ีมากขึน้ เกิดการรับรู้
อารมณ์ซึ่งกันและกันว่าทําไมเขาจึงคิด
เช่นนัน้ การสานเสวนาจะไม่เกิดประโยชน์
เลยถ้าไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกท่ีอยู่ลึกใน

จิตใจ  
การสานเสวนาไมไ่ด้เน้นแตเ่พียงปัญหา

ทางเทคนิคหรือการแก้ปัญหาทางเทคนิค แต่

เน้นท่ีความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกัน พิจารณาว่า
ความสัมพันธ์ด้านใดบ้างท่ีนํามาสู่ปัญหา  

ถ้ามุง่เน้นการแก้ท่ีปัญหาทางเทคนิคจะไมไ่ด้

รับคําตอบเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีมีระหวา่งกนั 
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การสานเสวนาต้องทําให้ผู้ เข้าร่วมรู้สึกว่า

อีกฝ่ายก็เป็นเพ่ือนมนษุย์เหมือนกบัเรา และ

ปรับเปลีย่นมมุมองแบบเหมารวม (Stereotypes) 

อันจะนํามาซึ่งความเคารพในความเป็น

เพ่ือนมนษุย์ซึง่กนัและกนัมากขึน้ และนํามา

สูค่วามไว้วางใจ การเล่าเร่ือง (Story Telling) 

ทรงพลังมากในการทาํให้เหน็มติคิวามเป็น

มนุษย์ระหว่างกัน และปรับเปลี่ยนจาก
การเป็นศัตรูมาเป็นมิตร จะทําให้เห็นถึง
ความรู้สึก  ความเจ็บปวดของอีกฝ่าย 
ผู้ อํานวยการประชุมควรใช้ทักษะการฟัง
อยา่งตัง้ใจและทําให้เวทีรับฟังซึง่กนัและกนั
อย่างแท้จริงถึงสิ่งท่ีแต่ละคนพดู และทําให้
เขารู้สกึว่าควรจะต้องกลบัมาพดูคยุอีกครัง้ 
เน่ืองจากเป็นเวทีท่ีมีการรับฟังกันอย่าง
แท้จริง ทุกคนมีส่วนร่วม และมีความเป็น
เจ้าของกระบวนการนี ้ 

ปัญหาท่ี
อ า จ เ กิ ด ขึ ้น
คือการต่อต้าน

จากกลุ่มท่ีไม่
สามารถยอมรับ
ความเส่ียงได้

วา่ฝ่ายตรงข้าม
มีความรู้สึกท่ี
สูญเสีย ทุกข์ 

เดือดร้อน คือ

กลวัความรู้สึก
ของฝ่ายตรงข้ามท่ีจะระเบดิออกมา แนวทาง

แก้ไขมีสองแนวทางคือ แนวทางแรก มอง

ย้อนกลบัไปในอดีตวา่เกิดอะไรขึน้ ภายหลงั

จากการฟังกันถึงความรู้สึกท่ีลึกลงไปใน

จิตใจ อาจจะนําไปสู่ผลคือการแสดงความ

รับผิดชอบบางส่วน  แม้แต่การขอโทษ 

บาดแผลก็จะถกูเยียวยาได้จากการยอมรับ

สิง่ท่ีเกิดขึน้ นําไปสูก่ารให้อภยัและการทํางาน

ร่วมกนัตอ่ไปได้ ข้อดีคือเป็นการทําให้ชดัเจน 
และนําไปสู่สมัพนัธภาพระหว่างกันได้ แต่
ข้อเสียคือความรู้สึกท่ีปลดปล่อยออกมา
อาจนําไปสูก่ารทําลายบรรยากาศการพดูคยุ 
แนวทางท่ีสอง มุง่ไปข้างหน้า เน้นท่ีปัญหาท่ี
เกิดขึน้ ข้อดีคือลดการเผชิญหน้ากบัอารมณ์
ท่ีอาจระเบิดออกมา ข้อเสียคือไม่ได้ทําใน
สิง่ท่ีควรทําทัง้ภาพรวม

ในขัน้นีต้้องทําให้มัน่ใจว่าความห่วง
กังวล ความห่วงใยมีความครบถ้วน เพ่ือ

ทําให้เขารู้สึก
วา่อยากจะทํางาน
ร่วมกันต่อไป
ในอนาคต ผล
ท่ี ไ ด้ คื อ ก า ร
ต่ อ ต้ า น จ า ก
ฝ่ายตา่งๆ หมด

ไป  ผู้ เ ข้าร่วม

สามารถพดูคยุ
กนัเองได้โดยตรง 

แตล่ะฝ่ายพร้อม

ท่ีจะพดูคยุกนัลงลกึในรายละเอียดตอ่ไป
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ขัน้ที่สาม : ตดัสนิใจเลือกทางเลือก

ร่วมกัน ตรวจสอบปัญหาและความสัมพนัธ์

เพื่อเลือกทศิทาง และคือทางที่เราต้องการ

จะเคล่ือนไป (Probing Problems and 

Relationships to Choose a Direction)

“น่ีคือทิศทางท่ีเราต้องการขบัเคลื่อน

ไป”

เป้าหมายขัน้ตอนนีคื้อนิยามปัญหาท่ี
ต้องการจะทํางานร่วมกนั และคดิถงึยทุธศาสตร์
ในการทํางานร่วมกนั ภารกิจคือ เลอืกปัญหา
อย่างเจาะจงเพ่ือกําหนดทิศทางการทํางาน
ร่วมกนัและเพ่ือนําไปสูค่วามสมัพนัธ์ท่ีดี ใน
ชว่งท้ายขัน้ตอนนี ้ผู้ เข้าร่วมจะตดัสนิใจวา่จะ
ทํางานร่วมกนัเพ่ือเปลีย่นแปลงสูค่วามสมัพนัธ์
ท่ี ดี  สิ่ ง สํ า คัญ คื อคว าม มุ่ ง ม่ั นที่ จ ะ
ทํางานร่วมกัน และสิ่งท่ีต้องอุทิศให้กับ
การเปล่ียนแปลง  คนท่ีเข้าร่วมพร้อมท่ีจะคดิ
และทํางานร่วมกนัตอ่ไป

สิง่ท่ีได้จากขัน้ตอนนีคื้อ การสานเสวนา
ท่ีลึกลง ในรายละ เ อียด ท่ีชัด เจนและ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างกันได้  
การมองซึ่งกันและกันท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดีตอ่กนัมากขึน้ โดยมีการพิจารณา
ต้นทนุของการดําเนินการเพ่ือการเปลีย่นแปลง 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการสร้างทางเลือก

ตา่งๆ และตดัสนิใจเลอืกทิศทาง หลงัจากท่ี

ได้ทางเลือกต่างๆ หลายทางเลือกแล้ว 

เข้าใจผลของทางเลือกต่างๆ แล้ว ก็จะมา

พดูคยุกนัเพ่ือเลือกทางเลือกร่วมกนัเพ่ือจะ

ได้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ขัน้ตอนนีเ้ป็น

ความมุ่งม่ันของผู้เข้าร่วมว่าจะยังคง

ต้องการทาํงานร่วมกันต่อไปหรือไม่ ถ้า

กลุ่มพร้อมจะทํางานร่วมกันต่อให้ถามว่า 

อะไรคืออุปสรรคในการขบัเคลื่อนงานไปสู่

ทิศทางท่ีต้องการ? ถ้ากลุ่มไม่พร้อมจะ

ขบัเคลือ่นงานตอ่ไป ให้เขียนวา่ทําไมจงึยาก

ท่ีกลุ่มจะทํางานร่วมกันต่อไป คําถามเช่น 
ประเดน็ปัญหาหลกัคืออะไร? ใครบ้างท่ีควร
เข้ามาเก่ียวข้องในการจดัการปัญหา? 

ขัน้ที่ส่ี : วางแผนสู่การปฏบิตั ิ
“แผนปฏิบตักิารจะเป็นอยา่งไร?”
ขัน้ตอนนีจ้ะลงในรายละเอียดให้มาก

ท่ีสดุในแผนปฏิบตัิการ โดยเป็นการทํางาน
ร่วมกนัเพ่ือนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสมัพนัธภาพ 
และความสัมพันธ์ของสังคมท่ีควรจะเป็น 
บนพืน้ฐานท่ีว่าการทํางานร่วมกนัสามารถ
เปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์ตอ่กนัได้ 

จัดทํารายการท่ีเป็นอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนงาน การขาดแคลนทรัพยากร 
ทศันคตด้ิานลบตอ่กนั ความเจ็บปวดท่ีมีตอ่กนั 
และพิจารณาว่าทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหา

อปุสรรคเหล่านีไ้ด้  และใครควรจะเข้าร่วม

รับผิดชอบ ซึง่อาจจะเป็นบคุคลต่างๆ แต่ท่ี
สําคัญคือผู้ เ ข้าร่วมเองเป็นผู้ ท่ีตัดสินใจ
ผลกัดนังานเหลา่นีต้อ่ไป 

สิง่ท่ีได้คือ แผนปฏิบตักิารท่ีมีความชดัเจน 

และประสบการณ์ท่ีได้จากผู้ เข้าร่วมท่ีเช่ือวา่ 
เป็นไปได้ท่ีจะขยายแนวความคิดนีอ้อกไปได้  
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โดยก็ยงัคงมีความเป็นตวัตนของฝ่ายตนเอง

อยู่ มิได้ถูกลบหายไป จุดเปลี่ยนผ่านคือ 

คําถามท่ีวา่พวกเราจะหยดุอยูแ่คก่ารพดูคยุ

เทา่นัน้ใชไ่หม เพ่ือนําไปสูก่ารขบัเคลือ่นงาน

ร่วมกนั ซึง่เป็นสิ่งสาํคัญมากถ้าผู้เข้าร่วม

เป็นผู้คดิและพดูออกมาด้วยตวัเอง  

ขัน้ที่ห้า : ทาํงานร่วมกัน ทาํให้เกดิ

การเปล่ียนแปลง (Acting Together To 
Make Change Happen)

“อะไรท่ีพวกเราจะทําตอ่ไป” 
ขัน้ตอนนีย้ากในแง่ของการขยายวง

จากการสานเสวนาวงเล็กๆ ไปสู่สังคมท่ี
ใหญ่ขึน้ จากการทํางานร่วมกนั ได้ตดัสนิใจ
ร่วมกัน หาวิธีการทําอย่างไรเพ่ือนําไปสู่
การปฏิบตั ิรวมถงึการขยายผลไปสูผู่้เก่ียวข้อง 
อ่ืนๆ ด้วย โดยอาจต้องพิจารณาเง่ือนไขอ่ืนๆ 
ในชุมชน เช่น มีความปลอดภัยมากน้อย
แคไ่หนในการดําเนินการ มีความเสี่ยงอะไร
บ้างท่ีต้องคํานงึถงึ รวมถงึพิจารณาถงึศกัยภาพ
ในการบรรลเุป้าหมาย จะย่ิงดีมากขึน้ถ้าคนท่ี
เข้าร่วมมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน
อยูแ่ล้ว ตวัอยา่งของอิสราเอลกบัปาเลสไตน์ 

เช่น การทํางานร่วมกันมารณรงค์ เขียน 
เผยแพร่ จ่ายแจกเอกสารเพ่ือการสร้าง
สนัตภิาพให้เกิดขึน้ โดยมีเครือขา่ยของแตล่ะ

ฝ่ายได้ร่วมกนัรณรงค์งานดงักลา่วเพ่ือให้เกิด
สนัตภิาพขึน้ระหวา่งสองชมุชน 

การขับเคลื่อนงานสามารถทําได้ใน

หลายทางเลือก เช่น ทําโดยปัจเจกท่ีมี

ความสมัพันธ์กับองค์กรต่างๆ อยู่แล้ว จึง

เป็นการประหยัดต้นทุน แต่ผลกระทบต่อ

สงัคมอาจจํากดั หรือการทํางานร่วมกนัเป็น 

กลุม่ตามแผนท่ีได้ทําร่วมกนั โดยประสานกบั

ทัง้ภาครัฐและเอกชน การเน้นเชิญชวนให้

ภาครัฐและเอกชนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

ขัน้ตอนท่ี 5 จุดเน้นสําคัญคือการ

ตดัสนิใจทํางานร่วมกนัเพ่ือผลกัดนัให้สนัตภิาพ
เป็นจริง แตไ่มว่า่จะทํางานในรูปแบบใดก็ตาม 
จะต้องไมเ่สยีหลกัการพืน้ฐานคือสมัพนัธภาพ
ท่ีเกิดขึน้ระหว่างกนั ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั
สาํคญัมาก ไมใ่ชเ่น้นแตก่ารกระทําให้เกิดขึน้
ได้เทา่นัน้ การทํางานร่วมกนันําไปสูส่มัพนัธภาพ
ท่ีดีตอ่กนัได้ รวมถงึการเปลีย่นมมุมองตอ่กนั
ในด้านลบ  

บทสรุป

การสานเสวนามิใช่คําตอบทัง้หมด

สําหรับสังคมไทย แต่การสานเสวนาเป็น
จุดเร่ิมต้นในการจุดประกายให้คนในชาติ
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หันหน้ามาพูดคุยกันและฟังกันแบบพ่ี

แบบน้อง การสานเสวนาจะเกิดขึน้ได้จําเป็น

ต้องมีเจตจํานง (Will) ทัง้จากผู้นําและพลเมือง

ในชาติท่ีอยากเห็นประเทศก้าวข้ามพ้นหลม่

ความขดัแย้งอยา่งจริงจงั ภายใต้บรรยากาศ

ท่ีร่มเยน็ ไมร้่อนรุ่ม โดยทกุฝ่ายชว่ยกนัสร้าง

บรรยากาศให้เกิดความปรองดองร่วมกัน 

อะไรท่ีจะกระตุ้นให้เกิดความขดัแย้ง ก็อาจ
จะพงึหลีกเลี่ยงไปก่อน การสานเสวนาหรือ
การหนัหน้ามาพดูคยุกนัคงมิใชก่ารมาพดูคยุ
กนัเฉยๆ แตต้่องมีการออกแบบกระบวนการ
การพดูคยุให้ดี เพราะถ้ามาพดูคยุกนัทนัที
ระหวา่งคนท่ีขดัแย้งกนั อาจจะนําไปสูปั่ญหา
ท่ีมากขึน้  และจะกลายเป็นการเ ร่งให้
ความรุนแรงเกิดขึน้มาอีกครัง้ จะกลายเป็น
เวทีมาชีห้น้าวา่กนั วา่อีกฝ่ายผิด ตนเองถกู 
การสานเสวนาอาจมิได้เป็นการพูดคุยกัน
เฉพาะการสร้างความปรองดองในชาต ิ 
แต่เป็นการกําหนดอนาคตของประเทศ
ร่วมกัน ประเทศไทยในสบิปี ย่ีสบิปีข้างหน้า
ควรจะเป็นอย่างไร เพ่ือลกูหลานของเราจะ
สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสนัต ิ

การสานเสวนาในอนาคตจึงต้องมา
ออกแบบกระบวนการสานเสวนาร่วมกนั โดย
สิ่งท่ีควรคํานึงถึงก็คือ ความสัมพันธ์อันดี

ของคนในชาตต้ิองเกิดขึน้ มีพืน้ท่ีปลอดภยัท่ี
รู้สกึว่าอยากจะแสดงความคิดเห็น พดูแล้ว

ไมต้่องกงัวลวา่จะเป็นภยักนัตนเอง มีกติกา

ท่ีแต่ละฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการพูดคุย 

ไม่มาเน้นการโต้แย้งหรือโต้เถียงกัน เกิด

การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีจะ

ทําให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกนัและกนั จนกระทัง่

นําไปสู่ทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

สาํหรับคนในสงัคม 
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