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คำนำ

หนังสือ“คิดดัง2กับวุฒิสารตันไชย” 

เล ่มนี ้ เป ็นหนังสือรวบรวมบทสัมภาษณ์และ

บทความที่ รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย   

ได้เขียนขึ้น และได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

โดยเคยได้รับการจัดพิมพ์ลงในวารสาร นิตยสาร

และหนังสือพิมพ์มาแล้ว และบทความจำนวน

หนึ่งเป็นบทความประกอบการประชุมสัมมนาของ

หน่วยราชการและหน่วยงานต่างๆ  

บทสัมภาษณ์และบทความที่ปรากฏอยู่ใน

หนังสือเล่มนี ้ได ้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของ  

ท่านอาจารย์ที ่มีต่อประเด็นต่างๆ หลากหลาย  

แง่มุม ครอบคลุมทั้งในด้านการเมือง การปกครอง
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ในระดับชาติและระดับท้องถิ ่น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในระดับท้องถิ ่น   

ซึ่งปัจจุบันกระแสการปกครองท้องถิ่นและการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่มีผู้คนกล่าวถึงกันอย่างมาก และใน

ฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นผู้รู ้ จนเรียกได้ว่าเป็น “กูรูกระจายอำนาจ”

ก็ได้มีการแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง 

ไม่ตกยุค และมีความทันสมัยมากทีเดียว เช่น การปกครองท้องถิ ่น  

รูปแบบพิเศษ ท ิศทางการการปกครองท้องถ ิ ่น หร ือการน้อมนำ  

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวมาประยุกต์ใช ้ก ับ  

การบริหารท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบทความที่กล่าวถึงนโยบาย

สาธารณะ และข้อเสนอแนะเช ิงนโยบายด้านต่างๆ เช ่น การจ ัด

สวัสดิการสังคม ตลอดจนมีการเสนอทางออกให้กับวิกฤติการณ์ของ

สังคมไทยที่กำลังเผชิญ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้จากบทความ  

ที่ถูกคัดสรรมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

ในโอกาสน้ี วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ว ุฒิสาร ตันไชย ที ่อนุญาตให้

วิทยาลัยฯ ดำเนินการรวบรวมบทสัมภาษณ์และบทความที่เคยเผยแพร่

มาแล้ว มาจัดทำเป็นเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง อันจะก่อ

ให้เกิดคุณูปการยิ่งแก่สาธารณชน ประชาชน ผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป  
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ความหมายว่าเป็น

อิสระไม่ขึ้นกับอะไร 

แต่การปกครอง 

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

มันคือ Autonomy 

คือการให้เขามีอำนาจ

อะไรบางอย่างพิเศษ 
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“ถ้าเราไม่กล้าคิดอะไรเลย  

ก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย” 

ท้องถิ่นในประเทศไทยมีกี ่รูปแบบเป็น

คำถามที่คนท้องถิ่นตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่า

มีอยู่5รปูแบบคืออบจ.เทศบาลอบต.รวมไปถึง

รูปแบบพิเศษอีกสองแห่งคือเมืองพัทยาและ

กทม.สามรูปแบบแรกเป็นที่รู้กันทั่วไปคือท้องถิ่น

รูปแบบปกติแต่สองรูปแบบหลังเป็นท้องถิ ่น

ที่เรียกว่าการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ในส่วนของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ไม่เหมือน

คิดดังๆ กับ...รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
เมืองพิเศษ อำนาจพิเศษ  
ทิศทางใหม่ของการปกครองท้องถิ่นไทย* 

*ที่มา:นิตยสารผู้นำท้องถิ่นปีที่9ฉบับที่105พฤศจิกายน2552,หน้า85-92
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กับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปจะมีขึ้นเป็นกรณีๆไปส่วนใหญ่

จะเป็นเขตเมืองใหญ่เช่นเมืองหลวงหรือเขตเมืองท่องเท่ียวซ่ึงไม่เหมาะ

ที่จะนำรูปแบบการปกครองท้องถิ่นทั่วไปมาใช้ในการบริหารเมือง

ที ่ผ่านมาท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทยที ่นอกเหนือจาก

กทม.และเมืองพัทยาแล้วเคยมีการตั้งคำถามว่าแล้วเมืองที่มีลักษณะ

พิเศษที่สำคัญอีกหลายเมืองจะเป็นเมืองพิเศษได้ไหม?คำถามดังกล่าว

นำไปสู ่ความพยายามจากหลายพื ้นที ่หลายเมืองรวมไปถึงความ

พยายามจากฝ่ายวิชาการที่จะผลักดันท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในหลาย

เมืองของประเทศไทยให้เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ

ภเูกต็เคยทำการศึกษาเร่ือง“การจดัการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบ 

พิเศษ : ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต”เกาะสมุยเคยจัดสัมมนาในหัวข้อ

“สมุยใหม่”คิดใหม่ทำใหม่ใครเป็นผู้กำหนดโดยมีความต้องการให้

เกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบแต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุป

หรือขับเคลื่อนอะไรได้

ความเป็นเมืองพิเศษกำลังถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นแห่งการ

พูดถึงกันอีกครั ้งเมื ่อภาครัฐจากฝ่ายนโยบายโดยตรงนายอภิสิทธิ ์

เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ“คุยสบายๆ 

สไตล์นายกอภิสิทธิ์ ในประเด็นการเมืองและการกระจายอำนาจ”

เมื่อวันที่18สิงหาคมให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)กว่า

ห้าสิบคนฟังมีการเปิดประเด็นว่ารัฐบาลจะผลักดันเมืองพิเศษอีกครั้ง

และจะพยายามทำให้ได้

ในขณะที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)เอง

ก็จะจัดทำโครงการวิจัยเมืองพิเศษโดยให้สถาบันพระปกเกล้าและ

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันศึกษาข้อมูลแต่ละพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็น
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ไปได้ของการจัดตั้งเมืองพิเศษในส่วนของท้องถิ่นที่มีศักยภาพเนื่องจาก

เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหลายแห่งมีปัญหาเรื่องการบริหารงาน

ทั ้งระเบียบกฎหมายต่างๆหากจัดตั ้งเป็นเมืองพิเศษจะเกิดความ

คล่องตัวในการทำงานสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังจะ

ผลักดันเมืองแม่สอดเป็นท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษแห่งใหม่โดยคณะ

กรรมการการกระจายอำนาจฯได้มีการตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบ

องค์กรบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษโดยมีคณะอนุกรรมการการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน

ลักษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารการ

จัดการในพื้นที่พิเศษซึ่งมีรศ.วุฒิสาร ตันไชยรองเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้าเป็นประธานคณะทำงานและมีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการได้ผลสรุปว่าสมควรให้

เทศบาลเมืองแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” 

นครแม่สอดกำลังจะเป็นเมืองพิเศษหรือการปกครองท้องถิ ่น

รูปแบบพิเศษที่อาจจะกลายเป็นต้นแบบสำคัญให้เมืองพิเศษอื่นๆเกิด

ขึ ้นตามมาวันนี้รายละเอียดประเด็นดังกล่าวจึงกลายมาเป็นเรื ่องที่

น่าศึกษาหาคำตอบและผู้ที ่จะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือ

กูรูผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นคนนี้

รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าใน

ฐานะผู้มีส่วนสำคัญเป็นนักคิดนักปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างการ

ปกครองท้องถิ่นไทยยุคสมัยใหม่ซึ่ง“ผู้นำท้องถิ่น” ได้มีโอกาสพบปะ

และพูดคุยกับรศ.วุฒิสารพร้อมประเด็นเกี่ยวกับเมืองพิเศษที่กำลังจะ

กลายเป็นก้าวย่างใหม่ของการปกครองท้องถิ่นไทยเพื่อเป็นข้อมูลให้

คนท้องถ่ินได้ศึกษาทิศทางใหม่ของท้องถ่ินไทยท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในอนาคต



�
บทสัมภาษณ์

คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย 

ผู้นำท้องถิ่น อาจารย์ครับเมืองพิเศษหรือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษถ้าจะให้นิยามความหมายในเชิงวิชาการความ

หมายจริงๆคืออะไร

รศ.วุฒิสาร ก็คือเมืองหรือท้องที่ท้องถิ่นที่มีลักษณะของการบริหาร

จัดการที่มีสภาพพิเศษมีความแตกต่างจากเมืองทั่วไป

หรือท้องถิ่นอื่นๆเช่นอาจเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากๆ

อย่างมหานครโตเกียวเป็นเมืองศูนย์กลางมีความเป็น

เมืองหลวงเป็นเมืองธุรกิจโดยแนวคิดเรื ่องของเมือง

พิเศษเป็นข้อเสนอที ่พยายามให้เห็นว่าการปกครอง

ท้องถิ่นในรูปแบบปกติอาจไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องมี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีความพิเศษจึงเกิดเป็นแนวคิด

เรื่องเมืองพิเศษในประเทศไทย

ผู้นำท้องถิ่น ในประเทศไทยเมืองพิเศษหรือก็คือรูปแบบการปกครอง

ท้องถิ่นพิเศษพัทยาและกทม.ความเป็นมาของเมือง

พิเศษทั้ง2แห่งมีจุดเริ่มต้นตรงตามนิยามของความเป็น

เมืองพิเศษหรือไม่ครับ

รศ.วุฒิสาร อย่างที่รู้กันว่าเรามีท้องถิ่นที่เป็นเมืองพิเศษอยู่2รูปแบบ

คือกทม.และเมืองพัทยาแต่จะเห็นว่าพัฒนาการของ

กทม.และเมืองพัทยาเป็นความพยายามที ่จะแก้ไข

ปัญหาในเชิงโครงสร้างการบริหารของการปกครอง

ท้องถิ ่นยกตัวอย่างการตั ้งกทม.ก็ค ือการรวมเอา

กรุงเทพฯและธนบุรียกมาเป็นเมืองพิเศษความพิเศษ

ของกทม.คือไม่มีส่วนราชการไม่มีราชการส่วนภูมิภาค

ซึ่งบังเอิญว่ากทม.เป็นเมืองหลวงก็ไม่มีราชการส่วน

ภูมิภาคอยู่แล้วถ้าจำได้ที่สำคัญคือกทม.เป็นรูปแบบ
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พิเศษที่มีการเลือกตั้งผู ้บริหารกทม.โดยตรงซึ ่งเป็น

ท้องถิ่นแรกๆที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงในขณะที่

ท้องถ่ินอ่ืนๆมาโดยอ้อมในส่วนของเมืองพัทยาความคิด

ในตอนนั ้นที ่มีการทำกฎหมายเมืองพัทยาเพราะว่า

พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวต้องมีการจัดการพิเศษต้องมี

มืออาชีพในการจัดการเราก็ไปเอาแนวคิดเรื่องผู้จัดการ

เมืองซึ่งคนที่มาเป็นผู้จัดการเมืองจะต้องเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการท่องเที่ยวรูปแบบของเมืองพัทยาก่อน

ปี2540ที่ออกกฎหมายก็จะเป็นรูปแบบการเลือกสภา

เมืองมีการเลือกนายกเมืองพัทยาแต่ว่านายกเมือง

พัทยาไม่มีอำนาจบริหารนายกเมืองพัทยาต้องไปหา

คนที ่ม ีความรู ้ความชำนาญมาบริหารเมืองซึ ่งก็คือ   

ผู้จัดการเมือง ในต่างประเทศเขาใช้กันเยอะระบบ

ท่ีเรียกว่าCity Managerเขาเช่ือว่าคนท่ีจะมาบริหารแล้ว

มีประสิทธิภาพต้องเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นคนที่มา

จากการเลือกตั้งคนที่เป็นนายกฯก็จะเป็นเพียงคนที่มา

ให้นโยบายมาให้ทิศทางแล้วไปทำสัญญาจ้างคนที่เป็น

มืออาชีพมาทำหน้าที่บริหารโครงสร้างการบริหารอยู่ที่

CityManagerนั่นคือแนวคิดของเมืองพัทยาในอดีตแต่ที่

ผ่านมาในการพัฒนาเมืองพัทยาก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ไม่เป็นไปตามแผนนายกเมืองพัทยามีอำนาจทางการ

บริหารมากกว่าแค่ตั ้งผู ้จัดการเมืองแต่จุดเปลี่ยนของ

เมืองพัทยาอยู ่ท ี ่ร ัฐธรรมนูญปี2540ที ่ไปกำหนดให้

รูปแบบการปกครองท้องถิ่นมีแค่สภากับผู้บริหารเท่านั้น

ก็เลยทำให้เมืองพัทยาซึ่งมีรูปแบบผู้จัดการเมืองขัดต่อ

รัฐธรรมนูญเลยมีการแก้ไขกฎหมายเมืองพัทยาในปี
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2542ทำให้เมืองพัทยามีรูปแบบคล้ายๆกับเทศบาลก็มี

นายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีสภาเมือง

พัทยาและนายกเมืองพัทยาก็เป็นผู้บริหาร

ผู้นำท้องถิ่น พฒันาการท่ีผ่านมาของเมืองพิเศษในประเทศไทยอย่างท่ี

อาจารย์เล่ามาอยากถามว่าเมืองพิเศษทั ้งสองเมือง

แตกต่างจากท้องถิ่นรูปแบบปกติอย่างไรครับ

รศ.วุฒิสาร กทม.กับเมืองพัทยาเป็นรูปแบบพิเศษที่เราสร้างกันขึ้นมา

ก็มีความพิเศษอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่าง

เชิงความสามารถในการจัดการเมืองได้อย่างเต็มที่ยกตัว

อย่างเมืองพัทยาวันนี้เมืองพัทยาสามารถบริหารจัดการ

ระบบท่องเที่ยวได้ไหมดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมดูแล

ชายหาดได้ไหมดูแลเรื่องจราจรดูแลเรื่องสถานบริการ

ได้ไหมทำไม่ได้เลยยังเป็นอำนาจของราชการส่วนกลาง

ภาพความเป็นพิเศษยังไม่มีเพียงแต่มีพ.ร.บ.ของตัวเอง

มีงบประมาณที่ได้ตรงจากสำนักงบประมาณสามารถขอ

ตรงได้แต่ว่าอย่างอื ่นในเชิงอำนาจมีน้อยมากแม้แต่

กทม.อีกหลายเรื ่องก็ยังมีปัญหาแต่บังเอิญกทม.มี

โครงสร้างใหญ่สามารถทำอะไรได้เยอะรองรับปัญหา

และสามารถทำงานทดแทนราชการส่วนภูมิภาคได้

ความต่างของกทม.กับท้องถิ่นในต่างจังหวัดก็ต่างกัน

ตรงนี้ท้องถิ่นต่างจังหวัดภูมิภาคยังทำอยู่ในหลายเรื่อง

แต่ในกทม.งานหลายอย่างไปอยู่ที ่กทม.หมดอย่าง

งานพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนทำงานพัฒนาใน

ต่างจังหวัดยังทำอยู่เยอะแยะแต่กทม.ไม่มีแล้วพัฒนา

ชุมชนของกทม.ก็มีหน่วยงานของตนเอง
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ผู้นำท้องถิ่น ปัจจุบันแนวคิดเรื่องเมืองพิเศษถามว่าวันนี้เปลี่ยนไป

ไหมเห็นว่าประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงหลายครั้ง

จากฝ่ายการเมือง

รศ.วุฒิสาร วันนี ้ที ่เราพูดกันเรื ่องเมืองพิเศษจากที่ผ่านมาเมือง

พัทยาและกทม.เป็นความพยายามที่จะแก้ในเรื่องการ

บริหารแต่ว่าในปัจจุบันแนวคิดในการสร้างเมืองพิเศษ

อาจมีความต้องการอีกสองสามเรื่องเรื่องแรกเลยคือการ

พัฒนาเมืองพิเศษในเชิงอำนาจหน้าที่หรือFunctioning

ของเมืองผมยกตัวอย่างเมืองที่มีการท่องเที่ยวถ้าจะให้

เขาสามารถบริหารจัดการเมืองได้ดีเขาต้องมีอำนาจ

อะไรที่พิเศษในการจัดการเมืองท่องเที่ยวแต่วันนี้ถ้าให้

เขาเป็นเมืองพิเศษที่มีอำนาจหน้าที่เหมือนกับเทศบาล

เขาก็ทำหน้าที่ปกติแต่ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเมืองแห่ง

การท่องเที่ยวได้วันนี้โจทย์กลุ่มที่หนึ่งเลยที่พูดกันคือ

เมืองพิเศษที่มีอำนาจพิเศษที่จะทำให้การจัดการเมืองนั้น

เป็นไปตามทิศทางของเมืองมีเอกภาพมีประสิทธิภาพ

เพิ่มการแข่งขันหรือแก้ปัญหาได้นี่คือตัวอย่าง

ผู้นำท้องถิ่น แล้วความเป็นไปได้หากถามไปถึงในเชิงกฎหมายใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญมีการเปิดช่องทางหรือมีการพูดถึง

เรื่องเมืองพิเศษไว้หรือไม่ครับ

รศ.วุฒิสาร ถ้าตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2550จะมีอยู่

ด้วยกันสองส่วนคือส่วนแรกในมาตรา78แนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐพูดถึงเมืองพิเศษหมายถึงถ้าพื้นที่ใด

พร้อมสามารถยกฐานะทั้งจังหวัดเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเดียวในจังหวัดหมายถึงการควบรวมองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ้งหมดในจังหวัดแล้วกลายเป็น

หนึ่งเดียวเหมือนกับกรุงเทพมหานครซึ่งมีความพยายาม

คิดอยูห่ลายคร้ังเม่ือส่ีห้าปีท่ีแล้วก็พยายามคิดกันอย่างท่ี

นครภูเก็ตเนื ่องจากเป็นเกาะมีความเป็นพื ้นที ่เดียว

เลิกดีไหมอบต.มารวมเป็นมหานครภูเก็ตท้องถิ่นเดียว

เลยซึ่งก็ได้มีความพยายามศึกษามีการยกร่างกฎหมาย

แต่ว ่ามันก็ยังไม่ตกผลึกซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเป็น

ท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษท้องถิ ่นเดียวทั ้งจังหวัดคำถาม

คือว่าจะเหมือนกทม.100%เลยไหมเช่นราชการส่วน

ภูม ิภาคจะอยู ่ไหมจะมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดอยู ่ไหม

อำนาจหน้าที ่ของส่วนภูมิภาคจำนวนมากจะยกให้

มหานครน้ีท้ังหมดเลยไหมน่ีคือตามมาตรา78นอกจากน้ี

ในมาตรา284วรรค9พูดเพิ ่มเต ิมค ือมาตรา284

ตัวหลักระบุว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภากับ

ผู้บริหารผู้บริหารอาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือ

อ้อมก็ได้แต่สภาต้องมาจากการเลือกตั้งมาตรานี้คงมา

ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540มาตรานี้ทำให้ต้องมีการยกเลิก

สุขาภิบาลไปเพราะสุขาภิบาลเป็นระบบคณะกรรมการ

และเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยาจากระบบCityManagerมา

เป็นระบบเลือกตั้งแต่ว่าในรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา

284วรรค9ได้มีการเขียนเพิ่มเติมว่าในกรณีที่จัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษอาจมีการ

กำหนดโครงสร้างที ่แตกต่างจากที ่บัญญัติไว้ได้แต่

ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเท่านั้นคือมีการ

เปิดช่องไว้ตัวอย่างตอนที่มีการพูดถึงนครสุวรรณภูมิ 

เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคนจำนวนมากบอกว่าเป็นไป
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ไม่ได้หรอกสภามาจากการเลือกตั้งนายกมาจากการ

เลือกตั้งบริหารจัดการไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้กลายเป็น

ท้องถิ่นรูปแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้เราอาจจะ

มีสภาท้องถิ่นมีนายกมาจากการเลือกตั้งแต่เราอาจมี

คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งมาจากผู้แทนส่วนราชการ

ต่างๆมาดูด ้วยอำนาจเหมือนกับว ่าถ ้าเร ื ่องปกติ

เหมือนกับเทศบาลทั่วไปนายกสภาว่าไปแต่ถ้าเป็นทิศ

ทางใหญ่ๆของการพัฒนาพื้นที่บอร์ดอาจต้องเห็นชอบ

ตรงนี้เป็นความต่างที่รัฐธรรมนูญเปิดให้ท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษที่จะเกิดขึ้นไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องมีนายกกับ

สภาเพียงแต่ว่าในการออกแบบโครงสร้างกันต่อต้องมา

คิดที่มาของสภาอาจไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

ก็ได้เพราะมีเงื ่อนไขเดียวตามรัฐธรรมนูญคือผู้บริหาร

ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหลักตรงนี้คือเพื่อป้องกัน

ว่าถ้าเป็นเมืองพิเศษแล้วรัฐบาลแต่งตั้งใครไม่รู ้มาเป็น

ผู้บริหารทั้งหมดคือการเปิดช่องของการเป็นเมืองพิเศษ

ผู้นำท้องถิ่น แนวคิดปัญหาของเมืองที่จะเป็นรูปแบบพิเศษในวันนี้

จากการประชุมของคณะทำงานศึกษารูปแบบองค์กร

บริหารจัดการในพื้นที่พิเศษโดยคณะอนุกรรมการการ

พัฒนารูปแบบการให้บร ิการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นในฐานะที่อาจารย์เป็นประธาน

ที่ประชุมเขามีแนวทางกันอย่างไร

รศ.วุฒิสาร คณะทำงานชุดนี้มีคุณอภิรักษ์โกษะโยธินที่ปรึกษาท่าน

นายกรัฐมนตรีร่วมด้วยมองเห็นปัญหาแล้วมาคุยกัน

ทิศทางของเมืองพิเศษวันนี้มีสภาพปัญหาด้วยกันหลาย
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อย่างปัญหาอย่างที่ผมบอกความเป็นเมืองที่ถ้าไม่มี

อำนาจพิเศษจริงๆแล้วจะแก้ปัญหาเมืองไม่ได้ผมยก

ตัวอย่างเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ถามว่าวันนี้

เกาะสมุยสามารถสร้างเอกภาพในการจัดการท่องเที่ยว

ได ้ ไหมจะสร ้างปร ิมาณความสมด ุลของปร ิมาณ

นักท่องเที่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้ไหมต้อง

ยอมรับข้อเท็จจริงว่าเกาะสมุยถ้าปล่อยให้คนมาเกิน

ขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่ทรัพยากรธรรมชาติก็สูญเสียแล้วเราก็เสียเปล่า

ถามว่าอำนาจในการจัดการแบบนี้ใครควรมีใครควรดู

เรื่องเอกภาพซึ่งตรงนี้เราไม่มีเลยเพราะว่าเรามีหน่วย

งานต่างๆที่มีอยู่ดูแลเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่างกรณี

เกาะสมุยเขาไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำได้แก้

ปัญหาเรื ่องผังเมืองก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื ่องโครงสร้าง

ทัศนียภาพให้โรงแรมสร้างแบบไหนให้เหมาะสมก็ไม่ได้

เทศบาลเมืองเกาะสมุยเป็นท้องถิ่นเดียวบนเกาะก็ยังไม่มี

เอกภาพเขตพระนครศรีอยุธยาก็เป็นตัวอย่างได้เพราะ

พื้นที่ดังกล่าวทับกันระหว่างเขตเทศบาลกับเขตโบราณ

สถานคณะกรรมการของกรมศิลปากรเข้ามาดูแลด้วย

เทศบาลจะขุดเจาะทำถนนจะแก้ปัญหาอะไรต้องไปขอ

อนุญาตกรมศิลปากรตรงนี้เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความ

ทับซ้อนและไม่มีเอกภาพเป็นปัญหาที่ทำให้เราคิดว่า

รูปแบบแรกคือเมืองที่ควรมีหน้าที ่แบบนี้ก็ควรที่จะมี

อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบางอย่างตรงนี้คือ

รูปแบบแรกที่คุยกันรูปแบบที่สองคือการบริหารจัดการ

เมืองที่เป็นเมืองที่โตเดี่ยวและมีเมืองบริวารการจัดการ
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แบบนี้เช่นกทม.ที่โตในลักษณะนี้ถามว่าถ้ากทม.จะทำ

หน้าที่ด้านขนส่งมวลชนกทม.ทำคนเดียวไม่ได้ต้องมี

การพูดกับนนทบุร ีปทุมธานีสมุทรปราการในการ

บริหารจัดการจึงจะทำให้ระบบขนส่งมวลชนประสบ

ความสำเร็จหรือแม้แต่ปัญหาน้ำท่วมกทม.ต้องแก้

ร่วมกันคนท่ีรับน้ำปล่อยน้ำกับคนท่ีจะรับน้ำไปจากกทม.

ระบบน้ีควรมีรปูแบบจัดการพิเศษแต่ไม่ได้หมายความว่า

กทม.ควรต้องไปรวมกับปทุมธานีนนทบุรีแต่เรากำลัง

บอกว่าอำนาจหน้าที ่บางเรื ่องอาจมีลักษณะของการ

บริหารจัดการเชิงโครงข่ายที ่เร ียกว่าNetworking 

governmentคือเอาเฉพาะเร่ืองเช่นขนส่งมวลชนจัดเป็น

วิสาหกิจหรือเป็นบริษัทร่วมของท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกัน

บริหารจัดการคนทุกท้องถิ่นได้ประโยชน์แต่การบริหาร

ไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นการจัดการ

เฉพาะเรื่องเช่นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาน้ำท่วม

ขนส่งมวลชนชัดเจนว่าทำคนเดียวไม่สำเร็จรูปแบบ

ที่สามคืออาจเป็นความจำเพาะจริงๆของพื้นที่อย่าง

กรณีของสุวรรณภูม ิพ ื ้นท ี ่อาจเป็นเม ืองที ่ เร ียกว ่า

มหานครการบนิในภาษาอังกฤษเรียกว่าAerotropolis 

ซึ่งในต่างประเทศมีแต่การจัดการของมหานครการบิน

มันไม่ใช่แค่การทำถนนมันพูดถึงระบบที ่จะพัฒนา

โดยเฉพาะถ้าเป้าหมายของสุวรรณภูมิต้องการเป็นHub

ของเอเชียเราก็ต้องมาพูดเรื่องการทำระบบขนส่งที่พัก

แหล่งประชุมผังเมืองควบคุมน้ำท่วมภัยพิบัติเพราะ

ฉะนั้นสุวรรณภูมิถ้าจัดการจริงๆต้องทำให้มีเอกภาพ
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ผู้นำท้องถิ่น คณะทำงานได้มีการออกแบบความเป็นเมืองพิเศษมีการ

พูดถึงกันบ้างหรือยังครับในการดำเนินงานการศึกษา

พอจะบอกได้ไหมครับว่าวันนี้เมืองพิเศษของประเทศไทย

จริงๆควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

รศ.วุฒิสาร อนุกรรมการได้ศึกษาในเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นร่วมกับ

คุณอภิรักษ์โกษะโยธินที่ประชุมได้ออกแบบว่ารูปแบบ

ใหญ่ๆของเมืองพิเศษโดยหน้าที่ควรจะต้องมีด้วยกัน

กี่กลุ่มซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดกลุ่มกันได้ประมาณสามกลุ่ม

กลุ่มแรกคือกลุ่มเมืองการค้าชายแดน เช่นที่แม่สอด

แต่จริงๆแล้วก็มีการพูดไปถึงมุกดาหารสะเดาแต่ที ่

แม่สอดเป็นข่าวมากหน่อยเพราะที่แม่สอดมีการศึกษา

มาก่อนมีความพยายามมาแล้วเขาเห็นปัญหามีชุดของ

ข้อมูลที่อื ่นๆยังไม่ได้ศึกษาแต่พื้นที่ที ่มีลักษณะเป็น

เมืองการค้าชายแดนมีหน้าที ่แบบนี ้ไม่ได้มีเพียงแค่

แม่สอดเพียงแห่งเดียวอาจมีมุกดาหารอาจมีพื้นที่ติด

เขมร(หัวเราะ)แต่ว่าตอนนี้อาจยังทำไม่ได้ทางใต้อาจ

เป็นสะเดาเมืองการค้าชายแดนซึ่งจะทำหน้าที่สองแบบ

คือหนึ่งรองรับแรงงานต่างด้าวรวมไปถึงถ้าในอนาคตฝั่ง

พม่ามีการพัฒนาแม่สอดก็อาจก้าวไปเป็นเมืองประตู

แห่งการขนส่งสินค้าซึ่งระบบขนส่งต้องดีระบบศุลกากร

ต้องรวดเร็วตม.ต้องเข้มแข็งหรือว่าในมุมกลับแม่สอด

จะเป็นแหล่งผลิตเพื่อขายสินค้าให้พม่าระบบของการ

ลงทุนการเกิดนิคมเพื่อที่จะสามารถใช้แรงงานราคาถูก

ของพม่าเพื่อทำสินค้าแล้วขายออกเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่

กับการกำหนดอนาคตของเมืองแต่ว่าแบบนี้เราต้องการ
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การจ ัดการในรูปแบบพิเศษกล ุ ่มท ี ่สองค ือเมือง

อุตสาหกรรมที่เป็นปัญหาในวันนี้มาบตาพุดแหลม

ฉบ ั งตรงน ี ้ ช ั ด เจนย ั ง ไม ่น ับรวมเม ืองท ี ่ ม ีน ิคม

อุตสาหกรรมอย่างลำพูนอยุธยาซึ่งก็กำลังมีปัญหาแต่

ว่าที่เห็นชัดๆคือแหลมฉบังเคยมีการศึกษาและก็เคยมี

ความพยายามแหลมฉบังมีท่าเรือน้ำลึกที ่ใหญ่ที ่สุด

ในประเทศไทยนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบังเองก็มี

ความพยายามที่จะผลักดันมานานเพราะว่าปัญหาการ

บร ิหารจ ัดการในว ันน ี ้ เทศบาลตำบลแหลมฉบ ัง

ไม่สามารถดูแลเรื ่องของการขนส่งได้สิ ่งแวดล้อมมี

ผลกระทบถนนก็เสียหายเพราะรถบรรทุกเกินทั้งหมดยัง

แก้ปัญหาไม่ได้เลยเป็นแหล่งโรงกลั่นน้ำมันซึ่งมีความ

เสี่ยงสูงมากเรื่องพวกนี้ยังไม่ได้รับการดูแลมาบตาพุด

วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เพราะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพราะ

ฉะนั้นในกรณีแบบนี้ก็อาจต้องมีอำนาจหน้าที่เข้ามาดูแล

ทำให้มีเอกภาพทำให้มีดุลยภาพระหว่างการพัฒนา

อุตสาหกรรมกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปกลุ่มที่

สามคือกลุ่มที่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเรายังแบ่งเป็น

สามกลุ่มย่อยอีกกลุ่มแรกคือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อย่างเกาะสมุยเกาะช้างซึ่ง

ในวันนี้อยู่ในการดูแลขององค์การมหาชนไปแล้วชะอำ

หัวหินปราณบุรีซึ ่งตรงนี้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว

อยากพัฒนาไปเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มพวกนี้

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาต้องการแบบไหนมีคนเสนอ

มาอีกเยอะอย่างกาญจนบุร ีเขาก็อยากเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุ่มที่สองคือแหล่งท่องเที่ยว

มรดกวัฒนธรรม อย่างสุโขทัยพระนครศรีอยุธยา

ศรีสัชนาลัยพวกนี้เป็นแหล่งมรดกโลกมีกติกามีเงื่อนไข

ที่เราต้องปฏิบัติตามเยอะมากที่จะรักษาความเป็นมรดก

โลกให้ได้แต่เมืองเหล่านี้ถ้ามีปัญหาก็แก้ไขอะไรไม่ได้

เลยกลุ ่มที ่สามอาจเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบเอน-  

เตอรเ์ทน อย่างพัทยาตรงน้ีทรัพยากรธรรมชาติก็มีแต่ว่า

คงยากคงต้องไปเน้นที่แหล่งบันเทิงซึ่งเราก็ไม่ค่อยห่วง

เท่าไรปล่อยไปตามธรรมชาติเราพูดกันว่าสามกลุ่มนี้

เมืองที่มีแนวโน้มที่จะเดินได้ก่อนคือเมืองอะไรบ้างโจทย์

ที่คณะอนุกรรมการในการจัดการพื้นที่ทำวันนี้คือการ

ศึกษาทบทวนเรื่องนี้เพื่อหาPositioningของเมืองหรือ

ตำแหน่งของเมืองและอนาคตที่เมืองควรจะเป็นเพื ่อ

กำหนดว่าถ้าเป็นอย่างนี้การบริหารเมืองควรจะต้องมี

อำนาจหน้าที่เป็นอย่างไรโดยอำนาจหน้าที่ในวันนี้มีอยู่

สองชุดชุดที่หนึ่งคืออำนาจหน้าที่ปกติที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องทำในการจัดบริการกับอำนาจหน้าที่ซึ่ง

ท้องถิ่นทำแล้วสามารถทำให้เกิดเอกภาพทำให้เกิดการ

แข่งขันของเมืองทำให้เมืองสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำ

ในเชิงป้องกันได้

ผู้นำท้องถิ่น เมืองพิเศษนอกจากเรื่องของอำนาจพิเศษแล้วในเรื่อง

ของโครงสร้างการบริหารและเรื่องของรายได้ที่มาในการ

บริหารจัดการจะเหมือนกับท้องถิ่นทั่วไปไหม

รศ.วุฒิสาร ถ้าได้อำนาจพิเศษสิ่งที่ต้องคิดขั้นตอนต่อมาคือเรื่องของ

ระบบรายได้เมืองพิเศษถ้ามีรายได้เหมือนเมืองปกติ
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ก็คงจะไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้อง

มาออกแบบกันในด้านรายได้ที่ออกมาในรูปของภาษีเงิน

อุดหนุนหรือค่าธรรมเนียมจริงๆแล้วรายได้ของท้องถิ่น

ในประเทศไทยส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญแต่มีการพูด

ถึงกันน้อยคือค่าธรรมเนียม การเก็บจากผู ้มาใช้

บริการยกตัวอย่างเกาะสมุยไม่มีส่วนแบ่งเลยในเรื่อง

ของค่าธรรมเนียมสนามบินทั้งๆที่เป็นตัววัดที่ง่ายที่สุด

เครื่องบินมาลงนักท่องเที่ยวมาลงแสดงว่าต้องมาใช้

ทรัพยากรของเกาะสมุยซึ่งมีค่าธรรมเนียมสนามบินอยู่

ถามว่าแบ่งได้ไหมแบ่งไม่ได้จริงๆกฎหมายบอกว่าอาจ

แบ่งได้แต่เราไม่เคยทำหรือค่าธรรมเนียมจากส่วนแบ่ง

ของแรงงานต่างด้าวที่วันนี้เก็บไปประมาณ3,900ต่อคน

ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดตัวเลขเก็บเท่าไรแสดงว่าประชากร

แฝงเท่านั ้นนั ่นคือภาระของเมืองแต่เก็บไม่ได้เลย

นอกจากนี้ในการออกแบบรายได้ก็ต้องทำให้มีดุลถ้า

รายได้ทั้งหมดเป็นของเมืองไม่มีการคืนให้ใครเลยก็เป็น

ไปไม่ได้ต้องรักษาดุลยภาพด้วยเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมี

ลักษณะของท้องถิ่นที่รวยมากๆกับที่ไม่มีโอกาสจะรวย

เลยต้องมีการมาคิดทั้งสองส่วนพอเรื่องรายได้จบส่วน

สุดท้ายเราก็ต้องมาคิดต่อเรื่องโครงสร้างของการบริหาร

วันนี ้ถ้ามีนายกมีสภาแล้วต้องมีอะไรเพิ ่มอีกไหมมี

กรรมการที่ปรึกษาไหมมีบอร์ดไหมแล้วบอร์ดข้างบน

มีอำนาจอะไรยับยั้งการตัดสินใจบางอย่างของนายก

ได้ไหมถ้าผิดทิศผิดทางอะไรแบบนี้ต้องกลับมาคิดใน

เรื่องของการออกแบบรวมไปโครงสร้างของบอร์ดควรมี

ใครบ้างแน่นอนว่าส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องตามแต่ละ
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ลักษณะของพื ้นที ่ความจำเป็นยกตัวอย่างแม่สอด

ก็ต้องมีตม.ความมั่นคงศุลกากรมาแน่นอนซึ่งจะดูออก

ว่าจะช่วยกันบริหารจัดการได้อย่างไรเป็นรายละเอียด

ที่จะคิดดำเนินการว่าจะออกแบบอย่างไรจะพัฒนาไปสู่

กฎหมายอย่างไร

ผู้นำท้องถิ่น แนวโน้มที ่เก ิดขึ ้นในแง่ของความเป็นไปได้มุมมอง

รัฐบาลในฐานะผู้กุมนโยบายอาจารย์มองว่ารัฐบาลชุด

ปัจจุบันเขามองเรื่องเมืองพิเศษกันไว้อย่างไรให้ความ

จริงใจมากน้อยแค่ไหน

ถ้าเราปล่อยให้ท้องถิ่นพัฒนา

ไปแบบนี้ก็ ไม่ได้แปลว่าเราสำเร็จ

แล้ว สิ่งที่ เราต้องทำอีกอย่าง

หนึ่ งคือการสร้ า งพลั งภาค

ประชาชน  
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รศ.วุฒิสาร จากที่คุณอภิรักษ์ซึ ่งเป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรี

ลงมารับผิดชอบเรื ่องนี ้แล้วก็มีการหารือกันในคณะ

กรรมการการกระจายอำนาจฯอย่างน้อยสองถึงสามครั้ง

มาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็รับรู้ในทางการเมืองอย่าง

แม่สอดในวันนี้ส.ส.ในพื้นที ่รัฐมนตรีที ่อยู ่ในพื้นที ่ก็

รับทราบมีการคิดกันพรรคการเมืองก็เข้ามามีส่วนถ้าเรา

อธิบายเชิงเหตุผลความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปได้

ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดผมคิดว่ามีความ

เป็นไปได้แต่ว่าจะสำเร็จเมื่อไรก็เป็นเรื่องทางการเมือง

ผมคิดว่าหน้าที ่ของกลุ ่มพวกผมที ่เป็นฝ่ายวิชาการก็

มีหน้าที่เสนอออกแบบตัดสินใจอย่างไรก็ต้องมีอีกสอง

ส่วนคือฝ่ายการเมืองและพื้นที่ถ้าพื้นที่และประชาชน

เห็นว่าทำเรื่องนี้แล้วแก้ปัญหาได้และเกิดประโยชน์ก็ต้อง

ร่วมกันผลักดันกันต่อคือวันนี้ต้องย้อนกลับมามองว่า

การทำเมืองพิเศษไม่ใช่เรื่องของการสร้างอำนาจให้กับ

ผู้บริหารแต่กำลังไปเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหาและการ

พัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื ่องของศักยภาพในการพัฒนา

พื้นที่

ผู้นำท้องถิ่น มองในมุมกลับคิดแบบอนุรักษ์นิยมการเกิดขึ ้นของ

เมืองพิเศษอาจถูกมองในแง่มุมอันตรายการเติบโตของ

ท้องถิ่นจนเป็นเมืองพิเศษมีอำนาจมากจนไม่ต้องพึ่งพา

รัฐบาลกลางแล้วเราจะอธิบายมุมคิดแบบนี้อย่างไร

รศ.วุฒิสาร เมืองพิเศษไม่ได้มีความหมายว่าเป็นอิสระไม่ขึ้นกับอะไร

แต่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมันคือAutonomy

คือการให้เขามีอำนาจอะไรบางอย่างพิเศษซึ่งแน่นอน
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ว่าการออกแบบอะไรบางอย่างต้องมีระบบคานต้องมี

การถ่วงดุลหลายคนอาจรู้สึกว่าผู้บริหารที่มาจากการ

เลือกตั้งไม่น่าไว้ใจเพราะว่าระบบกระบวนการอาจไม่ได้

คนดีจริงๆแต่ผมคิดว่าการออกแบบกลไกการถ่วงดุล

มีความสำคัญและที่สำคัญในการออกแบบเมืองพิเศษ

ยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบกฎหมาย

ไทยถ้าเราไม่กล้าคิดอะไรเลย ก็คงเปลี่ยนแปลง

อะไรไม่ได้เลย อย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างกทม.ใครจะ

คิดว่ากทม.บริหารขนส่งมวลชนได้รถไฟฟ้าแต่วันนี้ก็

ทำได้เมื่อก่อนเราบอกว่ารัฐบาลกลางเท่านั้นที่ทำได้แต่

วันนี้ท้องถิ่นก็ทำได้เพียงแต่ว่าที่สำคัญคือโอกาสเปิด

โอกาสให้ลองทำรวมไปถึงการออกแบบให้มีความ

ระมัดระวังที่เป็นความเสี่ยงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะมีอายุมานานแต่เพิ่งมีลมหายใจเมื่อ10กว่าปี

ที่ผ่านมานี้เองมาถึงขนาดนี้ผมถือว่าดีพอสมควรผมว่า

วันนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปผู้บริหารท้องถิ่นวันนี้เขามี

ความผูกพันกับประชาชนอย่างล ่าส ุดแจกรางว ัล

พระปกเกล้านายกฯหลายคนมารับรางวัลหลายคน

ต้องรีบกลับเพราะพ้ืนท่ีน้ำท่วมถ้ามองในมุมไม่ดีก็บอกว่า

รีบกลับไปหาเสียงแต่ถ้ามองในมุมใจเป็นธรรมคือเขา

มาจากประชาชนความรับผิดชอบต่อประชาชนมีสูงซึ่ง

อาจสูงกว่าราชการส่วนกลางผมคิดว่าตรงนี้คือความได้

เปรียบของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยผู้บริหาร

จะหวังอะไรก็แล้วแต่จะต้องผูกพันกับประชาชนทำให้

ประชาชนผิดหวังไม่ได้วันนี ้ถ ้าเราปล่อยให้ท้องถิ ่น

พัฒนาไปแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราสำเร็จแล้วสิ่งที่เราต้อง
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ทำอ ีกอย ่างหน ึ ่ งค ือการสร ้างพล ังภาคประชาชน

ประชาชนต้องเรียนรู้กับการทำงานของท้องถิ่นด้วย

ผู้นำท้องถิ่น ตามนิยามและรูปแบบของเมืองพิเศษที่มีความพยายาม

กันอยู่ซึ่งมีอีกเมืองพิเศษที่กำลังเป็นข้อถกเถียงในสังคม

ข้อเสนอเรื่องนครรัฐปัตตานีของพลเอกชวลิตยงใจยุทธ

อาจารย์มองว่าลักษณะเป็นอย่างไรเข้าเกณฑ์ของเมือง

พิเศษไหมครับ

รศ.วุฒิสาร คือจริงๆแล้วเป็นแค่แนวคิดและเราก็ยังไม่ได้ฟังแนวคิด

จริงๆของพลเอกชวลิตในเรื่องนครรัฐปัตตานีหากแต่ไม่

จำต้องเป็นนครรัฐปัตตานีหรอกถ้าจะกระจายอำนาจให้

พื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็อาจมีอำนาจ

พิเศษบางอย่างที่ให้เขาไปบริหารจัดการให้ตรงกับความ

ต้องการในพื้นที่ได้ความต้องการของเขาที่ไม่เหมือนคน

อื่นอย่างการส่งเสริมอาชีพการจัดการศึกษาที่เหมาะสม

เรื่องแบบนี้ผมว่าทำได้แล้วก็ธรรมดามากเพียงแต่ว่าเรา

เลือกไปสงสัยในมิติเรื่องไหนควรให้อำนาจเรื่องไหนควร

กระจายไปมากกว่าปกติเช่นการทำให้การศึกษามี

คุณค่าในการประกอบอาชีพเราต้องยอมรับว่าภาคใต้ที่

เราปล่อยเรื่องการศึกษาคือการจัดการศึกษาแบบรัฐรวม

ซึ ่งไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นการ

พัฒนาการศึกษาไม่สอดคล้องกับการมีอาชีพของเขาผม

คิดว่าถ้าปล่อยให้พัฒนาไปอย่างสอดคล้องผมว่าก็ไม่ใช่

เรื่องเสียหายแต่มันก็มีข้อโต้แย้งอื่นอย่างจะปล่อยให้ใช้

ภาษาอื่นเป็นภาษาราชการไหมเรื่องนี้ก็ต้องมีคนแย้ง

เพราะฉะนั้นต้องมองถึงความเหมาะสมด้วยคงไม่ต้อง

มองลึกลงไปในเรื่องของรัฐในเชิงประวัติศาสตร์
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ผู้นำท้องถิ่น ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นหรือประชาชนในแต่ละพื้นที่อยากที่จะ

เป็นเมืองพิเศษบ้างซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความโดดเด่นถ้า

อยากเป็นเมืองพิเศษกันหมดแล้วจะเป็นอย่างไร

รศ.วุฒิสาร ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดที่เราพูดกันมาในวันนี้ก็ต้อง

ไปออกเป็นกฎหมายวันนี้แนวคิดเรื่องเมืองพิเศษที่ออก

มาเป็นตัวอย่างเป็นแผนไม่ได้คิดจากความต้องการของ

ท้องถิ ่นความต้องการจากพื ้นที ่อย ่างเด ียวแต่ว ่า

ประกอบไปด้วยคณะทำงานฝ่ายเลขาตัวแทนของ

ผังเมืองสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เพราะฉะนั ้นเมืองพิเศษไม่ได้อยู ่ท ี ่ป ัจจัยของความ

ต้องการเพียงอย่างเดียวหากแต่อยู่บนปัจจัยเป็นจริงทาง

กายภาพตำแหน่งแห่งหนของเมืองด้วยความเหมาะสม

ที่ควรจะพิเศษจริงๆผมคิดว่าถ้าเป็นความต้องการของ

พื้นที่จริงๆมีได้เพียงแต่ว่าวันนี้กรอบเท่าที่เรามองเห็น

เป็นแบบนี ้ในอนาคตเมืองต่างๆจะพัฒนาไปตาม

รูปแบบของการพัฒนาประเทศก็เป็นไปได้อาจเป็นเมือง

โลจิสติกส์เมืองขนถ่ายสินค้าหรือเราพัฒนาระบบรางไป

ทั่วประเทศเราก็อาจมีเมืองที่เป็นชุมทางก็ได้ก็อาจเป็น

ไปได้ที่ต้องการอะไรพิเศษแต่ณวันนี้ผมยังยืนยันว่า

ความเป็นเมืองพิเศษยังไม่น่าจะเกิดจากความต้องการ

ของพื้นที ่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นเรื ่องของความ

จำเป็นที ่เป็นความจำเป็นต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

สังคมการเมืองไม่ใช่เกิดจากประเด็นการเมืองผมคิดว่า

ความเหมาะสมน่าจะอยู่ที่ตรงนี้
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ท้องถิ่นจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาบ้านเมืองมากขึ้น* 

สัมภาษณ์พิเศษปรีชาหยั่งทะเล

การเมืองท้องถิ ่นในช่วงปี2551มีความ

เคลื ่อนไหวชัดเจนในหลายด้านซึ ่งถือว่าเป็น

พัฒนาการที่เป็นไปในทางที่ดีส่วนแนวโน้มในปี

2552น ั ้นจะเป ็นไปในท ิศทางใด”สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ์” ได ้ขอความค ิด เห ็นจาก

“รศ.วุฒิสาร ตันไชย”รองเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล ้าซ ึ ่ งถ ือ เป ็นน ักว ิชาการระด ับ

แนวหน้าของท้องถิ่น

รศ.วุฒิสารบอกว่าปี2552เรื ่องของการ

กระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นใน

*ที่มา:สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ปีที่56ฉบับที่15วันศุกร์ที่2-พฤหัสบดีที่8

มกราคม2552,หน้า35-36
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เชิงของข้อปฏิบัติหรือข้อกฎหมายที่มีอยู่ถ้าทุกอย่างดำเนินการไปตาม

รัฐธรรมนูญบัญญัติก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในการที่จะมีกฎหมาย

อย่างน้อย4ฉบับที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขประกอบด้วยกฎหมายแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจกฎหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ประมวลกฎหมายท้องถิ่นที่มีการแก้ไขสาระสำคัญจำนวนมากที่กำลัง

ดำเนินการอยู่และกฎหมายฉบับสุดท้ายที่มีความสำคัญมากกับองค์กร

ท้องถิ่นในอนาคตคือกฎหมายว่าด้วยรายได้ของท้องถิ่นถ้า4เรื่องนี้

มีความชัดเจนขึ ้นและมีความเป็นไปได้เป็นรูปธรรมว่าสาระสำคัญ

ของกฎหมายจะเป็นไปในทิศทางใดอันนี้ก็จะทำให้ทิศทางการปกครอง

ท้องถิ่นในอนาคตมีความมั่นคงและมีโอกาสที่จะบริหารจัดการเต็มที่

ตามปรัชญาการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ว่าการกระจายอำนาจจะไปถึงจุดไหนรศ.วุฒิสารกล่าวว่า

เรื่องการกระจายอำนาจมี2ส่วนคือการกระจายอำนาจที่ทำให้ท้องถิ่น

มีความเป็นอิสระและมีความสามารถในการให้บริการและดูแลพี่น้อง

ประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามความจำเป็นและในลักษณะที่ส่งเสริมให้เขา

คิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ

พื ้นที ่ความอิสระที ่เราควรต้องให้ความสำคัญคือการดูแลพี ่น ้อง

ประชาชนหรือการจัดบริการต่างๆที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

มีความจำเป็นความอิสระเหล่านี้มีความจำเป็น

ตั้งแต่ปี2544-2545เป็นต้นมาการถ่ายโอนภารกิจที่สุดแล้วเป็น

เพียงการเปลี ่ยนแปลงบทบาทของผู ้ทำปฏิบ ัต ิหน้าที ่ในการดูแล

ประชาชนจากราชการส่วนกลางและภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่นแต่ความ

สำเร็จของการกระจายอำนาจจริงๆไม่ได้อยู่ที่การถ่ายโอนภารกิจสำเร็จ

แต่ความหมายว่าจะอยู่ที่องค์กรท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบต่อภารกิจ

เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่เช่นการโอนศูนย์เด็กเล็กมาที่องค์กรท้องถิ่นมา
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6-7ปีแล้ววันนี้ศูนย์เด็กอาจจัดได้อย่างดีในอบต.แต่ว่าหัวใจสำคัญ

คือท้องถิ่นต้องดูแลคุณภาพของเด็กก่อนวัยเรียนที่อาจจะมีงานมากกว่า

ศูนย์เด็กให้ได้เต็มที่ซึ ่งนั้นก็หมายความว่าท้องถิ่นต้องมีความคิดใน

เชิงรุกที่จะทำงานไปอีกนอกเหนือไปจากที่ราชการเคยปฏิบัติในภารกิจ

ต่างๆนั้นคือเจตนารมณ์ที่เราต้องการเห็นในอนาคต

รศ.วุฒิสารกล่าวอีกว่าการกระจายอำนาจไม่ได้จบแค่การถ่ายโอน

ภารกิจแต่การถ่ายโอนภารกิจเป็นจุดเริ ่มต้นที่ทำให้ท้องถิ ่นมีความ

รับผิดชอบอย่างชัดเจนจากนั ้นเราต้องส่งเสริมเขาในเรื ่องความรู ้

ความสามารถความเข้าใจในการแก้ปัญหาที ่ถูกหลักวิชาและความ

สามารถทำได้เหมาะสมกับพื ้นที ่ซ ึ ่งตรงนี ้ก ็ย ังต้องการช่วยเหลือ

สนับสนุนจากราชการส่วนกลางกระทรวงกรมต่างๆที่มีความชำนาญ

และมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อเรื่องนี้ก็ต้องทำต่อไป

“ในส่วนของผู้นำท้องถิ่นขณะนี้ถ้าดูภาพรวมจะเห็นว่ามีระดับ

การศึกษา มีความรู้ความสามารถ จบปริญญาจำนวนมาก ดังนั้น

ในแง่คุณภาพพื้นฐานของผู้นำท้องถิ่นในวันนี้ในด้านคุณสมบัติ

ทางการศึกษา คุณวุฒิ การสร้างการยอมรับของบุคคลทั่วไปสูงขึ้น

บวกกับความจริงใจที่เขาต้องการลงมาทำให้มีโอกาสสูงขึ้น แต่ว่า

วันนี้ จำเป็นต้องไปสร้างเรื่องของหลักการทำงาน ที่ยึดหลักใน

เรื่องของความถูกต้อง ยึดหลักในเรื่องที่จะทำให้ประชาชน

ยอมรับ” 

รศ.วุฒิสารบอกว่าในแง่ของผู้นำท้องถิ่นคิดว่าหัวใจสำคัญคือ

ตัวประชาชนเองว่าจะเลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งจาก

ตัวเลขในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นไม่ทำงานก็จะ

สอบตกเยอะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่กำหนดจริงๆคือ
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ประชาชนจึงต้องไปทำให้ประชาชนเห็นว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่รับผิดชอบเงินเป็นสิบๆล้านมีหน้าที่

รับผิดชอบอนาคตของเด็กของลูกหลานต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ

หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่ได้มีแค่ไปดูแลทุกข์สุขแบบง่ายๆแต่ต้องมี

ความคิดมีวิสัยทัศน์ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนเขาก็เรียนรู้มากขึ้นแล้วซึ่งนี่

เป็นแนวทางก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ส่วนเรื่องที่มีหลายฝ่ายอยากให้ท้องถิ่นเป็นอิสระมากขึ้นโดยไม่

ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยรศ.วุฒิสารให้ความ

เห็นว่าจริงๆแล้ววันนี้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

กระทรวงมหาดไทยเพียงแต่ว่าในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

การกับดูแลวันนี้ในกฎหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำกับดูแล

ส่วนปัญหาในเรื่องความอิสระในเรื่องระเบียบต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นมี

อิสระโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดเรื่องการ

กำกับดูแลมีอยู่2-3เรื่อง1.กำกับดูแลเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์

ของประชาชน2.การกำกับดูแลไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดท้องถิ่น

ขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาไปแล้วก็อาจไม่เหมือนท้องถิ่นขนาดเล็กซึ่งชี้ให้

เห็นว่ากฎระเบียบต่างๆที่ออกมาอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะ

สมกับแต่ละท้องถิ ่นด้วยนอกจากนั ้นการกำกับดูแลต้องคำนึงถึง

ดุลยภาพระหว่างความเป็นอิสระและการกำกับซึ ่งวันนี ้ร ัฐธรรมนูญ

พยายามย้ายอำนาจเรื่องการกำกับดูแลไปสู่ภาคประชาชนมากขึ้น

“ในรัฐธรรมนูญปี 2550 และร่างกฎหมายที่กำลังทำกันอยู่   

ก็มีการกำหนดช่องทางให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทำงาน

ของท้องถิ่นเพราะถือว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจของการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ถ้าจะถามว่าองค์กรท้องถิ่นจะไปขึ้น

สังกัดกับใครดี คิดว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะกระทรวง
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มหาดไทยก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดซึ่งวันนี้กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นก็พยายามปรับแก้แนวทางเพื่อให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของกฎหมายให้มากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วการกำกับ

ดูแลความเข้าใจในเรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่น ไม่ได้อยู่

เฉพาะที่กระทรวงมหาดไทย แต่อยู่กับหน่วยงานอีกจำนวนมาก   

ที่มีความเกี่ยวของกับการดูแลเช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ส่วนราชการอื่นๆ ที่มีระเบียบอยู่เดิม” 

นอกจากนี้รศ.วุฒิสารยังได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลชุดใหม่

ว่าเท่าที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสนใจกับเรื่องการกระจาย

อำนาจมาโดยตลอดและมีความพยายามในการผลักดันนโยบายการ

กระจายอำนาจมาโดยตลอดและเมื่อช่วงเลือกตั้งประชาธิปัตย์ยังได้

พูดถึงการปรับแก้กฎหมายให้มีเป้าเรื่องการจัดสรรรายได้ท้องถิ่น35%

ดังนั้นทิศทางในอนาคตถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำรัฐบาลก็อาจ

จะให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจมากขึ้น

การกระจายอำนาจ  

ไ ม่ ไ ด้ จ บ แ ค่ ก า ร  

ถ่ า ย โ อ น ภ า ร กิ จ   

แ ต่ ก า ร ถ่ า ย โ อ น

ภารกิจเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ ท ำ ใ ห้ ท้ อ ง ถิ่ น มี

ค ว า ม รั บผิ ด ช อบ

อย่างชัดเจน 
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“ในปี 2552 สิ่งที่ท้องถิ่นอาจจะต้องเผชิญ คือ ภาวะเศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนแปลง และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อันเนื่อง

มาจากเศรษฐกิจรวมของประเทศ และระดับโลกที่มีปัญหาในช่วง

ปีที่ผ่านมา ดังนั้นองค์กรท้องถิ่นจะต้องเป็นกลไกหลัก หรือเป็น

กลไกสำคัญอันหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในเรื่อง

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องปากท้องของประชาชน การใช้

จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยกิจกรรมของท้องถิ่นอาจ

มีความจำเป็นมากขึ้นในช่วงของการแก้วิกฤติในปีหน้า ดังนั้น  

ท้องถิ่นอาจต้องมีการปรับตัวเหมือนกันว่าภารกิจที่ยังไม่จำเป็น 

จะต้องหันมาทำภารกิจที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชนแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น” 

รศ.วุฒิสารบอกด้วยว่าในอนาคตท้องถิ ่นจะเข้ามามีบทบาท

ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองมากขึ้นเพราะว่าวันนี้งบประมาณที่ไปอยู่

กับท้องถิ่นประมาณ25%หรือ1ใน4ของงบประมาณรัฐบาลซึ่งมี

ประมาณแสนกว่าล้านถ้าใช้ให้เกิดมรรคเกิดผลถ้าใช้ให้เกิดผลในการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ

ตกงานบ้างเพราะในหลายประเทศเมื่อต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ก็จะต้องเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างงานมีการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดการ

จ้างงานในท้องถิ่นมากขึ้น
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ในแวดวง..ของผู ้ที ่สนใจและติดตามข่าว

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและ

การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นำ

ท้องถิ่นทั้งหลายประชาชนทั่วไปข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นผู้นำชุมชนหรือแม้กระทั่งหมู่นักวิชาการ

ด้วยกันเองแล้วล่ะก็

เชื ่อเถอะว่า..ลองได้เอ่ยชื ่อ“รศ.วุฒิสาร   

ตันไชย”ขึ้นมาเมื่อใด!

กูรูกระจายอำนาจ...คงเป็นนิยามของ  

นักวิชาการท่านนี้ที่เราเชื่อยิ่งนักว่าไม่มีใคร

เห็นค้าน! 

ล้วงลึก ! กูรูกระจายอำนาจ ...รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
ค้นคำตอบ..ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้
รัฐธรรมนูญ 2550* 

*ที่มา:นิตยสารผู้นำท้องถิ่นปีที่7ฉบับที่84กุมภาพันธ์2551,หน้า58-68.
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บรรยายสรรพคุณกันพอหอมปากหอมคอก็ต้องขอบอกว่ากว่า..

10ปีให้หลังมานี้ลองถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นและ

การกระจายอำนาจขึ้นมาเมื่อใดนักวิชาการท่านนี้ล้วนมีชื่ออยู่ในคณะ

ผู้คิดคณะผู้ร่างกฎกติกาต่างๆอันนำมาซึ่งความเข้มแข็งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ล่าสุด....ในฐานะผู ้ที ่มีส่วนสำคัญและมีบทบาทยิ ่งกับบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550โดยเฉพาะ

ในหมวดที่ว่าด้วย“การปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ว่ากันว่า..การกระจายอำนาจที ่ถูกบิดพลิ ้วในรัฐธรรมนูญฉบับ

ก่อนหน้า“กูรู”ท่านนี้แหล่ะที่เป็นคนเข้าไป“บิดแก้” และเป็นเหตุให้มี

แนวโน้มยิ่งว่า“การปกครองท้องถิ่นไทย” นับแต่นี้ต่อไปจะมีแต่ยิ่ง

ไปได้สวยงามยิ่งนัก!

แต่ถ้าถามว่าจริงหรือไม่...นั่นก็คือคำถามที่เราเองก็อยากรู้เช่นกัน!

ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นนับจากนี้จะเป็น

เช่นใด

อย่าได้เก็บความสงสัยเอาไว้อีกต่อไป...แต่ขอเชิญไปฟัง  

คำอธิบายแบบคำต่อคำ ณ บัดนี้ ! 

ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกระจายอำนาจหากว่า

กันด้วยเรื ่องของหลักการให้อาจารย์ช่วยสรุปว่าช่วง

เวลาที ่ผ่านมามีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างและอนาคต

จะเป็นอย่างไร

รศ.วุฒิสาร ผมคิดว่าผลจากรัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมากับการมี

กฎหมายกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ
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ทำให้บทบาทของท้องถิ่นเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ในช่วงปี

2542เป็นต้นมาก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อมี

การเลือกตั้งทางตรงตรงนี้ทำให้ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุด

ในช่วง10ปีที่ผ่านมาบทบาทของอปท.มีความเด่นชัด

ขึ ้นมากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นว่ายังมีปัญหา

ในเชิงการปฏิบัติในการทำงานของอปท.อยู่พอสมควร

ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื ่องระบบการเมืองเรื ่องของ

บุคคลเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคลปัญหาเรื่อง

ของความไม่มีอิสระของอปท.ยังไม่เต็มที่หรือความไม่

ชัดเจนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ต่างๆแต่ผมคิดว่าหลัง

รัฐธรรมนูญ2550ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเอง

ก็ได้มีการวางหลักไว้หลายๆเรื่องทั้งในเชิงของการแก้

ปัญหาที่ผ่านมาสานต่อเจตนารมณ์เดิมและก็มีการเพิ่ม

เรื่องใหม่ๆเข้าไปถ้าถามโดยหลักทั่วไปถ้ารัฐบาลมีการ

แก้ไขกฎหมายกติกาตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้วางไว้

อนาคตของอปท.น่าจะดีขึ้น

ผู้นำท้องถิ่น ร ัฐธรรมนูญปี2550ได้กำหนดหลักการที ่เป็นความ

เปลี่ยนแปลงต่ออปท.และต่อทิศทางของการกระจาย

อำนาจ

รศ.วุฒิสาร คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ทำอยู่2-3เรื่องเรื่องแรกก็คือ

การพยายามที่จะแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาบางเรื ่อง

เช่นเรื่องของการกำกับดูแลที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่ทั้ง

ในเรื่องของความเป็นอิสระของอปท.ในรัฐธรรมนูญก็มี

การวางหลักให้อปท.ถูกกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการ
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เดิมแต่ความสำคัญที่มีการเพิ่มเข้าไปคือการกำกับดูแล

เหล่านี้จะต้องมีมาตรฐานแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็มีความ

พยายามที่จะกำหนดทางเลือกให้กับอปท.ในการที่จะให้

สามารถทำงานได้อย่างมีอิสระซึ่งก็แปลว่ากระบวนการ

ในการกำกับดูแลอปท.อาจจะต้องมีการคำนึงถึงความ

เป็นอิสระมากขึ ้นและที ่สำคัญจะต้องมีการคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว ่างท ้องถ ิ ่นแต ่ละประเภทด้วย

ยกตัวอย่างเช่นในฝรั่งเศสการกำกับดูแลโดยอำนาจ

ของผู ้ว่าราชการจังหวัดเขากำกับดูแลเพียงเรื ่องของ

ความชอบด้วยกฎหมายท้องถิ่นทำอะไรแล้วถ้าผู้ว่าฯ

ไม่แน่ใจว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผู้ว่าฯก็มีหน้าที่ส่ง

ศาลเพียงอย่างเดียวไม่มีอำนาจมาชี ้ว่าทำได้หรือไม่

แต่นั่นก็หมายความว่าพัฒนาการของอปท.ต้องพัฒนา

ไปในระดับหนึ่งตรงนี้โดยกติกาเรื่องของการกำกับดูแล

มันก็ทำให้มีขั้นตอนหรือมีความเข้มข้นของการกำกับดูแล

มากขึ ้นว่าถ้าท้องถิ ่นเขามีอิสระแล้วเขาเจริญแล้ว

เขาพัฒนาแล้วการกำกับดูแลก็ต้องลดลงซึ่งอาจเริ่มต้น

จากกทม.ก็ได้เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่

และก ็ม ีความพร ้อมในเร ื ่ องของงบประมาณซ ึ ่ ง

รัฐธรรมนูญเขียนไว้ในมาตรา282

ผู้นำท้องถิ่น ถ้าต้องมีการกำหนดระเบียบการกำกับดูแลท้องถิ ่น

กันใหม่อาจารย์คิดว่าระเบียบในรูปแบบเดิมมีความ

เหมาะสมไหมและหากต้องเปลี่ยนรูปแบบระเบียบใน

การกำกับดูแลอปท.ควรจะเป็นอย่างไร
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รศ.วุฒิสาร คงต้องมีการเปลี่ยนเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าต้อง

ให้คำนึงถึงรูปแบบของอปท.แล้วก็ระดับการพัฒนาและ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้วยนั่นก็หมายความว่า

อปท.วันนี้เราอาจจะยังใช้ระเบียบอันเดียวกันในการ

กำกับดูแลเทศบาลนครที ่มีรายได้เป็นพันล้านมีคน

ทำงาน1,000คนกับอบต.ซึ่งมีรายได้7-10ล้านมีคน

ทำงาน10คนเราใช้ระเบียบเหมือนกันซึ่งในรัฐธรรมนูญ

ป ี2550ก ็ได ้วางหล ักว ่าต ้องม ีการคำน ึงถ ึงความ

เปลี่ยนแปลงว่าให้ระดับของการกำกับดูแลต้องต่างกัน

ตรงนี ้ก็ต้องขึ ้นอยู ่ก ับการไปออกแบบการกำกับดูแล

ท้องถิ่นในอนาคตว่าเรื่องใดต้องกำกับดูแลมากน้อยแต่ก็

ไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นจะหลุดจากการกำกับดูแล

ของรัฐบาลแต่หมายความว่าต้องคำนึงถึงความแตกต่าง

ให้มากขึ้นเป็นหลักใหญ่

ถ้ าถ าม โดยหลั กทั่ ว ไ ป ถ้ า

รัฐบาลมีการแก้ ไขกฎหมาย 

กติกา ตามที่ รั ฐธรรมนูญ

ฉบั บนี้ ว า ง ไ ว้ อน าคตของ 

อปท.น่าจะดีขึ้น  
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ผู้นำท้องถิ่น ปัญหาในเรื ่องของการบริหารงานบุคคลรัฐธรรมนูญ

มีการกำหนดว่าต้องมีองค์กรใหม่เป็นเจ้าภาพรูปแบบ

ขององค์กรใหม่จะเป็นอย่างไร

รศ.วุฒิสาร จร ิงๆในรัฐธรรมนูญมาตรา288บัญญัติให้ม ีคณะ

กรรมการข้าราชการบริหารงานบุคคลอปท.ซึ ่งมีการ

เปลี ่ยนแปลงโครงสร้างองค์ประกอบจากเดิมซึ ่งเป็น

ไตรภาคีต่อไปนี้ก็จะเป็น4ฝ่ายเป็นจตุภาคีเท่าๆกันคือ

เพิ่มฝ่ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเดิมฝ่ายท้องถิ่นมีกัน

แบบคนละครึ่งคือผู้บริหารท้องถิ่นกับส่วนราชการคราว

นี้ก็เลยมีการเพิ่มเป็น4ฝ่ายคือเพิ่มฝ่ายข้าราชการส่วน

ท ้องถ ิ ่นแล ้วก ็จะต ้องม ีระบบท ี ่จะทำให ้ เก ิดการ

เปลี่ยนแปลงโยกย้ายรวมไปถึงการพัฒนาร่วมกันให้มาก

ขึ้นเจตนาก็คือว่าคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น

อาจจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวที่ไม่ต้องถูกแบ่งออก

เป็นประเภทของท้องถิ ่นอีกเช่นก.อบจ.ก.เทศบาล

ก.อบต.เราอยากให้เป็นก.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มี

ก.เดียวนั่นก็แปลว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อเข้ามาอยู่

ในระบบก็สามารถที ่จะย้ายสลับสับเปลี ่ยนก้าวหน้า

ขึ้นได้ตามสายอาชีพยกตัวอย่างถ้าปลัดอบต.ระดับ8

โอกาสที่เขาจะก้าวหน้าไปอีกจะยากมากนอกจากเขาจะ

ย้ายข้ามไปอยู่เทศบาลซึ่งในทางปฏิบัติก็ทำยากแต่ถ้า

ทำให้เป็นระนาบเดียวกันโดยไม่มีแบ่งเป็นประเภทก็

ถือว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเหมือนกันซึ่งตรงนี้การ

โยกย้ายสับเปลี่ยนก็จะทำได้ง่ายขึ้น
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ผู้นำท้องถิ่น โครงสร้างจะเหมือนกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

(ก.พ.)หรือไม่

รศ.วุฒิสาร โดยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นคือว่าเหมือนกับเป็น

คณะกรรมการข้าราชการของก.พ.เพียงแต่ว่ารัฐธรรมนญู

ไม่ได้ระบุในรายละเอียดเช่นก.พ.ซึ่งในวันนี้เขาเลิกซี

ท้องถิ่นควรเลิกไหมซึ่งวันนี้ต้องคิดให้ดีว่าท้องถิ่นไม่

จำเป็นต้องไปปรับตามระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน

ทุกเรื ่องต้องกลับไปคิดกันใหม่ว่าข้อดีข้อเสียของการ

ยกเลิกซีจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เรื ่องการบริหารงาน

บุคคลท้องถิ่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ2550ที่

พยายามจะแก้ปัญหาในส่วนของเดิม

ผู้นำท้องถิ่น นอกจากในเรื่องของการกำกับดูแลการมีองค์กรใหม่ที่

เป็นเจ้าภาพในเรื ่องของงานบริหารบุคคลแล้วยังมี

ประเด็นอะไรอีกที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี2550ที่เกี่ยวกับ

การกระจายอำนาจ

รศ.วุฒิสาร อีกส่วนหนึ่งที่เราได้ทำในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือการคง

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2540เรื่องการให้ท้องถิ่นมี

บทบาทในการให้บริการประชาชนและการกระจาย

อำนาจในรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา281มีการเขียนไว้

ชัดเจนเลยว่ารัฐต้องส่งเสริมให้อปท.เป็นหน่วยงานหลัก

ในการจ ัดบร ิการสาธารณะตรงน ี ้ก ็ เป ็นการแสดง

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าการบริการสาธารณะกับ

ประชาชนอปท.ต้องเป็นหน่วยงานหลักนอกจากนั้นการ

ขยายเรื่องอำนาจหน้าที่ของอปท.ให้กว้างขวางขึ้นเรา
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ก็ได้ทำค่อนข้างชัดเจนนอกจากนั้นในเรื่องของการคง

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2540ในเรื ่องของการ

กระจายอำนาจการรับรองกฎหมายแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจก็ยังปรากฏอยู่ในมาตรา283ซึ่งก็แปล

ว่าเรายังคงให้อิสระกับท้องถิ่นรวมไปทั้งยังส่งเสริมระบบ

การบริหารท้องถิ่นเช่นการรวมตัวกันเพื่อไปจัดทำกิจการ

ที่จะให้เกิดความคุ้มค่าความหมายนี้ก็คือทำอย่างไร

ให้ท้องถิ่นรวมตัวกันทำอะไรได้บ้างเช่นสหการตรงนี้มี

การเขียนไว้เลยรวมไปถึงสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ

ทำให้เจตนารมณ์ความเป็นอ ิสระของท้องถ ิ ่นเป ็น

ผลสำเร็จด้วยการเขียนให้มีกฎหมายรายได้ของท้องถิ่น

ตรงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี ้ม ีการเข ียนบัญญัต ิไว ้เลยว่าท ้องถิ ่นต ้องมี

กฎหมายรายได้เป็นของตนเอง

ผู้นำท้องถิ่น ส่วนหนึ่งของการที่ต้องมีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นเป็น

เพราะความล้มเหลวของการจัดสรรรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

ให้ได้ร้อยละ35หรือไม่

รศ.วุฒิสาร จริงๆเรื่อง35%ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญเรื่อง35%หรือ

ไม่ได้35%เป็นเรื่องหนึ่งของการหารายได้ให้กับท้องถิ่น

แต่หัวใจสำคัญของการจัดการกระจายอำนาจและหลัก

ความเป็นอิสระคือการมีรายได้เป็นของตนเองเพราะ

ฉะนั้นณวันนี้ถ้าท้องถิ่นมีรายได้35%แต่รายได้ส่วน

ใหญ่มาจากเงินอุดหนุนก็ไม่ค่อยมีความหมายเพราะ

ประชาชนจะรู ้ส ึกว ่าไม ่ได ้เป ็นเจ ้าของงบประมาณ

ประชาชนจะไม่เข้าไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นหลักการ
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สำคัญคือว่าเราต้องให้ท้องถิ่นพยายามหารายได้ของตน

เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่ปัจจุบันโครงสร้างภาษี

ของท้องถิ ่นไม่เอื ้ออำนวยให้ท้องถิ ่นมีรายได้เพียงพอ

ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองวันนี้มาจากพวกภาษีป้ายภาษี

บำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนค่าธรรมเนียมอากรฆ่าสัตว์ซึ่ง

รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ9ของรายจ่ายที่ท้องถิ่นจ่ายไป

พูดง่ายๆว่ารายได้100บาทท้องถิ ่นหาได้เองเพียง9

บาทแต่จะไปโทษท้องถิ่นก็ไม่ได้เพราะโครงสร้างภาษี

ไม่เอ้ืออำนวยให้เขาหาได้ในขณะท่ีสัดส่วนรายได้อีก50%

มาจากรายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดแบ่งให้ตรงส่วนนี้ไม่มี

ปัญหาแต่ว่าส่วนสุดท้ายอีก40%มาจากเงินอุดหนุน

ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ท้องถิ่นมีอิสระ

และก็ทำให้การกระจายอำนาจประสพความสำเร็จใน

ระยะยาวผมคิดว่าต้องมีการพัฒนาและค่อยๆปรับปรุง

เรื ่องการหารายได้ให้เป็นของตนเองใหม่เพราะฉะนั้น

เรื ่องกฎหมายรายได้ท้องถิ่นจะเป็นอีกเรื ่องที่มีความ

สำคัญมากในระยะยาว

ผู้นำท้องถิ่น เรื ่องของกฎหมายรายได้ทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไร

รูปแบบจะเป็นอย่างไรและใครจะมาเป็นผู้ที่รับผิดชอบ

รศ.วุฒิสาร เรื่องของกฎหมายรายได้คือจริงๆณวันนี้มีกฎหมายอยู่

4ฉบับที ่ต ้องม ีการปร ับปร ุงแน ่ๆตามร ัฐธรรมนูญ

กฎหมายรายได ้ก ็ เป ็นฉบ ับหน ึ ่ งในส ่วนของคณะ

กรรมการการกระจายอำนาจฯเริ่มมีการตั้งคณะทำงาน

ขึ้นมาแล้วโดยมีท่านอาจารย์นรนิติเศรษฐบุตรเป็น

ประธานใหญ่และมีการแบ่งคณะทำงานดูเรื่องกฎหมาย



��
บทสัมภาษณ์

คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย 

รายได้โดยให้ท่านศ.(พิเศษ)ดร.สมชัยฤชุพันธุ์แต่ผม

เข้าใจว่าส่วนหนึ่งกระทรวงการคลังก็คงเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้

เรื ่องของกฎหมายรายได้ในเชิงสาระสำคัญของเนื้อหา

ก็คงมีการหารือกันแต่ทั ้งนี ้ได้มีการกำหนดกรอบไว้

ภายใน2ปีผมคิดว่าในปีที ่1หลังจากรัฐบาลแถลง

นโยบายแล้วก็คงต้องมีการเริ่มทำเรื่องนี้แล้วเพราะถ้า

ไม ่ทำก ็จะม ีป ัญหาว ่าจะทำกฎหมายไม ่ เสร ็จตาม

รัฐธรรมนูญตรงนี ้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื ่องรายได้

ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ

ผู้นำท้องถิ่น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดว่าการกระจายอำนาจจะ

เป็นไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีกฎหมายรายได้แต่ท่ีผ่านมา

เหมือนกับว่ายังมีปัญหาอยู่มากโดยเฉพาะในเรื่องของ

การถ่ายโอนภารกิจ

รศ.วุฒิสาร การถ่ายโอนภารกิจของท้องถิ่นที่ผ่านมาต้องอธิบายว่า

เป็นความพยายามที่จะปรับบทบาทระหว่างราชการส่วน

ภูมิภาคกับท้องถิ่นว่าใครควรมีหน้าที่ทำอะไรแน่นอน

ว่าการถ่ายโอนระยะแรกๆอาจมีความรู้สึกว่าไปกระทบ

กับราชการส่วนกลางมากแต่ผมเรียนว่าในแผนการ

กระจายอำนาจส่วนที่2ซึ่งผ่านครม.ไปเป็นที่เรียบร้อย

แล้วแผนนี้จะไม่เน้นในเรื่องของการถ่ายโอนแต่จะไปเน้น

ในเรื่องของการทำให้ท้องถิ่นสามารถทำหน้าที่ซึ่งรับการ

ถ่ายโอนมาให้ได้อย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเมื่อก่อนเราพูด

ถึงการถ่ายโอนกิจกรรมของเด็กก่อนวัยเรียนไม่ว่าจะเป็น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาหารเสริมอาหารกลางวันนมเด็ก

เครื่องเล่นเด็กอุปกรณ์กีฬาเป็นกิจกรรมหมดเลยเป็น
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ความพยายามท่ีจะบอกให้ราชการหยุดทำแล้วให้ท้องถ่ิน

มาทำแทนแต่ณวันนี้เราคงไม่พูดแล้วว่าจะบริหาร

อุปกรณ์กีฬาอย่างไรบริหารอาหารกลางวันอย่างไรแต่เรา

ต้องกลับมาพดูว่าความรับผิดชอบของท้องถ่ินต่อคุณภาพ

ชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนว่าต้องทำอะไรให้สมบูรณ์

นั่นก็แปลว่าจะไม่ต้องไปดูเฉพาะเรื่องกิจกรรมที่ต้องถ่าย

โอนแต่ต้องไปสร้างความสามารถให้เขาให้สามารถที่จะ

บริหารให้มีขีดความสามารถมีความรู้ความเข้าใจและ

ความรับผิดชอบต่อเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเต็มที่ซึ่งตรงนี้

ก็จะไม่ใช่เรื่องของการบังคับถ่ายโอนแต่จะเป็นรูปแบบ

ของการสนับสนุนรูปแบบของการไปแก้ไขป ัญหา

ระเบียบต่างๆที่อาจจะไม่สอดคล้องอาจไปพูดเรื่องของ

การไปเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารท้องถิ่นให้เข้าใจ

เรื่องเหล่านี้ไปเสริมสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ให้มีความเข้าใจ

ผู้นำท้องถิ่น แสดงว่าต่อไปนี้เรื่องของการถ่ายโอนภารกิจก็ต้องหยุด

สาธารณสุขการศึกษายังคงต้องมีการถ่ายโอนต่อ

หรือไม่

รศ.วุฒิสาร คือภารกิจถ่ายโอนในแผน2ไม่มีอะไรมากขึ้นไปกว่าเดิม

ยังคงแผน1เท่าที่เหลืออยู่บางเรื ่องที่เห็นว่าดูจะเป็น

ปัญหาเราก็ไม่เอาสาธารณสุขยังอยู่แต่ก็เป็นไปตาม

ความพร้อมเรื ่องสถานีอนามัยก็คงเป็นไปตามความ

พร้อมของท้องถิ่นหรืออย่างโรงพยาบาลคงเป็นไปตาม

ความสมัครใจไม่ได้บังคับเพราะว่าสาธารณสุขคงจะ

ต้องเปลี ่ยนระบบของเดิมที ่คิดไว้มันไม่ได้มี30บาท
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รักษาทุกโรควันนี้ระบบบริหารงานสาธารณสุขเปลี่ยนไป

ท้องถิ่นเองก็คงต้องเปลี่ยนตาม

ผู้นำท้องถิ่น งานด้านสาธารณสุขงานด้านอื่นๆหากท้องถิ่นสนใจ

อยากจะทำเองโดยไม่ต้องรอถ่ายโอนอย่างตอนนี้ก็เริ่มมี

อบจ.บางแห่งจะทำโรงพยาบาลท้องถิ่นสามารถทำได้

ไหม

รศ.วุฒิสาร คือจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมแต่ปัญหาก็คือ

ว่าความไม่ชัดเจนในการกำกับดูแลตัวอย่างที ่ชัดคือ

ความพยายามของอบจ.ภูเก็ตที ่จะซื ้อโรงพยาบาล

แล้วมาบริหารเองโดยกู้เงินมาแต่ก็เจอปัญหาอุปสรรค

อยู่นานพอสมควรในเรื่องของการอนุญาตให้กู้หรือไม่กู้

แต่ณวันนี้จบแล้วสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี

เรื่องอย่างนี้ควรเป็นนวัตกรรมของท้องถิ่นรัฐบาลหรือ

ราชการส่วนภูมิภาคก็ควรกำกับดูแลเท่าที ่เหมาะควร

ถามว่าเรื่องอิสระของท้องถิ่นที่จะทำอะไรผมคิดว่าความ

ก้าวไปกรุงเทพมหานครกำลังจะมีมหาวิทยาลัยอบจ.

ภูเก็ตก็กำลังจะทำโรงพยาบาลความก้าวหน้าเหล่านี้ก็

จะเป็นตัวอย่างท่ีทำให้ท้องถ่ินท้ังหลายเห็นว่าบทบาทของ

ท้องถ่ินไม่ใช่เพียงการทำงานตามภารกิจถ่ายโอนแค่นั้น

แต่สามารถคิดเชิงรุกคิดในเชิงที ่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

ที่จะเข้าไปทำงานได้เรื่องเหล่านี้รัฐธรรมนูญยอมรับแล้ว

มีการระบุว่าให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักเพราะฉะนั้น

ตรงนี้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าณวันนี้เรื่องการกำกับดูแล

และความเข้าใจของผู้กำกับดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้อง

มาพิจารณากันว่าความจะปล่อยไปตามความเหมาะสม

แค่ไหน
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ผู้นำท้องถิ่น เรื่องของการกำกับดูแลนอกจากที่มีการกำกับดูแลโดย

ราชการร ัฐธรรมนูญ2550ย ังเป ิดพื ้นที ่ให ้ก ับภาค

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยด้านของท้องถิ่นภาค

ประชาชนจะเข้ามามีส่วนตรวจสอบการทำงานได้มากน้อย

อย่างไร

รศ.วุฒิสาร รัฐธรรมนูญได้ย้ายพื้นที่ของการกำกับดูแลให้มาอยู่กับ

ภาคประชาชนมากขึ ้นซึ ่งผมก็คิดว่าตรงนี ้เป็นหัวใจ

สำคัญของการกระจายอำนาจเราได้มีการไปลดทอน

ช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนทางตรงเช่นการ

เสนอขอบัญญัติการถอดถอนทำได้ง่ายขึ้นให้สอดคล้อง

กับหลักใหญ่ของรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังบัญญัติไว้

ในมาตรา287อปท.ต ้องหาว ิธ ีการรูปแบบที ่จะให ้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็หลายเรื่องที่ท้องถิ่นจะ

ทำในอนาคตต้องมีกระบวนการของการรับฟังความเห็น

ถ้าเราอยากให้ท้องถิ่นมีอิสระ

และก็ทำให้การกระจายอำนาจ

ประสพความสำเร็จในระยะยาว 

ผมคิดว่าต้องมีการพัฒนาและ

ค่อยๆ ปรับปรุงเรื่องการหา

รายได้ ให้เป็นของตนเองใหม่ 

เพราะฉะนั้น เรื่องกฎหมาย  

รายได้ท้องถิ่น จะเป็นอีกเรื่องที่

มีความสำคัญมากในระยะยาว  
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มีกระบวนการของการสอบถามประชาชนให้ข ้อมูล

ประชาชนจนถึงขั้นทำประชามติตรงนี้ต้องมีการบัญญัติ

ในกฎหมายรวมไปถึงท้องถิ่นต้องมีระบบการรายงานต่อ

ประชาชนทุกปีเรื่องฐานะการเงินเรื่องของรายได้รายรับ

รายจ่ายผลการทำงานตรงนี ้บ ังคับในรัฐธรรมนูญ

กระบวนการเหล่านี้จะทำให้ระบบสื่อสารของอปท.กับ

ประชาชนมีมากขึ้นการเฝ้าระวังแบบนี้จะทำให้ท้องถิ่น

ต้องระมัดระวังการทำงานมากขึ้น

ผู้นำท้องถิ่น นอกจากการกำกับดูแลโดยภาคประชาชนการกำกับ

ดูแลโดยส่วนราชการในแง่ของกฎหมายมีประเด็นใดบ้าง

ที่จะเข้ามาตรวจสอบให้การทำงานของท้องถิ่นโปร่งใส

มากขึ้น

รศ.วุฒิสาร ความพยายามที่จะให้การบริหารงานของท้องถิ่นมีความ

โปร่งใสการเอาหลักคุณธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

มาใช้กับผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะต้องถกูบังคับใช้

การเอาหลักเรื่องการขัดกันแห่งประโยชน์ที่นักการเมือง

ระดับใหญ่อย่างรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ก็ต้องถูกเอามา

อนุโลมใช้เพียงแต่วันนี้ไม่ได้ถูกเอามาบังคับใช้ทั้งหมด

จริงๆแล้วหลักการของผลประโยชน์ขัดกันและหลักของ

การได้เสียทางตรงทางอ้อมของท้องถิ่นมันมีอยู่แล้วใน

กฎหมายหลายฉบับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเอาหลักการของ

รัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้แล้วในมาตรา265,266,267,

268ว่าให้เอามาอนุโลมใช้แล้วแต่กรณีวันนี้ต้องกลับมา

ดูอ ีกว่าข้อห้ามหรือคุณสมบัติต ้องห้ามของผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่นไปจนถึงสมาชิกสภาจะ
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มีอะไรอีกซึ่งผมต้องบอกว่าเราคงไปเอาทั้งระบบมาใช้

กับท้องถิ ่นไม่ได้เพราะเราคงไม่ไปคาดหวังถึงขนาด

มาตรฐานว่าในกรณีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคุณถือหุ้น

และประกอบกิจการอะไรก็ไม่ได้เราคงไม่ใช่ว่าให้นายก

อบต.มีคุณสมบัติแบบนี้เลยเพราะไม่อย่างนั้นท่านก็จะ

ไม่มีอาชีพอะไรเลย8,000กว่าคนเราก็คงต้องกลับมาดู

มาเขียนกันว่าในประมวลกฎหมายท้องถิ ่นเราจะเอา

อะไรตรงน ี ้ก ็ เป ็นความพยายามท ี ่ล ้อจากระบบ

รัฐธรรมนูญใหญ่

ผู้นำท้องถิ่น เรื่องของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นที่คาดหมายกันมาก

ในแวดวงว ิชาการม ีความเปล ี ่ยนแปลงหร ือไม ่ใน

รัฐธรรมนูญ2550

รศ.วุฒิสาร ประเด็นเรื่องของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตรงนี้รัฐธรรมนูญ

ก็มีการเปิดช่องเอาไว้เดิมในมาตรา284บัญญัติให้

รูปแบบของการปกครองท้องถิ่นมีเพียงรูปแบบเดียวคือ

เป็นสภากับผู้บริหารซึ่งผู้บริหารอาจมาจากการเลือกตั้ง

ทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ว่าในวรรคสุดท้ายของมาตรา

นี้ก็มีเขียนเพิ่มไว้บ้างว่ากรณีถ้าเป็นอปท.รูปแบบพิเศษ

ก็ไม่จำเป็นต้องเอาโครงสร้างตามวรรค1ตามมาตรานี้

มาใช้ซึ ่งก็แปลว่าท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษบางประเภท

ไม่จำเป็นต้องมีสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังท้ังหมดอาจเป็น

สภาที่เลือกตั้งด้วยผสมกับการแต่งตั้งโดยตำแหน่งได้แต่

หลักของรัฐธรรมนูญวางไว้ว่าผู้บริหารต้องมาจากการ

เลือกตั ้งโดยตรงของประชาชนพูดง่ายๆว่าราชการ

ไม่สามารถตั้งคนมาเป็นนายกฯได้แต่อาจจะสร้างระบบ
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ของการมีองค์ประกอบที ่มาจากการเลือกตั ้งมาโดย

ตำแหน่งมาจากตัวแทนของภูมิภาคเพื ่อเข้ามาเป็น

บอร์ดหรือเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรงนี้เปิดโอกาสให้

ทำได้เพ ื ่อว ่าในโอกาสข้างหน้าอปท.บางประเภท

ที ่ต้องการการบริหารรูปแบบพิเศษซึ ่งมีหน้าที ่พิเศษ

บางครั้งสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเขาไม่ยอมรับว่าสภาที่มา

จากการเลือกตั้งเท่านั้นจึงจะบริหารได้ยกตัวอย่างเมือง

ชายแดนแม่สอดถ้าให้สภาเมืองแม่สอดมาจากการ

เลือกตั้งทั้งหมดราชการเขาอาจจะไม่ยอมอาจจะต้องมี

โครงสร้างโดยตำแหน่งที่มีส่วนภูมิภาคส่วนความมั่นคง

ส่วนการค้าส่วนต่างประเทศเข้ามาอยู่ในบอร์ดด้วยหรือ

สุวรรณภูมิในอนาคตถ้าจะมีการยกอีกการบริหารเมือง

สายการบินเมืองอากาศยานคงจะไม่สามารถเอาสภา

ที ่มาจากการเลือกตั ้งมาบริหารได้ทั ้งหมด3จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็อาจเป็นไปได้แต่ก็คงจะต้องมีการแยก

ให้ชัดว่าระหว่างอปท.รูปแบบพิเศษกับเขตปกครอง

พิเศษมันต่างกันอปท.รูปแบบพิเศษหัวใจสำคัญของ

มันคืออปท.ภายใต้การกำกับของรัฐแต่อาจต้องการ

อำนาจหน้าที่อะไรบางอย่างที่พิเศษเพื่อบริหารพื้นที่นั้น

แต่ว่าเขตปกครองพิเศษคือการแยกอำนาจเรื่องของการ

ปกครองต้องมีการพูดให้ช ัดแต่ในความหมายของ

อปท.รูปแบบพิเศษเช่นเทศบาลตำบลแหลมฉบังมี

ท่าเรือน้ำลึกอยากจะเป็นเมืองท่าเรือต้องแล้วแต่ความ

เฉพาะของพื ้นที ่และที ่เป็นหัวใจสำคัญที ่สุดคือคุณ

ต้องการอำนาจอะไรพิเศษยกตัวอย่างเมืองพัทยามี

กฎหมายออกมาเพื ่อเป็นเมืองท่องเที ่ยวแต่ก็ถามว่า
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อำนาจของเมืองพัทยาวันนี้สามารถแก้ปัญหาท่องเที่ยว

อะไรได้ต้องตอบว่าทำไม่ได้เลยดูแลโรงแรมก็ไม่ได้

ดูแลชายหาดก็ไม่ได้ดูแลมัคคุเทศก์ก็ไม่ได้ดูแลจราจร

ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนกับเทศบาลเพราะ

ฉะนั้นหลักคิดจะเป็นรูปแบบพิเศษมันก็ต้องมีหน้าที ่

พิเศษซึ ่งผมก็คิดว่าในอนาคตหลายเมืองที ่ต้องการ

อำนาจพิเศษอย่างสมุยอยากจะเป็นเมืองที่ต้องการ

บริหารงานท่องเที่ยวก็ต้องถามว่าสมุยต้องการอำนาจ

อะไรอำนาจการรับคนจากการลงเรือสมุยมีปัญหาใหญ่

คือจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมีความสมดุลจำนวน

สำคัญในแต่ละช่วงเวลาถ้าคุณไม่มีอำนาจในการดูแล

พวกนี้คุณก็จะบริหารเมืองท่องเที่ยวไม่ได้เพราะฉะนั้น

มันจะขึ้นอยู่กับรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไร

ผู้นำท้องถิ่น โดยรวมๆค่อนข้างมีความเปลี ่ยนแปลงมากมายของ

ท้องถิ่นภายหลังรัฐธรรมนูญ2550ความเปลี่ยนแปลง

ท่ีจะเกิดข้ึนอาจารย์อยากให้ก้าวไปสูทิ่ศทางไหนอย่างไร

รศ.วุฒิสาร รัฐธรรมนูญวางหลักที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน

เชิงสิ่งที่เป็นปัญหาในอดีตคงเจตนารมณ์บางอย่างไว้

แล้วก็เพิ ่มเติมความชัดเจนในเรื ่องของหลักความเป็น

อิสระแล้วก็เพิ ่มเติมเรื ่องใหม่ๆเช่นเรื ่องของกฎหมาย

รายได้เร ื ่องของท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษเพราะฉะนั ้น

โดยสรุปรัฐธรรมนูญจะกำหนดให้เราต้องมีการจัดทำ

กฎหมายอย่างน้อย4ฉบับภายใน2ปีฉบับแรกก็คือ

แก้ไขกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าอาจ

ทำเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่นก็ได้ก็คือเอากฎหมาย
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3ฉบับมารวมกันจริงๆการทำประมวลกฎหมายอาจทำได้

2แนวคือทำแบบแนวเดิมเป็นการเอากฎหมายเดิมมา

รวมกันแล้วเอาอำนาจหน้าท่ีมาต่อกันแต่ผมคิดว่าการทำ

ประมวลกฎหมายท้องถิ่นคราวนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่เรา

จะปฏิรูประบบท้องถิ่นหลายเรื่องเรื่องของอำนาจหน้าที่

ท้องถิ่น2ชั้นตกลงกันเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างอบจ.

อบต.เทศบาลต้องมีการแบ่งกันให้ชัดเรื ่องของที่มา

เรื่องระบบปัจจุบันระหว่างนายกฯกับสภาที่มาจากการ

เลือกตั้งระบบการคานอำนาจระหว่างนายกฯกับสภา

หลายเรื่องกติกาเราก็ไปบีบให้คนต้องหนีคือเช่นการ

ลาออกล่วงหน้า60วันอันตรายกติกาไปบอกว่า60วัน

ทำอะไรไม่ได้แล้วโอกาสการกลั่นแกล้งก็สูงเพราะฉะนั้น

ถ้าการเมืองไม่นิ่งนายกฯก็ไม่อยากเสี่ยงอยู่เขาอาจถูก

กลั่นแกล้งแล้วถ้าชนะเลือกตั้งโดนใบเหลืองนับเป็น

วาระคุณก็ไปเจอเรื่อง2วาระเนื่องจากว่าเราไม่ได้แก้

ทั ้งระบบเราไปคิดทีละเรื ่องเราไปตีความกันแบบนี ้

นายกเทศมนตรีเป็นวาระที่2ทำงานได้3เดือนโดนใบ

เหลืองนับเป็น1วาระถ้าเป็นอย่างนี ้ก็จบแล้วจริงๆ

เรื่องการเลือกตั้งเรื่องวาระถ้าปฏิบัติ3เดือนเขาโดน

ใบเหลืองต้องถือว่าการเลือกตั้งยังไม่จบถ้าไปตีความ

เคร่งครัดแบบนี้มันก็เป็นปัญหาก็ทำให้คนต้องดิ้นไป

ทางอื่นตรงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาออกแบบระบบ

ท้องถิ่นกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการ

คานอำนาจระหว่างรัฐกับท้องถิ่นเรื่องของเขตเลือกตั้ง

จำนวนผมถามว่าทำไมเทศบาลต้อง121824หรือ

เขตละ6คนนี้พอดีหรือเปล่าเราอาจคิดไปไกลได้กว่านี้
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เทศบาลอาจมีสมาชิกตามสัดส่วนจำนวนประชากรถาม

ว่าทำแบบนี้ก็ทำได้แต่แน่นอนว่าถ้าทำก็จะไปกระทบกับ

สถานภาพของผู้ที ่อยู ่ในตำแหน่งในวันนี้เพราะฉะนั้น

เรื ่องของการเอากฎหมายไปปฏิบัติกับการออกแบบ

ที่อยากจะเห็นอาจจะต้องมีการคำนึงด้วยเหมือนกันอาจ

ต้องมีการรองรับการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจไม่บังคับใน4

ปีแรกแล้วพอครบ4ปีครั้งต่อไปจึงเริ่มบังคับอาจทำให้

เกิดการปรับตัวและเตรียมตัวของนักการเมืองท้องถิ่น

ด้วยที่จะเข้ามาเรื ่อง2วาระจะเอาไหมเรื ่องของการ

กำกับดูแลจะทำได้แค่ไหนอย่างไรเป็นโอกาสดีที่เราจะ

สามารถทำหลักของประมวลกฎหมายท้องถิ่น

ผู้นำท้องถิ่น เป็นโอกาสดีที่จะออกแบบระบบท้องถิ่นกันใหม่แสดงว่า

ในความเห็นของอาจารย์คิดว่า10ปีที่ผ่านมาระบบของ

ท้องถิ่นควรจะมีการแก้ไขแล้วถ้าจะต้องแก้ควรจะแก้

ที่ตรงไหนบ้าง

รศ.วุฒิสาร ผมคิดว่าควรเพราะว่าต้องยอมรับว่ากฎหมายท้องถิ่น3

ฉบับก็เกิดต่างกรรมต่างวาระไม่ได้มองอะไรซึ ่งเป็น

ระบบที่สอดคล้องกันผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าพ.ร.บ.

เทศบาลพ.ร.บ.อบต.เขียนเรื่องอำนาจหน้าที่ท้องถิ่น

มี2แบบคือต้องทำกับอาจทำพ.ร.บ.อบจ.กลับเขียน

เรื ่องอำนาจหน้าที่อบจ.ว่าเป็นอำนาจอย่างเดียวไม่มี

ต้องทำอาจทำแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าระบบความคิดไม่ได้ไป

ด้วยกันเรื่องของเขตเลือกตั้งสิทธิของผู้เลือกถ้าคุณอยู่

ในเขตเทศบาลคุณกาได้6เบอร์คุณอยู่ในอบต.กาได้

2เบอร์แต่ถ้ามาเลือกของอบจ.กาได้1เบอร์ตัวอย่าง
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แบบนี้ก็แปลว่ากฎหมายแต่ละฉบับมันออกตามวาระ

ของมันเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความทับซ้อนหรือความ

เหลื ่อมกันกับกฎหมายอื ่นผมคิดว่าเป็นโอกาสที ่ด ี

จะทำให้เราได้มาคิดว่าอปท.ควรจะมีรูปแบบอย่างไร

ผู้นำท้องถิ่น สรุปอบจ.ควรจะยังมีอยู่ไหม

รศ.วุฒิสาร ถ้าถามผมณวันนี ้ภายใต้โครงสร้างของอบต.และ

เทศบาลที่มีขนาดเล็กอบจ.ยังมีความจำเป็นต้องถามว่า

ถ้าไม่มีอบจ.งานจำนวนมากที่เป็นงานคาบเกี่ยวหรือ

งานขนาดใหญ่ใครจะทำราชการส่วนภมิูภาคต้องทำต่อไป

เราก็ต้องมาออกแบบกันว่างานส่วนใหญ่ตกลงจะให้มา

เป็นท้องถิ ่นหรือว่าภูม ิภาคถ้าภูม ิภาคทำอยู ่อบจ.

ก็ไม่ต้องมีแต่ว่าเทศบาลและอบต.สเกลขนาดมันเล็ก

ยกตัวอย่างงานสนามกีฬาประจำจังหวัดควรเป็นของ

ใครงานห้องสมุดประชาชนงานสถานสงเคราะห์คนชรา

ควรเป็นของใครถ้าตั้งอยู่ในเขตเทศบาลแล้วต้องเป็นของ

เทศบาลต้องรับคนทั้งจังหวัดถามว่าแฟร์ไหมเพราะ

ฉะนั้นถ้าถามว่าไม่มีอบจ.จะต้องกลับไปอยู่ไหนต้อง

กลับไปอยู่กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ต้องกลับไปอยู ่กับกระทรวงกีฬาการที ่มี

อบจ.อยู่สามารถทำให้เรารับงานที่มีผลกระทบกับคนทั้ง

จังหวัดได้มากขึ้นผมเห็นว่าเป็นความจำเป็นแต่ปัญหา

ของอบจ.ที ่ผ่านมาเป็นเรื ่องของความไม่ชัดเจนของ

อำนาจหน้าที่ซึ่งไปเขียนอำนาจหน้าที่คล้ายๆอบต.กับ

เทศบาลแล้วก็บังเอิญเขตเลือกตั้งของสจ.เป็นเขตเล็ก

สจ.ก็ต้องมาคิดว่าถ้าทำงานไม่ได้คะแนนก็ต้องมาคิด
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ทำงานเรื ่องเล็กๆยังมีปัญหาแบบนี้คนเลยไปคิดว่า

อบจ.ทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพแต่จริงๆเรื ่องพื ้นที ่

ทับซ้อนผมว่าไม่มีปัญหาถ้ามีการแบ่งหน้าที ่ให้ช ัด

ยกตัวอย่างระบบขยะรวมท้ังหมดระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ผมคิดว่าต้องให้อบจ.ทำเลยอบต.เทศบาลมีหน้าที่

เก็บส่งอย่างเดียวถ้าจะทำเรื่องการศึกษาให้อบจ.ทำ

มัธยมแล้วให้เทศบาลอบต.ทำประถมยกเว้นเทศบาล

นครที่มีศักยภาพเอาไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็ชัดถ้ามีการแบ่ง

หน้าที ่กันชัดเจนคือการมีอบจ.อยู ่ทุกวันนี ้เป็นการ

ทำให้อปท.สามารถไปรองรับภารกิจขนาดใหญ่ได้ด้วย

ผู้นำท้องถิ่น อาจารย์คิดว่าต่อไปการทำงานของอบจ.ลำบากมากขึ้น

ไหมเพราะราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเขามีแผน

พัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดผู้ว่าฯสามารถตั้งงบประมาณ

ได้เองอาจารย์คิดว่าเรื่องเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้จะเป็น

อุปสรรคต่อการกระจายอำนาจไหม

รศ.วุฒิสาร ราชการส่วนภูมิภาคอีกบทบาทหนึ ่งคือผู ้กำกับดูแล

ท้องถิ ่นตรงนี ้ต้องมีการทำให้ชัดเจนว่าราชการส่วน

ภูมิภาคก็มีบทบาทซึ่งจะไปก้าวล่วงเรื่องหลักอิสระและ

นโยบายท้องถิ่นเขาไม่ได้ด้วยแต่ว่าท้องถิ่นก็ไม่ควรทำ

อะไรที่ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับยุทธศาสตร์พัฒนา

จังหวัดคำว่าสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมันแปล

ว่าไม่ต้องเหมือนกันแต่ว่าต้องไม่ขัดแย้งกันยกตัวอย่าง

เช่นจังหวัดประกาศว่าจะทำเกษตรอินทรีย์แต่ว่าท้องถิ่น

บอกไปทำปุ๋ยเคมีแบบนี้ไปไม่ได้แต่ว่าไม่จำเป็นว่าทุก

ท้องถิ่นต้องมีโครงการเกษตรอินทรีย์ไม่ได้แปลว่าต้องทำ
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88 ผู้นำท้องถิ่น

ตามทุกอย่างเพราะท้องถิ่นก็มีนโยบายเขามีปัญหาของ

เขามีสิ ่งที ่ส ัญญากับประชาชนท้องถิ ่นจะมองเห็น

ปัญหามองเห็นว่าพื ้นที ่ท้องที ่เขาเป็นอย่างไรเพราะ

ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดคือเซลส์แมนต้องไป

ทำตลาดเพื่อให้ท้องถิ่นมาร่วมมือว่าจะทำให้เกิดอะไร

เช่นจังหวัดนี้ต้องการเรื ่องท่องเที่ยวจะทำให้ท้องถิ่น

เข้ามาร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวอย่างไรก็ต้องวาง

โครงสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือและขายได้เพื่อให้

ท ้องถิ ่นสนใจในอนาคตอันใกล้ส ่วนภูมิภาคเขาจะ

เข้มแข็งขึ้นแบบนี้

ผู้นำท้องถิ่น เช่นเดียวกับร่างพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนซึ่งคนท้องถิ่น

เกรงว่าจะมาเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจเป็น

อุปสรรคต่อการทำงานของอปท.อาจารย์มีความคิดเห็น

อย่างไร

ถ้าถามผม ณ วันนี้ ภายใต้

โครงสร้ า งของ อบต. และ

เทศบาลที่มีขนาดเล็ก อบจ. 

ยังมีความจำเป็น ต้องถามว่า

ถ้าไม่มี อบจ. งานจำนวนมาก

ที่ เป็นงานคาบเกี่ยวหรืองาน

ขนาดใหญ ่ใครจะทำ 
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รศ.วุฒิสาร สภาองค์กรชุมชนคือการเปิดพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่งของ

ภาคประชาชนซึ่งรัฐธรรมนูญก็มีการเปิดพื้นที่จริงๆผม

คิดว่าไม่ใช่เรื ่องน่ากลัวถ้าท้องถิ่นไม่ได้มีปัญหาอะไร

การมีคนเข้ามาตรวจสอบเยอะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียง

แต่เราต้องพึงระวังว่าสภาองค์กรชุมชนต้องไม่เป็น

เครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเป็นเรื่องที่ต้อง

พึงระวังกันเองผู้ที่รับผิดชอบการทำสภาองค์กรชุมชนก็

ต้องไปสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของตนเองไม่ให้

ถูกแทรกแซงโดยทางการเมืองมากเกินไปเพราะว่าบาง

ครั้งเราทำกลไกอะไรขึ้นมาหรือแม้แต่ที่เราบอกว่าทุก

เรื่องต้องทำประชามติอาจกลายเป็นเครื่องมือของการ

ทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องของการทำประชามติผมเรียนได้

เลยว่ารัฐธรรมนูญเขียนแบบนี้ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องต้อง

ทำงานประเภทใดบ้างต้องทำประชามติงานที่กระทบ

กับประชาชนโดยตรงเช่นการจะไปย้ายตลาดที่กระทบ

กับคนทั่วไปการริเริ่มการทำประชามติควรเกิดจากอะไร

บ้างฝ ่ายบร ิหารต้องถามประชาชนมีมติว ่าให ้ทำ

ประชามติหรือประชาชนจำนวนมากพอสมควรขอให้ทำ

การออกแบบเหล่านี้คือการสมดุลผลประชามติอาจเป็น

ผลผูกพันหรือเป็นผลเพียงหารือตรงนี ้ก็แล้วแต่เรื ่อง

รัฐธรรมนูญของเดิมประชามติเป็นเพียงผลของการหารือ

วันนี้มีทั้งสองประเภททั้งการหารือและตัดสินบางเรื่อง

ท้องถิ่นก็ต้องคิดเหมือนกันก็อยู่ที่การออกแบบของเราว่า

จะทำอย่างไรให้สมดุลแต่ถ้าถามว่าทำแล้วจะสมบรูณ์ไหม

ก็ไม่สมบรูณ์หรอกตราบเท่าท่ีคุณภาพของนักการเมืองคือ
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การที่คุณภาพนักการเมืองดีเขาก็ไม่ฉกฉวยเรื่องแบบนี้

เป็นเรื่องของประชาชน

ผู้นำท้องถิ่น ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ต้องออกมา

เป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี ่ยวกับ

ท้องถิ่นมีกฎหมายอะไรบ้าง

รศ.วุฒิสาร คงจะมีกฎหมาย4ฉบับประมวลกฎหมายท้องถิ ่น

กฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจกฎหมาย

ข้าราชการท้องถิ่นและกฎหมายรายได้4ฉบับเหล่านี้

ต้องมีความสอดคล้องมีความสมดุลกันในการปฏิบัติ

ด้วยกฎหมายแต่ละเรื่องจะมีผลกระทบทั้งนั้นกฎหมาย

รายได้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงในทันที

อาจต้องมีระยะเวลาต้องมีช่วงเปลี ่ยนผ่านประมวล

กฎหมายท้องถิ่นถ้าจะเป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องการตรวจ

สอบเรื่องการกำกับดูแลก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปจังหวะ

ก้าวย่างของกฎหมาย4ฉบับนี้นอกจากจะสอดคล้อง

เชิงด้านเนื้อหาแล้วจะต้องสอดคล้องในเชิงของจังหวะ

ก้าวของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในระยะจากนี้ไป

ถ้ายังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซะก่อนจากนี้ไปต้องมี

การวางแผนกันว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

แล้วเราจะมีจังหวะอย่างไรในการไปกำหนดทิศทางให้

สอดคล้องกัน

ผู้นำท้องถิ่น คงจะมีเร ื ่องใหม่ๆของท้องถิ ่นเกิดขึ ้นมากมายตาม

รัฐธรรมนูญแต่ในความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ ้น

ภายใต้การทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันอาจารย์มีความ

คิดเห็นอย่างไร
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รศ.วุฒิสาร ผมอ่านดูในนโยบายของรัฐบาลก็มีการพูดถึงเรื่องท้องถิ่น

อยู ่พอสมควรในเรื ่องท้ายๆพูดถึงเร ื ่องการกระจาย

อำนาจการส่งเสริมอะไรต่างๆก็คล้ายกับรัฐธรรมนูญ

ผมยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้จะมีนโยบายอย่างไรเพราะว่า

ณว ันน ี ้ก ็ย ังไม ่เห ็นว ่าใครจะมาเป็นประธานคณะ

กรรมการการกระจายอำนาจฯซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลจะมี

นโยบายเรื่องการกระจายอำนาจไม่มากนักเพราะว่าการ

กระจายอำนาจไปทำให้บทบาทของหน่วยงานที ่เป็น

กลไกของรัฐลดลงการกระจายอำนาจอาจเป็นเรื ่องที่

รัฐบาลไม่อยากพูดมากนักแต่ว่าที่มันขับเคลื่อนมาโดย

ตลอดจนถึงวันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนเนื่องจากกฎหมาย

จากการที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ถามว่ามันเดินเต็มสูบ

ไหมก็แล้วแต่จังหวะของรัฐบาล

ผู้นำท้องถิ่น แล้วกับรัฐบาลชุดนี้อาจารย์คิดว่าจะเต็มสูบจะหยุดเดิน

ก้าวกระโดดหรือว่าเดินไปแบบอย่างไร

รศ.วุฒิสาร เรื่องหยุดคงยากโดยกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า

ต้องทำต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมีพลังที่

จะทำให้การกระจายอำนาจเดินไม่เดินต้องมาจากบท

พิสูจน์การทำงานของท้องถิ่นเองถ้าอปท.สามารถพิสูจน์

บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาการดูแลการให้บริการพี่น้องประชาชนที่ดีก็จะ

เป็นdemandท่ีทำให้รัฐบาลต้องส่งเสริมต่อแต่ตราบเท่าท่ี

ถ้าท้องถิ่นทำแล้วเป็นปัญหาทำแล้วไม่สามารถสนอง

ตอบความต้องการได้มีแต่ปัญหาคอร์รัปชันมันก็จะเป็น

โมเมนตัมที่จะสวิงกลับรัฐบาลก็จะมีความชอบธรรมใน
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การที่จะชะลอหรือไม่เร่งรัดในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าเฟือง

สำคัญอยู่ที ่ตัวท้องถิ่น8,000กว่าแห่งว่าจะทำหน้าที่

เหล่านี้ได้สมบูรณ์ไหมจะใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์

ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างเต็มที่เราจะไป

บังคับให้เขาส่งเสริมไม่ได้จนกว่าเขาจะเห็นว่ามันทำดี

ผู้นำท้องถิ่น ในอนาคตประชาชนยังสามารถฝากความหวังไว้กับ

อปท.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่จะแก้ปัญหาของ

พวกเขาได้ยังมีความหวังได้หรือไม่

รศ.วุฒิสาร ผมคิดว่าประชาชนในทุกวันนี้มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็เห็น

ว่าการมีอปท.เป็นเรื ่องดีเพราะว่าทำให้เขาได้รับการ

ตอบสนองปัญหาได้ง่ายและแก้ไขปัญหาได้เร็วแต่บาง

ส่วนก็คิดว่าท้องถิ่นยังไม่ค่อยน่าไว้ใจซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่

ท้องถิ่นต้องไปแก้ผมคิดว่ามี3เรื่องที่ท้องถิ่นต้องไปแก้

1.ต้องไปสร้างความศรัทธาคือทำให้ประชาชนและคน

ทั่วไปเห็นว่าท้องถิ่นเป็นองค์กรที่สามารถแก้ปัญหาให้

ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์2.ต้องสร้างความไว้วางใจทำ

อย่างไรให้ราชการไว้ใจทำอย่างไรให้ประชาชนไว้ใจนั่น

ก็แปลว่ากลไกในเรื ่องของการตรวจสอบความโปร่งใส

กลไกในเรื่องของการตรวจสอบได้ง่ายการทำให้เห็นว่า

คุ้มค่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ3.ท้องถิ่นต้องทำในเรื่องของ

ความน่าอยู่ต้องทำให้คนอยากมาอยู่ทำให้คนเก่งอยาก

มาอยู่ทำให้นักการเมืองอยากเข้ามาเป็นเพราะว่าจะทำ

ประโยชน์ให้บ้านเมืองได้จริงทำให้คนที่เรียนหนังสือเก่ง

อยากเข้ามาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเรื่องเหล่านี้ต้อง

แก้หมดถึงจะทำให้ท้องถิ่นเดินได้ในระยะยาว
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ผู้นำท้องถิ่น 91

ผู้นำท้องถิ่น ในอนาคตท้องถิ ่นจะมีการเปลี ่ยนแปลงทางกฎหมาย

ในหลายๆเรื ่องอาจารย์คิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นควรจะ

ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร

รศ.วุฒิสาร ผู้บริหารคงต้องเข้าใจทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ให้ชัดเจนแล้วก็มีการเตรียมตัวผมอยากเห็นสมาคมของ

ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสมาคมอบจ.ฯสมาคมสันนิบาต

เทศบาลฯสมาคมอบต.ฯเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวมผมขอย้ำคำนี้นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อส่วน

รวมไม่ใช่ที ่เป็นประโยชน์ต่อเฉพาะกลุ่มตนตรงนี้ต้อง

การกระจายอำนาจอาจเป็น

เรื่ อ งที่ รั ฐบาล ไม่อยากพูด  

มากนัก แต่ว่าที่มันขับเคลื่อน

ม า โ ด ย ต ล อ ด จ น ถึ ง วั น นี้   

ก็เป็นการขับเคลื่อนเนื่องจาก

ก ฎ ห ม า ย จ า ก ก า ร ที่

รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ถามว่า

มันเดินเต็มสูบไหม ก็แล้วแต่

จังหวะของรัฐบาล 
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แฟร์ไม่ใช่พูดเร ื ่องเดียวเลยต้องพูดทุกเร ื ่องที ่ เป ็น

ประโยชน์แล้วต้องยอมรับในความพอดีของระบบว่าจะ

เป็นอย่างไรแล้วต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างระบบการ

บริหารงานข้างในให้ประชาชนได้ประโยชน์
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ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแวดวงการเมืองไทยคง

รู้สึกแปลกหูและตื่นตัวกับคำว่า “ครม.เงา”หรือ

“รฐับาลเงา”ท่ีพรรคประชาธิปัตย์ได้หยิบยกข้ึนมา

เป็นประเด็นทางการเมืองไทยในช่วงหลังจาก

มีเค้ารางว่า6พรรคการเมืองจะรวมตัวกันเป็น

พรรคร ัฐบาลภายใต ้การนำของพรรคพล ัง

ประชาชนพรรคประชาธิปัตย์มุ่งหวังว่าในการ

ทำงานของพรรคในฐานะฝ่ายค้านซึ่งนอกจากจะ

ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ในสภาฯแล้ว

จะมีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้เข้มข้น

มากยิ่งขึ้นโดยการติดตามตรวจสอบผ่านระบบ

ท ี ่ เ ร ียกว ่า “ครม.เงา”หร ือ“รัฐบาลเงา”  

พร้อมประกาศรายชื่อครม.เงาและนัดประชุม

รัฐบาลเงา :  
มิติใหม่ทางการเมืองเพื่อสร้างการเมืองเชิงสมานฉันท์* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่13กุมภาพันธ์2551,หน้า3.
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ครม.เงาในเร็ววันนี้อย่างไรก็ตามหากจะพินิจพิเคราะห์เพียงความ

หมายและการทำหน้าที่ภายใต้คำว่า “ครม.เงา”หรือ“รัฐบาลเงา”

โดยปราศจากอคติว่าเป็นวาทะกรรมจากพรรคการเมืองใดและถูกพูดถึง

ในบริบททางการเมืองในช่วงเวลาใดแบบใดจะเห็นว่าครม.เงาหรือ

รัฐบาลเงามาจากคำในภาษาอังกฤษว่า“Shadow cabinet” และ

“Shadow Government”ซึ่งเป็นหลักการที่หลายประเทศใช้อยู่เพื่อให้

รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีดำเนินงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

อย่างรอบคอบรอบด้านและใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมมากที่สุดโดย

พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่งเสมือนหนึ่งเป็น

คณะรัฐมนตรีที่ทำงานขนานและควบคู่ไปกับคณะรัฐมนตรี

ในระบบการเมืองและวัฒนธรรมการเมืองของไทยที่ผ่านมามีระบบ

การติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้วในหลายวิธีด้วยกัน

อาทิการติดตามการทำงานภายใต้รูปแบบระบบรัฐสภาที่มีกลไกในการ

ติดตามผ่านการตั้งกระทู้ถามการอภิปรายทั่วไปการรับฟังการแถลง

นโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาหรือการตรวจสอบผ่านระบบคณะกรรมาธิการ

แต่อย่างไรก็ตามการติดตามโดยระบบคณะกรรมาธิการเป็นการผสม

ผสานกันระหว่างส.ส.พรรครัฐบาลและส.ส.พรรคฝ่ายค้านร่วมกัน

ทั้งนี้ดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมถึงระบบและกลไกต่างๆตามรัฐธรรมนูญ

ที ่ได้เปิดพื ้นที ่ทางการเมืองให้กับภาคประชาชนประชาสังคมและ

สื่อมวลชนในการทำหน้าที่ในฐานะผู้ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง

ทางการเมือง

การจัดตั้งรัฐบาลเงาหรือครม.เงาถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งในการ

ติดตามการทำงานของรัฐบาลที่เป็นพรรคที่ไม่ใช่รัฐบาลซึ่งก็คือพรรค

ฝ่ายค้านฉะนั้นการมีรัฐบาลเงาโดยหลักการก็คือการระบุตัวบุคคลที่
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จะทำหน้าที ่เป็นผู ้ต ิดตามตรวจสอบและดูแลการทำงานในแต่ละ

กระทรวงของคณะรัฐมนตรีซ่ึงจุดน้ีเองเป็นหลักการท่ีดีเพราะอย่างน้อย

ที ่ส ุดครม.เงาหรือรัฐบาลเงาจะช่วยเป็นกระจกส่องและสะท้อน

การทำงานของรัฐบาลทั้งที ่ผ่านมาและแผนการจะดำเนินงานหรือ

นโยบายในอนาคต

ในการทำหน้าที่เป็น“กระจก”สะท้อนความคิดเห็นหรือมุมมอง

ต่างๆของรัฐบาลเงาหรือครม.เงาต้องเป็นกระจกที่สะท้อนทั้งในส่วนที่

“เห็นด้วย”และ “ไม่เห็นด้วย” เพราะหากเรื ่องใดนโยบายใดเป็น

นโยบายที่ดีเกิดประโยชน์กับประชาชนครม.เงาหรือรัฐบาลเงาก็ควร

สนับสนุนและอาจให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือสะท้อนมุมมองหรือ

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อทำให้นโยบายที่มีต่อประชาชนเกิดประโยชน์

สูงสุดและเป็นไปด้วยความรอบคอบเหล่านี ้เองถึงเป็นการติดตาม

ตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างกัลยาณมิตรและนอกจากจะเป็นกระจก

สะท้อนทางการเมืองแล้วการตั้ง“ครม. เงา” หรือ“รัฐบาลเงา” ก็เป็น

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของพรรคการเมืองทั้งในแง่นโยบาย

และตัวบุคคลที ่จะเข้ามาบริหารประเทศและเป็นการเสนอภาพเชิง

เปรียบเทียบเพื่อให้เกิดการแข่งขันทางนโยบายและการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพประกอบกับเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามและเกิดการเรียนรู้

ทางการเมือง

ฉะนั้นในกรณีของ “รัฐบาลเงา”หรือ“ครม.เงา”นี้เองทำให้เรา

เห็นถึงวัฒนธรรมการเมืองที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือการที่พรรคฝ่าย

ค้านทำหน้าที่ทั้งในฐานะผู้สนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลหรือครม.จะดำเนิน

การหากเป็นสิ่งที่ดีและทำหน้าที่เป็นผู้คัดค้านในสิ่งที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

หร ือไม ่ควรพร ้อมให้ข ้อเสนอแนะหร ือข ้อท ้วงต ิงด ้วยลีลาอย่าง
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กัลยาณมิตรความสัมพันธ์อย่างสมานฉันท์เช่นนี้ในทางการเมืองถือเป็น

วัฒนธรรมการเมืองใหม่ที่ในระบอบประชาธิปไตยเราอยากเห็น และ

อยากจะเป็น 
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ข่าวหนาหูในช่วงหลังการเลือกตั้งส.ว.ใน

วันที ่2มีนาคม2551คงไม่มีข่าวไหนกินพื้นที ่

หน้าสื่อเกินกว่าพาดหัวเกี่ยวกับการเลือกประธาน

วุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้

ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของวุฒิสภาซึ่งพาดหัว

ข่าวหลักจะเป็นเรื ่องเกี่ยวกับการเลือกประธาน

วุฒิสภาและคำถามที่สำคัญในช่วงนี้จึงหนีไม่พ้น

เรื ่อง...ประธานวุฒิสภาควรจะมาจากไหน??

มาจากส.ว.สรรหาหรือส.ว.ที่ประชาชนเลือก??

บางกระแสบอกว่าว่าที่ประธานวุฒิสภาคนต่อไป

ต้องเป็นส.ว.แบบเลือกตั้งเพราะเป็นฉันทามติ

และเป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชาชนบ้างก็ว่า

คนจะทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาต้องเป็นส.ว.คน

วุฒิสภากับความหวัง* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่11มีนาคม2551,หน้า3.
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ที่ได้รับคะแนนจากประชาชนมากที่สุดเพราะถือเป็นความชอบธรรม

ทางการเมือง

รัฐธรรมนูญ2550ได้วางระบบการได้มาของส.ว.ใหม่ทั ้งใน

ประเด็นเรื ่องจำนวนคุณสมบัติและการได้มาโดยกำหนดว่ามีส.ว.

ทั้งหมดจำนวน150คนมาจาก2ทางได้แก่76คนแรกมาจากการ

เลือกตั้งในแต่ละจังหวัดจังหวัดละ1คนทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการ

สะท้อนข้อเท็จจริงและปัญหาของจังหวัดและที่เหลือจากจำนวน76

คนซึ่งก็เท่ากับ74คนมาจากการสรรหาของคณะกรรมการพิจารณา

สรรหาและจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพและด้วยความคลาด

เคลื่อนของความเข้าใจจึงทำให้มักจะได้ยินว่า “คนเพียงไม่กี่คนเลือก 

ส.ว.ได้ 74 คน ในขณะที่คนอีก 60 ล้านคนเลือก ส.ว.ได้เพียง 76 

คน” และพูดกระทั ่งว่า“ระบบการได้มาของ ส.ว. สรรหาครั้งนี้  

ไม่เป็นประชาธิปไตย” 

แท้จริงแล้วในกระบวนการได้มาของส.ว.สรรหานั้นมีขั้นตอนและ

กระบวนการหลายขั้นตอนเริ่มจากการคัดเลือกผู้แทนในองค์กรโดยผ่าน

ความเห็นชอบขององค์กรอาทิในกรณีของผู ้แทนจากมหาวิทยาลัย

ก็ต้องผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกรณีของผูแ้ทนจากมลูนิธิ

และสมาคมก็ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

และสมาคมเป็นต้นจากนั้นในขั้นตอนที่สองเมื่อแต่ละองค์กรเสนอชื่อ

ผู้แทนในส่วนของตนเองจะมีคณะกรรมการสรรหาส.ว.ทำหน้าที่สรรหา

จากบัญชีรายชื่อของแต่ละภาคอันประกอบด้วยองค์กรในภาควิชาการ

ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาชีพและภาคอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาซึ่งขั้นตอนและกระบวนการ

เหล่านี้ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่า ส.ว.ในระบบสรรหาไม่ได้มาจากการ

พิจารณา คัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาเพียงไม่กี่คน 
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รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ได้วางให้“วุฒิสภา” 

มีบทบาทในหลายประการอาทิการทำหน้าที ่ด ้านนิติบัญญัติซึ ่ง

ทำหน้าท่ีกล่ันกรองตรวจสอบกฎหมายเพ่ือความรอบคอบความสมบรูณ์

และเป็นกลางการทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

โดยการติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลการตรวจสอบ

ความชอบด้วยกฎหมายโดยการตั้งกระทู้และญัตติรวมทั้งการให้ความ

เห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและศาลและที่สำคัญ

คือการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นเมื่อวางบทบาท

ของวุฒิสภาดังกล่าวแล้วจึงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ

จำนวนและที่มาของส.ว.โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดคุณสมบัติของ

ส.ว.เพื่อให้ส.ว.มีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงโดยระบุว่า

ผู ้สมัครส.ว.จะต้องพ้นจากการเป็นส.ส.และรัฐมนตรีหรือผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเม ืองมาแล้วอย ่างน ้อย5ป ีเหล ่าน ี ้ เป ็นความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ“วุฒิสภา”เพื่อให้วุฒิสภาทำหน้าที่ในระบบ

การเมืองการปกครองได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตามเมื่อส.ว.จากทั้งสองระบบผ่านกระบวนการสรรหา

และเลือกตั้งจากนั้นก็เข้าสู ่การเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยม ี“สถานะ  

เท่ากัน” ซึ่งหมายความว่าย่อมไม่มีความแตกต่างในการทำหน้าที่เป็น

สมาชิกวุฒิสภา

วุฒิสภาจึงเป็นสภาของผู้มีวุฒิภาวะทางการเมืองและเป็นกลาง

ทำหน้าที่ประคับประคองสนับสนุนและตรวจสอบระบบการเมืองทั้งใน

ทางนิติบัญญัติและการบริหารและแทนที่จะมองว่าส.ว.คนใดมาจาก

กระบวนการคัดสรรเลือกสรรอย่างไรในทางกลับกันควรจะมองว่าเมื่อ

เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วจะต้องทำหน้าที่อย่างไรอย่างเป็นกลางและไม่

ยอมให้มีปัจจัยแทรกซ้อนทางการเมืองมาแทรกซึมที ่สำคัญยิ ่งใน
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รัฐธรรมนูญ2550บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าคนที ่เป็นส.ว.แล้วไม่

สามารถเป็นส.ว.ได้อีกหมายความว่าในชีว ิตหนึ ่งของการเป็น

ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ2550เป็นได้เพียงครั้งเดียวดังนั้น ความมีเกียรติ

ของ ส.ว.จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การได้เป็น ส.ว. หากแต่อยู่ที่การ  

ทำหน้าที่ ส.ว.ได้อย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

เพียงใด 
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ร ัฐธรรมนูญเป ็นกฎหมายสูงส ุดในการ

ปกครองและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช2550(รัฐธรรมนูญ2550)นับเป็น

ฉบับที่18ของประเทศไทยซึ่งมีกระบวนการร่าง

โดยการจัดให้มีส ่วนร่วมของประชาชนอย่าง

กว้างขวางจนไปถึงการทำประชามติครั้งแรกของ

ประเทศไทยร ัฐธรรมนูญ2550 เป ็นความ

พยายามในการ“ออกแบบใหม่” เพื ่อแก้ไข

ปัญหาเก่าด้วยการรื้อระบบและกลไกบางอย่างที่

เป็นปัญหาออกและเพิ่มกลไกบางอย่างเพื่อแก้ไข

หรือพัฒนาในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หรือเขียนให้ชัดปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมอาทิการ

วางหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ตรรกะว่าด้วยความเป็นประชาธิปไตย 
ในการการปรับแก้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่14พฤษภาคม2551,หน้า3.
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และสื่อมวลชนการทุจริตการเลือกตั้งผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเรื่องใหม่ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

เช่นเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เร ื ่องการเงินการคลังและการงบประมาณและการเปิดพื ้นที ่ทาง

การเมืองโดยการมีส่วนร่วมทางตรงของประชาชนเป็นต้นและการ “คง

สภาพ”กลไกบางอย่างที่ดีอยู่แล้วให้ดีดังเดิมหรือทำให้ดีกว่าเดิมและ

เกิดสัมฤทธิ ์ผลกว่าเดิมอาทิสถาบันการเมืองและองค์กรอิสระ

รัฐธรรมนูญ2550มุ่งเน้นสาระสำคัญใน4แนวทางหลักได้แก่แนวทาง

ที ่หนึ ่งการคุ ้มครองส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนอย่างเต็มที่แนวทางที่สองได้แก่ลดการผูกขาดอำนาจรัฐ

เพิ่มอำนาจประชาชนและส่งเสริมการกระจายอำนาจแนวทางที่สาม

การทำให้การเมืองมีความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรมและ

แนวทางที่สี ่ได้แก่การทำให้องค์กรตรวจสอบมีอิสระเข้มแข็งและ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการเหตุผลเจตนารมณ์และกระบวนการแห่งการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ2550จะเป็นไปอย่างมีเหตุและผลทั้งยังถูกรองรับด้วยการ

จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อแสดงความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับ

ร ่างร ัฐธรรมนูญ2550อย ่างไรก ็ตามร ัฐธรรมนูญ2550ก ็ได ้วาง

บทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯไว้ในหมวด15ว่า

ด้วยการแก้ไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ซึ ่งได้มีการระบุถึง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้โดยและจุดนี้

เองก็แตกต่างกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา336ของ

รัฐธรรมนูญ2540ว่าต้องครบห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ

จึงจะสามารถของแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯได้
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ฉะนั ้นข ้อเสนออันเป็นการเร ียกร ้องใดๆเพื ่อให้ม ีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ2550จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ตามกรอบรัฐธรรมนูญที่ถูกวาง

ไว ้แต ่ ในส ่วนของการเร ียกร ้องว ่า“ร่วมกันผลักดันยกเลิก

รัฐธรรมนูญ 2550 แล้วนำรัฐธรรมนูญ 2540 มาใช้แทน”จึงเป็นสิ่ง

ที ่ต้องนำมาพินิจพิเคราะห์บนหลักเหตุผลและตรรกะแห่งความเป็น

ประชาธิปไตยเพราะมักจะมีการกล่าวกันว่า“อย่าอ้าง 14 ล้านเสียงที่

รับรัฐธรรมนูญ แต่ให้คิดถึงอีก 10 ล้านที่ไม่รับรัฐธรรมนูญในการ

ทำประชามติ”แต่ในขณะเดียวกันมีการกล่าวต่อไปว่า“พรรคฯ ได้

คะแนนเสียงท่วมท้น 234 เสียง แสดงถึงฉันทามติที่สนับสนุนให้

ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 และนำเอารัฐธรรมนูญ 2540 มาปรับแก้

ใช้”ซึ่งการกล่าวอ้างนี้ไม่ได้คิดถึงส่วนที่เหลือของ480เสียงที่ไม่ได้เลือก

ซึ่งถือเป็นเสียงข้างน้อยที่ไม่แตกต่างอะไรกับ10ล้านเสียง

การกล่าวอ้าง หรือ การหยิบยกความชอบธรรมในลักษณะ

เชน่นี ้ถอืเปน็ “การตอ่สู”้ หรอื “ตรรกะ” ทีน่บัเปน็อนัตรายอยา่งยิง่ 

สำหรับสังคมประชาธิปไตย เพราะเป็นความพยายามที่จะเอาชนะ

ฝ่ายตรงข้าม หรือหักล้างเหตุผลอื่นที่ตรงข้ามหรือไม่สนับสนุน

เหตุผลของกลุ่มตนเพียงเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง

เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงเสียงที่แตกต่าง 

ประชาธิปไตยคือการยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ซึ ่งในขณะ

เดียวกันก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อยหรือความเห็นที่

แตกต่างและปกป้องส ิทธ ิท ี ่จะแสดงความเห ็นแตกต่างค ุณค่า

ประชาธิปไตยคือการใช้เหตุและผลเพื่อหาข้อยุติในความเห็นที่แตกต่าง

กันโดยสมานฉันท์ดังนั ้นสำหรับประเด็นเรื ่องการแก้ไขเพิ ่มเติม

รัฐธรรมนูญ2550จึงควรต้องย้อนกลับไปพิจารณาเจตนารมณ์ที่มา

เหตุผลในการร่างรัฐธรรมนูญ2550รวมทั้งศึกษาจุดด้อยจุดเด่นของ
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รัฐธรรมนูญ2550อย่างรอบคอบและปราศจากซึ่งอคติและผลประโยชน์

แห่งตนและพวกพ้องรวมทั้งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องย้อนไปพิจารณาถึง

ปรากฏการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

2540ที่ผ่านมาว่าก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างจนมาถึงวันที่19กันยายน

2549จากนั ้นค่อยพิจารณารายประเด็นว่าควรแก้ไขเพิ ่มเติมหรือ

คงสาระของบทบัญญัติใดหรือประเด็นใดบ้างของรัฐธรรมนูญ2550

สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องประมวลข้อดีข้อเสียของแต่ละประเด็นให้รอบด้าน

รอบคอบและสังเคราะห์ในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นเพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนและสามารถอธิบายต่อสาธารณะได้สุดท้ายจบลงด้วยการแก้ไข

และเพ ิ ่มเต ิมร ัฐธรรมนูญฯตามบทบัญญัต ิในมาตรา291แห ่ง

รัฐธรรมนูญ2550

ทิศทางและวิธีการดังกล่าวจะเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

ของสังคมไทย ประการสำคัญเป็นการสร้างและเตือนสติให้แก่

สังคมซึ่งเป็นสังคมอุดมปัญญาและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
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หลังจากที ่นายบารัคโอบาม่าและนาง

ฮิลลารี่คลินตันต่อสู้กันยาวนานกว่า18เดือน

เพื ่อที ่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมเครตลงสู ้ศ ึก

เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปลาย

ปีที่จะถึงนี้...และแล้วในวันที่7มิถุนายน2551

ณพิพิธภัณฑ์ด้านการก่อสร้างแห่งชาติในกรุง

วอชิงตันดีซีนางฮิลลารี่ก็ได้ประกาศยุติการหา

เสียงของตนพร้อมประกาศหนุนนายโอบาม่า

เข้าสู ่การเป็นประธานาธิบดีแห่งทำเนียบขาว

เหต ุการณ์ด ังกล ่าวย ่อมสะท ้อนให ้ เห ็นถ ึง

วัฒนธรรมการเมืองของสังคมอเมริกันในเรื ่อง

คุณค่าประชาธิปไตยหลายเรื่อง

วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่11มิถุนายน2551,หน้า3.
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อาทิกรณีที่นางฮิลลารี่กล่าวถึงการแข่งขันระหว่างนายโอบาม่า

และตนว่าไม่ได้เป็นการแข่งขันเพื่อการเอาชนะแต่เพียงอย่างเดียวแต่ใน

ที่สุดแล้วจะเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์หรือวางทิศทางการเมือง

ใหม่ที่จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือผู้หญิงก็สามารถจะเป็นผู้นำ

ของประเทศได้ซึ่งประโยคนี้เองแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างชัดเจนของนักการเมืองอเมริกัน

นอกจากนั้นการกล่าวประกาศยุติการหาเสียงครั้งนี้จะเป็นการยุติการ

แข่งขันระหว่างทั้งสองคนและเป็นการแสดงว่านางฮิลลารี่ยอมรับใน

การตัดสินใจของประชาชนผ่านระบบเลือกตั้งและการประกาศในวันนั้น

ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศความพ่ายแพ้หากแต่ยังเป็นการประกาศ

เพื่อให้การสนับสนุนให้นายโอบาม่าเป็นประธานาธิบดีโดยการกล่าวว่า 

“อย่าให้เสียง 18  ล้านเสียงที่สนับสนุนเธอในการเลือกตั้ง ไปหยุด

การสนับสนุนลงคะแนนให้กับนายโอบาม่าฯ ซึ่งเป็นคนที่จะเป็น

ตัวแทนพรรคฯ”ส ิ ่งน ี ้ เองย่อมแสดงให้เห ็นว ่าเม ื ่อการเล ือกตั ้ง

จบสิ้นลงแล้วความเป็นประชาธิปไตยคือความเป็นปึกแผ่นความ

กลมเกลียวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้อง

และที่สำคัญคือการให้พรรคการเมืองที่หล่อหลอมด้วยอุดมการณ์ยังคง

เป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญอยู่ต่อไป

แม้ในระบบการเลือกตั้งจะมีทั้งผู้แพ้อย่างนางฮิลลารี่และมีผู้ชนะ

อย่างนายโอบาม่าแต่สำหรับในวัฒนธรรมการเมืองของอเมริกันแล้ว

นโยบายที่จะถูกนำมากำหนดหรือนำมาปฏิบัติจะเป็นนโยบายที่มาจาก

ทั้งสองฝ่ายซึ่งหมายความว่าหากนโยบายใดเป็นนโยบายที่ดีประชาชน

ได้รับประโยชน์ก็จะถูกพิจารณาหรือถูกนำมาประสานกันทางนโยบาย

โดยมุ ่งยึดถือในผลประโยชน์ที ่ประชาชนได้ร ับเป็นสำคัญอันเป็น
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วัฒนธรรมการเมืองเชิงสมานฉันท์บนหลักแห่งภราดรภาพซึ่งควรจะนำ

มาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง

ทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการเมืองที่มีลักษณะของ

การยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพในเสียงส่วนน้อยเคารพในเหตุ

และผลบนความสมานฉันท์อันเป็นหลักการสำคัญของประชาธิปไตยใน

ทางกลับกัน “หากนางฮิลลารี่ไม่พูดสนับสนุนนายโอบาม่าฯ อะไร

จะเกดิขึน้”หากคาดเดาไม่ผิด!!!สังคมอเมริกันก็จะรับไม่ได้กับนักการเมือง

ลักษณะเช่นนี้และเหตุที ่ยกคำถามนี้ขึ ้นมาก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า

วัฒธรรมทางการเมืองเป็นปฏิสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมทางการเมือง

ของนักการเมืองและพรรคการเมืองเพราะนักการเมืองและพรรค

การเมืองสามารถเป็นตัวแปรต้นในการสร้างวัฒนธรรมการเมืองโดยการ

ทำตัวเป็น“ตัวอย่างที่ดี”แก่ประชาชนเพื่อให้สังคมเกิดการเรียนรู ้

ทางการเมืองในทางกลับกันเมื่อสังคมหรือประชาชนมีความเข้มแข็ง

ทางวัฒนธรรมการเมืองความคิดและพฤติกรรมของประชาชนก็จะ

กลายเป็นสิ่งควบคุมนักการเมืองและพรรคการเมืองและจะไม่ยอมให้

นักการเมืองมีพฤติกรรมหรือทำอะไรที ่หลุดจากกรอบวัฒนธรรม

การเมืองนั ้นระบบการถ่วงกันหรือเสริมกันระหว่างนักการเมือง

พรรคการเมืองและจุดมุ ่งหมายที ่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่และทำให้

ประชาชนเกิดความเข้มแข็งในทางวัฒนธรรมการเมืองและประชาชนจะ

เป็นผู ้ควบคุมนักการเมืองและพรรคการเมืองแม้ว ่าวิถ ีช ีว ิตและ

วัฒนธรรมการเมืองในสังคมอเมริกันจะมีความแตกต่างจากสังคมไทย

บ้างแต่ว่าบทเรียนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิถีประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิต

ที่ปฏิบัติจริงเช่นนี้ก็มีคุณค่าไม่น้อยไปกว่าประชาธิปไตยมิติสถาบันและ

ประชาธิปไตยมิติรูปแบบ
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ถึงเวลาหรือยังที่เราจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเมืองไทย  

ที่ยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  เคารพเสียง

ส่วนใหญ่และไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย เคารพในเหตุผล เคารพ

ความเห็นที่แตกต่าง เคารพสิทธิเสรีภาพของแต่ละคน เคารพใน

ความเสมอภาค ความเกื้อกูลกันฉันพี่น้องตามหลักภราดรภาพ 

รวมทั้งให้ความร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

โดยรวมโดยไม่ใช้ความรุนแรง....???? 
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ในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา

ตั ้งอยู ่บนแนวคิดที ่ เร ียกว ่า“รัฐสวัสดิการ” 

(Welfare state) อันหมายถึงระบบทางสังคมที่

รัฐให้หลักประกันแก่ประชาชนในสังคมอย่างเท่า

เทียมกันในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการ

ดำรงชีวิตหรือเรียกได้ว่ารัฐมีสถานะเป็น“ผู้ให้” 

และประชาชนในสังคมมีสถานะเป็น“ผู้รับ” 

อย่างไรก็ตามสำหรับสังคมไทยแล้วย ังขาด

นโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็ง

สามารถช่วยเหลือตนเองได้และลดการพึ่งพิง

จากรัฐให้น้อยลงและพึ่งตนเองให้มากขึ้น

นโยบายสังคมที่ดี* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่10กรกฎาคม2551,หน้า3.
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ประกอบกับช่วงที ่ผ ่านมาได้ยินอยู ่บ่อยครั ้งเกี ่ยวกับ “คูปอง

คนจน” ทำให้นึกย้อนถึงการจัดให้มีนโยบายสังคมของประเทศไทย

และเพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงได้ยกตัวอย่างกรณีของการจัดสวัสดิการ

สังคมสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุพ.ศ.2550

พบว่าประเทศไทยมีประชากรทั ้งประเทศจำนวน65.6ล้านคนมี

จำนวนผู้สูงอายุประมาณ7.02ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ10.7ของ

ประชากรทั้งหมดโดยเป็นชาย3.13ล้านคนและเป็นหญิง3.89ล้าน

คนและเมื ่อพิจารณาจากอัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุพบว่า

อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุเท่ากับ16.0ซึ ่งหมายความว่า

ประชากรวัยแรงงาน100คนต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ16คนและ

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติที่ผ่านมาพบว่าในปี2537มีอัตราส่วนการเป็น

ภาระวัยสูงอายุเท่ากับ10.7ปี2545มีอัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุ

เท่ากับ14.3ดังนั้นหมายความว่าจากแนวโน้มดังกล่าวในอนาคตจะมี

อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นสังคมไทยเองจึง

ต้องเร่งวางแนวนโยบายเพ่ือท่ีจะเตรียมการในการแก้ไขปัญหาท่ีจะตามมา

กับการเป็น“สังคมผู้สูงอายุ” 

สำหรับทางเลือกเพื่อเป็นทางออกสำหรับการป้องกันปัญหาที่จะ

ตามมากับการเป็น“สังคมผู้สูงอายุ”นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบ

และรูปแบบของนโยบายโดยเน้นวิธีการดังต่อไปนี้

  นโยบายด้านการสนับสนุนซึ่งเป็นการให้กลไกทางสังคม

เป็นหน่วยขับเคลื่อนและดูแลแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ

อาทิการให้สถาบันครอบครัวเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแล

เอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยของผู ้สูงอายุหรือการให้

ชุมชนร่วมกันเป็นผู้ดูแลด้านสุขอนามัยของผู้สูงอายุหรือ

แม้กระทั่งการให้โรงเรียนในชุมชนได้จัดหลักสูตรถ่ายทอด
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ความรู้ภูมิปัญญาสู่เด็กในโรงเรียนรวมทั้งการให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน

ชุมชนที่สุดเป็นผู ้จัดบริการสาธารณะเป็นต้นอย่างไร

ก ็ตามที ่ผ ่านมาร ัฐเองก ็ม ีความพยายามให ้สถาบ ัน

ครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุและสร้าง

แรงจูงใจให้มีการดูแลผู้สูงอายุโดยการจัดให้มี“การลด

หย่อนภาษีในกรณีเลี้ยงดูบุพการี” แต่ท้ายสุดสังคมไทย

ต้องตอบคำถามว่าโครงการนี้บรรลุตามเป้าหมายที่แท้จริง

หรือไม่???

  นโยบายด้านการกระจายซึ่งเป็นการกระจายการบริการ

สาธารณะเพื่อให้ทั่วถึงเท่าเทียมและเพียงพอไม่ว่าจะ

เป็นบริการด้านสุขภาพด้านรายได้ด้านที่อยู่อาศัยด้าน

สภาพแวดล้อมและด้านนันทนาการซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่า

เป็นความพยายามของรัฐอีกเช่นกันที่จะให้มีบริการต่างๆ

เหล่านี ้อยู ่ในพื ้นที ่ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีเบี ้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์สุขภาพชุมชน

เป็นต้น

  นโยบายด้านการส่งเสริมผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ไม่  

สามารถเข้าถึงบริการ ซึ่งเป็นการสำรวจผู้สูงอายุที่เข้า

ไม่ถึงบริการสาธารณะของรัฐเช่นผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล

ผู ้สูงอายุที ่พิการฯลฯเพื ่อให้รัฐหรือองค์กรที่ทำหน้าที ่

ในการจัดบริการสาธารณะสามารถจัดบริการเสริมหรือ

มาตรการพิเศษเพื่อให้เข้าถึงบริการที่รัฐได้จัดไว้

  นโยบายด้านการกำกับมาตรฐานบริการซึ ่งเป็นการ

กำกับดูแลมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงาน
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องค์กรที่ทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะหรือจัดสวัสดิการให้

แก่ผู้สูงอายุมีหลายหน่วยงานหลายรูปแบบดังนั้นเพื่อ

เป็นหลักค้ำประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะที่ผู้สูง

อายุจะได้รับจึงเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะส่วนราชการที่

เกี ่ยวข้องต้องจัดทำ“มาตรฐาน” เพื่อใช้ในการควบคุม

คุณภาพของการจัดบริการ

นอกจากวิธีการปรับระบบนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้ววิธีการที่

ประเทศไทยน่าจะนำมาพิจารณากำหนดเป็นนโยบายนั้นสามารถที่จะ

นำมาจากประเทศที่เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศไทยและนำ

แนวทางหรือบทเรียนต่างๆของสังคมประเทศนั้นๆมาเป็นบทเรียนเพื่อ

การพัฒนาต่อไปอาทิกรณีของ“สังคมผู้สูงอายุ”ในประเทศญี่ปุ่นซึ่ง

ปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุ(อายุ65ปีขึ้นไป)จำนวน860,000คนหรือคิดเป็น

ร้อยละ21.5ของประชากรทั้งหมดและญี่ปุ่นเองก็ได้วางเป้าหมายว่า

ผู้สูงอายุต้องเป็น“ผู้สูงอายุที่อายุยืน แต่แข็งแรง”ดังนั้นนโยบาย

ของญี ่ป ุ ่นเกี ่ยวกับผู ้สูงอายุจ ึงจำเป็นต้องปรับเปลี ่ยนให้มีความ

หลากหลายในเชิงวิธีการรูปแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่ว่าจะ

เป็นนโยบายที่เน้นการจัดบริการของรัฐชุมชนนโยบายที่เน้นการให้ผู้สูง

อายุช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุนโยบายที่เน้นให้ครอบครัวเป็นหน่วย

ในการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งนโยบายการออมยามชราภาพอันเป็นการให้

ผู ้สูงอายุออมเงินหรือสมทบเงินกับกองทุนของรัฐในช่วงที ่ยังเป็นวัย

ทำงานเพื่อร่วมรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่จะเกิดขึ้น

กับตนเองในยามชราภาพ

การจัดสวัสดิการหรือนโยบายสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุข้างต้นเป็น

เพียงตัวอย่างรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าในการจัดนโยบายสังคมควร

กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนเพื ่อให้เห็นทิศทางความ
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สัมพันธ์และการบูรณาการที่จะเกิดขึ้นประกอบกับควรกำหนดนโยบาย

โดยพิจารณาถึงความครอบคลุมและมีดุลยภาพในมิติต่างๆดังกล่าว

ข้างต้นเป็นสำคัญภายใต้การประสานผลประโยชน์ทางการเมืองและ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

อันเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นไม่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

อย่างโครงการ“คูปองคนจน”  
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ความเปลี ่ยนแปลงอันมีความสำคัญมี

ความก้าวหน้าและมีความเป็นสากลอย่างยิ่งของ

สังคมไทยได้แก่การมีหลักประกันทางกฎหมาย

ในด้านการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคน

สังคมซึ ่งก ็ค ือการมีบทบัญญัติจำนวนมาก

เกี ่ยวกับการให้ส ิทธิเสร ีภาพแก่ประชาชนใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550

(รัฐธรรมนูญ2550)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่

3ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยซึ่งได้

แบ่งสิทธิเสรีภาพออกเป็น2ประเภทได้ประเภท

แรกเป็นเสรีภาพเบื้องต้นตามหลักสิทธิมนุษยชน

ในฐานะที่เป็นมนุษย์และประเภทที่สองได้แก่

สิทธิเสร ีภาพที ่ประชาชนจะได้ร ับการบริการ

วิธีจัดยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่13สิงหาคม2551,หน้า3.
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ขั้นพื้นฐานจากรัฐเช่นหลักประกันของประชาชนที่จะได้รับการบริการ

ขั้นพื้นฐานในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยู่

อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้น

นอกจากนี้แล้วในกรอบกฎหมายที่เพิ่มเติมของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกรอบ

หลักเพื่อให้การจัดสวัสดิการสังคมมีความครอบคลุมทั่วถึงและเป็นไป

ตามหลักวิชาว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและกรอบกฎหมายแม่บท

และแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในเชิงกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วข้างต้น

แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายหรือโจทย์ที ่สำคัญในการจัดสวัสดิการ

สังคมของสังคมที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องบรรลุร่วมกันได้แก่การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านี้ให้เป็นจริงได้อย่างไรในพื้นที่??? 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการจัดสวัสดิการในสังคมได้แก่ประการ

ที่หนึ่ง การยึดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมแบบตะวันตกที่มุ่งเน้น

เรื่องหลักประกันของข้อกฎหมายและการมีสถาบันที่ทำหน้าที่ดูแลกลุ่ม

เป้าหมายแทนการใช้แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่อาศัยประเพณี

และวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมเป็นพื้นฐานในการจัดสวัสดิการ

สังคมซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการดูแลสวัสดิการของคนใน

ชุมชนอาทิโครงสร้างทางสังคมและสถาบันทางสังคมให้ทำหน้าที่แก้ไข

ปัญหาของสังคมประการที่สองในแง่ของประสิทธิภาพในการจัดการ

ในรูปแบบการจัดการที่เป็นรูปแบบเหมือนกันทั้งประเทศเช่นจ่ายเบี้ย

ผู้สูงอายุเท่ากันทั่วประเทศในขณะที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนในรูปแบบอื่นๆได้จึงเป็นการปิดกั้นโอกาสให้ที่จะให้มีความ

คิดริเริ่มหรือนวัตกรรมในการให้บริการได้ประการที่สาม ในการจัด

สวัสดิการสังคมเป็นเรื ่องที ่มีความเกี ่ยวเนื ่องกันในทุกมิติทุกกลุ ่ม

เป้าหมายฉะนั้นการจัดสวัสดิการสังคมจึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณา
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การแต่สภาพปัญหาที่พบคือการขาดความสามารถในการบูรณาการใน

เชิงมิติของงานและกลุ ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงประการที่สี่ แม้ว่า

ทุกฝ่ายจะมีบทบาทร่วมกันในการจัดสวัสดิการสังคมไม่ว่าจะเป็นภาค

ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นชุมชนและประชาสังคมแต่

ปัจจุบันนี้ขาดระบบการมอบหมายงานว่าภารกิจใดประเด็นใดหรือ

เรื่องใดเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรใด

องค์กรหนึ่งที่ควรจะมีบทบาทสำคัญในการจัดสวัสดิการสังคมได้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุผลหลายประการอันได้แก่เหตุผล

ที่หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณสำหรับดูแลประชาชน

พิจารณาได้จากสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้

ของรัฐบาลที ่ได้ร ับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละ25.25เหตุผลที่สอง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อประชาชนสูงกว่าหน่วย

งานราชการซึ่งความรับผิดชอบนี้เองแบ่งออกเป็นความรับผิดชอบทาง

กฎหมายเพราะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ2550กฎหมายจัดตั้งกฎหมาย

กระจายอำนาจและกฎหมายเกี ่ยวกับสวัสดิการสังคมล้วนแล้วแต่

บัญญัติว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน ความรับผิดชอบทางสังคมซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น

ในฐานะคนในท้องถิ่นฉะนั้นย่อมเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องดูแลคนใน

ท้องถิ ่นของตนเองให้ดี ความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรทางการเมืองดังนั้นต้องทำหน้าที่ตอบ

สนองปัญหาและความต้องการของประชาชนให้รวดเร็วและมีคุณภาพ

เหตุผลที่สาม การสร้างเอกภาพทางนโยบายและการทำให้เกิดการ

บูรณาการซึ่งในการจัดสวัสดิการสังคมต้องการการบูรณาการในหลาย

มิติไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยด้านสุขภาพอนามัยและด้านเศรษฐกิจ

ซึ่งด้วยภารกิจอำนาจหน้าที่ภารกิจเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นจึงสามารถบูรณาการได้ถ้าผู้บริหาร

ท้องถิ่นเล็งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาท้องถิ่นประการที่สี่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทุนทางสังคมมีความผูกพันมีความเข้าใจ

ในสภาพภูมิสังคมสภาพปัญหาสภาพความต้องการของประชาชนและ

ชุมชนเป็นทุนดังนั้นจึงสามารถสร้างคุณภาพในการจัดสวัสดิการสังคม

ทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูแลและ

รับผิดชอบงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ประการที่หนึ่ง ต้องกำหนดภารกิจให้ชัดเจนว่าภารกิจใดควรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบประการที่สองภาครัฐ

และส่วนราชการจะต้องลดการควบคุมและกำกับในเชิงรูปแบบและ

วิธีการในขณะที ่ต้องกลายเป็นผู ้ทำหน้าที ่ในการให้การสนับสนุน

องค์ความรู้และเทคนิคในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพราะการกำหนดรูปแบบและวิธีการในการจัดสวัสดิการสังคม

อันเป็นระเบียบปฏิบัต ิไม่ก ่อให้เก ิดนวัตกรรมและความคิดร ิเร ิ ่ม

ประการที่สาม ภาครัฐและส่วนราชการต้องมองว่า“องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นพันธมิตรในเชิงยุทธศาสตร์”ดังนั้นเมื่อถ่ายโอน

ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะต้องให้การช่วยเหลือ

ด้านการส่งเสริมความรู้และในกรณีที่ต้องมีการกำหนดมาตรฐานจะต้อง

เป็นมาตรฐานเชิงส่งเสริมและทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเกิด

พัฒนาการในเชิงการบริการประการที่สี่ สร้างระบบการตรวจสอบการ

ใช้งบประมาณที่มุ่งให้เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์และโปร่งใสอันเป็น

ระบบการตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ

ในการดูแลประชาชนโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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องค์กรปกครองย่อมมีความชอบธรรมทางกฎหมายและความชอบ

ธรรมทางสังคมที่จะทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนซึ่งถือเป็นพี่น้องและ

มีความผูกพันสูงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง

และมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป
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หลังจากที่ทุกฝ่ายล้วนแต่ทุ่มความพยายาม

คร่ำเคร่งและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพยายาม

หาทางออกให้กับการเมืองของสังคมไทยจนปิด

กระแสการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสียสนิททั้งๆที่เป็น

เรื่องที่มีทางออกและคำตอบกำลังจะถูกเฉลยใน

วันที ่5ตุลาคมที ่จะถึงนี ้!!!ช ่วงวันที ่1–5

กันยายนที่ผ่านมาถูกกำหนดให้เป็นช่วงสำหรับ

การสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และมีผู้เสนอตัว

ขึ้นเป็นผู้แทนของคนกทม.รวม16คนซึ่งนับว่า

เป ็นจำนวนที ่ค ่อนข้างสูงมากทีเด ียวฉะนั ้น

สำหรับวันนี้จึงควรต้องมีการกลับมาพูดถึงปัญหา

บทบาทและการทำหน้าที่ของ“กทม.”ว่าเป็น

อย่างไรรวมทั้งมองให้ไกลไปถึง“คุณสมบัติ” 

หรือ“ลักษณะ”ของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น“ผู้ว่า 

กทม.” 

พินิจ...กทม.* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่10กันยายน2551,หน้า3.
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กทม.ในวันนี้มีเงินงบประมาณสำหรับการบริหารจำนวน45,000

ล้านบาทมีประชากรในความรับผิดชอบเกือบ7ล้านคนและประชากร

แฝงอีกประมาณ5ล้านคนจึงหนีไม่พ้นการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยขนาด

ใหญ่หรือเรียกง่ายๆว่ากทม.เป็นBedtownและเพื่อตอบสนองต่อการ

เป็นBedtownกทม.จึงต้องเน้นรูปแบบการทำงานที่เป็นการจัดหาและ

พัฒนาการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆแก่คนของกทม.อย่าง

เพียงพอทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งการสร้างงานให้แก่คน

กทม.การจัดการศึกษาการแก้ไขปัญหาเรื ่องน้ำท่วมปัญหาขยะล้น

เมืองและปัญหารถติดนอกจากภารกิจต่างๆที ่ต้องตอบสนองต่อ

สถานะความเป็นกทม.ในมุมนี้แล้วกทม.เองควรต้องกลับมาคิดถึงเรื่อง

สถานะของตนเองในฐานะที่เป็น“เมืองศูนย์กลาง - แกนกลาง” ของ

ประเทศซึ่งย่อมมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของหลายๆเรื ่องไม่ว่าจะเป็น

ศูนย์กลางของการตัดสินใจศูนย์กลางเศรษฐกิจ–ธุรกิจศูนย์กลางการ

ศึกษาและการพัฒนาสังคมของประเทศฉะนั้นเพื่อตอบสนองต่อสถานะ

ดังกล่าวกทม.เองจึงต้องเร่งสร้างปรับและพัฒนาในอีกหลายๆ

ประการไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมขนส่งระบบขนส่งมวลชนระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการการผังเมืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างเมืองสีเขียวการเป็นเมืองสะอาดการเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียว

ดังจะเห็นได้จากการที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลWorld’sBest2008

จากนิตยสารการท่องเที่ยวชื่อดังของสหรัฐอเมริกาTravel+Leisureซึ่ง

ผลการโหวตจากผู้อ่านได้จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าท่องเที่ยว

อันดับ1ของโลกรวมทั้งการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของคนในเมืองและตอบสนองต่อพันธกิจของเมืองในด้านอื่นๆ

ภารกิจเหล่านี ้เป็นความท้าทายอย่างยิ ่งสำหรับคนที ่จะขึ ้นมา

ทำหน้าที่เป็น “ผู้ว่า กทม.”จึงอยู่ที่ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
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และตอบสนองต่อการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ให้ได้และความ

ยากอยู่ที่ความหลากหลายของความต้องการของคนกทม.ซึ่งมีตั้งแต่

การแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องอันเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานไปจนถึงศูนย์รวม

ของความทันสมัยด้านเทคโนโลยีที่คนชั้นกลางในเมืองต้องการรวมไป

ถึงระบบสนับสนุนที่ให้ภาคธุรกิจเอกชนสามารถอยู่ได้ความท้าทายซึ่ง

เป็นสิ่งใหม่สำหรับผู้ว่ากทม.อีกประการหนึ่งได้แก่การตอบสนองต่อ

การเป็นศูนย์กลางของประเทศซึ่งกทม.เองต้องเป็น“หัวขบวน”หลัก

ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาและด้วย

สถานะของกทม.ดังกล่าวท้ัง2แบบทำให้ต้องมองต่อไปว่า“เพือ่ตอบ

สนอง สถานะของ กทม.ดังกล่าว ผู้ว่า กทม. ควรมีลักษณะ หรือ 

คุณสมบัติอย่างไร” 

คุณลักษณะที ่สำคัญของผู ้ว ่ากทม.ควรจะประกอบไปด้วย

5ลักษณะสำคัญประการแรก ได้แก่การที่ผู้ว่าฯกทม.จะต้องเป็นผู้ที่

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความเข้าใจในสภาพภูมิสังคมของกทม.เข้าใจ

ในปัญหาและความต้องการที่หลากหลายซับซ้อนประกอบกับต้องมี

ประสบการณ์จากต่างประเทศและมีความเข้าใจในสภาพความ

เปลี ่ยนแปลงของเมืองขนาดใหญ่ที ่จะเกิดขึ ้นผู ้ว ่ากทม.ต้องเป็น

นักบริหารเมืองประการที่สองผู้ว่ากทม.จะต้องมีความสามารถใน

การสร้างความร่วมมือโดยเน้นการบริหารงานแบบเชื่อมต่อในเชิงพื้นที่

หรือการสร้างความสัมพันธ์(NetworkingGovernance)กับพื้นที่ใกล้เคียง

หรือพื้นที่มีปัญหาร่วมกันทั้งที่เป็นความสัมพันธ์กับส่วนราชการภาค

ธุรกิจเอกชนจังหวัดใกล้เคียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

ทั้งนี้เพราะลักษณะปัญหาและการเติบโตของกทม.มีความสัมพันธ์กับ

ปัญหาในอีกหลากหลายมิติและหลากหลายพื้นที่ประการที่สามผู้ว่า

กทม.ต้องเป็นนักปฏิรูประบบบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบ
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การบริหารภายในของกทม.เองเพื่อให้กทม.สามารถบริหารงานและ

ดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อสถานะบทบาทได้อย่าง

ครอบคลุมรอบด้านและมีประสิทธิภาพ ประการที่สี่ ได้แก่การที่ผู้ว่า

กทม.ต้องมีกำลังในการขับเคลื่อนและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาอันเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายของกทม.อาทิกทม.จะต้องเร่ง

แก้ไขปัญหาเรื ่องอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมายซึ ่งไม่เอื ้อต่อการเป็น

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”ประการสุดท้าย ผู้ว่า

กทม.จะต้องเน้นการทำงานที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาวิสัยทัศน์

ระยะยาวกับการตอบสนองความต้องการของประชาชน

นับจากนี้ไปจากที่  “กทม. เคยเป็นเมืองที่คนตกท่อ” จะไปสู่ 

“เมืองที่เป็นแกนกลางของการพัฒนาประเทศ” อย่างสมบูรณ์ได้

หรือไม่อย่างไร คำตอบอยู่ในมือของคน กทม. และร่วมกันชี้ชะตา

ของ กทม. และประเทศได้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2551 
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แม้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะปิดฉากลง

แต่นั ่นคือการเริ ่มต้นการทำงานของผู ้ที ่จะทำ

หน้าที ่ผู ้ว ่ากทม.คนที ่จะมาบริหารมหานคร

ชั้นยอดและนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับ

ว่าที ่ผู ้ว่ากทม.ที ่จะต้องผลักดันให้สิ ่งที ่ตนได้

สัญญาผ่านนโยบายต่างๆให้ปรากฏแก่สายตา

ของสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตาคน

กทม.

ทำอย่างไรให้นโยบายที่หาเสียงไว้ ปรากฏ

เป็นจริงต่อสาธารณะชน ??   

1. การปรับแก้กฎหมายจัดตั้ง กทม. ให้

มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเจตนารมณ์

ภาระเบื้องหน้าของผู้ว่าฯ กทม.* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่8ตุลาคม2551,หน้า3.
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ในการเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”:กทม.มี

ฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วยเจตนารมณ์ที่

มุ่งหวังให้พื้นที่กทม.ซึ่งเป็นเขตเมืองนครหลวงและเป็นเมืองมหานคร

(MegaMetropolis)มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องเหมาะสมแต่แท้จริง

แล้วในแก้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.

2528ได้ให้อำนาจและกำหนดหน้าที ่ของกทม.ไม่ได้แตกต่างจาก

เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปดังนั้นเพื่อ

ตอบสนองต่อการเป็น“มหานคร”ของประเทศไทยเห็นควรให้มีการ

ปรับแก้พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับ

สถานะของกทม.และความคาดหวังของประเทศต่อกทม.

2. การสร้างสมดุลระหว่างกำกับดูแลและความเป็นอิสระใน

การดำเนินงานของ กทม.:ในการบริหารงานของกทม.ยังขาด

ความสมดุลกันระหว่างความเป็นอิสระในการดำเนินงานและการกำกับ

ดูแลจากรัฐบาลเพราะในหลายกรณีแม้ว่ากทม.จะมีอำนาจหน้าที่

โดยตรงแต่ในบางขั้นตอนยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยก่อนและความไม่สมดุลตรงจุดนี ้เป็นระบบการ

ควบคุมการบริหารซึ ่งเป็นการจำกัดอำนาจหน้าที ่ในการทำงานจน

ทำให้คนเป็นผู้ว่ากทม.อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเรียกได้ว่า

เป็นการปิดกั้นความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆของกทม.ทางออกคือ

ต้องสร้างกลไกในการกำกับดูแลที่ปลอดจากการใช้ดุลพินิจอันเกี่ยวเนื่อง

กับความขัดแย้งทางการเมืองและปลอดการแทรกแซงจากการเมือง

ระดับชาติขณะเดียวกันต้องใช้อำนาจในการติดตามตรวจสอบและ

กำกับดูแลจากภาคประชาชนประชาสังคมชุมชนในเขตกทม.ในการ

ทำหน้าที่ในฐานะ “ผู้กำกับดูแล”อีกองค์กรหนึ่ง
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3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ 

กทม.:กทม.ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ซึ่งต้องการ

การจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายรูปแบบเนื่องจากสภาพความ

หลากหลายในปัญหาและความต้องการของประชาชนและความหลาก

หลายในเชิงพื้นที่ดังนั้นเพื่อให้กทม.สามารถตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้

ได้จึงต้องมีการให้อำนาจแก่กทม.ในการบริหารจัดการที่เบ็ดเสร็จเพื่อ

การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการให้อำนาจแก่กทม.ให้

สามารถจัดตั้งองค์กรการจัดบริการสาธารณะซึ่งมีความหลากหลาย

ทั้งในเชิงรูปแบบและวิธีการในการจัดบริการสาธารณะรวมทั้งการเปิด

โอกาสให้กทม.สามารถที่จะร่วมกิจการบางอย่างอันเป็นการบริการ

สาธารณะร่วมกับนิติบุคคลได้นอกจากนี้เพื ่อให้กทม.สามารถจัด

บริการสาธารณะท่ีมีมาตรฐานตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

และทั่วถึงนั้นจะต้องมีการปรับแก้ที่ฐานโครงสร้างรายได้และฐานอำนาจ

ของกทม. เพ ื ่ อให ้กทม.ม ีอำนาจในการเร ียกเก ็บภาษ ีและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆได้อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับกทม.เป็นต้น

4. การสร้างและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ชัดเจน:

กทม.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ

ต่อชีวิตของคนร่วม12ล้านคน(รวมประชากรแฝง)และด้วยลักษณะ

ของกทม.ที่เป็นเมืองโตเดี่ยวทำให้พื้นที่กทม.มีความหลายหลายใน

เรื่องจำนวนประชากรสภาวะทางเศรษฐกิจจนเรียกได้ว่าในกทม.มี

ทั้งคนรวยอาศัยในตึกระฟ้าจนถึงไม่มีจะกินและต้องนอนใต้สะพานมี

ตั้งแต่ความต้องการให้จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยไป

จนถึงความต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องและความหลากหลาย

เหล่านี ้ทำให้ผู ้ว ่ากทม.ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการและการ
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กำหนดยุทธศาสตร์ของกทม.ให้ชัดเจนต่อการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย

และซับซ้อนอย่างเป็นระบบ

5. การกำหนดหนา้ทีข่อง กทม. ในฐานะเมอืงชัน้นำของโลก:

กทม.ไม่ได้เป็นเพียงจังหวัดหนึ่งที ่มีประชากรมากที่สุดเท่านั ้นแต่

กทม.เป็นมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นแกนกลางในการพัฒนา

ประเทศของประเทศไทยดังนั ้นผู ้ว่ากทม.จึงต้องเข้าใจในสถานะ

ตำแหน่งแห่งที่ของกทม.ในมิติความสัมพันธ์ระดับต่างๆต้องเข้าใจใน

ปัญหาและตีโจทย์ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ให้ได้พร้อมทั้งต้องมีวิสัย

ทัศน์ที ่กว้างไกลเห็นความเชื ่อมโยงกันระหว่างการพัฒนากทม.–

ประเทศภายใต้ความสัมพันธ์ในระดับสากลโดยทำหน้าที่ในการสร้าง

บรรยากาศและกระตุ้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง

วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมของกทม.เพื่อเป็นจุดหมุนในการพัฒนาประเทศ

ต่อไป

6.  การพัฒนาความสามารถในการสร้างการบริหารแบบ

เชื่อมต่อในเชิงพื้นที่ :ผู ้ว ่ากทม.จะต้องมีความสามารถในการ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในพื้นที่ได้โดยการวิเคราะห์ปัญหา

จะต้องมองให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ความเช่ือมโยงของแต่ละปัญหา

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กทม.และจังหวัดปริมณฑลและสร้างระบบการบริหาร

งานแบบเชื่อมต่อในเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนและทั้งหมดต้องร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบฉะนั ้นกทม.ก็ไม่สามารถที ่จะทำงานแบบ

โดดเดี่ยวโดดเด่นโดยลำพังแล้วเพราะต้องทำงานร่วมกันในลักษณะ 

“เครือข่าย”  
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7. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน :ผู้ว่ากทม.ต้องเร่ง

ใช้โอกาสที่ประชาชนกำลังตื่นตัวและต้องการการมีส่วนร่วมโดยผู้ว่า

กทม.ต้องเร่งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและจัดระบบต่างๆให้เอื้อต่อการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานโดยอาจเริ่มจากการทำให้คน

กทม.รู้จักบทบาทอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกทม.ทั้งนี้เพื่อ

ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญบทบาทอำนาจหน้าที่ของกทม.

และก้าวเข้าสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับกทม.ประกอบกับ

กทม.ต้องสร้างช่องทางกลไกต่างๆเพื่อให้คนกทม.สามารถเข้ามีส่วน

ร่วมได้โดยสะดวก

8. การปฏิรูประบบการบริหารงานภายในของ กทม. :เพื่อให้

เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานภายในของ

กทม.จำเป็นจะต้องมีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดวางระบบ

การบริหารใหม่ซึ ่งจะเป็นการปฏิรูปการบริหารงานเพื ่อให้เกิดการ

ขับเคลื ่อนและตอบสนองต่อทิศทางนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา

กทม.ภายใต้การนำของผู้ว่ากทม.

ข้อเสนอนี้เป็นข้อพิจารณาของผู้ว่า กทม. ที่จะนำพามหานคร

ชั้นนำไปสู่ฝันที่เป็นจริง 
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หลังจากที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับบรรยา-

กาศของการมุ่งเอาชนะคะคานอย่างเอาจริงโดย

ละเลยและเพิกเฉยต่อกฎหมายหรือนิติรัฐอันเป็น

หลักสำคัญในการอยู่ร่วมกันของคนทั้งประเทศ

และเมื่อวันที่2ธันวาคม2551ที่ผ่านมาทุกอย่าง

ก็ค ่อยคลี ่คลายลงทีละเล็กละน้อยเมื ่อศาล

รัฐธรรมนูญประกาศยุบพรรคการเมืองใหญ่3

พรรคกลุ่มพันธมิตรฯถอนตัวและส่งคืนสนามบิน

สุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและทำเนียบ

รัฐบาลและแม้ว่าปัญหาหลายประการจะมีความ

การตั้งรัฐบาล : ขั้วเดิม เปลี่ยนขั้ว หรือ ไม่มีขั้ว* 

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นองค์กรต้นสังกัดของผู้เขียน

ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่10ธันวาคม2551,หน้า3.
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ชัดเจนและมีทางออกแต่อีกหลายปัญหาก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นในเร็ววัน

เสมือนหนึ่งโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ ้นกับคนไข้ที ่หมดแรงอ่อนแอและ

ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกับสังคมไทยที่กำลังบอบช้ำ

ด้วยสารพัดโรคที่รุมเร้า

พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์และพื้นที่ข่าวทางการเมืองถูกเปลี่ยนไป

ข่าวการชุมนุมเรียกร้องและยึดพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปสู่ข่าวการจัดตั้ง

รัฐบาลและประเด็นร้อนทางการเมืองในพื้นที่สื่อและหน้าจอSMSเป็น

ข่าวการจับขั้วทางการเมืองของพรรคการเมืองภายใต้เงื่อนไขของสูตร

ทางคณิตศาสตร์และประเด็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เองที่อาจจะ

เป็นเหตุให้เกิดการเผชิญหน้ากันอีกครั ้งและบรรยากาศที ่เร ียกว่า

“มาคุ”อันเป็นบรรยากาศแห่งความอึดอัดหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจ

กันก็อาจจะหวนกลับมาอีกครั ้งหนึ่งและเมื ่อนั ้นความเสียหายของ

ประเทศจะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดสำหรับคนไทยและ

สังคมไทยไปตราบนานเท่านาน

ความบอบช้ำทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น

ว่าประเทศจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่เข้ามาทำหน้าที่ในการแก้ปัญหา 

เยียวยา และฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ฉะนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลควรมีข้อ

พิจารณาที่ต้องคำนึงถึงมากกว่าโจทย์ทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายอัน

ได้แก่การเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตยว่าการเมืองเป็นระบบที่

แก้ไขปัญหาได้ด้วยการรักษาระบอบการเมืองในรูปของสภาผู ้แทน

ราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญฯและพึงตระหนักเสมอว่าสังคมไทยอยากเห็น

ความสงบความสามัคคีการเคารพกฎหมายและความจริงใจไว้ใจ

ซ่ึงกันและกันดังน้ันในสภาวการณ์เช่นน้ีสตูรทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสตูร

166–15–9–10–24–37หรือจะเป็นสูตร181–5–2–20–24

อันเป็นหลักเสียงข้างมากในสภาฯอาจจะไม่สมควรนำมาใช้ได้ใน
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สถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในการเลือกตั้ง

ซ่อมตามมาตรา109(1)ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน45วันข้างหน้าพรรคฯใด

จะชนะการเลือกตั้งประกอบกับความไม่แน่ชัดในส่วนของสถานะและ

การดำรงอยู่ของส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคฯที่ถูกยุบเหล่านี้

ล้วนแต่เป็นตัวแปรทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลทั้งสิ้น

และการจับขั ้วทางการเมืองตามสูตรคณิตศาสตร์อย่างง่ายข้างต้น

บนฐานคิดว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากพรรคฯที่หนึ่งจึงอาจเป็นชนวน

ให้เกิดการชุมนุมข้ึนอีกคร้ังดังน้ันอาจต้องลืมจารีตนิยมเก่ียวกับการจัดต้ัง

รัฐบาลในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าผู้นำรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี

ต้องมาจากพรรคฯที่หนึ่งซึ่งเป็นพรรคฯที่ได้เสียงข้างมากในสภาใน

ขณะที่หัวหน้าพรรคฯที่สองต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเสียรวมทั้ง

เลิกพูดว่าใครแพ้–ใครชนะในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะขณะนี้และใน

อนาคตหากประเทศไทยยังตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทุกคนและ

ประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นผู้แพ้ทั้งสิ้นฉะนั้นข้อเสนอทางเลือกเพื่อ

พิจารณาสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์เช่นนี้คือการเปลี่ยน

ขั้ว หรือการไม่มีขั้วทางการเมือง โดยการเปลี่ยนขั้ว หมายถึง 

เป็นการเปลี่ยนพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งกลุ่มที่สนับสนุนขั้ว

การเมืองเดิมอาจจะมีปฏิกิริยาที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจ ส่วนการ

ไม่มีขั้วทางการเมือง หมายถึง การที่ทุกพรรคเป็นพรรครัฐบาล

ร่วม หรือ รัฐบาลแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามทั้ง2กรณีผู ้ที ่จะดำรง

ตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรียังคงต้องเป็นส.ส.เพื่อรักษากติกาตาม

รัฐธรรมนูญซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคฯอันดับที่หนึ่งหรือพรรค

อันดับที่สองและต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมมีภาวะ

ผู้นำเป็นที่ยอมรับของบรรดาส.ส.ประชาชนบรรดาภาคธุรกิจเอกชน

และต่างประเทศ
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รัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นนี้มีหน้าที่ประการสำคัญได้แก่การเร่ง

สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศจากทุกภาคส่วนโดยมุ่งแก้ไข

ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่และต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ในสายตา

ของนานาประเทศนอกจากนี้ต้องเร่งออกกฎหมายหลายฉบับที่สำคัญ

และจำเป็นซึ ่งได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเพื ่อคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน

ฉะนั ้นการอยู ่ในวาระของรัฐบาลจึงมีหลายเงื ่อนไขที ่จะต้อง

พิจารณาอันประกอบด้วยประการแรกจะต้องสร้างความไว้วางใจแก่

สาธารณชนว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญฯเพื ่อตนเองหรือพวกพ้องและ

หากมีการชุมนุมต้องพยายามให้อยู่ในกรอบกฎหมายและไม่ใช้ความ

รุนแรงประการที่สองหากมีความต้องการที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญฯ

เห็นควรให้มีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญฯและนำ

ข้อมูลที ่ได้เข้าสู ่ระบบการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯอย่างเป็นระบบต่อไป

ประการสุดท้ายต้องมีวาระการอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งอาจจะเป็น

หนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่งทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมและหรือบางกรณีอาจ

จะกำหนดว่าเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อทุกอย่างคลี่คลายและจะมีการยุบสภา

ต่อไป

ข้อเสนอข้างต้นอาจจะทำให้หลายฝ่ายไม่ค่อยพอใจนักแต่สำหรับ

ประเทศไทยเองผู้เขียนคิดว่าข้อเสนอนี้อยู่บนฐานคิดที่ว่า “การเมือง

ต้องแก้ด้วยการเมือง” และผมเองเห็นว่าการเปลี่ยนขั้วทางการ

เมือง หรือ การไม่มีขั้วทางการเมืองเป็นการเรียกศรัทธาของ

ประชาชนที่จางหายไปต่อระบบการเมืองและนักการเมือง  และ

เป็นการเมืองเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง 



��
บทความ

คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย 

สังคมไทยปัจจุบ ันต้องเผชิญกับสภาวะ

ปัญหาอันเป็นผลพวงแห่งการพัฒนาในยุคโลกา-

ภิวัฒน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“กระแสทุนนิยม”  

อ ันก ่อให ้ เก ิดป ัญหาทางส ั งคม เศรษฐก ิจ

การเมืองและสิ ่งแวดล้อมจนเรียกได้ว ่าเป็น

“ความวิกฤต”ของสังคมไทยวิกฤตเหล่านี้เองที่

เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของรากฐาน

ของโครงสร้างของสังคมไทยฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่

จะพลิกฟื ้นสังคมไทยได้นั ้นจึงจำเป็นที ่จะต้อง

“วางโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางสังคม” 

สถาปัตยกรรมทางสังคม : ทางเลือกใหม่ของคนไทย* 

*สรุปความจากการบรรยายในงานประชุมประจำปี2552จากวิสัยทัศน์

2570....สู่แผนฯ11จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(สศช.)

ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่9กันยายน2552,หน้า3.
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เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของสังคมตั้งแต่ระดับฐานรากซึ่งเริ ่มจาก

ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ

หากจะเปรียบกับการสร้างสถาปัตยกรรมทางสังคมกับการสร้าง

บ้านหนึ่งหลังคงจะต้องเริ่มจากการปรับพื้นที่ซึ่งก็คือการสร้างฐานราก

ในการพัฒนาสังคมอันเป็นการสร้างและปรับให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ

สามารถและมีความเข้มแข็งในการพัฒนาตนเองโดยภาครัฐจะต้อง

เป็นทำหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอาทิรัฐจะต้อง

สร้างหลักประกันในการให้บริการที่เน้นเรื ่องคุณภาพและหลักความ

เท่าเทียมการจัดสรรทรัพยากรในสังคมให้เกิดความสมดุลและความ

มั ่นคงการกระจายให้ชุมชนท้องถิ ่นและผู ้ด้อยโอกาสกลุ ่มต่างๆ

สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งการ

พัฒนาระบบสุขภาพและระบบการศึกษาให้ม ีประสิทธ ิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นต้นภารกิจดังกล่าวล้วนเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้อง

ริเริ่มและดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ทั้งใน

ระดับชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงระดับสังคมเมืองอย่างมั่นคงและเท่าเทียม

กันและเมื่อทุกพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแล้วสิ่งสำคัญ

ประการต่อมาที่จะต้องเร่งสร้างคือการสร้างคุณค่าหลักของสังคมให้แก่

สมาชิกในสังคมซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักหรือเสาเข็มของบ้านเพื่อให้

เกิดสังคมที่มีคุณภาพซึ่งคุณค่าหลักของสังคมดังกล่าวประกอบไปด้วย

คุณค่า7ประการประกอบด้วย

 1)การสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและความยึดมั่นใน

ความถูกต้อง

 2)การสร ้างค่านิยมประชาธิปไตยการเคารพในความ

แตกต่างของคนในสังคมรวมไปถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพ

ของคนอื่นแต่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
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 3)การเคารพกฎหมายที่เป็นธรรมคือการใช้หลักกฎหมาย

และเคารพและปฏิบัติในกติกาของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

 4)การสร้างค่านิยมของการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอันเป็นการ

ส่งเสริมให้คนในสังคมสร้างและพยายามเรียนรู้สิ ่งต่างๆ

ผ ่านการกระทำและสามารถปร ับต ัว เองให ้ เข ้าก ับ

สภาวการณ์ที่เป็นอยู่โดยใช้ปัญญาเป็นแรงขับเคลื่อน

 5)การสร้างทุนทางสังคมร่วมกันอาทิการเอื้ออาทรต่อกัน

การพึ่งพากันของคนในสังคม

 6)หลักการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

และ

 7)หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรก็ตามในแต่ละพื้นที่

จะต้องแสวงหาช่องทางในการ“สร้าง”และ“ใส่”

คุณค่าทั้ง7ประการดังกล่าวโดยผ่านสถาบันทางสังคมที่สำคัญ

เช่นในระบบการศึกษาสถาบันการศึกษาควรเพิ่มการเรียนการสอนที่

เน้นเรื่องคุณค่าและค่านิยมในหลักสูตรนอกจากนี้ครอบครัวซึ่งนับเป็น

สถาบันที่สำคัญจะต้องเร่งสร้างและใส่คุณค่าดังกล่าวโดยผ่านการอบรม

บ่มเพาะสั่งสอนภายในครอบครัวรวมไปถึงการสร้างคุณค่าผ่านการ

ขัดเกลาโดยหลักคำสอนของสถาบันพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของคนในสังคมรวมทั้งสถาบันสื่อสารมวลชนจะต้องเป็นช่องทาง

สำคัญในการสร้างคุณค่าและค่านิยมโดยใช้สื่อเป็นตัวสร้างและเป็นตัว

ดึงดูดให้คนในสังคมเรียนรู้และซึมซับค่านิยมพื้นฐานดังกล่าวร่วมกัน

อย่างไรก็ตามการดำเนินการเพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการ

สร้างสังคมที่มีคุณภาพรัฐและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกัน

สร้างระบบสนับสนุนการวางหลักประกันเพื่อให้เกิดการขยายตัวของ
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คุณค่าและค่านิยมหลักในสังคมอาทิภาครัฐต้องลดบทบาทบางอย่าง

เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้ทำหน้าที่แทนเพื่อสร้างสำนึกความเป็นเจ้าของ

ร่วมกันภาคเอกชนเองก็ต้องเร่งสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์

ขององค์กรและผลประโยชน์ของชุมชนโดยใช้ค่านิยมหลักของสังคมเป็น

ตัวเชื่อมโยงในการพัฒนาคนในชุมชนสถาบันครอบครัวจะต้องเร่งสร้าง

และเร่งให้เกิดการซึมซับคุณค่าดังกล่าวผ่านการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอน

และการเรียนรู้ร่วมกันของคนภายในครอบครัวสุดท้ายภาคประชาชน

จะต้องเคารพและยึดมั่นในกติกาทางสังคมที่ถูกกำหนดไว้ร่วมกนั

ต่อจากนั้นเพื่อให้บ้านน่าอยู่ซึ ่งก็ไม่ต่างจากการทำให้สังคมมี

คุณภาพนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการที่คนในบ้านหรือสมาชิกของ

สังคมจะต้องสามารถพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจมีความรู้มีทุนและมี

ทักษะในการประกอบอาชีพฉะนั้นภาครัฐในฐานะองค์กรหลักในการ

สร้างสังคมให้น่าอยู่จะต้องเร่งส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนา

ความสามารถของแรงงานและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้

แก่ผู้ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพในเทคโนโลยีทางการผลิตและ

พัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเป็นต้นนอกจากการให้ความ

สำคัญกับการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจซ่ึงก็คือห้องทำงานแล้วบ้านท่ีน่าอยู่

จะต้องมีห้องนอนซึ่งก็คือมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคง

ในชีวิตและทรัพย์สินการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นต้น

องค์ประกอบสุดท้ายสำหรับเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่ได้แก่

หลังคาซึ ่งก็หมายถึงการที ่จะต้องเร ่งสร้างระบบการปกป้องและ

สร้างภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมไทยภายใต้กระแส

โลกาภิวัฒน์ซึ ่งก็คือการสร้างความดีงามของคนในสังคมการสร้าง

ค่านิยมในการเคารพกฎหมายที ่เป็นธรรมและทันสมัยการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมให้สามารถปกป้องและปฏิบัติต่อคนในสังคมอย่าง
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เท่าเทียมรวมไปถึงการสร้างการปกครองและการบริหารประเทศของ

ภาครัฐที่ดีและการเคารพในกติการ่วมกันของคนในสังคม

แนวทางการสร้างสถาปัตยกรรมทางสังคมหรือการหาทาง

เลือกใหม่ในการพัฒนาคนและสังคมไทยในปัจจุบันจะเกิดขึ้นได้

ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ของการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการ

ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยพัฒนาจากฐานรากของสังคมไทยให้มี

ความเข็มแข้ ง เพื่ อสามารถรองรับคุณภาพทางสั งคมที่ มี  

การออกแบบโดยใช้มิติทางด้านคุณค่าและค่านิยมอันเป็นแรง  

ขับเคลื่อนให้เกิดโครงสร้างของสังคมที่มีคุณภาพต่อไป 
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การเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศจำนวน2,959

แห่งเมื่อวันที่6กันยายน2552ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่

ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิง

พัฒนาการของประชาธิปไตยท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี

ไม ่ว ่าจะเป ็นในเร ื ่องของการเล ือกตั ้งท ี ่ เป ็น

การเมืองเชิงนโยบายรูปแบบการเลือกตั ้งเชิง

สมานฉันท์และการสะท้อนถึงการรับรู้และเข้าใจ

ของประชาชนต่อบทบาทของนายกอบต.ซึ่งภาพ

สะท้อนเหล่านี้เองที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่า“การ

ปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนา

ประชาธิปไตย” ดังจะกล่าวในรายละเอียด

ต่อไป

การเลือกตั้งนายก อบต. :  
สะท้อนความเป็นประชาธิปไตย* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่14ตุลาคม2552,หน้า3.
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1. การรับรู้และและเข้าใจในบทบาทของนายก อบต. : เกือบ

15ปีที่ผ่านมาของการมีอบต.ประชาชนเริ่มเข้าใจถึงบทบาทของอบต.

และบทบาทของนายกอบต.ว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรและสามารถ

สร้างประโยชน์มาสู่คนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใดและเชื ่อแน่ว่า

ประชาชนเองก็ต้องเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการมีนายก

อบต.เพราะนายกอบต.เป็นผู ้ที ่ใกล้ชิดกับประชาชนเปรียบเสมือน

ตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจะสามารถแก้ปัญหาให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่นได้รวดเร็วในขณะเดียวกันประชาชนจะทราบและ

คำนึงถึงการเลือกบุคคลที่เข้าไปเป็นตัวแทนของเขานั้นจะต้องทำหน้าที่

อะไรและประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างในการเลือกบุคคลคนนั้น

เข้าไปเป็นนายกอบต.ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองระดับ

ท้องถิ่นจะมองถึงบุคคลที่จะผ่านการคัดสรรจะต้องสามารถ“พึ่งพา” 

หรือ“ลดความขาดแคลน”ของคนภายในท้องถิ่นและเมื่อประชาชน

เข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที ่ของนายกอบต.แล้วประชาชนก็จะ

เป็นกลุ ่มที ่มีบทบาทสำคัญในการเสนอปัญหาความต้องการร่วม

พิจารณากิจกรรมโครงการพร้อมทั้งร่วมรับผลประโยชน์และร่วม

ติดตามตรวจสอบการทำงานของอบต.รวมทั้งการทำงานของบุคคล

นั้นๆที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนต่อไป

2. การเลือกตั้งนายก อบต. ช่วยส่งเสริมการเมืองเชิง

นโยบาย :  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ฉบับที่4พ.ศ.2546ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.โดยตรง

จากประชาชนซึ่งหมายความว่าหลังจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อำนาจ

ในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกนายกอบต.จะเปลี่ยนจากอำนาจ

ของสภาท้องถิ ่นไปสู่อำนาจของประชาชนดังนั ้นจำเป็นอย่างยิ ่งที ่

ผู ้สมัครนายกอบต.จะต้องหาเสียงโดยการนำเสนอวิสัยทัศน์แนว
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นโยบายการพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสำหรับ

รูปแบบการหาเสียงในปัจจุบันไม่ได้เน้นที่ความใกล้ชิดหรือความเป็น

เครือญาติในขณะที ่เน้นเรื ่องนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู ้สมัครที ่

สามารถนำมาพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีมากขึ้นเพราะ

ฉะนั ้นที ่ผ่านมาจะเห็นว่าในหลายพื้นที ่มีการเปิดเวทีเพื ่อให้บรรดา

ผู้สมัครได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอนโยบายต่างๆเหล่านี้

ทำให้เกิดการพัฒนาการเมืองที่เรียกว่า “การเมืองเชิงนโยบาย” มาก

ขึ ้นประชาชนจะพิจารณาวิสัยทัศน์และนโยบายที ่สามารถนำมา

พัฒนาท้องถิ่นในเชิงเปรียบเทียบและสามารถตรวจสอบการทำงานของ

นายกอบต.ได้มากขึ้นซึ่งนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนให้เห็นถึง

บทบาทและการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย

3. กระบวนการคัดสรรบุคคลในระบอบประชาธิปไตยบน

ฐานการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ : ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นการ

เลือกตั้งเป็นเพียงกติกาหนึ่งในการคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาเป็นตัวแทน

ของประชาชนและโดยทั่วไปที่มักจะได้ยินได้ฟังมาก็จะเห็นว่าหลังจาก

การเลือกตั้งผ่านพ้นทั้งผู้สมัครทั้งคนในเขตเลือกตั้งก็มักจะแตกแยกกัน

ดังนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขและพัฒนาคือทำอย่างไรที่เมื่อผ่านการเลือกตั้ง

แล้วทุกคนทุกฝ่ายจะสามัคคีปรองดองกันเช่นเดิมปัจจุบันระบบการ

เลือกตั้งระดับชาติเชิงสมานฉันท์นั้นยังมีอยู่น้อยในสังคมไทยแต่หาก

มองการเมืองในระดับท้องถิ่นแล้วระบบการเลือกตั้งค่อนข้างมีความ

สมานฉันท์ให้เห็นมากพอสมควรการใส่ร้ายป้ายสีกันมีน้อยเพราะ

ระบบความสัมพันธ์ของการออกเสียงเลือกตั ้งกับผู ้สมัครมีความ

เกี่ยวข้องกันเนื่องจากการเลือกตั้งนายกอบต.ซึ่งเป็นการเมืองในระดับ

ท้องถิ่นมีพื้นที่ในการแข่งขันไม่มากนักความสนิทสนมและรู้จักกันใน
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พื้นที่จึงเกิดขึ้นง่ายและทั่วถึงซึ่งจะแตกต่างกับการปกครองในระดับชาติ

เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งนายกอบต.จึงเป็นพัฒนาการที่ดีของระบบการ

เลือกตั ้งเชิงสมานฉันท์และเป็นจุดสำคัญของพัฒนาการปกครอง

ท้องถิ่นในระบบการเลือกตั้งในปัจจุบัน

4. การเลือกตั้งนายก อบต. เป็นกลไกในการสร้างบทเรียน

ทางการเมืองให้แก่ประชาชน : ปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจอำนาจ

หน้าที่บุคลากรและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม

มากขึ้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะ

ให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่และการเมืองท้องถิ่นก็เริ่มมีอิทธิพลต่อ

ประชาชนในพื ้นที ่ค่อนข้างมากและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่นและแก้ปัญหาความขาดแคลนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและนายก

อบต.ก็เป็นบุคคลสำคัญที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการทำงานของ

อบต.ความคึกคักในช่วงก่อนการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบต.ย่อมเป็น

สิ่งที่สะท้อนถึงความสนใจทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นฉะนั้น

กระบวนการในการคัดสรรและได้มาซึ่งนายกอบต.จึงเป็นกระบวนการที่

สำคัญยิ่งและการเลือกตั้งนายกอบต.นี้เองก็เป็นกลไกสำคัญในการ

สร้างการเรียนรู ้ทางการเมืองให้กับประชาชนเริ ่มตั ้งแต่การรู ้จักคิด

วิเคราะห์ไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการ

บริหารจัดการท้องถิ่นและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการและการเรียนรู้

ของประชาชนเกี ่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบต.คือการที่ประชาชน

ประชาคมหรือหน่วยงานในพื้นที่รวมตัวกันเพื่อจัดให้มีเวที“ดีเบส” 

(Debate)ของผู ้สมัครนายกอบต.ของอบต.บัวใหญ่อำเภอนาน้อย

จังหวัดน่านและอบต.ศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและนั่นก็

หมายความว่าประชาชนในท้องถิ่นเลือกและตัดสินใจบนฐานนโยบาย
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และวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นสำคัญและการจัด“ดีเบส”ในลักษณะนี้

นับเป็นการลดการแข่งขันแบบ“ใต้ดิน” อันเป็นการส่งเสริมให้การเมือง

ท้องถิ่นเป็นการเมืองสุจริตและโปร่งใส

“การเลือกตั้ง” เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในวิถีการเมือง

ระบอบประชาธิปไตย และเป็นเพียงจุดก้าวแรกของประชาชนใน

การเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองเท่านั้น  ดังนั้นจากข้อมูล

สถิติที่ว่าประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 6 

กันยายน 52 สูงกว่าร้อยละ 70 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการ

ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนความสำเร็จในระยะยาว

คือการที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความใส่ใจ รู้สึกเป็นเจ้าของ  

ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของ อบต. ตลอดการ

ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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สภาพปัญหาความขัดแย้งความแปลกแยก

ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทำให้ต้องย้อนกลับมาพิจารณาว่าในอดีตสังคม

ไทย “ยึดโยงสังคม”ไว้อย่างไรเพื ่อที ่จะเป็น

แนวทางสำหรับการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับ

สังคมไทยโดยพบว่าสิ ่งสำคัญในการยึดโยง

สังคมของไทยในอดีตนั ้นมีอยู ่2ประการหลัก

ได้แก่สถาบันหลักทางสังคมและการมีกิจกรรม

ทางสังคมร่วมกันดังจะกล่าวในรายละเอียด

ต่อไป

สิ่งที่ทำหน้าที่ยึดโยงสังคมไทยไว้ประการ

แรกได้แก่โครงสร้างทางวัฒนธรรมของสังคม

ไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและไม่

แนวทางเพื่อสร้างภูมิต้านทานแก่สังคมไทย* 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่11พฤศจิกายน2552,หน้า3.
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เหมือนคนอื่นซึ่งสิ่งนี้เองมีผลต่อความรักความสามัคคีความเอื้ออาทร

ต่อกันประกอบด้วย3สถาบันหลักได้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง

สถาบันพระมหากษัตริย์นี้เองเป็นจุดยึดโยงที่สำคัญตั้งแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบันแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้เริ่มมีความน่าเป็นห่วงมากขึ้นเพราะหลายคน

ได้ใช้โอกาสในการที่สถาบันนี้เป็นสถาบันหลักมาใช้เพื่อประโยชน์หลาย

เรื ่องและเรามักจะได้ยินคำพูดข้อเขียนบทสัมภาษณ์ที่จาบจ้วงอยู่

หลายครั้งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยของสังคมเราที่พวก

เราในฐานะที่เป็นข้าพระบาทนั้นอาจต้องกลับมาคิดกันว่าเราจะทำ

อย่างไรกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถาบันศาสนา เป็น

สถาบันที่ช่วยยึดโยงสังคมและช่วยรับเอาปัญหาต่างๆของสังคมไว้มาก

สถาบันศาสนาทุกศาสนาเป็นที่สร้างความดีงามให้กับคนทุกศาสนา

อาทิกรณีของศาสนาพุทธจะเห็นว่าเมื่อก่อนเด็กกำพร้าเด็กไม่มีที่เรียน

เด็กยากจนไปวัดได้คำตอบทุกอย่างได้บวชได้เรียนได้กล่อมเกลาได้มี

อาหารได้มีที่พักพิงได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้ศาสนาจึงเป็น

สถาบันที่ช่วยรับเอาปัญหาความรุนแรงปัญหาความขัดแย้งในสังคม

หมู่บ้านไว้มากฉะนั้นวันนี้จำเป็นที่จะต้องกลับมาคิดว่าสถาบันเหล่านี้

สามารถทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงใดเด็กและเยาวชนสมัยนี้ไปวัดกัน

บ่อยหรือไม่สถาบันเครือญาติและชุมชน สถาบันกลุ ่มนี ้มีความ

สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสองสถาบันที่กล่าวถึงข้างต้นเพราะในชุมชนมี

ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติที่ทำหน้าที่ช่วยดูแลและเอื้ออาทรซึ่งกันและ

กันแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติหรือพี่น้องกันแต่ทุกคนในชุมชนเป็นหนึ่ง

เสมือนเครือญาติกันที่สำคัญก่อนที่ระบบราชการหรือส่วนราชการจะ

เข้าไปบริการในพื้นที่ชุมชนก็สามารถดูแลกันเองมาโดยตลอดคำถาม

ก็คือว่าปัจจุบันน้ีสังคมไทยยังคงมีความเอ้ืออาทรเป็นพ่ีน้องกันอยูห่รือไม่

ประการที่สอง สิ่งที่สำคัญซึ่งวันนี้เริ ่มจางหายไปจากสังคมไทย

ก็คือ “การมีกิจกรรมร่วมกันในการแก้ปัญหา” รวมทั้งการร่วมกันใน
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การพัฒนาชุมชนพัฒนาพื้นที่ต่างๆซึ่งในอดีตมีการร่วมมือกันโดยไม่

ต้องบอกว่าเป็นการประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นกระบวนการทำแผน

ชุมชนทุกคนร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่และร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วย

ความรูสึ้กเป็นเจ้าของและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันความแปลกแยกเกิดข้ึน

ในเกือบจะทุกชุมชนหมู่บ้านการทำประโยชน์การใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ไม่มีถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องหวนกลับมาคิดว่า “ถึงเวลาแล้วที่

จะต้องกลับไปสู่ความงดงามแบบในอดีต”เพราะการที่คนในชุมชนมี

กิจกรรมทางสังคมร่วมกันทำให้เกิด“จิตวิญญาณ”  

ในสภาพการณ์ปัจจุบันสถาบันศาสนามีบทบาทน้อยลงสถาบัน

ที่เคารพนับถือก็ดูจะมีความสำคัญน้อยลงเพราะเราไปสนใจเรื่องอื่น

มากขึ้นในขณะที่สังคมไทยมีต้นทุนอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้

ให้เป็นประโยชน์ฉะนั ้นจำเป็นแล้วที ่สังคมไทยต้องถูกตอกเสาเข็ม

โดยเสาเข็มที่ควรตอกให้กับสังคมไทยมี5เสาด้วยกันได้แก่เสาหลัก  

ที่หนึ่ง : คุณค่า หรือ ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ในหนังสือ

เรื่อง“คำพ่อสอน”หน้า71ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

คือ“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกอย่าง”ซึ ่งก็

หมายความว่าถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วทำอย่างอื่นๆก็จะมีแนวโน้ม

จะทำดีแต่ถ้าเริ่มต้นจากความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอะไรที่พูดว่าดีก็จะไม่ใช่

ความดีเสาหลักที่สอง : ค่านิยมประชาธิปไตยการเคารพในสิทธิ

เสรีภาพของคนอื่นและแสดงหน้าที่อย่างเต็มที่ของตนเองเพราะสังคม

ไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพมากแต่ขาดเรื่องการพูดถึงหน้าที่

ของตนเองสังคมไทยมักจะพูดว่า “เรามีสิทธิเสรีภาพอะไรในสังคม”

ในขณะที่ขาดการพูดว่า“เรามีหน้าที่อะไรต่อสังคม”เสาหลักที่สาม 

: การไม่เลือกปฏิบัติ ผู ้นำประเทศผู ้นำทางการเมืองรวมทั้งผู ้นำ

ชุมชนผู้นำศาสนาจะต้องมีความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติและจะต้อง
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เคารพในหลักกฎหมายกติการะเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้กำหนดไว้

อย่างเที่ยงตรง เสาหลักที่สี่ :  ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

สังคมในยุคทุนนิยมเป็นสังคมที่ไร้ความเกาะเกี่ยวดังนั้นคนในสังคมจึง

มีความเป็นปัจเจกชนสูงขาดสำนึกสาธารณะมุ่งผลประโยชน์ส่วนตน

และพวกพ้องดังนั้นจะต้องสร้างให้คนในสังคมมี“สำนึกความเป็น

พลเมือง”และตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเสาหลัก

ที่ห้า : สามัคคีธรรมเป็นหลักที่พูดเรื่องธรรม6ประการได้แก่การมี

เมตตาจิตต่อกันทางการกระทำการมีไมตรีจิตต่อกันทางวาจาการมี

เมตตามีไมตรีจิตต่อกันอย่างจริงใจการมีความเสมอภาคไม่เห็นแก่

ส่วนตัวการรักษาปฏิบัติศีลคือความถูกต้องอยู่เสมอและการมีทิฏฐิ

เสมอกันคือมีจิตใจที่ปรารถนาดีต่อกัน

เสาหกหลักดังกล่าวข้างต้นจะช่วยรื้อฟื้นความงดงามของสังคมไทย

และจะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับสังคมไทยฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งท ี่

ทุกคน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน จะต้องช่วยกันโดยยึดมั่นว่าภารกิจ

เหล่านี้เป็น “หน้าที่ที่ทุกคนต้องทำเพื่อสังคมไทย” 
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ในสภาพการณ ์แห ่งความข ัดแย ้งทาง

ความคิดการแย่งชิงผลประโยชน์และการทุจริต

คอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเหล่านี้ล้วนเป็น

สิ่งบั่นทอนสังคมและเป็นตัวเร่งที่สำคัญให้นำไปสู่

วิกฤตเร็วยิ่งขึ ้นฉะนั้นเพื่อให้สังคมสามารถคง

สภาพความงามความมีเสน่ห์และยืนหยัดอยู่ได้

อย่างมีเสถียรภาพจะต้องเร่งปรับและพลิกฟื้น

สังคมไทยไปสู่สภาพอันพึงปรารถนาอันได้แก่

  สังคมที ่มีสัมมาอาชีวะเศรษฐกิจ

ชุมชนมั่นคง:เป็นสังคมที่มีความ

มั ่นคงทางเศรษฐกิจตั ้งแต่ระดับ

ป ัจ เจกชนช ุมชนฐานรากและ

โครงสร้างส่วนบนสมาชิกในสังคม

สุขภาพชุมชนทุนทางสังคมเพื่อการปฏิรูป* 
 

*ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่9ธันวาคม2552,หน้า3.



คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย 

11�

คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย 

บทความ

ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต

  สังคมที่มีประชาชนมีความเป็นพลเมืองมีประชาธิปไตยใน

ชุมชน:เป็นสังคมที ่สมาชิกมีความกระตือรือร ้นและ

ตระหนักในสิทธิของตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตและวิถีการเมือง

  สังคมที่ประชาชนดูแลสุขภาพและครอบครัว:เป็นสังคม

ท ี ่ ให ้ความสำค ัญก ับ“ระบบสุขภาพ” ท ั ้ ง ระด ับ

ปัจเจกบุคคลครอบครัวและชุมชนความมั่นคงในเรื่อง

การดูแลสุขภาพคน

  สังคมที่มีสภาพแวดล้อมในครอบครัวมีระบบนิเวศวิทยา

ช ุมชน:แม้ว ่าจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจส ังคมและ

การเมืองที่เจริญรุดหน้าแต่เพื่อสร้างบรรยากาศและความ

น่าอยู่ให้กับชุมชนสังคมจะต้องมีการเน้นเรื่องการพัฒนา

และจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาอย่างสมดุล

กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

  สังคมที่มีศีลธรรมและจริยธรรมในครอบครัวชุมชน:ความ

อ่อนด้อยซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสังคมเมืองได้แก่สภาพ

ปราศจากซึ่งศีลธรรมและจริยธรรมดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องเร่งสร้างและนำระบบศีลธรรมและจริยธรรมให้เป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่สมาชิกในครอบครัว

การพัฒนาโครงสร้างส่วนล่างของสังคมคือการสร้างความมั่นคง

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างการให้โครงสร้าง

ส่วนบนและทั้งระบบสังคมมีความมั่นคงดังนั้นในเบื้องแรกที่จะต้องเร่ง

ดำเนินการได้แก่“การสร้างสุขภาพชุมชน”ซึ ่งประกอบไปด้วย
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สองส่วนสำคัญได้แก่คุณภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตการที่จะสร้าง

คุณภาพชุมชนให้ดีนั้นจะต้องประกอบด้วยความมั่นคงของเศรษฐกิจ

และสังคมสังคมท่ีความเอ้ืออาทรต่อกันระหว่างสมาชิกความกลมเกลียว

และสร้างความสามัคคีในสังคมและต้องมีระบบการเสริมสร้างพลังทาง

สังคมส่วนคุณภาพชีวิตนั้นสมาชิกในชุมชนสังคมจะต้องมีสุขภาพ

ที่แข็งแรงมีการเรียนรู้และถ่ายทอดการเรียนรู้ซึ ่งกันและกันมีงานทำ

จะต้องพร้อมด้วยอาหารที่เพียงพอมีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

สังคมไทยมีต้นทุน3กลุ่มหลักที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ

ชุมชนได้แก่กรอบกฎหมายสถาบันทางสังคมและค่านิยมของสังคม

ไทยโดยในส่วนของกรอบกฎหมายนั้นหากจะพิจารณาตั้งแต่กฎหมาย

สูงสุดอันได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550จะเห็นว่า

เป็นโอกาสอันดีที่รัฐธรรมนูญฯมีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ

ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชนรวมทั้งในส่วนของนโยบายของรัฐที่

มีการกำหนดวาระแห่งชาติไว้อย่างชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนไปสู่

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการปรับ

บทบาทของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นเรื่องการ

บริหารจัดการที่ดีและเน้นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นและชุมชนสำหรับสถาบันทางสังคมซึ ่งเป็นต้นทุนที ่สำคัญ

ประการหนึ่งจะพบว่าสถาบันสังคมประกอบไปด้วยสถาบันที่สำคัญๆ

มากมายอาทิสถาบันครอบครัวสถาบันเครือญาติสถาบันศาสนา

รวมทั้งการมีกลุ่ม/ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นต้นต้นทุนของสังคมไทยประการ

สุดท้ายได้แก่ค่านิยมของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นค่านิยมเรื่องความ

กตัญญูความเอื้ออาทรความสำนึกในบุญคุณความซื่อสัตย์สุจริตการ

มีคารวะธรรมและสามัคคีธรรม

ปัจจุบันในการพัฒนาสังคมไทยมุ่งยึดถือตามแนวการให้บริการใน
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รูปแบบสถาบัน(WesternForm)ดังนั้นจะเห็นว่ารัฐและส่วนราชการจะ

เน้นเป็น “ผู้ให้”โดยอาจจะมาในรูปของนโยบายเรียนฟรีการจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการและการจัดให้มีการประกันสุขภาพบัตร

ทองรวมทั้งนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคขณะที่สังคมไทยไม่ค่อยให้

ความสำคัญกับการพัฒนาที่เน้นหลักประเพณีนิยม(Traditional)ในทุก

ด้านไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนการแก้ไข

ปัญหาโดยระบบชุมชนและการรักษาเยียวยาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฉะนั้นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่จะพลังสำคัญในการปฏิรูป

สังคมไทยจึงได้แก่การเน้นระบบการพัฒนาแบบผสมผสาน(Mixed

Form)ซึ่งจะต้องเน้นความสอดคล้องและสมดุลระหว่างการพัฒนาใน

รูปแบบสถาบันและการพัฒนาที ่เน้นหลักประเพณีนิยมและต้อง

สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมไทยเป็นสำคัญนอกจากนี้จะต้อง

เร่งสร้างโอกาสและความสามารถในการใช้โอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสรูปแบบต่างๆ

การสร้างพลังอำนาจของชุมชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ

ทั้งนี้สังคมไทยจะต้องเร่งสร้างศีลธรรมและจริยธรรมในจิตวิญญาณของ

ประชาชนและชุมชนอย่างไรก็ตามกรอบสำคัญ 4 ด้านดังที่กล่าว

มาแล้วในตอนต้น  จะต้องอยู่ภายใต้หลักปรัชญาพึ่งตนเอง การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน และ หลักพอเพียง   
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.

2550มุ ่งเน ้นสาระสำคัญใน4แนวทางหลัก

ได้แก่แนวทางที่หนึ่งการคุ้มครองส่งเสริมและ

การขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่าง

เต็มที่แนวทางที่สองได้แก่ลดการผูกขาดอำนาจ

ร ัฐเพ ิ ่มอำนาจประชาชนและส ่งเสร ิมการ

กระจายอำนาจแนวทางที่สามได้แก่การทำให้

การเม ืองม ีความโปร ่ งใสม ีค ุณธรรมและ

จริยธรรมและแนวทางที ่ส ี ่ได ้แก่การทำให้

องค์กรตรวจสอบมีอิสระเข้มแข็งและทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั ้งน ี ้ในส่วนบทบัญญัติท ี ่ เก ี ่ยวกับการ

ปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจให้แก่

ทิศทางการปกครองท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550* 

*ที่มา:นิตยสารผู้นำท้องถิ่นปีที่7ฉบับที่84กุมภาพันธ์2551,หน้า69-74.
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏอยู่ใน2หมวดสำคัญได้แก่หมวดที่

5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนที่3แนวนโยบายด้านการบริหาร

แผ่นดิน(มาตรา78)ส่วนที ่4แนวนโยบายด้านศาสนาสังคมการ

สาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรม(มาตรา80)และหมวดที่14ว่า

ด้วยการปกครองท้องถิ่น(มาตรา281-290)

โดยในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญนั้น

สามารถแบ่งได้ออกเป็นสาระสำคัญใน5ประการได้แก่ประการที่หนึ่ง

การขยายอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทที่

ชัดเจนและกว้างขวางขึ้นประการที่สองการทำให้เกิดดุลยภาพระหว่าง

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความเป็นอิสระประการ

ที่สามเป็นการพัฒนาระบบการดำเนินงานและบริหารงานภายในของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประการที่สี่การเปิดพื้นที่ให้แก่ประชาชน

ชุมชนและภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประการที่ห้าการทำให้

การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสโดยจะกล่าวในรายละเอียดตอ่ไป

ประการที่หนึ่ง :การขยายอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีบทบาทที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

มาตรา78เป็นเครื่องประกันว่ารัฐจะต้องปรับระบบการดำเนินงานและ

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ ่นให้มีความชัดเจนในเชิงอำนาจหน้าที ่อีกทั ้งต้องส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้านต่างๆนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง

ระบบการทำงานของภาครัฐว่าจะต้องมุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่พร้อมกับการพัฒนาระบบการทำงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและให้รัฐมุ่งเน้นการทำงานตาม
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หลักการบริหารบ้านเมืองที ่ดีทั ้งนี ้ในรายละเอียดยังมีการกำหนด

เพิ่มเติมว่ารัฐจะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้น

การให้บริการสาธารณะที่รวดเร็วมีคุณภาพโปร่งใสและเน้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและเพื่อให้แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐบรรลุตาม

เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้จึงได้มีการกำหนดรายละเอียดด้านต่างๆไว้

อย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก่หน่วยงานของรัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

ด้านการศาสนาสังคมสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐไว้

เป็นต้น

นอกจากนี้ในหมวด14ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นยังได้มีการ

กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ

สาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการ

บัญญัติไว้อย่างชัดเจนนี ้เองเป็นหลักประกันว่ารัฐจะต้องส่งเสริม

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักโดยให้การ

กระจายอำนาจเป็นกลไกสำคัญและเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

จึงได้มีการกำหนดมาตรา283อันเป็นการระบุว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและมีอิสระใน

การกำหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหาร

งานบุคคลการเง ินและการคลังและมีอำนาจหน้าที ่ของตนเอง

โดยเฉพาะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมจะได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและสามารถ

พัฒนาระบบการคลังให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนสามารถที่

จะจัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตาม

อำนาจหน้าที่นอกจากยังมีการบัญญัติถึงการให้มีกฎหมายกระจาย
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อำนาจฯเพื่อกำหนดการแบ่งอำนาจหน้าที่และรายได้ระหว่างส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองโดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้น

ตามลำดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

ประการสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้จึงได้กำหนด

ให้มีการจัดทำกฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอสำหรับการจัดบริการสาธารณะสุดท้ายใน

มาตรานี้ได้กล่าวถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดว่าให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่

พิจารณาทบทวนทุกระยะเวลาไม่เกิน5ปีโดยในการพิจารณาต้องคำนึง

ถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็น

สำคัญ

ดังกล่าวแล้วข้างต้นยังได้กำหนดบทบาทเฉพาะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดว่ามีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะจารีต

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นมีสิทธิใน

การจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความ

ต้องการภายในท้องถิ่นนั้นรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษา

อบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมอีกทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและ

ระบบการศึกษาของชาติ

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการจัดการการบำรุงรักษาและ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู ่ในเขต

พื้นที่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตนรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจจะมีผล

กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

นั่นถือเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

และเพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการปกครองท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในส่วนของการกระจายอำนาจยังมีการกำหนดให้จัดทำกฎหมาย

เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นจำนวน2ฉบับได้แก่กฎหมายกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจซึ่งต้องครอบคลุมใน3ประเด็น

หลักได้แก่การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางส่วน

ภูมิภาคและท้องถิ่นการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง

ภูมิภาคและท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

การติดตามการตรวจสอบและประเมินผลของการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรวมถึงกฎหมายรายได้ท้องถิ ่นซึ ่งเป็น

กฎหมายใหม่สำหรับแวดวงการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยโดย

กำหนดว่าให้มีการจัดทำกฎหมายรายได้ท้องถิ ่นต้องกำหนดอำนาจ

หน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และต้องทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งยังกำหนดไว้ใน

รายละเอียดเกี ่ยวกับการพิจารณาทบทวนกฎหมายทั ้งสองฉบับว่า

จะต้องมีการพิจารณาทุกๆระยะเวลาไม่เกินห้าปีเพื่อพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของการกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้โดยต้อง

คำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

สำคัญ
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จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญ2550ให้ความสำคัญกับการติดตามและ

บังคับใช้บทบัญญัติต่างๆในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดดังนั้นเพื่อให้

กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นจริง

รัฐธรรมนูญ2550มาตรา303(5)กำหนดว่าต้องดำเนินการจัดทำหรือ

ปรับปรุงกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายรายได้ท้องถิ่นกฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นและ

กฎหมายอื่นๆภายใน2ปีนับจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2550และการ

กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลเช่นนี้ก็เป็นเครื่องประกันและเป็นตัวเร่งให้

ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจัดทำและ

พัฒนากฎหมายซึ ่งความเปลี ่ยนแปลงเหล่านี ้จะทำให้การกระจาย

อำนาจถูกขับเคลื่อนเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยูใ่นอดีต

ประการที่สอง : ในรัฐธรรมนูญ2550ได้มีความพยายามในการ

แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขาดความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลและ

ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นจึงได้มีการกำหนด

ไว้อย่างชัดเจนว่าในการกำกับดูแลนั้นต้องมีการกำกับดูแลเท่าที่จำเป็น

มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับ

รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกปฏิบัติได้รวมไปถึงรูปแบบวิธีการ

และความเข้มข้นในการกำกับดูแลต้องแตกต่างกันทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่กับ

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความเข้มแข็งของภาค

ประชาชน

นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติเพิ่มเติมในส่วนขององค์กรที่จะทำหน้าที่

ในการกำกับดูแลโดยได้เพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
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การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมาตรา282ได้เพิ่ม

องค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลใหม่ได้แก่“ประชาชน”และรัฐเองก็

ต้องจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยประชาชนซึ่งหมายความว่านับจากนี้ไปองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะต้องดำเนินงานภายใต้การติดตามตรวจสอบและกำกับดูแล

จาก3องค์กรหลักได้แก่ราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคและประชาชน

ประการทีส่าม :เป็นการพัฒนาระบบการดำเนินงานและบริหารงาน

ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

ระหว่างภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น

และกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ ้นโดยยึดหลักว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นความ

อิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารงานการจัดบริการสาธารณะ

การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังโดยได้มีการกำหนดรูปแบบ

ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นว่าจะต้องมี

มาตรฐานที่สอดคล้องกันและยังกำหนดว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นอาจ

ได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้รวมทั้งจัดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่นทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและเพื่อสร้างระบบ

คุ ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลท้องถิ ่น

ยังกำหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาระบบคลังก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดังนั ้นจึงได้มีการเปิดโอกาสให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นได้พัฒนาระบบคลังท้องถิ ่นเพื ่อให้สามารถจัด
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บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่

และนอกจากการพัฒนาระบบคลังแล้วยังเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งหรือ

ร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะหรือที่เรียกว่า

“สหการ”ได้อีกด้วย

ในรัฐธรรมนูญ2550นี้ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารภายในโดยกำหนดว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกอบด้วย2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายสภาและฝ่าย

บริหารท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปและยัง

เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีโครงสร้างการ

บริหารงานที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปและ

การกำหนดในลักษณะนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในท้องถิ่น

และพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วคล่องตัวและสอดคล้องกับ

ความเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”ซ ึ ่งม ี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นการเฉพาะ

ประการที่สี่ :การเปิดพื้นที่ให้แก่ประชาชนชุมชนและภาคประชา

สังคมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ ่นร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู ้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งในท้องถิ่นสามารถเข้าชื ่อกันเพื่อการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือคณะผู ้บริหารท้องถิ ่นออกจาก

ตำแหน่งได้การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันประชาชนผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั ้งก็สามารถเข้าชื ่อกันเพื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น

ได้เช่นกันทั้งนี ้ลักษณะในการบัญญัติก็เช่นเดียวกับการบัญญัติใน

มาตรา285คือการไม่ได้กำหนดจำนวนหรือสัดส่วนของประชาชนไว้ใน

รัฐธรรมนูญฯแต่ให้เป็นไปตามที่จะมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไป
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นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฯยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วน

ร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดย

มาตรา287วรรค1บัญญัติว่าประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมใน

การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย

ซึ่งการบัญญัติลักษณะนี้เป็นการบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งก็คือการมีส่วนร่วมตั้งแต่การ

กำหนดปัญหาการกำหนดการเลือกการประเมินทางเลือกการบริหาร

จัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการร่วมติดตามประเมินผล

และร่วมรับผลประโยชน์ประการสำคัญการบัญญัติในลักษณะนี้จะ

เป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ริเริ่มในการสร้างกลไก

ช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในมาตรา287วรรค2ยังมีการบัญญัติถึงนัยความสัมพันธ์กัน

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นเป็นการ

เฉพาะกรณีสำหรับการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมี

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้การ

บัญญัติเช่นนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็น

อย่างดีว่าก่อนที่จะดำเนินการใดๆแล้วจะต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นทั้งผลดีและผลเสียอย่างรอบด้านโดยการศึกษาผลกระทบนี้

จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหากพบว่าการดำเนินการนั้นๆจะก่อให้เกิดผล

ทางลบหรือผลเสียหายแก่ประชาชนโดยจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ

ล่วงหน้าก่อนและเพื ่อป้องกันมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอ้าง

เหตุผลว่าได้แจ้งล่วงหน้าให้ประชาชนทราบแล้ว(แม้ว่าจะมีการแจ้งใน
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ระยะเวลาอันกระชั้นชิด)จึงได้มีการบัญญัติไว้อย่างรัดกุมโดยบัญญัติ

ว่า“...เป็นเวลาอันสมควร”ซึ ่งก็หมายความว่าอย่างน้อยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรแล้วแต่กรณี

ไปและในวรรคเดียวกันยังกำหนดว่าในบางกรณีหากสมควรหรือหาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้รับการร้องขอจากประชาชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

หรืออาจจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนิน

การนั้นๆก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการจริงแต่อย่างไรก็ตามบนเงื่อนไข

เช่นนี้ยังคงต้องให้มีกฎหมายบัญญัติไว้ในรายละเอียดก่อน

มาตรา287วรรค3ยังกำหนดไว้ถึงหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นว่าจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินการต่างๆต่อ

ประชาชนทุกปีไม่ว่าจะเป็นรายงานผลการจัดทำงบประมาณการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการสร้างภาระ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ก็เป็นเครื ่องมือหนึ ่งที ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานและ

การรายงานผลการดำเนินการนี้ก็เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้

เป็นอย่างดีและเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้เองในทางกลับกันจะยิ่ง

ทำให้องค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นสามารถทำงานได้ง ่ายและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสำหรับประชาชนเองก็ไม่ต้องคอยร้องขอ

หรือสอบถามอยู่บ่อยๆเพราะนับจากนี้ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีหน้าที่ต้องรายงานให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
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ประการที่ห้า : การทำให้การเมืองท้องถิ ่นมีความโปร่งใสมี

คุณธรรมและจริยธรรมโดยในมาตรา284วรรค10กำหนดว่า“ให้นำ

บทบัญญัติมาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 และมาตรา 268 

มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ  

ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม”ซึ่งเมื่อพิจารณาใน

รายมาตราของมาตรา265-268แล้วจะพบว่าเป็นบทบัญญัติในส่วนที่2

การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ในมาตรา265กล่าวถึงการห้ามให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นรับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานหรือเข้า

เป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ทั ้งทางตรงหรือทางอ้อมห้ามมิให้ร ับเง ินหรือประโยชน์ใดๆจาก

หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไป

จากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการบุคคล

อื่นๆในธุรกิจการงานตามปกติรวมทั้งห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น

ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวซึ่งการกำหนด

ในบทบัญญัตินี้เองจะช่วยให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสเพราะได้

เสมือนหนึ่งปิดช่องทางที่จะก่อให้เกิดการเอื้ออำนวยกันระหว่างผู้บริหาร

ท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับคู่สัญญา

ที ่จะเกิดขึ ้นทั ้งในทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

ทางการเมืองและการกำหนดเช่นนี้เองจะทำให้ผู้บริหารคณะผู้บริหาร

ท้องถิ ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็ม

ศักยภาพอาทิในกรณีของการต่อรองราคาและการตรวจรับงานก็จะ

สามารถทำได้อย่างเต็มที่ทั ้งนี ้โดยมีผลประโยชน์ของประชาชนเป็น

สำคัญ
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นอกจากนี้แล้วการนำความในบทบัญญัติมาตรา266มาใช้กับ

คณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังทำให้

การเมืองท้องถิ่นมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างยิ่งโดยห้ามให้กลุ่ม

บุคคลดังกล่าวใช้ตำแหน่งหรือสถานะเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อ

ผลประโยชน์แห่งตนผู้อื่นหรือพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม

อาทิห้ามแทรกแซงก้าวก่ายเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงาน

ในหน้าที่ของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือ

ห้ามแทรกแซงก้าวก่ายเร่ืองการบรรจุแต่งต้ังโยกย้ายโอนเล่ือนตำแหน่ง

เลื่อนเงินเดือนหรือการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการพนักงานหรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการเป็นต้นทั้งนี้บทบัญญัติในมาตราดังกล่าว

ก่อให้เกิดการดำเนินงานและการบริหารงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ

ประการสำคัญเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแทรกแซงระบบการพิจารณา

และการดำเนินงานของบุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง

โดยตรงและเป็นเครื่องประกันว่าบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ

พนักงานของรัฐลูกจ้างหน่วยงานราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ต้องได้รับการพิทักษ์และความคุ้มครองภายใต้“ระบบคุณธรรม”  

นอกจากความเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของการปกครองท้องถิ่น

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่ายังมีความพยายามในการปรับเปลี่ยน

สภาวการณ์ที่อยู่แวดล้อมและเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารและการ

พัฒนาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นโดยในหมวด13

เรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง

หมวดนี้เป็นหมวดที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่และกำหนดว่าจะต้องมีการจัดทำ

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานในด้าน

จริยธรรมให้แก่กลุ่มบุคคลบุคคลดังกล่าวเหล่านั้น
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การกำหนดบทบัญญัติในหมวดนี้เป็นการเสริมสร้างกรอบประพฤติ

ปฏิบัติที่คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการ

ท้องถิ่นและเป็นเสมือนหนึ่งสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและหากไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรมแล้วอาจจะเป็นเหตุไปสู ่การ

ถอดถอนตำแหน่งได้การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารและ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและจะทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติงานภายใต้

กรอบจริยธรรมคุณธรรมและมุ่งเน้นคุณภาพประสิทธิภาพในการให้

บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถือเป็นการ

เสริมกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น 

“กำลังทรัพย์” “กำลังคน” และ “กำลังทางปัญญา” และที่สำคัญได้

เพิ่มอำนาจในการตัดสินใจทางการบริหารงานท้องถิ่นในด้าน

ต่างๆ นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ  

ในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน และการปกครอง  

ท้องถิ่นก็จะเป็นฐานรากที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย  

ต่อไป  
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บทความนี้เป็นความพยายามของผู ้เขียน

น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู ่หัวที ่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

มาเป็นกรอบในการนำเสนอทางเลือกหนึ่งในการ

เสริมสร้างสมานฉันท์ในท้องถิ ่นซึ ่งจะมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอันได้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วน

ตำบลเป ็นคานง ัดสำคัญแต ่อย ่างไรก ็ตาม

บทความนี้มิได้มุ ่งหวังเพียงการแก้ไขปัญหาใน

เขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่หมาย

รวมถึงทุกหมู่บ้านทุกตำบลและทุกท้องถิ่น



เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา :  
หนทางเสริมสร้างความสมานฉันท์* 

*ที่มา:เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ“บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นกับการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์”จัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพระปกเกล้าวันศุกร์ที่23กันยายนพ.ศ.2548,หน้า130-134.
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เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : หนทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

สำหรับแนวทางการสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ซึ่งผู้เขียนจะ

พูดถึงในบทความนี้ผู้เขียนขออัญเชิญพระราชดำรัส“เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา”มาเป็นกรอบแนวคิดในการนำเสนอบทความโดยคำว่า

“เข้าใจ” ผู้เขียนมองว่าในการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์นั้นจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้อง “รู้จัก” และ “เข้าใจ” ในตัวประชาชนหรือคนใน

ท้องถิ่นเป็นเบื้องต้นหากจะถามต่อไปให้ละเอียดว่า“จะต้องรู้จักและ

เข้าใจ อะไร”ในที่นี้ผู้เขียนมองว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้จักและ

เข้าใจใน “วิถี”ต่างๆของประชาชนซึ ่งได้แก่วิถีการดำรงชีวิตวิถี

ความหลากหลายทางสังคมเช ื ้อชาติว ัฒนธรรมและวิธ ีค ิดของ

ประชาชนซึ่งทั ้งหมดเป็นวิถีการดำรงชีวิตภายใต้ความแตกต่างและ

ความหลากหลายของประชาชนและเมื่อมีความเข้าใจในวิถีการดำรง

ชีวิตของประชาชนแล้วก็จะทำให้ง่ายต่อการสัมผัสและรับรู้ได้ถึงปัญหา

ความต้องการและความไม่ต้องการของประชาชนอย่างถ่องแท้อย่างไร

ก็ตามในการสร้างความรู้จักรู้ใจเข้าใจในตัวประชาชนนั้นจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติก่อนในเบื้องต้นโดยจะต้องเคารพ

ในศักดิ์ศรีและยอมรับในความแตกต่างระหว่าง “เขา”และ“เรา” โดย

พยายามให้เขาและเราคือพวกเดียวกันและเคารพศักดิ ์ศรีของกัน

และกันประการสำคัญการเข้าใจในตัวประชาชนก็จะต้องอาศัยการ

มองแบบประชาชนพูดง่ายๆก็คือ“การมองแบบชาวบ้าน”หรือ 

“การมองแบบคนใน”โดยปราศจากอคติในการมองและการวิเคราะห์

สำหรับคำว่า“เข้าถึง” คงจะสามารถแยกพิจารณาได้ออกเป็น

2ส่วนได้แก่ประการที่หนึ่งเป็นการเข้าถึงทางจิตใจซึ่งหมายถึงการ

เข้าถึงและสัมผัสได้ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาความต้องการความไม่ต้องการ

ของชาวบ้านโดยเข้าถึงในปัจจัยและมูลเหตุต่างๆอย่างแท้จริงและ
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สำหรับการทำงานร่วมกับประชาชนนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ทำงานหรือองค์กรที่

เกี ่ยวข้องจะต้องพิชิตให้ได้จากประชาชนคือการเข้าถึงใจประชาชน

ซึ่งง่ายก็หมายถึงการที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเชื่อมือและเชื่อใจ

.ซึ่งอาจจะต้องใช้กาลเวลาและผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ประการที่สอง

เป็นการเข้าถึงในลักษณะของการเชื ่อมต่อส่งต่อและสัมพันธ์กัน

ระหว่าง“คนนอก” และ“คนใน”ซึ ่งต้องอาศัยการสื ่อสารการ

แลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันเกิดจากความเข้าใจในวิถี

ความแตกต่างอย่างสอดคล้องและสมดุล

สุดท้ายเมื่อเกิดความเข้าใจและสามารถเข้าถึงใจของประชาชนได้

ก็จะนำไปสู ่“การพัฒนา” และรูปแบบวิธีการในการพัฒนาประชาชน

จะเป็นรูปแบบที่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการและความไม่

ต้องการของประชาชนได้โดยที่หนทางกลไกและเครื่องมือเหล่านั้นมิได้

เป็นสิ่งแปลกแยกแปลกปลอมต่อวิถีการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนขณะเดียวกันกลไกและเครื่องมือการพัฒนาเหล่านั้นก็จะเป็น

เครื ่องมือที่สามารถ“ตอบสนอง”ได้อย่างสอดคล้องและสมดุลกับ

บริบทแวดล้อมด้านต่างๆเหล่านี้เองจะก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม

ระหว่าง “คนนอก”และ “คนใน” อย่างกลมกลืนก่อเกิดกระบวนการที่

ต ่อเนื ่องอันจะนำไปสู ่กระบวนการเร ียนรู ้และการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชนมากกว่าการได้รับเพียงความร่วมมือเป็นครั ้งเป็นคราวไป

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาซึ่งการสร้างความเข้มแข็งให้

แก่ชุมชนและทำให้ชุมชนสามารถที ่จะดำรงอยู ่ภายใต้บริบทความ

เปลี ่ยนแปลงได้อย่างสมดุลดังเช่นกระแสพระราชดำรัสที ่ว่า“การ

พัฒนาต้องระเบิดมาจากข้างใน”  

ฉะนั้นแนวทางการทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3

จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต้องการการทำงานในลักษณะคู่ขนานกัน
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ระหว่างการรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื ่อ

ยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งก็คือการทำงาน

ด้านการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของประชาชนไปพร้อมๆกันโดยไม่

สามารถคิดเรื่องการรักษาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินก่อนการสร้าง

และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ต้องทำทั้งสองแนวทาง

ไปพร้อมๆกัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความได้เปรียบในเชิงพื้นที่และการ

ทำงาน 

ด้วยองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นเป ็นองค ์กรของประชาชน

ประชาชนเป็นเจ้าของและทำงานเพื่อประชาชนดังนั้นจึงเป็นความได้

เปรียบในเชิงพื้นที่และการทำงานด้านการพัฒนาฉะนั้นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นคานงัดหรือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการเสริมสร้าง

ให้เกิดความสันติสุขและสมานฉันท์ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและเหตุผล

อีกประการหนึ่งก็คือการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่

ใกล้ชิดกับปัญหาและความต้องการของประชาชนดังนั้นจึงสามารถที่จะ

มองและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการได้อย่างถ่องแท้ถูกต้อง

และครอบคลุมและเมื่อมองเห็นสภาพปัญหาและความต้องการได้อย่าง

ถูกต้องก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ทางเลือกอันเป็นหนทางการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสมดุลสอดคล้องและกลมกลืน

นอกจากความได้เปรียบในเชิงพื้นที่และความใกล้ชิดแล้วความ

ได้เปรียบและความเหมาะสมอีกประการหนึ่งได้แก่การที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีฐานกำลังอันเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและ

การทำงานร่วมกับชาวบ้านที ่หลากหลายและทันสมัยอาทิการมี
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ผู้บริหารองค์กรซึ่งมาจากคนในพื้นที่การมีสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งอาศัย

กระจายตัวอยู ่ในทุกเขตพื ้นท ี ่ร ับผ ิดชอบและนอกจากนี ้แล ้วใน

กระบวนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในปัจจุบันได้เน้น

และให้ความสำคัญกับกระบวนการประชาคมยังพบว่าประชาคมเป็น

ฐานหนุนสำคัญในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ

กระจายอย่างทั ่วถึงทั ้งประชาคมในระดับหมู ่บ้านประชาคมตำบล

ประชาคมอำเภอและประชาคมจังหวัดซึ่งนั่นก็หมายความว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะทำงานได้ในแนวลึกและแนวกว้าง

อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นความได้เปรียบในเชิงเครื่องมือผู้เขียนเองมองว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มี“กระบวนการ”ทำงานเป็น

เครื ่องมือที ่สำคัญเนื ่องจากทุกกระบวนการทำงานตั ้งแต่การริเริ ่ม

โครงการการดำเนินกิจกรรมการประเมินผลกิจกรรมล้วนต้องอาศัย

กระบวนการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนเป ็นห ัวใจสำค ัญด ังน ั ้น

กระบวนการเหล่านี ้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้สั ่งสมมานาน

ย่อมเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถท่ีรับผิดชอบ

ในภารกิจด้านการเสริมสร้างความสันติสุขและความสมานฉันท์ได้

เป็นอย่างดี

ดังนั้นจึงต้องมีการวางบทบาทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในด้านการพัฒนาใหม่โดยอาศัยกลไกการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นสิ่งที่รัฐได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการ

การจัดบริการสาธารณะการตัดสินใจและการเพิ่มระบบสนับสนุนด้าน

งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นดังนั้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถสร้างการตัดสินใจที่หลากหลายภายใต้

ความแตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั ้นในมิติของการพัฒนา

จึงสามารถที่จะแบ่งประเภทของการพัฒนาในท้องถิ่นได้เป็น4กลุ่ม
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ประเภทการพัฒนาหลักๆได้แก่1)งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ซึ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในระดับ

พื้นที่และการเร่งสร้างและส่งเสริมปัจจัยการผลิตในระดับพื้นที่อาทิ

การเร่งสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรและ

เพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ2)งานด้านการส่งเสริมอาชีพและ

การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับปัจเจกและในระดับภาพรวมของชุมชน

ท้องถิ่นอาทิการส่งเสริมด้านการตลาดการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทั้งใน

ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นต้น3)งานด้าน

การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทิงานด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู ่ของผู ้สูงอายุเด็กก่อนวัยเรียนผู ้ป่วย

ผู ้พิการและผู ้ด้อยโอกาสต่างๆงานด้านการส่งเสริมการศึกษาซึ ่ง

เป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความหลากหลายทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนและการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้าน

สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประการสุดท้าย4)เป็น

งานด้านการส่งเสริมรักษาและธำรงไว้ซึ่งการทำนุบำรุงศาสนาศิลป

วัฒนธรรมจารีตประเพณี

บทส่งท้าย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของประชาชนและทำงาน

เพื่อประชาชนและมีความได้เปรียบทั้งในเชิงพื้นที่กระบวนการทำงาน

และความสามารถในการเข้าใจและเข้าถึงประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดังนั้นภาครัฐจึงต้องใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคู่ขนานไปกับการทำงานของ

องค์กร หน่วยงานอื่นในด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อการสร้างความสันติสุขและสมานฉันท์ต่อไป 
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เนื่องในปีมหามงคลสมัยวโรกาสที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงครองราชย์ครบ60ปี

และมีพระชนมายุ80พรรษาจึงเป็นการสมควร

อย่างยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยควรน้อมนำแนวทาง

แนวคิดแนวปฏิบัติและแนวพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติโดย

เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็น

องค์กรของประชาชนและทำงานเพื่อประชาชน

“อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”* 
สู่การปฏิบัติจริงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** 

*สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื ่อประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริ.อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,กรงุเทพมหานคร:พระนคร,พิมพ์ครั้งที่2,

2549.

**ที่มา:เอกสารประกอบการสัมมนาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ประจำปี2550
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ผู ้ เข ียนจึงถ ือโอกาสอันดีน ี ้ท ี ่จะน้อมนำแนวทางอันเน ื ่องมาจาก

พระราชดำริมาเป็นแนวทางแนวคิดแนวปฏิบัติเพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนใน

ท้องถิ่นสมดังเจตนารมณ์

เริ่มจากประชาชนให้ประชาชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานของตนเอง 

พระบรมราโชวาทในพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรแก่น ิส ิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10กรกฎาคม

2523ว่า

“… การพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างขึ้นจากพื้นฐานเดิม

ที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดี หรือ คลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริม

ต่อให้เจริญดีขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจาก

จะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่อง

พร้อมๆ กันด้วย” 

พระบรมราโชวาททำให้นึกย้อนไปถึงการทำงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นว่าควรต้องเริ ่มจากการให้

ประชาชนในท้องถิ ่นได้“พอมี พอกิน 

และ พอใช้”ก ่อนจากน ั ้น เม ื ่ อคน

ในท้องถิ ่น(ระดับปัจเจกชน)“พอมี” 

“พอกิน”และ “พอใช้”แล ้วจะต ้อง

ขยายฐานการพอมีพอกินและพอใช้ไปสู่

ระดับครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไป

ในวงกว้างเรื่อยๆดังแผนภาพที่1

แผนภาพที่ 1 แสดงระดับความสัมพันธ์ และการขยายแนวคิด 

 1
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บทความ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะสร้างความพออยู ่พอกินและ

พอใช้อย่างไรแม้จะเป็นคำถามที่ฟังดูแล้วง่ายๆสั้นๆแต่ก็เป็นคำถามที่

สำคัญอย่างยิ่งและผู้เขียนเองก็เห็นว่าการเริ่มจากการถามคำถามว่า

“ทำอย่างไรจะให้พออยู่ พอกิน และพอใช้”โดยแยกเป็นแต่ละระดับ

เพื่อให้ได้คำตอบในภาพรวมเป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั้งผู้บริหาร

ท้องถิ ่นสมาชิกสภาท้องถิ ่นพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ ่นส่วน

ราชการในพื้นที่และประชาชนจะต้องหาคำตอบร่วมกันจากนั้นเมื่อได้

ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพันธมิตร

มีหน้าที ่ในการร่วมกันคิดและวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ

อย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทอ้งถิ่น
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อาทิเพ ื ่อให ้ประชาชนพออยู ่พอกินพอใช ้ประกอบด้วย2

ยุทธศาสตร์หลักได้แก่1)ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ2)ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะจากนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคิดต่อไปว่าในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจะประกอบด้วยแผนงานอะไรบ้างเช่น

แผนงานที่ก.การเพิ่มรายได้แผนงานที่ข.การลดรายจ่ายและแผน

งานที่ค.การส่งเสริมการออมจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้อง

คิดต่อไปว่าเพื่อให้แผนงานที่ก.การเพิ่มรายได้บรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว้จะมีโครงการใดบ้างบรรจุไว้ในแผนงานที่ก.อาทิโครงการการ

พัฒนาการเกษตรโครงการจัดสรรที่ดินสำหรับผู้ไร้ที่ทำกินโครงการ

สร้างอาชีพเสริมและโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเป็นต้นและ

ลำดับสุดท้ายในแต่ละโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหน้าที่ที่จะ

ต้องคิดว่าในโครงการแต่ละโครงการจะมีกิจกรรมอะไรบ้างทั้งนี้อย่างไร

ก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นก็เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยง

ระหว่างยุทธศาสตร์ท้องถิ่นแผนงานโครงการและกิจกรรมที่จะต้อง

สอดประสานกัน

กิจกรรมและโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะริเริ่มหรือ

พัฒนาขึ ้นควรจะเป็นกิจกรรมและโครงการที ่ตั ้งอยู ่บนฐานรากของ

ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ทุน”หรือ“ต้นทุน”และคำว่า

“ต้นทุน”นี้ได้แก่(1)ทุนที่เป็นปัจจัยการผลิต(2)ทุนที่เป็นทรัพยากร

บุคคล(3)ทุนที่เป็นภูมิรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุดท้าย(4)ทุนที่

เป็นแรงเกาะเกี่ยวหรือความผูกพันในชุมชนท้องถิ่น

อาจจะสงสัยหรือมีข้อคำถามต่อไปว่าทำไมการพัฒนาหรือ

ความริเริ่มในการดำเนินการใดๆจะต้องเริ่มจาก “ทุน”หรือ “ต้นทุน” 

ของท้องถิ่นคำตอบก็คือการเริ่มบนฐานทุนเดิมทำให้เกิดความรักผูกพัน
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หวงแหนรู ้สึกเป็นเจ้าของและจะนำมาซึ ่งการมีส่วนร่วมประการ

สำคัญการเริ่มบนฐานทุนเดิมทำให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการลดความ

เสี ่ยงในการขาดทุนและเป็นการลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันก็

เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนเดิมของชุมชนท้องถิ่น

ด ังพระบรมราโชวาทในพ ิธ ีพระราชทานปร ิญญาบ ัตรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่

17มิถุนายน2520ว่า

“...การทำลายสิ่งที่เป็นรากฐานของความก้าวหน้าเสียหมดนั้น จะก้าวไป

ได้จากสิ่งใดเหมือนกับคนที่มีสมองคิด เมื่อเกิดปวดศรีษะแล้วทุบศรีษะก็ควร

เยียวยา ให้หายเสียก่อน เพื่อว่าเมื่อภายหลังจักได้คิดอ่านให้กว้างไกลยิ่งขึ้นไป 

หากปวดศรีษะแล้วทุบศรีษะเสียจนสมองยุบแหลกไป จะได้สิ่งใดมาใช้คิดเล่า 

...”   

ฉะนั้นการริเริ ่มโครงการกิจกรรมนอกจากจะเริ่มที่ทุนเดิมแล้ว

ส่ิงสำคัญอีกประการหน่ึงคือการเร่ิมจากประชาชนเพราะส่ิงท่ีน่าเป็นกังวล

อย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นคือความหวังดีที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีต่อประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเพราะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมักจะเป็นผู้คิดและริเริ่มโครงการให้กับประชาชนและท้องถิ่น

โดยที่กิจกรรมโครงการต่างๆไม่ได้เริ ่มจากประชาชนหรือไม่ได้มี

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฉะนั้นผลที่ตามมาจึงมีให้เห็นโดย

ทั่วไปว่าเป็นโครงการที่ล้มเหลวสิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่ได้ทำอะไร

ให้ดีขึ้นหรือบางกรณีก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากกว่าเดิม
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ภูมิสังคมกับการทำแผนที่ปัญหา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือสภาพความเป็นจริงของ

ภูมิประเทศและสังคมวิทยาเกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่พัฒนาเป็นหลัก

ดังพระราชดำรัสว่า

“…การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ

ทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา เพื่อที่จะให้เหมาะสมทุกประการ” 

ในหนังสือเรื่อง“อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ 

ประโยชน์สุข ประชาราษฏร์”ดร.สุเมธฯได้เล่าให้ฟังว่า “พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นว่าการจะพัฒนาอะไรจะทำการอะไร

นั้น ขอให้ยึดหลักประการสำคัญ คือ ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม  

ภูมิสังคมที่พระองค์ให้บทเรียนบทแรกนั้น ก็คือ จะทำอะไรก็ตาม 

ต้องคำนึงถึง 2 สิ่งด้วยกัน สิ่งแรก คือ ภูมิ – ในลักษณะของภูมิ

ประเทศ ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรานั่นเอง หรือจะ

พูดแบบชาวบ้าน ก็คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ นั่นเอง ... สิ่งที่สอง ที่อาจ

จะมีความสำคัญยิ่งกว่า หรือว่าเทียบเท่ากับคำแรก ก็คือ สังคม 

แท้ที่จริงความหมายของพระองค์ก็คือว่า มนุษย์ที่อยู่ในสภาพ

แวดล้อมนั่นเอง…” 

ฉะนั้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหากจะเริ่มพัฒนา

ท้องถิ่นควรจะเริ่มจากการมีความรู้ใน “ภูมิสังคม”ของท้องถิ่นก่อนซึ่ง

ก็คือการมีความรู ้ความเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนชัดแจ้งและสำหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเองคำว่า “รู้เรา”ก็คือรู ้จ ักพื ้นที ่รู ้จ ัก

ประชาชนรู้จักปัญหารู้จักศักยภาพของพื้นที่การเข้าใจซึ่งศักยภาพ

ความสามารถจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อให้เห็นว่าณสถานการณ์ปัจจุบัน
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“เรา”มีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคอย่างไรบ้างในการพัฒนา

หรือในการดำเนินการนั้นๆ

เมื ่อน้อมนำพระราชดำรัสและหลักในการพัฒนาของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เน้นให้การทำงานพัฒนาว่าต้องอยู่บนหลักของ

ภูมิสังคมและการวิเคราะห์ศักยภาพมาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่แล้ว

สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งดำเนินการต่อไปคือ“การทำ

แผนที่” 

“แผนที่”ก็คือฐานข้อมูลที่แสดงได้อย่างเป็นรูปธรรมที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำได้และจะเป็นเครื่องมือในการดำเนิน

การพัฒนาโดยแผนที่ที่ว่าควรจะมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆหรือ

ควรแบ่งแผนที่ออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

แผนทีใ่นมติขิองปญัหา คือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องทราบ

ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนเพื่อเป็นโจทย์ในการ

ทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการในพื้นที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น

แผนที่ในมิติของเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่ามีกลุ่มคนกลุ่มอาชีพ

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆผู้รู้กลุ่มผู้เสพยาเสพติดหรือชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง

ในเรื่องต่างๆอยู่ในบริเวณใดหรือจุดใดในพื้นที่รับผิดชอบมีลักษณะ

อย่างไรมีคุณภาพคุณสมบัติอย่างไรและแต่ละจุดแต่ละกลุ่มจะแก้

ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไร

แผนที่ในมิติของทุนทางสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ต้องมองถึงโอกาสและศักยภาพของพื้นที่ในการที่จะพัฒนาเรื่องต่างๆ

โดยทุนทางสังคมนี้อาจจะจำแนกย่อยได้อีกเช่นทุนที่เป็นปัจจัยการ

ผลิตทุนที่เป็นทรัพยากรบุคคลทุนที่เป็นภูมิปัญญาภูมิรู้และทุนที่เป็น
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แรงเกาะเกี่ยวความสัมพันธ์และความผูกพันกันทั้งนี้เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาในแต่ละ

เรื่องแต่ละประเด็นในแต่ละช่วงเวลา

















แผนภาพที่ 3 แสดงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



การมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมในทุกด้านเป็นเงื่อนไข

ประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนา

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่

เป็นข้อพึงระวังอย่างยิ่งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ“ความ

ถูกต้อง”ของข้อมูลหรือความสามารถที ่จะอ้างอิงหรือความน่า

เชื่อถือของข้อมูลเพราะข้อมูลที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็น“ข้อเท็จจริง” 

มีการอ้างอิงและผ่านระบบการตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน

ทำไมข้อมูลหรือฐานข้อมูลจึงเป็นเรื ่องที่น่าห่วงและควรจะให้

ความสนใจเพราะจากความเคยชินกับสภาพพื ้นที ่ทำให้ผู ้บริหาร
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สมาชิกสภาท้องถ ิ ่นหร ือข ้าราชการส่วนท้องถ ิ ่นม ักจะใช ้“จิต

วิญญาณ” หรือ“จิตใต้สำนึก” ซึ่งก็คือความรู้สึกนึกคิดในการอธิบาย

ปัญหาของท้องถิ่นเพราะโดยส่วนใหญ่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมักจะ

อ้างอิงจากสภาพที่พบเห็นและสัมผัสข้อมูลด้วยความรู้สึกเช่นในกรณี

ของถนนในพื้นที่เสียหายหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นน้อยแห่งที่จะลงไปตรวจสอบในพื้นที่จริงถึงสภาพความรุนแรง

หรือความเสียหายของท้องถิ่นโดยอาศัยการตรวจสอบหรือตรวจวัด

เช่นไม่ค่อยได้ตรวจวัดความยาวของถนนที ่เสียหายว่ามีความยาว

กี่กิโลเมตรไม่ได้จัดเก็บข้อมูลหรือแบ่งกลุ่มความเสียหายของถนน

ออกเป็นระดับๆเช่นในถนนสายก.ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

จำนวน15กิโลเมตรโดยสามารถแบ่งความเสียหายออกเป็น3ระดับ

ได้แก่1)เสียหายมากจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้จำนวน5จุดได้แก่

จุดกม.ที่1–3–4–5–132)เสียหายแต่ยังคงสามารถสัญจรไปมา

ได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังจำนวน3จุดได้แก่จุดกม.ที่2–6–7

3)เสียหายเพียงเล็กน้อยบริเวณขอบถนนจำนวน7จุดได้แก่จุดกม.ที่

8–6–10–11–12–14–15เป็นต้น

การมีข้อมูลที่บอกระดับความเสียหายความรุนแรงหรือเป็นข้อมูล

ที ่เป็นข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์จะทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหารท้องถิ่นและจะสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้เงื ่อนไขและข้อจำกัดเรื ่องงบประมาณดังนั ้นการมีข้อมูลที ่

ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้อย่างรอบด้านจึงเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

ในกระบวนการจัดทำแผนหรือวางแผนพัฒนาท้องถิ ่นก็เช ่น

เดียวกันหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแสดงให้ประชาชน

องค์กรหรือชุมชนในท้องถิ่นเห็นถึงปัญหาต่างๆในท้องถิ่นได้โดยเป็น
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ข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถอ้างอิงได้จะทำให้ประชาชนองค์กรหรือ

ชุมชนสามารถที่จะจัดลำดับความจำเป็นและลำดับความสำคัญของ

ปัญหาร่วมกันได้และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นกิจกรรมและ

โครงการในลักษณะ“เฉลี่ย”ก็จะหมดไปเพราะแต่ละชุมชนแต่ละ

พื้นที่วิเคราะห์ความจำเป็นและความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือชุดเดียวกันการมีฐาน

ข้อมูลจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญได้และเป็น“เกราะ” กำบัง

ป้องกันและสร้างความชอบธรรมในการบริหารงานให้แก่ผู ้บริหาร

ท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุดและเมื่อแผนเข้าสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่น

ก็จะเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ลงมือทำ : ทำเป็นโครงการระยะยาว แต่ต้องลงมือทันที  

จากพระราชดำรัสในพิธีเปิดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่วันที่26กุมภาพันธ์2524

“...ทสก. ย่อมาจากคำว่า ทำเสียก่อน คือ ถ้าเห็นที่ไหนควรทำก็ลงมือ

ทำเลย หากทำช้าไปปีหนึ่งเท่ากับขาดรายได้ที่ควรได้ และเมื่อรวมกับโครงการที่

แพงขึ้นก็เท่ากับขาดทุน...”  

นอกจากนี้จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสังเคราะห์

ตัวอย่างเรื ่องการขาดทุนคือกำไรโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักฯ

จะยิ่งเป็นเครื่องเน้นย้ำว่าถ้าช้าไปจะทำให้เกิดต้นทุนที่แพงขึ้น
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สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันควรอย่างยิ่งที่จะ

น้อมนำเอาหลักการพัฒนาที่ว่า“การแก้ไขปัญหาต้องลงมือทำเลย 

จะไม่เสียเวลาและเกิดผลทันที”มาใช้เป็นแนวนโยบายในการบริหาร

งานพัฒนาท้องถิ่นเพราะหากยิ่งแก้ไขปัญหาช้าก็ยิ่งจะแก้ไขปัญหา

ไม่ได้หรือสะสมปัญหามากขึ้นเช่นปัญหาเรื่องผังเมืองพบว่าหลาย

แห่งไม่ได้ให้ความสนใจกับการจัดผังเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางในการควบคุมการเติบโตของเมืองตน

ในอนาคตได้เพราะหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตระหนักถึง

ความเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่หลั่งไหลเข้ามาใน

พื ้นที ่และไม่ได้วางแผนในการจัดการผังเมืองเพื ่อรองร ับความ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็จะทำให้เมืองเติบโตอย่างไร้ทิศทางและ

ความเติบโตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความเติบโตทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่นก็จะย่ำแย่และเสื่อมถอยลงนั่นเป็นความจำเป็นที่

ต้องเร่งดำเนินการในปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลดีในอนาคตเพราะหากไม่

จัดการผังเมืองในปัจจุบันก็คงไม่เป็นไรแต่หากไม่เร่งทำการจัดการ

ผังเมืองในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประชาชนและ

ท้องถิ่นอย่างมากในแง่ของ “ต้นทุน”ก็เช่นกันหากลงมือจัดการผังเมือง

เสียแต่เนิ่นต้นทุนที่ลงไปก็จะต้องต่ำกว่า “ต้นทุน” ที่จะจ่ายในอนาคต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งปฏิเสธต่อการทำงานด้านการ

จัดการผังเมืองเพราะเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้“เสียเสียง” ทางการเมือง

ได้เพราะอาจจะไปกระทบต่อหลายกลุ่มหลายชุมชนแต่อย่างไรก็ตาม

“นักการเมือง”ต้องเป็น “นักบริหาร” คือต้องบริหารทั ้งชีวิตของ

คนในเมืองต้องบริหารการพัฒนาและต้องบริหารฐานเสียงด้วยในเวลา

เดียวกันดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องควรเลือกที่จะให้

ความสนใจกับเรื ่องการจัดการผังเมืองเพราะหากไม่มีการจัดการ
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ผังเมืองอาทิการจัดแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์การปรับภูมิทัศน์เมือง

และการจัดวางพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นต้น

อีกกรณีหนึ่งที ่เห็นได้ชัดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องเร่ง

ดำเนินการโดยเร็วและจะเป็นการ“เสยีประโยชน”์หากปล่อยให้เน่ินนาน

แต่กรณีน ี ้ เป ็นกรณีท ี ่ เหมาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

ขนาดใหญ่และมี“ความเป็นเมือง”ค่อนข้างสูงกรณีที่พูดถึงนี้คือ

การจัดการเรื่องขนส่งมวลชนเพราะในขณะที่เมืองมีความเจริญเติบโต

คับคั่งด้วยผู้คนพานพาหนะอาคารสูงปัญหาที่ตามมาคือปัญหาเรื่อง

รถติดดังนั้นเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเร่ง

ดำเนินการและวางแผนเตรียมการไว้สำหรับอนาคตเพราะหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้คิดวางแผนเตรียมการนั่นหมายความว่า

เมืองปัญหาความคับคั่งเหล่านี้ถาโถมเข้ามาในท้องถิ่นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็จะไม่สามารถรองรับกับปัญหาเหล่านี้ได้และจะต้องเสีย

เวลาอีกนานกว่าที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

และทำนายไปถึงเหตุการณ์และความจำเป็นในอนาคตและต้องเร่ง

ดำเนินการเสียแต่เนิ่นๆเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและเพื่อ

ไม่ให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในการพัฒนา

โดยสรุปก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องเร่งพิจารณาถึง

สภาพการณ์ในปัจจุบันเพ่ือวางแผนเตรียมการในอนาคตและหากเห็นว่า

สำคัญและจำเป็นในอนาคตก็ควรเร่งดำเนินการแต่โดยเร็ว
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การจัดลำดับความสำคัญและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“...การสร้างความเจริญก้าวหน้านี้ ควรอย่างยิ่งที่จะค่อยสร้าง ค่อย

เสริมทีละเล็กทีละน้อยให้เป็นลำดับ ให้เป็นการทำไป พิจารณาไปและปรับปรุงไป 

ไม่ทำด้วยอาการเร่งรีบ ตามความกระหายที่จะสร้างของใหม่เพื่อความแปลกใหม่ 

เพราะความจริง สิ่งที่ใหม่แท้ ๆ นั้นไม่มีสิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า 

และต่อไปย่อมจะต้องเป็นสิ่งเก่า...”  

ดังนั้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรให้ความสำคัญ

กับการจัดลำดับความสำคัญกรณีง่ายๆและเรื ่องง่ายๆมักจะเป็น

ปัญหาก็คือกรณีของการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนตำบลหรือ

ท้องถิ ่นเมื ่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นกระทรวงมหาดไทย

กำหนดว่าในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจะต้องมีการจัด

ประชาคมเพื่อให้ประชาคมเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและเป็นเวที

สะท้อนปัญหาและความต้องการของชาวบ้านและท้องถิ่นเองเมื่อมีการ

กำหนดให้จัดประชาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจึงจัดประชุม

ประชาคมแบบ“จัดเสียไม่ได้”ให้ครบตามกระบวนการเท่านั้น

ตามความเป็นจริงแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประชาคม

ให้เป็นเวทีสำหรับการให้ข้อมูลเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและประชาชน“เวทีประชาคม” จะมี

ประโยชน์อย่างมากปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าประชาคมเป็นยาสารพัด

ประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่รู ้จะทำอะไรก็จัดประชุม

ประชาคมไม่รู ้ว ่าจะดำเนินการต่อหรือจะยกเลิกโครงการก็ประชุม

ประชาคมและไม ่รู ้ ว ่าจะเล ือกก ิจกรรมอะไรโครงการอะไรใน

ปีงบประมาณหน้าก็จัดประชุมประชาคมสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นคือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะการ

วางแผนจะเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ว่าท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดและ

แผนพัฒนาท้องถิ ่นนี ้เองที ่จะเป็นเครื ่องบ่งชี ้ว ่าในรอบ1ปีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการอะไรบ้างในพื้นที่

หากจะพิจารณาตัวแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะพบว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะแผนประจำปี

ซึ่งถูกวางบนเงื่อนไขและข้อจำกัดของงบประมาณทำให้มักจะมีลักษณะ

เป็นโครงการย่อยๆและเมื่อนำโครงการย่อยๆเหล่านั้นมากผนวกกัน

หรือรวมกันแล้วจะเห็นว่าโครงการย่อยๆเหล่านั้นไม่ได้ตอบต่อปัญหา

และความต้องการของท้องถิ ่นในภาพรวมหรืออธิบายสั ้นๆได้ว ่า

โครงการย่อยๆเหล่านั้นไม่ได้ช่วยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ

วิสัยทัศน์ของท้องถิ่นเลยเหตุที่แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้เป็นแผนที่ตอบ

สนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ ่นเนื ่องจากมูลเหตุ2

ประการโดยประการแรกได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการจัด

ลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการประการที่สองได้แก่การ

ที่ประชาชนองค์กรและชุมชนขาดการจัดลำดับความสำคัญและความ

จำเป็น

กรณีแรกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการจัดลำดับความสำคัญ

ของปัญหาและความต้องการเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

ค่อยได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่จะสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงของ

ปัญหาและผลกระทบของปัญหาในภาพรวมให้ประชาชนทราบก่อนที่

จะมีการจัดประชุมประชาคมการขาดกระบวนการในการให้ข้อมูล

ลักษณะนี้ทำให้แต่ละชุมชนมองเห็นแต่ปัญหาและเป็นความต้องการ

ของชุมชนตนเองไม่สามารถมองหลุดออกจากกรอบชุมชนไปสู่กรอบ

ของภาพรวมระดับท้องถิ่นได้สำหรับกรณีที่สองประชาชนองค์กรและ
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ชุมชนขาดการจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นที่แท้จริงทำให้ใน

หลายกรณีพบว่าองค์กรประชาชนและชุมชนเกิดความสับสนระหว่าง

“ความอยาก : Want” และ “ความต้องการที่แท้จริง : Need”

ประกอบกับในกระบวนการประชาคมขาดจัดการจัดลำดับความสำคัญ

จึงทำให้กิจกรรมและโครงการที่เสนอหรือร้องขอไปยังองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นผนวกกับ“ความพร่อง”ในกระบวนการจัดลำดับความ

สำคัญจากทั้งสองฝ่ายจึงทำให้หลายครั้งที่แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผน

เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

และก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง

ทำโครงการพอประมาณตามศักยภาพ 

“...ทำโครงการอะไร ก็จะต้องนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่า

อัตภาพ หรือ กับสิ่งแวดล้อม... ฉะนั้น การที่จะทำโครงการอะไร จะต้องทำ

ด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป...”  

พระราชดำรัส4ธันวาคม2540กระแสพระราชดำรัสสะท้อนให้

เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อจะดำเนินการอะไรบางอย่างจะต้องมองย้อนมาที่

ความสามารถหรือศักยภาพในการดำเนินการของตนเองเป็นหลัก

เพราะการมองย้อนพินิจพิจารณาถึงศักยภาพความสามารถของตนเอง

รวมถึงปัญหาข้อติดขัดข้อบกพร่องจุดอ่อนการมองอย่างรอบคอบ

รอบด้านเป็นสิ ่งที ่สำคัญมากเพราะการมองเพียงศักยภาพความ

สามารถของตนเองเพียงด้านเดียวจะทำให้เกิดความประมาทและ

ลำพองตนสุดท้ายคำตอบที่จะได้รับคือ“เรา”พร้อมหรือไม่พร้อมที่จะ

ดำเนินการนั้นๆและหากจะทำให้พร้อมจะต้องทำอะไรบ้าง
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กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหากจะทำโครงการใด

หรือริเริ ่มโครงการใดๆก็ต้องทำบนความพอประมาณตามศักยภาพ

ตามอัตภาพและประการสำคัญจะต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำ

รูปธรรมที่เห็นเด่นชัดที่สุดในช่วงที่ผ่านมาได้แก่การส่งเสริมและรณรงค์

การท่องเที่ยวแบบ “Unseen” ที่พื้นที่พยายามที่จะค้นหาจุดขายของ

ตัวเองเพื่อให้เข้ากับกระแสUnseenและสำหรับสังคมที่หลากหลายทาง

ด้านภูมิศาสตร์ชาติพันธ์และงดงามด้วยวัฒนธรรมจารีตประเพณี

อย่างสังคมไทยก็คงไม่ยากที่จะหาจุดขายสำหรับดึงนักท่องเที่ยวตาม

กระแสUnseenความยากไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าจะหาจุดขายอย่างไรแต่

ความยากของการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที ่ยวแบบUnseenอยู ่ที ่

“การบริหารจัดการท่องเที่ยว”จัดการท่องเที ่ยวอย่างไรให้ยั ่งยืน

จัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดสภาพความสมดุลระหว่าง“วัฒนธรรม

เดิม”กับ “วัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว”

จัดการท่องเที่ยวอย่างไรไม่ให้ชุมชนล่มสลายหรือจัดการท่องเที่ยว

อย่างไรไม่ให้สภาพสิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมสุดท้ายเมื่อ

นำการท่องเที่ยวแบบUnseenเข้าสู่ชุมชนโดยขาดภูมิรู้และภูมิคุ้มกัน

ผลที่ตามมาก็คือความงดงามความหลากหลายและเสน่ห์หลายอย่าง

ก็หายไปกับการท่องเที่ยวแบบUnseenและกลายเป็นUnseenจริงๆ

“โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล” หรือOTOPเป็นโครงการที่ดี

และหลายพื้นที่ก็นำเอาโครงการนี้ไปส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใน

ชุมชนกลายเป็นว่าทุกหมู่บ้านทุกตำบลมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็วิ่งตามกระแสOTOPส่งเสริมจัดสรร

เงินงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์แต่ไม่มีการส่งเสริมความรู้เรื่อง

การบริหารจัดการด้านการตลาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทำให้

ประชาชนชุมชนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพกลายเป็นของ “ทำเก่ง”แต่
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“ขายไม่เก่ง”สุดท้ายก็คือ “ขายไม่ได้”การยกตัวอย่าง2กรณี

ดังกล่าวไม่ได้หวังว่าจะโจมตีหรือต่อต้านนโยบายของส่วนราชการแต่

ต้องการให้เห็นว่าการทำอะไรตามกระแสโดยที ่ขาดภูมิรู ้ขาดการ

วิเคราะห์ศักยภาพความสามารถสมรรถภาพอย่างรอบด้านครบถ้วน

กระบวนความแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่มีความ

เป็นอิสระมีทรัพยากรมีบุคลากรและมีงบประมาณเป็นของตนเองแต่

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการใดๆจะต้องพินิจพิเคราะห์

พิจารณาให้รอบคอบรอบด้านและจะต้องประมาณการบนฐานที่ตั้งอยู่

บนความสามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งโดยเทคนิคแล้วสามารถนำหลัก

การวิเคราะห์ศักยภาพความสามารถตามหลักSWOTมาใช้ในการ

วิเคราะห์ศักยภาพก่อนที่จะดำเนินการเพราะการวิเคราะห์SWOTจะ

ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นถึงศักยภาพความพร้อมของตนเอง

ในแต่ละด้านในทรัพยากรแต่ละตัวขณะเดียวกันการวิเคราะห์นี้ก็จะ

ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นถึงความบกพร่องจุดอ่อนหรือ

จุดที่ควรแก้ไขขององค์กรเองและหากวิเคราะห์แล้วว่ากิจกรรมหรือ

โครงการหรือการดำเนินการใดๆมีความจำเป็นที่“ต้อง”ดำเนินการ

ก็ควรเร่งปรับแก้ไขหรือพัฒนาจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งโดยเร็วก่อน

จะเริ ่มดำเนินการพูดง่ายๆก็คือ“ดำเนินการใดๆ เมื่อมีความ

พร้อม” 

การพัฒนาต้อง “ระเบิดจากข้างใน” 

ในการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะนำแนว

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา”มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยเริ่มจาก“การ
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เข้าใจ”ซึ่งเป็นความเข้าใจใน “วิถี” ต่างๆของประชาชนได้แก่วิถีการ

ดำรงชีวิตวิถีความหลากหลายทางสังคมเชื้อชาติวัฒนธรรมและวิธีคิด

ของประชาชนซึ่งทั้งหมดเป็นวิถีการดำรงชีวิตภายใต้ความแตกต่างและ

ความหลากหลายของประชาชนโดยการจะเกิดความเข้าใจนี้จะต้อง

“เข้าถึง”ก ็ค ือการเข ้าถึงความจริงเข ้าถึงความรู ้ส ึกนึกคิดของ

ประชาชนจากนั ้นจึงค่อยเริ ่ม“พัฒนา”โดยให้การพัฒนานี ้ต้อง

เป็นการพัฒนาที่ระเบิดจากข้างใน

การเข้าถึงเป็นการเข้าถึงและสัมผัสได้ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาความ

ต้องการความไม่ต้องการของชาวบ้านโดยเข้าถึงในปัจจัยและมูลเหตุ

ต่างๆอย่างแท้จริงและสำหรับการทำงานร่วมกับประชาชนนั้นสิ่งหนึ่งที่

ผู้ทำงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องพิชิตให้ได้จากประชาชนคือการ

เข้าถึงใจประชาชนซึ่งก็หมายถึงการที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจ

เชื ่อมือและเชื่อใจซึ่งอาจจะต้องใช้กาลเวลาและผลงานเป็นเครื่อง

พิสูจน์ประการที่สองเป็นการเข้าถึงในลักษณะของการเชื่อมต่อส่งต่อ

และสัมพันธ์กันระหว่าง “คนนอก” และ “คนใน”ซึ ่งต้องอาศัยการ

สื่อสารการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันเกิดจากความ

เข้าใจในวิถีความแตกต่างอย่างสอดคล้องและสมดุล

และเมื่อเกิดความเข้าใจและสามารถเข้าถึงใจของประชาชนได้ก็

จะนำไปสู่“การพัฒนา” และรูปแบบวิธีการในการพัฒนาประชาชน

จะเป็นรูปแบบที่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการและความไม่

ต้องการของประชาชนได้โดยที่หนทางกลไกและเครื่องมือเหล่านั้นมิได้

เป็นสิ่งแปลกแยกแปลกปลอมต่อวิถีการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนขณะเดียวกันกลไกและเครื่องมือการพัฒนาเหล่านั้นก็จะเป็น

เครื ่องมือที่สามารถ “ตอบสนอง” ได้อย่างสอดคล้องและสมดุลกับ

บริบทแวดล้อมด้านต่างๆเหล่านี้เองจะก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
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ระหว่าง“คนนอก”และ“คนใน” อย่างกลมกลืนก่อเกิดกระบวนการที่

ต ่อเนื ่องอันจะนำไปสู ่กระบวนการเร ียนรู้และการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชนมากกว่าการได้รับเพียงความร่วมมือเป็นครั ้งเป็นคราวไป

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาซึ่งการสร้างความเข้มแข็งให้

แก่ชุมชนและทำให้ชุมชนสามารถที ่จะดำรงอยู ่ภายใต้บริบทความ

เปลี ่ยนแปลงได้อย่างสมดุลดังเช่นกระแสพระราชดำรัสที ่ว่า“การ

พัฒนาต้องระเบิดมาจากข้างใน” 

“ระเบิดจากข้างใน”เป ็นแนวทางการพ ึ ่งตนเองตามแนว

พระราชดำริคือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นเพื่อให้เกิดการพึ่ง

ตนเองตามพระราชกระแสที่ว่า “ระเบิดจากข้างใน”คือการทำให้

ครอบครัวชุมชนหรือหมู่บ้านมีความพร้อมมีความเข้มแข็งเสียก่อน

เมื่อคนในชุมชนพร้อมแล้วก็จะระเบิดเอาความพร้อมภายในที่มีอยู่ข้างใน

ที่มีอยู่ข้างในตัวเองทั้งความคิดความร่วมมือความสามัคคีออกมา

พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้เองแล้วจึงค่อยขยายการดำเนิน

งานออกไปสู่สังคมภายนอก...”

ฉะนั้นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานที่เป็นองค์กร

ของประชาชนประชาชนเป็นเจ ้าของและทำงานเพื ่อประชาชน

ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหา

และความต้องการของประชาชนดังนั ้นจึงสามารถที ่จะมองและ

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการได้อย่างถ่องแท้ถูกต้องและ

ครอบคลุมและเมื่อมองเห็นสภาพปัญหาและความต้องการได้อย่าง

ถูกต้องก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ทางเลือกอันเป็นหนทางการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสมดุลสอดคล้องและกลมกลืนทั ้งหมดนี ้ถ ือเป็น

“ต้นทุน” หรือ“ความได้เปรียบ”ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

ในเชิงพื้นที่และการทำงานด้านการพัฒนา
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นอกจากความได้เปรียบในเชิงพื้นที่และความใกล้ชิดแล้วความได้

เปรียบและความเหมาะสมอีกประการหนึ่งได้แก่การที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีฐานกำลังอันเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและ

การทำงานร่วมกับชาวบ้านที ่หลากหลายและทันสมัยอาทิการมี

ผู ้บริหารองค์กรซึ ่งมาจากคนในพื ้นที่การมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นซึ ่ง

อาศัยกระจายตัวอยู ่ในทุกเขตพื ้นที ่ร ับผิดชอบและนอกจากนี ้แล้ว

ในกระบวนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในปัจจุบันได้

เน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการประชาคมยังพบว่าประชาคม

เป็นฐานหนุนสำคัญในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

กระจายอย่างทั ่วถึงทั ้งประชาคมในระดับหมู ่บ้านประชาคมตำบล

ประชาคมอำเภอและประชาคมจังหวัดซึ่งนั่นก็หมายความว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะทำงานได้ในแนวลึกและแนวกว้าง

อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นความได้เปรียบในเชิงเครื่องมือแล้ว

นอกจากนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความได้เปร ียบเชิง

“กระบวนการ”เพราะทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่การริเริ่มโครงการ

การดำเนินกิจกรรมการประเมินผลกิจกรรมล้วนต้องอาศัยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สั ่งสมมานานย่อมเป็นเครื่องเกื้อหนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมิติของการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนิน

การได้สามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มประเภทการพัฒนาหลักๆได้แก่

1)งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการในระดับพื ้นที ่และการเร่งสร้างและ

ส่งเสริมปัจจัยการผลิตในระดับพื้นที่อาทิการเร่งสร้างและพัฒนาแหล่ง

น้ำและการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรและเพื่อประกอบกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจ2)งานด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งใน

ระดับปัจเจกและในระดับภาพรวมของชุมชนท้องถิ่นอาทิการส่งเสริม

ด้านการตลาดการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทั้งในภาคการเกษตรและภาค

อุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นต้น3)งานด้านการยกระดับและพัฒนา

คุณภาพชีวิตอาทิงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่

ของผู้สูงอายุเด็กก่อนวัยเรียนผู้ป่วยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ

งานด้านการส่งเสริมการศึกษาซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตและความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

และการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นและประการสุดท้าย4)เป็นงานด้านการส่งเสริมรักษาและ

ธำรงไว้ซึ่งการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

ดังกล่าวแล้วข้างต้นจะเห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ภายใต้งานพัฒนาทั้ง4มิติเป็นเรื่องไม่ยากและก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย

สำหรับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเพียงแค่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือหลักการที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”เป็น

สำคัญ

เป็นนิมิตหมายอันดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน้อมนำ

แนวคิด แนวปฏิบัติ และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และถือเป็น

โอกาสอันสมควรที่จะเร่งดำเนินการพัฒนาอย่างไม่รอช้า เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เพราะหากท่านเริ่มช้าไป ทุนที่ท่านมี

อยู่ในท้องถิ่นก็จะสูญสิ้นไปเรื่อย ๆ อะไรที่จะเป็นกำไร ก็จะแปร

สภาพเป็น “หนี้สิน” และอะไรที่ต้องจ่ายงบประมาณแต่เพียงน้อย 

ถ้าเริ่มช้า คิดช้า ก็จะกลายเป็นว่าท่านต้องจ่ายงบประมาณก้อน

ใหญ่ขึ้น ฉะนั้น คิดให้รอบคอบ รอบด้าน และลงมือทำอย่ารอช้า 
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1. วัฒนธรรม : ความหมายและมิติ 

วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องและ

สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ฉะนั้นเมื่อ

การดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื ่องที ่กว้างใหญ่

ซ ับซ ้อนและม ีแง ่ม ุมท ี ่ หลากหลาย เร ื ่ อง

“วัฒนธรรม” จึงเป็นเรื ่องที ่สามารถพิจารณา

และให ้ความหมายได ้ในหลายแง ่ม ุมอาท ิ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525

ได้นิยามความหมายของวัฒนธรรมไว้ใน4นัย

ความหมายได้แก่1)สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่

หมู ่คณะ2)วิถีชีวิตของหมู ่คณะ3)ลักษณะที่

แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบ

ข้อเสนอแนะทางนโยบายด้านวัฒนธรรม* 
ในมิติความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

*ที่มา:เอกสารประกอบการประชุมกระทรวงวัฒนธรรม
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เรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนและ4)พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการ

เรียนรู ้จากกันและกันและร่วมใช้อยู ่ในหมู ่พวกของตน1ในขณะที ่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กล่าวว ่า

วัฒนธรรมหมายถึงความเจริญในทางวิชาความรู้เช่นวิทยาศาสตร์

ศิลปวิทยาวรรณคดีศาสนาตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ

จรรยามารยาทวัฒนธรรมเป็นมรดกแห่งสังคมมีทั้งส่วนจับต้องได้และ

จับต้องไม่ได้เช่นกวีนิพนธ์ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

เป ็นป ัจจ ัยสำค ัญในการก ่อร ่างสร ้างความประพฤติปฏ ิบ ัต ิของ

ประชาชาติ2นอกจากนี้พระยาอนุมานราชธนยังได้ให้ความหมายของ

คำว่า“วัฒนธรรม”ว่าคือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิต

สร้างขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของส่วนรวมหรือคือวิถีชีวิต

ของมนุษย์ในส่วนรวมที่สามารถถ่ายทอดกันได้วัฒนธรรมคือความคิด

เห็นความรู้สึกความประพฤติและกริยาอาการหรือการกระทำใดๆ

ของมนุษย์ในส่วนรวมเป็นพิมพ์เดียวกันและสำแดงออกมาให้ปรากฎ

เป็นภาษาศิลปะความเชื่อถือระเบียบประเพณีเป็นต้น3สุพัตรา 

สุภาพอธิบายว่าวัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง

อันเป็นแบบแผนในความคิดและการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของ

มนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งมนุษย์ได้

คิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติการจัดระเบียบตลอดจน

ความเชื่อความนิยมความรู้และเทคโนโลยีต่างๆในการควบคุมและ

1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525

2 www.learning.ptpk.ac.th
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ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ4ในขณะที่ในEncyclopedia of Social 

Science หน้า621ได้อธิบายคำว่าวัฒนธรรม(Culture)ว่าเป็นคำที่ใช้

ในวิชามานุษยวิทยาสมัยใหม่(ModernAnthropology)และในทางด้าน

สังคมศาสตร์(SocialSciences)หมายถึงมรดกของสังคม(Social

Heritage)เป็นลักษณะเฉพาะในการดำรงชีวิตของกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วม

กันและได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เจริญตามยุคสมัย5

ทั ้งนี ้ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 

2485 ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้“วัฒนธรรม” หมายถึงลักษณะที่

แสดงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบความกลมเกลียวก้าวหน้า

ของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน(เป็นการชี้ชวนเชิญชวน

วิงวอนให้ประชาชนร่วมกันทำให้เกิดความเจริญงอกงามให้มีความดี

งามขึ้นไม่ใช่เพียงแต่รับมรดกกันมาแต่จะต้องรักษาของเดิมที่ดีแก้ไข

ดัดแปลงของเดิมที่ควรแก้หรือดัดแปลงวางมาตรฐานความดีความงาม

ขึ้นใหม่แล้วส่งเสริมให้เป็นลักษณะที่ดีประจำชาติสืบต่อไปจนถึงอนุชน

รุ่นหลัง

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม

ได้สรุปความหมายของคำว่า“วัฒนธรรม”ว่าหมายถึงวิถีการดำเนิน

ชีวิต(Thewayoflife)ของคนในสังคมนับตั้งแต่วิธีกินวิธีอยู่วิธีแต่ง

กายวิธีทำงานวิธีพักผ่อนวิธีแสดงอารมณ์วิธีสื่อความวิธีจราจรและ

ขนส่งว ิธ ีอยู ่ร ่วมกันเป็นหมู ่คณะว ิธ ีแสดงความสุขทางใจและ

หลักเกณฑ์การดำเนินชีวิตโดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจ

4 สุพัตราสุภาพ.สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา 

ประเพณี,กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช,2534.

5 อ้างในสุพัตราสุภาพ
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เร่ิมมาจากเอกชนหรือคณะบุคคลทำเป็นตัวแบบแล้วต่อมาคนส่วนใหญ่

ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและ

กาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหา

และตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่าซึ่งอาจทำให้สมาชิก

ของสังคมเกิดความนิยมและในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิมดังนั้น

การรักษาหรือธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย6

ดังนั้นจึงพอที่จะสรุปได้ว่า “วัฒนธรรม”มีความหมายครอบคลุม

ถึงทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิดและการกระทำการแสดงออก

ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบกฎเกณฑ์กติกา

ต่างๆในการอยู่ร่วมกันตลอดจนความเชื ่อความนิยมความรู ้และ

เทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชนได้

ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

และการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างใหญ่ซับซ้อนและมีหลากหลาย

แง่มุมดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาก

ยิ่งขึ้นผู้เขียนจึงได้เสนอมิติในการอธิบายถึงประเภทหรือลักษณะของ

วัฒนธรรมเพื ่อให้ผู ้อ่านได้เกิดความเข้าใจยิ ่งขึ ้นโดยเริ ่มจากคณะ

กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดแบ่งมิติของวัฒนธรรมออกเป็น5

สาขาได้แก่1)วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดีเช่นภาษาพูดและ

ภาษาเขียน2)วัฒนธรรมทางวัตถุเช่นเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการ

ดำรงชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆของมนุษย์3)วัฒนธรรมทางจิตใจเช่น

ศาสนาศ ีลธรรมและคต ิธรรม4 )ว ัฒนธรรมทางจาร ีตหร ื อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและการประพฤติปฏิบัติต่างๆในสังคมเช่น

6 www.nationalculture.go.th
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การตอบแทนบุญคุณการเคารพอาจารย ์การน ับถ ือบรรพบุร ุษ

ขนบประเพณีกฎหมายระเบียบต่างๆลักษณะการกินการอยู่และการ

แต่งกายและ5)วัฒนธรรมทางสุนทรียะอันได้แก่ความงดงามความ

ไพเราะอาทิจ ิตรกรรมประติมากรรมด ุร ิยางคศิลป์นาฎศิลป์

สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเป็นต้น7

นอกจากการแบ่งประเภทหรือมิติของวัฒนธรรมตามสาขา5สาขา

ดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่าในทางสังคมวิทยายังมีการแบ่งมิติของ

วัฒนธรรมออกเป็น2กลุ่มหลักๆได้แก่วัฒนธรรมทางวัตถุ(material

culture)เป็นสิ่งที่จับต้องได้(tangible)อาทิโบราณสถานโบราณวัตถุ

บ้านที่อยู ่อาศัยยานพาหนะอาหารการกินเครื ่องใช้อาวุธรวมถึง

เครื ่องแต่งกายต่างๆทั ้งปวงและวัฒนธรรมทางจิตใจ(conceptual/

spiritualmaterial)ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้(intangible)เป็นเรื่องราวเกี่ยว

กับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์เพื่อให้เกิดปัญญาและมีจิตใจที่

งดงามอาทิจารีตศาสนาประเพณีความเชื ่อภูมิปัญญาค่านิยม

ทัศนคติวรรณคดีและศิลปะฯลฯ

ทั้งนี้ในส่วนของการจำแนกมิติของวัฒนธรรมตามสากลนั้นโดย

วัฒนธรรมสามารถจำแนกได้เป็น5สาขาได้แก่1)สาขามนุษยศาสตร์

เป็นเรื่องว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม

ศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์โบราณคดีการปกครองและกฎหมาย

2)สาขาศ ิลปะว ่าด ้วยเร ื ่องภาษาวรรณคดีดนตร ีว ิจ ิตรศ ิลป ์

สถาปัตยกรรมการละครประติมากรรมฯลฯ3)สาขาช่างฝีมือว่าด้วย

เรื ่องการเย็บปักถักร้อยการแกะสลักการทอผ้าการจักสานการทำ

เครื่องเขินเครื่องเงินเครื่องทองการจัดดอกไม้การทำตุ๊กตาการทอเสื่อ

7 www.learning.ptpk.ac.th
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การประดิษฐ์การทำเครื่องปั้นดินเผาฯลฯ4)สาขาคหกรรมว่าด้วยเรื่อง

อาหารการแต่งกายการตกแต่งบ้านเรื ่องยารักษาโรคการดูแลเด็ก

มารยาทในการกินอยู่การต้อนรับแขกและการประกอบอาชีพฯลฯและ

5)สาขาการกีฬาและนันทนาการว่าด้วยกีฬาและการละเล่นต่างๆ8

2. การจัดการวัฒนธรรม :  

สิทธิและบทบาทหน้าที่ตามกรอบกฎหมาย 

เมื่อทำความเข้าใจกับความหมายและมิติของ “วัฒนธรรม”โดย

สังเขปแล้วผู้เขียนใคร่ให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าได้กล่าวถึงหรือบัญญัติเกี่ยวกับ

“วัฒธรรม”หรือ“การจัดการวัฒนธรรม”อย่างไรโดยเริ ่มจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540(รัฐธรรมนูญ

2540)ซึ่งได้ให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิในการจัดการวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ ่นไว้ในหลายสถานภาพโดยมี

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงไว้ในหลายแห่งได้แก่ในหมวด3สิทธิ

และเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา46ซึ ่งบัญญัติถึงการที ่ชุมชน

ท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ9และ

8 บำรุงสุขพรรณ์,“รูปแบบการบริหารวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่

วัฒนธรรมไทยต่อประชาชน,”รายงานการวิจัย(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.).(อัดสำเนา)

9 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา46บัญญัติว่า

 “บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟู

จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ

และมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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ในหมวด5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา78ที่กำหนดว่ารัฐจะ

ต้องกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถที่จะพึ่งตนเอง

และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้ในเรื่องต่างๆ10นอกจากนี้ในหมวด9

การปกครองส่วนท้องถิ ่นมาตรา289ยังกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีหน้าที ่ในการบำรุงรักษาศิลปะจารีต

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งวัฒนธรรมของท้องถิ่น11ดังกล่าว

แล้วข้างต้นจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช

2540(รัฐธรรมนูญ2540)ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้นมีความ

พยายามที่จะให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู

รักษาวัฒนธรรมธรรมซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “การจัดการวัฒนธรรม” 

ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติและหากจะพิจารณาถึงหน่วยงาน

หรือองค์กรที ่ร ัฐธรรมนูญได้มอบสิทธิในการจัดการวัฒนธรรมนั ้น

ประกอบด้วยหลายองค์กรหน่วยงานประเภทแรกได้แก่รัฐหรือส่วน

ราชการซึ่งก็ได้แก่กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยว

ข้องทั้งที่สังกัดราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางหน่วยงานประเภทที่

สองได้แก่ชุมชนซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและประเภทที่สามได้แก่

10 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา78บัญญัติว่า

 “รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น

ได้เองพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้ง

พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยคำนึง

ถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น”

11 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา289บัญญัติว่า

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น”
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในส่วนนี้เองมาตรา289ในรัฐธรรมนูญ

2540ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทบทวนถึงทิศทางในการจัดการ

วัฒนธรรมที ่ผ่านมาพบว่าบทบาทโดยมากในการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมจะเป็นหน้าที ่ของรัฐที ่ร ับผิดชอบในการทำนุบำรุงฟื ้นฟู

บูรณะและสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดี

งามของชาติแต่เนื่องด้วยทรัพยากรในประเทศต่างมีความหลากหลาย

และเป็นอาณาบริเวณที่กว้างหากเทียบกับงบประมาณบุคลากรจากรัฐ

ที่จะเข้าไปดูแลรักษาทำนุบำรุงฟื้นฟูวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นจึง

ทำให้การควบคุมและจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นไม่ทั่วถึงฉะนั้นใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550(รัฐธรรมนูญ2550)

จึงได้ให้ความสำคัญกับจัดการวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นโดยบทบัญญัติใดที่

เป็นปัญหาหรือบทบัญญัติใดที่ไม่เอื ้อต่อการส่งเสริมต่อการจัดการ

วัฒนธรรมย่อมได้รับการแก้ไขอาทิในรัฐธรรมนูญ2540มาตรา46

กำหนดว่า“บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี

สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ

หรอืวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาต ิ...”น้ันซ่ึงหมายความว่า

การที่ชุมชนจะสามารถจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองได้นั้นต้อง

เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเท่านั้นและจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นชุมชน

ท้องถิ ่นดั ้งเดิมซึ ่งตามหลักการแล้วต้องมีสิ ่งบ่งชี ้และเกณฑ์การ

พิจารณาที่ชัดเจนและหากจะตีความไปอีกระดับหนึ่งก็หมายความว่า

ชุมชนที่มีการรวมตัวขึ้นแต่เป็นการรวมตัวในช่วงระยะเวลาเมื่อไม่นาน

นักหรือเป็นการรวมตัวกันของชุมชนในรูปแบบใหม่ๆย่อมไม่ได้รับสิทธิ

ในการคุ้มครองและจัดการวัฒนธรรมของตนเองดังนั้นในรัฐธรรมนูญ
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2550จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและขยายกรอบคำจำกัดความของคำว่า

“ชุมชนท้องถิ่น” ให้กว้างกว่าเดิมเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในการจัดการ

วัฒนธรรมให้แก่องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้ทุกชุมชน

สามารถอน ุร ักษ ์หร ือฟ ื ้นฟูจาร ีตประเพณีของตนรวมท ั ้งดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนของตนเองโดยในหมวดที่3ว่าด้วย

เรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยส่วนที่12สิทธิชุมชนในมาตรา66

บัญญัติว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น

ดั ้งเดิมย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์ฟื ้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญา

ท้องถิ ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ ่น12โดยเจตนารมณ์ของ

มาตรา66แล้วเพื่อรับรองสิทธิชุมชนชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น

ดั้งเดิมว่ามีสิทธิในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลป

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและท้องถิ ่นและมีส่วนร่วมในการบำรุง

รักษาและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลยั่งยืนโดยผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาค

รัฐแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดมิ13

นอกจากนี ้แล ้วในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นน ั ้น

รัฐธรรมนูญ2550มาตรา289ก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงบทบาทและ

12 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา66บัญญัติว่า

 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี

สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลายหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน”

13 เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา

66,หน้า59
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อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบำรุงรักษาศิลปะ

จารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น14โดยมาตรา

289มีเจตนารมณ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรที่มี

ความใกล้ชิดกับประชาชนทราบถึงปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนรวมถึงใกล้ช ิดกับศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ ่นได้เป็นองค์กรหลักในการจัดการวัฒนธรรมของ

ตนเอง15

การจัดการวัฒนธรรมนั้น เป็นบทบาทและความรับผิดชอบ

ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคล และ

องค์กร แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนจะมุ่งเน้นเฉพาะบทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการวัฒนธรรมเท่านั้น 

ในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

รูปแบบต่างๆนั้นล้วนแต่กำหนดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา289บัญญัติว่า

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะจารีต

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึก

อาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นและเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบ

การศึกษาของชาติ

 การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องคำนึงถึงการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย”

15 เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา

289,หน้า280
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ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วน

ตำบลว่ามีบทบาทในการจัดการวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครอง

ดูแลบำร ุงร ักษาศิลปะจาร ีตประเพณีภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นและ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ ่นอาทิมาตรา45(7ทวิ)กำหนดว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที ่ในการบำรุงรักษาศิลปะ

จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น16

มาตรา50(8)แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่12)พ.ศ.2546ซึ่ง

กำหนดว่าเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีอำนาจ

หน้าที ่ในการบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ ่นและ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น17และภายใต้มาตรา67(8)แห่งพระราช

บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่5)พ.ศ.2546

ได้กำหนดไว้เช่นเดียวกับกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

เทศบาลคือกำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการ

การบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น18

นอกจากนี้แล้วเพื่ออนุวัติตามมาตรา284แห่งรัฐธรรมนูญ2540จึง

ได้มีการตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พ.ศ.2542ขึ้นโดยในหมวด2การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัด

ระบบการบริการสาธารณะมาตรา16(11)ซึ่งกำหนดว่าเทศบาลเมือง

พัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ

16 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่63)พ.ศ.2546

17 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่12)พ.ศ.2546

18 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่5)พ.ศ.

2546
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จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น19

และนอกจากนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจที่จะจัดให้มีการถ่ายโอน

จึงได้มีการแบ่งภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนออกเป็น6ด้านและหนึ่งกลุ่ม

ภารกิจที่ต้องถ่ายโอนได้แก่งานด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งในรายละเอียดนั้นกำหนดให้กรมศิลปากร

ถ่ายโอนภารกิจสำคัญ2ภารกิจได้แก่การจัดการดูแลโบราณสถาน

โบราณวัตถุและการจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั ้งนี ้จะเห็นว่าบทบัญญัติต่างๆที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

จัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นข้างต้นเป็นความรับผิดชอบทาง

กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการตามที่บัญญัติ

ไว้ไม่ว่าจะต้องจัดให้มีกิจกรรมโครงการหรือให้เงินอุดหนุนเพื ่อ

ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแต่เหตุผลอีกประการหนึ่งได้แก่เหตุผล

ซึ ่งเป็นความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

เนื ่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นองค์กรที ่ประกอบไปด้วย

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งล้วนแต่เป็นคนในชุมชน

ท้องถิ่น

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับ

ผิดชอบในการจัดการวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความ

งดงาม ความสวยงาม ความเจริญ และความรุ่งเรืองของชุมชน

ท้องถิ่นในอดีต  วัฒนธรรมเองก็ถือเป็นสายใยยึดเหนี่ยวความ

สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระดับปฐมภูมิในชุมชนให้แน่นแฟ้น ผูกพันของ

ชุมชน  

19 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
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3. ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน

วัฒนธรรม 

ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่าการจัดการวัฒนธรรมเป็นความรับผิดชอบ

ทางกฎหมายและเป็นความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดังนั้นในส่วนนี้ผู้เขียนจึงใคร่กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ดำเนินการจัดการวัฒนธรรมได้โดยมองว่าวัฒนธรรมเป็น“ทรัพยากร” 

ในทางการบริหารและตระหนักว่า“วัฒนธรรม” เป็นต้นทุนทางสังคม

ที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

จะมีส่วนร่วมในการจัดการวัฒนธรรมใน4ระดับได้แก่

 1)  การจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม 

 ว ัฒนธรรมคือว ิถ ีการดำเนินชีว ิตของสังคมชุมชนเป็น

แบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกในการอยู่ร่วมกันดังนั้น

ก่อนที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะดำเนินการจัดกิจกรรมหรือ

โครงการอันเป็นการจัดการวัฒนธรรมสิ ่งที ่จำเป็นอย่างยิ ่งคือการ

ทำความเข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นก่อนจะก้าวล่วงไป

จัดการว ัฒนธรรมได ้แก ่การศึกษาวิจัยทรัพยากร (resource 

research) เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่หรือเกือบ

ทั้งหมดยังไม่มีฐานข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นขาด

ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นดังนั้น

จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำการศึกษาวิจัยเชิง

สำรวจ(surveyresearch)เพื ่อค้นหาสำรวจศึกษาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น



1�0
บทความ

คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย 

 สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้ได้แก่การจัดทำบัญชี

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า

มีอะไรอยู่จุดใดบริเวณใดหมู่บ้านใดหรือชุมชนใดและณปัจจุบัน

สิ่งต่างๆเหล่านั้นมีสถานะภาพเป็นเช่นใดอาทิสูญหายแล้วเกือบจะ

สูญหายหรือยังดำรงอยู ่เป็นต้นซึ ่งเหล่านี ้เองเรียกว่าเป็น“การ

ประเมินสถานะภาพและประเมินคุณค่า”  

 อย่างไรก็ตามเมื ่อมีการสำรวจและศึกษาทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมแล้วสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งได้แก่การจัด

หมวดหมู่หรือจัดแบ่งประเภทหรือมิติของทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ออกเป็นกลุ่มๆเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและเลือกใช้ประโยชน์อาทิบาง

แห่งอาจจะจัดแบ่งประเภทของวัฒนธรรมตามหลักการสากลคือแบ่ง

ออกเป็น5สาขาหรือบางแห่งอาจจะจัดแบ่งตามประเภทตามหลักการ

ของสังคมวิทยาคือ2ประเภทหลักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนิยามความหมาย

หรือการให้คำจำกัดความของแต่ละแห่งผู้เขียนไม่ได้กำหนดให้แน่ชัด

ตายตัวเนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มประเภทหรือมิติทางวัฒนธรรมว่าจะ

เป็นตามหลักการใดนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคีและประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเป็น

สำคัญ

 ในการทำแผนที่ทางวัฒนธรรมนั้นเป็นกระบวนการศึกษาวิจัย

เชิงปฏิบัติการซึ่งให้ความสำคัญกับชุมชนและประชาชนเป็นสำคัญ

นักวิจัยในกรณีนี ้ได้แก่คนในชุมชนเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะทำ

หน้าที ่หลักในการร่วมกันค้นหาศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ระบุ

สถานภาพและกำหนดคุณค่าร่วมกันส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล

ด้านวัฒนธรรมแก่ประชาชนในชุมชนการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมนี้
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อาจจะฟังดูเป็นเรื ่องที ่ยากซับซ้อนและต้องอาศัยเทคโนโลยีขั ้นสูง

แต่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

 การทำแผนที่ทางวัฒนธรรมก็ไม่ต่างกับการทำแผนที่ทางภาษี

เนื่องจากแผนที่ทางภาษีเป็นการแสดงสถานภาพของข้อมูลในเชิงภาษี

ทั้งในแง่ประเภทของภาษีจำนวนเงินภาษีที่ประชาชนต้องชำระและการ

แสดงถึงการค้างชำระภาษีส่วนแผนที่ทางวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่แสดงให้

เห็นว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมีวัฒนธรรมสิ่งดีงาม

และเรื่องต่างๆที่ทรงคุณค่าจุดใดบริเวณใดหรือที่ใดและแต่ละเรื่อง

แต่ละประเด็นแต่ละมิติมีสถานะภาพณปัจจุบันอย่างไร(ตายหรือยัง

มีลมหายใจ)รูปธรรมหนึ่งของการทำแผนที่ทางวัฒนธรรมได้แก่การจัด

ทำเป็นบัญชีทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ตัวอย่าง : แผนที่ทางวัฒนธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

หมู่บ้าน 
ชนิดของวัฒนธรรม  

(ประเภท) 
ความสำคัญ สถานะ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หมู่ที่1

บ้านหนองแหย่ง

บึงสาธารณะ เป็นบึงสาธารณะใช้ประกอบพิธีกรรม

ทางสังคมร่วมกันในอดีต

รกร้าง วัดหนองแหย่ง

หมู่ที่2

บ้านร้องเม็ง

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับสะสมเครื่องใช้

ในอดีตของล้านนา

คงอยู่ วัดร้องเม็ง

พิธีสืบชะตาหมู่บ้าน เป็นพิธีกรรมที่สะท้อนความเชื่อของ

ล้านนาว่าทุกอย่างมี“ขวัญ”

เกือบจะ

สูญหาย

-กรรมการหมู่บ้าน

-วัดร้องเม็ง

-ชุมชน

หมู่ที่3

บ้านบวกเปา

พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นพิธ ีกรรมที ่แสดงถึงการเคารพ

ผู้ใหญ่โดยจะมีการนำข้าวของเครื่อง

ใช ้ไปมอบให ้ผู ้สูงอาย ุในว ันท ี ่15

เมษายนของทุกปีและขอพรจาก

ผู้สูงอายุ

คงอยู่ -ผู้สูงอายุ

-ชุมชน
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 การจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมนอกจากจะเป็นการรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมแล้วในกระบวนการรวบรวม

ข้อมูลยังเป็นการสร้างความรู้สึกรักและรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับชุมชน

ร่วมกันอีกด้วย

 2)  การใช้ประโยชน์จากแผนที่ทางวัฒนธรรม  

 เมื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุดข้อมูลหรือฐานข้อมูล

เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมในกลุ่มหรือมิติต่างๆแล้วในลำดับ

ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางวัฒนธรรม

หรือการจัดการทางวัฒนธรรมอันได้แก่การอนุรักษ์การฟื้นฟูการ

พัฒนาการถ่ายทอดวัฒนธรรมและการส่งเสริมกิจกรรม

การอนุรักษ์วัฒนธรรม หมายถึง การพิทักษ์รักษาและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

การฟื้นฟูวัฒนธรรม หมายถึง การเลือกสรรการสรรหาวัฒนธรรมที่สูญหาย

หรือกำลังจะเสื่อมสลายมาทำให้มีความหมาย

และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนใน

ชาติ

การพัฒนาวัฒนธรรม หมายถึง การริเริ ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัย

การถ่ายทอดวัฒนธรรม หมายถึง การนำเอาวัฒนธรรมที ่ผ่านมาเลือกสรรกลั ่น

กรองไปใช้ในกระบวนการศึกษาอันจะทำให้เกิด

การขยายผลการสานต่อทางวัฒนธรรมจากคน

อีกกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งหรือจากรุ่นสู่รุ่น

การส่งเสริมกิจกรรม

ทางวัฒนธรรม

หมายถึง การดำเนินการสนับสนุนให้บุคคลหรือกลุ ่ม

บุคคลหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
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 อย่างไรก็ตามแม้ตัวอย่างจากด้านบนจะแสดงให้เห็นว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการจัดการทางวัฒนธรรมได้ใน

หลากหลายวิธีแต่สิ ่งที ่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ ่งคือการที ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้าใจถึงสถานภาพและคุณค่าของทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมแต่ละประเภทเพราะการจะเลือกว่าจะจัดการวัฒนธรรม

หรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมแต่ละเรื ่องแต่ละประเภทอย่างไรนั ้น

ขึ้นอยู่กับลักษณะสถานะภาพและการให้คุณค่าของชุมชนเป็นสำคัญ

เช่นพิธีกรรมหรือประเพณีใดที่กำลังจะสูญหายไปบางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอาจจะเลือกที่จะให้งบประมาณแก่ชุมชนหมู่บ้านเพื่อจัด

พิธีกรรมนั้นขึ้นใหม่ในชุมชนเพื่อสืบสานหรือสานต่อประเพณีที่เคยมีมา

แต่เดิมในกรณีเดียวกันบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะเลือกที่จะ

เก็บหรือถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเพณีหรือพิธีกรรมนั้นไว้

ในหลักสตูรการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือเพียงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ว่าในอดีตที่ผ่านมาชุมชนเคยมีประเพณีหรือพิธีกรรมเช่นนี้อย่างไร

ก็ตามวิธีการที ่จะใช้ประโยชน์หรือจัดการวัฒนธรรมเป็นเรื ่องของ

การตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและประชาชน

ในท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนตำบล

คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ ่

อำเภอตะโหมดจ ังหว ัดพ ัทล ุง

ต้องการสานต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที ่เรียกว่า “พิธีรดน้ำดำหัว”ซึ ่ง

เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง

การมีความเคารพในผู้สูงอายุและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่

เห็นว่านับวันการรดน้ำดำก็จะสูญหายไปเรื่อยๆดังนั้นจึงได้จัดสรรงบ

ประมาณบางส่วนเพื่อจัดงาน“วันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”ในวันที่11

เมษายนของทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานการรดน้ำดำหัวไม่ให้สูญหายไป

องค์การบริหารส่วนตำบล

ป่าแดดอำเภอแม่สรวยจังหวัด

เชียงรายให้เงินอุดหนุนแก่“กลุ่ม

คนเฒ่าคนแก่”ซึ ่งเป็นการรวม

กล ุ ่มก ันของผู ้สูงอาย ุในตำบล

ป่าแดดด้วยเห็นว่าปัจจุบันน้ีของเล่น

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นล้านนากำลังจะสูญหายไปจากการรับรู้

และความทรงจำของสังคมไทยประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบล

ป่าแดดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มกันครั้งนี้จึงได้สนับสนุน

งบประมาณบางส่วนแก่กลุ ่มฯเพื ่อจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์นอกจากนี ้

ยังให้การสนับสนุนด้านการตลาดแก่กลุ่ม

 13

 “ ”

 “ ”  11 

 “ ”

 “ ”

“ ”

 13

 “ ”

 “ ”  11 

 “ ”

 “ ”

“ ”



คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย 

1��

คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย 

บทความ

ดังกล่าวแล้วข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของการส่งเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้การสนับสุนนด้าน

การงบประมาณให้แก่กลุ่มหรือองค์กรในชุมชนท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่

ในการสานต่อหรือสืบทอดวัฒนธรรมหรืออีกในกรณีหนึ่งเบื้องต้น

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมใด

กำลังจะสูญหายหรือสูญหายไปแล้วในชุมชนท้องถิ่นและประสงค์ที่จะ

ฟื้นฟูให้วัฒนธรรมนั้นๆกลับฟื้นคืนและมีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งองค์กร

ปกครองสวนท้องถิ่นนั้นๆก็ต้องให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เน้นไปเรื่อง

เรื่องของการฟื้นฟูและดำเนินการพิทักษ์และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม

นั้นๆต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดการ

พัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรที่จะ “ยกระดับ” การให้การสนับสนุนกิจกรรมไปสู่

การสร้างจุดรวมหรือศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมและประการสำคัญการสร้างจุดรวมหรือศูนย์รวมทาง

วัฒนธรรมจะทำให้เกิด“ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” จุดรวมหรือศูนย์

รวมทางวัฒนธรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้

อาทิการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู ้ทางประวัติศาสตร์สังคมให้แก่คนในชุมชนโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเป็นผู้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือ

อาจจะทำหน้าที่ในการการสนับสนุนส่งเสริมองค์กรหรือบุคคลที่เป็น

เจ้าของพิพิธภัณฑ์เอกชนนั้นๆหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจัด

ให้มีศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและบอกเล่า

เรื่องราวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเผ่าชุมชนและท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลสะเนียนจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติณ

หมู่บ้านสองแควหมู่5ตำบลสะเนียนอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เป็น

สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและทางวัฒนธรรมแก่

พี่น้องชาวม้งบ้านสองแควและบ้านใหม่เจริญสุข

เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก ่นจ ัดให ้ม  ี“โฮงมูนมังเมือง

ขอนแก่น”หรือพิพิธภัณฑ์เมืองให้เป็น

แหล่งเรียนรู ้ตลอดชีวิตหรือศูนย์การ

เร ียนรู ้นอกห้องเร ียนข ึ ้น เป ็นแหล่ง

รวบรวมเรื ่องราวประวัติเมืองขอนแก่น

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานให้เด็กเยาวชน

ประชาชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดให้มี

“หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่”ตั้งอยู่

บร ิ เวณหลังศาลากลางหลังเก ่าของ

จังหวัดเชียงใหม่โดยในหอวัฒนธรรม

แบ่งออกเป็นห้องแสดงนิทรรศการต่างๆ

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมา

ของล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันอยู่ในความดูแล

และรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
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เทศบาลนครสงขลาสนับสนุน

งบประมาณบางส่วนในการดำเนินงาน

และปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับ

ผิดชอบ“พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์”หรือ 

“บ้านของตระกูลติณสูลานนท์”โดย

เฉพาะและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้

ของตระกูลติณสูลานนท์เอาไว้อย่างครบครัน

 3)  การให้วัฒนธรรมเป็น “สื่อ” ในการพัฒนาสังคม  

 วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตทั้งนี้เมื่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการอันเป็นกิจกรรมเพื ่อการ

อนุรักษ์ธำรงและฟ้ืนฟวัูฒนธรรมแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด

มีความพร้อมทั้งในด้านข้อมูลความรู้งบประมาณและทรัพยากรทาง

ด้านวัฒนธรรมควรที่จะยกระดับคุณค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านั้น

ให้กลายเป็น “สื่อ”สำหรับการพัฒนาสังคมเนื ่องด้วยกิจกรรมและ

โครงการเหล่านั ้นเป็น “ต้นทุนทางสังคม”โดยให้ก ิจกรรมหรือ

โครงการทางวัฒนธรรมเป็นพื้นที่สำหรับสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันและ

สร้างการปะทะสังสรรค์กันทางสังคมระหว่างคนในชุมชนหมู่บ้านและ

สังคมต่อไปการสร้างพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมหรือการสร้างความรู้สึก

เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างความภาค

ภูมิใจความสามัคคีปรองดองและความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนอันจะ

นำมาซึ ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมต่อไปฉะนั ้นในการจัด

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆด้านวัฒนธรรมสิ่งหนึ่งที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องพึงตระหนักอยู่เสมอได้แก่การสร้างลมหายใจหรือจิต

วิญญาณให้แก่กิจกรรมนั้นๆเพื่อให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจและ
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เทศบาลตำบลอุโมงค์ 

จังหวัดลำพูนริเร ิ ่มโครงการ

“อุ้ยสอนหลาน”โดยดำเนิน

การร ่วมก ับโรงเร ียนในเขต

เทศบาลจัดชั่วโมงกิจกรรมเพื่อ

ให ้ เด ็กในโรง เร ียนได ้ ร ่ วม

กิจกรรมกับผู ้สูงอายุ(ภาษา

เหนือเรียกผู้สูงอายุว่า“อุ้ย”)เพื่อให้พ่ออุ้ยหรือแม่อุ้ยได้สอนเด็กซึ่ง

เป็นลูกหลานในการทำอาหารจัดสานทอผ้าและแกะสลักกิจกรรม

ดังกล่าวก่อให้เกิดผลใน2ประการสำคัญได้แก่ประการที่หนึ่งเป็นการ

สานต่อวิถีชีวิตหรือส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง

และประการที่สองเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุและ

เด็กในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการอยู่ร่วมกัน

ในชุมชน

 4)  การบูรณาการและเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ “มิติ” อื่นๆ  

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

ในหลากหลายกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ฟื้นฟูเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งได้แก่การ 15
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สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง “วัฒนธรรม”กับ“มิติอื่นๆ” เพื่อให้เกิด

การสอดคล้องประสานสัมพันธ์กันและประการสำคัญการสร้างความ

เชื่อมโยงนี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในกิจกรรมและโครงการอาทิการ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ-การ

ท่องเที่ยวการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับการศึกษาการ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและการสาธารณสุขหรือระหว่าง

วัฒนธรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

 

กรณีตัวอย่าง 



เทศบาลนครเชียงราย ร ่วมก ับ

มลูนิธิภมิูปัญญาท้องถ่ินจัดต้ังศนูย์ส่งเสริม

ว ัฒนธรรมสู ่ งานอาช ีพเพ ื ่อต ิดอาว ุธ

ทางปัญญาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ส่งเสริมกระบวนการเร ียนรู ้ร ่วมกันของ

ชุมชนภาครัฐและเอกชนศูนย์ส่งเสริม

วัฒนธรรมสู่งานอาชีพเป็นสถานที่ให้การ

ฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานศึกษา

นอกระบบและตามอัธยาศัยของประชาชนภายในเขตเทศบาลโดยอาศัย

ฐานความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเชียงราย

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศิลปะปราชญ์ชาวบ้านที่สืบค้นจากท้องถิ่นให้การ

ฝึกอบรมบริการการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับวัยของชุมชนหน่วย

งานการศึกษาและทุกองค์กรของสังคม
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เทศบาลนครยะลาจัดให้มีการ

ศ ึ ก ษ า ค ้ น ค ว ้ า แ ล ะ ร ว บ ร ว ม

ประวัต ิศาสตร ์และพัฒนาการด้าน

ต่างๆของเมืองยะลา(ประวัติศาสตร์

ท ้องถิ ่น)และจัดทำเป็นตำราเร ียน

สำหรับนักเร ียนในระดับการศึกษา

ชั้นต่างๆให้เหมาะสมโดยการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์

และพัฒนาการของท้องถิ ่นตนเองอันจะทำให้เด็กรู ้สึกถึงความภาค

ภูมิใจและรักถิ่นฐานบ้านเกิดขึ้นตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาจัดให้มีพิธีบวชป่า

ชุมชนเพื ่อให้คนในชุมชนและบริเวณใกล้

เคียงร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน

โดยพิธีบวชป่าชุมชนประยุกต์จากพิธีบวชพระ

ในภาคเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

จะจ ัดให ้ม ีพ ิธ ีบวชป ่าช ุมชนในช ่วงเด ือน

พฤศจิกายนของทุกปี



 กรณีตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของเทศบาล

นครเชียงรายเทศบาลนครยะลาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของกิจกรรมและการดำเนินงานที่บูรณการ-

เชื่อมโยงประเด็นทางวัฒนธรรมให้เข้ากับมิติอื่นๆทางการพัฒนาและ

การสร้างความเชื่อมโยงในลักษณะนี้ก็เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับ

กิจกรรมและโครงการ
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4. ข้อเสนอแนะทางนโยบายด้านวัฒนธรรม 

ดังกล่าวแล้วข้างต้นถึงความสำคัญและความจำเป็นที ่องค์กร

ปกครองท้องถิ่นจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการวัฒนธรรมพร้อมทั้ง

ได้ยกกรณีตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินกิจกรรมและ

โครงการอันเป็นการจัดการทางวัฒนธรรมทั้งนี้ในส่วนสุดท้ายผู้เขียนจึง

ได้นำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวทางใน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะมี

ส่วนร่วมในการจัดการวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประการที่หนึ่ง : สร้างความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมให้ถูกต้อง 

ด้วยความเข ้าใจและการร ับรู ้แต ่ เด ิมส ่วนใหญ่ม ักจะเข ้าใจว ่า

“วัฒนธรรม” เป็นเรื่องเอกลักษณ์ของชาติเป็นสิ่งโบราณเป็นเรื่องราว

ในอดีตและเป็นสิ่งล่าสมัยทั้งนี ้ความเข้าใจที่ผิดและคลาดเคลื่อน

เหล่านี้ทำให้มองว่าวัฒนธรรม“เป็นเรื่องยาก” “ไกลตัว”และ “เข้า

ถึงยาก” แต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีการดำรงอยู่การ

ดำรงชีวิตของทุกชีวิตทุกชุมชนทุกท้องถิ่น

ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องทำหน้าที ่ในการการสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนิยามความหมายที่ชัดเจนในคำว่า“วัฒนธรรม” 

ทั้งนี ้เพื ่อกระตุ้นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ ่นของตนเองอันจะส่งผลให้

วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มต่างๆสามารถดำรงอยู่

ในกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันได้โดยไม่ล่มสลายและยัง

มีลมหายใจต่อไป
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ประการที่สอง : ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นเข้าถึงการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมดังกล่าวแล้ว

ข้างต้นว่า “วัฒนธรรม เป็นเรื่องของการดำรงชีวิต และวิถีชีวิต” 

ประกอบกับรัฐธรรมนูญเองก็เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการจัดการวัฒนธรรมดังนั้นรัฐหรือส่วนราชการจึงควร

เปิดโอกาสให้กับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการจัดการ

วัฒนธรรมของตนเองกรณีเช่นพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้านหรือพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการทั้งในเชิง

สาระและรูปแบบการจัดแสดงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีพื้นบ้าน

ของแต่ละแห่งนอกจากนี้หากมีกฎหมายหรือระเบียบใดที่ไม่เอื้อต่อ

การจัดการวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเร่งดำเนินการ

แก้ไขเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ประการที่สาม : ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในมิติทาง

วัฒนธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหลายแหล่งริเริ ่มโครงการ

กิจกรรมที่เกี ่ยวกับประเด็นทางวัฒนธรรมและแต่ละองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็ดำเนินการตามศักยภาพความรู้ความสามารถของแต่ละ

แห่งดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านการวัฒนธรรมเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันประกอบกับประเด็นทางวัฒนธรรมเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน

ดังนั ้นจึงควรกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ในมิติทางวัฒนธรรมโดย

ในแผนยุทธศาสตร์ฯนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือ

ส ่งเสร ิมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

ในประเด็นวัฒนธรรมต่างๆอาทิจะประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์

ในการดำเนินการด้านชาติพันธุ์แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้าน
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สถาปัตยกรรมแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้านวรรณศิลป์เป็นต้น

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านจะเป็นแนวทางสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการในแต่ละ

ด้านอย่างถูกต้องเหตุผลหนึ่งที่ต้องจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ฯเนื่องจาก

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการผิดพลาดหรือบกพร่องเป็น

ความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะทำให้วัฒนธรรมถูกทำลายและยากที่จะฟื้นคืน

ประการที่สี่ : การสร้างภาคีในการจัดการร่วมกันองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและ

ชุมชนมากที่สุดประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ

บุคลากรเป็นของตนเองแต่ในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมจำเป็นอย่าง

ยิ ่งที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะต้องสร้างภาคีในการจัดการทาง

วัฒนธรรมร่วมโดยสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการดำเนิน

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยชุมชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือ

อาจร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ไปสู่การเป็นหลักสูตรท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด

หรือสำนักงานท่องเที่ยวประจำจังหวัดเพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในจังหวัดหรือร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการสร้างจุดขายทางด้าน

เศรษฐกิจบนฐานงานวัฒนธรรมที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องสร้างความร่วมมือหรือเป็นภาคีร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยวิชาการเพื่อให้สถาบันการศึกษาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น“พี่เลี้ยง” 

ทางด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้

ในการสร้างภาคีความร่วมมือในการจัดการวัฒนธรรมได้แก่ความร่วมมือ

กับหน่วยงานส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบโดยตรงด้านการวัฒนธรรม

อันได้แก่กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงเองต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้
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ความรู้ทางด้านเทคนิคในการจัดการวัฒนธรรมที่ถูกต้องและทำหน้าที่

ในการอำนวยการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ายนี้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนักว่าการ

ดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านวัฒนธรรมเป็นทั้งความรับผิด

ชอบทางกฎหมาย และ ความรับผิดชอบทางสังคม  และกระทรวง

วัฒนธรรมก็ควรที่ จะเร่ ง เสริมสร้างให้ “วัฒนธรรม” เป็น

ยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกร่วมกันของ

สังคมต่อไป   
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