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1.หลักการและเหตุผล

หลักการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

ต่อเนื่องพุทธศักราช 2550 ก่อให้เกิดกระแสการให้ความสำคัญกับประชาชน ในฐานะที่

ประชาชนเป็นพลเมืองของสังคมและของประเทศ ร่วมถึงเป็นหุ้นส่วนในการดำเนิน

กิจกรรมสำคัญต่างๆ และเพื่อให้เป็นพลเมืองและหุ้นส่วนที่ดี การใช้หลักการบริหาร

จัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good governance) จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในกระแสโลกาภิวัตน์ ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีจะถูกสนใจมากกว่า 

การพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน  เพราะกระแสการพัฒนาการบริหารและพัฒนา

เศรษฐกิจมีความสำคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การดำเนินกิจกรรมในที่หนึ่ง 

มีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง เช่นเดียวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองจึงได้มุ่งให้

ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น  

ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์

ขององค์กรที่นำมาใช้ แต่หลักการที่นิยมกล่าวถึงและได้รับการยอมรับ คือ การมี 

ส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส  

การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคำนึงถึง 

คนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม   

ธรรมาภิบาลในการพัฒนาการเมืองการปกครองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร

งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักของความเที่ยงธรรม สุจริต 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกในการทำงาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำลงไป 

พร้อมตอบคำถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรม 

จริยธรรมในการทำงาน การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ ดำเนินการและ

ประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริมสถานภาพ 

หญิงชาย และการให้ความสำคัญกับกลุ่มต่างๆ รวมทั้งคนด้อยโอกาส ตลอดจน 

การสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาสต่างๆ ที่ประชาชนพึงจะได้รับ

จากรัฐอีกด้วย 
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หลายแนวคิดกล่าวถึงเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากร 

ของรัฐ ทั้งผ่านสถาบันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  คุณภาพของการปกครองจึงเป็นสิ่งที่ 

อธิบายผลกระทบของการจัดการบนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อมีการปฏิบัติที่เป็น

ธรรมาภิบาลก็เชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

และการที่จะบรรลุการมีธรรมาภิบาลได้ ก็จำเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ในเรื่องของ 

การบริหารจัดการที่สำคัญ คือ ความสำนึกรับผิดชอบ ( Accountability), ความโปร่งใส 

(Transparency), การต่อต้านคอรัปชั่น(Anticorruption), และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

(Public participation) โดยปัจจัยแวดล้อมที่จะเอื้อให้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นและทำงานได้ก็คือ

การมีกรอบในทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะส่งเสริมความเชื่อมั่น

ของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลได้  และจะนำไปสู่เสถียรภาพทางการเมือง  

นอกจากการพัฒนาระบบของการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่กล่าวแล้ว   

ยังต้องสร้างเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงานและการสนับสนุนทางสังคม 

และสร้างความสนใจและสนับสนุนของประชาชนในกิจกรรมของรัฐ  ธรรมาภิบาลที่ดีควรจะมีความ

ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับใช้กับแต่ละท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  

สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการที่มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเห็นถึง 

ความสำคัญของการศึกษาติดตามความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลของประเทศ จึงได้มีการ

จัดทำรายงาน “จับชีพจรประเทศไทย:ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล” ขึ้น โดยเป็นการ

ศึกษาเพื่อวัดระดับจากตัวชี้วัดที่สะท้อนความเป็นไปในสังคม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวจะเน้นไปที่ข้อมูลทาง

สถิติที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ นอกจากนี้ ข้อค้นพบของการศึกษาอาจมีผลนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในที่สุด  


2.วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

 2.1 เพื่อศึกษาภาพรวมความเป็นธรรมาภิบาลของประเทศไทย 

 2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับการติดตามและตรวจวัดระดับ

ความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลของประเทศ 

 2.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงประยุกต์ด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนา

ประชาธิปไตย 
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3. กรอบแนวคิด 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัยและดัชนีช้ีวัด 
ใช้วิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยอาศยัแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นหลกั ได้แก่ 

รัฐธรรมนูญ เอกสารงานวิจัย  ข้อมูลสถิติท่ีเก่ียวข้อง ผลส ารวจของสถาบันพระปกเกล้าและ 
จากหน่วยงานอ่ืน อีกทั้งต าราเอกสารต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกใชเ้พื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็น
ดชันีช้ีวดัประเมินระดบัธรรมาภิบาล และประชาธิปไตยของประเทศไทย หลงัจากนั้นจึงน ารายงาน
เสนอใหผู้ท้รงคุณวฒิุในสาขาต่างๆ พิจารณาและใหค้  าวจิารณ์ก่อนปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5.ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 5.1 ขอบเขตของการศึกษา ศึกษาเร่ืองธรรมาภิบาลในประเด็นระบบการปกครองของประเทศ
ไทยท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในดา้นต่างๆ 


4.ระเบียบวิธีวิจัยและดัชนีชี้วัด

ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นหลัก ได้แก่ 

รัฐธรรมนูญ เอกสารงานวิจัย ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง ผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าและจาก 

หน่วยงานอื่น อีกทั้งตำราเอกสารต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็น

ดัชนีชี้วัดประเมินระดับธรรมาภิบาล และประชาธิปไตยของประเทศไทย หลังจากนั้นจึงนำรายงาน

เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พิจารณาและให้คำวิจารณ์ก่อนปรับปรุงแก้ไขต่อไป 


5.ขอบเขตของการศึกษา

 5.1  ขอบเขตของการศึกษา ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในประเด็นระบบการปกครองของประเทศ

ไทยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆ 
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 5.2  ระยะเวลาที่ศึกษา ช่วงเวลาที่ทำการศึกษาในรายงานเล่มนี้ คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 


6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      6.1  ทราบถึงสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลของประเทศไทยในปัจจุบัน 

      6.2  ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ต่อไป 

      6.3  ได้แหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับการติดตามและตรวจวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและ 

ธรรมาภิบาลของประเทศ  


7.การนำเสนอรายงาน

รายงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาล 

ในเรื่องต่างๆ โดยรายงานประกอบด้วยเนื้อหา 15 บท ดังนี้ 

บทที่1“บทนำ” ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาวิจัย กรอบแนวคิด และดัชนีชี้วัด 

ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย  

บทที่2“กระบวนการประชาธิปไตย” กล่าวถึง บทบาทของภาครัฐในการสร้างกระบวนการ

ประชาธิปไตย โดยอธิบายพัฒนาการกระบวนการประชาธิปไตยไทยในปัจจุบัน ในส่วนของระดับ

ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ และความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

ชาวไทย  

ผู้เขียนรายงาน 1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ 

      2. นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการของสำนักวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ่านรายงาน รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล 

บทที่3“ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันสาธารณะ” กล่าวถึง ผลการสำรวจ

ความเชื่อมั่นของประชาชนชาวไทยที่มีต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ  

ผู้เขียนรายงาน ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ่าน    รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล 

บทที่4“หลักนิติธรรม” กล่าวถึง ผลการสำรวจความเป็นนิติธรรมของประเทศไทย ผ่านทาง

กระบวนการนิติบัญญัติ และการปฏิบัติงานของศาล ได้แก่ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง ตลอดจน

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรศาล  

ผู้เขียนรายงาน นางสาวปัทมา สูบกำปัง นักวิชาการชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ่าน    รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ 
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บทที่5“การกระจายอำนาจ” กล่าวถึง ผลการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการกระจาย

อำนาจสู่ท้องถิ่นทั้งในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางการกระจาย

อำนาจ และการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณของภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน

ผลของการกระจายอำนาจในปัจจุบัน 

ผู้เขียนรายงาน 1.  นางสาวฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ นักวิชาการ  

       วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

          2.  ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชา 

       รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้อ่าน    รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย      

บทที่6“ความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบทางสังคม” กล่าวถึง ความโปร่งใสและสำนึก 

รับผิดชอบในการทำงานของรัฐบาลไทย ผ่านประสิทธิภาพของระบบและองค์กรการตรวจสอบ 

การทำงานของภาครัฐในปัจจุบัน  

ผู้เขียนรายงาน นางสาวอริศรา คำตัน นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ่าน    รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต 

บทที่7“การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”กล่าวถึง 

ผลและแนวโน้มการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไทย และการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐ 

ผู้เขียนรายงาน ว่าที่ร้อยตรี กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

ผู้อ่าน    ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ 

บทที่8“การพัฒนาเศรษฐกิจ” กล่าวถึง เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจไทย ผ่านทาง 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลการพัฒนาที่เกิดจากการบริหารงานของภาครัฐ  

ผู้เขียนรายงาน ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ผู้อ่าน    รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศิลพิพัฒน์ 

บทที่9“ความเป็นธรรมและความเสมอภาค” กล่าวถึง ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทั้งในส่วนของความเสมอภาค 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นธรรมผ่านองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ 

ผู้เขียนรายงาน 1. นางสาวปัทมา สูบกำปัง นักวิชาการชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา 

          2. นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา 

          3. นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา 

          4. นางสาวเออเชนี เมริโอ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ่าน    รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 
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บทที่10“ความปลอดภัย” กล่าวถึง ผลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ไทยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ผ่านตัวชี้วัดการจับกุมคดีอาญา การจับกุมคดี 

ยาเสพติด และอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้น  

ผู้เขียนรายงาน นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ พนักงานบริหารโครงการ  

      สำนักวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ่าน    ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ 

บทที่11“การสนับสนุนทางสังคม”กล่าวถึง ผลการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา

และรัฐบาลปัจจุบัน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรเพื่อการพัฒนาต่างๆ ในการ

สนับสนุนให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชาชนไทย โดยเน้นในด้านการสาธารณสุข และการเข้าถึง

บริการที่ภาครัฐจัดให้ 

ผู้เขียนรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร  

ผู้อ่าน    ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว 

บทที่12“สังคมแห่งการเรียนรู้”กล่าวถึง ผลการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ในอันที่จะสร้างสังคมการเรียนรู้ขึ้นในประเทศ โดยผ่านการศึกษาในส่วนของสถานการณ์การศึกษา

ไทย โอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ และการเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ในสังคม  

ผู้เขียนรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร  

ผู้อ่าน    ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว 

บทที่13“การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี” กล่าวถึง  

-  เรื่องศาสนา โดยไม่จำกัดแค่ศาสนาพุทธ ให้กล่าวถึงในทุกศาสนาเท่าที่จะหาข้อมูลได้ราย

ละเอียดด้านสถิติให้มีเรื่องจำนวนศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด) จำนวนกิจกรรมทางศาสนา จำนวน

นักบวชนักเรียนในศาสนาต่างๆ  เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงเรื่องงบประมาณและนโยบายของรัฐที่ให้การ

สนับสนุนด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาด้วย 

-  เรื่องศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี กล่าวถึง ภาพรวมสถานการณ์ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย รายละเอียดสถิติ เช่น สถิติการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ จำนวนพิพิธภัณฑ์ งบประมาณสนับสนุนต่างๆ การเข้าชมศูนย์แสดงศิลปะ ศิลปินแห่งชาติ

สาขาต่างๆ ตลอดจนแนวนโยบายและงบสนับสนุนของภาครัฐต่อกิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม  

ผู้เขียนรายงาน 1.  นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการ 

       พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

          2.  นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ่าน    ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 
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บทที่14“สถานการณ์สิ่งแวดล้อม” กล่าวถึง สถานการณ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย และ

ความเป็นธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลไทย ผ่านมุมมองสถานการณ์ป่าไม้ แหล่ง

น้ำจืด ภัยแล้ง คุณภาพน้ำทะเล นิเวศน์ชายฝั่งทะเล คุณภาพอากาศ มลภาวะทางเสียง ปัญหาขยะ

มูลฝอย ของเสียอันตราย การผลิตและนำเข้าสารเคมีอันตราย และความเสื่อมโทรมของดิน ตลอดจน

วิภาคความเป็นนิติธรรม การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และสำนึกรับผิดชอบใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ผู้เขียนรายงาน นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา 

ผู้อ่าน    รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร แสงชัย 

บทที่15สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะ” สรุปเนื้อหาสาระสำคัญทั้งหมดของรายงานนี้

พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร 


8.ข้อมูลทางสถิติที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัด

ในรายงานจับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประธาธิปไตยและธรรมาภิบาลา 2552-2553 นี้  

ใช้ค่าทางสถิติที่ค้นหาได้จากเอกสารหลักฐานที่มีแหล่งอ้างอิงเป็นตัวชี้วัดระดับความเป็นธรรมาภิบาล

ต่างๆ ซึ่งปรากฏดังตารางที่ 1.1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทางสถิติที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัด 

ประเด็นการศึกษา ดัชนีชี้วัดและสถิติที่ใช้ แหล่งอ้างอิง

กระบวนการ
ประชาธิปไตย

1) ร้อยละของความหมายของประชาธิปไตยโดยผู้ตอบ 
ชาวไทย พ.ศ. 2545 

2 ) ก าร เรี ยกร้ อ งของประชาชนและการตอบสนอง
ประชาธิปไตยจากสถาบันประชาธิปไตย เปรียบเทียบ 
ในแต่ละประเทศ 

3) ร้อยละของความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นด้าน 
การปกครอง (ปี 2552) 

4) ร้อยละของความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นด้าน
คุณภาพการปกครอง 

5) ร้อยละของประชากร จำแนกตามความสนใจการเมือง  
ปี 2552 และ 2554 

6) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

7) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็น 
ใ น เรื่ อ ง ค ว ามส ำคัญ ในก า ร เ ป็ น คุณลั กษณะขอ ง
ประชาธิปไตย 

8) จำนวนประชากรและการใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2548 2550 
และ 2554 

9) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เปรียบเทียบ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2476 – พ.ศ.2554 

10) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามพรรคการเมือง
ที่จะเลือกและไม่เลือก 

โรเบิร์ต บี อัลบริดตัน และ  
ถวิลวดี บุรีกุล, 2549 
Tianjian Shi และ  
Jie Lu, 2010, p. 124 
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ประเด็นการศึกษา ดัชนีชี้วัดและสถิติที่ใช้ แหล่งอ้างอิง

 11) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความถี่ในการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

12) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามภาพรวม 
การเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 

13) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง 

14) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความถี่ในการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง 

15) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามแหล่งที่ได้รับ
ข่าวสารทางการเมือง 

16) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความเห็น 
เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง (พ.ศ. 2552) 

17) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศ
ไทย 

18) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความพึงพอใจ
ต่อการปกครองของนายอภิสิทธิ์ เวชชา-ชีวะ 

19) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็น
เรื่องความเป็นประชาธิปไตยของประเทศในปัจจุบัน 

20) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็น
ต่อระดับความสำคัญของประชาธิปไตย 

21) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็น
ต่อระดับความเหมาะสมของประชาธิปไตย 

22) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามระดับความ
สำคัญของประชาธิปไตย 

23) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็น
ต่อระดับการปกครอง 

24) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการปิดกั้นการ
รับทราบข้อมูลจากรัฐบาล 

25) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการเปิดโอกาส
ให้เลือกตัวแทนที่แท้จริงในการเลือกตั้ง 

26) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความสามารถ
ของกระบวนการนิติบัญญัติในการตรวจสอบถ่วงดุลของ
รัฐบาล 

27) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความสามารถ
ของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

28) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็น
ต่อประโยคที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

29) ร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็น
ต่อความสำคัญระหว่างประชาธิปไตยกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
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ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อ
สถาบันสาธารณะ

1. รัฐสภา 
2. ข้าราชการ 
3. ทหาร ตำรวจ 
4. องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
5. แพทย์ 
6. องค์กรด้านการ 

ตรวจสอบ 
7. องค์กรด้านการ 

ตรวจสอบและให้ 
คำปรึกษา 

8. องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กร
ชุมชนและ 
สภาพัฒนาการ
เมือง 

9. สื่อ 

1) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา 

2) ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินดำเนินงานของรัฐสภา
ทั้ง 6 ด้าน 

3) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของข้าราชการ 

4) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหาร ตำรวจ 

5) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของแพทย์ 

7) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ 

8) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ
และให้คำปรึกษา 

9) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชนและสภาพัฒนาการเมือง 

10) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสื่อ 

11) ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของ คณะบุคคล/สถาบัน/
หน่วยงานต่างๆ 

สถาบันพระปกเกล้า, 2553 
สถาบันพระปกเกล้า, 2554. 
สถาบันพระปกเกล้า, 2553. 
สถาบันพระปกเกล้า, 2553. 
สถาบันพระปกเกล้า, 2553. 
สถาบันพระปกเกล้า, 2553. 
สถาบันพระปกเกล้า, 2553. 
สถาบันพระปกเกล้า, 2553. 

สถาบันพระปกเกล้า, 2553. 

สถาบันพระปกเกล้า, 2553. 
สถาบันพระปกเกล้า, 2554. 

หลักนิติธรรม 1) จำนวนกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2540 – 2547 

2) จำนวนพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับ ระหว่าง 
ปี พ.ศ.2548 – มิถุนายน พ.ศ. 2554 

3) สถิติคดีศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2540 – กรกฎาคม  2554 

4) ร้อยละของคดีที่พิจารณาเสร็จสิ้นของศาลยุติธรรมระหว่าง
ปี พ.ศ.2540 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 

5) สถิติคดีของศาลปกครองตั้งแต่เปิดทำการ วันที่ 9 มีนาคม 
2544 - 31 ธันวาคม 2546 

6) สถิติคดีของศาลปกครอง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 
2551

7) จำนวนคดีรับเข้าของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 – 2552 
8) ร้อยละของคดีแล้วเสร็จต่อคดีในความรับผิดชอบ พ.ศ. 

2544 – 2549 
9) ร้อยละของคดีแล้วเสร็จต่อคดีรับเข้า พ.ศ. 2544 – 2551 
10) การพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองชั้นต้น ปี พ.ศ. 

2544 – 2552 
11) ร้อยละของประชาชนที่เชื่อมั่นต่อองค์กรต่างๆ 
12) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการทำงานของ

องค์กรต่างๆ 

สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี 
www.ratchakitcha.soc.go.th

สำนักงานศาลยุติธรรม 

สำนักงานศาลยุติธรรม 

สำนักงานศาลปกครอง 

สำนักงานศาลปกครอง 

สำนักงานศาลปกครอง 

สำนักงานศาลปกครอง 
สำนักงานศาลปกครอง 

สำนักงานศาลปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า,  
2544- 2552. 
สถาบันพระปกเกล้า,  
2544-2547. 
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การกระจายอำนาจ 1) ประเภทภารกิจที่ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้น
ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 1) 

2) จำนวนภารกิจที่ถ่ายโอนและภารกิจที่ดำเนินการถ่ายโอน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จำแนกตาม
ประเภทภารกิจ 

3) ความก้าวหน้าการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) 

4) การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2544-2553 



5) การถ่ายโอนบุคลากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2546-2553 
6) ข้อมูลและสถิติการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำนักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำนักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2553 
สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 
เมษายน 2554 

ความโปร่งใสและ
สำนึกรับผิดชอบทาง

สังคม

ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2555 ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

องค์กรเพื่อความโปร่งใส 
ในประเทศไทย, 2555 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ

การรวมตัวกันเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม

1) การใช้สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 
2) จำนวนองค์กรชุมชน พ.ศ. 2550 (ต่อจำนวนประชากร 

แสนคน) 
3) ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์ในท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (%) 
4) ดัชนีการมีส่วนร่วม 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 1) จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกำลัง
แรงงาน 


2) จำนวนและอัตราการว่างงาน จำแนกตามรายภาค 


3) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ 


4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานและ

สาขาอุตสาหกรรมที่เคยทำ 

กระทรวงเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศและการสื่อสาร. 
2552
กระทรวงเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศและการสื่อสาร. 
2552. 
กระทรวงเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศและการสื่อสาร. 
2552. 
กระทรวงเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศและการสื่อสาร. 
2552. 

ความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาค


1 ความเสมอภาคด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 

1 ) รายได้ ค่ า ใช้ จ่ าย และหนี้ สิน เฉลี่ ยต่อครั ว เรื อน ปี 
พ.ศ.2541 –2553 

2) รายได้ของครัวเรือน (บาท/เดือน) จำแนกตามภาค ปี 
พ.ศ.2541 – 2552 

3) แสดงแหล่งที่มาของรายได้ ปี พ.ศ. 2552 
4) แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน (บาท/เดือน) จำแนก

ตามภาค ปี พ.ศ.2551 – 2553 

สำนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2554. 

สำนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2554. 

สำนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2554. 
สำนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2553. 
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 5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

6) แสดงหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน (บาท/เดือน) จำแนกตาม
ภูมิภาค ปี 2552 

7) แสดงรายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนและรายจ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จำแนกตามกลุ่ม
ประชากรตามระดับรายได้ (Quintile by Income)  
ปี พ.ศ. 2543 – 2552 

8) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) 
ของรายได้ จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่  
ปี พ.ศ. 2531 – 2552 

9) แสดงเส้นความยากจน จำนวนคนจน และสัดส่วนคนจน 
พ.ศ. 2541 – 2553 

10) แสดงตัวชี้วัดช่องว่างความยากจนและความรุนแรงของ
ปัญหาความยากจนทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ ปี 2531 – 
2553 

11 ) แสดงข้ อมู ลแร ง ง านของประ เทศ ไทย ระหว่ า ง 
ปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2553 

12) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ  
ปี 2553 

13) ร้อยละของผู้มีงานทำ ปี 2552-2553 
14 ) สั ดส่ วนแรงงานภาค เกษตรกรรมและนอกภาค

เกษตรกรรม ระหว่าง พ.ศ.2545 – 2553 
15) จำนวนและอัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 

2546 – 2553 
16) อัตราการว่างงานในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2553 
17) อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร 

ปี พ.ศ. 2544 – 2552 
18) ปริมาณเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรและจำนวนผู้ถือครอง

ที่ดินทำการเกษตรของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546 
19) ปริมาณเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรและจำนวนผู้ถือครอง

ที่ดินทำการเกษตรของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551 
20) เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร พ.ศ. 2541-2551 
21) ทรัพย์สินครัวเรือนตามกลุ่มรายได้ 
22) ผู้ถือครองที่ดินมากที่สุด 
23) การถือครองที่ดินของ ส.ส – ส.ว. ปี พ.ศ. 2553 
24) เปรียบเทียบสิบจังหวัดที่ก้าวหน้าและล้าหลังที่สุด 
25) จำนวนปีการศึกษาจำแนกตามจังหวัด 
26) หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดทั้งปี 2550 จำแนก

ตามจังหวัด 
27) รายได้ของครัวเรือนในภาคต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2541 – 

2549

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554. 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553. 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(www.nso.go.th) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(www.nso.go.th) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(www.nso.go.th) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(www.nso.go.th) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(www.nso.go.th) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(www.nso.go.th) 
ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2554 
ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2554 
ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2554 
HAI 2550 และ 2552 
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจำประเทศ
ไทย ปี 2552 
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจำประเทศ
ไทย ปี 2552 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจำประเทศ
ไทย ปี 2552 
Electoral Geography.com  
HAI ปี 2552 
ข้อมูลจำนวนประชากรและ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2550 
จากสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 




 28) รายเฉลี่ยและลำดับของการพัฒนาคมของจังหวัด 
ที่สนับสนุนพรรคการเมืองหลัก 2 พรรค ในการเลือกตั้ง 
ปี พ.ศ. 2550 
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2 ความเสมอภาคทาง 

การเมืองและการ
บริหารประเทศ 







3 การเสริมสร้างความ
เป็นธรรมผ่าน
องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 

29) การกระจายรายได้ในประเทศไทย 
30) การจัดลำดับการพัฒนาของจังหวัดในประเทศไทย  
31) จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
32) สถิติประชากรไทยทั่วราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2552 – 

2554
33) จำนวนสตรีจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ.2476-2550 
34) สัดส่วน ส.ว. หญิง ปี 2551 
35) การบริหารระดับชาติ ปี 2553 
36) นักบริหารในส่วนราชการปีงบประมาณ 2553 
37) การร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2543 – 

พ.ศ.2548 
38) เรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่อง 

ร้องเรียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 
39) เรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่อง 

ร้องเรียน ประจำปี 2552 
40) เรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่อง 

ร้องเรียน ประจำปี 2553 
41) เรื่องร้องเรียนตามประเภทของสิทธิที่ถูกละเมิด ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2547-2551 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้, 
2548
สำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
www.ombudsman.go.th, 
รายงานประจำปี 2552 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
www.ombudsman.go.th 
/annual_stat.as 
สำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
สำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
www.nhrc.or.th 

ความปลอดภัย 1) อัตราการก่ออาชญากรรมในประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 
2544 – 2553 

2) จำนวนคดีอาญาที่รับแจ้งระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 

3) อัตราการจับกุมคดีอาญา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 

4) คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 

5) สัดส่วนคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละปีระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 

6) ความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรม 

7) สถิตินักโทษคดียาเสพติด 

8) จำนวนนักโทษเด็ดขาด คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ แยกตาม

ประเภทตัวยา 
9) สถิตินักโทษเด็ดขาดทั่วประเทศกับคดียาเสพติด ตั้งแต่

ปีพ.ศ. 2546 – 2552 
10) จำนวนนักโทษเด็ดขาด คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ แยกตาม

ประเภทคดี 
11) การริบทรัพย์สิน (มาตรา 27) ตามพระราชบัญญัติ

มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 

12) สถิติคดีจราจรทางบกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2553 จำแนกตามมูลค่าทรัพย์สิน
เสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล และเพศ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

สำนกังานตำรวจแหง่ชาต ิ
(www.royalthaipolice.go.th) 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(www.royalthaipolice.go.th) 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(www.royalthaipolice.go.th) 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(www.royalthaipolice.go.th) 
สำนักงานกิจการยุติธรรม, 
2550 
กรมราชทัณฑ์ (http://
www.correct.go.thl) 
กรมราชทัณฑ์, 2552 

กรมราชทัณฑ์ 

กรมราชทัณฑ์ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 


มูลนิธิเมาไม่ขับ 
(www.ddd.or.th) 
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 13) สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่/
สงกรานต์ ระหว่างปี พ.ศ.2545-2553 

14) สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเทศปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

15) สถิติผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเทศปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 


16) สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกทั่วราชอาณาจักร  จำแนก

ตามสาเหตุการเกิด พ.ศ. 2548 – 2553 
17) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จำแนกตามประเภทผู้

ใช้รถใช้ถนนของกลุ่ม ประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้ใน 
ปี 2550 

18) สัดส่วนผู้เสียชีวิตทั่วโลก ปี 2550 

19) มูลค่าความเสียหายจากสถานการณ์สาธารณภัย ปี พ.ศ. 

2552
20) สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์การก่อความ 

ไม่สงบ/ ก่อวินาศกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2547 – 2552 

21) สถิติเหตุก่อการณ์ร้ายทั่วโลก 

มูลนิธิเมาไม่ขับ 
(www.ddd.or.th) 
มูลนิธิเมาไม่ขับ 
(www.ddd.or.th) 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ปรับปรุงจาก World Health 
Organization: WHO 
ปรับปรุงจาก World Health 
Organization: WHO 
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
National Counterterrorism 
Center (NCTC), 2010 

การสนับสนุนทาง
สังคม

1) เส้นความยากจน จำแนกตามภาค ป ี2541- 2552 
2) สัดส่วนครัวเรือนยากจน  จำแนกตามเพศของหัวหน้า 

ครัวเรือน ภาคและเขตพื้นที่ ปี 2549-2552 
3) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของ 

รายได้จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่ ปี 2541-
2552

4) สัดส่วนรายได้ของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากร
ตามระดับรายได้ (Quintile by Income) ปี2541-2552 

5) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลงของ 
รายได้เฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ 
ทั่วประเทศ (Quintile by Income) ปี 2541-2552 

6) อัตราร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของ 
ครัวเรือน เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2552 

7) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามสถานภาพ
แรงงาน (หน่วย:  ล้านคน) 

8) จำนวนและอัตราการว่างงาน จำแนกตามรายภาค 
9) จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
10) แสดงจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีไฟฟ้าใช้  

ปี พ.ศ. 2551-2553 
11) แสดงจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และไม่มีน้ำประปา

ใช้ ปี พ.ศ. 2551-2553 
12) แสดงศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน 
13) แสดงการให้สงเคราะห์คนชราและผู้ด้อยโอกาสและ 

งบประมาณ 
14) แสดงการประกันสังคมและการให้บริการ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
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 15) การจัดอันดับสถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ปี 
2552 – 2553 

16) ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยตั้งแต่ มี.ค. 2552 – 
ม.ค. 2554 

17) แสดงอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง ปี 2544–2553 
18) จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรายไตรมาส ปี 2552 -

2553 
19) ค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และบุหรี่ ปี 2550 – 2553 (ราคา ปี 2531) 
20) ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่เป็นประจำและดื่มสุรา 

พ.ศ.  2547 – 2552 
21) จำนวนประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำ  

จำแนกตามเพศ  และกลุ่มอายุ  พ.ศ. 2550  และ  2552 
22) ร้อยละของแรงงานที่รู้สึกป่วยหรือไม่สบาย จำแนกตาม

โรค/อาการ และเพศ พ.ศ. 2552 
23) ร้อยละของแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว จำแนก

ตามกลุ่มโรค และเพศ พ.ศ. 2552 
24) จำนวนและร้อยละของแรงงาน จำแนกตามวิธีการรักษา

พยาบาล การเจ็บป่วย/มีโรคเรื้อรังการบาดเจ็บ และเพศ 
ทั่วราชอาณาจักร และภาค พ.ศ. 2552 

25) จำนวนและร้อยละของแรงงาน จำแนกตามการมี
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย มีโรคเรื้อรัง 
การบาดเจ็บ และเพศ ทั่วราชอาณาจักร และภาค พ.ศ. 
2552

26) จำนวนและร้อยละของแรงงาน จำแนกตามการไม่ใช้สิทธิ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย/มี โรคเรื้อรัง 
การบาดเจ็บ และเพศ ทั่วราชอาณาจักร และภาค พ.ศ. 
2552

27) จำนวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิต
ร่างกายและเพศ และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2551 
– 2553 

28) คดีอาญา 4 ประเภทที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2548 – 2553 
29) จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในทุกด้าน ปี 

2549 – 2553 
30) จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ปี 2553 
31) ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ 
32) ดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2537 2545และ 

2550 
33) อัตราส่วนการเป็นภาระรวม ภาระวัยเด็กและภาระวัยสูง

อายุ พ.ศ. 2537 2545 และ 2550 

สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
International Institute for 
Management 
Development 
ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(เอแบค) 
สำนักระบาดวิทยา  
กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักระบาดวิทยา  
กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ศูนย์พึ่งได้ 
ศูนย์พึ่งได้ 

 34) อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2537 2545และ 2550 
35) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน 
36) จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ 

พ.ศ. 2553 
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ประเด็นการศึกษา ดัชนีชี้วัดและสถิติที่ใช้ แหล่งอ้างอิง

 37) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามอาชีพ พ.ศ. 
2553 

38) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามภาคทาง
เศรษฐกิจที่สำคัญ พ.ศ. 2553 

39) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา
ที่สำเร็จ พ.ศ. 2553 

40) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการได้รับบาด
เจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน พ.ศ. 2553 

41) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการใช้สวัสดิการ
ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

42) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการใช้สวัสดิการ
ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

43) ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2537 2545 2550 

44) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็น 
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในอนาคต พ.ศ. 2550 



สังคมแห่งการเรียนรู้ 1) องค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2) เวลาในการอ่านของประชากรไทยปี พ.ศ. 2552 


3) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตาม

กลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2547-2552 
4) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนไทย  จำแนกตาม

กลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัยปี 2550-2552 ทั้งประเทศ 
5) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนภาครัฐเปรียบเทียบกับ

เอกชนในระบบ  ปีการศึกษา 2551-2552 
6) สัดส่วนร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา ปี 2549 – 2551 
7) ประมาณการจำนวนผู้เข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2546-2568 
8) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน รอบที่สองระยะครึ่งวงจร  พ.ศ. 
2549-2551 

9) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานรอบที่สองระยะครึ่งวงจร พ.ศ. 2549-
2551  จำแนกตามสังกัด 

10) ค่าเฉลี่ยของการประเมินมีระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ในแต่ละ
มาตรฐานเป็น 4 ระดับ 


11) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและระดับคุณภาพ 

จำแนกตามกลุ่มสถาบัน 

12) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเปรียบเทียบ

กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 


http://www.manager.co.th 
(วันที่ค้นข้อมูล 5 เมษายน 
2554). 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553 

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553 
สำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการศึกษาเอกชน, 2553 
สำนักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ  
วงศ์บุญสิน และคณะ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.), 2550 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.), 2550 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.), 2550 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.), 2552 
http://www.webometrics. 
info, 2554, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 
เมษายน พ.ศ. 2554 
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ประเด็นการศึกษา ดัชนีชี้วัดและสถิติที่ใช้ แหล่งอ้างอิง

 37) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามอาชีพ พ.ศ. 
2553

38) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามภาคทาง
เศรษฐกิจที่สำคัญ พ.ศ. 2553 

39) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา
ที่สำเร็จ พ.ศ. 2553 

40) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการได้รับบาด
เจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน พ.ศ. 2553 

41) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการใช้สวัสดิการ
ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

42) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการใช้สวัสดิการ
ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

43) ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2537 2545 2550 

44) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็น 
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในอนาคต พ.ศ. 2550 



สังคมแห่งการเรียนรู้ 1) องค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2) เวลาในการอ่านของประชากรไทยปี พ.ศ. 2552 


3) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตาม

กลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2547-2552 
4) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนไทย  จำแนกตาม

กลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัยปี 2550-2552 ทั้งประเทศ 
5) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนภาครัฐเปรียบเทียบกับ

เอกชนในระบบ  ปีการศึกษา 2551-2552 
6) สัดส่วนร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา ปี 2549 – 2551 
7) ประมาณการจำนวนผู้เข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2546-2568 
8) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน รอบที่สองระยะครึ่งวงจร  พ.ศ. 
2549-2551 

9) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานรอบที่สองระยะครึ่งวงจร พ.ศ. 2549-
2551  จำแนกตามสังกัด 

10) ค่าเฉลี่ยของการประเมินมีระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ในแต่ละ
มาตรฐานเป็น 4 ระดับ 


11) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและระดับคุณภาพ 

จำแนกตามกลุ่มสถาบัน 

12) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเปรียบเทียบ

กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 


http://www.manager.co.th 
(วันที่ค้นข้อมูล 5 เมษายน 
2554). 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553 

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553 
สำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการศึกษาเอกชน, 2553 
สำนักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ  
วงศ์บุญสิน และคณะ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.), 2550 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.), 2550 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.), 2550 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.), 2552 
http://www.webometrics. 
info, 2554, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 
เมษายน พ.ศ. 2554 
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 13) ผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ 2553 


14) จำนวนผู้ใช้สื่อสารมวลชนทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ และ

หนังสือพิมพ์ในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 6  ปีขึ้นไป 
15) จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการ

อ่านหนังสือพิมพ์ กลุ่มอายุ เพศและเขตการปกครอง  
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

16) จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือพิมพ์  
จำแนกตามประเภทเนื้อของหนังสือพิมพ์ที่อ่าน กลุ่มอายุ 
เพศ และเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

17) จำนวนผู้ ใช้อินเทอร์ เน็ต จำแนกตามกิจกรรมที่ ใช้  
กลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ.2552 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่ม 
เป้าหมายพิเศษ (ศกพ.), 2553 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ,  2551 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552 

ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

1) จำนวนและร้อยละของการนับถือศาสนาในประเทศไทย 
ในปี 2548 


2) จำนวนและร้อยละของการประกอบศาสนกิจของ 

พุทธศาสนิกชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2551 
3) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม 

จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราช
อาณาจักร พ.ศ. 2551 

4) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราช
อาณาจักร พ.ศ. 2551 

5) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราช
อาณาจักร พ.ศ. 2551 

6) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราช
อาณาจักร พ.ศ. 2551 

7) จำนวนวัดในพระพุทธศาสนา ปี 2553 
8) จำนวนพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ปี 2553 
9) งบประมาณอุดหนุนด้านศาสนา ประจำปี 2551 
10) ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
11) ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

2553 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
12) ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

2553 จำแนกตามหน่วยงาน 

http://service.nso.go.th/
nso/nsopublish/service/
survey/cult48.pdf 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ 


สำนักงานศาสนสมบัติ 
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด 
กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม

1) ร้อยละของจำนวนป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกตามภาค  
ปี พ.ศ.2552 

2) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในประเทศไทย 



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม, 2552 
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ประเด็นการศึกษา ดัชนีชี้วัดและสถิติที่ใช้ แหล่งอ้างอิง

 3) ร้อยละของคุณภาพแหล่งน้ำจืด 

4) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5) ร้อยละของคุณภาพแหล่งน้ำทะเลชายฝั่ง 

6) ฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายปี 2549-2553 
7) ก๊าซโอโซนเฉลี่ยรายปี 2549 -2553 
8) ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามเขตการปกครองปี 2552-

2553
9) ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิด ปี 2551-

2553

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ  
กรมควบคุมมลพิษ, 2552 
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ  
กรมควบคุมมลพิษ, 2552 
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ  
กรมควบคุมมลพิษ, 2552 
กรมควบคุมมลพิษ, 2553 
กรมควบคุมมลพิษ, 2553 
กรมควบคุมมลพิษ, 2552 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
พฤษภาคม 2553 และ 
กรมควบคุมมลพิษ, กุมภาพันธ์ 
และ พฤศจิกายน 2553 อ้างใน 
กรมควบคุมมลพิษ, 2552 
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นับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการพัฒนาการทางด้าน

ประชาธิปไตยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม 

สิทธิและเสรีภาพ หลักประกันของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งความสงบสุข

และความก้าวหน้าของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีประชาธิปไตยนั้น 

ยังไม่ เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเด่นชัด ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจ 

ในประชาธิปไตย ทำให้เกิดปัญหาด้านการเมืองการปกครองอย่างที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

ปัญหาสำคัญของระบอบการเมืองไทยในภาพรวม ได้แก่ การขาดระบบการเมือง

ที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องมีการแสวงหา

ระบบการเมืองที่ดีมาแทนที่และปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การที่ระบบราชการมี

อิทธิพลครอบงำต่อการเมืองของประเทศ นอกจากนั้น การคอรัปชั่นก็จัดได้ว่าเป็น 

ผลเสียต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก เพราะหากว่านักการเมือง ข้าราชการ หรือ

แม้แต่ประชาชนไม่มีจริยธรรม คุณธรรมในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมแล้ว สังคมก็จะมี

แต่ความวุ่นวาย 

ความชอบธรรมในการปกครองเป็นสิ่งสำคัญในระบอบประชาธิปไตยโดยความ

ชอบธรรมเหล่านั้น หมายถึง การมีความเชื่อทั้งในตัวบุคคล เจ้าหน้าที่ ผู้นำต่างๆ ของ

รัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ว่ามีลักษณะที่น่ายอมรับได้ อาจรวมถึงการใช้อำนาจไปใน

ทางที่ถูกต้องด้วย เช่น เมื่อมีการปกครองที่ชอบธรรมแล้ว การจัดการบริการสาธารณะ

ที่เหมาะสม ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงและความปลอดภัยในการ

ใช้ชีวิต ก็จะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองด้วย 

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political culture) ก็จัดได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการพัฒนาระบบการเมืองต้องอาศัยวัฒนธรรม

ทางการเมืองที่สอดคล้อง สนับสนุนให้มีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปด้วย โดยวัฒนธรรม

ทางการเมืองที่กล่าวถึงนั้น หมายรวมถึง ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อทางการเมือง 

ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับจิตวิทยาทางสังคมและวัฒนธรรมของระบบการเมือง โดย

วัฒนธรรมทางการเมืองที่กล่าวมานั้นเกิดขึ้นจากการฝึกฝน อบรม ขัดเกลาและปลูกฝัง

สืบเนื่องต่อกันมา จนเป็นการยอมรับและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิต
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ประจำวัน ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องอาศัยสมาชิกในสังคมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนระบอบการเมือง 

การปกครองให้ก้าวต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทางการเมือง

แก่บุคคล เปรียบได้ดั่งแผนที่ของค่านิยมและทัศนคติทางการเมืองซึ่งจะช่วยให้การทำงานของสถาบัน

และองค์กรทางการเมืองต่างๆ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน โดยจากการศึกษาในด้าน

วัฒนธรรมทางการเมืองจะทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าทัศนคติและความเข้าใจของประชาชน 

ต่อการเมืองในมิติต่างๆ เป็นเช่นไร ดังนั้น การศึกษาเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมทางการเมืองประเด็นต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราทราบถึง

แนวโน้มในการกระทำต่างๆ ทราบถึงทัศนคติที่มีต่อระบอบการเมืองการปกครองไทย และผลที่ได้

จากการทำวิจัยก็จะสามารถนำไปพัฒนาระบบการเมืองไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้  

คำว่า ประชาธิปไตย หรือ Democracy มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Demos แปลว่า 

ประชาชน และคำว่า Kratos แปลว่า การปกครอง ซึ่งรวมแล้วหมายถึง การปกครองโดยประชาชน

ซึ่งประธานาธิบดีอับบราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความ

ว่า ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน  

นอกจากนั้น โรเบิร์ต บี อัลบริดตัน และ ถวิลวดี บุรีกุล อ้างในบทความเรื่อง “Developing

democracyunderanewConstitutioninThailand” ในหนังสือ “HowEastAsians

ViewDemocracy” (2010) และ ในบทความเรื่อง “ConsolidatingDemocracyin

Thailand:TheFirstFourYears” (2005) โดยได้อธิบายผลการสำรวจความคิดเห็นของ

ประชาชนทั่วประเทศในปี 2545 ในคำถามปลายเปิดว่า “เมื่อท่านได้ยินคำว่า ‘ประชาธิปไตย’ 

ท่านคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรก”พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย ประมาณมากกว่าร้อยละ 42  

มีความเข้าใจในคำว่าประชาธิปไตยในบริบทของอิสรภาพและเสรีภาพ เช่น อิสรภาพในการพูด 

เสรีภาพของสื่อมวลชน และเสรีภาพในการแสดงออก และอีกร้อยละ 11 เห็นว่า ประชาธิปไตยคือ

การมีสิทธิ ความเสมอภาคทางการเมืองและเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตย (ดังตาราง 2.1)  

ตารางที่ 2.1 แสดงร้อยละของความหมายของประชาธิปไตยโดยผู้ตอบชาวไทย พ.ศ. 2545 

กลุ่มคำตอบ ร้อยละของคำตอบ

อิสรภาพและเสรีภาพของพลเมือง 
ความเสมอภาค ความยุติธรรม หรือภราดรภาพ 
ความเสมอภาคทางการเมือง 
ปัจเจกชนนิยม 
กระบวนการประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วม และการมีสิทธิ์มีเสียงของพลเมือง 
คำตอบทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
หน้าที่ 
ธรรมาภิบาล 
อื่นๆ 

42.5 
21.2 
11.3 
11.3 
3.2 
2.4 
0.7 
0.4 
1.2 
5.9 

ที่มา:    ข้อมูลจากการสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยในช่วงการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2545 อ้างใน  
   โรเบิร์ต บี อัลบริดตัน และ ถวิลวดี บุรีกุล, 2549 
หมายเหตุ: N=1546 (คำตอบเชิงบวกต่อคำถาม: “เมื่อท่านได้ยินคำว่า ‘ประชาธิปไตย’ ท่านคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรก?” 
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ทั้งนี้ การที่จะทำให้ประชาธิปไตยในประเทศมีการพัฒนาแล้วนั้น ประชาชนในประเทศก็จะ

ต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของประชาธิปไตยจึงจะสามารถสนับสนุนประชาธิปไตยและ

สามารถเรียกร้องถึงสิทธิ เสรีภาพของตนได้ ทั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีอันดับการเรียกร้องประชาธิปไตยและได้รับ

การตอบสนองสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ตามแผนภูมิ 2.1) 

แผนภูมิ 2.1 การเรียกร้องของประชาชนและการตอบสนองประชาธิปไตยจากสถาบัน

ประชาธิปไตย เปรียบเทียบในแต่ละประเทศ 

บทท่ี 2 กระบวนการประชาธิปไตย 

25 

กลุ่มค าตอบ  ร้อยละของค าตอบ 
หนา้ท่ี 0.4 
ธรรมาภิบาล 1.2 
อ่ืนๆ 5.9 

ท่ีมา: ขอ้มูลจากการส ารวจผูมี้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยในช่วงการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2545 อา้งใน โรเบิร์ต บี 
อลับริดตนั และ ถวลิวดี บุรีกลุ, 2549 

หมายเหต:ุ N=1546 (ค าตอบเชิงบวกต่อค าถาม: “เม่ือท่านได้ยินค าว่า ‘ประชาธิปไตย’ ท่านคิดถึงอะไรเป็นส่ิงแรก?” 

 ทั้งน้ี การท่ีจะท าให้ประชาธิปไตยในประเทศมีการพฒันาแลว้นั้น ประชาชนในประเทศก็
จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบของประชาธิปไตยจึงจะสามารถสนบัสนุนประชาธิปไตยและ
สามารถเรียกร้องถึงสิทธิ เสรีภาพของตนได ้ทั้งน้ีจากการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ พบวา่ ประเทศไทยมีอนัดบัการเรียกร้องประชาธิปไตยและไดรั้บ
การตอบสนองสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (ตามแผนภูมิ 2.1) 
แผนภูมิ 2.1  การเรียกร้องของประชาชนและการตอบสนองประชาธิปไตยจากสถาบนัประชาธิปไตย 

เปรียบเทียบในแต่ละประเทศ 

 
ท่ีมา: ผลจากการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดย 1 หมายถึง ไม่มีความ

เหมาะสมเลย และ 10 หมายถึง มีความเหมาะสมท่ีสุด อา้งใน Tianjian Shi และ Jie Lu, 2010, p. 124 

ดงันั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงนบัว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการพฒันาประชาธิปไตย ซ่ึง
การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง โดยไม่นบัรวมถึงการมีอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
เป็นการเขา้มาร่วมตั้งแต่การเรียนรู้ ร่วมคิดริเร่ิม ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและร่วมตรวจสอบ เพื่อให้
การด าเนินการของรัฐบาลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและตรงต่อความตอ้งการของประชาชน และท า
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การเรียกร้องประชาธิปไตย การตอบสนองประชาธิปไตย 

ที่มา:ผลจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดย 1 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสมเลย และ 
10 หมายถึง มีความเหมาะสมที่สุด อ้างใน Tianjian Shi และ Jie Lu, 2010, p. 124 


ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งการ

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง โดยไม่นับรวมถึงการมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

เป็นการเข้ามาร่วมตั้งแต่การเรียนรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมตรวจสอบ  

เพื่อให้การดำเนินการของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงต่อความต้องการของประชาชน 

และทำให้สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติมีการพัฒนาต่อไป โดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ ได้ให้ 

คำอธิบายของคำว่า การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่การเรียนรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลังความสามารถ

ในด้านต่างๆ ของตนเองร่วมกับความรู้และวิทยาการที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมไปกับ 

การเป็นผู้รับแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล 

และคณะ อ้างในรายงานเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการ

ทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ”, 2546) 

สำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น มีระดับการเข้าร่วมที่ต่างกันออกไป อาจเนื่องด้วย 

ลักษณะการปกครองของแต่ละประเทศ ปัจจัยส่วนบุคคล Roth และ Wilson (1980) ได้แบ่งการมี

ส่วนร่วมออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับต่ำ หรือ กลุ่มผู้ดู (Onlookers) 2) ระดับกลาง หรือ ระดับ 
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กระบวนการประชาธิปไตย

ผู้มีส่วนร่วม (Participants) 3) ระดับสูง หรือ ระดับนักกิจกรรม (Activists) อย่างไรก็ตาม ถวิลวดี 

บุรีกุล และคณะได้มีการอธิบายถึงลำดับขั้นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองไว้ทั้งหมด 

14 ขั้น ดังภาพที่ 2.1 

ภาพที่ 2.1 ลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทสากล 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัชีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 

26 

ใหส้ังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติมีการพฒันาต่อไป โดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ ไดใ้ห้ค  าอธิบาย
ของค าวา่ การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
เรียนรู้ ร่วมคิดริเร่ิม ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลงัความสามารถในดา้น
ต่างๆ ของตนเองร่วมกบัความรู้และวิทยาการท่ีเหมาะสมอย่างสร้างสรรค ์พร้อมไปกบัการเป็นผูรั้บ
แบ่งปันผลประโยชน์และร่วมกนัรับผดิชอบในผลกระทบท่ีตามมาดว้ย (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ อา้ง
ในรายงานเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการท างานของ
รัฐบาลและองคก์รอิสระ”, 2546) 

ส าหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น มีระดบัการเขา้ร่วมท่ีต่างกนัออกไป อาจเน่ืองดว้ย 
ลกัษณะการปกครองของแต่ละประเทศ ปัจจยัส่วนบุคคล Roth และ Wilson (1980) ไดแ้บ่งการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบัต ่า หรือ กลุ่มผูดู้ (Onlookers) 2) ระดบักลาง หรือ ระดบัผูมี้ส่วน
ร่วม (Participants) 3) ระดบัสูง หรือ ระดบันกักิจกรรม (Activists) อยา่งไรก็ตาม ถวิลวดี บุรีกุล และ
คณะไดมี้การอธิบายถึงล าดบัขั้นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองไวท้ั้งหมด 14 ขั้น ดงั 

ภาพท่ี 2.1 ล าดบัขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทสากล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ถวิลวดีและคณะ (2543) พฒันาจาก Milbrath (1965) และ Roth และ Wilson (1980), ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 
(2546) อา้งในรายงานการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการท างานของรัฐบาล
และองคก์รอิสระ 

14. ร่วมด ำเนินกิจกรรมสำธำรณะและดูแล 
        กิจกรรมของพรรคกำรเมือง 
13. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนำมพรรคกำรเมือง 

12. ด ำเนินกิจกรรมหำเงินเข้ำพรรคกำรเมือง 
11. ร่วมกจิกรรมของพรรค เช่น เข้ำประชุม 

10. สมัครเป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง 
9. ช่วยรณรงค์หำเสียง 

8. ร่วมกำรประชุม ฟังกำรหำเสียง แนะน ำตัวหรือกำรชุมนุมทำงกำรเมือง 
7. บริจำคเงิน/ส่ิงของช่วยเหลือพรรคกำรเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

6. ติดต่อกับเจำ้หน้ำที่ของรัฐหรือผู้น ำทำงกำรเมือง 

5. ร่วมประชำสัมพันธ์ เช่น กำรสวมเส้ือหรือติดสติ๊กเกอร์ที่รถยนต์ 
4. พยำยำมพูดเชญิชวนให้ผูอ้ื่นไปเลือกผู้ที่ตนสนับสนุน 

3. เป็นผู้เปิดประเด็นพดูคุยเรื่องกำรเลือกตั้ง ให้ควำมรู้ผู้อื่น 
2. ไปเลือกตั้ง 

1. แสดงตนเป็นผู้สนใจทำงกำรเมือง เช่น ร่วมพูดคุยเรื่องกำรเมือง 

0. ไม่สนใจและเข้ำร่วมกิจกรรมใดเลย 

สนใจและมี 
ส่วนร่วมมำก 

สนใจและมีส่วน 
ร่วมปำนกลำง 

สนใจและ 
มีส่วนร่วม 

ไม่มีส่วนร่วม 

ที่มา:ถวิลวดีและคณะ (2543) พัฒนาจาก Milbrath (1965) และ Roth และ Wilson (1980), ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2546) 
อ้างในรายงานการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ 


จากภาพ 2.1 แสดงถึงลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทสากล ซึ่งแบ่งเป็น  

4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สนใจและมีส่วนร่วมมาก กลุ่มที่สนใจและมีส่วนร่วมปานกลาง กลุ่มที่สนใจและ 

มีส่วนร่วม และกลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วม โดยในแต่ละกลุ่มจะถูกแบ่งด้วยความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางการเมือง นอกจากนั้น การที่จะวัดระดับการเข้าร่วมในประชาสังคมต่างๆ นั้น สามารถวัดได้จาก

คำถามที่ว่า “ท่านเป็นสมาชิกองค์กรหรือเข้าร่วมกลุ่มที่เป็นทางการหรือไม่?” หรือ “ท่านเป็น

สมาชิกองค์กรหรือเข้าร่วมกลุ่มที่ไม่เป็นทางการหรือไม่?” ซึ่งสามารถดูได้ว่าผู้ตอบมีการเข้าร่วมกับ

สังคมในระดับใด(โรเบิร์ต บี อัลบริดตัน และ ถวิลวดี บุรีกุล, 2004 อ้างในบทความเรื่อง 

Developing Electoral Democracy in a Developing Nation: Thailand, สืบข้อมูลจาก 

www.asianbarometer.org/newenglish/publications/workingpapers/no.17.pdf.) 

การศึกษาวิจัยการวัดระดับอุณหภูมิของประเทศไทย พ.ศ. 2552 ใช้วิธีการการเก็บข้อมูล 

เชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ซึ่งได้จาก

การสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Study) จำแนกตามภาค โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 1,880 

ตัวอย่าง และใช้การวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้หลักทางสถิติ  
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สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงทาง 

การเมืองการปกครองและวัดพื้นฐานทางความคิดในด้านการเมือง โดยประเด็นที่ใช้ในการศึกษา

กระบวนการประชาธิปไตยนี้ ประกอบด้วย 

-  ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง 

-  คุณภาพการปกครอง 

-  การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

-  การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 

-  การติดตามข่าวสารทางการเมือง 

-  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง 

-  ความพึงพอใจต่อการปกครองและระบอบประชาธิปไตย 

- ความพอใจต่อประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาโดยดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านถิ่นที่อยู่และกับแนวคิดต่างๆ เพื่อนำ

ไปสู่แนวทางในการพัฒนาประเทศให้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

ด้านการปกครอง ในที่นี้ศึกษาแนวคิดของประชาชนต่อความรู้สึกโน้มเอียงไปในทาง

ประชาธิปไตยหรือสวนทางกับประชาธิปไตย จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การปกครอง ในปี 2552 พบว่า ประชาชนประมาณ 3 ใน 4 ของทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับ ประโยคที่ว่า 

“เราควรยกเลิกระบบรัฐสภาและการเลือกตั้งแล้วหาผู้นำที่เข้มแข็งมาบริหารประเทศ”“การมี

พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในการเลือกตั้งและบริหารประเทศเป็นเรื่องที่ยอมรับได้” และ 

“ทหาร (กองทัพ) ควรเข้ามาปกครองประเทศ” ซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 67.5 – 75.5 ดังตาราง 

2.2 

อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งหรือประมาณกว่าร้อยละ 20 ที่เห็นด้วยกับแนวคิด 

เหล่านี้ ซึ่งนับว่าในประเทศก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งยอมรับรูปแบบการปกครองที่สวนทางกับ

กระบวนการประชาธิปไตย 

ตารางที่ 2.2 แสดงร้อยละของความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นด้านการปกครอง   

(ปี 2552) 

ความคิดเห็นเรื่องการปกครอง รวม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วยเลย

- เราควรยกเลิกระบบรัฐสภาและการเลือกตั้ง 
  แล้วหาผู้นำที่เข้มแข็งมาบริหารประเทศ 

100.0 10.0 22.5 35.8 31.7 

- เราควรยอมรับให้มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว 
  ในการเลือกตั้งและบริหารประเทศ 

100.0 6.8 20.5 39.7 33.0 

- เราควรยอมให้ทหาร (กองทัพ) เข้ามาปกครอง 
  ประเทศได้ หากบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤติ 

100.0 6.2 18.3 36.7 38.8 

Walaiporn
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Walaiporn
Text Box
บรรทัดห่างไป ทำให้เป็นระยะห่างปกติ
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คุณภาพการปกครอง เรื่องคุณภาพการปกครองสะท้อนการดำเนินงานของผู้ปกครองและ 

การตอบสนองและดูแลต่อประชาชน แนวคิดต่อกระบวนการปกครอง การคำนึงถึงบทบาทของตน

และความสำคัญของตนในฐานะทางการเมือง นอกจากนี้ ยังรวมถึงเสรีภาพที่ประชาชนได้รับ  

ตลอดจนการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีที่รวมหลักนิติธรรม นิติรัฐอยู่ด้วย จากผลการสำรวจใน

ตาราง 2.3 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ได้แก่ “ประชาชนควรได้รับสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน 

เชน่ อาหาร เสือ้ผา้ และทีอ่ยูอ่าศยั” คดิเปน็ รอ้ยละ 94.9 “พลเมอืงจะตอ้งมคีวามจงรกัภกัดตีอ่ชาต ิ

ถึงแม้ว่าชาติของเราจะไม่สมบูรณ์แบบหรือเคยทำสิงที่ไม่ดีไว้ในอดีตก็ตาม” คิดเป็นร้อยละ 94.0 

“รัฐบาลรักษาการระหว่างรอการเลือกตั้งครั้งใหม่ควรต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  

ของตน” คิดเป็น ร้อยละ 92.8 “ในปัจจุบัน ศาลลงโทษผู้กระทำผิดเสมอ แม้พวกเขาเหล่านั้น  

จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งงานสูง” คิดเป็น ร้อยละ 84.3 “ในช่วงเลือกตั้ง พรรคการเมืองและ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในประเทศของเรามีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสื่อมวลชน” คิดเป็น ร้อยละ 

83.6 “ประชาชนมีเสรีภาพในการพูดสิ่งที่พวกเขาคิดโดยไม่ต้องกลัว” คิดเป็น ร้อยละ 83.1 

“ประชาชนจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่

เห็นด้วยกับกฎระเบียบต่างๆ เหล่านั้น”คิดเป็นร้อยละ 82.5 “ทุกคนได้รับการดูแลจากรัฐบาล

โดยเท่าเทียมกัน” คิดเป็นร้อยละ 81.2 “คนที่ไม่เข้าร่วมในกิจการของท้องถิ่นหรือของชาติเป็นคน

ที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมือง” คิดเป็นร้อยละ 78.9 “ประชาชนสามารถรวมตัวกันตามที่เขา

ชอบโดยปราศจากความกลัว” คิดเป็นร้อยละ 74.4 และ “ประชาชนมีอำนาจที่จะเปลี่ยนรัฐบาล

ที่พวกเขาไม่ชอบได้” คิดเป็นร้อยละ 72.1 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม มีจำนวนไม่ถึงครึ่งที่เห็นด้วย

กับข้อความ “เมื่อผู้นำรัฐบาลไม่ทำตามกฎหมาย ไม่มีระบบกฎหมายใดที่จะดำเนินการได้”  

ตารางที ่2.3 แสดงรอ้ยละของความคดิเหน็ของประชาชนตอ่ประเดน็ดา้นคณุภาพการปกครอง 

คุณภาพการปกครอง รวม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วยเลย

ประชาชนมีอำนาจที่จะเปลี่ยนรัฐบาลที่พวกเขา 
ไม่ชอบได้ 

100.0 24.2 47.9 23.1 4.8 

ในปัจจุบัน ศาลลงโทษผู้กระทำผิดเสมอ แม้พวกเขา
เหล่านั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งงานสูง 

100.0 28.7 55.6 12.0 3.7 

ในช่วงเลือกตั้ง พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในประเทศของเรามีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
สื่อมวลชน 

100.0 23.7 59.9 13.1 3.3 

รัฐบาลรักษาการระหว่างรอการเลือกตั้งครั้งใหม่ 
ควรต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตน 

100.0 36.9 56.0 5.8 1.3 

เมื่ อผู้ นำรั ฐบาลไม่ทำตามกฎหมาย ไม่มี ระบบ
กฎหมายใดที่จะดำเนินการได้ 

100.0 15.6 33.5 26.4 24.5 

ทุกคนได้รับการดูแลจากรัฐบาลโดยเท่าเทียมกัน 100.0 41.4 39.8 12.7 6.1 

ประชาชนควรได้รับสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร 
เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย 

100.0 56.3 38.6 3.8 1.3 
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คุณภาพการปกครอง รวม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วยเลย

ประชาชนมีเสรีภาพในการพูดสิ่งที่พวกเขาคิดโดย 
ไม่ต้องกลัว 

100.0 38.8 44.3 15.7 1.2 

ประชาชนสามารถรวมตัวกันตามที่ เขาชอบโดย 
ปราศจากความกลัว 

100.0 31.1 43.3 22.8 2.8 

คนที่ไม่เข้ามีส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่นหรือของ
ชาติเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมือง 

100.0 35.4 43.5 16.0 5.1 

ประชาชนจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับ
กฎระเบียบต่างๆ เหล่านั้น 

100.0 33.3 49.2 14.7 2.8 

พลเมืองจะต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติ ถึงแม้ว่า 
ชาติของเราจะไม่สมบูรณ์แบบหรือเคยทำสิงที่ไม่ดีไว้
ในอดีตก็ตาม 

100.0 60.8 33.2 5.2 0.8 



จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงปี 2552 ประชาชนกว่าครึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพวกเขา

ได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานแล้ว รองลงมาคือร้อยละ 41.1 ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ทุกคนในประเทศได้รับ

การดูแลจากรัฐบาลโดยเท่าเทียมกัน ที่สำคัญที่สุด คือ ประชาชน 2 ใน 3 เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพลเมือง

ต้องเคารพภักดีต่อชาติถึงแม้ว่าชาติจะไม่สมบูรณ์แบบหรือเคยทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ในอดีต มีเพียงร้อยละ 

15.6 ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า เมื่อผู้นำรัฐบาลไม่ทำตามกฎหมาย ไม่มีระบบกฎหมายใดที่จะดำเนินการ

ได้ และ 1 ใน 4 ที่ไม่เห็นด้วยเลย แสดงว่า ประชาชนยังไว้วางใจกระบวนการทางกฎหมายอยู่ 

ความสนใจการเมือง หากประชาชนมีความสนใจการเมืองจะทำให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น สำหรับในการสำรวจปี 2552 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ 

ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเมือง ร้อยละ 60.0 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ

ปี 2554 (ตามตาราง 2.4) พบว่า ปี 2554 ประชาชนให้ความสนใจในทางการเมืองน้อยลงเล็กน้อย 

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกรายภาค พบว่า ในปี 2552 ประชากรในภาคเหนือมีความสนใจในการเมืองมากที่สุด

คือร้อยละ 78.3 แต่ในทางกลับกันก็เป็นภาคเหนือที่มีประชากรที่ให้ความสนใจทางการเมือง 

น้อยที่สุดในปี 2554 โดยที่ภาคอื่นๆ มีสัดส่วนของความสนใจทางการเมืองคงที่  
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ตารางที่ 2.4 แสดงร้อยละของประชากร จำแนกตามความสนใจการเมือง  

ปี 2552 และ 2554 

ความสนใจ
ในการเมือง

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

ปี2552 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ไม่สนใจเลย 5.2 2.9 5.3 4.2 4.0 7.5 

ค่อนข้างไม่สนใจ 21.0 18.8 23.85 19.8 20.1 24.7 

ค่อนข้างสนใจ 60.0 68.8 57.2 64.5 52.3 52.4 

สนใจมาก 13.8 9.5 13.65 11.5 23.6 15.4 

ปี2554 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ไม่สนใจเลย 6.7 7.9 8.7 5.5 5.1 5.2 

ค่อนข้างไม่สนใจ 21.8 25.0 21.0 18.2 22.7 29.1 

ค่อนข้างสนใจ 54.9 53.9 52.0 56.4 55.6 58.2 

สนใจมาก 16.6 13.2 18.3 19.8 16.7 7.5 

      
แผนภูมิ 2.2 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความสนใจทางการเมือง 

เปรียบเทียบ ปี 2552 และ ปี 2554 
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แผนภูมิ 2.2  แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามความสนใจทางการเมือง เปรียบเทียบ ปี 
2552 และ ปี 2554 

 
หมายเหตุ: ความสนใจทางการเมือง = ผูท่ี้ตอบ สนใจมาก + ค่อนขา้งสนใจ, การส ารวจปี 2554 ไดร้วมจดักลุ่ม

ตวัอยา่งในภาคตะวนัออก รวมเขา้กบั กลุ่มตวัอยา่งภาคกลาง 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้วา่การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถ
แบ่งไดห้ลายระดบั นบัตั้งแต่ไม่มีความสนใจและไม่เขา้ร่วมกิจกรรมใดเลย จนกระทั้งถึง การเขา้ร่วม
ด าเนินกิจกรรมสาธารณะและดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง ซ่ึงจากผลการส ารวจในตาราง 2.5 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ ติดต่อกบั
ผูน้ าชุมชน เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ประธานชุมชน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ี
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้ในขณะเดียวกนั ก็มีอีกหลายกิจกรรมท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยท าเลย 
เช่น การใช้ก าลงัหรือความรุนแรงเพื่อผลทางการเมือง, การร่วมการเดินขบวนประทว้ง/คดัค้าน, 
ปฏิเสธท่ีจะจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมใหรั้ฐ, ร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อเขียนจดหมายร้องเรียน/ร้องทุกข,์ ติดต่อ
กบัพรรคการเมืองหรือองค์กรทางการเมือง, ติดต่อเจา้หน้าท่ีระดบัสูง และ ติดต่อกบัผูมี้อิทธิพลใน
ทอ้งถ่ิน โดยทุกกิจกรรมมีมากกวา่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
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เปรียบเทียบความสนใจทางการเมือง ระหว่างปี 2552 และ ปี 2554 

2552 2554 

หมายเหตุ:ความสนใจทางการเมือง = ผู้ที่ตอบ สนใจมาก + ค่อนข้างสนใจ, การสำรวจปี 2554 ได้รวมจัดกลุ่มตัวอย่างในภาค
ตะวันออก รวมเข้ากับ กลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถ

แบ่งได้หลายระดับ นับตั้งแต่ไม่มีความสนใจและไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดเลย จนกระทั้งถึง การเข้าร่วม

ดำเนินกิจกรรมสาธารณะและดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ่งจากผลการสำรวจในตาราง 2.5 

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ติดต่อกับ

ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ เนื่องจากเป็นบุคคลที่

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกัน ก็มีอีกหลายกิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยทำเลย 

เช่น การใช้กำลังหรือความรุนแรงเพื่อผลทางการเมือง, การร่วมการเดินขบวนประท้วง/คัดค้าน, 

ปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมให้รัฐ, ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเขียนจดหมายร้องเรียน/ร้องทุกข์, 

ติดต่อกับพรรคการเมืองหรือองค์กรทางการเมือง, ติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูง และติดต่อกับผู้มีอิทธิพล

ในท้องถิ่น โดยทุกกิจกรรมมีมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ตารางที่ 2.5 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 6.3 9.2 7.8 3.5 7.4 5.4 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 53.3 54.4 34.2 75.8 53.7 27.7 

     ไม่เคยทำ 40.4 36.4 58.1 20.7 38.9 66.9 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูง 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

เคยทำเพียงครั้งเดียว 2.3 5.5 1.5 0.4 4.5 2.1 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 5.5 5.5 7.1 4.9 8.9 2.1 

     ไม่เคยทำ 92.2 89 91.5 94.7 86.6 95.8 

ติดต่อกับพรรคการเมืองหรือองค์กร

ทางการเมือง

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 2.6 5.8 0.5 1.0 5.5 2.1 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 5.1 6.1 5.5 2.4 12.4 3.2 

     ไม่เคยทำ 92.3 88.1 94.0 96.6 82.1 94.7 

ตดิตอ่กบัสมาชกิสภานติบิญัญตัริะดบัตา่งๆ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 5.0 8.3 8.6 0.6 10.8 2.6 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 28.2 28.7 23.5 40.5 29.6 8.4 

     ไม่เคยทำ 66.8 63 68.0 58.9 59.6 89

ติดต่อองค์กรเอกชน/องค์กรประชาสังคม
(NGOs)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 3.7 4.9 3.5 0.6 9.9 3.3 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 8.1 12.8 11.9 3.3 15.3 2.8 

ไม่เคยทำ 88.2 82.3 84.7 96.1 74.8 93.9 

Walaiporn
Polygon
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การมีส่วนร่วมทางการเมือง รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

ติดต่อกับผู้นำชุมชนเช่นกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชน

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 6.5 9.1 7.2 0.6 16.7 6.5 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 64.7 64.9 60.4 89.2 63.5 20.8 

     ไม่เคยทำ 28.8 26 32.4 10.2 19.8 72.7 

ติดต่อกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 2.4 4.3 0.7 0.4 8.3 1.2 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 6.4 12.8 4.2 1.8 16.7 2.6 

     ไม่เคยทำ 91.2 82.9 95.2 97.8 75.0 96.2

ปฏเิสธทีจ่ะจา่ยภาษหีรอืคา่ธรรมเนยีมใหร้ฐั 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 1.1 0.6 0.7 0.2 3.5 2.1 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 4.2 4.3 2.9 2.5 13.9 1.2 

     ไม่เคยทำ 94.7 95.1 96.5 97.3 82.6 96.7 

ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเขียนจดหมายร้องเรียน/
ร้องทุกข์

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 2.7 6.2 0.8 0.6 5.9 2.5 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 4.3 6.5 3.0 2.2 10.3 2.5 

ไม่เคยทำ 93.0 87.3 96.3 97.2 83.8 95

เข้าร่วมการเดินขบวนประท้วง/คัดค้าน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 2.0 2.5 1.5 0.8 5.9 1.2 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 2.1 2.5 1.5 0.8 5.4 2.8 

     ไม่เคยทำ 95.9 95 97.1 98.4 88.7 96

ใช้กำลังหรือความรุนแรงเพื่อผลทาง
การเมือง

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคยทำเพียงครั้งเดียว 0.7 0.3 0.6 0.6 2.0 0.5 

     เคยทำมากกว่า 1 ครั้ง 1.1 0.9 0.0 0.8 2.5 1.8 

     ไม่เคยทำ 98.2 98.8 99.5 98.6 95.5 97.7 



คุณลักษณะของประชาธิปไตยจากผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า 

คุณลักษณะที่สำคัญของประชาธิปไตย ต้องมีลักษณะตามประโยคดังต่อไปนี้ “ประชาชนสามารถ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายได้โดยการลงประชามติ”ร้อยละ 87.9 “ประชาชนเลือกผู้นำของเขาในการ

เลือกตั้งที่เสรี” ร้อยละ 87.3 “สิทธิของพลเมืองคือการปกป้องเสรีภาพของประชาชนต่อการถูก

กดดัน” ร้อยละ 84.2 “ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเมื่อว่างงาน” ร้อยละ 81.8 
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“อาชญากรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง” ร้อยละ 72.2 และ “เศรษฐกิจกำลังเจริญรุ่งเรือง”

ร้อยละ 69.2 แต่ในทางกลับกัน สิ่งที่ไม่ใช่คุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยคือ “ทหารเข้ามา  

ปกครองประเทศเมื่อรัฐบาลไม่มีความสามารถ” และ “องค์การทางศาสนาเป็นผู้ตีความกฎหมาย

ไม่ใช่คุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตย” คิดเป็น ร้อยละ 48.7 และ ร้อยละ 43.4 ตามลำดับ 

ตารางที่ 2.6 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นในเรื่องความ

สำคัญในการเป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย 

ความสำคัญในการเป็นคุณลักษณะของ
ประชาธิปไตย

รวม

  ภาค  

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

องค์กรทางศาสนาเป็นผู้ตีความกฎหมาย

ไม่เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตยเลย (1-5) 56.6 57.3 50.9 67.9 50.5 46.0 

เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย (6-10) 43.4 42.7 49.1 32.1 49.5 54.0 

ประชาชนเลือกผู้นำในการเลือกตั้งที่เสรี

ไม่เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตยเลย (1-5) 12.7 18.4 16.85 7.7 16.0 10.9 

เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย (6-10) 87.3 81.6 83.15 92.3 84.0 89.1 

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเมื่อว่างงาน

ไม่เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตยเลย (1-5) 18.2 22.4 28.15 6.9 21.0 24.7 

เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย (6-10) 81.8 77.6 71.85 93.1 79.0 75.3 

ทหารเข้ามาปกครองประเทศเมื่อรัฐบาลไม่มีความสามารถ

ไม่เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตยเลย (1-5) 51.3 50.3 46.3 60.4 34.7 54.0 

เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย (6-10) 48.7 49.7 53.7 39.6 65.3 46.0 

สิทธิของพลเมืองคือการปกป้องเสรีภาพของประชาชนต่อการถูกกดดัน

ไม่เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตยเลย (1-5) 15.8 16.1 29.65 5.7 22.3 16.0 

เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย (6-10) 84.2 83.9 70.35 94.3 77.7 84.0 

เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

ไม่เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตยเลย (1-5) 30.8 31.5 44.35 25.3 31.6 28.0 

เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย (6-10) 69.2 68.5 55.65 74.7 68.4 72.0 

อาชญากรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง

ไม่เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตยเลย (1-5) 27.8 23.2 30.3 31.9 23.4 26.1 

เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย (6-10) 72.2 76.8 69.7 68.1 76.6 73.9 

ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้โดยการลงประชามติ

ไม่เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตยเลย (1-5) 12.1 16.0 24.4 1.6 16.0 12.9 

เป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย (6-10) 87.9 84.0 75.6 98.4 84.0 87.1 
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การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย โดยจากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีบริบูรณ์) ในวันที่ 23 

ธันวาคม 2550 พบว่า มีจำนวนประชากรทั้งหมด 62,828,706 คน และมีประชาชนที่มาใช้สิทธิ  

คิดเป็นร้อยละ 74 โดยประมาณทั้งแบบเขต และแบบสัดส่วน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนการมา

ใช้สิทธิในการเลือกตั้งของวันที่ 6 ก.พ.48 และวันที่ 3 ก.ค.54 แล้วพบว่า สัดส่วนการมาใช้สิทธินั้น 

มีเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 73 ในการเลือกตั้งปี 48 เพิ่มเป็นร้อยละ 75 ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด  

ปี 54 ดังตาราง 2.7 และแผนภูมิ 2.3  

ตารางที่ 2.7 แสดงจำนวนประชากรและการใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2548 2550 และ 2554 

การเลือกตั้ง 6ก.พ.2548 23ธ.ค.2550 3ก.ค.2554

จำนวนประชากร (คน) 63,079,765 62,828,706 63,777,664 

จำนวนผู้มีสิทธิ (คน) 44,572,101 44,002,593 46,921,682 

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ (คน)   

การใช้สิทธิแบบแบ่งเขต (คน) 32,337,611 32,775,868 35,119,885 

การใช้สิทธิแบบแบ่งเขต (ร้อยละ) 72.55 74.49 74.85 

การใช้สิทธิแบบบัญชีรายชื่อ (คน) 32,341,330 32,792,246 35,203,107 

การใช้สิทธิแบบบัญชีรายชื่อ (ร้อยละ) 72.56 74.52 75.03 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สืบค้นจาก http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php  


แผนภูมิ 2.3 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

เปรียบเทียบ 3 ป ี

บทท่ี 2 กระบวนการประชาธิปไตย 

35 

ธนัวาคม 2550 พบวา่ มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 62,828,706 คน และมีประชาชนท่ีมาใชสิ้ทธิ คิดเป็น
ร้อยละ 74 โดยประมาณทั้งแบบเขต และแบบสัดส่วน โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนการมาใชสิ้ทธิ
ในการเลือกตั้งของวนัท่ี 6 ก.พ.48 และวนัท่ี 3 ก.ค.54 แลว้พบวา่ สัดส่วนการมาใชสิ้ทธินั้นมีเพิ่มมาก
ข้ึน จากร้อยละ 73 ในการเลือกตั้งปี 48 เพิ่มเป็นร้อยละ 75 ในการเลือกตั้งคร้ังล่าสุด ปี 54 ดงัตาราง 
2.7 และแผนภูมิ 2.3  

 

ตารางท่ี 2.7 แสดงจ านวนประชากรและการใชสิ้ทธิเลือกตั้งปี 2548 2550 และ 2554 

การเลอืกตั้ง 6 ก.พ. 2548 23 ธ.ค. 2550 3 ก.ค. 2554 
จ านวนประชากร (คน) 63,079,765 62,828,706 63,777,664 
จ านวนผูมี้สิทธิ (คน) 44,572,101 44,002,593 46,921,682 
จ านวนผูม้าใชสิ้ทธิ (คน)    
การใชสิ้ทธิแบบแบ่งเขต (คน) 32,337,611 32,775,868 35,119,885 
การใชสิ้ทธิแบบแบ่งเขต (ร้อยละ) 72.55 74.49 74.85 
การใชสิ้ทธิแบบบญัชีรายช่ือ (คน) 32,341,330 32,792,246 35,203,107 
การใชสิ้ทธิแบบบญัชีรายช่ือ (ร้อยละ) 72.56 74.52 75.03 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สืบคน้จาก 
http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php  

 
แผนภูมิ 2.3 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเปรียบเทียบ 3 ปี 
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การใช้สทิธแิบบแบ่งเขต  การใช้สทิธแิบบบัญชีรายช่ือ  
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แผนภูมิ 2.4  แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เปรียบเทียบ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 – พ.ศ.2554 

 
ท่ีมา: พฒันาจากส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สืบคน้จาก www.parliament.go.th/mp2550/ 

 จากแผนภูมิ 2.4 แสดงแนวโนม้การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งของประชาชนชาวไทยนบัตั้งแต่การ
เลือกตั้งคร้ังแรกโดยจะเห็นวา่การใชสิ้ทธิของปวงชนชาวไทยมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน จากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังแรกของประเทศไทย ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2476 มีผูม้าใช้สิทธิคิด
เป็นร้อยละ 41.45 จนกระทั้งถึงการเลือกตั้งคร้ังล่าสุด ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ท่ีเพิ่มเกือบเท่าตวัคือ 
ร้อยละ 75.03 นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยมีความต่ืนตวัและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนมาก 
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รอ้ยละของผูม้าใชส้ิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2476 - 2554 

ที่มา: พัฒนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สืบค้นจาก www.parliament.go.th/mp2550/ 


จากแผนภูมิ 2.4 แสดงแนวโน้มการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนชาวไทยนับตั้งแต่ 

การเลือกตั้งครั้งแรกโดยจะเห็นว่าการใช้สิทธิของปวงชนชาวไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 มีผู้มาใช้

สิทธิคิดเป็นร้อยละ 41.45 จนกระทั้งถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่เพิ่ม

เกือบเท่าตัวคือ ร้อยละ 75.03 นั่นแสดงให้เห็นว่า คนไทยมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมือง

มากขึ้นมาก 
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ตารางที ่2.8 แสดงรอ้ยละของประชากรตวัอยา่ง จำแนกตามพรรคการเมอืงทีจ่ะเลอืกและไมเ่ลอืก 

พรรคการเมืองที่จะเลือกและไม่เลือก รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

พรรคที่จะเลือกหากมีการเลือกตั้ง 100 100 100.0 100 100 100

ประชาธิปัตย์ 30.9 34.8 34.2 7.9 87.6 25.8 

เพื่อไทย 36.3 46.5 21.9 58.2 4.0 23.9 

ภูมิใจไทย 1.5 2.2 2.1 1.6 - 1.1 

เพื่อแผ่นดิน 0.7 0.9 1.1 0.8 - 0.7 

ชาติไทยพัฒนา 1.8 3.4 4.8  1.0 0.2 

รวมใจไทยชาติพัฒนา 0.3 0.6 0.6 0.2 0.5 - 

กิจสังคม 0.1 - 0.0 - 0.5 0.2 

การเมืองใหม่ 2.3 2.2 1.9 - 2.5 7.0 

อื่นๆ 26.1 9.4 33.5 31.3 3.9 41.1 

พรรคที่จะไม่เลือกหากมีการเลือกตั้ง 100 100 100.0 100 100 100

ประชาธิปัตย์ 30.6 25.8 21.1 48.9 10.3 26.4 

เพื่อไทย 14.9 17.6 16.6 5.7 40.2 10.7 

ภูมิใจไทย 2.6 7.9 1.5 0.6 3.6 1.4 

เพื่อแผ่นดิน 1.8 4.7 0.6 0.2 4.1 1.4 

ชาติไทยพัฒนา 2.9 2.8 0.6 - 16.5 1.2 

รวมใจไทยชาติพัฒนา 1.0 1.9 0.8 - 3.6 0.4 

กิจสังคม 2.4 4.1 3.2 1.6 3.6 0.7 

การเมืองใหม่ 6.8 22 4.2 0.6 9.3 2.8 

อื่นๆ 37.0 13.2 51.7 42.4 8.8 55



จากผลการสำรวจในคำถามว่า “ถ้ามีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ ท่านจะเลือกพรรคการเมืองใด 

และไม่เลือกพรรคการเมืองใด?” ซึ่งจากการสอบถามแล้ว พบว่า ประชาชนเกือบทั้งหมดไปลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 โดยพรรคการเมืองที่ได้รับ

การเลือกมากที่สุดหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น คือ พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคแรก คิดเป็นร้อยละ 36.3 

รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 31 ส่วนพรรคการเมืองที่ไม่คิดว่าจะเลือก พบว่า ร้อยละ 37 

ตอบว่าไม่ขอตอบ / พรรคอื่นๆ และรองลงมา ร้อยละ 30.6 ตอบ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเมื่อ

วิเคราะห์ต่อไป พบว่า ปัจจัยที่พรรคประชาธิปัตย์ถึงมีสัดส่วนของคนที่เลือกและไม่เลือกในจำนวน
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ใกล้เคียงกันนั้น คือ ถิ่นที่อาศัย โดยผู้ที่อาศัยในภาคใต้เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 

ในทางกลับกัน ผู้ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่เลือกพรรคนี้ ถึงเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์  

ตารางที ่2.9 แสดงรอ้ยละของประชากรตวัอยา่ง จำแนกตามความถีใ่นการไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

ความถี่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 100 100 100.0 100 100 100

     ไม่เกี่ยวข้อง 0.9 4.3 - 0.2 - 0.2 

     ไปเลือกตั้งทุกครั้ง 86.0 74 90.2 93.9 84.8 79.3 

     ไปเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง 10.4 17 6.4 5.1 11.3 17.7 

     ไปเลือกตั้งเป็นบางครั้ง 2.0 3.1 2.7 0.6 3.4 2.3 

     แทบจะไม่เคยไปเลย 0.7 1.6 0.8 0.2 0.5 0.5 



นอกจากนี้ ในเรื่องของความถี่ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามตาราง 2.9 จะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่ 

ไปเลือกตั้งทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.0 โดยภาคที่มาใช้สิทธิมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ ภาคกลาง ซึ่งมากกว่าภาพรวมทั้งประเทศอีกด้วย  

ทั้งนี้ จากการถามว่า “โดยภาพรวมของการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 นั้น 

ประชาชนมีสิทธิออกเสียงอย่างเสรีและยุติธรรมหรือไม่?” นั้น พบว่า ประชาชนเกินครึ่งเห็นว่า  

การเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม แต่ยังมีปัญหาเล็กๆ 

น้อยๆ บางประการอยู่บ้าง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีมากที่สุด คือ ร้อยละ 66.5 

ตารางที่ 2.10 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามภาพรวมการเลือกตั้ง 

วันที่ 23 ธันวาคม 2550 

ภาพรวมการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่23ธันวาคม2550
โดยภาพรวมประชาชนมีสิทธิ
ออกเสียงอย่างเสรีและยุติธรรม

รวม

ภาค

เหนือ กลาง ตะวันออก
เฉียงเหนือ ใต้ กทม.

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

เป็นการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 
อย่างยิ่ง 

25.4 13.5 32.3 28.1 25.8 24.6 

เป็นการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม  
แต่ยังมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ  

58.4 65.2 55.6 66.5 41.2 51.0 

เป็นการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 
อย่างยิ่ง แต่ก็ยัง มีปัญหาใหญ่ๆ  
หลายเรื่องที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

16.2 21.3 12.2 5.4 33.0 24.4 
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นอกจากนั้น ในตาราง 2.11 ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 

2550 ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการปราศรัยหาเสียง การพยายามชักชวนคนอื่น 

ให้ลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง และการช่วยเหลือหรือทำงานให้

พรรคการเมืองหรือผู้สมัครในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้การมี

ส่วนร่วมในการเลือกตั้งเท่าที่ควรในประเด็นการช่วยเหลือหรือทำงานให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร

ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พยายามชักชวนคนอื่นให้ไปลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง และ

การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการปราศรัยหาเสียง ตามลำดับ 

ตารางที่ 2.11 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เมื่อวันที่23ธันวาคม2550

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการปราศรัย
หาเสียง

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคย 39.4 42.4 28.2 50.0 55.2 13.8 

     ไม่เคย 60.6 57.6 71.9 50.0 44.8 86.2 

พยายามชักชวนคนอื่นให้ไปลงคะแนน
ให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือ
พรรคใดพรรคหนึ่ง

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคย 14.0 12.8 24.0 4.5 33.3 9.3 

     ไม่เคย 86.0 87.2 76.1 95.5 66.7 90.7 

ชว่ยเหลอืหรอืทำงานใหพ้รรคการเมอืง
หรอืผูส้มคัรในชว่งรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เคย 5.6 4.0 9.1 3.0 11.8 4.0 

     ไม่เคย 94.4 96.0 91.0 97.0 88.2 96.0 



การติดตามข่าวสารทางการเมือง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของประชาชน โดยจากตาราง 2.12 พบว่า มีจำนวนเกินครึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองทุกวัน หากมองเป็นรายภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการ

ติดตามข่าวสารมากที่สุดประมาณ 3 ใน 4 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 60 และ กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 57 
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ตารางที่ 2.12 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความถี่ในการติดตามข่าวสาร

ทางการเมือง 

ความถี่ในการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     ทุกวัน 56.3 30.5 60.7 73.0 46.0 57.3 

     หลายครั้งต่อสัปดาห์ 27.3 44.8 23.3 17.9 27.7 28.4 

     หนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์ 10.2 14.6 9.3 5.8 19.3 7.9 

     แทบจะไม่เคยติดตามเลย 5.0 9.1 4.8 2.8 6.4 3.7 

     ไม่เคยติดตามเลย 1.2 1.0 2.0 0.5 0.6 2.7 



สำหรับแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนตามตาราง 2.13 พบว่า  

ช่องทางที่ผู้ตอบเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากที่สุดคือ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 98.0 

รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 61.5 และ ทราบจากการพูดคุยกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 

54.8 ตามลำดับ ในขณะที่ช่องทางที่ได้รับการใช้น้อยที่สุด คือ ข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  

คิดเป็นร้อยละ 88.4 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 84.9 ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพ 

ความเป็นอยู่และความพร้อมทางเทคโนโลยีของแต่ละคน  

ทั้งนี้ หากมองรายภาคการติดตามข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยม

มากที่สุดนั้น พบว่า ทุกภาคติดตามผ่านสื่อนี้มากเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้น สำหรับแหล่งอื่นๆ ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ และการพูดคุยกับคนอื่นนั้น อยู่ในระดับปานกลาง คือ ระหว่าง 50-60 เปอร์เซ็นต์ 

โดยผู้ที่อาศัยในภาคเหนือ และภาคใต้ ถือได้ว่าติดตามข่าวสารผ่านการพูดคุยจากผู้อื่นมากกว่า 

ภาคอื่นๆ 

ตารางที่ 2.13 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามแหล่งที่ได้รับข่าวสาร 

ทางการเมือง  

แหล่งที่ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเมือง

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

โทรทัศน์ 98.0 95.4 99.2 99.0 98.0 98.1 

หนังสือพิมพ์ 61.5 87.1 60.5 31.7 81.8 79.3 

วิทยุ 51.8 79.5 46.3 35.3 77.4 45.9 

อินเตอร์เน็ต 15.1 34.4 10.4 1.8 38.1 12.9 

ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ 11.6 20.4 7.9 2.4 40.6 10.0 

ทราบจากการพูดคุยกับผู้อื่น 54.8 81.0 58.9 20.0 88.1 70.0 

อื่นๆ 10.5 17.5 11.0 - 26.1 33.3 
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แผนภูมิ 2.5 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามแหล่งที่ได้รับข่าวสาร 

ทางการเมือง 

บทท่ี 2 กระบวนการประชาธิปไตย 

41 

ทราบจากการพดูคุยกบัผูอ่ื้น 54.8 81.0 58.9 20.0 88.1 70.0 
อ่ืนๆ 10.5 17.5 11.0 - 26.1 33.3 

แผนภูมิ 2.5 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามแหล่งท่ีไดรั้บข่าวสารทางการเมือง 

 
 
ความเห็นเกีย่วกบัสถานการณ์การเมือง (พ.ศ.2552) 
ตารางท่ี 2.14 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามความเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์การเมือง 

(พ.ศ. 2552) 

ความเห็นต่อสถานการณ์
การเมอืง รวม 

ภาค 

เหนือ กลาง 
ตะวันออก 

ใต้ กทม. เฉียงเหนือ 
สถานการณ์ทางการเมอืงใน
ประเทศตอนนี ้ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
     แยม่าก 24.8 27.1 19.8 29 21.5 22.6 
     แย ่ 43.7 45.3 38.1 53.5 26.3 42.7 
     ปานกลาง 28.4 26.1 36.2 17.1 48.3 28.7 
     ดี 2.9 1.5 6.0 0.4 3.4 6.0 
     ดีมาก 0.2 0 0 0 0.5 0 
 

จากสถานการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2552 ท่ีมีความขดัแยง้กนัทางการเมือง มีการแบ่งฝ่าย
ทางการเมืองอย่างเด่นชัด ซ่ึงจากตาราง 2.14 พบว่า ประชาชนเกือบคร่ึงเห็นว่า สถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ ปี 2552 อยูใ่นระดบัแย ่(ร้อยละ 43.7) โดยผูท่ี้อาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ความคิดเช่นน้ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5   
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40.0

60.0

80.0

100.0

โทรทศัน์ วิทยุ ข้อความผ่าน 
โทรศัพทมื์อถือ 

อื่นๆ 

98.0 

61.5 
51.8 

15.1 11.6 

54.8 

10.5 

รอ้
ยล

ะ แหล่งทีไ่ดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัการเมือง 

ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง (พ.ศ.2552) 

ตารางที่ 2.14 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความเห็นเกี่ยวกับ

สถานการณ์การเมือง (พ.ศ. 2552) 

ความเห็นต่อสถานการณ์การเมือง รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
ตอนนี้

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     แย่มาก 24.8 27.1 19.8 29 21.5 22.6 

     แย่ 43.7 45.3 38.1 53.5 26.3 42.7 

     ปานกลาง 28.4 26.1 36.2 17.1 48.3 28.7 

     ดี 2.9 1.5 6.0 0.4 3.4 6.0 

     ดีมาก 0.2 0 0 0 0.5 0



จากสถานการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2552 ที่มีความขัดแย้งกันทางการเมือง มีการแบ่งฝ่าย

ทางการเมืองอย่างเด่นชัด ซึ่งจากตาราง 2.14 พบว่า ประชาชนเกือบครึ่งเห็นว่า สถานการณ์ทาง 

การเมอืงในประเทศ ป ี2552 อยูใ่นระดบัแย ่(รอ้ยละ 43.7) โดยผูท้ีอ่าศยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

มีความคิดเช่นนี้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.5  
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ความพึงพอใจต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ตารางที่ 2.15 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความพึงพอใจโดยรวมต่อการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
ประชาธิปไตยในประเทศไทย

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     พอใจมาก 22.5 14.4 31.0 20.8 33.8 18.6 

     ค่อนข้างพอใจ 45.8 61.8 45.6 35.1 52.9 42.7 

     ไม่ค่อยพอใจ 27.3 19.6 20.8 41 12.7 26.6 

     ไม่พอใจเลย 4.4 4.3 2.7 3.1 0.5 12.1 



จากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย  

พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในประชาธิปไตยไทยในระดับค่อนข้างพอใจ คิดเป็นร้อยละ 45.8 

โดยคนภาคเหนือค่อนข้างพอใจในระบอบการปกครองนี้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 นอกจากนั้น 

ประชาชนเกือบครึ่งมีความพึงพอใจต่อการปกครองของประเทศในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ในระดับที่ค่อนข้างพอใจเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 42.2) ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในภาคใต้ ร้อยละ 62.3 ค่อนข้าง

พอใจต่อการปกครองของนายอภิสิทธิ์มากที่สุด ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยพอใจ 

เป็นจำนวนเกินครึ่ง  

ตารางที่ 2.16 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความพึงพอใจ 

ต่อการปกครองของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ความพึงพอใจต่อการปกครองของ
นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     พอใจมาก 11.6 8.4 17.0 4.2 33.7 8.8 

     ค่อนข้างพอใจ 42.2 45.2 51.1 27.1 62.3 43.3 

     ไม่ค่อยพอใจ 34.7 37.1 20.6 54.2 4.0 31.3 

     ไม่พอใจเลย 11.5 9.3 11.4 14.5 - 16.6 



แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านของความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า 

ประชาชนเกินครึ่งเห็นว่าประเทศไทยยังเป็นประชาธิปไตยที่มีปัญหาอยู่บ้าง ตามตาราง 2.17 
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ตารางที่ 2.17 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นเรื่องความเป็น

ประชาธิปไตยของประเทศในปัจจุบัน 

ความเป็นประชาธิปไตย
ของประเทศไทยในปัจจุบัน

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ 6.2 4.6 10.0 2.0 9.9 10

เป็นประชาธิปไตยที่มีปัญหาอยู่บ้าง 55.2 55.7 57.4 59.1 54.7 44

เป็นประชาธิปไตยที่มีปัญหาค่อนข้าง
มาก 

33.5 33.7 29.5 35.4 32.0 35.4 

ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย 5.1 6.0 3.2 3.5 3.4 10.6 



สำหรับความเหมาะสมและความสำคัญของประชาธิปไตยต่อประเทศไทยนั้น ดังตาราง 2.18 

และ 2.19 ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดนั้นเห็นว่าการได้อยู่ในประเทศที่มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สำคัญและเหมาะสมกับประเทศไทยในปัจจุบัน โดยคิดว่าเป็นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยเหมาะสมกับประเทศไทยถึงร้อยละ 92.9 และประชาธิปไตยมีความสำคัญ 

ถึงร้อยละ 96.3 

ตารางที่ 2.18 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นต่อระดับความ

สำคัญของประชาธิปไตย 

 

 



หมายเหตุระดับความสำคัญ 10 สเกล โดย 1 คือ ไม่สำคัญเลย และ 10 คือ สำคัญมากที่สุด  


ตารางที่ 2.19 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นต่อระดับความ

เหมาะสมของประชาธิปไตย 







หมายเหตุระดับความเหมาะสม 1-10 โดย 1 คือ ไม่เหมาะสมเลย และ 10 คือ เหมาะสมมากที่สุด 


โดยเมื่อดูจากแผนภูมิ 2.6 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของคะแนนทั้งด้านความเหมาะสมและความ

สำคัญจะเทไปในทางขวา คือ ประชาธิปไตยมีความเหมาะสมและมีความสำคัญมาก (สเกล 6-10) 

โดยผู้ตอบเกือบครึ่งให้คะแนนความสำคัญและความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้งสองประเด็น  
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ตารางท่ี 2.17 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นเร่ืองความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศในปัจจุบนั 

ความเป็นประชาธิปไตยของ 
ประเทศไทยในปัจจุบัน รวม 

ภาค 

เหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ กทม. 
เฉียงเหนือ 

 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 6.2 4.6 10.0 2.0 9.9 10 
     เป็นประชาธิปไตยท่ีมีปัญหาอยูบ่า้ง 55.2 55.7 57.4 59.1 54.7 44 
     เป็นประชาธิปไตยท่ีมีปัญหาคอ่นขา้งมาก 33.5 33.7 29.5 35.4 32.0 35.4 
     ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย 5.1 6.0 3.2 3.5 3.4 10.6 
 

ส าหรับความเหมาะสมและความส าคญัของประชาธิปไตยต่อประเทศไทยนั้น ดงัตาราง 2.18 
และ 2.19 ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดนั้นเห็นว่าการไดอ้ยู่ในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีส าคญัและเหมาะสมกบัประเทศไทยในปัจจุบนั โดยคิดว่าเป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเหมาะสมกบัประเทศไทยถึงร้อยละ 92.9 และประชาธิปไตยมีความส าคญัถึง
ร้อยละ 96.3 

ตารางท่ี 2.18 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นต่อระดบัความส าคญัของ
ประชาธิปไตย 
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10 
 

100.0 0.1 0.1 0.1 0.4 3 4.5 7.9 15.1 28.3 40.5 
หมายเหตุ ระดบัความส าคญั 10 สเกล โดย 1 คือ ไม่ส าคญัเลย และ 10 คือ ส าคญัมากท่ีสุด  

ตารางท่ี 2.19 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นต่อระดบัความเหมาะสม
ของประชาธิปไตย 

1 
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3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

100.0 1.6 0.4 0.5 1 3.7 5.4 7.7 15 18.6 46.1 
หมายเหตุ ระดบัความเหมาะสม 1-10 โดย 1 คือ ไม่เหมาะสมเลย และ 10 คือ เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2.17 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นเร่ืองความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศในปัจจุบนั 

ความเป็นประชาธิปไตยของ 
ประเทศไทยในปัจจุบัน รวม 

ภาค 

เหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ กทม. 
เฉียงเหนือ 

 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 6.2 4.6 10.0 2.0 9.9 10 
     เป็นประชาธิปไตยท่ีมีปัญหาอยูบ่า้ง 55.2 55.7 57.4 59.1 54.7 44 
     เป็นประชาธิปไตยท่ีมีปัญหาคอ่นขา้งมาก 33.5 33.7 29.5 35.4 32.0 35.4 
     ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย 5.1 6.0 3.2 3.5 3.4 10.6 
 

ส าหรับความเหมาะสมและความส าคญัของประชาธิปไตยต่อประเทศไทยนั้น ดงัตาราง 2.18 
และ 2.19 ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดนั้นเห็นว่าการไดอ้ยู่ในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีส าคญัและเหมาะสมกบัประเทศไทยในปัจจุบนั โดยคิดว่าเป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเหมาะสมกบัประเทศไทยถึงร้อยละ 92.9 และประชาธิปไตยมีความส าคญัถึง
ร้อยละ 96.3 

ตารางท่ี 2.18 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นต่อระดบัความส าคญัของ
ประชาธิปไตย 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

100.0 0.1 0.1 0.1 0.4 3 4.5 7.9 15.1 28.3 40.5 
หมายเหตุ ระดบัความส าคญั 10 สเกล โดย 1 คือ ไม่ส าคญัเลย และ 10 คือ ส าคญัมากท่ีสุด  

ตารางท่ี 2.19 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามความคิดเห็นต่อระดบัความเหมาะสม
ของประชาธิปไตย 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

100.0 1.6 0.4 0.5 1 3.7 5.4 7.7 15 18.6 46.1 
หมายเหตุ ระดบัความเหมาะสม 1-10 โดย 1 คือ ไม่เหมาะสมเลย และ 10 คือ เหมาะสมมากท่ีสุด 
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แผนภูมิ 2.6 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามระดับความสำคัญของ

ประชาธิปไตย 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัชีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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โดยเม่ือดูจากแผนภูมิ 2.6 แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีของคะแนนทั้งด้านความเหมาะสมและ
ความส าคญัจะเทไปในทางขวา คือ ประชาธิปไตยมีความเหมาะสมและมีความส าคญัมาก (สเกล 6 -
10) โดยผูต้อบเกือบคร่ึงใหค้ะแนนความส าคญัและความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดทั้งสองประเด็น  

แผนภูมิ 2.6 แสดงร้อยละของประชากรตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของประชาธิปไตย 

 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือสอบถามถึงการปกครองในสมยัของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ตามตาราง 
2.20 พบวา่ ประชาชนเพียงร้อยละ 51.1 ท่ีเห็นวา่การปกครองในสมยัพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์เป็นการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงอาจเป็นเพราะการเขา้มาปกครองประเทศนั้นเกิดจากการไดรั้บพระ
บรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง โดยมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะประธานคณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งชาติ เป็นผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  

 นอกจากนั้น ในการสอบถามถึงระดบัประชาธิปไตยทั้งในปัจจุบนั รวมถึงความคาดหวงั
ระดบัประชาธิปไตยในอนาคต พบว่า ประชาชนประมาณ 3 ใน 4 เห็นว่า ประชาธิปไตยในปัจจุบนั
ของประเทศไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตย และเกือบทั้งหมดคาดหวงัจะเห็นการปกครองระบอบ
น้ีในอนาคตอีกดว้ย 
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ความส าคญั ความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการปกครองในสมัยของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ตามตาราง 

2.20 พบว่า ประชาชนเพียงร้อยละ 51.1 ที่เห็นว่าการปกครองในสมัยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งอาจเป็นเพราะการเข้ามาปกครองประเทศนั้นเกิดจากการ 

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะประธาน 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

นอกจากนั้น ในการสอบถามถึงระดับประชาธิปไตยทั้งในปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังระดับ

ประชาธิปไตยในอนาคต พบว่า ประชาชนประมาณ 3 ใน 4 เห็นว่า ประชาธิปไตยในปัจจุบันของ

ประเทศไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตย และเกือบทั้งหมดคาดหวังจะเห็นการปกครองระบอบนี้ 

ในอนาคตอีกด้วย 

ตารางที่ 2.20 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นต่อระดับ  

การปกครอง 

ระดับการปกครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การปกครองสมัย 
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

7.2 2.0 3.5 6.6 16.5 10.5 10.7 14.4 5.8 9.7 

ระดับประชาธิปไตยในปัจจุบัน 2.4 0.9 1.6 2.2 8.6 14.1 11.9 17.2 17.3 19.2 

ระดับประชาธิปไตยในอนาคต 0.3 - 0.1 0.5 1.6 3.2 5.2 10.0 14.8 60.3 

หมายเหตุ  ระดับความเหมาะสม 1-10 โดย 1 คือ การปกครองแบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ, 10 คือ ระบอบประชาธิปไตย  
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กระบวนการประชาธิปไตย

เมื่อถามถึงความคิดเห็นที่ว่า “รัฐบาลมีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ที่สำคัญๆ หรือไม่” นั้น ผู้ตอบเกินครึ่งเห็นว่า รัฐบาลมีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 

ที่สำคัญเป็นครั้งคราว คิดเป็นร้อยละ 58.4 โดยผู้ตอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็น 

เช่นนี้มากที่สุด ประมาณร้อยละ 62  

ตารางที่ 2.21 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการปิดกั้นการรับทราบข้อมูล

จากรัฐบาล 

รัฐบาลมีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เสมอ 11.9 9.1 9.6 14.7 7.9 15.9 

     เกือบตลอดเวลา 22.0 29.5 20.7 20.0 14.9 24.5 

     เป็นครั้งคราว 58.4 57.8 58.4 61.7 58.4 51.1 

     แทบจะไม่มี 7.7 3.6 11.4 3.6 18.8 8.5 



การเลือกตั้งในประเทศได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนที่แท้จริง จากตาราง 2.22 

พบว่า เป็นการเปิดโอกาสให้เลือกตั้งตัวแทนที่แท้จริงเป็นครั้งคราวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.4 

โดยใกล้เคียงกับกลุ่มที่คิดว่าการเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนที่แท้จริง

เสมอ ร้อยละ 33.9 ซึ่งห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ หากมองในรายภาค พบว่า คนส่วนใหญ่ 

ที่คิดว่าการเลือกตั้งในประเทศมีการเปิดโอกาสให้ได้เลือกตัวแทนที่แท้จริงเสมอนั้น ส่วนใหญ่คือ  

คนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ นั่นแสดงว่าคนในภาคนี้ยังมีความเชื่อมั่นในระบบ

การเลือกตั้งอยู่ ค่อนข้างมาก  

ตารางที่ 2.22 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการเปิดโอกาสให้เลือก

ตัวแทนที่แท้จริงในการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งในประเทศของเรา
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เลือกตัวแทนที่แท้จริง

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     เสมอ 33.9 22.9 32.2 45.2 43.1 20.5 

     เกือบตลอดเวลา 24.6 27.4 21.1 22.7 29.2 25

     เป็นครั้งคราว 36.4 43.6 42.5 30.8 21.3 43.3 

     แทบจะไม่มี 5.1 6.1 4.3 1.3 6.4 11.2 
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ตารางที ่2.23 แสดงรอ้ยละของประชากรตวัอยา่ง จำแนกตามความสามารถของกระบวนการ 

นิติบัญญัติในการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐบาล 

การตรวจสอบการถ่วงดุลของรัฐบาล รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

กระบวนการนิติบัญญัติสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ดีเพียงใด

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     ตรวจสอบถ่วงดุลได้มากที่สุด 4.5 3.7 5.6 0 14.0 6.1 

     ตรวจสอบถ่วงดุลได้ 41.1 57.6 43.0 27.9 51.5 38.9 

     ตรวจสอบถ่วงดุลไม่ค่อยได้ 47.4 32.9 48.2 63.4 30 44.7 

     ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้เลย 7.0 5.8 3.3 8.7 4.5 10.3 



ความสามารถของกระบวนการนิติบัญญัติในการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐบาล พบว่า จำนวน

เกือบครึ่งเห็นว่ากระบวนการนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลไม่ค่อยได้ คิดเป็นร้อยละ 

47.4  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีกลุ่มที่เห็นว่ากระบวนการ

นิติบัญญัติสามารถตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ ในค่าเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้ๆ กัน คือ ร้อยละ 41.1 ซึ่งหาก

มองในแต่ละภาค พบว่า ประชาชนในภาคเหนือ และภาคใต้ เห็นว่ากระบวนการนิติบัญญัติสามารถ

ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้เป็นจำนวนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 2.24 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความสามารถของรัฐบาล  

ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ท่านคิดว่ารัฐบาลสามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน

ได้ดีเพียงใด
รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     สนองตอบได้มากที่สุด 3.7 1.8 4.5 0.2 12.1 5.8 

     สนองตอบได้มาก 27.2 32.5 41.1 8.3 43.2 32.7 

     สนองตอบได้น้อย 60.4 58.4 46.7 81.4 43.2 47.8 

     ไม่สามารถตรวจสอบได้เลย 8.7 7.3 7.8 10.1 1.5 13.7 



ความสามารถในการตอบสนองของรัฐบาลต่อความต้องการของประชาชน พบว่า โดย 

ภาพรวมเห็นว่ารัฐบาลสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 

60.4 โดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารัฐบาลสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้น้อย 
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ความพอใจต่อประชาธิปไตย จากที่ได้กล่าวมาแล้วในตาราง 2.15 ว่า ประชาชนมีความ 

พึงพอใจต่อระบอบประชาธิปไตย อยู่ที่ร้อยละ 68.3 นั้น นอกจากนั้นได้มีการสอบถามความคิดเห็น

กับประโยคที่เกี่ยวเนื่องกับประชาธิปไตย พบว่า ประชาชน ประมาณ 3 ใน 4 มีความเห็นด้วยกับ 

ประโยค “ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่น่าพึงพอใจมากกว่าระบอบการปกครองอื่นๆ”

อีกทั้งยังเห็นด้วยกับ “ประชาธิปไตยทำให้เรามีทางออกให้กับการแก้ไขปัญหาต่างๆ” ด้วย 

ตารางที่ 2. 25 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นต่อประโยค  

ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

ความคิดเห็นต่อประโยค
ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย

รวม

ภาค

เหนือ กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ กทม.

ท่านเห็นด้วยในประโยค.. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่น่า 
พึงพอใจมากกว่าการปกครองอื่นๆ 

78.0 65.0 76.2 98.0 66.7 63.2 

ในสถานการณ์บางอย่างการปกครอง
ระบอบเผด็จการน่าพึงพอใจมากกว่า
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

17.6 28.2 19.4 1.4 30.8 25.7 

สำหรับฉัน ปกครองแบบประชาธิปไตย
หรือเผด็จการก็ไม่สำคัญ 

4.4 6.8 4.4 0.6 2.5 11.1 

ประชาธิปไตยทำให้เรามีทางออกให้กับ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

87.4 80.9 90.2 96.8 82.4 76.9 

ประชาธิปไตยไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ในสังคมของเราได้ 

12.6 19.1 9.9 3.2 17.6 23.1 



สำหรับความสำคัญของเศรษฐกิจและประชาธิปไตย ในคำถามว่า “ถ้าท่านต้องเลือกระหว่าง

ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่านคิดว่าสิ่งใดสำคัญ” นั้น จากตาราง 2.26 พบว่า 

ร้อยละ 51.1 เห็นว่าทั้งสองสิ่งมีความสำคัญเท่ากัน รองลงมาได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญกว่า 

คิดเป็นร้อยละ 28.8 และสุดท้ายได้แก่ ประชาธิปไตยสำคัญกว่า คิดเป็นร้อยละ 20.1 ตามลำดับ  

โดยให้เหตุผลว่า ปากท้องมาก่อนเสมอ รองลงมา ได้แก่ หากเศรษฐกิจดีแล้ว ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง 

และการปกครองรูปแบบไหนก็ไม่สำคัญ ขอให้มีเงิน มีงานทำ 
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ตารางที่ 2.26 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นต่อความสำคัญ

ระหว่างประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ถ้าท่านต้องเลือกระหว่างประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่านคิดว่าสิ่งใดสำคัญ ร้อยละ

การพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญแน่นอน 17.0 

การพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างสำคัญกว่า 11.8 

ประชาธิปไตยค่อนข้างสำคัญกว่า 13.5 

ประชาธิปไตยค่อนข้างสำคัญกว่าอย่างแน่นอน 6.6 

ทั้งสองสิ่งสำคัญเท่ากัน 51.1 



บทสรุป 

จากการศึกษาถึงกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความ

คิดเห็นทางการเมืองการปกครอง คุณลักษณะของประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง/ 

การเลือกตั้ง การติดตามข่าวสารทางการเมือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง และความ

พึงพอใจต่อการปกครองและระบอบประชาธิปไตย ซึ่งโดยภาพรวมของปี 2552 ประชาชนส่วนใหญ่

ให้ความสนใจในประเด็นทางการเมืองคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 73.8 แต่กลับพบว่าในปี 2554  

มีอัตราความสนใจทางการเมืองลดลงเหลือร้อยละ 71.6  

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ นั้น ประชาชนร้อยละ 70 มีการติดต่อกับผู้นำ

ชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมาณ ร้อยละ 60 แต่ในทางกลับกัน

ประเด็นที่ประชาชนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่คิดจะเข้าร่วมคือ การใช้กำลังหรือความรุนแรงเพื่อผล

ทางการเมือง การเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วง รวมถึงการปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียม

ให้กับรัฐ 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชาธิปไตย พบว่า ประชาชน

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.9 มีความเห็นว่า ลักษณะของประชาธิปไตยควรให้ “ประชาชนมีความ

สามารถในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้โดยการใช้ประชามติ” รองลงมา คือ ประชาชนจะต้องมี

สิทธิ “เลือกผู้นำในการเลือกตั้งที่เสรี” คิดเป็นร้อยละ 87.3, “สิทธิของพลเมืองคือการปกป้อง

เสรีภาพของประชาชนต่อการถูกกดดัน” คิดเป็นร้อยละ 84.2 และคุณลักษณะอีกประการหนึ่ง 

ที่สำคัญของประชาธิปไตยที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นไว้ คือ “ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ

จากรัฐเมื่อว่างงาน” คิดเป็นร้อยละ 81.8 

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 จนถึงปี 2554 

พบว่า มีแนวโน้มของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น โดยจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด วันที่  

3 ก.ค.2554 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.03 นอกจากนั้น จากการสอบถามการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า ประชาชนร้อยละ 56.3 มีการ

ติดตามข่าวสารการเมืองทุกวัน โดยเกือบทั้งหมดมีการรับทราบข้อมูลผ่านโทรทัศน์เป็นหลัก 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

45

กระบวนการประชาธิปไตย

จากการสำรวจความคิดเห็นด้านสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปี 2552 มีผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประมาณร้อย 70คิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปี 2552 อยู่ใน

ระดับที่แย่ (ผู้ที่ตอบแย่และแย่มาก) อีกทั้งประเด็นการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรม

นั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งที่คิดว่าการเลือกตั้งที่ประชาชนมีสิทธิออกเสียงอย่างเสรีและ

ยุติธรรม แต่ก็ยังมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้าง นอกจากนั้น หากกล่าวถึงเสรีภาพในการรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารสำคัญๆ จากรัฐบาลแล้ว พบว่า ประชาชนเกินครึ่งเห็นว่ารัฐบาลมีการปิดกั้นไม่ให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลสำคัญๆ บ้างเป็นครั้งคราว และคิดว่าการเลือกตั้งทำให้เราสามารถเลือก

ตัวแทนที่แท้จริงได้เป็นครั้งคราวเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 36  

แต่อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดประชาชนเกือบทั้งหมดก็ยังเห็นว่าการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่เหมาะสมและมีความสำคัญกับประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและ 

ในอนาคต และมีความเห็นว่าเป็นการปกครองที่น่าพึงพอใจมากกว่าการปกครองระบอบอื่น  



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย  

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกระบวนการประชาธิปไตยนั้น เพื่อให้

การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกภาคส่วนควรเข้ามา

มีบทบาทมากขึ้น โดยสรุปดังนี้  

	 	 รัฐบาล	สถาบันทางการเมือง	และหน่วยงานราชการต่างๆ	

รัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งหน่วยงาน

ราชการ หรือหน่วยงานที่ให้การบริการสาธารณะต่างๆ ควรเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามาติดต่อ

เพื่อขอรับบริการได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้นและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสนอแนะ  

ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือมากขึ้นพร้อมได้รับการตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ มากขึ้นด้วย

เช่นกัน นอกจากนั้น ในช่วงของการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องให้ข้อมูล 

ที่ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกคนและพรรคที่มีความสามารถและ 

ประสิทธิภาพจริงๆ และที่สำคัญหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องควรจะมีการศึกษาวิจัย หรือ

ให้การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการประชาธิปไตยในประเทศมีการพัฒนามากขึ้น 

	 	 สื่อ	(โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	และสื่อออนไลน์ต่างๆ)	

สื่อควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควรยึดถือเอาประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ 

ส่วนตนและควรมีจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนในการเสนอข่าวด้วยความเป็นกลางและถูกต้อง 

โดยยึดหลักความเป็นธรรมและความเที่ยงตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมประชาธิปไตย สื่อควรมีการเสนอ

องค์ความรู้หรือแนวความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับประชาธิปไตยในรายการต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ที่ติดตามสื่อ

นั้นๆ ได้รับการปลูกฝังความคิดด้านประชาธิปไตยไปในตัวด้วย นอกจากนั้น ในช่วงของการเลือกตั้ง 

สื่อควรมีความเป็นกลางและให้ความยุติธรรมแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเปิดโอกาสให้ได้เสนอ

แนวคิดและนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งต้องเสนอข่าวอย่างถูกต้องและ

ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันเหตุการณ์ด้วย 
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ความเชื่อมั่นของประชาชน
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การศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันสาธารณะต่างๆ 

เป็นการศึกษาบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า ยิ่งประชาชนมีความเชื่อมั่นในสถาบัน 

เหล่านั้นมากเพียงใด ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเหล่านั้นกับสังคมก็ยิ่งมีมากขึ้น 

(Askvik, et.al, 2010:417) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอาจช่วยเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วน

ระหว่างรัฐและประชาสังคม ช่วยทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้น และ 

เอื้อต่อการให้บริการสาธารณะที่ดีขึ้นอีกด้วย (Bak and Askvik, 2005; Bouckaert et 

al., 2005: 460; Evans, 1996; Fukuyama, 1995; Putnam, 1993) ความเชื่อมั่น 

ไว้วางใจในสถาบันต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานของระบอบการเมือง

แบบประชาธิปไตย ความเชื่อมั่นเสมือนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนของ

ประชาชนต่อสถาบัน และลดการต่อต้านระบอบปกครองนั้นๆ ด้วย 

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ ของคนไทย เป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเภทของ

รัฐบาลที่ประชาชนต้องการเป็นอย่างไร จัดเป็นกระบวนการการปกครองและสร้างการ

ปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นทำให้ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารลดลง ทั้งลด

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ และทำให้การ

กระทำของแต่ละคนและองค์กรต่างๆ สามารถคาดการณ์ได้และชอบธรรมอีกด้วย 

ในสถาบันต่างๆ จะมีเรื่องของกฎ ระเบียบ บทบาทของสถาบันเองและผู้ปฏิบัติ

ที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ประชาชนอาจเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นสิ่งใด ขึ้นกับว่าพวกเขา

เชื่อในสถาบันเหล่านั้นและประเมินการกระทำของสถาบันนั้นอย่างไร ประเภทของ

สถาบันที่ศึกษานี้เป็นสถาบันทางการเมืองและสถาบันสาธารณะ นั่นคือ รัฐสภา รัฐบาล 

ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ตลอดจนสถาบันประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนและ

สื่อมวลชน เมื่อเราถามว่าประชาชนเชื่อมั่นสถาบันนั้นๆ มากแค่ไหน เราเชื่อว่าพวกเขา

เข้าใจว่า สถาบันนั้นเป็นที่รวมของคน ตำแหน่ง และกระบวนการทำงานต่างๆ แนวคิด

นี้อาจคงอยู่หรือสูญหายตามช่วงเวลาก็เป็นได้ และอาจมีข้อมูลที่ชัดเจนประกอบ เพื่อ

สร้างภาพของสถาบัน ประชาชนไทยไม่จำเป็นต้องทราบว่าสถาบันต่างๆ ถูกออกแบบ

มาอย่างไร แต่แนวคิดของพวกเขาเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ รัฐสภาหรือข้าราชการ 

แสดงถึงการที่ประชาชนพัฒนาความคาดหวังเกี่ยวกับสถาบันนั้นๆ รวมทั้งในการ 

ตั้งคำถามในสิ่งที่สถาบันเหล่านั้นจะดำเนินการ และไม่ว่าการดำเนินการจะมีประโยชน์ 

ต่อกลุ่มสังคมต่างๆ หรือไม่ 
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ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันสาธารณ
ะ

ตัวอย่างจากการศึกษาของบางประเทศ เช่น กรณีบังคลาเทศ แสดงให้เห็นว่าคนจนอาจมี

แนวคิดที่อิงประวัติศาสตร์และโครงสร้างของรัฐบาลกลาง โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากสื่อสารมวลชน 

การรณรงค์การเลือกตั้ง และประสบการณ์ส่วนตัวจากการสัมผัสกับระบบราชการและข้าราชการเอง 

(Ali and Hossaim, 2006) 

เมื่อประชาชนบอกว่าเขาเชื่อมั่นสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ย่อมหมายถึงพวกเขาเห็นว่าสถาบันนั้น

น่าเชื่อถือ ความเห็นของพวกเขาอยู่บนพื้นฐานของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น และขึ้นกับ

เงื่อนไขอะไรก็ตามที่พวกเขาใช้ในการตัดสินใจว่า สถาบันนั้นมีความน่าเชื่อถือ เงื่อนไขดังกล่าวอาจมา

เป็นการแสดงให้เห็นโดยทั่วไปและความคาดหวัง แต่การตัดสินใจว่าน่าเชื่อถือหรือไม่อาจขึ้นกับว่า

สถาบันนั้นมีการดำเนินการอย่างไรกับกลุ่มต่างๆ ในสังคม ดังนั้น สมาชิกของชนกลุ่มน้อยที่มี

ชาติพันธุ์ต่างๆ อาจไม่ไว้วางใจข้าราชการ เพราะพวกเขารู้สึกว่าสถาบันราชการ ไม่คำนึงถึงความ

สนใจของพวกเขา ดังนั้น พวกเขาอาจรู้สึกเชื่อมั่นในองค์กรภาคประชาสังคมมากกว่า เพราะเขา 

เชื่อว่าสถาบันเหล่านี้ตอบสนองความต้องการพวกเขา แสดงว่าการตัดสินใจเชื่อมั่นสถาบันต่างๆ  

ขึ้นกับคุณลักษณะของสถาบันนั้นๆ 

Rothstein (2004) ได้เสนอการเชื่อมแนวคิดของความเชื่อมั่นกับความแตกต่างระหว่าง

สถาบันการเมืองและประชาธิปไตย 2 ประเภทหลัก ประเภทที่หนึ่ง สถาบันต่างๆ ในด้านเป็นตัวแทน

ของระบอบการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล ซึ่งจะถูกประเมินว่ามีความเชื่อมั่นเมื่อพวกเขาเป็นตัวแทน

ความสนใจของประชาชนที่เลือกเขา อีกประการหนึ่ง สถาบันต่างๆ เช่น สถาบันตุลาการและ

ข้าราชการถูกคาดหวังว่าจะเป็นกลาง มีความเป็นธรรม เพื่อที่จะถูกพิจารณาว่าน่าเชื่อมั่น ไว้วางใจ 

ความเชื่อมั่นแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ  

-  ความเชื่อมั่นที่อยู่บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ทางสังคมของกลุ่ม 

-  ความเชื่อมั่นที่ขึ้นกับการดำเนินการของสถาบันนั้น 

ความเชื่อมั่นที่ขึ้นกับอัตลักษณ์ของสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ความเชื่อมั่นได้ขยายไปสู่

สมาชิกของกลุ่มด้วยอัตลักษณ์ทางสังคมโดยเฉพาะ เรามีสมมติฐานว่า ประชาชนดูเหมือนจะเชื่อมั่น 

ผู้ที่มีอัตลักษณ์ร่วม ซึ่งรวมทั้งครอบครัว ระดับชั้นของสังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิประเทศ เป็นต้น 

ความเชื่อมั่นที่อยู่บนพื้นฐานของอัตลักษณ์อาจกลายเป็นความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อสถาบัน

การเมือง เมื่อสถาบันถือว่าเป็นตัวแทนความสนใจและค่านิยมของกลุ่มสาธารณะนั้น 

ความเชื่อมั่นในผลการดำเนินการของสถาบันต่างๆ นั้น ขึ้นกับว่าประชาชนประเมินความ

สำเร็จทางนโยบายของสถาบันสาธารณะนั้นๆ อย่างไร (Van de halle and Bouckaert, 2003) 

แนวคิดหลักคือ เมื่อประชาชนพอใจต่อผลงานของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พวกเขาดูเหมือนจะไว้

วางใจและสนับสนุนสถาบันนั้นๆ ด้วย 

ดังนั้น เมื่อถามประชาชนว่าเชื่อมั่นสถาบันแค่ไหน ประชาชนอาจประเมินบนพื้นฐานของ

แนวคิดที่แตกต่างกัน หากเป็นการประเมินทางการเมืองอาจมุ่งที่ว่า หลักการประชาธิปไตยมีการ

พัฒนาและมีการดำเนินการไปแค่ไหน อย่างไร ดูว่าสิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมือง ได้รับการคำนึง

ถึงหรือไม่ ดูว่าการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ เป็นต้น การประเมินทางเศรษฐกิจ 
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จะเกี่ยวข้องกับการที่สถาบันทางรัฐบาลได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน และ

ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีแค่ไหน ทั้งนี้จากการศึกษาของ Mishler and Rose (2002) ที่ได้ทำ 

การศึกษาระบอบปกครองแบบหลังคอมมิวนิสต์ในยุโรปกลางและตะวันออก รวมถึงประเทศที่เคยอยู่

ในสหภาพโซเวียต ได้สรุปไว้ว่า การประเมินการดำเนินการทางการเมืองได้มีผลกระทบต่อความ 

เชื่อมั่นมากกว่าการดำเนินการทางเศรษฐกิจ 

แต่อย่างไรก็ดี การคิดเสมอว่าการประเมินโดยประชาชนต่อพฤติกรรมการในการดำเนินการ

ของสถาบันต่างๆ สะท้อนแนวคิดความเชื่อที่เป็นนามธรรมมากกว่าการวัดที่เป็นรูปธรรม และขึ้นกับ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมถึงการรับสื่อผ่านสื่อสารมวลชนและแหล่งข่าวอื่นๆ 

(Pharr. et al., 2000) ความเชื่อมั่นในสถาบัน ในการศึกษานี้อาจถือว่าเป็นตัวแปรตามของการที่

สถาบันทางการเมืองและสถาบันต่างๆ ที่ได้มาด้วยวิถีประชาธิปไตย ได้ให้ความสำคัญกับความสนใจ

ของประชาชนมากน้อยแค่ไหน และยังแสดงถึงความสัมพันธ์ของสถาบันนั้นๆ กับประชาชนอีกด้วย 

(Hardin, 1998: 9) ตลอดจนสะท้อนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วย 

อนึ่ง ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมิได้หมายความว่า ประชาชนผู้นั้นจะมีความเชื่อมั่นในตัวผู้อื่นด้วย 

เพราะไม่ใช่ความเชื่อมั่นในตัวบุคคล ในการศึกษานี้จึงให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆ 

เพราะถ้ารัฐบาลและสถาบันต่างๆ ไม่สามารถได้รับความเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากประชาชน 

สถาบันนั้นคงไม่มีความชอบธรรมที่จะดำรงอยู่ได้ นอกจากนี้ความเชื่อมั่นในสถาบันทั้งหลายเป็นทุน

ทางประชาธิปไตย (Democratic capital) (ที่รวมสถาบันทางการเมืองยุคใหม่ กระบวนการเลือกตั้ง 

การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความสำนึกรับผิดชอบ) และยังเป็นทุนทางสังคม 

(social capital) ตามแนวคิดของ Putnam (1993) ที่ให้ความเชื่อมั่นในสถาบันเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งที่ขับเคลื่อนประชาธิปไตย นอกจากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศสแกนดิเนเวีย ที่ผลการ

ดำเนินการของการจัดองค์กรของสถาบันประชาธิปไตยและราชการทำให้เกิดความเชื่อมั่น (Kumlin 

and Rothstein, 2005: 343; Rothstein, 2004) 

ดังนั้น เพื่อสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันต่างๆ สถาบันพระปกเกล้า

ด้วยความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  (2553) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 

ในทุกจังหวัด ในเรื่องความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ การทำงานของหน่วยงานต่างๆ  

ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ 

พ.ศ.2546 จนถึง 2553 โดยมีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปด้วยวิธี Stratified 

Three – Stage Sampling มีจังหวัดเป็นสตราตัม แต่ละสตราตัมแบ่งเป็นเขตเทศบาล และนอกเขต

เทศบาล มีชุมรุมอาคาร และหมู่บ้าน เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 ครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นหน่วย

ตัวอย่างขั้นที่ 2 และสมาชิกในครัวเรือนเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 3 ทั้งนี้มีจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 

ในแต่ละปีประมาณกว่า 30,000 ตัวอย่าง ทำให้ทราบทิศทางของความเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆ ของ

ประชาชนอย่างชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้

สถาบันที่ทำการศึกษาเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นตามกระบวนการประชาธิปไตย มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่าง

กัน ทั้งสถาบันนิติบัญญัติ และสถาบันทางการบริหารที่ประกอบด้วยรัฐบาลและข้าราชการทั้งระดับ

ชาติและระดับท้องถิ่น รวมถึงสถาบันภาคประชาสังคมที่มีมากขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

51

ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันสาธารณ
ะ

ที่มุ่งส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และสถาบันสื่อสารมวลชน (ส่วนสถาบันตุลาการนั้นได้มีการกล่าว

ถึงในส่วนของนิติธรรมแล้ว) สถาบันต่างๆเหล่านี้เป็นสถาบันที่จะช่วยพยุงความเป็นประชาธิปไตย 

ที่สมบูรณ์และยังตรวจสอบถ่วงดุลกัน หากมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีและวัฒนธรรมของไทยจะทำให้คุณภาพ

สังคมดี และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย 



1. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา 

รัฐสภาไทยประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจัดเป็นสถาบันที่ทรงเกียรติในการทำ

หน้าที่นิติบัญญัติ คือ การตราและพิจารณากฎหมาย การตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร และ

การทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน โดยดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล คือมีนิติธรรม โปร่งใส สำนึก

รับผิดชอบ ประชาชนมีส่วนร่วม และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก 

แผนภูมิ 3.1 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานของสมาชิกรัฐสภา 
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ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 
2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


จากการสำรวจความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา พบว่า ตั้งแต่ปี 2548 มีแนวโน้มลดลง จนกระทั่งถึง ปี 2551 และ

จากนั้น ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2552 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสมาชิก

วุฒิสภา ในปี 2553 มีอัตราลดลงเล็กน้อย เพียงร้อยละ 0.8 และความเชื่อมั่นของสมาชิกวุฒิสภา 

มีสูงกว่าสมาชิกสภาผู้แทนเล็กน้อย ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แต่โดยภาพรวมตั้งแต่ปี 2550 นั้น 

ประชาชนไม่ถึงร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งที่ตอบว่าเชื่อมั่นทั้งสองสภา ซึ่งก่อนหน้านั้น (2546-2549) 

ทั้งสองสภาได้รับความเชื่อมั่นในระดับสูงกว่าร้อยละ 50 (58.1-64.6) 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
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จากการศึกษาเพื่อประเมินรัฐสภาโดยใช้ตัวชี้วัดตามแนวของสหภาพรัฐสภา ของสถาบัน 

พระปกเกล้า (2554) พบว่า ผลการประเมินที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านสำนึกรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.3) จากทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านนิติบัญญัติ ด้านการเป็นตัวแทน ด้านการตรวจสอบฝ่าย

บริหาร ด้านความโปร่งใสและเข้าถึงได้ ด้านสำนึกรับผิดชอบ และด้านการมีส่วนร่วมในนโยบาย

ระหว่างประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 3.2 

แผนภูมิ 3.2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินดำเนินงานของรัฐสภาทั้ง 6 ด้าน 

             R  คือ  การเป็นตัวแทน 

Oคือ  การตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

             L  คือ  การทำหน้าที่นิติบัญญัติ 

             T  คือ  ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

             A  คือ  ความสำนึกรับผิดชอบ 

             I   คือ  การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

ที่มา: บทสรุปผู้บริหาร สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
ของสหภาพรัฐสภา (IPU), สถาบันพระปกเกล้า, 2554. 


2. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของข้าราชการ 

ข้าราชการเป็นกลุ่มที่ต้องนำนโยบายของฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติให้เป็นผล 

การศึกษานี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความเห็นต่อข้าราชการโดยสะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อ

ข้าราชการในภาพรวม 
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จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

53

ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันสาธารณ
ะ

แผนภูมิ 3.3 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานของข้าราชการ 

ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ  
พ.ศ. 2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อการทำงานของข้าราชการโดยภาพรวม นอกจากนี้ยังมีการ

สำรวจเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่ดิน และเจ้าหน้าที่ศุลกากร  

ซึ่ง 2 กลุ่มหลังเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อว่ามีการใช้ดุลพินิจในการทำงานที่อาจเอื้อต่อการประพฤติมิชอบ

ได้ง่าย เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน พบว่า แนวโน้มความเชื่อมั่นโดยรวมต่อของกลุ่มข้าราชการ

ส่วนใหญ่ ต่ำสุดในปี 2550 ยกเว้น กลุ่มของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอัตราความเชื่อมั่นต่ำสุดในปี 

2551 และสำหรับปี 2553 อัตราความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มมีอัตราความเชื่อมั่นที่ลดลง  



3. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหาร ตำรวจ 

สถาบันด้านความมั่นคงของประเทศที่มีความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน

และความมั่นคงของประเทศ คือทหารและตำรวจ นอกจากนี้ ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ทหาร 

มีบทบาทสูงในทางการเมือง โดยเฉพาะการทำปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งที่ทำให้การเมืองของ

ประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปมาระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการ ภายใต้รัฐบาลทหารและรัฐบาล 

ที่มิได้มาจากผู้ที่มาจากระบบเลือกตั้ง และครั้งหลังสุด คือ การปฏิวัติในวันที่ 19 กันยายน 2549 แต่

ในที่สุดประเทศไทยก็กลับคืนสู่ประชาธิปไตยในปลายปี พ.ศ. 2550 หลังการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ดี 

ประชาชนชาวไทยก็แสดงความเชื่อมั่นในสถาบันทหารในระดับสูงกว่าสถาบันอื่นๆ อีกหลายสถาบัน 

ซึ่งมาจากความใกล้ชิดของทหารที่มีต่อประชาชนในถิ่นห่างไกลและยามยากแค้น หรือในภาวะวิกฤติ 
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แผนภูมิ 3.4 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานของทหาร ตำรวจ 

ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ  
พ.ศ. 2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


สำหรับ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารและตำรวจ พบว่า ประชาชน 

มีความมั่นใจในการทำงานของทหาร มากกว่า การทำงานของตำรวจ โดยในปี 2553 ความเชื่อมั่น 

ทั้งทหารและตำรวจมีอัตราลดลง โดยในปี 2550 ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารมีอัตราที่ต่ำสุด 

ร้อยละ 61.8  

จากอดีตทหารเคยได้รับความเชื่อมั่นสูงมากถึงร้อยละ 84.8 ในปี พ.ศ. 2548 และลดลง 

ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2549 ทำให้ผลการสำรวจในปี พ.ศ. 2550 พบว่า ความเชื่อมั่นในสถาบัน

ทหารลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังทหารกลับสู่กรมกองและแสดงให้เห็นว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

การเมือง ซึ่งการศึกษาระยะยาวแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทย แม้จะเชื่อมั่นทหารมาก แต่การ

ทำการปฏิวัติกับระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มิได้พึงพอใจและไม่เชื่อมั่นในสถาบัน

ทหารมากขึ้น  

ส่วนตำรวจนั้น ความเชื่อมั่นมีระดับที่น้อยกว่าทหารประมาณร้อยละ 10-20 มาโดยตลอด 

ทุกปีซึ่งการที่ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ทำให้ต้องทำหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก รวมทั้ง

รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนซึ่งหากมีความบกพร่องเพียงเล็กน้อยประชาชนจะสัมผัสได้รวดเร็ว

มาก 



4. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากในการสร้างพลังให้กับ

ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการทรัพยากรต่างๆ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการที่ทำงาน
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2552-2553

55

ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันสาธารณ
ะ

ในระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจการกระจายอำนาจสู่ประชาชนให้เป็นผล 

เพราะเป็นกลุ่มที่เอื้อกระบวนการนี้ให้เป็นไปได้จริง 

แผนภูมิ 3.5 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 
2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


สำหรับ ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พบว่า ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึง  

ปี 2550 มีอัตราความเชื่อมั่นลดลงในอัตราที่สูง เฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า  

ตั้งแต่ปี 2550 ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และในปี 2553 มีอัตราความเชื่อมั่นลดลงเพียงเล็กน้อย  

(ร้อยละ 0.6-0.7) และจากความเชื่อมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระดับร้อยละ 40-70  

มาโดยตลอด ทั้งนี้เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดพวกเขา แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังมองว่าการทำงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีการพัฒนา 



5. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของแพทย์ 

แพทย์ เป็นบุคลากรที่ประชาชนเห็นว่ามีความสำคัญ เพราะมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของ

พวกเขา ความเชื่อมั่นของประชาชนจะสะท้อนว่าแพทย์ได้ให้บริการแก่ประชาชนได้ดีเพียงใด 
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แผนภูมิ 3.6 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานของแพทย ์

ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 
2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


จากผลการสำรวจ พบว่า ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของแพทย์ ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ และ

โรงพยาบาลเอกชน มีอัตราลดลงในปี 2550 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงปี 2552 แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 

2553 ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของแพทย์มีอัตราลดลง แต่จะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน

การทำงานของแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐมากกว่าในโรงพยาบาลเอกชน 



6. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มี องค์กรตรวจสอบ องค์กรตุลาการ องค์กร 

ให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

: 55-55
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ะ

แผนภูมิ 3.7 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ 

ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 
2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


จากผลการสำรวจความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ 

ประกอบด้วย คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) พบว่า ตั้งแต่ปี 2552 อัตราความเชื่อมั่นใน

องค์กรทั้ง 3 แห่งนี้มีแนวโน้มลดลง และเมื่อมองย้อนไปในอดีต ตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปี 2551 ก็พบว่า 

อัตราความเชื่อมั่นโดยรวมมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน 

การลดลงของความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระมาโดยตลอดนี้ แสดงให้เห็นถึงผลงานขององค์กร

เหล่านี้ที่ประชาชนอาจไม่พอใจ แม้ก่อตั้งมานานหลายปีก็ตาม ความเชื่อมั่นกลับมีแนวโน้มลดลงมา

โดยตลอด 
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7. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบและให้คำ  
 ปรึกษา 

แผนภูมิ 3.8 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษา 

ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 
2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


จากผลการสำรวจความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ

และให้คำปรึกษา ประกอบด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า อัตราความเชื่อมั่นโดยรวมมีแนวโน้มลดลง นับตั้งแต่ปี 2547 

จนถึงปัจจุบัน และที่น่าสังเกต คือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับความเชื่อมั่นสูงกว่าองค์กรอื่นอีก  

2องค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 



8. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน  
 และสภาพัฒนาการเมือง 

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็นสถาบันที่ทำงานอิสระจากรัฐ งานหลักคือช่วยเหลือสังคม

และกลุ่มของตน โดยการรวมตัวกันเป็นองค์กรวิชาชีพ องค์กรการกุศล ทำงานเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ รวมทั้งช่วยตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ

องค์กรพัฒนาเอกชนนั้นขึ้นกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรเหล่านี้ เพราะประชาชน

บางส่วนอาจไม่ทราบว่า คำว่า NGOs นั้นรวมองค์กรหลายๆ รูปแบบ มิใช่เฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ 

ที่คัดค้านและคอยตรวจสอบการทำงานของรัฐเท่านั้น 

ความเชื่อมั่นต่ององค์กร NGOs ลดลงมาโดยตลอด โดยเฉพาะหลังจากปี 2549 ที่มีเหตุการณ์

การรวมตัวของประชาชน เพื่อขับไล่รัฐและพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร 

: 55-55
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59
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ะ

นอกจากนี้ รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้มีองค์กรใหม่  

2 องค์กร คือ สภาองค์กรชุมชนและสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางของการ

ทำงานของภาคประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนและพัฒนาการเมืองเป็นหลัก สถาบันพระปกเกล้า 

ได้ทำการสำรวจความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อสองหน่วยงานนี้หลังจากมีการดำเนินการไประยะหนึ่ง 

พบว่า มีประชาชนราวร้อยละ 30 (28.4-31.1) ที่เชื่อมั่นสองหน่วยงานนี้ โดยเชื่อมั่นสภาองค์กร

ชุมชนร้อยละ 31.1 ในปี 2552 ลดลงเป็นร้อยละ 28.3 ในปี 2553 สภาพัฒนาการเมืองร้อยละ 28.4 

ในปี 2552 และลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 25.1 ในปี 2553 

แผนภูมิ 3.9 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนและสภาพัฒนาการเมือง 

ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 
2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


อย่างไรก็ดี จากผลการสำรวจ ความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

พบว่า มีอัตราความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป แต่ในช่วง 3 ปีแรกมีอัตราการเพิ่มและลด

ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง 



9. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสื่อ 

สถาบันสื่อเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และช่วยเฝ้าระวังและ 

ตรวจสอบการทำงานของสถาบันอื่นๆ ด้วย หากสื่อเป็นกลางความน่าเชื่อถือจะมีมากขึ้น ตราบใด 

ที่เสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์ ประชาชนจะมีความพอใจมากขึ้น นำมาสู่ความเชื่อถื่อในสื่อนั้นๆ 
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แผนภูมิ 3.10 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานของสื่อ 

ที่มา: มองอดีตและอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 
2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2553 


จากการสำรวจความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสื่อ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ วิทยุชุมชน และวิทยุกระจายเสียงทั่วไป พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นโดยรวมลดลงจนถึง

ปี 2551 นอกจากนั้น ยังพบว่า ในปีต่อๆ ไป ความเชื่อมั่นของประชาชนมีลักษณะไม่คงที่ ผันผวน 

ไม่แน่นอนไปตามสภาพการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังให้ความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานของสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ 

การที่สถาบันสื่อได้รับความเชื่อมั่นลดลงเป็นลำดับ แสดงถึงผลการทำงานที่ประชาชนยังไม่

พอใจ อาจเกิดจากการทำงานที่มีเรื่องของการเลือกข้าง ไม่เป็นกลาง รายงานข่าวที่ไม่เป็นความจริง

ในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งรุนแรง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 
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ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันสาธารณ
ะ

ตารางที่ 3.1  ร้อยละของประชาชน  จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการ

ทำงานของ คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ 

คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่าง 
ความเชื่อมั่น1/ 

(ร้อยละ) 
คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่าง 

ความเชื่อมั่น1/ 
(ร้อยละ) 

๏  แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ 80.9 ๏  หนังสือพิมพ์ 49.9 

๏  แพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชน 78.9 ๏  เจ้าหน้าที่ศุลกากร 45.7 

๏  ทหาร 67.8 ๏  รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี 47.4

๏  โทรทัศน์ 66.4 ๏สมาชิกวุฒิสภา 46.4 

๏  ข้าราชการพลเรือน 64.9 ๏  วิทยุกระจายเสียงทั่วไป 45.9 

๏  ผู้ว่าราชการจังหวัด 64.5 ๏  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 43.9 

๏  นายกรัฐมนตรี  61.6 ๏  วิทยุชุมชน 40.3 

๏  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    (อบจ./ เทศบาล / อบต.) 

59.7 ๏  สถาบันพรรคการเมือง   
    (ไม่เจาะจงพรรคใดพรรคหนึ่ง) 

36.9 

๏  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
    (ส.อบจ. / สท. / ส.อบต.) 

58.0 ๏สภาองค์กรชุมชน 28.2 

๏  เจ้าหน้าที่ที่ดิน 56.0 ๏  สภาพัฒนาการเมือง 28.0 

๏  ตำรวจ 54.9 ๏  องค์กรพัฒนาเอกชน  (NGOs) 25.1 

 
หมายเหตุ : 1/  ค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมาก 
ที่มา: รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วย
งานต่างๆ พ.ศ. 2553 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2553, สถาบันพระปกเกล้า, 2554 


สรุป 

จากการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันต่างๆ ปรากฏว่า สถาบันที่ได้รับความ

เชื่อมั่นในระดับสูงจะเป็นสถาบันทหาร แพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลสุขภาพของประชาชน สถาบันศาล

ซึ่งเป็นสถาบันที่ต้องคงไว้ซึ่งความยุติธรรม ก็ยังได้รับความเชื่อมั่นสูง (ดูส่วนความเชื่อมั่นศาลในเรื่อง

หลักนิติธรรม) ขณะที่สถาบันรัฐสภา รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลับอยู่ในระดับไม่สูง 

มากนัก เช่นเดียวกับองค์กรตรวจสอบต่างๆ ที่มาตามรัฐธรรมนูญ เพื่อช่วยทำหน้าที่ในการตรวจสอบ

อีกต่อหนึ่ง เพิ่มจากการตรวจสอบถ่วงดุลของ 3 อำนาจ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ และ 

ช่วยดูแลประชาชนให้สามารถอยู่ในสังคมแห่งความเป็นธรรม ทั้งที่รัฐธรรมนูญเองก็เปิดโอกาสให้

ประชาชนตรวจสอบอำนาจรัฐได้ แต่ความรู้ประกอบกับกลไกและช่องทางยังไม่เปิดกว้างพอ องค์กร

เหล่านี้จึงต้องทำหน้าที่เป็นหลักในการสร้างดุลอำนาจ และความเป็นธรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

ด้วยเหตุนี้ การจะพัฒนาประชาธิปไตย ความเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆ เป็นตัวชี้วัดว่า สถาบัน 

ทั้งหลายนั้นทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงไร สถาบันเหล่านี้ควรประเมินตนเอง 

ในทุกๆ ปี เพื่อการปรับปรุงและมีหน่วยงานภายนอกช่วยประเมินในภาพรวมอีกต่อหนึ่ง 
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ทั้งนี้ ผลการศึกษาด้านความเชื่อมั่นนี้ ควรมีการนำไปหาสาเหตุของความเชื่อมั่นที่ลดลง 

อย่างมากโดยตลอดของแต่ละสถาบันต่อไป อีกทั้งการประชาสัมพันธ์บทบาทของตนเองควบคู่ไปกับ

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรของตนจะเป็นสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความเชื่อมั่นให้กลับมาได้  

โดยเฉพาะหลังจากปี 2549 ที่แสดงว่าประชาชนยังคงรอให้สถาบันทั้งหลายปรับปรุงตัวเอง  

เพื่อจรรโลงกระบวนการประชาธิปไตยมากกว่าการทำหน้าที่ที่ทวนกระแสประชาธิปไตยเสียเอง 
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เกริ่นนำ:  

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มี “กฎหมายสูงสุด” คือรัฐธรรมนูญบังคับใช้

จำนวนมากที่สุด ซึ่งในระยะเวลา 79 ปี มีรัฐธรรมนูญบังคับใช้มากถึง 18 ฉบับ  

สภาพการณ์ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเช่นนี้  มิใช่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่อย่างใด ในทาง 

ตรงกันข้ามกลับต้องเร่งพิจารณาทบทวนโดยเฉพาะในเรื่องหลักความเป็นกฎหมาย

สูงสุดหรือหลักการปกครองโดยกฎหมายว่าเหตุใด กฎหมายสูงสุดที่โดยทฤษฎี และ

นานาอารยะประเทศได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “ศักดิ์สิทธิ์” นั้น  จึงใช้ ไม่ได้ผลสำหรับ

ประเทศไทย 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ในระบบรัฐสภาของไทยไม่สมบูรณ์ จนถูกเรียกขานว่า “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” บ้าง 

“ประชาธิปไตยครึ่งเสี้ยว” บ้าง เข้าสู่ปีที่ 80 ของประชาธิปไตยไทย การตั้งคำถาม

เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย (Sovereignty) ของปวงชนชาวไทยดังขึ้นเรื่อยๆ  ในขณะ

เดียวกันการใช้อำนาจนิติบัญญัติ  โดยรัฐสภาที่นับได้ว่าเป็น “ผู้แทน ปวงชน” และ

การใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล รวมไปถึงการใช้อำนาจตุลาการของ

ศาลก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้อง ชอบธรรม ไม่เว้นแม้แต่องค์กรอิสระหรือองค์กร 

ตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ ด้วยเช่นกัน  

โจทย์ใหญ่ของสังคมไทยในวันนี้ ที่รอทุกฝ่ายไม่เฉพาะแต่สถาบันที่กล่าวข้างต้น 

แต่คงต้องรวมถึงประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน ทั้งคนรากหญ้าและมิใช่รากหญ้า ผู้นำ

หรือมิใช่ผู้นำต้อง “ร่วมแรงร่วมใจ” คิดหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันแก้ไข  

เพื่อลดความไม่ไว้วางใจและความไม่เชื่อมั่นต่อองค์กรต่างๆ สถาบันและบุคลากร 

ในระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงสถาบันทางการเมืองการปกครอง

และการบริหารราชการ  องค์กรอิสระทั้งหลายที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือ ต้องยึดมั่นในหลัก

นิติธรรม ตามกรอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ โดยมี เป้าหมายสุดท้าย 

(Ultimate Goals) ร่วมกัน คือ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ของประชาชนชาวไทย  
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ในรายงานการศึกษานี้ แบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้   

ส่วนที่หนึ่ง ภาพรวมของ “หลักนิติธรรม”  ไทย    

ส่วนที่สอง การออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติที่มี 

      บทบาทอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมายบังคับในสังคม   

ส่วนที่สาม การพิจารณาพิพากษาคดีของฝ่ายตุลาการ    

ส่วนที่สี่    ผลสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อฝ่ายนิติบัญญัติและ 

      ฝ่ายตุลาการ 



ส่วนที่หนึ่งภาพรวมของ“หลักนิติธรรม”ไทย


เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน  ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการ

ใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การกำหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย

บริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาลและ

องค์กรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม  

นอกจากนี้  มาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะ

รัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ 

แผ่นดิน กำหนดให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใชห้ลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติราชการ  อีกทั้งให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของรัฐตามกฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การ

บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม   

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญและได้กำหนดหลักการ ให้การใช้อำนาจรัฐ

ทุกรูปแบบต้องเป็นไปตาม “หลักนิติธรรม”  ให้ใช้ “หลักนิติธรรม” เป็นกรอบในการบริหาร 

ราชการแผ่นดิน และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกระดับ  ในมิติหนึ่งนับว่ากฎหมายสูงสุด

ได้ให้ “หลักประกัน” ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะการใช้อำนาจรัฐนั้น โดยสภาพแล้วไม่ว่า

ใช้ในรูปแบบ วิธีการใด หรือหน่วยงานใดก็ตามต้องมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้ 

อย่างไรก็ตาม ลายลักษณ์อักษรที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จะมีผลในทางปฏิบัติก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้มากน้อยเพียงใด เป็นสิ่งที่สังคมต้องพิจารณาร่วมกัน  

และการตัดสินจะสอดคล้องต้องตรงกันหรือไม่ สิ่งสำคัญอยู่ที่ชุดของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับ  

รวมไปถึงพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันด้วย  
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ในเบื้องต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงแนวทางหรือกระบวนการทำให้ “หลักนิติธรรม”  

เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ มิใช่เป็นเพียงข้อกำหนดลายลักษณ์อักษรที่ถูกละเลย เพิกเฉย ไม่ใส่ใจและ

หันไปหยิบมาใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะกลุ่มในบางครั้งบางคราวเท่านั้น    

ปลายปี พ.ศ.2554  ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่  

3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ซึ่งคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ

นายกรัฐมนตรีหญิงนี้เองที่สร้างปรากฏการณ์ที่สำคัญต่อระบบการเมืองการปกครองไทยรวมไปถึง

กระบวนการยุติธรรมและการศาลของไทย      

“คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ หรือ คอ.นธ.” ถูกแต่งตั้งขึ้นด้วยการที่

คณะรัฐมนตรีชุดนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ซึ่งระเบียบดังกล่าวเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด  อ้างเหตุผลความจำเป็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย มาตรา 3 วรรคสอง เพื่อเป็นหลักประกันการมีกฎหมายที่สอดคล้องกับหลัก

นิติธรรม การใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม สุจริต ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  และเพื่อให้บุคคลมี

สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ตลอดจนได้รับความยุติธรรมจากระบบกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากอคติต่างๆ ของผู้ที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบสุข เรียบร้อย 

มีความเป็นธรรมและพึงปรารถนา จึงสมควรให้มีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ 

และความเป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แนวทาง และกำหนดเวลาที่กำหนด    

ระเบียบฯ ดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  กำหนดให้มี “คณะกรรมการอิสระว่าด้วย  

หลักนิติธรรมแห่งชาติ หรือ คอ.นธ.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คนซึ่งนายกรัฐมนตรี 

แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 12 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ

ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในการผดุงหลักนิติธรรม    

ในการนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

หลักนิติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2554 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อุกฤษ  มงคลนาวิน เป็น

ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ  เสนอโดย พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก  

โดยระบุในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าสาเหตุที่เสนอเรื่องนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ

ประชาธิปไตย จึงควรมีคณะกรรมการที่จะมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประเทศมีหลักนิติธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่ง

ของสังคมได้และที่เสนอนายอุกฤษ  เพราะเป็นที่ยอมรับจากสังคม  เชื่อว่าจะทำหน้าที่นี้ได้ดี 

(www.thaipost.net/news/140911/44996)  

อำนาจหน้าที่ของ คอ.นธ. มีดังนี้ 

 (1)  กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ข้อเสนอแนะ และกระบวนการเกี่ยวกับการ 

ดำเนินการ เพื่อหลักประกันการใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม สุจริต ภายใต้มาตรฐาน

เดียวกันตามหลักนิติธรรม   



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

67

หลักนิติธรรม

 (2)  จัดให้มีเวทีสาธารณะ การประชุม เพื่อรับฟังข้อมูลความเห็น และให้การศึกษากับสังคม

เป็นระยะๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสาธารณะและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 (3)  เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป

ตามหลักนิติธรรม 

 (4)  เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร วัตถุ

หรือข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

 (5)  จัดทำรายงานความคืบหน้าของการทำงานทุกรอบ 6 เดือน  

 (6)  รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสาธารณชน  

กรณีดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏเป็นประเด็นสาธารณะซึ่งผู้นำ 

ความคิดในสังคมภาคส่วนต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงหลักการ ความเหมาะสม ความจำเป็น 

รวมถึงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กอ.นธ.ด้วย  โดยที่แบ่ง

ออกได้เป็น 2 ฝ่ายหลัก ดังนี้    

ฝ่ายแรก ไม่เห็นด้วยในเชิงหลักการและวิธีการ ในการแต่งตั้ง “คณะกรรมการอิสระว่าด้วย

หลักนิติธรรมแห่งชาติ หรือ คอ.นธ.”   

      -  ไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าไม่จำเป็น เพราะการปฏิรูปกฎหมายกับการปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีกฎหมายรองรับทำหน้าที่อยู่แล้ว  การตั้ง คอ.นธ. 

จึงอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งน่าห่วงว่าจะกระทบต่อหลักนิติรัฐหรือนิติธรรม (อภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ. เนชั่น “ปชป.จี้รัฐบาลตอบความจำเป็นตั้ง “คอ.นธ.” ห่วงใช้อำนาจซ้ำซ้อน

หน่วยงานเดิมกังวลกระทบนิติรัฐแทรกแซงองค์กรอิสระ”, 15 กันยายน 2554)      

      -  ในแง่ร้าย  คอ.นธ. เป็นเครื่องมือใหม่ที่ออกแบบเพื่อช่วย “นายใหญ่” แบบซ่อนรูป  

ประธาน คอ.นธ. มีสายสัมพันธ์กับอดีตนายกฯ 2 สมัย  ซึ่งหลายคนยังข้องใจว่าหาก 

ไม่เกี่ยวข้องกับ “พี่ชาย” แล้ว “รัฐบาลน้องสาว” จะเร่งรีบทำไปเพื่ออะไร?   (มติชน 

ออนไลน์. “ภารกิจลับคอ.นธ. สัมพันธ์รัก”อุกฤษ-ทักษิณ” กับ 2 มาตรฐานในใจ”แดง”, 

วันที่ 16 กันยายน 2554.)  

      -  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับอำนาจศาล ตนว่าเละแน่ 

เพราะศาลถือเป็น 1 ใน 3 อำนาจสำคัญที่คอยถ่วงดุลกันอยู่ และตนไม่เชื่อว่าจะมีองค์กร

ใดที่ตั้งขึ้นมาแล้วจะสามารถทำให้เกิดนิติรัฐ นิติธรรมอย่างแท้จริง (บุญส่ง  กุลบุปผา.ไทย

โพสต์.”ตั้งอุกฤษรื้อศาล ครม.ผุด กก.หลักนิติธรรม เป้า 2 ปีจัดระเบียบประเทศ”,  

14 กันยายน 2554.)  

      -  การแต่งตั้ง คอ.นธ.เป็นไปอย่างรวบรัด โดยใช้เวลาพิจารณาเพียง 10 วินาที แต่เมื่อดู

คำแถลงของโฆษกรัฐบาลก็จะพบว่า คณะกรรมการชุดนี้มีการตั้งสำนักงานรองรับและมี

อำนาจหน้าที่ครอบจักรวาลทีเดียว  ถึงเวลานี้มีคำถามต่อว่า คอ.นธ.จะมีความเป็นอิสระ

ตามชื่อของคณะกรรมการหรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธาน กอ.นธ.คือ นายอุกฤษ  
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มงคลนาวิน มีความใกล้ชิดกับ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์ และ

เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรม และเสริมสร้าง

เสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.ยส.จชต.)เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการอิสระ

เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ที่มีนายอานันท์  ปันยารชุน  เป็นประธาน เนื่องจาก 

กอส. มีแนวทางที่ไม่ตรงกับแนวคิดของทักษิณ   ที่สำคัญนายอุกฤษมีบทบาทและแนวคิด

อยู่กับฝ่ายทักษิณมาตลอด รวมทั้งมีแนวคิดสนับสนุนการคงอยู่ของการเมืองในรูปแบบเดิม 

และสวนทางกับกระแส “ตุลาการภิวัตน์” ที่สั่นคลอนระบบทักษิณอย่างรุนแรงเมื่อ  

4-5 ปีก่อน  นายอุกฤษเคยวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของในคดียุบพรรคไทยรักไทย  

โดยอ้างว่าที่มาของ ตุลาการไม่ชอบธรรม เพราะมาจากการแต่งตั้งของ คมช. และไม่เห็น

ด้วยกับหลักการที่กรรมการบริหารพรรคกระทำผิดแล้วต้องรับผิดชอบทั้งพรรค จึงมี

คำถามว่าในฐานะประธาน คอ.นธ. นายอุกฤษจะทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เพื่อสร้าง 

หลักประกันการใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม สุจริต ภายใต้มาตรฐานเดียวกันตาม 

หลักนิติธรรมได้อย่างไร (http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx? 

NewsID=9540000118361) 

      -  เป็นการสร้างความสั่นสะเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมและศาลไทยอย่างยิ่ง เพราะภารกิจ

ของนายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธาน คอ.นธ.ชัดเจนว่าจะเข้ามาปฏิรูปกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมของไทย เพราะ หนึ่ง เป็นคณะกรรมการที่ปรากฏตัวต่อสาธารณชน

แบบสายฟาด เสมือนมีใบสั่งทางการเมือง สอง ประธาน คอ.นธ.มีความแนบแน่นกับทั้ง 

นช.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน  ณ ป้องเพ็ชร จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเนติบริกร

ระดับอาจารย์ที่ถูกใช้งานเป็นประจำ ด้วยอำนาจที่มีมหาศาลของ คอ.นธ. จึงมีคำถาม

ว่าการทำให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไร และจะเชื่อมั่นได้อย่างไร

ว่าหลักนิติธรรมนั้นจะไม่เอนเอียงหรือเป็นประโยชน์แก่พรรคพวกเพื่อนพ้องของตัวเอง 

เพราะในอดีตระบบนิติรัฐก็พินาศไป ถ้ากฎหมายที่ไม่เป็นผลดีกับตัวเองก็กล่าวหาว่าเป็น  

2 มาตรฐาน ถ้ากฎหมายใดเป็นผลดีก็โหมประโคมข่าวว่าเป็นยอดของกฎหมาย ตัดสินถูก

ต้องแล้ว กรณีซุกหุ้นภาค 1 เอย กรณีที่ดินรัชดา เอย กรณียึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาท

เอย ฯลฯ  ดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายอย่าง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เคย

กลา่วถงึ นช.ทกัษณิ ผูเ้ปน็ลกูพีว่า่ “ไมไ่ดท้ำผดิกฎหมาย แตท่ำในสิง่ทีก่ฎหมายหา้มเอาไว”้       

(http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000118338) 

      -  หากดูตามอำนาจที่เขียนไว้เท่ากับเป็นการรื้อระบบกฎหมายของประเทศ ทั้งส่วนตุลาการ 

นิติบัญญัติ และบริหาร เท่ากับจะมีการยกเลิกเพิกถอนกฎหมายของประเทศ รวมถึง

รัฐธรรมนูญและแนวทางการปกครองประเทศ  คอ.นธ.เป็นหน่วยงานอำนาจใหม่ ใหญ่กว่า 

3 อำนาจสูงสุดที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและเป็นอันตราย “หากทำแบบนี้ รัฐบาลกำลัง

ทำปฏิวัติเงียบใช่หรือไม่ หากจะตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่เกินกว่าหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งเพราะคำสั่งของ คอ.นธ.นั้นด้อยกว่าพระราชบัญญัติและ

รัฐธรรมนูญ  หาก คอ.นธ.เดินหน้าเรื่องนี้ สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าชื่อเพื่อส่งให้
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีความการทำหน้าที่ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่  และอาจเป็นตัว

จุดฉนวนความวุ่นวายในบ้านเมือง  (ตวง  อันทะไชย.เดลี่นิวส์. “อุกฤษ มงคลนาวิน” 

ปฏิบัติการ “ปฏิวัติเงียบ” ของเนติบริกร. 17 กันยายน 2554) 

      -  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ 

โดยให้เหตุผลการว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รวมทั้ง

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง 

เหตุผลนี้ นอกจากแสดงเจตนาที่ฝ่ายบริหารโดยนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวก่ายอำนาจหน้าที่

ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลการแล้ว ยังมีนัยเป็นการกล่าวหาสถาบันทั้งสองว่า ไม่ได้ปฏิบัติ

ตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงอีกด้วย ในประเด็นนี้ประชาชนมีข้อข้องใจว่าคำสั่งดังกล่าว

ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบประการใดบ้าง? การแต่งตั้ง

ให้ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน เป็นประธานกรรมการ เพราะมีคุณสมบัติตามระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ คือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ 

และมีความเป็นกลางนั้น ประชาชนมีข้อสงสัยว่า ดร.อุกฤษ จะวางตัวเป็นกลางและมีความ

เป็นอิสระจริงหรือไม่ เพราะในอดีตทักษิณและดร.อุกฤษมีความสัมพันธ์เคยช่วยเหลือกัน

ทั้งทางราชการและส่วนตัว (http://politics.spiceday.com/redirect.php?tid=

206939&goto=lastpost&sid=YXMZMy) 

ฝ่ายที่สอง  เห็นด้วยกับหลักการและวิธีการ ในการแต่งตั้ง “คณะกรรมการอิสระว่าด้วย

หลักนิติธรรมแห่งชาติ หรือ คอ.นธ.”   

เห็นด้วยกับการตั้ง “คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ หรือ คอ.นธ.” เพื่อ

ให้รับผิดชอบในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายทั้งหมด อะไรที่ไม่เป็นธรรมต้องสังคายนาใหม่ ศาลใครไป

ปฏิรูปท่านไม่ได้ แต่ปฏิรูปกฎหมายได้ ซึ่งกฎหมายที่ศาลใช้ทุกวันนี้ ก็มาจากรัฐสภาเป็นผู้ออกมา

บังคับใช้ อะไรที่มาจากคณะปฏิวัติ รัฐบาลประชาธิปไตยจะเห็นด้วยทั้งหมดคงไม่ใช่ (เฉลิม  อยู่บำรุง. 

บางกอกทูเดย์. “ทำไมต้อง อุกฤษ! เกมนี้..แค่ขยับก็สะดุ้งโหยง! ผวากลัวฉีก” รธน.ฟันดำ” ทิ้ง, 16  

กันยายน 2554)  

 -พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเสนอเรื่องเข้าคณะ

รัฐมนตรี ให้ข้อมูลเพียงว่า “เข้ามาแก้ไขกระบวนการยุติธรรมที่ยังเป็น 2 มาตรฐาน”

(ประชา  พรหมนอก. มติชนออนไลน์. “ภารกิจลับคอ.นธ. สัมพันธ์รัก”อุกฤษ-ทักษิณ” กับ 

2 มาตรฐานในใจ”แดง”, วันที่ 16 กันยายน 2554.)  

      -  การตั้งนายอุกฤษ  เพื่อมาพิจารณาเรื่องของการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมภายใต้

กฎหมายเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการมาตรวจฎีกาช่วย พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี (ฐิติมา  ฉายแสง. ไทยโพสต์.”ตั้งอุกฤษ รื้อศาล ครม. 

ผุด กก.หลักนิติธรรม เป้า 2 ปี จัดระเบียบประเทศ”, 14 กันยายน 2554.)   

      -  จากเหตุผลของรัฐบาลในการจัดตั้ง กอ.นธ. และแต่งตั้งศาสตราจารย์อุกฤษ  มงคลนาวิน 

เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การใช้กฎหมายมีความเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียว เพื่อ
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ให้มีหลักประกันว่าประชาชนทุกคนจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อการ

บงัคบัใชก้ฎหมายมคีวามเปน็ธรรม ไมม่อีคต ิไมเ่ลอืกปฏบิตั ิไมส่องมาตรฐานอยา่งทีผ่า่นมา

จะทำให้สังคมไทยกลับคืนสู่ความปรองดองอย่างที่ทุกฝ่ายต้องการ จึงเห็นด้วยและ

สนับสนุนให้มีคณะกรรมการอิสระศึกษาการบังคับใช้กฎหมายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ 

ฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้

ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมทั่วหน้ากัน และควรให้โอกาสคณะกรรมการ 

ชุดนี้ได้ทำงานก่อน โดยส่วนตัวเชื่อมั่นและเชื่อใจ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวินประธาน กอ.นธ. 

เพราะว่าเป็นผู้มีเกียรติ มีความรู้ อาวุโส มีประสบการณ์ มีความเป็นกลาง เป็นคนมีต้นทุน

สังคมสูงมากคนหนึ่งของประเทศไทย  (http://www.thairath.co.th/today/view/

202203)  

      -  ในแง่ดี คอ.นธ.อาจเข้ามารับช่วงต่อคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ

การปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ซึ่งมี “คณิต  ณ นคร” เป็นประธาน เพื่อนำพาบ้านเมืองสู่

ความปลองดองด้วยบันได 3 ขั้น โดยคอป.เป็นขั้นที่ 1 ค้นหาความจริง คอ.นธ.เป็นขั้นที่ 3 

ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ส่วนขั้นที่ 2 คือ เยียวยาผู้เสียหาย โดยจะตั้ง “คณะ

กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง”  (มติชนออนไลน์. 

“ภารกิจลับคอ.นธ. สัมพันธ์รัก”อุกฤษ-ทักษิณ” กับ 2 มาตรฐานในใจ”แดง”, วันที่ 16 

กันยายน 2554.)   

 -การตั้งคอ.นธ.ที่มีนายอุกฤษ  มงคลนาวิน เป็นประธานกรรมการนั้นดีแล้ว ส่วนที่มีความ

ห่วงกันว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและครอบงำศาลนั้น เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ศาลไปก้าวก่าย

ไม่ได้  และ คอ.นธ.มีหน้าที่ศึกษาและมีข้อเสนอให้สังคมว่าควรจะเป็นอย่างไรเท่านั้น จะไป

สั่งการอะไรไม่ได้อยู่แล้ว  เพราะกระบวนการยุติธรรมทุกเรื่องมีกฎหมายรองรับ (สมชาย  

วงศ์สวัสดิ์. มติชนออนไลน์. “อดีตนายกฯสมชายหนุนตั้ง คอ.นธ. สู่ทางปรองดอง”, วันที่ 

20 กันยายน 2554)  

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน ประธาน คอ.นธ.ได้แถลงการณ์ครั้งแรกเมื่อวันที่  

14 กันยายน 2554  ผ่านเว็ปไซด์ http://ukrit-mongkolnavin.com ดังนี้   

ข้อ 1. ได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักนิติธรรม  

แห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อจัดตั้ง “องค์กรอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ” เพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ เป็นไป

ตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง โดยมุ่งหมายให้เกิดความเป็นธรรม ความชอบธรรม และความเสมอ

ภาคของบุคคล ในสังคม เพื่อให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนได้รับความ 

ยุติธรรมตามระบบกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติที่เกิดจาก อคติต่างๆ ของผู้ที่

มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในการลงทุนทั้งในประเทศ และ 

ต่างประเทศ กรรมการคณะนี้มีชื่อย่อว่า “คอ.นธ.” 
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ข้อ 2. ในขั้นตอนนี้เป็นการวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการ คอ.นธ. ขึ้นเพื่อ

กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการ  

ข้อ 3. ระหว่างนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน จะเดินทางไปต่างประเทศ ประมาณ  

2 สัปดาห์ โดยมีนัดหมายล่วงหน้ามาก่อนประมาณ 1 ปี เมื่อมีคำสั่ งแต่งตั้ ง เป็นประธาน 

คณะกรรมการ คอ.นธ. และกลับจากต่างประเทศแล้วจะได้เริ่มดำเนินการต่อไป 

ข้อ 4. งานสำคัญงานแรกได้แก่การพิจารณาบุคคลที่จะมาร่วมเป็นกรรมการ จำนวนไม่เกิน  

12 คน โดยมีหลักการพิจารณาจากนักวิชาการทางกฎหมาย และนักกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับกัน

ทั่วไป ได้แก่ คณบดี และอดีตคณะบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นอกนั้นจะเชิญนักกฎหมายอาวุโสที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง มีตำแหน่งทางวิชาการ

ในระดับศาสตราจารย์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ข้อ 5. ประธานกรรมการฯ มีอิสระในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยไม่ต้องได้รับความเห็น

ชอบจากรัฐบาลแนวทางการทำงานจะขอให้กรรมการแต่ละ ท่านจัดตั้งคณะอนุกรรมการตามจำนวน

ที่สมควร และตามความจำเป็นจากอาจารย์ทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา 

เอก ทั้งชายและหญิง ซึ่งยึดมั่นในหลักนิติธรรมในการสอนกฎหมายแก่นิสิต-นักศึกษา และไม่ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง 

ข้อ 6. ภารกิจของคณะกรรมการ “คอ.นธ.” จะไม่ซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการ ชุด ดร.คณิต  

ณ นคร โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 คณะที่มีภารกิจต่างกัน 

ข้อ 7. คณะกรรมการ “คอ.นธ.” จะไม่ประชุมพิจารณาเรื่องที่มีองค์กรส่วนอื่นๆ และ 

ภาคประชาชนดำเนินการอยู่ แล้ว เช่น การพิจารณาเรื่องนิรโทษกรรม หรือ การพิจารณาเรื่องที่ดิน

รัชดาฯ ที่จะเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ข้อ 8. คณะกรรมการจะเผยแพร่การทำงานในรูปแบบการให้ความรู้แก่ประชาชน และบุคคล

ทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจในหลักนิติธรรม ที่ยอมรับนับถือทั่วไปในประเทศ และต่างประเทศ 

ข้อ 9. ผลงานของคณะอนุกรรมการทุกคณะเมื่อเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของ 

คณะกรรมการและอนุกรรมการแล้วจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นหลัก และเป็นแนวทางว่า

ด้วย “กฎหมายและการกระทำที่ชอบด้วยหลักนิติธรรม”  

ข้อ 10. ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน จะยึดมั่นในปณิธานที่ตั้งไว้เมื่ออายุครบ 60 ปี  

“ทิ้งการเมือง แต่ไม่ทิ้งบ้านเมือง” บัดนี้เมื่อบ้านเมืองมีปัญหาและเป็นปัญหาที่กระทบกับประชาชน

ทั้งประเทศ จึงไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้โดยการทำงานนี้ จะไม่มีประโยชน์ตอบแทนแต่ประการใด ไม่ว่าจะ

เป็นตำแหน่งทางการเมือง หรือเงินตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนใดๆ  

วันที่ 19 กันยายน 2554 ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน ประธาน คอ.นธ. ได้

แถลงการณ์ครั้งที่สอง ดังนี้  
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ข้อ 1. ก่อนอื่นขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกฉบับและทุกแขนงที่ให้ความสนใจในการจัดตั้ง  

“คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)” โดยมีการเสนอข่าวและบทความ 

อย่างกว้างขวาง  

ข้อ 2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนตามข้อ 1 จึงได้เปิด 

Website ของ “คอ.นธ.” ขึ้นโดยให้ลงข่าวและบทความทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อ

เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนเจ้าของประเทศ ชื่อ www.nrlcthailand.org  

ข้อ 3. ก่อนอื่นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะสื่อมวลชนบางแขนงยังเข้าใจผิดว่า “ประธาน

กรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

(กอยส.)” ซึ่งมีผมเป็นประธานกรรมการยังคงดำรงสภาพอยู่ จึงขอชี้แจงว่า  

     3.1  คณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน  

3 จังหวัดชายแดนใต้ (กอยส.) ได้จัดตั้งขึ้นต่อเนื่องจากคณะกรรมการอิสระเพื่อ

ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ชุดคุณอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งได้เสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติภารกิจ และเสนอรายงานต่อรัฐบาลแล้ว หลังจากนั้นผมได้รับการขอร้อง

ทาบทามให้เป็นประธาน กอยส. ถ้าคณะกรรมการ กอส. ยังไม่เสร็จสิ้นภาระกิจ 

ผมจะไม่ยอมรับเด็ดขาด เพราะไม่ถูกต้อง และเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาท  

     3.2  คณะกรรมการ กอยส. ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 จนถึงวันที่ 19 

กันยายน 2549 จึงได้ยุติบทบาทลง โดยผลของการปฏิวัติ รวมเวลาที่ทำงานเพื่อ

ชาวใต้ที่จะมีผลต่อสันติสุขของประชาชนทั้งชาติเป็นเวลา ประมาณ 7 เดือน  

     3.3  ถึงแม้ว่าตามกฎหมายภายหลังการปฏิวัติวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะปฏิวัติไม่ได้

ยุบคณะกรรมการ กอยส. แต่ด้วยความชอบธรรมและมารยาททางการเมือง  

เมื่อ กอยส. ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลก่อนการปฏิวัติ ดังนั้นเมื่อมีการปฏิวัติ 

คณะกรรมการ กอยส. จึงได้ยุติการทำงานลงโดยสิ้นเชิง และสลายตัวไปแล้ว เมื่อ 

19 กันยายน 2549  

     3.4 ในฐานะประธานคณะกรรมการ กอยส. ขอเรียนว่าได้ทำงานให้ประเทศชาติด้วย

การทุ่มเทการทำงานด้วยจิตวิญญาณ โดยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแต่

ประการใด เพราะเป็นการทำงานเพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริง แม้ว่าจะต้อง

เสี่ยงอันตรายเพียงใด ก็ตามเพราะ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”และ 

“เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”  

  3.5  แนวทางการทำงานของ กอยส. ยึดแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลัก “ยุติธรรม เมตตาธรรม” ด้วยหลักการทำงาน 

ดังกล่าวทำให้ กอยส. สามารถเดินทางไปศึกษาปัญหาและทำความเข้าใจกับ

ประชาชนในพื้นที่ที่ทางราชการ กำหนดเป็น “พื้นที่สีแดง” เช่น “ตันหยงลิมอ” 

“บา้นทา่นำ้” ฯลฯ โดยนำสือ่มวลชนจากสถานโีทรทศันช์อ่ง 11 กรมประชาสมัพนัธ ์

และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ (ช่อง 9) ไปถ่ายทำรายการสด ณ สถานที่จริง 

ทุกแห่ง ซึ่งเชื่อว่าไม่มีคณะใดได้กระทำในลักษณะนี้ (ถ้ามีโอกาสจะได้เผยแพร่งาน

ของ กอยส. ต่อสาธารณะชนต่อไป)  
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หลักนิติธรรม

ข้อ 4. ขอยืนยันหลักการทำงานของ คณะกรรมการ คอ.นธ. ว่า  

          4.1  จะยึดมั่นในหลักกฎหมายที่ว่าด้วย “ยุติธรรม นิติธรรม สันติธรรม” ประกอบกับ

หลัก “เมตตาธรรม” โดยเคร่งครัด โดยได้ประกาศแนวทางนี้มาตั้งแต่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2534  

 4.2 “ผล”ยอ่มมาจาก “เหต”ุ ดงันัน้ คอ.นธ. จะยกปญัหาหลกั “นติธิรรม” มาพจิารณา

ดังนี้ 

        ก. “หลักนิติธรรม” คืออะไร 

        ข. “นิติรัฐ” คืออะไร 

        ค. “ยุติธรรม” คืออะไร ควรมีมาตรฐานเดียวหรือไม่ 

        ง. ความเสมอภาคในสังคมไทย 

        จ. เสรีภาพในสังคมไทย 

         ฯลฯ  

     4.3 จะเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานทางสื่อมวลชน โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ด้วยการ

หยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาพิจารณา เพื่อสรุปการแก้ปัญหาที่ชอบด้วยหลัก 

“นิติธรรม และหลักยุติธรรม” ที่แท้จริง เพื่อทุกองค์กรอาจยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นแนวทางแก่คณาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย และผู้ใช้วิชาชีพทาง

กฎหมายอีกด้วย  

         4.4  จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปถาม

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมายังคณะกรรมการ กอ.นธ. รวมทั้งจะเปิดตู้ไปรษณีย์รับฟัง

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงด้วย  

ข้อ 5. คณะกรรมการ “คอ.นธ.” จะไม่ก้าวล่วงไปใช้อำนาจกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ แต่

จะรายงานสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล รัฐสภา ศาล องค์กรต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ส่วนการปฏิบัติใดๆ ให้เป็นรูปธรรมจะเป็นอำนาจหน้าที่ของ 

หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ข้อ 6. ผมขอยืนยันว่าผมจะไม่ยอมทรยศต่อวิชาชีพ ต่อสถาบัน 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อประชาชนชาวไทยเป็นอันขาด 

สิ่งที่นำเสนอข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังคงต้องแสวงหา “หลักนิติธรรม” ทั้งในเชิง

ขององค์ความรู้ (ที่ถูกต้องแท้จริง) และในเชิงของผลสัมฤทธิ์ของการมีหลักนิติธรรม  

“นิติธรรม” เป็นคำที่สังคมไทยยังไม่คุ้นเคยนัก  แม้ในแวดวงวิชาการเองก็ยังไม่ตกผลึกว่า

หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการที่สังคมมีนิติธรรมเป็นอย่างไร 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราคนไทยทั้งหลาย ไม่ว่าอยู่ในสถานะ สังกัด หรือกลุ่มใดควรต้องใส่ใจและใฝ่ศึกษา

หาความรู้ ซึ่งจะเกิดความรู้ที่แท้จริงได้ ต้องมีการศึกษา คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ ด้วยเหตุด้วยผล  

ภายใต้หลักศีลธรรมจรรยาหรือความถูกต้องดีงาม     

“นิติธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง หลักพื้นฐานแห่ง

กฎหมาย เป็นการรวมคำว่า “นิติ” และ “ธรรม” เข้าด้วยกัน นิติ คือ กฎหมาย, กฎปฏิบัติ ,  
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แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, วิธีปกครอง, เครื่องแนะนำ, อุบายอันดีส่วน 

“ธรรม” คือ คุณความดี, คำสั่งสอนในศาสนา, หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา, ความจริง, ความ

ยุติธรรม, ความถูกต้อง, กฎ, กฎเกณฑ์    

คำว่า “นิติธรรม” ตามพจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 หมายความถึง “หลัก

กฎหมาย” ซึ่งมาจากคำว่า “Rule of Law” มีการเรียกคำนี้หลากหลาย เช่น หลักความศักดิ์สิทธิ์

ของกฎหมาย  นิติธรรม หลักกฎหมาย หลักธรรมแห่งกฎหมาย หรือนิติสดมภ์    

หลักนิติธรรม  (Rule of Law) คือเป็นหลักการปกครองประเทศโดยกฎหมาย ที่ทุกคนใน

สังคมทั้งฝ่ายผู้ใช้อำนาจรัฐและประชาชนทั่วไปต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย หรือเสมอกันในทางกฎหมาย  

(Equality before the Law) การใช้อำนาจรัฐ (ในด้านต่างๆ โดยสถาบันหรือองค์กรต่างๆ) ต้องเป็น

ไปตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้ง และกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ให้กระทำเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และป้องกัน

การใช้อำนาจรัฐตามอำเภอใจ (arbitrary)1 และที่สำคัญยิ่งคือกฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายที่ชอบ

ธรรมทั้งในแง่ของกระบวนการและเนื้อหาสาระ   

การรับรู้และการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในสังคมไทย เริ่มเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2542 ดังจะเห็น 

ได้จากการมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ.2542 ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐดำเนินงานตามภาระหน้าที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน  

6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักความมีส่วนร่วม, หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้ “หลักนิติธรรม” ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ 

ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล 

ต่อมาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี “แผนการบริหารราชการแผ่นดิน” และให้คณะกรรมการกฤษฎีกา

และสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันจัดทำ “แผนนิติบัญญัติ”2 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ

เสนอให้มี หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาลและแผนการ

บริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความสำเร็จ หรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในการจัดทำแผนนิติบัญญัติดังกล่าว ส่วนราชการต่างๆ มีหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบ และ

ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการยกเลิก 

ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสม

กับสภาวการณ์ หรือสอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  

หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้น เพื่อดำเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับ

 1 ประมวลสรุปจาก www.panyathai.or.th, www.openbase.in.th และ www.prachatouch.com 
 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และมาตรา 15   
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สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือ

การดำรงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควรได้ 3  

ทั้งนี้  ส่วนราชการต่างๆ มีหน้าที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบถึงความ

จำเป็นที่ต้องจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา4

ร่างแผนนิติบัญญัติจะมีผลบังคับใช้ได้เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล 

นับแต่ พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนนิติบัญญัติ 

ดังต่อไปนี้  

1. วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 คณะรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนนิติบัญญัติ 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแล้วมีมติ ดังนี้ 

        (1) เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนนิติบัญญัติและรูปแบบของร่างแผนนิติบัญญัติ 

        (2) ให้ส่วนราชการทุกแห่งแจ้งข้อมูลกฎหมาย และร่วมดำเนินการตามแนวทางการจัด

ทำแผนนิติบัญญัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้แต่ละส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้รับ

ผิดชอบด้านการจัดทำแผนนิติบัญญัติ ของกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาทราบ 

        (3) ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอกฎหมายเพื่อดำเนินการตามนโยบาย 

ของรัฐบาล ให้ส่วนราชการรีบนำเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันที โดย 

ไม่ต้องรอการประกาศใช้บังคับแผนนิติบัญญัติ 

        (4) การเสนอความจำเป็นที่สมควรร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการแจ้งสำนักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเร็ว เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีเมื่อมี

การประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี  

  ทั้งนี้  ให้แจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ต่อรัฐสภาเมื่อ วันพุธที่ 

23 มีนาคม 2548  รัฐบาลกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ประกอบด้วยแผนนิติบัญญัติ  

แผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ไว้เป็นคู่มือและ

แนวทางการทำงานต่อไป โดยแผนนิติบัญญัติจัดทำตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

ดังนี้ 

 3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 35 และมาตรา 36   
 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 ข้อ 7 (2) 
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1. “แผนนิติบัญญัติ” เป็น แผนการจัดทำกฎหมายที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารราชการ

แผ่นดินแต่ละเรื่องสามารถดำเนินการได้โดยมีกฎหมายรองรับพอเพียงกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด 

ผลสำเร็จหรือไม่ ถ้าการปฏิบัติงานในเรื่องใดจำเป็นต้องจัดให้มีกฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย

ก็จะกำหนดเป็นแผนการดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐขึ้น  

2. แนวทางการจัดทำแผนนิติบัญญัติ  

          2.1. ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทำและ

เสนอแผนนิติบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบภายใน 120 วัน นับแต่

วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

          2.2. ในการจัดทำแผนนิติบัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมโดยมีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบ

หมายเป็นประธาน  

          2.3. ในกรณีที่สมควรร้องขอต่อรัฐบาล เพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภา 

ยังมิได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถร้องขอ

ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปภายใน 60 วัน นับแต่วันเรียก

ประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป  

          2.4. ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาทราบในเรื่องดังต่อไปนี้  

             2.4.1  ความจำเป็นที่สมควรร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ โดยให้

แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการ

ยุบสภาผู้แทนราษฎร  

 2.4.2ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก

กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน พร้อมทั้งรายละเอียดโดยสังเขป โดยให้แจ้งภายใน 30 วันนับแต่วัน

ที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ต่อมา ในวันที่ 12 เมษายน 2548  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเสนอแผนนิติบัญญัติสำหรับร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอต่อรัฐสภา ในการประชุมสมัย

สามัญทั่วไป (มีนาคม-กรกฎาคม 2548) ประกอบด้วย 

 - รา่งพระราชบญัญตัทิีค่ณะรฐัมนตรชีดุเดมิไดเ้หน็ชอบและจดัสง่ใหค้ณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

จำนวน 17 ฉบับ  
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 - รา่งพระราชบญัญตัทิีค่ณะรฐัมนตรชีดุเดมิไดเ้หน็ชอบและจดัสง่ใหค้ณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณา จำนวน 2 ฉบับ  

      - ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 

และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 14 ฉบับ  

รวมจำนวนร่างพระราชบัญญัติทั้งสิ้น 33 ฉบับ ทั้งนี้ โดยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดำเนินการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติตามแผนนิติบัญญัตินี้ ต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

(www.cabinet.thaigov.go.th/cc_main21.htm) 

2. วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2551 คณะรัฐมนตรีชุดนายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรี)  

เห็นชอบตามข้อสังเกตที่ประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับสำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน และให้สำนักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับร่างแผนนิติบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามข้อสังเกตดังกล่าว โดยให้ถือว่า 

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนนิติบัญญัติที่ได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว และให้ส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวต่อไป 

 ทั้งนี้  แผนนิติบัญญัติ พ.ศ. 2551-2554  ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนั้น 

 มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายลำดับรองในระดับพระราชกฤษฎีกาและ 

กฎกระทรวงที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก เพื่อประโยชน์ในการผลักดันการดำเนิน

การตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  รวม 353 ฉบับ แบ่งเป็นร่างพระราช

บัญญัติ จำนวน 154 ฉบับ ร่างพระราชกฤษฎีกา จำนวน 119 ฉบับ (ในจำนวนนี้เป็นร่างพระราช

กฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ที่จะเวนคืนจำนวน 106 ฉบับ)  และร่างกฎกระทรวง/กฎ จำนวน 80 ฉบับ 

3. วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก-

รัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เห็นชอบร่างแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. 2552 - 2554 ที่ปรับปรุงแล้ว 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยประกอบด้วยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและ

กฎหมายลำดับรองในระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่จำเป็นต้องมีปรับปรุง แก้ไข หรือ

ยกเลิกเพื่อประโยชน์ในการผลักดันการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน รวม 167 ฉบับ แบ่งเป็น 

       (1) ร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 152 ฉบับ โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 11 ฉบับ จึงมีร่าง

พระราชบัญญัติที่ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการต่อไป จำนวน 141 ฉบับ (เพิ่มขึ้นจาก

ร่างแผนนิติบัญญัติฯ ฉบับเดิม 4 ฉบับ)  

       (2)  ร่างพระราชกฤษฎีกา จำนวน 4 ฉบับ (เท่ากับร่างแผนนิติบัญญัติฯ ฉบับเดิม) และ  

 (3) ร่างกฎกระทรวง จำนวน 11 ฉบับ (ลดลงจากร่างแผนนิติบัญญัติฯ ฉบับเดิม  

4 ฉบับ)  
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จากข้อมูลดังที่ได้นำเสนอข้างต้น ผู้ศึกษามีประเด็นชวนคิด 3 ประการดังต่อไปนี้  

ประการแรก หลักนิติธรรมถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายสูงสุด เพื่อให้องค์กรที่มีและใช้อำนาจรัฐ

ทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยทั้งสาม คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมไปถึง

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม   

ในเชิงอุดมคติถือได้ว่าสังคมไทยมี “หลักประกัน”ว่าการใช้อำนาจรัฐทุกประเภท ทุกชนิด  

ทุกระดับจะสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ส่วนทางปฏิบัติจะบังเกิดผลมากน้อยหรือไม่ เพียงใด คงต้อง

มีการศึกษาและติดตามกันต่อไป  

ประการที่สอง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อทำให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล  (good governance)  ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐดำเนินงานตามภาระหน้าที่โดย

ยึดหลักการพื้นฐาน  6 ประการ ได้แก่  หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักความ

มีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

ทั้งนี้ “หลักนิติธรรม” ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 

เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดย

ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล 

“แผนนิติบัญญัติ” ที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นอีกเครื่องมือหรือมาตรการหนึ่งที่จะช่วยสร้างเสริมหลักนิติธรรม

ในสังคมไทยได้ หากหน่วยงานของรัฐยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด   

วัตถุประสงค์ของ “แผนนิติบัญญัติ” คือการจัดให้มี แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการผลักดัน

นโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความสำเร็จ เป็นแผน 4 ปีแต่ใน

ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2552 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งไม่ครบวาระทำให้ต้อง

จัดทำและอนุมัติแผนนิติบัญญัติถึง 3 ครั้ง การดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติจึงขาดความต่อเนื่อง  

ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารมิได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหลัก ภายในกรอบที่

รัฐธรรมนูญกำหนดเท่าที่ควรจะเป็น  

ในขณะที่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการทั่วไป  หากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มี

อยู่ไม่พอเพียง หรือเป็นปัญหาอุปสรรคก็ไม่สามารถดำเนินการจัดให้มี แก้ไข หรือยกเลิกเพื่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการได้ เนื่องจากผลกระทบจากเสถียรภาพของ

รัฐบาลและความต่อเนื่องของรัฐสภา  

จึงอาจกล่าวได้ว่าในระดับปฏิบัติการก็มีเครื่องมือหรือมาตรการเพื่อทำให้หลักนิติธรรม ถูกนำ

ไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐระดับหนึ่ง    

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงระหว่าง “หลักนิติธรรม” ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด กับ “หลัก

นิติธรรม” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น ในเบื้องต้นควรต้องมีการ

ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องและรองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งควรมีการศึกษาและ

สำรวจผลการบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้วย  
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หลักนิติธรรม

ประการที่สาม ในส่วนของฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำแผน 

การบริหารราชการแผ่นดิน และแผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามนโยบายและ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ดังนี้  

“มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและ

รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้อง

สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  

ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการ

ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน” 

ทั้งนี้ หลักการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องมีกฎหมาย และหรือ

เครื่องมือรองรับในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ อนึ่ง กฎหมายหรือเครื่องมือที่มีอยู่ก่อนการบังคับ

ใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ควรต้องเร่งดำเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพื่อบรรลุผลตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างสังคมที่ปกครองด้วยหลักกฎหมาย 

หรือนิติธรรมนั่นเอง     

จากการสำรวจผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินและวัดระดับนิติธรรม สรุปสาระ

สำคัญได้ดังนี้  

ในปี 2545 สถาบันพระปกเกล้า ได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหาร

และการจัดการที่ดี โดยแยกหลักนิติธรรมเป็นหลักการย่อย 7 หลัก ได้แก่  

1. หลักการแบ่งแยกอำนาจ  

2. หลักคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   

3. หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง  

4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา   

5. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา    

6. หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย”   

7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

และได้กำหนดดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรมของหน่วยงานของรัฐไว้ 7 หัวข้อควบคู่กันไปกับ  

7 หลักการย่อยข้างต้น คือ 1. หน่วยงานมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอย่างชัดเจน  2. หน่วยงานมีการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน 3. หน่วยงานมีความผูกพันต่อกฎหมาย  

กฎระเบียบต่างๆ 4. กฎ ระเบียบของหน่วยงาน มีความถูกต้องตามกฎหมาย 5. ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ในหน่วยงานมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 6. กฎหมายที่กำหนดโทษของหน่วยงานเป็นไป

ตามหลักกฎหมาย  7. กฎ ระเบียบของหน่วยงานไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่มีฐานะสูงกว่า  

ในการศึกษามีการนำดัชนี 7 ข้อข้างต้น ไปทดสอบกับกลุ่มหน่วยงาน 3 ประเภท คือ  

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรอำเภอ (อำเภอพรรณนานิคม และอำเภอสารภี) และธนาคาร

ออมสิน (สาขาสุพรรณบุรี และสาขาระยอง) หน่วยงานด้านบริการ ได้แก่ สถานศึกษา (โรงเรียน 

แก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) และสถานพยาบาล (โรงพยาบาลปัตตานี และ 

โรงพยาบาลโรคทรวงอก) และหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ สถานีตำรวจ (สถานีตำรวจนครบาล
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ชนะสงคราม และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง) รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน โดยผลการทดสอบ

ที่ประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขแล้ว หลักนิติธรรมของหน่วยงาน จะอยู่ระหว่าง 0.70 – 0.90  (0.00 

น้อยที่สุด 1.00 มากที่สุด)  โดยค่าเฉลี่ยของหลักนิติธรรม อยู่ที่ 0.81 ซึ่งนับว่ามากที่สุด (เท่ากับหลัก

คุณธรรม)      

หากพิจารณาแยกเป็นกลุ่มงาน ปรากฏว่ากลุ่มงานบริการ กลุ่มงานความมั่นคง  มีค่าคะแนน

ของหลักนิติธรรมอยู่ในระดับสูงสุด คือ 0.84 และ 0.85 ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มงานเศรษฐกิจ มีค่า

คะแนน 0.76 ซึ่งเป็นค่าคะแนนมากเป็นอันดับสองรองจากคุณธรรม (0.98)  

หลักการที่ได้คะแนนเต็มเกือบทุกหน่วยงาน ได้แก่ หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักการมีอิสระ

ของผู้พิพากษา  หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่า กรณีที่ไม่มีหน่วยงานใดได้คะแนนเต็มในหลัก

ความผูกพันตามกฎหมาย เพราะหลักนี้เป็นหลักสำคัญในการตรวจสอบหลักนิติธรรมต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และเป็นหลักที่มีความสำคัญที่สุด ส่วนหลักอื่นๆ เป็นเพียงส่วน

ประกอบในการวัดหลักนิติธรรมของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ส่วนผลการศึกษาที่บางหลัก หน่วยงาน

ที่รับการทดสอบได้คะแนนเกือบเต็มนั้น น่าจะเป็นผลมาจากหลักที่ทำการทดสอบดังกล่าวมีความ 

มุ่งหมายในการตรวจสอบในระดับภาพรวมของประเทศ เมื่อแปลงมาสู่การตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบ

ในระดับหน่วยงาน จึงอาจไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักการข้อนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะ

ต้องมีการทบทวนต่อไป 

ในปี 2548 สถาบันพระปกเกล้า ได้ทำการศึกษาวิจัยโครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการศึกษาทบทวน 6 หลักการ คือ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนักรับผิดชอบ และ 

หลักความคุ้มค่า ว่าสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ หรือไม่ 

ในส่วนของหลักนิติธรรมยังคง ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อยดังเดิม คือ 1. การคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ 2. ความชอบด้วยกฎหมายทางเนื้อหา  3. ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

4. หลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย 5. การแบ่งแยกอำนาจ  6. ความเป็นอิสระของ 

ผู้พิพากษา และ 7. หลักความผูกพันด้วยกฎหมาย  

เมื่อนำตัวชี้วัดไปทดสอบกับหน่วยงานรวม 6 หน่วยงาน  ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มหน่วยงาน คือ 

กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง  กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ และกลุ่ม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการ ปรากฏผลว่าในส่วนของหลักนิติธรรมนั้น ทั้ง 6 หน่วยงาน 

มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดในบรรดา 10 หลักการ  คือ 0.71 จัดอยู่ในระดับมาก โดยที่องค์ประกอบที่มี

คะแนนมากที่สุด หรือเต็ม 1.00 คือ เรื่องของการกำหนดโทษของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบของหน่วยงาน ไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ที่มีฐานะสูงกว่า   

การแบ่งแยกการใช้อำนาจอย่างชัดเจนมีคะแนนรองลงไป คือ 0.75 จัดอยู่ในระดับมาก  

ส่วนการที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในหน่วยงานมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ การคุ้มครอง 
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สิทธิเสรีภาพของประชาชน  หน่วยงานผูกพันต่อกฎหมายและกฎระเบียบ และกฎระเบียบของ 

หน่วยงานมีความถูกต้องตามกฎหมายมีคะแนนอยู่ในระดับมากค่อนไปทางปานกลาง  

เมื่อพิจารณาระดับคะแนนของหลักนิติธรรมแยกเป็นรายหน่วยงาน พบว่ากรมศุลกากร กทม.  

มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด (0.82) รองลงไปคือ สำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่นและสถานีตำรวจภูธร 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (0.78)  สำนักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือนนนทบุรี  (0.75)  สถานี

ตำรวจภูธร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (0.62)  และสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี มีคะแนน

น้อยที่สุด (0.54)   

ในปี 2549 สถาบันพระปกเกล้า ได้ทำการศึกษาดัชนีวัดผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งในการศึกษามีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มงานส่วนกลาง กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มงานภูมิภาค    

จากการศึกษาระดับของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่าหลักนิติธรรมมีคะแนนรวม

สูงสุด คือมีคะแนน 0.60  แต่เมื่อจัดระดับแล้วอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น  (คะแนนเฉลี่ย 0.41 – 

0.60 คือ ค่าปานกลาง)   

     การวัดระดับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในรายหลักการของกลุ่มงานส่วนกลาง  

ปรากฏว่าหน่วยงานในส่วนกลางมีคะแนนในองค์ประกอบย่อยหลักนิติธรรมในระดับปานกลางถึง

มาก  โดยองค์ประกอบย่อยที่ได้คะแนนสูงสุดคือ การไม่มีกฎระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มี

ระดับสูงกว่า (0.80) กฎระเบียบมีความถูกต้องตามกฎหมาย (0.72) หน่วยงานมีความผูกพัน 

ต่อกฎหมาย (0.62) โดยจัดอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับปานกลาง คือ กฎหมายที่กำหนดโทษของ

หน่วยงานเป็นไปตามหลักกฎหมาย (0.60)  มีการแบ่งแยกอำนาจ (0.49) การมีอิสระในการตัดสินใจ

ของผู้มีอำนาจตัดสินใจในหน่วยงาน (0.46) และองค์ประกอบที่ได้คะแนนน้อยกว่าองค์ประกอบอื่น

คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชน (0.45) 

ส่วนผลการวัดระดับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกลุ่มงานภูมิภาค ปรากฏว่าหลัก

นิติธรรมมีคะแนนสูงสุด คือมีคะแนน 0.70  ในขณะที่หลักความโปร่งใสมีคะแนนระดับน้อยค่อนไป

ทางปานกลาง (0.39) และคะแนนในองค์ประกอบย่อยหลักนิติธรรมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 

โดยองค์ประกอบย่อยที่ได้คะแนนสูงสุดคือ การไม่มีกฎระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีระดับสูง

กว่า (0.73) กฎระเบียบมีความถูกต้องตามกฎหมาย (0.72) จัดอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์ประกอบ 

ที่ เหลืออยู่ ในระดับปานกลาง  และองค์ประกอบที่ ได้คะแนนน้อยกว่าองค์ประกอบอื่นคือ  

การคุ้มครองสิทธิของประชาชน (0.57)   

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในรายจังหวัด พบว่าหน่วยงานสังกัดสำนักปลัด

กระทรวงสาธารณะสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดปทุมธานี มีคะแนนสูงสุด

ในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม โดยจัดอยู่ในระดับมากที่ค่อนไปทางมากที่สุด คือ 0.71, 0.70, 0.73 

ตามลำดับ   

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสตูล มีคะแนนการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมากที่ค่อน

ไปทางปานกลางคือ 0.69 และ 0.66 ตามลำดับ    
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ส่วนที่สองการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ


หลักหลักหรือทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย  รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีบทบาท 

และอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับในสังคม  ซึ่ง “กฎหมาย” มีหลายประเภท  

หากพิจารณาลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย แบ่งกฎหมายได้  3 ระดับ คือ (1) รัฐธรรมนูญ  

(2) กฎหมายแม่บท  (3) กฎหมายลำดับรอง    

ด้วยเหตุผลทางเทคนิคและข้อจำกัดด้านข้อมูล  การศึกษาวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นเฉพาะ

ในส่วนของกฎหมายแม่บทซึ่งออกโดยรัฐสภา ในรูปแบบที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ” และ “พระราชบัญญัติ” โดยมีขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ระหว่างปี พ.ศ.2540 – 

พ.ศ.2553 ซึ่งการศึกษาการออกกฎหมายในที่นี้หมายความรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และ

การยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองด้วย    

ในการประเมินและวัดระดับหลักนิติธรรมส่วนนี้อาศัยกรอบแนวคิดกฎหมายกับการรับรอง

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งพิจารณาได้เป็น 2 มิติ คือการออกกฎหมาย

เป็นได้ทั้งการรับรอง คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของประชาชน ในขณะเดียวกัน

กฎหมายก็มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนได้เช่นกัน และ

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนิติรัฐ  ที่รัฐซึ่งหมายความรวมถึงหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลาย เช่น ฝ่าย

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่นจะกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้         

ตารางที่ 4.1  จำนวนกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา  

ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2547 

ปี พ.ศ. 
ประเภทกฎหมาย 

รวม 
กฎหมายใหม่ กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายแบบ ยกเลิกกฎหมาย 

2540 13 8 13 1 35 

2541 23 33 18 1 75 

2542 43 44 12 - 99 

2543 29 43 4 1 77

2544 9 16 2 - 27

2545 19 12 6 - 37 

2546 12 21 2 1 36 

2547 15 15 4 - 34 

รวม 163 192 61 4 420 

ที่มา:  ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,http://203.185.136.43/m2.asp 
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หมายเหตุ:  กฎหมายใหม่ หมายถึง พระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่มีเนื้อหาเป็นการวางระบบกฎเกณฑ์ หรือ 
   กระบวนการต่างๆ ในลักษณะที่เป็นกฎ กติกา ระเบียบปฏิบัติในแต่ละเรื่องขึ้นมาใหม่ หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ 
   แล้วโดยกำหนดกฎเกณฑ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 
   กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง พระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่มีเนื้อหาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 
   ในกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 
   กฎหมายแบบ หมายถึง พระราชบัญญัติที่มิได้มีเนื้อหาเป็นการวางระบบกฎเกณฑ์ แต่เป็นการประกาศตามที่ 
   กำหนดไว้ว่าต้องกระทำในรูปพระราชบัญญัติ เช่นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด  
   ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 
   ยกเลิกกฎหมาย หมายถึง การออกพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ  


จากตารางที่ 4.1 จะเห็นว่าในช่วง 8 ปี มีการตรากฎหมายมาบังคับใช้ รวม 420 ฉบับ เฉลี่ย

แล้ว มีการออกกฎหมายปีละ 52.50  ฉบับ อาจกล่าวได้ว่าในช่วงปี 2540-2548 มีการตรากฎหมาย

ค่อนข้างมาก โดยมีกฎหมายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 38.80 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเติมที่มีอยู่

แล้ว ร้อยละ 45.71 กฎหมายแบบร้อยละ 14.52 ขณะที่การยกเลิกกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 0.95  

ทั้งนี้ เมื่อคำนึงว่าในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นระยะเวลาที่ประเทศไทยเริ่มใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งได้กำหนดให้มีการออกกฎหมายต่างๆ เพื่อตอบสนอง

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเห็นได้จาก

อัตรากฎหมายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2540-2543 และเริ่มลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ซึ่งอัตราเฉลี่ย 

การบัญญัติกฎหมายในระยะหลังนี้ เป็นอัตรา “ปกติ” ของรัฐสภาไทย ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 25-35 ฉบับ

ต่อปี โดยมีกฎหมายใหม่ราว 10-15 ฉบับต่อปี  

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายมากขึ้นทุกปี โดยในปัจจุบันมีกฎหมาย

บังคับใช้ในประเทศ เกือบ 700 ฉบับ แต่มีการยกเลิกกฎหมายน้อยมาก โดยมีการตรากฎหมายใหม่

และใช้กฎหมายใหม่โดยไม่ยกเลิกกฎหมายเก่าหรือกฎหมายบางฉบับไม่มีการใช้บังคับ เพราะใช้ไม่ได้

ผลหรือไม่มีกรณีที่จะใช้เพราะไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยในระยะเวลา 

7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2546  มีการยกเลิกกฎหมายเพียง 4 ฉบับ แม้ว่าในปี พ.ศ.2546 จะมีการ

ออกพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย แต่ก็เป็นการยกเลิกเพียง

ส่วนน้อย โดยกฎหมายใหม่ที่สุดที่พระราชบัญญัตินี้ยกเลิกก็บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 คือ  

พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530  ในขณะที่ยังคงมีกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับ

สภาพความซับซ้อนของสังคม ก่อให้เกิดภาระต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับใช้และมีผลกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนอีกจำนวนมาก  

หากพิจารณาภายในกรอบแนวคิดทฤษฎีกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมชาติ (Natural 

Law School) ซึ่งยึดหลักการที่ว่ามนุษย์มีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์ รัฐจะกระทำการล่วงล้ำหรือ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็แต่โดยการออกกฎหมาย  เพื่อใช้อำนาจรัฐกระทำการเช่นนั้น 

ซึ่งจะต้องกระทำไปเท่าที่จำเป็นเท่านั้น การมีกฎหมายจำนวนมาก ก็ยิ่งเป็นการจำกัดกรอบของสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ได้รับการคุ้มครองในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งรัฐสภาและ
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รัฐบาลควรต้องดำเนินการศึกษาว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับใดยังมีความจำเป็นอยู่ 

หรือไม่ หากไม่มีความจำเป็นหรือล้าสมัยก็ควรยกเลิกไป หรือแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพ

สังคมไทย   

อีกทั้ง มาตรการหรือกลไกที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำแผนนิติบัญญัติของ 

ส่วนราชการต่างๆ นั้น หากได้พิจารณาดำเนินการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้ว จะมีส่วนช่วยใน

การเสริมสร้างหลักนิติธรรมได้เป็นอย่างดี  เพราะนอกจากจะทำให้การผลักดันนโยบายและการ

บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลบรรลุผลสมดังวัตถุประสงค์แล้ว  ยังจะช่วยทำให้กฎหมาย รวมไป

ถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วด้วย    

ตารางที่ 4.2 จำนวนพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับ ระหว่างปี พ.ศ.2548 – มิถุนายน 

พ.ศ. 2554 

ปี พ.ศ. 
ประเภทกฎหมาย 

รวม 
กฎหมายใหม่ กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม 

2548 12 20 32 

2549 2 15 17

2550 34 73 107

2551  55 56 111

2552 8 10 18 

2553 15 13 28 

2554 (มิ.ย.2554) 10 15 25 

ที่มา:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
หมายเหตุ: กฎหมายใหม่ หมายถึง พระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเป็นการวางระบบกฎเกณฑ์ หรือกระบวนการต่างๆ ในลักษณะ 
   ที่เป็นกฎ กติกา ระเบียบปฏิบัติในแต่ละเรื่องขึ้นมาใหม่ หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่แล้วโดยกำหนดกฎเกณฑ์และ 
   องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 
  กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง พระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในกฎหมายที่มี 
   อยู่แล้ว และหมายความรวมถึงพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหายกเลิกหรือเพิกถอนกฎหมายอื่นในบางเรื่องหรือ 
   บางประเด็น  


จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าปี พ.ศ.2551 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจำนวนมากที่สุด 

คือมากถึง 111 ฉบับ โดยแบ่งเป็นกฎหมายใหม่ จำนวน 55 ฉบับ และเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม 

จำนวน 56 ฉบับ รองลงมาคือปี พ.ศ.2550 ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรวม 107 ฉบับ  

แบ่งเป็นกฎหมายใหม่ 34 ฉบับ และกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมอีก 73 ฉบับ   

ส่วนปี พ.ศ.2549 นับเป็นปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติน้อยที่สุด คือมีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติเพียง  17 ฉบับเท่านั้น ในจำนวนนี้เป็นกฎหมายใหม่เพียง 2 ฉบับ และอีก 15 ฉบับ 

เป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งใกล้เคียงกับปี พ.ศ.2552 ที่ประกาศใช้

กฎหมายใหม่ 8 ฉบับและกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมอีก 10 ฉบับ  รวมเป็น 18 ฉบับเท่านั้น  
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หากพิจารณาในแง่ประเภทของกฎหมาย ปรากฏว่ามี 6 ปี ที่มีการออกพระราชบัญญัติ 

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมากกว่าการออกกฎหมายใหม่ มีเพียงปี พ.ศ. 2553 ปีเดียวเท่านั้นที่มีการ

ออกกฎหมายใหม่มากกว่าออกพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้  

แสดงให้เห็นว่ามีการพิจารณาทบทวนกฎหมายเก่า  และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมาโดยตลอด    

ในช่วง 7 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2554 (มิถุนายน 2554)  ปรากฏว่ามีความแตกต่าง

กันในส่วนของปริมาณการประกาศใช้พระราชบัญญัติอย่างชัดเจน จะเห็นว่าปี พ.ศ.2548,  

พ.ศ.2549, พ.ศ.2552, พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 ประกาศใช้กฎหมายต่ำกว่า 50 ฉบับและมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติเกินกว่า 100 ฉบับใน 2 ปี คือ ปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551ซึ่งผู้ศึกษา 

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวดังนี้  

ปี พ.ศ.2550 และปี พ.ศ.2551 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจำนวนมาก ซึ่งในช่วงปลายปี 

พ.ศ. 2549 ถึงต้นปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่รัฐสภา  

เพียงสภาเดียว ทำให้กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกระทำในสภาเพียง

สภาเดียว (ซึ่งแตกต่างจากช่วงเวลาที่รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) ประกอบ

กับการที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มิได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้ง การคำนึงถึง

ฐานเสียงหรือคะแนนนิยมจึงแตกต่างไปจากสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง  

ในระหว่างปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2549 และปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2553 นั้น สังคมไทยเกิดความ

ขัดแย้งแตกแยกกันอย่างมาก ทั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองและภาคส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายนอกฝ่าย

การเมือง มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ กล่าวคือ 

สมาชิกรัฐสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งในส่วนของการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการ 

แผ่นดินของรัฐบาล และไม่สามารถออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับได้  รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่

ก็มีปัญหาเช่นกัน ในขณะที่รัฐบาลขาดเสถียรภาพจึงไม่สามารถผลักดันนโยบายโดยใช้กฎหมายเป็น

เครื่องมือได้เช่นเดียวกัน    

จากข้อสังเกตสองประการดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้เกิดประเด็นคำถามว่ากฎหมายที่ประกาศ

ใช้บังคับนั้น ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบจากฝ่ายต่างๆ หรือไม่ อย่างไร อีกทั้ง

กฎหมายดังกล่าวนั้น สนองตอบต่อความต้องการหรือเจตจำนงของประชาชนส่วนรวมหรือไม่ รวมทั้ง

ผู้ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายนั้น มีความรับผิดชอบหรือเชื่อมโยงต่อประชาชนหรือสังคม

โดยรวมอย่างไรบ้าง   ซึ่งประเด็นคำถามต่างๆ เหล่านี้  จำเป็นต้องมีคำตอบหรือคำอธิบายเหตุผล

และความจำเป็นให้สังคมได้รับรู้รับทราบ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ต่อไปในอนาคต   

จากประเด็นคำถามข้างต้น ผู้ศึกษามีข้อมูลประกอบการตอบคำถามเกี่ยวกับความรอบคอบ 

ในการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ “คุณภาพ” ของการพิจารณาให้ความเห็น

ชอบร่างกฎหมาย ดังที่มานิตย์  จุมปา (2549) นำเสนอ “ความผิดพลาดในกระบวนการนิติบัญญัติ”  

และไม่อาจหาทาง ออกอื่นได้ ในร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ซึ่งรัฐสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แล้ว รัฐบาลตรวจพบความผิดพลาดก่อนนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ได้แก่  
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ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….ซึ่งมีการพิมพ์ผิดพลาด 

และการอ้างอิงบทมาตราผิดพลาดถึง 13 ประการ  และ ร่างพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 

รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. ….  ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ในมาตรา 3 ซึ่งอธิบายลักษณะของ

เหรียญว่ามีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ 

ประกอบด้วย “เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8” เป็นต้น  มีความคลาดเคลื่อน โดยความเป็นจริง

ข้อความที่บรรยายพระรูปว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์ 

รัชกาลที่ 8 นั้น แท้จริงเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น   

กรณีปัญหาดังกล่าว นายกรัฐมนตรีไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากต้องนำร่างพระราชบัญญัติ 

ทั้งสองฉบับขึ้นทูลเกล้าฯ  เพื่อขอพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก้ไข

เยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ เป็นการภายใน และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย

รับสั่งว่า เมื่อมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นควรดำเนินการให้ถูกต้องจึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ส่ง 

ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองคืนรัฐสภา เป็นการใช้พระราชอำนาจในการ “ยับยั้ง” หรือ Veto ร่าง 

พระราชบัญญัติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 94  ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 รัฐสภา

ได้ประชุมปรึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและมีมติไม่ยืนยัน จึงส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติ 

ทั้งสองตกไป 

นอกจากนี้  การศึกษายังพบว่าปี พ.ศ.2550 การประกาศใช้บังคับกฎหมายมีการพิมพ์ผิดและ

ต้องประกาศแก้ไขคำผิดในกฎหมายมากถึง 3 ฉบับ ได้แก่  

 (1) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550   

 (2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   

 (3) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณะสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 มีการประกาศแก้ไขคำผิดในกฎหมาย  อีก 3  ฉบับ ได้แก่  

 (4)  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551  

 (5)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2550   

 (6)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551   

กล่าวโดยสรุป การศึกษาวิเคราะห์การออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัตินี้ มีข้อจำกัดหลาย

ประการ ทำให้การศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สถิติตัวเลข เป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูล เชิงปริมาณ

เป็นหลัก ในขณะที่การศึกษาในเชิงคุณภาพมองว่ากฎหมายที่รัฐสภาออกมาใช้บังคับนั้น  

เป็นกฎหมายที่มีคุณภาพ คือเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และเจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อำนาจหน้าที่อันเป็นการกระทบต่อ

ประชาชนได้เท่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น   
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ส่วนที่สามการพิจารณาพิพากษาคดีของฝ่ายตุลาการ 


ตามทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย (Separation of Power) มีการแบ่งแยกองค์กร 

ผู้ใช้อำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ รัฐสภาเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ในการออกกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อบังคับใช้ในสังคม คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจบริหาร ในการบังคับใช้

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐสภา และศาลเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการ ในการวินิจฉัยชี้ขาด

หรือตัดสินกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด   

การใช้อำนาจตุลาการของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีต้องดำเนินการโดยยึดหลักความถูก

ต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   

แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบศาลเป็น “ระบบศาลคู่” กล่าวคือ ระบบที่ให้อำนาจศาลยุติธรรม   

มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดีเฉพาะ คดีแพ่งและคดีอาญาเป็นหลัก ส่วนการ

พิจารณาวินิจฉัยคดีในทางกฎหมายมหาชน หรือคดีปกครองให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง  

ซึ่งมีระบบศาลชั้นต้นและศาลสูงสุดของตนเอง มีระบบผู้พิพากษาและองค์กรบริหารงานบุคคลเป็น

เอกเทศแยกต่างหากจากระบบศาลยุติธรรม 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดี

หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยมีบทบาทหลักในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมาย ส่วนการตรวจสอบกฎ คำสั่ง หรือการกระทำใดว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

หรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง    

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญ

ของหลักนิติธรรม กล่าวคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในสังคมโดยรัฐสภา

นั้น ควรมีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ชอบธรรมของกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

และการตรวจสอบเนื้อหาสาระของกฎหมาย รวมทั้งระบบการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย กฎ 

คำสั่ง หรือการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆ ว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม ภายใต้ขอบเขต

อำนาจที่กฎหมายให้อำนาจหรือไม่ โดยมีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ เป็น 

องค์อำนาจพิจารณาพิพากษาชี้ขาด 


3.1 ศาลยุติธรรม 

รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น5 ซึ่งหมายความว่าศาลยุติธรรมเป็นศาล 

ที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีได้ทั่วไป ในขณะที่ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลที่มีอำนาจ

พิจารณาคดีได้เฉพาะที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดเท่านั้น  

ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้นศาล คือ ศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ทั้งนี้ ศาลฎีกามีเพียง 1 ศาล 

ตั้งอยู่ในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานคร  ส่วนศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้นมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 218 
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แผนภูมิ 4.1 ร้อยละของคดีที่พิจารณาเสร็จสิ้นของศาลยุติธรรม 

ระหว่างปี พ.ศ.2540 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554  

ที่มา:  ฝ่ายระบบข้อมูลและสถิติ สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม 


จากตารางที่ 4.3  และภาพที่ 4.1  เมื่อพิจารณาปริมาณคดีรับใหม่และคดีค้างในแต่ละปี 

เปรียบเทียบกับคดีที่พิจารณาเสร็จสิ้น  ในช่วงปี พ.ศ.2540 – เดือนกรกฎาคม 2554 พบว่า  

1. ศาลฎีกา มีคดีรับใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ในขณะที่พิจารณาพิพากษาคดี 

เสร็จสิ้นในจำนวนที่ค่อนข้างคงที่ แม้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคดีรับใหม่ที่มี

มาก ทำให้มีจำนวนคดีค้างในปีต่อไปสะสมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากปี 2540 ที่มีคดีค้างเพียง 

3,666 คดี เพิ่มเป็นคดีค้างในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ถึงจำนวน 33,756 คดี ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลข

ที่มีนัยยะสำคัญยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสัดส่วนการพิจารณาคดีเสร็จสิ้น โดยที่ปี พ.ศ.2540 

พิจารณาคดีเสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ 85.49 ส่วนปี พ.ศ.2554 ณ เดือนกรกฎาคม ศาลฎีกาพิจารณา

คดีได้เสร็จสิ้น เพียงร้อยละ 14.68 ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี คือนับตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2545 จนถึงปี พ.ศ.2554 ศาลฎีกาพิจารณาคดีได้เสร็จสิ้นต่ำกว่าร้อยละ 50      

 อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นเกินกว่าร้อยละ 60 ในปี 

พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2544  ส่วนปี พ.ศ.2542 พิพากษาคดีได้เกินกว่าร้อยละ70  มีเพียงปี พ.ศ. 

2540 และ พ.ศ.2541เท่านั้นที่พิพากษาคดีได้ เกินกว่าร้อยละ 80  

2. ศาลอุทธรณ์ มีคดีรับใหม่เพิ่มขึ้นและลดลงในจำนวนที่ไม่มากนัก โดยปีที่มีคดีรับใหม่ 

มากเกินกว่า 50,000 คดี มี 3 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2545, 2546 และ พ.ศ.2552 มีคดีรับใหม่จำนวน 

52,131 คดี, 57,521 คดี และ 50,287 คดี ตามลำดับ ในขณะที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีได้เสร็จสิ้น

มากกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2540 – พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554    
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 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าสัดส่วนจำนวนคดีที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาเสร็จสิ้นลดลงอย่าง 

ต่อเนื่องจากร้อยละ 71.64 ในปี พ.ศ.2541  เหลือเพียงร้อยละ 39.91 และร้อยละ 37.14 ในปี 

พ.ศ.2547 และพ.ศ.2551 ตามลำดับ และมีเพียงปี พ.ศ.2541 ปีเดียวเท่านั้นที่พิจารณาพิพากษาคดี

เสร็จสิ้นเกินกว่าร้อยละ 70 โดยที่ไม่เคยพิพากษาเสร็จสิ้นเกินกว่าร้อยละ 80 เลยแม้แต่ปีเดียว  

 ทั้งนี้ ปี พ.ศ.2546 มีจำนวนคดีรับใหม่มากถึง 57,521 คดี แต่หลังจากนั้นจำนวนคดี 

รับใหม่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2551 ลดลงเหลือเพียง 36,912 คดี และกลับมาเพิ่มเป็น 

50,287 คดีในปี พ.ศ.2552   

 ด้วยสัดส่วนการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นที่ไม่มากนัก ทำให้ศาลอุทธรณ์มีคดีค้างมาสะสม 

ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2552 มีคดีค้างมาเกินกว่า 50,000 คดี  

เพิ่งลดลงไปเล็กน้อยเหลือ 47,648 คดี ในปี พ.ศ.2553  และปี พ.ศ.2554 ลดเหลือ 32,564 คดี  

3. ศาลชั้นต้น มีคดีรับใหม่จำนวนมากเมื่อเทียบกับศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา เนื่องจากเป็น

ศาลที่มีจำนวนมากจัดตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ คู่กรณีที่มีข้อพิพาทที่ต้องการเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมในระดับศาลชั้นต้นมีปริมาณมาก แต่หากพิจารณาจำนวนคดีรับใหม่ในแต่ละปี 

จะเห็นได้ว่าจำนวนค่อนข้างคงที่ มีเพิ่มและลดบ้าง แต่ไม่มากนัก และเห็นได้ว่ามีคดีรับใหม่เกินกว่า 

1,000,000 คดี ใน 3 ปี คือ ปี พ.ศ.2550, พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553    

 เช่นเดียวกับจำนวนคดีที่ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นในแต่ละปี มีจำนวนเพิ่ม

และลดไม่มากนัก ส่งผลให้สัดส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นค่อนข้างคงที่ในระดับที่สูง  

กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีเสร็จสิ้นเกินกว่าร้อยละ 80 มากถึง 10 ปี 

ได้แก่ปี พ.ศ.2540, พ.ศ.2541, พ.ศ.2544, พ.ศ.2545, พ.ศ.2546, พ.ศ.2548, พ.ศ.2549, 

พ.ศ.2550, พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 และพิจารณาพิพากษาได้มากกว่าร้อยละ 70 ในปี พ.ศ.2542, 

พ.ศ.2543, พ.ศ.2547, พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2554   

 โดยภาพรวมจึงได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นได้ใน

สัดส่วนที่สูงกว่าศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวอาจตีความได้เป็น 2 นัยยะ คือ  

นัยยะแรก สัดส่วนจำนวนคดีที่ศาลชั้นต้นพิจารณาเสร็จสิ้นจำนวนมากนี้ แสดงถึงการที่คู่ความในคดี

ได้รับการอำนวยความเป็นธรรมในสัดส่วนจำนวนที่มากตามไปด้วย  แต่นัยยะที่สอง อาจตีความไปได้

ว่าหากคู่ความได้รับการอำนวยความเป็นธรรมในเบื้องต้นแล้ว เหตุใดจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณา

ในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจึงมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมิใช่เป็นเพราะคู่ความต้องการ

แสวงหาความเป็นธรรมจากศาลสูง 

 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าศาลฎีกาซึ่งนับเป็นศาลสูงสุดที่คำพิพากษาเป็นที่สุด 

สามารถพิจารณาพิพากษา หรือให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความในคดีได้ในสัดส่วนจำนวนน้อยมากเมื่อ

เทียบกับจำนวนคดีความที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกา หมายความว่าคู่ความซึ่งมีข้อพิพาทกัน 

และผ่านกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นและหรือศาลอุทธรณ์มาแล้ว ต้องรอการ 

พิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาอีก  ซึ่งเป็นเรื่องแน่นอนว่าความล่าช้าในการพิจารณาตัดสินคดี

ย่อมส่งผลกระทบและก่อเกิดต้นทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินแก่คู่ความอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  
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หากพิจารณาที่เป้าหมายหลักของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องการอำนวยความเป็นธรรมแก่ 

คู่ความที่มีกรณีพิพาทแล้ว ศาลสูงทั้งในส่วนของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาควรต้องเร่งพิจารณาหา

แนวทางหรือมาตรการเพื่อการพิจารณาพิพากษาคดีได้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรับช่วงในการ 

อำนวยความเป็นธรรมแก่คู่ความได้ต่อเนื่องจากศาลชั้นต้นที่สามารถพิจารณาพิพากษาได้ในสัดส่วน

จำนวนที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว   มิเช่นนั้นแล้วความยุติธรรมจากคำพิพากษาของศาลอาจไม่ช่วยให้เกิด

ความเป็นธรรมในสังคมก็เป็นได้  ดังคำกล่าวที่ว่า “ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือการปฏิเสธความ  

เป็นธรรม” (Justice delayed, justice denied)   

อย่างไรก็ตาม ความรวดเร็วในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น เป็นเพียงมิติหนึ่งของ  

การอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคมเท่านั้น  ศาลยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกา  

ศาลอุทธรณ์ หรือศาลชั้นต้นจะต้องไม่ละทิ้งหลักความถูกต้องและเป็นธรรมตามที่รัฐธรรมนูญและ

กฎหมายกำหนด ดังนั้น แนวทางหรือดุลยภาพระหว่างความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความเป็น

ธรรม จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ศาลยุติธรรมและฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อทำให้

กระบวนการยุติธรรมสามารถอำนวยความเป็นธรรมให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง   


3.2 ศาลปกครอง   

ศาลปกครองจัดตั้งเป็นครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาล 

ฝ่ายหนึ่งกับเอกชนอีกฝ่ายหนึ่ง หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน 

ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

เนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็บัญญัติเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 6  

คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองมี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นคดีที่รับโอนมาจาก   

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส่วนที่สอง เป็นคดีที่ศาลปกครองรับจากผู้ร้องหรือผู้ฟ้อง

โดยตรง ซึ่งในปัจจุบัน  มีเฉพาะคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองเท่านั้น7

 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540  มาตรา 223 
 7 ศาลปกครอง. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 (4 กรกฎาคม 
2549). เข้าชมได้จาก http://www.admincourt.go.th/04-LAWS/act1.htm 
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ตารางที่ 4.4 สถิติคดีของศาลปกครองตั้งแต่เปิดทำการ  

วันที่ 9 มีนาคม 2544 - 31 ธันวาคม 2546 

ศาลปกครอง 
คดีในความ 
รับผิดชอบ 

คดีพิจารณา 
แล้วเสร็จ 

คดีอยู่ระหว่าง
พิจารณา 

ร้อยละ 

ศาลปกครองสูงสุด 
(เปิดทำการ 9 มี.ค.2544) 

2,608 1,633 975 62.66 

ศาลปกครองกลาง 
(เปิดทำการ 9 มี.ค.2544) 

8,927 5,999 2,928 67.20 

ศาลปกครองเชียงใหม่ 
(เปิดทำการ 30 ก.ค.2544) 

815 502 313 61.60 

ศาลปกครองสงขลา 
(เปิดทำการ 31 ส.ค.2544) 

1,202 936 266 77.87 

ศาลปกครองนครราชสีมา 
(เปิดทำการ 3 ต.ค.2544) 

1,253 783 470 62.49 

ศาลปกครองขอนแก่น 
(เปิดทำการ 30 เม.ย.2545) 

847 520 327 61.39 

ศาลปกครองพิษณุโลก 
(เปิดทำการ 1 ต.ค.2545) 

356 160 196 44.94 

ศาลปกครองระยอง 
(เปิดทำการ 28 ม.ค.2546) 

184 78 106 42.40

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 
(เปิดทำการ 15 ส.ค.2546) 

232 26 206 11.21

รวม 16,424 10,637 5,787  

ร้อยละ 100 64.76 35.23  

ที่มา:  สำนักงานศาลปกครอง,  http://www.admincourt.go.th/04case/b04case/pdf/Stat_Overview46.pdf 


จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง เริ่มเปิดทำการ  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ต่อมาในปีเดียวกันศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา และ 

ศาลปกครองนครราชสีมา เปิดทำการในระยะเวลาต่อเนื่องกัน และปี พ.ศ.2545 ศาลปกครอง

ขอนแก่น และศาลปกครองพิษณุโลกเปิดทำการ ส่วนศาลปกครองระยอง และศาลปกครอง

นครศรีธรรมราชเปิดทำการในปี พ.ศ.2546   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  มีคดีรวมอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองทั้งหมด จำนวน 

16,424 คดี ซึ่งศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ 10,637 คดี คิดเป็นร้อยละ 64.76 และมีคดี

ที่อยู่ในระหว่างพิจารณา 5,787 คดี คิดเป็นร้อยละ 35.23    

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในช่วง 2 ปีแรกหลังจากเปิดทำการ ศาลปกครองมีจำนวนคดี 

ที่อยู่ในการพิจารณาพิพากษาค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนคดีของศาลยุติธรรม อีกทั้งสัดส่วน

จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาเสร็จสิ้นกับจำนวนคดีทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
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คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 70 ยกเว้นศาลปกครองสงขลา ซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นคิดเป็นสัดส่วน

มากที่สุด คือร้อยละ 77.87   

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากศาลปกครองเป็นศาลใหม่สำหรับประเทศไทย ประชาชนยังไม่

ทราบเกี่ยวกับศาลปกครองทั้งในส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่และสิทธิในการยื่นคำร้องหรือคำฟ้องต่อ

ศาลปกครอง ทำให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองทำได้ยังไม่เต็มที่  

อีกทั้ง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและตุลาการศาลปกครองนับได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ 

ในกระบวนการยุติธรรมของไทย ซึ่งประชาชนและศาลปกครองเองต้องใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้และ

สั่งสมประสบการณ์    

ประกอบกับผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองนั้น มีผลผูกพันบุคคลทั่วๆ ไปที่มิใช่

คู่ความด้วย เช่น กรณีสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งทางปกครอง เช่นนี้

ย่อมส่งผลทำให้ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง

ในลักษณะเช่นนี้เอง เป็นส่วนช่วยลดปริมาณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ให้เข้าสู่ศาลได้อีกทางหนึ่ง

ด้วย   

ตารางที่ 4.5 สถิติคดีของศาลปกครอง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551  

พ.ศ.  ศาลปกครอง 
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พ.ศ.2544 ศาลปกครองชั้นต้น - 5,311 5,311 1,996 38 38 

ศาลปกครองสูงสุด - 384 384 140 36 36 

พ.ศ.2545 ศาลปกครองชั้นต้น 3,315 4,256 7,571 3,327 44 78 

ศาลปกครองสูงสุด 244 963 1,207 689 57 72

พ.ศ.2546 ศาลปกครองชั้นต้น 2,836 4,249 7,085 3,681 52 87 

ศาลปกครองสูงสุด 518 1,261 1,734 804 45 64 

พ.ศ.2547 ศาลปกครองชั้นต้น 4,812 3,620 8,432 3,555 42 98 

ศาลปกครองสูงสุด 975 1,434 2,409 1,163 48 81 

พ.ศ.2548 ศาลปกครองชั้นต้น 4,877 4,349 9,226 3,819 41 88 

ศาลปกครองสูงสุด 1,246 1,808 3,054 1,234 40 68 

พ.ศ.2549 ศาลปกครองชั้นต้น 5,407 5,075 10,482 4,211 40 83 

ศาลปกครองสูงสุด 1,246 1,994 3,240 1,361 42 68 
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พ.ศ.2550 ศาลปกครองชั้นต้น NA 4,958 NA 4,341 NA 88 

ศาลปกครองสูงสุด NA 1,929 NA 1,420 NA 74

พ.ศ.2551 ศาลปกครองชั้นต้น NA 4,254 NA 3,873 NA 91 

ศาลปกครองสูงสุด NA 1,998 NA 1,538 NA 77

พ.ศ.2552 ศาลปกครองชั้นต้น NA 5,250 NA 4,398 NA 83.77 

ศาลปกครองสูงสุด NA 2,027 NA 1,230 NA 60.68 

ที่มา: รายงานประจำปี พ.ศ.2545 – พ.ศ.2552, สำนักงานศาลปกครอง,    


แผนภูมิ 4.2 จำนวนคดีรับเข้าของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 – 2552 
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แผนภูมิ 4.3 ร้อยละของคดีแล้วเสร็จต่อคดีในความรับผิดชอบ พ.ศ. 2544 - 2549 

แผนภูมิ 4.4 ร้อยละของคดีแล้วเสร็จต่อคดีรับเข้า พ.ศ. 2544 – 2551 

:  2552-2553 
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แผนภูมิ 4.5 การพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2544 – 2552 

ที่มา : สำนักงานศาลปกครอง 


แผนภูมิ 4.6 การพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองชั้นต้น ปี พ.ศ. 2544 – 2552 

ที่มา :สำนักงานศาลปกครอง 


จากตารางที่ 4.5 และแผนภูมิ 4.2 ปรากฏว่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2552  

ศาลปกครองรับคดีเข้าสู่การพิจารณามากขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลปกครองสูงสุดที่รับ

คดีใหม่เพียง 384 คดีในปี พ.ศ.2544 แต่ในปี พ.ศ.2552 มีคดีรับใหม่มากถึง 2,027 คดี ในขณะที่คดี
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รับใหม่ของศาลปกครองชั้นต้นนั้น มีจำนวนมากกว่าศาลปกครองสูงสุดมาโดยตลอด โดยที่ปี 

พ.ศ.2544 พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2552 ศาลปกครองชั้นต้นรับคดีใหม่เข้าสู่การพิจารณามากกว่า 

5,000 คดี      

ปีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีแล้วเสร็จเป็นสัดส่วนจำนวนที่มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2547  

พิจารณาคดีแล้วเสร็จร้อยละ 98 ของจำนวนคดีรับใหม่ และพิจารณาคดีแล้วเสร็จน้อยที่สุดคือ 

ร้อยละ 38 ในปี พ.ศ.2544  ซึ่งปีเดียวกันนี้ศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาคดีได้น้อยที่สุด คือร้อยละ 

36  ส่วนปีที่พิจารณาคดีแล้วเสร็จมากที่สุดคือร้อยละ 81 ในปี พ.ศ.2547  

โดยภาพรวม ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีแล้วเสร็จเป็นสัดส่วนที่มากกว่าศาลปกครอง

สูงสุดมาโดยตลอดช่วงปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2552 ดังปรากฏในแผนภูมิ 4.4   

กล่าวโดยสรุป มีการเสนอคำร้องและคำฟ้องต่อศาลปกครอง ทั้งศาลปกครองสูงสุดและศาล

ปกครองชั้นต้นจำนวนมาก โดยเฉพาะระหว่างปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2552  แม้ศาลปกครองสามารถ

พิจารณาพิพากษาคดีได้เสร็จสิ้นจำนวนมากขึ้น แต่สัดส่วนก็ยังคงน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่เข้าสู่

ศาลปกครองจำนวนมาก  ทำให้มีคดีค้างสะสมจำนวนมาก สมควรที่จะเร่งหาแนวทางหรือมาตรการ

เพื่อทำให้การพิจารณาคดีปกครองเป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น  เพื่อทำให้กระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครองนี้เป็นกลไกหลักในการอำนวยความเป็นธรรมแก่สังคมได้อย่างแท้จริง  

อนึ่ง การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว เป็นการพิจารณาในเชิงปริมาณเท่านั้น 

สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าจำนวนคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ คือคุณภาพของคำพิพากษาหรือคำสั่ง  

ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อการประเมินระดับนิติธรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนที่มีข้อจำกัด

อย่างมากในการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง  


3.3 ศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2540 ในปี พ.ศ.2541 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

ก็ยังคงกำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ แต่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทอำนาจหน้าที่บางประการ คือ มีการ

แก้ไขเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง8 

อำนาจหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญ มีดังต่อไปนี้   

1. ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ   

 การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าร่างกฎหมาย 

กฎหมาย รวมทั้งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และ 

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 263 
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บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ9 หรือไม่  

 นอกจากนี้ ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองมีสิทธิยื่นคำร้องต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ด้วย  

ซึ่งเป็นบทบัญญัติใหม่เปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญได้โดยตรง10

 บทบาทในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ ทำให้ศาล

รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และ

หลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง 

2. วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ11

3. วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง12

4. วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาและ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง13

5. วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับมติหรือข้อบังคับพรรคการเมือง14

การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรือกฎหมายเป็นส่วนสำคัญ

ของหลักนิติธรรม  ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นใจว่ากฎหมายที่จะออกมาใช้บังคับกับประชาชนนั้น  

ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ถูกต้อง  รวมทั้งเนื้อหาสาระของกฎหมายนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง 

ชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด   

ตารางที่ 4.6 สถิติคดีตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ  

ระหว่างปี พ.ศ.2541 – เดือนกันยายน  2554 

ปี พ.ศ. คดีรวม 
คดีตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

คดีอื่นๆ ยกคำร้อง 
ขัดหรือแย้งกับรธน. ไม่ขัดหรือแย้งกับ รธน. 

2554 NA 1 7 NA NA 

2553 NA 0 4 NA NA 

2552 NA 2 17 NA 15 

2551 NA 6 10  NA 2

2550 21 0 3 17 1

 9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 มาตรา 154 มาตรา 155 มาตรา 141 และมาตรา 
185   
 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 
 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 214 
 12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 มาตรา 237 
 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 91 มาตรา 182 
 14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรค 3 
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ปี พ.ศ. คดีรวม 
คดีตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

คดีอื่นๆ ยกคำร้อง 
ขัดหรือแย้งกับรธน. ไม่ขัดหรือแย้งกับ รธน. 

2549 16 1 5 10 0

2548 26 0 17 9 0

2547 42 1 17 23 1

2546 48  3 18 24 3 

2545 52 0 18 30 4

2544 38 0 9 24 5 

2543 NA 0 8 NA NA 

2542 28 0 4 15 9 

2541 NA 1 0 NA NA 

ที่มา:   www. Concourt.or.th, รายงานประจำปี พ.ศ.2550, รายงานประจำปี 2551 และรายงานประจำปี 2552. สำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  


จากการศึกษาพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  ศาลรัฐธรรมนูญ 

ได้รับคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าร่างกฎหมายหรือกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ

ตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกโดยรวมว่าเป็น “คดีตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ” จำนวนรวมทั้งสิ้น 168 คดี  ซึ่งในจำนวนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว ได้วินิจฉัย

ชี้ขาดว่าร่างกฎหมายและกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

รัฐธรรมนูญ จำนวน 15 คดี  ดังนี้   

 (1) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ….  และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์ พ.ศ. …. ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  (คำวินิจฉัยที่  

13-14/2541) 

 (2) พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู มาตรา 30 

เนื่องจากมีความหมายในลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น 

มีเจตนารมณ์ไม่ประสงค์ให้หญิงมีสามีมีสิทธิใช้ชื่อสกุลเดิมของตนต่อไป โดยเปลี่ยนแปลง

หลักการจากเดิมที่ให้หญิงมีสามีมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ ตามพระราชบัญญัติชื่อ

บุคคล พุทธศักราช 2484 เปลี่ยนมาเป็นการบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามี

เพียงฝ่ายเดียว อันเป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี ทำให้ชายและหญิง

มีสิทธิไม่เท่าเทียมกัน เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง 

ในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น 

มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30  (คำวินิจฉัยที่ 21/2546)   
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 (3) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 19 วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 236  เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้พิพากษาหรือตุลาการที่

มิได้เป็นผู้นั่งพิจารณาคดีเป็นผู้ทำคำพิพากษาได้  อันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 236 ซึ่งบัญญัติเป็นหลักการประกันสิทธิของคู่ความในการดำเนินกระบวนพิจารณา

ของศาล โดยการนั่งพิจารณาต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการครบองค์คณะ และผู้ทำ 

คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยคดีต้องเป็นผู้ที่นั่งพิจารณาคดีนั้น ผู้ที่มิได้นั่งพิจารณาคดีเป็น

องค์คณะไม่อาจทำคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

อันมิอาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ศาลทหารไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นระยะเวลาบังคับใช้มาตรา 236  

ตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 335 (5)  (คำวินิจฉัยที่  24/2546) 

 (4)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 มาตรา 20 (1) ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2538  

เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า “ .... แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป็นคนต่างด้าวต้องมี 

คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

อีกด้วย” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เนื่องจากเป็นการกำหนดให้ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาแตกต่างกันตามเชื้อชาติของบุคคล ทั้งที่ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งดังกล่าวไม่มีสถานะของบุคคลแตกต่างกันแต่อย่างใด ทำให้เกิดความไม่เสมอกัน 

ในกฎหมาย จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง 

เชื้อชาติ ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 (คำวินิจฉัยที่  45/2546) 

      (5)  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 24 และมาตรา 26 เฉพาะความหมายของ 

“เชื้อสุรา” ในส่วนที่หมายความถึง “แป้งข้าวหมัก” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 

50 กล่าวคือ ตามมาตรา 24 บัญญัติห้ามมิให้ทำหรือขายเชื้อสุราซึ่งมีความหมายตาม

มาตรา 4 ว่า หมายความรวมถึงแป้งข้าวหมักด้วยนั้น ในส่วนที่ห้ามมิให้ทำหรือขายเชื้อสุรา 

เฉพาะในความหมายที่หมายถึงแป้งข้าวหมัก จึงเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในการ

ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และเป็น

บทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นเกินความจำเป็นและกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีภาพตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ อีกทั้งกรณีไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นในการจำกัดเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 50 วรรค 2 ข้างต้น มาตรา 24  เฉพาะในความหมายดังกล่าว จึงขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 และใช้บังคับไม่ได้  

  นอกจากนี้  มาตรา 26 ที่บัญญัติให้ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา 24 ให้ใช้ได้

เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เป็นมาตราต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับมาตรา 24 ซึ่ง

เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า มาตรา 24 ในส่วนที่ห้ามมิให้ทำหรือขายเชื้อสุรา เฉพาะในความหมาย

ที่หมายถึงแป้งข้าวหมัก ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 บทบัญญัติมาตรา 26 ใน

ส่วนของการบังคับใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 24 เฉพาะการขออนุญาตให้ทำหรือขายเชื้อ

สุราที่เป็นแป้งข้าวหมัก จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 และใช้บังคับไม่ได้ด้วย    
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  ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 24  และมาตรา 26 เฉพาะความในส่วนที่

หมายถึงแป้งข้าวหมัก จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 50   (คำวินิจฉัยที่  25/2547)    

 (6)  ร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 20ที่บัญญัติให้เพิ่มความเป็น

มาตรา 46/1 วรรค 1 “ห้ามมิให้ผู้ใดชุมนุมกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการ

กีดขวางการจราจร หรืออาจเป็นอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือผู้ใช้ทางหลวง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก 

ผู้อำนวยการทางหลวง  หรือเป็นการเดินแถว ขบวนแห่ หรือชุมนุมกันตามประเพณีหรือ

วัฒนธรรม หรือเป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรืออยู่ในเขตที่ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องขออนุญาตตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด” และวรรค 2 “การขออนุญาต และการ

อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง” ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 44 เนื่องจากเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดย

สงบและปราศจากอาวุธเกินความจำเป็น และกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีภาพใน

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพราะการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็น

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 44 บัญญัติไว้  

จึงเป็นอันตกไป มีผลทำให้ มาตรา 30 ที่บัญญัติให้เพิ่มความเป็นมาตรา 73/1 ซึ่งเป็น 

บทกำหนดโทษเฉพาะข้อความ “มาตรา 46/1” ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับมาตรา 20 เป็น

อันตกไปด้วย (คำวินิจฉัยที่ 11/2549) 

 (7)ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดย

ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 

วรรคสอง  (คำวินิจฉัยที่ 2/2551)  

  (8) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการออกเสียง 

ลงคะแนนของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการมีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ครบองค์ประชุม คือไม่ถึง 125 คน จากจำนวนสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติที่มีอยู่จริงในขณะนั้น 249 คน ทำให้ไม่อาจถือเป็นมติของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติได้ และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ เป็นการ

ประชุมโดยมิชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 126 วรรค 1 แล้ว การลงมติใน

วาระที่หนึ่งจึงเป็นการลงมติโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 

วรรค 1 (1)  มีผลให้กระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดัง

กล่าวในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  และไม่สามารถนำไปสู่การ

พิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามต่อไปได้  สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงไม่มีอำนาจที่จะ

พิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม  ดังนั้น การตราร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 วรรค 2  

(คำวินิจฉัยที่ 3/2551) 
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 (9) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้น

โดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ครบ

องค์ประชุม คือไม่ถึง 121 คน  ทำให้ไม่อาจถือเป็นมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ และ

เมื่อการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการเป็นการประชุมโดยมิชอบด้วย

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 126 วรรค 1 แล้ว การลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเป็นการ 

ลงมติโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 วรรค 1 (1)  มีผลให้

กระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในวาระที่หนึ่งขั้น

รับหลักการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่สามารถนำไปสู่การพิจารณาในวาระที่สองและ

วาระที่สามต่อไปได้  สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาในวาระที่สองและ

วาระที่สาม ดังนั้น การตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน พ.ศ. . . . .  จึงไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 141 วรรค 2   (คำวินิจฉัยที่ 4/2551) 

(10)ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคสาม  

(คำวินิจฉัยที่ 8/2551) 

(11)  ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดย  

ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สอง ร่างมาตรา 3 

มีจำนวนผู้เข้าประชุมเพียง 92 คน ส่วนร่างมาตรา 4 มีจำนวนผู้เข้าประชุมเพียง 93 คน 

ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น 

คือ ไม่ถึง 121 คน จึงไม่ครบองค์ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม  

ในเวลา 12.07 นาฬิกา มีจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมเพียง 112 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ

จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น คือ ไม่ถึง 121 คน 

จึงไม่ครบองค์ประชุม และไม่อาจถือการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ครบองค์ประชุมดังกล่าว

เป็นการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 126 วรรค 1 ได้ ดังนั้น จึงถือว่าการตราร่างพระราชบัญญัติ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .... ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ อันมีผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

154 วรรค 3 (คำวินิจฉัยที่ 16/2551) 

(12)ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  

และเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคสาม   (คำวินิจฉัยที่ 17/2551) 

     (13)  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 ไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ มาตรา 6   (คำวินิจฉัยที่ 12/2552) 
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 (14) ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และเป็น

อันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคสาม  (คำวินิจฉัยที่ 15/2552) 

 (15)  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....มาตรา 64 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ต้องตกไป

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 วรรค 2  และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ 

ดังกล่าวกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อพิจารณาตามลำดับ (คำวินิจฉัยที่ 1/

2554)    

จากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาประมาณ 14 ปี ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงบทบาท

อำนาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย 

ในสัดส่วนจำนวนที่ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆ ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้ในด้านหนึ่งเป็นการ

ควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา และอีกด้านหนึ่ง เป็นการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับกับประชาชนเป็นกฎหมายที่มี

คุณภาพในด้านเนื้อหาสาระ และผ่านกระบวนการมาโดยถูกต้อง   

ทั้งนี้ การพิจารณาระดับหลักนิติธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาเรื่องกระบวนการหรือ

มาตรการในการควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายหรือกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็น

หลักประกันว่าสังคมจะมีกฎหมายที่มีคุณภาพ ซึ่งจำกัดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่าที่

จำเป็น ภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดกำหนดเท่านั้น  

ในการศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าร่างกฎหมาย

และกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จำนวนรวมทั้งสิ้น 

15 คดี ซึ่งส่วนหนึ่งวินิจฉัยว่ากระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด มีผลให้

ร่างกฎหมายต้องตกไปทั้งฉบับ อีกส่วนหนึ่งวินิจฉัยว่ากฎหมายหรือร่างกฎหมายบางมาตรา หรือ 

บางส่วนขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีผลใช้บังคับเฉพาะมาตราหรือเฉพาะส่วนเท่านั้น  

อันเป็นการควบคุมตรวจสอบในเนื้อหาสาระของกฎหมายหรือร่างกฎหมายแต่ละฉบับนั่นเอง  

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 กำหนดให้สิทธิ

ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วินิจฉัยชี้ขาดว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่ามี

การตื่นตัวยื่นคำร้องตามมาตรานี้จำนวนมากถึง 23 คำร้อง  แต่อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณามากถึง 22 คำร้อง มีเพียงคำร้องเดียวที่รับไว้พิจารณา 

ได้แก่ คำร้องของนายเฉลิม  ปิ่นสกุล (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 212 กรณีพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 52 (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 39 หรือไม่  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

กล่าวโดยสรุป การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีของฝ่ายตุลาการ ซึ่งหมายความรวมทั้ง 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม ไม่เพียงแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมาย ตีความ

กฎหมาย หรือวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงและปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติและ
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บังคับใช้โดยฝ่ายบริหารเท่านั้น  แต่บทบาทที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ 

ยังแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

ประชาชน รวมทั้งตรวจสอบว่าการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและการกระทำทางปกครองของ

เจ้าหน้าที่รัฐและหรือหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ ซึ่ง 

สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของ “นิติธรรม” หรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law)    



ส่วนที่สี่ผลสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ



ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐสภามีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย

ต่างๆ มาบังคับใช้ในสังคม  และเมื่อมีกรณีพิพาทหรือมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ศาลต้องเข้ามาทำหน้าที่

พิจารณาพิพากษาและวินิจฉัยชี้ขาดหรือมีคำสั่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรณีของ

ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน  แม้ว่าใช้ระบบศาลคู่  แต่มีศาลพิเศษ คือศาลรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่

พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ     

การออกกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนอย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้ อาจเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ประกอบกับหลักการที่ประชาชนเป็นเจ้าของ

อำนาจอธิปไตย  ในฐานะผู้ทรงสิทธิ์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจรัฐ  ความพึงพอใจและ

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 

และศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็นส่วนช่วยให้สะท้อนภาพและนำมาซึ่งการปรับปรุง พัฒนาเพื่อสนองตอบ

ต่อความความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด 

สถาบันพระปกเกล้าและองค์กรเครือข่าย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ 

การทำหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2552  มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้     


4.1 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของ ศาลยุติธรรม  
  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐสภา มีดังนี้ 

ตารางที่ 4.7  ร้อยละของประชาชนที่เชื่อมั่นต่อองค์กรต่างๆ 

องค์กร 2544 2545 2546 2547 2549 2550 2551 2552 

ศาลยุติธรรม 73.4 75.0 83.2 86.7 78.1 72.4 68.2 74.2

ศาลปกครอง - 79.7 79.4 83.1 73.5 66.8 62.6 71.3 

ศาลรัฐธรรมนูญ 81.8 74.3 80.7 84.9 74.0 64.6 60.4 68.6 

รัฐสภา 60.6 81.8 69.4 74.7 - 36.5 - -

สมาชิกวุฒิสภา       39.8 47.2

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       36.5 48.5 

   (N = 30,872) (N = 30,872) (N = 2,208) (N = 1,932) (N = 30,600) (N = 34,776) 
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ที่มา: 1.  สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน. 2544. 
 2.  สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน. 2545. 
 3.  สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ 

และประเด็นอื่นๆ. 2546. 
 4.  สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ 

และประเด็นอื่นๆ. พ.ศ. 2547 . 2552 
 5. สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ

และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2549 (ทั่วราชอาณาจักร), 2551. 
 6. สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ

และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2550, 2551 
 7. สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ

และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2551, 2551 
 8. สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ

และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2552 


แผนภูมิ 4.7 ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานต่างๆ  

ระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2552   
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จากตารางที่ 4.7  และภาพที่ 4.7  สรุปผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐสภา ระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2552  

โดยพิจารณาแยกเป็นรายองค์กรและพิจารณาโดยภาพรวม เป็นดังนี้   

ศาลยุติธรรม จากผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน  พบว่าปี พ.ศ.2544 พบว่า 

ประชาชนเชื่อมั่นต่อศาลยุติธรรม ร้อยละ 73.4 และมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนถึงปี 
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พ.ศ.2547 ประชาชนเชื่อมั่นต่อศาลยุติธรรมมากที่สุด คือร้อยละ 86.7 แต่หลังจากนั้นพบว่าความ

เชื่อมั่นได้ลดลงไปเรื่อยๆ คือ  

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของประชาชน กลับลดลงโดยลำดับในปี พ.ศ.2549, 2550, 

2551และ พ.ศ. 2552 คือลดลงเหลือเพียงร้อยละ 78.1, 72.4, 68.2 และ 74.2 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าประชาชนเชื่อมั่นต่อศาลยุติธรรมน้อยที่สุด คือร้อยละ 68.2 ในปี พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นปีที่

วิกฤตการณ์ทางการเมืองของไทยรุนแรงมากขึ้น ภายหลังรัฐประหารปลายปี 2549  

ศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางเริ่มเปิดทำการ เมื่อเดือนมีนาคม 

พ.ศ.2544 ซึ่งจากการสำรวจปี พ.ศ.2545 พบว่าประชาชนเชื่อมั่นต่อศาลปกครองค่อนข้างสูง คือ 

ร้อยละ 79.7 ทั้งๆ ที่เพิ่งเปิดดำเนินการในปีแรก ประชาชนยังมีความเชื่อมั่นมากกว่าศาลยุติธรรม

และศาลรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นว่าในปีเดียวกันนี้ ศาลยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่นร้อยละ 75.0 ส่วน

ศาลรัฐธรรมนูญได้รับความเชื่อมั่นร้อยละ 74.3    

ปี พ.ศ.2546 ความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงจากปี พ.ศ.2545 เล็กน้อย และกลับเพิ่มมาก

ขึ้นเป็นร้อยละ 83.1 ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งนับว่าประชาชนเชื่อมั่นต่อศาลปกครองสูงสุดจากการสำรวจ 

7 ครั้ง อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองที่มากที่สุดนี้  ยังน้อยกว่าความเชื่อมั่นของ

ประชาชนต่อศาลยุติธรรมและศาลรัฐธรรมนูญ คือร้อยละ 86.7 และ 84.9 ตามลำดับ   

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นเมื่อปี พ.ศ.2549, 2550 และปี พ.ศ.2551 ประชาชนมีความเชื่อมั่น

ต่อศาลปกครองน้อยลงตามลำดับจากร้อยละ 73.5, 66.8 และ 62.6 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เป็นร้อยละ 71.3 ในการสำรวจครั้งหลังสุดปี พ.ศ.2552  

ศาลรัฐธรรมนูญ จากการสำรวจพบว่าในช่วงแรกประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ค่อนข้างสูง คือเมื่อปี พ.ศ.2544 ประชาชนเชื่อมั่นมากถึงร้อยละ 81.8  และลดลงเหลือร้อยละ 74.3 

ในปี พ.ศ.2545 กลับมาเชื่อมั่นมากขึ้นในปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2547 คือร้อยละ 80.7 และ 84.9 

ตามลำดับ  

อย่างไรก็ตาม จากปี พ.ศ.2547 ประชาชนเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญสูงสุดนั้น ความเชื่อมั่น

กลับลดลงโดยลำดับในปี พ.ศ.2549, 2550 และ พ.ศ.2551 คือลดลงเหลือเพียงร้อยละ 74.0, 64.6 

และ 60.4 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 68.6 ในปี พ.ศ.2552  

รัฐสภา  ปี พ.ศ.2544 ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐสภาค่อนข้างน้อย คือร้อยละ 60.6 แต่ความ 

เชื่อมั่นเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ.2545 ซึ่งนับเป็นปีที่ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐสภามากที่สุด คือร้อยละ 81.8  

และกลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 69.4 ในปี พ.ศ.2546 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 74.7 ในปี 

พ.ศ.2547 แต่กลับได้รับความเชื่อมั่นน้อยที่สุดในปี พ.ศ.2550 คือร้อยละ 36.5 เท่านั้น ซึ่งนับว่า

รัฐสภาได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนน้อยที่สุดในปีนี้ และน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ วิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อรัฐสภาเช่นนี้ ไม่ควรปล่อย

ให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ต่อไป เพราะมีผลเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐสภา และระบอบ

ประชาธิปไตยแบบผู้แทนโดยตรง    
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ในการนี้ มีการสำรวจความเชื่อมั่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี 

พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 พบว่าทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับความเชื่อมั่น

จากประชาชนน้อยมาก คือ น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ 2 ปี กล่าวคือ ปี พ.ศ.2550 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรได้รับความเชื่อมั่นเพียงร้อยละ 36.5 ในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับความเชื่อมั่น

มากกว่าแต่ก็เพียงแค่ร้อยละ 39.8 เท่านั้น  ความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 

พ.ศ.2552 โดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเชื่อมั่นมากกว่าสมาชิกวุฒิสภา คือร้อยละ 48.5 

และ 47.2 ตามลำดับ ซึ่งผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนเช่นนี้ แสดงให้ประจักษ์ชัดว่า

ประชาชนไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจ “ผู้แทน” ของตนเอง ทั้งๆ ที่เลือกผู้แทนดังกล่าวด้วยตนเอง  

สาเหตุเกิดจากอะไรคงต้องมีการสำรวจตรวจสอบ ทบทวนทั้งในส่วนของบทบาทอำนาจหน้าที่และ

พฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ของบรรดาบุคคลผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย มิเช่นนั้นแล้วเสถียรภาพของ

ประชาธิปไตยทางผู้แทนของไทยคงไปได้ไม่ไกลกว่าที่เป็นอยู่  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปรากฎว่าปี พ.ศ.2547  ประชาชนให้ความเชื่อมั่นสูงที่สุดมากถึง  

3 องค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์กรตุลาการ  กล่าวคือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ 

ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนเกินกว่าร้อยละ 80  แต่กลับลดลงไปโดยตลอดช่วงเวลา 5 ปีต่อมา 

ความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนี้ อาจกลายเป็นวิกฤตศรัทธาได้ หากไม่เร่งค้นหาสาเหตุและ

พยายามป้องกันแก้ไขเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรศาลให้กลับคืนสู่สังคมไทย

โดยเร็ว     

หากพิจารณาภาพรวม จะเห็นได้ว่าปี พ.ศ.2551 ประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์กรต่างๆ น้อยที่สุด 

จากการสำรวจรวม 8 ครั้ง โดยที่ศาลรัฐยุติธรรมซึ่งเคยได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงที่สุดคือ 

ร้อยละ 86.7 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประชาชนลดความเชื่อมั่นเหลือเพียงร้อยละ 68.2 แต่เมื่อ 

เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ก็ยังนับเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นมากที่สุด ศาลปกครองจากที่ 

เชื่อมั่นมากที่สุด  ร้อยละ 83.1 ลดลงเหลือร้อยละ 62.6 และศาลรัฐธรรมนูญจากเชื่อมั่นมากที่สุด 

ร้อยละ 84.9 ลดเหลือร้อยละ 60.4 เท่านั้น     

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นต่อสมาชิกวุฒิสภาในปี พ.ศ.2551 ก็น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 39.8 และ

เชื่อมั่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้อยที่สุดเช่นกัน คือ ร้อยละ 36.5  เท่านั้น   

กล่าวโดยสรุป  แนวโน้มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรศาลเริ่มลดลงนับแต่ปี พ.ศ.2549  

และลดลงอย่างต่อเนื่องไปถึงปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 มาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นในปี พ.ศ.2552    

ซึ่งในส่วนของรัฐสภา และหรือสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยิ่งได้รับความเชื่อมั่น

จากประชาชนน้อยมาก คือไม่ถึงร้อยละ 40  แม้จะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2552 ก็เพิ่มเล็กน้อยเท่านั้น  

ยังไม่ถึงร้อยละ 50     

ผลการสำรวจดังกล่าว สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ในช่วงปี พ.ศ.2549 ต่อเนื่อง

มาจนถึงปัจจุบัน มีความแตกแยกทางความคิด และปรากฏเป็นพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิกในสังคม

ไทยอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งในแต่ละกลุ่มต่างมีความคาดหวัง และความต้องการให้ศาลและรัฐสภา

ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามความประสงค์ของกลุ่มตน และย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีฝ่ายที่พอใจ  
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เห็นด้วย และฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ขององค์กรดังกล่าว

อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 


4.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของศาลยุติธรรม    
  ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐสภา มีดังนี้ 

ตารางที่ 4.8 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการทำงานขององค์กรต่างๆ  

องค์กร 2544 2545 2546 2547 

ศาลยุติธรรม 73.4 75.0 79.3 86.2 

ศาลปกครอง - 79.7 75.3 82.2 

ศาลรัฐธรรมนูญ 81.8 74.3 76.6 83.9 

รัฐสภา 60.6 81.8 68.7 -

   (N = 30,872) (N = 30,872) 

ที่มา:   1. สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน. 2544. 
 2. สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน. 2545. 
 3. สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ  
  และประเด็นอื่นๆ. 2546. 
 4. สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ  
  และประเด็นอื่นๆ. พ.ศ. 2547 . 2547 
 5. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ และประเด็นอื่นๆ  
  พ.ศ. 2547 . 2547 


จากตารางที่ 4.8 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 

ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐสภา ระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ. 2547 โดยพิจารณาแยกเป็นรายองค์กร

และพิจารณาโดยภาพรวม เป็นดังนี้ 

ศาลยุติธรรม นับแต่ปีพ.ศ. 2544 ประชาชนพึงพอใจต่อการทำงานของศาลยุติธรรม คิดเป็น

ร้อยละ 73.4 และมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับทุกปี กล่าวคือ พึงพอใจร้อยละ 75.0 ในปี 

พ.ศ.2545 ร้อยละ 79.3 ในปี พ.ศ.2546  ส่วนปีพ.ศ.2549 ประชาชนพึงพอใจต่อศาลยุติธรรม 

มากที่สุด คือร้อยละ  86.2     

ศาลปกครอง จากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการทำงานของศาลปกครองครั้งแรก ในปี 

พ.ศ.2545 พบว่าประชาชนพึงพอใจร้อยละ 79.7 และลดลงเหลือร้อยละ 75.3 ในปี พ.ศ.2546   

อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจของประชาชนกลับเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 82.2 ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งนับ

เป็นปีที่ประชาชนพึงพอใจต่อศาลปกครองมากที่สุด  

ศาลรัฐธรรมนูญ  ปี พ.ศ. 2544 ประชาชนพึงพอใจต่อการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ  

คิดเป็นร้อยละ 81.8 และความพึงพอใจลดลงเหลือร้อยละ 74.3 ในปี พ.ศ.2545 แต่กลับเพิ่มขึ้นอีก

โดยลำดับ ในปี พ.ศ.2546 คือร้อยละ 76.6 และ พ.ศ.2547 ประชาชนพึงพอใจต่อศาลรัฐธรรมนูญ

สูงสุดคือร้อยละ 83.9  



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

109

หลักนิติธรรม

รัฐสภา  จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2544 พบว่าประชาชนพึงพอใจ  

ต่อรัฐสภาร้อยละ 60.6 ซึ่งนับว่าเป็นระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความ 

พึงพอใจต่อองค์กรอื่นๆ แต่ความพึงพอใจต่อรัฐสภาได้เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 81.8 ในปี พ.ศ.2545 

และปี พ.ศ.2546 กลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 68.7   

จากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จะเห็นได้ว่าประชาชนพึงพอใจศาลยุติธรรม 

มากที่สุด ดังผลของการสำรวจปี พ.ศ.2547 คือร้อยละ 86.2 ในขณะที่พึงพอใจต่อรัฐสภาน้อยที่สุด 

คือ ในปี พ.ศ.2544 ร้อยละ 60.6   

ปีที่ประชาชนพึงพอใจต่อการทำงานขององค์กรต่างๆ มากที่สุด คือป ีพ.ศ.2547 กล่าวคือ 

ประชาชนพึงพอใจต่อองค์กรตุลาการ ทั้งศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ สูงกว่า 

ร้อยละ 80  ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่ประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์กรตุลาการ 

มากที่สุดในปี พ.ศ.2547  

ในขณะที่ประชาชนเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อรัฐสภามากที่สุดในปี พ.ศ.2545 โดยที่เชื่อมั่นและ

พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 81.8  

โดยสรุป หากพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าศาลยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

จากประชาชนมากที่สุด ทั้งๆ ที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนน้อยที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ซึ่งระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนอย่างสูงนี ้เป็น 

สิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมในการอำนวยความเป็นธรรม 

แก่สังคมนั้น ได้รับการยอมรับจากสังคมและเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้อย่างแท้จริง    

ในขณะที่รัฐสภาซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและถือว่าเป็นผู้แทนปวงชน กลับ

ได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากประชาชนน้อยที่สุด ที่น่าวิตกคือปี พ.ศ.2550 ประชาชนเชื่อ

มั่นต่อรัฐสภาเพียงแค่ร้อยละ 36.5 ปี พ.ศ.2551 เชื่อมั่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ 36.5 

เชื่อมั่นต่อสมาชิกวุฒิสภา ร้อยละ 39.8 และปี พ.ศ. 2552 เชื่อมั่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ร้อยละ 48.5 และเชื่อมั่นต่อสมาชิกวุฒิสภา ร้อยละ 47.2 เท่านั้นผลสำรวจความเชื่อมั่นดังกล่าว

สะท้อนภาพวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันตัวแทนปวงชนอย่างมาก  มีผลกระทบต่อ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาของไทยโดยตรง   



บทสรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะ


ประเทศไทยนำหลักนิติธรรมมาใช้สำหรับการปกครองประเทศอย่างชัดเจนในช่วงปี พ.ศ.2540 

ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการเมืองไทยนั่นเอง  โดยที่ได้กำหนดเป็นหลักการ แนวทาง

การปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหรือกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งภาคส่วนต่างๆ มีความตื่นตัวใน

ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม  ในทางปฏิบัตินั้น ยังคงมีปัญหาอุปสรรคที่จำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์

เพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไข เพื่อให้การบังคับใช้หรือการดำเนินการบรรลุผลตามเจตนารมณ์ 

ที่ต้องการการพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายเป็นหลักต่อไป  
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ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการปฏิรูปการเมือง ทำให้ต้องมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร

กำหนดอำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างองค์กรต่างๆ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ กระบวนการ หรือจำต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดย 

หลักการแล้ว รัฐสภาต้องแสดงบทบาทและมีหน้าที่ในด้านดังกล่าว    

ในขณะที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายมากขึ้น มีองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่

ต่างๆ มากขึ้น และมีการขยายสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับภาคประชาชน 

มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความขัดแย้ง ข้อพิพาท เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือกระทบต่อความสัมพันธ์และบทบาทอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กร

ต่างๆ จนต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งสถาบันหลัก คือ ศาล  

ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญต่างมีบทบาทอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อขัดแย้ง ภายในเขตอำนาจ (jurisdiction) ของแต่ละศาลตามที่กฎหมายกำหนด   

โดยรวมจึงอาจกล่าวได้ว่าในยุคปฏิรูปการเมืองนี้ ระบบนิติธรรมถูกนำมาใช้ในฐานะเป็นทั้ง

เครื่องมือและเป้าหมายของการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคประชาชน

และภาครัฐในฐานะผู้ใช้อำนาจรัฐ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้เพื่อปรับบทบาทและ

แนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับสิ่งที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎหมายของรัฐสภา 

การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทหรือคดีของศาล  ซึ่งในเบื้องต้นนี้ ควรต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ

เช่น 

 (1) รัฐสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับใดยังมี

ความจำเป็นอยู่ หากไม่จำเป็นก็ควรยกเลิก หรือหากจำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ใดก็ควรเร่ง

ดำเนินการนำเสนอร่างกฎหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับโดย 

มิชักช้า 

  ในการนี้ หน่วยงานหรือกลไกที่มีอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย หรือ 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือแม้แต่คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรม 

แห่งชาติ 

  ควรได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน อีกทั้งควรมีการเชื่อมประสานการทำงานกับ

รัฐสภาและรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ในการริเริ่มจัดทำ และเสนอร่างกฎหมายที่จำเป็น รวมทั้ง

การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจบันด้วย  

       ทั้งนี้ ตัวอย่างร่างกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน และร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

      (2)  รัฐบาล รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนนิติบัญญัติ 

สำหรับกฎหมายที่จำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม

สอดคล้องกับการทำงานของหน่วยงาน และไม่สร้างภาระทางกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อ

ประชาชนมากเกินความจำเป็น ซึ่งการจัดทำแผนนิติบัญญัตินี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  
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เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานของภาครัฐและเพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการพิจารณา

และตรวจสอบการดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติดังกล่าว    

      (3) ศาลควรพิจารณาปรับบทบาทและแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดี และปรับความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์กรศาลด้วยกันเอง มิให้เกิดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน หรือขัดแย้งในด้าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือการปฏิรูปการเมือง และต้อง 

ไม่ก่อให้เกิดวิกฤตหรือทางตันสำหรับสังคมไทย เช่น การที่ศาลยุติธรรมเปลี่ยนวิธีการ

พิจารณาเป็น “การพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง” ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา 

พิพากษาแต่ละคดีสั้นลง  แต่จะมีคดีที่รอการพิจารณาตามกำหนดนัดเป็นจำนวนมาก  

โดยเฉพาะในศาลชั้นสูงขึ้นไป และการเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกล่าวอาจทำให้ผลการ

พิจารณาคดีมีความรอบคอบลดลง สำหรับศาลปกครองนั้น แม้ว่าจำนวนคดีที่ศาลปกครอง

พิจารณาพิพากษาเสร็จสิ้นจะมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรม แต่

ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองบางกรณีนั้น มีผลต่อสังคมโดยรวมที่มิใช่เฉพาะ 

คู่ความในคดีด้วย ซึ่งแตกต่างจากผลของคำพิพากษาศาลยุติธรรม ในขณะที่บทบาทของ

ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง

กฎหมายและกฎหมายนั้น มีผลโดยตรงต่อการสร้างและธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมในสังคม

ไทย   

 (4) ทั้งรัฐสภาและองค์กรศาล ควรต้องให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของ

ประชาชน และทำการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการเสริม

สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ด้วยหลักทาง

วิชาการ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย   

แม้ว่ารัฐสภาและองค์กรศาลจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ 

ทุกฝ่ายต้องยึดเป้าหมายร่วมกัน คือ การเสริมสร้างสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมาย  ซึ่งทุกคนไม่ว่าเป็น

ชนชั้นปกครองหรือประชาชนทั่วไปต้องเสมอภาคกันตามกฎหมาย (Equality before the Law)  

ซึ่งมิใช่เสมอภาคกันตามลายลักษณ์อักษรที่กำหนดไว้แต่เพียงเท่านั้น ความเสมอภาคต้องบังเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่ทุกคนในสังคมรับรู้และสัมผัสได้จริง โดยที่ทุกฝ่ายรวมไปถึงประชาชนไทย

ทุกคนต้องเคารพเชื่อฟังและยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยต่างก็เชื่อมั่นว่าเป็นกฎหมาย 

ที่มีคุณภาพและมีความเป็นธรรมที่บริบูรณ์สำหรับทุกคนทุกฝ่าย ดังนี้แล้ว เราคงไม่ต้องเรียกร้องหรือ

พยายามจัดตั้งองค์กรว่าด้วยหลักนิติธรรมอีกต่อไป เพราะหากกลไกที่รับผิดชอบโดยตรงต่างๆ 

ทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ของตนแล้ว สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีหลักนิติธรรมซึ่งมีความยั่งยืน

มั่นคงเพราะเป็นสิ่งเกิดขึ้นเองตามปกติตามธรรมชาติ
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1.	 บทนำ	

หากจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  

คงมิอาจเลี่ยงที่จะกล่าวย้อนกลับไปกว่าทศวรรษนับตั้งแต่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการกระจาย

อำนาจ ทั้งที่ปรากฏในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และหมวด 9 การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ ผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน

รับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเองได้เป็น

อย่างดี ประกอบกับได้บัญญัติให้มีกฎหมายสำคัญขึ้น ได้แก ่“พระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542” 

โดยมีสาระสำคัญหลายประการ อาทิ การกำหนดให้มีคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำหรบัแผนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็แผนกำหนด 

แนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำหนดขอบเขตการให้บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง กำหนดการจัดสรรภาษีอากร  

เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางการถ่ายโอน

บุคลากร กำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมาย และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โดยมีแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น กำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และระยะเวลาการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ 

และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรายละเอียด ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ  

มีสภาพเป็นกฎหมายที่มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามที่

แผนปฏิบัติการฯ ระบุไว้ โดยแผนทั้งสองนั้นจะต้องมีการทบทวนใหม่ทุก 5 ปี 

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคงเจตนารมณ์

ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบัญญัติเพิ่มเติมให้กฎหมายกำหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอำนาจต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นตามระดับความ

สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งกำหนดระบบตรวจสอบ

และประเมินผลไว้ ฉะนั้น สามารถกล่าวได้ว่าการกระจายอำนาจในทศวรรษที่ผ่านมา 
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มีแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ  

เนื้อหาบทความฉบับนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในช่วงปี พ.ศ. 

2552-2553 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาการบังคับใช้ของแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) เพื่อชี้ให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันของการกระจายในประเด็น

สำคัญ ได้แก่ การถ่ายโอนภารกิจ การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอน

บุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งนำ

เสนอผลการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณี

ตัวอย่าง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากการกระจายอำนาจที่เป็นรูปธรรม

และบทสรุป 

พึงระลึกว่าการติดตามความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในบทความนี้ใช้วิธีวิเคราะห์เชิง

กฎหมาย (legal approach) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นแนวทางที่ช่วยให้ประเมินความก้าวหน้าของ

การผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจของไทยเราได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลสนับสนุนในเชิง

ประจักษ์ ในอนาคต หากมีข้อมูลต่างๆ สมบูรณ์มากขึ้นอาจใช้แนวทางประเมินผลการกระจายอำนาจ

ในมิติอื่นเพิ่มขึ้นได้ อาทิ การวิเคราะห์ผลของการกระจายอำนาจด้วยวิธีเศรษฐมิติ การประเมินผล

สำเร็จของการให้บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นด้วยกรอบวิเคราะห์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

เป็นต้น  


2.	ความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจให้แก่	
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วงปี	พ.ศ.	2552-2553	

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปรับโครงสร้างระบบการเมือง

การบริหารในรัฐสมัยใหม่ที่มีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยการบริหาร/การปกครอง

ในระดับย่อยจากการรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลางมาเป็นการกระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

และทรัพยากรทางการบริหารอันได้แก่งบประมาณและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตลอดจนมีการพัฒนากลไกที่ส่งเสริมและตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการเสนอความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้

ในแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) ที่ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนิน

การด้านต่างๆ ที่สำคัญ 5 ด้าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

	 2.1	การถ่ายโอนภารกิจ

 เงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ

การถ่ายโอนภารกิจและจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองไม่ให้มีความซ้ำซ้อน ความสำเร็จในการกำหนดขอบเขต 

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการกระจายอำนาจและ 

มีความสัมพันธ์กับการกำหนดขอบเขตการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Expenditure Assignment) และการให้อำนาจด้านรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Revenue Assignment) ทั้งนี้หลักการสำคัญในการถ่ายโอนภารกิจประกอบด้วย (สำนักงาน 

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551: 20-24) 

      1)  การถ่ายโอนภารกิจต้องไม่ครอบคลุมงานหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  

การพิพากษาคดี การต่างประเทศและการเงินการคลังของประเทศโดยรวม 

      2)  กรณีภารกิจของรัฐวิสาหกิจหากเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือเมื่อพิจารณาตามความ 

เหมาะสมและประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับแล้วให้สมควร

ถ่ายโอน และหากภารกิจนั้นเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ควรมีการ

กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการในลักษณะของการให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแทน 

      3)  คำนึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก  

หากผลลัพธ์และผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  

ให้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แต่หากผลลัพธ์และผลกระทบเกิดขึ้น

กับประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งหรือภารกิจที่ถ่ายโอน 

มีต้นทุนสูงและ/หรือเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง อาจถ่ายโอน

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง 

อาจร่วมกันดำเนินการ 

      4)  งานหรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายดำเนินการครอบคลุมหลายจังหวัดหรือมีผลกระทบนอกเขต

พื้นที่จังหวัดให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ 

      5)  การพิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และแต่ละแห่ง

พิจารณาจากรายได้ บุคลากร จำนวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คุณภาพ 

ในการให้บริการและประสบการณ์ทางการบริหาร คำนึงถึงความคุ้มค่าและการประหยัด

จากขนาดการลงทุนที่เหมาะสม และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเหล่านั้น เพื่อกำหนด

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายโอนภารกิจได้ 

      6)  การถ่ายโอนภารกิจของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาถ่ายโอนทั้งภารกิจ  

งบประมาณ และบุคลากร และทรัพย์สินภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้อง 

ถ่ายโอนไปพร้อมกัน 

      7)  ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมรับถ่ายโอน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านขีดความ

สามารถและสาเหตอุืน่ใด องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้อาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อื่น หรือร้องขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแทนไปพลางก่อน หรือดำเนินการร่วมกับ
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การกระจายอำนาจ

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของ

รัฐหรือภาคเอกชนให้ดำเนินการแทนได้ 

ทั้งนี้รูปแบบของการถ่ายโอนภารกิจ (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, 2551: 24-25) ม ี6 ลกัษณะ คอื 1) ภารกจิทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ดำเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะเอง เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

หรือผลิตบริการสาธารณะนั้นๆ ได้เอง โดยมีกฎหมายให้อำนาจไว้แล้ว 2) ภารกิจที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่อาจซื้อบริการจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นอื่น เพราะเป็นภารกิจที่ต้องใช้เทคนิค ทักษะ วิชาการ ความรู้ความชำนาญและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้เองหรือดำเนินการเอง

แล้วไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มทุน 3) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในลักษณะความร่วมมือหรือรูปแบบสหการซึ่งเป็นภารกิจที่มี 

ผลกระทบต่อประชาชนไม่เฉพาะเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือต้องลงทุนจำนวนมากและไม่คุ้มค่าหาก

ต้องดำเนินการเอง 4) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับรัฐ (Shared 

Function) เป็นภารกิจที่รัฐโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบางส่วนรัฐก็ยังคง

ดำเนินการอยู่ 5) ภารกิจที่รัฐยังคงดำเนินการอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะดำเนิน

การได้ เป็นภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในภารกิจ

เดียวกัน และยังคงกำหนดให้รัฐดำเนินการอยู่ต่อไป 6) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มอบหมายเอกชนดำเนินการแทน อย่างการให้สัมปทาน เป็นต้น  

แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

1) พ.ศ. 2543 ได้จำแนกประเภทภารกิจที่ถ่ายโอนออกเป็น 6 ด้าน ดังตารางที่ 5.1  

ตารางที่ 5.1 ประเภทภารกิจที่ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน 

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) 

ประเภทภารกิจ รายละเอียดภารกิจ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ แหล่งน้ำ ระบบประปา
ชนบท การจัดให้มีและควบคุมตลาด การผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์พัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การนันทนาการด้านการ 
ส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาในระบบ/ 
นอกระบบ การสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ และการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับ 
ที่อยู่อาศัย 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
และส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ 
พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว 

การวางแผน การพฒันาเทคโนโลย ีการสง่เสรมิการลงทนุ การพาณชิยกรรม 
การพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
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ประเภทภารกิจ รายละเอียดภารกิจ 

ด้ านการบริหารจั ดการและการ
อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า  
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การดูแลรักษาที่สาธารณะ  

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 



ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 1) ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงาน 

กรม กระทรวง ทบวง ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 245 ภารกิจจากหน่วยราชการ 57 กรม ใน  

15 กระทรวง และ 1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ซึ่งในขณะนี้ 

ได้มีการดำเนินการถ่ายโอนแล้ว 181 ภารกิจ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.87 ส่วนสาระของแผน

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดจำนวน 114 ภารกิจ

จากหน่วยราชการ 37 กรม/สำนัก ใน 15 กระทรวง 1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง และ 1 รัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันได้ดำเนินการถ่ายโอนแล้ว 57 ภารกิจ หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 50.00  สำหรับภาพรวมของภารกิจประเภทต่างๆ ที่ดำเนินการถ่ายโอนแล้วตาม 

แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 แสดงดังตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 จำนวนภารกิจที่ถ่ายโอนและภารกิจที่ดำเนินการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ 

ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จำแนกตามประเภทภารกิจ 

ประเภทภารกิจ 

แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 1) แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) 

จำนวนภารกิจ 
ที่จะถ่ายโอน 

จำนวนภารกิจ 
ที่ถ่ายโอนแล้ว 

จำนวนภารกิจ 
ที่จะถ่ายโอน 

จำนวนภารกิจ 
ที่ถ่ายโอนแล้ว 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87 71 45 n.a. 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 103 70 19 n.a. 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

17 9 22 n.a. 

ด้านการวางแผน การส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชยกรรม และ 
การท่องเที่ยว 

19 14 18 n.a. 

ด้านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

17 15 8 n.a. 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 2 1 n.a. 

รวม 245 181 (73.87) 114 57 (50.00) 

หมายเหตุ    n.a. หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
ที่มา :    สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) สามารถแบ่งประเภทภารกิจที่ถ่ายโอนได้ 

4 ประเภทคือ ภารกิจที่สามารถถ่ายโอนได้ทันที ภารกิจที่ต้องผ่านการประเมินความพร้อม ภารกิจ 

ที่มอบอำนาจอนุญาต และภารกิจที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถพิจารณาสถานะ

ความก้าวหน้าในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจนับตั้งแต่บังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) จนถึง

ปัจจุบัน ดังตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3 ความก้าวหน้าการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) 

ประเภทภารกิจ งาน/กิจกรรม ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทยอยถ่ายโอน ถ่ายโอนแล้ว 

1) ภารกิจที่สามารถถ่ายโอน
ได้ทันที 

56  
(49.12%) 

- 4 14 38 

2) ภารกิจที่ต้องผ่านการ
ประเมินความพร้อม 

10  
(8.77%) 

1 5 4 - 

3) ภารกิจที่มอบอำนาจ
อนุญาต 

8  
(7.02%) 

- - - 8 

4) ภารกิจที่ต้องปรับปรุงและ
แก้ไขกฎหมาย 

40  
(35.09%) 

19 10 - 11 

รวม 114  
(100%) 

20  
(17.54%) 

19  
(16.67%) 

18  
(15.79%) 

57  
(50%) 

ที่มา:  ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2553) 


ภารกิจประเภทที่ 1 ภารกิจที่สามารถถ่ายโอนได้ทันที  

ประกอบด้วย 

๏ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 งาน/กิจกรรม ได้แก่ 

 1) งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์ ของกรมทางหลวง การถ่ายโอน

ภารกิจนี้เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากกรมทางหลวงเห็นว่าภารกิจนี้เป็นการดำเนินการ

บนโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณการจราจรมาก และมีความเร็วสูง  

จึงเป็นการยากที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

 2) งานก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งทางกรมขอสงวนงาน

ก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบส่งน้ำในไร่นาในพื้นที่ที่มีการจัดทำระบบอนุรักษ์

ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินตามกฎหมาย เพราะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

 3) งานห้องสมุดประจำอำเภอ/จังหวัด ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังมิได้

มีการถ่ายโอนห้องสมุดของการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่ อบจ.และเทศบาล เนื่องจาก
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ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 

การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดย พ.ร.บ.การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนของ

สำนักงาน กศน.ทุกแห่งเป็นห้องสมุดของสถานศึกษา และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานอกโรงเรียน ประกอบกับรัฐบาล

กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.จัดตั้งห้องสมุดประชาชนเพิ่มขึ้นให้

ครบทุกอำเภอเพื่อให้มติการอ่านเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลบรรลุผล 

 4)  งานการจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ของกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง เนื่องจากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผน

ถ่ายโอนภารกิจนี้ในรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับรัฐ 

(Shared Function) แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติระหว่างรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน เพื่อแบ่งเบาภาระของกรมฯ และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป 

๏ ภารกิจที่ทยอยถ่ายโอน 14 งาน/กิจกรรม ประกอบด้วย งานทางหลวงแผ่นดิน  

งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน งานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (อปท.บางแห่งไม่พร้อมและปฏิเสธ

การรับโอนภารกิจ) และงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารของกรมทางหลวง  

งานทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายย่อยและถนนโครงข่ายสายรองที่ไม่สำคัญของกรมทางหลวง

ชนบท งานก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการดูแลชลประทาน

ขนาดเล็กของกรมชลประทาน งานดูแลถังเก็บน้ำขนาดเล็ก และงานก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น และระบบส่งน้ำ

ของกรมทรัพยากรน้ำ งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล งานพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาลเดิม และงานซ่อมบำรุง

รักษาเครื่องสูบน้ำแบบบ่อน้ำลึกของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งานศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุของ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และงานควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ 

๏ ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว 38 งาน/กิจกรรมประกอบด้วย งานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

และงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ งานบำรุงรักษาถนนลูกรัง การดูแล

บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ขุดลอกคลอง ขุดลอกแหล่งน้ำ ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค การขุดเจาะและ

ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล การก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานก่อสร้างและบำรุง

รักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งทุกแม่ล้ำ/ลำน้ำยกเว้นแม่น้ำที่เป็นแนวชายแดนระหว่างประเทศและ 

แนวชายฝั่งทะเลของกรมโยธาธิการและผังเมือง งานสถานีขนส่งทางน้ำ (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) ของ

กรมเจ้าท่า งานสำรวจทำแผนที่ของกรมทรัพยากรน้ำ งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์  

งานสถานสงเคราะห์คนชรา งานสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง งานสถานสงเคราะห์คนพิการ เด็กพิการ 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์

ชาวเขาของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ งานถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา และ

งานถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) ของกรมการศาสนา งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้
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เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการข้อมูล 

นักลงทุน งานศึกษาลู่ทางการลงทุนในแต่ละท้องถิ่น งานเผยแพร่ข้อมูลและการลงทุน และงาน 

ส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน งานกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และงาน 

เผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานการวางแผนการ

ท่องเที่ยว งานปรับปรุงดูแลสถานที่ท่องเที่ยว และงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักพัฒนาการ

ท่องเที่ยว งานจัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

รูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงาน 

จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

งานส่งเสริมอาสาพัฒนาป่าชุมชนของกรมป่าไม้ งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานเกี่ยวกับพื้นที่ป่า

เพื่อการอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และงานส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รณรงค์ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การจัดการขยะในครัวเรือนและโรงเรียนของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ภารกิจประเภทที่ 2 ภารกิจที่ต้องผ่านการประเมินความพร้อมของส่วนราชการ  

ประกอบด้วย 

๏ ภารกิจที่ยังไม่ดำเนินการ 1 งาน/กิจกรรม ได้แก่ งานโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล

ทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขต้องจัดทำเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนรับถ่ายโอน พร้อมทั้งกำหนดให้เป็น

ทางเลือก หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความพร้อมให้สามารถรับโอนได้หรืออาจดำเนินการ

ร่วมกับรัฐ 

๏ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 งาน/กิจกรรม ได้แก่ งานส่งเสริมการอาชีวศึกษา และ

งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะหรือตาม

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล และ

งานจัดทำทะเบียนสัตว์พาหนะของกรมการปกครอง (กรมการปกครองชะลอการถ่ายโอนภารกิจ 

ของกรมฯ และขอถอนภารกิจออกจากแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

๏ ภารกิจที่ทยอยถ่ายโอน 4 งาน/กิจกรรม ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานสถานีอนามัยของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การถ่ายโอนภารกิจดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากประสบปัญหาด้าน

บุคลากรที่ยังขาดความแน่ใจในเรื่องอัตรา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อถ่ายโอน 

ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

122

กา
รก
ระ
จา
ยอ
ำน
าจ


ภารกิจประเภทที่ 3 ภารกิจที่มีการมอบอำนาจอนุญาตตามพระราชบัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจประเภทนี้ได้มีการดำเนินการโดยส่วนราชการออกคำสั่ง/ประกาศมอบอำนาจตาม 

พระราชบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้ว จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ 1) คำสั่ง 

กรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการมอบอำนาจบริหารจัดการสถานีขนส่งทางน้ำ (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) 

ตามพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับการแต่งตั้ง

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตรา รับแจ้งการประกอบกิจการ ตรวจตราสถานประกอบ

กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจตราและพิจารณาอนุญาตสถานประกอบกิจการเชื้อเพลิง ตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 3) คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ

การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานโดยมีอำนาจ 

แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

4) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 โดยให้อำนาจการดำเนินการเปรียบเทียบปรับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นกรณีคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5) คำสั่งกระทรวง

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการอนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมและรับข้อร้องเรียน/เหตุเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงานของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 6) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตผูกขาดหรือ

สัมปทานทำไม้หวงห้ามในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ผู้บริหารกับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาป่าไม้ในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ของกรมป่าไม้ 7) ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการให้ผู้บริหารกับพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่

ในการบริหารจัดการดูแลรักษาป่าสงวนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน 

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ 8) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการให้ 

ผู้บริหารกับพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศสองฉบับสุดท้ายนี้

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

ทั้งนี้ ภารกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นเจ้าพนักงานโดยมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้มีการดำเนินการตาม 

กฎหมายนั้นๆ  

ภารกิจประเภทที่ 4 ภารกิจที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย  

๏ ภารกิจที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 19 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก  

พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับงานถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร และงานรับ

จดทะเบียนรถยนต์ของ อบจ. และ กทม. ซึ่งเป็นภารกิจของกรมการขนส่งทางบก พ.ร.บ.การเดินเรือ
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ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 เกี่ยวกับการให้อนุญาตเดินเรือโดยสารในพื้นที่ กทม. และเมืองพัทยา 

และการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำของกรมเจ้าท่า พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการ

อนุญาตขุดเจาะและใช้น้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

พ.ร.บ.รักษาคูคลอง รศ. 121 พ.ร.บ.คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  

พ.ศ. 2535 โดยส่วนใหญ่เป็นงานด้านการจราจร อาสาจราจร วิศวกรรมจราจร การจัดการจราจร 

ในเขตพื้นที่ กทม.และเมืองพัทยา และการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ต่างๆ ซึ่งอยู่ในความ 

รับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมทางหลวงชนบท พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 

พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร 

พ.ศ. 2487 และ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับ

การรับจดทะเบียนชื่อบุคคล จดทะเบียนครอบครัว การอนุญาตตั้งสถานบริการในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การรับเรื่องและให้อนุญาตในการเรี่ยไร และการควบคุมการขายทอดตลาดและ

ค้าของเก่า ซึ่งงานเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง พ.ร.บ.การทำงานของ 

คนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เกี่ยวกับงานแจ้งข้อมูล/อนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานของกรมการจัดหางาน 

พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 

2535 ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 

คณะกรรมการทุกระดับ และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต

อุทยานแห่งชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่

ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ร.บ. 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็น 

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่

ควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ 

๏ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 10 ฉบับ ประกอบด้วย  

ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... โดยกรมทรัพยากรน้ำ แก้ไขเพิ่มเติมให้มีผู้แทนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำ ร่าง พ.ร.บ.น้ำบาดาล 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตรา

ข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กรมทรัพยากร 

น้ำบาดาลกำหนด และให้ค่าใช้น้ำบาดาลนั้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ร่าง พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยกรมชลประทาน กำหนดให้ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบการชลประทานราษฎร์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

รา่ง พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. .... โดยกรมชลประทาน สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทางน้ำชลประทาน และสามารถเรียกเก็บค่าเสียหาย

จากผู้กระทำผิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่การชลประทาน โดยรายได้ตกเป็นขององค์กรปกครอง



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

124

กา
รก
ระ
จา
ยอ
ำน
าจ


ส่วนท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำผังเมืองเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบจ.อาจร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด กรณีที่ผังเมืองคาบเกี่ยว

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการตกลงร่วมกัน และกำหนดให้มีผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการผังเมืองทุกระดับ ร่าง พ.ร.บ.หอพัก (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  

ร่าง พ.ร.บ.คนขอทาน พ.ศ. .... โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุม 

การขอทาน พ.ศ. 2484 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการด้าน

สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่พ้นจากผู้รับการสงเคราะห์ รับแจ้งการขอทาน  

มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสงเคราะห์คนขอทาน และมีส่วนร่วมและสนับสนุน

หน่วยงานของรัฐในการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์  

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องด้วยเป็นการแก้ไขบทบัญญัติให้ผู้บริหารหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. 

การสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องด้วยเป็นการแก้ไขบทบัญญัติ

ให้ผู้บริหารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมาย 

พร้อมทั้งเพิ่มนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็น

กรรมการสาธารณสุข และร่าง พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยกรมศิลปากร กำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น 

เจ้าหน้าที่ กำหนดผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกำหนดระดับความสำคัญของ

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลโบราณ

สถานและโบราณวัตถุ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการและดูแล

รักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความสำคัญในระดับชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีอำนาจกำหนด

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้เข้าชมโบราณสถานในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

รายได้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๏ ภารกิจที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 11 ฉบับ ประกอบด้วย 

พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้ทางหลวง 

ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทางหลวงท้องถิ่นและให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการทางหลวงทำหน้าที่กำกับตรวจตราและควบคุมงานทางที่เกี่ยวกับ

ทางหลวงท้องถิ่น และมีอำนาจให้สัมปทานในการสร้างหรือบำรุงรักษา โดยเก็บค่าใช้ทางไม่ว่าระดับ

พื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไข 

เพิ่มเติมให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้เปรียบเทียบ

ปรับ รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กำหนดให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ในการอนุญาตให้ขุดดินและถมดิน และมีอำนาจ 

เปรียบเทียบปรับ รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
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พ.ศ. 2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น รับผิดชอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ร.บ.ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงาน

ตาม พ.ร.บ.ในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้เปรียบเทียบปรับ และบัญญัติให้ค่าธรรมเนียมค่าปรับเป็น

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ร.บ.การรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมาย  

รับผิดชอบโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กำหนดให้ผู้บริหาร 

ท้องถิ่น (อบจ., กทม. และเมืองพัทยา) แต่งตั้งพนักงาน/ข้าราชการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และ 

นายทะเบียนพาณิชย์พิจารณาจดทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงรายการ 

จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการพาณิชย์ การออกใบแทน การรับรองสำเนาเอกสาร การจดทะเบียน

พาณิชย์ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับเรื่องการขอจดทะเบียนพาณิชย์  

รับผิดชอบโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 กำหนดให้พนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจ ชั่ง ตวง วัด รับผิดชอบโดยกรมการค้าภายใน และ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 

และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 รับผิดชอบโดยกรมสรรพสามิต ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาตการจำหน่ายในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียบร้อยแล้ว แต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 มีมติให้ถอนร่างกฎหมายเพื่อ 

กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ภารกิจประเภทที่ 3 และ 4 เป็นภารกิจที่ต้องแก้ไขกฎหมายซึ่งใช้ระยะเวลาในการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) และต้องบรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) ต่อไป ประกอบกับการแก้ไขกฎหมายนั้นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 

     (1)  กรณีส่วนราชการได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ โดยภารกิจนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย บรรดาค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามที่ได้รับการถ่ายโอนย่อมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่บัญญัติ 

ไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (17) มาตรา 24 (11) และมาตรา 25 (19) ที่กำหนด

เป็นหลักทั่วไปให้บรรดาค่าธรรมเนียมในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล เมืองพัทยา อบต. อบจ.หรือ กทม. เป็นเจ้าหน้าที่ 

ดำเนินการภายในเขตท้องถิ่นของตนตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ประกอบกับในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายที่กำหนดรายได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางประเภทก็ได้กำหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น 

บรรดาค่าธรรมเนียมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมา จึงตกเป็นรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ต้องนำส่งคลัง 
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     (2)  กรณีส่วนราชการได้กำหนดหรือแต่งตั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจให้แก่

ส่วนราชการ ไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นกรณีของการถ่ายโอนภารกิจตามที่ 

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือเป็นกรณี

ที่ส่วนราชการนั้นดำเนินการเองตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เพื่อเป็นการอำนวย 

ความสะดวกให้กับประชาชน การปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ย่อมเป็นการดำเนินการแทนส่วนราชการ  มิใช่เป็นกรณีที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนั้น บรรดาค่าธรรมเนียม

และค่าใบอนุญาตที่ได้รับมาจึงเป็นการรับมาในฐานะผู้กระทำการแทนส่วนราชการ และ 

ไม่ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องนำรายได้นั้นส่งคลัง 

     (3)  กรณีที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีการ

ถ่ายโอนภารกิจใดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ภารกิจที่จะถ่ายโอนนั้นจำเป็นต้อง

แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสียก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถปฏิบัติภารกิจ 

ดังกล่าวได้ ตราบใดที่ยังมิได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ย่อมยังไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจนั้นได้ และยังไม่อาจเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่า 

ใบอนุญาตได้ แต่ถ้าหากแก้ไขกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมหรือค่าใบอนุญาตย่อมตกเป็น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ด้านการถ่ายโอน

ภารกิจที่ผ่านมายังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพบกับ

ปัญหาสำคัญหลายประการ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552: 109-111) ได้แก่ 

 1)  ขาดการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่ทำหน้าที่ให้

บริการสาธารณะ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจ 

 2)  ขาดความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้

บริการสาธารณะในพื้นที่ ยังคงมีความซ้ำซ้อน มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และต้นทุนในการจัดบริการ 

 3)  หน่วยงานราชการมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะเดิมพยายามสร้างงานใหม่ให้ตนเอง

ซึ่งคล้ายคลึงกับภารกิจที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว บางหน่วยงาน 

สร้างงานใหม่ขึ้นมาและมอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปดำเนินงานทั้งที่

ภารกิจเดิมก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน 

 4)  ปัญหาติดขัดด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน บางภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่สามารถดำเนินการได้โดยอิสระ เนื่องจากการให้บริการสาธารณะในงานหลายประเภท

อยู่ภายใต้กรอบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยด้านกฎหมายส่งผลให้เกิด

ความล่าช้าในการให้บริการตามไปด้วย 
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 5)  อัตรากำลังของท้องถิ่น บางแห่งมีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมการให้

บริการเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของท้องถิ่น 

 6)  ปัญหาด้านความเพียงพอของรายได้เพื่อรองรับการให้บริการสาธารณะ รายได้ของ 

ท้องถิ่นมีไม่เพียงพอสำหรับการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงต่อความต้องการของ

ประชาชน การให้บริการสาธารณะจึงเป็นการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบภาระหน้าที่ขั้นต่ำ

เพียงเท่านั้น  

 7)  การบูรณาการแผนงานในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีแนวโน้มทำให้ เกิด 

การแทรกแซงการทำงานจากจังหวัดหรือส่วนกลางได้ 

จากสภาพปัญหาข้างต้น เราจึงกล่าวได้ว่าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีความก้าวหน้าไปเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น หากจะผลักดันการกระจายอำนาจให้ก้าวหน้าได้ 

ต่อไปนั้น ควรมีการแก้ไขและลดข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความชัดเจน ขณะเดียวกันรัฐควรมีแนวทาง 

ในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจที่ได้รับ 

ถ่ายโอนอย่างมีความรับผิดชอบและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ 

 2.2	การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อรัฐบาลได้ถ่ายโอนภารกิจมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้มีบทบาทหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารโดยเฉพาะทรัพยากร

ทางการเงินจากรัฐบาลมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเกิดขึ้นควบคู่กัน เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิม และภารกิจที่

ได้รับการถ่ายโอนมาจากส่วนราชการ  

 โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการจัดบริการสาธารณะ

ปัจจุบันมีที่มาจากหลายแหล่ง ทั้งกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท1  

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติที่มาของรายได้ไว้ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่  

 1)  รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองทั้งที่มาจากภาษีอากร (Tax revenues) 

และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร (Non-tax revenues) ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี

บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ภาษีบำรุงท้องถิ่นจากยาสูบ 

น้ำมัน ค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รายได้จาก

สาธารณูปโภค รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้เบ็ดเตล็ด 

 1  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
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 2)  รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ ซึ่งประกอบด้วย

ภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บให้ทั้งจำนวนและภาษีที่รัฐจัดเก็บเพิ่มให้ (Surcharge Taxes) 

ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพ

สามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรม ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ รายได้

ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ภาษีการพนัน 

 3)  รายได้จากภาษีอากรที่รัฐบาลต้องแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายภาษี

มูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 4)  รายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

 5)  รายได้จากการกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ รวมถึงเงินกู้

จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ และการออก

พันธบัตร ซึ่งรายได้ประเภทนี้ต้องมีการออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็น

ชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 ทั้งนี้ การจัดสรรภาษีต่างๆ รวมทั้งเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี 

หลักเกณฑ์/วิธีการจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแตกต่างกันไป2

 นอกจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ระบุถึงแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ แล้ว 

ยังมีบทบัญญัติที่กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการดำเนนิการตามอำนาจและหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม (มาตรา 30 (4)) โดยกำหนดให้ช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี คือ พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 

คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยเพิ่มสัดส่วนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

แก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง 

และโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย      

 2  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
รายงานประจำปี 2552 (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553). 
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 ทั้งนี้เราสามารถพิจารณาภาพรวมความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจทางการคลัง 

ได้จากข้อมูลสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาลในตารางที่  5.4  

ซึ่งพบว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544-2549 เป็นต้นมาแม้ว่ารัฐบาลสามารถจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.68, 21.88, 22.19, 22.75, 23.50 และ 24.05 ตามลำดับ  

แต่รัฐบาลก็มิอาจจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามสัดส่วนร้อยละ 35 ภายใน

ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจที่ต้องใช้งบประมาณจำนวน

มาก ได้แก่ ภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการด้านสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นได้ในระยะเวลาที่กำหนด (วีระชัย ชมสาคร, 2554: 138) จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง กำหนดให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไปให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีจุด

มุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล 

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ประกอบกับเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 

เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2549 ส่งผลให้การจัดสรร

รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2553 เป็นต้นมามีสัดส่วนต่อ 

รายได้รัฐบาลเกินกว่าร้อยละ 25 และเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีเท่านั้น ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 

25.17, 25.20, 25.82 และ 25.26 ตามลำดับ (ตารางที่ 5.4) 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสำคัญ แต่ก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระทางการคลังหรือพึ่งพา

ตนเองทางการคลังได้มากขึ้น กล่าวคือจากข้อมูลพบว่ารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้และเงินอุดหนุนนั้นถือเป็นแหล่งรายได้/รายรับที่สำคัญของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ทว่ารายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองนั้นมีสัดส่วน 

ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโครงสร้าง

รายรับปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการทำให้เกิดความ

เป็นอิสระทางการคลังและลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนรายได้จาก

เงินอุดหนุนเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดเก็บเองนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.5-12 เพียงเท่านั้นนับตั้งแต่มีการดำเนินการตามแผนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นมา ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐยังไม่

ประสบความสำเร็จมากนักในการกระจายอำนาจทางการคลังโดยการ ปรับปรุงรายได้ และปรับ

โครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ยัง

ขาดความกระตือรือร้นและแรงจูงใจที่จะพัฒนารายได้และการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและการจัด

เก็บภาษีหรือค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมประเภทใหม่ๆ อีกทั้ง อัตราภาษีและการขยายฐานภาษีท้องถิ่น

ไม่สะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่และความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ทำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
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 นอกจากประเด็นปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ประเด็น

การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาลก็ยังคงเป็นปัญหาและมีข้อควร

พิจารณาสำคัญหลายประการเช่นกัน ได้แก่ (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2553; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ

คณะ, 2552; และ วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2554) 

      1)  ความทับซ้อนของโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

ยังมีอยู่มากตัวอย่างเช่น รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทุกประเภทมีส่วนร่วมในการรับจัดสรรจากรัฐบาลเหมือนๆ กันทุกประเภท หรือ  

ค่าภาคหลวงแร่ และปิโตรเลียม ทำให้เกิดการแย่งชิงรายได้ด้วยกันเองระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาการจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภทในแต่ละปีงบประมาณ  

      2)  โครงสร้างรายได้ที่มีการใช้อยู่ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของโครงสร้างเศรษฐกิจ

และสังคม โดยเฉพาะความเป็นเมืองและชนบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระหว่างเทศบาลและ อบต. ที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างกายภาพทาง

ภูมิศาสตร์และความต้องการบริการสาธารณะแตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาแหล่ง 

รายได้ตามศักยภาพความเจริญในพื้นที่ยังไม่สามารถสะท้อนความต้องการและ 

ความแตกต่างของบริการสาธารณะของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นไม่อาจทำได้ รวมทั้ง

ทำให้โครงสร้างรายได้ที่จะสร้างรายได้ให้เพียงพอกับต้นทุนการใช้จ่ายจึงเป็นเรื่อง 

ยากลำบาก 

      3)  ข้อมูลและตัวแปรที่นำมาใช้ในการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีจำกัด ไม่สามารถสะท้อนความแตกต่างของภาระการใช้จ่ายและหน้าที่ที่แตกต่างกัน

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงทำให้ช่องว่างความแตกต่างทางการคลังของ

รายรับและรายจ่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น เพราะต้นทุนการ

ใช้จ่ายแต่ละภารกิจกับขนาดรายรับที่จัดสรรไม่มีความเชื่อมโยงกัน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดรายรับน้อยแต่มีภารกิจที่มีต้นทุนในการจัดการสูงจะไม่มีโอกาสได้

รับการจัดสรรรายได้เพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายภายใต้สูตรวิธีการจัดสรร 

อีกทั้งเกณฑ์การจัดสรรถูกแทรกแซงและกลายเป็นการต่อรองทางการเมืองทั้งในระดับ

รัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทต่างๆ ความพยายามในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นด้วยกันจึงเกิดขึ้นได้ยาก 

      4) การไม่ให้อิสระในการระดมทุนในระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสาธารณะหรือพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่

ให้ทันต่อการขยายตัวของเมืองและชุมชนตามบริบททางสังคม ส่งผลให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระทางการคลัง พึ่งพาเงินรายได้จากภาษีอากร และมัก 

รอคอยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่เพียงช่องทางเดียว แม้จะมีการกำหนดให้เงินกู้ 
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เป็นแหล่งรายรับประเภทหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม แต่ก็มิได้กำหนด

แนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้การกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เพราะมิได้ส่งเสริมการใช้กลไกตลาด (หรือ

กลไกภาคประชาชน) ในการกำกับดูแลการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

เพียงพอ อาทิ สถาบันการเงินเอกชน หรือสถาบันการเงินของรัฐ ฯลฯ ซึ่งมีความ 

เข้มงวดในการวิเคราะห์โครงการลงทุน และมีการดำเนินงานที่โปร่งใสมากกว่ากองทุน

ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      5) การขาดมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการคลังระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยังมิได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีฐาน

ร่วม ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป ให้มีความเฉพาะเจาะจงในระดับพื้นที่และ 

มีความละเอียดเพียงพอจากหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิ จำนวนประชากร 

พื้นที่การปกครอง เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีข้อจำกัดอย่างมากในการสร้างความเสมอ

ภาคทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยังไม่มีการพัฒนาระบบข้อมูล

ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดสรรภาษีหรือเงินอุดหนุนต่างๆ เพื่อ

ช่วยในการพัฒนาหลักเกณฑ์การลดความเหลื่อมล้ำทางการคลังได้อย่างมีประสิทธิผล

มากขึ้นต่อไป  

 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาจึงอาจกล่าวได้ว่าการกระจายอำนาจในด้านการคลังคืบหน้าไป

เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น และจำเป็นต้องมีการทบทวนการกำหนดรายรับที่เหมาะสมกับแต่ละประเภท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนารายได้ เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระทางการคลังมากขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว มีรายได้ 

ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

และมีคุณภาพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการคลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต่อไป  

	 2.3	การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 หากกล่าวถึงการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นสำคัญที่ต้อง

กล่าวถึงคือการถ่ายโอนบุคลากร เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรทางการบริหารประเภทหนึ่ง 

เช่นเดียวกับงบประมาณซึ่งมีความสัมพันธ์กันและเป็นประเด็นที่ต้องกล่าวถึงคู่กับการถ่ายโอนภารกิจ 

เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและจัดบริการสาธารณะ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน 

 หลักการการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) (สำนักงานคณะกรรมการ 

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551: 33) กำหนดให้ต้องคำนึงถึงหลักการ

ถ่ายโอนและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
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การกระจายอำนาจ

 1)  ความสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายและภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ โดย

พิจารณาความคุ้มค่า ความจำเป็น ความต้องการกำลังคน และความพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง 

 2)  การถ่ายโอนกำลังคนระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ยึดหลักการ 

“งานไป เงินไป ตำแหน่งไป” กรณีบุคลากรสมัครใจถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้ตัดโอนทั้งอัตราและตัวบุคคลไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ยุบตำแหน่งในส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น หากบุคลากรไม่สมัครใจให้ยุบตำแหน่ง

ในส่วนราชการดังกล่าวและตัดโอนอัตราไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท้องถิ่น

สรรหาบุคลากรได้เองเพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างภารกิจกับกำลังคนภาครัฐ และให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางที่จะดูแลบุคลากรกลุ่มนี้ 

 3)  สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้า บุคลากรที่ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้น

ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโอนกรณีปกติโดยสมัคร

ใจเพื่อไปปฏิบัติงานใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนตามแผนปฏิบัติการ

กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับ 

สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าไม่ต่ำกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม รวมถึงสถานภาพและ

สิทธิประโยชน์ต่อเนื่องของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

 4)  การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการตามระบบคุณธรรม มีกลไก

ดูแลความเป็นธรรม สร้างหลักประกันความก้าวหน้าในการทำงาน และมีมาตรฐาน

หลักเกณฑ์ วิธีการที่สำคัญใกล้เคียงกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐ

ประเภทอื่น รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้อง

ถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  

เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 นับตั้งแต่มีการถ่ายโอนภารกิจก็ได้มีการถ่ายโอนบุคลากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นระยะๆ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ดังข้อมูลในตารางที่ 5.5 
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ตารางที่ 5.5 การถ่ายโอนบุคลากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546-2553 

           จำนวน: คน 

ปี พ.ศ.  
ประเภทบุคลากร 2546 2548 2549-2550 2553 

ข้าราชการ 1,310 68 4,868 1,092 

ลูกจ้างประจำ 2,801 280 537 2,384 

พนักงานราชการ - - 497 - 

รวม  4,111 348 5,902 3,476 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รายงานประจำปี 2552 (กรุงเทพฯ: 
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 2553) , 79-80 และ http ://
www.dloc.opm.go.th 


 หากเทียบการกระจายอำนาจด้านการถ่ายโอนบุคลากรกับการกระจายอำนาจในมิติอื่นๆ 

ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นสามารถกล่าวได้ว่าการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความก้าวหน้าล่าช้ากว่าการกระจายอำนาจมิติอื่นๆ ทั้งด้านการถ่ายโอนภารกิจ และด้านการคลัง 

เนื่องด้วยประสบปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล ดังนี้ (นครินทร์  

เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552: 121-122) 

     1)  ปัญหาด้านโครงสร้างของการบริหารงานบุคคล ซึ่ งมีองค์กรกลางในรูปของ 

คณะกรรมการเข้ามาเกี่ยวข้องหลายองค์กร อาทิ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ทำให้บทบาทหน้าที่

เกิดความซ้ำซ้อน และเกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ 

     2)  ปัญหาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล มีหลายประการ ได้แก่ อัตรากำลังคน 

ไม่เพียงพอกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ การขาดความก้าวหน้าในอาชีพเพราะระดับ

ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันตามขนาดพื้นที่ การโอนย้าย

บุคลากรทำได้ยาก และการให้อิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงาน

บุคคลสะท้อนถึงความไม่โปร่งใส นักการเมืองท้องถิ่นใช้ระบบอุปถัมภ์แทรกแซง

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

 ปัจจุบัน ปัญหาการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารงาน

บุคคลในระดับท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และยังมิได้ดำเนินการให้สอดรับกับ

การกระจายอำนาจในเชิงภารกิจหน้าที่และทรัพยากรทางการเงินการคลังมากนัก ความท้าทาย 

ในอนาคตในด้านบุคคลากรจึงอยู่ที่การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน และควรมีการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลท้องถิ่นตามหลักคุณธรรมและหลักความสามารถ เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เป็นบุคลากร 
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ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีหลักประกันความก้าวหน้าในการทำงานอันจะส่งผลต่อขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ต่อไป 

 2.4	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่	
	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 กฎหมายถือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญของรัฐ การดำเนินการใดๆ 

ก็ตามโดยชอบของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐนั้นย่อมต้องอาศัยกฎหมาย การกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นกัน มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นใบเบิกทางสำคัญผลักดันให้เกิด

การกระจายอำนาจขึ้น จวบจนมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติให้มีการแก้ไข

ปรับปรุงหรือจัดทำกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายฉบับ โดยที่มาตรา 303 (5) ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลัง 

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายอันได้แก่ กฎหมาย

ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย

รายได้ท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประมวลกฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายอื่น

ตามหมวด 14 การปกครองท้องถิ่น ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อสภา คณะกรรมการการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ปรับปรุงกฎหมายสำคัญ 4 ฉบับให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีสาระสำคัญจำแนกตามกฎหมายแต่ละฉบับ ดังนี้ 

(สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553: 84-88) 

 1)  ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ อาทิ 

 ๏ กรณีที่มีการถ่ายโอนภารกิจ ส่วนราชการที่ถ่ายโอนต้องสนับสนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้านเทคนิค วิชาการ ฝึกอบรมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดำเนินภารกิจอย่างมีมาตรฐานเช่นเดียวกับที่ส่วนราชการเคยดำเนินการ

มาก่อน รวมถึงพัฒนามาตรฐานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพัฒนาแนวทางการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ก็สามารถเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือหน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการชั่วคราว จนกว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะมีความพร้อม 

 ๏ กำหนดให้จังหวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริม อุดหนุน สนับสนุน ช่วยเหลือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถที่จะดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

จากหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๏ กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่ในการจัด

บริการสาธารณะระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๏ กำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและประเมินผลการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความทั่วถึง มีคุณภาพและเพียงพอหรือไม่ 

     2)  ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ อาทิ 

 ๏ ปรับโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองมากขึ้น โดยปรับโครงสร้างภาษีให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ และจัดสรรหรือ 

แบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของการพึ่งพา 

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

 ๏ มีองค์กรใหม่ในการทำหน้าที่พัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

ได้แก่คณะกรรมการรายได้หรือคณะกรรมการการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีลักษณะเป็นไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนารายได้

ท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ เงินอุดหนุน การวิเคราะห์ฐานะ

ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย 

 ๏ วางโครงสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากฐานภาษีเดิมมากขึ้น 

และมีภาษีและค่าธรรมเนียมจากรายได้ประเภทใหม่เพิ่มขึ้น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม  

 ๏ กำหนดเป้าหมายการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มี

สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิของรัฐบาลภายในเงื่อนเวลา

ที่ชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการรายได้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 3) ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ อาทิ 

 ๏ รวบรวมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายฉบับเดียว  

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้น

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

 ๏ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการ

สาธารณะ โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หน้าที่ที่ต้องทำ และหน้าที่ที่อาจ

พิจารณาว่าจะทำหรือไม่ รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๏ การจัดตั้ง ยุบรวม ยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้ง่ายขึ้น เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ

บริการสาธารณะ 
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 ๏ สร้างกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 

 ๏ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 287 ได้อย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น 

 4)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ อาทิ 

 ๏ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นจตุภาคี 

ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจำนวนเท่าๆ กัน มีนายก-

รัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 

 ๏ วางหลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของ

ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องเป็นไปตามความ

เหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น 

 ๏ วางหลักเกณฑ์การสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน 

 ๏ กำหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง

ระบบคุ้มครองคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 

 ๏ วางระบบการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ

ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อย่างไรก็ดี การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจได้มีการ

ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายรัฐบาลจนถึงสมัยรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็น 

นายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เมื่อ 

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

 สำหรับผลการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น คณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้ผนวกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... รวมไว้ในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... อย่างไรก็ดี 

ประเด็นสำคัญอาจมิได้อยู่ที่ว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่รวมกฎหมายต่างๆ ไว้ในร่างประมวล

กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากแต่อยู่ที่ว่าบทบัญญัติต่างๆ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นจะช่วยส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ ทั้งนี้ จากการศึกษาการวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกตสำคัญดังนี้ 
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     1)  กรณีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วสันต์ เหลืองประภัสร์, 2554: 38-43) 

 ๏ ข้อเสนอในการยกสถานะของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทียบเท่ากรม อาจมิได้ช่วยขับเคลื่อนการกระจาย

อำนาจมากนัก เพราะถือเป็นการแก้ปัญหาในเชิงของการบริหารงานภายในให้

สามารถระดมทรัพยากรได้เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้น และยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างของ

ระบบราชการเช่นเดิม การดำเนินงานอาจขาดความยืดหยุ่นได้ 

 ๏ การกำหนดกลไกการกระจายอำนาจนอกเหนือจากการถ่ายโอนภารกิจและ

ทรัพยากรทางการบริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น โดยกำหนดมาตรฐานในการ

พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดบทบาทความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น แม้จะมีความครอบคลุมมากกว่าเดิมแต่อาจเกิดความ

ทับซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มีบทบาทในด้านนี้อยู่แล้ว ขาดการบูรณาการ

และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 

 ๏ การปรับโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงาน

เต็มเวลา เพื่อให้การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจมีความต่อเนื่องและถาวร ไม่ควร

กำหนดตายตัวให้กรรมการต้องไม่มีสถานะเป็นข้าราชการหรือพนักงานใน 

หน่วยงานของรัฐ มิเช่นนั้นแล้วจะมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก 

 ๏ อำนาจของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรครอบคลุมไปถึงความสามารถในการบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดทาง

กฎหมายหรือมติของคณะกรรมการฯ เพราะปัญหาสำคัญของกระบวนการกระจาย

อำนาจที่ผ่านมาคือ ปัญหาการขับเคลื่อนแผนการกระจายอำนาจฯ และมติต่างๆ 

ของคณะกรรมการฯ 

     2)  กรณีบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 

2554: 42-52) 

 ๏ ร่างกฎหมายยังคงขาดหลักประกันถึงความเป็นอิสระทางด้านรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดแหล่งรายได้ (ภาษีอากร รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 

เงินกู้) ประเภทของรายได้ภาษีอากรและมิใช่ภาษีอากร ฐานและอัตราภาษี และ 

วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีอากร สะท้อนถึงบทบาทและการกำกับดูแลที่เกินความ

จำเป็นของราชการส่วนกลาง นอกจากนี้ การกำหนดให้มีคณะกรรมการการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแบบรวมศูนย์ค่อนข้างมาก และไม่สอดคล้องต่อหลักความเป็นอิสระ

ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๏ แม้มีบทบัญญัติให้อำนาจทางภาษีเพิ่มขึ้นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ

ภาษีท้องถิ่นจากภาษีที่ใช้ฐานร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ยังเป็นประเด็นน่าสงสัยว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความสามารถพึ่งพาตนเองทางการคลังเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

 ๏ ขาดมาตรการส่งเสริมหลักความรับผิดชอบและการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

ของท้องถิ่น 

 ๏ หลักการลดความเหลื่อมล้ำทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้ม

ข้น เพราะบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกันและการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

เพียงการนำแนวปฏิบัติในอดีตมาบัญญัติไว้ในกฎหมายเท่านั้น และยังไม่ได้พัฒนา

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนและภาษีประเภทต่างๆ ให้มีความละเอียด 

มากขึ้นกว่าหลักเกณฑ์เดิม 

 ๏ ขาดมาตรการส่งเสริมให้การจัดเก็บรายได้และการบริหารงานคลังท้องถิ่นมีความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ อาทิ การบัญญัติให้มีการรายงานผลการจัดเก็บรายได้

ภาษีท้องถิ่นประเภทต่างๆ ในกำหนดเวลาที่เหมาะสม ช่องทางแสดงความคิดเห็น

หรือร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น  

 ๏ ขาดมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา 

ขีดความสามารถและทำงานมุ่งตอบสนองต่อประชาชน 

 3)  กรณีร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 

2554: 35-41) 

 ๏ ไม่มีบทบัญญัติแก้ไขการจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงและ

การประสานการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการเพิ่มบทบาทและความเข้มแข็งของกลไก 

สภาท้องถิ่นในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารของท้องถิ่น 

 ๏ การกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างจากเดิม อาจ

เป็นการจำกัดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีเพียงเท่าที่

กฎหมายบัญญัติ 

 ๏ การกำหนดให้มีการกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังการกระทำขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ควรปรับแนวคิดมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลหลังการกระทำเป็นหลัก 

และกำหนดมาตรฐานกลางในการกำกับดูแลเพิ่มเติม 

     4)  กรณีร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สุรพงษ์ มาลี, 

2554: 21-37) 
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 ๏ ร่างกฎหมายมีวางหลักการเกี่ยวกับการกำหนดระบบคุณธรรมไว้ แต่ทว่ายังไม่ได้

กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเรื้อรังของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มักถูก

แทรกแซงจากผู้บริหารฝ่ายการเมืองในระดับท้องถิ่น 

 ๏ มีการปรับปรุงการจัดระบบประเภทตำแหน่ง แต่ไม่มีการระบุระดับตำแหน่งไว้ 

ในแต่ละประเภทตำแหน่ง อาจทำให้ข้าราชการมองไม่เห็นเส้นทางความก้าวหน้า

ในการรับราชการได้อย่างชัดเจน อีกทั้งขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทก็มีความแตกต่างกัน ประกอบกับไม่ได้มีการระบุถึงระบบบัญชีเงินเดือน 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๏ ขาดมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

การจัดการกับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานไม่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

 ๏ มีการกำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องรักษาคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

เคร่งครัด แต่มาตรการบังคับใช้ยังไม่มีความชัดเจน 

 ๏ ไม่มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งร่าง

ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ได้ถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 

และได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร โดยที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งความ

จำเป็นร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 อย่างไรก็ดี ความคืบหน้าในการผลักดันกฎหมายเพื่อการกระจายอำนาจกลับต้องสะดุดลง

อีกครั้งเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีมีมติไม่รับรองร่าง

กฎหมายต่างๆ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ส่งผลให้ร่างกฎหมายต่างๆ ข้างต้นเป็นอันตกไปและ 

ไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาตามกระบวนการ และหากจะผลักดันกฎหมายต่างๆ เหล่านั้นก็ต้อง

เริ่มต้นตามกระบวนการใหม่ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่อีกครั้งก่อนเสนอต่อรัฐสภา จึงส่งผลให้กระบวนการผลักดัน

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีอันต้องสะดุดลงอีกครั้ง 

 2.5	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	

 เป็นที่ทราบกันดีว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเงื่อนไขสำคัญของการปกครองท้องถิ่น 

โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนกำหนดทิศทาง ดูแลแก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง มีส่วนร่วมใน

ทางการเมืองและการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จึงมิใช่เรื่องของการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนเท่านั้น หากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง  
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เสริมสร้างให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของชุมชน และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการกำหนด 

วิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนร่วมกัน ซึ่ งหมายถึงการส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตาม 

วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน  

 แนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นนั้นมีมาตั้งแต่การ

บังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นอกจากการกำหนดกลไกการมีส่วนร่วมผ่านการเลือกตั้งผู้บริหาร

และสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว ยังกำหนดกลไกการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น และการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

บริหารงานและร่วมตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งภายหลังได้มีการออก

กฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภายหลังต่อมามีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เมื่อ 

เทียบกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีความยืดหยุ่นและ

ดำเนินการได้ง่ายมากกว่าเดิม เพราะมิได้ระบุจำนวนประชาชนขั้นต่ำที่จะเข้าชื่อเพื่อลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งยังได้ขยาย

ขอบเขตกลไกการมีส่วนร่วมให้มีความครอบคลุมและมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยกำหนด

เพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการ

จัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การออกเสียงประชามติ การรายงานผลการดำเนินงานต่อ

ประชาชนในเรื่องของการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือ

เป็นเรื่องใหม่  

 อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไข

กฎหมายการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด กอปรกับยังไม่มีการออกกฎหมายใหม่

เพื่อรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนกลไกใหม่ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเรื่องเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในขอบเขตที่จำกัด และมิได้มีผลบังคับใช้จริงในทางปฏิบัติมาก 

เท่าที่ควร ดังกรณีตัวอย่าง 2 ประการต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างแรกได้แก่การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

แม้มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนไว้ แต่บทบัญญัติที่ปรากฏนั้นกลับเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ

ของประชาชนในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พอสมควร กล่าวคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ที่มีการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน

เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีประชาชนเข้าชื่อร้องขอ 

เพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดเพียง 13 แห่ง 

(ดูรายละเอียดได้ที่ตาราง 5.6) ในจำนวนนี้ถอดถอนสำเร็จเพียง 4 กรณี ส่วน 9 กรณีถอดถอน 

ไม่สำเร็จ เพราะส่วนใหญ่ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น บางกรณีมีผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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ทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับการถอดถอนไม่ถึง 3 ใน 4 ของ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ยากและเป็นอุปสรรคในการถอดถอนให้สำเร็จได้ 

ประกอบกับการกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สามารถเข้าชื่อถอดถอนมีสัดส่วนค่อนข้างสูง ส่งผล

ให้ในทางปฏิบัติการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้น้อยมากในการรวบรวมผู้เข้าชื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กรณีที่

เกิดขึ้นจึงพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กคือองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล

ตำบลเท่านั้น ไม่พบการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่อย่างเทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทยา และ

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชาชนมีข้อจำกัดในการเข้าร่วมในเรื่องดังกล่าวที่สูงกว่า 

 อนึ่งผู้เขียนมิได้หมายความว่าการลงชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นได้นั้น

จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจแต่ประการใด หากแต่

ต้องการสื่อว่าหากการกระจายอำนาจมีความก้าวหน้าจริงแล้วนั้น ก็ควรทำให้ระบบการบริหารและ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการลงคะแนนเสียงของประชาชนเพื่อการถอดถอนนี้เป็น 

ส่วนหนึ่งของการสร้างความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการ

ดำเนินการโดยไม่จำเป็นนั่นเอง   
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 ตัวอย่างที่สองได้แก่กรณีของการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกลไกนี้อยู่ภายใต้ 

การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ผ่านมามี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงไม่กี่แห่งที่มีการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น และมักจำกัดอยู่เพียง

ภารกิจบางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะภารกิจด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

และการสาธารณสุข  แต่ยังมิได้เกิดขึ้นกับการจัดระเบียบและความเรียบร้อยในชุมชน การวาง

ผังเมือง หรือการบังคับใช้กฎหมายมากนัก 

 จากการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวคือ อบต. 

ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ที่มีการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยการเข้าชื่อของประชาชน โดยใช้ 

สิทธิตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่

ทำกินในเขตป่าสงวน ป่าชุมชน และการจัดการน้ำ โดยดึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการยกร่างข้อบัญญัติตั้งแต่เริ่มดำเนินการ อาทิ อุทยานแห่งชาติ หน่วยจัดการต้นน้ำ 

ในพื้นที่ มูลนิธิโครงการหลวง องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ และที่สำคัญคือ นายอำเภอ ประกอบ

กับได้รับความช่วยเหลือจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาช่วยสนับสนุนความรู้ทาง

ด้านกฎหมาย เน้นการเขียนข้อบัญญัติในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนกลไกของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังจากคณะทำงานร่างข้อบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการจัดประชุม

ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจและออกความเห็น จากนั้นก็ให้ประชาชนเข้าชื่อเพื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อสภา อบต.เพื่ออนุมัติ ส่งให้นายอำเภอลงนาม และนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลก็ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อไป3 

 ทั้งนี้  กระบวนการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นส่วนใหญ่มักเกิดจากการผลักดันและเสนอผ่าน

กลุ่มประชาชนในพื้นที่ แต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมผู้เข้าชื่อเสนอตามกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องแนบร่างข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นมาด้วย ประชาชนผู้เสนอต้องอาศัยความรู้ความสามารถและมีทักษะเกี่ยวกับการยกร่าง

ออกแบบข้อกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือขีดความสามารถที่ประชาชนทั่วไปจะกระทำได้ อีกทั้งขั้นตอน

และกระบวนการซับซ้อน ใช้เวลานาน และยังขึ้นตรงต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากราชการ

ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่เป็นผู้บังคับใช้หรือกำกับดูแลเรื่องนั้นๆ ตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่  

สภาพการณ์ดังกล่าวจึงถือได้ว่าอำนาจการปกครองยังคงรวมศูนย์ที่ส่วนกลางเช่นเดิม อำนาจในการ

เข้าชื่อของประชาชนท้องถิ่นเพื่อเสนอข้อบัญญัติเป็นเพียงการให้อำนาจนิติบัญญัติที่ยากหรือไม่มีทาง

บรรลุจุดประสงค์ได้ (อรทัย ก๊กผล, 2551: 93-94) อีกทั้งจำนวนผู้มีสิทธิ์ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นต้องใช้จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอต่อ

ประธานสภาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติได้ ถือเป็นจำนวนที่มาก 

เป็นภาระแก่ประชาชนและไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่  

 3  การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ นายวิโรจน์ ติปิน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2554 
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 นอกจาก กลไกการมีส่วนร่วมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติข้างต้นยังมีการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หนังสือเวียน หนังสือสั่งการอีกด้วย อาทิ การแต่งตั้งประชาชน ผู้แทน

กลุ่ม/องค์กรชุมชนเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประเมินติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพิจารณาจัด

ซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง การประชุมประชาคม การเปิดโอกาสและมีวิธีการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมริเริ่ม/เสนอโครงการ ให้ข้อคิดเห็น ร่วมดำเนินโครงการ และติดตามประเมินผล 

การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ อย่างไรก็ดี จากสภาพการณ์การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นนั้นประสบปัญหาที่ควรพิจารณา 4 ประการ (นครินทร์  

เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552: 124-126) ได้แก่ 

     1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เพียงรูปแบบ ซึ่งประชาชนถูกระดมจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มามีส่วนร่วม โดยที่ไม่มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

     2)  ประชาชนยังไม่เข้าใจและขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ทำให้ประชาชนเกิดความเป็น

พลเมือง เพราะส่วนมากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการ 

รับทราบการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด ประชาชนยังไม่มีความสมัครใจและร่วม 

รับผิดชอบในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มกระบวนการในฐานะพลเมือง 

     3)  มาตรการทางกฎหมายที่ไม่เกื้อหนุนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังมีช่องโหว่

หรือเป็นอุปสรรคยากที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นได้จริง ดังเช่น  

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้างต้น 

     4)  การมีองค์กรที่ทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวนมาก แต่ขาดคุณภาพ 

เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดึงมาจากแผนชุมชน แต่ก็ยังมีการจัดตั้งสภา

องค์กรชุมชน (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ศูนย์ประสานงาน

องค์กรชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน) ซึ่งต่างก็มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 

และในทางปฏิบัติเกิดความไม่ไว้วางใจกันระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาการยกระดับและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปกครอง

ท้องถิ่นมีความคืบหน้าไปเพียงระดับหนึ่งเช่นกันเท่านั้น และยังมิอาจกล่าวได้ว่าประชาชนมีสิทธิ 

มีเสียงหรือมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองได้อย่างแท้จริง ในอนาคตจึงควรมีการแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ 

ข้างต้น ทั้งในแง่ของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาช่องทาง 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงพยายามทำให้

ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมต่อ

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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3.	ผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ถึงแม้ว่าการดำเนินการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งก็สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด

ต่างๆ และสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น และสามารถแก้ไข

ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสัมฤทธิผล เนื้อหาในส่วนนี้ 

จึงเป็นการนำเสนอถึงภาพบางส่วนของผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการกระจายอำนาจโดยใช้กรณีตัวอย่าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นถึงพัฒนาการของขีดความ

สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างเป็น

รูปธรรม ดังมีรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปนี้ 4  

ทั้งนี้พึงระลึกว่ากรณีตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงภาพบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระจายอำนาจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่นเท่านั้น ในความเป็นจริง ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกเป็น

จำนวนมากที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันที่ยังมิได้นำมาเสนอในที่นี้ 

และยังมีอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถส่งมอบบริการให้แก่

ประชาชนได้อย่างเต็มที่ และควรจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนได้ต่อ

ไป   

 3.1	ด้านการจัดการศึกษา	

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านจองคำมาอยู่ในความ

ดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น 

“โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ” นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ ชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัยมีวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สมควรที่ชนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ อาทิ การดำรงชีวิต 

ประวัติความเป็นมา ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยพัฒนาสังคม 

และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จึงนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับคนไต 

และประเพณีไตในท้องถิ่น นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนดมาจากส่วนกลางตามบทบัญญัติของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริม

การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 โรงเรียนได้บ้านจองคำดำเนินการจัดทำหลักสูตรไตศึกษามาตั้งแต่ปี 2544 มีการพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะครู ผู้ปกครอง ตัวแทน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา และตัวแทนนักเรียนมาประชุม

 4กรณีตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้รับการนำเสนอในบทความนี้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปี พ.ศ. 2553 
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กำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึง

ศึกษาข้อมูลในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อกำหนดหลักสูตร วิชา และวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย

และพัฒนาการของแต่ละระดับชั้นการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

(3-12 ปี) โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นวิทยากร เนื่องจากคนในชุมชนย่อมเป็นผู้ที่รู้ลึกถึงวิถีคนไต

เป็นอย่างดี การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปี 2547 จนได้รับการขนานนามว่าเป็น

โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เมื่อครั้งยังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

เมื่อถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ได้ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและพัฒนาหลักสูตรเป็นประจำทุกปี 

กลายเป็นโรงเรียนแม่แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นกัน5

 ผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้โรงเรียน 

อบจ.บ้านจองคำสามารถกำหนดหลักสูตรไตศึกษาที่ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวน 16 หน่วย 

ได้แก่ หน่วยย้อนรอยอดีตเมืองสามหมอก หน่วยเมืองในสายหมอก หน่วยอาณาจักรแห่งขุนเขา 

หน่วยดินแดนแห่งอารยธรรม หน่วยวิถีชีวิตคนไต หน่วยของกินบ้านเรา หน่วยเรียงร้อยถ้อยคำ 

หน่วยสืบสานถิ่นไต หน่วยขยะเพิ่มทรัพย์ หน่วยกู้สายน้ำให้แผ่นดิน หน่วยสุขภาพดีชีวีมีสุข  

หน่วยคนไตมารยาทงาม หน่วยไฟป่า หน่วยครอบครัวหรรษา หน่วยยาเสพติด และหน่วยพัฒนาจิต 

และสามารถจัดหลักสูตรได้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ โดยผนวกหลักสูตรไตศึกษาเข้ากับ

หลักสูตรภาคบังคับในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานพื้นฐานอาชีพ  

 ผลจากการดำเนินงานของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ นับตั้งแต่โรงเรียนบ้านจองคำย้าย 

มาอยู่ภายใต้สังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านหลักสูตร

ท้องถิ่นไตศึกษาและจบออกไปตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2553 จำนวนทั้งสิ้น 175 คน และในจำนวน

นี้มีนักเรียนที่นำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ อาทิ การทำอาหารและขนม  

การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานฝีมือ และความเชื่อด้านพิธีกรรมท้องถิ่น 19 คน ส่วนผู้ที่ศึกษา

ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก็มักจะเป็นกลุ่มแกนนำในการดำเนินกิจกรรมชมรมสืบสานภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นของสถานศึกษานั้นๆ  

 นอกจากนี้ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำยังได้ช่วยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นแก่โรงเรียนที่สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของชุมชนทั้งที่เป็น 

เครือข่ายจำนวน 9 โรงเรียน และไม่ใช่เครือข่ายจำนวน 4 โรงเรียน และมีโรงเรียน/หน่วยงานจาก 

ต่างจังหวัดที่สนใจมาศึกษาดูงานอีกจำนวน 4 คณะ ประกอบกับโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำได้มี

โอกาสในการเผยแพร่หลักสูตรท้องถิ่นไตศึกษาในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคปี 

การศึกษา 2551-2554 และงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศปีการศึกษา 2552-2553  

อีกด้วย 

 5  การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณสุนันทา สุภาวสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2554 
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การกระจายอำนาจ

     ความสำเร็จประการสำคัญของการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นไตศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึง

การนำอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเข้าไปผสมผสานกับหลักสูตรที่มีอยู่ เยาวชนเข้ามามีบทบาท

อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ได้เรียนรู้รากเหง้าวิถีชีวิตของตน มีเจตคติที่ดีต่อ

บ้านเกิด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพ และมีทักษะทางสังคมสามารถอยู่ร่วม

กันบนพื้นฐานความแตกต่างทางชาติพันธุ์ได้อย่างสันติสุข เพื่อคงวิถีและอัตลักษณ์ของชุมชนไตคู่กับ

แม่ฮ่องสอนเอาไว้สืบไป (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2553: ง-21 – ง-31 และ ภควัต 

อัจฉริยปัญญา, บก., 2553: 69)       

	 3.2	ด้านการสาธารณสุข

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง

และผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำ “โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน

จังหวัดภูเก็ต (Phuket Care)” โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และอาสา

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการดูแลช่วยเหลือออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนที่ไม่สามารถเดินทางไป 

โรงพยาบาลได้ ซึ่งในการลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยนั้นจะมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าไปดูแลรักษา

พยาบาลเบื้องต้น อาทิเช่น การทำแผล เปลี่ยนสายยาง ประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้น วางแผน 

การดูแลสุขภาพร่วมกับญาติ แนะนำการดูและและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย เช่น 

การพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับ การนวด การทำกายภาพบำบัด การดูแลสายสวนปัสสาวะ 

การป้อนอาหารทางสายยาง พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล รวมถึงได้มีการมอบครุภัณฑ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความจำเป็น เช่น ยาสามัญประจำบ้าน เตียงลม แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ป่วยรายใดมีความจำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ทีมแพทย์และอาสาสมัคร

เหล่านี้จะดำเนินการติดต่อให้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรักษา 

 นอกจากนี้ยังมีการประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลช่วยเหลือ

ผู้ป่วยแต่ละราย และพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

(อสมช.) ซึ่งผ่านการอบรมจากสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โครงการนี้นับได้ว่าเป็น

ประโยชน์และส่งผลดีแก่ผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการในชุมชนให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและ

จิตใจอย่างต่อเนื่อง 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ต่อยอดโครงการดังกล่าวไปสู่การเป็น โรงพยาบาล 

10,000 เตียง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเตียงสำหรับคนไข้ที่ปกติ

จะมีเฉพาะในสถานพยาบาลให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการยืมไปใช้ที่บ้านจำนวน 60 เตียง เมื่อผู้ป่วยหรือ 

ผู้พิการหายแล้วค่อยนำเตียงมาคืน ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ช่วยให้ผู้ป่วย

และผู้พิการมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ได้พักฟื้นอยู่ที่บ้านและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนใน

ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนอาสาสมัครต่างๆ อย่างถูกต้อง 
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 จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 

เป็นต้นมามีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (อสมช.) ทั้งหมดจำนวน 

126 คน มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการให้แก่

อาสาสมัครสาธารณสุข (หลักสูตร 5 วัน) จำนวน 126 คน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม พร้อมทั้งจ่าย

ค่าตอบแทนแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วย/ผู้พิการ ทั้งนี้ ในส่วนของจำนวน 

ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการตั้งแต่ ปี 2552-2554 มีจำนวน 

ทั้งสิ้น 356 คน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข 1 คนดูแลผู้ป่วย 3 คน ผลจากการผนึกกำลังขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนส่งผลให้ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ

เชิงรุกให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและเป็น

ระบบในลักษณะผสมผสานทั้งในเชิงป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ

อย่างต่อเนื่องแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพกายและจิตใจไปพร้อมกัน 

สอดคล้องกับลักษณะการทำงานที่ว่า “เข้าใจ ใส่ใจ อุ่นใจ ภูมิใจ และใกล้ชิด” (องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดภูเก็ต, 2553: 16-18 และ ภควัต อัจฉริยปัญญา, บก., 2553: 62-65)6

	 3.3	ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 เทศบาลตำบลปริกมีแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อ 

ขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข” มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติเพื่อตอบสนองต่อความเป็น

อยู่ที่ดีของประชาชน  โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม สร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีความ

กระตือรือร้น อันมีฐานคิดในการดำเนินงาน ได้แก่ 1) การปลูกฝังแนวคิดตำบลสุขภาวะให้ประชาชน

มีสุขภาพอนามัยที่ดี รู้จักพึ่งตนเองและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ให้เกิดการทำงานที่เน้นคนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทศบาลปรับแนวทางเป็นการทำงานเชิงรุก

และบูรณาการ ผ่านการวางแผน การปฏิบัติจริง การสังเคราะห์ติดตามตรวจสอบ และปรับให้

สอดคล้องกับบริบทของตนเอง และ 3) สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มีจิตอาสา 

มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม 

 จากฐานคิดในการดำเนินงาน นำไปสู่การออกแบบกิจกรรมสร้างสุขภาวะ 6 ระบบที่มี

ความเชื่อมโยงกัน ซึ่งแต่ละระบบจะประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ คือ 1) ระบบการบริหาร

จัดการตำบล เป็นฐานการบริหารจัดการตำบลแบบมีส่วนร่วมในบรรดาภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน

อย่างเป็นระบบ/หมู่คณะ เป็นพี่เลี้ยงแก่กันและกัน เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางการเรียนรู้ที่ 

หลากหลาย ส่งผลให้มีประชาชนอาสาทำงานเพื่อตำบล ทั้งอาสาสมัครดูแลคนพิการ อาสากู้ชีพ  

อสม.น้อย เป็นต้น 2) ระบบการเรียนรู้และการศึกษา เน้นการเรียนรู้เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เชื่อมประสานเทศบาล-บ้าน-โรงเรียน 

ประกอบด้วยฐานการคัดแยกขยะ ฐานก๊าซชีวภาพ ฐานน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก ฐานการนำวัสดุ

 6  การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณธวัช โรจน์ธนาพงค์ นักบริหารงานสาธารณสุข 7 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 
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เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และฐานเศรษฐกิจพอเพียง 3) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ

พลังงานทดแทน เปลี่ยนแนวคิดของคนในชุมชนเขตเทศบาลให้ตระหนักและรู้จักจัดการปัญหาด้วย

ตนเอง โดยหาวิธีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน และหากระบวนการวิธีการ

จัดการเอง มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ได้แก่ องค์กรเอกชน สถาบัน

การศึกษา ประกอบด้วยฐานการจัดการพลังงานทดแทน ฐานการจัดการขยะในครัวเรือน  

ฐานธนาคารขยะ และฐานโรงปุ๋ยของเทศบาล  4) ระบบเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการและเกษตร

ปลอดภัย สนับสนุนให้คนในชุมชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำเอง ใช้เอง แบ่งปันเพื่อนบ้าน เหลือแล้ว

จึงจำหน่าย ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักร่วมกับการประกอบอาชีพเสริม ทำการเกษตรผสมผสาน

ที่งดการใช้สารเคมี ประกอบกับสร้างนิสัยรักการออมต่อยอดพัฒนาเป็นกลุ่มออมทรัพย์ ขยายผล 

โดยจัดสวัสดิการให้สมาชิกประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานดอกไม้ประดิษฐ์ ฐานกลุ่ม 

พืชสมุนไพร ฐานขนมไทยและเบเกอร์รี่ ฐานน้ำพริก ฐานน้ำกะทิ ฐานเครื่องแกง ฐานจักรปัก  

ฐานขนมไทยพื้นบ้าน ฐานออมทรัพย์เทศบาลตำบลปริก ฐานออมทรัพย์สัจจะ ฐานดอกไม้สด และ

ฐานเกษตรปลอดภัย 5) ระบบอาสาเพื่อการดูแลสุขภาพ ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ ทำให้เทศบาล 

มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วยฐานการดูแลผู้ป่วย 

จิตเวชและผู้พิการ ฐานการดูแลผู้สูงอายุ ฐานแม่อาสา ฐานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฐาน อสม.น้อย และ 

ฐาน EMS และ 6) ระบบการสื่อสาร เป็นการพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีหลายช่องทาง ให้คน 

ในตำบลปริกรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว 

 ผลจากการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพลังงานทดแทนของเทศบาล

ตำบลปริก โดยเฉพาะการจัดการขยะนั้นพบว่าปริมาณขยะก่อนดำเนินโครงการเฉลี่ยอยู่ที่ 8-10 ตัน

ต่อวัน ต่อมาภายหลังการดำเนินการปริมาณขยะลดลงเหลือเพียง 4-5 ตันต่อวัน และสามารถ

ประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บขยะได้ปีละ 3.5 ล้านบาท ส่วนระบบเศรษฐกิจชุมชนนั้นทุกครัว

เรือนในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลาดุก ทำน้ำหมักชีวภาพรดพืชผักของตนเอง ชุมชน

มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี อีกทั้งเทศบาลตำบลปริกยังได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อมปลูกตะไคร้ในพื้นที่ว่างของชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่นำไปรับประทาน และประชาชน

ช่วยปลูก เปรียบเสมือน “ซุปเปอร์มาเก็ตกลางชุมชน” ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้

ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้การดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์ทั้งกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลปริกและและ

กลุ่มออมทรัพย์สัจจะที่ผ่านมามีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จนในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 318 คนและ 

138 คนตามลำดับ และมีจำนวนเงินออมเพิ่มขึ้นโดยตลอดจนขณะนี้กลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบล

ปริกมีเงินออมจำนวน 1,671,861 บาทและกลุ่มออมทรัพย์สัจจะเงินมีออมจำนวน 1,570,000 บาท 

สะท้อนถึงความสำเร็จของการส่งเสริมการออมมากกว่าการกู้ยืม ประชาชนได้มีการเก็บออม 

อันเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างคนในชุมชนแทนการพึ่งพาเงินนอกระบบ สำหรับระบบอาสาเพื่อ

การดูแลสุขภาพ ส่งผลให้ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่าง

ครอบคลุมทั่วถึงภายใต้การทำงานของ อสม.จากชุมชนทั้ง 7 ชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปริก

จำนวน 125 คน ประกอบกับมีการส่งเสริมปลูกฝังเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการทำงาน

ของ อสม.น้อยร่วมกับ อสม. ในการดูแลเด็กแรกเกิด หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
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เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบเป็นรายชุมชน 

หากเป็น อสม./อสม.น้อยชุมชนใดก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลชุมชนนั้น7

 จากฐานคิดและระบบต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างแรงหนุน

เสริมซึ่งกันและกัน เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้หลายประเด็น กระจายตัวอยู่ในทุกชุมชน โดยอาศัยแกนนำในชุมชนส่งผล

ให้การขับเคลื่อนกิจกรรมมีความต่อเนื่อง ชัดเจนจนสามารถขยายผลให้เกิดการเรียนรู้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายท้องที่ และองค์กรชุมชนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีตำบล 

เครือข่าย/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลตามโครงการตำบลสุขภาวะ

ถึง 43 แห่งในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และมีการนำไปขยายผลถึง 20 แห่ง เช่น เทศบาล

ตำบลเขาหัวช้าง จังหวัดพัทลุง  

 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลปริกสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพ 

ในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยตนเองโดยมี

การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ทั้งยังทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานล่าง 

สามารถตอบโจทย์ความเป็นอยู่แบบพอเพียงและร้อยเรียงวิถีชุมชนไปด้วยในขณะเดียวกัน นับเป็นตัว

อย่างนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างบูรณาการ (ภควัต อัจฉริยปัญญา, บก., 2553: 38-43)   

	 3.4	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

 เทศบาลนครเชียงรายได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล จึงได้

ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลนครเชียงรายมี

บทบาทในการดำเนินงานทั้งในเชิงให้การสนับสนุนและรับความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ศาสนสถาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

ไทย หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิร็อคกี้

เฟลเลอร์ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

ตามศักยภาพของภาคีต่างๆ ทั้งการสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และองค์ความรู้ต่างๆ  

 ในการดำเนินงานนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ประสานงานเครือข่าย

การเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) มีนายกเทศมนตรีนคร

เชียงรายทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้

ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) มีรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานมีบทบาทหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง

ในการบริหารจัดการบ้านเมืองและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 

 7  การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณนิภาภัทร เกสรมาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 
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ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด ภาค ประเทศ และนานาชาติ โดยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผ่านการทำโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ (ภควัต อัจฉริยปัญญา, บก., 2553: 19-21) 

     สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารเทศบาล 

นครเชียงรายได้พิจารณาความจำเป็นของพื้นที่เป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคีได้เข้ามามีบทบาท

ตามความเหมาะสมในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย ทำให้

พื้นที่เขตเทศบาลมีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

ร่วมกันในบรรดาเครือข่าย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของ 

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงรายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติการเฝ้าระวัง 

เทศบาลนครเชียงรายมีฐานข้อมูล 5 ฐานคือ ฐานข้อมูลด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

ยั่งยืนจำนวน 1 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการในเขต

เทศบาลจำนวน 1 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ น้ำทั้งในระบบบำบัดน้ำเสีย

และแหล่งน้ำธรรมชาติ และขยะมูลฝอยจำนวน 3 ฐานข้อมูล มิติการป้องกัน เกิดเครือข่ายการ

ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 62 ชุมชน เครือข่ายป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน  

28 แห่ง เครือข่ายป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 แห่ง เครือข่าย

ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการแต่ละประเภท 5 เครือข่าย และดำเนินกิจกรรม

ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย 240 กิจกรรม/ปี ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  

การรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมัน และมิติการแก้ไขปัญหา มีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 2 โครงการ 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 15 กิจกรรม กิจกรรมการแก้ไขเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวน 121 กรณี และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน วัด 

โรงเรียน และสถานประกอบการ 847 แห่ง ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การผลิตไบโอก๊าซจากน้ำเสียจาก

โรงฆ่าสัตว์ การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน

เมืองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน (เทศบาลนคร

เชียงราย, 2553: 1-11) 


4.	บทสรุป	

การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาเป็น

ระยะเวลาพอสมควร และมีการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น

แนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนในด้านต่างๆ ทั้งการถ่ายโอนภารกิจ การจัดสรรรายได้ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน  

การดำเนินการในประเด็นเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจเชิงกระบวนการในภาพรวม 

ซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อมๆกัน และที่ผ่านมาการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าวก็มีทั้งที่ประสบ

ความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จหรือมีอุปสรรคในการดำเนินการ และทำให้กล่าวได้ว่า 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

154

กา
รก
ระ
จา
ยอ
ำน
าจ


การกระจายอำนาจของไทยคืบหน้าไปเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น  แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ประโยชน์หรือ

ผลลัพธ์จากการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนได้รับก็มีตัวอย่างปรากฏ

ให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่มิใช่น้อย เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในพื้นที่ รับรู้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี และที่สำคัญมีความสามารถในการปรับตัว

เป็นอย่างสูง  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีความหลายหลายทั้งใน

แง่ของประเภทและลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงกายภาพและสังคม ประกอบกับ

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ผู้บริหาร บุคลากร/

ข้าราชการประจำ ทรัพยากรความเข้มแข็งของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกสภา 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นก็มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างกัน

ไปในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ประโยชน์หรือผลลัพธ์จากการกระจายอำนาจที่

ประชาชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกัน  

สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการกระจาย

อำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็คือความชัดเจนในการกำหนดนโยบายของผู้ที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการกระจายอำนาจในเชิงกระบวนการด้านต่างๆ อย่างมี

ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย และ 

ในที่สุดประชาชนแต่ละพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์จากการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นได้ทั่วถึงต่อไป 
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สถานการณ์ความโปร่งใสของสังคมไทย
องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International : TI) เผยผลการจัด

อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 ปี พ.ศ.2555 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

อยู่อันดับที่ 88 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก ถึงแม้ประเทศไทยจะมี

ระดับคะแนนดีขึ้นกว่าการจัดอันดับในปี พ.ศ.2554 ซึ่งประเทศไทยได้ 3.4 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 80 ของโลก แต่ยังคงต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย

ทั้งโลก ส่วนอันดับหล่นมาอยู่ที่ 88 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 13 จาก 27 ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจากรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 

ต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ และประเด็นอื่นๆ จัดทำโดย สถาบัน

พระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553) พบว่าประชาชนบางส่วนเห็นว่า 

บางครั้งการคอร์รัปชันในรัฐบาลก็มีความจำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ สอดคล้อง

กับผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย” ของ

สถาบันพระปกเกล้า (2554) ที่พบว่าประชาชนมีทัศนคติและความเชื่อที่ไม่สอดคล้อง

กับความซื่อตรง เช่นการสะท้อนว่าประชาชนสามารถยอมรับการทุจริตได้หากมีการ

พัฒนาประเทศชาติบ้าง ซึ่งนับเป็นทัศนคติที่เบี่ยงเบนไปจากความถูกต้องชอบธรรม 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และ University 

College Sedaya International (UCSI) ประเทศมาเลเซีย (2555) ในกรณีศึกษา

เปรียบเทียบระดับการต่อต้านรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันถึงแม้ตนเองจะได้ประโยชน์ด้วย 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย พบว่า คนไทยร้อยละ 68.5 ยอมรับได้ถ้า

รัฐบาลทุจริตแล้วตนเองได้ประโยชน์ด้วย ขณะที่ คนมาเลเซีย ร้อยละ 63.1 ต่อต้าน 

รัฐบาลคอร์รัปชัน แม้ตนเองจะได้ประโยชน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติพื้นฐานของ

สังคมคนมาเลเซีย ยังคงต่อต้านการทุจริตแม้ตนได้ประโยชน์ ซึ่งแตกต่างกับพื้นฐานของ

สังคมคนไทย ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถบ่งชี้ถึงสถานการณ์ความโปร่งใส

ของสังคมไทยได้ในระดับหนึ่ง  
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ตารางที่ 6.1 ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2555  

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

อันดับใน 
เอเชียแปซิฟิก 

อันดับจาก 
ประเทศทั้งหมด 

ประเทศ 
คะแนนเต็ม  
100 คะแนน 

1 1 นิวซีแลนด์ 90 

2 5 สิงคโปร์ 87 

3 7 ออสเตรเลีย 85 

4 14 ฮ่องกง 77

3 17 ญี่ปุ่น 74 

6 33 ภูฏาน 63 

7 37 ไต้หวัน 61 

8 45 เกาหลีใต้ 56 

9 46 บรูไน 55 

10 54 มาเลเซีย 49 

11 79 ศรีลังกา 40 

12 80 จีน 39 

13 88 ไทย 37 

14 94 อินเดีย 36 

14 94 มองโกเลีย 36 

16 105 ฟิลิปปินส์ 34 

17 113 ติมอร์ 33 

18 118 อินโดนีเซีย 32 

19 123 เวียดนาม 31 

20 139 เนปาล 27 

20 139 ปากีสถาน 27 

22 144 บังคลาเทศ 26 

24 157 กัมพูชา 22 

25 160 ลาว 21 

26 172 พม่า 15 

27 174 อัฟกานิสถาน 8 

27 174 เกาหลีเหนือ 8 

ที่มา :องค์กรความโปร่งใสสากล (2555),  www.transparency.org 
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เหตุใดสถานการณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยจึงเสื่อมถอยลง 
เป็นที่ห่วงกังวลถึงสถานการณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยที่เสื่อมถอยลงทุกขณะภายใต้

สภาพการเมืองไทยตั้ งแต่อดีต เรื่ อยมาจนถึ งปัจจุบัน ดั งนั้นประเด็นเรื่ องความโปร่ ง ใส 

(Transparency) จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพราะความโปร่งใสเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการปฏิบัติงานของภาครัฐ

ที่เปิดเผย และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในทุกๆ ด้านของประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นคงไม่

สามารถปฏิเสธได้ว่ามีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างนักธุรกิจและนักการเมือง จนเกิดธุรกิจการเมือง 

(Money Politics) อันเป็นที่มาของการทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว (จินตนา  

บุญบงการ, 2551) การที่ประเทศไทยมีการคอร์รัปชันมาก เพราะชนชั้นนำกลุ่มน้อย มีอำนาจทาง

เศรษฐกิจการเมือง และการครอบงำข้อมูลข่าวสารเหนือกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก ประกอบกับ

ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ของสังคมไทยที่ฝังรากลึกมาอย่างช้านาน ด้วยการยอมรับสายสัมพันธ์แบบ 

ส่วนตัว คำนึงถึงความสนิทสนมใกล้ชิดเป็นสำคัญ อันเป็นที่มาของอำนาจ และอิทธิพล สังคมไทย 

ยังให้ความสำคัญกับเงินและความมั่งคั่งมากขึ้น จนกลายเป็นเครื่องกำหนดสถานภาพทางสังคม  

เกิดวัตถุนิยม (Materialism) และ บริโภคนิยม (Consumerism) ประชาชนมีค่านิยมยกย่องความ

ร่ำรวย ความสำเร็จ กระตุ้นให้คนในสังคมแสวงหาผลประโยชน์โดยละเลยความถูกต้อง เช่น การโกง

ข้อสอบ การใช้อภิสิทธิ์ การเล่นพรรคเล่นพวก (Cronyism) การโกงต่างๆ เป็นต้น (วิทยากร เชียงกูล, 

2549) ทำให้ประชาชนขาดจริยธรรม ศีลธรรม เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน นับเป็นอุปสรรคในการพัฒนา

คน ชุมชน และประเทศชาติ  

สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงใน

สังคมไทย” ของสถาบันพระปกเกล้า (2554) ที่สามารถนำมาอธิบายถึงสถานการณ์ความโปร่งใสใน

สังคมไทยที่เสื่อมถอยลงได้ พบว่าสังคมไทยยังมีความบกพร่องเรื่องความซื่อตรงในภาคส่วนต่างๆ 

ของสังคม ดังเช่น สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ยังขาดการกล่อมเกลา และขาดแบบ

อย่างที่ดี  มีระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงความรู้ทางวิชาการโดยละเลยความ

สำคัญต่อการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สถาบันศาสนาและวัฒนธรรม ยังไม่สามารถ

แสดงบทบาทในการกล่อมเกลาให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ซื่อตรงได้อย่าง

แท้จริง หลักธรรมทางศาสนามิได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน โครงสร้างระบบ

ราชการที่ไม่เหมาะสม ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ไม่เข้มแข็ง และไม่สามารถ

ลงโทษผู้กระทำผิดได้จริง  ระบบการเมืองการปกครองที่ขาดความซื่อตรง รวมไปถึงระบบอุปถัมภ์ 

ระบบพวกพ้องที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในทุกแวดวงของสังคมไทย ปัจเจกบุคคล มีความบกพร่อง 

ในเรื่องความซื่อตรง อันมีสาเหตุพื้นฐานมาจากการไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ 

และขาดวินัย อย่างไรก็ตาม ความบกพร่องในเรื่องความซื่อตรงนี้ ยังเกิดจากการขาดความรู้ความ

เข้าใจ ว่าสิ่งใดคือความดี ความถูกต้อง ความซื่อตรง ทำให้เกิดการกระทำผิดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมถึง

การขาดต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีจากผู้นำในทุกระดับ เช่นการที่ผู้นำขาดความตระหนักและ 

ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยการบริหารงานด้วยความไม่ซื่อตรง ไม่มีความเกรงกลัวต่อ

กฎหมายและกฎทางศีลธรรม แล้วไม่ถูกลงโทษ ทำให้เกิดการเลียนแบบ เนื่องจากสังคมไม่เชื่อมั่นต่อ
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ระบบการลงโทษที่มีอยู่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เสมอภาค ขาดความเป็นธรรม สื่อมวลชน 

ขาดการยกย่องเชิดชูคนดี การนำเสนอข่าวสารมุ่งตอบสนองต่อระบบทุนและอำนาจรัฐ มากกว่า 

การยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อ ขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง ยังไม่ได้แสดงบทบาท 

ในการเสริมสร้างสังคมแห่งความซื่อตรงเท่าที่ควร ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถบ่งชี้ถึงความอ่อนแอ

ของสังคมไทย ที่เชื่อมโยงถึงระดับความโปร่งใสของประเทศไทยที่ลดลงได้เป็นอย่างดี  



การให้ความสำคัญกับหลักความโปร่งใสและหลักสำนึกรับผิดชอบ
จากสถานการณ์ความโปร่งใสของสังคมไทยที่เสื่อมถอยลง อันเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องในด้าน

ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้หน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน(สตง.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ได้ให้ความสําคัญ และเห็นความจําเป็นในการยกระดับความโปร่งใสในด้านต่างๆ ให้แก่สังคมไทย 

ด้วยการดําเนินการเชิงป้องกันควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเป็นที่เชื่อกันว่า 

ธรรมาภิบาล จะเป็นเครื่องมือสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมไทยได้ เพราะธรรมาภิบาล เป็นการ

บริหารงานให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการความซื่อสัตย์

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีสำนึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 •	นิยามความหมายของหลักความโปร่งใส	(Transparency)	

 มีผู้ให้คำนิยามความหมายหลักความโปร่งใสไว้อย่างหลากหลาย ในที่นี้ อธิบายเป็น แง่มุม 

ดังนี้ 

 1. ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง การปฏิบัติงานหรือการกระทำการใดๆ 

ของภาครัฐที่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย เป็นธรรม และเสมอภาค สามารถตรวจสอบได้ ชี้แจง

อธิบายได้เมื่อมีข้อสงสัย การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง บุคลากรของรัฐมีจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในขณะ

ที่หน่วยงานก็มีการวางระบบป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยชัดเจนมีประสิทธิภาพ มีการเตรียม

พร้อมข้อมูลสำหรับบริการประชาชน และมีการวางระบบกลไก/ช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างมีข้อจำกัดน้อยที่สุด นอกจากนี้ มีการวางระบบการตรวจสอบ 

ที่น่าเชื่อถือ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และ

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐได้ และในประการสุดท้าย ผู้นำองค์กรของรัฐยึดถือ

ความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมในตนเอง 

 2. ความโปร่งใสของหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง การกระทำการใดๆ ของระดับ

บุคคล และองค์กร ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทำที่

เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการดำเนินงานทางธุรกิจ ที่มีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้

คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา มีการปรับปรุงกลไก 

การทำงานให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา 
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ที่เข้าใจง่าย เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

ในการทำงานความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกัน 

ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้การธุรกิจของเอกชน

นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังต้องเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่าง 

เหมาะสม โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใด เช่นไม่เอาเปรียบหุ้นส่วน ไม่ขูดรีดแรงงานลูกจ้าง ไม่ฉ้อโกง

ลูกค้า ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทำร้ายชุมชนโดยรอบด้วยการก่อมลพิษ  

(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2556) 

 ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความสำคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะ

ช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงาน 

หรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการ

อย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องมี

มาตรการ และแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ 

 •	ปัจจัยที่สามารถนำมาอธิบายความโปร่งใสได้	4	ด้าน	(สถาบัน 

พระปกเกล้า, 2552) 

 ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ต่างต้องยึดองค์ประกอบพร้อมตัวชี้วัด

เพื่อวัดความโปร่งใสทั้งหมด 4 ด้าน อันประกอบด้วย ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของระบบงาน 

ความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณ ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ และความโปร่งใสด้านการ 

เปิดเผยระบบงาน ซึ่งสามารถอธิบายองค์ประกอบในแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของระบบงานประกอบด้วย ระบบของหน่วยงานโปร่งใส 

รู้ เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่เข้มข้น มีการ

ปรับปรุงหน่วยงานตรวจสอบใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

รับรู้การทำงานของหน่วยงานหน่วยงานมีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 

 2. ความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณ ประกอบด้วย มีผลประโยชน์ให้แก่บุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานเป็นผลสำเร็จ มีผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง มีผลประโยชน์

ให้แก่บุคลากรที่ซื่อสัตย์ มีระบบรายได้หรือผลประโยชน์เกื้อกูลรองรับมาตรฐานค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 

 3. ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ ประกอบด้วย ระบบการฟ้องร้องผู้กระทำผิด 

มีประสิทธิภาพสูง มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการตรวจสอบการทำงานในหน่วยงาน มีวิธีการ

ที่ยุติธรรมสำหรับพิจารณาลงโทษผู้ทำผิด มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว มีการลงโทษจริงจัง  

หนักเบาตามเหตุและพฤติการณ์ของการกระทำผิด หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตหรือด้อยประสิทธิภาพ

อย่างจริงจัง มีการป้องปรามผู้ส่อทุจริตหรือด้อยประสิทธิภาพให้ปรับปรุงตน 

 4. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยระบบงาน ประกอบด้วย ประชาชนได้เข้ารับรู้ 

การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีโอกาส

ควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ มากขึ้น มีการใช้สมาคมวิชาชีพเข้ามาร่วมตรวจสอบหน่วยงาน 
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ความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบทางสังคม

 •	นิยามความหมายของหลักสำนึกรับผิดชอบ	(Accountability)		

 ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังขาดความชัดเจนทั้งในด้านแนวคิดและหลักปฏิบัติ คำศัพท์ในภาษา

ไทยที่เกี่ยวกับ Accountability เป็นแนวคิดตะวันตก แต่ก็มีการใช้คำนี้ในความหมายที่หลากหลาย

ในบางประเทศ เช่น ฝรั่ ง เศส สเปน และอิตาลี มีการใช้คำว่า “Responsibi l i ty” แทน 

“Accountability” แต่ในประเทศแถบยุโรปตอนเหนือ เช่นเยอรมัน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์  

ใช้ “Accountability” ในความหมายที่แตกต่างจาก “Responsibility” แต่มีความหมายใกล้เคียง

กับคำว่า “Duty” หรือ “Obligation” สำหรับรัสเซีย “Accountability” มีรากฐานจากแนวคิด

เรื่องการรายงานคือ “Report” (สถาบันพระปกเกล้า, 2552) 

 ในที่นี้แบ่งการนิยามความหมายของหลักสำนึกรับผิดชอบ ออกเป็น 2 มิติ คือ มิติทาง 

การเมือง และ มิติทางการบริหาร ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1. นิยามความหมายของหลักสำนึกรับผิดชอบในมิติทางการเมือง  

   บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2552) ได้อธิบายนัยของระบบ

ราชการที่มี Accountability ว่า คือระบบราชการที่มีคอร์รัปชันน้อยและมีประสิทธิภาพ มีความ 

เปิดเผย โปร่งใส กระจายอำนาจ และสามารถถอดถอนผู้บริหารได้ 

 2. นิยามความหมายของหลักสำนึกรับผิดชอบในมิติทางการบริหาร 

   ในสารานุกรมศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ โดย คีสัน กุสลานุภาพ (อ้างถึงในสถาบัน 

พระปกเกล้า, 2552) Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบ ใน 2 ลักษณะคือ 

 1) ความรับผิดชอบของข้าราชการ ในอันที่จะให้บริการต่อสาธารณะตามเป้าหมาย 

ที่กำหนด 

 2) ความรับผิดชอบที่มีต่อบุคคล ได้แก่ผู้ บังคับบัญชา หรือผู้มอบหมายงานเป็นการให้

สัญญาทางใจว่า ผู้ปฏิบัติงานยินดีจะกระทำหน้าที่นั้นเพื่อผู้ที่มอบหมาย 

   ทั้ งนี้ ติน ปรัชญพฤทธ์ (อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า , 2552) ได้อธิบายว่า 

Accountability หมายถึง ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่องาน โดยมีผู้

อื่นคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานอีกขั้นหนึ่ง 

   นอกจากนี้ด้านบริหารรัฐกิจ ได้แบ่ง Accountability ออกเป็น 2 แบบ คือ  

 1) ความหมายแบบแคบ หรือ แบบดั้งเดิม 2) ความหมายแบบกว้าง 

 1) ความหมายแบบแคบ หรือแบบดั้งเดิม Accountability หมายถึง ความ

สามารถในการตอบคำถามได้ หรือ “Answerability” ข้าราชการสามารถ

ตอบคำถามหรือให้คำอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำของตนหรือหน่วยงาน

ได้ ดังนั้นข้าราชการเพียงแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งคำสั่ง

ของผู้บังคับบัญชา  และตอบคำถามเฉพาะที่กฎหมายกำหนดได้เท่านั้น 
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  เนื่องจากมีนักวิชาการหลายท่านมีความคิดเห็นว่าความหมายแบบดั้งเดิมนั้น

แคบเกินไป ล้าสมัย และไม่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการที่เน้น 

ผลงาน จึงได้มีการให้ความหมายในแบบกว้างเกิดขึ้น 

 2) ความหมายแบบกว้าง Accountability นอกจากหมายถึงความสามารถ 

ในการตอบคำถามแล้วยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่

ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการตอบสนองต่อความหวังของ

สาธารณะ 

 •	ปัจจัยสำคัญที่ประกอบกันเป็นหลักสำนึกรับผิดชอบ	ประกอบด้วย 

 1) มีวัตถุประสงค์ วิธีการ กลยุทธ์ และมีกำหนดเวลาบรรลุเป้าหมาย อย่างชัดเจน 

 2) บุคลากรในองค์กรมีสำนึกร่วมกันว่าทุกคนในองค์กรต่างมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 

 3) ต้องมีวิธีการทำงานหรือกลไกภายในองค์กร เพื่อช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าที่วางไว้ 

 4) การจัดการกับบุคลากรที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในองค์กร โดยไม่ลังเล 

 5) มีแผนสำรองเพื่อรองรับเหตุสุดวิสัยเสมอ 

 6) ไม่นำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการประเมินผลงาน  



แนวทางเสริมสร้างความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย

จากสถานการณ์ด้านความโปร่งใสของสังคมไทย ณ ปัจจุบัน ได้สะท้อนถึงความอ่อนแอของ

สังคมไทย อันเกิดมาจากความบกพร่องของสังคมในด้านต่างๆ  ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น ดังนั้น

วิธีการที่จะสามารถเสริมสร้างความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นจึงเป็น

ประเด็นสำคัญเร่งด่วน จากการศึกษาของ สถาบันพระปกเกล้า (2554) ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อ

ทำให้สถานการณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นได้แก่  

 1) การปลูกฝังค่านิยมความซื่อตรงของคนในชาติ โดยสถาบันหลักของสังคม ซึ่งได้แก่ สถาบัน

ครอบครัวต้องเริ่มปลูกฝังกล่อมเกลาค่านิยมความซื่อตรงให้แก่สมาชิกในครอบครัว พ่อแม่

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่ไปกับการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา และมีกิจกรรมการปฏิบัติ

จริงด้วย ต้องเชื่อมโยงการปลูกฝังกล่อมเกลาของสังคมให้เชื่อมโยงกับการกล่อมเกลาของ

สถาบันการศึกษา และ สถาบันศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาความรู้

ในเชิงวิชาการ  

 2)  ผู้นำต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานและสังคม หน่วยงานภาครัฐต้องเริ่ม

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

 3)  สื่อมวลชนทุกระดับต้องปฏิรูปให้เป็น “สื่อสร้างสรรค์” นำเสนอข้อมูลความรู้และยกย่อง

เชิดชูคนดีที่มีความซื่อตรง  
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ความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบทางสังคม

นอกจากนี้คณะทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน (อ้างถึงใน วิทยากร เชียงกูล, 2549) ได้ระบุ 

วิธีการลดการคอร์รัปชั่น เพื่อความโปร่งใสในสังคมไทยดังนี้ คือ  

 1) หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชน  

 2) บังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หน่วยงานที่รับผิดชอบการปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชั่นต้องทำงานอย่างอิสระ การผลักดันกฎหมายที่จะมีส่วนในการลดการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น กำหนดบทลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นให้รุนแรงขึ้น  

 3) ปฏิรูปการศึกษาและสื่อสารมวลชน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การสร้างความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบในสังคมไทย เป็นเรื่องที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วย

กระบวนการเสริมสร้างและกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่สถาบันหลักของสังคมได้แก่ 

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หรือ ธรรมาภิบาล ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความโปร่งใส ทั้งนี้ การที่จะประสบความสำเร็จ

ได้ก็ต้องเกิดจากจริยธรรมของผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึง

ความสำคัญของการเสริมสร้างประเทศไทยให้มีความโปร่งใส ทุกสถาบันที่จะต้องปลูกฝังแนวความ

คิดทางจริยธรรมให้ทุกคนในสังคม ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความโปร่งใส คือ จิตสำนึก โดยการ

ปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีสำนึกรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบในผลงานของ

ตนเอง 
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บทนำ	

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ยึดหลักธรรมาภิบาลนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหาร โดยเฉพาะในเรื่องที่

จะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของชาติ และของชุมชนซึ่งส่ง 

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการจัดให้มีการให้ข้อมูลที่ถูก

ต้อง มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงกระจายไปยังทุกกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เป็นธรรม  มีกระบวนการปรึกษาหารือ และนำความคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการ

กำหนดนโยบายและการตัดสินใจต่างๆ ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วม

วางแผน และร่วมปฏิบัติ ตลอดจนสร้างช่องทางให้ประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบ

ได้โดยตรง 

การมีส่วนร่วมจึงนับว่ามีความสำคัญต่อการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและ 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหาร เพราะหากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีมากขึ้นเพียงใด ก็จะช่วยให้การตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารเข้มข้นขึ้นเท่านั้น 

ทำให้ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และเป็นการป้องกันนักการเมือง

จากการกำหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  

จากการศึกษาวิจัยของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ในเรื่องการมี

สิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) ซึ่งเป็น 

1 ในมิติที่ใช้ในการวัดดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล ปี 2009 พบว่าประเทศไทยจาก

คะแนน -0.51 ในปี 2008  แต่คะแนนปี 2009 ได้เป็น -0.4 เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า

อัตราคะแนนธรรมาภิบาลค่อยๆ ดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนมีผลต่อการบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาลเกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยยะ

สำคัญ  (The Worldwide Governance Indicators: Methodology and 

Analytical Issues, 2010) 

ในบทนี้ นอกจากผู้เขียนได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความหมายและขอบเขตของการมี

ส่วนร่วม ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดจน

ลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การรวมรวมรายชื่อเพื่อเสนอ

กฎหมาย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารราชการ 

แผ่นดิน โครงการที่ส่วนราชการได้ดำเนินโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมด้วยเช่นกัน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

1.ความหมาย	ขอบเขตของการมีส่วนร่วม	

ประเทศไทยเริ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 

(พ.ศ. 2525-2529) แม้ว่าจะมีแนวความคิดพื้นฐานและลักษณะของแผนที่ยังคงมีลักษณะแบบ  

top down อยู่ก็ตาม แต่ก็เริ่มที่จะมีการกระจายอำนาจในเรื่องการวางแผนลงสู่ระดับภูมิภาคและ

พื้นที่ และมีกระบวนการจัดทำแผนและกรอบการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคือ เน้นการเปลี่ยนแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลต่อประชาชนอย่างจริงจัง มีการปฏิรูปทั้งระบบบริหารงานเน้นการพัฒนา

ของภาครัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น ให้มีระบบการตัดสินใจ สั่งการและติดตามประเมินผล 

โดยจัดให้มีระเบียบบริหารการพัฒนาชนบท จากการวางแผนการพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจสังคม

ขึ้น นี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจำเป็นที่จะต้องดำเนินการบริหารประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายอันจะก่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการวางแผนการบริหารประเทศที่

แปรเปลี่ยนจากการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางไปเป็นการกระจายอำนาจลงสู่ส่วนต่างๆ ของ

ประเทศนั่นเอง 

ความหมายของการมีส่วนร่วมมีการให้คำนิยามจากทั้งในและต่างประเทศในบริบทที่ต่างๆ กัน

โดยสามารถจำแนกการให้ความหมายของการมีส่วนร่วมเป็น 4 มิติดังต่อไปนี้ 

 1.1	ความหมายของการมีส่วนร่วม	:	มิติเชิงกระบวนการ	(process)	

 Cohen and Uphoff  (อ้างถึงใน ธรรมาภิบาลท้องถิ่น ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและความ

โปร่งใส, 2553: 55-64) แบ่งโดยดูจากกระบวนการการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้ 

 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงแรก

ของการเริ่มดำเนินการต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นวางแผน

การดำเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ  

 2.  การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม (Implementation) เป็นช่วงของการเริ่มเข้าร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนของการสนับสนุนทั้งด้านการบริหาร การประสานความร่วม

มือซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งแรงงาน เงินหรือแม้แต่การสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ  

 3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) เป็นการให้เข้ามามีส่วนร่วมแบบได้ประโยชน์

ทั้งสองฝ่าย 

 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นช่วงของการมีส่วนร่วมในขั้นตอน

สุดท้าย  ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันควบคุม ตรวจสอบ ทั้งงานตลอดจนผลการดำเนินงาน 

เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขงานที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตให้มีผลดีขึ้น 

 1.2	ความหมายของการมีส่วนร่วม	:	มิติเชิงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ		
	 	 	 (Decision-maker)	

 การให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในมิตินี้ จะพิจารณาผ่านอำนาจในการเข้าร่วม 

ตัดสินใจ โดยมิได้จำกัดว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในระดับใด หากแต่พิจารณาว่ากลุ่มองค์กรใด ผู้ใดที่มี
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อำนาจ กล่าวคือพิจารณาในเชิงผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม

สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมได้มากเพียงใด จุดสำคัญจึงอยู่ที่

ประชาชนจะต้องมีอำนาจมากพอที่จะกำหนดความต้องการของตนเองให้กับการตัดสินใจนั้นๆ ได้

และจะต้องพิจารณาร่วมด้วยว่าผลจากการพัฒนานี้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในชุมชนนั้นๆ หรือไม่ เพียงใด 

	 1.3	ความหมายของการมสีว่นรว่ม	:	มติเิชงิผูม้สีว่นไดเ้สยี	(stakeholders)	

 มิตินี้พิจารณาจากการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาด้านต่างๆ ตั้งแต่

การร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือทรัพยากรก็ตาม รวมไปถึงผลประโยชน์ในการเข้าร่วมนั้นด้วย 

มิตินี้อาจมีความคล้ายคลึงกับมิติเชิงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ (Decision-maker) แต่ข้อแตกต่าง 

ก็คือในกรณีนี้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะเข้ามาโดยตรงทั้งในลักษณะผู้ดำเนินการ หรือ

เป็นผู้ที่กำลังถูกพัฒนาก็ได้ 

 1.4	ความหมายของการมีส่วนร่วม	:	มิติอื่นๆ		

 วันชัย วัฒนศัพท์ (2543: 19) ได้แปลศัพท์และสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่าการมีส่วนร่วม คือ

การสื่อสาร 2 ทางจากทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการให้

ข้อมูลต่อสาธารณชนมากพอที่จะสามารถให้ความเห็น ทัศนะต่างๆ ในเรื่องเหล่านั้นได้ แต่ทั้งนี้ 

จะต้องเป็นการเปิดกว้างทางความคิดเห็นด้วยซึ่งอาจเป็นการให้ความเห็นทั้งอย่างเป็นทางการและ 

ไม่เป็นทางการก็ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพื่อเพิ่ม

คุณภาพของการตัดสินใจในครั้งต่างๆ และส่งผลให้หาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน อันจะเป็นไป

ตามความต้องการของประชาชน ซึ่งการให้ประชาชนเข้าร่วมในการตัดสินใจนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ

กระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังส่วนต่างๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ที่จะรู้ปัญหาอย่างดีที่สุดก็คือ ท้องถิ่น

นั่นเอง ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมนี้จึงไม่สามารถนำเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมาใช้ในการตัดสินใจได้ 


2.	การมีส่วนร่วมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

ในส่วนก่อนได้นำเสนอความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลากหลายมุมมองแล้ว 

เมื่อกลับมาพิจารณาในประเทศไทยจะพบว่าหลักการมีส่วนร่วมได้รับการบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีหลักในวางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นไปดังต่อไปนี้ 

	 2.1	การมีส่วนร่วมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช		
	 	 	 2540	

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีการวางหลักการให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมทั้งในระดับชาต ิแบ่งออกเป็น 3 ประการได้แก่  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

     1.  การให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้  แต่มีข้อจำกัดที่ว่าจำเป็นที่จะต้อง

เป็นกฎหมายในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิของปวงชนชาวไทย และหมวด 5 ว่าด้วย 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่านั้น  

     2. บัญญัติให้จัดตั้งองค์กรอิสระทั้งหมด 3 องค์กรคือ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (มาตรา 89) องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม (มาตรา 56) องค์กรอิสระซึ่งประกอบ

ด้วยตัวแทนผู้บริโภค (มาตรา 57)  

     3. บัญญัติให้มีการกระจายอำนาจทางปกครองโดยเปลี่ยนจากเดิมที่อำนาจเกี่ยวกับ 

การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยน

ให้มาเป็นการจัดตั้ง “องค์กรอิสระ” ขึ้นเพื่อกำกับดูแลแทน(มาตรา 40 วรรคสอง)  

แต่องค์กรเหล่านั้นก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอยู่ ต่างจาก “องค์การ” ที่แยกตัวออกไป

จากรัฐและให้บุคคลที่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นกรรมการหรือสมาชิก  

 นอกจากการวางหลัก 3 ประการแล้วยังมีการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้นอีกดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน

ศาลปกครอง สำนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ สำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา ซึง่สำนกังานเหลา่นี ้

จะเป็นอิสระทั้งอำนาจการบริหารจัดการ ทั้งงานบริหารบุคคล การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 

 ส่วนในระดับท้องถิ่น ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีการสนับสนุนการกระจายอำนาจให้สู่ระดับ 

ท้องถิ่นได้มากเหมือนช่วงที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาก่อน

ทั้งที่ปรากฏในตัวรัฐธรรมนูญเอง เช่นมาตรา 286, 287 ที่ให้อำนาจแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น

สามารถที่จะเสนอข้อบัญญัติ หรือแม้แต่สามารถถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายในระดับต่างๆ ออกมาใช้ด้วยเช่น พระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และมีการแก้กฎหมายท้องถิ่นมากถึง 12 ฉบับ 

(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2553: 40-47) 

 แต่หากจะพิจารณาโดยละเอียดและแยกการมีส่วนร่วมที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้อำนาจแก่

ประชาชนเป็นระดับจากน้อยไปมากแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับซึ่งเป็นหลักการพิจารณา 

ที่ใกล้เคียงกับหลักการมีส่วนร่วม : มิติเชิงกระบวนการของ Cohen and Uphoff ซึ่งสามารถจำแนก

ได้ดังนี้ 

     1)  ระดับการร่วมรับรู้ มาตรา 58 เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (freedom of 

information) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ แต่มีข้อจำกัดใน

กรณีที่จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งกรณียกเว้น

เหล่านี้ได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ออกมาเพื่อขยาย

ความ ดังนั้นจึงต้องพิจารณากรณีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วย 

      2)  ระดับการให้ความเห็น มาตรา 56 กรณีที่มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อ

ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ผู้แทน
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องค์การเอกชน ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถให้

ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวได้ และมาตรา 57 นี้รัฐธรรมนูญ 

ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคโดยกำหนดให้สามารถมีองค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย

ตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นในการตราทั้งกฎหมาย กฎและข้อบังคับเพื่อใช้

ในการช่วยคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นได้ 

      3)  ระดับการตัดสินใจ มาตรา 46 ให้สิทธิแก่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ในมาตรานี้ยังให้สิทธิ

รวมไปถึงให้สามารถจัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้มีฐานมาความคิดมาจากต้องการให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ใน

ท้องถิ่นดูแลจัดการกันเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่รู้ทั้งปัญหาและสภาพสังคมดีที่สุด ดังนั้น 

จึงน่าจะหาทางวิธีการแก้ไขได้ดีที่สุดนั่นเอง ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมี

พระราชดำรัสในปี พ.ศ. 2524 ดังนี้ 

 	 “กรมป่าไม้ไปจ้างให้คนปลูกป่า	ป่าไม่มีทางโตเพราะถ้าปลูกป่าเสร็จคนรับจ้างปลูกป่า	 

ก็ตกงาน	ป่าไม่ใช่ของเขา...	ถ้ากรมป่าไม้จะดูแลป่าให้ได้ทุกตารางนิ้วต้องอาศัย	 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนช่วยกันดูแลจึงจะทั่วถึง	และไม่มีทางจะดูแลได้	ถ้าทำ

ให้ป่านั้นเป็นป่าที่ได้ประโยชน์กับประชาชน	3	อย่าง	ประโยชน์อย่างที่สี่จะเกิดขึ้นเอง	

โดยไม่ต้องไปจ้างให้คนปลูกหรือรักษา	คือป่าต้นไม้	น้ำลำธารจะเกิดขึ้นเอง...		 

ถ้าประชาชนสามารถ		

	 	 	 (1)	หาของป่าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย	

	 	 	 (2)	เก็บผลไม้จากต้นไม้ที่อยู่ในป่าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย	

	 	 	 (3)	เอาไม้ที่ล้มไปทำฟื้นได้บ้าง	

	 	 เมื่อประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าได้ประโยชน์จากป่า	3	อย่างนี้	ป่าก็จะเป็นของเขา	เขาก็จะ

เป็นเจ้าของป่า	เมื่อเขาเป็นเจ้าของป่า	เขาจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องป่าผืนนั้น	เพราะ

เขาได้ประโยชน์จากป่า	เหมือนกับเราไม่ยอมให้ใครมาแตะรถเรา	ประโยชน์อย่างที่	4	

จะตามมาเองโดยไม่ต้องไปจ้าง	ใครปลูก	โดยไม่ต้องจ้างใครเฝ้า	คือป่าต้นน้ำลำธาร...”	

(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2553: 49) 

  ต่อมาจึงมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน โดยประชาชนจำนวน 50,000 คน 

แต่ปัจจุบัน (2554) ก็ยังมิได้มีการตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติแต่อย่างใด 

     4)  ระดับการตรวจสอบ มาตรา 62 เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมในการ 

ตรวจสอบโดยรัฐธรรมนูญให้สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐโดยที่เป็นไปตามที่พระราช-

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ต่อศาลปกครองได้ นอกจากนี้ 

ในมาตรา 304 ยังบัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 50,000 คนเข้าชื่อเพื่อถอดถอน 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือบุคคลตามมาตรา 303 ได้ด้วย 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 2.2	การมีส่วนร่วมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช		
	 	 	 2550

 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ขยายการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งปรากฏตาม

มาตราต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

     1)  เพิ่มหมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ประกอบด้วย  

3 มาตรา คือ มาตรา 163 เรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในหมวด 3 สิทธิ

เสรีภาพของชนชาวไทยและหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนสมาชิก นั่นคือ 10,000 คนลดลงจาก 

50,000 คน มาตรา 164 ให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน

สามารถเสนอชื่อเพื่อถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 เช่นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้นออกจากตำแหน่งได้ มาตรา 165 

เป็นกรณีการออกเสียงประชามติในระดับชาติและมาตรา 287 วรรคสอง ให้สิทธิกับ

ระดับท้องถิ่น  

     2)  มาตรา  291 ให้สิทธิ ในการเสนอชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ซึ่ งไม่ เคยให้สิทธินี้ 

ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ด้วยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน  

  ส่วนในระดับท้องถิ่น ปรากฏในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น และในมาตรา 287 

วรรคสอง ได้มีการกำหนดหากกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระทำอะไรที่มีผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นใน “สาระสำคัญ” จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ก่อนการกระทำนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะสะท้อนเรื่องที่ตนเห็นว่าจะเป็นผลกระทบเพื่อที่จะ

นำไปใช้ในการร่วมพิจารณาในการออกมาตรการต่างๆ มารองรับได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 ส่วนหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในด้าน

ต่างๆ ก็เพื่อที่จะก่อให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารประเทศมากขึ้น

นั่นเอง ยิ่งเข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าใด ยิ่งมีการตรวจสอบมากเท่าใด ยิ่งทำให้การบริหารจัดการ 

มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย     
 

สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การยกร่างพระราชบัญญัติที่จะ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ โดยดำเนินการด้วยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ 

  1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ   
   นโยบายสาธารณะ 

 สาระสำคัญ 

 กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ออกมา

เพื่อรองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 และมาตรา 87 (1) และ (2) โดยมีเจตนารมณ์ในการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง โดย

กำหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะเดียวกันกำหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยรูปแบบ วิธีการต่างๆ ตาม

ความเหมาะสมทั้งนี้ กำหนดให้มีกลไกเพื่อช่วยทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นได้ และ

เป็นการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย (Meaningful Participation) คือคณะกรรมการการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อีกทั้งกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนและ

ช่วยเหลือทั้งในส่วนของหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยตรงและประชาชนทั่วไป 

 2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อ  
   เสนอกฎหมาย 

 สาระสำคัญ 

 สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย คือ สิทธิของประชาชน ในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนประการหนึ่ง ซึ่งนับเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักการของ 

“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Democracy) ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมให้ 

“ประชาธิปไตยทางผู้แทน” (Representative Democracy) นั้นสมบูรณ์และตอบสนองต่อ 

ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

 สิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายของประชาชน ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรก โดย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ.2542และเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคง

รับรองยืนยันสิทธิในการมีส่วนร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนไว้ในมาตรา 163 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาบทเรียนการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญ

และกฎหมายกำหนด พบว่า ประชาชนรับรู้และมีความตื่นตัวโดยที่ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่าง

กฎหมายจำนวนมากถึง 16 ฉบับ โดยแบ่งเป็นการเสนอกฎหมายของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน 

โดยตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 10 ฉบับ และผู้ริเริ่มเข้าชื่อเสนอกฎหมายยื่นคำร้องต่อ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย อีกจำนวน 6 ฉบับ 

 แต่การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายส่วนใหญ่มีปัญหาทางเทคนิค และปัญหาจากความ 

ผิดพลาดบกพร่องในทางปฏิบัติจริงจำนวนมาก ทำให้ร่างกฎหมายเกือบทั้งหมดไม่ได้นำเสนอเข้าสู่

การพิจารณาของรัฐสภาโดยสรุปคือมีร่างกฎหมายเพียง 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ 

แห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่มี

ผลบังคับใช้เพียงฉบับเดียว คือพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ส่วนร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. .... นั้น แม้ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ไม่มีผลบังคับใช้ 

เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่า ตราขึ้นโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความสำเร็จในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายของประชาชนนั้น คือ

กามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ การยอมรับและ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การสนับสนุนจากภาครัฐหรือฝ่ายการเมือง การผนึกกำลังของทั้งสองภาคส่วนนี้ นอกจากช่วยทำให้

เกิดการเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติร่างกฎหมายแล้ว ยังมีผลดีในด้านที่กฎหมายที่ออกมา

บังคับใช้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เพราะผ่านการพิจารณาจากฝ่ายต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและประชาชน อันเป็นผลดีต่อเนื่องไปถึงการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวก็จะเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย 

 กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  รองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 163 

โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ 

โดยง่าย และทำให้การใช้สิทธิของประชาชนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยกำหนดให้มีกลไก

และมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ รวมทั้งกรอบหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ

ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสนอ และพิจารณาร่างกฎหมายให้เอื้อต่อการใช้สิทธิของ

ประชาชน ในขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเจตจำนงของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

และความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย

และประชาชนทั่วไป 

 3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สาระสำคัญ 

 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง 

(Direct Democracy) ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางและถือกำเนิดขึ้นมา

เพื่ออุดช่องว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) โดย

พยายามลดอุปสรรคในเชิงกฎหมายที่ขัดขวางการใช้สิทธิของประชาชน และได้เพิ่มเติมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนรูปแบบต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้

ทั้งยังมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน/บริหารงานอย่างมีส่วน

ร่วม ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานด้วยความรอบคอบ และมีการฟังเสียง

ประชาชนให้มากขึ้น 


3.	การวัดการมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ	ของประเทศไทย	

	 3.1	ดัชนีและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม		

 จากรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2552 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์  และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  ได้ประเมิน

สถานภาพการพัฒนาคนของประเทศไทย  โดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement 

Index – HAI) จัดทำขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546  เป็นการริเริ่มพัฒนาดัชนีที่ใช้ประเมินภาพรวมของการ
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พัฒนาคนระดับจังหวัด  HAI  มีประโยชน์ในการสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันในระดับพื้นที่ ที่อาจนำ

ไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ HAI เป็นดัชนีรวมที่แสดงลำดับในการพัฒนาคนของ

จังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ HAI ทำหน้าที่ได้เพียงแสดงภาพรวมเท่านั้น ซึ่งมีดัชนีและตัวชี้วัดด้านการมี 

ส่วนร่วม เป็น 1 ใน 8 ของดัชนีย่อย 

 ดัชนีการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ   

 1. ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   

 2. จำนวนองค์กรชุมชน   

 3. ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น   

 4. ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

  1. การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 อัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 72.5 ในปี 

พ.ศ.2548 และร้อยละ 74.5 ในปี พ.ศ. 2550 ภาคใต้มีอัตราการใช้สิทธิสูงที่สุดคือ ร้อยละ 78 ตาม

ด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ แม้ว่าจะไม่มีความแต่ต่างทางเพศ 

ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ผู้หญิงมีผู้แทนระดับชาติและท้องถิ่นน้อยกว่าผู้ชายมาก คือ ผู้หญิงมีสัดส่วน

เพียงร้อยละ 16 ของวุฒิสมาชิก และร้อยละ 11.6 ของผู้แทนราษฎร 

 ในระดับจังหวัด ลำพูนมีอัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด ส่วนห้าอันดับสุดท้ายเป็นจังหวัด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางที่ 7.1 การใช้สิทธิเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 

การใช้สิทธิเลือกตั้งปีพ.ศ. 2550 

5 จังหวัดที่ความก้าวหน้าที่สุด 5 จังหวัดที่ล้าหลังที่สุด 

1.   ลำพูน 88.9 72.   ร้อยเอ็ด 68.2 

2.   สิงห์บุรี 85.5 73.   หนองคาย 68.2 

3.   พัทลุง 84.5 74.   บุรีรัมย์ 67.9 

4.   ตาก 84.4 75.   นครพนม 67.6 

5.   เชียงใหม่ 83.2 76.   สกลนคร 66.7 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  2. องค์กรชุมชน 

 ในปี พ.ศ. 2550 องค์กรชุมชนทั่วประเทศมีจำนวนมากถึง 32,291 องค์กร หรือ  

51 องค์กรต่อประชากรแสนคน องค์กรเหล่านี้เป็นกลุ่มพลังชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนในกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่ม 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรการเงิน ประชาสังคม สื่อชุมชน และเครือข่ายต่างๆ   
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การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 จำนวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคนสูงสุดอยู่ที่ภาคใต้ รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ  

ตารางที่ 7.2 จำนวนองค์กรชุมชน ปี พ.ศ. 2550 (ต่อประชากรแสนคน) 

จำนวนองค์กรชุมชน ปีพ.ศ. 2550 (ต่อประชากรแสนคน) 

5 จังหวัดที่ความก้าวหน้าที่สุด 5 จังหวัดที่ล้าหลังที่สุด 

1.   มุกดาหาร 305.0 72.   ปทุมธานี / สมุทรปราการ 12.0 

2.   ชุมพร 272.2 73.   เพชรบูรณ์ 11.5 

3.   ตราด 236.2 74.   กำแพงเพชร 10.2 

4.   อำนาจเจริญ 212.8 75.   กรุงเทพมหานคร 5.5 

5.   พังงา 209.8 76.   สกลนคร 4.3 



  3. การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 

 ในพื้นที่ชนบท ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น โดยอัตรา 

การมีส่วนร่วมสูงเป็นพิเศษในจังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัด

ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคมีอัตราการมีส่วนร่วมค่อนข้างต่ำ   

ตารางที่ 7.3 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น ปี. พ.ศ. 2550  

ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์ในท้องถิ่น ปี พ.ศ.2550 (%) 

5 จังหวัดที่ความก้าวหน้าที่สุด 5 จังหวัดที่ล้าหลังที่สุด 

1.   นครพนม 100.0 72.   แม่ฮ่องสอน 86.8 

2.   ร้อยเอ็ด 99.9 73.   ระยอง 85.2 

3.   ภูเก็ต 99.8 74.   สมุทรสาคร 84.5 

4.   อุบลราชธานี / เลย 99.6 75.   กรุงเทพมหานคร 82.7 

5.   ยโสธร / อำนาจเจริญ 99.6 76.   นนทบุรี 82.7 



  4. การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ 

 ในจังหวัดที่มีเขตชนบทเป็นส่วนใหญ่ ครัวเรือนจำนวนมากมีสมาชิกที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม

สาธารณะของหมู่บ้าน ในบรรดา 6 จังหวัดที่มีอัตราการมีส่วนร่วมสูงที่สุด เป็นจังหวัดภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ 5 จังหวัด อีกจังหวัดคือนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ  

และจังหวัดในภาคกลาง มีอัตราการมีส่วนร่วมต่ำที่สุด     
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ตารางที่ 7.4 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น ปี. 2550 

ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์ในท้องถิ่น ปี พ.ศ.2550 (%) 

5 จังหวัดที่ความก้าวหน้าที่สุด 5 จังหวัดที่ล้าหลังที่สุด 

1.   นครสวรรค์ 100.0 72.   จันทบุรี 90.0 

2.   กำแพงเพชร 100.0 73.   ราชบุรี 89.4 

3.   ยโสธร 100.0 74.   ระยอง 88.8 

4.   มหาสารคาม 100.0 75.   กรุงเทพมหานคร 85.6 

5.   ร้อยเอ็ด / นครพนม 100.0 76.   สมุทรสาคร 85.6 

หมายเหตุ  1.) ไม่มีข้อมูลสำหรับกรุงเทพฯ  จึงใช้สมุทรสาครซึ่งเป็นค่าต่ำสุด เป็นตัวแทนของกรุงเทพ 
   2.) ข้อมูลครอบคลุมเฉพาะนอกเขตเทศบาล  


 โดยภาพรวม จากข้อมูลรายงานการพัฒนาของของประเทศไทย โดยสำนักงานโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ สรุปได้ว่า จังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้มีการมีส่วนร่วมสูง ในขณะที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอุตสาหกรรมทางตะวันออกมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ

สังคมต่ำกว่าพื้นที่อื่น 

ตารางที่ 7.5 ดัชนีการมีส่วนร่วม 

ดัชนีการมีส่วนร่วม 

5 จังหวัดที่ความก้าวหน้าที่สุด  5 จังหวัดที่ล้าหลังที่สุด 

1.   มุกดาหาร  72.   ชลบุรี 

2.   ชุมพร  73.   ระยอง 

3.   อำนาจเจริญ  74.   นนทบุรี 

4.   พังงา  75.   สมุทรสาคร 

5.   มหาสารคาม  76.   กรุงเทพมหานคร 

	 3.2	การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม		

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วม

ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการ

สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในการทำงานภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องกระบวนการในการยกระดับ 

การให้บริการ การสร้างการยอมรับและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับประโยชน์ และตรวจสอบผลการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ  

 โดยในปี 2550 ต่อเนื่องถึง 2551 ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ.ร.  ได้ดำเนินโครงการ “การส่ง

เสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด” ซึ่งเป็นโครงการตาม
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การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นโยบายการพัฒนาระบบการบริหารราชการในระบบเปิดตามที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน

การครอบคลุมถึงการบริหารราชการในระดับจังหวัดซึ่งมีการบริหารราชการแบบบูรณาการ เป็นการ

บริหารงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน  ต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด 

ในอันที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของจังหวัด การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นการ

ทำงานแบบบูรณาการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2552 จึงได้ดำเนินโครงการ 

“ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” อันเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการดังกล่าวคือ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดต้นแบบที่ดี 

(Best Practice) ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และเพื่อเชิดชู

ผลงานของจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมอบรางวัลสำหรับ

จังหวัดที่มีความเป็นเลิศในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ซึ่งจะ

เป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้จังหวัดได้ตระหนักถึงความสำคัญตามหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบ

ราชการ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับความ

ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยโครงการดงักลา่ว ไดก้ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจประเมนิการดำเนนิการ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด ไว้ 4 ประเภท 

ดังนี้ 

 1. ประเภทหลักการ 

   เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่เน้นการประเมินภาพกว้างในระดับการดำเนินนโยบายของ

จังหวัด ว่าได้นำหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมมาใช้ในการวางหลักการอย่างไรบ้าง โดยพิจารณาที่ภาวะ

ผู้นำแบบประชาธิปไตย และการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 2. ประเภทวิธีการดำเนินการของจังหวัด 

    เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่เน้นการประเมินกระบวนการที่ใช้ในระหว่างการดำเนินการ

ภายในของจังหวัด ว่าได้นำหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการของจังหวัดอย่างไรบ้าง 

โดยพิจารณาเรื่องแนวทางบริหารแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การใช้หลักธรรมาภิบาล  

การบริหารแบบใหม่ใช้หลักการบริหารแบบพหุภาคี การสร้างเครือข่าย 

 3. ประเภทตัวอย่างโครงการของการดำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม 

   เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่เน้นการประเมินภาพกว้างในระดับการดำเนินนโยบายของ

จังหวัด ว่าได้นำหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินโครงการ กิจกรรม ที่เห็นเป็นรูปธรรม

อย่างไรบ้าง โดยพิจารณาที่ระดับการมีส่วนร่วม, รูปแบบการมีส่วนร่วม, การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสีย และความต่อเนื่องของโครงการ 
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 4.  กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนจังหวัด 

   เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่เน้นการประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

จังหวัด ทั้งในเรื่องการเริ่มการจัดทำแผน  กระบวนการประชุม ความเป็นผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัด 

รวมถึงการปรับแก้แผนจังหวัด 

 ทั้งนี้ในแต่ละประเภทของตัวชี้วัดจะมีการพิจารณาแยกออกเป็น 5 มิติ คือเรื่อง 

 1.  ภาวะผู้นำของผู้บริหารและข้าราชการในระดับจังหวัด 

 2.  ความยั่งยืนของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

 3.  การกำหนดประเด็นสาธารณะที่จะดำเนินการซึ่งต้องเป็นประเด็นของจังหวัด และต้อง

มีความชัดเจน 

 4.  การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่ชัดเจน 

 5.  กระบวนการมีส่วนร่วม 

 จากการตรวจประเมินผลการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้ผลการ

ประเมินดังนี้  

 จังหวัดที่มีได้รางวัลระดับดีเยี่ยม มีจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่จังหวัด  สมุทรสงคราม ลำพูน 

จันทบุรี ยะลา อุบลราชธานี ชุมพร นครราชสีมา น่าน และพะเยา 

 จังหวัดที่ได้รางวัลระดับดี มีจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัด ขอนแก่น  แพร่  มุกดาหาร  

ลำปาง สระแก้ว สุรินทร์ หนองคาย 

 จังหวัดที่ได้รางวัลระดับชมเชย มีจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่จังหวัด กาฬสินธุ์ พิษณุโลก  

เพชรบุรี ระนอง สงขลา สิงห์บุรี 

 รายละเอียดการดำเนินงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดที่ได้รับรางวัล 

อาทิ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ    

โดยดำเนินโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดจันทบุรี ณ 

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน – จันทบุรี) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่

บริเวณป่าชายเลน และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งดำเนินในพื้นที่หมู่บ้านท่าสอน 

ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีการจัดระบบโครงสร้าง การบริหารราชการแบบบูรณาการ

ของจังหวัดและอำเภอ ประกอบกับการให้ความสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดในการส่งเสริมการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.จ.) และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำแผนชุมชน และนำมาเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาจังหวัดสามารถนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถดูแลและแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ได้ตรงกับ

ความต้องการของประชาชน เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จใน

การดำเนินงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้ดังนี้ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

   1.  ผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและนำมาใช้

ในการบริหารจริง อีกทั้งสามารถเอื้อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

และเกิดการทำงานร่วมกันเป็นแบบพหุภาคี 

   2.  การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนและเกิดการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของ

การเป็นหุ้นส่วนพลเมือง 

   3.  ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ ความกระตือรือร้นตั้งใจที่จะร่วมกันคิด  

ทำ และรับผลจากการบูรณาการการทำงาน จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ที่ทุกๆ คนมีความ

ภาคภูมิใจร่วมกัน 

   4.  การใช้ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดบนฐานทรัพยากร ทำให้เกิดการเรียนรู้จากพื้นที่ 

ร่วมกัน เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นร่วมกัน อนุรักษ์ นำมาสู่การมีส่วนร่วมใน 

ภารกิจอื่นๆ 

   5.  มีข้าราชการที่เป็นผู้ประสานงานที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะในด้านการมีส่วนร่วม  

มีความรู้ความเข้าใจ บริบทพื้นที่นำมาสู่การยอมรับของชุมชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ ให้ทำงานร่วมกันจนเกิดผลเป็นรูปธรรม  

   6.  มีการสนับสนุนทรัพยากรในการทำงานร่วมกันทำให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องและ 

มีประสิทธิผล 

   7.  ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการ 

เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

   8.  การทำงานบนฐานความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สิ่งดีจากพื้นที่ต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้

จนเห็นผล นอกจากนั้นยังมีการสร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่ชาวไทยและชาว 

ต่างประเทศ 

   9.  ยึดวิถีชุมชนและค่านิยมท้องถิ่นเป็นหลักในการออกแบบกิจกรรม อาทิ การมุ่งอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 

   10.  การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมีสถานีวิทยุชุมชนที่สนับสนุนองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชน 

   11.  การสนับสนุนทางเทคนิคจากหน่วยงานรัฐฯและกำหนดนโยบายต่างๆ  ทำให้กิจกรรม

การมีส่วนร่วมที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ  สามารถรุดหน้าไปได้อย่างดี 



สรุป	

การมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากจะเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาของสังคมแล้ว ยังเป็น

กระบวนการที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชน หรือกลุ่มคนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม  

อาทิ เครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายรักษ์ป่า ฯลฯ กลุ่มต่างๆ นี้คือปรากฏการณ์
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ของการรวมตัวกันเพื่อขอมีพื้นที่การมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ในการกำหนดนโยบาย เพื่อการดูแล

จัดการปัญหาในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการ

เชื่อมโยงให้เกิดการมีส่วนร่วม ภาพของการมีส่วนร่วมที่เป็นเป้าหมาย และกระบวนการจำเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามดูพัฒนาการในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง 
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บทนำ	

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่เกี่ยวกับการปกครอง บริหารจัดการ ตรวจสอบและ

ควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปทางที่ดี เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ โดยสามารถ

นำไปใช้ได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน กล่าวคือธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี

นั้นนอกจากจะเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น แล้วยังเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งส่งผลให้เกิดความโปร่งใส  

ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารองค์กรหรือรัฐบาลนั้นอีกด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบัน

ธรรมาภิบาลนั้นได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรทุกระดับ และทุกภาคส่วนเพื่อ

ให้เกิดการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ คุณธรรม และ

นิติธรรม อันเป็นหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี จึงอาจกล่าวได้ว่า การมี

ธรรมาภิบาลนั้นส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เป็นเสมือนเครื่องบ่งชี้และสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการบริหารจัดการขององค์กร

หรือประเทศนั้นๆอีกด้วย  

ในด้านของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (ระดับ)ธรรมภิบาลเป็นเครื่องมือที่สำคัญ 

ในการวัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการเกิดวิกฤต 

ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย และของโลก อันมีสาเหตุหลักๆ มาจาก 

การขาดระเบียบวินัยทางการเงินและการคลัง ทำให้เกิดหนี้เสียเป็นจำนวนมาก และ

หลายประเทศขาดความสามารถในการใช้หนี้ที่ได้กู้ยืมมา ส่งผลให้ทำให้หลายประเทศ

จำต้องมีการปรับมาตรการและนโยบายทางเศรษฐกิจ และมีการจัดระเบียบทาง 

การเงินและการคลัง โดยธรรมาภิบาลนั้นได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นข้อกำหนด หรือ 

มาตรการในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือ องค์กรระหว่าง

ประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยทั้งนี้ทาง IMF ซึ่งมีหน้าที่

หลักๆ คือ การจัดระบบการเงินและกำกับดูแลทางการเงินของโลก นอกจากนี้ IMF  

ยังมีข้อกำหนดไว้ว่าประเทศที่ต้องการจะกู้ยืมเงินจากองค์กรการเงินแห่งนี้ จะต้อง

ยืนยันว่าประเทศนั้นจะต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการเงิน หรือ มีวินัยทางการเงิน

การคลังที่ดี เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า จะต้องมีการบริหารจัดการเงินที่กู้ให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเงินที่กู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ระเบียบวินัยทางการคลัง   



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

183

การพัฒ
นาเศรษฐกิจ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรายงานถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 

และผลของการพัฒนาประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคมโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น อัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความสามารถทางการแข่งขัน และอัตราการว่างงานและการมีงานทำ 

เป็นต้น โดยทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถอธิบายถึงความเชื่อมโยงหรือ บทบาทของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

ประเทศต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่าง

ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาประเทศ 2. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3. สรุปภาพ

รวมและวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปี 2551-2552 และ 4. บทสรุป

และข้อเสนอแนะ 


ความสำคัญและความเชื่อมโยงระหว่างธรรมาภิบาลกับการพัฒนา
ประเทศ	

นอกเหนือจากข้อกำหนดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วนั้น จะพบว่าความมี 

ธรรมาภิบาลและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น มีความสัมพันธ์กัน ดังเห็นได้จากผลจาก 

การศึกษาของ Kaufmann และ Kray ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การวัดระดับธรรมมาภิบาลในประเทศต่างๆ 

พบว่า ระดับธรรมาภิบาลนั้นมีผลอย่างมากต่อระดับรายได้ และตัวชี้วัดในด้านการพัฒนาอื่นๆ อันส่ง

ผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น อัตราการตายของเด็ก อัตราการรู้หนังสือ 

เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวมิได้ถึงระบุทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างระดับธรรมาภิบาล

กับความเจริญเติบโตหรือการพัฒนาของประเทศนั้นๆ กล่าวคือ ไม่พบพบหลักฐานชัดเจนว่าระดับ

รายได้จะเพิ่มขึ้น ถ้าระดับธรรมาภิบาลสูงขึ้น     

อภิชาต สถิตนิรามัย อธิบายถึงผลศึกษาของ Kaufmann & Kraay ว่าระดับรายได้ที่สูง 

จึงไม่ได้ทำให้ระดับธรรมาภิบาลดีขึ้นโดยอัตโนมัติ ทั้งๆ ที่อาจจะคาดได้ว่าประเทศที่มีรายได้สูง  

ย่อมมีความสามารถเสียค่าใช้จ่ายในการทำให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพสูง ทำให้บรรทัดฐานทาง

กฎหมายเข้มแข็ง ควบคุมคอร์รัปชั่นให้ต่ำได้ เป็นต้น จากการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า การที่รัฐ 

อาจถูกยึดอำนาจ (vested interests) โดยกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะทาง หรือชนชั้นนำจำนวนน้อย 

(elite) การยึดอำนาจรัฐในที่นี้ใช้ในความหมายที่ว่า การมีอิทธิพลของชนชั้นนำโดยไม่สมควรและ 

ไม่ชอบธรรม (undue and illicit influence shaping) ต่อการกำหนดกฎหมาย นโยบายและ 

ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐ หรือ “ในบริบทปัจจุบันของสังคมไทยอาจได้ว่าเป็นการเพื่อ “คอรัปชั่นทาง

นโยบาย”ทางเศรษฐกิจแสวงหาค่าเช่าหรือส่วนเกิน (rent-seeking) หรือการเล่นพรรคเล่นพวก 

(cronyism) 

จากผลการศึกษาของ Kauffmann และ Kray พบว่าการยึดอำนาจรัฐโดยคนจำนวนน้อย 

ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงอำนาจรัฐ (crony bias) ระหว่างประชาชนหรือกลุ่มคน

ต่างๆ  มีผลด้านลบอย่างเป็นระบบต่อสถาบันธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เล่นทางเศรษฐกิจอีกครั้ง

หนึ่งในท้ายที่สุด กล่าวในรายละเอียดแล้ว พบว่า crony bias ทำให้บรรทัดฐานของกฎหมายแย่ลง 
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การติดสินบนสูงขึ้น คนยอมจ่ายภาษีน้อยลง หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งได้ว่า crony bias ทำให้ความน่า

เชื่อถือ (Credibility) ของสถาบันธรรมาภิบาลเสื่อมลง ซึ่งส่งผลให้สถาบันเหล่านี้อ่อนแอ และเมื่อ

สถาบันเหล่านี้อ่อนแอแล้วมันย่อมเป็นการง่ายขึ้นที่รัฐจะถูกยึดอำนาจโดยคนกลุ่มน้อยอีกครั้งในท้าย

ที่สุด  

นอกจากผลในทางลบของ crony bias ที่มีต่อคุณภาพของสถาบันธรรมาภิบาลข้างต้นแล้ว 

crony bias ยังทำให้ระบบเศรษฐกิจมีสัดส่วนของเศรษฐกิจใต้ดิน (Underground economy)  

มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีความสัมพันธ์ในทางลบกับระดับความมีสิทธิ์มีเสียง เช่น ถ้าสังคมมีระดับความ

มีสิทธิ์มีเสียงสูงแล้ว สังคมนั้นก็จะมี crony bias ต่ำ โดยทั้งนี้ จากผลการศึกษาหลายชิ้นของ

ธนาคารโลก  (world Bank) พบว่า ในสังคมที่อยู่ภายใต้บริบทของการถูก “ยึดอำนาจรัฐ” นั้น 

ความพยายามที่จะลดระดับคอร์รัปชั่นและการปรับปรุงสถาบันธรรมาภิบาลจึง ไม่ควรมุ่งความสนใจ

ไปที่การแก้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือขั้นตอนภายในของการบริหารราชการ หากแต่สมควรที่จะมุ่งไปสู่

การปฏิรูปทางการเมือง ในความหมายที่มุ่งเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Civilright and liberty) 

โดยรวม โดยเพิ่มความรับผิดทางการเมืองต่อประชาชน (political accountability) ความโปร่งใส 

(transparency) เสรีภาพของสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (participation)1 



ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่ใช้ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ		
(รายงานสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจช่วงปี	2551-2552)	

ในการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถทำได้ในหลายมิติที่จะสามารถชี้ให้เห็นถึง

ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของการพัฒนาหรือผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล 

แต่สำหรับบทความนี้จะรายงานในมิติของตัวชี้วัดระดับของธรรมาภิบาลในด้านการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ ทั้งในบทความนี้จะรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพิจารณาจาก  อัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ อัตราการมีงานทำและการว่างงาน    

  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	

ในการพิจารณาถึงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้น อาจจะต้องเปรียบเทียบสถานะทาง

เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยในระบบโลก เนื่องจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก  

ต้องพึ่งพาร่วมมือและแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ เพื่อการอยู่รอดและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม

ของตนเอง การเปรียบเทียบสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยกับประเทศอื่นจะช่วยทำให้

เห็นตัวเองประเทศไทยได้พัฒนาคุณภาพประชากรมากน้อยเพียงไรเมื่อเทียบกับประเทศที่มีขนาด

และทรัพยากรใกล้เคียงกัน ซึ่งสิ่งที่จะสามารถนำมาพิจารณาถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือ 

การพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP (Gross Development Product) 

โดยเมื่อพิจารณาถึงขนาดและฐานะทางเศรษฐกิจของไทยแล้วนั้นจะพบว่า ในแง่ของ

ประชากรที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ไทยเป็นประเทศที่มีประชากรในปีพ.ศ.2551 ใหญ่เป็นอันดับ

 1 อภิชาต สถิตนิรามัย (2549). ธรรมาภิบาลกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, คอลัมน์ ‘มองซ้ายมองขวา’ 
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (พฤษภาคม) 
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ที่ 21 ของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลกราว 200 ประเทศ ต้องถือว่าไทยเป็นประเทศ

ขนาดกลาง มิใช่ประเทศเล็ก แต่ทั้ง 3 ประเทศในยุโรปที่มีขนาดประชากรใกล้เคียงกับไทยนั้น แต่ละ

ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP) ใหญ่กว่าไทยราว 10 เท่า 

นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยมี GDP ตามตัวเลขทางบัญชี(Nominal) ในปีพ.ศ.2551 เป็นมูลค่า  

272,100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 35 ของประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำลงจาก  

3 ปีก่อน (พ.ศ.2548) ที่ไทยเคยอยู่อันดับที่ 22 ของโลก แสดงว่าในช่วงแค่ 3 ปีมีประเทศอื่นๆ  

ที่พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและอื่นได้สูงกว่าไทยจนแซงไทยไปได้ถึงสิบกว่าประเทศ ทั้งๆ ที่

ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขนาดประชากรน้อยกว่าไทย 

 ถ้าคำนวณโดยใช้เกณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ปรับตามค่าครองชีพ 

(Purchasing Power Parity-PPP) แล้วนั้น ประเทศไทยจะอยู่อันดับที่ 24 เพราะประเทศกำลัง

พัฒนามีค่าครองชีพต่ำ ตัวเลข GDP ของประเทศกำลังพัฒนาจึงดีกว่าสถิติตามตัวเลขที่เป็นทางการ 

(Nominal) เปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลก ไทยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ใหญ่ระดับ

ปานกลาง แต่มูลค่า GDP เมื่อหารด้วยจำนวนประชากรออกมาเป็น GDP Per capita หรือ GDP  

ต่อหัวประชากร ของไทยนั้นอยู่เกณฑ์ที่ต่ำ อยู่อันดับที่ 92 (ลดลงจากอันดับ 72 เมื่อ 3 ปีก่อน) 

ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ  

 	 ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) คือ ขีดความ

สามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ 

การประกอบกิจการ ซึ่งการประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันนั้นจะช่วยให้เข้าใจถึงจุดเด่น

และจุดด้อยของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ณ.ช่วงเวลาเดียวกัน และสามารถ

พัฒนาประเทศในเชิงแข่งขันในเวทีโลกได้ ทั้งนี้ ภายหลังมีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศต่าง ๆ ที่ทำมาหลายปีและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยองค์กรทางธุรกิจระหว่าง

ชาติ 2 แห่ง คือสถาบันเพื่อการพัฒนาการจัดการ (Institute for Management Development: 

IMD) และ World Economic Forum 

IMD เลือกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันเฉพาะประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและ

ประเทศตลาดเกิดใหม่หรือประเทศรายได้ปานกลางราว 50-55 ประเทศ เน้นการใช้ดัชนีชี้วัดในเรื่อง

ความสามารถของประเทศในการบริหารจัดการ ความสามารถและทักษะความชำนาญต่างๆ รวมทั้ง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการปรับตัวเพื่อรับ 

ตลาดเสรี หรือเพื่อแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลก โดยทั้งนี้ IMD ใช้เกณฑ์ในพิจารณาจัดอันดับใน  

4 ด้าน ได้แก่ ผลประกอบการของเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพของรัฐ 

(Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ โครงสร้าง 

พื้นฐาน (Infrastructure) 

การจัดอันดับของ IMD ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดอันดับสมรรถนะหรือความ

สามารถในการแข่งขันอยู่กลางๆ ค่อนไปทางท้าย โดยเปรียบเทียบแล้วอยู่ต่ำกว่าสิงคโปร์ ไต้หวัน 
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เกาหลีใต้ ฮ่องกงและมาเลเซียมาตลอด การจัดลำดับประเทศไทย โดย IMD ในปี ค.ศ. 2007 

(พ.ศ.2550) ให้ไทยอยู่อันดับที่ 33 จาก 51 ประเทศ แต่ปี 2008 และ 2009 ได้อันดับดีขึ้นเป็น 27 

และ 26 ตามลำดับ เมื่อพิจาณาขีดความสามารถของประเทศไทยในแต่ละด้านในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ตามเกณฑ์ของ IMD จะพบว่าประเทศไทยมีจุดด้อยทางด้านสาธารณูปโภคเป็นหลัก ส่วน

ประสิทธิภาพของตลาดแรงงานนั้นได้คะแนนจากปัจจัยความร่วมมืออันดีของนายจ้างและลูกจ้าง  

ค่าตอบแทนแรงงานที่นอกเหนือจากค่าจ้างที่สูง ความมั่นคงของการจ้างงานและอัตราสมองไหลที่ต่ำ 

IMD วิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้านและนำมาเฉลี่ยเป็นคะแนนรวม สำหรับไทยได้คะแนนด้าน

สมรรถนะทางเศรษฐกิจดีที่สุด รองลงมาคือสมรรถนะด้านประสิทธิภาพภาครัฐ และสมรรถนะด้าน

ประสิทธิภาพภาคธุรกิจตามลำดับ แต่ไทยได้คะแนนสมรรถนะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (รวมทั้ง

พลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพและสภาพแวดล้อม) 

ต่ำ หรือถือเป็นจุดอ่อนที่สุดใน 4 ด้าน 

เมื่อพิจารณาเรื่องสมรรถนะด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย กลุ่มโครงสร้างด้านวิทยาศาสตร์

เป็นจุดอ่อนที่สุด รองลงมาคือโครงสร้างเทคโนโลยี สุขภาพและสภาพแวดล้อม การศึกษาและ

โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ตามลำดับ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดคือ การลงทุนด้านสุขภาพเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จำนวนบุคลากรด้านการแพทย์น้อย การลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมีผู้ใช้ 

อินเตอร์เน็ตน้อย สมรรถนะการศึกษาโดยรวมของไทยอยู่ในอันดับท้ายๆ คือประมาณ 40 กว่าจาก  

55 ประเทศ 

ในขณะที่ World Economic forum ซึ่งพิจารณาการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศในขอบเขตที่กว้างขวางถึง 134 ประเทศ จะใช้ดัชนีชี้วัดในด้านสถาบันภาครัฐและเอกชน 

นโยบายและปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งในระยะปัจจุบันและ

ระยะกลาง เน้นเรื่องประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งเรื่องของการศึกษา เทคโนโลยี

และนวัตกรรม  โดย World Economic Forum จัดอันดับปีค.ศ.2008-2009 (พ.ศ.2551-2552) ให้

ไทยอยู่อันดับที่ 34 จาก 134 ประเทศ ตกอันดับจากอันดับที่ 28 ของการจัดอันดับในปีก่อนหน้านั้น  

โดยเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ในการจัดอันดับของ 2 องค์กรนี้ World Economic Forum  

จะมองความสามารถของประเทศทุกด้านที่กว้างกว่า IMD ซึ่งมักเน้นเรื่องความสามารถในการแข่งขัน

ของธุรกิจ การที่รัฐบาลและระบบเศรษฐกิจเอื้อต่อตลาดเสรี ดังนั้นการที่ IMD จัดอันดับประเทศไทย

ให้สูงขึ้นในปี 2551-2552 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศไทยเปิดตลาดเสรีให้ต่างชาติมากขึ้น  

ส่งออกสั่งเข้ามากขึ้น ขณะที่ World Economic Forum ให้อันดับไทยในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าที่ IMD  

ให้นั้นน่าจะเป็นการวิเคราะห์ว่าการพัฒนาทั้งระบบของไทยยังมีปัญหานั่นเอง 

 	 อัตราการการมีงานทำและการว่างงาน	

จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้สำรวจสภาวการณ์ทำงานของ ประชากรเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2552 พบว่า มีผู้ว่างงาน จำนวน 8.8 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 2.4 เมื่อ
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เปรียบเทียบกับช่วงเดือน มกราคม 2551 มีจํานวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.5 แสนคน (จาก 6.3 แสนคน 

เป็น 8.8 แสนคน หรือมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 (หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

ก็ยังพบว่ามีจํานวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นจํานวน 3.4 แสนคน (จาก 5.4 แสนคน เป็น 8.8 แสนคน)) และ

ถ้าพิจารณาถึงสถานภาพแรงงานในเดือนมกราคม 2552 มีผู้ม ีอาย ุ15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 52.51 ล้านคน

เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 37.30 ล้านคน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้มีงานทำ 36.20ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 

2.2 แสนคน และผู้ว่างงาน 8.8 แสนคน ส่วนผู้อยู่นอกกําลังแรงงานมีจํานวน 15.21 ล้านคน 

ตารางที่ 8.1 จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกำลังแรงงาน 

หน่วย : ล้านคน 

สถานภาพแรงงาน 

2551 2552 

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ม.ค. 

รวม ชาย หญิง 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 51.36 52.40 52.45 52.51 25.52 26.99 

1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 36.80 37.96 38.54 37.30 20.45 16.85 

1.1 ผู้มีงานทำ 35.92 37.36 37.98 36.20 19.81 16.39 

1.2 ผู้ว่างงาน 0.63 0.52 0.54 0.88 0.49 0.39 

1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล 0.25 0.08 0.02 0.22 0.14 0.08 

2. ผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน 14.56 14.44 13.91 15.21 5.08 10.13 

อัตราการว่างงาน* 1.7 1.4 1.4 2.4 2.4 2.3 

หมายเหตุ :  อัตราการว่างงาน =    ผู้ว่างงาน x 100 
                                     ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 
ที่มา:    กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร. 2552.  ผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร.  
   สำนักงานสถิติแห่งชาติ (มกราคม 2552)  


เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดร้อยละ 

3.9 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 2.7 ภาคกลางร้อยละ 2.1 ภาคเหนือร้อยละ 1.7 

ส่วนกรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดร้อยละ 1.3 และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการ 

ว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2551 พบว่า อัตราการว่างงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 โดย

ภาคใต้มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดคือร้อยละ 2.5 ภาคกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และ ภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีอัตรา

การว่างงานลดลงร้อยละ 0.2   
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ตารางที่ 8.2 จำนวนและอัตราการว่างงาน จำแนกตามรายภาค 

ภาค 

2551 2552 

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ม.ค. 

รวม ชาย หญิง 

จำนวนผู้ว่างงาน (หน่วย : แสนคน) 

ยอดรวม 6.3 5.2 5.4 8.8 4.9 3.9 

กรุงเทพมหานคร 0.6 0.6 0.6 0.5 0.2 0.3 

กลาง 1.1 1.3 1.4 1.9 1.1 0.8 

เหนือ 1.1 0.7 0.8 1.2 0.8 0.4 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.8 1.8 1.2 3.2 1.8 1.4 

ใต้ 0.7 0.8 1.4 2.0 1.0 1.0 

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 

ยอดรวม 1.7 1.4 1.4 2.4 2.4 2.3 

กรุงเทพมหานคร 1.5 1.5 1.6 1.3 1.2 1.4 

กลาง 1.1 1.4 1.5 2.1 2.3 1.8 

เหนือ 1.6 1.1 1.1 1.7 2.0 1.4 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.4 1.4 0.9 2.7 2.7 2.6 

ใต้ 1.4 1.6 2.8 3.9 3.5 4.5 

หมายเหตุ :  อัตราการว่างงาน =    ผู้ว่างงาน x 100 
                                      ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 
ที่มา:    กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร. 2552.  ผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร.  
   สำนักงานสถิติแห่งชาติ (มกราคม 2552)  
 

เมื่อพิจารณาการว่างงานเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มเยาวชน 

(อายุ15-24 ปี) มีจำนวน 3.7 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 7.7 และกลุ่มวัยทำงาน 

(อายุ 25 ปีขึ้นไป) จานวน 5.1 แสนคนอัตราการว่างงานร้อยละ 1.6 ทั้งนี้ในส่วนของการว่างงาน 

ใน กลุ่มวัยเยาวชนมีจำนวนมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้เพิ่งจบการศึกษาใหม่  

เป็นผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกําลังหางานทํา   

สําหรับผู้ว่างงานตามระดับการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 พบว่า 

ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นว่างงานสูงสุด จํานวน 2.2 แสนคน รองลงมาเป็นผู้มีการ

ศึกษาในระดับประถมศึกษา 1.9 แสนคน   มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.7 แสนคน ผู้ไม่มีการศึกษาและ

ต่ำกว่าประถมศึกษา 1.6 แสนคน และระดับอุดมศึกษา 1.4 แสนคน ตามลําดับ   
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ตารางที่ 8.3 จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ 

หน่วย : แสนคน 

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 

2551 2552 

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ม.ค. 

รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 6.3 5.2 5.4 8.8 2.2 6.6 

1. ไม่มีและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.0 0.6 0.6 1.6 0.2 1.4 

2. ประถมศึกษา 1.5 0.9 1.0 1.9 0.3 1.6 

3. มัธยมศึกษาตอนต้น 1.8 1.5 1.3 2.2 0.5 1.7 

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.0 0.9 1.3 1.7 0.5 1.2 

5. อุดมศึกษา 1.1 1.3 1.2 1.4 0.6 0.8 

ที่มา:  กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร. 2552.  ผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร. สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ (มกราคม 2552)  


สําหรับผู้ว่างงานตามประสบการณ์การทํางาน  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 พบว่า 

จากจํานวนผู้ว่างงาน 8.8 แสนคน ประกอบด้วย เป็นผู้ที่ไม่เคยทํางานมาก่อน 1.5 แสนคน และผู้ที่

เคยทํางานมาก่อน 7.3 แสนคน สาหรับ   ผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาค

เกษตรกรรรม 5.3 แสนคน ซึ่งประกอบด้วย ภาคการผลิต 3.2 แสนคน ภาคการบริการ 2.1 แสนคน 

ส่วนผู้ว่างงานจาก ภาคเกษตรกรรมมีประมาณ 2 แสนคน   

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผู้มีงานทําในเดือนมกราคม 2551 พบว่า ในเดือนมกราคม 2552 ผู้มี

งานทํามีจํานวนเพิ่มขึ้น 2.8 แสนคน (จาก 35.92 ล้านคน เป็น 36.20 ล้านคน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.8 ถ้าพิจารณาตามสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญต่างๆ พบว่า ผู้มีงานทําในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

ประมาณ 1 หมื่นคน (จาก 12.47  ล้านคน เป็น 12.48 ล้านคน) ส่วนผู้มีงานทํานอกภาค

เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7 แสนคน (จาก 23.45 ล้านคน เป็น 23.72  ล้านคน) โดยเพิ่มขึ้น 

ในสาขาการโรงแรม/ภัตตาคาร 2.2 แสนคน  สาขาบริหารราชการแผ่นดิน 1.4 แสนคน สาขา

ขายส่ง/ขายปลีก 1.8  แสนคน สาขาการขนส่งเพิ่มขึ้น 4 หมื่นคน ส่วนที่ลดลงเป็น สาขาการผลิต  

5.4 แสนคน สาขาก่อสร้าง 5 หมื่นคน ที่เหลืออยู่ในสาขาอื่นๆ สําหรับในอุตสาหกรรมการผลิตที่ลด

ลงอย่างต่อเนื่องที่สําคัญ ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ลดลง 1.6 หมื่นคน การผลิตยานยนต์ 

1.1 หมื่นคน การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 9 พันคน การผลิตสิ่งทอ 8 พันคน การผลิตผลิตภัณฑ์

จากแร่อโลหะ 7 พันคน การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 4 พันคน การผลิตเครื่องจักรและ

อุปกรณ์และการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ลดลงเท่ากันคือ 3 พันคน และการผลิตเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง 2 พันคน 
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ตารางที่ 8.4 จำนวนผู้ว่างงาน  

จำแนกตามประสบการณ์การทำงานและสาขาอุตสาหกรรมที่เคยทำ 

หน่วย : แสนคน 

อุตสาหกรรมที่เคยทำ 

2551 2552 

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ม.ค. 

รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 6.3 5.2 5.4 8.8 2.2 6.6 

ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.3 1.8 1.5 1.5 0.6 0.9 

เคยทำงานมาก่อน 5.0 3.4 3.9 7.3 4.3 3.0 

1. ภาคเกษตรกรรม 1.4 0.8 0.9 2.0 0.8 1.2 

2. ภาคการผลิต 2.2 1.3 1.4 3.2 0.6 2.6 

ภาคการบริการ 1.4 1.3 1.6 2.1 0.9 1.2 

ที่มา:  กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร. 2552.  ผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร.  
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (มกราคม 2552)  


ดังนั้นอาจพอสรุปได้ว่าการทํางานของประชากรในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552  มีผู้ว่างงาน 

ทั้งสิ้น 8.8 แสนคน คิดเป็นอัตราการ  ว่างงานร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับ  

ปีที่แล้ว มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.5 แสนคน  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น  

3.4 แสนคน (เพิ่มขึ้นจาก 5.4 แสนคน เป็น 8.8 แสนคน) เห็นได้ว่า ภาวะการว่างงานจะมีแนวโน้ม 

ที่เพิ่มสูงขึ้น หากการจ้างงานในภาคการผลิตยังลดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับผู้ที่มีงานทำมีจำนวน 

36.20 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.8 แสนคน  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 



สรุปภาพรวมและวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และ
สังคมระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2551-2552	

 	 สภาวะการเมือง	

สภาวะการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 ถือว่ามีความไม่มั่นคงสูง มีการประท้วง การฟ้อง

ร้องว่าพรรคการเมืองทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งจนต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาล  

ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง 3 ครั้ง ในช่วง 1 ปีเศษๆ โดยอาจสรุปเหตุการณ์สำคัญ

ทางการเมืองดังต่อไปนี้    

ในปลายปี 2550 รัฐบาลชั่วคราวที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารในเดือนกันยายน 

ปี 2549 ได้จัดให้มีการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และผู้ไปออกเสียงลง

ประชามติส่วนใหญ่ยอมรับ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และการจัดเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ผลการเลือกตั้งทั่วไปปรากฏว่า พรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของพรรค

ไทยรักไทยที่ถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินให้ถูกยุบไป (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550) ได้รับ
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เลือกตั้งเข้ามามากที่สุด แต่ได้เสียงลดลง ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง จึงได้ร่วมมือกับพรรคอื่นๆ 5 พรรคจัดตั้ง

รัฐบาลผสมขึ้นในต้นปี 2551 โดยมีนายสมัคร สุนทรเวชหัวหน้าพรรคพลังประชาชนได้รับเลือกจาก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่ให้เป็นนายกรัฐมนตรี การที่คณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็น

ตัวแทนของนักการเมืองระดับนำของพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรง

ตำแหน่งการเมือง และการเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค  

ในขณะเดียวกันรัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชาชนก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านจาก

ประชาชนกลุ่มต่างๆ กรณีที่พยายามผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 (โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรที่ถูกศาลอายัดทรัพย์สินและดำเนินคดีฉ้อโกงหลายคดี) 

และกรณีมีพฤติกรรมที่ส่อไปในลักษณะที่ไม่โปร่งใสอื่น ๆ เช่น กรณีการไปรับรองให้รัฐบาลกัมพูชา

ยื่นองค์การยูเนสโก้ขอจดทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียว ทำให้กลุ่มพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นองค์กรประชาชนที่ระดมคนมาชุมนุมตรวจสอบการทำงานของ

รัฐบาลอย่างเข้มแข็งในช่วงปี 2549 แต่ลดบทบาทไปในยุครัฐบาลรักษาการพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

ได้เริ่มกลับมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลพรรคพลังประชาชนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2551 โดยได้รับ

การสนับสนุนจากประชาชนจำนวนหนึ่ง สามารถชุมนุมต่อเนื่องได้ทุกวันอย่างยืดเยื้อ 

ในเดือนกันยายน 2551 ศาลได้ตัดสินว่านายสมัคร สุนทรเวช ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีไปจัดรายการโทรทัศน์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผลให้

นายสมัคร สุนทรเวชต้องพ้นสภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล

ซึ่งเป็นเสียงข้างมากได้เลือกนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์จากพรรคพลังประชาชนมาเป็นนายกรัฐมนตรี

แทน ขณะที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังคงชุมนุมอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในวันที่  

7ตุลาคม 2551 กลุ่มพันธมิตรฯไปชุมนุมปิดล้อมหน้ารัฐสภาและกองกำลังตำรวจใช้อาวุธสลาย

มวลชนแบบรุนแรงเกินเหตุ ทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน การชุมนุมปราศรัยประท้วง

รัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรฯคงดำเนินต่อไป 

ในเดือนธันวาคม 2551 กลุ่มพันธมิตรฯจำนวนมากเดินทางไปชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ที่หน้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ทำให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิจำเป็นต้องตัดสินใจสั่งปิดสนามบิน ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ 

ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวอยู่ในสภาพที่มีความขัดแย้งแบบแบ่งเป็น 2 ขั้วที่มีพลังใกล้เคียงกัน 

อย่างรุนแรงจนดูเหมือนไม่มีทางออก จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศตัดสินคดีที่คณะกรรมการ

เลือกตั้งยื่นฟ้องว่าพรรคการเมืองทุจริตเลือกตั้งเมื่อปลายปี 2551 รวม 3 พรรค คือพรรค 

พลังประชาชน พรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตยว่าผิดจริง เป็นผลให้นายกรัฐมนตรี 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และกรรมการบริหารพรรคทั้ง 3 ที่ถูกศาลสั่งยุบพรรค ต้องพ้นจากตำแหน่ง

และถูกตัดสิทธิในการลงเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คนอื่นๆ สามารถย้ายไปอยู่พรรคอื่นหรือพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ได้ 

ต่อมาเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรที่เคยร่วมรัฐบาลกลุ่มหนึ่งที่แยกย้ายไปตั้งพรรคใหม่ได้เปลี่ยนนโยบายหันไปร่วมมือ

สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นพรรคฝ่ายค้าน 
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ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผลให้การเมืองตั้งแต่ต้นปี 2552 พลิกขั้วไปเป็นรัฐบาลผสมที่นำโดยพรรค

ประชาธิปัตย์ ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชาชนเดิม ไปสังกัดพรรคใหม่ชื่อพรรค

เพื่อไทย กลายเป็นฝ่ายค้าน ส่งผลให้กลุ่มพันธมิตรฯเลิกชุมนุม แต่ก็ได้เกิดกลุ่ม “เสื้อแดง”  

ที่สนับสนุนฝ่ายอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรออกมาชุมนุมคัดค้านต่อต้านรัฐบาลประชาธิปัตย์

แทน 

ปัญหาความขัดแย้งภายในรัฐบาลผสมจากพรรคซีกที่เคยอยู่ฝ่ายทักษิณ ชินวัตรและปัญหา

วิกฤติเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเมืองไทยในช่วงปี 2551-2552 วนเวียนอยู่ใน

วังวนของการแย่งชิงอำนาจแบบ 2 ขั้วอย่างสุดโต่ง ที่นักการเมืองและผู้สนับสนุนส่วนใหญ่มุ่งรักษา

ผลประโยชน์ของตนมากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาวของประเทศชาติ ทำให้รัฐบาลในช่วงเวลา 

ดังกล่าวขาดเสถียรภาพส่งผลให้แนวนโยบาย แนวทางการแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศๆ เช่น  

ค่าครองชีพสูงอันเกิดจากราคาน้ำมันสูงขึ้น ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้น แต่เกษตรขายข้าวได้ราคาต่ำ

ฯลฯ ได้ผลน้อย ตลอดจนการบริหารประเทศไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการ 

การเกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของภาคการเมือง นักการเมืองและรัฐบาลนำไปสู่ความขัดแย้ง

ทางการเมืองและการขาดความมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ

ประชาชน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม 

  สภาวะเศรษฐกิจ	

เศรษฐกิจไทยในรอบปี 2551 ขยายตัว (GDP เพิ่มขึ้น) 2.6 % เมื่อเทียบกับ 4.9 % ในปี 2550 

ถือว่าชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ปัญหาการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในปี 2551 และการที่เศรษฐกิจโลก

ชะลอตัวตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2551 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยสูง เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจ

ไทยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการสั่งเข้าน้ำมันและพึ่งพาการส่งออกและสั่งเข้าเป็นสัดส่วนสูง ปัญหา

ความไม่เข้มแข็งของรัฐบาล (ทุกรัฐบาลในช่วงปี 2551-2552) และความไม่มั่นคงทางการเมือง  

อันเนื่องมาจากการชุมนุมประท้วงของประชาชนและการขาดประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหา 

เช่น บางครั้งรุนแรงไปจนเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่หน้ารัฐสภา การประกาศปิดสนามบิน

นานาชาติ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

จากต่างประเทศ และมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เป็นธุรกิจที่ทำรายได้เข้า

ประเทศที่สำคัญธุรกิจหนึ่งของไทย 

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2541 วิกฤติการเงินและวิกฤติภาวะถดถอยในสหรัฐฯ ซึ่งลามไป 

ทั่วโลก เริ่มมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพราะเศรษฐกิจของประเทศไทย

พึ่งพาการส่งออกและการสั่งเข้ากับสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  

เป็นสัดส่วนที่สูงมาก เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ของปี 2551 ติดลบจากไตรมาส

ก่อน 4.3 % และในไตรมาสต่อมาคือไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปี 2552 ติดลบจาก

ไตรมาสก่อน 7 %  ทั้งนี้รัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจงวด

แรกราว 1 แสนล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 และงวด 2 ที่เรียกว่า “มาตรการไทยเข้มแข็ง” 

อีกราว 1.4 ล้านล้านบาท (เป็นเงินกู้ 8 แสนล้านบาท) เพื่อการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาล
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คาดว่าลงทุนโดยภาครัฐด้วยงบพิเศษจำนวนมากนี้จะสามารถกระตุ้นการใช้จ่าย ส่งเสริมการลงทุน 

การผลิตการจ้างงาน และป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจถดถอยไป 

 	 สภาวะสังคม	

สภาพโดยรวมของสังคมไทยอาจพิจารณาได้ในหลายประเด็น เช่น ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นใน

สังคม เช่น ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน การว่างงานและ สุขภาพของประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้

อาจพิจารณาได้จาก การการพัฒนาสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย 

สภาพการจ้างงานโดยรวมในปี 2551 ขยายตัวจากปี 2550 ได้ร้อยละ 2.1 เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจและการผลิตในช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในเกณฑ์ดีและภาคเกษตรช่วยดูดซับแรงงานจากภาค

อื่นๆ แต่ผลิตภาคแรงงานในสาขาเกษตรค่อนข้างต่ำกว่าสาขาอื่น (และต่ำกว่าประเทศอื่น) เนื่องจาก

ยังขาดการพัฒนาด้านการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีทางการเกษตร การบริหาร

จัดการด้านการเงินและการตลาด รวมทั้งขาดการยกระดับการศึกษาของแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2551-2552 ระดับการศึกษาของแรงงานไทยดีขึ้นเล็กน้อย อันเป็นผลมาจากการขยาย

การศึกษาภาคบังคับ แต่แรงงานส่วนใหญ่คือเกินครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดก็ยังมีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและต่ำกว่า โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี น่าจะ 

เพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นบ้าง แต่โครงการนี้ยังไม่ได้แก้ไขปัญหา

พื้นฐานของเด็กจากครอบครัวยากจนและเด็กด้อยโอกาสที่ยังขาดแคลนค่าใช้จ่ายส่วนอื่น เช่นค่าเดิน

ทาง ค่ากินอยู่ รวมทั้งมีปัญหาค่าเสียโอกาสในการทำงานช่วยเลี้ยงดูครอบครัว ปัญหาความยากจน

และอื่น ๆ เช่นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งในโรงเรียนและสังคมภายนอก ทำให้เด็กวัยเรียน 

โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยม/อาชีวศึกษาต้องละทิ้งการเรียนกลางคัน ไม่อาจเรียนจนครบ 15 ปีได้เป็น

สัดส่วนสูง 

ด้านสุขภาพของประชาชน มีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น การเจ็บป่วยด้วย

โรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคที่พบมากและมีอาการรุนแรงขึ้นได้แก่ โรคปอดอักเสบ ไข้หวัด

ใหญ่และไข้เลือดออก พฤติกรรมและแบบแผนการดำรงชีวิตส่งผลให้การเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้

เพิ่มขึ้น อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็ง หัวใจ ความดันโลหิตและโรคเบาหวาน 4 โรครวมกันคิดเป็นเกือบ  

6 เท่าของผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในปี 2551 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด

สายพันธ์ 2009 เพิ่มขึ้น ทำให้เสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นมีโรงเรียนหลายแห่งต้องถูกสั่ง

ปิดอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อป้องกันการแพร่ขยายระบาดของไข้หวัดใหญ่ การท่องเที่ยวลดลง 

ความเครียดจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เน้นการแข่งขันและการไม่มีระบบประกันสังคม

สวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่นความเครียด,  

ความวิตกกังวลสูง, อารมณ์แปรปรวน, อาการผิดปกติทางจิต, การคิดฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้น  

การสำรวจของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 พบว่าคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตสูงถึง

ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณร้อยละ 6-12 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ทำงาน

นอกบ้านและรับผิดชอบดูแลบ้านและครอบครัว, ลูกจ้าง พนักงาน กรรมกรที่มีรายได้ไม่แน่นอน  

เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะวัยรุ่นมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้นด้วย โรคที่เกิด
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จากการประกอบอาชีพหรือการทำงานส่วนใหญ่ในอาชีพภาคอุตสาหกรรม และโรคจากพิษสารเคมี

ในภาคเกษตรก็ยังมีอยู่จำนวนมาก 

 	 การพัฒนาทางสังคม	

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ของโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ UNDP จะมองกว้างกว่าเรื่องเศรษฐกิจ โดยใช้ดัชนีชี้วัดรายได้ต่อหัวร่วมกับปัจจัยการ

พัฒนาด้านสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข การเมืองและอื่นๆ ด้วย จากรายงานของ UNDP เดือน

ธันวาคม 2551 (แต่ใช้ข้อมูลการสำรวจเมื่อปี 2549) ได้ให้ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

อยู่อันดับที่ 81 ซึ่งแสดงว่าประเทศไทยมีการพัฒนาด้านสังคมหรือคุณภาพมนุษย์ต่ำกว่าการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ (ที่วัดเชิงปริมาณแบบภาพรวม) และน่าสังเกตว่าอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไทย

ตกต่ำมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยเมื่อปี 2541 ประเทศไทยเคยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่อันดับที่ 

59 เปรียบเทียบ ดัชนีปลอดการคอร์รัปชั่น โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ 

(International Transparency Organization) ซึ่งจัดอันดับจากประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่น 

น้อยที่สุดไปถึงประเทศที่มีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นมากที่สุดตามลำดับ ประเทศไทยมีภาพลักษณ์

ดัชนีปลอดการคอร์รัปชั่นในปี 2549 อยู่ลำดับที่ 59 และตกอันดับไปอยู่ที่ 80 ในปี 2551 (ความจริง

อยู่ที่ลำดับ 84 ด้วยซ้ำ เพราะลำดับ 80 มี 5 ประเทศและไทยอยู่หลังสุด)  แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

มนุษย์ที่ลดลงของประเทศไทย 

ข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจคือ นอกจากประเทศไทยในปัจจุบันจะมีสถานะ การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจสังคมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกว่าประเทศอื่นที่มีประชากรและทรัพยากรในระดับใกล้เคียง

กันแล้ว อันดับของไทยในดัชนีหลายด้านยังตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องในรอบ 5-10 ปีที่ผ่านมา  

ซึ่งสะท้อนว่าไทยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ได้ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศอื่นๆ พัฒนาได้มากกว่า

และแซงหน้าไทยขึ้นไป ดังนั้นถ้าประเทศไทยไม่หาทางปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้ได้ผลอย่าง

จริงจัง จึงเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะยิ่งมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมเพิ่มขึ้นและอันดับความ

สามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมเมื่อเทียบกับประเทศในโลกลดต่ำลงไปจากปัจจุบันได้  



บทสรุป	

เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าระดับธรรมาภิบาล 

ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 นั้นอยู่ในระดับต่ำ และน่าเป็นห่วง 

เห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และอัตราการว่างงาน ทั้งนี้ 

มีสาเหตุสำคัญมาจากการพัฒนาประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและขาดธรรมาภิบาลของภาคการเมือง 

ที่มีผลทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและได้ทวีความรุนแรงจนเกิดเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงและ

แตกแยกในสังคมไทย เช่น การชุมนุมประท้วง การปิดสนามบิน การใช้ความรุนแรงในการสลาย 

การชุมนุม เป็นต้น 

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไม่มีความเชื่อมั่นที่จะ

มาลงทุนในประเทศ เพราะกังวลถึงความเสี่ยงในการลงทุนประกอบกับรัฐบาลที่บริหารประเทศ 
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การพัฒ
นาเศรษฐกิจ

โดยไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น และส่งผลถึงระดับ

ธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจของประเทศดังที่ปรากฏให้เห็นจากระดับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในช่วงเวลา

ดังกล่าว 

ดังนั้นรัฐบาลและฝ่ายการเมืองจึงควรที่จะส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

ด้วยเหตุที่ว่าธรรมาภิบาลนั้นถือเป็นหลักการที่ได้รับการยอบรับในระดับสากล ว่าเป็นแนวทางที่จะ

ช่วยให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างที่อาจ 

เกิดขึ้น อันมีผลมาจากการบริหารงานที่ไม่มีระบบ และขาดแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน  

ดังนั้นในมุมมองของด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมธรรมาภิบาลจึงน่าจะเป็นคำตอบในการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศได้ 
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นระบอบการปกครอง 

ที่เลวน้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่ยอมรับและนำการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศจำนวนมากกว่าระบอบ

อื่นๆ  ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นมีการแบ่งย่อยออกเป็นระบบต่างๆ อีก 

ได้แก่ ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี หรือระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา แต่ 

ไม่ว่าจะเรียกว่าระบบอะไรก็ตาม ทุกระบบมีหลักการสำคัญที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

อำนาจอธิปไตยเลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปใช้อำนาจในการปกครองประเทศแทน

ประชาชน โดยที่เป้าหมายหลักของการปกครองประเทศนั้นอยู่ที่ความมั่นคงของ

ประเทศชาติ ทำให้มีการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ประชาชน 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชาติ   

อย่างไรก็ตามในการมอบอำนาจให้ผู้แทนนั้น มิใช่มอบโดยสิทธิขาด ประชาชน

ยังคงเป็นเจ้าของอำนาจ และสามารถใช้อำนาจได้ด้วยตนเอง หรือจะเรียกอำนาจคืน

แล้วมอบให้ผู้แทนคนใหม่ก็ได้ ในการใช้อำนาจของผู้แทนประชาชนนั้นจำต้องมีความ

รับผิดชอบต่อ ประชาชน และต้องกระทำไปเพื่อประโยชน์โดยยึดเจตนารมณ์แท้จริง

ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักการของระบอบ

ประชาธิปไตยซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ แต่ในทางปฏิบัตินั้นอาจผิดแผก

แตกต่างหรือบิดเบือนไปจากหลักการดังกล่าวบ้างก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง โดยมีเงื่อนไข 

เกี่ยวกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ ในแต่ละช่วงกาลสมัย 

การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้แทนประชาชนไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับ

ระบบ การปกครองแต่ละระบบ และการออกแบบหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดย

ต้องอยู่ภายใต้หลักการ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (อาจจะเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์

อักษร รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี) ซึ่งมีผล

บังคับใช้ภายในประเทศนั้นๆ ในช่วงเวลานั้นๆ หากผู้แทนไม่ปฏิบัติตามหลักการที่

กำหนดไว้ หรือปฏิบัตินอกเหนือจากหลักการที่กำหนดไว้ อันทำให้ประชาชนเจ้าของ

อำนาจไม่พอใจ ประชาชนสามารถถอดถอนผู้แทนและเลือกผู้แทนใหม่ได้ รวมทั้งอาจมี

การลงโทษ (Sanction) ผู้แทนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งด้วยก็ได้  
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ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดยที่  

คณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้นำหลัก 6 ประการมาใช้เป็นแนวทางในการ

ปกครองประเทศ ได้แก่ 

      1.  จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในบ้านเมือง ในทางศาล ในทาง

เศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง 

      2.  จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 

      3.  จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลใหม่จะพยายามหางานให้

ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎร

อดอยาก 

      4.  จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน 

      5.  จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพนั้นไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น 

      6.  จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 

รัฐบาลชุดต่างๆ ได้นำหลัก 6 ประการมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ ดังจะเห็นได้จาก

การที่คณะรัฐมนตรีชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ภายใต้การนำของพระยา มโนปกรณนิติธาดา คณะรัฐมนตรีชุดที่ 

4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 8 ภายใต้การนำของพันเอกพหลพลพยุหเสนา  และคณะรัฐมนตรีชุดที่ 9  

ซึ่งมีพันเอกหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าจะนำหลัก 6 ประการมาใช้

ในการปกครองประเทศ   

การปกครองประเทศของรัฐบาลชุดต่างๆ ข้างต้น ได้ยึดหลักการข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญยิ่ง 

นั่นคือ “จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน” สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับความ

เป็นธรรมและความเสมอภาคไว้ในหมวดต่างๆ ดังนี้      

หมวด 1 บททั่วไป 

“มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ

การคุ้มครอง” 

“มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครอง

แห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” 

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

“มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม

กันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ

แตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
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ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้ มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัด

อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”  

“มาตรา  49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด

ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ

ยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย

ทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริม  

ที่เหมาะสมจากรัฐ” 

“มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้

มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์” 

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

“มาตรา 80 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและ

วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 

(1)  คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย 

ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน

ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้” 

(2)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่  

สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

(3)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง

กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อ

พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีกชพระมหากษัตริย์

ทางเป็นประมุข 
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(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 

องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

(5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลผล

การศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

(6)  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึก และเผยแพร่  

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

“มาตรา 84 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ 

(1)  สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสและเป็นธรรมรีโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มี

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม

ธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มี

ลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 

รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค 

(2)  สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการ

ประกอบกิจการ 

(3)  ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(4)  จัดให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง 

(5)  กำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด

ตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค 

(6)  ดำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาส  

ในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ 

(7)  ส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ

แรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง

คุ้มครองให้ผู้ทำงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็น

ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(8)  คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้า

เกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อ

วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร 
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(9)  ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่มการประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดำเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ 

(10) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์

ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อ

การดำรงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชน อันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ 

(11) การดำเนนิการใดทีเ่ปน็เหตใุหโ้ครงสรา้งหรอืโครงขา่ยขัน้พืน้ฐานของกจิการสาธารณปูโภค 

ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเป็น

กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระทำมิได้ 

(12) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชนาวี การขนส่งทางราง รวมทั้งการดำเนินการตาม

ระบบบริหารจัดการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

(13) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ให้มีความเข้มแข็ง 

(14) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ” 

จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ  

มีสาระสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันและประชาชนชาวไทย ในการรักษาไว้ซึ่งเอกราชและ

ความมั่นคงของชาติ โดยให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้

อำนาจของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม       

คำว่า “ความเป็นธรรมและความเสมอภาค” โดยถ้อยคำแล้วเป็นคำที่ตีความหรือให้คำจำกัด

ความได้ค่อนข้างหลากหลาย ไม่มีข้อสรุปตายตัว มีลักษณะเป็นนามธรรม  ดังนั้น การที่จะวัดหรือ

ประเมินเกี่ยวกับความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคจึงเป็นปัญหาหรือโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น

อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ว่าความเป็นธรรมและความเสมอภาคสามารถจำแนกแยกแยะได้

มากมายหลายมิติ ซึ่งแต่ละมิติก็มีลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปอีก ทำให้การวัดหรือการประเมินทำได้

ยากยิ่งขึ้น เพื่อให้การศึกษาเรื่องความเป็นธรรมและความเสมอภาคเป็นไปด้วยความครบถ้วน 

สมบูรณ์ และถูกต้องมากที่สุด จึงจำต้องมีการกำหนดประเด็น ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการศึกษา

วิเคราะห์  ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป สำหรับประเด็นที่จะใช้ในการวัดหรือประเมินเกี่ยวกับ

ความเป็นธรรมและความเสมอภาคของประเทศไทย มีดังนี้ 



1. ความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ในปัจจุบัน มีแนวคิดและมีการเคลื่อนไหวด้านความเสมอภาคกันอย่างมาก ทั้งจากภาครัฐ 

องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม ซึ่งความเสมอภาคนับได้ว่าเป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ โดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่า มีการกล่าวถึงด้านความ

เสมอภาคกันอยู่หลายมาตรา เช่น    
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มาตรา 4  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง  

มาตรา 5  ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครอง

แห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด   

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด

ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้ 

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้

เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม (รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 2550)

แต่อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจริง ประเทศไทยก็ยังมีการเลือกปฏิบัติกันอยู่ทั้งในประเด็นของเพศ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา หรือแม้แต่แหล่งอาศัย จะเห็นได้ว่ามีการจำกัดสิทธิและบทบาท 

ในดา้นตา่งๆ เชน่ การกระจายรายได ้ความยากจนและหนีส้นิ การมงีานทำและการวา่งงาน การถอืครอง

ที่ดิน สถานภาพชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

	 1.1 การกระจายรายได้ 

 ในมิติด้านการกระจายรายได้นั้น มีผลการสำรวจเกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายและหนี้สินเฉลี่ย

ของครัวเรือนทั้งโดยภาพรวมและรายภูมิภาค ดังนี้ (ดูตารางที่ 9.1 และ 9.2)  

ตารางที่ 9.1 รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี พ.ศ. 2541 – 2553 

ปี  
(พ.ศ.) 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท / เดือน) 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท / เดือน) 

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท / เดือน) 

2541 12,492 10.389 69,674 

2542 12,729 10,238 71,713 

2543 12,150 9,848 68,405 

2544 12,185 10,025 68,279 

2545 13,736 10,889 82,485 

2547 14,963 12,297 104,571 

2549 17,787 14,311 116,585 

2550 18,660 14,500 116,681 
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ปี  
(พ.ศ.) 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท / เดือน) 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท / เดือน) 

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท / เดือน) 

2551 - 15,942 -

2552 20,903 16,205 134,699 

2553 - 16,819 -

ที่มา :    รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ :  * ตั้งแต่ปี 2549 ในปีเลขคู่จะมีการสำรวจทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน ส่วนปีเลขคี่ จะสำรวจเฉพาะค่าใช้จ่าย 


 จากตารางที่ 9.1 แสดงถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พบว่า นับตั้งแต่ปี 2541  

จนกระทั่งถึงปี 2552 โดยภาพรวม มีอัตรารายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากปี 2550 มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 18,660 บาท เพิ่มเป็น 20,903 บาทต่อเดือน ในปี 2552 ซึ่งคิดเป็นอัตราการ

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.01 ในขณะเดียวกัน อัตรารายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ก็เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี 2551 มีรายจ่ายเฉลี่ย

ต่อครัวเรือนเท่ากับ 15,942 บาทและในปี 2552 เพิ่มเป็น 16,205 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการ

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.6 นอกจากนั้น ในปี 2553 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเป็น 16,819 บาทต่อเดือน 

ในปี 2553 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.8 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นมาก แต่เมื่อ

เทียบระหว่างรายได้และรายจ่ายแล้ว จะเห็นว่าถึงรายได้จะมีมากกว่ารายจ่ายอยู่ โดยในปี 2552  

มีรายได้มากกว่า 4,698 บาท แต่กลับพบว่า จำนวนหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน ก็ยังมีมากกว่ามาก 

และมีแนวโน้มที่แต่ละครัวเรือนจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยอีกเช่นกัน และจากปี 2550 ที่แต่ละครัวเรือน 

มีหนี้สิน 116,681 เพิ่มขึ้นเป็น 134,699 ในปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่สูงกว่าทั้งรายได้และ 

รายจ่าย  

 สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคนั้น จากตารางที่ 9.2 พบว่า ในปี 

2552 ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย

มากที่สุด แต่มีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปีน้อยที่สุดคือเท่ากับ 3.9 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบ

กับปี 2550 ภูมิภาคที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้มากที่สุดกลับเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คือ ร้อยละ 9.1 รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคเหนือ คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงประมาณร้อยละ 

8 ส่วนภาคกลางมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ร้อยละ 5.3 

ตารางที่ 9.2 รายได้ของครัวเรือน (บาท/เดือน) จำแนกตามภาค ปี พ.ศ.2541 – 2552 

ภาค 

กรุงเทพฯ  
และ 3 จังหวัด 

(นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ) 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

ปี 2541 24,929 12,643 9,779 8,546 11,461 

ปี 2543 25,242 13,012 8,652 7,765 11,186 

ปี 2545 28,239 14,128 9,530 9,279 12,487 
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ภาค 

กรุงเทพฯ  
และ 3 จังหวัด 

(นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ) 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

ปี 2547 29,843 15,258 10,885 10,139 14,469 

ปี 2549 33,088 19,279 13,146 11,815 18,668 

ปี 2550 35,007 18,932 13,568 12,995 19,716 

ปี 2552 37,732 20,952 15,727 15,358 22,926 

ที่มา :    รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ :  ตั้งแต่ปี 2549 จะทำการสำรวจทุกปี ทั้งนี้ในปีที่เป็นเลขคู่จะจัดทำทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน สำหรับปีที่เป็น 
   เลขคี่จะจัดทำเฉพาะค่าใช้จ่าย 


นอกจากการพิจารณารายได้ในมิติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจำเป็นต้องพิจารณาตัวแปรอื่นๆ 

ประกอบด้วย โดยจากการติดตามการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2554 โดย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 

1) รายได้ของครัวเรือน  

 ในปี 2552 ตามที่ได้กล่าวมานั้น มีรายได้เฉลี่ย 20,903 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสามารถ 

แบ่งที่มาของรายได้ คือ รายได้ที่มาจากรายได้ประจำ จำนวน 20,553 บาท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ 

ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 85:15 และรายได้ที่เป็นตัวเงินอื่นๆ อีกจำนวน 350 บาท 

สำหรับรายได้ประจำที่เป็นตัวเงินนั้น คือ 1) รายได้จากการทำงาน ประกอบด้วย ค่าจ้างและ 

เงินเดือน คิดเป็นร้อยละ 55.9  กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.2 และ กำไรสุทธิจาก

การทำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 15.9, 2) เงินที่ได้รับจากการช่วยเหลือ และ 3) รายได้จาก 

ทรัพย์สิน ดังตารางที่ 9.3 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 9.3  แสดงแหล่งที่มาของรายได้ ปี พ.ศ. 2552 

รายได้ จำนวน (เงิน) ร้อยละ 

1. รายได้ประจำ 20,553 98.3 

1.1 รายได้ที่เป็นตัวเงิน 17,512 85.2 

    ก. รายได้จากการทำงาน (100.0) 15,054 86.0 

          - ค่าจ้างและเงินเดือน (55.9) 8,418 

          - กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ (28.2) 4,246 

          - กำไรสุทธิจากการทำการเกษตร (15.9) 2,390 

     ข. เงินที่ได้รับจากการช่วยเหลือ 2,132 12.2 

     ค. รายได้จากทรัพย์สิน 326 1.8 

1.2 รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน 3,041 14.8 

2. รายได้ที่เป็นตัวเงินอื่นๆ 350 1.7 

รวมทั้งหมด 20,903 100.0 

ที่มา : รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 


 ทั้งนี้ ยังมีการจำแนกรายได้ตามสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน พบว่า ผู้ที่ประกอบ

อาชีพ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการและนักบริหาร มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุด คือ 48,745 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร คือ 26,697 คิดเป็น

ร้อยละ 15 และอาชีพที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยที่สุด คือ ผู้ถือครองทำการเกษตร ด้านประมง ป่าไม้  

ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร มีรายได้ 8,818 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5  

2) ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน  

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติ ปีพ..ศ. 2553 ตามตารางที่ 9.4 ได้แสดงถึงค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยของครัวเรือน โดยในปี 2553 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จำนวน 16,819 บาท ซึ่งในการสำรวจ

ได้แบ่งค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับ

การอุปโภคบริโภค โดยพบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอุปโภคบริโภค 14,855 บาท และค่าใช้จ่าย 

ที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 1,964 บาท โดยพบว่า ภาคที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ ครัวเรือน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งก็เป็นไปตามรายได้ที่มี คือ  

ยิ่งรายได้มาก ค่าใช้จ่ายก็มากตามไปด้วย แต่ที่น่าสังเกต คือ ในปี 2552 ครัวเรือนในเขตภาคกลาง 

มีอัตราค่าใช้จ่ายที่น้อยลง 213 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ -1.2 โดย 

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของครัวเรือนในภาคกลาง คือ ค่าที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ ซึ่งลดลง

เฉลี่ย 200 บาทต่อเดือน  
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ตารางที่ 9.4  แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน (บาท/เดือน)  

จำแนกตามภาค ปี พ.ศ.2551 – 2553 

ภาค 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

การเปลี่ยนแปลง 

จำนวนเงิน ร้อยละ 

2551 2552 2553 52/51 53/52 52/51 53/52 

ทั่วราชอาณาจักร 15,942 16,205 16,819 263 614 1.6 3.8 

กรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด  
(นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ) 

28,140 27,988 28,055 -152 67 -0.5 0.2 

ภาคกลาง 16,711 17,107 16,894 396 -213 2.4 -1.2 

ภาคเหนือ 11,746 12,051 12,818 305 767 2.6 6.4 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,939 12,260 13,422 321 1,162 2.7 9.5 

ภาคใต้ 16,878 17,299 18,173 421 874 2.5 5.1 

ที่มา:   สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทการลงทุน เช่น การซื้อบ้าน หรือที่ดิน 


 สำหรับ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจำแนกตามภาค พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนมีแนวโน้ม

เพิ่มมากขึ้น โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ และ ภาคใต้ 

ตามลำดับ โดยในแต่ละภาคมีอัตราการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ 9.5, 6.4 และ 5.1  

แผนภูมิ 9.1 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน รายภาค (ปี 2551 – 2553) 

จบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2552-2553 

224 

ตารางท่ี 9.4  แสดงค่าใชจ่้ายเฉล่ียของครัวเรือน (บาท/เดือน) จ าแนกตามภาค ปี พ.ศ.2551 – 2553 

ภาค ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัวเรือน การเปลีย่นแปลง 
จ านวนเงนิ ร้อยละ 

2551 2552 2553 52/51 53/52 52/51 53/52 
ทัว่ราชอาณาจกัร 15,942 16,205 16,819 263 614 1.6 3.8 
กรุงเทพฯ และ 3 จงัหวดั  (นนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ) 

28,140 27,988 28,055 -152 67 -0.5 0.2 

ภาคกลาง 16,711 17,107 16,894 396 -213 2.4 -1.2 
ภาคเหนือ 11,746 12,051 12,818 305 767 2.6 6.4 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,939 12,260 13,422 321 1,162 2.7 9.5 
ภาคใต ้ 16,878 17,299 18,173 421 874 2.5 5.1 
ทีม่า: สรุปผลท่ีส าคญั การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553, ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหต ุค่าใชจ่้ายเฉล่ียท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการยงัชีพ โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายประเภทการลงทุน เช่น การซ้ือบา้น หรือ
ท่ีดิน  

 ส าหรับ ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนจ าแนกตามภาค พบวา่ ค่าใชจ่้ายต่อครัวเรือนมีแนวโนม้เพิ่ม
มากข้ึน โดยเรียงล าดบัได้ดงัน้ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ และ ภาคใต ้
ตามล าดบั โดยในแต่ละภาคมีอตัราการเปล่ียนแปลงคิดเป็นร้อยละ 9.5, 6.4 และ 5.1  

แผนภูมิ 9.1 แสดงการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายต่อครัวเรือน รายภาค (ปี 2551 – 2553) 

 

นอกจากนั้น จากแผนภูมิ 9.1 แสดงแผนท่ีภูมิสารสนเทศสถิติ ซ่ึงไดแ้สดงค่าใชจ่้ายต่อเดือน
ในปี 2553 เป็นรายจงัหวดัทัว่ประเทศไทยโดยแบ่งตามค่าใชจ่้ายต่อเดือน โดย กรุงเทพมหานคร และ
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 นอกจากนั้น จากแผนภูมิ 9.1 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ ซึ่งได้แสดงค่าใช้จ่าย 

ต่อเดือนในปี 2553 เป็นรายจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยแบ่งตามค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดย 

กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี มีค่าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับ มากกว่า 25,000 บาท และจังหวัดที่มี

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยน้อยที่สุด คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในระดับ น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 

 อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของประเทศ พบว่า ระดับของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

ส่วนใหญ่อยู่ ระหว่าง 10,000 – 19,999 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน ปี 2552 

แล้วพบว่า มีอัตราค่าใช้จ่ายคงที่  

บทท่ี 9 ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

225 

นนทบุรี มีค่าเฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบั มากกวา่ 25,000 บาท และจงัหวดัท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยูใ่นระดบั นอ้ยกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน 

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของประเทศ พบว่า ระดบัของค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนส่วน
ใหญ่อยู่ ระหว่าง 10,000 – 19,999 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน ปี 2552 แล้ว
พบวา่ มีอตัราค่าใชจ่้ายคงท่ี  

  
แผนภูมิ 9.2 แสดงแผนท่ีภูมิ
สารสนเทศสถิติแสดง 
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ของ
ครัวเรือน (บาท) ปี 2553 

 

แผนภูมิ 9.3 แสดงแผน
ท่ี ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ส ถิ ติ แ ส ด ง  
หนีสิ้นเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) ปี 
2552 

 

ท่ีมา: สืบคน้จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servGis/servGis.html โดย ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (ณ เดือนตุลาคม 2554) 

  

แผนภูมิ 9.2 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศ

สถิติแสดง ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือน 

(บาท) ปี 2553 

แผนภูมิ 9.3 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศ 

สถิติแสดง หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท)  

ปี 2552 

ที่มา: สืบค้นจาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servGis/servGis.html โดย ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ณ เดือนตุลาคม 2554) 



3)  หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน  

 หนี้สินของครัวเรือนสามารถจำแนกลักษณะของหนี้สินตามวัตถุประสงค์ซึ่งประกอบด้วย 

หนี้สินเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน (ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดิน, ใช้ในการศึกษา, ใช้จ่ายอุปโภคบริโภค

อื่นๆ), หนี้สินที่ใช้ในการทำธุรกิจ, หนี้สินที่ใช้ในการทำการเกษตร และหนี้สินอื่นๆ 
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 โดยจากตารางที่ 9.5 ซึ่งแสดงหนี้สินต่อเดือนเฉลี่ยของครัวเรือนตามภาคต่างๆ พบว่า ครัว

เรือนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีหนี้สินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

29 และมากกว่าหนี้สินเฉลี่ยทั่วประเทศ ซึ่งเกินครึ่งเป็นการใช้ในครัวเรือน เช่น ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/

หรือที่ดิน สำหรับภาคอื่นๆ พบว่า ภาคกลาง มีหนี้สินเฉลี่ย ร้อยละ 18.9 ภาคใต้ มีหนี้สินเฉลี่ย ร้อย

ละ 18.3 ภาคเหนือ มีหนี้สินเฉลี่ย ร้อยละ 17.2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหนี้สินเฉลี่ย ร้อยละ 

17 ตามลำดับ 

ตารางที่ 9.5  แสดงหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน (บาท/เดือน) จำแนกตามภูมิภาค ปี 2552 

ภาค ทั่วราชอาณาจักร 

กรุงเทพฯ  
และ 3 จังหวัด 

(นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ) 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค 

ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ 

ปี 2552 134,699 199,608 131,902 119,726 118,308 127,220 

ที่มา: สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 


 นอกจากนั้น จากแผนภาพที่ 9.3 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ ซึ่งแสดงหนี้สินเฉลี่ย 

ต่อครัวเรือน รายจังหวัด ในปี พ.ศ.2553 พบว่า จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด คือ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง และกระบี่ โดยมีหนี้สินประมาณ มากกว่า 

200,000 บาทต่อเดือน และในทางกลับกัน จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด คือ น้อยกว่า 

50,000 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยะลา และนราธิวาส 

 แต่อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจของสำนักงานสถิติ ได้กล่าวถึงจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน 

พบว่า ทั่วราชอาณาจักรมีจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำนวน 11,921,887 ครัวเรือน และเมื่อ 

แบ่งตามภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สินมากที่สุด คือ 4,630,957 

ครัวเรือน ซึ่งก็อาจเป็นได้เนื่องจากเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด และเช่นเดียวกันกับ

ภาคที่มีจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สินน้อยที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและ

สมุทรปราการ คือ 1,315,687 ครัวเรือน ก็เนื่องมากจากจำนวนของประชากรที่น้อยเช่นกัน แต่เมื่อ

เทียบกับจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนแล้ว ปรากฏว่าไม่ใช่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีหนี้สิน

เฉลี่ยมากที่สุด แต่กลับเป็น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการแทน (ตามตาราง

ที่ 9.5) นอกจากนั้น หากจำแนกหนี้สินตามแหล่งเงินกู้แล้ว พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ  

คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 95:5 

4) การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ปี 2552  

 เมื่อพิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนเป็นรายภาคแล้ว พบว่า 

กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายได้ต่อครัวเรือน

เฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่นมาก คือ 37,732 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายและจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุด

เช่นเดียวกัน คือ 27,988 บาทและ 199,608บาท ตามลำดับ และมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้

เท่ากับร้อยละ74.2 นอกจากนั้นยังพบว่า ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีรายได้ 

และหนี้สินต่ำสุด ส่วนครัวเรือนในภาคกลางมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด  
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 สำหรับปัจจัยที่ทำให้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีทั้งรายได้ 

รายจ่ายและหนี้สินมากกว่าภาคอื่นๆ นั้น เนื่องจาก อยู่ในเขตเมืองหลวง ซึ่งอัตราการจ้างงานมีสูง  

ค่าครองชีพสูง ซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย  

5)  รายได้เฉลี่ยของประชากรเปรียบเทียบกับเส้นความยากจน 

 ในปี พ.ศ. 2552 ประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมด 64.9 ล้านคน มีจำนวนคนจนทั้งหมด 

5.27 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 8.12 หากพิจารณาตามรายภาคแล้วพบว่า ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนคนจนมากที่สุด คือร้อยละ 13.67 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 

ภาคกลาง และกรุงเทพฯ คือ ร้อยละ 11.08, 4.72, 2.54 และ 0.86 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาถึง

กลุ่มประชากร ร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่ำสุด พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 1,767 บาท ซึ่งสูง

กว่าเส้นความยากจน1 1,586 บาทต่อคนต่อเดือน  

     6) ช่องว่างระหว่างกลุ่มร่ำรวยสุดกับกลุ่มยากจนสุด  

     ความแตกต่างในรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุดกับกลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดลดลง 

กล่าวคือ จากตารางที่ 9.7 ซึ่งได้แสดงรายได้ประจำต่อคนต่อเดือน พบว่า ในปี พ.ศ.2552 มีกลุ่ม

ประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้สูงสุดประมาณ 11 เท่าของกลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่ำสุด 

ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปตั้งปี 2549 พบว่า สัดส่วนของกลุ่มที่รวยที่สุดต่อกลุ่มที่จนที่สุดนั้น มีแนวโน้ม

ที่น้อยลง  

ตารางที่ 9.6  แสดงรายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนและรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (Quintile by Income) ปี พ.ศ. 

2543 - 25522 

หน่วย : บาท/คน/เดือน 

กลุ่มประชากรตามระดับรายได้ 2543 2545 2547 2549 2550 2552 

จนที่สุด 666 817 982 1,057 1,224 1,503 

จน 1,226 1,494 1,741 2,016 2,231 2,622 

ปานกลาง 1,938 2,334 2,686 3,179 3,449 3,941 

รวย 3,343 3,882 4,367 5,254 5,608 6,299 

รวยที่สุด 9,687 10,808 11,874 14,707 15,248 16,993 

รวม 3,372 3,867 4,331 5,243 5,552 6,272 

สัดส่วนกลุ่มรวยที่สุด/กลุ่มจนที่สุด(เท่า) 14.55 13.23 12.1 13.92 12.47 11.31 

 1 เส้นความยากจน (Poverty line) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดภาวะความยากจน โดยคำนวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต สืบค้นจาก http://social. 
nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?reportid=177&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=31, 
ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 
 2 รายได้ หมายถึง รายได้ประจำ ที่ไม่รวมรายรับอื่นๆ (เช่น เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม ของขวัญ ประกัน
สุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลาก เงินรางวัล ค่านายหน้าและเงินได้จากการพนัน เป็นต้น) 
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ที่มา :    ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย  
   สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สศช. 
หมายเหตุ : ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2549, ปี 2550 และปี 2552 ได้ปรับข้อมูลรายได้ที่ 
   บันทึกติดลบหรือขาดทุน ให้เป็น 0 (ศูนย์) 


 เมื่อศึกษาจากสัมประสิทธิ์ของการกระจายรายได้ (Gini Coefficients) พบว่า ภาพรวม

ของทั่วประเทศมีแนวโน้มการกระจายรายได้ดีขั้น นับตั้งแต่ปี 2549 คือลดลงจาก 0.511 เป็น 0.485 

ในปี 2552 สำหรับการกระจายรายได้ในแต่ละภูมิภาคนั้น พบว่า มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ 

โดยภาคเหนือมีค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคของรายได้น้อยที่สุด คือมีค่า ลดลง .023 รองลง

มา คือ ภาคกลาง ลดลง .008 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .005 สำหรับ กรุงเทพมหานคร นั้น  

ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2550 มีการกระจายรายได้ที่น้อยลง และคงที่ในปี 2552 แต่อย่างไรก็ตาม  

ภาคใต้กลับมีอัตราความไม่เสมอภาคของรายได้ที่เพิ่มขึ้น จาก 0.46 (ปี 2550) เป็น 0.477 (ปี 2552) 

โดยแผนภาพที่ 9.4 แสดงให้ถึงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ 

จำแนกตามภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2552 

ตารางที่ 9.7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) 3 ของรายได้  

จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2552 

ปี พ.ศ. ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ 

2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 

2533 0.515 0.42 0.48 0.468 0.434 0.469 

2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 

2537 0.52 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 

2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.47 0.47 

2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.46 0.491 

2543 0.522 0.417 0.448 0.469 0.483 0.476 

2545 0.507 0.438 0.437 0.467 0.469 0.464 

2547 0.493 0.422 0.433 0.478 0.448 0.445 

2549 0.511 0.452 0.443 0.483 0.494 0.473 

2550 0.497 0.468 0.422 0.469 0.468 0.46 

2552 0.485 0.468 0.414 0.446 0.463 0.477 

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สำนักพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สศช. 

 3 ค่าสัมประสิทธิ์ จีนี่ (Gini coefficient) เป็นเครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซึ่งค่า
อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น โดยคำนวณจากการใช้ค่าของ
พื้นที่ระหว่าง Lorenz curve ของการกระจายรายได้กับเส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์เป็นตัวตั้ง และค่าของพื้นที่ใต้เส้น 
การกระจายรายได้สัมบูรณ์ทั้งหมดเป็นตัวหาร 
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แผนภูมิ 9.4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้  

จำแนกตามภาค 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th) 

 จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการกระจายรายได้ดีขึ้น โดยในปี 

2552 พบว่า มีการกระจายของรายได้ดีขึ้นที่สุด สำหรับในรายภาค พบว่า ภาคที่มีการกระจายของ

รายได้ดีที่สุด คือ ภาคกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ เท่ากับ 0.414 และ

จากกราฟจะเห็นได้ชัดว่ามีการลดการช่องว่างของรายได้ลงอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ลดลง ยกเว้น ภาคใต้ และ 

กรุงเทพมหานคร ที่มีแนวโน้มของช่องว่างการกระจายรายได้มากขึ้น  

	 1.2 ความยากจนและหนี้สิน (Poverty and Debt) 

 “ความยากจน” หรือ “คนจน” ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่ขัดสนทางเศรษฐกิจหรือ

ด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความยากจนเชิงโครงสร้างที่เกิดจากความขัดสนในหลายๆ 

ด้านที่มีผลทำให้ขาดศักยภาพในการดำรงชีวิต ทั้งขาดการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อย การขาด

ทรัพยากร ขาดที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินขนาดเล็ก การขาดการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม  

ขาดข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ในการประกอบอาชีพ หรือการมีภาระการพึ่งพาสูง การที่ไม่สามารถ

เข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมความยากจนในมิติรายได้  

ในปี พ.ศ.2553 มีเส้นความยากจนอยู่ที่ 1,678 บาทต่อคนต่อเดือน และมีสัดส่วนคนจนเท่ากับ 

ร้อยละ 7.75 โดยมีจำนวนคนจนรวมทั้งสิ้น 5.1 ล้านคน (ตามตารางที่ 9.8) 

 ภาพรวมของประเทศของสัดส่วนคนจนระหว่างปี พ.ศ.2541 –2553 มีแนวโน้มลดลง  

โดยในปี 2550 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.75 จาก 11.99 ในปี พ.ศ. 2547 ในขณะที่ในปี พ.ศ.2542 

มีสัดส่วนคนจนมากที่สุด คือ ร้อยละ 15.9 ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ 

ปี พ.ศ.2540 แต่เมื่อถึงปี พ.ศ.2543 สัดส่วนคนจนก็กลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 14.2 โดยในปี 

พ.ศ.2553 จำนวนคนจนลดลงเหลือเพียง 5.1 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ฉบับที่ 10 ที่ได้กำหนดเป้าหมายการลดภาวะความยากจน ให้เหลือร้อยละ 4 ในปี 2554  

ตามตารางที่ 9.8  

บทท่ี 9 ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

229 

ตารางท่ี 9.7  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) 3ของรายได ้จ าแนกตามภาค 
และจ าแนกตามเขตพื้นท่ี ปี พ.ศ. 2531 - 2552 

ปี พ.ศ. ทัว่ประเทศ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้ 
2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 
2533 0.515 0.42 0.48 0.468 0.434 0.469 
2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 
2537 0.52 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 
2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.47 0.47 
2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.46 0.491 
2543 0.522 0.417 0.448 0.469 0.483 0.476 
2545 0.507 0.438 0.437 0.467 0.469 0.464 
2547 0.493 0.422 0.433 0.478 0.448 0.445 
2549 0.511 0.452 0.443 0.483 0.494 0.473 
2550 0.497 0.468 0.422 0.469 0.468 0.46 
2552 0.485 0.468 0.414 0.446 0.463 0.477 

ทีม่า : ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย ส านกั
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได ้สศช. 

แผนภูมิ 9.4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได ้จ าแนกตามภาค 

 
ท่ีมา:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th) 

                                                 
3 ค่าสัมประสิทธ์ิ จีน่ี (Gini coefficient) เป็นเคร่ืองมือในการวดัความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซ่ึง
ค่าอยูร่ะหวา่ง 0 กบั 1 ยิ่งค่าเขา้ใกล ้1 มากเท่าไร แสดงวา่ความไม่เท่าเทียมกนัของรายไดย้ิ่งมีมากข้ึน โดยค านวณ
จากการใชค้่าของพ้ืนท่ีระหวา่ง Lorenz curve ของการกระจายรายไดก้บัเส้นการกระจายรายไดส้ัมบูรณ์เป็นตวัตั้ง 
และค่าของพ้ืนท่ีใตเ้สน้การกระจายรายไดส้มับูรณ์ทั้งหมดเป็นตวัหาร 
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ตารางที่ 9.8 แสดงเส้นความยากจน จำนวนคนจน และสัดส่วนคนจน พ.ศ. 2541 – 2553 

ปี พ.ศ. เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) จำนวนคนจน (ล้านคน) สัดส่วนคนจน (%) 

2541 878 7.9 13.0 

2542 886 9.9 15.9 

2543 882 8.9 14.2 

2544 915 8.2 13.0 

2545 922 6.2 9.8 

2547 1,243 7.5 11.99

2549 1,386 6.1 9.55 

2550 1,443 5.4 8.48 

2551 1,579 5.8 8.95 

2552 1,586 5.3 8.12 

2553 1,678 5.1 7.75 

ที่มา:  1. ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สืบค้นจากhttp://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=322 


แผนภูมิ 9.5 แสดงตัวชี้วัดช่องว่างความยากจน4 และความรุนแรงของปัญหาความยากจน5 

ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ ปี 2531 - 2553 
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ปี พ.ศ. เส้นความยากจน 
(บาท/คน/เดือน) 

จ านวนคนจน 
(ล้านคน) 

สัดส่วนคนจน 
(%) 

2549 1,386 6.1 9.55 
2550 1,443 5.4 8.48 
2551 1,579 5.8 8.95 
2552 1,586 5.3 8.12 
2553 1,678 5.1 7.75 

ท่ีมา:  1. ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  สื บ ค้ น จ า ก
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=322 

แผนภูมิ 9.5 แสดงตวัช้ีวดัช่องวา่งความยากจน 4และความรุนแรงของปัญหาความยากจน5 ทัว่
ราชอาณาจกัร ตั้งแต่ ปี 2531 - 2553 

 

 จากแผนภูมิ 9.5 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยโดยภาพรวมมีสัดส่วนคนจนน้อยลง ช่องว่าง
ความยากจนก็ลดลงอีกดว้ย อีกทั้งยงัส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาความยากจนลดลงตามไปดว้ย 
                                                 
4 ช่องวา่งความยากจน (Poverty Gap Ratio) หมายถึง ช่องวา่งระหวา่งรายจ่ายของคนท่ีตกอยูใ่ตเ้ส้นความยากจนกบั
เส้นความยากจน เพ่ือบ่งช้ีวา่คนจนเหล่าน้ีมีระดบัรายจ่ายต ่ากวา่เส้นความยากจนมากนอ้ยเพียง ใด โดยเป็นการหา
ค่าเฉล่ียร้อยละของช่องวา่งระหวา่งเสน้ความยากจนกบัรายจ่าย เฉล่ียต่อคนต่อเดือนของครัวเรือนยากจน คนจนท่ีมี
รายจ่ายต ่ากวา่เสน้ความยากจนมากก็จะมีความยากล าบากมากกวา่ผูท่ี้มี รายจ่ายใกลเ้สน้ความยากจน 
5 ความรุนแรงของปัญหาความยากจน (Severity of Poverty) เป็นการวดัท่ีพิจารณาให้ความส าคญักบักลุ่มคนจนท่ีมี
ปัญหาความยากจนรุนแรง หรือมีรายจ่ายต ่ากวา่เสน้ความยากจนมาก ๆ เพ่ือบ่งช้ีภาวะการกระจายรายจ่ายในกลุ่มคน
จนท่ีอยู่ใตเ้ส้นความยากจน โดยท าการถ่วงน ้ าหนกัมากให้กบัค่าท่ีต ่ากว่าเส้นความยากจนมาก ตวัช้ีวดัน้ีจะช่วย
ตรวจสอบติดตามความกา้วหนา้ของสถานการณ์ของความยากจนท่ีสุดซ่ึงแมจ้ะมีจ านวนนอ้ย แต่เป็นกลุ่มท่ีจะหลุด
พน้จากความยากจนไดย้ากท่ีสุด 
 

 4 ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) หมายถึง ช่องว่างระหว่างรายจ่ายของคนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน 
กับเส้นความยากจน เพื่อบ่งชี้ว่าคนจนเหล่านี้มีระดับรายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจนมากน้อยเพียง ใด โดยเป็นการหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละของช่องว่างระหว่างเส้นความยากจนกับรายจ่าย เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรือนยากจน คนจนที่มีรายจ่ายต่ำกว่า 
เส้นความยากจนมากก็จะมีความยากลำบากมากกว่าผู้ที่มี รายจ่ายใกล้เส้นความยากจน 
 5 ความรุนแรงของปัญหาความยากจน (Severity of Poverty) เป็นการวัดที่พิจารณาให้ความสำคัญกับกลุ่มคนจนที่มี
ปัญหาความยากจนรุนแรง หรือมีรายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจนมาก ๆ เพื่อบ่งชี้ภาวะการกระจายรายจ่ายในกลุ่มคนจนที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน โดยทำการถ่วงน้ำหนักมากให้กับค่าที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนมาก ตัวชี้วัดนี้จะช่วยตรวจสอบติดตามความ
ก้าวหน้าของสถานการณ์ของความยากจนที่สุดซึ่งแม้จะมีจำนวนน้อย แต่เป็นกลุ่มที่จะหลุดพ้นจากความยากจนได้ยากที่สุด 
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 จากแผนภูมิ 9.5 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยโดยภาพรวมมีสัดส่วนคนจนน้อยลง ช่องว่าง

ความยากจนก็ลดลงอีกด้วย อีกทั้งยังส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาความยากจนลดลงตามไปด้วย 

อาจจะเป็นเพราะนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลในแต่ละสมัยที่คอยผลักดันให้ประชาชน 

ได้หลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งจากภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้นแล้ว ประชาชน 

ก็มีความพึงพอใจกับนโยบายเหล่านั้น โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ.2546-2553  

โดยสถาบันพระปกเกล้า พบว่า ระหว่างปี 2546 – 2549 ซึ่งเป็นรัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ 

ชินวัตร นั้น ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในนโยบายการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน (หนึ่งล้านบาทต่อ 

หนึ่งหมู่บ้าน) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และนโยบายพักชำระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อยใน

อัตราที่สูง คือ อยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป  

 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในแง่ของหนี้สิน จากตารางที่ 9.8 พบว่า อัตราหนี้สินต่อ 

ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2541 มีหนี้สินเฉลี่ย 69,974 บาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จนถึงปี 2552 มีหนี้สินเฉลี่ย เท่ากับ 134,699 บาท จากข้อมูลดังกล่าวพิจารณาประกอบกับ

ข้อมูล “ความยากจน” และ “คนจน” ซึ่งมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่จำนวนหนี้สินมีแนวโน้มเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งเป็นความผกผันกันอย่างเห็นได้ชัด อาจเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหา

ความยากจน โดยการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจให้แก่ชาวบ้าน ทำให้ประชาชนมีการ 

กู้ยืมเงินมากขึ้นและมีปัญหาหนี้สินมากขึ้นด้วย 

	 1.3 การมีงานทำ6และการว่างงาน 

 ภาวะการทำงาน เป็นตัวแปรสำคัญในการชี้วัดว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับ

ใด และมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งแรงงานก็เป็นตัววัดหนึ่งของการศึกษาดังกล่าว โดยมิติ

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะการทำงาน มีดังนี้  

 6 ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ  
    1)  ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดหรือสิ่งของ 
    2)  ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาของหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน 
    3)  ไม่ได้ทำงานหรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง (เป็นผู้ปกติมีงานประจำ) แต่ 
       3.1) ยังคงได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่นๆ ผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน 
       3.2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างผลประโยชน์อื่นๆ ผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงาน
หรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ 
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	 	 	 สถานภาพแรงงาน	

ตารางที่ 9.9 แสดงข้อมูลแรงงานของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2553 

หน่วย: ล้านคน 

สถานภาพแรงงาน 2547 2548 2549  2550 2551 2552 2553 

จำนวนประชากรรวม 65.08 65.11 65.28 65.72 66.32 66.87 67.27 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

- ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 35.72 36.13 36.43 36.94 37.70 38.43 38.64 

- จำนวนผู้มีงานทำ 34.73 35.26 35.69 36.25 37.02 37.71 38.04 

- จำนวนผู้ว่างงาน 0.74 0.66 0.55 0.51 0.52 0.57 0.40 

อัตราการว่างงาน  (ร้อยละ)  2.1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.5 1.0 

- กรุงเทพมหานคร 2.1      1.8      1.5      1.2      1.4      1.3      1.0      

- ภาคกลาง 1.5      1.6      1.4      1.4      1.4      1.5      1.1      

- ภาคเหนือ 2.1      1.9      1.4      1.4      1.2      1.3      0.9      

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.6      2.1      1.7      1.4      1.5      1.6      1.0      

- ภาคใต้ 1.9      1.7      1.5      1.3      1.5      1.8      1.3  

ที่มา:  การสำรวจภาวะ การทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


 จากตารางที่ 9.9 จะเห็นว่าจำนวนกำลังแรงงานของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 โดยในปี พ.ศ. 2547 มีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 35.72 ล้านคน มีจำนวน 

ผู้มีงานทำ 34.73 ล้านคน จำนวนผู้ว่างงาน 0.74 ล้านคน รวมแล้วมีอัตราการว่างงาน 2.1 และ 

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวนกำลังแรงงานทั้งสิ้น 38.64 ล้านคน  

มีจำนวนผู้มีงานทำ 88.04 ล้านคน จำนวนผู้ว่างงาน 0.40 ล้านคน รวมแล้วมีอัตราการว่างงาน 1.0 

ซึ่งเหตุที่มีอัตราการว่างงานลดลงอาจเนื่องมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลทุกชุดนำมาใช้เป็น

เหตุให้จำนวนผู้มีงานทำมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หรือการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมโดยผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เป็นต้น  
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ตารางที่ 9.10 แสดงจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ ปี 2553  

     หน่วยเป็นล้าน (ร้อยละ) 

อุตสาหกรรม 
หญิง ชาย รวม 

จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

เกษตรกรรม การป่าไม้  
การล่าสัตว์และการประมง 

5.60 (14.95) 7.54 (20.17) 13.14 (35.11) 

การผลิต 2.88 (7.72) 2.67 (7.10) 5.55 (14.83) 

พาณิชยกรรม 3.10 (8.18) 3.29 (8.83) 6.39 (17.08) 

บริการ 4.52 (12.10) 3.16 (8.47) 7.68 (20.52) 

อื่นๆ 0.96 (2.59) 3.70 (9.89) 4.66 (12.45) 

รวม 17.06 (45.59) 20.36 (54.41) 37.42 (100.00) 

ที่มา:  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เรียบเรียงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ – รายงานผลการสำรวจภาวะ 
การทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1: มกราคม - มีนาคม 2553, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 


 จากตารางที่ 9.10  พบว่า ในภาพรวมของปี 2553 ประชากรส่วนใหญ่ทำงานในภาค

เกษตรกรรม การป่าไม้ การล่าสัตว์และการประมง คิดเป็นร้อยละ 35.11 รองลงคือ ภาคบริการ  

คิดเป็นร้อยละ 20.52 นอกจากนั้น หากดูในแง่ของเพศแล้ว จะเห็นว่าเพศหญิงส่วนใหญ่ทำงาน 

ด้านการผลิตและการบริการมากกว่าผู้ชาย ประมาณ ร้อยละ 0.6 และ ร้อยละ 3.6 ตามลำดับ 

 ทั้งนี้ จากแผนภาพที่ 9.6 - 9.7 ได้แสดงแผนภูมิสารสนเทศสถิติแสดงร้อยละของผู้มีงาน

ทำ เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 และปี 2553 พบว่า อัตราการมีงานทำของ

ประชากรมีเพิ่มมากขึ้น จากเดิม จังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่การงานทำระดับ 70 – 74.9 ในปี 2552 และ

พอถึงปี 2553 จะเห็นว่ามีจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มมีงานทำระดับมากกว่า 75 มากขึ้น 
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	 	 	 สัดส่วนแรงงานในภาคการผลิตด้านต่างๆ	

 จากภาวะการมีงานทำของประชากร และจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

สามารถแบ่งแรงงานออกเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมและแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม โดยจาก

ผลการสำรวจ ตั้งแต่ปี 2545 – 2553 สามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้ 

ตารางที่ 9.11 แสดงสัดส่วนแรงงานภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม  

ระหว่าง พ.ศ.2545 – 2553 

อุตสาหกรรม / ร้อยละ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

1.ภาคเกษตรกรรม 42.3 41.0 39.3 38.6 39.7 38.0 39.7 39.0 38.2 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์  
และการป่าไม้ 

40.8 39.7 38.0 37.3 38.4 36.8 38.6 37.7 37.1 

การประมง 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 

บทท่ี 9 ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

235 

  
แผนภูมิ 9.6 แสดงแผนท่ีภูมิ
สารสนเทศสถิติแสดงร้อยละ
ของผูมี้งานท า ไตรมาส 4 ปี 
2553  

แผนภูมิ 9.7 แสดง
แผน ท่ี ภู มิสารสน เทศสถิ ติ
แสดง  ร้อยละของผู ้มีงานท า 
ไตรมาส 4 ปี 2552 

 
สัดส่วนแรงงานในภาคการผลิตด้านต่างๆ 

จากภาวะการมีงานท าของประชากร และจากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ สามารถ
แบ่งแรงงานออกเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมและแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม โดยจากผลการ
ส ารวจ ตั้งแต่ปี 2545 – 2553 สามารถสรุปออกมาเป็นตารางไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 9.11 แสดงสัดส่วนแรงงานภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ระหวา่ง พ.ศ.2545 – 
2553 

อุตสาหกรรม / ร้อยละ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
1.ภาคเกษตรกรรม 42.3 41.0 39.3 38.6 39.7 38.0 39.7 39.0 38.2 
เกษตรกรรม การล่าสัตว ์และ
การป่าไม ้

40.8 39.7 38.0 37.3 38.4 36.8 38.6 37.7 37.1 

การประมง 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 
2.ภาคนอกเกษตรกรรม 57.7 59.0 60.7 61.4 63.1 62.0 60.3 61.0 61.8 
การท าเหมืองแร่ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 
การผลิต 15.4 15.7 15.8 15.8 15.4 16.6 14.7 14.3 14.1 

แผนภูมิ 9.6 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศ 

สถิติแสดงร้อยละของผู้มีงานทำ  

ไตรมาส 4 ปี 2553 

แผนภูมิ 9.7 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศ 

สถิติแสดงร้อยละของผู้มีงานทำ  

ไตรมาส 4 ปี 2552 
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อุตสาหกรรม / ร้อยละ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

2.ภาคนอกเกษตรกรรม 57.7 59.0 60.7 61.4 63.1 62.0 60.3 61.0 61.8 

การทำเหมืองแร่ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

การผลิต 15.4 15.7 15.8 15.8 15.4 16.6 14.7 14.3 14.1 

การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

การก่อสร้าง  5.5 5.6 6.0 6.0 6.0 6.1 6.0 6.1 6.2 

การค้าส่ง ค้าปลีก  
ซ่อมยานพาหนะและของใช้ 

14.9 15.4 16.0 15.8 15.5 15.4 15.5 16.0 16.4 

โรงแรมและภัตตาคาร 6.1 6.3 6.5 6.7 6.4 6.6 6.4 6.9 7.0 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และ
คมนาคม 

3.1 3.1 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 

การเงินการธนาคาร 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 

การค้าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ
อื่นๆ 

1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

การบริหารราชการแผ่นดิน 3.0 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.9 

การศึกษา 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 3.0 3.3 

การบริการสุขภาพ และ
สังคมสงเคราะห์  

1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8 

การบริการชุมชุน สังคม  
และส่วนบุคคล 

1.8 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 

บริการคนรับใช้ 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

องค์การระหว่างประเทศและ
องค์การต่างประเทศอื่นๆ  

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ไม่ทราบ 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

ที่มา:  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(www.nso.go.th) 


 จากตารางที่ 9.11 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนแรงงานระหว่างภาคเกษตรกรรมและนอก 

ภาคเกษตรกรรมจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2553 พบว่า จำนวนแรงงาน

ภาคเกษตรกรรมมีจำนวนน้อยกว่าแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานนอก 

ภาคเกษตรกรรม ครอบคลุมถึงแรงงานในกิจการที่หลากหลายมากกว่าแรงงานภาคเกษตรกรรม 

สำหรับภาคเกษตรกรรม สัดส่วนที่มากที่สุดในการจ้างงานของภาคนี้คือ งานเกษตรกรรม  

การล่าสัตว์ และการป่าไม้ เฉลี่ยร้อยละ 38 โดยการประมงมีเพียง 1.1 ในส่วนของการจ้างแรงงาน

นอกภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าส่ง ค้าปลีก ซ่อมยานพาหนะและของใช้ โดยนับตั้งแต่ 

ปี 2550 จนถึงปี 2553 มีการจ้างงานในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 15.4, 15.5, 16.0 และ 16.4 

ตามลำดับ และภาคการจ้างงานในลำดับต่อไปคือ การจ้างงานภาคการผลิต แต่กลับมีแนวโน้ม 

ที่ลดลง นับจากปี 2550 จนถึงปี 2553 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นภาคแรงงานที่มีการจ้างงานสูง  
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ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

 นอกเหนือจากการดูความมากน้อยของอัตราการจ้างงานในแต่ละภาคส่วนแล้ว หากมองใน

แง่ของแนวโน้มการประกอบอาชีพแล้ว พบว่า การจ้างงานในการบริหารราชการแผ่นดินก็มีเพิ่มมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากปี 2546 จนถึงปี 2553 มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 2.8  

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการจ้างงานในภาคอื่นๆ ที่ยังคงอยู่ในสัดส่วนที่คงเดิม 

เช่น การทำเหมืองแร่, การประมง, การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา, และการก่อสร้าง การค้า

อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ และ บริการคนรับใช้ เป็นต้น       

 สำหรับ อัตราการว่างงานในแต่ละภูมิภาค ปี 2553 พบว่า ภาคเหนือ มีอัตราการว่างงาน

น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 0.9 แต่หากดูอัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี 2552 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีอัตราการว่างงานลดลงที่สุด คือ ลดลงร้อยละ 0.6 ซึ่งน้อยลงมากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ภาพรวมทั้งประเทศ 

 -  สัดส่วนการว่างงาน  

   สัดส่วนการว่างงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดูว่าสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศเป็น

อย่างไรบ้าง โดยจากตารางที่ 9.12 เป็นการสำรวจจำนวนและอัตราการว่างงานของประชากร 

ในประเทศ โดยแบ่งตามรายภาค เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2546 จนกระทั่งถึงปี 2553 พบว่า อัตราการ

ว่างงานระหว่างปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553  โดยภาพรวมแล้วแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 8 ปี 

โดยส่วนใหญ่มีอัตราการว่างงานลดลง ยกเว้นปี 2552 ที่มีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 แต่อย่างไรก็ตาม 

ในปี 2553 ก็ลดลงเหลือเพียง 1.0 หรือลดลงประมาณ 170,000 คน โดยจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 9.4 

จะเห็นว่าอัตราการส่วนการว่างงานมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน 

   หากพิจารณาแต่ละภาคพบว่าจำนวนผู้ว่างงานจะแตกต่างกันออกไป คือ ภาคที่มี

จำนวนผู้ว่างงานมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือมีผู้ว่างงานประมาณ 130,000 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 รองลงมาเป็น ภาคกลางมีผู้ว่างงานประมาณ 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.1, ภาคใต้ มีผู้ว่างงานประมาณ 71,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ภาคเหนือ ประมาณ 62,000 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.9, ส่วน กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ว่างงานน้อยที่สุด คือประมาณ 37,000 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ตารางที่ 9.12 แสดงจำนวนและอัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2546 - 2553 

ภาค 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

รวม (พันคน) 754.2      739.2      663.0      551.7      508.5      522.0      572.3      402.2      

กรุงเทพมหานคร 105.6      95.0      77.3      60.7      48.8      56.8      53.4      37.9      

ภาคกลาง 140.5      129.4      138.3      132.6      131.5      128.1      136.2      100.6      

ภาคเหนือ 135.4      141.1      128.2      93.0      94.1      84.5      91.1      62.3      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 288.1      287.6      238.7      193.7      167.9      175.5      196.3      130.0      

ภาคใต้ 84.6      86.3      80.5      71.7      66.2      77.0      95.3      71.4      
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ภาค 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

รวม (ร้อยละ) 2.2      2.1      1.8      1.5      1.4      1.4      1.5      1.0      

กรุงเทพมหานคร 2.3      2.1      1.8      1.5      1.2      1.4      1.3      1.0      

ภาคกลาง 1.7      1.5      1.6      1.4      1.4      1.4      1.5      1.1      

ภาคเหนือ 2.1      2.1      1.9      1.4      1.4      1.2      1.3      0.9      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.6      2.6      2.1      1.7      1.4      1.5      1.6      1.0      

ภาคใต้ 1.9      1.9      1.7      1.5      1.3      1.5      1.8      1.3 

ที่มา:  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


แผนภูมิ 9.8  แสดงอัตราการว่างงานในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2553  

จบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2552-2553 
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ตารางท่ี 9.12 แสดงจ านวนและอตัราการวา่งงาน จ าแนกตามภาค พ.ศ. 2546 - 2553 

ภาค 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
รวม (พนัคน) 754.2      739.2      663.0      551.7      508.5      522.0      572.3      402.2      

กรุงเทพมหานคร 105.6      95.0      77.3      60.7      48.8      56.8      53.4      37.9      
ภาคกลาง 140.5      129.4      138.3      132.6      131.5      128.1      136.2      100.6      
ภาคเหนือ 135.4      141.1      128.2      93.0      94.1      84.5      91.1      62.3      
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 288.1      287.6      238.7      193.7      167.9      175.5      196.3      130.0      
ภาคใต ้ 84.6      86.3      80.5      71.7      66.2      77.0      95.3      71.4      

รวม (ร้อยละ) 2.2      2.1      1.8      1.5      1.4      1.4      1.5      1.0      
กรุงเทพมหานคร 2.3      2.1      1.8      1.5      1.2      1.4      1.3      1.0      
ภาคกลาง 1.7      1.5      1.6      1.4      1.4      1.4      1.5      1.1      
ภาคเหนือ 2.1      2.1      1.9      1.4      1.4      1.2      1.3      0.9      
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2.6      2.6      2.1      1.7      1.4      1.5      1.6      1.0      
ภาคใต ้ 1.9      1.9      1.7      1.5      1.3      1.5      1.8      1.3      
ทีม่า:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลย ี        สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
 
แผนภูมิ 9.8  แสดงอตัราการวา่งงานในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2544 – 2553  

 
ท่ีมา:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th) 

 นอกจากนั้น จากแผนภาพท่ี 9.5 - 9.6 ได้แสดงแผนท่ีภูมิสารสนเทศสถิติแสดงอตัราการ
ว่างงานรายจงัหวดัทัว่ประเทศ ในไตรมาสท่ี 4 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553 พบว่า ในปี 

ที่มา:  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th) 


 นอกจากนั้น จากแผนภาพที่ 9.5 - 9.6 ได้แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติแสดงอัตรา 

การว่างงานรายจังหวัดทั่วประเทศ ในไตรมาสที่ 4 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553 พบว่า 

ในปี 2553 จังหวัดที่มีอัตราการว่างงานมากที่สุด (ร้อยละ 3 ขึ้นไป) คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 

จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2552 แสดงให้เห็นถึงอัตราการว่างที่เพิ่มขึ้น

ของทั้ง 2 จังหวัด สำหรับกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานในช่วง ร้อยละ 2.0 – 2.9 พบว่า จังหวัดที่

อยู่ในกลุ่มนี้คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดลพบุรี และจังหวัด

อ่างทอง โดยเมื่อเทียบกับปี 2552 พบว่าจังหวัดที่ยังคงมีอัตราการว่างงานอยู่ในกลุ่มเดิม คือ จังหวัด

นครศรีธรรมราช และ จังหวัดอ่างทอง สำหรับกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานในช่วงร้อยละ  

1.0 – 1.9 มีทั้งหมด 10 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

สมุทรปราการ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ และ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ จังหวัดส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่มการว่างงานในช่วงร้อยละ  

0.5 – 0.9 และ น้อยกว่าร้อยละ 0.5  
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2553 จงัหวดัท่ีมีอตัราการว่างงานมากท่ีสุด (ร้อยละ 3 ข้ึนไป) คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ จงัหวดั
ปราจีนบุรี ซ่ึงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2552 แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราการวา่งท่ีเพิ่มข้ึนของทั้ง 2 
จงัหวดั ส าหรับกลุ่มจงัหวดัท่ีมีอตัราการวา่งงานในช่วง ร้อยละ 2.0 – 2.9 พบวา่ จงัหวดัท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี
คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสงขลา จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัลพบุรี และจงัหวดัอ่างทอง โดยเม่ือ
เทียบกบัปี 2552 พบว่าจงัหวดัท่ียงัคงมีอตัราการวา่งงานอยูใ่นกลุ่มเดิม คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
และ จงัหวดัอ่างทอง ส าหรับกลุ่มจงัหวดัท่ีมีอตัราการวา่งงานในช่วงร้อยละ 1.0 – 1.9 มีทั้งหมด 10 
จงัหวดั คือ จงัหวดัปัตตานี จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัชยันาท 
จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดับุรีรัมย์ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทั้งน้ี 
จงัหวดัส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะอยูใ่นกลุ่มการวา่งงานในช่วงร้อยละ 0.5 – 0.9 และ นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 0.5  

 

 
แผนภูมิ 9.9แสดงแผนท่ีภูมิสารสนเทศสถิติแสดง  อตัราการ

วา่งงาน ไตรมาส 4 ปี 2552 

 

 
แผนภูมิ 9.10 แสดงแผนท่ีภูมิสารสนเทศสถิติแสดง อตัราการ

วา่งงาน ไตรมาส 4 ปี 2552 

แผนภูมิ 9.10 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศ 

สถิติแสดง อัตราการว่างงาน  

ไตรมาส 4 ปี 2552 

 สำหรับอัตราการว่างงาน เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาแล้ว จากตารางที่ 9.13 จะเห็น

ว่า กลุ่มคนที่เรียบในระดับประถมศึกษาและต่ำกว่ามีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 0.8  

ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ก็จะประกอบอาชีพด้านการผลิตและบริการ และด้านการเกษตร เป็นหลัก 

แต่ในทางกลับกันกลุ่มคนที่มีการศึกษากลับมีอัตราการว่างงานมากที่สุด คือ ระดับวิชาชีพชั้นสูง 

ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตามลำดับ  
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ตารางที่ 9.13 แสดงอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา  

ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544 - 2552 

ระดับการศึกษา 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

ภาพรวม 3.32 2.4 2.16 2.07 1.83 1.51 1.38 1.38 1.49 

ประถมศึกษาและต่ำกว่า 2.76 1.64 1.43 1.35 1.18 0.93 0.77 0.76 0.8 

มัธยมต้น 4.62 3.44 3.09 2.86 2.82 2.29 2.06 2.15 2.24 

มัธยมปลาย (สายสามัญ) 4.36 3.78 3.41 3.4 2.54 2.28 1.97 1.82 1.87 

อาชีวศึกษา 4.1 3.75 2.92 2.52 2.45 1.97 1.91 2.37 2.54 

วิชาชีพชั้นสูง 5.4 5.75 4.22 4.17 3.77 2.48 2.91 2.79 3.17 

อุดมศึกษา 3.75 3.6 3.72 3.44 2.88 2.7 2.51 2.34 2.53 

ที่มา:  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th) 


 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสภาพแรงงานนั้นประกอบด้วยผู้มีงานทำ ผู้ว่างงานและ

กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ทั้งนี้กำลังแรงงานที่รอฤดูกาลจะลดลงเมื่อถึงฤดูทำการเกษตร คือ ในช่วง

เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 มีจำนวนลดลงเหลือประมาณ 

60,000 คน จาก 362,800 คนในไตรมาสที่ 2 และในทิศทางที่ผกผันกัน คือ จำนวนผู้มีงานทำก็จะ

เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ย้ายไปทำงานในภาคการเกษตร 

	 1.4 การถือครองที่ดิน  

 โดยทั่วไปการถือครองที่ดินในประเทศจะกระจุกตัวอยู่ในหมู่คนกลุ่มเล็กๆ มากกว่าคนกลุ่ม

ใหญ่ที่มีรายได้จากการใช้แรงงาน ในแอฟริกาและลาตินอเมริกา ความเหลื่อมล้ำในการเป็นเจ้าของ

ที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดสภาวะการกระจายรายได้ของประเทศและการกระจายรายได้

เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ และเป็นเครื่องชี้วัดที่ดีถึงภาวะ

ธรรมาภิบาลด้วย รัฐบาลที่เชื่อในสมมติฐานดังกล่าวและต้องการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองมักจะ

พยายามสร้างภาวะธรรมาภิบาลโดยสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นฐาน ซึ่งเป็นที่

ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการปฏิรูปที่ดินอาจเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การเกษตรและชนบท

เกิดการพัฒนา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการปฏิรูปที่ดินในประเทศกำลังพัฒนาไม่ว่าจะปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยหรือไม่ มักจะล้มเหลวหรือถูกขัดขวางโดยกลุ่มอำนาจที่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น

กับภาครัฐ (Kerkvliet,1974: 286-304, Herring, 1979: 519-557) หรืออาจเป็นได้ว่ากลุ่มที่ใช้

อำนาจรัฐเป็นบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปดิน ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปที่ดินเบี่ยงเบนหรือ

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้ จริงของการปฏิรูปที่ดินที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

และประโยชน์ สาธารณะเป็นหลัก  
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(Kerkvliet,1974: 286-304, Herring, 1979: 519-557) หรืออาจเป็นไดว้า่กลุ่มท่ีใชอ้  านาจรัฐเป็นบุคคล
ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปดิน ซ่ึงจะท าให้การปฏิรูปท่ีดินเบ่ียงเบนหรือไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีแท้ จริงของการปฏิรูปท่ีดินท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และ
ประโยชน์ สาธารณะเป็นหลกั  

แผนภูมิ 9.11 ปริมาณเน้ือท่ีถือครองท าการเกษตรและจ านวนผูถื้อครองท่ีดินท าการเกษตรของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546 

 
ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)  

 ภาพ ท่ี 9.11 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือท่ีถือครองท าการเกษตรกบัจ านวนผู ้
ถือครองท าการเกษตรในปี พ.ศ. 2546 (เน้ือท่ีท าการเกษตรมาก มีผูถื้อครองพื้นท่ีมาก) ซ่ึงโดย
ภาพรวมทั้งประเทศพบวา่ผูถื้อครองท่ีดินท าการเกษตร 1 ราย จะมีเน้ือท่ีท าการเกษตรประมาณ 19 ไร่ 
โดยท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีเน้ือท่ีและผูถื้อครองท่ีดินท าการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบรายภาคพบว่าภาคกลางมีเน้ือท่ีถือ
ครองต่อคนมากท่ีสุดประมาณ 23 ไร่/คน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (18.23 ไร่/คน) ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (17.85 ไร่/คน) และภาคใต ้(17.38 ไร่/คน) ตามล าดบั ซ่ึงบ่งช้ีถึงการถือครอง
ท่ีดินเพื่อท าการเกษตรของประเทศไทยวา่การถือครองเน้ือท่ีท าการเกษตรของประเทศไทยจะกระจุก

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)  


 ภาพที่ 9.11 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรกับจำนวน 

ผู้ถือครองทำการเกษตรในปี พ.ศ. 2546 (เนื้อที่ทำการเกษตรมาก มีผู้ถือครองพื้นที่มาก) ซึ่งโดย 

ภาพรวมทั้งประเทศพบว่าผู้ถือครองที่ดินทำการเกษตร 1 ราย จะมีเนื้อที่ทำการเกษตรประมาณ  

19 ไร่ โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเนื้อที่และผู้ถือครองที่ดินทำการเกษตรมากที่สุด รองลงมา

เป็นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบรายภาคพบว่าภาคกลาง 

มีเนื้อที่ถือครองต่อคนมากที่สุดประมาณ 23 ไร่/คน รองลงมาเป็นภาคเหนือ (18.23 ไร่/คน) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (17.85 ไร่/คน) และภาคใต้ (17.38 ไร่/คน) ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงการถือครอง

ที่ดินเพื่อทำการเกษตรของประเทศไทยว่าการถือครองเนื้อที่ทำการเกษตรของประเทศไทยจะกระจุก

ตัวอยู่ที่ภาคอีสาน ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง) และ

ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนจังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา) ตามปริมาณเนื้อที่ทำการเกษตร  
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ตารางที่ 9.14 ปริมาณเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรและจำนวนผู้ถือครองที่ดินทำการเกษตร

ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551 

ภาค 
จำนวนผู้ถือครอง เนื้อที่ถือครอง เนื้อที่ถือครอง

โดยเฉลี่ย (ไร่) จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ทั่วประเทศ 5, 819, 860 100 112, 634, 401 100 19.4 

ภาคกลาง 826, 076 14.2 19, 134, 606 17 23.2 

ภาคเหนือ 1, 335, 408 23 25, 833, 682 22.9 19.3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2, 713, 660 46.6 53, 089, 634 47.1 19.6 

ภาคใต้ 944, 716 16.2 12,576, 479 13 15.4 



 ตารางที่ 9.14 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรกับจำนวน

ผู้ถือครองทำการเกษตรในปี พ.ศ. 2551 เมื่อเปรียบเทียบรายภาคระหว่างปี 2546 – 2551 พบว่า

ภาคกลางมีผู้ถือครองที่ดินทำการเกษตรโดย เฉลี่ยมากที่สุดประมาณ 23 ไร่/คน อย่างต่อเนื่อง  

ส่วนอันดับที่สองเปลี่ยนจากภาคเหนือเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19.6 ไร่ /คน) ภาคใต้ยังมีเนื้อที่

ถือครองต่อคนน้อยที่สุด (15.4 ไร่/คน)  โดยรวมเนื้อที่ถือครองต่อคนเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2546-2551 

อย่างชัดเจน ยกเว้นในภาคใต้ 

ตารางที่ 9.15  เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร พ.ศ. 2541-2551 

รายการ 2541 2546 2551 

จำแนกตามลักษณะ 
การถือครองที่ดิน 

เนื้อที่ (ไร่)  
(ร้อยละของครัวเรือน) 

1. เนื้อที่ของตนเอง 94,138,115  
(84.3) 

86,638,259  
(76.9) 

87,621,935  
(77.8) 

2. เนื้อที่ไม่ใช่ของตนเอง 17,536,354  
(15.7) 

26,047,215  
(23.1) 

25,012,466  
(22.2) 



 ตาราง ที่ 9.15 แสดงให้เห็นถึงการถือครองที่ดินทำการเกษตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อย

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา แตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา 2541-2546 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการ

อพยพจากชนบทไปหาอาชิพในเมืองกันจำนวนมาก ประกอบกับเกิดวิกฤติใหญ่ ที่ทำให้เกษตรกร 

ต้องขายที่ดินทำกินของตนเองให้กับนายทุน ข้อมูลเหล่านี้ตรงกับข้อมูลการเพิ่มเนื้อที่ถือครองต่อคน 

ตามตาราง ที่ 9.15 
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 ความเลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของสังคมไทย 

ในปัจจุบัน ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้กล่าวไว้ในเวทีปาฐกถา เรื่อง ภาพรวมของ

ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย7

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  ว่า “ในปี พ.ศ. 2550 สำนักงานสถิติ  

แห่งชาติสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความมั่งคั่ง (Wealth) ของครัวเรือนไทยเป็นครั้งแรก โดยครอบคลุม

เรื่องการเป็นเจ้าของที่ดิน บ้าน รถ ทรัพย์สินทางการเงินและอื่นๆ พบว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มคน

มั่งมีที่สุดร้อยละ 20 กับกลุ่มคนมีน้อยที่สุดร้อยละ 20 สูงถึง 69 เท่า” (ภาพที่ 9.12)  

แผนภูมิ 9.12 ทรัพย์สินครัวเรือนตามกลุ่มรายได้  

จบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2552-2553 
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แผนภูมิ 9.12 ทรัพยสิ์นครัวเรือนตามกลุ่มรายได ้ 

 
ท่ีมา ศาสตราจารย ์ดร.ผาสุก พงษไ์พจิตร 2554 

 “นบัวา่ท่ีดินคือทรัพยสิ์นท่ีก าหนดความมัง่คัง่ท่ีส าคญัท่ีสุด ในเมืองไทยการถือครองท่ีดินมี
การกระจุกตวัสูงในมือคนจ านวนนอ้ย เห็นไดจ้ากจ านวนท่ีดินถือครองโดยเจา้ของอนัดบัใหญ่สุดราย
แรก และเปอร์เซ็นของพื้นท่ีทั้งหมดในจงัหวดัท่ีถือครองโดย 50 อนัดบัแรก ใน 8 จงัหวดัท่ีมีขอ้มูล 
ดงัแสดงในตารางท่ี 9.10 

ตารางท่ี 9.10 ผูถื้อครองท่ีดินมากท่ีสุด 

จังหวดั อนัดับแรก (ไร่ ) 50 อ าดับแรก เป็น % ของพืน้ที่ทั้งหมด 

กรุงเทพมหานาคร 14, 776 10.1 

ภูเก็ด 3, 152 14.2 

ปทุมธานี 28, 999 12.4 

สมุทรปราการ 17, 016 11.7 

นนทบุรี 6, 691 7.7 

ระนอง 4, 618 6.2 

นครนายก 34, 352 5.3 

อ่างทอง 3, 347 4.7 
ท่ีมา ศาสตราจารย ์ดร.ผาสุก พงษไ์พจิตร 2554 

ที่มาศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2554 


 “นับว่าที่ดินคือทรัพย์สินที่กำหนดความมั่งคั่งที่สำคัญที่สุด ในเมืองไทยการถือครองที่ดิน  

มีการกระจุกตัวสูงในมือคนจำนวนน้อย เห็นได้จากจำนวนที่ดินถือครองโดยเจ้าของอันดับใหญ่สุด

รายแรก และเปอร์เซ็นของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดที่ถือครองโดย 50 อันดับแรก ใน 8 จังหวัดที่มี

ข้อมูล” ดังแสดงในตารางที่ 9.10 

 7 ปาฐกถา เสาหลักของแผ่นดิน ชุด ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐาน
ของประเทศไทยปาฐกถา ครั้งที่ 1 เรื่อง ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ 
พื้นฐานของประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-15.30 น. ห้อง 111 
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สนับสนุน
โดยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ 
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ตารางที่ 9.10 ผู้ถือครองที่ดินมากที่สุด 

จังหวัด อันดับแรก (ไร่ ) 50 อำดับแรก เป็น % ของพื้นที่ทั้งหมด 

กรุงเทพมหานาคร 14, 776 10.1 

ภูเก็ด 3, 152 14.2 

ปทุมธานี 28, 999 12.4 

สมุทรปราการ 17, 016 11.7 

นนทบุรี 6, 691 7.7 

ระนอง 4, 618 6.2 

นครนายก 34, 352 5.3 

อ่างทอง 3, 347 4.7 

ที่มา: ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2554 


 “นอกจากนี้มีข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้ว่า ส.ส. และ ส.ว. เป็นกลุ่มคนที่มีการสะสม

ที่ดินมาก ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเหตุใดนโยบายภาษีที่ดินจึงมักไม่เป็นผล โดยใน พ. ศ. 2553 ส.ส.   

และ ส.ว.ถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยคนละ 121 และ 133 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมาก 

(ตารางที่ 9.11)” 

ตารางที่ 9.16 การถือครองที่ดินของ ส.ส – ส.ว. ปี พ.ศ. 2553 

ชื่อพรรค - สังกัด แจ้งถือ ครอง (คน) เนื้อที่ (ไร่-งาน-วา) มูลค่า (ล้านบาท) 

เพื่อไทย  173 21,079 - 3 - 34 4,795.5  

ประชาธิปัตย์  160 15,181 - 0 - 25 5,829.6  

ภูมใจไทย  31 3,853 - 2 - 35 733.8  

เพื่อแผ่นดิน  29 5,323 - 0 - 0 1,299.4  

ชาติไทยพัฒนา  21 2,541 - 0 - 89 483.6  

รวมใจไทยพัฒนา  8 819 - 3 - 33 681.1  

พรรคอื่นๆ  15 4,164 - 0 - 68 522.9  

สมาชิกวุฒิสภา  145 19,311 - 2 - 42 10,429.4  

รวม  582 72,274 - 1 - 26 24,805.3 

ที่มา: ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2554 
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	 1.5 การพัฒนาคน 

 ในปี 2552 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้ออกรายงานเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคนของแต่ละจังหวัด โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นดัชนีความก้าวหน้าของคน 

(Human Achievement Index – HAI) ตัวชี้วัดนี้เป็นดัชนีรวม ประกอบด้วยดัชนีย่อย 8 ด้าน  

40 ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) สุขภาพ (2) การศึกษา (3) ชีวิตการงาน (4) รายได้  (5) ที่อยู่อาศัยและ 

สภาพแวดล้อม (6) ชีวิต ครอบครัวและชุมชน (3) การคมนาคมและการสื่อสาร (8) การมีส่วนร่วม    

ถ้าพิจารณาในด้านใดด้านหนึ่ง จังหวัดที่อยู่อำดับต่ำสุดมักจะเป็นจังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยมากที่สุด

และห่างจากกรุงเทพฯมากที่สุด 

ตารางที่ 9.17 เปรียบเทียบสิบจังหวัดที่ก้าวหน้าและล้าหลังที่สุดโดย HAI 2550 และ 2552 

สิบจังหวัดที่ก้าวหน้าที่สุด 

 HAI 2550 (ข้อมูลปี 2548) HAI 2552 (ข้อมูลปี 2550) 

1 ภูเก็ต ภูเก็ต 

2 กรุงเทพมหานาคร กรุงเทพมหานาคร 

3 ปทุมธานี ปทุมธานี 

4 พระนครศรีอยุธยา สงขลา 

5 นนทบุรี สมุทรสงคราม 

6 สงขลา นครปฐม 

7 สิงห์บุรี พังงา 

8 นครปฐม ระยอง 

9 ระยอง พระนครศรีอยุธยา 

10 สมุทรปราการ นนทบุรี 

สิบจังหวัดที่ล้าหลังที่สุด 

67 หนองบัวลำภู กำแพงเพชร 

68 เพชรบูรณ์ นครพนม 

69 นครพนม ปัตตานี 

70 ชายภูมิ บุริรัมย์ 

71 นราธิวาส สุรินทร์ 

72 ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ 

73 กำแพงเพชร ศรีสะเกษ 

74 สุรินทร์ ตาก 

75 ตาก สระแก้ว 

76 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
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 ตารางที่ 9.17 แสดง 10 จังหวัดที่ก้าวหน้าที่สุดและล้าหลังที่สุดในประเทศไทย จากการ

เปรียบเทียบ ปี 2550 และ ปี 2552 พบว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง คือ ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร 

และปทุมธานี ยังเป็น 3 จังหวัดที่ก้าวหน้าที่สุด และ แม่ฮ่องสอนยังเป็นที่จังหวัดที่ล้าหลังที่สุดของ

ประเทศ  

 จั งหวัดที่ ก้ าวหน้าที่ สุด เป็นสถานที่ท่อง เที่ ยวที่มีชื่ อ เสียงมากที่ สุด (ภู เก็ตและ

กรุงเทพมหานคร) หรือศูนย์อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (อยุธยาและระยอง) ส่วนจังหวัด 

ที่ล้าหลังที่สุด ในปี 2550 ประกอบด้วย จังหวัดภาคเหนือ 4 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ 

และกำแพงเพชร) ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด (ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุริรัมย์ และนครพนม 

นอกจากนี้ยังมีปัตตานีซึ่งเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายเดนภาคใต้และสระแก้วซึ่งติดกับประเทศเขมร

และอยู่ในภาคกลาง) จะเห็นได้ว่าทุกจังหวัดที่กล่าวมานี้ มักจะมีลักษณะอยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร

และมีชนกลุ่มน้อยจำนวนมากกว่าจังหวัดอื่นๆ 

 ความแตกต่างด้านการพัฒนาของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับการล้าช้าของการพัฒนาโครงสร้าง  

ซึ่งทั้งโครงสร้างหลักทางสังคมอย่างเช่นระบบการศึกษา (ตารางที่ 9.18 จำนวนปีการศึกษาจำแนก

ตามจังหวัด) และ โครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถนน  (ตารางที่ 9.19 หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้

ตลอดทั้งปี 2550 จำแนกตามจังหวัด) มีความล้าหลังมากที่สุดในจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 9.18  จำนวนปีการศึกษาจำแนกตามจังหวัด 

จำนวนปีการศึกษา (ปี) 

5 อันดับแรก 5 อันดับสุดท้าย 

1 กรุงเทพมหานาคร 10.5 72 พะเยา ตาก เลย 6.4 

2 ชลบุรี 10.1 73 นราธิวาส 6.3 

3 สิงห์บุรี 9.8 74 เชียงราย 6.2 

4 แพร่ 9.4 75 น่าน 5.9 

5 ลำปาง 9.1 76 แม่ฮ่องสอน 4.6 

ที่มา  ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจำประเทศไทย ปี 2552 
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ตารางที่ 9.19 หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดทั้งปี 2550 จำแนกตามจังหวัด 

ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดทั้งปี 2550  

5 จังหวัดที่ก้าวหน้าที่สุด 

1 กรุงเทพมหานคร 91 

2 ภูเกต 91 

3 สิงห์บุรี 86 

4 นนทบุรี 85 

5 ปทุมธานี 83 

5 จังหวัดที่ล้าหลังที่สุด 

72 บุริรัมย์ 38 

73 ประจวบคีรีขันธ์ 38 

74 ศรีสะเกษ 36 

75 นครสวรรค์ 36 

76 แม่ฮ่องสอน 33

ที่มา:  ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจำประเทศไทย ปี 2552 


	 1.6 สถานภาพชนกลุ่มน้อย8ในสังคมไทย  

 จังหวัดที่มีการพัฒนาล้าหลังที่สุดมีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะ 

ในภาคเหนือและในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย 

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 ทำให้ระลึกถึงกระบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (ปลาย

ทศวรรษที่ 80)  ต่อมาภายหลังที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายสมานฉันท์ทำให้ชนมุสลิมสามารถปรับตัว

เข้ากับระบบการเมืองไทยได้ตลอดช่วงทศวรรษที่ 90 อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใหม่ดูจะสื่อ

ถึงสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปและขัดกับความหมายของประชาธิปไตยที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยปัจจัยต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งได้รับ 

การวิเคราะห์และมีข้อเสนอต่างๆ เกิดขึ้น ในบรรดาสาเหตุต่างๆ ที่ได้ระบุไว้นั้นสรุปได้ว่าการพัฒนา 

ที่ล้าหลังในภาคใต้ คือ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการก่อความไม่สงบ ดังนั้น รัฐบาลจึงออก

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ภายใต้สมมติฐานที่ว่า 

ชนมุสลิมในประเทศไทยมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจต่ำกว่าประชาชนทั่วไปในประเทศ และโดย

ความไม่เสมอภาคระหว่างกลุ่มชนนี่เองที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมขึ้น  

 8 3 ชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย สำหรับงานวิจัยฉบับนี้ หมายถึง ประชาชนไทยที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
หรือการนับถือศาสนา ที่แตกต่างจากคนไทยทั่วไปในจังหวัดชายขอบ โดยเอกลักษณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐาน
มาตั้งรกรากในประเทศไทย หรือการได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้าน  
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 การศึกษาสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย ใช้วิธีเปรียบ

เทียบดัชนีทางสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ เนื่องจากชนกลุ่มน้อยจะตั้งชุมชนอยู่ในบางจังหวัด เราจึง

ศึกษาดัชนีต่างๆ เฉพาะบางจังหวัดที่ประชากรเกินร้อยละ 50 หรือใกล้เคียงร้อยละ 50 เป็นชนกลุ่ม

น้อยในประเทศไทย และด้วยการใช้เกณฑ์นี้ในการกำหนดตัวอย่างชนกลุ่มน้อยในประเทศ ทำให้

จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานีและนราธิวาสจึงถือเป็นจังหวัดที่มีประชาชนมุสลิมอาศัย 

อยู่มาก จังหวัดในภาคเหนือ คือ แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีชาวเขาอาศัยอยู่มาก และจังหวัดสุรินทร์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีคนเชื้อสายเขมรอาศัยอยู่มาก โดยจะมีการเปรียบเทียบตัวเลขต่างๆ 

ในระดับจังหวัดกับตัวเลขในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสถานะ

ทางสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ คนเชื้อสายจีนไม่รวมอยู่ในการศึกษานี้เพราะมีชุมชน

อาศัยอยู่โดยทั่วไปในราชอาณาจักร ผสมกลมกลืนเป็นอย่างดียิ่งกับสังคมไทยและโดยส่วนใหญ่ 

มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า  

 เศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศไทยพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและการบริการอยู่มากแต่

ประชากรส่วนใหญ่ของ ประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม โดยจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ 

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาเป็นภาคเหนือ โดยที่ภาคใต้นั้นมีการทำเกษตรกรรม 

น้อยที่สุด (ภาพที่ 9.11) และเมื่อพิจารณารายได้ของครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2549 (ภาพที่ 9.13) พบว่า

รายได้ของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุดประมาณเดือน ละ 36,658 บาท/เดือน 

ในขณะที่จังหวัดทางภาคใต้อย่างจังหวัดปัตตานี  ยะลาและนราธิวาส มีรายได้ต่อครัวเรือนประมาณ

ร้อยละ 36 ของรายได้ของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น (13,584 บาท/เดือน, 14,354 บาท/

เดือน และ 11,586บาท/เดือน ตามลำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ของครัวเรือน 

ในภาคเดียวกันยังพบว่าจังหวัดทั้งสามเป็นจังหวัดที่มีรายได้ของครัวเรือนต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาค

เดียวกัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 - 2549)  

แผนภูมิ 9.13 รายได้ของครัวเรือนในภาคต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2549  

จบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2552-2553 
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แผนภูมิ 9.13 รายไดข้องครัวเรือนในภาคต่างๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2541 - 2549  

 
ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 อีกทั้งขอ้มูลในบางจงัหวดัชนกลุ่มนอ้ยอาจมีสถานภาพดีกวา่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
ด้วยซ ้ า แต่เม่ือพิจารณาตัวช้ีวดัทางด้านเศรษฐกิจแล้วพบว่า ชนกลุ่มน้อยจะมีความแตกต่างกับ
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศอยา่งชดัเจนโดยพบวา่ จงัหวดัท่ีมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก
จะมีรายไดน้อ้ย และยากจนกวา่จงัหวดัอ่ืนๆ โดยสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดอ้ยกวา่นั้นอาจเกิดจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง ตลอดจนกระแสการพฒันาท่ีแตกต่างจากวิถีชีวิตเดิมใน
อดีตท่ีมีการพึ่งตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แต่ภายหลงัจากมีโครงการพฒันามากมายเกิดข้ึน  

 วิถีชีวิตก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน  ประชาชนให้ความส าคญักบั
เงินมากกว่าความสัมพนัธ์ระหว่างกนั และความไม่รู้จกัพอน้ีเองท าให้ครอบครัวส่วนใหญ่กูห้น้ีกบั
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อลงทุนท าธุรกิจของตนตามนโยบายท่ีรัฐบาลส่ง 
เสริม ท าให้วิถีชีวิตท่ีมองโดยผิวเผินแลว้ดีข้ึน เช่น มีไฟฟ้าใช้ มีน ้ าสะอาดด่ืม และมีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆ มากมายเกิดข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัประชาชนหาเล้ียงชีพไดล้ าบากกวา่เก่าเพราะมี
การใชฐ้านทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจ ากดั ประกอบกบัโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ไดท้  าลาย
สภาพแวดลอ้มเพื่อตอบสนองต่อการพฒันา อยา่งไรก็ตาม สภาพน้ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไปในพื้นท่ีชนบท
ทุกแห่งมิไดจ้  ากดัอยู ่เพียงในจงัหวดัท่ีมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูเ่ท่านั้น  

 สาเหตุส าคญัของการละเลยการด ารงอยูข่องชนกลุ่มนอ้ยของภาครัฐอาจเกิดจากการปฏิเสธ
ชนกลุ่มน้อยส าหรับการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ดงัเช่นในกรณีของการประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติทบัพื้นท่ีชาวเขา เป็นเหตุใหไ้ม่มีท่ีท ากินจนตอ้งอพยพสู่พื้นราบท่ีซ่ึงพวกเขาแทบไม่มี
ทกัษะในการด ารงชีวิต อีกทั้งชาวเขาท่ียงัคงปักหลักในพื้นท่ีเดิมก็ถูกตั้งข้อหาบุกรุกเขตอุทยาน
แห่งชาติจนถูกด าเนินคดีในท่ีสุด ท าให้ดูเหมือนว่าในท่ีสุดแลว้นโยบายต่างๆ ท่ีออกมาจากภาครัฐ
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ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

 อีกทั้งข้อมูลในบางจังหวัดชนกลุ่มน้อยอาจมีสถานภาพดีกว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ

ด้วยซ้ำ แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจแล้วพบว่า ชนกลุ่มน้อยจะมีความแตกต่างกับ

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศอย่างชัดเจนโดยพบว่า จังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

จะมีรายได้น้อย และยากจนกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยสถานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่านั้นอาจเกิดจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง ตลอดจนกระแสการพัฒนาที่แตกต่างจากวิถีชีวิตเดิม 

ในอดีตที่มีการพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ภายหลังจากมีโครงการพัฒนามากมาย 

เกิดขึ้น  

 วิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ประชาชนให้ความสำคัญกับ

เงินมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างกัน และความไม่รู้จักพอนี้เองทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่กู้หนี้กับ

ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อลงทุนทำธุรกิจของตนตามนโยบายที่รัฐบาล 

ส่งเสริม ทำให้วิถีชีวิตที่มองโดยผิวเผินแล้วดีขึ้น เช่น มีไฟฟ้าใช้ มีน้ำสะอาดดื่ม และมีอุปกรณ์อำนวย

ความสะดวกต่างๆ มากมายเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันประชาชนหาเลี้ยงชีพได้ลำบากกว่าเก่า เพราะ

มีการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจำกัด ประกอบกับโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 

ได้ทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา อย่างไรก็ตาม สภาพนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปในพื้นที่

ชนบททุกแห่งมิได้จำกัดอยู่ เพียงในจังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เท่านั้น  

 สาเหตุสำคัญของการละเลยการดำรงอยู่ของชนกลุ่มน้อยของภาครัฐอาจเกิดจากการ

ปฏิเสธชนกลุ่มน้อยสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ดังเช่นในกรณีของการประกาศ

เขตอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ชาวเขา เป็นเหตุให้ไม่มีที่ทำกินจนต้องอพยพสู่พื้นราบที่ซึ่งพวกเขาแทบ

ไม่มีทักษะในการดำรงชีวิต อีกทั้งชาวเขาที่ยังคงปักหลักในพื้นที่เดิมก็ถูกตั้งข้อหาบุกรุกเขตอุทยาน

แห่งชาติจนถูกดำเนินคดีในที่สุด ทำให้ดูเหมือนว่าในที่สุดแล้วนโยบายต่างๆ ที่ออกมาจากภาครัฐ 

ไม่ได้คำนึงถึงและเอื้อประโยชน์ต่อชนกลุ่มน้อยของประเทศเลย ในอีกด้านหนึ่งปัญหาสถานภาพทาง

สังคมของประชาชนชนกลุ่มน้อยในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีปัญหาความรุนแรงอย่าง 

ต่อเนื่อง มีความเกี่ยวข้องกับปริมาณรายได้ที่ได้รับซึ่งได้รับผลกระทบมาจากปัญหาสิ่ง แวดล้อมที่มี

ความแปรปรวนอย่างรุนแรง และระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบมาจากปัญหาความรุนแรง 

จนทำให้จำนวนครูและอาจารย์ในภาคใต้ลดจำนวนลงอย่างมาก นักเรียนส่วนมากขาดแคลนครูและ

โรงเรียน ทำให้การศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถแข่งขันกับนักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศได้  

เป็นเหตุให้เป็นการยากที่จะศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปหรือประกอบอาชีพที่มีค่าตอบแทน

มากๆ ได้  

 จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า ปัญหาความรุนแรงทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับท่าที

และนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างไม่จริงจังรวมทั้งระบบการบริหารราชการ 

แผ่นดินของไทยอิงกับส่วนกลางมาก ดังนั้น นโยบายส่วนใหญ่จึงถูกวางแผนและตัดสินใจโดยรัฐบาล

ส่วนกลาง  

 ในขณะที่ จังหวัดต่างๆ เป็นเพียงหน่วยรับนโยบายมาปฏิบัติเท่านั้น ระบบนี้ทำให้เกิด

ปัญหามากเพราะนโยบายของรัฐบาลกลางมักไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น  

ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) จึงกำหนดหมวดที่วางกรอบการกระจายอำนาจโดยมี



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

232

คว
าม
เป
็นธ
รร
มแ
ละ
คว
าม
เส
มอ
ภา
ค

จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการกำหนดนโยบายของท้องถิ่น 

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักและอัตราการเกิดเหตุรุนแรงใน 

ภาคใต้อาจเป็นการสะท้อนถึงจุดอ่อนของการปกครองแบบนี้  

	 1.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการกระจายรายได้ที่ยังไม่เป็นธรรมและทั่วถึงมาก

นัก การกระจายรายได้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองทั้งเมืองหลวงคือกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

รวมทั้งเขตเมืองในแต่ละจังหวัดด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวเลขรายได้ในช่วงต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน

อย่างมากระหว่างพื้นที่ และยังคงเป็นช่องว่างที่มีมายาวนานต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันแม้ว่าสัดส่วน

คนจนและจำนวนคนจน รวมทั้งปัญหาการว่างงานจะมีแนวโน้มลดลง แต่มีจำนวนหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

อย่างน่าตกใจ ซึ่งการมีจำนวนหนี้สินมากนี้ อาจอนุมานได้ทั้งทางบวกและทางลบ จำเป็นต้องมีการ

ศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อทำการสรุปผลและให้ได้แนวทางการป้องกันแก้ไขที่ถูกต้องตรงประเด็นต่อไป 

นอกจากนี้ ในส่วนของการถือครองที่ดินนั้น พบว่าสัดส่วนการถือครองที่ดินของเกษตรกรมีแนวโน้ม

ลดลง แต่มีการเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตรและเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นที่มิใช่การเกษตรมากขึ้นมากขึ้น  

โดยมีจำนวนลูกจ้างเพิ่มมากขึ้น ประเด็นสำคัญ คือ ช่องว่างการถือครองที่ดินระหว่างนายทุนกับ

เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลนี้จึงแสดงให้เห็นว่าความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนัก ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้ ภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจและสังคม

มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ในลักษณะก้าวกระโดด บางครั้งทำให้ปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงไม่ทัน ก่อให้เกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้ามา

ดำเนินการเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพราะหาก

ปล่อยให้ปัญหานี้มีอยู่ต่อไปอาจเกิดเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผล เสียหายอย่างมากเช่นที่เคยเกิดขึ้นมา

แล้วเมื่อปี พ.ศ.2540  

 สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากการรัฐประหารในปี 2549 คือ 

ความเลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่งก่อให้เกิดสถานการณ์การแบ่งแยกประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม 2 สี  

จนคล้ายเป็นความขัดแย้งที่มีปัจจัยด้านภูมิภาคนิยม ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าภาคที่ประชากรรวยที่สุดและ

ภาคที่ประชากรจนที่สุดยืนอยู่คนละขั้วทางการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด จังหวัดที่เลือกพรรค 

ก. มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าและมีระดับการพัฒนาคนสูงกว่าจังหวัดที่เลือกพรรค ข.  

ตารางที่ 9.20 รายเฉลี่ยและลำดับของการพัฒนาคมของจังหวัด 

ที่สนับสนุนพรรคการเมืองหลัก 2 พรรค ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 
ต่อประชากรเฉลี่ย 

ลำดับที่เฉลี่ยตามดัชนี 
ความก้าวหน้าของคน พ.ศ. 2550 

การเลือกตั้ง 23 ธ.ค 2550 

จังหวัดที่เลือกพรรค ก. (n=25) 221,130 22 

จังหวัดที่เลือกพรรค ข. (n =  32) 92,667 45 

ที่มา:   ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย  สำนักงานโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ปี 2552 
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ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

 ถ้าเปรียบเทียบแผนที่การกระจายรายได้ในประเทศไทยกับแผนที่ผลการเลือกตั้งทั่วไป  

พบว่า 2 ภาพสอดคล้องกันมาก (ภาพที่ 9.14 และ 9.15) 

แผนภูมิ 9.14 การกระจายรายได้ในประเทศไทย 
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แผนภูมิ 9.14  การกระจายรายไดใ้นประเทศไทย 

     
ท่ีมา: Electoral Geography.com 

แผนภูมิ 9.15 การจดัล าดบัการพฒันาของจงัหวดัในประเทศไทย โดย HAI ปี 2552 

 
ท่ีมา: ความมัน่คงของมนุษยใ์นปัจจุบนัและอนาคต รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย  ส านกังานโครงการ

พฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย ปี 2552 p.108 

ที่มา:  Electoral Geography.com 


แผนภูมิ 9.15 การจัดลำดับการพัฒนาของจังหวัดในประเทศไทย โดย HAI ปี 2552 

ที่มา:  ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย  สำนักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย  
ปี 2552 p.108 
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แผนภูมิ 9.14  การกระจายรายไดใ้นประเทศไทย 

     
ท่ีมา: Electoral Geography.com 

แผนภูมิ 9.15 การจดัล าดบัการพฒันาของจงัหวดัในประเทศไทย โดย HAI ปี 2552 

 
ท่ีมา: ความมัน่คงของมนุษยใ์นปัจจุบนัและอนาคต รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย  ส านกังานโครงการ

พฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย ปี 2552 p.108 
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 โดยสรุป ความเหลื่อมล้ำควรได้รับการพิจารณาให้เป็นวาระแห่งชาติ  ด้วยเหตุว่า 

 1 การปรองดองแห่งชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีนโยบายลดความเลื่อมล้ำในประเทศไทย 

โดยเฉพาะ ระหว่างภูมิภาค (ภาคเหนือ /ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร/

ภาคกลาง /ภาคใต้) 

 2 จำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบภาษีเพื่อลดความเลื่อนล้ำทางสังคมอย่างเร่งด่วน  

 3 กำหนดนโยบายสำหรับกลุ่มด้อยโอกาส รวมถึง ผู้ไร้สัญชาติ ชนกลุ่มน้อย และผู้อพยพ 

 ตามที่สหประชาชาติเสนอมา “ในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งทางการเมืองทวีความรุนแรง

ขึ้นในห้าปีที่ผ่านมา การให้ความสำคัญกับเรื่องความไม่เท่าเทียมกันจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นและ  

เร่งด่วน”9 



2. ความเสมอภาคทางการเมืองและการบริหารประเทศ 

ความเสมอภาค เป็นหลักขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน เพราะเป็นหลักที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ไม่ว่าบุคคลจะมีเพศ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาใด ย่อมมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันในการ

แสดงออกทางการเมือง การได้รับความคุ้มครอง หรือได้รับความเสมอภาคตามแนวนโยบายต่างๆ 

ทั้งนี้ ความเสมอภาคอาจแบ่งได้เป็นความเสมอภาคโดยทั่วไป กับความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง  

(อภิวัฒน์ สุดสาว, 2554: 146-148; บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543: 111-120; 2552: 43-45) ซึ่งตาม

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ.2550 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความเสมอภาค โดยเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญต้องการให้รัฐคำนึงถึงศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในประเด็นต่างๆ ทั้งทาง

ด้านเพศ เชื้อชาติ และศาสนา เป็นต้น ซึ่งถือเป็นความเสมอภาคโดยทั่วไป  

ความเสมอภาคทางการเมืองและการบริหารประเทศ ถือได้ว่าเป็นความเสมอภาคเฉพาะ 

ตามรัฐธรรมนูญ ดังที่บรรเจิด สิงคะเนติ ได้จำแนกความเสมอภาคเฉพาะเรื่องไว้ 4 ลักษณะตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550 ได้แก่ ใช้ประเด็นเรื่องเพศและอายุเป็นเกณฑ์ การนำบริการของ

ภาครัฐเป็นเกณฑ์ การใช้เรื่องการรับภาระของรัฐเป็นเกณฑ์ และใช้ความเสมอภาคทางการเมือง 

เป็นเกณฑ์ ซึ่งลักษณะความเสมอภาคทางการเมืองปรากฏดังมาตรา 72 กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง และมาตรา 94 95 และ 112 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงอย่าง 

เท่าเทียมกัน (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: 43-45) สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แสดง 

ดังตารางที่ 9.21 โดยการเลือกตั้ง 2 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา (ปี 2550 และ 2554) มีจำนวนผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 72.79 และ 74.07 ตามลำดับ 

 9 Ibid. p. 81 
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ตารางที่ 9.21 จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

 จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) ร้อยละ 

การเลือกตั้งปี 2550  
(ข้อมูล ณ ตุลาคม 2550) 

62,728,706 45,658,170 72.79 

การเลือกตั้งปี 2554 63,777,664 47,321,180  74.20 

ที่มา: ข้อมูลจำนวนประชากรและจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ข้อมูลจำนวนประชากรปี 2554 เป็นข้อมูลที่เครือข่ายสตรีพลิกโฉมประเทศไทยรวบรวมจากเว็บไซต์คณะกรรมการ 
 การเลือกตั้งประจำจังหวัด ณ 23 พฤษภาคม 2554 
 ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2554 จากรายการข่าวเที่ยงช่อง 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 


อย่างไรก็ตาม ความเสมอภาคทางการเมืองอาจพิจารณาให้เฉพาะเจาะจงในมิติต่างๆ เช่น 

ความเสมอภาคทางการเมืองของประชากรในมิติระดับการศึกษา ความเสมอภาคทางการเมืองของ

ประชากรในมิติทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางการเมืองในมิติอาชีพ เป็นต้น ซึ่งในสถานการณ์

ปัจจุบัน ความเสมอภาคทางการเมืองในมิติหญิงชายมีความน่าสนใจและสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็น

รูปธรรมได้  

 2.1 บทนำเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ 

 ความเท่าเทียมทางเพศโดยทั่วไปนั้น ครอบคลุมถึงเรื่องความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย

ระหว่างชายและหญิง สิทธิได้รับความคุ้มครองในกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมในคดีที่ 

เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ สิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและ 

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการได้รับความเสมอภาคทางเพศตามแนวนโยบายด้านสังคม  

การสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม และด้านแรงงาน  

 นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบางมาตรา ยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียม

ทางการเมืองและการบริหารประเทศในมิติหญิงชาย ดังปรากฏในมาตรา 87 97 114 และ 152 

กล่าวคือ 

 ตามมาตรา 87 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึงสัดส่วน

หญิงชายอย่างเท่าเทียมกัน ขณะที่มาตรา 97 และมาตรา 114 มีข้อกำหนดที่คำนึงถึงที่มาของ

สมาชิกรัฐสภาซึ่งต้องมีความเสมอภาคทางเพศ โดยมาตรา 97 กำหนดให้การจัดทำบัญชีรายชื่อ 

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม

ระหว่างหญิงชาย10 ส่วนมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาพิจารณา

 10  ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) มีบทบัญญัติตามมาตรา 54 ให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรโดยคำนึงถึงโอกาส ความเป็นธรรม และสัดส่วนที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ซึ่งสาระสำคัญไม่แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 97 และไม่อาจเป็นผลให้เกิดความเสมอภาคทางการเมืองได้ เพราะไม่มีลักษณะที่เป็นข้อบังคับหรือ
เงื่อนไขให้พรรคการเมืองปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.2550 ก็มีบทบัญญัติในมาตรา 29 ก็ให้การได้มาซึ่งตัวแทนสมาชิกซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพรรค
ต้องคำนึงสัดส่วนระหว่างชายหญิง 
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ประเด็นสัดส่วนทางเพศควบคู่กับความสามารถและประสบการณ์ด้วย นอกจากนี้ ตามมาตรา 152 

กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ 

ผู้พิการ ต้องมีจำนวนกรรมการที่เป็นสัดส่วนกันระหว่างชายหญิง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2550) 

 แม้ในปัจจุบัน สตรีได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารมากขึ้น แต่ยัง

คงอยู่ในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรจำแนกตามเพศดังตาราง 9.22 ที่แสดงให้เห็นว่า

ประชากรไทยจำแนกตามชายและหญิงมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยแบ่งเป็นประชากรชายในปี 2552 

ร้อยละ 49.26 หญิงร้อยละ 50.74 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักกับปี 2553 ที่มีประชากร

ชาย ร้อยละ 49.24 และหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.76 ด้วยสัดส่วนโดยรวมของประชากรหญิงและชาย

ที่มีจำนวนใกล้เคียงกันนี้ สัดส่วนผู้หญิงในทางการเมืองและการบริหารก็ควรเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันด้วย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสภาพปัญหาซึ่งมีความหลากหลาย 

ตารางที่ 9.22 สถิติประชากรไทยทั่วราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2552 - 2554 

เพศ  
2552 2553 2554 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ชาย 31,293,096  49.26 31,451,801  49.24 31,451,801 49.31 

หญิง 32,231,966  50.74 32,426,466  50.76 32,325,863 50.69 

รวม 63,525,062  100.00 63,878,267  100.00 63,777,664 100.00 

ที่มา:  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ้างใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547 


 เฉพาะข้อมูลปี 2554 เป็นข้อมูลที่เครือข่ายสตรีพลิกโฉมประเทศไทยรวบรวมจากเว็บไซต์

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ณ 23 พฤษภาคม 2554 

	 2.2 ความเสมอภาคทางการเมืองและการบริหารประเทศของสตรีใน  
   ประเทศไทย11  

 2.2.1  ความเสมอภาคทางการเมืองของสตรี 

    จากเป้าหมายระดับนานาชาติเรื่องความเสมอภาคทางการเมืองของสตรีในการเมือง

ระดับชาติ รวมทั้งกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดที่จะผลักดันให้ผู้หญิงมีโอกาส

เข้ามามีบทบาททางการเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจำนวนสตรีที่เข้าไปมีบทบาททางการเมือง

สะท้อนให้เห็นถึงความเสมอภาคทางการเมืองในมิติทางเพศ ตัวอย่างประเทศที่มีจำนวนสตรีที่เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศไทย เช่น ประเทศสวีเดนมีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหญิง ร้อยละ 45.3 เดนมาร์ก ร้อยละ 38 ฟินด์แลนด์ ร้อยละ 37.5 ส่วนหลายประเทศในกลุ่ม

 11  ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในประเทศไทย รวบรวมจากเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.gender.go.th) และสถาบันวิจัยบทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา (www.gdrif.org) 
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อาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 27.31 ลาว ร้อยละ 25.22 สิงคโปร์ ร้อยละ 24.47 

ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 15.25 ขณะที่ประเทศไทย มีจำนวนผู้หญิงที่เข้าไปมีบทบาททางการเมืองใน

ปัจจุบันเพียงร้อยละ 11.34 (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.) 

ตารางที่ 9.23 จำนวนสตรีจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2476-2550 

วันเลือกตั้ง 

ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ชาย หญิง 
ร้อยละของ

ผู้ชาย 
ร้อยละของ

ผู้หญิง 
ชาย หญิง 

ร้อยละของ
ผู้ชาย 

ร้อยละของ
ผู้หญิง 

พฤศจิกายน 2476     78 0 100.00 0.00 

 พฤศจิกายน 2480     91 0 100.00 0.00 

 พฤศจิกายน 2481     91 0 100.00 0.00 

 มกราคม 2489     96 0 100.00 0.00 

 มกราคม 2491     99 0 100.00 0.00 

 กุมภาพันธ์ 2495     119 4 96.75 3.25 

 กุมภาพันธ์ 2500     159 1 99.38 0.63 

 ธันวาคม 2500     156 4 97.50 2.50 

 กุมภาพันธ์ 2512 1,226  27 97.85 2.15 214 5 97.72 2.28 

มกราคม 2518     266 3 98.88 1.12 

พฤษภาคม 2519     272 7 97.49 2.51 

 เมษายน 2522     292 9 97.01 2.99 

 พฤษภาคม 2526 1,826  54 97.13 2.87 311 13 95.99 4.01 

 กรกฎาคม 2529 3,449  362 90.50 9.50 335 12 96.54 3.46 

 มิถุนายน 2531 3,246  366 89.87 10.13 347 10 97.20 2.80 

 มีนาคม 2535 2,742  212 92.82 7.18 348 12 96.67 3.33 

 กันยายน 2535 2,175  242 89.99 10.01 345 15 95.83 4.17 

 มิถุนายน 2538 2,130  242 89.80 10.20 367 24 93.86 6.14 

 พฤศจิกายน 2539 1,950  360 84.42 15.58 371 22 94.40 5.60 

มกราคม 2544        

   - แบ่งเขต 2,409  346 87.44 12.56 361 39 90.25 9.75 

   - บัญชีรายชื่อ 786  146 84.33 15.67 93 7 93.00 7.00 

รวม 3,195    492  86.66 13.34 454 46 90.80 9.20 

 กุมภาพันธ์ 2548        

   - แบ่งเขต 1,523  184 89.22 10.78 353 47 88.25 11.75 

   - บัญชีรายชื่อ  483  99 82.99 17.01 94 6 94.00 6.00 

รวม 2,006   283  87.64 12.36 447 53 89.40 10.60 
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วันเลือกตั้ง 

ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ชาย หญิง 
ร้อยละของ

ผู้ชาย 
ร้อยละของ

ผู้หญิง 
ชาย หญิง 

ร้อยละของ
ผู้ชาย 

ร้อยละของ
ผู้หญิง 

 23 ธันวาคม 2550                 

   - แบ่งเขต 3,320  574 85.26 14.74 346 54 86.50 13.50 

-บัญชีรายชื่อ    989  271 78.49 21.51 73 7 91.25 8.75 

รวม 4,309  845 83.60 16.40 419 61 87.29 12.71 

3 กรกฎาคม 2554        

- แบ่งเขต        

- บัญชีรายชื่อ        

รวม        

ที่มา:   คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2548 อ้างใน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2549, น.22; สำนักงานคณะกรรมการ 
 การเลือกตั้ง, (ม.ป.ป.); สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 (ม.ป.ป.) 


ตารางที่ 9.24  สัดส่วน ส.ว. หญิง ปี 2551 

ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว. 
จำนวน (คน) ร้อยละของผู้ได้รับเลือกตั้ง 

ส.ว. หญิง ชาย รวม 

19 กุมภาพันธ์ 2551  
(คณะกรรมการสรรหา) 

12 62 74     16.22  83.78  

2 มีนาคม 2551  12 64 76     15.79  84.21  

รวม 24 126 150 16.00 84.00 

ที่มา:  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ม.ป.ป.) 


 สำหรับการเมืองในระดับท้องถิ่น พบว่า ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมน้อยกว่าการเมืองระดับ

ชาติ โดยในปี 2546 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นผู้หญิงมีเพียงร้อยละ 6.7 ส่วน

สมาชิกสภาจังหวัดมีผู้หญิงได้รับการเลือกตั้ง เพียงร้อยละ 4.6 เท่านั้น ส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกให้เป็น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเพียงร้อยละ 12 (กรมการปกครอง, 2548 อ้างในสำนักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.)   

 ในส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในระดับชาติ ถึงแม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 

วันที่ 4 มิถุนายน 2545 ให้มีการแต่งตั้งสตรีเข้าร่วมทำงานในคณะกรรมการระดับชาติในสัดส่วน 

ที่เหมาะสม แต่ปรากฏว่าในส่วนขององค์กรอิสระที่ตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่า 

มีการแต่งตั้งผู้หญิงเพียงร้อยละ 7.9 (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หญิง 2 คน ชาย 8 คน  

ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หญิง 5 คน ชาย 6 คน) นอกจากนั้น องค์ประกอบของ

คณะกรรมการเป็นผู้ชายทั้งหมด และมีเพียงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น ที่มี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ หญิงชายในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ หญิง 5 คน ชาย 6 คน  
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(สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 

ม.ป.ป.)   

2.2.2  สถานการณ์ด้านการดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจ  

   สัดส่วนของสตรีที่ เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ  

และภาคเอกชน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2548 พบว่า นักบริหารสตรี 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2538 มีนักบริหารสตรีร้อยละ 10.55 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.00 ในปี 2540 

เพิ่มเป็น ร้อยละ 20.3 ในปี 2547 ในปี 2548 ข้าราชการไทยระดับ 1-7 ซึ่งเป็นระดับ ผู้ปฏิบัติงาน  

มีจำนวนสตรีสูงกว่าผู้ชาย แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ ระดับผู้บริหาร พบว่า นักบริหารสตรีมีน้อยกว่านักบริหาร

ชาย กล่าวคือ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม  

ที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับ 9 - 11 มีสตรีน้อยกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด และน้อยลงตามระดับ

ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยในระดับ 9 มีนักบริหารหญิงร้อยละ 24.4 ระดับ 10 ร้อยละ 16.4 และระดับ 

11 ร้อยละ 9.7 (สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน, 2548 อ้างใน สำนักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.)   

   ส่วนตำแหน่งนักบริหารในสายการปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และ

ปลัดอำเภอ ซึ่งแต่เดิมเคยปิดกั้นการเข้ามาดำรงตำแหน่งของสตรี ปัจจุบันมีสตรีได้รับแต่งตั้งให้ไป

ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือการรับราชการทหารที่ในอดีตมีสตรีเข้าร่วมปฏิบัติงานน้อยมาก และ

การเลื่อนตำแหน่งชั้นยศ ของข้าราชการทหารหญิงมียศสูงสุดได้เพียงระดับพันโท ซึ่งต่อมากระทรวง

กลาโหมได้ยกเลิกระเบียบที่กำหนดให้ทหารหญิงมียศสูงสุดแค่ระดับพันโท ทำให้ปัจจุบันทหารหญิง 

มีสิทธิที่จะเลื่อนยศเป็นถึงระดับนายพลและมีความก้าวหน้าในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทัพ

ไทยได้ สำหรับปีงบประมาณ 2550 มีข้าราชการทหารหญิงได้รับการเลื่อนขั้นยศเป็นระดับนายพล 

คิดเป็นร้อยละ 5 ของนายพลในกองทัพไทย  (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.)   

   สำหรับข้าราชการตำรวจในปีงบประมาณ 2547 มีสตรีได้รับเลื่อนตำแหน่งเข้าสู่ระดับ

นายพล เพียง 1 ตำแหน่ง จากจำนวนนายพลตำรวจทั้งสิ้น 331 นาย คิดเป็นร้อยละ 0.30 ส่วน

ข้าราชการอัยการจำนวน ทั้งสิ้น 2,575 คน มีข้าราชการอัยการสตรี 427 คน คิดเป็นร้อยละ 16.58 

และในระดับอัยการอาวุโส จำนวน 191 คน เป็นอัยการอาวุโสหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 ขณะ

ที่ข้าราชการตุลาการ จำนวนทั้งสิ้น 3,543 คน มีตุลาการสตรีจำนวน 751 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 

(สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 

ม.ป.ป.)   

   ในส่วนของกระบวนการรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  

มีผู้หญิงได้รับการเสนอชื่อ เข้าในสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 คน และได้รับการคัดเลือกเข้าไปใน

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้หญิงที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ   
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   นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ จากการสำรวจผู้เป็นอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 

โดยมีสตรีเป็นอธิการบดีเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตำแหน่งรองอธิการบดี ร้อยละ 34 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ร้อยละ 20 และคณบดี ร้อยละ 30.65 เท่านั้น 

   สำหรับการดำรงตำแหน่งของสตรีในระดับบริหารของภาคเอกชน พบว่า รายชื่อ 

ผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารสาขา

ต่างๆ ประมาณ 163 บริษัท มีจำนวนสตรีน้อยกว่านักบริหารชายเช่นเดียวกัน โดยพบว่ามีสตรีอยู่ใน

ตำแหน่งผู้บริหารเพียงร้อยละ 21.65 ในขณะที่นักบริหารชายมีมากถึงร้อยละ 78.35   

ตารางที่ 9.25 การบริหารระดับชาติ ปี 2553 

ตำแหน่ง จำนวนรวม 
ร้อยละ 

หญิง ชาย 

คณะรัฐมนตรี 36 13.89 86.11 

ผู้พิพากษา 7395 37.54 62.46 

อัยการ 3,158 18.56 81.44 

ข้าราชการระดับสูง 540 18.15 81.85 

ข้าราชการระดับต้น 505 16.84 83.16 

 

ตารางที่ 9.26 นักบริหารในส่วนราชการปีงบประมาณ 2553 

ส่วนราชการ 
ระดับต้น ระดับสูง รวม 

รวม 
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 

1. สำนักนายกรัฐมนตรี 2 3 14 54 16 57 73 

2. กระทรวงการคลัง 12 10 4 15 16 25 41 

3. กระทรวงการต่างประเทศ 9 67 15 73 24 140 164 

4. กระทรวงการท่องเที่ยว 0 3 1 3 1 6 7 

5. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 4 3 9 12 13 15 28 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 28 4 26 11 54 65 

7. กระทรวงคมนาคม 0 17 2 14 2 31 33

8. กระทรวงทรัพยากร 4 15 5 13 9 28 37 

9. กระทรวงเทคโนโลยีฯ 2 4 1 6 3 10 13

10. กระทรวงพลังงาน 1 8 1 11 2 19 21 
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ส่วนราชการ 
ระดับต้น ระดับสูง รวม 

รวม 
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 

11. กระทรวงพาณิชย์ 12 9 8 8 20 17 37 

12. กระทรวงมหาดไทย 9 181 2 99 11 280 291 

13. กระทรวงยุติธรรม 8 18 4 18 12 36 48 

14. กระทรวงแรงงาน 5 7 5 9 10 16 26 

15. กระทรวงวัฒนธรรม 2 5 2 8 4 13 17 

16. กระทรวงวิทยาศาสตร์ 0 2 3 4 3 6 9 

17. กระทรวงศึกษาธิการ 1 2 8 25 9 27 36 

18. กระทรวงสาธารณสุข 3 19 1 24 4 43 47 

19. กระทรวงอุตสาหกรรม 2 14 6 16 8 30 38 

20. ส่วนราชการไม่สังกัด 
สำนักนายกและกระทรวง 

2 5 3 4 5 9 14 

รวม 85 420 98 442 183 862 1,045 



2.2.3  อุปสรรคของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย 

   ดังที่กล่าวในตอนต้นว่า แม้ประเทศไทยอาจจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่ง 

สหัสวรรษอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่จำนวนผู้หญิงในระดับบริหารและผู้แทนในสภาซึ่งมีอำนาจในการ

ตัดสินใจกลับมีจำนวนน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและการเป็นผู้แทนของ

ผู้หญิงมีอุปสรรคบางประการดังนี้ (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2549, น.27-29) 

   ข้าราชการอาวุโสหรือกรรมการที่คัดเลือกผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ชาย ซึ่งมีความสนิท

สนมและยอมรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ทำให้ผู้ชายได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงมากกว่าผู้หญิง 

   ทัศนคติทางสังคม การไม่ยอมรับผู้หญิงเข้าสู่ระดับการตัดสินใจ ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ชายจะมี

ทัศนคติเชิงลบต่อผู้หญิงเท่านั้น แม้กระทั่งผู้หญิงเองก็ยังไม่ให้การยอมรับผู้หญิงด้วยกัน เช่น ผู้หญิง

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลครอบครัว ดังมีการสำรวจความคิดเห็นที่เผยแพร่ในรายงานของโครงการ

พฒันาแหง่สหประชาชาต ิพบวา่ ประชาชนรอ้ยละ 64 คดิวา่ในอีก 10 ขา้งหนา้นา่จะมนีายกรฐัมนตรี

ที่เป็นผู้หญิง แต่กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 30 กล่าวว่า หากต้องเลือกระหว่างผู้สมัครชายและผู้สมัคร

หญิงที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันแล้วก็จะเลือกผู้ชาย ร้อยละ 30 ไม่เชื่อว่าผู้หญิงจะมีความสามารถ

เท่ากับผู้ชายในการตัดสินใจ นอกจากนี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า ประชาชนร้อยละ 70 มองว่า

ประเทศไทยได้บรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศในการเมืองแล้ว ขณะจำนวนผู้แทนที่เป็นผู้หญิงกลับมี

เพียงร้อยละ 10 และมีรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงเพียง 2 คนเท่านั้น (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 

2549, น.31) 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

242

คว
าม
เป
็นธ
รร
มแ
ละ
คว
าม
เส
มอ
ภา
ค

   นักการเมืองและพรรคการเมือง นักการเมืองหญิงไม่สามารถออกคำสั่งตรงๆ ไม่ได้

เพราะผู้ชายมักไม่ปฏิบัติตาม ผู้หญิงมักมีภาระในการดูแลครอบครัว ขณะที่การประชุมสภามักจัด

ประชุมในยามวิกาล นอกจากนี้ผู้หญิงยังขาดเงินทุนและเครือข่ายที่เพียงพอในการเข้าสู่การเมือง 

อีกด้วย 

	 2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี 

 สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในประเทศ

ไทยนั้น อาจแบ่งตามตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐบาล ส่วนราชการ พรรคการเมือง และประชาชน

ทั่วไป ดังต่อไปนี้ (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2549, น.34-39) 

 รัฐบาล 

      1.  กระตุ้นให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสตรี โดยสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ  

จัดทำแผนการพัฒนาสตรีและมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 

      2.  เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ โดยตั้งเป้าหมาย 

กำหนดเวลา และกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

      3.  รวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหญิงชายในประเด็นต่างๆจำแนกเพศไว้ เช่น การ

ศึกษา ความยากจน สุขภาพอนามัย ผู้สมัครเลือกตั้ง ผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นต้น 

      4.  ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง เพื่อแสดงให้สังคม

โดยรวมรับรู้ความสามารถของผู้หญิงและกระตุ้นให้ผู้หญิงเข้าสู่ภาคการเมืองมากขึ้น 

      5.  ส่งเสริมให้คณะกรรมการต่างๆ มีความสมดุลระหว่างหญิงและชาย 

      6.  สร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นแก่ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) 

และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (GFP) 

      7.  สร้างระบบการศึกษาที่คำนึงถึงประเด็นด้านหญิงชาย โดยให้ครูได้รับการอบรมเพื่อให้มี

ความสามารถในเรื่องนี้ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่น่าสนใจ 

      8.  มีการจัดสรรงบประมาณให้กับภาคส่วนอื่นๆ ที่มีบทบาทในการผลักดันประเด็นด้าน

สตรี หลังจากที่รัฐบาลได้ยกฐานะ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 

(กสส.) ได้ถูกยกฐานะเป็นสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ทำให้

สำนักงานฯ มีงบประมาณในการดำเนินงาน แต่ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ 

บางส่วนแก่กลุ่มองค์กรต่างๆที่มีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

สตรีด้วย  

 ส่วนราชการ 

      1.  ส่งเสริมความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้รับรู้ถึงความสำคัญของความ

เท่าเทียมทางเพศและพันธะสัญญาระหว่างประเทศ 
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      2.  สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐโดยมีการอบรม 

      3.  ดำเนนิการใหค้ณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิสตร ีและคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบั

การประเมินผลข้าราชการระดับสูงมีองค์ประกอบที่สมดุลทั้งชายและหญิง 

      4.  นำเสนอข้าราชการที่เป็นสตรีต้นแบบและให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน

รุ่นน้อง รวมทั้งมีระบบหรือทุนสนับสนุนสตรีซึ่งสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับสูงได้ 

      5.  จัดโปรแกรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถแก่สตรีที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 พรรคการเมือง นักการเมือง และเครือข่ายสนับสนุน 

      1.  นักการเมืองหญิงต้องสร้างวาระสำคัญต่างๆทางการเมือง ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่อง 

หากขาดเสียงทางการเมืองที่เป็นผู้หญิง จัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ ดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นผู้หญิง 

      2.  พรรคการเมืองทุกพรรคต้องมีนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศ เช่น การกระจาย

จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มีความสมดุลระหว่างหญิงและชาย จัดระบบบัญชีรายชื่อ

ให้มีความสมดุล จัดตั้งเครือข่ายกลุ่มนักการเมืองผู้หญิง อบรมเกี่ยวกับการเป็น 

นักการเมืองเพื่อให้ผู้หญิงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้เท่ากับผู้ชาย สนับสนุนการรณรงค์

เลือกตั้งผู้หญิง 

      3.  เครือข่ายสนับสนุนมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันแก่ผู้นำของพรรคการเมือง จัดตั้ง 

เครือข่ายท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอาจร่วมมือกับ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและอบรมผู้หญิงที่ได้รับการเลือกตั้งให้ทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อจะได้เป็นต้นแบบแก่ผู้สมัครคนอื่นๆ มีบทบาท 

ในการสรรหานักการเมืองสตรีใหม่ๆ และสามารถกดดันหัวหน้าพรรคให้ส่งเสริมความ

เท่าเทียมทางเพศด้วย 

 ภาคสื่อและประชาชน 

      1.  ภาคสื่อควรเสนอภาพลักษณ์ของสตรีที่ตรงกับความเป็นจริง โดยไม่เสนอเฉพาะภาพ 

ที่ผู้หญิงเป็นคนไม่มีเหตุผลเท่านั้น 

      2.  ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนรับรู้ถึงความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึก 

ทางเพศที่สมดุล เช่น นักเรียนทุกคนทุกเพศควรรับรู้ว่าหน้าที่ทำงานบ้านเป็นหน้าที่ของ

ทั้งเพศหญิงและชายที่ต้องช่วยกันทำ รวมทั้งครูควรได้รับการสนับสนุนด้านตำราเรียน

และอุปกรณ์การสอนที่ช่วยให้ครูถ่ายทอดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศได้ 

      3.  ประชาชนควรเปิดโอกาสในการพิจารณาผู้สมัครที่เป็นผู้หญิง โดยพิจารณาที่คุณสมบัติ

ต่างๆ และไม่ใช้ปัจจัยด้านเพศเป็นเครื่องตัดสินใจในการเลือกผู้สมัคร 

      4.  เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยขัดขวางต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง 
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3. การเสริมสร้างความเป็นธรรมผ่านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

 3.1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” (Ombudsman) เป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย

กำหนดไว้ใน หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 1 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

 3.1.1 โครงสร้างผู้ตรวจการแผ่นดิน   

    รัฐธรรมนูญ มาตรา 242 กำหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3 คน ซึ่งพระ

มหา-กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความ

รอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ 

ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  

    ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น 

“ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน”  

    ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

    ทั้งนี้ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 3.1.2 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน   

    รัฐธรรมนูญ มาตรา 244 กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี 

        (ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

        (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือ

ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจ

หน้าที่ก็ตาม 

        (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรใน

กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

ของศาล 

        (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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        (2) ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่

ของรัฐตาม มาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280 

        (3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่า

จำเป็น 

        (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมข้อสังเกตต่อคณะ

รัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงาน 

ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย  

    นอกจากนี้ มาตรา 245 กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือการกระทำใดๆ 

โดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้  

        (1)  บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้

เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

      (2)  กฎ คำสั่ง หรือการกระทำของบุคคลใด ตามมาตรา 244 (1) (ก) มีปัญหา

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมความ

เห็นต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง   

    กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจาก

เปลี่ยนชื่อจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ยังกำหนดให้มี 

“ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อให้การทำงานมีลักษณะเป็นสถาบันหรือองค์กรมากกว่าในอดีต 

ที่มีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต่างทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน 

    ในส่วนของที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างมาก คือ กำหนด

ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวน 7 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน รวมทั้งมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้ตรวจการ 

แผ่นดินใหม่ ดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 243  

    นอกจากนี้  มีการขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจ

หน้าที่เพิ่มมากขึ้นคืออำนาจหน้าที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ (1) (ค), (2) และ (3) ซึ่งจะเห็นได้ว่า

เป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในระบบการเมืองการปกครองของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ

จรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเจา้หนา้ทีข่องรฐั เพราะปญัหาคณุธรรมและจรยิธรรมนัน้

เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและยากยิ่งที่จะป้องกันแก้ไขได้ในชั่วพริบตา   
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    การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ในอดีตต้องรอการร้องเรียนจาก

ประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ แต่เมื่อพบว่าเป็นเงื่อนไขทำให้ไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่

ประชาชนได้  จึงมีการเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินหากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า

กรณีใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ได้เสียของประชาชนโดยส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาสอบสวนโดยไม่มีการร้องขอได้ ซึ่งเรียกการหยิบยกกรณี

ใดกรณีหนึ่งขึ้นพิจารณาเช่นนี้ว่า“Own Motion” นั่นเอง 

    ข้อสังเกตเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในสองมิติ ได้แก่ 

    (1) พิจารณาในด้านขอบเขตอำนาจตามรัฐธรรมนูญ   

         ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีรวมไปถึง 

     เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความไม่เสมอกัน 

ในกฎหมาย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ  จึงอาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มีอำนาจหน้าที่ที่กว้างขวางมาก เพราะเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เสมอกันหรือการเลือก

ปฏิบัตินั้นมีขอบเขตที่กว้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ที่จะให้ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาใช้อำนาจหน้าที่เสริมในส่วนที่อยู่นอกขอบอำนาจของศาลปกครอง ศาลอื่น 

หรือองค์กรอื่นๆ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีขอบเขตอำนาจเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้

อย่างชัดแจ้งเท่านั้น   

     ดังนั้น หากเป็นกรณีที่ประชาชนได้รับความไม่เป็นธรรมหรือถูกกระทำ 

ในลักษณะเลือกปฏิบัติ ก็สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ  

อาทิเช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) เป็นต้น  

ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง 

    (2) พิจารณาในด้านอำนาจดำเนินการหรือสั่งการในเรื่องต่างๆ  

         หากพิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในอีกแง่มุมหนึ่ง คือในการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินนี้ หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอเท่าเทียมกัน

ในกฎหมาย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือกฎหมายล้าสมัย ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจทำได้เพียง

แจ้งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทำการตักเตือน หรือดำเนินการลงโทษ หรือเสนอแนะให้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจ

สั่งการให้ดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หากพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตหรือประพฤติ 

มิชอบในวงราชการ หรือมีมูลความผิดทางอาญา หรือมีมูลความผิดทางวินัย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนเรื่องนั้นๆ และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ อาทิเช่น คณะกรรมการป้องกัน
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ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ป.ป.ง.)  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) เป็นต้น ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดให้มี

อำนาจในการดำเนินการ หรือสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากการพิจารณาวินิจฉัยแล้ว 

    จึงอาจกล่าวได้ว่าหากพิจารณาในด้านอำนาจสั่งการแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มี

อำนาจสั่งการให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆ กระทำการใดๆ มีอำนาจเพียงรายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชา

หรือหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิด หรือ

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาของประเทศที่เป็นแม่แบบของ 

Ombudsman คือประเทศสวีเดนที่ประสงค์ให้มีองค์กรในสังกัดฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ในการ

ควบคุม สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ และมีความชอบธรรมตามหลักกฎหมายทั่วไปที่มิได้มีการบัญญัติไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร 

    จะเห็นได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้

อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีภารกิจในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณาและสอบสวน 

ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนของประชาชน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ

นอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือ

ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม จึงกล่าวโดยสรุป

ได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมและ

ความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมได้  นอกจากองค์กรศาลที่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Jirisdiction)  

ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพิพาทต่างๆ โดยกระบวนการ

ยุติธรรม  

    ในการพิจารณาบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคของ

สังคมนี้ กำหนดขอบเขตโดยแบ่งช่วงการศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ  

  ช่วงแรก บทบาทของ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” นับแต่ปี พ.ศ.2543 ถึง

ปี พ.ศ. 2550  

        การสรรหาและแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาครั้งแรก ทำให้มีการแต่งตั้ง 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย คือนายพิเชต  สุนทรพิพิธ โดยได้รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543  และต่อมามีประกาศจัดตั้งสำนักงาน 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอย่างเป็นทางการ โดยมีการแต่งตั้งนายปราโมทย์ โชติมงคล  

เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรก เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543   

    หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้ง นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์  เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นคนที่สอง ในขณะที่ผู้ตรวจ

การแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกคือ นายพิเชต  สุนทรพิพิธ พ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อปี 

พ.ศ.2546 และแต่งตั้งพลเอกธีรเดช มีเพียร เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เมื่อ พ.ศ.2546  

ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก  
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    ต่อมาวันที่ 28 มิถุนายน 2548 วุฒิสภามีมติเลือกนายปราโมทย์  โชติมงคล  

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นคนต่อมา 

    จากการรัฐประหารของ “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)”และได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งโดยหลักการแล้วพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2542  ย่อมต้องถูกยกเลิกไปด้วย  แต่คปค.ได้มีประกาศ คปค. ฉบับที่ 

14 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอยู่ต่อไป โดยให้เหตุผลว่า  

    “เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารราชการแผ่นดิน

และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีประกาศให้พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศ

เป็นอย่างอื่น” ซึ่งทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภายังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อแก้ไขความ 

ทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชน 

    ช่วงที่สอง บทบาทของ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

    โดยที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 299 กำหนดให้ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญนี้ เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีผลให้ นายพูลทรัพย์  

ปิยะอนันต์  พลเอกธีรเดช มีเพียร และนายปราโมทย์  โชติมงคล เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจาก 

การประชุมเพื่อเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน ปรากฏว่า พลเอกธีรเดช มีเพียร ได้รับเลือกเป็น

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน    

ตารางที่ 9.27 การร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2543 – 2548 

ปี พ.ศ. 
เรื่องยกมา 
จากปีก่อน 

เรื่องรับเข้า 
รวม 

เรื่องร้องเรียน 

เรื่องที่ 
ดำเนินการ 

เสร็จ 

เรื่องที่ดำเนินการ
เสร็จต่อจำนวน 

เรื่องร้องเรียน (%) 

พ.ศ.2543 - 184 184 75 40.76 

พ.ศ.2544 109 728 837 390 46.59 

พ.ศ.2545 447 1,337 1,784 660 37.00 

พ.ศ.2546 1,124 2,283 3,407 1,585 46.52 

พ.ศ.2547 1,822 2,260 4,082 3,059 74.94 

พ.ศ.2548  
(31 พ.ค.48) 

1,023 1,776 2,799 1,523 54.41 

ที่มา:  www.ombudsman.go.th, รายงานประจำปี 2552 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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    จากตารางที่ 9.27 จะเห็นได้ว่าในช่วง 2 ปีแรกที่เริ่มเปิดดำเนินการ มีประชาชน 

ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เพียง 184 เรื่อง และ 728 เรื่อง และมีการ 

ร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.2547 มีเรื่องร้องเรียน 2,260 เรื่อง ปี พ.ศ.2548  

มีเรื่องร้องเรียน 3,672 เรื่อง และเพิ่มมากถึง 4,342 เรื่องในปี พ.ศ.2549 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า 

มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากที่คาดหวัง

และต้องการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือการปฏิบัติ

ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งในที่สุดแล้วจะกลายเป็นความเชื่อมั่นหรือในทางกลับกันอาจแปรเปลี่ยนเป็นความ

ไม่เชื่อมั่นได้เช่นกัน   

    ทั้งนี้ จากสถิติผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 ปรากฏว่า

มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวนรวม 17,363 เรื่อง ในจำนวนนี้สามารถดำเนิน

การตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 15,653 เรื่อง ถอนคำร้อง จำนวน 341 เรื่อง เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

จำนวน 146 เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 1,223 เรื่อง รายละเอียดดังตาราง 9.28  

ตารางที่ 9.28 เรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550  

เรื่องร้องเรียน จำนวน (เรื่อง) 

1.  เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,223  

2.  เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 15,653  

2.1 สอบสวนแล้วพบว่าผู้ถูกร้องหรือหน่วยงานได้ดำเนินการถูกต้องเหมาะสมแล้ว และ
สำนักงานฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบและเข้าใจแล้ว  

 5,398 

2.2 สอบสวนแล้วได้ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง  3,153 

2.2.1 เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงาน ผู้ถูกร้อง
ดำเนินการ 

  684 

2.2.2 เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย   7 

2.2.3 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ม.198 จึงส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองเพื่อวินิจฉัย  

  24 

2.2.4 ดำเนินการจนผู้ร้องได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนฯ อย่างเหมาะสม   2,394 

2.2.5 ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่อ โดยแจ้งผลให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบทุก 3 เดือน 

  44 

2.3 ไม่รับพิจารณาและรับแล้วยุติการพิจารณาเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  7,102 

2.3.1 ไม่รับพิจารณาและรับแล้วยุติการพิจารณา   4,881 

2.3.2 ไม่รับพิจารณาและรับแล้วยุติการพิจารณาและดำเนินการส่งเรื่องไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2,221 

3.  ถอนคำร้องเรียน  341  

4.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 146  

รวม 17,363   

ที่มา: www.ombudsman.go.th/annual_stat.asp 
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    จากตาราง 9.27 และ ตาราง 9.28 ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถดำเนินการสอบสวน

คำร้องเรียนได้แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 90.15 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด หากพิจารณาจาก

สถิติดังกล่าว ก็นับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างความเป็นธรรม

ในสังคมได้ในระดับที่ดี เพราะเมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้าไปดำเนิน

การสอบสวนข้อเท็จจริงนั้น  ส่วนหนึ่งถือเป็นการช่วยรับหรือเปิดช่องทางให้ได้ระบายความคับแค้น

ใจหรือความเดือดร้อน แม้จะยังไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็ตาม   

    อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เป็นเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จรวม 15,653 เรื่อง

นั้นเมื่อสอบสวนเสร็จ พบว่าผู้ถูกร้องหรือหน่วยงานได้ดำเนินการถูกต้องเหมาะสมแล้ว ซึ่งสำนักงาน 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบและเข้าใจแล้ว จำนวน 5,398 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

34.48 และเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  จึงไม่รับพิจารณาหรือรับพิจารณาแล้วสั่งยุติ

การพิจารณา อีกจำนวนรวม 7,102 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.37   

    ทั้งนี้ จากการสอบสวนแล้วได้ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง มีจำนวน 3,153 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 20.14 เท่านั้น ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการ จำนวน 684 เรื่อง, เสนอแนะให้มีการแก้ไข 

เพิ่มเติมกฎหมาย จำนวน 7 เรื่อง, ส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จำนวน 24 เรื่อง, ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้อง

เรียนอย่างเหมาะสม จำนวน 2,394 เรื่อง และส่งเรื่องร้องเรียนต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ดำเนินการต่ออีกจำนวน 44 เรื่อง   

    จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการ

เสริมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคของสังคมไทย ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนแล้วพบ 

ข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามคำร้องเรียน ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากข้าราชการหรือพนักงาน

ของรัฐ ร้อยละ 20.14 นั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาตามคำร้องเรียน

ด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น   

    แม้ว่าเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและต้องยุติ 

การพิจารณาจะมีมากถึงร้อยละ 45.37 แต่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้ร้องเรียน  โดยการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องถึงร้อยละ 31.27 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ทั้งหมด  

    อีกทั้ง ในส่วนของเรื่องร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยงานได้ดำเนินการ 

ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ร้อยละ 34.48 นั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ดำเนินการชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ

และเข้าใจแล้วด้วย   
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ตารางที่ 9.29 เรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2552  

เรื่องร้องเรียน จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ 

1. เรื่องร้องเรียนที่รับไว้ดำเนินการ  2,973  

1.1 รับเข้าสู่การพิจารณาในปี 2552 2,015   

1.2 รับมาจากปีงบประมาณก่อน  958  

2. เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   1,938 65 

2.1 ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   1,829 94 

2.1.1 กฎหมายบัญญัติมิให้รับไว้พิจารณาหรือเรื่องที่พิจารณาแล้ว เป็น
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่จึงยุติเรื่อง 

329  

2.1.2 เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้ว และได้
ประสานทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนจนเป็นที่พอใจ  

841  

2.1.3 ผู้ตรวจการรัฐสภาสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือปัด
เป่าความไม่เป็นธรรม 

381  

2.1.4 เป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 32  

2.1.5 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความ
เป็นธรรม  

158  

2.1.6 มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริต หรือมีมูลความผิดทางอาญา
หรือวินัย และให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการสอบสวนและรายงาน
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ 

87  

2.1.7 หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
การแผ่นดินในเวลาอันควร  จึงส่งเรื่องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีหรือ
ผู้ควบคุมกำกับดูแลหน่วยงานนั้น เพื่อสั่งการตามควรแก่กรณี 

1  

2.2. เรื่องที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นคำร้องเรียนและเรื่องที่ผู้ร้องเรียนขอถอน
คำร้องเรียน   

 89 5 

ที่มา: รายงานประจำปี 2552 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 


    สำหรับปี พ.ศ.2552 ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการรวม 2,973 

เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,938 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65 ซึ่งในจำนวนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ 1,829 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94  และเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายว่า

เป็นคำร้องเรียนและเรื่องที่ผู้ร้องเรียนขอถอนคำร้องเรียน จำนวน 89 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5    
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ตารางที่ 9.30 เรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2553  

เรื่องร้องเรียน จำนวน (เรื่อง) ร้อยละ 

1.  เรื่องร้องเรียนที่รับไว้ดำเนินการ  3,258  

1.1  รับเข้าสู่การพิจารณาในปี 2553 2,135   

1.2  รับมาจากปีงบประมาณก่อน  1,123  

2.  เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   1,893 58 

2.1  ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  1,816  96 

2.1.1 เรื่องที่สามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมของ 
ผู้ร้องเรียน  

400  

2.1.2 เรื่องที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้ว และได้ประสาน
ทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนจนเป็นที่พอใจ  

625  

2.1.3 กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
จึงเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

2  

2.1.4 กรณีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย 
จึงเสนอต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  

1  

2.1.5 กรณีไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  14  

2.1.6 กรณีเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการปรับปรุงแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความเป็นธรรม 
แก่ประชาชน  

128  

2.1.7 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน 
วงราชการ หรือมีมูลความผิดทางอาญา หรือทางวินัย จึงแจ้งหน่วยงานที่
มีอำนาจดำเนินการสอบสวน และรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ 

12  

2.1.8 กรณีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร 
ในกระบวนการยุติธรรม  

12  

2.1.9 เรื่องร้องเรียนที่กฎหมายบัญญัติมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้
พิจารณา และเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จึงยุติการ
พิจารณาหรือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

622  

2.2 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นคำร้องเรียน และเรื่องที่ผู้ร้องเรียนขอถอนคำร้อง
เรียน  

77  

ที่มา:  รายงานประจำปี 2553 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

    จากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในปีงบประมาณ 2553 ดังตารางที่ 

9.30 จะเห็นได้ว่าผู้ตรวจการรับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 3,258 เรื่อง พิจารณาและ

ดำเนินการตามคำร้องเรียนแล้วเสร็จจำนวน 1,893 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งนับได้ว่าปฏิบัติหน้าที่

ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ 2552 ที่ดำเนินการตามคำร้องเรียนได้คิดเป็นร้อยละ 65 และปีงบประมาณ 2550  
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ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

ที่ดำเนินการตามคำร้องเรียนได้มากถึงร้อยละ 90.15 แต่หากเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการ

ระหว่างปี พ.ศ.2543 – พ.ศ.2548 จะเห็นว่าผลการดำเนินการไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ ผลการ

ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นปี พ.ศ.2547 ที่มีผลดำเนินการคิดเป็น

ร้อยละ 74.94 และปี พ.ศ.2548 ร้อยละ 54.41   

กล่าวโดยสรุป หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น 

ซึ่งเป็นการพิจารณาในเชิงปริมาณ โดยเน้นที่กระบวนการหรือวิธีดำเนินงานแล้ว อาจสรุปได้ว่า 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค

ของสังคมได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งหากได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาคาบเกี่ยวอื่น เช่น ความเข้าใจ

ต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็จะช่วยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสดงบทบาทในฐานะที่เป็นกลไก

ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม ลดปัญหาความขัดแย้ง และสร้างสังคมสมานฉันท์ นำไปสู่

สังคมสันติสุขได้ในอนาคต   

	 3.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรใหม่อีกองค์กรหนึ่งที่ เกิดขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคงกำหนดให้มี “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 

ต่อไปโดยที่กำหนดไว้ใน หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

 3.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

    รัฐธรรมนูญ มาตรา 256กำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบ

ด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม 

คำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

ด้วย   

    กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และดำรงตำแหน่งได้

เพียงวาระเดียว 

    ในการนี้ มาตรา 256 วรรค 5 กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน 

ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุม

ใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

คัดเลือกจำนวนหนึ่งคน 

    ทั้งนี้ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 3.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

    รัฐธรรมนูญ มาตรา 257 กำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

      (1)  ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่ 

เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำ ดังกล่าว

เพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฎว่าไม่มีการดำเนินการตามที่ เสนอ  

ให้รายงานต่อรัฐสภา เพื่อดำเนินการต่อไป 

      (2)  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มี

ผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมี

ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

      (3)  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มี 

ผู้ร้องเรียนว่ากฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อ 

สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

      (4)  ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย

และเป็นกรณีที่เห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น

ส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

      (5)  เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ต่อรัฐสภาหรือ

คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

      (6)  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

      (7)  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การ

เอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน 

      (8)  จัดทำรายงานประจำปี เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายใน

ประเทศและเสนอต่อรัฐสภา 

      (9)  อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

    ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย 

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ รวมทั้งมีอำนาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้  

“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” เป็น “องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ” และปรับลดจำนวน

กรรมการเหลือเพียง 7 คน จากเดิมมี 11 คน อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนที่มาของคณะกรรมการฯ โดย

กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 คน 

รวมทั้งกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก  

 ส่วนอำนาจหน้าที่ก็มีการปรับเปลี่ยน โดยที่มีการเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังที่ปรากฏในข้อ (2) (3) และ (4) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะช่วยให้การแสดง

บทบาทอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนยิ่งขึ้น  

 หากพิจารณาจากบทบัญญัติ รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่ า 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

และความเสมอภาคให้กับสังคมไทย ซึ่งหากประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือถูกกระทำที่ไม่เป็น

ธรรม โดยการกระทำหรือการละเลยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน 

ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เข้ามาดำเนินการ เพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้  

 อนึ่ง แม้การกระทำหรือการละเลยการกระทำดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่

เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการสมควร

แก่การแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ถูกกระทำ ก็จะแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานดำเนินการตาม

ความเหมาะสม ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นได้  

 จากการศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสริม

สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคของสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ  

 ช่วงแรก บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นับแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปี 

พ.ศ. 2550 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13  

กรกฎาคม พ.ศ.2544  ประกอบด้วย 

 1.  ศาสตราจารย์ เสน่ห์  จามริก      ประธานกรรมการ 

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัล  ดิษฐาอภิชัย    กรรมการ 

 3.  คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร     กรรมการ 

 4.  นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง     กรรมการ 

 5.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประดิษฐ์  เจริญไทยทวี  กรรมการ 

 6.  นายวสันต์  พานิช      กรรมการ 

 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน นพเกตุ    กรรมการ 

 8.  นางสุนี  ไชยรส        กรรมการ 

 9.  นายสุรสีห์   โกศลนาวิน     กรรมการ 

 10.  คุณหญิงอัมพร  มีศุข      กรรมการ 

 11.  นางสาวอาภร  วงษ์สังข์     กรรมการ 
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 ช่วงที่สอง บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน  ซึ่งบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 299 กำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการ

แต่งตั้ งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ เป็นผลให้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย  

 1. ศาสตราจารย์ เสน่ห์  จามริก      ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง     กรรมการ 

 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประดิษฐ์  เจริญไทยทวี  กรรมการ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน นพเกตุ    กรรมการ 

 5. นางสุนี  ไชยรส        กรรมการ 

 6. นายสุรสีห์   โกศลนาวิน     กรรมการ 

 7. คุณหญิงอัมพร  มีศุข      กรรมการ 

 8. นางสาวอาภร  วงษ์สังข์     กรรมการ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดปัจจุบัน ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 

มิถุนายน 2552  มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 มิถุนายน 

2558  ประกอบด้วย  

 1. ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์       ประธานกรรมการ 

 2. นายแท้จริง ศิริพานิช      กรรมการ 

 3. นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ      กรรมการ 

 4. นายปริญญา ศิริสารการ      กรรมการ 

 5. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์      กรรมการ 

 6. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด    กรรมการ 

 7. นางวิสา เบ็ญจะมโน      กรรมการ      

	 	 	 การรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

 1.  ปีงบประมาณ 2544-2545 

       จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2545 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ได้ เริ่มรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่ งทำหน้าที่แทนสำนักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมจนถึงสิ้นปี พ.ศ.2544 จำนวน 90 เรื่อง ในขณะที่ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติงานได้ก็ประมาณต้นปี พ.ศ.2545  ซึ่งใน

ช่วงแรกการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทำได้ล่าช้ามาก ทั้งยังไม่มีระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบที่ชัดเจน 

และระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2545 มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาอีกจำนวน 193 เรื่อง สรุป

เรื่องร้องเรียนระหว่างเดือนมิถุนายน 2544 – เดือนกันยายน 2545 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 283 เรื่อง  
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   ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและ 

นำเสนอเป็นผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2545 ในด้านต่างๆ ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

การพัฒนานโยบายและการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการ

เสริมสร้างเครือข่าย งานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการ โดยที่มีการนำเสนอ

กรณีตัวอย่างซึ่งมีมาตรการแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะในแต่ละกรณีด้วย  (สำนักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548) 

 2.  ปีงบประมาณ 2546 

   จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2546 พบว่าปีงบประมาณ 2546 มีการร้อง

เรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวนรวมทั้งสิ้น 808 เรื่อง โดยที่ส่วนใหญ่เป็นการ

ร้องเรียนว่าผู้ถูกกล่าวหาคือภาครัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการ

ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสูงที่สุดคือร้อยละ 54 และหากจำแนกเป็นประเภทสิทธิที่ถูก

ละเมิดตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นการกระทำละเมิด 

สิทธิมนุษยชนด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินสูงที่สุดคือร้อยละ 65.72 โดยที่คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ จำนวน

รวมทั้งสิ้น 134  ซึ่งพบว่าเป็นเรื่องที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงถึงร้อยละ 41.8 รองลงมาคือเรื่องที่

ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม คิดเป็นร้อยละ 13.4  เรื่องร้องเรียนที่ไม่พบการกระทำละเมิด 

สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 6.0 และเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจที่จะตรวจสอบ หรือเป็นเรื่องที่อยู่

ในชั้นศาล ร้อยละ 9.0 

   ในการนี้ มีการเสนอรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน การผลักดันและพัฒนา

นโยบายและกฎหมาย งานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการและกลไก 

การดำเนินงาน ทั้งนี้ โดยที่มีการนำเสนอกรณีตัวอย่างและมาตรการแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะ

ในแต่ละกรณีด้วย  (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548) 

ตารางที่ 9.31 เรื่องร้องเรียนตามประเภทของสิทธิที่ถูกละเมิด  

ระหว่างปีงบประมาณ 2547-2551  

ประเภทสิทธิเสรีภาพ 
ปีงบ 

ประมาณ 
2547 

ปีงบ 
ประมาณ 

2548 

ปีงบ 
ประมาณ 

2549 

ปีงบ 
ประมาณ 

2550 

ปีงบ 
ประมาณ 

2551 

1. กระบวนการยุติธรรม 202 148 116 173 171 

2. ชาติพันธุ์/ต่างด้าว 72 52   

3. การมีส่วนร่วมฐานทรัพยากร 45 48   

4. สุขภาพ/ภาวะแวดล้อม 43 43   

5. บริหาร/ท้องถิ่น 11 13   

6. สิทธิแรงงาน 49 72   
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ประเภทสิทธิเสรีภาพ 
ปีงบ 

ประมาณ 
2547 

ปีงบ 
ประมาณ 

2548 

ปีงบ 
ประมาณ 

2549 

ปีงบ 
ประมาณ 

2550 

ปีงบ 
ประมาณ 

2551 

7. เยาวชน (การศึกษา) 10 14   

8. ครอบครัว 4 6   

9. สิทธิทางการเมือง 9 13 12 4 6 

10. เสรีภาพสื่อ 6 5   

11. กลุ่มด้อยโอกาส/พิการ 3 5   

12. สิทธิที่อยู่อาศัย 65 68 34 18 23 

13. อื่นๆ 144 272 34 22 17 

14. สิทธิในชีวิตและร่างกาย   103 109 86 

15. สิทธิในความเป็นส่วนตัว   8 26 18 

16. สิทธิของชุมชน   75 77 82 

17. สิทธิในทรัพย์สิน   118 133 99 

18. สิทธิในผู้บริโภค   9 30 26 

19. สิทธิในการศึกษา   7 13 7 

20. สิทธิในกระบวนการปกครอง   48 35 11

21. สิทธิทางสาธารณสุข   12 16 22 

22. สิทธิในการประกอบอาชีพ   59 54 49 

23. สิทธิในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

  1  1

24. สิทธิในการสื่อสาร   3 6 9 

25. ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม   5 56 71 

รวม 663 759 644 772 698 

ที่มา: www.nhrc.or.th 


 3.  ปีงบประมาณ 2547 

   จากตาราง 9.21 ปรากฏว่าปีงบประมาณ 2547 มีเรื่องร้องเรียนเสนอเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวนรวม 663 เรื่อง เฉลี่ยแล้วมีเรื่องร้องเรียน

เดือนละ 55 เรื่อง  ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

มากที่สุดถึง 202 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.47 ทั้งนี้ จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  

ได้นำเสนอสถานการณ์เด่น โดยการนำเสนอประมวลสถิติและจำแนกถึงประเด็นสำคัญของการ 

ร้องเรียนเรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดยเฉพาะการขึ้นบัญชีดำ การร้องเรียนว่า 
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ถูกดำเนินคดีโดยมิชอบ และการเสียชีวิตที่เชื่อว่าเป็นผลจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด พร้อมกับ

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล  

   สถานการณ์เด่นอีกกรณีหนึ่งคือ สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ที่เป็นผลจาก

นโยบายของรัฐบาล ความไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงและใช้มาตรการปราบปรามรุนแรง จนมีผลให้

ความรุนแรงลุกลามขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้จัดประชุมหารือหลายฝ่าย และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลถึง 3 ครั้ง รวมทั้งจัดแถลงต่อสาธารณะ

อย่างต่อเนื่อง     

   นอกจากนี้ สิทธิของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมก็มีความขัดแย้ง

รุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลกระทบจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในทิศทาง 

การพัฒนา และการจัดการด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ สิทธิแรงงาน โดยเฉพาะสิทธิ 

การรวมตัวของสหภาพแรงงาน สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง และสิทธิชุมชน

ที่ถูกกระทบจากโครงการของรัฐหรือการแย่งชิงฐานทรัพยากรจากกลุ่มทุนและนักการเมือง ซึ่งแม้ว่า

คำร้องเรียนเหล่านี้จะมีสัดส่วนจำนวนไม่มาก แต่มีผลกระทบกับผู้คนจำนวนมาก    

   ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นำเสนอรายงานการคุ้มครองสิทธิ- 

มนุษยชน  การติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการประสานงานเครือข่าย การศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน งานสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการและกลไกการดำเนินงาน ทั้งนี้ มีการนำเสนอกรณี

ตัวอย่าง และข้อเสนอแนะในแต่ละกรณี รวมทั้งการผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหา โดยที่ได้ประมวล

เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย ควบคู่กับการดำเนินงานพัฒนาและประสาน

ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน  

   ในการนี้ มีการเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายและปรับปรุงกฎหมายจำนวนมาก 

ผ่านรายงานผลการตรวจสอบรายกรณี และการหารือกับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง รวมถึงการจัด

สัมมนาและจัดทำเอกสารเผยแพร่ โดยมีข้อเสนอแนะต่อนโยบายรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรี  

(คณะรัฐมนตรี) รวมจำนวน 7 เรื่อง เช่น นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล, นโยบายและ

แนวทางแก้ไขปัญหาในภาคใต้, กรณีการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart 

Cart) และ กรณีปัญหาหลุดรอดและแพร่กระจายมะละกอตัดแต่งพันธุกรรมในสิ่งแวดล้อม      

 4.  ปีงบประมาณ 2548   

   ปีงบประมาณ 2548 มีเรื่องร้องเรียนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ จำนวนรวม 759 เรื่อง เฉลี่ยแล้วมีเรื่องร้องเรียนเดือนละ 63 เรื่อง ซึ่งในจำนวนนี้

เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 148 เรื่อง  

   จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี มีการนำเสนอประมวลสถิติและจำแนกถึง

ประเด็นสำคัญของการร้องเรียนต่างๆ โดยนำเสนอสถานการณ์เด่น 2 กรณี คือ การละเมิดสิทธิกลุ่ม

ชาติพันธุ์ : กรณีตัวอย่างแม่อาย  และสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม : 

กรณีการขอยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งมีผลกระทบ
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อย่างกว้างขวางทั้งสองกรณี และได้รับความสนใจจากสังคมและสื่อมวลชน มีมติทั้งสิทธิทางการเมือง

และสิทธิของพลเมือง รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  อีกทั้งเป็นเรื่องคนชายขอบที่

ถูกละเลยมายาวนาน สะท้อนอคติที่แฝงอยู่ในสังคมไทย ทั้งกลุ่มชนเผ่าและสถานการณ์ความรุนแรง

ในภาคใต้  

   นอกจากนี้ มีการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายของรัฐและปรับปรุงกฎหมาย โดยที่มี 

ข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี รวม 14 กรณี ซึ่งตัวอย่างข้อเสนอแนะในการผลักดันและพัฒนา

นโยบาย เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่   

หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ จังหวัดชุมพร, 

กรณีผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ, กรณีละเมิดรัฐธรรมนูญ ละเมิดปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีด้วยในเรื่องการ

เลือกปฏิบัติโดยการแบ่งโซนหมู่บ้านในพื้นที่ภาคใต้เป็นสีแดง สีเหลือง และสีเขียว ซึ่งมีผลต่อการ

จัดสรรงบประมาณแก่พื้นที่,  กรณีหอยขมดึกดำบรรพ์ในบริเวณโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ, 

กรณีชาวกระเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยแห้ง อำเภอสวนผึ้ง ขอสิทธิอาศัยในประเทศไทยชั่วคราว, กรณี

การเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยและสหรัฐอเมริกา ประเด็นผลกระทบต่อข้าวหอมมะลิและ

ทรัพยากรชีวภาพ, กลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใต้พิธีสารเกียวโต, กรณีการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออก, กรณีแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และกรณีปัญหาการแพร่กระจาย

มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมในสิ่งแวดล้อม 

 5.  ปีงบประมาณ 2549   

   ปีงบประมาณ 2549 มีเรื่องร้องเรียนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวนรวม 644 เรื่อง เฉลี่ยแล้วมีเรื่องร้องเรียนเดือนละ 53 เรื่อง ซึ่งใน

จำนวนนี้เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินจำนวนมากที่สุด คือ 118 เรื่อง รองลง

ไปคือการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 116 เรื่อง และการละเมิดสิทธิในชีวิตและ

ร่างกาย จำนวน 103 เรื่อง  

   จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี มีการนำเสนอประมวลสถิติและจำแนกถึง

ประเด็นสำคัญของการร้องเรียนต่างๆ โดยนำเสนอสถานการณ์เด่น 3 กรณีที่สะท้อนถึงปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีมิติที่ซับซ้อนเนื่องจาก

นโยบายของรัฐ คือ กรณีความรุนแรงจากเหตุการณ์ในภาคใต้, กรณีปัญหาที่ดินสืบเนื่องจาก 

เหตุการณธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) โดยที่มีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าที่สำคัญที่สุดและเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไขโดยภาครัฐ และกรณีปัญหาสิทธิ

ในการจัดการที่ดินและป่า ซึ่งนับว่ามีปัญหามากที่สุดในด้านการจัดการฐานทรัพยากรโดยภาพรวม

และทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่นับแต่เดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2546 มีกรณี 

ร้องเรียนรวม 60 เรื่อง, ปีงบประมาณ 2547 มี 63 เรื่อง, ปีงบประมาณ 2548 มี 173 เรื่อง และ

ปีงบประมาณ 2549 มี 165 เรื่อง อีกทั้งมีผลกระทบถึงชุมชนจำนวนมาก บางกรณีมีคำร้องเดียวแต่มี

ผู้เดือดร้อนเป็นสิบหรือร้อยครอบครัว หรือคลอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอ หลายจังหวัด และมักเป็น 
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ผลสืบเนื่องมาจากปัญหากฎหมายและนโยบายของรัฐด้วย ทั้งนี้ ได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหา  

พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลด้วย    

   นอกจากนี้ มีการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและปรับปรุงกฎหมายต่อนายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จำนวน 17 เรื่อง ได้แก่ กรณีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงของผู้ปะทะกัน

จากการชุมนุม กรณีการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดินของ

ราษฎร จังหวัดอำนาจเจริญ, กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา, 

กรณีปัญหาการดำเนินกิจการของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด, กรณีผลกระทบจากการที่ไม่มีความ

คืบหน้าในการคลี่คลายคดีการหายตัวไปของนายสมชาย  นีละไพจิตร, กรณีการเจรจาทำความตกลง

หุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น, กรณีข้อเสนอเร่งด่วนกรณีที่ดินและบ้านพักจากธรณีพิบัติภัย

สึนามิ, รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (กรณีบ้านป่ากลาง, บ้านหัวน้ำลีซอ,  

แหล่งน้ำ “หนองปุ๊ก”, บ้านพุน้อย), การดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการย้ายท่าอากาศยาน

กรุงเทพไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ข้อเสนอเพื่อประกันความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง     

 6. ปีงบประมาณ 2550   

   ปีงบประมาณ 2550 มีเรื่องร้องเรียนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ จำนวนรวม 772 เรื่อง เฉลี่ยแล้วมีเรื่องร้องเรียนเดือนละ 64 เรื่อง  ซึ่งในจำนวนนี้

เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด คือจำนวน 173 เรื่อง 

รองลงไปคือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน จำนวน 133 เรื่อง และการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย 

จำนวน 109 เรื่อง ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นปัญหาเกิดการละเมิดสิทธิโดยนโยบายและกฎหมายของ 

หน่วยงานภาครัฐ เกิดความขัดแย้งในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ 

โดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบกลุ่มทุนและนโยบาย

ภาครัฐ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ยังคงมีการ้องเรียนสูงมากเช่นทุกปี    

   จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ได้นำเสนอสถานการณ์เด่นคือสถานการณ์

ความรุนแรงในภาคใต้, การละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากรท้องถิ่น และกรณีการ 

ขับเคลื่อนร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการติดตามและเสนอแนะอย่างต่อเนื่องในการพิจารณายกร่าง

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเป็นอิสระและหลักประกันการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดประชุม

สัมมนาร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ แล้วสรุปบทเรียนทั้งข้อดีและข้อจำกัดการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

เสนอเพื่อประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อการปฏิรูป

การเมืองและการร่างรัฐธรรมนูญ   

   ในการนี้ มีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

และหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(คปค.) รวม 28 เรื่อง โดยแบ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คปค.โดยตรง 

จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ กรณีความรุนแรงในภาคใต้ 2 เรื่อง, การใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ
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ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548, การเจรจาและลงนามความตกลงการค้าเสรี 3 เรื่อง, คัดค้าน 

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการทดลองพืชจีเอ็มโอในระดับไร่นา, กรณีเขื่อนปากมูล จังหวัด

อุบลราชธานี และการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายท่าอากาศยานกรุงเทพไปยัง 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอผ่านรายงานผลการตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก จำนวน 19 เรื่อง อาทิเช่น     

   รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (กรณีป่าผาก, ดอนคำพวง, 

ป่าภูหลวง, ภูผาแดง, บริษัทบางกอกอีสเทิร์นฯ, บ้านห้วยหินดำ, หนองโครอย, ป่าห้วยน้ำขาว, 

บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, บ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

ปราจีนบุรี,การออกเอกสารสิทธิ์ (น.ส.3 ก.) ของนางสุพรรณ กุลชั่ง, อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา, 

ป่าต้นน้ำโตนแพรทอง, อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด, บริษัทวนิชศิลป์อุตสาหกรรม จำกัด,  

การเวนคืนที่ ดิน เพื่ อสร้ างและขยายถนนสาย ข . (อุบลราชธานี -วารินชำราบ) , บริษัท 

ไทยการ์เม้นต์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด), กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้, 

กรณีการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีแบบทวีภาคี (FTA)ของประเทศไทย, กรณีการเจรจาและ 

ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น, การดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย 

ท่าอากาศยานกรุงเทพไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ผลการตรวจสอบและมาตรการแก้ไขปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการร้องเรียนว่ามีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, กระบวนการ

ร่างรัฐธรรมนูญ, การปรับปรุงร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA), ข้อเสนอแนะ

กรณีการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร, กรณี

เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี, คัดค้านการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการทดลองพืชจีเอ็มโอ

ในระดับไร่นา และข้อเสนอจากการตรวจเยี่ยมผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548   

   ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 2 เรื่อง และเสนอ

ต่อประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 1 เรื่อง คือ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 เสนอเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2550, ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับ

ที่ ..) พ.ศ. ....  เสนอเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2550, ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง  

ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำเข้า

มาหรือเก็บรักษาไว้ในสถานที่กักขัง พ.ศ. .... เสนอเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2550  

 7. ปีงบประมาณ 2551   

   ปีงบประมาณ 2551 มีเรื่องร้องเรียนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวนรวม 698 เรื่อง เฉลี่ยแล้วมีเรื่องร้องเรียนเดือนละ 58 เรื่อง ซึ่งใน

จำนวนนี้เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด คือจำนวน  

171 เรื่อง รองลงไปคือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน จำนวน 99 เรื่อง และการละเมิดสิทธิในชีวิตและ

ร่างกาย จำนวน 86 เรื่อง  

   จากการตรวจสอบกรณีร้องเรียนต่างๆ มีการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณี 

อีกทั้ง มีการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและปรับปรุงกฎหมายเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
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ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (คปค.) รวม

จำนวน 64 เรื่อง อาทิ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณี

ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร รองลงไปคือปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงาน และ

โครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น โครงการปรับปรุงห้วยสุครีพ, โครงการจัดการน้ำเสีย

จังหวัดสมุทรปราการ, โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (ระบบใหม่), โครงการก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 4131 ตอนบ้านนา-เขาหลัก รวมทั้งกรณีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ,  

การคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพ, การเพิกถอนโฉนดที่ดินจากการขายทอดตลาด, ราษฎรลุ่มน้ำฝาง 

เดือดร้อนจากกิจการสวนส้ม, การถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาท, ชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย 

ได้รับผลกระทบจากสารพิษตกค้าง, การทดลองพืชจีเอ็มโอระดับไร่นา, กรณีได้รับความเดือดร้อน

จากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี, กรณีรัฐไม่คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน,  

การประเมินผลไม่เป็นธรรม, การยกเลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ, กรณีการละเมิดทางเพศ และ

การขอให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  

   กล่าวโดยสรุป  ในช่วงกว่า 9 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดง

บทบาทในการดูแลคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมมา 

โดยตลอด  โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเสนอแนะมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วย 

วิธีการต่างๆ ตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

เป็นภาคี ดังรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น อีกทั้ง มีการเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย เพื่อให้มี

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายและกฎหมาย อันเป็นการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง  

   ดังจะเห็นได้จากสรุปภาพรวมการพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (สำนักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550) ระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้น 

จำนวนรวม 607 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 252 เรื่อง ยุติการตรวจสอบ  

75 เรื่อง ยุติเรื่องรวมทั้งมีการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาแล้ว 275 เรื่อง และส่งเรื่องต่อเนื่องจากไม่อยู่ใน

อำนาจหน้าที่หรือเป็นเรื่องที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยองค์กรอื่น 5 เรื่อง   

   อนึ่ง ในรายงานผลการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะประกอบด้วยมาตรการการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือการแก้ไขกฎหมายต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีการกระทำหรือละเลย

การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 252 เรื่องนั้น จำแนกตามเนื้อหาของกลุ่ม

ประเภทสิทธิหลักได้ดังนี้ 

   (1) สิทธิชุมชนและการจัดการฐานทรัพยากร/ที่ดิน  จำนวน  149 เรื่อง 

   (2) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม /สิทธิในชีวิตและร่างกาย จำนวน   48  เรื่อง 

   (3) สิทธิพลเมือง/เสรีภาพในการเดินทาง/การชุมนุม  จำนวน     4  เรื่อง   
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   (4) สิทธิด้านสังคม 

    - สิทธิแรงงาน      จำนวน    29  เรื่อง 

    -สิทธิของบุคคล/เกียรติยศชื่อเสียง/ความเป็นส่วนตัว จำนวน      7  เรื่อง 

    - ความเสมอภาค/สิทธิสตรีและเด็ก/คนพิการ  จำนวน      5  เรื่อง 

    - สิทธิในที่อยู่อาศัย     จำนวน      4  เรื่อง 

    -สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะ/สิทธิสุขภาพ  จำนวน      3  เรื่อง 

    - สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ   จำนวน      2  เรื่อง 

    - สิทธิของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   จำนวน      1  เรื่อง  

   ในช่วงปีงบประมาณ 2545 – 2551คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายและการแก้ไขกฎหมาย จำนวนรวม 197 เรื่อง แบ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จำนวน 183 เรื่อง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย จำนวน 14 เรื่อง    

   อย่างไรก็ตาม  มีกรณีร้องเรียนทวีมากขึ้นและไม่อาจแก้ไขให้ลุล่วงไปได้อีกจำนวนมาก 

ทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและนโยบายของรัฐยังเป็นไป

อย่างจำกัด  ดังที่มีการสะท้อนว่าปัญหาอุปสรรคที่มีมาโดยตลอดคือการไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งในแต่ละปีมีการละเมิดสิทธิของบุคคลและสิทธิชุมชนอันเป็นสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม สิทธิในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในทรัพย์สินรวมเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่ม

ความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งหากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่เพียงฝ่ายเดียว  

การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะยังคงเกิดขึ้นให้ต้องตามแก้ไขกันอย่างไม่หมดสิ้น ทำให้การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของภาคประชาชน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เป็นแต่เพียง

อุดมการณ์ที่ไม่อาจเป็นจริงได้อย่างแน่นอน  ฉะนั้น ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐต้อง

ตระหนักและให้ความสำคัญว่าเป็นพันธะร่วมกันในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อ 

เสริมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมไทย  

 8. ปีงบประมาณ 2552   

       ปีงบประมาณ 2552 มีเรื่องร้องเรียนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวนรวม 695 เรื่อง เฉลี่ยแล้วมีเรื่องร้องเรียนเดือนละ 58 เรื่อง ซึ่งใน

จำนวนนี้เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายสูงที่สุด จำนวน 

133 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 19.14 รองลงมาเป็นเรื่องร้องเรียนการกระทำละเมิดสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม จำนวน 116 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.69  ส่วนการร้องเรียนการละเมิดสิทธิในการสื่อสาร

นั้นมีน้อยที่สุด จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.29   

 จากผลการพิจารณาและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น พบว่าเป็นกรณีการยุติ

การตรวจสอบหรือยุติเรื่องมากที่สุด จำนวน 461 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมาพบว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และมีการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา จำนวน 

107 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 15.85  และเป็นเรื่องไม่รับไว้พิจารณา 64 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.48 ซึ่ง

ทั้งกรณีการยุติการตรวจสอบหรือยุติเรื่องและการไม่รับเรื่องไว้พิจารณานั้น ส่วนใหญ่เพราะเป็นเรื่อง

ร้องเรียนที่เป็นประเด็นเดียวกันกับที่มีการฟ้องคดีต่อศาล ตามมาตรา 22 แล้ว   



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

265

ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

 ในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ละเรื่อง  คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนได้จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ  เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง การเสนอมาตรการแก้ไข

ปัญหาหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเป็นกรณีที่มีการยุติ

การตรวจสอบหรือยุติเรื่องก็ตาม  

 เรื่องร้องเรียนที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทั้งหมด 

107 เรื่องนั้น พบว่าสิทธิใน 3 ลำดับแรกที่ถูกละเมิด คือ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินและการจัดการ

ที่ดินมากที่สุด คือ 41 เรื่อง การละเมิดสิทธิแรงงาน รองลงมาคือ 19 เรื่อง และการละเมิดสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 17 เรื่อง   

 สำหรับอำนาจหน้าที่ใหม่ตามรัฐธรรมนูญในเรื่องการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

257 วรรคหนึ่ง (2) (3) และ (4) นั้น  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการใน 3  

ประการหลักๆ ดังนี้ 

 1.  ดำเนินการในเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ    

   มีการแต่งตั้ง “คณะทำงานยกร่างกรอบแนวทางในการดำเนินการเสนอเรื่องและ 

ฟ้องคดีต่อศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ“ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ศึกษาและยกร่างกรอบ

แนวทางในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และการฟ้องคดี 

ต่อศาลยุติธรรม รวมถึงการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรณีผู้ร้องเรียนของให้ส่งเรื่องไปยังศาลต่างๆ ในระหว่างที่ยังไม่มีกลไกรองรับ  

   นอกจากนี้ มีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบตรวจสอบเพื่อฟ้อง

คดี”  มีอำนาจหน้าที่เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อ

ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย   

   ต่อมาได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านกฎหมายและสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรม”  มีอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องขอให้เสนอเรื่อง

และฟ้องคดีต่อศาล และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

 2.  การดำเนินการทางกฎหมาย  

   การเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อ

รองรับอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) (3) และ (4) และมีการจ้าง

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาและจัดทำระเบียบ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และ 

การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม  

 3.  การดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

   ในปีงบประมาณ 2552 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลปกครอง และการฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย จำนวนรวม 103 เรื่อง ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นเรื่องร้องเรียน
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ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการให้รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐานการขอให้ฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินนโยบาย

ของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 84 เรื่อง โดยให้รวมพิจารณาเป็นเรื่องเดียวกัน   

พร้อมทั้งเตรียมการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลและปรึกษาหารือกับสภาทนายความ นอกนั้นเป็นเรื่อง

ร้องเรียนที่สมควรได้รับการพิจารณาและไกล่เกลี่ย 2 เรื่อง และเป็นกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์อีก  

10 เรื่อง และยังอยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานอีก 6 เรื่อง    

 ในปีงบประมาณ 2552 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี โดยมี 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายใน 2 เรื่อง ได้แก่  

      -  ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ....  โดยมีข้อเสนอแนะว่า

ร่าง พรบ.ดังกล่าวมีเนื้อหาบางมาตราที่ขัดต่อหลักการและจำกัดเสรีภาพของประชาชน

ในการชุมนุม โดยมีการกำหนดให้เสรีภาพในการชุมนุมเป็นข้อยกเว้นที่ให้กระทำได้ 

เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐเท่านั้น จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง  

ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 11/2549 ว่าร่างพระราชบัญญัติ

ทางหลวง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ซึ่งบัญญัติให้เพิ่มความเป็น มาตรา 46/1 วรรคหนึ่งว่า 

“.....ห้ามมิให้ผู้ใดชุมนุมกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร 

หรืออาจเป็นอันตรายเสียหายแก่ยานพาหนะหรือผู้ใช้ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากผู้อำนวยทางหลวงหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

ทางหลวง...”  เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 44 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิ

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน  นอกจากนี้ ร่างพรบ.ดังกล่าวยังกำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้อำนาจในการ

สลายการชุมนุมไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  

ไม่เกินกว่าเหตุหรือไม่เกินความจำเป็น ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุล 

ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยฝ่ายตุลาการ และเป็นการลิดรอนสิทธิในการเข้าถึง

ความยุติธรรมของประชาชน และอาจมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ลุแก่อำนาจและเกิดการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากการตรวจสอบได้ 

 ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเสนอว่ารัฐสภาไม่ควรรับ 

หลักการร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. .... และรัฐบาลควรพิจารณา

จัดทำร่างกฎหมายที่ส่งเสริมเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวก

และคุ้มครองการใช้เสรีภาพดังกล่าวของประชาชน  

      -  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 

ด้วยยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว ประกอบกับมีปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินการต่อกรณีต่างๆ จำนวนมาก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า 

มาตรา 190 เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาและจัดทำหนังสือสัญญาระหว่าง
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ประเทศ  ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่าปัญหาความยุ่งยากบาง

ประการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตินั้น มีสาเหตุมาจากการขาดกฎหมายรองรับ มากกว่า

เกิดจากบทบัญญัติของมาตรา 190   ดังนั้น  จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ในมาตรา 190 วรรคห้า ว่า  “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท ขั้นตอน และ

วิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ

ประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุน หรืองบประมาณ

ของประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ...”  เพื่อให้การจัดทำกฎหมายประกอบมาตรา 190  

เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น และลดปัญหาข้อถกเถียงทางกฎหมาย   

 สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น มีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรี

รวมจำนวน 62 เรื่อง ซึ่งเป็นการเสนอโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี 5 เรื่อง ประกอบด้วย (1) สิทธิ

ทางการเมืองและสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ เรื่องสถานการณ์วิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง   

(2) สิทธิในการจัดการที่ดิน เรื่อง ข้อเสนอแนะกรณีนโยบายและการจัดการปัญหาที่ดิน (3) สิทธิ

ชุมชนและสิทธิเกษตรกร เรื่อง ข้อเสนอเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน

และการเจรจา FTA ของประชาคมอาเซียน  (4) สิทธิพลเมือง เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  และ (5) สิทธิชุมชน เรื่อง การปฏิบัติตาม 

กฎหมายทุกขั้นตอน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 67    

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอผ่านรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายกรณี 57 เรื่อง ประกอบด้วย (1) สิทธิชุมชนฐานทรัพยากร สิทธิในทรัพย์สินและการจักการที่ดิน 

43 เรื่อง  (2) สิทธิแรงงาน 10 เรื่อง (3) สิทธิในที่อยู่อาศัย 2 เรื่อง (4) เสรีภาพในการชุมนุมและ 

การแสดงความคิดเห็น 1 เรื่อง และ (5) สิทธิและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล 1 เรื่อง    

	 3.3 บทสรุป 

 การเสริมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้กับประชาชนคงมิใช่งานในความ 

รับผิดชอบขององค์กรหรือสถาบันใดแต่เพียงฝ่ายเดียว  อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างความเป็นธรรม

โดยกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางแพ่ง ทางปกครอง หรือ

แม้แต่ทางรัฐธรรมนูญนั้น อยู่ในขอบอำนาจของศาลแพ่งศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ  

ตามลำดับ   

 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เพื่อช่วยเสริมสร้างและอำนวยความเป็นธรรมและความเสมอภาคผ่านองค์กรอิสระทั้งสอง

องค์กรนี้ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเจตจำนงดังกล่าจะบรรลุผลได้จริงในทางปฏิบัตินั้น จำเป็นต้องทำให้

ประชาชนได้รับรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร รวมถึงต้องแสดงบทบาทในเชิงรุก จัดให้มีช่อง

ทางการเข้าถึงได้อย่างง่ายและหลากหลาย  อีกทั้งต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายหรือภาระของประชาชน

ให้มากที่สุด  

 ทั้งนี้ จากการประมวลภาพรวมในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวรายละเอียดมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าแม้ว่าองค์กรอิสระ
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ทั้งสองจะสามารถแสดงบทบาทในการเสริมสร้างและอำนวยความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้

กับสังคมได้ในระดับที่ดี  ถือว่าเป็นกลไกหรือช่องทางการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

ของประชาชนนอกเหนือไปจากกระบวนการยุติธรรมทางศาล ซึ่งมีข้อจำกัดอยู่พอสมควร แต่สิ่ง

ท้าทายสำคัญที่ต้องเผชิญซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น คือความขัดแย้งหรือการไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคในประเด็นที่เป็นเรื่องของฐานทรัพยากรธรรมชาติสำคัญต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ป่าไม้ หรือแร่ธาตุ โดยที่มีคู่ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน

ภาครัฐ และหรือประชาชนกับภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจหรือกลุ่มทุน โดยที่ภาคประชาชนมีความ

ก้าวหน้าในการหยิบยกหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพตามหลักสากลและหลักการแห่งกฎหมายสูงสุดหรือ

รัฐธรรมนูญ ในขณะที่ภาครัฐและภาคเอกชนหรือกลุ่มทุนมักอยู่ในกรอบแนวคิดและการปฏิบัติแบบ

ดั้งเดิม ทำให้เกิดการดื้อแพ่งหรือเกิดปรากฎการณ์ไม่เคารพและเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองมากขึ้น  

 ด้วยเหตุนี้ องค์กรอิสระทั้งสองต้องแสดงบทบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนว่า

สามารถอำนวยความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

ต่างๆ ได้จริง  ซึ่งต้องทำพร้อมๆ ไปกับการทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักธุรกิจเอกชนหรือกลุ่มทุน 

และประชาชนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักการสากลและหลักการ 

แห่งกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญ ยิ่งไปกว่านั้นแต่ละภาคส่วนต้องยึดมั่นและ ปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาลภาครัฐ (good  governance) หลักธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน  (corporate good 

governance) หลักธรรมาภิบาลภาคประชาสังคม (civil society good governance) และ 

หลักธรรมาภิบาลภาคปัจเจกบุคคล (individual good governance) ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้น

ได้ องค์กรอิสระเองก็ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามสิ่งที่กล่าวมานี้อย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นองค์กรอิสระ 

คงเป็นได้แต่เพียงหน่วยงานหรือสถาบันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคัดง้างกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่เดิม 

หรือเป็นหน่วยงานที่ให้ท้ายภาคประชาชนจนเกินเลยไปจากการเคารพสิทธิเสรีภาพ และละเลยต่อ

การปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองดี หรืออาจเป็นองค์กรอิสระที่อิสระจากสิ่งทั้งปวง ถืออำนาจรัฐแยก

ต่างหากจากหน่วยงานภาครัฐอื่น แต่บทบาทยังคงซ้ำรอยกับหน่วยงานภาครัฐที่เคยมีอยู่เดิม ทำให้ 

“ความเป็นธรรมและความเสมอภาค” ยังคงเป็นเพียงถ้อยคำที่เป็นนามธรรมที่สังคมไทยไม่สามารถ

จับต้องสัมผัสหรือรับรู้ได้ว่ามีอยู่จริง   
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ความปลอดภัย
      

เมื่อกล่าวถึง ความปลอดภัย คนส่วนใหญ่จะมุ่งไปถึงเรื่อง ความปลอดภัยในการ

ทำงาน โดยที่เน้นถึงเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอุปกรณ์การทำงานที่มี

ความเสี่ยง เช่น เครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  

ปี 2528  

“สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป.1 เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ คือ การฝึกอบรมคนงาน

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ติดต่อสื่อสารคนงานถึงความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน เพื่อลด

อุบัติเหตุของโรคจากการทำงาน จัดตั้งแผนการและหน่วยงานรับมือในกรณีที่มีเหตุ

ฉุกเฉิน หรือ อุบัติภัยหมู่ และสืบสวนกรณีอุบัติเหตุและโรคที่เกิดขึ้น”  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันเรื่อง

เกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 44 “บุคคลย่อมมี

สิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน รวมทั้งหลักประกัน

ในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ” 

อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัย ที่จะกล่าวถึงในรายงานต่อไปนี้ ไม่ได้กล่าวเน้นถึง

เรื่องความปลอดภัยในการทำงานหรือการประกอบอาชีพแต่อย่างใด หากแต่เป็นความ

ปลอดภัยในภาพรวมของการดำรงชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น ความปลอดภัย (Safety) 

ในที่นี้ จึงหมายถึง สภาวะที่สังคมมีความปลอดภัย (the condition of being 

safe) เป็นอิสระจากอันตราย (danger) ความเสี่ยง (risk) หรือการบาดเจ็บ 

(injury)2 รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ ล้วนมีนโยบายในการสร้างความ

เชื่อมั่นต่อประชาชนในด้านความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญและเป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างการมีธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

 1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) Safety Officer สืบค้นจาก http://www.panyathai. 
or.th/wiki/index.php  [29 มิถุนายน 2554] 
 2 มาตรการเรื่องความปลอดภัยเหล่านี้ ยึดคำจำกัดความของ  (www.bartleby.com/61/) อ้างถึงใน 
รายงานจับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2550- 2551 บทที่ 10 ความปลอดภัย  
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จากความหมายข้างต้น ปัจจัยหรือตัวชี้วัดที่น่าจะส่งผลต่อระดับความปลอดภัยในภาพรวม

ของการดำรงชีวิตของคนในสังคมจึง ได้แก่ 1) ปัญหาอาชญากรรม 2) ปัญหายาเสพติด และ   

3) อุบัติเหตุจราจร และนอกจากตัวชี้วัดทั้ง 3 แล้ว ในปัจจุบันอาจมีสาธารณภัยอื่นๆ เช่น ภัยจาก

ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น รวมถึง ปัญหาการก่อความไม่สงบ  

ในบ้านเมืองหรือการก่อจลาจล อีกด้วย ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่จะบอกถึงระดับความปลอดภัย

ในสังคมบ้านเราได้ ในรายงานนี้จึงขอกล่าวถึงไว้เป็นตัวชี้วัดลำดับที่ 4 

รายงานในบทนี้ จึงจะกล่าวถึงปัจจัยหรือตัวชี้วัดทั้ง 4 ข้างต้น โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าสถิติ

หรืออัตราการเกิดปัญหาของตัวชี้วัดทั้ง 4 นี้ ถ้ายิ่งมีเกิดขึ้นน้อย ระดับความปลอดภัยในภาพรวมของ

การดำรงชีวิตของคนในสังคมก็จะยิ่งมาก ทั้งนี้ การจะแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะต้อง

อาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่ใช้หลักธรรมาภิบาล จึงจะสามารถสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้น

ได้อย่างถาวร 

 

1 สถิติการเกิดอาชญากรรม 

อาชญากรรม หมายถึง การกระทำที่มีฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย และมีความเสียหายทาง

ด้านศีลธรรม (www.bartleby.com/61/) ซึ่งอาชญากรรมถือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ

ประชาชน  

จากข้อมูลสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจรายเดือนทั่วราชอาณาจักร ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ช่วงระหว่างปี 2544 - 2553 ประกอบด้วยสถิติของอาชญากรรม 5 ประเภท ได้แก่   

1) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ3  2) คดีชีวิตร่างกายและเพศ4  3) คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์5 4) คดี

ที่น่าสนใจ6 และ 5) คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย7 เก็บรวบรวมสถิติการรับแจ้ง และสถิติการจับ  

 3  คดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ ได้แก่ คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา คดีปล้นทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีลักพาเรียกค่าไถ่ และคดี
วางเพลิง 
 4  คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้แก่ คดีฆ่าผู้อื่นทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาหรือกระทำการโดยประมาทที่ทำให้ผู้อื่น  
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ คดีพยายามฆ่า คดีทำร้ายร่างกาย คดีทำร้ายถึงตาย และคดีข่มขืนกระทำชำเรา 
 5  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ได้แก่ คดีปล้นทรัพย์ คดีลักทรัพย์ คดีกรรโชกทรัพย์ คดีรีดเอาทรัพย์ คดีทำให้เสียทรัพย์   
คดีวิ่งราวทรัพย์ และคดีรับของโจร 
 6  คดีที่น่าสนใจ ได้แก่ คดีโจรกรรมรถ คดีลักทรัพย์ในเคหสถาน คดีปล้น-ชิงรถรถโดยสาร คดีข่มขืนและฆ่า คดีฉ้อโกง 
คดียักยอก และคดีที่ผู้เสียหายเป็นชาวต่างประเทศ 
 7  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ได้แก่ คดีปล้นอาวุธปืน คดีการพนัน คดีจำหน่ายสุราเกินเวลาห้าม คดียาเสพติด คดีค้าประเวณี 
คดีเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และเผยแพร่วัตถุลามก 
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ตารางที่ 10.1 อัตราการก่ออาชญากรรมในประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 - 2553 

ปี  
(พ.ศ. / คดี) 

คดีอุกฉกรรจ์     
และ 

สะเทือนขวัญ 

คดีชีวิต 
ร่างกาย  
และเพศ 

คดี 
ประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ 

คดีที่น่า 
สนใจ 

คดีที่รัฐ 
เป็นผู้เสียหาย 

(จับ/ราย) 

2544 

รับแจ้ง 12,089 52,794 97,501 64,389  

จับ 5,231 33,049 50,223 17,520 592,236 

อัตราการจับ 43.27 62.60 51.51 27.21  

2545 

รับแจ้ง 11,706 57,445 101,745 70,070  

จับ 5,419 36,298 50,591 18,991 613,818 

อัตราการจับ 46.29 61.19 49.72 27.10  

2546 

รับแจ้ง 17,340 72,699 99,410 61,283  

จับ 6,058 28,479 36,678 9,524 416,047 

อัตราการจับ 34.94 39.17 36.90 15.54  

2547 

รับแจ้ง 13,648 69,273 98,987 56,135  

จับ 5,700 28,068 35,326 9,073 289,692 

อัตราการจับ 41.76 40.52 35.69 16.16  

2548 

รับแจ้ง 14,430 70,325 113,391 59,294  

จับ 5,694 29,635 38,580 8,908 333,233 

อัตราการจับ 39.46 42.14 34.02 15.02  

2549 

รับแจ้ง 13,092 66,048 112,841 64,132  

จับ 5,480 29,046 40,598 10,364 374,059 

อัตราการจับ 41.86 43.98 35.98 16.16  

2550 

รับแจ้ง 12,176 60,390 109,514 66,218  

จับ 5,499 29,390 45,047 12,296 424,376 

อัตราการจับ 45.16 48.68 41.13 18.57  

2551 

รับแจ้ง 9,927 50,957 100,015 63,055  

จับ 5,155 26,964 46,306 12,840 505,191 

อัตราการจับ 51.93 52.92 46.30 20.36  

2552 

รับแจ้ง 9,002 49,195 88,291 64,581  

จับ 4,917 28,129 37,847 13,195 556,189 

อัตราการจับ 54.62 57.18 42.87 20.43  

2553 

รับแจ้ง 8,311 44,482 83,846 59,472  

จับ 4,577 25,531 39,105 12,933 560,054 

อัตราการจับ 55.07 57.40 46.64 21.75  

ที่มา:  ปรับปรุ ง จากข้ อมู ลสถิ ติ คดี อ าญาที่ น่ า สน ใจราย เดื อนทั่ ว ร าชอาณาจั ก ร , สำนั ก ง านตำรวจแห่ งชาติ   
 (www.royalthaipolice.go.th) 
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จากตารางที่ 10.1 พบว่าตั้งแต่ปี  2544-2553 คดีที่ได้รับแจ้งมากที่สุดในแต่ละปี คือ   

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ในปี  2544 ได้รับแจ้งทั้งหมด 97,501 คดี คิดเป็นร้อยละ 42.99 ของคดี  

ที่ได้รับแจ้งทุกประเภท (ไม่รวมคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) ในปี 2545 – 2551 มีคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

ที่ได้รับแจ้งเพิ่มขึ้น จนกระทั่งปี 2552 จึงลดลงโดยในปี 2552 มีคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่ได้รับแจ้ง 

88,291 คดี และในปี 2553 ได้รับแจ้งจำนวน 83,846 คดี แต่ทั้งนี้ เมื่อเทียบสัดส่วนกับคดีที่ได้รับ

แจ้งทุกประเภทแล้ว ในปี 2552 และ 2553 คิดเป็นร้อยละ 41.83 และ 42.75 ตามลำดับ แนวโน้ม

การลดลงของคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ดังแสดงในแผนภูมิ 10.1 

แผนภูมิ 10.1 จำนวนคดีอาญาที่รับแจ้งระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2553 

ที่มา:  ปรับปรุ ง จากข้ อมู ลสถิ ติ คดี อ าญาที่ น่ า สน ใจราย เดื อนทั่ ว ร าชอาณาจั ก ร , สำนั ก ง านตำรวจแห่ งชาติ   
 (www.royalthaipolice.go.th) 
 

เช่นเดียวกันกับคดีชีวิต ร่างกายและเพศ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการรับแจ้งทั่ว  

ราชอาณาจักรขึ้นลงสลับกันในบางปี  คิดเป็นร้อยละ 20 - 25 ของคดีที่ได้รับแจ้งทุกประเภท (ไม่รวม

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) อย่างไรก็ตาม คดีชีวิต ร่างกายและเพศ เป็นประเภทคดีที่ตำรวจสามารถ

จัดการได้ดีที่สุด โดยดูจากสัดส่วนของการจับต่อการรับแจ้งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า

ร้อยละ 40 ทุกปี ยกเว้นเพียงปี 2546  ในขณะที่ สถิติการรับแจ้งคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ   

หลังจากปี 2546 มีแนวโน้มการรับแจ้งลดลงโดยตลอด ดังแสดงในแผนภูมิ 10.1 สถิติการรับแจ้งของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติในปี 2553 อยู่ที่ 8,311 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของคดีที่ได้รับแจ้ง  

ทุกประเภท (ไม่รวมคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) และในปีเดียวกันนี้มีอัตราการจับสูงถึง ร้อยละ 55.07 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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จากตารางท่ี 10.1 พบว่าตั้ งแต่ปี  2544-2553 คดีท่ีได้รับแจ้งมากท่ีสุดในแต่ละปี คือ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย ์ในปี  2544 ไดรั้บแจง้ทั้งหมด 97,501 คดี คิดเป็นร้อยละ 42.99 ของคดีท่ีไดรั้บ
แจง้ทุกประเภท (ไม่รวมคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย) ในปี 2545 – 2551 มีคดีประทุษร้ายต่อทรัพยท่ี์ไดรั้บ
แจง้เพิ่มข้ึน จนกระทัง่ปี 2552 จึงลดลงโดยในปี 2552 มีคดีประทุษร้ายต่อทรัพยท่ี์ไดรั้บแจง้ 88,291 
คดี และในปี 2553 ได้รับแจ้งจ านวน 83,846 คดี แต่ทั้ งน้ี เม่ือเทียบสัดส่วนกับคดีท่ีได้รับแจ้งทุก
ประเภทแลว้ ในปี 2552 และ 2553 คิดเป็นร้อยละ 41.83 และ 42.75 ตามล าดบั แนวโนม้การลดลงของ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพยเ์ร่ิมตั้งแต่ปี 2548 ดงัแสดงในแผนภูมิ 10.1 

แผนภูมิ 10.1 จ  านวนคดีอาญาท่ีรับแจง้ระหวา่งปี พ.ศ. 2544-2553 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจากขอ้มูลสถิติคดีอาญาท่ีน่าสนใจรายเดือนทัว่ราชอาณาจกัร, ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(www.royalthaipolice.go.th) 

เ ช่นเดียวกันกับคดีชีวิต ร่างกายและเพศ ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา มีสถิติการรับแจ้ง 
ทัว่ราชอาณาจกัรข้ึนลงสลับกันในบางปี  คิดเป็นร้อยละ 20 - 25 ของคดีท่ีได้รับแจง้ทุกประเภท  
(ไม่รวมคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย) อย่างไรก็ตาม คดีชีวิต ร่างกายและเพศ เป็นประเภทคดีท่ีต ารวจ
สามารถจดัการไดดี้ท่ีสุด โดยดูจากสัดส่วนของการจบัต่อการรับแจง้ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมาอยู่
ท่ีกวา่ร้อยละ 40 ทุกปี ยกเวน้เพียงปี 2546  ในขณะท่ี สถิติการรับแจง้คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 
หลงัจากปี 2546 มีแนวโนม้การรับแจง้ลดลงโดยตลอด ดงัแสดงในแผนภูมิ 10.1 สถิติการรับแจง้ของ
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คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์

คดีท่ีน่าสนใจ 
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(แผนภูมิ 10.2) แสดงให้เห็นถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเต็มกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย และ

การตระหนักถึงภัยอันตราย ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันและรักษาสวัสดิภาพของประชาชน  

มีเพิ่มมากขึ้นด้วย จนเป็นเหตุให้คดีร้ายแรงประเภทนี้ลดน้อยลง 

แผนภูมิ 10.2 อัตราการจับกุมคดีอาญา ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2553 

ที่มา:  ปรับปรุ ง จากข้ อมู ลสถิ ติ คดี อ าญาที่ น่ า สน ใจราย เดื อนทั่ ว ร าชอาณาจั ก ร , สำนั ก ง านตำรวจแห่ งชาติ   
 (www.royalthaipolice.go.th) 
 

ส่วนคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีโจรกรรมรถ คดีลักทรัพย์ในเคหสถาน คดีปล้น-ชิงรถ  

รถโดยสาร คดีข่มขืนและฆ่า คดีฉ้อโกง คดียักยอก และคดีที่ผู้เสียหายเป็นชาวต่างประเทศ ยังคงมี

สถิติการรับแจ้งค่อนข้างสูง และคงที่ตลอด 10 ปี ตั้งแต่ปี 2544 - 2553 โดยคิดเป็นร้อยละ 25-30 

ของคดีที่ได้รับแจ้งทุกประเภท (ไม่รวมคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) แต่คดีประเภทนี้มีอัตราการจับ เมื่อ

เทียบสัดส่วนกับสถิติการรับแจ้ง อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่าคดีประเภทอื่นๆ 

ค่อนข้างมาก จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่สามารถคลี่คลายคดีเหล่านี้ได้ 

คดีประเภทสุดท้ายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำแนกไว้ คือ คดีที่รัฐเป็นผู้ เสียหาย   

เป็นประเภทคดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเก็บสถิติข้อมูลไว้แตกต่างจากคดีประเภทอื่นๆ คือ   

ไม่ได้บอกสถิติการรับแจ้ง มีแต่ข้อมูลสถิติการจับเป็นคน และจับเป็นราย ทำให้ไม่สามารถ  

เปรียบเทียบกับคดีประเภทอื่นๆ ได้ โดยที่ในรายงานนี้ ขอกล่าวถึงสถิติการจับ/ราย มีจำนวนสูงถึง  

ห้าแสนกว่ารายต่อปี  ดังแสดงในแผนภูมิ 10.3 โดยปี 2545 มีจำนวนสูงที่สุดถึง 613, 818 ราย   

บทท่ี 10 ความปลอดภยั 

295 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติในปี 2553 อยู่ท่ี 8,311 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของคดีท่ีได้รับแจ้งทุก
ประเภท (ไม่รวมคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย) และในปีเดียวกันน้ีมีอัตราการจับสูงถึง ร้อยละ 55.07 
(แผนภูมิ 10.2) แสดงให้เห็นถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแข็งขนัเต็มก าลงัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจไทย และ
การตระหนกัถึงภยัอนัตราย ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกนัและรักษาสวสัดิภาพของประชาชนมี
เพิ่มมากข้ึนดว้ย จนเป็นเหตุใหค้ดีร้ายแรงประเภทน้ีลดนอ้ยลง 

แผนภูมิ 10.2 อตัราการจบักุมคดีอาญา ระหวา่งปี พ.ศ. 2544-2553 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจากขอ้มูลสถิติคดีอาญาท่ีน่าสนใจรายเดือนทัว่ราชอาณาจกัร, ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(www.royalthaipolice.go.th) 

ส่วนคดีท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ย คดีโจรกรรมรถ คดีลกัทรัพยใ์นเคหสถาน คดีปลน้-ชิงรถรถ
โดยสาร คดีข่มขืนและฆ่า คดีฉ้อโกง คดียกัยอก และคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นชาวต่างประเทศ ยงัคงมีสถิติ
การรับแจง้ค่อนขา้งสูง และคงท่ีตลอด 10 ปี ตั้งแต่ปี 2544 - 2553 โดยคิดเป็นร้อยละ 25-30 ของคดีท่ี
ไดรั้บแจง้ทุกประเภท (ไม่รวมคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย) แต่คดีประเภทน้ีมีอตัราการจบั เม่ือเทียบสัดส่วน
กบัสถิติการรับแจง้ อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีต ่ากวา่คดีประเภทอ่ืนๆ ค่อนขา้งมาก 
จึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่เหตุใดเจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงไม่สามารถคล่ีคลายคดีเหล่าน้ีได ้

คดีประเภทสุดท้ายท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติจ าแนกไว ้คือ คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย เป็น
ประเภทคดีท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติจดัเก็บสถิติขอ้มูลไวแ้ตกต่างจากคดีประเภทอ่ืนๆ คือ ไม่ได้
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ในขณะที่ปี 2547 มีจำนวน 289,692 ราย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าภายหลังจากปี 2547 สถิติคดี

ประเภทนี้มีเพิ่มมากขึ้นโดยตลอด ซึ่งควรมีการศึกษาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว 

แผนภูมิ 10.3 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2553 

ที่มา:  ปรั บปรุ ง จากข้ อมู ลสถิ ติ คดี อ าญาที่ น่ า สน ใจราย เดื อนทั่ ว ร าชอาณาจั ก ร , สำนั ก ง านตำรวจแห่ งชาติ   
 (www.royalthaipolice.go.th) 
 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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บอกสถิติการรับแจง้ มีแต่ขอ้มูลสถิติการจบัเป็นคน และจบัเป็นราย ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกบั
คดีประเภทอ่ืนๆ ได ้โดยท่ีในรายงานน้ี ขอกล่าวถึงสถิติการจบั/ราย มีจ านวนสูงถึงห้าแสนกวา่รายต่อ
ปี  ดงัแสดงในแผนภูมิ 10.3 โดยปี 2545 มีจ านวนสูงท่ีสุดถึง 613, 818 ราย ในขณะท่ีปี 2547 มีจ านวน 
289,692 ราย แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ภายหลงัจากปี 2547 สถิติคดีประเภทน้ีมีเพิ่มมากข้ึนโดยตลอด ซ่ึง
ควรมีการศึกษาหาสาเหตุของการเพิ่มข้ึนดงักล่าว 

แผนภูมิ 10.3 คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย ระหวา่งปี พ.ศ. 2544-2553 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจากขอ้มูลสถิติคดีอาญาท่ีน่าสนใจรายเดือนทัว่ราชอาณาจกัร, ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(www.royalthaipolice.go.th) 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย 592,23 613,81 416,04 289,69 333,23 374,05 424,37 505,19 556,18 560,05
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แผนภูมิ 10.4 สัดส่วนคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละปีระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2553 

ที่มา:  ปรั บปรุ ง จากข้ อมู ลสถิ ติ คดี อ าญาที่ น่ า สน ใจราย เดื อนทั่ ว ร าชอาณาจั ก ร , สำนั ก ง านตำรวจแห่ งชาติ   
 (www.royalthaipolice.go.th) 
 

แผนภูมิ 10.4 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ ไม่รวมคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  

จะเห็นได้ว่าคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีสัดส่วนการเกิดคดีมากคดีประเภทอื่นในทุกๆ ปี โดยมีสัดส่วน

สูงถึงกว่าร้อยละ 40 และตลอด 10 ปีที่ผ่านมายังไม่มีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด ส่วนคดีที่น่าสนใจ

และคดีชีวิตร่างกายและเพศ มีสัดส่วนค่อนข้างสูงและใกล้เคียงกันในแต่ละปี โดยที่คดีชีวิต ร่างกาย

และเพศมีแนวโน้มการเกิดคดีที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถิติคดีที่น่าสนใจรอบ 10 ปี (2544-

2553) กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ แม้จะเป็นคดีที่มีสัดส่วนของ

การเกิดคดีในแต่ละปีไม่มากนัก แต่ยังมีอัตราการเกิดคดีค่อนข้างคงที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็น

ต้องหามาตรการในการป้องกันแก้ไขต่อไป รวมถึงประชาชนเองก็ต้องรู้จักระมัดระวังและป้องกันภัย

ให้กับตนเองเพิ่มขึ้นด้วย      

จากรายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25488   

พบว่า เหยื่ออาชญากรรมในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 45-59 ปี โดยที่เหยื่อ

อาชญากรรมทางเพศมีอายุระหว่าง 18-24 ปี และเหยื่ออาชญากรรมการแอบอ้างใช้ข้อมูลมีอายุ
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แผนภูมิ 10.4 สัดส่วนคดีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีระหวา่งปี พ.ศ. 2544-2553 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจากขอ้มูลสถิติคดีอาญาท่ีน่าสนใจรายเดือนทัว่ราชอาณาจกัร, ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(www.royalthaipolice.go.th) 
 

แผนภูมิ 10.4 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนคดีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี ทั้ งน้ี ไม่รวมคดีท่ีรัฐเป็น
ผูเ้สียหาย  จะเห็นได้ว่าคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์มีสัดส่วนการเกิดคดีมากคดีประเภทอ่ืนในทุกๆ ปี 
โดยมีสัดส่วนสูงถึงกวา่ร้อยละ 40 และตลอด 10 ปีท่ีผา่นมายงัไม่มีแนวโนม้ลดลงแต่อยา่งใด  ส่วนคดี
ท่ีน่าสนใจและคดีชีวติร่างกายและเพศ มีสัดส่วนค่อนขา้งสูงและใกลเ้คียงกนัในแต่ละปี โดยท่ีคดีชีวิต 
ร่างกายและเพศมีแนวโน้มการเกิดคดีท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีสถิติคดีท่ีน่าสนใจรอบ 10 ปี 
(2544-2553) กลบัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ส าหรับคดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั แมจ้ะเป็นคดีท่ีมีสัดส่วน
ของการเกิดคดีในแต่ละปีไม่มากนกั แต่ยงัมีอตัราการเกิดคดีค่อนขา้งคงท่ี ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จ าเป็นตอ้งหามาตรการในการป้องกนัแก้ไขต่อไป รวมถึงประชาชนเองก็ตอ้งรู้จกัระมดัระวงัและ
ป้องกนัภยัใหก้บัตนเองเพิ่มข้ึนดว้ย 
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คดีท่ีน่าสนใจ 28.39 29.08 24.44 23.58 23.03 25.04 26.67 28.16 30.60 30.33
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 42.99 42.22 39.65 41.58 44.05 44.06 44.11 44.66 41.83 42.75
คดีชีวติ ร่างกาย และเพศ 23.28 23.84 28.99 29.10 27.32 25.79 24.32 22.75 23.31 22.68
คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 5.33 4.86 6.92 5.73 5.61 5.11 4.90 4.43 4.26 4.24

สัด
ส่ว

นค
ดที

ีเ่กดิ
ขึน้

ในร
อบ

ปี (
เปอ

ร์เซ็
นต์

) 

สัดส่วนคดีทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปีระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 

 8  สำนักงานกิจการยุติธรรม. รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 (สำรวจ
ภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549).  กระทรวงยุติธรรม, กุมภาพันธ์ 2550 
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ระหว่าง 35-44 ปี ผู้มีอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นเหยื่ออาชญากรรมทุกประเภท  

มากที่สุด รองลงไปคือ กลุ่มพนักงานและลูกจ้างเอกชน ส่วนนักเรียนนักศึกษาจะตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมทางเพศมากที่สุด เหยื่ออาชญากรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยเป็นบ้านอยู่ในเขต

ชุมชนแออัด  

เหยื่ออาชญากรรมร้อยละ 64.5 ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นกับร่างกาย คือ บาดเจ็บจนต้อง

รักษาพยาบาล คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บจากอาชญากรรมทุกประเภท

เฉลี่ย 3,070 บาท คิดเป็นอัตราการหยุดงานหรือสูญเสียเวลาทำงานจากอาการบาดเจ็บเฉลี่ย 5 วัน

ทำงาน ความเสียหายทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่สูญเสียไปจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 

15,845 บาท  

ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สถิติการเกิดอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักรแม้จะมี  

แนวโน้มลดลง ในขณะที่อัตราการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการการป้องกันและปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมลงให้ได้   

ซึ่งจะทำให้ระดับความปลอดภัยของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 

ตารางที่ 10.2  ความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรม 

ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจ หน่วย 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเหยื่ออาชญากรรม  

๏ ไม่ได้รับบาดเจ็บจากอาชญากรรม ร้อยละ 87.9 

๏ ได้รับบาดเจ็บจากอาชญากรรม ร้อยละ 12.1 

- เฉพาะผู้ที่บาดเจ็บที่ต้องรักษาพยาบาล ร้อยละ 64.5 

ความเสียหายคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บ  

รวมอาชญากรรมทุกประเภทต้องใช้จ่ายเฉลี่ย 3,070 บาท 

๏ กรณีอาชญากรรมต่อทรัพย์สินเฉลี่ย 1,628 บาท 

๏ กรณีอาชญากรรมต่อชีวิติร่างกาย เฉลี่ย 4,032 บาท 

ความเสียหายคิดเป็นอัตราการหยุดงานหรือสูญเสียเวลาทำงานจากอาการบาดเจ็บ  

รวมเหยื่ออาชญากรรมหยุดงานเฉลี่ย 5 วัน 

๏ กรณีอาชญากรรมต่อทรัพย์ หยุดงานเฉลี่ย 3 วัน 

๏ กรณีอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย หยุดงานเฉลี่ย 17 วัน 

ความเสียหายคิดเป็นอัตราการขาดรายได้จากอาการบาดเจ็บและจำเป็น 
ต้องหยุดงาน 

 

รวมขาดรายได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บและจำเป็นต้องหยุดงาน เฉลี่ย 6,531 บาท 

๏ กรณีอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน เฉลี่ย 15,000 บาท 

๏ กรณีอาชญากรรมต่อชีวิตร่างกาย เฉลี่ย 5,321 บาท 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

278

คว
าม
ปล
อด
ภัย


ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจ หน่วย 

ความเสียหายคิดเป็นอัตราการหยุดงานหรือสูญเสียเวลางานจากการติดต่อดำเนิน
คดีหรือจัดการธุระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

๏ ต้องหยุดงานหรือสูญเสียเวลางานจากการติดต่อหรือจัดการธุระอื่นๆ โดยใช้เวลา
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 วัน 

ร้อยละ 51.0 

ความเสียหายคิดเป็นอัตราการขาดรายได้เมื่อจำเป็นต้องหยุดงานไปติดต่อ 
ดำเนินคดีหรือจัดการธุระอื่นๆ 

 

๏ เหตุดังกล่าวนี้มีผลทำให้ขาดรายได้เมื่อจำเป็นต้องหยุดงาน คิดเป็นจำนวนเงินเกิน 500 บาท 

ความเสียหายคิดเป็นอัตราการหยุดงานที่สมาชิกในครัวเรือนจำเป็นต้องหยุดงาน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากผู้ประสบเหตุ 

 

๏ สมาชิกในครัวเรือนส่วนหนึ่งจำเป็นต้องหยุดงานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ
จากผู้ประสบเหตุ โดยส่วนใหญ่หยุดงานไม่เกิน 

3 วัน 

ความเสียหายคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่สูญเสียไปจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  

การสูญเสียทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉลี่ยเป็นเงิน 15,845 บาท 

๏ กรณีอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน เฉลี่ย 15,823 บาท 

๏ กรณีอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย เฉลี่ย 4,188 บาท 

ที่มา: รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548, สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2550 
 

แม้ว่า ปัญหาอาชญากรรมนับวันยิ่งทวีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น     

และด้วยความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารและการย้ายถิ่นฐานเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

ส่งผลให้อาชญากรข้ามชาติขยายเครือข่ายไปได้มากขึ้น ประกอบกับการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาทำให้อาชญากรรมซับซ้อนมากขึ้น แต่โดยรวมแล้วประเทศไทยมีแนวโน้มการ  

ก่ออาชญากรรมในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีชีวิต ร่างกายและเพศลดลง ในขณะที่อัตราการ

จับเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แม้จะมีอัตราการเกิดที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2549 แต่ได้ลดลงในปี พ.ศ. 2549 - 2550 ส่วนคดีที่น่าสนใจ มีแนวโน้ม  

การเกิดที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2547 -2550 โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2549 และ ปี 2550 

แล้วพบว่า ปี 2549 มีการเกิดของคดีที่น่าสนใจ 7,589 คดี ส่วนในปี 2550 การเกิดของคดีมี   

8,434 คดี ดังนั้น มีคดีเกิดเพิ่มขึ้น 121 คดี คิดเป็น 0.27% โดยคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์เป็นคดี  

ที่น่าสนใจที่มีจำนวนคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ คดียักยอกทรัพย์ ส่วนคดีที่มีจำนวนการเกิด

น้อยที่สุดคือ คดีปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร (http://www.pdcc-police.com)  

 
2 ปัญหายาเสพติด 

ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติด มาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ที่คณะปฏิวัติ

ภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 

2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนาม

หลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง “คณะกรรมการ
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ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ป.ป.ส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจ

เป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ 

กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้

โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ  

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมาย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้ง

สำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนัก  

นายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่

นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็น

ระบบที่ดีขึ้น และรัฐบาลในแต่ละยุคก็ให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน “ยาเสพติด” ยังคงเป็นปัญหาระดับชาติ ในภาพรวมอาจจะมีความรุนแรง

น้อยกว่าช่วงก่อนประกาศสงครามกับยาเสพติด แต่เริ่มปรากฏปัญหาเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน เนื่องจากสภาพความอ่อนแอของสังคม จริยธรรม ครอบครัวขาดความอบอุ่น รวมถึงเด็ก

และเยาวชนถูกทอดทิ้งสูงขึ้นด้วย 

แผนภูมิ 10.5 สถิตินักโทษคดียาเสพติด 

ที่มา: กรมราชทัณฑ์ (http://www.correct.go.th/mis/statcorrect/1_13.html) 
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แผนภูมิ 10.5 สถิตินกัโทษคดียาเสพติด 
 

 

ท่ีมา: กรมราชทณัฑ ์(http://www.correct.go.th/mis/statcorrect/1_13.html) 

ช่วงปี 2547 รัฐบาลเร่ิมมีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดอยา่งจริงจงัเป็นผลให้จ  านวน
นกัโทษคดียาเสพติดลดลงอย่างเห็นไดช้ดั แต่หลงัจากปี 2549 จ านวนนกัโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด
กลบัมีเพิ่มข้ึน ดงัแสดงในแผนภูมิ 10.5   

สถานการณ์การคา้ยาเสพติด มีแนวโนม้รุนแรงเพิ่มข้ึน พิจารณาจากสถิติการจบักุมคดียาเสพ
ติ ด ตั้ ง แ ต่ ปี  2548 - 2551 ก า ร จั บ กุ ม ค ดี เ พิ่ ม ข้ึ น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง จ า ก  72,595 ค ดี 
เป็น 84,266 คดี 107,454 คดี และ  121,135 คดี ตามล าดับ ผู ้ต้องหาร้อยละ  37.1มีอายุอยู่ในช่วง   
15 - 24 ปี รองลงมาเป็นอาย ุ25 - 29  ปี  

ยาบ้า ยงัคงเป็นตวัยาส าคญัหลกัท่ีมีการค้ามากท่ีสุด โดยสามารถยึดของกลางได้ 21.7 ลา้น
เม็ด รองลงมาเป็นกัญชา 21,041.8 กิโลกรัม และสารระเหย145.2 กิโลกรัม สอดคล้องกับจ านวน
นกัโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดของกรมราชทณัฑ์ท่ีมีนกัโทษชายถูกคุมขงัจากคดีสารเสพติดประเภท
แอมเฟตามีน หรือยาบา้ จ  านวนถึง 60,866 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.44 จากจ านวนนกัโทษคดียาเสพ
ติดทั้งหมด (ดงัแสดงในตารางท่ี 10.3) 
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ช่วงปี 2547 รัฐบาลเริ่มมีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเป็นผลให้จำนวน

นักโทษคดียาเสพติดลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่หลังจากปี 2549 จำนวนนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด

กลับมีเพิ่มขึ้น ดังแสดงในแผนภูมิ 10.5   

สถานการณ์การค้ายาเสพติด มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น พิจารณาจากสถิติการจับกุมคดี  

ยาเสพติดตั้งแต่ ปี 2548 - 2551 การจับกุมคดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 72,595 คดี เป็น 84,266 

คดี 107,454 คดี และ 121,135 คดี ตามลำดับ ผู้ต้องหาร้อยละ 37.1 มีอายุอยู่ในช่วง 15 - 24 ปี 

รองลงมาเป็นอายุ 25 - 29 ปี  

ยาบ้า ยังคงเป็นตัวยาสำคัญหลักที่มีการค้ามากที่สุด โดยสามารถยึดของกลางได้ 21.7 ล้าน

เม็ด รองลงมาเป็นกัญชา 21,041.8 กิโลกรัม และสารระเหย 145.2 กิโลกรัม สอดคล้องกับจำนวน

นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ที่มีนักโทษชายถูกคุมขังจากคดีสารเสพติดประเภท  

แอมเฟตามีน หรือยาบ้า จำนวนถึง 60,866 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.44 จากจำนวนนักโทษคดี  

ยาเสพติดทั้งหมด (ดังแสดงในตารางที่ 10.3) 

ตารางที่ 10.3 จำนวนนักโทษเด็ดขาด คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ แยกตามประเภทตัวยา 

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

เฮโรอีน 3,176 482 3,658 4.46 

กัญชา 1,312 247 1,559 1.9 

ฝิ่น 194 54 248 0.3 

แอมเฟตามีน9 60,866 14,945 75,811 92.44 

สารระเหย 253 28 281 0.34 

มอร์ฟีน 1 8 9 0.01 

โคเคน/ โคเคอีน 31 19 50 0.06 

อื่นๆ 309 88 397 0.48 

รวม 66,142 15,871 82,013 100 

ที่มา:  กรมราชทัณฑ์ (http://www.correct.go.th/mis/statcorrect/1_15.html) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 
 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ยาในกลุ่ม Club Drugs เป็นยาชนิดที่ใช้กันในสถานบันเทิง เช่น ยาอี   

ยาไอซ์ ยาเลิฟ มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มนักค้ารายเก่าที่เป็นรายสำคัญ ที่เคย

ยุติบทบาท หรือหลบหนีการกวาดล้างจับกุมไปในช่วงการประกาศสงครามกับยาเสพติด เริ่มกลับ  

เข้ามามีบทบาท เคลื่อนไหวทำการค้ามากขึ้น กลุ่มนักค้ารายใหม่ ซึ่งเดิมเป็นผู้เสพที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

 9  ยาบ้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภท แอมเฟตามีน (Amphetamine) สารประเภทนี้ 
แพร่ระบาดอยู ่3 รูปแบบด้วยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate) เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) 
เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Metamphetamine Hydrochlride) ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าปัจจุบัน ที่พบอยู่ใน
ประเทศไทยมักพบว่าเกือบทั้งหมดมี เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ผสมอยู่  (ที่มา: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 
http://www.thaidrugpolice.com/drug/amphe.html) 
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ผันตัวเองมาเป็นนักค้ารายย่อย แทนนักค้ารายย่อยเดิมที่ถูกกวาดล้างจับกุม10 ตั้งแต่ปี 2548 พบว่า 

จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้เสพ ผู้ค้าเพิ่มขึ้น มีจำนวนเพิ่มขึ้น และการนำเข้ายาเสพติด ก็พบการลักลอบนำ

เข้ายาเสพติดที่หลากหลายตัวยา ทั้ง ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน ฝิ่นดิบ ไอซ์ เคตามีน และเอ็กซ์ตาซี พื้นที่

นำเข้าสำคัญยังคงอยู่ทางชายแดนภาคเหนือ ในปี 2551 มีสัดส่วนการนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 86.5   

รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 11.8 โดยเป็นการนำเข้าในพื้นที่ชายแดน 44 อำเภอ 

17 จังหวัด เป็นพื้นที่นำเข้าหลัก 18 อำเภอ 8 จังหวัดสำหรับการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียง  

ยาเสพติดโดยการตั้งด่าน/จุดตรวจตอนใน สามารถจับกุมได้ใน 143 ด่าน/จุดตรวจ ใน 49 จังหวัด 

ของกลางยาบ้า 3,263,457 เม็ด คิดเป็นร้อยละ22.2 ของการจับกุมคดีสำคัญทั้งประเทศ เมื่อปลายปี 

2551 พบการลักลอบนำเข้ายาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งคาดว่า

เป็นการนำเข้ามาเพื่อส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปผลิตเป็นไอซ์ หรือหัวเชื้อยาบ้า 

คดียาเสพติด จัดเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง ดูได้จากสถิตินักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดในแต่ละ

ปีมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักโทษคดีเด็ดขาดทั่วประเทศ แม้ในปี 2551 และ 2552   

ดังแผนภูมิ 10.6 จะลดจำนวนลงไปบ้างและเทียบกันแล้วไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนนักโทษเด็ดขาด  

ทั่วประเทศ แต่ก็ถือว่ายังมีจำนวนมากและยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะหา

มาตรการป้องกันและแก้ไข เพราะบุคคลกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในปัญหายาเสพติดเหล่านี้ คือ กลุ่มเยาวชน 

ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติ 

แผนภูมิ 10. 6 สถิตินักโทษเด็ดขาดทั่วประเทศกับคดียาเสพติด  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2552 

ที่มา: กรมราชทัณฑ์ (http://www.correct.go.th/mis/statcorrect/1_14.html) 
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ปลายปี 2551 พบการลกัลอบน าเขา้ยาแกห้วดัท่ีมีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนจากประเทศมาเลเซีย ซ่ึง
คาดวา่เป็นการน าเขา้มาเพื่อส่งต่อไปยงัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อน าไปผลิตเป็นไอซ์ หรือหวัเช้ือยาบา้ 

คดียาเสพติด จดัเป็นปัญหาสังคมท่ีรุนแรง ดูไดจ้ากสถิตินกัโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดในแต่ละ
ปีมีจ านวนมากกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนนกัโทษคดีเด็ดขาดทัว่ประเทศ แมใ้นปี 2551 และ 2552 ดงั
แผนภูมิ 10.6 จะลดจ านวนลงไปบา้งและเทียบกนัแลว้ไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของจ านวนนกัโทษเด็ดขาดทัว่
ประเทศ แต่ก็ถือว่ายงัมีจ  านวนมากและยงัคงเป็นปัญหาร้ายแรงท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องควรจะหา
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข เพราะบุคคลกลุ่มใหญ่ท่ีอยูใ่นปัญหายาเสพติดเหล่าน้ี คือ กลุ่มเยาวชน ซ่ึง
เป็นก าลงัส าคญัในอนาคตของชาติ 
แผนภูมิ 10. 6 สถิตินกัโทษเด็ดขาดทัว่ประเทศกบัคดียาเสพติด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 - 2552 

 
ท่ีมา: กรมราชทณัฑ ์(http://www.correct.go.th/mis/statcorrect/1_14.html) 

ตารางท่ี 10.4 จ  านวนนกัโทษเด็ดขาด คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ แยกตามประเภทคดี 
 

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
เสพ 722 417 1,139 1.39 
ครอบครอง 5,907 1,624 7,531 9.18 
เสพและครอบครอง 5,712 1,090 6,802 8.29 

รวมประเภทเสพ 12,341 3,131 15,472 18.87 
  

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
นกัโทษเด็ดขาดทัว่ประเทศ 157,567 125,834 121,734 108,610 123,860 185,082 199,607
นกัโทษคดียาเสพติด 104,999 81,647 71,863 64,782 72,038 74,942 82,013
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 10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).  ยาเสพติด “มฤตยูร้าย” ทำลายโลก. http://
www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/9834 
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ตารางที่ 10.4 จำนวนนักโทษเด็ดขาด คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ แยกตามประเภทคด ี

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

เสพ 722 417 1,139 1.39 

ครอบครอง 5,907 1,624 7,531 9.18 

เสพและครอบครอง 5,712 1,090 6,802 8.29 

รวมประเภทเสพ 12,341 3,131 15,472 18.87 

จำหน่าย 17,642 5,673 23,315 28.43 

ครอบครองเพื่อจำหน่าย 35,357 6,855 42,212 51.47 

อื่นๆ (ผลิต/นำเข้า/ส่งออก ฯลฯ) 802 212 1,014 1.24 

รวมประเภทจำหน่าย 53,801 12,740 66,541 81.13 

รวมทั้งสิ้น 66,142 15,871 82,013 100 

ที่มา:  กรมราชทัณฑ์ (http://www.correct.go.th/mis/statcorrect/1_16.html) 
 

ตารางที่ 10.5  การริบทรัพย์สิน (มาตรา 27) ตามพระราชบัญญัติมาตรการ 

ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 

ปีงบประมาณ 
ตรวจสอบ ยึดอายัด ประเภททรัพย์สิน (ล้านบาท) 

(ราย) (ล้านบาท) เงินสด เงินฝาก สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

2544 811.0  487.2  106.2  134.3  145.9  100.8  

2545 1,042.0  709.6  123.6  157.4  213.9  214.7  

2546 1,838.0  2,318.0  255.8  356.1  876.0  830.1  

2547 1,059.0  683.5  128.5  114.1  264.9  176.0  

2548 1,238.0  869.8  102.6  151.7  355.1  260.4  

2549 1,639.0  1,036.9  98.4  244.0  331.3  363.2  

2550 1,453.0  595.0  112.2  156.8  255.4  70.6  

2551 1,834.0  768.6  97.1  257.0  338.2  76.3  

2552 2,009.0  929.5  159.5  291.0  348.9  130.1  

2553 1,792.0  1,140.5  137.5  313.5  567.2  122.3  

 

จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่ารัฐบาล  

ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดและพยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว จนส่งผลให้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยลดลง สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ให้กับประชาชนมากขึ้น และจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา  
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ยาเสพติดของรัฐบาล พบว่า ความพึงพอใจในระดับปานกลาง-มากที่สุด มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 

95.6 เหลือเพียงร้อยละ 65.5 ย่อมแสดงให้เห็นว่าในการจัดการกับปัญหาภาครัฐจะต้องคำนึงถึงหลัก

ธรรมาภิบาล เพราะแม้ว่ารัฐจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการ

ลดลงของปริมาณยาเสพติดในท้องตลาด แต่อีกด้านหนึ่งรัฐได้สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยอันเนื่อง  

มาจากวิธีการในการปราบปราม ซึ่งหากไม่นำหลักความโปร่งใสมาใช้ในการจัดการปัญหา โดยเฉพาะ

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกจับกุมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดอย่างไร การปราบปราม

ด้วยวิธีการที่รุนแรงในด้านหนึ่งอาจมีส่วนทำให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในภาพรวมลดลง  

เช่นกัน 

 

4 สถิติอุบัติเหตุจราจร 

จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2553 (ตารางที่ 10.6) พบว่า 

ในปี 2551 มีมูลค่าทรัพย์สินเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและเพศจากอุบัติเหตุจราจร กว่า 5,415   

ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด แต่ภายหลังปี 2551 ความสูญเสียของทรัพย์สินลด

ลง โดยในปี 2553 มูลค่าทรัพย์สินเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและเพศจากอุบัติเหตุจราจร อยู่ที่   

142 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่า 30  เท่าจากปี 2551  จำนวนผู้การบาดเจ็บและเสียชีวิตก็ลดจำนวน  

ลงกว่าครึ่งด้วย ทั้งนี้ น่าจะเป็นผลมาจากการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ 

รวมถึงมาตรการการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสี่แยกต่างๆ เพื่อตรวจจับผู้ละเมิดกฎจราจรอย่างจริงจัง 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรยังถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์    

ตารางที่ 10.6  สถิติคดีจราจรทางบกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ. 2546-

2553 จำแนกตามมูลค่าทรัพย์สินเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล และเพศ 

ปี   
(พ.ศ.) 

มูลค่าทรัพย์สิน 
เสียหาย (บาท) 

เพศ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล 

เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กน้อย 

2545 1,494,936,815 ชาย 10,405 12,316 36,747 

หญิง 2,711 4,490 15,760 

รวม 13,116 16,806 52,507 

2546 1,750,964,040 ชาย 11,431 12,203 44,877 

หญิง 2,581 4,863 17,749 

รวม 14,012 17,066 62,626 

2547 1,623,081,112 ชาย 10,925 12,979 54,049 

หญิง 2,841 5,228 21,908 

รวม 13,766 18,207 28,663 
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ปี   
(พ.ศ.) 

มูลค่าทรัพย์สิน 
เสียหาย (บาท) 

เพศ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล 

เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กน้อย 

2548 3,238,226,110 ชาย 10,124 13,310 52,353 

หญิง 2,734 5,801 22,900 

รวม 12,858 19,111 75,253 

2549 3,643,747,912 ชาย 10,179 12,756 45,442 

หญิง 2,514 5,096 10,996 

รวม 12,693 17,852 56,438 

2550 4,620,398,166 ชาย 9,787 11,293 43,892 

หญิง 2,705 4,696 19,148 

รวม 12,492 15,989 63,040 

2551 5,415,524,563 ชาย 9,011 9,161 40,284 

หญิง 2,550 3,710 17,904 

รวม 11,561 12,871 58,188 

2552 3,815,520,899 ชาย 8,247 7,074 34,473 

หญิง 2,470 3,039 17,410 

รวม 10,717 10,113 51,883 

2553 142,364,815 ชาย 3,812 1,537 7,422 

หญิง 1,203 844 4,117 

รวม 5,015 2,381 11,539 

ที่มา:  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (http://statistic.police.go.th/traff_main.htm) 
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ตารางที่ 10.7  สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์  

ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2553 

ปี (พ.ศ.) การบาดเจ็บ การเสียชีวิต 

ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่ สงกรานต์ 

2546 35,286 37,180 606 559 

2547 45,516 36,642 902 654 

2548 8,547 16,395 469 522 

2549 4,772 5,985 434 476 

2550 4,943 4,805 449 361 

2551 4,903 4,803 401 368 

2552 4,107 4,332 367 373 

2553 3,827 3,802 347 361 

ที่มา:  มูลนิธิเมาไม่ขับ (www.ddd.or.th) 
 

จากสถิติอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างปี 2546-2553 

ของมูลนิธิเมาไม่ขับ พบว่า นับตั้งแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างจริงจัง   

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนขึ้นในปี 2546  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

และปีใหม่ปี 2553 มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการอุบัติเหตุลดลง โดยเทศกาลปีใหม่ 2553   

มีผู้บาดเจ็บ 3,827 คน เสียชีวิต 347 คน อัตราการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับปี 2546  ลดลงจำนวน 

31,459 คน และอัตราการเสียชีวิตลดลงจากปี 2546 จำนวน 259 คน  

ขณะที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 มีผู้บาดเจ็บ 3,802 คน เสียชีวิต 361 คน อัตราการ

บาดเจ็ดลดลงจากปี 2546  จำนวน 33,378 คน และอัตราการเสียชีวิตลดลงจากปี 2546 จำนวน 

198 คน ทั้งนี้ คาดว่าในปีต่อๆ ไปแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ 

น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยการลดลงของอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลวันหยุดนั้น ขึ้นอยู่

กับความเข้มข้นของการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

และเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมาก วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงอาจยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดของการแก้ไข

ปัญหาก็เป็นได้  
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แผนภูมิ 10.7 สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเทศปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

 

แผนภูมิ 10.8 สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเทศปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

บทท่ี 10 ความปลอดภยั 

307 

จากสถิติอุบติัเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานตใ์นระหวา่งปี 2546-2553 
ของมูลนิธิเมาไม่ขบั พบว่า นับตั้งแต่รัฐบาลให้ความส าคญักับปัญหาอุบติัเหตุจราจรอย่างจริงจงั 
โดยเฉพาะการจดัตั้งศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนข้ึนในปี 2546  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่ปี 2553 มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตจากการอุบติัเหตุลดลง โดยเทศกาลปีใหม่  2553 มี
ผูบ้าดเจบ็ 3,827 คน เสียชีวติ 347 คน อตัราการบาดเจบ็เม่ือเทียบกบัปี 2546  ลดลงจ านวน 31,459 คน 
และอตัราการเสียชีวติลดลงจากปี 2546 จ านวน 259 คน  

ขณะท่ีช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี 2553 มีผูบ้าดเจบ็ 3,802 คน เสียชีวติ 361 คน อตัราการบาด
เจด็ลดลงจากปี 2546  จ  านวน 33,378 คน และอตัราการเสียชีวติลดลงจากปี 2546 จ านวน 198 คน 
ทั้งน้ี คาดวา่ในปีต่อๆ ไปแนวโนม้ของการเกิดอุบติัเหตุจราจรในช่วงเทศกาลวนัหยุดต่างๆ น่าจะ
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ปัจจยัการลดลงของอุบติัเหตุจราจรในช่วงเทศกาลวนัหยดุนั้น ข้ึนอยูก่บั
ความเขม้ขน้ของการรณรงคเ์ร่ืองการขบัข่ีปลอดภยั ซ่ึงถือเป็นภาระหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐและ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจอยา่งมาก วธีิการแกปั้ญหาดงักล่าวจึงอาจยงัไม่ใช่วธีิท่ีดีท่ีสุดของการแกไ้ขปัญหาก็
เป็นได ้ 
แผนภูมิ 10.7 สถิติผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุจราจรในเทศปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์
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แผนภูมิ 10.8 สถิติผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรในเทศปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์

 

จากสถิติคดีอุบติัเหตุจราจรทางบกทัว่ราชอาณาจกัรไทยของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ดงั
แสดงในตารางท่ี 10.8 พบวา่ อุบติัเหตุจราจรท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2548 – 2553 นั้น มีสาเหตุจากการขบัรถ
เร็วเกินอตัราท่ีก าหนดเป็นล าดบัแรก และล าดบัท่ี 2 คือ การตดัหน้าอย่างกระชั้นชิด  รองลงไปคือ 
อ า ก า ร เ ม า สุ ร า  ก า รขับ รถ ต ามอ ย่ า ง ก ร ะ ชั้ น ชิ ด  แ ล ะ ก า ร แซ ง รถผิ ด กฎหม า ย  ทั้ ง น้ี  
ไม่นบัรวมสาเหตุอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถระบุได ้ จะเห็นไดว้า่สาเหตุท่ีถูกระบุขา้งตน้เป็นสาเหตุท่ีเกิดจาก
ตวัผูข้บัข่ีท่ีบกพร่องเร่ืองของวนิยัจราจรทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสถาบนัพระปกเกลา้ ท่ี
ไดท้  าการศึกษาวจิยั โครงการประเมินผลนโยบายการป้องกนัอุบติัเหตุจราจร เม่ือปี 2548 ต่อเน่ืองถึงปี 
2551 โดยการสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อศึกษากระบวนการ
ก าหนดนโยบาย สร้างตวัช้ีวดั ผลผลิต และกระบวนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยใช้วิธี
การศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ พบว่า ลกัษณะของผูข้บัข่ีท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ คือ ผูข้บัข่ีท่ีช่ืน
ชอบการขบัรถเร็ว และส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ีรถบรรทุกมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพาหนะประเภท
อ่ืนๆ โดยท่ี ผูข้บัข่ีส่วนใหญ่จะมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางไกล ผูข้บัข่ีพาหนะทุก
ประเภทเช่ือวา่การปฏิบติัตามกฎจราจรจะสามารถป้องกนัอุบติัเหตุได้11  
  

                                                 
11 รายงานฉบบัสมบูรณ์ ส่วนท่ี 1 การวจิยัประเมินผลนโยบายการป้องกนัอุบติัเหตจุราจร. สถาบนัพระปกเกลา้ 2548 
หนา้ 14-17 
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จากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกทั่วราชอาณาจักรไทยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   

ดังแสดงในตารางที่ 10.8 พบว่า อุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2548 – 2553 นั้น มีสาเหตุจากการ

ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนดเป็นลำดับแรก และลำดับที่ 2 คือ การตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด รองลงไป

คือ อาการเมาสุรา การขับรถตามอย่างกระชั้นชิด และการแซงรถผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่นับรวมสาเหตุ

อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถระบุได้  จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ถูกระบุข้างต้นเป็นสาเหตุที่เกิดจากตัวผู้ขับขี่ที่

บกพร่องเรื่องของวินัยจราจรทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ทำการ

ศึกษาวิจัย โครงการประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร เมื่อปี 2548 ต่อเนื่องถึงปี 2551 

โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อศึกษากระบวนการกำหนด

นโยบาย สร้างตัวชี้วัด ผลผลิต และกระบวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิง

คุณภาพและปริมาณ พบว่า ลักษณะของผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถเร็ว 

และส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถบรรทุกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพาหนะประเภทอื่นๆ โดยที่ ผู้ขับขี่

ส่วนใหญ่จะมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางไกล ผู้ขับขี่พาหนะทุกประเภทเชื่อว่าการปฏิบัติ

ตามกฎจราจรจะสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ 11  

 11  รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่วนที่ 1 การวิจัยประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร. สถาบันพระปกเกล้า 2548 
หน้า 14-17 
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จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2550 ดังแสดงในตารางที่ 10.9 ที่มีการจำแนก

ประเภทผู้ใช้รถใช้ถนนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เป็นผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถยนต์ 2 ล้อ หรือ  

ที่บ้านเราเรียกว่ารถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ สูงถึง ร้อยละ 69.7 จากจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนน

ทั้งหมด (นับรวมคนเดินเท้า) โดยกัมพูชาและอินโดนีเซียก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เป็น

ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถยนต์ 2 ล้อ สูงถึงร้อยละ 62.84 และ 61.00 ตามลำดับ เช่นกัน ในขณะที่

บรูไนมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่และโดยสารรถยนต์ 4 ล้อ สูงที่สุดใน

ภูมิภาคนี้ถึงร้อยละ 75.80 

ตารางที่ 10.9  ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  

จำแนกตามประเภทผู้ใช้รถใช้ถนนของกลุ่ม ประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้ใน ปี 2550 

ประเทศ 

ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 
รถยนต์ 4 ล้อ 

ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 
รถยนต์ 2 ล้อ 

ผู้ขี่จักรยาน คนเดินเท้า อื่นๆ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บรูไน 75.80 11.10 1.85 9.20 2.05 

พม่า 46.70 9.60 11.50 30.30 1.90 

มาเลเซีย 23.30 58.00 3.00 10.10 5.60 

กัมพูชา 14.94 62.84 4.72 13.33 4.17 

สิงคโปร์ 14.90 47.70 10.30 27.10 - 

ไทย 11.00 69.70 2.80 8.30 8.20 

อินโดนีเซีย 7.00 61.00 13.00 15.00 4.00 

ที่มา:  ปรับปรุงจาก World Health Organization: WHO (http://apps.who.int/gho/indicatorregistry/App_Main/  
 view_indicator.aspx?iid=246) 
 

นอกจากนี้ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ที่กล่าวถึงสัดส่วนการเสียชีวิตของประชากรมนุษย์

ทั่วโลกที่ เกิดจากสาเหตุต่างๆ พบว่ามีประชากรถึง 1,209,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1   

จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 56,888,000 คน จากสมาชิก WHO 178 ประเทศทั่วโลก ที่มีสาเหตุ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในจำนวนนี้เป็นประชากรเพศชายถึงร้อยละ 76.3 ที่เหลืออีก

ร้อยละ 23.7 เป็นประชากรหญิง สำหรับประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ต่อประชากร 100,000 คนอยู่ที่ 19.6 12 

 12  Estimated road traffic death rate (per 100 000 population) by WHO in 2007 
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ตารางที่ 10.10  สัดส่วนผู้เสียชีวิตทั่วโลก ปี 2550 

 ทั่วโลก ชาย หญิง 

 จำนวน 
‘(000) 

%  
total 

จำนวน 
‘(000) 

% 
จำนวน 
‘(000) 

% 

จำนวนประชากร (000)* 6 737  3 396 50.4 3 340 49.6 

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก  56 888 100.0  30 409 53.5  26 479 46.5 

โรคติดต่อ, การเสียชีวิตแรกเกิดหรือเสีย
ชีวิตในครรภ์มารดา และการขาดสาร
อาหาร 

 15 637 27.5  8 000 51.2  7 637 48.8 

โรคไม่ติดต่อ  36 122 63.5  18 908 52.3  17 214 47.7 

ฯลฯ       

อุบัติเหตุบนท้องถนน  1 209 2.1   923 76.3   286 23.7 

เสียชีวิตจากการบาดเจ็บอื่นๆ  2 410 4.3  1 463 60.7   947 39.3 

การฆ่าตัวตาย   782 1.4   506 64.8   276 35.2 

เหตุรุนแรง   535 0.9   444 83.0   91 17.0 

สงครามและความขัดแย้งทางเชื้อชาติ   182 0.3   156 85.9   26 14.1 

หมายเหตุ * - จากประเทศสมาชิก WHO 178 ประเทศทั่วโลก 
    - จำนวนประชากรทั้งหมดไม่รวมประชากรของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WHO 
ที่มา:    ปรับปรุงจาก World Health Organization: WHO (http://apps.who.int/gho/indicatorregistry/  
   App_Main/view_indicator.aspx?iid=246) 
 

อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและ  

ทรัพย์สิน ความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ ที่จะนำไปสู่การสร้าง

ความปลอดภัยแก่สาธารณะ เช่นเดียวกับปัญหาอื่นๆ การนำหลักการธรรมาภิบาลมาใช้พร้อมกับ  

การสร้างและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ

ด้วยองค์ความรู้แบบสหวิทยาการจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่สาธารณะ 
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5 สาธารณภัย 

สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 255013 หมายความถึง 

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาด

ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น 

อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่

ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ14 และการก่อ

วินาศกรรม15 ด้วย 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความ

รุนแรงและส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่  

ทั่วโลกดังรายงานข่าวที่พบได้บ่อยครั้งในปัจจุบัน สำหรับประเทศไทยกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ได้สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ประจำปี และเผยแพร่ในเว็บไซด์ http://

www.disaster.go.th ซึ่งจากข้อมูลสถิติพบว่ามีสถานการณ์สาธารณภัยใหม่ๆ เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

แม้บางสถานการณ์ จะไม่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและมูลค่าทรัพย์สิน

เป็นจำนวนมาก เช่น ภัยจากสึนามิ ที่เกิดในปี 2547 ซึ่งสร้างความเสียหายหลายพันล้านบาท   

มีจำนวนผู้เสียชีวิตรวมชาวไทยและชาวต่างชาติ 5,309 คน ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงความเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความเสียหายต่อสภาวะการดำรงชีวิตและจิตใจของประชาชน  

ที่มิอาจประเมินมูลค่าได้  

ความเสียหายจากสถานการณ์สาธารณภัยแต่ละปีมีมูลค่าและความเสียหายต่างๆ ไม่เท่ากัน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสถานการณ์ และความร้ายแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บางสถานการณ์ เช่น 

สถานการณ์ภัยหนาว ปี 2552 ไม่มีรายงานความเสียหายเป็นมูลค่าตัวเงิน แต่มีครัวเรือนราษฎรที่ได้

รับผลกระทบถึง 4,961,509 ครัวเรือน ใน 52 จังหวัดของประเทศไทย ในขณะที่บางเหตุการณ์ เช่น 

ภัยจากการคมนาคมและขนส่งมีรายงานมูลค่าความเสียหายสูงถึง 11,159 ล้านบาท ในปี 2552  

 13  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ถูกตราขึ้นเพื่อแทนพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ขอบเขตของสาธารณภัยมี 2 ด้านได้แก่ ด้านสาธารณภัย
และด้านความมั่นคง โดยด้านสาธารณภัย กำหนดไว้ 14 ประเภทภัย ได้แก่ 1) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 2) ภัยจากพายุหมุนเขต
ร้อน 3) ภัยจากอัคคีภัย 4) ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย 5) ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 6) ภัยแล้ง 7) ภัยจากอากาศ
หนาว 8) ภัยจากไฟป่า และหมอกควัน 9) ภัยจากแผ่นดินไวและอาคารถล่ม 10) ภัยจากคลื่นสึนามิ 11) ภัยจากโรคระบาดใน
มนุษย์ 12) ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 13) ภัยจากโรคระบาดสัตว์ และสัตว์น้ำ และ 14) ภัยจากเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  ส่วนด้านความมั่นคง กำหนดไว้ 4 ประเภทภัย ได้แก่ 1) การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม 2) การป้องกันและ
บรรเทาภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด 3) การป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ และ 4) การป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วง 
และก่อการจลาจล 
 14 “ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
 15 “การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือ  
สิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคล  
อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่อความมั่นคงของรัฐ 
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ตารางที่ 10.11  มูลค่าความเสียหายจากสถานการณ์สาธารณภัย ปี พ.ศ. 2552 

สาธารณภัย ปี 2552 
มูลค่าความเสียหาย 

(บาท) 
จำนวนครัวเรือนที่ได้

รับผลกระทบ 

1 ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 11,159,333,959  ไม่มีรายงาน 

2 สถานการณ์อุทกภัย 5,252,613,976  2,308,969 

3 สถานการณ์อัคคีภัย 817,334,839  2,280 

4 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 558,500,000  498 

5 สถานการณ์วาตภัย 207,373,975  110,357 

6 สถานการณ์ภัยแล้ง 108,346,716  4,500,861 

7 สถานการณ์การก่อความไม่สงบ/ ก่อวินาศกรรม 54,208,500  ไม่มีรายงาน 

8 สถานการณ์ฟ้าฝ่า 5,325,720  281 

9 สถานการณ์พายุลูกเห็บ 142,755  34 

10 สถานการณ์ภัยหนาว ไม่มีรายงาน 4,961,509 

  18,163,180,440  11,884,789 

ที่มา:  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (http://61.19.100.58/public/group4/disaster01/disaster_03.htm) 
 

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุการณ์ก่อความ  

ไม่สงบ/ ก่อวินาศกรรม ขึ้น ลักษณะการก่อเหตุ ได้แก่ การวางเพลิง วางระเบิด โจมตีสถานที่ราชการ 

ทำร้ายประชาชน ทำร้ายเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ รวมกว่า 9,000 ครั้ง16 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง   

3,813 คน และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ดังแสดงในตารางที่ 10.11 และปัจจุบันสถานการณ์  

ดังกล่าวยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐก็ยังไม่สามารถหาทางออกให้กับปัญหาดังกล่าวได้  

ตารางที่ 10.12 สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบ/  

ก่อวินาศกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2547 - 2552 

ปี พ.ศ. 
เจ้าหน้าที่ ประชาชน คนร้าย รวม 

เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ 

2547 179 278 271 351 116 10 566 639 

2548 209 409 255 686 10 18 574 1,113 

2549 222 373 410 799 16 15 648 1,187 

2550 221 567 678 1,111 44 9 943 1,687 

2551 155 504 339 455 42 11 536 970 

2552 66 360 440 701 40 4 546 1,065 

รวม 1,052 2,491 2,493 4,103 268 67 3,813 6,661 

ที่มา:  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (http://61.19.100.58/public/group4/disaster01/disaster_03.htm) 
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ความปลอดภัย

ในขณะที่ National Counterterrorism Center:(NCTC) รายงานข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับ

เหตุก่อการร้ายระหว่างปี 2552 พบว่า มีการโจมตีก่อการร้ายประมาณ 11,000 ครั้ง เกิดขึ้นใน   

83 ประเทศ ส่งผลให้มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากกว่า 58,000 ราย และเสียชีวิตอีกเกือบ 15,000 คน   

เหตุโจมตีก่อการร้ายดังกล่าวลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 6 และการเสียชีวิตลดลงประมาณ  

ร้อยละ 5 นับเป็นปีที่สองติดต่อกันสำหรับการลดลงสำหรับการโจมตีก่อการร้ายและการเสียชีวิต โดย

กลุ่มประเทศที่ตกเป็นเป้าของการโจมตีก่อการร้ายและการเสียชีวิตมากที่สุด คือ เอเชียใต้ ซึ่งต่างไป

จากเมื่อ 4 ปีก่อน ที่เป้าหมายของการโจมตีก่อการร้ายจะอยู่ในกลุ่มประเทศตะวันออกใกล้ (Near 

East) นอกจากนี้ ทั้งกลุ่มประเทศเอเชียใต้และตะวันออกใกล้เป็นสถานที่สำหรับการโจมตีก่อการร้าย

รวมกันถึง 2 ใน 3 ของโลก  

ตารางที่ 10.13  สถิติเหตุก่อการณ์ร้ายทั่วโลก 

เหตุการณ์ 2005 2006 2007 2008 2009 

การโจมตีก่อการร้ายทั่วโลก 11,023 14,443 14,435 11,725 10,999 

การโจมตีก่อการร้ายที่เกิดขึ้นโดยที่มี 
การเสียชีวิต, การบาดเจ็บหรือการลักพาตัว 
อย่างน้อย 1 คน 

7,963 11,278 11,097 8,411 7,875 

การโจมตีก่อการร้ายที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย  
1 คน 

5,083 7,412 7,235 5,045 4,764 

การโจมตีก่อการร้ายที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 5,940 7,031 7,200 6,680 6,235 

การโจมตีก่อการร้ายที่มีผู้เสียชีวิต 1 คน 2,853 4,127 3,984 2,870 2,694 

การโจมตีก่อการร้ายที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 
10 คน 

226 295 353 234 234 

การโจมตีก่อการร้ายที่มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย  
1 คน 

3,805 5,774 6,234 4,869 4,536 

การโจมตีก่อการร้ายที่มีผู้ถูกลักพาตัว 
อย่างน้อย 1 คน 

1,156 1,343 1,156 961 877 

จำนวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือ ถูกลักพาตัว 
จากเหตุโจมตีก่อการร้าย 

74,327 74,616 71,856 54,653 58,142 

จำนวนผู้ที่ถูกฆ่าจากเหตุโจมตีก่อการร้าย 
ทั่วโลก 

14,482 20,515 22,736 15,727 14,971 

จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตี 
ก่อการร้ายทั่วโลก 

24,795 38,314 44,139 34,057 34,057 

จำนวนผู้ที่ถูกลักพาตัวจากเหตุโจมตี 
ก่อการร้ายทั่วโลก 

35,050 15,787 4,981 4,869 4,869 

ที่มา :  National Counterterrorism Center (NCTC), 2010 

 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

294

คว
าม
ปล
อด
ภัย


6 บทสรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะ 

ประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นก่อให้เกิด

ปัญหาต่อเนื่องไม่สิ้นสุด แม้จำนวนอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลง และภาครัฐพยายามใช้เทคโนโลยี

หรือนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อคลีคลายปัญหา หากได้ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนนัก เช่นเดียวกับ

ปัญหาอุบัติเหตุจราจร และคดียาเสพติด ที่ยังไม่มีมาตรการใดจะสามารถช่วยขจัดปัญหาได้อย่าง  

เด็ดขาด ซ้ำยังมีปัญหาสาธารณภัยใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติและการก่อความไม่สงบ

ไปจนถึงการก่อการร้าย เหล่านี้ คือ ปัญหาที่จะทำให้ระดับความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคน  

ในสังคมลดลง 

การสร้างความปลอดภัยแก่สาธารณะเป็นพันธกิจสำคัญที่ผู้บริหารประเทศทุกยุคทุกสมัย   

ต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอุบัติเหตุ

จราจร ปัญหายาเสพติด รวมไปถึงสาธารณภัยต่างๆ มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง เครือข่ายและ

ขอบเขตของปัญหาก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในขอบเขตของชุมชน หรือภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น 

หากแต่เชื่อมโยงต่อเนื่องไปสู่สังคมโลกทั่วถึงกันหมด อย่างไรก็ดี วิธีการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลนั้นก็ยังต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ และจำต้องอาศัยความเข้าใจลักษณะเฉพาะของ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกระดับทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม

วางแผน ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็น  

หลักธรรมาภิบาลที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนได้พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด หรือปัญหาอุบัติเหตุจราจร  

นอกจากใช้หลักการมีส่วนร่วมแล้ว ภาครัฐก็ต้องมีกระบวนการที่สำคัญอีกประการ คือ   

การกระจายอำนาจ (decentralization) โดยต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้าน

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะของการเติบโตของเมืองเพียง  

เมืองเดียว ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด ลดปัญหายาเสพติด และลดอาชญากรรมใน

ชุมชนแออัด อักทั้งยังเป็นการกระจายความเท่าเทียม (equality) สร้างความเสมอภาคให้แก่

ประชาชนทั่วทั้งประเทศอีกด้วย  
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การสนับสนุนทางสังคม
(SocialSupport)



แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เป็นแนวคิดทาง

สังคมที่ว่าด้วยการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นด้านวัตถุหรือจิตใจ การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความช่วยเหลือที่บุคคลได้รับ

จากเครือข่ายทางสังคม ทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเห็นคุณค่าในตนเอง และได้รับความช่วยเหลือแนะนำ 

(Brant and Weinert, 1985: 2) 

การจัดสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดย

มุ่งให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนฉบับดังกล่าวได้กำหนดขอบข่ายการศึกษาการจัด

สวัสดิการสังคมของประเทศไทย โดยอิงจากความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ใน 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) พร้อม 

จัดแบ่งองค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมที่สำคัญออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1.  บริการสังคม (Social Service) มุ่งศึกษาการจัดบริการสังคมโดยภาครัฐ

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนเป็นการทั่วไป 4 ด้านหลัก ได้แก่ 

ด้านการศึกษา การสาธารณสุข สิ่งอำนวยความสะดวก และที่พักอาศัย 

 บริการสังคม หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลและเอกชนที่มีต่อ

ประชาชนในการจัดสรรบริการ เพื่อสร้างเสริมชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของ

ประชาชน ด้วยจุดมุ่งหมายของการป้องกัน การบำบัดความเดือดร้อน การสร้างเสริม

และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

เป็นสุขตามอัตภาพ ทั้งนี้ การบริการทางสังคมจะแตกต่างจากบริการสาธารณะและ

สาธารณูปโภคด้วยปัจจัยของการเป็นบริการที่มุ่งเน้นสวัสดิภาพของบุคคลมากกว่า 

การจัดสรรบริการทางกายภาพ เพื่อชุมชนและโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

2.  การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) มุ่งศึกษาเน้นการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ประสบปัญหาเดือดร้อน และ

ไม่สามารถช่วยตนเองได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ อาทิ 

สถานสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ และปัจจัยสี่ 
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 การช่วยเหลือทางสังคม หมายถึง การช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน ฝ่ายผู้ให้

บริการ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จะต้องมีการค้นหาและสำรวจข้อเท็จจริงว่าผู้ที่จะได้รับ

บริการนั้นมีปัญหายากจน หรือเดือดร้อนจริงสมควรแก่การให้บริการช่วยเหลือ 

3.	การประกันทางสังคม (Social Insurance) มุ่งศึกษาการจัดสวัสดิการที่เป็นการคุ้มครอง

ของผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคเศรษฐกิจ เพื่อให้มีความมั่งคงทางด้านรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย

ศึกษาจากกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนรวมเพื่อการ

เกษียณอายุ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนออมแห่งชาติ 

 การประกันทางสังคม หมายถึง มาตรการในการจัดบริการสวัสดิการสังคม เพื่อคุ้มครอง

ป้องกันประชาชนที่มีรายได้ประจำไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน เมื่อต้องสูญเสียรายได้ทั้งหมดหรือ 

บางส่วน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ ให้มีหลักประกันด้านการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น 

4.	การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน มุ่งศึกษาเน้นการจัดสวัสดิการสังคมโดยภาคส่วน

ต่างๆ เป็นผู้จัดบริการเสริมจากส่วนที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้จัด โดยมองการจัดบริการในเชิงพื้นที่ 

ประกอบด้วย สวัสดิการชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนโดยภาคธุรกิจ (CSR) นอกจากนี้ ยังให้

ความสำคัญกับการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบการประกันภัยอีกด้วย 


การเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานแห่งการดำรงชีวิต

	 รายได้

รายได้เป็นตัวแปรที่บอกถึงความสามรถของผู้ที่มีรายได้ในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรของ

สังคมเพื่อหารดำรงชีวิต หากรายได้ไม่เพียงพอย่อมไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานแห่งการดำรงชีวิต

และก่อให้เกิดหนี้สิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 

ครัวเรือน ปี 2552 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของ

ครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 

2552) จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล จำนวนครัว

เรือนตัวอย่างประมาณ 52,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้

ในการ ยังชีพเท่านั้น จึงไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/ที่ดิน และเงินออม ซึ่งสรุปผลการสำรวจ 

ที่สำคัญ ได้ดังนี้ 

	 	 1.	รายได้ครัวเรือน	ปี	2552	

 จากผลการสำรวจ ในปี 2552 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,903 

บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน (ร้อยละ 72.0) ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือน (ร้อยละ 40.3) 

จากการทำธุรกิจ (ร้อยละ 20.3) และจากการทำการเกษตร (ร้อยละ 11.4) และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิด

จากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ (ร้อยละ 10.2) 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

298

กา
รส
นับ
สน
ุนท
าง
สัง
คม


รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย (ร้อยละ 1.6) นอกจากนั้นยังมีรายได้ในรูปสวัสดิการ/สินค้าและ

บริการต่างๆ (ร้อยละ 14.5) 

	 2.	 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน	

 ปี 2552 ครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี 2552 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 16,205 บาท  

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ร้อยละ 34.2 เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ซึ่งในจำนวนนี้มีค่าเครื่องดื่มที่เป็น

แอลกอฮอล์ร้อยละ 1.4) รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน (ร้อยละ 20.1)  

ใช้เกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ (ร้อยละ 17.7) ใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า (ร้อยละ 

5.4) ในการสื่อสารร้อยละ 3.1 ใช้ในการบันเทิง/การจัดงานพิธีและในการศึกษาร้อยละ 2.3 และ 2.1 

ตามลำดับ ค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 1.9) กิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 1.1  

แต่อย่างไรก็ตามพบว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย 

ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย สูงถึงร้อยละ 12.1 

	 3.	 หนี้สินของครัวเรือน	ปี	2552	

 ครัวเรือนทั่วประเทศ มีหนี้สินร้อยละ 60.9 โดยมีจำนวนหนี้สินเฉลี่ย 134,699 บาท 

ต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.7) เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน คือซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 

34.3 ใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 30.8 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น 

สำหรับหนี้ใช้ทำธุรกิจจะสูงกว่าการเกษตร ร้อยละ 2.1 

	 4.	 ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ	และนอกระบบ	ปี	2552	

 ครัวเรือนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินในระบบ โดยเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบอย่าง

เดียวร้อยละ 82.4 และเป็นครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบร้อยละ 9.7 สำหรับ 

ครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 7.9 และพบว่าจำนวนเงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้ 

ในระบบสูงกว่านอกระบบ ถึง 18 เท่า (127,715 และ 6,984 บาท ตามลำดับ) 

	 5.	 จำนวนหนี้สินในระบบ	และนอกระบบ	จำแนกตามวัตถุประสงค์	ปี	2552	

 ครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบทั่วประเทศ ในปี 2552 พบว่าการก่อหนี้เพื่อใช้ในการซื้อบ้าน

และที่ดินสูงที่สุด คือร้อยละ 35.3 อาจเป็นผลจากมาตรการ การกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย

การลดภาษีในการซื้อ/โอนบ้าน รองลงมาใช้ในการอุปโภคบริโภค คือร้อยละ 30.6 สำหรับใช้ทำธุรกิจ

และทำการเกษตรใกล้เคียงกันคือร้อยละ 15.6 และ 14.3 ตามลำดับ ส่วนหนี้เพื่อใช้ในการศึกษา 

มีเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น สำหรับครัวเรือนที่มีหนี้สินนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ใน

การอุปโภคบริโภค คือร้อยละ 33.8 รองลงมาเพื่อใช้ทำธุรกิจ ใช้ซื้อบ้านและที่ดิน และใช้ทำการ

เกษตร คือร้อยละ 27.7 17.0 และ 11.7 ตามลำดับ สำหรับหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 2.7 

เท่านั้น 
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	 6.	 การเปรียบเทียบรายได้	ค่าใช้จ่าย	และหนี้สินของครัวเรือนรายภาค	ปี	2552	

 เมื่อพิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนเป็นรายภาค พบว่ากรุงเทพฯ และ 

3 จังหวัดคือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่นมาก คือ 

37,732 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายและจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุดเช่นเดียวกัน คือ 27,988 และ 

199,608 บาท ตามลำดับ และมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ร้อยละ 74.2 และพบว่าครัวเรือน 

ในภาคกลางเป็นภาคที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงสุดถึงร้อยละ 81.6 ซึ่งจะทำให้เกิดการออม 

หรือชำระหนี้ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ (ภาคใต้/เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่าง 

ร้อยละ 75-80) 

	 7.	 การเปรียบเทียบรายได้	ค่าใช้จ่าย	และหนี้สินของ1/	ครัวเรือนปี	2552	ตาม
สถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมของครัวเรือน	(ตามอาชีพ)	

 เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่าครัวเรือนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ/นักวิชาการ/นักบริหาร 

มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดถึง 48,745 บาท รองลงมา ได้แก่ครัวเรือนของผู้ดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่เกษตร 

เสมียน/พนักงาน/ผู้ให้บริการและครัวเรือนผู้ถือครองทำการเกษตรที่เช่าที่ดิน/ทำฟรี (26,697 

20,169 และ 17,765 บาท ตามลำดับ) และรายได้ต่ำสุด คือครัวเรือนผู้ทำประมง/ป่าไม้/ล่าสัตว์/ 

หาของป่า (8,818 บาท)  และพบว่า ครัวเรือนอาชีพใดมีรายได้สูง ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายและจำนวน

เงินที่เป็นหนี้สูงเช่นเดียวกัน 

	 8.	 การเปรียบเทียบรายได้	ค่าใช้จ่าย	และหนี้สิน	ต่อรายได้	ปี	2543	-	2552	

 เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศตั้งแต่ปี 

2543 ถึง 2552 มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการยังชีพ และพบว่ารายได้และค่าใช้

จ่ายฯ ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2552 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ รายได้เพิ่มจาก 12,150 เป็น 20,903 บาท และ 

ค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มจาก 9,848 เป็น 16,205 บาท ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้ และ

ค่าใช้จ่ายฯ ในปี 2552 พบว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการยังชีพ 4,698 บาทต่อครัวเรือน 

หรือประมาณ 1,424 บาทต่อคน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการชำระหนี้เช่น ชำระค่าเช่าซื้อบ้าน/

ที่ดิน เป็นต้น หนี้สินต่อรายได้ครัวเรือนในปี 2547 จะสูงสุดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม  

พบว่ามีแนวโน้มลดลงตามลำดับ จาก 7.0 เท่า เป็น 6.3 เท่าในปี 2550 และเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เล็กน้อย ในปี 2552 เป็น 6.4 เท่า 

	 9.	 การเปรียบเทียบอัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้และจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนทั้งสิ้น	ปี	2543	-	2552	

 ในภาพรวมครัวเรือนที่มีหนี้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2547 จาก 

ร้อยละ 56.3 เป็น 66.4 แต่เริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2552 จากร้อยละ 64.4 เป็น 60.9 

แต่จำนวนเงินที่เป็นหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2552 คือ จาก 68,405 เป็น 

134,699 บาท 
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	 10.	 การเปลี่ยนแปลงรายได้	ค่าใช้จ่าย	และหนี้สินของครัวเรือน	ปี	2550	-	2552	

 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน 

ทั่วประเทศ พบว่าเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราการเพิ่มที่แตกต่างกัน กล่าวคือ รายได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นมาก

กว่าค่าใช้จ่ายเล็กน้อย (ร้อยละ 5.8 และ 5.7 ต่อปี ตามลำดับ) ทำให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้

ลดลงจากร้อยละ 77.7 ในปี 2550 เป็น 77.5 ในปี 2552 สำหรับหนี้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือน 

ที่เป็นหนี้มีจำนวนลดลงร้อยละ 1.9 แต่จำนวนเงินที่เป็นหนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 

	 11.	 การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน	ปี	2550	-	2552	

 ในการวิเคราะห์การกระจายรายได้ โดยได้จัดแบ่งครัวเรือนทั่วประเทศเป็น 10 กลุ่ม 

เท่าๆ กัน และนำมาเรียงลำดับตามรายได้ประจำต่อคนต่อเดือนจากน้อยไปมาก (กลุ่มที่ 1 มีรายได้

ต่ำสุด และกลุ่มที่ 10 มีรายได้สูงสุด) พบว่า กลุ่มที่มีรายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งของรายได้ประมาณ 33.5 

ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุด มีส่วนแบ่งของรายได้เพียงร้อยละ 2.4 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าความ

เหลื่อมล้ำของรายได้มีแนวโน้มลดลง กล่าวคือครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดมีส่วนแบ่งของรายได้ 

ลดลงจากร้อยละ 33.7 ในปี 2550 เป็น 33.5 ในปี 2552 ขณะกลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดมีส่วนแบ่งของ

รายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2552 และพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของ

ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านการกระจายรายได้ของครัวเรือนทั้ง 10 กลุ่ม มีค่าลดลง

จาก 0.418 ในปี 2550 เป็น 0.408 ในปี 2552 

 สำหรับรายได้ประจำต่อคนต่อเดือน  โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 5,494 บาท ในปี 2550  

เป็น 6,319 บาท ในปี 2552 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม คือครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด มีรายได้ประจำ 

ต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 24,142 เป็น 26,678 บาท และครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุด มีรายได้ประจำ

ต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 1,001 เป็น 1,169 บาท 

ตารางที่ 11.1 เส้นความยากจน จำแนกตามภาค ปี 2541 - 2552  

(หน่วย: บาท/คน/เดือน) 

ภาค 
2541	

(1998) 
2543	

(2000) 
2545	

(2002) 
2547	

(2004) 
2549 

(2006) 
2550 

(2007) 
2551	

(2008) 
2552	

(2009) 

กรุงเทพมหานคร    1,696     1,736     1,801     1,853     2,020     2,065     2,159     2,135  

กลาง    1,211     1,227     1,277     1,339     1,476     1,515     1,645     1,652  

เหนือ    1,023     1,019     1,078     1,131     1,266     1,326     1,468     1,485  

ตะวันออกเฉียงเหนือ       998        993     1,040     1,078     1,240     1,316     1,467     1,473  

ใต้    1,033     1,034     1,096     1,164     1,340     1,383     1,525     1,547  

ทั่วประเทศ    1,130     1,135     1,190     1,242     1,386     1,443     1,579     1,586 

ที่มา :  ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
 ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 
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 จากตารางเห็นได้ว่าเส้นความยากจนของทุกภาคทั่วทั้งประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเส้นความ

ยากจน (Poverty line) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดภาวะความยากจน โดยคำนวณจากต้นทุนหรือ 

ค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

ซึ่งจะทำให้มองเห็นสาเหตุของความยากจนที่เพิ่มขี้นทุกปีในประเทศของเรานั้นก็เพราะว่า สาเหตุ

สินค้าบริการและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนเรามีจำนวนมากขึ้นและราคาสูงขึ้นนั่นเอง 

ตารางที่ 11.2  สัดส่วนครัวเรือนยากจน  

จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ภาคและเขตพื้นที่ ปี 2549-2552 

หน่วย : ร้อยละ 

เพศหัวหน้า 
ครัวเรือน 

ภาค เขตพื้นที่ 2549 2550 2551	 2552	

ชาย ทั่วประเทศ ในเขตเทศบาล 3.27  2.92  2.71  2.62  

นอกเขตเทศบาล 11.33  10.45  10.70  9.78  

รวม 8.89  8.16  8.23  7.50  

หญิง ทั่วประเทศ ในเขตเทศบาล 3.39  3.11  2.89  2.87  

นอกเขตเทศบาล 11.03  9.24  12.36  8.59  

รวม 8.42  7.09  8.98  6.54  

รวม ทั่วประเทศ ในเขตเทศบาล 3.31  2.98  2.77  2.71  

นอกเขตเทศบาล 11.24  10.08  11.20  9.41  

รวม 8.74  7.82  8.47  7.18 

ที่มา :  ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   
 ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช. 


 จากตารางจะเห็นได้ว่าจำนวนหัวครัวเรือนที่เป็นหญิงมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 

หัวเรือนที่เป็นชายอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  ในปี  2551 หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นหญิงมีถึง

ร้อยละ 8.98 ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นชายมีร้อยละ 8.23 ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าปัจจุบันผู้หญิง 

มีบทบาทในการทำงานและในสังคมเพิ่มมากขึ้น 
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ตารางที่ 11.3  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)  

ของรายได้จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่ ปี 2541-2552 

ปี พ.ศ. ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ เขตเมือง เขตชนบท 

2541	 0.507  0.415  0.443  0.462  0.460  0.491  0.465  0.450  

2543	 0.522  0.417  0.448  0.469  0.483  0.476  0.471  0.468  

2545	 0.507  0.438  0.437  0.467  0.469  0.464  0.473  0.448  

2547	 0.493  0.422  0.433  0.478  0.448  0.445  0.461  0.445  

2549 0.511  0.452  0.443  0.483  0.494  0.473  0.478  0.479  

2550 0.497  0.468  0.422  0.469  0.468  0.460  0.473  0.457  

2552	 0.485  0.468  0.414  0.446  0.463  0.477  0.477  0.440  

ที่มา :  ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
 ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 


ตารางที่ 11.4 สัดส่วนรายได้ของประชากร  

จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (Quintile by Income) ปี2541-2552 

กลุ่มประชากรตามระดับรายได้ 
สัดส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ) 

2541	 2543	 2545	 2547	 2549 2550 2552	

กลุ่ม 20% ที่ 1 (จนที่สุด) 4.30  3.95  4.23  4.54  4.03  4.41  4.79  

กลุ่ม 20% ที่ 2 7.75  7.27  7.72  8.04  7.69  8.04  8.36  

กลุ่ม 20% ที่ 3 12.00  11.50  12.07  12.41  12.13  12.42  12.57  

กลุ่ม 20% ที่ 4 19.82  19.83  20.07  20.16  20.04  20.20  20.08  

กลุ่ม 20% ที่ 5 (รวยที่สุด) 56.13  57.45  55.91  54.86  56.11  54.93  54.19  

รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

สัดส่วนกลุ่มที่5/กลุ่มที่1(เท่า)     13.06      14.55      13.23      12.10      13.92      12.47      11.31  

ที่มา :  ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ    
 ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช.  
  

จากตารางพิจารณาสัดส่วนรายได้ของประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุประชากรตามระดับ 

รายได้ (Quintile by Income) ช่องว่างระหว่างรายได้ จะเห็นว่า กลุ่มคนที่รวยที่สุดร้อยละ 20  

มีส่วนแบ่งรายได้เกินครึ่งของรายได้ทั้งหมด และสัดส่วนช่องว่างระหว่างกลุ่มคนรวยกับคนจนที่มี 

รายได้สูงสุดและต่ำสุดร้อยละ 20 ที่มีแนวโน้มลดลง (จาก 13.06 เท่าในปี 5241 เป็น 11.31 เท่า 

ในปี 2552) 

แนวทางแก้ปัญหาของรัฐบาลโดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ

พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

303

การสนับสนุนทางสังคม

ในระดับฐานราก สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถ

ที่จะกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดลงไปได้ การดำเนินงานของรัฐบาลที่เกิดขึ้นต้อง

มีการติดตามประเมินผลให้ชัดเจน และคำนึงถึงชุมชนหรือพื้นที่ที่มีความยากจนสูงสุด   

ตารางที่ 11.5 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย  

จำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ทั่วประเทศ (Quintile by Income) ปี 2541-2552 

กลุ่มประชากร 
ตามระดับรายได้ 

2541	 2543	 2545	 2547	 2549 2550 2552	

รายได้เฉลี่ยของประชากร (บาท/คน/เดือน) 

กลุ่ม 20% ที่ 1 (จนที่สุด) 722  666  817  982  1,057  1,224  1,503  

กลุ่ม 20% ที่ 2 1,300  1,226  1,494  1,741  2,016  2,231  2,622  

กลุ่ม 20% ที่ 3 2,013  1,938  2,334  2,686  3,179  3,449  3,941  

กลุ่ม 20% ที่ 4 3,325  3,343  3,882  4,367  5,254  5,608  6,299  

กลุ่ม 20% ที่ 5 (รวยที่สุด) 9,417  9,687  10,808  11,874  14,707  15,248  16,993  

รวม 3,356  3,372		 3,867  4,331		 5,243		 5,552		 6,272  

การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของประชากร (ร้อยละ) 

กลุ่ม 20% ที่ 1 (จนที่สุด) 15.91 -7.72 22.68 20.20 7.60 15.79 22.86 

กลุ่ม 20% ที่ 2 15.55 -5.66 21.80 16.56 15.76 10.67 17.53 

กลุ่ม 20% ที่ 3 14.25 -3.69 20.40 15.11 18.35 8.48 14.28 

กลุ่ม 20% ที่ 4 12.16 0.53 16.12 12.50 20.31 6.74 12.32 

กลุ่ม 20% ที่ 5 (รวยที่สุด) 11.95 2.86 11.57 9.87 23.86 3.68 11.44 

รวม 12.67 0.50 14.68 11.99 21.06 5.90 12.97 

ที่มา :  ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
 ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช.  
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ตารางที่ 11.6 อัตราร้อยละของครัวเรือน  

จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2552 

ลักษณะของครัวเรือน 

ทั่วราชอาณาจักร   
Whole kingdom 

ภาค   
Region 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

กรุงเทพ 
มหานคร 

กลาง เหนือ 
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

Total Municipal 
area 

Non - 
municipal 

area 

Bangkok 
metropolis 

Central North Northeast South 

ลักษณะที่อยู่อาศัย 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ตึก 47.2 64.2 39.2 67.6 60.1 34.8 31.4 64.8 

ไม้ 26.2 17.7 30.2 17.7 24.9 40.2 24.8 17.7 

ครึ่งตึกครึ่งไม้ 25.2 17.3 28.9 13.7 13.2 23.3 42.8 15.7 

วัสดุไม่ถาวร 0.6 0.2 0.8 0.1 0.7 1.3 0.4 0.5 

วัสดุที่ใช้แล้ว 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 a/ 

อื่น ๆ 0.6 0.5 0.7 0.5 1.0 0.4 0.3 1.4 

สถานภาพการครอบครอง 
ที่อยู่ 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เป็นเจ้าของที่ดิน/บ้าน 77.5 56.7 87.3 44.9 60.3 89.3 92.7 80.3 

เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน 2.6 4.0 1.9 5.6 4.2 1.1 1.5 2.2 

เป็นเจ้าของบ้านบนที่ดิน
สาธารณะ 

1.0 1.5 0.8 2.7 1.7 0.8 0.3 0.4 

เช่าซื้อ 1.1 2.0 0.6 1.9 2.9 0.1 0.1 0.6 

เช่า 12.1 28.8 4.2 38.2 21.4 4.1 2.4 10.3 

อยู่โดยผู้อื่นเสียค่าเช่าให้ 0.9 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9 0.6 1.4 

อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า 4.8 6.0 4.3 5.8 8.6 3.7 2.4 4.8 

a/ ไม่พบตัวอย่างในการสำรวจ         


จากตารางอัตราร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครองและ

ภาค จะเห็นได้ว่าลักษณะที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นตึก ร้อยละ 47.2 มีเพียงร้อยละ 0.2  

ที่ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นวัสดุที่ใช้แล้ว ในส่วนของสภาพการครอบครองที่ดิน ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของ

ที่ดินหรือเป็นบ้านของตนเองมีมากถึงร้อยละ 77.5 และน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 0.9 เป็นลักษณะการ

ครอบครองอยู่โดยผู้อื่นเสียค่าเช่าให้ 



การมีงานทำและการว่างงาน

	 โครงสร้างกำลังแรงงาน

ผลการสำรวจในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 53.72 

ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานประมาณ 39.50 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.5 ของประชากร 
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(ชายร้อยละ 81.0 และหญิงร้อยละ 66.4) เป็นผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน 14.22 ล้านคน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 26.5 (ชายร้อยละ 19.0 และหญิงร้อยละ 33.6) 

สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ	

 1.  ผู้มีงานทำ จำนวน 39.19 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  

(ชายร้อยละ 99.1 หญิงร้อยละ 99.3) 

 2.  ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ไม่มีงานทำและพร้อมที่จะทำงาน มีจำนวน 2.7 แสนคน หรือคิดเป็น

อัตราการว่างงานร้อยละ 0.7 (ชายร้อยละ 0.8 และหญิงร้อยละ 0.5) 

 3.  ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงานและไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากจะรอทำงาน 

ในฤดูกาลต่อไป มีจำนวน 4 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 0.1 (ชายร้อยละ 0.1 และหญิง 

ร้อยละ 0.1) 

ตารางที่ 11.7 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

(หน่วย:  ล้านคน) 
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จากตารางอตัราร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลกัษณะของครัวเรือน เขตการปกครองและ
ภาค  จะเห็นไดว้า่ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  ทัว่ประเทศส่วนใหญ่เป็นตึก  ร้อยละ  47.2  มีเพียงร้อยละ  0.2  
ท่ีลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็นวสัดุท่ีใช้แล้ว  ในส่วนของสภาพการครอบครองท่ีดิน  ส่วนใหญ่จะเป็น
เจา้ของท่ีดินหรือเป็นบา้นของตนเองมีมากถึงร้อยละ  77.5  และน้อยท่ีสุดคือ  ร้อยละ  0.9  เป็น
ลกัษณะการครอบครองอยูโ่ดยผูอ่ื้นเสียค่าเช่าให ้

การมีงานท าและการว่างงาน 

 โครงสร้างก าลงัแรงงาน 
 ผลการส ารวจในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 พบวา่ มีจ านวนประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 53.72 
ลา้นคน เป็นผูท่ี้อยูใ่นก าลงัแรงงานประมาณ 39.50 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.5 ของประชากร 
(ชายร้อยละ 81.0 และหญิงร้อยละ 66.4) เป็นผูท่ี้อยูน่อกก าลงัแรงงาน 14.22 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 26.5 (ชายร้อยละ 19.0 และหญิงร้อยละ 33.6) 

ส าหรับกลุ่มผู้ทีอ่ยู่ในก าลงัแรงงาน จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. ผู้มีงานท า จ านวน 39.19 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของผูอ้ยูใ่นก าลงัแรงงาน (ชายร้อย
ละ 99.1 หญิงร้อยละ 99.3) 
 2. ผู้ว่างงาน หมายถึง ผูไ้ม่มีงานท าและพร้อมท่ีจะท างาน มีจ านวน 2.7 แสนคน หรือคิดเป็น
อตัราการวา่งงานร้อยละ 0.7 (ชายร้อยละ 0.8 และหญิงร้อยละ 0.5) 
 3. ผู้ทีร่อฤดูกาล หมายถึง ผูท่ี้ไม่ไดท้  างานและไม่พร้อมท่ีจะท างาน เน่ืองจากจะรอท างานใน
ฤดูกาลต่อไป มีจ านวน 4 หม่ืนคน คิดเป็นร้อยละ 0.1 (ชายร้อยละ 0.1 และหญิงร้อยละ 0.1) 

ตารางท่ี 11.7 จ  านวนประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน (หน่วย:  ลา้นคน) 

 

	 ภาวะการมีงานทำของประชากร

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการทำงานของประชากรเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 พบว่า  

จากจำนวนผู้มีงานทำทั้งสิ้น 39.19 ล้านคน (ชาย 20.97 ล้านคน และหญิง 18.22 ล้านคน) เป็น 

ผู้ทำงานภาคเกษตรกรรมประมาณ 16.95 ล้านคนหรือร้อยละ 43.3 ของผู้มีงานทำ (ชาย 9.39  

ล้านคน และหญิง 7.56 ล้านคน) และทำงานนอกภาคเกษตรกรรมประมาณ22.24 ล้านคน หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 56.7 ของผู้มีงานทำ (ชาย 11.58 ล้านคน และหญิง 10.66 ล้านคน) เมื่อเปรียบเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นประมาณ 6.5 แสนคน 

โดยผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 9.6 แสนคน (เพิ่มขึ้นจาก 15.99 ล้านคน 

เป็น 16.95 ล้านคน) ส่วนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมลดลงประมาณ 3.1 แสนคน (ลดลงจาก 

22.55 ล้านคน เป็น 22.24 ล้านคน) ในจำนวนนี้เป็นการลดลงในสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ  

มากที่สุด 1.9 แสนคน รองลงมาเป็นสาขาการผลิต 1.3 แสนคน สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 
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1.1 แสนคน สาขาการเงินการธนาคาร 9 หมื่นคน สาขาการก่อสร้าง 7 หมื่นคน สาขาการขนส่งฯ

และสาขาการบริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคล ลดลงเท่ากัน 6 หมื่นคน ส่วนสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็น

สาขาโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้น 1.7 แสนคน สาขาการศึกษา เพิ่มขึ้น 1.5 แสนคน สาขาการ

บริหารราชการแผ่นดินฯ เพิ่มขึ้น 4 หมื่นคน สาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน จำนวนผู้มีงานทำ

ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่น ๆ 

	 ภาวะการว่างงานของประชากร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีผู้ว่างงานประมาณ 2.68 แสนคน (ชาย 1.70 แสนคน และ

หญิง 9.8 หมื่นคน) คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7 (ชายร้อยละ 0.8 และหญิงร้อยละ 0.5) และ

ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า จำนวนผู้ว่างงานลดลง 8.2 

หมื่นคน เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าจำนวนผู้ว่างงานลดลงเกือบทุกภาค โดยภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือลดลงมากที่สุด 5.1 หมื่นคน ภาคกลางลดลง 3.2 หมื่นคน และกรุงเทพมหานครลดลง  

4 พันคน ส่วนภาคเหนือจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4 พันคน และภาคใต้เพิ่มขึ้น 1 พันคน 

ถ้าพิจารณาอัตราการว่างงานในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้มีอัตรา

การว่างงานสูงสุดคือร้อยละ 1.8 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานครร้อยละ 0.9 ภาคกลางร้อยละ 0.7 

ภาคเหนือร้อยละ 0.5 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.3เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน

ของแต่ละภาคกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราการว่างงานทั่วประเทศลดลงร้อยละ 

0.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า อัตราการว่างงานลดลงเกือบทุกภาค โดยภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนืออัตราการว่างงานลดลงมากที่สุดร้อยละ 0.4 รองลงมาคือ ภาคกลางลดลงร้อยละ 0.3 

กรุงเทพมหานครลดลงร้อยละ 0.1 ส่วนภาคเหนือ และภาคใต้เพิ่มขึ้นเท่ากันร้อยละ 0.1 

ตารางที่ 11.8 จำนวนและอัตราการว่างงาน จำแนกตามรายภาค 

 การขาดแคลนแรงงาน
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ตารางท่ี 11.8 จ  านวนและอตัราการวา่งงาน จ าแนกตามรายภาค 

 
 การขาดแคลนแรงงาน 
 ปี 2553 เศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึน แต่ผูป้ระกอบการเร่ิมประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
มีสาเหตุมาจากความไม่สอดคลอ้งระหว่างการศึกษากบัความตอ้งการ ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานระดบักลางอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการศึกษาในระดับ
มหาวทิยาลยัวา่จะช่วยเพิ่มโอกาส และความกา้วหนา้ในอาชีพ ท าให้ผูท่ี้จบการศึกษาในสาขาวิชาชีพ
เลือกท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัภาพลกัษณ์ของการใชค้วามรุนแรง การทะเลาะวิวาท
ของนกัเรียนอาชีวศึกษาแมจ้ะเป็นส่วนน้อย แต่การเกิดข้ึนบ่อยๆ คร้ังและมีความรุนแรงมากข้ึน ได้
ส่งผลต่อความกังวลของผูป้กครอง และไม่สนับสนุนให้บุตรหลานก้าวเข้ามาเรียนต่อในสาย
อาชีวศึกษา ท าให้จ  านวนผูจ้บการศึกษาสายอาชีพไม่เพียงพอต่อความตอ้งการแรงงานระดบักลางใน
สาขาการผลิตต่างๆ ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 

ตารางท่ี 11.9 จ  านวนผูเ้ขา้ศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา  

หน่วย : คน 2548 2549 2550 2551 2552 

ระดบั ปวช. 305,668 330,803 329,525 299,638 295,631 
ระดบั ปวส. 200,759 207,871 205,860 191,979 180,487 

ท่ีมา : สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปี 2553 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น แต่ผู้ประกอบการเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

มีสาเหตุมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างการศึกษากับความต้องการ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานระดับกลางอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัยว่าจะช่วยเพิ่มโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาชีพ

เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับภาพลักษณ์ของการใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท

ของนักเรียนอาชีวศึกษาแม้จะเป็นส่วนน้อย แต่การเกิดขึ้นบ่อยๆ ครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ได้ส่ง

ผลต่อความกังวลของผู้ปกครอง และไม่สนับสนุนให้บุตรหลานก้าวเข้ามาเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา 

ทำให้จำนวนผู้จบการศึกษาสายอาชีพไม่เพียงพอต่อความต้องการแรงงานระดับกลางในสาขา 

การผลิตต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

ตารางที่ 11.9 จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา  

หน่วย : คน 2548 2549 2550 2551	 2552	

ระดับ ปวช. 305,668 330,803 329,525 299,638 295,631 

ระดับ ปวส. 200,759 207,871 205,860 191,979 180,487 

ที่มา :  สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 


การโยกย้ายถิ่นกลับภูมิลำเนาของแรงงานในช่วงปลายปี 2551- กลางปี 2552 อันเนื่องจาก

การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ข้อมูลจากการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

พบว่า ในปี 2552 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีการย้ายถิ่นจำนวน 1.375 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 1.293 

ล้านคนในปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.1 เป็นการย้ายกลับภูมิลำเนา และ

ประมาณร้อยละ 65.4 เป็นการย้ายออกจากกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของกรมการจัดหางาน ที่พบว่า ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานที่ออก

จากงานในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เลือกที่จะกลับภูมิลำเนา คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 23.1 ประกอบ

อาชีพส่วนตัวร้อยละ 7.3 และศึกษาต่อ ร้อยละ 2.3 

ผลจากนโยบายรัฐบาลในการสร้างอาชีพอิสระ ในการสร้างโอกาสการหางานทำและส่งเสริม

การประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น อาทิ โครงการต้นกล้าอาชีพ 

 -  โครองการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น ทำให้แรงงานมีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพ และไม่อยากกกลับเข้าสู่ภาคการผลิตแบบเดิมอีก ที่อาจจะถูกใกล้ออกจากงานอีก 

ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี 

 -  การจ้างงานแบบรายวันทำให้แรงงานเลือกที่จะตั้งหลักประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น  

ผู้ประกอบการหันมาใช้วิธีการจ้างงานแบบรายวัน/การจ้างเหมามากขึ้น เพื่อลดภาระ 

ในด้านสวัสดิการลง และปัญหาการขาดแรงงานในช่วงเร่งผลิต ทำให้แรงงานรู้สึกไม่มั่นคง

ในดา้นรายได ้ดงันัน้ เมือ่มทีางเลอืกทีด่กีวา่กม็กัจะเลอืกไมก่ลบัเขา้สูภ่าคการผลติแบบเดมิอกี

 -  การกลับไปทำงานในภาคเกษตร เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกยางและปาล์มน้ำมันในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดยเฉพาะ 
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้แรงงานส่วนหนึ่งกลับไปรับจ้างกรีดยาง เนื่องจาก 

รายได้ที่ได้รับสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

	 การแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน

ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในหลายด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน

ขาดแคลน ดังนี้ 

	 	 ระยะสั้น	

 -  ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเฉพาะหน้าโดย (1) การหา

แรงงานในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โดยปรับลดวุฒิการศึกษา ให้ค่าเบี้ย

ขยัน ค่าล่วงเวลา และจัดสวัสดิการบริการรถรับส่งพนักงาน เพื่อดึงดูดให้แรงงานในพื้นที่

เข้าสู่ระบบมากขึ้น (2) การปรับเกณฑ์การรับสมัคร เช่น ขยายระดับการศึกษาขั้นต่ำ และ

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีผู้มาสมัครงานเพิ่มขึ้น 

เป็นต้น 

 -  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย 

– ญี่ปุ่น สถาบันไทย – เยอรมัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคม

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ ให้มีทักษะฝีมือและสมรรถนะรองรับการแข่งขันใน

ตลาดโลก ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง และ

ร่วมกันปรับกลไกการทำงานของทั้ง 6 องค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เช่น 

ในเรื่องของหลักสูตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น และสถาบัน

ไทย – เยอรมัน ร่วมสนับสนุนหลักสูตรและครูฝึก โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นโครงการ

นำร่องในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคกลาง เพื่อตอบรับความต้องการแรงงานในจังหวัดราชบุรี 

กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ที่ประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับ ปวช. และต่ำกว่า 

 -  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

แรงงาน (สภาผู้ส่งออก นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม นายกสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สำเร็จรูป นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความต้องการแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

การนำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆ และแนวทางการปรับปรุงระบบการศึกษาของไทย 

ให้สามารถผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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	 	 ระยะยาว	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ระยะยาว อาทิ 

 -  การเร่งสร้างความเข้าใจต่อนักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นถึงโอกาสที่ดีทางอาชีพของการ

เรียนสายอาชีวศึกษา เช่น โครงการ “เรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ” มุ่งเน้น

เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ จาก 32: 68 เป็น 60:40 ซึ่งเป็นเป้าหมาย

ท้าทายให้ได้ภายในปี 2561 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 -  เร่งดำเนินการตามร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. ... ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพในด้านการรับรองสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมแรงงานให้มี

ความรู้ความสามารถในด้านภาคการผลิตและภาคบริการ และในขณะเดียวกันก็จะช่วย

แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในสายอาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ โดยมี

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 -  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยทำบักทึกลงนาม

ความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ทักษะฝีมือแรงงานและความต้องการของตลาดแรงงาน 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่2(2552-2561)

1.  คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

       -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

ร้อยละ 50 โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ

ทักษะด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น 

       -  ค่าใช้จ่ายการศึกษาภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ5 ต่อ GDP 

2.  คนไทยใฝ่รู้: สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	

       -  อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15-60 ปี เป็นร้อยละ 100 

       -  คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที 

       -  ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59) เพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี 

3.  คนไทยใฝ่ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

       -  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

       -  จำนวนคดีเด็ก เยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ลดลง 
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       -  จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มาทำคลอดลดลง 

       -  จำนวนเด็กขอรับการบำบัดยาเสพติดลดลง 

4.  คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ 

       -  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

ผ่านการประเมินระดับดีของ สมศ. 

       -  สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 

       -  ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ 

       -  ผู้สำเร็จอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



สาธารณูปโภคพื้นฐาน

รัฐมีหน้าที่ต้องจัดสรรและบริหารทรัพยากรส่วนกลางของภาครัฐให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

และมีความเท่าเทียม  เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานดูแลให้ประชากรใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลผลิต  สร้างความมั่นคงให้ชุมชนและรัฐโดยเฉพาะสาธารณูปโภค 

ขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าและน้ำประปา 

ตารางที่ 11.10 แสดงจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี พ.ศ. 2551-2553 

ปี จำนวนครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน) จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน) 

2551 5,116,992 150,490 

2552 7,764,814 10,140,656 

2553 6,587,984 15,198,051 

ที่มา :  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 


จากตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและไม่มีไฟฟ้าใช้พบว่า จำนวนครัวเรือนที่มีฟ้าฟ้าใช้

ในปี 2553 มีจำนวน 6,587,984 ครัวเรือน ลดลงจาก 7,764,814 ครัวเรือน ในปี 2552 และจำนวน

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2552 มีจำนวน 10,140,656 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น  

15,198,051 ครัวเรือน ในปี 2553   
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ตารางที่ 11.11 แสดงจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และไม่มีน้ำประปาใช้  

ปี พ.ศ. 2551-2553 

ปี 
จำนวนครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ (ครัวเรือน) จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ (ครัว

2551 1,227,251 142,310 

2552 2,903,082 495,034 

2553 1,678,544 282,972 

ที่มา :  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 


จากตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และไม่มีน้ำประปาใช้ พบว่า จำนวนครัวเรือน

ที่มีน้ำประปาใช้มีจำนวนลดลง จากปี 2552 มีจำนวน  2,903,082 ครัวเรือน ลดลงเป็น 1,678,544  

ครัวเรือนในปี 2553 ในส่วนของจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้นั้นมีจำนวนลดลง ซึ่งในปี 2552  

มีจำนวน 495,034 ครัวเรือน ลดลงเป็น 282,972 ครัวเรือนในปี 2553  

	 การให้บริการ

ตารางที่ 11.12 แสดงศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน 

ปี จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ (คน) 
จำนวนสถานสงเคราะห์/ 

ศูนย์สงเคราะห์ในจังหวัด (แห่ง) 

2551 516,742 16,161 

2552 412,980 19,735 

2553 30,435,871 13,647 

ที่มา :  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  


จากตารางแสดงศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน พบว่าจำนวนคนที่สามารถรองรับได้นั้นมี

จำนวนเพิ่มขึ้น จากปี 2552 ที่รองรับได้ 412,980 คน เพิ่มขึ้นเป็น 30,435,871 คน ในปี 2553  

ส่วนจำนวนของสถานสงเคราะห์ในจังหวัดนั้นมีจำนวนลดลง จากปี 2552 ที่มีจำนวน 19,735 แห่ง  

ลดลงเป็น 13,647 แห่ง ในปี 2553  
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ตารางที่ 11.13 แสดงการให้สงเคราะห์คนชราและผู้ด้อยโอกาสและงบประมาณส  

ปี 

งบประมาณที่ใช้สำหรับ
การสงเคราะห์/ 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
(ล้านบาท) 

งบประมาณที่ใช้สำหรับ
การสงเคราะห์/ 

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
(ล้านบาท) 

จำนวนผู้ด้อยโอกาส 
ที่ได้รับการสงเคราะห์/

ช่วยเหลือ  
(ราย) 

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
การสงเคราะห์/ 

ช่วยเหลือ  
(ราย) 

2551 34,544,770.106786 224,464,123.511679 18,234,234 216,705 

2552 108,738,725.096299 417,096,896.633560 613,081 951,242 

2553 93,082,519.917950 446,626,400.436273 158,879 298,093 

ที่มา :  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 


จากตารางแสดงการให้สงเคราะห์คนชราและผู้ด้อยโอกาสและงบประมาณ พบว่าจำนวน 

งบประมาณที่ ใช้ ส ำหรั บสง เคราะห์ / ช่ ว ย เหลื อผู้ ด้ อย โอกาส ในปี 2553 เป็ นจำนวน  

93,082,519.917950 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่างบประมาณที่ใช้ในการสงเคราะห์/ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุ เป็นจำนวน 446,626,400.436273 ล้านบาท ส่วนจำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ 

ช่วยเหลือ/สงเคราะห์ในปี 2553 มีจำนวน 158,879 ราย ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ

การช่วยเหลือ/สงเคราะห์ ในปีเดียวกันคือ  298,093  ราย 

ตารางที่ 11.14 แสดงการประกันสังคมและการให้บริการ 

ปี 

จำนวน 
ผู้ประกันตน 
ที่ใช้บริการ
ตามสิทธิ์ 
(ราย) 

จำนวน
สำนักงานใหญ่

ของสถาน
ประกอบการ 
ที่เข้ากองทุน
ประกันสังคม 

(แห่ง) 

จำนวนสาขา
ของสถาน

ประกอบการ 
ที่เข้ากองทุน
ประกันสังคม 

(แห่ง) 

จำนวน 
ผู้ประกันตน 

(ราย) 

จำนวน
สำนักงานใหญ่

ของสถาน
ประกอบการ 
ที่เข้ากองทุน
เงินทดแทน 

(แห่ง) 

จำนวนสาขา
ของสถาน

ประกอบการ 
ที่เข้ากองทุน
เงินทดแทน 

(แห่ง) 

จำนวน 
ลูกจ้าง  
(คน) 

2551 5,467,482  246,979 40,667 9,093,080 216,169 23,986 8,225,320 

2552 5,261,579 349,746 341,041 11,644,160 363,961 15,830 11,052730 

2553 2,804,940 141,835 31,643 2,782,038 111,523 56,825 2,621,249 

ที่มา :  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 


จากตารางแสดงการประกันสังคมและการให้บริการ พบว่าจำนวนผู้ประกันตนที่ใช้บริการ 

ตามสิทธิ์ในปี 2552 มีจำนวน 5,261,579 ราย และมีจำนวนลดลงในปี 2553 จำนวน 2,804,940  

ราย ในส่วนของสำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการที่เข้ากองทุนประกันสังคมในปี 2552 จำนวน  

349,746 แห่ง และมีจำนวนลดลงในปี 2553 จำนวน 141,835 แห่ง จำนวนสาขาของสถาน

ประกอบการที่เข้ากองทุนประกันสังคมในปี 2552 จำนวน 341,041 คน และมีจำนวนลดลงในปี  

2553 จำนวน 31,643 แห่ง จำนวนผู้ประกันตนในปี 2552 มีจำนวน 11,644,160 ราย และมีจำนวน

ลดลงในปี 2553 จำนวน 2,782,038 ราย ในส่วนของจำนวนสำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการ 

ที่เข้ากองทุนทดแทนในปี 2552 จำนวน 363,961 แห่ง และลดลงในปี 2553 จำนวน 111,523 แห่ง  

ในส่วนของจำนวนสาขาของสถานประกอบการที่เข้ากองทุนทดแทนในปี 2552 จำนวน 15,830  
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แห่ง และมีจำนวนลดลงในปี 2553 จำนวน 56,825 แห่งส่วนของจำนวนลูกจ้างในปี 2552 มีจำนวน  

11,052,730 คน และมีจำนวนลดลงในปี 2553 จำนวน 2,621,249 คน  

 คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยและผลคุณภาพแรงงาน

คุณภาพการศึกษาต่ำเป็นปัญหาต่อเนื่องของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงการให้ความ

สำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยในปี 2553 มีการผลักดันให้เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษา เพื่อเร่ง

เข้าสู่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 4 ข้อ ที่เน้นการศึกษาไทยสู่สากล คนไทย

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่คุณธรรม จิตสาธารณะ มีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และคิดวิเคราะห์

เป็น ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการบรรลุการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ที่มีความเชื่อมโยงกับการประเมินจัดอันดับของนานาชาติ เช่น International Institute for 

Management Development (IMD) Program for International Student Assessment 

(PISA) เป็นต้น ซึ่งได้เสนอผลการประเมินการศึกษาไทยที่อยู่ในอันดับท้ายๆ ของนานาชาติในกลุ่มที่มี

การประเมิน 

ตารางที่ 11.15  การจัดอันดับสถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ปี 2552 - 2553 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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เป็น ทั้งน้ี ไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อการประเมินผลการบรรลุการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการประเมินจัดอันดับของนานาชาติ เช่น International Institute for 
Management Development (IMD) Program for International Student Assessment (PISA) เป็นตน้ 
ซ่ึงไดเ้สนอผลการประเมินการศึกษาไทยท่ีอยูใ่นอนัดบัทา้ยๆ ของนานาชาติในกลุ่มท่ีมีการประเมิน 

ตารางท่ี 11.15  การจดัอนัดบัสถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ปี 2552 - 2553 

ผลการจดัอนัดบัของ International Institute for Management Development (IMD) ในดา้น
สถานการณ์การศึกษาปี 2553 ซ่ึงมี 58 ประเทศทัว่โลกเขา้รับการประเมิน พบวา่ ในภาพรวมของไทย
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เป็น ทั้งน้ี ไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อการประเมินผลการบรรลุการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการประเมินจัดอันดับของนานาชาติ เช่น International Institute for 
Management Development (IMD) Program for International Student Assessment (PISA) เป็นตน้ 
ซ่ึงไดเ้สนอผลการประเมินการศึกษาไทยท่ีอยูใ่นอนัดบัทา้ยๆ ของนานาชาติในกลุ่มท่ีมีการประเมิน 

ตารางท่ี 11.15  การจดัอนัดบัสถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ปี 2552 - 2553 

ผลการจดัอนัดบัของ International Institute for Management Development (IMD) ในดา้น
สถานการณ์การศึกษาปี 2553 ซ่ึงมี 58 ประเทศทัว่โลกเขา้รับการประเมิน พบวา่ ในภาพรวมของไทย

ผลการจัดอันดับของ International Institute for Management Development (IMD) 

ในด้านสถานการณ์การศึกษาปี 2553 ซึ่งมี 58 ประเทศทั่วโลกเข้ารับการประเมิน พบว่า ในภาพรวม

ของไทยอยู่ในอันดับที่ 47 เท่ากับปี 2552 ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ไทยมี

อันดับอยู่เหนือเพียงอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์ ซึ่งอันดับลดลงกว่าในปี 2552 การสอน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน อยู่อันดับที่ 35 ได้ 4.62 คะแนน จำนวนคนใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 

1,000 คน พบว่า ไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 209 คน อยู่ในอันดับที่ 53 การจัดการศึกษาที่ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของภาคธุรกิจ ไทยอยู่อันดับที่ 30 ได้ 5.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

การลงทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของไทยในภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยไทยลงทุน 4.2% ต่อจีดีพี อยู่อันดับที่ 35 ซึ่งมากกว่าสิงคโปร์ 

ที่ลงทุน 3.1% (เป็นเพราะโครงสร้างประชากรและลักษณะการจัดการศึกษาในภาพรวมของสิงคโปร์

อยู่อันดับที่ 13 ซึ่งดีกว่าไทยที่อยู่ในอันดับที่ 477 

	 ความสุขของคนไทยลดลง	แรงงานไทยรวมทั้งเยาวชนมีความเครียด	ฆ่าตัวตายสูง	

แผนภูมิ 11.1 ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยตั้งแต่ มี.ค. 2552 – ม.ค. 2554 
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เป็น ทั้งน้ี ไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อการประเมินผลการบรรลุการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการประเมินจัดอันดับของนานาชาติ เช่น International Institute for 
Management Development (IMD) Program for International Student Assessment (PISA) เป็นตน้ 
ซ่ึงไดเ้สนอผลการประเมินการศึกษาไทยท่ีอยูใ่นอนัดบัทา้ยๆ ของนานาชาติในกลุ่มท่ีมีการประเมิน 

ตารางท่ี 11.15  การจดัอนัดบัสถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ปี 2552 - 2553 

ผลการจดัอนัดบัของ International Institute for Management Development (IMD) ในดา้น
สถานการณ์การศึกษาปี 2553 ซ่ึงมี 58 ประเทศทัว่โลกเขา้รับการประเมิน พบวา่ ในภาพรวมของไทย

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 

337 

อยู่ในอนัดบัท่ี 47 เท่ากบัปี 2552 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัประเทศในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ไทยมีอนัดบัอยู่
เหนือเพียงอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์ ซ่ึงอนัดบัลดลงกว่าในปี 2552 การสอนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน อยู่อนัดบัท่ี 35 ได้ 4.62 คะแนน จ านวนคนใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 1,000 คน พบว่า 
ไทยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 209 คน อยูใ่นอนัดบัท่ี 53 การจดัการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ภาคธุรกิจ ไทยอยู่อนัดบัท่ี 30 ได ้5.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน การลงทุนเพื่อการศึกษา 
ซ่ึงพิจารณาจากค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของไทยในภาครัฐต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดี
พี) โดยไทยลงทุน 4.2% ต่อจีดีพี อยู่อนัดับท่ี 35 ซ่ึงมากกว่าสิงคโปร์ท่ีลงทุน 3.1% (เป็นเพราะ
โครงสร้างประชากรและลกัษณะการจดัการศึกษาในภาพรวมของสิงคโปร์อยู่อนัดบัท่ี 13 ซ่ึงดีกว่า
ไทยท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ี 477 

 ความสุขของคนไทยลดลง แรงงานไทยรวมทั้งเยาวชนมีความเครียด ฆ่าตัวตายสูง 

แผนภูมิ 11.1 ดชันีความสุขมวลรวมของคนไทยตั้งแต่ มี.ค. 2552 – ม.ค. 2554 

 แม้ว่าเศรษฐกิจจะดีข้ึนแต่คนไทยมีความสุขน้อยลง ผลส ารวจของเอแบคโพลล์ เร่ือง
แนวโนม้ความสุขของคนไทยในสถานการณ์บา้นเมืองปัจจุบนัของประเทศในระดบัครัวเรือนจาก 17 
จงัหวดั ระหวา่งวนัท่ี 15 – 22 มกราคม 2554 ช้ีวา่ ดชันีความสุขมวลรวมของคนไทยลดลงจาก 8.37 
ของผลการส ารวจเม่ือเดือนธันวาคมปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 5.28 ในเดือนมกราคม ปัจจยัส าคัญท่ีท าให้
ความสุขมวลรวมของคนไทยลดลง คือ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
รวมทั้งบรรยากาศความขดัแยง้ทางการเมือง และปัญหาทางเศรษฐกิจค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน 

 การฆ่าตวัตายนั้นนบัวา่เป็นความสูญเสียทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากรายงานการทบทวน
สถานการณ์ องค์ความรู้ เร่ือง “การฆ่าตวัตายและแนวทางป้องกนั” เป็นการศึกษาร่วมกนัระหว่าง
องคก์ารอนามยัโลก และธนาคารโลก ปี 2552 พบวา่ วยัท่ีมีการฆ่าตวัตายมากท่ีสุดในประเทศไทยอยู่
ระหวา่งอายุ 20-40 ปี อนัเป็นวยัหลกัในการก่อผลผลิตให้กบัประเทศเม่ือค านวณค่ากลางการท างาน 
หากไม่เสียชีวิตในผูฆ่้าตวัตายไวป้ระมาณ 20 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 4,000 คน ประเทศไทยจะ

ที่มา :  ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
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แม้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่คนไทยมีความสุขน้อยลง ผลสำรวจของเอแบคโพลล์ เรื่องแนวโน้ม

ความสุขของคนไทยในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันของประเทศในระดับครัวเรือนจาก 17 จังหวัด 

ระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2554 ชี้ว่า ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยลดลงจาก 8.37 ของ

ผลการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.28 ในเดือนมกราคม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสุข

มวลรวมของคนไทยลดลง คือ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง

บรรยากาศความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาทางเศรษฐกิจค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

การฆ่าตัวตายนั้นนับว่าเป็นความสูญเสียทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากรายงานการทบทวน

สถานการณ์ องค์ความรู้ เรื่อง “การฆ่าตัวตายและแนวทางป้องกัน” เป็นการศึกษาร่วมกันระหว่าง

องค์การอนามัยโลก และธนาคารโลก ปี 2552 พบว่า วัยที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดในประเทศไทย

อยู่ระหว่างอายุ 20-40 ปี อันเป็นวัยหลักในการก่อผลผลิตให้กับประเทศเมื่อคำนวณค่ากลาง 

การทำงาน หากไม่เสียชีวิตในผู้ฆ่าตัวตายไว้ประมาณ 20 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,000 คน ประเทศ

ไทยจะสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ประมาณ 3,840 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 

ที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีความบีบคั้นและความยากลำบาก 

ในการดำรงชีวิตมากที่สุด ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในชุมชนในการเฝ้าระวังและ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะมีส่วนช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย รวมทั้งการให้บริการคำปรึกษาด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญและจิตแพทย์ก็มีความสำคัญมากขึ้น 

ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อยังอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต เป็นโรคเรื้อรังที่มีภาระ/ 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สูง รวมทั้งส่งผลกรทบต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ โรคสำคัญที่มี 

ผู้ป่วยจำนวนมาก ได้แก่ โรคความดันโลหิต หัวใจเบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็น

สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย และมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคมะเร็งบางส่วนเกิดจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรม แต่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 

สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ซึ่งยังต้องเร่งรณรงค์ เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงและปรับจากพฤติกรรมเสี่ยง

เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

แผนภูมิ 11.2 แสดงอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง ปี 2544 - 2553  

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 

338 

สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ประมาณ 3,840 ล้านบาทต่อปี ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการแกปั้ญหาชีวิตแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเส่ียงท่ีมี
แนวโนม้ฆ่าตวัตายมากท่ีสุดคือ กลุ่มอาชีพรับจา้งทัว่ไป ซ่ึงมีความบีบคั้นและความยากล าบากในการ
ด ารงชีวติมากท่ีสุด ตลอดจนร่วมมือกบัทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในชุมชนในการเฝ้าระวงัและช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัจะมีส่วนช่วยป้องกนัการฆ่าตวัตาย รวมทั้งการให้บริการค าปรึกษาด้วยผูเ้ช่ียวชาญและ
จิตแพทยก์็มีความส าคญัมากข้ึน 

 ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อยงัอยู่ในระดบัสูงและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ืองส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมในการด ารงชีวิต เป็นโรคเร้ือรังท่ีมี
ภาระ/ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาท่ีสูง รวมทั้งส่งผลกรทบต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ โรคส าคญั
ท่ีมีผูป่้วยจ านวนมาก ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิต หวัใจเบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ซ่ึง
เป็นสาเหตุการตายอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย และมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ปัจจยัเส่ียง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งบางส่วนเกิดจากปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม แต่ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงยงัตอ้งเร่งรณรงค ์เพื่อหาทางหลีกเล่ียงและปรับจากพฤติกรรมเส่ียง
เพื่อน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

แผนภูมิ 11.2 แสดงอตัราผูป่้วยดว้ยโรคเฝ้าระวงั ปี 2544 - 2553  

 ผูป่้วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัก็มีจ  านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาดว้ย โดยในปี 
2553 มีผูป่้วยในอตัรา 645.4 รายต่อประชากรแสนคน เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 35.9 โรคท่ีพบมาก
และมีอาการของโรคท่ีรุนแรงข้ึน ไดแ้ก่ โรคไขห้วดัใหญ่ ปอดอกัเสบและไขเ้ลือดออก จ าเป็นตอ้งมี
มาตรการในการป้องกนัท่ีเขม้ขน้จริงจงัและต่อเน่ืองมากกวา่เดิม 

 

ที่มา :  สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาด้วย โดยในปี 

2553 มีผู้ป่วยในอัตรา 645.4 รายต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 35.9 โรคที่พบ

มากและมีอาการของโรคที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบและไข้เลือดออก จำเป็นต้อง

มีมาตรการในการป้องกันที่เข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องมากกว่าเดิม 

ตารางที่ 11.16 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรายไตรมาส ปี 2552 -2553 

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 
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ตารางท่ี 11.16 จ  านวนผูป่้วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัรายไตรมาส ปี 2552 -2553 

 ในไตรมาสส่ีของปี 2553 มีผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัรวม 83,894 ราย เพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกนัของปี 2552 ร้อยละ 29 โรคท่ีเป็นปัญหาส าคญัในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีอากาศหนาวเยน็ท าให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคไดง่้าย คือ ไขห้วดัใหญ่ท่ีมีผูป่้วยมากกวา่ 2 หม่ืนรายในไตรมาสส่ี เพิ่มข้ึนจาก
ระยะเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 64.7 ซ่ึงเป็นผลจากการระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 ท่ี
ยงัมีการระบาดอยู่ประปรายในบางพื้นท่ีรวมอยู่ด้วย รวมทั้งโรคปอดอกัเสบท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
ไขห้วดัใหญ่พบผูป่้วยเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั นอกจากน้ี ตอ้งเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันก ซ่ึงเป็นโรคประจ าถ่ิน
ท่ีมกัจะระบาดในช่วงฤดูหนาว จึงตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ อสม. ออกให้
ค  าแนะน าถึงวธีิป้องกนัโรคแก่ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

  

ที่มา :  สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

ในไตรมาสสี่ของปี 2553 มีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวม 83,894 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 29 โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในช่วงฤดูหนาว ที่มีอากาศหนาวเย็นทำให้

เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย คือ ไข้หวัดใหญ่ที่มีผู้ป่วยมากกว่า 2 หมื่นรายในไตรมาสสี่ เพิ่มขึ้น

จากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 64.7 ซึ่งเป็นผลจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 ที่ยังมีการระบาดอยู่ประปรายในบางพื้นที่รวมอยู่ด้วย รวมทั้งโรคปอดอักเสบที่มีความเชื่อมโยง

กับไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นโรคประจำ

ถิ่นที่มักจะระบาดในช่วงฤดูหนาว จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ อสม. ออกให้

คำแนะนำถึงวิธีป้องกันโรคแก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
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พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน

	 ค่าใช้จ่ายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบค่อนข้างทรงตัว

แผนภูมิ 11.3  ค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  

ปี 2550 – 2553 (ราคา ปี 2531) 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน 

ค่าใช้จ่ายการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบค่อนข้างทรงตัว 

แผนภูมิ 11.3  ค่าใชจ่้ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี ปี 2550 – 2553 
(ราคา ปี 2531) 

 ในไตรมาสส่ีของปี 2553 ค่าใชจ่้ายการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของครัวเรือนไทยลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปี 2552 (ราคาปี 2531) จากมูลค่า 40,720 ล้านบาทเป็น 40,681 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.1 ขณะท่ีค่าใชจ่้ายการบริโภคยาสูบเพิ่มข้ึนจากมูลค่า 4,956 ลา้นบาทเป็น 5,026 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 และเม่ือรวมทั้งปี 2553 พบวา่ ค่าใชจ่้ายการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
และยาสูบลดลงจากปี 2552 ในอตัราเท่ากนัท่ีร้อยละ 1.3 

แผนภูมิ 11.4  ร้อยละของประชากรท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ าและด่ืมสุรา พ.ศ.  2547 - 2552 

ในไตรมาสสี่ของปี 2553 ค่าใช้จ่ายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครัวเรือนไทยลดลง

จากช่วงเดียวกันของปี 2552 (ราคาปี 2531) จากมูลค่า 40,720 ล้านบาทเป็น 40,681 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 0.1 ขณะที่ค่าใช้จ่ายการบริโภคยาสูบเพิ่มขึ้นจากมูลค่า 4,956 ล้านบาท 

เป็น 5,026 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และเมื่อรวมทั้งปี 2553 พบว่า ค่าใช้จ่ายการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบลดลงจากปี 2552 ในอัตราเท่ากันที่ร้อยละ 1.3 

แผนภูมิ 11.4  ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่เป็นประจำและดื่มสุรา พ.ศ.  2547 - 2552 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน 

ค่าใช้จ่ายการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบค่อนข้างทรงตัว 

แผนภูมิ 11.3  ค่าใชจ่้ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี ปี 2550 – 2553 
(ราคา ปี 2531) 

 ในไตรมาสส่ีของปี 2553 ค่าใชจ่้ายการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของครัวเรือนไทยลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปี 2552 (ราคาปี 2531) จากมูลค่า 40,720 ล้านบาทเป็น 40,681 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.1 ขณะท่ีค่าใชจ่้ายการบริโภคยาสูบเพิ่มข้ึนจากมูลค่า 4,956 ลา้นบาทเป็น 5,026 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 และเม่ือรวมทั้งปี 2553 พบวา่ ค่าใชจ่้ายการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
และยาสูบลดลงจากปี 2552 ในอตัราเท่ากนัท่ีร้อยละ 1.3 

แผนภูมิ 11.4  ร้อยละของประชากรท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ าและด่ืมสุรา พ.ศ.  2547 - 2552 
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จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2547 – 2552 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำ 

มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 19.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 18.1 ในปี 2552 ส่วนการดื่มสุราพบว่า 

มีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2547 – 2550 และเพิ่มขึ้นในปี 2552 เป็นร้อยละ 32  

ตารางที่ 11.17 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำ  

จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2550 และ 2552 

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 
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 จากขอ้มูลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและด่ืมสุราของประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป
ของส านกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2547 – 2552 พบวา่ คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ ามี
สัดส่วนลดลงจากร้อยละ 19.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 18.1 ในปี 2552 ส่วนการด่ืมสุราพบว่ามี
แนวโนม้ลดลงในช่วงปี 2547 – 2550 และเพิ่มข้ึนในปี 2552 เป็นร้อยละ 32  

ตารางท่ี 11.17   จ  านวนประชากรอาย ุ 15  ปีข้ึนไปท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ า  จ  าแนกตามเพศ  และกลุ่ม
อาย ุ พ.ศ. 2550  และ  2552 

 เม่ือจ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุพบว่า ในปี 2552 ผูห้ญิงสูบบุหร่ีมากถึง 4.61 แสนคน 
เพิ่มข้ึนจาก 4.18 แสนคนในปี 2550 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.3 กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีอตัราการสูบบุหร่ี
เพิ่มข้ึนมากสุดท่ีร้อยละ 6.9 อายุ 25 – 59 ปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 และช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไปลดลงร้อยละ 
3.6 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานผลการส ารวจสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 
2552 พบว่าจ านวนมวนบุหร่ีท่ีสูบในเพศชายลดลงจากเฉล่ียวนัละ 12 มวน เป็นวนัละ 10.6 มวน 
ในขณะท่ีเพศหญิงเพิ่มข้ึนจากวนัละ 8 มวน เป็น 9 มวน การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุการณ์เสียชีวิตของ
ประชากรโลกประมาณ 5 ลา้นคนต่อปี โดยเฉล่ียผูช้าย 1 ใน 5 คน และผูห้ญิง 1 ใน 20 คน ส าหรับ
ประเทศไทยการสูบบุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหมี้การสูญเสียสุขภาวะมากเป็นอนัดบั 3 

 การเปิดการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2553 ท าให้สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
ผลิตในภูมิภาคเสียภาษีน าเขา้ในอตัรา 0% ท าให้ราคาสินคา้น าเขา้ถูกลง และจูงใจให้มีการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พิ่มมากข้ึน ส าหรับในเร่ืองของกรอบการเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสรีไทย
สหภาพยโุรป (EU) ซ่ึงถา้หากผา่นความเห็นชอบจากรัฐสภาก็จะท าใหค้นไทยมีโอกาสเพิ่มนกัด่ืมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในส่วนของเหลา้ เน่ืองจากมีราคาถูกลงและสินคา้มีความหลากหลายมากข้ึน ประกอบ
กบัมีผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เขา้มาแข่งขนัในตลาดเพิ่มข้ึน ผลกระทบท่ีตามมาคือ ปัญหาทางสังคมท่ี
จะทวคีวามรุนแรงมากข้ึนน ามาซ่ึงอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั การทะเลาะเบาะแวง้ในครอบครัว และ

เมื่อจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุพบว่า ในปี 2552 ผู้หญิงสูบบุหรี่มากถึง 4.61 แสนคน  

เพิ่มขึ้นจาก 4.18 แสนคนในปี 2550 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีอัตราการ 

สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากสุดที่ร้อยละ 6.9 อายุ 25 – 59 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ลดลงร้อยละ 3.6 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการสำรวจสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจร่างกาย 

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 พบว่าจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบในเพศชายลดลงจากเฉลี่ยวันละ 12 มวน เป็นวันละ 

10.6 มวน ในขณะที่เพศหญิงเพิ่มขึ้นจากวันละ 8 มวน เป็น 9 มวน การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการณ์ 

เสียชีวิตของประชากรโลกประมาณ 5 ล้านคนต่อปี โดยเฉลี่ยผู้ชาย 1 ใน 5 คน และผู้หญิง 1 ใน  

20 คน สำหรับประเทศไทยการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีการสูญเสียสุขภาวะมากเป็นอันดับ 3 

การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2553 ทำให้สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ที่ผลิตในภูมิภาคเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 0% ทำให้ราคาสินค้านำเข้าถูกลง และจูงใจให้มีการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น สำหรับในเรื่องของกรอบการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย

สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งถ้าหากผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก็จะทำให้คนไทยมีโอกาสเพิ่มนักดื่ม 

มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของเหล้า เนื่องจากมีราคาถูกลงและสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น 

ประกอบกับมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ ปัญหา

ทางสังคมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนำมาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพอนามัย การทะเลาะเบาะแว้ง 

ในครอบครัว และอุบัติเหตุจากการขับขี่ ท้ายที่สุดแล้ว ภาครัฐก็ต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษา 

รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่จะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเป็นจำนวนมาก 
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สุขภาวะของแรงงานไทย

	 โรค/อาการที่ป่วยที่แรงงานป่วย

โรค/อาการที่แรงงานป่วยหรือไม่สบายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ  

(ร้อยละ 32.5) ปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 20.7) และความเครียด/นอนไม่หลับ/ปวดหัว  

(ร้อยละ 18.9) แรงงานชายและหญิงเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงสุดเช่นเดียวกับ 

ทั่วราชอาณาจักร แต่ชายมีสัดส่วนสูงกว่าหญิง คือ ร้อยละ 33.4 และหญิงร้อยละ 31.9 ขณะที่โรค/

อาการลำดับรองลงมาของชายและหญิงแตกต่างกัน คือ แรงงานชายจะมีโรค/อาการปวดหลัง/ 

ปวดกล้ามเนื้อ ขณะที่แรงงานหญิงเจ็บป่วยด้วย โรค/อาการความเครียด/นอนไม่หลับ/ปวดหัว  

ส่วนใหญ่แรงงานในเกือบทุกภาคป่วยหรือไม่สบายด้วย โรคระบบทางเดินหายใจ ยกเว้นภาคกลาง 

ที่แรงงานป่วยด้วยโรค/อาการเครียด/นอนไม่หลับ/ปวดหัว เกือบครึ่งของแรงงานในกรุงเทพมหานคร

ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 45.9) รองลงมาคือภาคภาคเหนือ (ร้อยละ 39.0)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 30.6) และต่ำสุดคือภาคใต้ (ร้อยละ 30.1) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคและเพศ พบว่า รูปแบบการเจ็บป่วยของแรงงานหญิงมีลักษณะ 

เช่นเดียวกับทั่วราชอาณาจักร แต่แรงงานชายมีลักษณะที่แตกต่างไป คือ แรงงานชายใน

กรุงเทพมหานครภาคเหนือ และภาคใต้เจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ขณะที่แรงงานชาย

ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่วยด้วยโรค/อาการปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้อ 

ตารางที่ 11.18 ร้อยละของแรงงานที่รู้สึกป่วยหรือไม่สบาย  

จำแนกตามโรค/อาการ และเพศ พ.ศ. 2552 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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อุบติัเหตุจากการขบัข่ี ทา้ยท่ีสุดแลว้ ภาครัฐก็ตอ้งสูญเสียงบประมาณในการรักษา รวมถึงทรัพยากร
บุคคลท่ีจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเป็นจ านวนมาก 

สุขภาวะของแรงงานไทย 

 โรค/อาการทีป่่วยทีแ่รงงานป่วย 

โรค/อาการท่ีแรงงานป่วยหรือไม่สบายสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ระบบทางเดินหายใจ(ร้อย
ละ 32.5) ปวดหลงั/ปวดกลา้มเน้ือ (ร้อยละ 20.7) และความเครียด/นอนไม่หลบั/ปวดหัว (ร้อยละ 
18.9) แรงงานชายและหญิงเจ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจสูงสุดเช่นเดียวกบัทัว่ราชอาณาจกัร 
แต่ชายมีสัดส่วนสูงกวา่หญิง คือ ร้อยละ 33.4 และหญิงร้อยละ 31.9 ขณะท่ีโรค/อาการล าดบัรองลงมา
ของชายและหญิงแตกต่างกนั คือ แรงงานชายจะมีโรค/อาการปวดหลงั/ปวดกลา้มเน้ือ ขณะท่ีแรงงาน
หญิงเจ็บป่วยดว้ย โรค/อาการความเครียด/นอนไม่หลบั/ปวดหัว ส่วนใหญ่แรงงานในเกือบทุกภาค
ป่วยหรือไม่สบายดว้ย โรคระบบทางเดินหายใจ ยกเวน้ภาคกลางท่ีแรงงานป่วยดว้ยโรค/อาการเครียด/
นอนไม่หลบั/ปวดหัว เกือบคร่ึงของแรงงานในกรุงเทพมหานครป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจ 
(ร้อยละ 45.9) รองลงมาคือภาคภาคเหนือ (ร้อยละ 39.0) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 30.6) และ
ต ่าสุดคือภาคใต ้(ร้อยละ 30.1) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคและเพศ พบว่า รูปแบบการเจ็บป่วยของแรงงานหญิงมีลกัษณะ
เช่นเดียวกับทั่วราชอาณาจักร แต่แรงงานชายมีลักษณะท่ีแตกต่างไป คือ แรงงานชายใน
กรุงเทพมหานครภาคเหนือ และภาคใตเ้จ็บป่วยดว้ยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ขณะท่ีแรงงานชาย
ในภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือป่วยดว้ยโรค/อาการปวดหลงั/ปวดกลา้มเน้ือ 

ตารางท่ี 11.18 ร้อยละของแรงงานท่ีรู้สึกป่วยหรือไม่สบาย จ าแนกตามโรค/อาการ และเพศ พ.ศ. 
2552 

 
หมายเหตุ: ค านวณจากประชากรรวมในแต่ละเพศ และภาคเดียวกนัไม่รวมโรค/อาการไม่แจง้ชดัอ่ืนๆ หมายเหตุ:  คำนวณจากประชากรรวมในแต่ละเพศ และภาคเดียวกันไม่รวมโรค/อาการไม่แจ้งชัดอื่นๆ 
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	 โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวที่แรงงานป่วย

โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว 3 ลำดับสูงสุดที่แรงงานมี ส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ร้อยละ 32.4) รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ (ร้อยละ 21.1) และโรคเรื้อรัง

ของระบบหายใจ (ร้อยละ 18.7) แรงงานชายและหญิงที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวส่วนใหญ่เป็นโรค

หัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกัน แต่แรงงานหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าชาย ยกเว้นโรคเรื้อรังของระบบ

หายใจที่แรงงานชายมีสัดส่วนสูงกว่าหญิงแรงงานในเกือบทุกภาคเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ยกเว้นภาคตะวันเฉียงเหนือที่เป็นโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เมื่อพิจารณาตามเพศ

และภาคจะพบรูปแบบเดียวกัน ยกเว้นแรงงานหญิงในกรุงเทพมหานครที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว

เป็นโรคเรื้อรังของระบบหายใจมากกว่า 

ตารางที่ 11.19 ร้อยละของแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว  

จำแนกตามกลุ่มโรค และเพศ พ.ศ. 2552 

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 
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โรคเร้ือรัง/โรคประจ าตัว ทีแ่รงงานป่วย 

โรคเร้ือรัง/โรคประจ าตวั 3 ล าดบัสูงสุดท่ีแรงงานมี ส่วนใหญ่เป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด 
(ร้อยละ 32.4) รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ (ร้อยละ 21.1) และโรคเร้ือรัง
ของระบบหายใจ (ร้อยละ 18.7) แรงงานชายและหญิงท่ีมีโรคเร้ือรัง/โรคประจ าตวัส่วนใหญ่เป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกนั แต่แรงงานหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าชาย ยกเวน้โรคเร้ือรังของ
ระบบหายใจท่ีแรงงานชายมีสัดส่วนสูงกว่าหญิงแรงงานในเกือบทุกภาคเป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือด ยกเวน้ภาคตะวนัเฉียงเหนือท่ีเป็นโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เม่ือพิจารณาตาม
เพศและภาคจะพบรูปแบบเดียวกัน ยกเวน้แรงงานหญิงในกรุงเทพมหานครท่ีมีโรคเร้ือรัง/โรค
ประจ าตวัเป็นโรคเร้ือรังของระบบหายใจมากกวา่ 

ตารางท่ี 11.19   ร้อยละของแรงงานท่ีมีโรคเร้ือรัง/โรคประจ าตวั จ  าแนกตามกลุ่มโรค และเพศ พ.ศ. 
2552 

หมายเหตุ: ค านวณจากประชากรรวมในแต่ละเพศ และภาคเดียวกนัไม่รวมโรคเร้ือรัง/โรคประจ าตวัอ่ืน ๆ 

 

 

 

หมายเหตุ:  คำนวณจากประชากรรวมในแต่ละเพศ และภาคเดียวกันไม่รวมโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวอื่นๆ
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ตารางที่ 11.20 จำนวนและร้อยละของแรงงาน จำแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล  

การเจ็บป่วย/มีโรคเรื้อรังการบาดเจ็บ และเพศ ทั่วราชอาณาจักร และภาค พ.ศ. 2552 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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ตารางท่ี 11.20 จ  านวนและร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามวธีิการรักษาพยาบาล การเจบ็ป่วย/มีโรค
เร้ือรังการบาดเจบ็ และเพศ ทัว่ราชอาณาจกัร และภาค พ.ศ. 2552 

 
หมายเหต:ุ ไม่รวมอ่ืนๆ   a ไม่นอ้ยกวา่ 0.1 

วธีิการรักษาพยาบาล 

แรงงานมีวิธีการรักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนัไปตามสาเหตุของการเจ็บป่วย ซ่ึงไดแ้ก่ รู้สึก
เจ็บป่วย/ไม่สบาย การมีโรคเร้ือรัง/โรคประจ าตวั และการไดรั้บอุบติัเหตุ/ถูกท าร้ายร่างกาย แต่ไม่ถึง
ขั้นนอนในสถานพยาบาล จากขอ้มูลพบวา่ กวา่ 1 ใน 3 ของแรงงานท่ีรู้สึกเจ็บป่วย/ไม่สบายจะซ้ือยา
แผนปัจจุบนักินเอง (ร้อยละ 41.2) เช่นเดียวกบัแรงงานท่ีบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ/ถูกท าร้ายร่างกายจะ
รักษาพยาบาลดว้ยวิธีเดียวกนั (ร้อยละ 20.7) ส าหรับแรงงานท่ีมีโรคเร้ือรัง/โรคประจ าตวัซ่ึงตอ้งเขา้
รับการรักษาเป็นประจ า ดงันั้นเกือบ 1 ใน 3 จึงไปรักษาในโรงพยาบาลชุมชน (ร้อยละ 31.7) 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  ไม่รวมอื่นๆ a ไม่น้อยกว่า 0.1 
 

	 วิธีการรักษาพยาบาล

แรงงานมีวิธีการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันไปตามสาเหตุของการเจ็บป่วย ซึ่งได้แก่ รู้สึก  

เจ็บป่วย/ไม่สบาย การมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว และการได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทำร้ายร่างกาย แต่ไม่ถึง

ขั้นนอนในสถานพยาบาล จากข้อมูลพบว่า กว่า 1 ใน 3 ของแรงงานที่รู้สึกเจ็บป่วย/ไม่สบายจะซื้อยา

แผนปัจจุบันกินเอง (ร้อยละ 41.2) เช่นเดียวกับแรงงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ/ถูกทำร้ายร่างกายจะ

รักษาพยาบาลด้วยวิธีเดียวกัน (ร้อยละ 20.7) สำหรับแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวซึ่งต้อง  

เข้ารับการรักษาเป็นประจำ ดังนั้นเกือบ 1 ใน 3 จึงไปรักษาในโรงพยาบาลชุมชน (ร้อยละ 31.7) 
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ตารางที่ 11.21 จำนวนและร้อยละของแรงงาน  

จำแนกตามการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย มีโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ และเพศ  

ทั่วราชอาณาจักร และภาค พ.ศ. 2552 
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ตารางท่ี 11.21 จ  านวนและร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการมีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การ
เจบ็ป่วย มีโรคเร้ือรัง การบาดเจบ็ และเพศ ทัว่ราชอาณาจกัร และภาค พ.ศ. 2552 

 
หมายเหตุ: ไม่รวมอ่ืนๆ และไม่ทราบ 

 

การใช้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 

 แม้แรงงานส่วนใหญ่มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล แต่พบว่ามีแรงงานบางส่วนไม่ใช้
สวสัดิการท่ีตนเองมี โดยเฉพาะแรงงานท่ีป่วย/ไม่สบายมากกว่าร้อยละ 60 มีสวสัดิการฯ แต่ไม่ใช ้
(ร้อยละ60.2) ขณะท่ีมากกวา่คร่ึงของแรงงานท่ีเจบ็ป่วยจากการบาดเจบ็ฯ มีสวสัดิการฯ แต่ไม่ใช ้(ร้อย
ละ 53.9) ส าหรับแรงงานท่ีมีโรคเร้ือรัง/โรคประจ าตวัมีสัดส่วนท่ีไม่ใชส้วสัดิการเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
(ร้อยละ 18.4) 

หมายเหตุ:  ไม่รวมอื่นๆ และไม่ทราบ 
 

	 การใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	

แม้แรงงานส่วนใหญ่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แต่พบว่ามีแรงงานบางส่วนไม่ใช้สวัสดิการ  

ทีต่นเองม ีโดยเฉพาะแรงงานทีป่ว่ย/ไมส่บายมากกวา่รอ้ยละ 60 มสีวสัดกิารฯ แตไ่มใ่ช ้(รอ้ยละ 60.2) 

ขณะที่มากกว่าครึ่งของแรงงานที่เจ็บป่วยจากการบาดเจ็บฯ มีสวัสดิการฯ แต่ไม่ใช้ (ร้อยละ 53.9) 

สำหรับแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวมีสัดส่วนที่ไม่ใช้สวัสดิการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ร้อยละ 

18.4) 
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ตารางที่ 11.22  จำนวนและร้อยละของแรงงาน  

จำแนกตามการไม่ใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย/มี โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ  

และเพศ ทั่วราชอาณาจักร และภาค พ.ศ. 2552 
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ตารางท่ี 11.22  จ านวนและร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการไม่ใชสิ้ทธิสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 
การเจบ็ป่วย/มี โรคเร้ือรัง การบาดเจบ็ และเพศ ทัว่ราชอาณาจกัร และภาค พ.ศ. 2552 

หมายเหต:ุ ไม่รวมอ่ืนๆ   a ไม่นอ้ยกวา่ 0.1 

แรงงานท่ีเจ็บป่วยและไม่ใช้สิทธิสวสัดิการฯ ให้เหตุผลท่ีไม่ใช้เน่ืองจากเจ็บป่วยเพียง
เล็กนอ้ย เช่นเดียวกบัแรงงานท่ีบาดเจ็บฯ แต่ไม่ใชสิ้ทธิเน่ืองจากเหตุผลเดียวกนั แต่ส าหรับแรงงานท่ี
เป็นโรคเร้ือรังฯ ให้เหตุผลท่ีไม่ใช้เน่ืองจากการบริการท่ีช้า รอนานถึงร้อยละ 36.5 รองลงมาคือไม่
แน่ใจในคุณภาพยา ร้อยละ 16.7 

  

หมายเหตุ:  ไม่รวมอื่นๆ  a ไม่น้อยกว่า 0.1 
 

แรงงานที่เจ็บป่วยและไม่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ให้เหตุผลที่ไม่ใช้เนื่องจากเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย 

เช่นเดียวกับแรงงานที่บาดเจ็บฯ แต่ไม่ใช้สิทธิเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน แต่สำหรับแรงงานที่เป็น  

โรคเรื้อรังฯ ให้เหตุผลที่ไม่ใช้เนื่องจากการบริการที่ช้า รอนานถึงร้อยละ 36.5 รองลงมาคือไม่แน่ใจ  

ในคุณภาพยา ร้อยละ 16.7 
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ความมั่นคงทางสังคม	

	 คดียาเสพติดเพิ่มสูงสุดในรอบ	8	ปี	

แผนภูมิ 11.5 จำนวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและเพศ  

และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2551- 2553      

คดียาเสพติดในปี 2553 เพิ่มสูงสุดในรอบ 8 ปี เยาวชนเป็นกลุ่มกระทำความผิดเกี่ยวกับ  

ยาเสพติดในฐานะผู้เสพมากที่สุด ในขณะที่ผลกระทบในฐานะผู้เสพมีมากที่สุดในกลุ่มแรงงานระดับ

ล่างและผู้ที่ไม่มีงานทำ คดีอาญารวมไตรมาสสี่ของปี 2553 เพิ่มขึ้นโดยการจับกุมคดียาเสพติดซึ่งมี

สัดส่วนมากที่สุดมีจำนวน 77,839 คดีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสามร้อยละ 7.2 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 36.8 ตามลำดับ และเมื่อรวมรายปีคดียาเสพติดในปี 2553 เพิ่มสูงสุด

ในรอบ 8 ปี คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 14,370 คดี ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาส

เดียวกันของปี 2551 ร้อยละ 15.9  

รัฐบาลได้ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่สาม ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศไทยที่ให้

ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาอาชญากรรม โดยการปราบปราม ทั้งการระดมกำลังเข้าจู่โจม   

ปิดล้อม กวาดล้อมสถานที่ต่างๆ พื้นที่เสี่ยง 4 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ  

ตอนบน กรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ 4,175 อำเภอทั่วประเทศ ซึ่งทำให้สถิติ  

การจับกุมยาเสพติดในไตรมาสสี่ 2553 มีจำนวนสูงขึ้น และคาดว่าจะยังสูงขึ้นในไตรมาสแรกปี 2554 

	 คดีอาญา	4	ประเภทที่ต้องเฝ้าระวัง	

คดีอาญาประเภทอื่นมีแนวโน้มการจับกุมที่ค่อนข้างทรงตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่ต้องเฝ้าระวัง

และติดตามจำเป็นต้องมีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เนื่องจากส่งผลกระทบคุณภาพชีวิต

และความมั่นคงของเด็กและเยาวชนค่อนข้างมาก รวมทั้งผลกระทบต่อค่านิยมไทยที่กำลังเสื่อมถอย 
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ความมั่นคงทางสังคม 

 คดียาเสพติดเพิม่สูงสุดในรอบ 8 ปี 

แผนภูมิ 11.5 จ  านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย ์ชีวติร่างกายและเพศ และคดียาเสพติด 
รายไตรมาสปี 2551- 2553 

 
คดียาเสพติดในปี 2553 เพิ่มสูงสุดในรอบ 8 ปี เยาวชนเป็นกลุ่มกระท าความผิดเก่ียวกบัยา

เสพติดในฐานะผูเ้สพมากท่ีสุด ในขณะท่ีผลกระทบในฐานะผูเ้สพมีมากท่ีสุดในกลุ่มแรงงานระดบั
ล่างและผูท่ี้ไม่มีงานท า คดีอาญารวมไตรมาสส่ีของปี 2553 เพิ่มข้ึนโดยการจบักุมคดียาเสพติดซ่ึงมี
สัดส่วนมากท่ีสุดมีจ านวน 77,839 คดีเพิ่มข้ึนจากไตรมาสสามร้อยละ 7.2 และเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกนัของปี 2552 ร้อยละ 36.8 ตามล าดบั และเม่ือรวมรายปีคดียาเสพติดในปี 2553 เพิ่มสูงสุดใน
รอบ 8 ปี คดีประทุษร้ายต่อทรัพยรั์บแจง้ 14,370 คดี ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้และไตรมาสเดียวกนั
ของปี 2551 ร้อยละ 15.9  

 รัฐบาลไดป้ฏิบติัการยทุธศาสตร์ 5 ร้ัวป้องกนัระยะท่ีสาม ภายใตแ้ผนปฏิรูปประเทศ
ไทยท่ีให้ความส าคญักบัการป้องกนัปัญหาอาชญากรรม โดยการปราบปราม ทั้งการระดมก าลงัเขา้จู่
โจม ปิดลอ้ม กวาดลอ้มสถานท่ีต่างๆ พื้นท่ีเส่ียง 4 จุด ครอบคลุมทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ พื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน กรุงเทพฯ และพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้และ 4,175 อ  าเภอทัว่ประเทศ ซ่ึงท าให้สถิติการ
จบักุมยาเสพติดในไตรมาสส่ี 2553 มีจ  านวนสูงข้ึน และคาดวา่จะยงัสูงข้ึนในไตรมาสแรกปี 2554 
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ได้แก่ ในปี 2553 คดีการพนันมีจำนวน 64,058 คดี ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 15 คดีการค้าประเวณี 31,779 

คดี ลดลงร้อยละ 11.2 คดียักยอกทรัพย์ 10,764 คดี ลดลงร้อยละ 9 และคดีอาวุธปืนจำนวน 

22,162 คดี ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2552 แต่มีแนวโน้มการจับกุมที่ค่อนข้างทรงตัว ซึ่งการใช้ชุมชน

เป็นฐานในการเฝ้าระวังและป้องกันจะมีความสำคัญมากขึ้น 

แผนภูมิ 11.6 คดีอาญา 4 ประเภทที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2548 - 2553 

 เมาแล้วขับยังสร้างความสูญเสียและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ	
การจราจรทางบกอย่างต่อเนื่อง

เมาแล้วขับยังเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ในขณะที่การบังคับใช้

กฎหมายยังย่อหย่อน การเกิดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงปีใหม่ 2554 เกิดอุบัติเหตุ 3,497 ครั้ง ลดลง

จากปี 2553 ร้อยละ 1.1 มีผู้บาดเจ็บ 3,750 คน ลดลงร้อยละ 2 และมีผู้เสียชีวิต 358 ราย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3.2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุราร้อยละ 41.24 รองลงมาเกิดจากขับเร็ว

เกินกำหนดร้อยละ 20.4 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์สูงสุดร้อยละ 83.2 ที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 27.5 ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ระหว่าง

เวลา 00.01-01.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่มีปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นประกอบกับมีการสังสรรค์และ  

ดื่มแอลกอฮอล์ก่อน/หรือระหว่างการขับขี่ยวดยาน ที่มีผลกระตุ้นให้ผู้ขับขี่เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงต่อ  

การเกิดปัญหาความรุนแรง ทำให้ลดความสามารถในการควบคุมยานพาหนะ และปัญหาจาก

พฤติกรรมมึนเมาโดยเฉพาะในกลุ่มที่ดื่มหนักและต่อเนื่อง อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดการ  

บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ขณะที่กฎหมายเรื่องการขับขี่ครอบคลุมเฉพาะผู้ขับขี่ที่มี

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่หากผู้ขับขี่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและ  
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คดีอาญา 4 ประเภททีต้่องเฝ้าระวงั 

 คดีอาญาประเภทอ่ืนมีแนวโน้มการจบักุมท่ีค่อนขา้งทรงตวัในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาท่ีตอ้งเฝ้า
ระวงัและติดตามจ าเป็นตอ้งมีการป้องกนัและปราบปรามอยา่งจริงจงั เน่ืองจากส่งผลกระทบคุณภาพ
ชีวิตและความมัน่คงของเด็กและเยาวชนค่อนขา้งมาก รวมทั้งผลกระทบต่อค่านิยมไทยท่ีก าลงัเส่ือม
ถอย ไดแ้ก่ ในปี 2553 คดีการพนนัมีจ านวน 64,058 คดี ซ่ึงสูงข้ึนร้อยละ 15 คดีการคา้ประเวณี 31,779 
คดี ลดลงร้อยละ 11.2 คดียกัยอกทรัพย ์10,764 คดี ลดลงร้อยละ 9 และคดีอาวุธปืนจ านวน 22,162 คดี 
ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2552 แต่มีแนวโนม้การจบักุมท่ีค่อนขา้งทรงตวั ซ่ึงการใช้ชุมชนเป็นฐานใน
การเฝ้าระวงัและป้องกนัจะมีความส าคญัมากข้ึน 

แผนภูมิ 11.6 คดีอาญา 4 ประเภทท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ปี 2548 - 2553 

 
เมาแล้วขับยงัสร้างความสูญเสียและเป็นสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุการจราจรทางบกอย่างต่อเน่ือง 

 เมาแล้วขบัยงัเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุการจราจรทางบก ในขณะท่ีการบงัคบัใช้
กฎหมายยงัย่อหย่อน การเกิดอุบติัเหตุการจราจรในช่วงปีใหม่ 2554 เกิดอุบติัเหตุ 3,497 คร้ัง ลดลง
จากปี 2553 ร้อยละ 1.1 มีผูบ้าดเจบ็ 3,750 คน ลดลงร้อยละ 2 และมีผูเ้สียชีวิต 358 ราย เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
3.2 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุราร้อยละ 41.24 รองลงมาเกิดจากขบัเร็วเกินก าหนด
ร้อยละ 20.4 ยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุเป็นรถจกัรยานยนต์สูงสุดร้อยละ 83.2 ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ี
เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภยัร้อยละ 27.5 ช่วงเวลาเกิดอุบติัเหตุสูงสุด ระหวา่งเวลา 00.01-01.00 น. 
ซ่ึงเป็นเวลาท่ีมีปริมาณการเดินทางเพิ่มข้ึนประกอบกบัมีการสังสรรคแ์ละด่ืมแอลกอฮอล์ก่อน/หรือ
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ผู้ขับขี่หน้าใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในการขับขี่และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ เมื่อดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ก็จะมีพฤติกรรมและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 

	 การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น	

แผนภูมิ 11.7 จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในทุกด้าน ปี 2549 - 2553 

แผนภูมิ 11.8 จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ปี 2553 

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 

349 

ระหวา่งการขบัข่ียวดยาน ท่ีมีผลกระตุน้ให้ผูข้บัข่ีเพิ่มพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดปัญหาความรุนแรง 
ท าใหล้ดความสามารถในการควบคุมยานพาหนะ และปัญหาจากพฤติกรรมมึนเมาโดยเฉพาะในกลุ่ม
ท่ีด่ืมหนกัและต่อเน่ือง อนัเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบติัเหตุจราจรทางบก 
ขณะท่ีกฎหมายเร่ืองการขับข่ีครอบคลุมเฉพาะผู ้ข ับข่ีท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์แต่หากผูข้บัข่ีโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผูข้บัข่ีหนา้ใหม่ท่ีขาดประสบการณ์ใน
การขบัข่ีและวฒิุภาวะในการตดัสินใจ เม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็จะมีพฤติกรรมและความเส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุเพิ่มข้ึน 

การกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพิม่ขึน้ 

แผนภูมิ 11.7 จ  านวนเด็กและสตรีท่ีถูกกระท าความรุนแรงในทุกดา้น ปี 2549 - 2553 

แผนภูมิ 11.8 จ  านวนเด็กและสตรีท่ีถูกกระท าความรุนแรง ปี 2553 

 

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 

349 

ระหวา่งการขบัข่ียวดยาน ท่ีมีผลกระตุน้ให้ผูข้บัข่ีเพิ่มพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดปัญหาความรุนแรง 
ท าใหล้ดความสามารถในการควบคุมยานพาหนะ และปัญหาจากพฤติกรรมมึนเมาโดยเฉพาะในกลุ่ม
ท่ีด่ืมหนกัและต่อเน่ือง อนัเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบติัเหตุจราจรทางบก 
ขณะท่ีกฎหมายเร่ืองการขับข่ีครอบคลุมเฉพาะผู ้ข ับข่ีท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์แต่หากผูข้บัข่ีโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผูข้บัข่ีหนา้ใหม่ท่ีขาดประสบการณ์ใน
การขบัข่ีและวฒิุภาวะในการตดัสินใจ เม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็จะมีพฤติกรรมและความเส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุเพิ่มข้ึน 

การกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพิม่ขึน้ 

แผนภูมิ 11.7 จ  านวนเด็กและสตรีท่ีถูกกระท าความรุนแรงในทุกดา้น ปี 2549 - 2553 

แผนภูมิ 11.8 จ  านวนเด็กและสตรีท่ีถูกกระท าความรุนแรง ปี 2553 
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ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีมากขึ้น จากข้อมูลของศูนย์ พึ่งได้พบว่า ในปี 

2553 มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงในทุกด้านมาขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 25,744 คน 

เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 11 โดยเป็นเด็กร้อยละ 52 เป็นสตรีร้อยละ 48 ในจำนวนเด็กพบว่าเป็น

เด็กหญิงวัย 10-15 ปี ถูกกระทำความรุนแรงมากที่สุดถึงร้อยละ 47 และถูกกระทำรุนแรงทางเพศ

มากที่สุด ส่วนใหญ่ผู้ที่กระทำกับเด็ก คือ แฟนและเพื่อน ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ 

สื่อลามก ความใกล้ชิดและโอกาสเอื้ออำนวย เป็นต้น สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านของผู้กระทำและ  

บ้านที่เด็กอยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังพบว่าอายุของเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ มีอายุลดลง  

ตามลำดับ โดยอายุน้อยสุด 7 เดือนที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศและผู้กระทำเป็นเด็กชายอายุ 15 ปี   

ในกลุ่มของสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 25-45 ปี ถึงร้อยละ 74 ที่เป็นกระทำ

รุนแรงจากคู่สมรสมากที่สุดถึงร้อยละ 46 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจหึงหวง ทะเลาะวิวาท 

และเป็นทำร้ายร่างกายมากที่สุด 

ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสะท้อนสภาพสังคมที่เสื่อมถอยลง ทั้งความ

รุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และสถานการณ์ในสังคมทั่วไป ทั้งในลักษณะของ

การค้ามนุษย์ ทำร้ายร่างกาย ข่มขืน กระทำชำเรา/คุกคามทางเพศ บังคับค้าประเวณี ปัจจัยกระตุ้น

ให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา และติดสาร  

เสพติด การนอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาท ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งหญิงและชายในรูปแบบแตกต่างกัน

ทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจรวมทั้งค่าใช้จ่ายการรักษาในอนาคต 

สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและเป็นรูปธรรม การยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

และสตรี รัฐบาลไทยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ “ร่วมเป็นหนึ่งเพื่อยุติ

ความรุนแรงต่อผู้หญิง” (Unite to End Violence Against Women Campaign) ที่กำหนด

ให้ปี 2558 เป็นปีแห่งความสำเร็จ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ในปัจจุบันมีกฎหมายและมาตรการ

ที่เกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงในระดับสากล ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความรุนแรง  

ต่อสตรี ให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล และโครงการ Say No 

Violence Against Women ของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติในการต่อต้าน  

ความรุนแรงต่อผู้หญิง (UNIFEM) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในประเทศไทยนั้นหน่วยงานรัฐบาล 10 องค์กรได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  

ความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นหน่วยงานปฏิบัติ

ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวัง

ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและศูนย์พึ่งได้ในกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น เช่น กลุ่มเด็กหญิงที่มี  

ไอคิวต่ำ ผู้พิการ ครอบครัวผู้ที่ตัดยาเสพติด สุรา พ่อแม่เป็นโรคจิต ครอบครัวแตกแยก และขยาย

บริการให้ครอบคลุมครบทุกโรงพยาบาลในชุมชนภายในปี 2554 และขยายบริการไปยังโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลและพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการบริการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี

กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดแทรก
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ในบทเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้น ในส่วนของภาคีเครือข่ายทั้งภาค

รัฐและเอกชนได้ร่วมงานกัน โดยตั้งเป้าขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้หมดไปในอีก 10 ปี

ข้างหน้า ซึ่งสิ่งสำคัญที่รัฐควรเร่งปฏิรูปควบคู่กันไปคือ การปรับปรุงการปฏิบัติงานในกระบวนการ

ยุติธรรมให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและมีความละเอียดอ่อน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์และความแตกต่างระหว่างชายหญิง 

แผนภูมิ 11. 9 ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ 

เมื่อแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงวัยคือ กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) กลุ่ม  

ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) พบว่ามากกว่าครึ่ง

หนึ่ง (ร้อยละ 58.8) เป็นผู้สูงอายุวัยต้น ร้อยละ 31.7 เป็นผู้สูงอายุวัยกลาง และร้อยละ 9.5 เป็น  

ผู้สูงอายุวัยปลาย ซึ่งเป็นวัยที่ต้องพึ่งพาสูง 

	 ระดับการศึกษาที่สำเร็จ	และการอ่านออกเขียนได้	

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.9) เรียนจบระดับประถมศึกษา มีเพียงร้อยละ 8.4 ที่จบสูงกว่า

ระดับประถมศึกษามีผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่เคยเรียนหนังสือและผู้ที่จบต่ำกว่าระดับประถม

ศึกษาสูงถึงร้อยละ 21.6ประมาณ 3 ใน 4 คน (ร้อยละ 76.1) ของผู้สูงอายุเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้ 

ร้อยละ 23.9 เป็นผู้ที่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
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ความดูแลของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและศูนยพ์ึ่งไดใ้นกลุ่มเส่ียงใหม้ากข้ึน เช่น กลุ่มเด็กหญิงท่ีมีไอคิว
ต ่า ผูพ้ิการ ครอบครัวผูท่ี้ตดัยาเสพติด สุรา พ่อแม่เป็นโรคจิต ครอบครัวแตกแยก และขยายบริการให้
ครอบคลุมครบทุกโรงพยาบาลในชุมชนภายในปี 2554 และขยายบริการไปยงัโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการบริการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี
กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการจดักิจกรรมหรือใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงาน เพื่อให้สอดแทรก
ในบทเรียนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดบัชั้น ในส่วนของภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดร่้วมงานกนั โดยตั้งเป้าขจดัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้หมดไปในอีก 10 
ปีขา้งหนา้ ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีรัฐควรเร่งปฏิรูปควบคู่กนัไปคือ การปรับปรุงการปฏิบติังานในกระบวนการ
ยติุธรรมให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและมีความละเอียดอ่อน โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยแ์ละความแตกต่างระหวา่งชายหญิง 

แผนภูมิ 11. 9 ลกัษณะทางประชากรของผูสู้งอายุ 

 
 เม่ือแบ่งผูสู้งอายุออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงวยัคือ กลุ่มผูสู้งอายุวยัตน้ (อายุ 60-69 ปี) กลุ่ม
ผูสู้งอายุวยักลาง (อายุ 70-79 ปี) และกลุ่มผูสู้งอายุวยัปลาย (อายุ 80 ปีข้ึนไป) พบวา่มากกวา่คร่ึงหน่ึง 
(ร้อยละ 58.8) เป็นผูสู้งอายุวยัตน้ ร้อยละ 31.7 เป็นผูสู้งอายุวยักลาง และร้อยละ 9.5 เป็นผูสู้งอายุวยั
ปลาย ซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งพึ่งพาสูง 

ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ และการอ่านออกเขียนได้ 

 ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.9) เรียนจบระดบัประถมศึกษา มีเพียงร้อยละ 8.4 ท่ีจบสูง
กว่าระดับประถมศึกษามีผูท่ี้ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่เคยเรียนหนังสือและผูท่ี้จบต ่ากว่าระดับ
ประถมศึกษาสูงถึงร้อยละ 21.6ประมาณ 3 ใน 4 คน (ร้อยละ 76.1) ของผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้อ่านออกเขียน
ได ้ร้อยละ 23.9 เป็นผูท่ี้ไม่สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได ้
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	 ดัชนีผู้สูงอายุ	

ดัชนีผู้สูงอายุ หมายถึง อัตราส่วนของจำนวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อจำนวน

ประชากรวัยเด็ก (อายุ ต่ำกว่า 15 ปี) 100 คน ถ้าดัชนีมีค่าต่ำกว่า 100แสดงว่ามีเด็กมากกว่าผู้สูง

อายุ การที่ประเทศมีจำนวนเด็กมากกว่าผู้สูงอายุนี้ จะส่งผลให้ในอนาคตเด็กๆเหล่านี้จะเติบโตขึ้น

เป็นกำลังแรงงานที่สำคัญในการที่จะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 

ตารางที่ 11.23 ดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2550 

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก จากเดิม  

ในปี 2537 ประเทศไทยมีประชากรวัยสูงอายุไม่ถึง 1 ใน 4 ส่วนของประชากรวัยเด็ก ล่าสุดในปี 

2550 ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นจนเกือบจะเป็นครึ่งหนึ่งของ

ประชากรวัยเด็กคือ 47.7 

อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุหรืออัตราการพึ่งพิงวัยสูงอายุ (Aging Dependency 

Ratio) อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุหรืออัตราการพึ่งพิงวัยสูงอายุ หมายถึง จำนวนผู้สูงอายุ 

(อายุ 60 ปีขึ้นไป)ต่อผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) 100 คน แผนภูมิ 1 แสดงแนวโน้มที่  

เพิ่มขึ้นของอัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุ โดยปี 2537 มีอัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุเท่ากับ 

10.7 เพิ่มขึ้นเป็น 14.3 ในปี 2545 และเพิ่มขึ้นหรืออาจกล่าวว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือเป็น 16.0 ในปี 

2550 หมายความว่าประชากรวัยกำลังแรงงาน 100 คนจะต้องรับภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 16 คน 

 แผนภูมิ 11.10 อัตราส่วนการเป็นภาระรวม ภาระวัยเด็กและภาระวัยสูงอายุ  

พ.ศ. 2537 2545 และ 2550 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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ดัชนีผู้สูงอายุ 

ดชันีผูสู้งอายุ หมายถึง อตัราส่วนของจ านวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ต่อจ านวน
ประชากรวยัเด็ก (อายุ ต ่ากว่า 15 ปี) 100 คน ถา้ดชันีมีค่าต ่ากว่า 100แสดงว่ามีเด็กมากกว่าผูสู้งอาย ุ
การท่ีประเทศมีจ านวนเด็กมากกว่าผูสู้งอายุน้ี จะส่งผลให้ในอนาคตเด็กๆเหล่าน้ีจะเติบโตข้ึนเป็น
ก าลงัแรงงานท่ีส าคญัในการท่ีจะเล้ียงดูผูสู้งอาย ุ

ตารางท่ี 11.23 ดชันีผูสู้งอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2550 

 
จากตารางท่ี  23 แสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนของสัดส่วนระหวา่งผูสู้งอายุกบัเด็ก จากเดิม

ในปี 2537ประเทศไทยมีประชากรวยัสูงอายุไม่ถึง 1 ใน 4 ส่วนของประชากรวยัเด็ก ล่าสุดในปี 2550 
ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรวยัสูงอายุเพิ่มมากข้ึนจนเกือบจะเป็นคร่ึงหน่ึงของประชากรวยั
เด็กคือ 47.7 

อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุหรืออัตราการพึ่งพิงวัยสูงอายุ (Aging Dependency Ratio)                                                  
อตัราส่วนการเป็นภาระวยัสูงอายหุรืออตัราการพึ่งพิงวยัสูงอายุ หมายถึง จ านวนผูสู้งอายุ (อายุ 60 ปี
ข้ึนไป)ต่อผูท่ี้อยู่ในวยัท างาน (อายุ 15 - 59 ปี) 100 คน แผนภูมิ 1 แสดงแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนของ
อตัราส่วนการเป็นภาระวยัสูงอายุ โดยปี 2537 มีอตัราส่วนการเป็นภาระวยัสูงอายุเท่ากับ 10.7 
เพิ่มข้ึนเป็น 14.3 ในปี 2545 และเพิ่มข้ึนหรืออาจกล่าวว่าเป็นผูท่ี้ไม่รู้หนงัสือเป็น 16.0 ในปี 2550 
หมายความวา่ประชากรวยัก าลงัแรงงาน 100 คนจะตอ้งรับภาระในการเล้ียงดูผูสู้งอาย ุ16 คน 
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แผนภูมิ 11.10 อตัราส่วนการเป็นภาระรวม ภาระวยัเด็กและภาระวยัสูงอาย ุพ.ศ. 2537 2545 และ 
2550 

 
 
อตัราส่วนเกือ้หนุนผู้สูงอายุ 

อตัราส่วนเก้ือหนุนผูสู้งอายุ หมายถึง จ านวนคนในวยัแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) เทียบกบั
จ านวนผูสู้งอายุ (อายุ60 ปีข้ึนไป) แสดงให้เห็นถึงจ านวนคนในวยัแรงงานท่ีมีศกัยภาพท่ีจะดูแล
เก้ือหนุนผูสู้งอายุหน่ึงคน แผนภูมิ 2แสดงอตัราส่วนเก้ือหนุนผูสู้งอายุท่ีมีแนวโน้มลดลงปี 2537 มี
อตัราส่วนเก้ือหนุนผูสู้งอายุเท่ากบั 9.3 ปี 2545ลดลงมาเป็น 7.0 และล่าสุดปี 2550 ลดลงมาเหลือ 6.3
หมายความวา่มีคนท่ีอยูใ่นวยัแรงงาน 6 คน ท่ีจะเล้ียงดูผูสู้งอาย ุ1 คน อตัราส่วนเก้ือหนุนผูสู้งอายุท่ีลด
ลดลงอย่างต่อเน่ืองดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูสู้งอายุในอนาคตอนัใกล้ ส่งผลถึงความ
มัน่คงของสังคมโดยรวม กล่าวคือผูอ้ยู่ในวยัแรงงานจะตอ้งรับภาระผูสู้งวยัเพิ่มมากข้ึน จะตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผูสู้งวยัเพิ่มข้ึน และในท่ีสุดทั้งผูท่ี้อยู่ในวยัแรงงานและผูสู้งวยัจะอยู่ในสภาพ
อ่อนแอทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถเก้ือหนุนกนัได ้หากทุกภาคส่วนไม่ให้ความส าคญัในการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะรองรับสถานการณ์น้ีอยา่งจริงจงั 
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	 อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ	

อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ หมายถึง จำนวนคนในวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) เทียบกับ

จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ60 ปีขึ้นไป) แสดงให้เห็นถึงจำนวนคนในวัยแรงงานที่มีศักยภาพที่จะดูแล  

เกื้อหนุนผู้สูงอายุหนึ่งคน แผนภูมิ 2แสดงอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มลดลงปี 2537   

มีอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุเท่ากับ 9.3 ปี 2545 ลดลงมาเป็น 7.0 และล่าสุดปี 2550 ลดลงมา

เหลือ 6.3 หมายความว่ามีคนที่อยู่ในวัยแรงงาน 6 คน ที่จะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน อัตราส่วนเกื้อหนุน  

ผู้สูงอายุที่ลดลดลงอย่างต่อเนื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ ส่งผล

ถึงความมั่นคงของสังคมโดยรวม กล่าวคือผู้อยู่ในวัยแรงงานจะต้องรับภาระผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น   

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น และในที่สุดทั้งผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานและผู้สูงวัยจะอยู่ใน

สภาพอ่อนแอทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถเกื้อหนุนกันได้ หากทุกภาคส่วนไม่ให้ความสำคัญในการเตรียม

ความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์นี้อย่างจริงจัง 

แผนภูมิ 11.11 อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2537 2545 และ 2550 

	 การทำงาน	

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มกว่าเมื่อก่อน โดยเพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 31.9ในปี 2537 เป็นร้อยละ 32.2 ในปี 2545 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.7 ในปี 2550 

งานส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุทำเป็นงานในภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 57.6) ที่เหลือทำงานในนอกภาค

เกษตรกรรม (ร้อยละ 42.4) 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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แผนภูมิ 11.11 อตัราส่วนเก้ือหนุนผูสู้งอายุ พ.ศ. 2537 2545และ 2550 

 
 
การท างาน 
ปัจจุบนัผูสู้งอายุมีแนวโน้มท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มกว่าเม่ือก่อน โดย

เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 31.9ในปี 2537 เป็นร้อยละ 32.2 ในปี 2545 และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 35.7 ในปี 2550 
งานส่วนใหญ่ท่ีผูสู้งอายุท  าเป็นงานในภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 57.6) ท่ีเหลือท างานในนอกภาค
เกษตรกรรม (ร้อยละ 42.4) 

แผนภูมิ 11.12 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงาน 

 
ผูสู้งอายุหรือผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ในประเทศไทยจากผลการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ มีจ  านวนเพิ่มข้ึนทุกๆปี ในปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ป็นสังคมของผูสู้งอายุเรียบร้อยแลว้ และ
จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรหรือ การส ารวจแรงงาน พบวา่ในปี 2553 มีผูสู้งอายุท่ี
ท างาน 3.1 ลา้นบาทคน จากจ านวนผูสู้งอายุทั้งส้ิน 8.0 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.8 ทั้งน้ี จากการ
ส ารวจยงัพบว่า การท างานของผูสู้งอายุเหล่าน้ี ส่วนใหญ่ท างานในฐานะของแรงงานนอกระบบถึง
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แผนภูมิ 11.12 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน 

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติ  

แห่งชาติ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆปี ในปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นสังคมของผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว และ

จากการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรหรือ การสำรวจแรงงาน พบว่าในปี 2553 มีผู้สูงอายุ  

ที่ทำงาน 3.1 ล้านบาทคน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 8.0 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.8 ทั้งนี้ 

จากการสำรวจยังพบว่า การทำงานของผู้สูงอายุเหล่านี้ ส่วนใหญ่ทำงานในฐานะของแรงงานนอก

ระบบถึงร้อยละ 90.3 ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ทำงานที่ไม่ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากการทำงาน 

และอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงงานในระบบ 

แผนภูมิ 11.13 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. 2553 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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แผนภูมิ 11.11 อตัราส่วนเก้ือหนุนผูสู้งอายุ พ.ศ. 2537 2545และ 2550 

 
 
การท างาน 
ปัจจุบนัผูสู้งอายุมีแนวโน้มท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มกว่าเม่ือก่อน โดย

เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 31.9ในปี 2537 เป็นร้อยละ 32.2 ในปี 2545 และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 35.7 ในปี 2550 
งานส่วนใหญ่ท่ีผูสู้งอายุท  าเป็นงานในภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 57.6) ท่ีเหลือท างานในนอกภาค
เกษตรกรรม (ร้อยละ 42.4) 

แผนภูมิ 11.12 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงาน 

 
ผูสู้งอายุหรือผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ในประเทศไทยจากผลการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ มีจ  านวนเพิ่มข้ึนทุกๆปี ในปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ป็นสังคมของผูสู้งอายุเรียบร้อยแลว้ และ
จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรหรือ การส ารวจแรงงาน พบวา่ในปี 2553 มีผูสู้งอายุท่ี
ท างาน 3.1 ลา้นบาทคน จากจ านวนผูสู้งอายุทั้งส้ิน 8.0 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.8 ทั้งน้ี จากการ
ส ารวจยงัพบว่า การท างานของผูสู้งอายุเหล่าน้ี ส่วนใหญ่ท างานในฐานะของแรงงานนอกระบบถึง
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ร้อยละ 90.3 ซ่ึงหมายถึงเป็นผูท้  างานท่ีไม่ไดรั้บสวสัดิการและความคุม้ครองจากการท างาน และอีก
ส่วนหน่ึงเป็นแรงงานในระบบ 

แผนภูมิ 11.13 จ  านวนผูสู้งอายท่ีุเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. 2553 

 
อาชีพของผู้สูงอายุทีท่ างาน 

 จากการท างานของผูสู้งอายุท่ีเป็นทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่าผูสู้งอายุท่ีเป็น
แรงงานในระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในดา้นการขายร้อยละ 27.8 รองลงมาเป็น 
ผูป้ฏิบติังานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการคา้ร้อยละ 20.6 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือในด้าน
การเกษตร และประมงร้อยละ 13.2 และผูบ้ญัญติักฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวุโส และผูจ้ดัการร้อย
ละ 12.2 ส าหรับผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือใน
ดา้นการเกษตรและประมงร้อยละ 64.0 รองลงมาเป็นพนกังานบริการและพนกังานขายในร้านคา้ร้อย
ละ 19.0 และผูป้ฏิบติังานดา้นความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการคา้ร้อยละ 6.4 เป็นตน้ 

แผนภูมิ 11.14 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุท างาน จ าแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2553 
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 อาชีพของผู้สูงอายุที่ทำงาน	

จากการทำงานของผู้สูงอายุที่เป็นทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่าผู้สูงอายุที่เป็น

แรงงานในระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในด้านการขายร้อยละ 27.8 รองลงมาเป็น 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าร้อยละ 20.6 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน

การเกษตร และประมงร้อยละ 13.2 และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ

ร้อยละ 12.2 สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ

ในด้านการเกษตรและประมงร้อยละ 64.0 รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้า

ร้อยละ 19.0 และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าร้อยละ 6.4 เป็นต้น 

แผนภูมิ 11.14 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2553 

 ภาคทางเศรษฐกิจที่สำคัญของผู้สูงอายุที่ทำงาน	

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบ พบว่า  

ส่วนใหญ่ทำงานในภาคการค้าและบริการร้อยละ 46.8 รองลงมาเป็นภาคการผลิตร้อยละ 32.4 และ

ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 20.8 ตามลำดับ 

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 
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ร้อยละ 90.3 ซ่ึงหมายถึงเป็นผูท้  างานท่ีไม่ไดรั้บสวสัดิการและความคุม้ครองจากการท างาน และอีก
ส่วนหน่ึงเป็นแรงงานในระบบ 

แผนภูมิ 11.13 จ  านวนผูสู้งอายท่ีุเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. 2553 

 
อาชีพของผู้สูงอายุทีท่ างาน 

 จากการท างานของผูสู้งอายุท่ีเป็นทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่าผูสู้งอายุท่ีเป็น
แรงงานในระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในดา้นการขายร้อยละ 27.8 รองลงมาเป็น 
ผูป้ฏิบติังานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการคา้ร้อยละ 20.6 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือในด้าน
การเกษตร และประมงร้อยละ 13.2 และผูบ้ญัญติักฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวุโส และผูจ้ดัการร้อย
ละ 12.2 ส าหรับผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือใน
ดา้นการเกษตรและประมงร้อยละ 64.0 รองลงมาเป็นพนกังานบริการและพนกังานขายในร้านคา้ร้อย
ละ 19.0 และผูป้ฏิบติังานดา้นความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการคา้ร้อยละ 6.4 เป็นตน้ 

แผนภูมิ 11.14 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุท างาน จ าแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2553 
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แผนภูมิ 11.15 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน  

จำแนกตามภาคทางเศรษฐกิจที่สำคัญ พ.ศ. 2553 

ซึ่งแตกต่างกับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรกรรมถึงร้อยละ 

66.5 รองลงมาเป็น ภาคการค้าและการบริการร้อยละ 25.8 และภาคการผลิตร้อยละ 7.7 ตามลำดับ 

	 ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้สูงอายุที่ทำงาน	

เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบพบว่า ส่วนใหญ่

สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษาร้อยละ 64.8 รองลงมาเป็นสำเร็จการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาร้อยละ 13.4 และไม่มีการศึกษาร้อยละ 6.8 ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ   

ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษามากถึงร้อยละ 81.8 รองลงมาเป็น ไม่มีการศึกษา

ร้อยละ 8.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 3.5 ตามลำดับ 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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ภาคทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของผู้สูงอายุทีท่ างาน 

 เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานในระบบ พบวา่ส่วน
ใหญ่ท างานในภาคการคา้และบริการร้อยละ 46.8 รองลงมาเป็นภาคการผลิตร้อยละ 32.4 และภาค
เกษตรกรรมร้อยละ 20.8 ตามล าดบั 

แผนภูมิ 11.15 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุท างาน จ าแนกตามภาคทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั พ.ศ. 2553 

 
ซ่ึงแตกต่างกบัผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตรกรรมถึงร้อย

ละ 66.5 รองลงมาเป็น ภาคการคา้และการบริการร้อยละ 25.8 และภาคการผลิตร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จของผู้สูงอายุทีท่ างาน 

 เม่ือพิจารณาถึงระดบัการศึกษาท่ีส าเร็จของผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานในระบบพบวา่ ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษาร้อยละ 64.8 รองลงมาเป็นส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ร้อยละ 13.4 และไม่มีการศึกษาร้อยละ 6.8 ส่วนผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษามากถึงร้อยละ 81.8 รองลงมาเป็น ไม่มีการศึกษาร้อยละ 8.3 และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
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แผนภูมิ 11. 16 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน  

จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ พ.ศ. 2553 

	 การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของผู้สูงอายุที่ทำงาน	

 จากการสำรวจ มีผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

ประมาณ 26,875 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบทั้งหมด สำหรับ  

ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานมีประมาณ 4.0 แสนคน 

หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงาน

ในระบบและนอกระบบ ได้รับบาดเจ็บจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง มากที่สุด (ร้อยละ 64.3 และ 

60.1) รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้ม (ร้อยละ 12.3และ18.2) การชน/กระแทก (ร้อยละ 8.7 และ 

9.3) ได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะ (ร้อยละ 5.9 และ 6.1) ได้รับสารเคมี (ร้อยละ 3.4 และ 2.8)   

ถูกไฟ/น้ำร้อนลวก (ร้อยละ 0.2 และ 3.0) ที่เหลือเป็นอื่นๆ 

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 
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แผนภูมิ 11. 16 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีส าเร็จ พ.ศ. 2553 

การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างานของผู้สูงอายุทีท่ างาน 

  จากการส ารวจ มีผูสู้งอายท่ีุเป็นแรงงานในระบบท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุจากการท างาน
ประมาณ 26,875 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานในระบบทั้งหมด ส าหรับ
ผูสู้งอายท่ีุเป็นแรงงานนอกระบบท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุจากการท างานมีประมาณ 4.0 แสนคน 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ โดยส่วนใหญ่ผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงาน
ในระบบและนอกระบบ ไดรั้บบาดเจ็บจากของมีคมบาด/ท่ิม/แทง มากท่ีสุด (ร้อยละ 64.3 และ 60.1) 
รองลงมาเป็นการพลดัตกหกลม้ (ร้อยละ 12.3และ18.2) การชน/กระแทก (ร้อยละ 8.7และ 9.3) ไดรั้บ
อุบติัเหตุจากยานพาหนะ (ร้อยละ 5.9 และ 6.1) ไดรั้บสารเคมี (ร้อยละ 3.4 และ 2.8) ถูกไฟ/น ้ าร้อน
ลวก (ร้อยละ 0.2 และ 3.0) ท่ีเหลือเป็นอ่ืนๆ 
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แผนภูมิ 11.17 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน  

จำแนกตามการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน พ.ศ. 2553 

 วิธีการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่ทำงาน	

จากจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ  

จากการทำงานนั้น ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้รับการรักษาพยาบาล 

(ร้อยละ 60.7 และ 68.8) และซื้อยาจากร้านขายยาและนำไปรักษาที่บ้าน (ร้อยละ 19.7 และ 19.4) 

สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุและจำเป็นต้อง

ไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนั้น เป็นผู้ที่ต้องไปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาล  

ไม่เกิน 3 วัน (ร้อยละ 14.9 และ8.6) ผู้ที่ต้องไปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลเกิน 3 วัน 

(ร้อยละ 4.8 และ 2.8) สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุและต้องไปรับการรักษาพยาบาล

ต่อในสถานพยาบาลเพราะสูญเสียอวัยวะบางส่วน จะเป็นแรงงานผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ

เท่านั้นร้อยละ 0.3 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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แผนภูมิ 11.17 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุท างาน จ าแนกตามการไดรั้บบาดเจบ็หรืออุบติัเหตุจากการท างาน 
พ.ศ. 2553 

 
วธีิการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุทีท่ างาน 

จากจ านวนผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุ
จากการท างานนั้น ส่วนใหญ่ไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุเพียงเล็กนอ้ยจึงไม่ไดรั้บการรักษาพยาบาล 
(ร้อยละ 60.7 และ 68.8) และซ้ือยาจากร้านขายยาและน าไปรักษาท่ีบา้น (ร้อยละ 19.7 และ 19.4) 
ส าหรับผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นแรงงานในระบบและนอกระบบ ท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุและจ าเป็นตอ้ง
ไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนั้น เป็นผูท่ี้ตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลไม่
เกิน 3 วนั (ร้อยละ 14.9 และ8.6) ผูท่ี้ตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลเกิน 3 วนั (ร้อย
ละ 4.8 และ 2.8) ส าหรับผูสู้งอายท่ีุไดรั้บบาดเจบ็หรืออุบติัเหตุและตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลต่อใน
สถานพยาบาลเพราะสูญเสียอวยัวะบางส่วน จะเป็นแรงงานผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานนอกระบบเท่านั้น
ร้อยละ 0.3 
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แผนภูมิ 11.18 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน  

จำแนกตามการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

	 การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่ทำงาน	

จากจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบ ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุและจำเป็นต้องไป

รักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนั้น การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากที่สุดคือ 

การใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 58.3 รองลงมาเป็นการใช้สวัสดิการข้าราชการ 

ข้าราชการบำนาญ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.7 การใช้ประกันสังคมร้อยละ 7.2 นายจ้างจ่ายให้ร้อยละ 

5.1 และการใช้ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยร้อยละ 3.5 สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงาน  

นอกระบบ ส่วนใหญ่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคือ การใช้บัตรประกันสุขภาพ  

ถ้วนหน้าร้อยละ 56.0 รองลงมาเป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองร้อยละ 18.8 การใช้สวัสดิการ

ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.6 การใช้ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย

ร้อยละ 10.0 ที่เหลือเป็นอื่นๆ เช่น ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทนนายจ้างจ่ายให้ เป็นต้น 

แผนภูมิ 11.19 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน  

จำแนกตามการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 
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แผนภูมิ 11.18 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุท างาน จ าแนกตามการใชส้วสัดิการในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

 
การใช้สวสัดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้สูงอายุทีท่ างาน 

จากจ านวนผูสู้งอายุท่ีเป็นแรงงานในระบบ ท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุและจ าเป็นตอ้งไป
รักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนั้น การใชส้วสัดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากท่ีสุดคือ 
การใชบ้ตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ร้อยละ 58.3 รองลงมาเป็นการใชส้วสัดิการขา้ราชการ ขา้ราชการ
บ านาญ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ24.7 การใชป้ระกนัสังคมร้อยละ 7.2 นายจา้งจ่ายให้ร้อยละ 5.1 และการ
ใชป้ระกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัภยัร้อยละ 3.5 ส าหรับผูสู้งอายท่ีุเป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่
ใช้สวสัดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคือ การใช้บตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้าร้อยละ 56.0 
รองลงมาเป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองร้อยละ 18.8 การใชส้วสัดิการขา้ราชการ ขา้ราชการบ านาญ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ13.6 การใชป้ระกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัภยัร้อยละ 10.0 ท่ีเหลือเป็นอ่ืนๆเช่น 
ประกนัสังคม/กองทุนเงินทดแทนนายจา้งจ่ายให ้เป็นตน้ 
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แผนภูมิ 11.19 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุท างาน จ าแนกตามการใชส้วสัดิการในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

 
ลกัษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (ครอบครัว) 

แผนภูมิ 17 แสดงสัดส่วนของผูสู้งอายุท่ีอยู่คนเดียวตามล าพงัในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึน โดยปี 2537 มีผูสู้งอายุท่ีอยูค่นเดียวร้อยละ 3.6 ปี 2545 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 6.3 ล่าสุดปี 2550 มี
ผูสู้งอายุอยูค่นเดียวตามล าพงัร้อยละ 7.7 ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวในครัวเรือนร้อยละ 92.3 ร้อยละ 56.7 ของ
ผูสู้งอายุท่ีอยู่คนเดียวตามล าพงัในครัวเรือนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาท่ีเหลือร้อยละ 
43.3 มีปัญหา ร้อยละของปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือรู้สึกเหงาคิดเป็นร้อยละ 51.2 ของผูสู้งอายุท่ีอยู่คน
เดียว ไม่มีคนดูแลเม่ือเจ็บป่วย ร้อยละ 27.5ตอ้งเล้ียงชีพดว้ยตนเอง/มีปัญหาทางการเงิน ไม่มีคนช่วย
ท างานบา้น และอ่ืนๆ (ร้อยละ 15.7 ร้อยละ 5.2และ ร้อยละ 0.4 ตามล าดบั)  

แผนภูมิ 11.20 ร้อยละของผูสู้งอายุ จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยัในครัวเรือน พ.ศ. 2537 2545 
2550 
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 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	(ครอบครัว)	

แผนภูมิ 17 แสดงสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

โดยปี 2537 มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 ปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 ล่าสุดปี 2550   

มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามลำพังร้อยละ 7.7 ไม่ได้อยู่คนเดียวในครัวเรือนร้อยละ 92.3 ร้อยละ 56.7 

ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพังในครัวเรือนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาที่เหลือร้อยละ 

43.3 มีปัญหา ร้อยละของปัญหาที่พบมากที่สุดคือรู้สึกเหงาคิดเป็นร้อยละ 51.2 ของผู้สูงอายุที่อยู่คน

เดียว ไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ 27.5ต้องเลี้ยงชีพด้วยตนเอง/มีปัญหาทางการเงิน ไม่มีคนช่วย

ทำงานบ้าน และอื่นๆ (ร้อยละ 15.7 ร้อยละ 5.2และ ร้อยละ 0.4 ตามลำดับ)  

แผนภูมิ 11.20 ร้อยละของผู้สูงอายุ  

จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยในครัวเรือน พ.ศ. 2537 2545 2550 

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ	

ผู้สูงอายุไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 41.1) ออกกำลังกายเป็นประจำ (อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์)   

ผู้สูงอายุร้อยละ 63.1รับประทานผักสดและผลไม้สดเป็นประจำ ร้อยละ 48.3ได้รับการตรวจสุขภาพ

ในรอบปี และเป็นที่น่าวิตกว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นผู้สูงอายุที่ช่วย

เหลือตนเองไม่ได้ในอนาคต โดย ร้อยละ12.6 สูบบุหรี่เป็นประจำ ร้อยละ 3.0 ดื่มสุราเป็นประจำ  

ร้อยละ 16.5 เคี้ยวหมากเป็นประจำ 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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แผนภูมิ 11.19 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุท างาน จ าแนกตามการใชส้วสัดิการในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

 
ลกัษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (ครอบครัว) 

แผนภูมิ 17 แสดงสัดส่วนของผูสู้งอายุท่ีอยู่คนเดียวตามล าพงัในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึน โดยปี 2537 มีผูสู้งอายุท่ีอยูค่นเดียวร้อยละ 3.6 ปี 2545 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 6.3 ล่าสุดปี 2550 มี
ผูสู้งอายุอยูค่นเดียวตามล าพงัร้อยละ 7.7 ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวในครัวเรือนร้อยละ 92.3 ร้อยละ 56.7 ของ
ผูสู้งอายุท่ีอยู่คนเดียวตามล าพงัในครัวเรือนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาท่ีเหลือร้อยละ 
43.3 มีปัญหา ร้อยละของปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือรู้สึกเหงาคิดเป็นร้อยละ 51.2 ของผูสู้งอายุท่ีอยู่คน
เดียว ไม่มีคนดูแลเม่ือเจ็บป่วย ร้อยละ 27.5ตอ้งเล้ียงชีพดว้ยตนเอง/มีปัญหาทางการเงิน ไม่มีคนช่วย
ท างานบา้น และอ่ืนๆ (ร้อยละ 15.7 ร้อยละ 5.2และ ร้อยละ 0.4 ตามล าดบั)  

แผนภูมิ 11.20 ร้อยละของผูสู้งอายุ จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยัในครัวเรือน พ.ศ. 2537 2545 
2550 
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แผนภูมิ 11.21 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้ในอนาคต พ.ศ. 2550 

จากการที่สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ

และการเกื้อหนุนทางสังคมระหว่างประชากรวัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปศักยภาพของวัยแรงงานในการ

สนับสนุนผู้สูงวัยลดลงในส่วนของผู้สูงวัยเองก็มีแต่ภาวะเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ  

ยิ่งมีอายุยืนยาวมากขึ้น ความเสื่อมถอยยิ่งมีมากขึ้นเป็นลำดับ โอกาสการเผชิญกับภาวะ การเจ็บป่วย

และการช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงมีมากขึ้นกว่าวัยอื่นๆ 

ตารางที่ 11.24 ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายปี) 

องค์ประกอบหลัก 2550 2551 2552 2553 

1. คุณภาพของคน     

การมีงานทำ     

ผลิตแรงงาน  กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี) 6/ 117,424 117,823 113,033 120,969 

อัตราการมีงานทำ (ร้อยละ) 7/ 98.13 98.19 98.13 98.43 

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 7/ 1.38 1.38 1.49 1.05 

การทำงานต่ำระดับ 
(ทำงานน้อยกว่า 35ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงาน) 6/ 

597 508 605 511 

สุขภาพ 8/     

อัตราการเจ็บป่วย (ต่อประชากรพันคน) 2,292.29 2,463.12 2,639.43  

อัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)     

- เนื้องอกร้าย (มะเร็ง) 130.75 134.22 133.05  

- หัวใจ 687.72 749.54 793.03  

บทท่ี 11 การสนบัสนุนทางสงัคม 
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ผูสู้งอายุไม่ถึงคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 41.1) ออกก าลงักายเป็นประจ า (อย่างนอ้ย 3 คร้ัง/สัปดาห์) 
ผูสู้งอายุร้อยละ 63.1รับประทานผกัสดและผลไมส้ดเป็นประจ า ร้อยละ 48.3ไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ในรอบปี และเป็นท่ีน่าวิตกว่ามีผูสู้งอายุกลุ่มหน่ึงท่ีมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการท่ีจะเป็นผูสู้งอายุท่ี
ช่วยเหลือตนเองไม่ไดใ้นอนาคต โดย ร้อยละ12.6 สูบบุหร่ีเป็นประจ า ร้อยละ 3.0 ด่ืมสุราเป็นประจ า
ร้อยละ 16.5 เค้ียวหมากเป็นประจ า 

แผนภูมิ 11.21 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเป็นผูสู้งอายท่ีุช่วยเหลือตนเองไม่ไดใ้น
อนาคต พ.ศ. 2550 

 
 
  จากการท่ีสัดส่วนของผูสู้งอายท่ีุเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลให้ลกัษณะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
และการเก้ือหนุนทางสังคมระหวา่งประชากรวยัต่างๆ เปล่ียนแปลงไปศกัยภาพของวยัแรงงานในการ
สนบัสนุนผูสู้งวยัลดลงในส่วนของผูสู้งวยัเองก็มีแต่ภาวะเส่ือมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และยิ่งมี
อายุยืนยาวมากข้ึน ความเส่ือมถอยยิ่งมีมากข้ึนเป็นล าดบั โอกาสการเผชิญกบัภาวะ การเจ็บป่วยและ
การช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ยลงมีมากข้ึนกวา่วยัอ่ืนๆ 
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- เบาหวาน 650.43 675.74 736.48  

ความดันโลหิต 778.12 860.53 981.48  

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ประสาทหลอน  
(ต่อประชากรแสนคน) 

48.79 47.28 49.77  

ความผิดปกติทางอารมณ์ (สะเทือนอารมณ์)  
(ต่อประชากรแสนคน) 

18.48 20.09 26.46  

ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด  
(ต่อประชากรแสนคน) 

63.48 60.94 60.86  

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม  
(ต่อประชากรพันคน) 

42.27 45.88 49.00  

ร้อยละของการขาดสารอาหาร     

- ขาดไอโอดีน     

- ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์     

- ขาดสารอาหารระดับ  1     

- ขาดสารอาหารระดับ  2     

ประชากร     

อัตราส่วนภาระพึ่งพิง  (ร้อยละ) 9/ 48.84 48.43 48.11 47.94 

สัดส่วนคนยากจน  (ร้อยละ) 10/ 8.48 8.95 8.12  

การศึกษา     

อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน 11/     

- ประถมศึกษา 104.51 104.83 104.00  

- มัธยมศึกษาตอนต้น 96.37 95.62 94.87  

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 67.16 68.14 69.57  

- อุดมศึกษา(ปริญญาตรีและต่ำกว่า) 61.05 60.47 56.218.9  

จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 
กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป 12/ 

7.9 8.0 8.1  

จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 
กลุ่มอายุ 15-59 ปี 13/ 

8.7 8.8 8.9  

- ชาย 8.8 8.9 9.0  

- หญิง 8.6 8.7 8.9  

จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 13/ 

4.3 4.4 4.4  

- ชาย 5.0 5.1 5.1  

- หญิง 3.8 4.0 3.9  
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องค์ประกอบหลัก 2550 2551 2552 2553 

2. ความมั่นคงทางสังคม     

สถาบันครอบครัว     

สัดส่วนครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยถาวร (ร้อยละ) 14/ 99.30 98.86 99.70 99.78 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ) 15/ 61.92 63.94 62.98  

หลักประกันทางสังคม     

ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ 16/ 98.75 99.16 99.47 99.36 

- ประกันสังคม 15.35 15.34 15.34 15.60 

- สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8.22 7.90 7.90 7.75 

- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 74.79 75.86 75.86 75.20 

- สิทธิ์อื่นๆ 0.39 0.37 0.37 0.81 

- ยังไม่มีสิทธิ์ 1.25 0.84 0.53 0.64 

สัดส่วนผู้ประกันตนต่อกำลังแรงงาน 17/ 24.86 24.65 24.53  

ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)     

อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก 18/ 19.8 18.2 16.9  

สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 18/ 62.6 52.8 51.4  

สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 18/ 115.8 106.0 93.7  

สัดส่วนคดียาเสพติด 18/ 225.0 320.0 371.6  

ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซ้ำ 
ต่อคดีทั้งหมด 

12.92 14.06 13.57  

ที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ 4/     

การคุ้มครองผู้บริโภค 5/     

จำนวนเรื่องร้องเรียน  (เรื่อง) 5,898 4,504 6,818 6,574 

- บ้าน  อาคาร  ที่ดิน 2,681 1,758 2,794 2,362 

- สินค้าและบริการ 1,937 1,540 2,827 2,835 

- การโฆษณาต่างๆ 1,187 892 1,072 1,354 

- การขายตรงและตลาดแบบตรง 93 314 125 23 

การให้คำปรึกษาทางสายด่วน  1166 14,599 16,808 34,804 53,341 

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน     

พฤติกรรมในการบริโภค 87.80 88.40 87.90  

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  
(ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม) 19/ 

12.20 11.60 12.10  

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค  
(ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม) 19/ 

29.20* - 32.00*  

อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
(ร้อยละ) 20/ 

18.50* - 20.70*  
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อัตราการบริโภคบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
(ร้อยละ) 20/ 

- - -  

การใช้เวลาในชีวิตประจำวัน - - -  

การใช้บริการจากสื่อต่างๆ  (ชม./วัน) 21/ - - -  

- การอ่าน - - 12.3  

- การดูโทรทัศน์และวีดีโอ - -   

- การฟังเพลง หรือวิทยุ - -   

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากคอมพิวเตอร์ 9.3 11.0 39.64  

- การใช้ห้องสมุด   1,769  

จำนวนประชากรที่ใช้  Internet  (ล้านคน) 22/   0  

4. สิ่งแวดล้อม 30.20 29.40   

สารอันตราย 23/ 1,586 1,868 15.14  

ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน) 1 0 3.25  

จำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน)   3.25  

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 14.72 15.03 3.07  

ขยะ 3.11 3.20   

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ (ล้านตัน) 23/ 3.11 3.20 42.50  

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นใน กทม. (ล้านตัน) 23/ 1.85 3.13   

ความสามารถในการกำจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะ 
ใน กทม. (ล้านตัน) 23/ 

    

ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ (พันตัน) 23/ 50.00 47.90   

มลพิษทางอากาศ     

ค่าเฉลี่ยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (24 ชั่วโมง)  
มคก./ลบ.ม. 

    

(บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน กทม.) 23/     

 
ที่มา  : 1/7/ รายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   และการสื่อสาร 
 2/     สำนักระบาดวิทยา   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 3/     ข้อมูลสถิติคดีอาญาและอาชญากรรมจากศูนย์ข้อมูลสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจาก

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2533-2563 และ พ.ศ. 2543-2573 ประมวลโดยสำนักพัฒนา
ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 4/     กลุ่มงานข้อมูลและข้อสนเทศ สำนักงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

 5/     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี (การให้คำปรึกษาทางสายด่วน 1166 สคบ.    
ให้บริษัทเอกชนดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส  4 ปี พ.ศ. 2552) 

 6/     ข้อมูล GDP จากสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการมีงานทำจากสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 8/     สถิติสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
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 9/ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 10/ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

 11/ จำนวนนักเรียน จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลประชากร จากสำนัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

 12/ ข้อมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย สำนักประเมินผลการ
จัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

  ข้อมูลปี  2547-2552 จากปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 13/ ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 14/ รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)  ปี  2542-2553 กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

 15/ สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ปรับปรุงองค์ประกอบของดัชน ีปี 2544-2552) 

 16/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
 17/ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 18/ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวง

มหาดไทย 
 19/ รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.  2542-2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 20/ การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2544 2547 และ 2550 สำนักงานสถิติแห่ง

ชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ  พ.ศ.  2549 และ 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ปี 2544-2548 เป็นการสำรวจของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป) 
 21/ รายงานการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.  2544 และ 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 22/ ข้อมูลปี 2542-2545 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และการสำรวจเทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.  2546-2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 23/ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

ตลอดปี 2553 นับเป็นช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤต ธุรกิจส่วนใหญ่กลับมา  

ฟื้นตัว ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉลี่ยดีขึ้นจากการมีงานทำมากขึ้น การจ้างงานในไตรมาส 

4/2553 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 0.7 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.9 เป็น  

ผู้ว่างงาน 337.4 พันคน ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลดลงเป็น 109,991 

คนในไตรมาส 4//2553 รวมทั้งปี 2553 มีการจ้างงานเฉลี่ย 38.02 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552   

ร้อยละ 0.8 และมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.1 

ตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะตึงตัวมากในทุกระดับ ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของ

ตลาดแรงงานที่อุปทานแรงงานไม่ตรง/ไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในตลาด ขณะที่แรงงาน

ระดับล่างก็ยังเป็นปัญหาเดิมที่ต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในกิจการ 3D 
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การสนับสนุนทางสังคม

สำหรับในปี 2554 ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้แก่ (1) ราคา

น้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

อาจทำให้ผู้ประกอบการชะลอการจ้างงาน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะมีผลให้มีการปรับราคาสินค้า ขึ้นค่าจ้าง

ที่แท้จริงจึงเพิ่มขึ้นได้ไม่มาก (2) การปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานและการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง 

โดยเฉพาะแรงงานพื้นฐานทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าส่งปลีก และการก่อสร้าง 

ทำให้ผู้ประกอบการหันไปใช้แรงงานต่างด้าวมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมือง  

ผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระยะยาว อีกทั้งเป็นการแย่งงานของแรงงานไทยไร้ฝีมือ

ด้วยและจูงใจให้ผู้ประกอบการเสพติดแรงงานค่าจ้างถูกคุณภาพต่ำใช้เป็นฐานในการเพิ่ม  

ความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ การใช้แรงงานผิดกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนยังจะเป็น

ความเสี่ยงที่จะถูกต่อต้านทางการค้าในตลาดโลกได้ 

คุณภาพการศึกษายังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์การศึกษายังต่ำในทุกระดับ  

โดยเฉพาะในวิชาพื้นฐานหลักอย่างคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่คาดว่าการ  

ผลักดันในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนขึ้น เพื่อเร่งเข้าสู่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สองจะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ในอนาคต 

วัยแรงงานและกลุ่มเยาวชนมีความเครียดและฆ่าตัวตายสูง ผู้ป่วยโรงเฝ้าระวังมีจำนวนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2553 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 35.9 โรคที่

พบมากและมีอาการของโรคที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ และไข้เลือดออก จำเป็น

ต้องมีมาตรการในการป้องกันที่เข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องมากกว่าเดิม 

สภาพเศรษฐกิจสังคมและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชน  

ทั้งความก้าวหน้ารุนแรง เครียด ฆ่าตัวตาย ติดยา และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ที่มีความรุนแรง

มากขึ้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปซึ่งเข้าสู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นั้น 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาเด็กและเยาวชน แผนปฏิรูปประเทศไทยจึงได้กำหนด 

“แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างอนาคตของชาติ” รวมทั้งมีแผนในการยกระดับสวัสดิการ

สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย/แม่และเด็ก โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม

คุณภาพเด็กและเยาวชน ภายใต้กรอบการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย และเร่งพัฒนาคนตั้งแต่ช่วงปฐมวัย 

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโตในทุกด้านของ

มนุษย์ ทั้งนี้ จากผลการสำรวจระดับเชาวน์ปัญญาและพัฒนาการของเด็กไทยที่ผ่านมาชี้ถึงการมี

พัฒนาการด้านสติปัญญาช้า และระดับเชาวน์ปัญญาค่อนข้างต่ำ โดยพัฒนาการสมวัยของเด็ก 0-5 ปี 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 67 ในปี 2550 ลดลงจากร้อยละ 72 ในปี 2547 ขณะที่ความฉลาดทาง

อารมณ์ของเด็ก 3-5 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติที่ 125-198 คะแนน ในปี 2550 ลดลงจากเกณฑ์ปกติที ่

139-202 คะแนน ในปี 2545 เด็ก 6-12 ปี ค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาเท่ากับ 91 (ความฉลาด

ทางสติปัญญาระดับปานกลางมีค่าไอคิวระหว่าง 90-110) และมากกว่าร้อยละ 25 มีค่าไอคิวต่ำกว่า 

90 ในปี 2552 

รัฐได้จัดสวัสดิการสังคมเพื่อคุ้มครองแม่และเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงมีพัฒนาการสมวัย รวมทั้ง

เร่งรัดและขยายกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศไทย ในกลุ่มเด็ก 0-2 ปี และหญิงมีครรภ์ โดยจัด



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

344

กา
รส
นับ
สน
ุนท
าง
สัง
คม


ให้หญิงตั้งครรภ์ทั่วไปได้รับแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็น จัดอาหารเสริมพิเศษประเภทโปรตีนและ

นมให้กับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง ตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ การอบรม อสม. เยี่ยมบ้านพ่อแม่มือ

ใหม ่และบริการให้คำปรึกษาแนะนำในการเลี้ยงลูก ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน 

รวมทั้งการให้วัคซีนที่จำเป็นแก่เด็ก สำหรับเด็ก 3-5 ปี จัดสวัสดิการด้านการศึกษา โดยจัดตั้ง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาให้มีคุณภาพทั่วประเทศ อุดหนุนค่าเล่าเรียน (เรียนฟรี 15ปี) อุดหนุน

อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ที่เข้าสู่ระบบโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนดำเนิน

กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและการดูแลเด็กเล็ก  

ในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 

การพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์จำเป็นต้อง

ดำเนินการอย่างเร่งด่วนและครบวงจร โดยให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวและครูให้เข้าใจถึง

บทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาไอคิวของเด็ก โดย (1) ส่งเสริมการวางแผนครอบครัวและงาน

อนามัยแม่และเด็ก ทั้งในเรื่องการดูแลก่อนและหลังคลอด สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับ  

สารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน และลด/ป้องกันภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็ก (2) ขยายการ

คุ้มครองสังคมโดยอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย   

เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีโภชนาการครบถ้วน คุ้มครองกลุ่มวัยแรงงานด้านการประกอบอาชีพเพื่อ  

เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสให้เข้าอยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนเลี้ยง

ดูบุตร (3) รณรงค์และให้ความรู้พ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูหลักของเด็กในการเลี้ยงดูเด็กที่ช่วยกระตุ้นและ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม เช่น การเล่านิทาน พูดคุยกับลูกฯลฯ การเอาใจใส่และฝึก

ให้เด็กมีความเป็นอยู่และพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม เช่น การกำหนดเวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นเกม 

การฝึกให้เด็กรับประทานผักและลดขนมกรุบกรอบ เป็นต้น และ (4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบ  

การเรียนการสอนทั้งในด้านครู/บุคลากร อุปกรณ์การเรียน/ ของเล่น กิจกรรม/วิธีการเรียนการสอน  

ที่ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของเด็กทั้งระดับปฐมวัยและวัยเรียน 
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สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา ที่ตระหนักถึงความสำคัญของ 

การเรียนรู้ที่ทุกคนในสังคมจะต้องมีความใฝ่รู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของคนทุกคนไป

จนตลอดการสิ้นอายุขัย เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ทุกสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสม วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงควรเริ่มต้นตั้งแต่การ

พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนให้กับเยาวชน เพราะเยาวชนเป็นพลังที่มี

คุณค่าของสังคม ของประเทศชาติ และของโลก จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

พัฒนาคนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาที่จะให้

คนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่บูรณาการกันอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม  

คุณธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคมตั้งแต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการ

ทำงานที่มีคุณภาพ1 นอกจากนี้ การจัดการศึกษาของชาติยังมีเป้าหมายในการพัฒนา

คนไทยทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

และเต็มตามศักยภาพมีทักษะความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต เต็มเปี่ยม

ด้วยคุณธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นคนไทย และเป็น

สมาชิกที่ดีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก2 

หลักการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยการศึกษา และการเรียนรู้  

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญกับโรงเรียน เพราะเป็น

ฐานรากของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้หลักของเยาวชน ที่เยาวชนสามารถนำเอา

ความรู้มาบูรณาการกับการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างผสมกลมกลืน และรู้

เท่าทันโลกพร้อมๆ กับการเป็นพลเมืองดีของสังคม สามารถครองตนอยู่ในความถูกต้อง

ดีงาม รอดพ้นจากอบายมุข และดำเนินชีวิตได้ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตที่จะนำ

 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (มปป.).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาแห่งชาติ, 
หน้า 35. 
 2 กุลธร เลิศสุริยะกุล.  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://
kulthorn.net/Forum/forum01.htm.  (วันที่ค้นข้อมูล 5 เมษายน 2554). 
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ไปสู่สังคมแห่งการผสมผสานในวัฒนธรรม เรียนรู้ที่จะเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม เลือกรับ 

แต่สิ่งที่เหมาะสมดีงามเป็นประโยชน์ โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งมรดกทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยสืบต่อไป 

ภาพที่ 12.1 องค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู ้



บุคคลแห่งการเรียนรู้

บุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ และมีทักษะ

กระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง สามารถเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง

อายุ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและมีคุณภาพตามความสนใจและความถนัด 

แหล่งการเรียนรู้

สร้างระบบการจัดหาและรวบรวมแหล่งความรู้ที่เพียงพอ หลากหลายทั่วถึง มีระบบข้อมูล 

สารสนเทศจัดระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ประกอบกับมีการพัฒนา

ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

องค์ความรู้

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว สร้างสรรค์

องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้มีความสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและบริบทของสังคม

ไทย ต้องมีการสร้างองค์ความรู้หรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพและ 

ความต้องการการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มหรือองค์กร 
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แตกต่างทางวฒันธรรม เลือกรับแต่ส่ิงท่ีเหมาะสมดีงามเป็นประโยชน์ โดยยงัคงรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าแห่ง
มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทยสืบต่อไป 

ภาพท่ี 12.1 องคป์ระกอบท่ีส าคญัของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  บุคคลแห่งการเรียนรู้ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ และมีทกัษะ
กระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา  สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อีกทั้ง สามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง
อาย ุดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่และมีคุณภาพตามความสนใจและความถนดั 

แหล่งการเรียนรู้ 
  สร้างระบบการจดัหาและรวบรวมแหล่งความรู้ท่ีเพียงพอ หลากหลายทัว่ถึง มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศจัดระบบเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมัย ประกอบกับมีการพฒันา
ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นสังคมใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื 

องค์ความรู้ 

  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้มีความสอดคล้องกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและ
บริบทของสังคมไทย ต้องมีการสร้างองค์ความรู้หรือเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับ
ศกัยภาพและความตอ้งการการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มหรือองคก์ร 

การจัดการความรู้ 
  การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พฒันาบุคคล และองค์กร  ผูด้  าเนินงานในการ
จดัการความรู้ตอ้งมีความสามารถท่ีจะพฒันากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้ และสร้างบรรยากาศ

การจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ กา
รจั
ดก

าร
คว

าม
รู้ 

การจัดการความรู้ 

องค์ความรู้ 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

แหล่งการเรียนรู้ 
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การจัดการความรู้

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาบุคคล และองค์กร ผู้ดำเนินงานในการ

จัดการความรู้ต้องมีความสามารถที่จะพัฒนากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้ และสร้าง

บรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากร สามารถบูรณาการใช้ความรู้เพื่อเป็นฐานในการ 

แก้ปัญหา และการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพขององค์กร 



ภาพรวมการศึกษาของประชากรไทย

1.การอ่านหนังสือของประชากรไทย

การอ่านเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ 

ได้รับความรู้ ความคิด และความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์ ดังคำกล่าวของ  

เซอร์ ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษที่ว่า “การอ่านทำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์”3

การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟัง ความสามารถในการอ่าน 

จึงสำคัญและจำเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันด้วยเหตุจำเป็น

ของเวลาที่มีขีดจำกัด จึงทำให้คนไทยห่างเหินกับการอ่านหนังสือมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลซึ่งเล็งเห็น

ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน 

พระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการ

หนังสือไทยเป็น “วันรักการอ่าน”4 และส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

เป็นต้นมา อีกทั้งกำหนดให้ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อขับเคลื่อน

การส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นคณะ

กรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงกำหนด “วันรักการอ่าน” ขึ้น

มา เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้เด็กๆ และเยาวชนหันมาอ่านหนังสือและได้รับการพัฒนาความ

สามารถในการอ่านและการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องและทั่วถึงอีกด้วย 

จากรายงานของสำนักสถิติแห่งชาติพบว่า การอ่านหนังสือของเด็กไทยจากเดิม 52 นาทีต่อวัน 

ในปี พ.ศ. 2551 เหลือเพียง 39 นาทีต่อวันเท่านั้น เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาไป

กับการเล่นคอมพิวเตอร์และดูโทรทัศน์มากขึ้น ด้านอัตราการอ่านหนังสือของคนไทย เฉลี่ยแล้ว  

2-5 เล่มต่อคนต่อปี ในขณะที่คนสิงค์โปร์และเวียดนามอ่านหนังสือเฉลี่ยแล้ว 40-60 เล่มต่อคนต่อปี5

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการอ่านหนังสือของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ำ และอัตราการอ่านได้ลดลงตาม

ลำดับเมื่อมีอายุสูงขึ้น โดยทุกกลุ่มวัยมีแนวโน้มการอ่านหนังสือลดลง กล่าวคือ จากประชากรผู้ที่อ่าน

หนังสือร้อยละ 69.1 ในปี 2548 เหลือ 66.3 ในปี 2551 ทั้งนี้เพราะมีสื่ออื่นที่สนใจมากกว่า เช่น 

 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. E-learning เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://
elearning.mfu.ac.th/mflu/1001103/chapter5/chapter5_1.htm.  (วันที่ค้นข้อมูล 5 เมษายน 2554). 
 4 คมชัดลึก. วันรักการอ่าน. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://www.komchadluek.net/detail/20090402/8008/จุ
รินทร์ตั้งคกก.รักการอ่าน.html.  (วันที่ค้นข้อมูล 5 เมษายน 2554). 
 5 ไทยโพสต์.  สถิติการอ่านต่อปี.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://www.ryt9.com/s/tpd/1076044.  (วันที่ค้น
ข้อมูล 5 เมษายน 2554). 
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โทรทัศน์ เกม เป็นต้น6

ในปี พ.ศ. 2552 มีผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของ

คนไทยปี 2552” ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า สถานการณ์การอ่านของคนไทย จากการวิเคราะห์สอบถามกลุ่ม

ตัวอย่าง 5,865 คน และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 156 คน และศึกษากรณีผู้ที่มีนิสัยการอ่านสุดโต่ง 

ทั้งกลุ่มที่ชอบอ่านและไม่ชอบอ่านหนังสือ อีก 191 คน ครอบคลุม 13 จังหวัด ทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทยพบสถิติสะท้อนพฤติกรรมการอ่านของคนไทยระบุว่า  กลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ไม่ได้อ่าน

หนังสือเลย จนถึงอ่านทุกวัน โดยเฉลี่ยอ่านประมาณ 4 วันต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า 

20 ปีอ่านน้อยที่สุด เฉลี่ยประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ ผู้มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อ่านมาก

ที่สุดเฉลี่ยประมาณ 5-6 วันต่อสัปดาห์ ส่วนระดับประถมศึกษาน้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 3-4 วัน 

ต่อสัปดาห์ ผู้ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีจำนวนเรื่องที่อ่านใน 

หนึ่ง สัปดาห์ มากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 5 วันต่อสัปดาห์ ส่วนอาชีพ รับจ้าง และเกษตรกรน้อยที่สุด

เฉลี่ยประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์7

ตารางที่ 12.1 เวลาในการอ่านของประชากรไทยปี พ.ศ. 2552 

  เวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวัน (นาที) 

เฉ
ลี่ย

 9
4 

นา
ทีต

่อว
ัน 

กล
ุ่มอ

าย
ุ 

- อายุน้อยกว่า 20 ปี 
- อายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไป 

115 
75 

ระ
ดับ

 
กา

รศ
ึกษ

า - การศึกษาระดับประถมศึกษา 
- การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

76 
116 

กล
ุ่มอ

าช
ีพ

 

- อาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ว่างงาน 
- อาชีพ รับจ้าง เกษตรกร พระภิกษุ แม่บ้าน และ
ทหารเกณฑ์ 

113 
66 

ที่มา:  http://www.manager.co.th (วันที่ค้นข้อมูล 5 เมษายน 2554). 


กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการอ่านเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0-18 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉลี่ยประมาณ  

94 นาทีต่อวัน โดยกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 20 ปีมีเวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด เฉลี่ย

ประมาณ 115 นาทีต่อวัน ส่วนอายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไปน้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 75 นาทีต่อวัน  

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีเวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 116 นาที 

ต่อวัน ส่วนระดับประถมศึกษาน้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 76 นาทีต่อวัน อาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และผู้ว่างงานมีเวลาในการอ่านเฉลี่ยต่อวันมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 113 นาทีต่อวัน ส่วนอาชีพ 

รับจ้าง เกษตรกร พระภิกษุ แม่บ้าน และทหารเกณฑ์น้อยที่สุดเฉลี่ยประมาณ 66 นาทีต่อวัน 

 6 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.  2551.  สถิติการอ่านของประชากร ปี 2551.  กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ.  
 7 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาสถานการณ์
การอ่านและดัชนีการอ่านของคนไทยปี 2552. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/QOL/
ViewNews.aspx? NewsID=9530000160193.  (วันที่ค้นข้อมูล 5 เมษายน 2554).   
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นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่อยู่ในเขตเมืองมีดัชนีการอ่านที่มากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตนอกเมือง ส่วนเด็กและ

เยาวชนที่ไม่อ่านหนังสือมีสาเหตุจากความขี้เกียจ และความไม่อยากอ่าน    

ผลวิจัยที่พบว่าการอ่านของคนไทยเฉลี่ย 94 นาทีต่อวันนั้นเป็นประโยชน์ ท้าทายและสอดรับ

กับข้อมูลเดิมที่ว่า คนไทยมีการอ่านเฉลี่ย 8 บรรทัดต่อปี และจากรายงานสถิติในปี 2551-2552  

ที่พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเพียง 5 เล่มต่อปี ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ไม่อ่านหนังสือ เกิดจากสิ่งแวดล้อม

ที่หล่อหลอมตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งจากครอบครัว จนถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุดคือ รัฐบาล ที่ผ่านมาการรณรงค์

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของสังคมไม่มีเอกภาพ และไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นแกนหลักในการ

ขับเคลื่อนหรือสนับสนุน จากปัจจัยดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยมุ่งหวังที่จะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนของ

สังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน สถานประกอบการ สถานศึกษา ตลอดจนองค์กรต่างๆ 

ของสังคมให้ เข้ามามีบทบาทต่อการส่งเสริมการอ่าน มีมาตรการและกลวิธีต่างๆ ที่เข้ามาสนับ

สนุนการอ่าน มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เป็นนิสัยประจำชาติ

ให้จงได้ อีกทั้งยังสร้างมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจผู้ซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ 

ส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนองค์กรนิติบุคคลต่างๆ สามารถลดหย่อน

ภาษีได้ 2 เท่าของราคาหนังสือ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

แรงจูงใจในการร่วมกันขับเคลื่อนการอ่านอย่างแท้จริง8 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่รับผิดชอบ

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียน

รู้ ให้สอดรับกับเป้าหมายในการสร้างพลเมืองยุคใหม่ ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา

เป็น มีความเป็นสากล มีความเป็นพลเมือง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งการขับเคลื่อนให้พลเมืองมี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ข้างต้น การอ่านถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างเสริมลักษณะเบื้องต้น

ในการใฝ่รู้อย่างแท้จริง  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และได้จัดประชุมเพื่อ

กำหนดเป้าหมายและกำหนดแผนการดำเนินงาน จำนวน 5 แผน เพื่อขับเคลื่อนในปี 2554-2555 

ด้วยวงเงินกว่า 400 ล้านบาท ดังนี้ 

 - แผนงานรณรงค์นิสัยรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 

 - แผนงานเพิ่มสมรรถนะการอ่าน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่าน ให้มีการอ่านคล่อง  

เขียนคล่อง ทั้งเด็กในวัยเรียนและคนวัยทำงาน  

 - แผนงานการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่าน เช่น ห้องสมุด 3 ดี ห้องสมุด

ประชาชน ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 - แผนงานเครือข่ายความร่วมมือการอ่าน ซึ่งการส่งเสริมการอ่านไม่สามารถทำได้เฉพาะ

ในส่วนราชการเท่านั้น จะต้องอาศัยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

 8  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  วันรักการอ่าน.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://www.sueksa.go.th/
index.php? option=com_content&view=article&id=246:2011-04-03-13-56-38&catid=34:announcement.  (วันที่
ค้นข้อมูล 5 เมษายน 2554). 
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เยาวชน (สสค.) ช่วยขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่าย เช่น สถานประกอบการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 - แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการอ่าน โดยจะทำวิจัยเพื่อหาคำตอบว่า คนไทยชอบอ่าน

หนังสือแบบใด อ่านหนังสืออะไร กระบวนการพัฒนาจากการอ่านหนังสือแบบเดิม 

เป็นการอ่านหนังสือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรทำอย่างไร การอ่านช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ

เด็กและเยาวชนได้อย่างไร ซึ่งรัฐบาลคาดว่าหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานส่ง

เสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใน 3 ปีจะมีแนวโน้มสถิติการอ่านที่ดีขึ้น 

และในปี 2561 จะสามารถเพิ่มจำนวนการอ่านหนังสือของคนไทยให้เป็น 10 เล่มต่อปี 

ได้อย่างแน่นอน9 

2.ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำรายงานปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร

ไทย ปี 2550-255110  โดยได้ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาการศึกษา และนำมาวิเคราะห์สภาพ

การได้รับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จัดให้ทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาฟรี 

15 ปี และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยทำการศึกษาตั้งแต่ ปี 2547-2551 พบว่าจำนวน

ประชากรในวัยเรียน (3-24 ปี) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่ประชากรนอกวัยเรียน 

(อายุ 25-59 ปี) และกลุ่มนอกวัยแรงงาน (60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยมีอัตราส่วนเพศชาย

ต่อเพศหญิงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 49.1 ต่อ 50.9 จากปี 2547-2551 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของกลุ่ม

อายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 8.0 หรือมีการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าระดับประถมศึกษา กลุ่มอายุ 15-39 ปี 

เพิ่มเป็น 10.3 ปี หรือมีการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มอายุ 40-59 ปี เพิ่มเป็น 

7.1 ปี หรือมีการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าระดับประถมศึกษา และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

เป็น 4.6 ปี หรือสูงกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล็กน้อย  

จากตัวเลขจะเห็นได้ว่ากลุ่มอายุที่กล่าวมา มีอัตราการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่า

พอใจในระดับหนึ่ง  สำหรับประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี หากพิจารณาการศึกษาเฉลี่ย ตั้งแต่

ปี 2547 ซึ่งเท่ากับ 8.4 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 8.8 ปี ในปี 2551 หรือมีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่า

ระดับประถมศึกษา จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่หากเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปี ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงต้องเร่ง

ดำเนินนโยบายและกำหนดมาตรการในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอน เพื่อให้สนองต่อความต้องการของกลุ่ม 

ด้อยโอกาส และต้องจัดให้มีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มประชากรวัย

ต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนปกติ ดึงภาคเอกชน  และสถานประกอบการให้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับ ประชากรกลุ่มดังกล่าว ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอด 

 9  ข่าวสด,  2554,  กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าคนไทยอ่านหนังสือเพิ่มเป็น10เล่มต่อปี,  สืบค้นเมื่อวันที่  5 เมษายน 
2554,  จาก http://www.thaischool.in.th/65102745/newseducation/4233/ 
 10  สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์,  2553,  ผลวิจัยการศึกษาเฉลี่ยกลุ่มวัยแรงงาน ปี 2551,  สืบค้นเมื่อวันที่   
5 เมษายน 2554,  จากhttp://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255301040183&tb=N255301 
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วุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งจะส่งผลให้ปีการศึกษาเฉลี่ย

ของประชากรไทยสูงขึ้นตามลำดับ11 ส่วนรายงานปีการศึกษาเฉลี่ยของประเทศไทย ปี 2552 พบว่า 

ประชากรในวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ปีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2548 ในภาพรวม

ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปก็เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 8.1 ปี และมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.1 

ต่อปี พิเคราะห์แล้วจึงเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ที่ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 10 ปี ขณะที่

ประชากรวัยทำงานตั้งเป้าปีการศึกษาเฉลี่ยไว้ที่ 12 ปี แต่ตัวเลขสำรวจอยู่ที่ 8.9 ปี ใกล้เคียงกับภาค

บังคับ 9 ปี (ตารางที่ 12.2 , ภาพที่ 12.2 ) 

ดังนั้น ประเทศไทยควรจะต้องเร่งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถสนองต่อวิถีชีวิตและความต้องการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ต่างๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในอาชีพและการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยให้สูงขึ้นอีกด้วย 

 11  สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์,  2553,  ผลวิจัยการศึกษาเฉลี่ยกลุ่มวัยแรงงาน ป ี2551, สืบค้นเมื่อวันที่   
5 เมษายน 2554,  จากhttp://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255301040183&tb=N255301 
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แผนภูมิ 12.1  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนไทย   

จำแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัยปี 2550-2552 ทั้งประเทศ 

ที่มา :  ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ , 2553 


การจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254212 จะเห็นได้ว่า ในด้านโครงสร้างองค์การ

ทางการศึกษาของไทย ยังอาศัยหลักการของการบริหารตามทฤษฎีแบบดั่งเดิม (Classical 

viewpoint) เป็นพื้นฐาน โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ เรื่องของหลักความเป็นเอกภาพในทิศทาง 

(Unity in direction) และหลักความเป็นเอกภาพในการสั่งการ (Unity of command) จะเห็นได้

จากใน มาตรา 9 ที่ให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมี

เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  ดังกรณีที่จะมีแผนการศึกษาแห่งชาติ 

เป็นแผนแม่บทที่หน่วยงานภายใต้สังกัดจะต้องนำไปปฏิบัติซึ่ง สอดคล้องกับหลักการบริหารแบบ

ราชการ ของ Max Weber ในเรื่องของหลักการมีสายการบังคับบัญชา (Hierarchical Structure) 

จากกระทรวงสู่สำนักคณะกรรมการในส่วนกลาง สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามลำดับ 

หลักการแบ่งงานกันทำ (Division of labor) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้นยั งยึดหลักความเป็นมาตรฐานของงาน 

(Standardization of work) ในการให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน

บทท่ี 12 สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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แผนภูมิ 12.1  จ  านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชาชนไทย  จ  าแนกตามกลุ่มอาย ุและเขตท่ีอยูอ่าศยัปี    
2550-2552 ทั้งประเทศ 

 
ท่ีมา : ศูนยป์ฏิบติัการกระทรวงศึกษาธิการ , 2553 

การจดัการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254212  จะเห็นไดว้า่ ในดา้นโครงสร้างองคก์าร
ทางการศึกษาของไทย ยงัอาศยัหลกัการของการบริหารตามทฤษฎีแบบดัง่เดิม(Classical viewpoint) 
เป็นพื้นฐาน โดยมีหลักการท่ีส าคญั คือ เร่ืองของหลักความเป็นเอกภาพในทิศทาง (Unity in 
direction) และหลกัความเป็นเอกภาพในการสั่งการ (Unity of command) จะเห็นไดจ้ากใน มาตรา 9 
ท่ีให้มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา  โดยยึดหลกัการมีเอกภาพดา้นนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบติั  ดังกรณีท่ีจะมีแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนแม่บทท่ี
หน่วยงานภายใตส้ังกดัจะตอ้งน าไปปฏิบติัซ่ึง สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารแบบราชการ ของ Max 
Weber ในเร่ืองของหลกัการมีสายการบงัคบับญัชา (Hierarchical Structure) จากกระทรวงสู่ส านกั
คณะกรรมการในส่วนกลาง สู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามล าดบั หลกัการแบ่งงานกนัท า 
(Division of labor) ของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  และ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นตน้ 
                                                           
12 วโิรจน์ สารรัตนะ,  การบริหาร หลกัการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวเิคราะห์ องคก์ารทางการศึกษา

ไทย,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 ( กรุงเทพฯ :บริษทัอกัษราพิพฒัน์ จ ากดั ) 
 12  วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์ องค์การทางการศึกษา
ไทย,  พิมพ์ครั้งที่ 3 ( กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด ) 
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คุณภาพนอก โดยให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทำหน้าที่

พัฒนาเกณฑ์และประเมินทุกระยะ 5 13 ในขณะเดียวกันก็ได้นำหลักการตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสมัย

ใหม่ (Contemporary Viewpoint) เข้ามาบูรณาการร่วมด้วย เช่น หลักการมีส่วนร่วม 

(Participation) ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะจากชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งระบบการศึกษาได้จำแนก

ประเภทการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน อันได้แก่ การศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือตามธรรมชาติวิสัย การศึกษาในระบบ 

(Formal Education)14 เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการกำหนด

วัตถุประสงค์ หลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลที่แน่นอน ซึ่งการ

ศึกษาในระบบของไทยประกอบไปด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาในขั้นอุดมศึกษา โดย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังถูก

แบ่งเป็นประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาอีกด้วย สำหรับในการศึกษาขั้นอุดมศึกษานั้น 

แบ่งออกเป็นระดับต่างๆ คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก 

การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)15 เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้ผู้พลาด

โอกาสเรียนจากระบบการศึกษาปกติ หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเอง ได้รับการเรียนรู้ โดยเน้นการเพิ่ม

ศักยภาพของผู้เรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะ 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิมนุษยชน 

ที่ทุกคนพึงได้รับดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 

เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเป็นไปในอัตราที่รวดเร็ว อันจะส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพราะเป็นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้คนมี คุณธรรมนำความรู้  

อันจะเป็นสะพานทอดนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อไป 

การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)16 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวัน

ของบุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ 

ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และ

ศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยศึกษาจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประสบการณ์ สังคม 

สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 

 13  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิก จำกัด,  2545) 
 14  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, ( กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด) 
 15เอกสารสาระหลกัการและแนวคดิประกอบการดำเนนิงาน กศน., การศกึษานอกระบบ (Non-formal Education),  
สืบค้นเมื่อวันที่  6 เมษายน 2554,  จาก http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_ebook/20/14_21_30.pdf 
 16  กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551,  
(กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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1.การจัดสรรงบประมาณการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณการศึกษาเพิ่มขึ้นตามลำดับจาก 251,233.6 ล้านบาทในปีงบประมาณ 

2547 เป็น 397,860.1 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งถือว่าเป็นกรณีปกติ เหตุเพราะจำนวน

ประชากรเพิ่มขึ้น จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษาเพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณา

เปรียบเทียบถึงสัดส่วนของงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินแล้ว พบว่า มีสัดส่วนที่ลดลง 

โดยจากสัดส่วนร้อยละ 24.4  ในปีงบประมาณ 2547 ในปีงบประมาณ 2548 และ 2549 มีสัดส่วน

ของงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินลดลงอยู่ที่ร้อยละ 21.9 และ 21.7 ตามลำดับ  

จากนั้นในปีงบประมาณ 2550  มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 22.7 และมีสัดส่วนลดลงอีก 

ในปีงบประมาณ 2551 และ 2552 อยู่ที่ร้อยละ 21.9 และ 21.7 ตามลำดับ (ตารางที่ 12.3) 

ตารางที่ 12.3  แสดงงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณการศึกษา และร้อยละของ 

งบประมาณการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบประมาณการศึกษา  
(หน่วย : ล้านบาท) 

ร้อยละของงบประมาณ 
การศึกษาต่อ 

งบประมาณแผ่นดิน 

2547 1,028,000.0 251,233.6 24.4 

2548 1,200,000.0 262,938.6 21.9 

2549 1,360,000.0 294,954.9 21.7 

2550 1,566,200.0 355,241.1 22.7 

2551 1,660,000.0 364,634.2 21.9 

2552 1,835,000.0 397,860.1 21.7 

ที่มา :  ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ, 2552 


จากข้อมูลงบประมาณข้างต้น พบว่า งบประมาณการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณนั้นเพิ่มขึ้น

ในแง่ของตัวเงิน แต่สัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินของประเทศกลับมีแนวโน้ม

ลดลง ในปีงบประมาณ 2548-2549 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลในช่วงนั้นไม่ได้ให้ความสนใจ และ

ทุ่มเทในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง17 ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลสนใจโครงการประเภทกระตุ้น

การใช้จ่ายของประชาชน เพื่อทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตมากกว่าเรื่องการพัฒนาทางด้านการศึกษา

และด้านสังคมอื่นๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการเองมีขีดความสามารถในการปฏิรูป

หรือพัฒนาโครงการได้อย่างจำกัด 

ด้านการจัดสรรและการใช้งบประมาณ  สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนใหญ่ๆ ในเมือง ยังได้

รับงบประมาณเป็นสัดส่วนสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็กในชนบท และชุมชนแออัด การใช้ 

 17 วิทยากร  เชียงกูล,  รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2547/2548 รากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไข, พิมพ์
ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549), หน้า 3. 
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งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ยังใช้แบบตามคำของบประมาณประจำปีแบบเก่า ซึ่งมีหลักเกณฑ์

ตายตัว ขึ้นอยู่กับส่วนกลางมากกว่าที่สถาบันการศึกษาจะสามารถบริหารได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดตามความต้องการที่แท้จริง เช่น ถึงงบการศึกษาจะใช้ไปกับเงินเดือนครู อาจารย์เป็น 

สัดส่วนสูง (โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา) แต่ก็ยังมีปัญหาครูขาดแคลน คนไม่อยากเป็นครูเพราะ

เงินเดือนต่ำ มีงบเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาครูน้อย ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ ให้กองทุนกู้ยืม

เพื่อการศึกษา ค่อนข้างจำกัด และไม่ถึงมือผู้ยากจนที่ต้องการกู้ยืมมากที่สุดเสมอไป ที่ผ่านมาให้ 

กู้ยืมได้ราวร้อยละ 30 ของผู้ยื่นขอกู้ยืม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จะเปลี่ยนนโยบายเป็นให้กู้ยืมได้เฉพาะ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะกระทบต่อผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

ที่ยากจน โครงการให้นักศึกษาอุดมศึกษากู้ยืมในปี พ.ศ. 2549 ก็ให้นักศึกษากู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 

ร้อยละ 10 ของนักศึกษาอุดมศึกษาทั้งหมดซึ่งปัจจุบันมีถึงราว 1.9 ล้านคน  

งบประมาณการศึกษามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นบ้างในปีการศึกษา 2550 เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาล 

ชุดใหม่ที่มาจากคณะปฏิรูปการปกครอง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนเพิ่มขึ้น จำนวนนักเรียน

เพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามวิทยฐานะของครูและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น18  

และ ในปีงบประมาณ 2551 และ 2552 นั้น สัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดิน 

ลดลงจากปี 2550 เล็กน้อย เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจชลอตัว รัฐบาลเก็บภาษีและ 

หารายได้ได้ลดลง ทำให้จำนวนเงินงบประมาณกระทรวงศึกษาลดลงด้วย19 

การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 2552 

ส่วนใหญ่ คือราว 2.2 แสนล้านบาทหรือร้อยละ 63.22 ของงบทั้งกระทรวง ให้สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งดูแลครูและนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมเป็นจำนวนมาก

ที่สุด หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากรองลงไปคือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยตรง 78 แห่ง  

บวกกับงบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมเป็นเงิน 72,058.6 ล้านบาท (20.55 % ของ

งบทั้งกระทรวง) ถ้าเปรียบเทียบงบประมาณกับจำนวนผู้เรียน และเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

รัฐบาลไทยมีนโยบายในการจัดสรรงบการศึกษาให้กับผู้มีฐานะร่ำรวยและชนชั้นกลางที่มีโอกาส  

ได้เรียนถึงชั้นอุดมศึกษามากกว่าผู้มีฐานะยากจนเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง20 

2.การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนสถานศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกิจกรรม

การศึกษาหรือการเรียนการสอนเกิดขึ้นที่โรงเรียน การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จะต้องมีการ

พัฒนาทุกด้านให้สอดคล้อง เชื่อมโยงและเกื้อกูลต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ 

 18  วิทยากร  เชียงกูล,  สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 การแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปศึกษาอย่างเป็นระบบ
องค์รวม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,), หน้า 32-33. 
 19  วิทยากร  เชียงกูล,  รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554,  จาก http://
witayakornclub.wordpress.com/2009/11/12/คำชี้แจงของผู้เขียน-ราย/ 
 20  วิทยากร  เชียงกูล,  รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552,  สืบค้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 2554, จาก  
http://witayakornclub.wordpress.com/2009/11/12/คำชี้แจงของผู้เขียน-ราย/ 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

358

สัง
คม
แห
่งก
าร
เร
ียน
รู้

ผู้เรียน ในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนั้น กำลังคนที่มีคุณภาพเป็นปัจจัย 

ที่สำคัญที่สุด การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคน และการที่จะพัฒนาคนให้มี

คุณภาพตรงตามความต้องการนั้นต้องอาศัยผลรวมของกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กัน คือ 

กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการจัดอาคารสถานที่ตลอดจน 

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกประทับใจ  

พึงพอใจในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อรองรับการประเมินภายนอกการบริหารจัดการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติ

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาที่ไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา หรือ 

ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นการศึกษาที่จำเป็นและเป็น

ประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่แข็งแรง มั่นคง เพียงพอ กับการดำรงชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า  

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ 

และสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ21  

 ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสร้างคน สร้างงาน เพื่อช่วยกอบกู้

วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นการสร้างชาติให้มั่นคงได้อย่างยั่งยืน เชื่อมั่นในนโยบาย

การศึกษาในการสร้างชาติ ปรับโครงสร้างและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เน้น

คุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเชื่อมั่นในนโยบายการ

ศึกษาเพื่อสร้างคน บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู้ และเชื่อมั่น

ในนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างงาน สร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่กับการทำงาน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยอาศัยอำนาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยยึดหลักความมี

เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มี

โครงสร้างหลักยืดหยุ่น กำหนดจุดหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม 12 ปี สาระการ

เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เป็นช่วงชั้นละ 3 ปี22

 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติ ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีโลก ไม่ว่าจะ

หลักสูตรใดก็ตาม หากนำไปใช้แล้วพบว่ามีข้อจำกัดบางประการก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุง หรือ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

หลังการนำไปใช้ระยะหนึ่ง จากการศึกษา และวิจัยพบว่า มีปัญหาบางประการ เช่น ด้านตัวชี้วัดหรือ

คุณลักษณะความรู้ความสามารถของผู้เรียนภายหลังจากเรียนจบแต่ละช่วงชั้นแล้วยังขาดความ

 21  พนม  พงษ์ไพบูลย์ , อะไรคือการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี , สืบค้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 2554, จาก http://
www.moe.go.th/web-panom/article-panom/article18.htm 
 22  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สรุปสาระสำคัญหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544, สืบค้น
เมื่อวันที่  7 เมษายน 2554,  จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/cr_4.html 
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ชัดเจน อีกทั้งครูผู้สอนโดยเฉพาะครูในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จำนวนมากไม่สามารถออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จัดทําขึ้นเพื่อให้?เขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษานําไปเป็นกรอบและทิศทางพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอน จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผล การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2544 ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทาง 

การพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 1 

จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตร 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร การเรียน

การสอนในแต่ละระดับ 

 นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละ 

ชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมพัฒนาประเทศพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความ

พร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละ

ระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมี

ความชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปสู่การปฏิบัติแต่ยังคงยึดมาตรฐานการเรียนรู้

และหลักการเดิม23 

 2.1.1 โอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร ปี 2550-255124  

 2.1.1.1 ประชากรอายุ 3-5 ปี มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

อย่างสุทธิร้อยละ 53.8 ในระดับภาค ประชากรกลุ่มนี้ในกรุงเทพ/ปริมณฑล

มีโอกาสมากที่สุด ส่วนภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีโอกาสน้อยที่สุด 

 2.1.1.2 ประชากรอายุ 6-11 ปี มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างสุทธิ 

ร้อยละ 88.7 ในระดับภาค ประชากรในภาคตะวันออกมีโอกาสมากที่สุด 

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสน้อยที่สุด 

 2.1.1.3 ประชากรอายุ 12-14 ปี มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อยา่งสทุธเิทา่กบัรอ้ยละ 73.2 ในระดบัภาค ประชากรกลุม่นีใ้นภาคตะวนัออก

มีโอกาสมากที่สุด ส่วนกรุงเทพ/ปริมณฑลมีโอกาสน้อยที่สุด  

 23  กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551,  สืบค้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 
2554, จากhttp://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf 
 24  วิทยากร  เชียงกูล,  สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551,  สืบค้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 2554, จาก http://
witayakornclub.wordpress.com/2009/02/25/บทที่-1-สภาวะการศึกษาปี-50-51/ 
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  2.1.1.4 ประชากรอายุ 15-17 ปี มี โอกาสได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายอย่างสุทธิเท่ากับร้อยละ 52.1 ในระดับภาค ประชากรกลุ่มนี้ 

ในภาคตะวันออกมีโอกาสมากที่สุด ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาส

น้อยที่สุด และประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสน้อยกว่า

โอกาสรวมของภาคใต้ถึงร้อยละ 10 

 2.1.1.5 ประชากรที่เป็นผู้พิการ มีโอกาสได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อย ผู้พิการอายุ 

6-17 ปี ได้รับโอกาสได้รับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 17.7 

ในระดับภาค ผู้พิการในภาคเหนือมีโอกาสมากที่สุด ส่วนผู้พิการในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสน้อยที่สุด 

 2.1.1.6 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้จบชั้นประถมศึกษา ในรอบ  

5 ปี ที่ผ่านมามีอัตราการเรียนต่อโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 94.4 ภาคที่มี 

ผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด คือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่น้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราการเรียนต่อ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรอบ 5 ปีที่ผ่าน

มามีอัตราการเรียนต่อโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 85.4 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เพียงเล็กน้อย ภาคที่มีผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 มากที่สุด คือ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล น้อยที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 2.1.1.7 สำหรับอัตราการคงอยู่ของนักเรียนที่เข้า ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงประถม

ศึกษาปีที่ 6 เป็นประมาณร้อยละ 90.7 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนที่เข้า

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณร้อยละ 64.2 

  2.1.1.8 จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาของคนไทยอายุ 15 ปี ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยประมาณปีละ 0.11 จำนวนปีที่ประชาชนได้รับการศึกษาในปี 2549 

โดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับประมาณคนละ 7.8 ปี ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑลมีจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงสุด (9.7 ปี) 

ต่ำสุดคือประชาชนในภาคเหนือ (7.1 ปี) 

 2.1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2552  

    การจัดการศึกษาเอกชนได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐได้

เป็นอย่างมาก ในขณะที่ด้านคุณภาพนั้น นักเรียนเอกชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับสูง 

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเอกชนเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาของรัฐ โดยได้

กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งครูและ

บุคลากรของโรงเรียนเอกชน นับว่าเป็นกลไกที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน25 

 25  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์,  2552,  นโยบายการศึกษาเอกชน,  สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554, จาก http://
www.aoodda.com/blog/?tag=วิทยฐานะ 
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    ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 ให้การจัดการศึกษา

ของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเอกชน และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  ได้กำหนดหลักการสำคัญประการหนึ่งของการจัดการ

ศึกษา คือ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย  

พ.ศ. 2548-2551 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไว้อย่างชัดเจน  

โดยกำหนดมาตรการเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมจัดการศึกาของเอกชนให้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 25  

    แม้ว่าจะมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาดังที่

กล่าวมาข้างต้น แต่จากรายงานทางสถิติของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า 

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นยังไม่สามารถที่จะขยายตัวได้ตาม 

เป้าหมายนโยบายที่ได้วางไว้ กล่าวคือ ในปี 2551 สัดส่วนของนักเรียนในโรงเรียนสายสามัญศึกษา

ของภาครัฐ เปรียบเทียบกับเอกชน อยู่ที่ 81.56 ต่อ 18.44  และสัดส่วนของภาคเอกชนกลับลดลงไป

อยู่ที่ 17.31 ในปี 2552 เช่นเดียวกับ สัดส่วนของนักเรียนในโรงเรียนสายอาชีวศึกษาของภาครัฐ 

เปรียบเทียบกับเอกชน อยู่ที่ 63.07 ต่อ 36.93 และสัดส่วนของภาคเอกชนกลับลดลงไปอยู่ที่ 35.62 

ในปี 2552  (ตารางที่ 12.4) 

    จากสัดส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเข้าศึกษาของนักเรียนว่ามี

ความนิยมในการศึกษาในสายสามัญศึกษามากกว่าอาชีวศึกษา ส่งผลถึงสัดส่วนของนักเรียน 

ในโรงเรียนภาครัฐที่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า อีกทั้งจำนวนผู้เรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่

สัดส่วนของนักเรียนในโรงเรียนภาคเอกชนมีแนวโน้มที่ลดลง 

ตารางที่ 12.4 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนภาครัฐเปรียบเทียบกับเอกชนในระบบ   

ปีการศึกษา 2551-2552  

ประเภท/ระดับ 

ร้อยละ 

ปี 2551 (2008) ปี 2552  (2009) 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 

สามัญศึกษา 81.56 18.44 82.69 17.31 

ก่อนประถมศึกษา 65.17 34.83 69.10 30.90 

ประถมศึกษา 79.51 20.49 81.75 18.25 

มัธยมศึกษาตอนต้น 89.88 10.12 87.40 12.60 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 87.67 12.33 92.02 7.98 

อาชีวศึกษา 63.07 36.93 64.38 35.62 

ปวช. 63.29 36.71 63.36 36.64 

ปวส. 62.59 37.41 66.54 33.46 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2553 
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    ถึงอย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาต่างก็เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองนี้รัฐบาลมีความตั้งใจ 

เป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต เน้นคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมถึง

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย จากสถานการณ์ความผันแปรทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ 

ทำให้ต้องกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดความ 

ร่วมมือที่ยั่งยืน  

 2.1.3 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาปี 

2549-2551 

     จากสัดส่วนร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา ต่อสามัญ

ศึกษา ในปี 2549-2551 พบว่า สัดส่วนของผู้ เรียนสายสามัญ มีจำนวนมากกว่าผู้ เรียน 

สายอาชีวศึกษา โดยสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ลดลงมาตลอดตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2551 

ขณะที่สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นถึงภาพรวมว่า นักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายยังมีความนิยมเรียนในสายสามัญศึกษามากกว่าสายอาชีวศึกษา (ตารางที่ 

12.5 )  ซึ่งจากสัดส่วนที่ปรากฎยังห่างจากเป้าหมายของยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษา

ไทย (Road Map) พ.ศ. 2548-2551 ที่กำหนดว่าจะเพิ่มสัดส่วนของผู้ เรียนสายสามัญ ต่อ 

อาชีวศึกษา ให้ได้เป็น 50 ต่อ 50 ในปี 255126  ดังนั้นจึงมีการผลักดันนโยบายเพิ่มผู้เรียนสาย

อาชีวศึกษามาโดยตลอด จนถึงรัฐบาลในสมัยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เกิดนโยบายเร่งด่วนในด้าน

การจัดการศึกษาขึ้น โดยจัดให้ทุกคนได้มีการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความ 

เสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้

พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ผู้บกพร่องทางรา่งกาย และสติปัญญา และชนต่าง

วัฒนธรรม อันเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและส่งเสริมให?นักเรียนทุกคนได้รับ

โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ27  

ตารางที่ 12.5  สัดส่วนร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา 

ต่อสามัญศึกษา ปี 2549 – 2551 

ปี 2549 2550 2551 

อาชีวศึกษา : สามัญศึกษา 41.2 : 58.8 39.8 : 60.2 38.8 : 61.2 

ที่มา:  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 26  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกาไทย (Roadmap) พ.ศ. 2548-2551 
(กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2549) 
 27  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ปีงบประมาณ 2554), สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554, จาก  http://www.vec.go.th/images/
banners/free15/pdf/25.pdf 
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    ในส่วนของสาเหตุที่ทำให้ความนิยมในการศึกษาสายอาชีวศึกษามีน้อยนั้น สืบเนื่อง

มาจาก ปัญหาภาพพจน์ในทางลบของนักเรียนอาชีวศึกษาที่มักปรากฎออกมาเป็นข่าวความขัดแย้ง 

ที่สร้างความเสียหายและรุนแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถาบัน ส่งผล

ให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองไม่นิยมให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาเพราะเป็นห่วง

ในสวัสดิภาพของบุตรหลาน 

    ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าผู้เข้าเรียน

ระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างรุนแรง โดยจากจำนวนผู้เข้าเรียน 526,198 คน (ร้อยละ 

16.75) ในปี 2548 อาจมีแนวโน้มเหลือเพียง 215,000 คน (ร้อยละ 7.82) ในปี 2568 (แผนภูมิ 

12.3) โดยวิเคราะห์ว่าเกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อม และคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ

ค่านิยมการศึกษาระดับสูงทั้งของผู้เรียนและผู้ปกครองในปัจจุบัน 

แผนภูมิ 12.2 ประมาณการจำนวนผู้เข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546-2568 

ที่มา : ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ  วงศ์บุญสิน  และคณะ 


    นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางใน

การแก้ปัญหาผู้เข้าเรียนระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างรุนแรง คือ จะต้องเปลี่ยนค่านิยม ทาง

ด้านความคิดของคนไทย โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาสายอาชีพมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ประเทศไทย 

มีนักเรียนอาชีวศึกษาประมาณ 30 เปอร์เซนต์ แต่ในต่างประเทศมีนักเรียนอาชีวศึกษาถึง  

60 เปอร์เซนต์ เหตุเพราะให้ความสำคัญในด้านการศึกษาทางด้านสายอาชีวศึกษาว่าเป็นแรงงาน

สำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการต่อยอดอาชีพให้แก่สายอาชีวศึกษาอีก

ด้วย โดยควรจัดการศึกษาให้มีการฝึกปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ28  โดยการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ  

บทท่ี 12 สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

387 

 ในส่วนของสาเหตุท่ีท าให้ความนิยมในการศึกษาสายอาชีวศึกษามีน้อยนั้น สืบเน่ืองมาจาก 
ปัญหาภาพพจน์ในทางลบของนกัเรียนอาชีวศึกษาท่ีมกัปรากฎออกมาเป็นข่าวความขดัแยง้ท่ีสร้าง
ความเสียหายและรุนแรงแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นระหวา่งนกัเรียนอาชีวศึกษาต่างสถาบนั  ส่งผลให้ทั้ง
นกัเรียนและผูป้กครองไม่นิยมให้บุตรหลานเขา้มาศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาเพราะเป็นห่วงใน
สวสัดิภาพของบุตรหลาน 
 ส่วนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พบว่าผูเ้ขา้เรียนระดบั
อาชีวศึกษามีแนวโนม้ลดลงอยา่งรุนแรง โดยจากจ านวนผูเ้ขา้เรียน 526,198 คน (ร้อยละ 16.75) ในปี 
2548 อาจมีแนวโนม้เหลือเพียง 215,000 คน (ร้อยละ 7.82) ในปี 2568 (แผนภูมิ 12.3) โดยวิเคราะห์วา่
เกิดจากปัญหาสภาพแวดลอ้ม และคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และค่านิยมการศึกษาระดบัสูง
ทั้งของผูเ้รียนและผูป้กครองในปัจจุบนั 
 
แผนภูมิ 12.2 ประมาณการจ านวนผูเ้ขา้เรียนในระดบัอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546-2568 

ท่ีมา : ศาสตราจารย ์ดร. เก้ือ  วงศบุ์ญสิน  และคณะ 

 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางในการ
แกปั้ญหาผูเ้ขา้เรียนระดบัอาชีวศึกษามีแนวโนม้ลดลงอยา่งรุนแรง คือ จะตอ้งเปล่ียนค่านิยม ทางดา้น
ความคิดของคนไทย โดยให้ความส าคญักบัการศึกษาสายอาชีพมากยิ่งข้ึน  ขณะน้ีประเทศไทยมี
นกัเรียนอาชีวศึกษาประมาณ 30 เปอร์เซนต ์แต่ในต่างประเทศมีนกัเรียนอาชีวศึกษาถึง 60 เปอร์เซนต ์
เหตุเพราะใหค้วามส าคญัในดา้นการศึกษาทางดา้นสายอาชีวศึกษาวา่เป็นแรงงานส าคญัในการพฒันา
ประเทศ อีกทั้งยงัให้ความส าคัญกับการต่อยอดอาชีพให้แก่สายอาชีวศึกษาอีกด้วย โดยควรจัด
การศึกษาใหมี้การฝึกปฏิบติัการ  ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

2546 2548 2553 2558 2563 2568
จ านวน 553,391 526,198 456,536 357,472 302,815 215,002
ร้อยละ 17.58 16.75 14.69 12.62 10.55 7.82
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 28  อาชีวะคือกำลังพัฒนาชาติ , สืบค้นเมื่อวันที่  8 เมษายน 2554, จาก  http://news.impaqmsn.com/
articles.aspx?id=360237&ch=pl1 
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ปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น โดยภาครัฐเป็นผู้นำและ

เป็นแบบอย่างของการใช้ทักษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในงาน 

ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา29

 2.1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษา 

    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 

สมศ. เป็นองค์กรหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินการให้เรามีหลักประกันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยการมีระบบการประเมินที่ดีและมีมาตรฐานซึ่งกลไกเพื่อการประเมินคุณภาพจาก

ภายนอก ได้แสดงถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง ระยะ 

ครึ่งวงจร (พ.ศ. 2549-2551) โดยเป็นการประเมินจากสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 

14,732 แห่ง ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 5,744 แห่ง และ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,980 

แห่ง รวมทั้งสิ้น 22,456 แห่ง30จากคะแนนเต็ม 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับประถมศึกษา คือ 

3.15 ระดับประถมถึงมัธยมศึกษา คือ 3.21 ระดับมัธยมศึกษา คือ 3.33 โดยค่าเฉลี่ยผลรวมทั้งหมด

ของการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ 3.18  (แผนภูมิ 12.3) 

แผนภูมิ 12.3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สองระยะครึ่งวงจร  พ.ศ. 2549-2551 

ที่มา :  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550 


    หากพิจารณาผลของการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว พบว่า จากสถานศึกษา

ทั้งหมด 22,456 แห่ง โดยจำแนกตามสังกัด เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 

435 แห่ง สังกัดเทศบาลจำนวน 421 แห่ง สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) จำนวน 1,048 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จำนวน 20,538 แห่ง และสังกัดโรงเรียนสาธิต (มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยราชภัฎ) จำนวน 14 

แห่ง31 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน พบว่า โรงเรียนสังกัดโรงเรียนสาธิต (มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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ไปสู่ความเป็นเลิศ28  โดยการจดักลุ่มสถาบนัการศึกษาตามศกัยภาพ ปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาให้สูงข้ึน โดยภาครัฐเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งของการใชท้กัษะ
อาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนและความกา้วหนา้ในงาน ควบคู่กบัการพฒันาองคค์วามรู้
และนวตักรรมดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันา29  

2.1.4  การประเมินคุณภาพการศึกษา 

  ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. เป็น
องค์กรหน่ึงท่ีส าคญัในการด าเนินการให้เรามีหลกัประกนัในเร่ืองของการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
โดยการมีระบบการประเมินท่ีดีและมีมาตรฐานซ่ึงกลไกเพื่อการประเมินคุณภาพจากภายนอก ได้
แสดงถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบท่ีสอง ระยะคร่ึงวงจร (พ.ศ. 
2549-2551) โดยเป็นการประเมินจากสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาจ านวน 14,732 แห่ง ระดับ
ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา 5,744 แห่ง และ ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 1,980 แห่ง  รวมทั้งส้ิน 
22,456 แห่ง30  จากคะแนนเตม็ 4 พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนในระดบัประถมศึกษา คือ 3.15 ระดบัประถม
ถึงมธัยมศึกษา คือ 3.21 ระดบัมธัยมศึกษา คือ 3.33 โดยค่าเฉล่ียผลรวมทั้งหมดของการศึกษาขั้น
พื้นฐานคือ 3.18  (แผนภูมิ 12.3) 

แผนภูมิ 12.3 ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ี
สองระยะคร่ึงวงจร  พ.ศ. 2549-2551 

 
ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550 
                                                           
28 อาชีวะคือก าลงัพฒันาชาติ , สืบคน้เม่ือวนัท่ี  8 เมษายน 2554, จาก  

http://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=360237&ch=pl1 
29 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวติ ดา้นการศึกษา,  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  8 เมษายน 

2554, จาก  http://www.onec.go.th/cms/categoryview.php?categoryID=CAT0000019 
30 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550,  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สอง ทิศทางการประเมินภายนอกรอบสาม.  หนา้ 12. 
 29  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา,  สืบค้นเมื่อวันที่  8 เมษายน 
2554, จาก  http://www.onec.go.th/cms/categoryview.php?categoryID=CAT0000019 
 30  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550,  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สอง ทิศทางการประเมินภายนอกรอบสาม.  หน้า 12. 
 31  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550,  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สอง ทิศทางการประเมินภายนอกรอบสาม.  หน้า 14. 
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ราชภัฎ) มีค่าเฉลี่ย 3.43 คะแนนซึ่งสูงที่สุด รองลงมาคือ  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

มีค่าเฉลี่ย 3.42 คะแนน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

มีค่าเฉลี่ย 3.32 คะแนน สังกัดเทศบาลมีค่าเฉลี่ย 3.29 คะแนนตามลำดับ โดยโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีค่าเฉลี่ย 3.17 ซึ่งน้อยที่สุด (แผนภูมิ 12.4) 

แผนภูมิ 12.4 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สองระยะครึ่งวงจร พ.ศ. 2549-2551 จำแนกตามสังกัด 

ที่มา :  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550 


ตารางที่ 12.6 ค่าเฉลี่ยของการประเมินมีระดับคุณภาพตัวบ่งชี้  

ในแต่ละมาตรฐานเป็น 4 ระดับ คือ 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1.74 ปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 1.75-2.74 พอใช้ 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 2.74-3.49 ดี 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 3.50-4.00 ดีมาก 

ที่มา :  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550 


    จากค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยจำแนกตามสังกัด 

พบว่า ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) สังกัดเทศบาล สังกัดสำนักบริหารงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และสังกัดโรงเรียนสาธิต(มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยราชภัฎ)  มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คืออยู่ 

ในช่วง 2.74-3.49  ซึ่งการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับมาตรฐาน ที่ให้

บทท่ี 12 สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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 หากพิจารณาผลของการประเมินคุณภาพภายนอกดงักล่าว พบว่า จากสถานศึกษาทั้งหมด 
22,456 แห่ง โดยจ าแนกตามสังกดั เป็นโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร (กทม.) จ  านวน 435 แห่ง  
สังกดัเทศบาลจ านวน 421 แห่ง สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
จ านวน1,048 แห่ง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 20,538 แห่ง 
และสังกดัโรงเรียนสาธิต (มหาวิทยาลยั/มหาวิทยาลยัราชภฎั) จ านวน 14 แห่ง31  จากคะแนนเต็ม 4 
คะแนน  พบว่า  โรงเรียนสังกดัโรงเรียนสาธิต (มหาวิทยาลยั/มหาวิทยาลยัราชภฎั) มีค่าเฉล่ีย 3.43 
คะแนนซ่ึงสูงท่ีสุด รองลงมาคือ  โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร (กทม.) มีค่าเฉล่ีย 3.42 คะแนน   
สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉล่ีย 3.32 คะแนน สังกดั
เทศบาลมีค่าเฉล่ีย 3.29 คะแนนตามล าดบั โดยโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีค่าเฉล่ีย 3.17 ซ่ึงนอ้ยท่ีสุด  (แผนภูมิ 12.4) 

แผนภูมิ 12.4 ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบท่ี
สองระยะคร่ึงวงจร พ.ศ. 2549-2551  จ าแนกตามสังกดั 

 
ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550 

  

                                                           
31 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2550,  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สอง ทิศทางการประเมินภายนอกรอบสาม.  หนา้ 14. 
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เฉลี่ยผลประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงสถานศึกษา ถ้าได้ค่าเฉลี่ยของผลประเมิน   

≥ 2.75  จากระบบ 4 คะแนน แสดงว่า สถานศึกษามีผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนั้นๆ ที่ได้ 

มาตรฐานคุณภาพ สมศ. โดย สมศ. จะให้การรับรองคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานนั้นๆ ของสถาน

ศึกษานั่นเอง 

   ถึงอย่างไรก็ตามคุณภาพของการศึกษานั้นยังคงต้องมีการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้32  

 1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการให้ความสำคัญกับครูที่สอนเด็กปฐมวัย 

โดยต้องสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ การจัดให้เรียนฟรีในส่วนของการ

ศึกษาปฐมวัยด้วย รวมถึงการจัดหาครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ

เรียนการสอนปฐมวัยให้เพียงพอด้วย  

 2.  ปรับสถานภาพของสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามที่

กฎหมายกำหนด ส่วนสถานศึกษาอื่นมอบอำนาจให้สถานศึกษามีอิสระในการ

บริหารการศึกษาตามมาตรา 39 ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ เป็นการ

บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน School Based Management ซึ่งหมายถึง 

การบริหารให้มีคุณภาพ การบริหารที่มีแผนและบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้  

การทำให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลนั้น จะต้องมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

เป็นรูปธรรมและสถานศึกษาเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติและดำเนินการได้ 

 3.  จากผลการประเมินสถานศึกษาส่วนใหญ่ที่ ไม่ได้มาตรฐานเป็นสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก นอกเมือง ดังนั้น ควรให้ความช่วยเหลือโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน โดยการ 

ส่งเสริมการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ท้องถิ่น เช่น การจัดโครงการ

หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียน รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณด้านครู สื่อ เทคโนโลยี และ

การดำเนินงานเพื่อกำหนดมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์การเรียนในระดับดีครบ 

ทุกตำบล ซึ่งขณะนี้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว โดย สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทย 

เข้มแข็ง  

 4.  การเพิ่มความหลากหลายของการจัดการศึกษา โดยภาคเอกชนสามารถจัดการ

ศึกษาได้มีคุณภาพสูงกว่าสถาบันของรัฐ ดังนั้น รัฐควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย

สามารถจัดการศึกษาได้ในลักษณะที่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน การยกเลิก 

หรือลดเลิกนโยบาย ท่าทีกฎระเบียบบางประการที่เป็นข้อจำกัดของการศึกษาภาค

เอกชน 

 5.  จากผลการประเมินด้านครูผู้สอน ครูยังจัดการเรียนการสอนโดยไม่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการผลิตและ

 32  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), รายงานประจำปี 2552 (1 ตุลาคม 2551-  
30 กันยายน 2552)  หน้า 15-17. 
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พัฒนาครู และสร้างเอกภาพด้านนโยบายและด้านมาตรฐาน ซึ่งช่วยพัฒนาความ

เข้มแข็งให้กับคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และหน่วยงานที่มีทำหน้าที่ผลิตและ

พัฒนาครูทั้งหมดด้วย รวมถึง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา และกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตาม

มาตรา 52 และ 55 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึง

เรื่องครูผู้สอนต้องมองตั้งแต่ต้นสาย คือตั้งแต่การผลิตครู ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้

ครูดีที่ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทั้งของรัฐและเอกชน 

 6.  ให้มีการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน (คนดี คนเก่ง และ 

มีความสุข) โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร และ

ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โดยการเผยแพร่ผลงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมชื่นชมผลงาน เป็นต้น โดยทำอย่างจริงจังและ 

ต่อเนื่องในแต่ละเขตพื้นที่และระหว่างเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ควรจัดทำแนวทางการพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมและถ่ายทอดสู่สถานศึกษา และเห็นว่าการพัฒนาผู้เรียน 

ต้องเริ่มจากมาตรฐานที่ 6 เรื่องใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เมื่อผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วจึงจะเกิด

การคิด (มาตรฐานที่ 4) และโยงไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (มาตรฐานที่ 5) โดยต้องเริ่มตั้งแต่

การศึกษาปฐมวัย  

 7.  การสร้างความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยเป็นเครือข่ายความร่วมมืออย่างหลากหลายระหว่างสถานศึกษา เช่น เครือข่าย

พัฒนาวิชาการ เครือข่ายพัฒนาครู เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อพึ่งพาตนเอง รวมถึง

เครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม

สนับสนุน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งทรัพยากรที่ดี ดังนั้น 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ต้องเชื่อมโยงกับท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัย  

สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญ  

 8.  หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสริมสร้างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มี

ความเข้มแข็ง และดำเนินการให้ครบวงจร  

 9.  การกำหนดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนชายขอบ เช่น  

ภาคตะวันตก เนื่องจากมีความแตกต่างในด้านบริบทของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

	 2.2การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับหนึ่ง ที่มีหน้าที่สำคัญในการผลิตกำลังคน

ระดับกลางและระดับสูง สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งรวมวิทยาการหลากหลายแขนง และเป็นศูนย์รวม

ของนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมาก การศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากจะถูกใช้
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เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่กำหนดโดยนโยบายและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและสังคม

แล้ว ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาอีกด้วย33

 สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยมีการขยายตัวในเชิงปริมาณของสถาบัน  

นักศึกษา และความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทําให้มีแนวโน้มความ 

จําเป็นที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดอุดมศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับความ

ต้องการดังกล่าว นอกจากนี้ การขยายตัวขององค์ความรู้ในอัตราที่รวดเร็วและส่งผลกระทบต่อ 

การกําหนดความหมายหรือเป้าหมายของอุดมศึกษาที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มากขึ้น และสถาบันอุดมศึกษายัง

ต้องการความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศของอุดมศึกษา

อีกด้วย 

 2.2.1 โอกาสในการเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

    ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษารับนักศึกษาเข้าใหม่ทุกระดับตั้งแต่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไปจนถึง

ระดับปริญญาเอก โดยในภาพรวมแล้ว พบว่า จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2554 

จะรับนักศึกษาเข้าใหม่ จํานวนรวมทั้งสิ้น 574,036 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 582,444 คน  

ในปี 2555  (ตารางที่ 12.7) 

ตารางที่ 12.7 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2549 – 2555 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 22,148 20,994 21,322 22,156 22,990 24,520 26,603 

ปริญญาตรี 465,477 469,507 473,537 477,567 481,597 485,627 489,657 

ปริญญาโท 54,028 54,661 55,428 56,389 57,350 58,752 60,548 

ปริญญาเอก 3,037 3,303 3,649 4,145 4,641 5,137 5,636 

รวม 544,690 548,465 553,936 560,257 566,578 574,036 582,444 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ , 2554 



 2.2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษา 

    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัด

ทำรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษารอบสอง ระยะครึ่งวงจร พ.ศ. 2549-2551 

ระดับอุดมศึกษา โดยได้ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษา  202  แห่ง จากทั้งหมด 261 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 77.39 ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 23 แห่ง สถาบันเน้น 

 33  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, สืบค้นเมื่อวันที่  10 เมษายน 2554, จาก http://www.qa.kmutnb.ac.th/qa_knowledge/
edu/edreformudom.pdf 
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การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม 101 แห่ง  สถาบันเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรม 15 แห่ง  และสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต 63 แห่ง  ทั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงมาตรฐานและ

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในภาพรวม พบว่า  มีคุณภาพอยู่ในระดับ

ดมีาก จำนวน 41 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 20.29 ไดร้บัรองมาตรฐานคณุภาพจาก สมศ. จำนวน 186 แหง่ 

คิดเป็นร้อยละ 92.08 ส่วนอีก 16 แห่ง มีผลการจัดการศึกษาไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ 

สมศ. ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.95 มีผลการประเมิน รอพินิจ โดยเป็น

สถาบันของรัฐ 5 แห่ง  เอกชน 5 แห่ง และไม่รับรอง อีก 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.97 ซึ่งเป็น

วิทยาลัยชุมชนและสถาบันอุดมศึกาเอกชนอย่างละ 3 แห่ง34

    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 202 แห่ง  

โดยจำแนกตามกลุ่มสถาบันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย จำนวน 23 แห่ง คุณภาพ 

อยู่ในระดับดีมาก 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.82 ได้รับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

 กลุ่มที่ 2  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม จำนวน 101 แห่ง  

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.74 ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน สมศ. 98 แห่งคิดเป็นร้อยละ 97.03 มีผลประเมิน  

รอพินิจ 2 แห่ง และไม่รับรอง 1 แห่ง 

 กลุ่มที่ 3  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 

15 แห่ง มีคุณภาพระดับดีทั้งหมด ไม่มีสถาบันใดมีคุณภาพระดับดี

มากเลย  ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. จำนวน 13 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 86.67 และมีผลประเมิน รอพินิจ 2 แห่ง 

 กลุ่มที่ 4  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต  จำนวน 52 แห่ง คุณภาพอยู่ในระดับดี

มาก จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.34 ได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ สมศ. 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.54 และมีผลประเมิน  

รอพินิจ 6 แห่ง และ ไม่รับรอง 5 แห่ง (ตารางที่ 12.8) 

 34  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.),  รายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถาบัน  
การศึกษารอบสอง ระยะครึ่งวงจร พ.ศ. 2549-2551 ระดับอุดมศึกษา.  หน้า 6. 
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ตารางที่ 12.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและระดับคุณภาพ จำแนกตามกลุ่มสถาบัน 

กลุ่มสถาบัน 

จำ
นว

น 

ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
ปรับ 
ปรุง 

รับรอง รอพินิจ ไม่รับรอง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 สถาบันเน้นการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย   

23 11 12 - - 23 100 - - - - 

กลุ่มที่ 2 สถาบันเน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม   

101 26 74 - 1 98 97.03 2 1.98 1 0.99 

กลุ่มที่ 3 สถาบันเน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

15 - 15 - - 13 86.67 2 13.33 - - 

กลุ่มที่ 4 สถาบันเน้นการผลิต
บัณฑิต   

63 4 55 4 - 52 82.54 6 9.52 5 7.94 

รวม 202 41 156 4 1 186 92.08 10 4.95 6 2.97 

ที่มา :  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2552 


    นอกจากนี้ยังแสดงถึงผลการประเมินจำแนกตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. โดย

เป็นผลการประเมินของสถาบันอุดมศึกษา 180 แห่ง (ไม่รวมวิทยาลัยชุมชน) จำแนกตามมาตรฐาน 

สมศ. 7 มาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพรวมมาตรฐานที่ 1-7 มีผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอยู่ในระดับดี จำนวนมากที่สุด 137 แห่ง รองลงมาคือ ระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 39 แห่ง  

ระดับคุณภาพพอใช้ จำนวน 3 แห่ง ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 1 แห่ง และไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใด

ที่ได้รับการประเมินคุณภาพต้องปรับปรุง(ตารางที่ 12.9)  

ตารางที่ 12.9  ระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาจำแนกตามมาตรฐาน 

ของการประเมินคุณภาพภายนอก 7 มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
จำนวนสถาบันอุดมศึกษา (แห่ง) 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 36 112 30 2 - 

มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 18 69 72 19 2 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 96 75 9 - - 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 125 42 11 2 - 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 60 108 10 1 1

มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 8 150 22 - - 

มาตรฐานที่ 7 ด้านระบบการประกันคุณภาพ 119 47 11 2 1

มาตรฐานที่ 1-7  39 137 3 1 - 

หมายเหตุ  สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 180 แห่ง ไม่นับรวมวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง ที่ประเมิน 5 มาตรฐาน และ 
  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร 3 แห่ง 
ที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2552 
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    เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษา 

ส่วนใหญ่มีผลการจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน สมศ. ได้แก่  มาตรฐานที่ 4 ด้านการบำรุง

ศิลปะและวัฒนาธรรม รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพ และมาตรฐานที่ 3 ด้าน

การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร และ มาตรฐานที่ 6 ด้าน

หลักสูตรและการเรียนการสอน ตามลำดับ ในขณะที่ มาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่  

มีผลการจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สมศ. ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์  โดยตัวบ่งชี้ที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาคือ จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ

ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและรวมถึงร้อยละของ

บทความจากวิทยานิพนธ์ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์

ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหมด  ส่วนมาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้แก่ เรื่องของ

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ รวมทั้ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เช่น อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ที่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ 

    จากผลการประเมินดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมและ 

ได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ให้สภา

สถาบันพึงศึกษาทบทวนบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ในการรับผิดชอบต่อการกำหนดทิศทางและ

นโยบายในการจัดการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องเร่งรัดสรรหาและพัฒนาให้ได้คณาจารย์ 

วุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์พร้อมทั้งกำหนดให้การทำผลงาน 

วิชาการผูกโยง กับงานวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

วิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันควรจัดทำแผนการนำผลประเมิน

ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ  เร่งสร้างความชัดเจนของจุดยืนด้านคุณภาพมากกว่าด้าน

ปริมาณ  และรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาการทำธุรกิจบนการศึกษา สร้างมาตรการให้สถาบันอุดมศึกษา

ต้องตระหนักในบทบาทการเป็นผู้ผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น35

    นอกจากนี้สังคมไทยต้องเร่งแก้ปัญหาบัณฑิตขาดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 

แก้ปัญหา รวมทั้งแนวคิด บริโภคนิยม ซึ่งเกิดจากการเรียนการสอนที่ถ่ายทอดเนื้อหามากเกินไป  

ขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบัติ โดยควรเร่งปรับเปลี่ยนค่านิยมในการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์

และองค์ความรู้ที่จะทำให้เกิดความงอกงามในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวันมากกว่าการ

มุ่งได้ใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้

ยังขาดความต่อเนื่องในการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

รัฐบาลควรกำหนดมาตรการเชิงกฎหมายเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการนำผลประเมิน 

ไปใช้ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสนใจกับผลการประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจใน 

 35  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.),  รายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถาบัน  
การศึกษารอบสอง ระยะครึ่งวงจร พ.ศ. 2549-2551 ระดับอุดมศึกษา.  หน้า 2. 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

372

สัง
คม
แห
่งก
าร
เร
ียน
รู้

มิติต่างๆ เช่น นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองสามารถใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจเลือกเข้าเรียน  

ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐาน เป็นต้น 

 2.2.3 อันดับมหาวิทยาลัย 

    จากการสำรวจของ Webometrics Ranking of world Universities ได้จัดอับดับ

มหาวิทยาลัยทั่วโลก  ผลจากการจัดอันดับในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554  พบว่า มหาวิทยาลัยอันดับ

หนึ่งของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองลงมาได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ มหาวิทยาลัยที่อยู่ในสิบอันดับแรก

ของประเทศไทยต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสิ้น 

    เมื่อทำการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

มหาวิทยาลัยของไทยยังคงรักษาคุณภาพอยู่ในอันดับต้นๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน

ภูมิภาคเอเชียทั้งหมด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยและเป็น

อันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น จัดอยู่ในอันดับที่ 36 ของภูมิภาคเอเชีย และเป็น

อันดับที่ 324  เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งหมด ซึ่งในส่วนของการจัดอันดับโลกพบว่า 

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยขยับจากอันดับที่ 384 ในปี 2552 มาเป็น 324 ในปี 2554 

อีกด้วย (ตารางที่ 12.10) 

ตารางที่ 12.10 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

มหาวิทยาลัย UNIVERSITY 
Country 

Rank 
South East 
Asia Rank 

Asia Rank World Rank 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 2 36 324 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 3 45 418 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 4 48 440 

มหาวิทยาลัยมหิดล 4 6 52 499 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 9 75 606 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 11 87 656 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 14 - 766 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 18 - 933 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 19 - 958 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒน์ 10 29 - 1025 

ที่มา :  http://www.webometrics.info , 2554 , เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554  
 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

373

สังคมแห่งการเรียนรู้

3.การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

การปฏิรูปการศึกษาได้มุ่งเน้นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควบคู่กับ 

การศึกษาในระบบ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มในปี 2552-256236 มีเป้าหมายทำให้ 

คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว ต้องไม่ยุติการเรียน 

โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพเรื่องการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจและธรรมาภิบาล 

การขยายโอกาสให้คนทุกหมู่เหล่า ทุกอาชีพ ทุกชนชั้น และทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ 

และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมปฏิรูปการศึกษา โดยต้องขยายความร่วมมือไปยัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, NGO, สถาบันศาสนา, สถาบันครอบครัว และชุมชน 

	 3.1การศึกษานอกระบบโรงเรียน

 3.1.1 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ 

    โครงสร้างประชากรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอัตราส่วนประชากร 

ผู้สูงอายุจะเพิ่มจากร้อยละ 12 ในปี พ.ศ.2551 เป็นร้อยละ 21.5 ในปี พ.ศ.2568 และด้วยการแพทย์

ก้าวหน้า ส่งผลให้ผู้คนมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น 8.8 ปี ประกอบกับ อัตราส่วนประชากรวัยเด็กมีแนว

โน้มลดลง โดยอัตราการเจริญพันธุ์ที่เคยสูงถึง 6-7 คน เหลือเพียง 1.7 คน (2548) ซึ่งต่ำกว่าระดับ

ทดแทน 

    หลายประเทศที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับไทย ต่างพยายามกำหนด

นโยบายและมาตรการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ทั้งด้านสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข 

การบริการสาธารณะและการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการ 

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ชะลอภาวะสมองเสื่อม และป้องกันโรคซึมเศร้า โดยมี

ตัวอย่างบางประเทศ อาทิเช่น ประเทศเกาหลีใต้ กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of 

Information and Communication: MIC) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการใช้ไอซีทีของเกาหลี (KADO) 

จัดโครงการการศึกษาไอซีทีเพื่อผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป (ICT Education for the Elderly) 

โดยร่วมมือกับภาคเอกชน วิทยาลัย ศูนย์สวัสดิการสังคม และศูนย์สวัสดิการผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ  

เพื่อฝึกอบรมทักษะไอซีทีแก่ผู้สูงอายุ ประเทศไต้หวัน กระทรวง ศึกษาธิการของไต้หวัน ได้ประกาศ

เพิ่มงบประมาณจำนวน 46.54 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน(NT$) เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ 

ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning Centers) และ

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ (Grey-haired Learning Centers) ในมณฑลต่างๆ37

 36  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง,  การส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชน
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนในทศวรรษระหว่างปี 2552 – 2562,  สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554, จาก 
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=pchanpom&topic=265 
 37  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.),  การจัดและส่งเสริมการศึกษา  
นอกโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ,  สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554,  จาก  http://203.172.142.6/0104-v3/frontend/
view_content_information.php?ID_Infor=29 2551 
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    ในประเทศไทยเองก็มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

ได้ออกประกาศกระทรวงใช้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

การคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุในการรับการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการ

ดำเนินชีวิต ผู้สูงอายุจึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษา

และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมเติมเต็มความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของสังคมในด้านต่างๆ 

และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยสามารถขอรับบริการตามความสนใจ 

ได้ดังนี้38

 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสายสามัญเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา

ประกอบด้วย 

 1.1  ระดับประถมศึกษา 

 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  2.  การจัดการศึกษาต่อเนื่องหรือหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา

อาชีพสำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประกอบด้วย 

 2.1  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น การจักสาน การทอผ้า การทำของชำร่วย 

 2.2  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การดูแลสุขภาพ การลีลาศเพื่อสุขภาพ

เป็นต้น 

 2.3  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความสามารถและทักษะต่างๆ ของผู้สุงอายุ 

 2.4  การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

  3.  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ผู้สูง

อายุเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการอ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ดังนี้ 

 3.1  ร่วมเรียนรู้โดยการอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองไม่ให้เสื่อม

โดยสามารถศึกษาจากสื่อต่างๆ 

 3.2  เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ 

    ผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้แก่ผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2551  

ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการศึกษาจาก การศึกษานอกโรงเรียน มีจำนวน 

ทั้งสิ้น 170,865 คน ซึ่งระยะเวลาต่อมาผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ (60 ปี 

ขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ 2553  (ภาพรวมทั้งประเทศ) นั้น พบว่า มีผู้สูงอายุที่เข้ารับการศึกษา

 38  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.), การจัดการศึกษานอกระบบ
สำหรับผู้สูงอายุ, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554, จาก  http://203.172.142.6/0104-v3/frontend/view_main_ 
information.php?Submit=Clear&ID_Infor_Type=2 
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จาก การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รวมทั้งสิ้น 234,356 คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจาก

ปีงบประมาณ 2551 ซึ่งถือได้ว่าการจัดการศึกษานอกระบบให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุ

ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษา

ตามอัธยาศัยมากขึ้น โดยผู้สูงอายุในภาคกลางเข้าร่วมบริการการศึกษาจาก  กศน. มากที่สุด จำนวน 

67,094 คน  รองลงมาคือภาคใต้ 65,015 คน ภาคเหนือ 49,924 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

36,917 คน และ ภาค ตะวันออก 15,406 คน ตามลำดับ  ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสังคมและ

ชุมชนมากที่สุด 155,698 คน รองลงมาคือ การศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 45,991 คน  

การศึกษาตามอัธยาศัย 16,713 คน และการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ 15,954 คน   

ตามลำดับ (ตารางที่ 12.11) 

ตารางที่ 12.11 ผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  

ประจำปีงบประมาณ 2553   

ลำดับ ภาค 

การศึกษาต่อเนื่อง 
การศึกษาตาม

อัธยาศัย 
รวมทั้งสิ้น การศึกษา 

เพื่อพัฒนา 
อาชีพ 

การศึกษา 
เพื่อพัฒนา 
ทักษะชีวิต 

การศึกษา 
เพื่อสังคม  
และชุมชน 

1 กลาง 3,987 25,109 32,512 5,486 67,094 

2 เหนือ 8,027 1,547 33,927 6,423 49,924 

3 ตะวันออก 733 3,624 10,811 238 15,406 

4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,575 11,662 21,248 2,432 36,917 

5 ใต้ 1,632 4,049 57,200 2,134 65,015 

รวมทั้งสิ้น 15,954 45,991 155,698 16,713 234,356 

หมายเหตุ :  ข้อมูลนี้เป็นการรายงานจากสถานศึกษาสังกัด การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  68 จังหวัด  
   อีก 8 จังหวัดอยู่ระหว่างการรายงาน 
ที่มา :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) , 2553 


	 3.2การศึกษาตามอัธยาศัย 

 การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งปัจเจกบุคคลแสวงหา และสะสม

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และเกิดความกระจ่างชัดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและ

ตอบโต้กับสภาพแวดล้อมทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการตลอดชีวิต

ที่ได้รับการเรียนรู้จากตัวอย่าง จากทัศนคติของครอบครัว เพื่อนๆ หรือได้รับจากการบริโภคสื่อต่างๆ 

เช่น การฟังวิทยุ ดูภาพยนตร์ ดูโทรทัศน์ เล่นอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

ในตลอดช่วงเวลาของชีวิตคนตามความสนใจโดยรวมไปถึงช่วงวัยที่อยู่ในโรงเรียนด้วย ซึ่งนับว่า 

เป็นแนวคิดที่ทำให้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น 





จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

376

สัง
คม
แห
่งก
าร
เร
ียน
รู้

 3.2.1 ช่องทางการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านทางการบริโภคสื่อต่างๆ 

    ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับสังคมไทย ซึ่งความรวดเร็วของ

เทคโนโลยีทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น 

ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับทุกสาขาวิชาชีพ และบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือ 

การศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานทางการเรียนรู้ของมนุษย์สำหรับการเจริญเติบโตทั้งทางด้านสติปัญญา 

และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากองค์ประกอบต่างๆ นี้ได้สอดคล้องกับพื้นฐานของมนุษย์ในเรื่อง

ของความต้องการในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ทั้งนี้มนุษย์ย่อมต้องการรับรู้ข่าวสาร สำหรับการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน เมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จึงมีผลต่อการติดต่อ

สื่อสารหรือการรับรู้ข่าวสารโดยอาศัยช่องทางของการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ให้มนุษย์ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร หรือ ใช้ในการเรียนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไม่มีข้อจำกัด  

ซึ่งเทคโนโลยีมีความสอดคล้องกับการศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการ

ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสะดวกและเรียนรู้ได้รวดเร็วมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 27 และ 28 ที่ระบุไว้ว่า การพัฒนา

หลักสูตรแต่ละระดับ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลาง และให้ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ หลักสูตรต้องมี

ลักษณะหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยสาระของหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ และ

วิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม39 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพิ่มการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

การค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาปฏิรูปนิยม 

(reconstructionism) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยตรง โดยเน้นการจัดการศึกษา

เพื่อสร้างสังคมให้ดี รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ส่งเสริม

ประชาธิปไตย ดังนั้น ประชาชนซึ่งเป็นผู้เรียนรู้จะต้องหาประสบการณ์ด้วยตนเองให้มาก ผู้จัด

หลักสูตรการศึกษาต้องยึดอนาคตเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาประชากรให้มีความรู้ ความสามารถและ

ทัศนคติที่จะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น40

    สื่อมวลชนเป็นสถาบันหนึ่งในสังคม ที่หล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม  

คือ สื่อมวลชนนอกจากทำหน้าที่หลักอื่นๆ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้ชี้นำสิ่งที่เป็นการเรียกร้อง

ของสังคม หรือหน้าที่ด้านการบันเทิง โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้ว สื่อมวลชนยังทำหน้าที่ในการให้

ความรู้แก่ผู้รับสื่อ อีกทั้ง สื่อมวลชนยังมีหน้าที่ในการให้การศึกษาอีกด้วย การสื่อสารจึงมีความสำคัญ

ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และความดำรงอยู่ของสังคม การสื่อสารของมนุษย์จึงได้รับความสนใจ

ศึกษาจากนักวิชาการหลายด้านทฤษฏี และการวิจัยของนักวิชาการสาขาต่างๆ การรับรู้ข่าวสาร 

ในสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นได้รับ 

 39  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ในมาตรา 27 
และ 28 (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาแห่งชาติ) 
 40  ชัยยงค์ พรหมวงศ์, เทคโนโลยีทางการศึกษา ตอนที ่1 พ.ศ.2524 
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การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและสามารถเข้าถึงผู้รับได้ในจำนวนมาก โดยสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ 

ให้ผู้รับนั้นได้ผ่านช่องทางที่ต่างกัน ทั้งนี้ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ คุณลักษณะของสื่อ กลุ่ม 

เป้าหมาย และช่องทางในการสื่อสาร โดยสื่อต่างๆ ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับได้นั้นมีความหลากหลาย 

เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น สื่อมวลชนต่างๆ จึงสามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้ในหลายระดับ และเป็นสื่อที่มีความหลากหลายในด้านเนื้อหา ที่เป็นทั้งความรู้ และ

ความบันเทิง  

    ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานผลสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อมวลชน

ด้านวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ในปี 

พ.ศ.2551 พบว่า ประชากรไทยที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปจำนวน 60.2 ล้านคน มีจำนวนผู้ฟังวิทยุประมาณ 

18.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.1 มีจำนวนผู้ชมโทรทัศน์จำนวน 57.0 ล้านคน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 94.6 และมีผู้อ่านหนังสือพิมพ์จำนวนประมาณ 28.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.1 

(ตารางที่ 12.12) 

ตารางที่ 12.12 จำนวนผู้ใช้สื่อสารมวลชนทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ 

ในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 6  ปีขึ้นไป 

ประเภทสื่อมวลชน จำนวน (ล้านคน) เปอร์เซ็นต์ 

วิทยุ 18.7 31.1% 

โทรทัศน์ 57 94.6% 

หนังสือพิมพ์ 28.4 47.1% 

ที่มา :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ,  2551 

 

 3.2.2  บทบาทของสื่อหนังสือพิมพ์ 

    บทบาทของสื่อหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับการที่รัฐบาลสนับสนุน

ให้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานส่วนต่างๆ มีการรณรงค์กันอย่างจริงจัง

สร้างความ สามารถในการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมชี้ชวนให้

อยากอ่านหนังสือกันมากขึ้น สื่อหนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์มีหน้าที่ในการให้ความรู้อันหลากหลาย

แก่ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม อิทธิพลสำคัญ

ของสื่อมวลชนประการหนึ่งคือ สิ่งที่นำเสนอในสื่อมวลชนนั้น โน้มนำให้เกิดความคิด ความเชื่อ  

หล่อหลอมให้เกิดทัศนคติ แรงบันดาลใจต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและการรับรู้ของผู้อ่าน ซึ่งอาจมีผล

ต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่อาจเกิดขึ้นตามมา 

    ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจจำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปี

ขึ้นไป จำแนกตามการอ่านหนังสือพิมพ์ กลุ่มอายุ เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พบว่า 

ประชากรช่วงอายุ 25 – 39 ปี ทั้งเพศชายและหญิงอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด รวม 10,002,293 คน 

ประชากรที่อ่านหนังสือพิมพ์น้อยที่สุดคือ ประชากรชายช่วงอายุ 6 – 14 ปี จำนวน 767,864 คน 

และประชากรหญิงช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 734,846 คน จากข้อมูลจะพบว่า กลุ่มประชากร 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

378

สัง
คม
แห
่งก
าร
เร
ียน
รู้

ช่วงวัยทำงานจะเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มประชากรวัยเรียนกลับไม่ค่อยให้

ความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์เท่าที่ควรทั้ง ๆ ที่เป็นวัยที่ควรจะเรียนรู้ข่าวสารรอบตัว (ตาราที่ 

12.13) 

ตารางที่ 12.13 จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการอ่านหนังสือพิมพ์ 

กลุ่มอายุ เพศและเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

กลุ่มอายุ (ปี) 
ประชากร (ล้านคน) 

รวม ชาย หญิง 

6 – 14 1,703,048 767,864 935,183 

15 – 24 6,015,338 2,936,667 3,078,672 

25 – 39 10,002,293 5,081,761 4,920,532 

40 – 59 8,804,390 4,721,144 4,083,246 

60 ปีขึ้นไป 1,851,839 1,116,994 734,846 

รวม 28,376,908 14,624,430 13,752,479 

ที่มา :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551 


    จากประเด็นข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า ในฐานะขององค์กรซึ่งให้ความรู้ และหล่อหลอม

ความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชนนั้น สื่อมวลชนมีบทบาท และมีอิทธิพลไม่น้อยต่อการสร้างนิสัย 

การอ่านให้เกิดขึ้นได้ และเป็นเครื่องมือที่ดีอันหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ส่งเสริมการอ่านได้อย่างดี และ

อาจจะดีกว่าสื่อมวลชนรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ สื่อมวลชนรูปแบบต่างๆ นี้ 

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสื่อที่ต่างกับสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีพัฒนาการที่ก้าวหน้า

มากแต่สื่อเหล่านี้ส่งสารสื่อไปยังผู้อ่านที่สร้างปฏิสัมพันธ์ต่างกัน ซึ่งจะเห็นว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นสื่อ

ที่ส่งสารมาให้ผู้รับแต่ฝ่ายเดียวเป็นหลัก ที่เรียกว่าเป็น Passive impact ส่วนสื่อที่เป็นตัวหนังสือนั้น 

เป็นสื่อที่ทำให้เกิดการโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้อ่านกับสื่อ ที่เรียกว่าเป็น 

Active interaction นั่นคือ สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์นั้น ทำให้คนอ่านเกิดความคิดมากกว่าการดูด้วยตา 

และเพียงแค่ฟังจากเสียงแต่อย่างเดียวจากวิทยุหรือโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน

ได้ดีกว่า41 

    ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจจำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปี

ขึ้นไปที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำแนกตามประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่อ่าน กลุ่มอายุ เพศ และเขต

การปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร พบว่า ประชากรกลุ่มที่อ่านหนังสือพิมพ์เนื้อหาประเภทข่าวมากที่สุด คือ ประชากร

ช่วงอายุ 25 – 39 ปี จำนวน 9,113,516 คน และน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 6 – 14 ปี จำนวน 

1,042,153 คน กลุ่มประชากรที่อ่านหนังสือพิมพ์เนื้อหาประเภทสารคดี/ความรู้ทั่วไปมากที่สุด คือ 

 41  เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, สื่อรัฐเพื่อการเรียนรู้ของสังคม, (หนังสือพิมพ์มติชน, 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
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ประชากรช่วงอายุ 40 – 59 ปี จำนวน 3,071,437 คน และน้อยที่สุดช่วงอายุ 6 – 14 ปี จำนวน 

561,721 คน กลุ่มประชากรที่อ่านหนังสือพิมพ์เนื้อหาความคิดเห็น/วิเคราะห์มากที่สุด คือ 

ประชากรช่วงอายุ 40 – 59 ปี จำนวน 895,276 คน และน้อยที่สุดช่วงอายุ 6 – 14 ปี จำนวน 

33,885 คน กลุ่มประชากรที่อ่านหนังสือพิมพ์เนื้อหาประเภทบันเทิงมากที่สุด คือ ประชากรช่วงอายุ 

25 – 39 ปี จำนวน 3,988,303 คน และน้อยที่สุดช่วงอายุ 6 – 14 ปี จำนวน 1,097,939 คน  

กลุ่มประชากรที่อ่านหนังสือพิมพ์เนื้อหาประเภทธุรกิจและโฆษณามากที่สุด คือ ประชากรช่วงอายุ 

25 – 39 ปี จำนวน 322,551 คน และน้อยที่สุดช่วงอายุ 6 – 14 ปี จำนวน 98,664 คน จากข้อมูล

พบว่าประชากรยังคงให้ความสนใจกับการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทข่าวมากที่สุด แต่จะเป็นวัย

ทำงานเท่านั้น ประชากรกลุ่มเยาวชนยังมีการเรียนรู้เนื้อหาทุกประเภทจากหนังสือพิมพ์น้อย ดังนั้น 

ผู้ผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเยาวชนควรตระหนักในการผลิตเนื้อหารวมไปถึง

กล่อมเกลาให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น (ตารางที่ 12.14) 

ตารางที่ 12.14 จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือพิมพ์   

จำแนกตามประเภทเนื้อของหนังสือพิมพ์ที่อ่าน กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง  

ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

ประเภท 
อายุ(ปี) 

รวม 6-14 15-24 25-39 40-59 60 ปีขึ้นไป 

ข่าว 25,225,194 1,042,153 5,013,552 9,113,516 8,305,352 1,750,620 

สารคดี/ความรู้ทั่วไป 8,948,941 561,721 1,636,742 2,950,082 3,071,437 728,958 

ความคิดเห็น/วิเคราะห์ 2,197,000 33,885 321,716 734,199 895,276 211,924 

บันเทิง 10,561,696 1,097,939 3,349,293 3,988,303 1,910,848 215,314 

ธุรกิจ/โฆษณา 874,819 98,664 235,583 322,551 197,379 20,642 

อื่นๆ 82,271 11,690 26,366 21,191 18,095 4,929 

ไม่ทราบ 29,501 1,062 19,473 2,953 2,003 4,010 

ที่มา :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551 


    สื่อหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่บอกกล่าวเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งมีความ

สอดคล้องและตรงกับธรรมชาติ ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เพราะฉะนั้น หนังสือพิมพ์ คือ  

จุดเร่งเร้าความอยากรู้ที่นำไปสู่ความสนใจที่อยากจะอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์จึงเป็นแรง 

บันดาลใจในการส่งเสริมการอ่าน และมีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านอย่างไม่แพ้สื่อชนิดอื่นๆ แต่

จากสถิติกลับพบว่า คนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ทั้งที่ประเทศไทยมีอัตราผู้อ่านออกเขียนได้สูงถึง

กว่าร้อยละ 90 ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีคนไทยชอบอ่านหนังสือสูงตามอัตราของผู้รู้หนังสือ  

ดังเช่นสถิติที่กล่าวข้างต้น 

    ปัญหาการที่ประชาชนไม่ชอบอ่านหนังสือ ประกอบด้วยปัจจัยหลายๆ ประการ  

แต่โดยรวมแล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานการศึกษาเพียงอย่างเดียว ประเด็นสาเหตุที่สำคัญ
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อีกประการหนึ่งนั่นคือ แรงจูงใจที่จะสร้างนิสัยรักการอ่าน42 สื่อหนังสือพิมพ์จะเป็นสื่อการศึกษา 

ช่องทางหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดนิสัยรักการอ่านได้ในการจัดการบริหารการศึกษา การใช้

สื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการอ่านนั้น แท้จริงแล้วก็เป็นไปตามรูปแบบของการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ 

โดยเฉพาะสื่อมวลชนนี้จัดเป็นการศึกษาในแบบธรรมดาวิสัยที่ชัดเจนที่สุด คือเป็นการเรียนรู้แบบไม่มี

ชั้นเรียน เป็นการเรียนรู้ที่ซึมซับจากการหล่อหลอมของสังคม จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน 

จากการสัมผัส ความสัมพันธ์ที่ก่อรูปเป็นความรู้ ความเชื่อหลอมรวมเป็นทัศนคติและเป็นการศึกษา 

ที่ซึมซับรับไว้อย่างไม่รู้ตัวด้วยกระบวนการดังกล่าว 

    หนังสือพิมพ์เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งในทางการศึกษา เพราะฉะนั้น 

การนำเอาหนังสือพิมพ์มาใช้สอนเพื่อส่งเสริมการอ่าน จึงเป็นเรื่องสามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี  

ในบางประเทศนั้น สื่อหนังสือพิมพ์ถูกนำมาเป็นเครื่องมือสอนในโรงเรียนแล้วอย่างกว้างขวาง 

หนังสือพิมพ์ในโรงเรียนไม่เพียงแต่ส่งเสริมการอ่านของเด็กเท่านั้น หากแต่ยังบ่มเพาะเด็กในด้านการ

รับรู้ข่าวสารอีกด้วย ในปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ได้เข้าไปมีบทบาทในโรงเรียนบ้าง แต่ยังคงมีบทบาทต่อ

การอ่านของครูผู้สอนมากกว่าที่จะมีบทบาทต่อการนำมาใช้สอนเด็ก จึงเห็นได้ว่าการใช้หนังสือพิมพ์

เป็นสื่อการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของครูเป็นสำคัญ ขึ้นอยู่กับโลกทัศน์ของครูว่าจะ

เห็นประโยชน์และให้ความสำคัญกับหนังสือพิมพ์เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือไม่ 

    โครงการหนึ่งที่รัฐบาลได้ริ เริ่มให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน คือ โครงการ

หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งเคยได้รับความสนใจมาในระยะหนึ่ง และยังได้ขยายออกไปนับหมื่น

หมู่บ้าน จัดเป็นโครงการแรกที่นำเอาความคิดเรื่องนำเอาหนังสือพิมพ์มาเป็นจุดบันดาลใจให้อยาก

อ่านหนังสือ อย่างน้อยหนังสือพิมพ์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยชี้ชวนให้ประชาชนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 

โครงการนี้เริ่มจากภาครัฐบาลตั้งงบประมาณให้มีหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับในแต่ละศูนย์ โดยที่ชาวบ้าน

อุทิศที่ดิน และช่วยกันสร้างสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ขึ้นมา เมื่อมีสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

ขึ้นมา หนังสือพิมพ์ก็จะถูกส่งไปถึงยังชาวบ้านในเขตชุมชนต่างๆ ดังนั้น การจัดสถานที่อ่าน

หนังสือพิมพ์ จึงนับเป็นยุทธวิธีที่สำคัญทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ที่เอาสื่อหนังสือพิมพ์มาจุดประกาย

ความสนใจในการอ่านหนังสือขึ้น อย่างไรก็ตามในระยะต่อมาจวบจนถึงปัจจุบัน องค์กรบริหาร 

ส่วนท้องถิ่นได้รับโอนเอาสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านไปดำเนินการแทนกรมการศึกษา

นอกโรงเรียน โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า โครงการจัดการสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เป็น

โครงการจุดประกายที่สำคัญของงานการศึกษาตามอัธยาศัยของไทย ที่ไม่เพียงนำเอาสื่อมวลชนมา

เป็นเครื่องมือส่งเสริมการอ่านเท่านั้น แต่ยังเป็นการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา และ

สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างดีโครงการหนึ่ง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดช่องทาง

ข่าวสารไปยังท้องถิ่นชนบทห่างไกลได้ดีอีกด้วย 

    ในอนาคตหากโครงการดังกล่าวนี้ไม่ถูกทอดทิ้ง อาจจะได้รับการพัฒนายกระดับ

เป็นศูนย์ข่าวสารของชุมชนในแต่ละตำบล แต่ละหมู่บ้าน จะเป็นการสงวน และใช้ทรัพยากรสื่ออย่าง

มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นหน่วยสื่อข่าวสารให้ชาวบ้านได้มาพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือเรื่องข่าวต่างๆ 

และเป็นจุดชี้ชวนให้ประชาชนได้อ่านหนังสือ เท่ากับเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และจะส่งผล

 42  เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, สื่อรัฐเพื่อการเรียนรู้ของสังคม, (หนังสือพิมพ์มติชน, 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
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ให้เกิดการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมาย

หลักของการสร้างสังคมแห่งการศึกษาให้เกิดขึ้นต่อไป ถ้าหากภาครัฐมีการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่นอกเมืองด้วยการมีสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็น

เครื่องมือทางการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการอ่านของคนในชนบท เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการค้นคว้า

ทางการศึกษาของประชาชน โครงการเหล่านี้จะเป็นแหล่งรวมสิ่งพิมพ์ และสื่อสารมวลชน เพื่อจุด 

มุ่งหมายแห่งการส่งเสริมการอ่านของคนไทย และส่งผลช่วยให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นนั่นเอง

บทบาทของสื่อวิทยุและโทรทัศน์

ปัจจุบันสื่อวิทยุ และโทรทัศน์มีบทบาทสำคัญในด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาอย่างมาก 

องค์การการศึกษาสหประชาชาติได้เน้นย้ำว่า สื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศน์นี้เป็นรากฐานของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม จึงมีการเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกใช้สื่อวิทยุ และโทรทัศน์เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ และเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกร่วมโครงการสื่อมวลชนทั้ง  

2 ประเภทนี้เข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และการศึกษา ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาจะ

ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนา

กำลังคนให้มีประสิทธิภาพ โดยกำลังคนที่พัฒนาแล้วจะมีลักษณะที่พร้อมใน 3 ประการ คือ 

     1.  คนต้องมีความรู้ คำว่าความรู้นั้นมิใช่มีความรู้เฉพาะข้อเท็จจริงเป็นอย่างๆ เท่านั้น แต่จะ

ต้องประกอบด้วยลักษณะหลาย ๆ ประการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี นอกจาก

นี้ยังต้องมีความสามารถทางปัญญาอื่นๆ อีก เช่น ความเข้าใจ การแปลความ การตีความ

หรือทำนาย การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมิน เป็นต้น 

     2.  คนต้องมีความซาบซึ้ง มีทัศนคติและค่านิยม จะมีแต่ความรู้นั้นไม่เพียงพอ จะต้องมีความ

รู้สึกที่ลึกซึ้งในจิตใจเพื่อเป็นแรงจูงใจด้วย คนจึงจะเกิดการกระทำ หรือเกิดความพยายาม

จะกระทำ 

     3.  คนต้องมีทักษะทั้งทางกายและใจ ทางกาย หมายถึง การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

คล่องแคล่ว และเป็นนิสัย ทางจิตใจ หมายถึง มีทักษะและนิสัยที่จะคิดกระทำประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวม พัฒนาคน การให้การศึกษาเพื่อพัฒนาคนในปัจจุบันนี้ เรามักหยุดแค่ใน

ข้อ 1 เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงเต็มไปด้วยคนรู้แต่ไม่มีคนทำ เพราะไม่มีแรงจูงใจที่จะ

ทำหรือทำไม่เป็น 

สื่อโทรทัศน์มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ จึงอยู่ในฐานะที่จะพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้ง  

3 ประการ ข้างต้น คือ การให้ความรู้  ทัศนคติ ความซาบซึ้ง และค่านิยมตลอดจนให้ทักษะด้าน

ต่างๆ ได้ นอกจากนี้สื่อโทรทัศน์ยังจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาให้มีประสิทธิภาพขึ้น

ตามความต้องการได้ด้วยเหตุผลที่ว่า การรับรู้ของมนุษย์เราเกิดจากการได้เห็น 75% จากการได้ยิน 

13% จากการสัมผัส 6% จากรส 3% จะเห็นได้ว่าจากโทรทัศน์สามารถให้ได้ทั้งการได้เห็นและการ

ได้ยิน ผลรวมตามตัวเลขที่กล่าวมานี้ โทรทัศน์สามารถช่วยในการรับรู้ถึง 88% ประกอบกับสังคม 

ยุคปัจจุบันการใช้โทรทัศน์ในการสอน จะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษาได้ดี จึงได้มี

การนำโทรทัศน์เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาแทบทุกระดับ ทั้งการศึกษาที่เป็นระบบระเบียบใน 
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สถานศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วไปสำหรับบุคคล การใช้

โทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการศึกษาดังกล่าว จึงมีชื่อเรียกตามลักษณะการใช้งาน 2 ประการ คือ โทรทัศน์

เพื่อการเรียนการสอนโดยตรง (Instructional Television) และโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทั่วไป 

(Education Television)  

สำหรับสื่อวิทยุ  และ โทรทัศน์เ พื่อการเรียนการสอนโดยตรง จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกันอยู่  

3 ประการ คือ  

    1. เพิ่มพูนความสมบูรณ์แก่กระบวนการเรียนการสอนในชั้น เช่น ให้ตัวอย่างหรือแนะนำ

เรื่องใหม่ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียน เป็นการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับโลกภายนอก 

    2. สอนวิชาโดยตรง โดยใช้วิทยากรที่ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่อย่างจำกัด แพร่ภาพแพร่เสียงไปสู่ 

ผู้เรียน ได้ครั้งละจำนวนมาก 

     3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการสอนของครู อาจารย์ ถือได้ว่าเป็นโรงเรียน 

ทางอากาศ ในกรณีที่ท้องถิ่นนั้นขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา 

ในด้านการให้การศึกษาแก่บุคคลทั่วไป สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ มีบทบาทต่อการศึกษา 

หลายด้าน อาทิเช่น 

  1. แพร่กระจายความรู้ต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันของการผูกขาดความรู้เฉพาะกลุ่ม วิทยุและ

โทรทัศน์จะเป็นเครื่องมือแพร่กระจายความรู้ไปสู่คนทุกกลุ่ม ทุกระดับชั้นเศรษฐกิจและ

สังคม ปัจจุบันเราอยู่ในยุคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การที่จะให้มนุษย์เข้าใจ

เหตุการณ์ของโลกที่เราอาศัยอยู่ และให้ความรู้และเทคโนโลยี แพร่หลายไปสู่ทุกคน 

ทุกกลุ่มจึงเป็นเรื่องจำเป็น ปัจจุบันจึงต้องนำเอาสื่อโทรทัศน์มาช่วยในการค้นคว้าทดลอง

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตรกรรมและข่าวสารต่างๆ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก 

หากไม่แพร่กระจายไปยังคนหมู่มากแล้ว ก็ย่อมจะได้ผลไม่คุ้มค่า แต่ โทรทัศน์หรือวิทยุ 

กระจายเสียงแพร่กระจายการค้นพบใหม่ๆ ไปยังหมู่ประชากรอย่างรวดเร็วและครั้งละเป็น

จำนวนมาก ทำให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ต่อชีวิตประจำวันได้เป็น

อย่างดี 

  2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี โดยการเรียนรู้จากโทรทัศน์ในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ 

เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม แล้วนำไปประยุกต์เข้ากับตนเองเพื่อ

เพิ่มพูนรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น43

 3.2.4  อิทธิพลของสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 

    ขณะนี้ประเทศไทยมีพลเมืองประมาณ 60 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กประมาณ 

19.38 ล้านคน จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการชมโทรทัศน์ของเด็กไทย ปรากฏว่าเด็ก 3 ขวบขึ้นไปใช้

เวลาในการรับชมวิทยุโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ ลักษณะการแพร่ภาพออกอากาศ

 43โทรทัศน์ เพื่อการศึกษา, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554, จาก  http://learners. in.th/blog/
educationalinnovation/124957 
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ของวิทยุโทรทัศน์บางครั้งสร้างพฤติกรรมไม่ดี และไม่เป็นการสร้างเสริมคุณค่าชีวิตที่ดีให้กับเด็ก แต่

กลับสั่งสมความชั่วร้าย งมงาย เพ้อฝัน เช่น ภาพยนตร์ และ ละคร ที่นำออกแพร่ภาพทางโทรทัศน์

บางเรื่องส่งเสริมความพยาบาท อาฆาตมาดร้ายซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา  

บางเรื่องให้ความเป็นนักเลง ชี้แนะตัวอย่างการเป็นยุวอาชญากร ให้ความน่ารังเกียจมีการกอดจูบ 

ในที่สาธารณะ ขัดกับประเพณีอันดีงามของไทย การเสนอรายการละครทางวิทยุโทรทัศน์บางเรื่อง 

ส่งเสริมความเพ้อฝันสร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจตลาดซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ให้เงินทุนสนับสนุน 

จึงทำให้การนำเสนอรายการทางวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไปยังไม่เหมาะสมและได้คุณภาพเท่าที่ควร  

ดังนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการนำเสนอรายการแพร่ภาพ 

ออกอากาศทางโทรทัศน์ต้องตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ชม โดยเฉพาะผู้ชมที่เป็นเด็ก 

ด้วยการปรับปรุง ส่งเสริม และควบคุมเนื้อหาสาระที่จะแพร่ภาพออกอากาศนั้นต้องแสดงถึงรสนิยม

ที่ดีให้คุณค่าในการดำรงชีวิตแก่เยาวชนที่เหมาะสม โดยจัดให้มีคณะกรรมการมาจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกฝ่าย กล่าวคือ สำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กลุ่มส่งเสริมสื่อมวลชน

เด็กและเยาวชน สำนักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาที่สอนทางด้านการผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน์เพื่อร่วมมือหาทางปรับปรุง ส่งเสริมและควบคุมการเสนอรายการทางวิทยุโทรทัศน์ให้เป็น

ประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด พร้อมกันนี้ก็ต้องหาวิธีการป้องกันเด็กให้พ้นจากพิษภัยที่จะได้รับจาก

สื่อสารมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์ โดยกำหนดมาตรการในการปรับปรุง ส่งเสริมและควบคุมดังต่อ

ไปนี้ 

 	 	 	 1.	 ด้านการปรับปรุง	ส่งเสริม	รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

     หลักเกณฑ์ในการปรับปรุง และส่งเสริมรายการที่ดี มีประโยชน์ต่อเด็กนั้นต้องมี

การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเด็ก สนับสนุนการเสนอรายการให้มีเนื้อหาที่แสดงถึงรสนิยม 

ที่ดีงามให้คุณค่าในการดำรงชีวิต เป็นความจริงที่สังคมต้องปลูกฝังความดี ความขยันหมั่นเพียร 

ความมุมานะ การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ตั้งตนอยู่ในความ

ประมาท นอกจากนี้การเสนอรายการสำหรับเด็กต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความจงรัก

ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนความรู้ และทักษะที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

     ด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์ต้องให้ความร่วมมือในการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์

สำหรับเด็ก จัดให้มีการแลกเปลี่ยนรายการระหว่างสถานี โดยเฉพาะสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ใน

ส่วนภูมิภาคและต้องการจัดช่วงเวลาการเสนอรายการออกอากาศของแต่ละสถานีให้เหมาะสม ไม่ให้

เป็นอุปสรรคในการชมรายการที่ดีมีประโยชน์ของเด็ก ส่งเสริมผู้ผลิตรายการสำหรับเด็กให้มีปริมาณ

และประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรจัดให้มีการประกวดและ

ให้รางวัลแก่ผู้เสนอรายการที่ส่งเสริมและเป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นประจำ เพื่อเป็นแรงจูงใจและ

สนับสนุนให้มีการผลิตรายการที่ดีมีคุณภาพสำหรับเด็กมากขึ้น 
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   	 2.		มาตรการในการควบคุมป้องกัน	

     ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมการเสนอรายการวิทยุโทรทัศน์ต้องดำเนินการควบคุม

สถานีให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันพิษภัยต่างๆ ที่

เด็กจะได้รับจากวิทยุโทรทัศน์ กล่าวคือ 

  2.1 กวดขันและควบคุมการเสนอรายการที่แสดงออกถึงความโหดเหี้ยมทารุณ 

อาฆาตพยาบาทล้างแค้น จองเวร และอาชญากรรมต่างๆ ให้ลดน้อยลงและ

หมดไป เพราะเด็กไม่สามารถที่จะใช้วิจารณญาณได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

ว่าอะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่ถูกหรือผิด และควรจะนำไปเป็นแบบอย่าง

อีกหรือไม่  

 2.2 กำหนดมาตรการและกวดขันการโฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นพิษภัย 

ต่อเด็ก เช่น เครื่องดื่มประเภทวิสกี้ บรั่นดี เครื่องดื่มกระตุ้นกำลัง การ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ ผ้าอนามัยสุภาพสตรี ถุงยางอนามัย ยาบางชนิด และสิ่งที่

เป็นอบายมุข ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจของ

เด็กอย่างยิ่ง วิธีการควบคุมคือการห้ามโฆษณาสินค้าและบริการเหล่านี้ 

ในช่วงเวลาที่เด็กชมได้ สมควรให้โฆษณาได้หลัง 22.00 น. เป็นต้นไป 

  2.3 การตรวจและพิจารณาภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ ละคร หรือการแสดงต่างๆ 

ต้องมีการควบคุมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการเสนอเรื่องราวที่จะก่อให้เกิดพิษ

ภัยต่อเด็กด้านศีลธรรม จรรยา ตลอดจนจารีตประเพณีอันดีงาม กล่าวคือ 

ต้องไม่เป็นการแสดงออกยั่วยุกามอารมณ์ หรือลามกอนาจาร ไม่ขัดต่อ

วัฒนธรรมของไทย เช่น ไม่เสนอภาพลามก ภาพเปลือยกาย หรือลักษณะที่

แสดงวาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำความเสื่อมทรามทาง

จิตใจ และศีลธรรมต่อเยาวชน   

 2.4 ส่วนการใช้ภาษา และการแต่งกาย ตลอดจนกิริยามารยาทของโฆษก พิธีกร 

ผู้แสดง รวมทั้งผู้ร่วมรายการต้องมีการกวดขันให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

ชัดเจน ตามหลักภาษา ไม่ใช้ภาษาวิบัติ ส่วนการแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย

เหมาะกับการเสนอรายการแต่ละประเภท ด้านการแสดงออก ท่าที กิริยา

มารยาทต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย เพราะเด็กมักจะเลียนแบบจากการ

แพร่ภาพออกอากาศจากโทรทัศน์ได้ง่าย ดังนั้น จึงต้องหามาตรการควบคุม

ให้รัดกุม โดยอาจจัดให้บันทึกรายการลงเทปและส่งเทปบันทึกรายการ 

ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนนำออกอากาศทุกครั้ง

โดยละเอียด 

     จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อเด็กและ

เยาวชนอย่างมาก และเป็นดาบสองคม เหตุเพราะสามารถปลูกฝังค่านิยมที่ดี และสิ่งที่สังคมไทย

ต้องการให้แก่เด็กได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในทางก้าวร้าวให้แก่เด็ก 
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ได้เช่นกัน  ในส่วนของสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่ดี ก็ได้สอดแทรกไว้ในรายการต่างๆ เช่น การฝึกนิสัยการใช้

รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎจราจร ให้เด็กหลีกเลี่ยงจากอบายมุข การเลือกบริโภคสินค้าและบริการ

อย่างฉลาด ถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม โดยเฉพาะเด็กวัย 3-5 ขวบ จะได้รับอิทธิพล

จากวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด เพราะอยู่ในวัยที่ต้องการเรียนรู้ เลียนแบบอย่างได้รวดเร็ว สำหรับเด็กวัย 

6-8 ขวบ ก็ควรจะได้รับการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม คุณความดี ความจริง และการทำตนให้เข้ากับ

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ทางสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางป้องกันและขจัดเหตุจูงใจที่ไม่ดี 

เพราะวิทยุโทรทัศน์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเด็ก ซึ่งผู้มีส่วนรับผิดชอบทุกฝ่าย ได้แก่   

คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  (กบว.) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการ

กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) และผู้รับผิดชอบ เช่น สถานีโทรทัศน์ 

ต้องทำการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ เพื่อให้สถานีทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ 

นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบของสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ต้องเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก เลือกสรรแต่สิ่งที่ดี 

มีประโยชน์มานำเสนอสู่สังคม ก็จะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กประการหนึ่ง อันจะนำไปสู่

การพัฒนาประชากรของประเทศได้อย่างถูกต้องตามวิถีที่ควรจะเป็น 

 3.2.5  บทบาทของอินเทอร์เน็ต 

    อินเทอร์เน็ตเครือข่ายออนไลน์แห่งโลกอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล เครือข่าย เป็น 

ช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร มาพัฒนากิจกรรมของ

ประชาชนที่เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา โดยเฉพาะกับการศึกษาเป็นเรื่อง

สำคัญยิ่ง เพราะทุกความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี คือความก้าวหน้าของการศึกษา และการศึกษา 

ก็สร้างโลกล้ำสมัยในยุคต่างๆ ให้เกิดขึ้น และยุคสมัยนั้นเองที่ทำให้มวลมนุษย์ในโลกใบนี้มีความ 

ใกล้ชิดกันอย่างชนิดไร้ ซึ่งพรมแดน ถึงแม้จะอยู่กันคนละมุมโลกก็ตาม  

    อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะสร้างคุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

เพื่อการพัฒนาก็ตาม แต่ในทางกลับกันก็มีกลุ่มประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ใช้อินเทอร์ในทางที่ผิด เช่น 

การเล่นเกมส์ออนไลน์ การค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย การเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้

ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมที่ทุกฝ่ายเริ่มเล็งเห็นและมีการควบคุมแก้ไข สอดคล้องกับการ

สำรวจความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑล จำนวน 

1,149 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ดุสิตโพล) ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2553 

ในกรณีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนจำนวน 31.54% มีความเห็นว่า

ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและในการทำงานที่นิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลายเพื่อช่วยในการสืบค้นหรือหาข้อมูลต่างๆ ที่อยากรู้หรือที่ต้องการตัดสินใจ จำนวน 

21.42% มีความเห็นว่า การนำประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ขึ้นอยู่

กับการนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จำนวน 17.59% มีความเห็นว่า สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ในบางครั้งไม่สามารถควบคุม

หรือกำหนดขอบเขตการใช้งานได้อย่างถูกต้อง จำนวน 16.10% มีความเห็นว่าสื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น การพัฒนาประเทศ สังคม การแพทย์ และ

การศึกษา เป็นต้น และจำนวน 13.35% เห็นว่ากระทรวงไอซีทีหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องควรมี

มาตรการควบคุมอย่างจริงจัง 
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    นอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2552 ซึ่งแสดงถึงจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตาม

กิจกรรมที่ใช้ กลุ่มอายุ และเพศ พบว่า ประชากรช่วงอายุ 15 – 19 ปี มีกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

มากที่สุด ได้แก่ การรับส่ง E-mail การเล่นเกมส์ การค้นหาข้อมูล การดาวน์โหลด ห้องสนทนา 

(Chatroom) การศึกษา การสนทนา (Chat) การดูหนัง การฟังเพลง การร้องเพลง และกิจกรรม

อื่นๆ ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด (ตารางที่ 12.15) 

 3.2.6  บทบาทของอินเทอร์เน็ตต่อการศึกษา 

    ในโลกแห่งยุคอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล ได้มีผู้ให้คำจำกัดความของคำว่า อินเทอร์เน็ต 

ว่าหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างองค์กรทาง 

การศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ที่นำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ ของตน มาเชื่อมต่อเพื่อ

สื่อสารกันในกลุ่ม กระทั่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการ 

สร้างความรู้และเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ เพื่อลดช่องว่างและระยะเวลาในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ และสืบค้นหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองจากเครือข่ายดังกล่าว คลังความรู้ซึ่งถูกสร้างและ 

จัดเก็บอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถจัดเก็บได้ในปริมาณมากมายมหาศาลกว่าบรรดาสื่ออื่นๆ 

ทั้งหมดที่มีการจัดสร้างขึ้น อีกทั้งอินเทอร์เน็ตยังเป็นเครือข่ายที่มีการเผยแพร่ข้อมูลระดับโลกที่มี

ราคาถูกที่สุด44 โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยได้อย่าง ถูกต้อง แม่นยำ รวมไปถึง 

การเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้เป็น

อย่างดี รวมทั้งตอบสนองผู้เรียนที่ชื่นชอบการคิดค้น โดยการสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ  

ได้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง และทำให้การเรียนรู้ของเด็ก

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น บทบาทการเรียนรู้ในอนาคตจึงเกี่ยวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่อง

จำเป็นที่ต้องได้รับการศึกษา  

    อินเทอร์เน็ต จึงเป็นโลกเสมือนจริงของระบบการจัดการในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มี

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก เข้ามาจับจองพื้นที่นำเสนอระบบของตน โดยเฉพาะกับ

ระบบการจัดการศึกษา ซึ่งมีปริมาณมากมายมหาศาลบนโลกออนไลน์ ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ 

ให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์แตกต่างกันไปในแต่ละระบบของผู้คิดค้น  

    กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาในภาพรวมของชาติ 

เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มาใช้ สร้างเสริมการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบให้กับเยาวชนไทย โดยระบบที่มี

ประสิทธิภาพและใช้อยู่ ในขณะนี้ ได้แก่ ระบบการบริหารการเรียนการสอน LMS ระบบดังกล่าวได้

รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน

ระบบ บริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) เป็นระบบที่อำนวย

 44  กรภัทร์ สุทธิดารา,  การใช้งาน Window 98 ฉบับสมบูรณ์,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ด่าน สุทธาการพิมพ์
จำกัด, ไม่ระบุปีที่พิมพ์) หน้า 137. 
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ความสะดวกให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึง

พฤติกรรมของคนไทย ให้สามารถนำไปใช้จัดระบบการลงทะเบียน แสดงผลการเรียน การสร้างการ

จัดเก็บและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย อีกทั้งมุ่งเน้นให้เป็น

แหล่งค้นคว้าข้อมูล บทเรียนและเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในสถานศึกษา 

และหน่วยงานการจัดการฝึกอบรม เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบดังกล่าวเรียกว่า EDUCATION SPHERE 

LEARNING MODEL ระบบ บริหารการเรียนการสอน LMS เป็นระบบที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัด

เตรียมไว้สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งก็ประกอบไปด้วย ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ระบบบริหาร

การสร้างและจัดการเนื้อหา ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือน ระบบติดตาม

ประเมินผล ระบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ ทั้งนี้สามารถสรุปแยกย่อยแต่องค์ประกอบของ

ระบบที่เรียกว่า Education Sphere Learning Model ได้ดังนี้ (ระบบบริหารการเรียนการสอน, 

อ้างอิงในแผ่นพับของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ) 

 1.  Message Board ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในรายวิชาเดียวกัน แต่

เป็นการสื่อสารแบบ Asynchronous ซึ่งแต่ละคนไม่จำเป็นต้องออนไลน์พร้อมกัน 

แต่จะเป็นลักษณะกระดานข่าว ที่แต่ละคนสามารถโพสต์ข้อความ ซึ่งเรียกกันว่า

กระทู้ โดยเพื่อนในชั้นเรียน และผู้สอน สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในกระทู้

นั้น หรือตั้งกระทู้ใหม่ลงในกระดานข่าวได้ 

 2.  Live Boardcast ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าได้เรียนกับผู้สอนจริง โดยการถ่ายทอดสด 

ช่วยให้ได้รับฟังเนื้อหา และเห็นภาพผู้สอนเหมือนฟังบรรยายในห้องเรียน สามารถ

บันทึกไว้ศึกษาทบทวนได้ในรูปแบบวิดิโอออนดีมานด์ 

 3.  FAQS  เป็นการประมวลคำถามที่มักเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาคำ ตอบ

อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคอยให้ผู้สอนตอบคำถาม ผู้สอนสามารถเขียนคำถามและ

ตอบคำถามไว้ในระบบได้ด้วยตนเอง 

 4.  Documents  ผู้เรียนสามารถเรียกดูข้อมูลที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้แก่ผู้เรียน พร้อมๆ

กับบทเรียนที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

 5.  VDO Conference  เป็นเครื่องมือที่ทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เรียนรู้ ติดต่อ

สื่อสาร และโต้ตอบกันเหมือนได้นั่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน 

 6.  CHAT เป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารแบบ Real Time ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

ปรึกษา หารือเหมือนนั่งสนทนาอยู่ในห้องเดียวกัน 

 7.  URL Link ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง

รวดเร็ว 

    จากเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวก และ

เอื้อต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้สอนกับผู้สอน  

ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ 

ยังช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่ากำลังเรียน
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กับคอมพิวเตอร์เพียงลำพัง แต่จะรู้สึกว่าตนได้อยู่ในชุมชนการเรียนรู้ที่มีทั้งผู้สอนและเพื่อน 

ร่วมชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย(ระบบบริหารการเรียนการสอน, อ้างอิงใน แผ่นพับของ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ) 

    การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็น

กระบวนการที่กระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน

ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชน

ไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญาทัดเทียมกับนานาประเทศได้ นอกจากนี้ในการพัฒนา

หลักสูตรและสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย ICT ก็เป็นสิ่งที่วงการการศึกษาให้ความสนใจ 

และสนับสนุนให้มีการพัฒนาได้อย่างกว้างขวาง ฉะนั้น ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่นำมาใช้ในวงการ 

การศึกษาจึงมีมากมาย ทำให้การแสวงหา ความรู้ของเยาวชนไทยไม่ถูกปิดกั้นเหมือนเช่นในอดีต 

ที่ผ่านมา วิถีแห่งการเรียนรู้จึงไม่มีที่สิ้นสุด เยาวชนจะสามารถสั่งสมความรู้นั้นไปได้ตลอดชีวิต อีกทั้ง 

เยาวชนจะได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ที่คงทน ถาวร ซึ่งจะนำพาไปสู่ระดับสากล และ

สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติสืบต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดตามมากับการจัดระบบ 

ดังกล่าวข้างต้น คือ การก้าวตามเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง อันเป็นผลมาจากความ 

ไม่พร้อมของบุคลากรในชาติ จนนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็น

ต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังโดยระบุปัญหาดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติ45



4.บทสรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะ

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งฐานความรู้ ซึ่งการเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา  

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประชากรของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเยาวชนอันเป็นแรงกำลังหลักของชาติในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ

สามารถในการปรับตัว และมีความรู้เท่าทันไม่ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบได้โดยง่าย ดังนั้นแล้วจึงควร

มีการส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยผ่านการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน 

นอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เหตุเพราะการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ

ฝึกฝน ขัดเกลา และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศทุกวัยมีคุณภาพและถึงพร้อมด้วยความรู้ 

คู่คุณธรรม ทั้งนี้การจัดการศึกษานั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง กล่าวคือ หากระบบทั้งสามนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาของชาติก็จะต้อง

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ในขณะนั้นด้วย เพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิรูปทางด้านการศึกษาของไทยที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพที่ทัดเทียม

กับนานาอารยประเทศ    

 45  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549,  แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ, หน้า 3. 
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การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คือหนึ่งในปรัชญาทางการศึกษาและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ

พัฒนาประชากรของประเทศให้เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มี

ความรู้ทันโลกพร้อม ๆ กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ทั้งนี้ การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จะสำเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยการร่วมมือหลายๆฝ่าย ทั้งผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนจากแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  และสังคม  รวมไปจนถึงงบประมาณ เทคโนโลยี และสื่อสาร

มวลชนแขนงต่างๆ เป็นต้น 

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่ 

เข้าถึงประชากรทุกเพศทุกวัยได้มากที่สุด ดังนั้น การที่จะพัฒนาประชากรในสังคมให้มีคุณภาพ 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องทำหน้าที่กลั่นกรองสื่อต่าง ๆ เหล่านี้ให้นำเสนอแต่สิ่งที่ดี 

มีประโยชน์ มีสาระและความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาประชากรและพัฒนาประเทศ 

ได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนสืบไป 
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ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี



1 ศาสนา 

“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” นับว่าเป็นสถาบันที่คนไทยทุกคนได้รับ


การปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กให้ยกย่อง
เทิดทูน
ตามสิทธิและหน้าที่ที่สำคัญของพลเมืองไทย



ที่จะต้องยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา

มีหลักการทางประชาธิปไตย

ในการดำรงชีวิต

ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
เพื่อให้อยู่รวมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข



“พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่
6)
ทรงถือว่า
“ความเป็น

ไทย”
ที่ประกอบด้วย
ชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
เป็นเครื่องชี้วัดหรือเป็นคำจำกัด

ความของผู้ที่เป็น
“คนไทย”
ตามคำนิยามของพระองค์
ผู้ที่เรียกตนเองว่า
“คนไทย”


คือ
ผู้ที่
“ต้องตกลงใจว่าเป็นไทยและประพฤติให้เหมือนคนไทยทุกอย่างทุกสถาน”



นั่นก็คือ
การจงรักภักดีต่อชาติและพระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์ทรงอธิบายว่า
“ชาติ”
คือ


คำที่ใช้เรียกคณะชนที่อยู่ร่วมกัน
คน
“ชาติไทย”
ก็คือคนที่เกิดเป็นไทยเกิดในหมู่ชน


ที่เรียกนามตัวเองว่า
“ไทย”
ขณะเดียวกัน
พระองค์ก็ถือว่า
ศาสนา
คือ
องค์ประกอบ

สำคัญของการดำรงอยู่ของชาติ
นั่นคือ
ชาติกับศาสนาเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง

กันเพราะถ้าสิ้นชาติ
ศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้
ในทางกลับกัน
ถ้าศาสนาเสื่อมสลาย

ประชาชนย่อมขาดคุณธรรม
และชาติก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้”
อ้างอิงจาก
บทความของ



ธิกานต์
ศรีนารา1

ส่วนในแง่ของการนับถือศาสนานั้น
ประเทศไทยได้ให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ปวงชน

ชาวไทยในการเลือกนับถือศาสนาตามความนับถือ
ความศรัทธาของแต่ละบุคคล
โดย

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
2550
ได้กล่าวถึง
การนับถือ

ศาสนา
ไว้ดังนี้


มาตรา 37 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของ

ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติศาสน

ธรรม ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตน เมื่อไม่เป็น

ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

1
 สืบค้นจาก
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/การส่งเสริมอุดมการณ์_ชาติ_ศาสนา_พระมหา
กษัตริย์#cite_note-4
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ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการ  

อันใดๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้  เพราะเหตุที่ถือศาสนา 

นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนธรรม 

ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น 

มาตรา 79 รัฐต้องให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา  

ที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดี

และความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรม

ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มาตรา 80 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 

และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ … 

... (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

จากที่กล่าวมา
จะเห็นได้ว่า
ศาสนา
เป็นสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล
บุคคลใดจะนับถือศาสนาใด

หรือไม่ก็ได้
เพียงแต่การนับถือนั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น
และไม่ส่งผลร้ายต่อสังคม



อีกทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
2550
นั้นก็ยังได้ระบุถึงนโยบายที่ให้การ

สนับสนุนการดำเนินงานทางศาสนาทุกศาสนาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอีกด้วย


ทั้งนี้
ศาสนาในประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีหน้าที่

ด้านการดำเนินงานของรัฐในประเด็นเกี่ยวกับศาสนา
โดยการทำนุบำรุงส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์

คุ้มครองกิจการศาสนาพุทธศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และศาสนาซิกข์


ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง

ศาสนิกชนของทุกศาสนา
รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม

	 ความหมายและความสำคัญของศาสนา 

คำว่า
“ศาสนา”
มาจากภาษาสันสกฤต
ว่า
“สาสนํ”
ถ้าเป็นภาษาบาลีว่า
“สาสนํ”
มีความ

หมายตามรูปศัพท์ว่า
“คำสั่งสอน”
ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
“Religion”
ซึ่งมีศัพท์เดิมมาจากภาษา

ละตินว่า
Religis
คำนี้นักปราชญ์ทางภาษาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่ามาจากคำ
2
คำ
คือ
Relegere



ซึ่งแปลว่า
การปฏิบัติต่อ
หรือการเกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง
และ
Religare
ซึ่งแปลว่า
ผูกพัน


เพราะฉะนั้นคำว่า
Religion
จึงมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า
การปฏิบัติต่อ
การเกี่ยวข้อง
แต่อย่างไร

ก็ตาม
การจะพิจารณาความหมายตามรูปศัพท์เพียงอย่างเดียว
อาจจะไม่สามารถครอบคลุมสารัตถะ

ที่แท้จริงของศาสนาได้
จึงควรจะได้ศึกษาพิจารณาความหมายหรือคำจำกัดความตามเนื้อหา


ที่นักปราชญ์ทางศาสนาได้ให้ไว้
ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ทั้งนี้แล้วแต่ประเด็นที่ต้องการเน้นและสภาพ
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แวดล้อม
(มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย)2

ทั้งนี้
สามารถสรุปได้ว่า
ศาสนา
คือ
ความเชื่อ
ความ

ศรัทธา
และทัศนคติทางความคิดที่มีพลังอำนาจที่มองไม่เห็น
และอยู่เหนือการควบคุม
ซึ่งความเชื่อ

เหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติตนของมนุษย์อีกด้วย



“ศาสนา”
มีความสำคัญมากมายทั้งต่อสังคมทางโลกและทางธรรม
การมีศาสนาในสังคม


จะช่วยเป็นจุดศูนย์กลางของคนได้ยึดถือ
ได้ยึดเหนี่ยวเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
เพราะไม่ว่า

ศาสนาใดก็ตาม
ล้วนแต่สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
การนำเอาหลักศาสนามาใช้ในชีวิต

ประจำวันจะทำให้คนเราได้ตระหนักคิดว่า
สิ่งไหนดี
สิ่งไหนไม่ดี
ทำสิ่งไหนดี
หรือ
ทำสิ่งไหนแล้วชั่ว


ทำให้ใช้ชีวิตอยู่ในหลักศีลธรรมซึ่งส่งผลให้ปัญหาของสังคมลดลงไปอีกด้วย
นอกจากนั้น
ศาสนาก็ยัง

เป็นที่พึ่งทางใจของใครอีกหลายคนที่มีปัญหา
มีความทุกข์
ไม่สามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาได้



ดังนั้น
รูปแบบของการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง
คือ
การนำเอาหลักธรรมทางศาสนาเข้ามาเป็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหานั้นๆ
ได้อีกด้วย
อีกทั้งคำสอนของศาสนาก็ยังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะ

ศาสนิกชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตตามแบบอย่างของพระศาสดาหรือปฏิบัติตามหลักคำสอนทาง

ศาสนาได้
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางประเทศได้นำเอาหลักศาสนามาเป็นกฎหมายเพื่อบังคับให้คนในสังคม

ปฏิบัติตาม
โดยหากฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษเช่นกัน



นอกจากความสำคัญที่กล่าวมาแล้วนั้น
“ศาสนา”
ก็ยังเป็นต้นกำเนิดของขนบธรรมเนียม


ศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามและมีคุณค่า
อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการต่างๆ
และ


มีการถ่ายทอดศาสตร์ต่างๆ
เหล่านั้นต่อคนรุ่นหลัง
เช่น
ความรู้ทางแพทย์
สถาปัตยกรรม
ศิลปกรรม


เป็นต้น



	 ศาสนาในประเทศไทย 

ศาสนาในโลกแบ่งออกได้หลายประเภท3
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภท
ได้แก่
ความ

เชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า
(เทวนิยม
และ
อเทวนิยม)
ความมีอยู่ของศาสนา
(ศาสนาที่ตายไปแล้ว
และ


ศาสนาที่มีชีวิตอยู่)
และ
การนับถือเฉพาะชาติ
หรือ
แบบสากล
โดยศาสนาในประเทศไทยนั้น


ส่วนใหญ่เป็นศาสนาสากล
ประกอบด้วย
ศาสนาเทวนิยม
(ศาสนาอิสลาม
และ
ศาสนาคริสต์)
และ


ศาสนาอเทวนิยม
(ศาสนาพุทธ
และ
พราหมณ์ฮินดู)
นอกจากนั้น
ยังมีความเชื่ออื่นๆ
เช่น
การนับถือ

ผีบรรพบุรุษ
เป็นต้น


ทั้งนี้
ตามที่ประเทศไทยได้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ปวงชวนชาวไทยในนับถือศาสนาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
2550
ดังนั้น
การที่จะเลือกนับถือศาสนาใดนั้นขึ้นอยู่

กับความศรัทธาของแต่ละบุคคล
ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปในสังคม


โดยจากการสำรวจสถิติของประชากรไทยในปี
2548
พบว่า
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือมีดังนี้


 2
 สืบค้นจาก
http://www.religions.mbu.ac.th/html/part1/p11sm.htm

 3

สืบค้นจาก
http://library.uru.ac.th/webdb/images/Ca38.htm
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ตารางที่
13.1
แสดงจำนวนและร้อยละของการนับถือศาสนาในประเทศไทย
ในปี
2548


ศาสนา ร้อยละ 

1.
ศาสนาพุทธ
 94.8


2.
ศาสนาอิสลาม
 4.5


3.
ศาสนาคริสต์
 0.7


รวม 100.0 

หมายเหตุ:  ไม่รวมศาสนาอื่นๆ
(ศาสนาฮินดู
พราหมณ์
ขงจื้อและผู้ที่ไม่มีศาสนา)

ที่มา:   
 
 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/cult48.pdf



แผนภูมิ 13.1 แสดงร้อยละของการนับถือศาสนาของประเทศไทย ปี 2548 

จากสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาทั่วราชอาณาจักร
เมื่อแบ่งตามภูมิภาคแล้วพบว่า
ผู้ที่นับถือ

ศาสนาพุทธมีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกือบทั้งหมด
รองลงมาเป็นภาคเหนือ
และ


ภาคกลาง
ร้อยละ
98
กรุงเทพมหานคร
ร้อยละ
96.7
และที่น้อยที่สุดคือ
ภาคใต้
เพียงร้อยละ
69


นอกจากนั้น
การนับถือศาสนาอิสลามในแต่ละภาคนั้น
พบว่า
ภาคใต้มีผู้ที่นับถือมากที่สุดประมาณ

เกือบ
1
ใน
3
รองลงมาคือ
กรุงเทพมหานคร
ร้อยละ
2.3
ภาคกลาง
ร้อยละ
1.5
และภาคเหนือ


ร้อยละ
0.2
ส่วนภาคอีสานมีอัตราการนับถือไม่ถึงร้อยละ
0.01
สำหรับศาสนาคริสต์
พบว่า


ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครนับถือศาสนานี้มากที่สุด
แต่เพียงร้อยละ
1.0
ใกล้เคียงกับ


ภาคเหนือและภาคอีสาน
ที่ร้อยละ
0.9
รองลงมาคือภาคกลาง
ร้อยละ
0.5
และที่น้อยที่สุดคือภาคใต้


ร้อยละ
0.2
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 ทั้งน้ี ตามท่ีประเทศไทยได้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ปวงชวนชาวไทยในนับถือศาสนาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ดงันั้น การท่ีจะเลือกนบัถือศาสนาใดนั้นข้ึนอยู่
กบัความศรัทธาของแต่ละบุคคล ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท าให้มีการนบัถือศาสนาท่ีแตกต่างกนัไปในสังคม 
โดยจากการส ารวจสถิติของประชากรไทยในปี 2548 พบวา่ ศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยนบัถือมีดงัน้ี 

ตารางท่ี 13.1 แสดงจ านวนและร้อยละของการนบัถือศาสนาในประเทศไทย ในปี 2548 

ศาสนา ร้อยละ 
1. ศาสนาพุทธ 94.8 
2. ศาสนาอสิลาม 4.5 
3. ศาสนาคริสต์ 0.7 

รวม 100.0 

หมายเหต:ุ ไม่รวมศาสนาอ่ืนๆ (ศาสนาฮินดู พราหมณ์ ขงจ้ือและผูท่ี้ไม่มีศาสนา) 

ท่ีมา:  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/cult48.pdf 

แผนภูมิ 13.1 แสดงร้อยละของการนบัถือศาสนาของประเทศไทย ปี 2548 

   
 จากสัดส่วนของผูน้บัถือศาสนาทัว่ราชอาณาจกัร เม่ือแบ่งตามภูมิภาคแลว้พบว่า ผูท่ี้นบัถือ
ศาสนาพุทธมีมากท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เกือบทั้งหมด รองลงมาเป็นภาคเหนือ และภาค
กลาง ร้อยละ 98 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 96.7 และท่ีน้อยท่ีสุดคือ ภาคใต้ เพียงร้อยละ69 
นอกจากนั้น การนบัถือศาสนาอิสลามในแต่ละภาคนั้น พบว่า ภาคใตมี้ผูท่ี้นบัถือมากท่ีสุดประมาณ
เกือบ 1 ใน 3 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.3 ภาคกลาง ร้อยละ 1.5 และภาคเหนือร้อยละ 
0.2 ส่วนภาคอีสานมีอตัราการนบัถือไม่ถึงร้อยละ 0.01 ส าหรับศาสนาคริสต์ พบวา่ ประชากรในเขต

ศาสนาพทุธ, 94.8 

ศาสนาอิสลาม, 4.5 ศาสนาคริสต,์ 0.7 

ศาสนาพทุธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์
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นอกจากศาสนาหลักๆ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
ประเทศไทยยังมีลัทธิความเชื่ออื่นๆ
ที่เกิดขึ้น

ในแต่ละท้องถิ่นอีก
เช่น
การนับถือภูตผี
ผีบรรพบุรุษ
ผีปู่ย่า
ซึ่งเป็นการนับถือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ



แต่ก็สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคนในท้องถิ่น
ให้ทำแต่ความดี
ละเว้นความชั่ว
เช่น
ในพื้นที่ที่มีป่าไม้



ชาวบ้านมีความเชื่อว่าผีป่าผีเขาจะคอยปกปักษ์รักษาผืนป่า
ดังนั้น
ชาวบ้านก็จะไม่ทำลายป่าตามสิ่งที่

พวกเขานับถือ
ความเชื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่พบตามพื้นที่ชาวเขาในเขตภาคเหนือ
เช่น
จังหวัด

แม่ฮ่องสอน


	 การประกอบศาสนกิจ 

นอกจากการมีสิทธิ
เสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้ว
การประกอบศาสนกิจก็เป็นกิจกรรม


ที่ผู้นับถือแต่ละศาสนามีสิทธิในการประกอบพิธีกรรมของตน
โดยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติ

เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน
พ.ศ.2551
ซึ่งในที่นี่หมายถึง



การสวดมนต์
การตักบาตร
การถวายสังฆทาน
การรักษาศีล
และการทำสมาธิ
ซึ่งเป็นการสำรวจ

ประชากรชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่
13
ปีขึ้นไป
ตามตาราง
13.2
พบว่า
การตักบาตรเป็นกิจกรรม


ที่พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ
92.4
รองลงมาคือการถวายสังฆทาน
ร้อยละ
81.6


และสวดมนต์
ร้อยละ
80.5



จากการสำรวจจะเห็นได้ว่าการตักบาตรถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกเพศ
ทุกวัย



มีความสะดวกในการปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอื่น
นอกจากนั้น
ยังมีการจำแนกตามเพศแล้วพบว่า


กลุ่มผู้หญิงเป็นกลุ่มคนที่ปฏิบัติมากกว่ากลุ่มผู้ชายในทุกประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตักบาตร



นอกจากนั้น
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติ
ปี
2551
เกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจ


ทางศาสนาอิสลาม
ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติทั้ง
5
ประการของศาสนา4
จากตาราง
13.3
พบว่า



คนส่วนใหญ่ทำการละหมาด
แต่ถ้าดูในกลุ่มที่ละหมาดแล้ว
มีจำนวนเกินครึ่งที่ทำการละหมากครบ

ทั้ง
5
เวลาและทำทุกวัน
นอกนั้นก็จะทำทุกวันแต่ไม่ครบทุกเวลา
หรือไม่ก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง
และ


ในประเด็นของเพศ
พบว่า
ทั้งหญิงและชายมีจำนวนของผู้ที่ทำละหมาดไม่แตกต่างกัน


 4

หลักปฏิบัติ
5
ประการของศาสนาอิสลาม
ประกอบด้วย
1)
การปฏิญาณตน
2)
การละหมาด
3)การถือศีลอด
4)
การ
บริจาคซะกาต
และ
5)
การประกอบพิธีฮัจญ์
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ตารางที่ 13.2 แสดงจำนวนและร้อยละของการประกอบศาสนกิจ 

ของพุทธศาสนิกชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2551 

การเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ ตักบาตร ถวายสังฆทาน รักษาศีล 5 ทำสมาธิ 

100 100 100 100 100 

เคย      

ทุกวัน
 14.5
 8.5
 0.2
 5.4
 1.8


เฉพาะบางวัน
 9.3
 10.7
 0.4
 2.8
 2.1


วันเสาร์
-
วันอาทิตย์
 0.4
 1.3
 0.3
 0.1
 0.1


วันพระ
 12.9
 12.5
 1.7
 5.5
 3.7


ช่วงเข้าพรรษา
 0.7
 1.5
 4.9
 1.5
 0.5


วันสำคัญทางพุทธศาสนา
 8.7
 18.8
 17.6
 3.2
 2.0


วันประเพณี
 3.2
 11.4
 15.2
 1.0
 0.4


นานๆ
ครั้ง
 30.6
 27.4
 40.2
 23.4
 24.7


อื่นๆ
 0.2
 0.3
 1.2
 0.3
 0.2


ไม่เคย 19.4 7.4 18.3 56.7 64.3 

ไม่ทราบ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ที่มา:  การสำรวจสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรม
และสุขภาพจิต
พ.ศ.
2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ



 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หมายเหตุ
ตอบได้มากกว่า
1
คำตอบ)



ตารางที่ 13.3 แสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม  

จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

การประกอบกิจทางศาสนา      
ชาย หญิง ทั่วราชอาณาจักร 

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 

ทำละหมาด
 100.0
 1,425,282
 100.0
 1,485,076
 100.0
 2,910,358


ทุกวันครบ
5
ครั้ง
 53.3
 759,752
 53.7
 797,998
 53.5
 1,557,750


ทุกวันแต่ไม่ครบ
5
ครั้ง
 29.4
 418,964
 27.3
 404,959
 28.3
 823,924


เป็นบางวัน


(ครบ
5
ครั้ง
หรือไม่ก็ได้)


14.7
 210,051
 15.3
 227,067
 15.0
 437,118



ไม่ทำ
 1.9
 26,497
 2.7
 40,593
 2.3
 67,090


ไม่ทราบ
 0.7
 10,018
 1.0
 14,458
 0.8
 24,476


ที่มา: 

 การสำรวจสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรม
และสุขภาพจิต
พ.ศ.
2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ



 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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 สำหรับการถือศีลอด
มีผู้ที่ถือศีลอดคิดเป็นร้อยละ
96.6
ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มที่ถือ


ศีลอดครบทั้งเดือน
(ร้อยละ
53.3)
และไม่ครบทั้งเดือน
(ร้อยละ
43.3)
โดยกลุ่มที่ถือศีลอดครบ


ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ชาย
ส่วนผู้หญิงจะถือไม่ครบทั้งเดือนมากกว่า
เนื่องมาจากมีหลักอยู่ว่า
หาก


ผู้หญิงใดที่มีประจำเดือน
หรือ
ตั้งครรภ์และคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ก็ไม่จำเป็นต้อง

ถือศีลอดก็ได้
ดังตาราง
13.4


ตารางที่ 13.4 แสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม  

จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

การประกอบกิจ 
ทางศาสนา      

ชาย หญิง ทั่วราชอาณาจักร 

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 

ถือศีลอด
 100.0
 1,425,282
 100.0
 1,485,076
 100.0
 2,910,358







ครบทั้งเดือน
 66.3
 945,170
 40.9
 606,675
 53.3
 1,551,845







ไม่ครบทั้งเดือน
 30.4
 432,868
 55.8
 828,642
 43.3
 1,261,510



ไม่ถือ
 2.6
 37,226
 2.4
 35,300
 2.5
 72,526



ไม่ทราบ
 0.7
 10,018
 1.0
 14,458
 0.8
 24,476


ที่มา: 

 การสำรวจสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรม
และสุขภาพจิต
พ.ศ.
2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ



 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





 นอกจากนั้น
หลักปฏิบัติอีกประการหนึ่ งที่สำคัญ
แต่ ไม่ ได้ เป็นข้อบังคับสำหรับ


ผู้ที่ไม่พร้อม
คือ
การประกอบพิธีฮัจย์
ซึ่งจากการสำรวจพบว่า
ส่วนใหญ่ไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์



ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

คิดเป็นร้อยละ
90
เช่นเดียวกับการบริจาคซะกาต
ซึ่งเป็นหลักที่บังคับ

ใช้สำหรับผู้ที่มีความสามารถจะกระทำได้
พบว่า
มีจำนวนไม่ถึงครึ่งที่ทำการบริจาค
รองลงมาคือ



มีเงินเก็บไม่ถึงเกณฑ์การบริจาค
คิดเป็น
ร้อยละ
35
ตามตารางต่อไปนี้



ตารางที่ 13.5 แสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม  

จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

การประกอบกิจทางศาสนา      
ชาย หญิง ทั่วราชอาณาจักร 

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 

ประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ 100.0 1,425,282 100.0 1,485,076 100.0 2,910,358 

เคย
 8.0
 114,354
 8.2
 121,556
 8.1
 235,910


ไม่เคย
 91.3
 1,300,910
 90.8
 1,349,061
 91.1
 2,649,971


ไม่ทราบ
 0.7
 10,018
 1.0
 14,458
 0.8
 24,476


บริจาคซะกาต
 100.0
 1,425,282
 100.0
 1,485,076
 100.0
 2,910,358


บริจาค
 46.7
 665,570
 44.9
 667,474
 45.8
 1,333,043


ไม่บริจาค
 17.4
 248,207
 19.0
 282,067
 18.2
 530,273


ไม่มีเงินเก็บ/มีเงินเก็บไม่ถึง
 35.2
 501,488
 35.1
 521,077
 35.1
 1,022,565


ไม่ทราบ
 0.7
 10,018
 1.0
 14,458
 0.8
 24,476


ที่มา:


 การสำรวจสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรม
และสุขภาพจิต
พ.ศ.
2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ


 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

399

ศาสนาศิลปวัฒ
นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ

ี


 นอกจากนั้น
ยังมีการสำรวจการเข้าร่วมศาสนกิจของคริสต์ศาสนิกชน
จากสำนักงานสถิติ


ปี
2551
โดยศาสนกิจที่กล่าวถึง
หมายถึง
การไปโบสถ์ในวันอาทิตย์
และการสวดมนต์
พบว่า



มีจำนวนเกินครึ่งที่เข้าไปโบสถ์ทุกสัปดาห์
โดยเพศหญิงมีจำนวนมากกว่าเพศชายอยู่ร้อยละ
15



โดยประมาณ
สำหรับ
การสวดมนต์
พบว่า
ร้อยละ
61.9
สวดมนต์เป็นประจำ
และเป็นเพศหญิง


ที่สวดมนต์มากกว่าเพศชายเช่นกัน
ตามตาราง
13.6


ตารางที่ 13.6 แสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาคริสต์  

จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

การประกอบกิจทางศาสนา 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 

ไปโบสถ์ 100.0 242,652 100.0 268,859 100.0  11,511 

ไป
 ทุกสัปดาห์
 50.3
 121,942
 65.6
 176,339
 58.3
 298,280



 ไม่ทุกสัปดาห์
 42.9
 104,151
 28.4
 76,270
 35.3
 
80,420


 ไม่ไป
 4.1
 10,007
 4.9
 13,094
 4.5
 
23,101



 ไม่ทราบ
 2.7
 6,553
 1.2
 3,156
 1.9
 

9,709



 สวดมนต์  100.0 242,652 100.0 268,859 100.0 511,511  

สวด
 ประจำ
 57.3
 139,157
 65.9
 177,238
 61.9
 316,395



 ไม่ประจำ
 37.4
 90,808
 26.3
 70,769
 31.6
 161,577



 ไม่สวด
 2.5
 6,134
 6.6
 17,696
 4.7
 
23,830



 ไม่ทราบ
 2.7
 6,553
 1.2
 3,156
 1.9
 

9,709


ที่มา:   การสำรวจสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรม
และสุขภาพจิต
พ.ศ.
2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ



 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





 นอกจากสิทธิ
เสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้ว
การแต่งกาย
ถือได้ว่า



เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาอีกประการหนึ่ง
ซึ่งในแต่ละศาสนาจะมี

ลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป
นอกจาก
พระภิกษุ
ภิกษุณี
และนักบวชในศาสนาคริสต์

แล้วนั้น
ถ้าเป็นศาสนิกชนทั่วไปที่ เห็นเด่นชัด
คือ
การแต่งกายของมุสลิม
โดยเฉพาะผู้หญิง



หรือ
มุสลิมมะฮ์
ซึ่งแต่ก่อนประเทศไทยยังไม่มีการให้เสรีภาพในเรื่องนี้
แต่ในปัจจุบัน
การคลุมฮิญาบ


(การแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม)
ได้รับการยอมรับมากขึ้น



 ศาสนสถาน 	

ศาสนาพุทธมีวัดเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในการประกอบกิจกรรม

ทางศาสนา
โดยวัดในประเทศไทย
มีรายละเอียด
ดังนี้




จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
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ตารางที่ 13.7 แสดงจำนวนวัดในพระพุทธศาสนา ปี 2553 

วัด จำนวน (วัด) 

วัดมีพระสงฆ์ทั่วประเทศ
 37,075


พระอารามหลวง
 290


วัดราษฎร์
 36,785


วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคสีมา
 22,084


วัดที่ไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคสีมา
 14,991


วัดร้าง
 5,924


ที่มา: 
 กองพุทธศาสนสถาน,
สำนักงานศาสนสมบัติ
ข้อมูล
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2553



นอกจากวัดในประเทศไทยแล้ว
ยังมีวัดไทยในต่างประเทศอีกหลายประเทศ
ซึ่งเกิดขึ้น

เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานของคนไทยไปยังประเทศนั้น
วัดในต่างแดนนั้น
แบ่งออกเป็นวัดมหานิกาย


จำนวน
254
แห่ง
และวัดธรรมยุต
จำนวน
106
แห่ง
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีวัด

ไทยมากที่สุด
มีจำนวน
151
แห่ง
รองลงมาคือ
ประเทศมาเลเซีย
จำนวน
79
แห่ง
และประเทศ

ออสเตรเลีย
จำนวน
18
แห่ง
(ที่มา
ส่วนศาสนวิเทศ
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ข้อมูล
ณ
วันที่


31
ธันวาคม
2553)


ภาพที่ 13.1 แสดงรูปศาสนสถาน  

ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
คือ
มัสยิด
หรือ
บางแห่งก็เรียกว่า
สุเหร่า
สำหรับบางแห่งที่ไม่

สามารถสร้างมัสยิดได้ในชุมชน
ก็จะมีการสร้างอาคารขึ้นมาแทน
เรียกว่า
บะแลหรือมุศ็อลลา
เพื่อใช้

เป็นที่ชุมนุมและทำกิจกรรมทางศาสนาได้
โดยจากการสำรวจจำนวนของมัสยิดในประเทศไทยของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เมื่อ
พ.ศ.2550
พบว่า
ประเทศไทยมีมัสยิดทั้งหมด
3,494
แห่ง
โดยจังหวัด

ปัตตานีมีจำนวนมัสยิดมากที่สุด
(636
แห่ง)
นอกจากนั้น
จากการสำรวจของกรมการศาสนา
พบว่า


บทท่ี 13 ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียนประเพณี 

427 

ศาสนสถาน  
 ศาสนาพุทธมีวดัเป็นศาสนสถานท่ีเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา โดยวดัในประเทศไทย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 13.7 แสดงจ านวนวดัในพระพุทธศาสนา ปี 2553 

วดั จ านวน (วดั) 
วดัมพีระสงฆ์ทัว่ประเทศ 37,075 

พระอารามหลวง 290 
วดัราษฎร์ 36,785 

วดัทีไ่ด้รับพระราชทานวสุิงคสีมา 22,084 
วดัทีไ่ม่ได้รับพระราชทานวสุิงคสีมา 14,991 

วดัร้าง 5,924 

ท่ีมา: กองพุทธศาสนสถาน, ส านกังานศาสนสมบติั ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 นอกจากวดัในประเทศไทยแล้ว ยงัมีวดัไทยในต่างประเทศอีกหลายประเทศ ซ่ึงเกิดข้ึน
เน่ืองจากการยา้ยถ่ินฐานของคนไทยไปยงัประเทศนั้น วดัในต่างแดนนั้น แบ่งออกเป็นวดัมหานิกาย 
จ านวน 254 แห่ง และวดัธรรมยตุ จ  านวน 106 แห่ง โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีวดัไทย
มากท่ีสุด มีจ านวน 151 แห่ง รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 79 แห่ง และประเทศออสเตรเลีย 
จ  านวน 18 แห่ง (ท่ีมา ส่วนศาสนวิเทศ ส านกัเลขาธิการมหาเถรสมาคม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2553) 

ภาพท่ี 13. 1 แสดงรูปศาสนสถาน  

 

  

  

 

 



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

2552-2553

401

ศาสนาศิลปวัฒ
นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ

ี

มัสยิดเกือบ
100
เปอร์เซ็นต์
เป็นมัสยิดแบบนิกายซุนนีย์
และที่เหลืออีก
1
เปอร์เซ็นต์เป็นมัสยิดแบบ

ชีอะห์


สำหรับศาสนาคริสต์
ศาสนสถานจะมีชื่อเรียกต่างกันออกไป
คือ
โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก


เรียกว่า
วัด
เช่น
วัดพระแม่มารี
ลักษณะของโบสถ์จะเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
มีรูปปั้นตกแต่ง


ในขณะที่โบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์
เรียกว่า
คริสตจักร
เช่น
คริสตจักรปากเกร็ด
เน้นอาคารแบบ

เรียบๆ
ไม่มีรูปปั้น
แต่มีไม้กางเขนประดับ
ซึ่งจากการสำรวจจำนวนโบสถ์ในประเทศไทย
ในปี
2542


มีจำนวนทั้งสิ้น
2,200
แห่ง



	 บุคลากรของศาสนา 

การที่ศาสนาจะยังคงดำรงอยู่ได้ในสังคม
นอกจากการนับถือสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

แล้ว
ยังต้องอาศัยการเผยแพร่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วย
รวมถึงบุคลากรทางศาสนา



เพื่อทำให้ข้อมูล
คำสั่งสอน
หรือพิธีกรรมต่างๆ
มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งด้วย


ความสมบูรณ์ที่สุด
โดยแต่ละศาสนามีหน่วยงานที่เผยแพร่มากน้อยแตกต่างกันไป
แต่ก็มีความมุ่งหวัง

ที่จะทำให้สังคมมีความสงบสุขด้วยกันทั้งสิ้น
มีรายละเอียดดังนี้



ศาสนาพุทธ
ประกอบด้วยพระภิกษุและสามเณร
จากข้อมูลของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ได้มีการสำรวจจำนวนของพระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศดังนี้


ตารางที่ 13. 8 แสดงจำนวนพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ปี 2553 

จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ทั่วประเทศ ปี 2553 

รวมทั้งประเทศ  

พระภิกษุ สามเณร 

มหานิกาย

 ธรรมยุต

 รวม

 มหานิกาย

 ธรรมยุต

 รวม



261,466
 29,650
 291,116
 61,247
 9,161
 70,408


ที่มา: 
 สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด



ทั้งนี้
หากมองในภาพของจังหวัด
จะพบว่าจังหวัดที่มีพระภิกษุมากที่สุด
(5
อันดับแรก)
คือ


กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
และจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนจังหวัดที่มีพระภิกษุน้อยที่สุด
(5
อันดับ

สุดท้าย)
คือ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปัตตานี
นราธิวาส
ยะลา
และสตูล
นอกจากนั้นยังพบว่า
พระภิกษุ

ในทุกจังหวัดเป็นพระในวัดทางมหานิกาย
สำหรับ
สามเณร
พบว่า
จังหวัดที่สามเณรมากที่สุด



(5
อันดับแรก)
คือ
จังหวัดเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
ขอนแก่น
และเลย
ส่วนจังหวัดที่มี

สามเณรน้อยที่สุด
(5
อันดับสุดท้าย)
คือ
จังหวัดภูเก็ต
ยะลา
สตูล
พังงา
และนราธิวาส
และยังพบว่า


สามเณรส่วนใหญ่เป็นสามเณรในวัดมหานิกาย
ยกเว้น
จังหวัดเลย
พระนครศรีอยุธยา
และสิงห์บุรี



ที่เป็นสามเณรในวัดธรรมยุต



นอกจากนั้น
การเผยแพร่ของหน่วยงานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ยังมีศูนย์เผยแพร่

พระพุทธศาสนาแห่งชาติและประจำจังหวัดในทุกจังหวัด
76
จังหวัด
และยังมีหน่วยที่ทำหน้าที่

ให้การอบรมประชาชนในแต่ละตำบลทั้งหมด
5,778
หน่วยทั่วประเทศ
โดยจังหวัดที่มีหน่วยอบรม



จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
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มากที่สุด
คือ
จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนจังหวัดที่มีหน่วยอบรมฯ
น้อยที่สุดคือ
จังหวัดสตูล
(ข้อมูล



ณ
วันที่
31
มีนาคม
2553)
นอกจากนั้น
ยังมีโรงเรียนสอนพุทธศาสนาในวันอาทิตย์
เช่น
โรงเรียน

พุทธศาสนาวัดสุทัศนเทพวราราม
ซึ่งจะมีการแบ่งระดับชั้นตั้งแต่
ประถมศึกษาปีที่
2
–
มัธยมศึกษา

ปีที่
3
สอน
โดยจะสอนทั้งทางด้านศาสนาและสายสามัญควบคู่กันไป
เป็นต้น


ศาสนาอิสลาม
ในแต่ละพื้นที่จะมีอิหม่าม
คอเต็บและบิหลั่น
ซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละมัสยิด
แต่ละ

ชุมชนทั่วประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีผู้นำศาสนาของทั้งประเทศ
เรียกว่า
จุฬาราชมนตรี
ได้มาโดย

การเลือกตั้งของตัวแทนคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร

ศาสนาอิสลาม
พ.ศ.
2540
ปัจจุบัน
นายอาศิส
พิทักษ์คุมพล
ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี
คนที่
18


ของประเทศไทย
และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย
โดย

การดูแลกิจการของสำนักงานนั้น
เป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการกลางฯ
โดยสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ


เฉลิมพระเกียรติ
คลองเก้า
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร


นอกจากนั้น
ด้านการเผยแพร่ศาสนา
โดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
มุสลิมยังได้รับ

สิทธิเสรีภาพในการเรียนการสอนศาสนา
ทั้งในรูปแบบของโรงเรียนสายสามัญ
โรงเรียนสายศาสนา


ทั้งแบบประจำ
และไปกลับ
เช่น
การศึกษาในศาสนาอิสลาม
ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง
โรงเรียนปอเนอะ

โดยจะเน้นสอนเนื้อหาทางศาสนาและทางสามัญควบคู่กัน
ส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้ของไทย



จากข้อมูลจำนวนโรงเรียนปอเนอะ
(สืบค้นจาก
http://th.wikipedia.org/wiki/ปอเนอะ)
พบว่า



ในเดือนกรกฎาคม
2547
มีปอเนาะจดทะเบียนทั้งหมด
249
โรง
แยกเป็นปัตตานี
150
โรง
ยะลา



53
โรง
และนราธิวาส
46
โรง
และใน
พ.ศ.
2550
ปรากฏว่ามีปอเนาะจดทะเบียนเป็น
“สถาบัน


การศึกษาปอเนาะ”
ทั้งหมด
317
โรง

นอกจากนั้น
ยังมีโรงเรียนตาดีกา
(สืบค้นจาก
http://

th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนตาดีกา)
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนด้านศาสนาโดยใช้ภาษามลายูปัตตานี


นอกจากวิชาภาษาอาหรับ
หลักสูตรที่สอนเป็นวิชาอิสลามศึกษาระดับพื้นฐาน
จากการสำรวจในพ.ศ.


2547
มีโรงเรียนตาดีกา
1,343
แห่ง
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด
88
แห่งในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้




ศาสนาคริสต์ มีองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านศาสนาโดยได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา


มีทั้งหมด
5
องค์กร
(สืบค้นจาก
http://www.dooasia.com/church/)
มีดังนี้








 1.

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ
3
แสนคน
มีพระสงฆ์หรือ

บาทหลวงทั้งสิ้น
750
องค์
ภราดา
98
คน
ภคินี
1,596
คน
วัด
478
แห่ง
(จากปฏิทิน

คาทอลิก
ค.ศ.
2009)








 2.

สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ปัจจุบันมีการปกครองแบ่งออกเป็น
19
ภาค
มีคริสตจักร


844
แห่ง
สมาชิก
120,000
คน









 3.

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ต่อมา
พ.ศ.
2519
ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิสหกิจคริสเตียน


ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นมิชชั่นในสังกัดคริสตจักร
1,200
แห่ง
และสมาชิก
70,000-

100,000
คน
มีองค์กรในสังกัด
110
คณะ









 4.

สหครสิตจกัรแบบ๊ตสิตใ์นประเทศไทยมคีรสิตจกัร
48
แหง่
มสีมาชกิ
5,000
คน
(ค.ศ.
2001)
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ศาสนาศิลปวัฒ
นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ

ี


 5.

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนติส
แห่งประเทศไทย
มีคริสตจักร
30
แห่ง
และมี

สมาชิก
7,000
คน
(ค.ศ.
2002)



สำหรับการเผยแพร่ศาสนานั้น
ศาสนาคริสต์ใช้บาทหลวงมิชชั่นนารีออกไปตามพื้นที่ต่างๆ


แล้ว
เพื่อสอนทั้งศาสนาและภาษาอังกฤษ
นอกจากนั้น
ยังมีโรงเรียนที่สอนศาสนา
ควบคู่สายสามัญ

ด้วยเช่นกัน
เช่น
โรงเรียนคริสตียน
โรงเรียนคอนแวนต์
เป็นต้น


 งบประมาณทางศาสนา   

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
การดำเนินงานทางศาสนาอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศาสนา


กระทรวงวัฒนธรรม
ดังนั้น
งบประมาณส่วนหนึ่งจึงมางบประมาณแผ่นดิน
โดยในงบประมาณ


แผ่นดินประจำปี
2551
กรมศาสนาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่

หลักธรรมทางศาสนาไปสู่
ประชาชนให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานคุณธรรมและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะครอบคลุมในทุกศาสนา
ทั้งศาสนาพุทธ
คริสต์
อิสลาม
และศาสนาอื่นๆ


ด้วย



สำหรับประเด็นในการให้เงินอุดหนุน
ประกอบด้วย
ด้านการศึกษาและการอบรมทางศาสนา


การเสริมสร้างศีลธรรม
การสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และการวิจัยเพื่อพัฒนาด้าน

ศาสนา
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


ตารางที่ 13. 9 แสดงงบประมาณอุดหนุนด้านศาสนา ประจำปี 2551 

งบประมาณอุดหนุนด้านศาสนา จำนวนเงิน (บาท) 

เงินอุดหนุนทั่วไป
 180,403,000


เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 48,137,000



เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด

 10,014,000



เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
 28,600,000



เงินอุดหนุนการส่งเสริมศีลธรรมประชาชน
 20,262,000



เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 19,480,000



เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา
 21,000,000



เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมและองค์การทางศาสนาอื่น
 15,503,000



เงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนางานด้านศาสนา
 1,000,000



เงินอุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์
 2,000,000



โครงการจัดทำหนังสือการ์ตูนธรรมะ
 5,000,000



โครงการเกมธรรมะออนไลน์
(Ethie
Games)
 5,000,000



เงินอุดหนุนโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนา
 4,407,000



งบรายจ่ายอื่น
 9,810,000


ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจย์
 9,810,000


ที่มา:  กรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
ปี
2551



 สืบค้นจาก
http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet4620090402124731.pdf
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	 บทสรุป  

การนับถือศาสนาเป็นสิทธิ
เสรีภาพของชาวไทยในการที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้



ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
2550
โดยการมีสิทธิดังกล่าวประกอบด้วย



การประกอบกิจกรรมทางศาสนา
การแต่งกาย
และการศึกษาหาความรู้ในด้านศาสนา
ทั้งนี้
ศาสนา


ไม่ได้หมายถึงแค่
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
หรือศาสนาที่ได้รับการรับรองจาก


กรมศาสนาแล้วเท่านั้น
แต่ศาสนายังรวม
ลัทธิ
ความเชื่อของชาวเผ่า
ชนกลุ่มน้อย
และกลุ่มที่ตั้ง


ขึ้นมาตามความเชื่อของตนเองด้วย
ดังนั้น
การนับถือศาสนา
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา



จึงเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะของการเป็นพลเมืองของประเทศระดับหนึ่ง



นอกจากนั้น
การส่งเสริมทางด้านนโยบายและด้านงบประมาณจากรัฐ
ก็เป็นสิ่งจำเป็นของการ

พัฒนาบทบาทของศาสนา
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป




2 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีด้านต่างๆ
เป็นพฤติกรรมของคนที่สั่งสม


ถ่ายทอดและดำเนินไปในชีวิตประจำวันสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย
ศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างก็ยังคง
“มีชีวิต”
อยู่
เช่น
วัฒนธรรมทางภาษาพูดและภาษาเขียน


วัฒนธรรมการไหว้
ฯลฯ
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างก็สูญหายไปแล้วหรือ

กำลังจะสูญหายไป
เช่น
การนุ่งโจงกระเบน
การเคี้ยวหมาก
เป็นต้น



ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
แทรกตัวอยู่ใน

แบบแผนต่างๆ
ที่ใช้เป็นหลักในการ
“บริหารและจัดการประเทศ”
มาตั้งแต่สมัยรัฐชาติราชาธิปไตย


สืบเนื่องมาถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิไตยในปัจจุบัน
ผู้บริหารประเทศ


ใช้วัฒนธรรม
หรือ
จะเรียกให้ชัดเจนคือ
ประวัติศาสตร์
เป็นนวัตกรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน


หรือ
รัฐประชาชาติ
หลักฐานดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนในเอกสารประวัติศาสตร์
อาทิ
พระราช

พงศาวดาร
กฎมนเทียนบาล
กฎหมายตราสามดวง
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายต่างๆ

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
ค่านิยมร่วม
(Shared
Value)


ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
แผนแม่บท
แผนปฏิบัติการ
การใช้จ่ายงบประมาณ

การตื่นตัวในการนำ


“วัฒนธรรม”
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสังคมภาครัฐและเอกชน
การยึดมั่นในแบบแผนการอภิปราย

ในรัฐสภา
การบันทึกเนื้อหาในการประชุมรัฐสภา
การสืบค้นตัวเลขและสถิติขึ้นลงบันทึกอยู่ในดัชนี

ตลาดหุ้น
ฯลฯ
พฤติกรรม
หรือ
กระบวนการดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต

ประจำวันของคนไทย
ซึ่งต้องมีกลไก
หรือ
กระบวนการในการปฏิบัติและสืบทอดอย่างเป็นลำดับ


เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของสังคมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


นับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
พ.ศ.
2475
คนไทยก็แบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายกัน

มาโดยตลอด
อาทิ
ฝ่ายคณะราษฎร
กับ
ฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดช
ฝ่ายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
7
กับ
ฝ่ายนักเรียนกฎหมาย
ฝ่ายทหาร
กับ
ฝ่ายนักศึกษา
ฯลฯ
เป็นต้น



ความแตกแยกอันเนื่องมาจากความคิดเห็นทางการเมืองในแต่ละยุคจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละยุค
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สมัยในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในหมู่เหล่าของประชาชนที่มีความ


แตกต่างกันทางความคิด
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขสันติ
การก้าวเดินไปข้างหน้าของประเทศ

ไทยภายใต้การเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมในยุคโลกไร้พรมแดน(Globalization)
ความแตกแยกทาง

ความคิดของคนไทย
พฤติกรรมของนักการเมือง
ความไม่เป็นกลางของสื่อมวลชน
ความเกลียดชัง

ข้ามเส้นชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจากคนเมืองบางส่วน
ข้อเสนอของนักวิชาการด้านต่างๆ



ฯลฯ
ล้วนทั้งสาเหตุและแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
ขึ้นในสังคมทั้งสิ้น


การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากกระบวนการข้างต้น
จึงล้วนมีจำเป็นต้องให้ความ

สนใจในการพิจารณาเปรียบเทียบและวิเคราะห์รากเหง้าในพฤติกรรมอันหลากหลายในอดีต
เพื่อให้

เกิดความถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ
กฎเกณฑ์แนวทางและความมีเหตุมีผลในการนำไปปรับใช้


ในชีวิตประจำวัน


ดังนั้นข้อมูลหลักฐานร่องรอยพฤติกรรมต่างๆ
หรือ
ความเป็นไปของวัฒนธรรม

อันหลากหลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน
จึงมีฐานะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์อยู่ในตัวเองที่ต้องเรียนรู้

ทั้งสิ้น



	 ศิลปะ คืออะไร 

ศิลปะ
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ในสมัยโบราณ
นักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะ
(Art)



ไว้ว่า
ศิลปะ
คือ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
สิ่งที่มนุษย์สร้างสร้างขึ้น


ทั้งหลาย
ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็น
ภาพวาด
ภาพพิมพ์
งานปั้น
งานแกะสลัก


เสื้อผ้าอาภรณ์
เครื่องประดับ
ที่อยู่อาศัย
ยานพาหนะ
เครื่องใช้สอย
ตลอดจนถึงอาวุธที่ใช้รบรา


ฆ่าฟันกัน
ก็ล้วนแต่เป็นศิลปะ
ทั้งสิ้นไม่ว่ามนุษย์สร้างสิ่งที่ดีงาม
เลิศหรูอลังการ
หรือน่าเกลียดน่าชัง

อย่างไรก็ตาม
ล้วนแต่เป็น
งานศิลปะ


	 วัฒนธรรม คืออะไร 

วัฒนธรรม
หมายถึง
ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง



ความคิด
ความรู้สึก
และความเชื่อ
เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
โดยเห็นได้จากพฤติกรรม

ในสังคมและวิถีชีวิตประจำวัน
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรม
หรือ
ผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์



ศาสตราจารย์
นพ.ประเวศ
วะสี
อธิบายว่า
วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนใน


สิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง
วัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่นจึงมี

ความหลากหลายหลาย
ในชุมชนและท้องถิ่นมีปัจจัย
หรือ
ทุนชีวิตในรูปแบบบต่างๆ
เช่น
ทุนทาง


สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนทางสังคม
หรือ
การอยู่ร่วมกัน
ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทาง

ศาสนธรรม
เป็นต้น
ทุนชีวิตเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสมดุล5
หรือมีดุลยภาพ


ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติ
มีการดำรงชีวิต
กิน
อยู่
แต่งกายที่สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ
มีจารีตขนบธรรมเนียมและประเพณีที่เอื้ออาทรต่อกัน
เคารพซึ่งกันและกัน
ซึ่งก่อให้เกิด

สันติภาพในชุมชน
รวมถึงมีการสั่งสมและถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ
อาทิ
การรักษาป่าและต้นน้ำ

 5

ศ.
นพ.
ประเวศ
วะสี
พลังท้องถิ่นในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม.
(กรุงเทพ:
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์,

2546),

หน้า
4
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ลำธาร
ซึ่งเรียกว่าวัฒนธรรม6

วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมวิถีชีวิตทั้งมวล
วัฒนธรรมอาจจำแนกเป็นวัฒนธรรมที่เป็น

วัตถุ(Material
culture)
และวัฒนธรรมทางความคิด(Non-
material
culture)
โดยอาจแยกย่อย

เป็นวัฒนธรรมการเมือง
วัฒนธรรมการกิน
วัฒนธรรมการอยู่
วัฒนธรรมการแต่งกาย
วัฒนธรรมทาง

ภาษา
วัฒนธรรมราชการ
วัฒนธรรมการทำงาน
วัฒนธรรมองค์การ
เป็นต้น
7


ศ.
ดร.ฉัตรทิพย์
นาถสภา
และพรพิไล
เลิศเลขา
ระบุถึงข้อเสนอจากการสัมมนาทางวิชาการ


เรื่อง
ทิศทางวัฒนธรรมไทย
จัดโดย
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่
22
มิถุนายน
2538
ว่า
“ให้ใช้วัฒนธรรมหมู่บ้านเป็นแกนกลาง

ของวัฒนธรรมชาติ ทิศทางของวัฒนธรรมไทย ด้านหนึ่ง คือ ค้นหาและทำความเข้าใจวัฒนธรรม

ชุมชน หมายถึงวัฒนธรรมไทยโบราณ อีกด้านหนึ่ง คือ นำเอาวัฒนธรรมโลกส่วนที่ก้าวหน้าเข้ามา

ผสม ทำให้วัฒนธรรมโลกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย”8


ศ.
ดร.ชัยอนันต์
สมุทวนิช
สะท้อนให้เห็นว่า
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการเมืองอย่างแยก

ไม่ออกในบทความชื่อ
ความอับจนของการเมืองไทย
โดยระบุว่า
“จะว่าไปแล้วปัญหาการเมืองไทย  

มีแง่มุมของวัฒนธรรมมากทีเดียว และความอับจนทางการเมืองนี้หากจะวิเคราะห์ให้ถึงที่สุดแล้ว   

ก็เป็นความอับจนทางวัฒนธรรมโดยแท้”9

นอกจากวัฒนธรรมในวิถีชีวิตประจำวันแล้ว
สิ่งที่น่าสนใจ
คือ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

ก็แสดงความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ความเจริญงอกงามทางปัญญา
ความรู้
ความคิด
ทัศนคติ

และจิตใจ
การมีน้ำใจเสียสละ
การมีส่วนร่วมกับสังคม
สามารถเป็นผู้นำที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม



มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ
มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดี

งามของไทย
และพัฒนาแนวทางการดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่าง

ฉลาดรู้
10


	 นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ 

รัฐบาลให้ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมมาโดยตลอด
ประกาศ

สำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง
นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ
ลงวันที่
23
พฤศจิกายน
2524
กำหนด

นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ
เพื่อเป็นหลักให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชน
ร่วมกัน

รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างมีเป้าหมายตรงกันและประสานสอดคล้องกันดังนี้
11

 6
 คำนิยมของ
ศ.นพ.ประเวศ
วะสี
ใน
เอกวิทย์
ณ
ถลาง,
ภาพรวมภูมิปัญญาไทย.
พิมพ์ครั้งที่
2
.
(กรุงเทพฯ:
สำนัก
พิมพ์อัมรินทร์,
2544).
มมน.

 7

ศ.
ดร.
เอกวิทย์
ณ
ถลาง,
รายงานการสัมมนาครั้งที่
2
เรื่อง
การวิจัยศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการความรู้,

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
11-12
กุมภาพันธ์
2543,
หน้า
6

 8

ศ.
ดร.ฉัตรทิพย์
นาถสภาและพรพิไล
เลิศเลขา,

ทิศทางวัฒนธรรมไทย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะ
เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรุงเทพฯ:
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2539),
หน้า8

 9

ศ.
ดร.ฉัตรทิพย์
นาถสภา
และพรพิไล
เลิศเลขา,

เรื่องเดิม,
หน้า
120

 10
“องค์ประกอบที่
๖
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม”
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 11 “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี”สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอ้างใน
http://kanchanapisek.or.th/
kp8/policy.htm
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 1.

ส่งเสริมการบำรุงรักษาวัฒนธรรมไทยทุกด้านให้เจริญ
ด้วยการศึกษา
ค้นคว้า
วิจัย
ฟื้นฟู


และพัฒนาวัฒนธรรมไทย
เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิต


การพัฒนาประเทศด้านสังคม
เศรษฐกิจ
การเมือง
และการป้องกันประเทศ
ป้องกัน


การทำลาย
วัฒนธรรมและศาสนา
และทำนุบำรุงศาสนาให้บริสุทธิ์
เพื่อเป็นหลักในการ

พัฒนา
จิตใจประชาชน








 2.

เผยแพร่วัฒนธรรมไทยทุกด้านนำไปสู่ประชาชนถึงขั้นปฏิบัติให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิด

ความรู้
ความเข้าใจ
ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อเอกลักษณ์
ศักดิ์ศรี



ความสามัคคีและความมั่นคงของชาติ
ตลอดจนเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ








 3.

ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมของกลุ่มชนในท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชน
มีความ

เข้าใจ
เห็นคุณค่าและยอมรับวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งกันและกัน
ก่อให้เกิดการ
ผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขในชาติ
และมีความรักหวงแหน


วัฒนธรรมไทยยิ่งขึ้น








 4.

สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความ


เข้าใจอันดีระหว่างชาติ
รวมทั้งรู้จักเลือกสรรวัฒนธรรมของต่างชาติที่เผยแพร่เข้ามาใน


ประเทศไทย
หรือผลจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดยนำมากลั่นกรอง
ปรับปรุง


ดัดแปลงให้เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยและความมั่นคง
ปลอดภัยของชาติ








 5.
 สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและของเอกชน
ที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม



ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
โดยการระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน



เพื่อรักษา
และส่งเสริมวัฒนธรรมให้มั่นคง
เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของประชาชน

ตลอดจนร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
เพื่อให้วัฒนธรรมมีบทบาทสนับสนุน

การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง


	 วัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 

สถานภาพของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550
ส่วนที่
4
แนวนโยบายด้านศาสนา
สังคม
การสาธารณสุข


การศึกษาและวัฒนธรรม
ของหมวด
5
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
12
กล่าวคือ



“มาตรา 80 รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา

และวัฒนธรรมใน(6)ระบุถึงการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้

ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยม  

อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

 12

สำนักฝึกอบรม
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สถาบันพระปกเกล้า,
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550.
พิมพ์ครั้งที่
8.
(กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,

2552),
หน้า
51




จั บ ชี พ จ ร ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

25
52
-2
55
3

408

ศา
สน
า
ศิล
ปว
ัฒ
นธ
รร
มแ
ละ
ขน
บธ
รร
มเ
นีย
มป
ระ
เพ
ณ
ี

นโยบายด้านวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10	

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
10
(พ.ศ.
2550-
2554)
รัฐบาลมุ่งพัฒนา

ประเทศสู่ภาวะแห่ง
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness  Society) คนไทยมี  

คุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจ  

มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้

ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  

ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้น
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที
่10
ระบุถึง


การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จึงเป็นทั้งโอกาสและ

ภัยคุกคามต่อประเทศไทย
กล่าวคือ
ด้านหนึ่งประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้า

เพื่อสุขภาพ
และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน
สถานที่


ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ
จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาวัฒนธรรมทางด้าน


ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในฐานะสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจได้
แต่อีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่

ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
ขณะเดียวกัน
การแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนทำให้

การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลำบากมากขึ้น
ตลอดจน

ปัญหาการก่อการร้าย
การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ
และการค้ายาเสพติดในหลากหลาย


รูปแบบ


ขณะเดียวกันคนไทยก็ประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมจากวัฒนธรรมต่างชาติทั้งทางสื่อสาร

มวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม
ทำให้


คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป


ทำให้สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู
ให้ความรู้


ปลูกฝังศีลธรรมให้มีคุณภาพและจริยธรรมลดน้อยลง
นำไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม

และบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10
ระบุถึง
กระบวนการ
หรือ
วัฒนธรรม
การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการความรู้มีมากขึ้น
อันจะส่งผลให้ชุมชนมีการรวมตัว


รวมกลุ่มและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทำให้สามารถจัดการกับปัญหาที่มากระทบกับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง


พร้อมกับมีการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสร้าง


วัฒนธรรม
หรือ
กลไก
ในการบริหารงานให้พร้อมรับกับภารกิจกระจายอำนาจโดยภาครัฐได้ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนชุมชนแล้ว
3,657
ตำบล
การส่งเสริมวัฒนธรรมกระบวนการ

ประชาคมในการจัดทำแผนของส่วนท้องถิ่นและอำเภอ
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน


การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน13

 13

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
10
(พ.ศ.
2550
-
2554)
อ้างใน
http://www.nesdb.go.th/
Portals/0/news/plan/p10/plan10/data
สืบค้นเมื่อวันที่
21
สิงหาคม
2554
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ี

ในด้านวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม
ได้แก่
ค่านิยมที่ดีงามและวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยังถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อย
ทั้งระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคมไทย
เรื่อง


จิตสาธารณะ
ความเอื้ออาทร
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อมถอย



อย่างไรก็ตาม
การที่สังคมไทยยังมีผู้นำการพัฒนาโดยเฉพาะผู้นำชุมชนและปราชญ์กระจายอยู่

ทุกพื้นที่ประมาณ
1.7
ล้านคน
และมีบทบาทสำคัญเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน


ทำให้มีชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้อยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ขณะเดียวกันพฤติกรรมการดำรงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ของคน


ในชุมชนที่ปรับเปลี่ยนไปจากอดีต
เนื่องจากกระแสวัตถุนิยมที่เข้าสู่ชุมชน
ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของคนในชุมชน
ทำให้ชุมชนมีความสะดวกมากขึ้น
แต่มีความสุขลดลง
มีรายได้


ไม่พอรายจ่าย
มีหนี้สินเพิ่มขึ้น
และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลงในลักษณะต่างคนต่างอยู่

มากขึ้น14

 แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 	
 และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 

(1)  แนวคิดหลัก 


 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่กระทบต่อการพัฒนาประเทศตลอดทั้งการทบทวน


ผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ
สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างการพัฒนาที่ไม่สมดุล
ไม่ยั่งยืน


และอ่อนไหวจากความผันผวนของปัจจัยภายนอก
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวในทิศทางที่พึ่ง

ตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น
โดยยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ควบคู่ไปกับการพัฒนา

แบบบูรณาการที่ยึด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปใน

ทางสายกลางบนพื้นฐานของการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติอย่างมีบูรณาการ
ทั้งมิติตัวคน
สังคม


เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและการเมือง
โดยมีการวิเคราะห์อย่าง
“มีเหตุผล”
และใช้หลัก
“ความพอ

ประมาณ”
ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ
ความสมดุลระหว่างความ

สามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
ความสมดุลระหว่างสังคมชนบท

กับสังคมเมือง
โดยมีการเตรียม“ระบบภูมิคุ้มกัน”
ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อม

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
ทั้งนี้การขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้
“ความรอบรู้”
ในการพัฒนาด้านต่างๆ
ด้วยความรอบคอบ


เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและ

สำนึกใน
“คุณธรรม”
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร15

 14

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
10(พ.ศ.
2550
-
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อ้างใน
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Portals/0/news/plan/p10/plan10/data
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สิงหาคม
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(2)  ทศิทางการปรบัตวัดา้นวฒันธรรมในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่10 


 
 การพัฒนาประเทศให้สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
จำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบ

และโครงสร้างต่างๆ
ภายในประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของ

ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้ความสำคัญต่อการนำทุนของประเทศที่มี

ศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติ
ทั้งทุนสังคม
ทุนเศรษฐกิจ
และ


ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน
พร้อมทั้งเสริม

สร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ
โดยการเสริมสร้างทุนสังคม



ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ
และสติปัญญา
ครอบครัวมีความอบอุ่น
มั่นคง


ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และรวมพลังเป็นเครือข่ายในการพัฒนาสำหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ



มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
มีคุณภาพ
มีการพัฒนา

ปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุน
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพและ

ภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
ในส่วนของ

การเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ


และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
และเป็นรากฐานการดำรงชีวิต

ของคนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันจำเป็นต้องเสริมสร้างระบบ
โครงสร้าง
กลไก
และ

กระบวนการบริหารพัฒนาประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
โดยบูรณาการการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล



เป็นธรรมและยั่งยืน
พร้อมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส
ลดบทบาท

อำนาจของราชการในส่วนกลาง
เพิ่มบทบาท
มอบอำนาจและกระจายอำนาจการตัดสินใจ



การดำเนินการ
และกระจายการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น
และชุมชน


ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง
สุจริต
โปร่งใส
และเร่งปฏิรูป

กฎหมาย
กฎระเบียบ
เพื่อสร้างสมดุลในการจัดสรรและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้ทั่วถึง

เป็นธรรม
โดยต้องดำเนินการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงควบคู่ไปด้วย
อันจะสนับสนุนให้การ

บริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพ
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และ

ความมั่นคง
นำไปสู่สันติสุขและความยั่งยืน16


	 พันธกิจทางด้านวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  	
 ฉบับที่ 10 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
10
มีพันธกิจในการมุ่งพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่


“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”
ภายใต้แนวปฏิบัติของ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งก็หมายถึง

การนำปรัชญาแนวคิดมาเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นวัฒนธรรม

 16แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
10
(พ.ศ.
2550-
2554)
อ้างใน
http://www.nesdb.go.th/
Portals/0/news/plan/p10/plan10/data
สืบค้นเมื่อวันที่
21
สิงหาคม
2554
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การดำเนินชีวิตรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากพื้นฐานการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
คุณธรรม
นำความ

รอบรู้อย่างเท่าทัน
มีสุขภาวะที่ดี
อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น
ชุมชนที่เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้
มีความมั่นคง

ในการดำรงชี วิ ตอย่ า งมีศั กดิ์ ศรีภายใต้ดุ ลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


	 วตัถปุระสงคท์างดา้นวฒันธรรมในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ			
 ฉบับที่ 10 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
10
มีวัตถุประสงค์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้าง

โอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการเชื่อมโยงบทบาทการสร้างเสริม

วัฒนธรรมในครอบครัว
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา
เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุล

ระหว่างการส่งเสริม
การป้องกัน
การรักษา
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และสร้างความปลอดภัย


ในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของชุมชน
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
เป็นรากฐาน


การพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต
และอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อย่างยั่งยืน
นำไปสู่การพึ่งตนเอง
ลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน



เสริมสร้างกลไกและกระบวนการ(วัฒนธรรม)มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


 เป้าหมายด้านวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 	
 สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10	17	

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
10
มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์และส่งเสริม

ให้วัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น
มีคะแนนภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมความโปร่งใส


อยู่ที่
5.0
ภายในปี
2554
ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม
และมีการดำเนินงานที่คุ้มค่าเพิ่มขึ้น



ลดกำลังคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ
10
ภายในปี
2554
มีวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ

เอกชนเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการพึ่งตนเอง

มากขึ้นและภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง
รู้สิทธิ
หน้าที่
และการเพิ่มระดับของวัฒนธรรมการมี


ส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ
รวมทั้งให้มีการสร้าง


องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทยเพิ่มขึ้น


 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 	
 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาและการ


เรียนรู้
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้
เกิดภูมิคุ้มกัน
โดยพัฒนาวัฒนธรรม

ทางจิตใจควบคู่กับการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต
เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

 17

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
10
(พ.ศ.
2550
-
2554)
อ้างใน
http://www.nesdb.go.th/
Portals/0/news/plan/p10/plan10/data
สืบค้นเมื่อวันที่
21
สิงหาคม
2554
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ให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง
มีทักษะชีวิตพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ
พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานและวัฒนธรรมการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
สร้างและ

พัฒนากำลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้
ส่งเสริมให้คนไทย


มีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
จัดการองค์ความรู้ทั้งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและ


องค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ
สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคน


ในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล
ดำรงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนพัฒนา

ระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง
สร้างโอกาสในการ


เข้าถึงแหล่งทุน
ส่งเสริมวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่มีความปลอดภัย
น่าอยู่
บนพื้นฐานของความ

ยุติธรรมในสังคมเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจังควบคู่กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสำนึกด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
และความ

ตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม18


	 ยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในแผน 	
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการส่งเสริม

วัฒนธรรมการรวมตัว
ร่วมคิดร่วมทำในรูปแบบที่หลากหลาย
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตาม

ความพร้อมของชุมชน
มีวัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็น

ขั้นตอน
มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
มีวัฒนธรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนำไปสู่การ

พึ่งตนเอง
รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง


เน้นการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยการบูรณาการวัฒนธรรมการผลิตบนฐาน

ศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล
เน้นวัฒนธรรมการผลิตเพื่อการบริโภคอย่าง


พอเพียงภายในชุมชน
สนับสนุนให้ชุมชนมีการวัฒนธรรมรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์
กลุ่มอาชีพ


สนับสนุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ



และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์

อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง


ส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาวัฒนธรรมด้านการจัดการ


การตลาด
และทักษะในการประกอบอาชีพ


เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล
ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและวัฒนธรรม
(กระบวนการ)
การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์
ฟื้นฟู
พัฒนา
ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ
รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม
(กลไก)
ในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ


สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
10
(พ.ศ.
2550
-
2554)
อ้างใน
http://www.nesdb.go.th/
Portals/0/news/plan/p10/plan10/data
สืบค้นเมื่อวันที่
21
สิงหาคม
2554
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	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง 	
 ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่น
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหรือกระบวนการสำคัญ
เริ่มจากการจัดการ

องค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน
การคุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคาม

ภายนอก
โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหว่างประเทศสร้างวัฒนธรรม(ระบบ)การคุ้มครองสิทธิชุมชน


และวัฒนธรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ


ในการสร้างความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสร้าง

นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ


	 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10
มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม


อย่างยั่งยืน
โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ
7
ประการ
ดังนี้



 (1)  การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทยโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้
ปลูกฝังจิตสำนึก



ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชน
และประชาชนทุกระดับ


อย่างต่อเนื่องจริงจัง
พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม


จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
ในสังคมทุกระดับเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
ตลอดจน

วางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
และ


เพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการเมืองให้


เข้มแข็งและเป็นอิสระมากขึ้น


 (2)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ

ประเทศ
โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการทำงาน

ร่วมกันให้เข้มแข็ง
ส่งเสริมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
และร่วมใน

กระบวนการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพัฒนา

ประเทศ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และสร้างเครือข่ายการทำงานของกลไกตรวจสอบภาค

ประชาชน
เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ


 (3)  สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นวัฒนธรรมการบริการแทน

การกำกับควบคุม และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา
เน้นการพัฒนา

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและ

กลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย
ลดการบังคับ

ควบคุม
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนและทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา



เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

การให้บริการสาธารณะ
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ
ตลอดจนพัฒนากลไกการ

กำกับดูแลที่เข้มแข็งเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
โปร่งใส
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
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ของประเทศและคุ้มครองผู้ใช้บริการ
โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึก

ข้าราชการให้เห็นความสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด


 (4)  การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น  

ต่อเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถ

รับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ
ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา


ท้องถิ่นของตนเอง


 (5)  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
โดยมีมาตรการ


ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และธุรกิจ

เอกชนทั่วไปเป็น
“บรรษัทภิบาล”
เพิ่มมากขึ้น
สร้างจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจ


อย่างซื่อสัตย์
ยุติธรรมต่อผู้บริโภค
และเป็นธรรมกับธุรกิจคู่แข่ง
พร้อมทั้งยึดมั่นในความ


รับผิดชอบต่อสังคม
แบ่งบันผลประโยชน์คืนสู่สาธารณะ
ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพ

ธุรกิจประเภทต่างๆ
ให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจมากขึ้น


 (6)  การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา
ด้วยการ


เปิดโอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่างๆ
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสาน

ประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ
ให้เสมอภาคและมีความสมดุล
โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ

สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
ลดการใช้ดุลพินิจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
รวมทั้ง

สร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ
เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ประกอบการใหม่


 (7)  การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพ

และความยั่งยืน
โดยการพัฒนาศักยภาพ
บทบาท
และภารกิจของหน่วยงานด้านการ

ป้องกันประเทศความมั่นคง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้มีประสิทธิภาพมีความ

พร้อมในการป้องกันประเทศและตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ์


ได้ฉับไว
พร้อมทั้งผนึกพลังร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ดำเนินการป้องกันและพัฒนาประเทศให้

สามารถพิทักษ์รักษาเอกราช
สถาบันพระมหากษัตริย์
ผลประโยชน์ของชาติ
และ


การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมทั้ง

สามารถสร้างความมั่นคงของประชาชนและสังคมให้มีความอยู่รอดปลอดภัยโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในทุกระดับภายใต้การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลจะให้ความสำคัญกับการ

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกธรรมาภิบาล
ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย
วัฒนธรรมสันติวิธีแก่

ประชาชนทุกระดับ
ทุกภาคส่วน
และทุกสถาบัน
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้า

ร่วมคิด
ตัดสินใจ
ดำเนินการ
รับผิดชอบ
และร่วมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการ

ประเทศ
และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และวัฒนธรรม

ธรรมาภิบาล
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 บทบาทของการพัฒนาวัฒนธรรมการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนี 	
 ชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาทุกระดับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 	
 สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 	

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
10
มุ่งพัฒนาและยกระดับวัฒนธรรม


การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติงาน
ให้มีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหว่าง

หน่วยงานได้
รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการพัฒนาสู่วัฒนธรรมตรวจสอบและประเมินผล


การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐที่มุ่งความคุ้มค่า
ความโปร่งใส
และตอบสนองความต้องการที่


หลากหลายของประชาชน
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
10
ทั้งในระดับภาพรวม
และระดับยุทธศาสตร์
รวมทั้ง

พัฒนาดัชนีชี้วัดผลกระทบขั้นสุดท้ายของการพัฒนาที่มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
โดยอาศัย

กระบวนการมีส่วนร่วม
ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านการติดตามประเมินผล
และ

การเผยแพร่รายงานด้านการติดตามประเมินผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง


ธรรมาภิบาลทางด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณ	ี

	 ธรรมาภิบาล คืออะไร 

เมื่อกล่าวถึงธรรมาภิบาลก็จำเป็นต้องอธิบายความหมายของธรรมาภิบาลให้ชัดเจนดังนี้


ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ
การปกครอง
การบริหาร
การจัดการ
การควบคุม

ดูแล
กิจการต่างๆ
ให้เป็นไปตามครรลองธรรม
โดยมีการบริหารจัดการที่ดี
สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง


ภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น


แต่รวมถึง
ศีลธรรม
คุณธรรม
จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ


พึงประพฤติปฏิบัติ
อาทิ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก


เป็นต้น


ธรรมาภิบาล
เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย
ประกอบด้วย



หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ

หลักความ

คุ้มค่าหรือมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ

และประสิทธิภาพ
เมื่อพนักงานทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร
ก็จะทำให้ผลประกอบ

การขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว
ทำให้บุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ
ทำให้


เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
องค์กรที่โปร่งใส
ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ
รัฐบาล


ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน
ส่งผลดีต่อเสถียรภาพของ

รัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ19

 19

บุษบง
ชัยเจริญวัฒนะ

บุญมี
ลี้
. รายงานการวิจัย เรื่อง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. สถาบันพระปกเกล้า,
มิถุนายน
2544
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	 เปา้หมายของธรรมาภบิาลทางวฒันธรรมในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ		
 ฉบับที่ 10 

เป้าหมายของธรรมาภิบาลทางวัฒนธรรม
6
ประการ
ได้แก่
หลักนิติธรรมทางวัฒนธรรม



หลักคุณธรรมทางวัฒนธรรม
หลักความโปร่งใสทางวัฒนธรรม
หลักการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม



หลักความรับผิดชอบทางวัฒนธรรม



หลักความคุ้มค่าหรือมีประสิทธิภาพทางวัฒนธรรม
รวมถึงการจำแนกตัวชี้วัดทางวัฒนธรรม



จำนวน
3
ตัว
ได้แก่
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นเครื่องมือ

สำคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์
ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามพันธกิจ

ของแต่ละองค์กร
ดังนั้น
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมหรือองค์กรอื่นๆ
อาทิ
มิวเซียมสยาม


(องค์กรในสังกัดสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี)

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์


(องค์กรในสังกัดสำนักทรัพย์สินแห่งพรมหากษัตริย์)
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ
สถาบัน


พระปกเกล้าและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นต้น

ต่างก็นำเสนอวิสัยทัศน์


พันธกิจและยุทธศาสตร์อันมีธรรมาภิบาลทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบร่วมด้วยทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
ซึ่งจะได้นำมากล่าวถึงโดยสังเขปดังต่อไปนี้


 บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในปีงบประมาณ 2553 

ความเป็นมาของกระทรวงวัฒนธรรม 

การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ
มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัย

รูปแบบของหน่วยงานเริ่มจากกองวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
และจัดตั้งเป็นกระทรวง

วัฒนธรรมเมื่อวันที่
12
มีนาคม
พ.ศ.2495
โดยจอมพล
ป.
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย
ใน
พ.ศ.2501
เนื่องจากสภาวะผันแปร

ทางการเมือง
กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง
กรม
โดย

โอนย้ายไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ



ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง


ทบวง
กรม
เมื่อวันที่
2
ตุลาคม
พ.ศ.2545
ถือเป็น
1
ใน
20
กระทรวงหลักของประเทศ
ตามนโยบาย

ปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล



ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2553
กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ


ทั้งสิ้น
4,297.278
ล้านบาท
และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น

3,697.275
ล้านบาท
คิดเป็น

ร้อยละ
86.04
จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ
3,274.030
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ
95.01
รายจ่าย

ลงทุน
423.245
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ
49.73
และมีเงินกันเหลื่อมปี
510.246
ล้านบาท
คิดเป็น

ร้อยละ
11.87
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมมีดังนี้
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ศาสนาศิลปวัฒ
นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ

ี

 1.  ผลการปฏิบัติงาน 


 ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ
กระทรวงวัฒนธรรม
ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

สรุปได้
ดังนี้



 1.1

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
:
ประชาชนใน
5
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ

สมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนาและ

วัฒนธรรม



 (1)

กรมศาสนา
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
จำนวนประชาชนใน
5
จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
จำนวน
3,200
คน
ดำเนินการได้
จำนวน
5,381


คน
คิดเป็นร้อยละ168.16



 (2)

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
กำหนดแผน

ปฏิบัติงาน
จำนวนองค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน
5
จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
จำนวน
4
องค์กร
ดำเนินการได้ตามแผน

ปฏิบัติงาน



 1.2

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง:
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามสิทธิที่กำหนดไว้



 (1)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
โครงการสนับสนุนการจัดการ

ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
15
ปี
จำนวน
10,000
คน
ดำเนินการได้ตามแผน


ปฏิบัติงาน



 1.3

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง:
ศิลปะ
ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ
ดำรงอยู่

อย่างยั่งยืน



 (1)

กรมศาสนา
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
การสนองงานพระราชพิธี
พระราชกุศลรัฐพิธี

และศาสนพิธี
จำนวน
450
ครั้ง
ดำเนินการได้
จำนวน
1,325
ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ


294.44



 (2)

กรมศิลปากร
กำหนดแผนปฏิบัติงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ


การอนุรักษ์
จำนวน
445,753
รายการ
ดำเนินการได้
จำนวน
487,355
รายการ



คิดเป็นร้อยละ
109.33



 (3)

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
กำหนดแผน

ปฏิบัติงาน
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์
ถ่ายทอด



เผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม


พื้นบ้าน
จำนวน
10
องค์กรดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน



 1.4

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง:
ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี


ค่านิยมที่ดีงาม
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 (1)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
การรณรงค์ส่งเสริม

สร้างค่านิยม
จิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย
จำนวน
3
กิจกรรม
ดำเนิน

การได้ตามแผนปฎิบัติงาน



 (2)

กรมการศาสนา
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลัก

ธรรมทางศาสนา
จำนวน
1,534,100
คน
ดำเนินการได้
จำนวน
4,242,455
คน


คิดเป็นร้อยละ
276.54



 (3)

กรมศิลปากร
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการสร้างสรรค์สืบสาน

และเผยแพร่
จำนวน
189
รายการ
ดำเนินการได้
จำนวน
371
รายการ
คิดเป็น

ร้อยละ
196.30



 1.5

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง:
ทุนทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ



 (1)

กรมศิลปากร
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับ

การพัฒนา
จำนวน
16
แหล่ง
ดำเนินการได้
จำนวน
23
แหล่ง
คิดเป็นร้อยละ


143.75



 (2)

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
กำหนดแผน

ปฏิบัติงาน
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และ

เป็นระบบจำนวน
10
กิจกรรม
ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน



 (3)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา
จำนวน
11,300
คน
ดำเนินการได้
จำนวน
12,000


คน
คิดเป็นร้อยละ
106.19



 1.6

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
:
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้

ทางศิลปะ
ศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์



 (1)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
นโยบาย
แผนด้าน

ศิลปะ
ศาสนา
และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ
จำนวน
2
ด้าน
ดำเนินการ

ได้
จำนวน
8
ด้าน
คิดเป็นร้อยละ
400



 (2)

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
กำหนดแผน

ปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ
จำนวน
10
เรื่อง


ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน



 (3)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
กำหนดแผนปฏิบัติงาน
สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ


จำนวน
6
เรื่อง
และองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ
จำนวน
7
เรื่อง
ดำเนินการได้

ตามแผนปฏิบัติงาน
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แผนภูมิ 13.2 แผนภูมิแสดงภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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แผนภูมิ 13. 2 แผนภูมิแสดงภาพรวมผลการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แผนภูมิ 13.3 แสดงภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

บทท่ี 13 ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียนประเพณี 

449 

แผนภูมิ 13.3 แสดงภาพรวมการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2553 จ  าแนกตามเป้าหมาย
การใหบ้ริการกระทรวง 
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แผนภูมิ 13.4 แสดงภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามหน่วยงาน 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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แผนภูมิ 13.4 แสดงภาพรวมการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2553 จ  าแนกตามหน่วยงาน 
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม	


 1.

กระทรวงวัฒนธรรม
มีเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
6
เป้าหมายฯ
ส่วนใหญ่มีผล


การปฏิบัติงานสูงกว่าและเป็นไปตามแผนที่กำหนด



 2.
 จากงบประมาณทั้งสิ้น
4,297.278
ล้านบาท
มี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม


เป็นเงิน
3,697.275
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ
86.04
ของงบประมาณทั้งสิ้น
มีผลการ


ใช้จ่ายตามแผนที่กำหนด
2
เป้าหมายฯ
และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่า
2
เป้าหมายฯ
ทั้งนี้

สาเหตุสำคัญเนื่องจากรายจ่ายลงทุน
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนและจำเป็นต้องกัน

เงินไว้ เบิกจ่ายเหลื่อมปี
 เนื่องจากบางรายการมีการเซ็นสัญญาจ้างในช่วงปลาย

ปีงบประมาณ
ประกอบกับงานปรับปรุง
ซ่อมแซมโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์


และโบราณวัตถุ
ของกรมศิลปากร
เป็นงานละเอียดที่ต้องใช้ฝีมือประณีต
แตกต่างจาก


งานก่อสร้างทั่วไป
จึงทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า


ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม	


 1.

หน่วยงานในสังกัดควรนำผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาใช้ในการกำหนดแผน

ปฏิบัติงานในปีต่อไป
เพื่อให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามผลการดำเนินงาน


ที่เกิดขึ้นจริง
รวมทั้งขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินงาน



 2.

หน่วยงานในสังกัดควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของงานที่จะดำเนินการ


ล่วงหน้าให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้
โดยเฉพาะในงบลงทุนควรมี

ความพร้อมเรื่องแบบรูปรายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
ประมาณราคากลาง
ความพร้อมของ

พื้นที่ที่จะดำเนินการ
รวมถึงควรเคร่งครัดปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.
2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณประจำปี
ที่ให้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
เมื่อการพิจารณา


ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณผ่านการพิจารณาของสภา


ผู้แทนราษฎรในวาระที่
3



 3.

หน่วยงานในสังกัดควรกำหนดแผนปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับการดำเนิน

การจริง
และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ติดตาม
เร่งรัดการปฏิบัติงาน


นับตั้งแต่มีการประกาศตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเมื่อพ.ศ.2546
ท่ามกลางสภาพแวดล้อม


ทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ
และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รุนแรงและต่อเนื่อง
ท้าทาย

การขับเคลื่อนภารกิจทางด้านวัฒนธรรมที่จะต้องทำให้เกิดความสมดุลแก่วิถีชีวิตกับสภาพแวดล้อม

ทางสังคม

นอกจากความท้าทายในการรักษามรดก
ภูมิปัญญา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือ


วัฒนธรรมอันดีงามแล้ว
กระทรวงวัฒนธรรมยังมุ่งใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา

ชุมชน
สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนโดยผสานการดำเนินงานตามมิติเดิมที่มีอยู่

แล้วเข้ากับมิติใหม่ของภารกิจ
ซึ่งจะกลายเป็นส่วนผสมของการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง
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เน้นการทำงานเชิงรับเมื่อมีข้อจำกัด
พร้อม
ๆ
กับการทำงานเชิงรุกในการใช้โอกาสของสภาพ

แวดล้อมจากกระแสโลกาภิวัตน์
ด้วยการบูรณาการ

การทำงานทั้งภายในกระทรวงกับองค์กรอื่นๆ


ภายใต้แนวคิดดังนี้
20


1. การแก้ไขจุดอ่อนและการเสริมสร้างจุดแข็งของกระทรวงวัฒนธรรม โดยใช้นโยบาย


(Policy
Process)
ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัด
ตามภารกิจที่เป็น

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
ตั้งแต่การจัดทำแผนแบบองค์รวมที่มีส่วนร่วมคิดจากทุกฝ่าย


การนำแผนไปปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการที่มี


องค์ประกอบจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคประชาสังคม
นักวิชาการ
ภาคเอกชน
องค์กรชุมชน


และปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นต้น




 การดำเนินงานและการบริหารจัดการตามแนวทางดังกล่าว
จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป

กับการใช้หลักธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning


Organization)
เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและการเป็นแหล่งสะสมขององค์ความรู้ในการ


ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและท้องถิ่น
และพัฒนากระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นองค์กร


แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการพัฒนาระบบ
ICT
และระบบ
Social
Network
เน้นการเปิดพื้นที่

ของประเด็นวัฒนธรรมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น
พร้อมๆ
กับการจัดช่องทาง
หรือ


กระบวนการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมให้เข้าถึงประชาชนผ่านทางสื่อสาธารณะทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น



 ภารกิจตามแนวคิดข้างต้นจะประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
จำเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลังขององค์กรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้สอดคล้องกับภารกิจ


ข้างต้น
จะต้องสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของกระทรวงฯ
โดยการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ

เส้นทางอาชีพ
(Career
Path)
ที่เหมาะสมที่จะทำให้แต่ละบุคคล
มีโอกาสก้าวหน้าได้ตามตำแหน่ง

หรือหน้าที่การงานของตน
นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้ก้าวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านความคิดในเชิงวิชาการ
และความคิดในเชิงทัศนคติ
(Positive


Thinking)
โดยเฉพาะการเป็นบุคลากรที่มีความรู้
(Knowledge)
ความชำนาญ(Skill)
และความ

สามารถ
(Abilities)
ทั้งในด้าน
Technical
Skill
ด้าน
Human
Skill
และด้าน
Conceptual
Skill


เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ


2. การใช้โอกาสของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
โดยสร้าง

วัฒนธรรม
(กลไก)
การทำงานแบบ
“ร่วมกันคิด
ร่วมกันแก้
ร่วมกันพัฒนา”
กับทุกภาคีไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐ
หน่วยงานราชการ
หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
และ


นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
เป็นต้น
ยึดแนวทางการดำเนินงานด้วยการใช้หลักของ


การกระจายอำนาจ
หรือ
การกระจายภารกิจให้เครือข่ายและองค์กรในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ
โดย

กระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน

 20นายสมชาย
เสียงหลาย,
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ก้าวสู่ปี
ที่
9...ก้าวต่อไปสู่การเป็น
HUB
:
กับช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนผ่านสู่ทศวรรษที่สอง
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ดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในระบบภาคีความร่วมมือและประสานเครือข่ายทั้งในรูปของการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาบนฐานของพหุวัฒนธรรม




 บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม
คือ
การเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม

ให้กับประชาชน
และองค์กรในทุกภาคส่วน
ทุกระดับ
ได้มีโอกาสในการสานเสวนา
แลกเปลี่ยน
หรือ

เรียนรู้
และแสดงออกทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
ที่เต็มไปด้วยอรรถรสและอรรถประโยชน์
เช่น


การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมบนพื้นที่
35
ไร่
(ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
การเปิดเวที

และการสร้างหรือพัฒนาโรงละครหรือสถานที่ในการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
การ

สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้
หรือศูนย์บ่มเพาะด้านต่างๆ
โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ในแต่ละท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้มีความทันสมัย
สามารถ

ทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีความสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการมากขึ้น




 ภารกิจในการดำเนินงานวัฒนธรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และเสริมคุณค่า

ทางสังคมบนรากฐานของพหุวัฒนธรรม
ไม่ใช่เป็นแค่เพียงภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้น
แต่

ยังเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนในสังคมและของประชาชนทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อน

งานวัฒนธรรม
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกในการทำงานให้สามารถทำ

หน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบูรณาการ
ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลสูงสุด
อันจะส่งผลดีต่อประชาชน
สังคม
และ

ประเทศชาติ



 กระทรวงวัฒนธรรมใช้นโยบายการทูตทางวัฒนธรรม
Cultural
Diplomacy
ในการ


ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ
โดยดำเนินงานด้วยกันในหลายลักษณะด้วยกันประการแรก
คือ



การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งระดับทวิภาคีกับพหุภาคี
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่รวมตัว

กันด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ส่วนกลุ่มประเทศอื่นๆ
ก็มีการแลก

เปลี่ยนเยี่ยมเยียนในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจนถึงฝ่ายปฏิบัติการ
เช่น
การร่วมแลกเปลี่ยนการแสดง

นิทรรศการ
เช่น
ไทย-ญี่ปุ่น
การแลกเปลี่ยนการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

ให้แพร่หลายในต่างประเทศ
โดยดำเนินการทั้งกลุ่มทวีปเอเชีย
ยุโรป
และอเมริกา




 สาระหลักที่ใช้การทูตเชิงวัฒนธรรม
มีพื้นฐานมาจากการที่วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญ


ในการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกให้รู้จักและเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
รวมถึงเป็นการ

ส่งเสริมให้คนเคารพในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
ซึ่งทำให้ไทยมีพื้นที่ในเวที

โลกที่ดีขึ้น
นอกจากจะดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการดำเนินงานควบคู่ไปกับ

กระทรวงการต่างประเทศ
เช่น
เมื่อสถานเอกอัครราชทูต
หรือ
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศจัดงาน

ไทยเดย์
(Thai
Day)
ไทยไนท์
(Thai
Night)
ไทยวีก
(Thai
Week)
ขึ้น
ก็ได้ขอความร่วมมือจาก

กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดชุดการแสดง
การสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
ภูมิปัญญาไทย
เช่น
แพทย์

แผนไทยโดยเฉพาะสปา
(Spa)
และเรือ่งทีมุ่ง่สง่เสรมิในอกี
2-3
ปขีา้งหนา้
(2556-2557)
คอื
อาหารไทย

และการส่งเสริมผ้าไทยให้มีการบริโภคในกลุ่มชาวต่างประเทศมากขึ้น
21


 21
สัมภาษณ์นายสมชาย
เสียงหลาย
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประเด็น
“การส่งออกวัฒนธรรมไทย”
ในรายการเปิดหู
เปิดตา
ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง
11
เวลา
10.05
-10.30
น.,
วันที่
25
เมษายน
2554
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 นอกจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว
หน่วยงานอื่นๆ
ก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาและ


ส่งเสริมวัฒนธรรม
อาทิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)



ได้ร่วมพัฒนาข้อมูลและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล
ตามโครงการดิจิตอล

ไทย
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
พร้อมทั้งเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์


(Creative
Economy)
ภายใต้แนวคิด
ETC
(Economy,
Technology,
Culture)
เพื่อนำข้อมูล


เชิงวัฒนธรรมรากหญ้าที่เกิดจากชุมชน
เครือข่าย
และข้อมูลจากหน่วยงาน
มาผสานกับเทคโนโลยี


ทำให้มีการเพิ่มทุนทางวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
โดยมีเป้าหมายสูงสุดของ


ความร่วมมือ
คือ
การนำขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
และนำไปใช้ประโยชน์


ได้อย่างเท่าเทียมกัน
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศทั้งในด้านการศึกษา
เศรษฐกิจและ

สังคม
ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งสร้างโอกาสสำหรับ

การเข้าถึงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
สิ่ งสำคัญคือการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของ


ศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยนำงานวิจัยของกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาสนับสนุน
อาทิ
ระบบการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ์
ระบบแนะนำแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบแนะนำข้อมูล

เชิงวัฒนธรรม
ท่องเที่ยว
และเทศกาลของไทย
บนโทรศัพท์มือถือ
การพัฒนาโปรแกรมออกแบบ

ลวดลายทอผ้าและฐานข้อมูลลายทอผ้าพื้นถิ่นภาคเหนือสำหรับวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระบบจัดเก็บองค์ความรู้ถาวร

แบบดิจิทัลสำหรับโขน
เป็นต้น
22

	 	 มิวเซียมสยาม (Museum Siam) 

มิวเซียมสยาม
เป็นองค์กรภายใต้สังกัดการบริหารงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้


แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาและองค์ความรู้

โดยมีพื้นฐานมาจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆ
ของ

เด็กนักเรียนในห้องเรียนมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมเพียงพอและบางครั้งการเรียนรู้ก็ไม่สามารถทำให้


ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ครบถ้วน
บางครั้งประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องน่าเบื่อ
ยิ่งเด็กๆ
จะไปเรียนรู้นอก

สถานที่จากพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ทุกวันนี้
ก็มีแต่ของโบราณ
บางทีไปดูก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
ไม่มีคำอธิบายถึงมี

ก็คำสั้นๆ
แต่ไม่ต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราว
Museum
Siam
จึงใช้แนวความคิดที่ว่าจะเป็นการ


เล่าเรื่อง
เป็นการเรียนรู้แบบเพลิดเพลิน
Play
and
Learn
จึงเป็นคำนิยามที่ใช้ในการตั้งสถาบันนี้


ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเนื้อหาประวัติศาสตร์ทั้งหมด
ตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิตั้งแต่คนที่อยู่ในพื้นที่

สุวรรณภูมิมาจากไหนเป็นใคร
สุวรรณภูมิพัฒนาการขึ้นมาได้อย่างไร
มาเป็นสยามประเทศได้อย่างไร


สยามประเทศกลายมาเป็นประเทศไทยได้อย่างไร



พันธกิจของมิวเซียมสยาม
คือ
การเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคในพื้นที่
3,000
ตาราง

เมตร
ซึ่งถือว่าเล็กมาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีพื้นที่ประมาณ
20,000
ตารางเมตร
เมื่อกรมที่ดิน

จะย้ายไปศูนย์ราชการใหม่
มิวเซียมสยามจะขอพื้นที่กรมที่ดินประมาณ
5
ไร่
และในกรมที่ดินก็มี

 22

อ้างจาก

http://www.most.go.th/main/index.php/services/search-service/588.html
สืบค้นเมื่อ
21

สิงหาคม
2554
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พิพิธภัณฑ์อยู่แล้วจึงทำหนังสือขอไปยังกรมธนารักษ์
ถ้ามีความเป็นไปได้และได้รับความสนับสนุน

จากรัฐบาล
ถ้าได้มา
ในปี
2553
จะเริ่มโครงการที่
2
คือ
สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งที่
2
ในเกาะ

รัตนโกสินทร์
นอกจากนี้แล้วยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมีอยู่
7
ไร่เป็น
Landscape
ประมาณ



5
ไร่ที่
อยู่ซึ่งตอนนี้จัดเป็นลานกิจกรรม
ที่ผ่านมาเรื่อง
“ประวัติศาสตร์”
ดูจะเป็นเสมือนยาขม


หม้อใหญ่สำหรับเยาวชน
แต่เมื่อสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
โดย
สำนักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้
(องค์กรมหาชน)
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่
ผ่านการนำเสนอ


ที่สร้างสรรค์ที่ได้ทั้งความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานในรูปของ
Discovery
Museum
เน้นให้ผู้ชมได้

เรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้นิทรรศการถาวรชื่อ
“เรียงความประเทศไทย”
ที่
“มิวเซียมสยาม”
ท่าเตียน


กรุงเทพฯ


	  อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักงานทรัพย์สินส่วน


พระมหากษัตริย์
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวม

ข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ
และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์
มุ่งหวังให้เยาวชนไทย

ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ที่บรรพชนไทยได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
และเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินกลางที่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
ครบทั้ง



9
ห้องจัดแสดง
แก่ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ


การดำเนินงานที่ผ่านมาของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันที่
9
มีนาคม
2553
ได้เปิด

บริการให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมจำนวน
7
ห้องจัดแสดง
โดยมีผู้สนใจเข้าชมรวมทั้งสิ้นกว่า



1
แสน
1
หมื่นราย
ตรงตามเป้าหมาย
และในปี2554
ได้เตรียมเปิดอีก
2
ห้องจัดแสดง
ทำให้มีห้อง

จัดแสดงทั้งสิ้น
9
ห้อง
ทั้งนี้สองห้องจัดแสดงใหม่มีชื่อว่า
ห้อง
“เรืองรุ่งวิถีไทย”และห้อง
“ดวงใจ


ปวงประชา”
พร้อมเปิดให้บริการวันที่
26
มิถุนายน
2554



สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ได้มอบของขวัญเป็นการตอบแทนสังคม
แก่ผู้ที่สนใจ

เข้าชมสองห้องจัดแสดงใหม่
โดยเปิดรอบเข้าชมพิเศษให้ซึ่งสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



ทุกรอบตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่เวลา
10.00-20.00
น.
ของวันที่
25
มิถุนายน
2554
ก่อนที่สองห้อง


จัดแสดงดังกล่าวจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันถัดไป



ห้อง
“เรืองรุ่งวิถีไทย”รวบรวมวิถีชีวิตของคนไทย
ทุกยุคทุกสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ด้วย

ระบบสัมผัส
(Multi
touch
system)
เกมการเรียนรู้ประเพณี
และความเชื่อแบบไทยๆ
การจัดแสดง

แสง
สี
เสียง
และระบบอินเตอร์แอคทีฟ
(Interactive
system)
ที่สอดแทรกเนื้อหาสาระไม่ทำให้ทุก

คนเบื่อหน่าย
โดยเฉพาะการนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่เริ่มต้นด้วยการพานั่งเรือชมวิถีชีวิต
ต่อด้วย


นั่งรถรางชมเมืองบนถนนเจริญกรุง
ถนนสายแรกแห่งเมืองสยาม
และเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ
บนถนน

เจริญกรุง
สนุกสนานไปกับการเต้นรำบนเวทีลีลาศและเดินชมร้านรวงในยุค
60
อาทิ
ร้านลมโชย

เกศา
ที่เนรมิตทรงผมโบราณให้ผู้ชม
ร้านตัดเสื้อนวลอนงค์
ให้ผู้ชมได้ลองสวมเสื้อผ้าโบราณมากมาย


ร้านอักษรสยามที่ผู้ชมสามารถถ่ายภาพขึ้นปกนิตยสารโบราณได้ง่ายๆ
ก่อนจะนั่งรถไฟฟ้า
BTS


กลับออกมา
พร้อมทั้งได้หยุดคิดว่า
“ความสุขที่แท้จริงของแต่ละคนคืออะไร”
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“ดวงใจปวงประชา”
เป็นห้องที่รวบรวมเรื่องราวและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ


พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ทั้ง
9
รัชกาล
ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน
ผ่านการ


นำเสนอด้วยระบบแสง
สี
เสียง
ที่สวยงาม
สมจริง
และประทับใจเพื่อให้ทุกคนซาบซึ้งใน


พระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทย

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสสำคัญในปี
พ.ศ.
2554


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา
84
พรรษา
ผู้เข้าชมสามารถบันทึกภาพ

และความในใจบนหน้าจอระบบสัมผัสในช่วงท้ายของห้องจัดแสดงนี้
เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ชาวไทยทุกคน
โดยภาพและข้อความของผู้เข้าชมทุกท่านจะไปปรากฏหมุนเวียนสลับกับภาพของ

ศิลปิน
ดารา
นักร้อง
และคนดังในตอนท้ายของห้องจัดแสดง


ส่วน
7
ห้องจัดแสดงที่ได้เปิดไปก่อนหน้านี้นั้น
นายอุปถัมป์
นิสิตสุขเจริญผู้อำนวยการอาคาร


นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
กล่าวว่า
“ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ที่มีชื่อสอดคล้องกัน ดังนี้ รัตนโกสินทร์

เรืองโรจน์ เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ลือระบิลพระราชพิธี สง่าศรีสถาปัตยกรรม 

ดื่มด่ำย่านชุมชน และเยี่ยมยลถิ่นกรุง ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่นำเสนอถึงความเป็นมาของกรุง

รัตนโกสินทร์ การสร้างพระบรมมหาราชวัง สร้างบ้านสร้างเมือง และสร้างวัดคู่แผ่นดิน ตลอดจนการ

สร้างสรรค์มหรสพอันทรงคุณค่า พระราชพิธีอันสง่างามและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและความเชื่อ

แบบไทย ความสวยงามของเวียงวัง วัดวา และบ้านเรือนในทุกยุคทุกสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

หัตถศิลป์อันเลืองชื่อของสิบสองชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และการท่องเที่ยวรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ ผ่านการเดินทางของตัวการ์ตูนแอนิเมชั่น (Animation Cartoons) ที่จำลองหน้าตามา

จากภาพของผู้ชม” 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้อาคาร



นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่บนถนนราชดำเนินกลาง
เพื่อทำให้คนไทยรู้จัก

และเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของกรุงรัตนโกสินทร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ


และสามารถจุดประกายให้เยาวชน
คนไทย
ตระหนักเห็นถึงในความยิ่งใหญ่ของชาติ
มรดกของ


แผ่นดินที่สืบทอดและพัฒนาผ่านบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น
โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม

จิตใจในการก่อร่าง
สร้างความเจริญรุ่งเรือง
และพัฒนาสืบสานต่อจนถึงปัจจุบัน
และภาคภูมิใจอย่าง

เปี่ยมล้นกับความเป็นคนไทย
และรักพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์”23



บทบาทของสถาบันพระปกเกล้าทางด้านวัฒนธรรม  	

สถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรอิสระภายใต้สังกัดรัฐสภาตามร่างพรบ.สถาบันพระปกเกล้า


พ.ศ.
...
ที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและนำขึ้นทูลเกล้าฯ
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมาย



ในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่
155
ตอนที่
57
วันที่
4
กันยายน
2541
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่



5
กันยายน
2541
เป็นต้นไป
นายวันมูหะมัดนอร์
มะทา
ประธานรัฐสภาเป็นประธานสภาสถาบัน

พระปกเกล้าคนแรกและศาสตราจารย์
ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ
เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

คนแรก
(2
มกราคม
2542
-
4
มกราคม
2546)
รองศาสตราจารย์นรนิติ
เศรษฐบุตร
เข้ารับตำแหน่ง

 23

อ้างจาก


www.nitasrattanakosin.com
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เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลำดับที่สอง
(5
กุมภาพันธ์
2546
-
15
พฤศจิกายน
2549)
และเมื่อ

วันที่
22
ธันวาคม
2549
ศาสตราจารย์
ดร.
บวรศักดิ์
อุวรรณโณ
รับตำแหน่งเลขาธิการสถาบัน


พระปกเกล้าจนถึงปัจจุบัน
24


สถาบันพระปกเกล้าเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตยว่า
เป็นจุดเริ่มต้น

สำคัญของประชาธิปไตยที่แท้และยั่งยืน
อันประกอบด้วยการดำเนินชีวิตด้วยการใช้เหตุผล



การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
มีความอดทน
รับฟัง
และดำรงตนภายใต้กติกาอย่างเคร่งครัด


คุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
เพื่อให้เกิดประชาธิปไตย

และนำไปสู่สังคมคุณภาพอย่างแท้จริง
กล่าวได้ว่า
สังคมประชาธิปไตยที่ดีมีคุณภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้


หากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
รวมถึงขาดการตระหนัก

ถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย


แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า
ฉบับที่
4
(พ.ศ.
2554-2558)25
เสนอวิสัยทัศน์
(Vision)
ดังนี้


“สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนา

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”  

ในรอบ
10
ปีที่ผ่านมานับตั้ งแต่ เริ่มการก่อตั้ งมาจนถึงปีพุทธศักราช
2554
สถาบัน


พระปกเกล้ามีบทบาทในการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านวัตถุและวัฒนธรรมที่มิใช่

วัตถุมา
รวมถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันให้
“สถาบัน  

พระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาประชาธิปไตยและ

ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” อย่างเหมาะสม
ตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ



ค่านิยมร่วมและยุทธศาสตร์
อาทิ
การผลิตสื่อพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
การประกวดเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย
การผลิต

สื่อภาพยนตร์เสนอวัฒนธรรมวัยรุ่น
(Popular
culture)
เช่น
การนอนแบบหน้ากระดาน
(Planking)


เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอย่างโปร่งใสในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่
3
กรกฎาคม
2554

ล่าสุด
คือ
โครงการประกวดภาพเขียน

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล


เฉลิมพระชนมพรรษา
7
รอบ
5
ธันวาคม
2554
หัวข้อ
“ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย”
สถาบัน

พระปกเกล้า
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นต้น
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สรุป 

ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมการบริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
อันประกอบด้วยวิสัยทัศน์



พันธกิจ
ค่านิยมร่วมและยุทธศาสตร์
ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญอย่างจริงจัง


เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพการบริหารและจัดการองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
10
ถือเป็น


แผนแม่บท
(Master
Plan)
ในการบริหารและจัดการประเทศที่ให้ความสนใจในการมุ่งนำเอา

วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการก้าวสู่การมีฐานะเป็น
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น   

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ

และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้  

ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี  

ศกัดิศ์ร”ี
เครือ่งมอืทางวฒันธรรมดา้นตา่งๆ
จงึถกูนำมาใชอ้ยา่งเตม็ไมว่า่จะเปน็ในรปูของกระบวนการ

ของ
(วัฒนธรรม)
การมีส่วนร่วม
กลไก
(วัฒนธรรม)ในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ


สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ระบบ(วัฒนธรรม)การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(วัฒนธรรม)ภูมิปัญญาท้องถิ่น



(วัฒนธรรม)
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม
(วัฒนธรรม)
การติดตามและประเมินผล


(วัฒนธรรม)
การทำงานเชิงบูรณาการ
และ
(วัฒนธรรม)
ธรรมาภิบาล
เป็นต้น


ท่ามกลางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการดำรงชีพ
ภาษา
ศาสนา
อาหาร
การแต่งกาย


ความเป็นอยู่
เทคโนโลยี
การสื่อสาร
ฯลฯ
อันเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตของคนไทย
เหตุการณ์

ต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
การเมือง
สังคม
จิตวิทยาและการทหารของประเทศ
ล้วนมีผล


มาจากการหล่อหลอม
จาก’“วัฒนธรรม”
ทั้งสิ้น
การก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทย
หรือจังหวะ

การเต้นของชีพจรประเทศไทยในอนาคต
จะมีอัตราที่เป็นปกติ
แข็งแรง
หรือ
อ่อนแอเสื่อมโทรมอย่าง

น่าใจหายเพียงใด
ปัจจัยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับให้ความสำคัญแก่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากน้อย

เพียงใดของผู้บริหารประเทศด้วยเช่นกัน
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สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
      

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันล้วนมีความเกี่ยวพันและเกิดจากการกระทำ

ของมนุษย์ ในอดีตจำนวนประชากรโลกมีจำนวนไม่มาก สิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้รับ  

ผลกระทบมากจนถึงขั้นที่ไม่อาจฟื้นฟูตนเองตามกลไกธรรมชาติได้ แต่เมื่อมนุษย์มีมาก

ขึ้นทำให้ความต้องการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เกิดการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

ตามมา ซึ่งยากที่จะฉุดรั้งการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่คุกคามต่อสิ่งแวดล้อม จวบจน  

กระทั่งผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกินพอดี และไม่เหมาะสมสะท้อนกลับ

มาสู่มนุษย์ จึงทำให้มนุษย์หันกลับมาให้ความสำคัญและเฝ้าระวังผลกระทบนั้น  

บทความนี้ มุ่งเน้นนำเสนอสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทบทวนบทบาทของตนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบทความนี้  

จะเสนอเนื้อหาเป็น 2 ส่วนหลัก ในส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ในภาพรวมโดยเน้นในช่วงปี พ.ศ.2552-2553 ซึ่งจำแนกออกเป็นสถานการณ์  

สิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ส่วนที่

สอง เป็นการวิพากษ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับแนวคิดนิติธรรม การมีส่วนร่วม   

การกระจายอำนาจ และความโปร่งใสและความมีสำนึกรับผิดชอบ และในส่วนท้าย  

จึงจะเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะจากบทความนี้ 

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ

    1. สถานการณ์ป่าไม้

 ปริมาณป่าไม้ ในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2552 มีจำนวนรวมทั้ งสิ้น 

171,585.65 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเมื่อคิดรวมกับพื้นที่โดยรวมของทั้งประเทศที่มีอยู่ 

513,115.02 ตารางกิโลเมตร เท่ากับประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันเพียงร้อยละ 

33.441 แผนภูมิ 14.1 แสดงร้อยละของจำนวนป่าไม้จำแนกตามภาค โดยภาคเหนือ  

มีจำนวนป่าไม้มากที่สุด 90,074.74 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 55.41 ของพื้นที่

ป่าไม้ทั้งหมด ตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป่าไม้อยู่ที่ 27,555.54 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 16.06 ภาคใต้ 20,832.92 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

 1 สถานการณ์ป่าไม้ในปี พ.ศ.2553 อยู่ระหว่างการรวบรวมโดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
และข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ประเทศไทยปี พ.ศ.2552 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ใช้ข้อมูลร่วมกับพื้นที่ป่า
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2551 
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12.14 ภาคกลาง 20,089.04 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.71 และภาคตะวันออก 8,033.40 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.68 (กรมป่าไม้, 2554) 

แผนภูมิ 14.1 ร้อยละของจำนวนป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกตามภาค ปี พ.ศ.2552 

 สำหรับสถานการณ์อื่นๆ เกี่ยวกับป่าไม้ ได้แก่ การบุกรุก ทำไม้ และของป่า กับการเกิด  

ไฟป่า ในปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีการบุกรุกป่า ทำไม้ และของป่า ทั้งสิ้น 5,597 คดี แบ่งเป็นคดีทำไม้   

3,041 คดี ตามมาด้วย การบุกรุก 2,445 คดี และของป่า 111 คดี (ส่วนยุทธการด้านป้องกันและ

ปราบปราม  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้, 2553) สำหรับสถานการณ์เกี่ยวกับ

ไฟป่าในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีพื้นที่ไฟไหม้ป่า 61,083.60 ไร่ ซึ่งเป็นจำนวนน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2535 โดยช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2552 ช่วงที่มีไฟไหม้ป่ามากที่สุดคือปี พ.ศ.2535 เป็น

จำนวนทั้งสิ้นกว่า 12 ล้านไร่  (สำนักป้องกันและปราบปรามการควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553) 

 2.สถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย

 หากจำแนกประเทศไทยตามเขตลุ่มน้ำ จะสามารถจำแนกได้เป็น 25 ลุ่มน้ำหลัก ซึ่งรองรับ

น้ำฝนที่สามารถนำมาพัฒนาใช้ได้ในแต่ละปี โดยน้ำฝนประมาณ 213,303 ล้านลูกบาศก์เมตร คิด

เป็นร้อยละ 30 จากปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแต่ละปีทั้งหมด น้ำฝนเหล่านี้จะไหลหลากตามแม่น้ำ

ลำคลองทั้งประเทศและถูกนำไปใช้ในโครงการชลประทาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรม

ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะ

ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรซึ่งมีการใช้น้ำมากถึงร้อยละ 90.4 ของความต้องการ

ใช้น้ำทั้งหมด โดยภาคเหนือและภาคกลางจะขาดแคลนน้ำมากที่สุด แม้จะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่

แต่ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการน้ำซึ่งเพิ่มขึ้นตามการอุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ในขณะที่บางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครและ  

ปริมณฑลมีปริมาณการใช้น้ำบาดาลมากจนส่งผลให้เกิดภาวะดินทรุดและน้ำเค็มแทนที่น้ำบาดาล

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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20,089.04 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.71 และภาคตะวนัออก 8,033.40 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 4.68 (กรมป่าไม,้ 2554) 

แผนภูมิ 14.1 ร้อยละของจ านวนป่าไมใ้นประเทศไทยจ าแนกตามภาค ปี พ.ศ.2552 

 
ส าหรับสถานการณ์อ่ืนๆเก่ียวกบัป่าไม ้ไดแ้ก่ การบุกรุก ท าไม ้และของป่า กบัการเกิดไฟป่า 

ในปี พ.ศ. 2552 พบวา่มีการบุกรุกป่า ท าไม ้และของป่า ทั้งส้ิน 5,597 คดี แบ่งเป็นคดีท าไม ้3,041 คดี 
ตามมาดว้ย การบุกรุก 2,445 คดี และของป่า 111 คดี (ส่วนยุทธการด้านป้องกนัและปราบปราม  
ส านกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม,้ 2553) ส าหรับสถานการณ์เก่ียวกบัไฟป่าในปี 
พ.ศ. 2552 พบวา่ มีพื้นท่ีไฟไหมป่้า 61,083.60 ไร่ ซ่ึงเป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดย
ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2535 – 2552 ช่วงท่ีมีไฟไหมป่้ามากท่ีสุดคือปี พ.ศ.2535 เป็นจ านวนทั้งส้ินกวา่ 12 
ลา้นไร่  (ส านกัป้องกนัและปราบปรามการควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 
2553) 

2. สถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัย 
 
หากจ าแนกประเทศไทยตามเขตลุ่มน ้ า จะสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 25 ลุ่มน ้ าหลกั ซ่ึงรองรับ

น ้าฝนท่ีสามารถน ามาพฒันาใชไ้ดใ้นแต่ละปี โดยน ้ าฝนประมาณ 213,303 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 30 จากปริมาณน ้าฝนเฉล่ียในแต่ละปีทั้งหมด น ้ าฝนเหล่าน้ีจะไหลหลากตามแม่น ้ าล าคลองทั้ง
ประเทศและถูกน าไปใชใ้นโครงการชลประทาน เข่ือน อ่างเก็บน ้ า เพื่อใชใ้นกิจกรรมทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม และครัวเรือน ซ่ึงในปัจจุบนั พบว่า ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน ้ า
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคการเกษตรซ่ึงมีการใช้น ้ ามากถึงร้อยละ 90.4 ของความตอ้งการใชน้ ้ าทั้งหมด 
โดยภาคเหนือและภาคกลางจะขาดแคลนน ้ ามากท่ีสุด แมจ้ะมีการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่แต่ปริมาณน ้ า
ท่ีใชก้ารไดย้งัคงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการน ้ าซ่ึงเพิ่มข้ึนตามการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและ
การท่องเท่ียว ในขณะท่ีบางพื้นท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณการใช้
น ้ าบาดาลมากจนส่งผลให้เกิดภาวะดินทรุดและน ้ าเค็มแทนท่ีน ้ าบาดาลท าให้น ้ าบาดาลกลายเป็นน ้ า
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ทำให้น้ำบาดาลกลายเป็นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม ในกรณีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน (2547)ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยง

ต่อการเกิดภัยแล้ง พบว่า การใช้น้ำเพื่อการเกษตรในปริมาณมากอย่างที่เป็นอยู่นี้ ยิ่งเร่งให้เกิด

สภาวะภัยแล้งที่รุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมีหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง 65,149 หมู่บ้าน คิดเป็น  

ร้อยละ 92.9 ของหมู่บ้านทั้งหมด โดยมีหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดับปานกลางถึงรุนแรง

จำนวน 23,973 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 34.2 โดยกลุ่มหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาวะ

เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากที่สุด (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2552: 66-76) 

 สำหรับสถานการณ์อุทกภัย จากการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ำ (2550) พบว่า   

กลุ่มหมู่บ้านที่อยู่แถบลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคกลางมีหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยในรอบ 10 ปี  

เป็นจำนวนมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มหมู่บ้านแถบลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น   

ยังพบว่า กลุ่มหมู่บ้านที่อยู่แถบลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคกลางเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม น้ำป่าไหล

หลาก น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมในระดับรุนแรง คือ 

กลุ่มหมู่บ้านที่อยู่แถบลุ่มน้ำยม เจ้าพระยา ชี มูล และลุ่มน้ำจันทบุรี เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่มและ

ความจุของลำน้ำน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน และพื้นที่เก็บน้ำหลากที่ท่วมไม่เพียงพอ มีการบุกรุก

ลำน้ำสาธารณะ และยังพบว่ามีการใช้ที่ดินผิดประเภท เช่น การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วม 

ก่อสร้างสิ่ งกีดขวางทางน้ำและทางระบายน้ำมีขนาดเล็ก (สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552: 76-77) โดยรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

แต่ละระดับแสดงดังตารางที่ 14.1  
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ตารางที่ 14.1 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในประเทศไทย 

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 

464 

ตารางท่ี 14.1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภยัในประเทศไทย 

 
ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2552: 78 ที่มา:  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552: 78 
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  3.สถานการณ์นิเวศน์ชายฝั่ง2

 ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวรวมประมาณ 2,667 กิโลเมตร แบ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้าน

อ่าวไทยยาวประมาณ 1,653 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน ยาวประมาณ 1,014 

กิโลเมตร ซึ่งชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมี 2 ด้านคือ อ่าวไทยด้านตะวันออกและอ่าวไทยด้านตะวันตก 

ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ส่วนชายฝั่งทะเลด้านอันดามันครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด พื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลเหล่านี้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำประมง อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ด้วยความหลากหลายทางผลประโยชน์

ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลนี้ ทำให้เกิดการบุกรุก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และแนวกันชนตาม

ธรรมชาติ รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งส่งผลเสีย

และคุกคามต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ได้แก่ ป่าชายเลน ชายหาดแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง 

(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553: 91) 

 ในช่วงปี พ.ศ.2547-2550 แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร 

(คิดเป็นร้อยละ 23 ของแนวชายฝั่งทะเลของไทย) ถูกคลื่นกัดเซาะทำให้ตลิ่งพังทลายและที่ดิน

สูญหายไปประมาณ 1.1 แสนไร่ มีมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่ดินประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งพื้นที่

ชายฝั่งด้านอ่าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงจนถึงปากแม่น้ำแม่

กลอง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่วิกฤติและอ่อนไหวต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรุนแรง

ที่สุดของประเทศ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553: 92-93) 

 นอกจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ระบบนิเวศน์ชายฝั่งของไทยยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าเป็น

ห่วงอย่างยิ่ง ได้แก่ พื้นที่ป่าชายเลนที่เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ในปี 2552 การเกิดเหตุการณ์ปะการัง

ฟอกขาว3 ในปี 2553 ถึงร้อยละ 30–954 หญ้าทะเลซึ่งเสื่อมโทรมประมาณร้อยละ 40 ในฝั่งอ่าวไทย

และประมาณร้อยละ 20 ในทะเลอันดามัน พะยูนซึ่งใกล้สูญพันธุ์เพราะมีเหลือเพียง 50 ตัวในอ่าว

ไทยและ 200 ตัวในทะเลอันดามัน5 เต่าทะเลที่มีปริมาณการวางไข่ลดลงจาก 15 ปีก่อนถึงร้อยละ 90 

วาฬในประเทศไทยพันธุ์ต่างๆ ที่เหลืออยู่ประมาณ 10-30 ตัว และโลมาที่เหลืออยู่ประมาณ 640 ตัว 

 2  ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล (Coastal Ecosystems) หมายถึงระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบนิเวศและระบบ
นิเวศทะเล (Terrestrial-Marine Ecosystems) ประกอบด้วยระบบนิเวศป่าบก แม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบชะวากทะเล ป่าชาย
เลน หาดเลน แนวหญ้าทะเล และปะการัง เป็นต้น ลักษณะพิเศษ คือ ส่วนแผ่นดินเป็นพื้นที่น้ำทะเลมีอิทธิพลถึง โดยพิจารณา
จากคุณลักษณะของดินและพืชพรรณส่วนพื้นที่น้ำนั้นได้รับอิทธิพลจากแผ่นดิน ซึ่งภายในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี 
ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่ง ทรัพยากรประมงทะเล การกัดเซาะและตกตะกอนชายฝั่ง เป็นต้น 
(กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 3  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลเดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทาให้ปะการังอ่อนแอ
เพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้ (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, 2553). 
 4  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์พื้นที่ป่าชายเลนและปะการังประเทศไทยได้ใน ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล, 2553 
และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553: 94. 
 5  ศึกษาข้อมูลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์เพิ่มเติมได้ใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม, 2553: 94-96. 
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รวมทั้งทรัพยากรประมงทะเลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา6 

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางมลพิษ

  1.สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำจืดและคุณภาพน้ำทะเล

 สถานการณ์คุณภาพน้ำจืดในปี พ.ศ.2552 จากการสำรวจแหล่งน้ำสำคัญ 48 สาย และ

แหล่งน้ำนิ่ง 4 แหล่ง โดยมีจุดตรวจวัดทั้งสิ้น 368 จุด พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในระดับดี พอใช้ และ

เสื่อมโทรมคิดเป็นร้อยละ 31 36 และ 33 ตามลำดับ ซึ่งในปี พ.ศ.2552 ถือว่าคุณภาพน้ำมีแนวโน้ม

ดีขึ้นกว่าปี พ.ศ.2551 เพราะแหล่งน้ำที่เคยมีคุณภาพระดับพอใช้ขยับขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ดีถึง 11 

แหล่ง และไม่มีแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากทั้งในปี 2551 และ 2552 นอกจากนี้ หากศึกษา

คุณภาพน้ำโดยพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ7 จะพบว่าปริมาณน้ำเสียส่วนใหญ่มาจากชุมชนและ

กิจกรรมอื่นๆอย่างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำสู่ธรรมชาติ 

จึงควรมีการรณรงค์เพื่อให้มีการบำบัดน้ำเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างระบบบำบัด  

น้ำเสียและจัดเก็บค่าบริการจากชุมชน ควรมีการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดและ

ลดการใช้ของเสีย ควบคุมการระบายน้ำเสียจากพื้นที่การเกษตร และมีการบังคับใช้กฎหมาย ควบคุม 

และติดตามอย่างจริงจังเพื่อให้น้ำทิ้งมีคุณภาพไม่ต่ำว่ามาตรฐานกำหนด (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ 

กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 9-11) รายละเอียดคุณภาพแหล่งน้ำในภาพรวม แสดงดังแผนภูมิ 14.2 

แผนภูมิ 14.2 ร้อยละของคุณภาพแหล่งน้ำจืด  

 6  ศึกษาข้อมูลสถานการณ์เต่าทะเล วาฬ และโลมาเพิ่มเติมได้ใน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
ทะเล และป่าชายเลนและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553: 94-96 
 7  พารามิเตอร์ที่บ่งชี้คุณภาพน้ำในที่นี้ ได้แก่ การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : 
FCB) การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แอมโมเนีย(NH3) ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) และออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ซึ่งในปี 2552 มีค่า
พารามิเตอร์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 32 27 22 11 และ 8 ตามลำดับ    

บทท่ี 14 สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 
 

467 

แผนภูมิ 14.2 ร้อยละของคุณภาพแหล่งน ้าจืด 

 
 

ท่ีมา: ส านกัจดัการคุณภาพน ้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 9 
 

กว่า 20 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลไดล้งทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้ าเสียรวมของชุมชน 
และพบวา่ ตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ในปี 2552 รัฐบาลไดล้งทุนในเร่ืองดงักล่าวไปแลว้ทั้งส้ินเป็นจ านวน
เงินประมาณ 83,000 ลา้นบาท รวมทั้งหมด 101 แห่ง ก่อสร้างแลว้เสร็จ 90 แห่ง ก าลงัก่อสร้าง 10 แห่ง 
และชะลอโครงการ 1 แห่งท่ีสมุทรปราการ โดยระบบบ าบดัรวมทั้งหมดน้ีอยูใ่นความดูแลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลมากท่ีสุด 87 แห่ง รายละเอียดดงัแผนภูมิ 14.3  อย่างไรก็ตาม 
ระบบบ าบดัดงักล่าวยงัไม่สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ 
เช่น ขาดการดูแลและรักษาบ ารุงระบบ ขาดการเดินระบบอย่างต่อเน่ือง ขาดผูรั้บผิดชอบระบบ ขาด
แผนการด าเนินงาน ขาดการเช่ือมโยงขอ้มูล ขาดงบประมาณในการบริหารจดัการ เป็นตน้ (ส านัก
จดัการคุณภาพน ้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 33-34; 76-78) เหล่าน้ีลว้นเป็นสภาพปัญหาท่ีจะตอ้งมี
การป้องกนัและแกไ้ขกนัต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 9 
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 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 

และพบว่า ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งในปี 2552 รัฐบาลได้ลงทุนในเรื่องดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวน

เงินประมาณ 83,000 ล้านบาท รวมทั้งหมด 101 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 แห่ง กำลังก่อสร้าง   

10 แห่ง และชะลอโครงการ 1 แห่งที่สมุทรปราการ โดยระบบบำบัดรวมทั้งหมดนี้อยู่ในความดูแล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลมากที่สุด 87 แห่ง รายละเอียดดังแผนภูมิ 14.3  

อย่างไรก็ตาม ระบบบำบัดดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสาเหตุ

หลายประการ เช่น ขาดการดูแลและรักษาบำรุงระบบ ขาดการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง ขาดผู้รับ  

ผิดชอบระบบ ขาดแผนการดำเนินงาน ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 

เป็นต้น (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 33-34; 76-78) เหล่านี้ล้วนเป็นสภาพ

ปัญหาที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขกันต่อไป 

แผนภูมิ 14.3 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ที่มา:  สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 73 
 

 สำหรับคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์นิเวศน์ชายฝั่งนั้น จากการ

ตรวจวัดจำนวน 240 จุดเก็บตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และ

เสื่อมโทรมมาก คิดร้อยละ 5 51 34 5 และ 5 ตามลำดับ ซึ่งคุณภาพน้ำลดลงนับจากปีก่อนหน้านี้ 

โดยบริเวณที่พบน้ำเสียมากคือบริเวณอ่าวไทยปากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง 

เพราะเป็นแหล่งรองรับน้ำเสีย ในส่วนของคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดก็พบปัญหาเกี่ยวกับการ  

ท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น การจัดการขยะตามหลักสุขลักษณะ การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม สำหรับคุณภาพน้ำทะเลยชายฝั่งในภาพ

รวมแสดงดังแผนภูมิ 14.4 (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 33-34; 48)  

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 

468 

แผนภูมิ 14.3 ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมจ าแนกตามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

 
 
ท่ีมา: ส านกัจดัการคุณภาพน ้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 73 

 ส าหรับคุณภาพน ้ าทะเลชายฝ่ังซ่ึงมีผลกระทบต่อสถานการณ์นิเวศน์ชายฝ่ังนั้น จากการ
ตรวจวดัจ านวน 240 จุดเก็บตวัอยา่ง พบวา่ คุณภาพน ้ าอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ดี พอใช ้เส่ือมโทรม และ
เส่ือมโทรมมาก คิดร้อยละ 5 51 34 5 และ 5 ตามล าดบั ซ่ึงคุณภาพน ้ าลดลงนบัจากปีก่อนหนา้น้ี โดย
บริเวณท่ีพบน ้ าเสียมากคือบริเวณอ่าวไทยปากแม่น ้ าเจา้พระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง เพราะ
เป็นแหล่งรองรับน ้ าเสีย ในส่วนของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มชายหาดก็พบปัญหาเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เช่น การจดัการขยะตามหลกัสุขลกัษณะ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับคุณภาพน ้ าทะเลยชายฝ่ังในภาพรวมแสดง
ดงัแผนภูมิ 14.4 (ส านกัจดัการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 33-34; 48)  
แผนภูมิ 14.4 ร้อยละของคุณภาพแหล่งน ้าทะเลชายฝ่ัง 

 
ท่ีมา: ส านกัจดัการคุณภาพน ้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 34 
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แผนภูมิ 14.4 ร้อยละของคุณภาพแหล่งน้ำทะเลชายฝั่ง 

ที่มา:  สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 34 
 

 ในปี พ.ศ.2552 หน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือ

เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ8 ได้แก่ การกำหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การออก

ระเบียบการประกอบกิจการให้มีการแจ้งจำนวนและพื้นที่ทุกปี การผลักดันกฎหมายเพื่อควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การส่งเสริมการใช้สารเคมีทางเกษตรอย่างปลอดภัย กำกับการใช้

บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ การให้การสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต่างๆในการจัดการน้ำเสียชุมชน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำระหว่าง

หน่วยงาน (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 72) 

 2.สถานการณ์คุณภาพอากาศ

 ปี 2552 จาก 52 สถานี ตรวจวั ด ใน 23 จั งหวั ด และจุ ดตรวจวั ดชั่ ว คราว ใน

กรุงเทพมหานครอีก 21 จุด พบว่าฝุ่นขนาดเล็ก (เล็กกว่า 10 ไมครอน) ยังคงเป็นปัญหาเพราะมี

ระดับเกินมาตรฐาน เนื่องจากยานพาหนะ อุตสาหกรรม สิ่งก่อสร้างฯลฯ ซึ่งพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุด

คือบริเวณตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่อื่นๆ ที่มีปัญหาเช่นกัน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 

เชียงราย ลำปาง ริมถนนในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ พื้นที่ทั่วไป

ในกรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี ตามลำดับ นอกไปจากคุณภาพอากาศที่เกิดจากฝุ่นแล้วยังมี

รายงานจบัชีพจรประเทศไทย: ตวัช้ีวดัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 

468 

แผนภูมิ 14.3 ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมจ าแนกตามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

 
 
ท่ีมา: ส านกัจดัการคุณภาพน ้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 73 

 ส าหรับคุณภาพน ้ าทะเลชายฝ่ังซ่ึงมีผลกระทบต่อสถานการณ์นิเวศน์ชายฝ่ังนั้น จากการ
ตรวจวดัจ านวน 240 จุดเก็บตวัอยา่ง พบวา่ คุณภาพน ้ าอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ดี พอใช ้เส่ือมโทรม และ
เส่ือมโทรมมาก คิดร้อยละ 5 51 34 5 และ 5 ตามล าดบั ซ่ึงคุณภาพน ้ าลดลงนบัจากปีก่อนหนา้น้ี โดย
บริเวณท่ีพบน ้ าเสียมากคือบริเวณอ่าวไทยปากแม่น ้ าเจา้พระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง เพราะ
เป็นแหล่งรองรับน ้ าเสีย ในส่วนของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มชายหาดก็พบปัญหาเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เช่น การจดัการขยะตามหลกัสุขลกัษณะ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับคุณภาพน ้ าทะเลยชายฝ่ังในภาพรวมแสดง
ดงัแผนภูมิ 14.4 (ส านกัจดัการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 33-34; 48)  
แผนภูมิ 14.4 ร้อยละของคุณภาพแหล่งน ้าทะเลชายฝ่ัง 

 
ท่ีมา: ส านกัจดัการคุณภาพน ้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 34 

 8  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำใน
พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตประกอบด้วย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำบางปะกง(แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำนครนายก) 
ลุ่มน้ำลำตะคอง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความเสื่อมโทรมให้กลับมามีคุณภาพตามมาตรฐาน รักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ
และวิถีชีวิตริมน้ำ โดยที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรม
ควบคุมมลพิษ, 2552: 66) 
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ปัญหาเกี่ยวกับก๊าซโอโซน (O
3
)9 ที่เกินมาตรฐานในบางพื้นที่ ส่วนสารมลพิษ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์-  

ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ยังคงอยู่ในระดับมาตรฐาน (สำนักจัดการ

คุณภาพอากาศและเสียง, 2552: 7) 

 ในปี 2553 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจำนวน 59 สถานี ใน 27 จังหวัด ซึ่งเพิ่มเติม

จากปี 2552 จำนวน 7 สถานี และจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบชั่วคราวริมถนนในบริเวณที่มีการ

จราจรหนาแน่นในกรุงเทพมหานครอีก 21 จุด ผลจากการตรวจวัด พบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ยังคงเป็นปัญหาหลักเช่นเดียวกับปี2552 ในค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซึ่งอยู่

ในระดับเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ได้แก่ สระบุรี ลำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน 

ลำปาง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พะเยา พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี และ

ระยอง โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่เช่นเดียวกันกับในปี 2552 สำหรับปัญหาก๊าซโอโซน (O3) พบเกิน

มาตรฐานในหลายพื้นที่ สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองและก๊าซโอโซนในปี 2549 

และ 2553 แสดงเปรียบเทียบดังแผนภูมิ 14.5 และ 14.6 (กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-25) 

แผนภูมิ 14.5  ฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายปี 2549-2553 

ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-27  
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เกินมาตรฐานในหลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ สระบุรี ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ล าปาง 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พะเยา พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี และระยอง โดย
มีสาเหตุส่วนใหญ่เช่นเดียวกนักบัในปี 2552 ส าหรับปัญหาก๊าซโอโซน (O3) พบเกินมาตรฐานใน
หลายพื้นท่ี ส าหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศจากฝุ่ นละอองและก๊าซโอโซนในปี 2549 และ 2553 
แสดงเปรียบเทียบดงัแผนภูมิ 14.5 และ 14.6 (กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-25) 

 
แผนภูมิ 14.5  ฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ียรายปี 2549-2553 

 
  2549  2550  2551  2552  2553 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-27  
 

แผนภูมิ 14.6 ก๊าซโอโซนเฉล่ียรายปี 2549 -2553 

 
2549  2550  2551  2552  2553 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-27  

 9  โอโซนเป็นก๊าซธรรมชาติบนชั้นบรรยากาศและชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไป มีประโยชน์คือปกป้องอันตรายจังรังสียูวี ใช้
กำจัดของเสียในอุตสาหกรรมฯลฯ แต่ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพหามีค่าสูงเกินปกติ เช่น ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในระบบหายใจลดลง 
อาการหอบหืดและโรคหัวใจกำเริบ เป็นต้น  (สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2552: 7) 
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แผนภูมิ 14.6 ก๊าซโอโซนเฉลี่ยรายปี 2549 -2553 

ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-27  
 

  3.สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

    ในปี 2552 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้น โดยมีขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

ประมาณ 15.11 ล้านตัน หรือเฉลี่ยวันละ 41,410 ตัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร

วันละ 8,834 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21 เขตเทศบาลเมืองและเมืองพัทยาวันละ 16,368 ตัน คิดเป็นร้อย

ละ 40 และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวันละ 16,208 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน

มาจะพบว่า ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 สำหรับอัตราการผลิตขยะ

เฉลี่ยอยู่ที่ 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยจำนวนขยะมูลฝอย 15.11 ล้านตันนี้ ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถจำกัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียงร้อยละ 40 ขณะที่ในปี 2553 คาดว่า

ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศมีประมาณ 15.16 ล้านตัน หรือเฉลี่ยวันละ 41,532 ตัน แบ่งเป็นขยะ

มูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 8,766 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณขยะทั้งหมด 

เขตเทศบาลเมืองและเมืองพัทยาเฉลี่ยวันละ 16,620 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40 เขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลมีเฉลี่ยวันละ 16,146 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2552 พบว่า ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น

เพียงร้อยละ 0.3 สำหรับอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยอยู่ที่ 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อย่างไรก็ตาม 

จำนวนขยะทั้งหมด 15.16 ล้านตัน แต่ประเทศไทยสามารถกำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เพียงร้อยละ 38 เท่านั้น สำหรับสถานการณ์ขยะดังกล่าวมานี้ แสดงดังตารางที่ 14.2 (กรมควบคุม

มลพิษ, 2552: 1-43 – 1-44; กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-53 – 1-55) 
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เกินมาตรฐานในหลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ สระบุรี ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ล าปาง 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พะเยา พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี และระยอง โดย
มีสาเหตุส่วนใหญ่เช่นเดียวกนักบัในปี 2552 ส าหรับปัญหาก๊าซโอโซน (O3) พบเกินมาตรฐานใน
หลายพื้นท่ี ส าหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศจากฝุ่ นละอองและก๊าซโอโซนในปี 2549 และ 2553 
แสดงเปรียบเทียบดงัแผนภูมิ 14.5 และ 14.6 (กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-25) 

 
แผนภูมิ 14.5  ฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ียรายปี 2549-2553 

 
  2549  2550  2551  2552  2553 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-27  
 

แผนภูมิ 14.6 ก๊าซโอโซนเฉล่ียรายปี 2549 -2553 

 
2549  2550  2551  2552  2553 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-27  
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ตารางที่ 14.2 ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามเขตการปกครองปี 2552-2553 

พื้นที่ 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
เพิ่มขึ้น/ 
ลดลง 

ปี 2552 ปี 2553 

ตันต่อวัน ร้อยละ ตันต่อวัน ร้อยละ 

กทม. 8,834 21 8,766 21 - 0.77 

เขตเทศบาลและเมืองพัทยา (2,009 แห่ง) 16,368 40 16,620 40 + 1.54 

เขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5,767 แห่ง) 16,208 39 16,146 39 - 0.38 

รวม 41,410 ตันต่อวัน 41,532 ตันต่อวัน + 0.29 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจำนวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 30    กันยายน 2553 
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 1-53 
 

 ในปี 2552 มีของเสียอันตรายเกิดขึ้น 3.07 ล้านตัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 2 ของเสีย

อันตรายส่วนใหญ่ร้อยละ 77 (2.37 ล้านตัน) เกิดจากอุตสาหกรรม และอีกร้อยละ 23 (0.70   

ล้านตัน) เกิดจากชุมชน (ทั้งนี้ รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมูลฝอย  

ติดเชื้อ) พื้นที่ที่มีของเสียอันตรายเกิดขึ้นมากที่สุด คือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและ  

ปริมณฑล ซึ่งมีของเสียอันตรายเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ในปี 

2553 คาดว่ามีปริมาณของเสียอันตรายเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 3.09 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 

2552 ร้อยละ 0.6 ของเสียอันตรายส่วนใหญ่ร้อยละ 77 (2.37 ล้านตัน) เกิดจากอุตสาหกรรม และ

อีกร้อยละ 23 (0.72 ล้านตัน) เกิดจากชุมชน (ทั้งนี้ รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ และมูลฝอยติดเชื้อ) ส่วนภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคง

เป็นพื้นที่ที่มีของเสียอันตรายเกิดขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 70 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเช่น

เดียวกันกับในปี 2552 สำหรับสถานการณ์ของเสียอันตรายตั้งแต่ปี 2551 – 2553 แสดงดังตารางที่ 

14.3 (กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 1-51; 2553: 1-65) 

ตารางที่ 14. 3 ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิด ปี 2551-2553 

ภูมิภาค 
ปริมาณปี 2551 (ล้านตัน) ปริมาณปี 2552 (ล้านตัน) ปริมาณปี 2553 (ล้านตัน) 

อุตสาหกรรม ชุมชน รวม อุตสาหกรรม ชุมชน รวม อุตสาหกรรม ชุมชน รวม 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 0.4906 0.2618 0.7524 0.4682 0.2666 0.7348 0.4682 0.2726 0.7408 

ภาคกลาง 0.3397 0.0870 0.4267 0.4546 0.0901 0.5447 0.4546 0.0934 0.5480 

ภาคตะวันออก 1.5302 0.0572 1.5874 1.3668 0.0590 1.4258 1.3668 0.0610 1.4278 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.0463 0.1218 0.1681 0.0254 0.1250 0.1504 0.0254 0.1286 0.1540 

ภาคเหนือ 0.0350 0.0639 0.0989 0.0421 0.0648 0.1069 0.0421 0.0659 0.1080 

ภาคใต้ 0.0121 0.0893 0.1014 0.0127 0.0930 0.1057 0.0127 0.0962 0.1089 

รวม 2.4539 0.6810 3.1349 2.3698 0.6985 3.0683 2.3698 0.7177 3.0875 

หมายเหตุ:  ข้อมูลของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมปี 2553 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล จึงใช้ข้อมูลปี 2552 
ที่มา:   กรมโรงงานอุตสาหรรม, พฤษภาคม 2553 และกรมควบคุมมลพิษ, กุมภาพันธ์ และพฤศจิกายน 2553  
  อ้างใน กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 1-51 และ 2553:1-65.  
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  4.สถานการณ์การผลิตและนำเข้าสารเคมีอันตราย

 ในปี 2552 ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศและผลิตในประเทศประมาณ 

39.64 ล้านตัน ร้อยละ 61 หรือ 24.10 ล้านตันเป็นการผลิตภายในประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 39 หรือ 

15.54 ล้านตัน เป็นการนำเข้าสารเคมีกลุ่มอินทรีย์และกลุ่มอนินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 

พบว่า ปริมาณการนำเข้าสารเคมีเพิ่มสูงขึ้นเกือบสามเท่าหรือ 10.19 ล้านตัน ซึ่งผลกระทบจากสาร

เคมีต่อสุขภาพนี้มีรายงานผู้ได้รับพิษจากสารเคมีทางอุตสาหกรรมในปี 2552 มีผู้ป่วย 277 ราย เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2551 จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารอันตรายทาง  

การเกษตรในปี 2552 มีจำนวน 1,649 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 7 ราย สำหรับสถานการณ์

สารเคมีในปี 2553 ประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีและผลิตในประเทศประมาณ 30.56 ล้านตัน 

ร้อยละ 81.81หรือ 25 ล้านตันเป็นการผลิตภายในประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 18.19 หรือ 5.66   

ล้านตันเป็นการนำเข้าสารเคมีกลุ่มอินทรีย์และสารกลุ่มอนินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 พบว่า 

ปริมาณการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศได้ลดลงเกือบสามเท่าหรือ 9.88 ล้านตัน ส่วนผลกระทบ

จากสารเคมีอันตราย มีรายงานว่ามีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารอันตรายทางอุตสาหกรรม ปี 2553   

มีผู้ป่วย 291 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับพิษจาก

สารอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 มีจำนวน 2,015 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 366 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 22 (กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 1-59 – 1-60; 2553: 1-69 – 1-75) 

 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนี้ คงเป็นเพียง

สถานะโดยทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในช่วงระหว่างปี 2552 – 2553 

หากศึกษาและพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่ามีปัจจัยและมิติแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นทั้งที่มา

และที่ไปของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
     

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ด้วยลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสาธารณะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

มีการวิพากษ์ถึงกลไกในการบริหารจัดการในบริบทของประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ซึ่งผู้เขียนได้

จำแนกการวิพากษ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับนิติธรรม 

การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และความโปร่งใสและความสำนึกรับผิดชอบ10 

  1.สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับนิติธรรม

 สาระสำคัญของหลักนิติธรรม ประกอบด้วยหลักการสำคัญหลายประการ ได้แก่ หลักการ

แบ่งแยกอำนาจเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน หลักการดำเนินการที่คำนึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของปัจเจกชนในฐานะที่เป็นมนุษย์ หลักความชอบทางกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่าย

ปกครองเพราะกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน หลักความชอบด้วยกฎหมาย

ในทางเนื้อหาซึ่งเป็นไปตามหลักความแน่นอนทางกฎหมายโดยไม่มีผลย้อนหลังและมีความ  

 10  การแบง่การวพิากษต์ามแนวคดินติธิรรม การกระจายอำนาจ การมสีว่นรว่ม และความโปรง่ใสและความสำนกึรบัผดิชอบ 
เป็นไปตามขอบเขตรายงานจับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553 
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พอสมควรแก่เหตุ หลักการไม่มีความผิดและไม่มีโทษเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ และหลักความ

เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ11 (สถาบันพระปกเกล้า, 2545ข: 2-1 – 2-11) องค์ประกอบของ

หลักนิติธรรมเหล่านี้นับได้ว่ามีความสำคัญต่อแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมใน

ปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกให้ความสำคัญกับประเด็นด้านประชาธิปไตย

และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องมีหลักในการบริหารปกครองที่เป็น

ธรรม   

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 และ 2550 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้มี  

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่เดิมเกือบทั้งหมดล้วน

ถูกบัญญัติก่อนรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ จึงทำให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐกับ

ประชาชนยังคงเป็นแบบรวมศูนย์ (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 10)   

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าภาครัฐขาดหลักนิติธรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะยังคงยึดถือหลัก

ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดิมซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามหลักกฎหมายสูงสุดในระบบ

กฎหมายเยอรมัน  

 นอกจากนี้ มีกรณีประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด ฟ้องร้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ในเดือนตุลาคม 2550 ต่อศาลปกครอง ฐานละเลยในการประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุม

มลพิษ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอ้างว่าต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนจึงจะประกาศ

เป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษได้ ทั้งที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

2535 มาตรา 59 มีสาระสำคัญให้อำนาจคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศพื้นที่หนึ่งพื้นที่

ใดเป็นเขตควบคุมมลพิษได้ หากพื้นที่นั้นมีแนวโน้มที่จะมีปัญหามลพิษรุนแรงต่อสุขภาพประชาชน

หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (สุรชัย ตรงงาม, สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ และ มนทนา 

ดวงประภา อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 248) กรณีนี้แสดงให้เห็นการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ที่ขัดต่อหลักนิติธรรมของภาครัฐ เพราะฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตีความ

กฎหมายที่ค่อนข้างจะแคบ (Strict Construction) มากไป จนทำให้บิดเบือนจากหลักความชอบของ

กฎหมายฝ่ายปกครอง อันเป็นกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน เพราะผู้แทนประชาชน

เป็นผู้ออกกฎหมายนั้น 

 อย่างไรก็ตาม จากการที่ฝ่ายตุลาการโดยศาลฎีกา และศาลปกครอง ได้ตั้งแผนก  

สิ่งแวดล้อมขึ้น อาจจะทำให้นิติธรรมสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยแปรไปในทิศทางที่ดี ซึ่งแผนกคดี  

สิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2548 ส่วนแผนกคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง

ถูกจัดตั้งในปี 2554 (ศาลฎีกา, 2549; ศาลปกครอง, 2554) อันถือเป็นกลไกถ่วงดุลและเป็นแนวโน้ม

ที่ดีที่จะทำให้ภาครัฐมีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิติธรรมมากขึ้น เพราะการจัดตั้งแผนก  

สิ่งแวดล้อมขึ้นโดยเฉพาะจะทำให้การพิจารณาคดีดังกล่าวมีความถูกต้อง รอบด้าน และรวดเร็ว  

มากขึ้น รวมทั้งยังสนับสนุนต่อการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจตามหลักนิติธรรมอีกด้วย     

 11  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นลักษณะพิเศษของระบบกฎหมายเยอรมัน ซึ่งทำให้หลักความเห็น
ชอบทางกฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้น ขณะที่บางประเทศอย่างประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรจึงไม่มีหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศที่ไม่มีหลักกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจะไม่ได้
ปกครองตามหลักนิติธรรม (สถาบันพระปกเกล้า, 2545: 2-10) 
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 2.สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับการกระจายอำนาจ

 การกระจายอำนาจเป็นแนวทางการบริหารปกครองที่รัฐส่วนกลางได้ให้อำนาจแก่ส่วน  

ท้องถิ่นเป็นอิสระจากการบริหารราชการของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรัฐบาลกลางไม่มีอำนาจ

บังคับบัญชา คงทำได้เพียงการกำกับดูแลเท่านั้น ซึ่งการกระจายอำนาจจะต้องมีการแยกออกไปเป็น

นิติบุคคล เป็นอิสระจากส่วนกลาง และมีการเลือกตั้ง สำหรับรูปแบบในการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

หลักกระจายอำนาจก็มีหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยมี 4 รูปแบบ 

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รูปแบบพิเศษ (สถาบันพระปกเกล้า, 2545ก: 525-530) 

 สำหรับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย อาจพิจารณาตั้งแต่

แนวนโยบายของรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐกระจายอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเอง 

ดำเนินการตัดสินใจและดำเนินการต่างๆด้วยตนเอง โดยพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

พร้อมทั้งในเชิงโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่นั้นๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีบทบาทมากขึ้นอันเกิดจากผลักดันทางกฎหมาย  

ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญ 2550 ที่มีการผลักดันเรื่องสิทธิชุมชน ทำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงขาดความพร้อมในหลายด้าน เช่น บุคลากร   

งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ ความรู้ความเข้าใจฯลฯ (สถาบันพระปกเกล้า, 2545ก: 31; ลดาวัลย์ 

คำภา อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 29) 

 สำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างมากที่สุด มักเป็นเรื่อง  

การจัดการขยะและของเสียจากชุมชน โดยเกิดสภาพปัญหาที่หลากหลาย ได้แก่ ขาดวัสดุอุปกรณ์ 

ขาดสถานที่จัดเก็บขยะ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บค่ากำจัดขยะ ซึ่งมีความเป็นการ

เมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะหากผู้บริหารองค์กรปกครองฯจัดเก็บภาษีแล้วจะมีผลกระทบต่อคะแนน

เสียงในสมัยหน้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นของเสียอันตราย  

มีค่าใช้จ่ายสูงและยังขาดผู้ดูแลระบบบำบัดอย่างเพียงพอ บางท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่สอดคล้อง

ต่อหลักกระจายอำนาจ โดยมีการดำเนินโครงการของเทศบาลนครตรังที่รณรงค์ปลูกจิตสำนึก

ประชาชน จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการกับขยะที่ถูกต้อง การปลูกต้นไม้ และการทัศนศึกษาดูงาน

ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนอื่นๆ เพื่อนำตัวแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทไทย จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2546-2548 

เทศบาลนครตรังก็ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลจากกระทรวงมหาดไทย 

(ลดาวัลย์ คำภา อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 30; 57)  

 จากกรณีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับการกระจายอำนาจซึ่งถูกนำเสนอเพียงบางกรณีก็พอ

ทำให้เห็นภาพบางประการได้ว่า หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงานยังคงมีบทบาทจำกัดด้านการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะ โดยภาพรวมทั้งประเทศ เทศบาลเป็น

เจ้าของระบบกำจัดขยะมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกระบบของเทศบาลสามารถใช้งาน  
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ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะการกำจัดขยะเป็นการบริหารจัดการเชิงเทคนิคและเชิงความมีส่วนร่วม

ควบคู่กันไป ดังจะเห็นได้จากกรณีการจัดการขยะของเทศบาลตรังที่ประสบผลสำเร็จเพราะอาศัยการ

มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนด้วย ดังนั้น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เพียงแต่เป็นความมีอิสระ

ทางงบประมาณ บุคลากร ฯลฯ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ควร

เป็นการกระจายแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาลให้ส่วนท้องถิ่นได้ตระหนัก

ควบคู่กันไปด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำดังที่รัฐส่วนกลางได้เคยบริหารราชการโดยขาดการคำนึง

ถึงหลักดังกล่าว  

  3.สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วม

 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้การใช้ การรักษา การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในขั้นตอน

ต่างๆ ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการโครงการต่างๆ 

การใช้และรักษา ซึ่งประชาชนสามารถแสดงออกได้หลายวิธี เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้  

คำปรึกษา และการควบคุม ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่มีพลังนั้นยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายไปในทางที่เหมาะสมและมีคุณค่า 

เพราะความต้องการ ความเห็นของประชาชนได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย จึงทำให้

การดำเนินงานต่างๆ ของรัฐซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมคิด ทำ และสนับสนุนนั้นเป็นไปได้จริงในทาง

ปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายในที่สุด (ถวิลวดี บุรีกุล, 2549; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, 2552: 18; 

เครย์ตัน, 2551: 6) 

 สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อมนั้น ประเทศไทยมีกฎหมายรวมทั้งนโยบายที่รองรับและสนับสนุนการมีส่วนร่วมดังกล่าว 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดแนวทางและให้

สิทธิประชาชนและชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ จัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังได้กำหนดให้มี

กระบวนการประเมินผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่จะ

ดำเนินการโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ด้วยประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ชุมชน และการ

กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ เป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับบทบาท  

ที่เคยเป็นผู้ดำเนินการด้วยอำนาจรัฐมาเป็นการทำหน้าที่หลักในการสนับสนุน โดยมีภาคประชาชน

เป็นผู้มีส่วนร่วมหลัก รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับตั้งแต่ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-

2539) จนถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับมิติด้านทรัพยากร   

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีสาระที่ครอบคลุมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง  

ยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางมลพิษ ซึ่งอาจเป็นเพราะประเทศไทยมีปัญหาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ดี แม้จะมีกฎหมายและนโยบายให้ความ  
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สำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังให้สิทธิและอำนาจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมดังกล่าว แต่

ในสภาพปัจจุบันยังคงมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนและชุมชนในพื้นที่กับเจ้าของโครงการ

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552: 

น.48) ความขัดแย้งดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญจากการขาดการมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชนในพื้นที่  

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในทางกฎหมายกับการมีส่วนร่วมในทางปฏิบัติไม่มี

ความสอดคล้องกัน 

 ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการระดับชาติที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญ 2540 ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี มีคณะกรรมาธิการบางคณะที่มีตัวแทนจากภาค

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย เช่น คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 ซึ่งมีตัวแทนจากภาคประชาชน 10 คน จากคณะกรรมการ 23 คน (บัณฑูร 

เศรษฐศิโรตม์ อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 10)  

 ในบางครั้ง การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอาจส่งผลให้การทำงานของภาครัฐล่าช้าไป

บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตัดสินใจ เพราะจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ในพื้นที่ แต่หากมีการรับฟังพร้อมทั้งนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการทางนโยบายก็จะเป็น

หลักประกันที่ดีของสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต เพราะ

ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การรับรู้สถานภาพและปัญหาปัจจุบันของพื้นที่ ร่วมออกแบบและ

กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น หรือแม้กระทั่งสามารถบริหารจัดการ

ได้ด้วยตนเองในรูปแบบของชุมชน นอกจากนี้ ภาคประชาชนยังอยู่ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงทั้งทางที่ดีและเลวร้ายจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากภาครัฐสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่ง

กันและกัน ก็จะทำให้ภาครัฐมีผู้ร่วมดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาครัฐเอง

ยังคงมีบทบาทหลักในการให้การสนับสนุนและกำกับดูแลให้สอดคล้องตามกฎหมาย หรือดำเนินการ

ในบางเรื่องที่จำเป็น ทั้งนี้ ภาครัฐเองจะต้องมีการปรับกลไกทางกฎหมายให้เหมาะสมด้วย 

  4.สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับความโปร่งใสและความสำนึกรับผิดชอบ

 ความโปร่งใสโดยทั่วไปหมายถึงลักษณะที่มองเห็นได้ทะลุปรุโปร่ง ชัดแจ้ง เปิดเผย และ

เข้าใจได้ง่าย แต่หากพิจารณาในความหมายเชิงการบริหารปกครองแล้ว ความโปร่งใสเป็นคำคู่  

ตรงข้ามกับคำว่าคอรัปชั่นซึ่งพบเห็นเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะปิดบัง ซ่อนเร้น เพื่อประโยชน์ของตน

และพวกพ้อง เป็นต้น ขณะที่ความโปร่งใส จะเป็นลักษณะการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่มีความ

ชัดเจนตั้งแต่ระบบงาน การพิจารณาให้คุณให้โทษที่เป็นระบบ เปิดเผย และยุติธรรม ตลอดจนมีการ

เปิดเผยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและรับประกัน

ความโปร่งใส (สถาบันพระปกเกล้า, 2545ข: 2-36 – 2-39)  

 สำหรับความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) มีแนวคิดและนิยามที่หลากหลายกันไป

ตามบริบทที่นำไปใช้ โดยทั่วไปแล้ว ความสำนึกรับผิดชอบก็หมายถึงความพร้อม หรือการยินยอม  
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ที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วยังพร้อมที่จะถูกตรวจสอบการทำงานอีกด้วย ซึ่งความ

สำนึกรับผิดชอบอาจแบ่งเป็น 5 ประเภท เช่น ความสำนึกรับผิดชอบทางการบริหาร การตรวจสอบ

ได้ทางกระบวนการกฎหมาย ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบทางการเมือง และศีลธรรมและ  

คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ (สถาบันพระปกเกล้า, 2545ข: 2-68 – 2-72) 

 ความโปร่งใสและความสำนึกรับผิดชอบมีความสำคัญต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

ในฐานะที่ทั้งสองแนวคิดนี้ต่างก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ

ธรรมาภิบาล (Good governance) โดยหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในฐานะเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร

ให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยที่ทรัพยากรนั้นควรจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อมีไว้ใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน ดังปรากฏเจตนารมณ์นี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ดังนั้น   

การพิจารณาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในบริบทของความสำนึกรับผิดชอบและความโปร่งใสจึงเป็นสิ่งที่

เหมาะสมอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การบริหารงานภาครัฐมีความสลับซับซ้อนและมีปัจจัยต่างๆ เข้ามา

มีผลให้การทำงานไม่อาจเป็นไปตามแนวคิดทั้งสองประการนี้ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะ

ของประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายในตัวของมันเองและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างความท้าทายของแนวคิดด้านความโปร่งใส ที่คณะกรรมการ  

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน EIA บางท่าน มีตำแหน่งเป็นกรรมการโครงการ  

ที่ตนพิจารณาอยู่ หรือแม้แต่ประธานคณะกรรมการฯเองซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ตาม เพราะ  

รองนายกรัฐมนตรีมักมีบทบาทเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอยู่ด้วย แต่กลับเป็น

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำหน้าที่  

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯกับการทำหน้าที่คณะกรรมการในโครงการที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ

อยู่ (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 12) สำหรับกรณีตัวอย่างด้านความ

สำนึกรับผิดชอบ มีกรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เทศบาลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัด

ระยอง ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบจากมลพิษโดยมีหลักฐานปรากฏทั้งจากงานวิจัย และสื่อมวลชน

ว่ามีที่มาของความเจ็บป่วยจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งชาวบ้านได้มีการร้องเรียนและร้องขอให้  

ภาครัฐประกาศพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษแต่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผู้มี

บทบาทหลักกลับละเลยและอ้างเหตุด้านความชัดเจนในการตรวจสอบทั้งที่อำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถใช้ดุลพินิจได้ในทันที (สุรชัย ตรงงาม, สงกรานต์ 

ป้องบุญจันทร์ และ มนทนา ดวงประภา อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 29) 

 สถานการณ์ของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับความโปร่งใสและความสำนึกรับผิดชอบดังนำ

เสนอมานี้ อาจเป็นภาพที่สะท้อนความล้มเหลวในการทำงานของภาครัฐต่อแนวคิดดังกล่าว จึงเป็น

ผลให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมยังคงเป็นแบบเดิม ดังเช่น สถานการณ์ฝุ่นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัด

สระบุรี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเป็น

แบบเดิมทุกปีหรือพัฒนาไปในทางที่ดีเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงแต่เป็นประเด็นท้าทายต่อความโปร่งใส

และความมีสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐเท่านั้น กล่าวคือ ภาคเอกชน และชุมชน  

ที่มีส่วนในการก่อมลพิษก็ต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเปิดเผย และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ  

ในสิ่งที่ตนกระทำอันมีผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน   
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จากสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมซึ่งถูกนำเสนอไว้ในส่วนแรก 

เรื่อยมาจนถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเชิงลึกกับแนวคิดนิติธรรม การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม 

และความโปร่งใสและความมีสำนึกรับผิดชอบ ได้ทำให้ผู้เขียนเห็นภาพของความพยายามจัดการกับ

สิ่งแวดล้อมใน 2 ฟาก ระหว่างผู้ทำลายกับผู้ป้องกัน แม้จะมีความพยายามในการสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้น

มาใหม่ เช่น การปลูกป่าทดแทนดังกรณีการปลูกป่าชุมชนทดแทน 84 แห่งทั่วประเทศโดยกรมป่าไม้ 

แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อป่าไม้ที่ถูกทำลายไปในระยะเวลารวดเร็ว ดังเช่น กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อจัด

ทำ รีสอร์ทในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หรือพื้นที่ป่าใน 3 อำเภอของจังหวัดระนองที่

ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและควรจะ

ได้รับการฟื้นฟูต่อไป12 ทั้งนี้ การทดแทนหรือการเยียวยาไม่ควรเป็นแนวนโยบายหลักที่จะช่วยกู้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปีหน้าและปีต่อๆ ไป แต่ควรเน้นแนวทางป้องกันความเสีย

หายที่จะเกิดขึ้น จึงจะเหมาะสมที่สุด13  

หลักนิติธรรม การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และความโปร่งใสและความมีสำนึก  

รับผิดชอบ เกือบทั้งหมดล้วนเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล14 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีและไม่ควร

ปล่อยไว้เป็นเพียงแนวคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่ควรมีการส่งเสริมให้ปฏิบัติได้จริงและใช้หลัก

ธรรมาภิบาลควบคู่กับการปฏิบัติงานของภาครัฐอยู่เสมอ ได้แก่ การเร่งตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชน การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายบางฉบับ การจัดตั้งองค์กรอิสระด้าน  

สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดเสวนาปัญหาร่วมกันในทุกภาคส่วน   

 12  ทฤษฎีฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวถึง การฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ตาม
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ควรจะมีการปลูกต้นไม้แบบผสมผสาน ได้แก่ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้
เศรษฐกิจ โดยมีวิธีการว่าจะต้องปลูกเหมือนไม่ได้ปลูก คือปล่อยให้ต้นไม้โตขึ้นเองตามธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่
เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจนเป็นภูเขาหัวโล้นนั้น ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนวร่องน้ำ
เสียก่อน เพื่อทำให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำ ซึ่งจะทำให้ต้นไม้งอกงามและช่วยป้องกันไฟป่า เพราะ
ไฟป่าจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น ในปีต่อไปก็ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ถัดขึ้นไป ความชุ่มชื้นก็จะแผ่ขยายกว้างต่อไปอีก และ
ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามดีตลอดทั้งปี 
 13  แนวทางป้องกันนี้ ยังอาจรวมไปถึงการสำรวจพื้นที่ทำกินและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกกฎหมายให้
พื้นที่ใดๆเป็นพื้นที่ป่า เพื่อป้องกันการประกาศพื้นที่ป่าทับซ้อนที่ดินทำกินของประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาค
รัฐและประชาชนได้ ในกรณีวังน้ำเขียวหากจะมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่า อาจจะเป็นไปในลักษณะป่าชุมชน คือ คนอยู่ร่วมกับป่า เพราะ
ชุมชนกล่าวว่าได้ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศพื้นที่ป่า ทั้งนี้ ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยละเอียด  
 14  ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นิติธรรม คุณ
ธรรม โปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า (สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และวรากร น้อยพันธ์; ฉัตรบงกช ศรี
วัฒนสาร อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 155; 169) ส่วนเรื่องการกระจายอำนาจนั้น หลายประเทศมีการกระจายอำนาจ
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆมากขึ้น ซึ่งจะทำกลุ่มต่างๆสามารถมีบทบาททางการเมือง 
และแสดงความคิดเห็นโดยไม่จำเป็นต้องผ่านส่วนรัฐบาลกลางเสมอไป (ไพสิฐ พาณิชย์กุล อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 
231)  ทั้งนี้ แนวคิดด้านการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 มีเจตนารมณ์เพื่อให้ภาครัฐสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยรัฐส่วนกลางให้อำนาจแก่ส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร ฯลฯ ทั้งนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงานมีความพร้อมรับการถ่ายโอนอำนาจ บางหน่วยงานมีความพร้อมบางส่วน อย่างไร
ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น การบริหารจัดการงานในส่วนท้องถิ่นย่อมต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการที่ดี  
เช่นกัน  
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จัดหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถแก่เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ15 เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นแนวทาง

แก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกับสภาพปัญหาอื่นๆ เพียงแต่การจัดการกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมจะมี

ความเฉพาะเจาะจงในเชิงเทคนิคมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี แม้ภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น จะต้องบริหารจัดการ  

สิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อประกันบทบาทของรัฐในฐานะเป็นผู้จัดสรรและ

กระจายทรัพยากรที่ดี แต่นั่นไม่ได้หมายความภาคส่วนอื่นๆ อย่างภาคเอกชน หรือภาคประชาชน  

จะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ใช้ทรัพยากร หรือเป็นเพียงผู้ตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรเท่านั้น เพราะ  

ในความเป็นจริงแล้วไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า “ไม่มีใครไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีใคร  

ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น หลักธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมควรถูกปลูกฝังให้เป็น

วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนจึงจะทำให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมพัฒนาไปในทาง

ที่ดีมากขึ้น จะโดยวิธีการใดนั้นก็แล้วแต่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันรังสรรค์ให้เกิดขึ้น 

 

 15  ตัวอย่างข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อเสนอแนะการสร้างวัฒนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุด โดยสมฤดี นิโคร
วัฒนยิ่งยง และวรากร น้อยพันธุ์ (อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551: 163-165)  
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แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากร  

ของรัฐ ทั้งผ่านสถาบันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ คุณภาพของการปกครอง

จึงเป็นสิ่งที่อธิบายผลกระทบของการจัดการบนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เมื่อมีการปฏิบัติที่ เป็นธรรมาภิบาลก็เชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและ  

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบต่างๆ ในเรื่องของการบริหาร

จัดการที่สำคัญ คือ ความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability), ความโปร่งใส 

(Transparency), การต่อต้านคอรัปชั่น (Anticorruption), และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (Public participation) โดยปัจจัยแวดล้อมที่จะเอื้อให้องค์ประกอบเหล่านี้

เกิดขึ้นและทำงานได้ก็คือการมีกรอบในทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลได้ และจะนำ

ไปสู่เสถียรภาพทางการเมือง 

จากกรอบแนวคิดในบทนำที่ว่า การศึกษาถึงกระบวนการประชาธิปไตยที่

ประกอบไปด้วยการใช้หลักนิติธรรม การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีสำนึกรับผิดชอบทางสังคมและความโปร่งใส  ผ่านการสะท้อนภาพผลกระทบทาง

สังคมทั้งในเชิงความเสมอภาค ความปลอดภัย การเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีศาสนา

ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสภาพ

แวดล้อม สามารถเป็นตัวชี้วัดการมีธรรมาภิบาลของประเทศไทยได้ 

 

กระบวนการประชาธิปไตย

จากการสำรวจความคิดเห็นด้านสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปี 

2552 พบว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปี 2552 อยู่ในระดับที่แย่  

การเลือกตั้งที่ประชาชนมีสิทธิออกเสียงอย่างเสรีและยุติธรรม ก็ยังมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ 

อยู่บ้าง นอกจากนั้น ประชาชนยังมีความเห็นว่ารัฐบาลมีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชน  

รับทราบข้อมูลสำคัญๆ  

แต่อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดประชาชนเกือบทั้งหมดก็ยังเห็นว่าการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่เหมาะสมและมีความสำคัญกับประเทศไทย

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และมีความเห็นว่าเป็นการปกครองที่น่าพึงพอใจมากกว่า

การปกครองระบอบอื่น และเพื่อให้การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยของประเทศ
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สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะ

ไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยรัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูล  

ที่สำคัญๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่ให้การ

บริการสาธารณะต่างๆ ควรเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก

และง่ายขึ้นและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสนอแนะ ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือ  

มากขึ้นพร้อมได้รับการตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ มากขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น ในช่วงของ

การเลือกตั้ง พรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อให้

ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกคนและพรรคที่มีความสามารถและประสิทธิภาพจริงๆ และที่สำคัญ

หน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องควรจะมีการศึกษาวิจัย หรือให้การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ

สนับสนุนให้กระบวนการประชาธิปไตยในประเทศมีการพัฒนามากขึ้น 

สื่อควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควรยึดถือเอาประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์  

ส่วนตนและควรมีจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนในการเสนอข่าวด้วยความเป็นกลางและถูกต้องโดย

ยึดหลักความเป็นธรรมและความเที่ยงตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมประชาธิปไตย สื่อควรมีการเสนอ  

องค์ความรู้หรือแนวความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับประชาธิปไตยในรายการต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ที่ติดตามสื่อ

นั้นๆ ได้รับการปลูกฝังความคิดด้านประชาธิปไตยไปในตัวด้วย นอกจากนั้น ในช่วงของการเลือกตั้ง 

สื่อควรมีความเป็นกลางและให้ความยุติธรรมแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเปิดโอกาสให้ได้เสนอ

แนวคิดและนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งต้องเสนอข่าวอย่างถูกต้องและ

ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันเหตุการณ์ด้วย 

สถาบันการศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด อุดมการณ์ หลักประชาธิปไตย รูปแบบการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนมากขึ้น 

อาจจะมีการบรรจุเนื้อหาการสอนที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองลงในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียน

ได้รู้จักหน้าที่ของตัวเองในฐานะพลเมืองของประเทศมากขึ้น นอกจากนั้นสถาบันการศึกษาควรมีการ

รณรงค์ให้มีกิจกรรมที่ได้ใช้กระบวนการประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง การเลือกตั้ง

ประธานนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้หน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ควรปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัวได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน รวมถึง

กระบวนการทางประชาธิปไตย เช่น การเสนอและการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว

หากมีการหารือในประเด็นต่างๆ นอกจากนั้น ในช่วงของการเลือกตั้งในทุกระดับควรมีการรณรงค์

และชักชวนให้สมาชิกได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง พร้อมทั้งแนะนำให้ศึกษาข้อมูลของผู้สมัคร

แต่ละคนโดยปราศจากการชักจูงให้เลือกตามคนใดคนหนึ่ง และที่สำคัญทุกคนควรมีส่วนร่วมทางการ

เมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มากขึ้นเพื่อให้การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นตามไปด้วย 
 

ความเชื่อมั่นในรัฐบาลและองค์กรต่างๆ

สำหรับการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันต่างๆ ปรากฏว่า สถาบันที่ได้รับ

ความเชื่อมั่นในระดับสูงจะเป็นสถาบันทหาร แพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลสุขภาพของประชาชน สถาบัน

ศาลซึ่งเป็นสถาบันที่ต้องคงไว้ซึ่งความยุติธรรม ก็ยังได้รับความเชื่อมั่นสูง ขณะที่สถาบันรัฐสภา 
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รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลับอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับองค์กรตรวจสอบ

ต่างๆ ที่มาตามรัฐธรรมนูญ เพื่อช่วยทำหน้าที่ในการตรวจสอบอีกต่อหนึ่ง เพิ่มจากการตรวจสอบถ่วง

ดุลของ 3 อำนาจ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ และช่วยดูแลประชาชนให้สามารถอยู่ในสังคม

แห่งความเป็นธรรม ทั้งที่รัฐธรรมนูญเองก็เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบอำนาจรัฐได้ แต่ความรู้

ประกอบกับกลไกและช่องทางยังไม่เปิดกว้างพอ องค์กรเหล่านี้จึงต้องทำหน้าที่เป็นหลักในการสร้าง

ดุลอำนาจ และความเป็นธรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

ด้วยเหตุนี้ การจะพัฒนาประชาธิปไตย ความเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆ เป็นตัวชี้วัดว่า สถาบัน  

ทั้งหลายนั้นทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงไร สถาบันเหล่านี้ควรประเมินตนเอง  

ในทุกๆ ปี เพื่อการปรับปรุงและมีหน่วยงานภายนอกช่วยประเมินในภาพรวมอีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ ผลการ

ศึกษาด้านความเชื่อมั่นนี้ ควรมีการนำไปหาสาเหตุของความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างมากโดยตลอด  

ของแต่ละสถาบันต่อไป อีกทั้งการประชาสัมพันธ์บทบาทของตนเองควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง  

ธรรมาภิบาลในองค์กรของตนจะเป็นสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความเชื่อมั่นให้กลับมาได้ โดยเฉพาะหลังจากปี 

2549 ที่แสดงว่าประชาชนยังคงรอให้สถาบันทั้งหลายปรับปรุงตัวเอง เพื่อจรรโลงกระบวนการ

ประชาธิปไตยมากกว่าการทำหน้าที่ที่ทวนกระแสประชาธิปไตยเสียเอง 
 

หลักนิติธรรม

ยุคแห่งการปฏิรูปการเมืองไทย หรือช่วงปี พ.ศ.2540 ระบบนิติธรรมถูกนำมาใช้ในฐานะเป็น

ทั้งเครื่องมือและเป้าหมายของการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อภาค

ประชาชนและภาครัฐในฐานะผู้ใช้อำนาจรัฐ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้เพื่อปรับ

บทบาทและแนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับสิ่งที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออก

กฎหมายของรัฐสภา การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทหรือคดีของศาล ซึ่งในเบื้องต้นนี้ ควรต้องดำเนินการ

ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น รัฐสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ฉบับใดยังมีความจำเป็นอยู่ หากไม่จำเป็นก็ควรยกเลิก หรือหากจำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ใดก็ควร

เร่งดำเนินการนำเสนอร่างกฎหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับโดยมิชักช้า

นอกจากนี้ รัฐบาล รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนนิติบัญญัติ 

สำหรับกฎหมายที่จำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับการ

ทำงานของหน่วยงาน  และไม่สร้างภาระทางกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อประชาชนมากเกินความ

จำเป็น  ซึ่งการจัดทำแผนนิติบัญญัตินี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานของ

ภาครัฐและเพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติ

ดังกล่าว    

ในขณะที่ ศาลควรพิจารณาปรับบทบาทและแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดี และ  

ปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรศาลด้วยกันเอง มิให้เกิดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน หรือขัดแย้งในด้าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการปฏิรูปการเมือง โดยต้องไม่ก่อให้

เกิดวิกฤตหรือทางตันสำหรับสังคมไทย ทั้งรัฐสภาและองค์กรศาลควรต้องให้ความสำคัญกับความ  

เชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชน และทำการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และ  
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หาแนวทางการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 

ด้วยหลักทางวิชาการ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย   

แม้ว่ารัฐสภาและองค์กรศาลจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ทุก

ฝ่ายต้องยึดเป้าหมายร่วมกัน คือ การเสริมสร้างสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมาย ซึ่งทุกคนไม่ว่าเป็น

ชนชั้นปกครองหรือประชาชนทั่วไปต้องเสมอภาคกันตามกฎหมาย (Equality before the Law)   

ซึ่งมิใช่เสมอภาคกันตามลายลักษณ์อักษรที่กำหนดไว้แต่เพียงเท่านั้น ความเสมอภาคต้องบังเกิด  

ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่ทุกคนในสังคมรับรู้และสัมผัสได้จริง โดยที่ทุกฝ่ายรวมไปถึงประชาชนไทย

ทุกคนต้องเคารพเชื่อฟังและยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยต่างก็เชื่อมั่นว่าเป็นกฎหมาย  

ที่มีคุณภาพและมีความเป็นธรรมที่บริบูรณ์สำหรับทุกคนทุกฝ่าย ดังนี้แล้ว เราคงไม่ต้องเรียกร้องหรือ

พยายามจัดตั้งองค์กรว่าด้วยหลักนิติธรรมอีกต่อไป เพราะหากกลไกที่รับผิดชอบโดยตรงต่างๆ 

ทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ของตนแล้ว สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีหลักนิติธรรมซึ่งมีความยั่งยืน

มั่นคงเพราะเป็นสิ่งเกิดขึ้นเองตามปกติตามธรรมชาติ  
 

การกระจายอำนาจ

ในส่วนของการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้มีการ  

ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควร และมีการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนในด้านต่างๆ ทั้งการถ่ายโอนภารกิจ การจัดสรรรายได้

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การดำเนินการในประเด็นเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจเชิงกระบวนการในภาพรวม 

ซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กัน และที่ผ่านมาการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าวก็มีทั้งที่ประสบ

ความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จหรือมีอุปสรรคในการดำเนินการ และทำให้กล่าวได้ว่า  

การกระจายอำนาจของไทยคืบหน้าไปเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น  แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ประโยชน์หรือ

ผลลัพธ์จากการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนได้รับก็มีตัวอย่างปรากฏ

ให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่มิใช่น้อย เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในพื้นที่ รับรู้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี และที่สำคัญมีความสามารถในการปรับตัว

เป็นอย่างสูง  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีความหลายหลายทั้ง  

ในแง่ของประเภทและลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงกายภาพและสังคม ประกอบกับ

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ผู้บริหาร บุคลากร/

ข้าราชการประจำ ทรัพยากรความเข้มแข็งของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกสภา 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นก็มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างกัน

ไปในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ประโยชน์หรือผลลัพธ์จากการกระจายอำนาจ  

ที่ประชาชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกัน  
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สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการกระจาย

อำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็คือความชัดเจนในการกำหนดนโยบายของผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการกระจายอำนาจในเชิงกระบวนการด้านต่างๆ อย่างมีความ

เชื่อมโยง สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย และในที่สุด

ประชาชนแต่ละพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์จากการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ได้ทั่วถึงต่อไป 
 

การความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบทางสังคม

จากสถานการณ์ด้านความโปร่งใสของสังคมไทย ณ ปัจจุบัน ได้สะท้อนถึงความอ่อนแอของ

สังคมไทย อันเกิดมาจากความบกพร่องของสังคมในด้านต่างๆ  วิธีการที่จะสามารถเสริมสร้างความ

โปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนโดยวิธีต่างๆ อาทิ  

 1)  การปลูกฝังค่านิยมความซื่อตรงของคนในชาติ โดยสถาบันหลักของสังคม ซึ่งได้แก่ สถาบัน

ครอบครัวต้องเริ่มปลูกฝังกล่อมเกลาค่านิยมความซื่อตรงให้แก่สมาชิกในครอบครัว พ่อแม่

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่ไปกับการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา และมีกิจกรรมการปฏิบัติ

จริงด้วย ต้องเชื่อมโยงการปลูกฝังกล่อมเกลาของสังคมให้เชื่อมโยงกับการกล่อมเกลาของ

สถาบันการศึกษา และ สถาบันศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาความรู้

ในเชิงวิชาการ  

 2)  ผู้นำต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานและสังคม หน่วยงานภาครัฐต้องเริ่ม

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

 3)  สื่อมวลชนทุกระดับต้องปฏิรูปให้เป็น “สื่อสร้างสรรค์” นำเสนอข้อมูลความรู้และยกย่อง

เชิดชูคนดีที่มีความซื่อตรง  

นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ยังสามารถร่วมกันสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ 

ด้วยการ 1) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  2) บังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ร่วมผลักดันกฎหมายที่จะมีส่วนในการลดการทุจริตคอร์รัปชั่น และบังคับใช้กฎหมาย

อย่างจริงจัง และ 3) ปฏิรูปการศึกษาและสื่อสารมวลชน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน   

ให้สามารถเข้ามาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบด้านความโปร่งใสในการดำเนินการต่างๆ ของทุกภาคส่วนได้ 

การสร้างความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบในสังคมไทยจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเกิดจาก

จริยธรรมของผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญของ

การเสริมสร้างประเทศไทยให้มีความโปร่งใส ทุกสถาบันที่จะต้องปลูกฝังแนวความคิดทางจริยธรรม

ให้ทุกคนในสังคม ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความโปร่งใส คือ จิตสำนึก โดยการปลูกฝังจิตสำนึก

แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีสำนึกรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบในผลงานของตนเอง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากจะเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาของสังคมแล้ว ยังเป็น

กระบวนการที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชน หรือกลุ่มคนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม  

อาทิ เครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายรักษ์ป่า ฯลฯ กลุ่มต่างๆ นี้คือปรากฏการณ์

ของการรวมตัวกันเพื่อขอมีพื้นที่การมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ในการกำหนดนโยบาย เพื่อการดูแล

จัดการปัญหาในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการ

เชื่อมโยงให้เกิดการมีส่วนร่วม ภาพของการมีส่วนร่วมที่เป็นเป้าหมาย และกระบวนการจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องมีการติดตามดูพัฒนาการในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าระดับธรรมาภิบาล  

ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 นั้นอยู่ในระดับต่ำ และน่าเป็นห่วง   

เห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และอัตราการว่างงาน ทั้งนี้  

มีสาเหตุสำคัญมาจากการพัฒนาประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและขาดธรรมาภิบาลของภาคการเมือง  

ที่มีผลทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและได้ทวีความรุนแรงจนเกิดเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงและ

แตกแยกในสังคมไทย เช่น การชุมนุมประท้วง การปิดสนามบิน การใช้ความรุนแรงในการสลาย  

การชุมนุม เป็นต้น 

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไม่มีความเชื่อมั่นที่จะ

มาลงทุนในประเทศ เพราะกังวลถึงความเสี่ยงในการลงทุนประกอบกับรัฐบาลที่บริหารประเทศโดย

ไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น และส่งผลถึงระดับ

ธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจของประเทศดังที่ปรากฏให้เห็นจากระดับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในช่วงเวลา

ดังกล่าว ดังนั้น รัฐบาลและฝ่ายการเมืองจึงควรที่จะส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

ด้วยเหตุที่ว่าธรรมาภิบาลนั้นถือเป็นหลักการที่ได้รับการยอบรับในระดับสากล ว่าเป็นแนวทางที่จะ

ช่วยให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างที่อาจเกิด

ขึ้น อันมีผลมาจากการบริหารงานที่ไม่มีระบบ และขาดแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน ดังนั้น  

ในมุมมองของด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมธรรมาภิบาลจึงน่าจะเป็นคำตอบในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศได้ 
 

ความเป็นธรรมและความเสมอภาค

ในส่วนของการเสริมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้กับประชาชน แม้รัฐธรรมนูญ

กำหนดให้อยู่ในอำนาจรับผิดชอบของหน่วยงานศาล แต่รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรช่วยเสริมสร้างและอำนวยความเป็นธรรมและ

ความเสมอภาคด้วย ซึ่งเจตจำนงดังกล่าวจะบรรลุผลได้จริงในทางปฏิบัตินั้น องค์กรทั้งสองต้องแสดง

บทบาทในเชิงรุก และจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงแก่ประชาชนได้อย่างง่ายและหลากหลาย รวมถึง  

ต้องพยายามไม่ให้ค่าใช้จ่ายตกไปเป็นภาระของประชาชน  
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ที่ผ่านมาแม้ว่าองค์กรอิสระทั้งสองจะสามารถแสดงบทบาทในการเสริมสร้างและอำนวยความ

เป็นธรรมและความเสมอภาคให้กับสังคมได้ในระดับดี แต่สิ่งท้าทายสำคัญที่ต้องเผชิญซึ่งมีแนวโน้ม

จะเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น คือความขัดแย้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค  

ในประเด็นที่เป็นเรื่องของฐานทรัพยากรธรรมชาติสำคัญต่างๆ โดยที่มีคู่ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ และหรือประชาชนกับภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจหรือกลุ่มทุน  โดยที่

ภาคประชาชนมีความก้าวหน้าในการหยิบยกหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพตามหลักสากลและหลักการ

แห่งกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ภาครัฐและภาคเอกชนหรือกลุ่มทุนมักอยู่ในกรอบ

แนวคิดและการปฏิบัติแบบดั้งเดิม ทำให้เกิดการดื้อแพ่งหรือเกิดปรากฎการณ์ไม่เคารพและเชื่อฟัง

กฎหมายบ้านเมืองมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ องค์กรอิสระทั้งสองต้องแสดงบทบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่

สาธารณชนว่าสามารถอำนวยความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

จากปัญหาต่างๆ ได้จริง ซึ่งต้องทำพร้อมๆ ไปกับการทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักธุรกิจเอกชนหรือ

กลุ่มทุน และประชาชนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักการสากลและ  

หลักการแห่งกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญ ยิ่งไปกว่านั้นแต่ละภาคส่วนต้องยึดมั่นและปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ (good  governance) หลักธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน (corporate 

good governance) หลักธรรมาภิบาลภาคประชาสังคม (civil society good governance) และ

หลักธรรมาภิบาลภาคปัจเจกบุคคล (individual good governance) ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้น

ได้ องค์กรอิสระเองก็ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามสิ่งที่กล่าวมานี้อย่างจริงจัง  ไม่เช่นนั้นองค์กรอิสระ  

คงเป็นได้แต่เพียงหน่วยงานหรือสถาบันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคัดง้างกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่เดิม 

หรือเป็นหน่วยงานที่ให้ท้ายภาคประชาชนจนเกินเลยไปจากการเคารพสิทธิเสรีภาพ และละเลยต่อ

การปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองดี หรืออาจเป็นองค์กรอิสระที่อิสระจากสิ่งทั้งปวง ถืออำนาจรัฐ  

แยกต่างหากจากหน่วยงานภาครัฐอื่น แต่บทบาทยังคงซ้ำรอยกับหน่วยงานภาครัฐที่เคยมีอยู่เดิม  

ทำให้”ความเป็นธรรมและความเสมอภาค” ยังคงเป็นเพียงถ้อยคำที่เป็นนามธรรมที่สังคมไทย  

ไม่สามารถจับต้องสัมผัสหรือรับรู้ได้ว่ามีอยู่จริง 
 

ความปลอดภัย

สังคมไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหา

ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด แม้จำนวนอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลง และภาครัฐพยายามใช้เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อคลีคลายปัญหา หากได้ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนนัก เช่นเดียวกับปัญหา

อุบัติเหตุจราจร และคดียาเสพติด ที่ยังไม่มีมาตรการใดจะสามารถช่วยขจัดปัญหาได้อย่างเด็ดขาด 

ซ้ำยังมีปัญหาสาธารณภัยใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติและการก่อความไม่สงบไปจนถึง

การก่อการร้าย เหล่านี้ คือ ปัญหาที่จะทำให้ระดับความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคนในสังคมลด

ลง โดยที่การสร้างความปลอดภัยแก่สาธารณะเป็นพันธกิจสำคัญที่ผู้บริหารประเทศทุกยุคทุกสมัย 

ต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอุบัติเหตุ

จราจร ปัญหายาเสพติด รวมไปถึงสาธารณภัยต่างๆ มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง เครือข่ายและ

ขอบเขตของปัญหาก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในขอบเขตของชุมชน หรือภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น 

หากแต่เชื่อมโยงต่อเนื่องไปสู่สังคมโลกทั่วถึงกันหมด อย่างไรก็ดี วิธีการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ
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และเกิดประสิทธิผลนั้นก็ยังต้องเริ่มจากจุดเล็กๆและจำต้องอาศัยความเข้าใจลักษณะเฉพาะของ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกระดับทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม

วางแผน ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็น  

หลักธรรมาภิบาลที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนได้พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด หรือปัญหาอุบัติเหตุจราจร นอกจากใช้หลักการมีส่วนร่วมแล้ว ภาครัฐ  

ก็ต้องมีกระบวนการที่สำคัญอีกประการ คือ การกระจายอำนาจ (decentralization) โดยต้อง

กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อ  

ไม่ให้เกิดลักษณะของการเติบโตของเมืองเพียงเมืองเดียว ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด 

ลดปัญหายาเสพติด และลดอาชญากรรมในชุมชนแออัด อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเท่าเทียม 

(equality) สร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศอีกด้วย 
 

การสนับสนุนทางสังคม

ตลอดปี 2553 นับเป็นช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤต ธุรกิจส่วนใหญ่กลับมา  

ฟื้นตัว ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉลี่ยดีขึ้นจากการมีงานทำมากขึ้น การจ้างงานในไตรมาส 

4/2553 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะตึงตัวมาก  

ในทุกระดับ ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงานที่อุปทานแรงงานไม่ตรง/  

ไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในตลาด ขณะที่แรงงานระดับล่างก็ยังเป็นปัญหาเดิมที่ต้อง  

พึ่งพิงแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในกิจการ 3 D 

วัยแรงงานและกลุ่มเยาวชนมีความเครียดและฆ่าตัวตายสูง ผู้ป่วยโรงเฝ้าระวังมีจำนวนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2553 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 35.9 โรคที่

พบมากและมีอาการของโรคที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ และไข้เลือดออก จำเป็น

ต้องมีมาตรการในการป้องกันที่เข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องมากกว่าเดิม 

สภาพเศรษฐกิจสังคมและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชน  

ทั้งความก้าวหน้ารุนแรง เครียด ฆ่าตัวตาย ติดยา และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีความรุนแรง  

มากขึ้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปซึ่งเข้าสู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11   

นั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาเด็กและเยาวชน แผนปฏิรูปประเทศไทยจึงได้

กำหนด “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างอนาคตของชาติ” รวมทั้งมีแผนในการยกระดับ

สวัสดิการสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย/แม่และเด็ก โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต

และเพิ่มคุณภาพเด็กและเยาวชน ภายใต้กรอบการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย และเร่งพัฒนาคนตั้งแต่

ช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโต  

ในทุกด้านของมนุษย์ รัฐได้จัดสวัสดิการสังคมเพื่อคุ้มครองแม่และเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงมี

พัฒนาการสมวัย รวมทั้งเร่งรัดและขยายกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศไทย จัดสวัสดิการด้าน

การศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาให้มีคุณภาพทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมภาค

เอกชนดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและ  

การดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 
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สังคมแห่งการเรียนรู้

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งฐานความรู้ ซึ่งการเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา   

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประชากรของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเยาวชนอันเป็นแรงกำลังหลักของชาติในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ

สามารถในการปรับตัว และมีความรู้เท่าทันไม่ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบได้โดยง่าย ดังนั้นแล้ว  

จึงควรมีการส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยผ่านการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ

โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เหตุเพราะการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญ

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้งยังเป็น

เครื่องมือในการฝึกฝน ขัดเกลา และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศทุกวัยมีคุณภาพและ  

ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คือหนึ่งในปรัชญาทางการศึกษาและ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาประชากรของประเทศให้เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง พัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทันโลกพร้อมๆ กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ทั้งนี้   

การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จะสำเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยการร่วมมือหลายๆ ฝ่าย ทั้งผู้เรียน   

ผู้สอน ตลอดจนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม รวมไปจนถึง

งบประมาณ เทคโนโลยี และสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ เป็นต้น แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น สื่อ

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่เข้าถึงประชากรทุกเพศทุกวัยได้มากที่สุด   

ดังนั้น การที่จะพัฒนาประชากรในสังคมให้มีคุณภาพ หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องทำ

หน้าที่กลั่นกรองสื่อต่าง ๆ เหล่านี้ให้นำเสนอแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ มีสาระและความรู้ ปลูกฝัง  

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน เพื่อที่

จะนำไปสู่การพัฒนาประชากรและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนสืบไป 
 

การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

การนับถือศาสนาเป็นสิทธิ เสรีภาพของชาวไทยในการที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยการมีสิทธิดังกล่าวประกอบด้วย   

การประกอบกิจกรรมทางศาสนา การแต่งกาย และ การศึกษาหาความรู้ในด้านศาสนา ทั้งนี้ ศาสนา 

ไม่ได้หมายถึงแค่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาที่ได้รับการรับรองจาก  

กรมศาสนาแล้วเท่านั้น แต่ศาสนายังรวม ลัทธิ ความเชื่อของชาวเผ่า ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มที่ตั้งขึ้น

มาตามความเชื่อของตนเองด้วย ดังนั้น การนับถือศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จึงเป็นการ

มีส่วนร่วมในฐานะของการเป็นพลเมืองของประเทศระดับหนึ่ง นอกจากนั้น การส่งเสริมทางด้าน

นโยบายและด้านงบประมาณจากรัฐ ก็เป็นสิ่งจำเป็นของการพัฒนาบทบาทของศาสนา เพื่อนำไปสู่

การพัฒนาประเทศต่อไป 

ในปัจจุบัน วัฒนธรรมการบริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อันประกอบด้วยวิสัยทัศน์   

พันธกิจ ค่านิยมร่วมและยุทธศาสตร์ ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญอย่างจริงจัง 

เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพการบริหารและจัดการองค์กรได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 ถือเป็นแผน

แม่บท (Master Plan) ในการบริหารและจัดการประเทศที่ให้ความสนใจในการมุ่งนำเอาวัฒนธรรม

เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการปฏิบัติอย่างเป็น  

รูปธรรม เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการก้าวสู่การมีฐานะเป็น “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green 

and Happiness  Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน

เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้  

ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี  

ศักดิ์ศรี” เครื่องมือทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ จึงถูกนำมาใช้อย่างเต็มไม่ว่าจะเป็นในรูปของ

กระบวนการของการมีส่วนร่วม  กลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่น ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

การติดตามและประเมินผล และการทำงานเชิงบูรณาการ  

ท่ามกลางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการดำรงชีพ ภาษา ศาสนา อาหาร การแต่งกาย 

ความเป็นอยู่  เทคโนโลยี การสื่อสาร ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ อันเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตของ

คนไทย เหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยาและการทหารของ

ประเทศ ล้วนมีผลมาจากการหล่อหลอม จาก’“วัฒนธรรม” ทั้งสิ้น การก้าวไปข้างหน้าของประเทศ

ไทย หรือจังหวะการเต้นของชีพจรประเทศไทยในอนาคต จะมีอัตราที่เป็นปกติ แข็งแรง หรือ 

อ่อนแอเสื่อมโทรมอย่างน่าใจหายเพียงใด  ปัจจัยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับให้ความสำคัญแก่ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมมากน้อยเพียงใดของผู้บริหารประเทศด้วยเช่นกัน 
 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ความโปร่งใสและความสำนึกรับผิดชอบมีความสำคัญต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   

ในฐานะที่ทั้งสองแนวคิดนี้ต่างก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ

ธรรมาภิบาล (Good governance) โดยหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในฐานะเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร

ให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยที่ทรัพยากรนั้นควรจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อมีไว้ใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน ดังปรากฏเจตนารมณ์นี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ดังนั้น   

การพิจารณาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในบริบทของความสำนึกรับผิดชอบและความโปร่งใสจึงเป็นสิ่งที่

เหมาะสมอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การบริหารงานภาครัฐมีความสลับซับซ้อนและมีปัจจัยต่างๆ เข้ามา

มีผลให้การทำงานไม่อาจเป็นไปตามแนวคิดทั้งสองประการนี้ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะ

ของประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายในตัวของมันเองและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ต่างๆ อาจเป็นภาพที่สะท้อนความล้มเหลวในการทำงานของ

ภาครัฐต่อแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นผลให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมยังคงเป็นแบบเดิม ประเด็นท้าทาย  

ต่อความโปร่งใสและความมีสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ใช่ภาครัฐฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะ

ถูกตรวจสอบ ภาคเอกชน และชุมชนที่มีส่วนในการก่อมลพิษก็ต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะ  

เปิดเผย และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบในสิ่งที่ตนกระทำอันมีผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 
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การปกครองที่ดี อันประกอบไปด้วยการยึดหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีการบริหารงาน  

ที่มีธรรมาภิบาล จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผลจากการดำเนินวานที่มี

ธรรมาภิบาล และด้วยวิถีประชาธิปไตยน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่พึงปรารถนาคือการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เกิดความเป็นธรรม ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดสังคม

แห่งการเรียนรู้ มีการสนับสนุนทางสังคม สร้างพลังทางสังคม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้บรรลุ  

เป้าหมายสำคัญคือการเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล จึงขอเสนอแนะประเด็นที่น่าจะ

นำไปสู่การทำให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย และนำมาซึ่งสังคมสันติสุขในที่สุดดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

   1.  นโยบายสำคัญที่รัฐต้องรีบดำเนินการคือการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวม โดยทั่วถึงอย่างจริงจัง 

   2.  ควรมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง และลดความเหลื่อมล้ำ  อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  การกระจายอำนาจ  การกระจายรายได้  เป็นต้น 

   3.  ควรมีนโยบายส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาให้จริงจัง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเกิดจิตสำนึกสาธารณะ มีค่านิยมประชาธิปไตย และ

ธรรมาภิบาล  

   4.  ทบทวนบทบาทของหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ   

เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยการยึดมั่นในหลักนิติธรรม   

คุณธรรม โปร่งใส คุ้มค่า สำนึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้น  

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การปรับปรุงกฎหมาย และมีนโยบายต่างๆ ที่จะให้องค์กรเหล่านี้  

ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมจึงสำคัญ 

   5.  ควรกำหนดนโยบายต่างๆที่ให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยเฉพาะที่

กำหนดไว้รัฐธรรมนูญ เช่น ความเสมอภาคทางเพศ การดูแลผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมือง การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นต้น 

   6.  มีนโยบายในการปฏิรูปสื่อสารมวลชน เพื่อให้สื่อทำหน้าที่ที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความ

ตระหนักรู้ในธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

 ข้อเสนอแนะในการบริหาร

   1.  รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้หลักนิติธรรมมีความเป็นจริง ตลอดจนเป็น

ตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นการไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน การเปิดเผย

ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการกำหนดนโยบาย   
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สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะ

ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพวกเขา อาทิ ในโครงการ  

ขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก  

   2. รัฐต้องส่งเสริมกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ในภาคส่วนต่างๆให้เป็นรูปธรรม อาทิ

หลักสูตรที่เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาทุกระดับ และ

เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในหมู่ข้าราชการการเมือง และ

ข้าราชการประจำเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  

   3.  รัฐควรนำแนวคิดพัฒนาคุณภาพสังคมมาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ  

 -  เน้นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา

งานทำ รายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี สังคมมีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

 -  การเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในสังคม เพื่อเกิดความไว้วางใจกัน และ  

อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข 

 -  การเสริมสร้างสังคมแห่งการยอมรับกันและกัน ไม่กีดกันผู้ใดจากสังคม 

 -  การสร้างพลังและการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  ให้สามารถเข้ามามีชีวิตในสังคม

ได้อย่างปรกติสุข 

   4.  รัฐต้องส่งเสริมและมีการรณรงค์เพื่อยกย่องคนดี มีคุณธรรม ในทุกระดับ  

   5.  รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆอย่างพอเพียงในการดำเนินงาน เช่นให้กับ

องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้รองรับ

การกระจายอำนาจได้อย่างเป็นผล 

   6.  สื่อมวลชนควรร่วมสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลที่ถูกต้อง 

   7.  ภาคส่วนต่างๆ ควรร่วมการส่งเสริมขบวนการประชาสังคม ที่จะทำให้สามารถเข้ามามี  

ส่วนร่วมกับรัฐในการพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง 

 

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เป็นคำที่เป็นนามธรรม แต่เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้  

ในรายงานฉบับนี้จะพบว่าได้มีการนำแนวคิดทั้งสองมาสู่การปฏิบัติ และสามารถมีการประเมิน

ออกมาได้ อนึ่งการจัดทำตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในรายงานนี้เป็นการศึกษา  

ในภาพกว้าง และสามารถอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ และควรมีการศึกษาต่อเนื่อง

เพื่อให้สามารถเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ 
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2549, พิมพ์ครั้งที่ 1,  กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  

นักงานเลขาธิการสภาการศึกา กระทรวงศึกษาธิการ. 

วิทยากร  เชียงกูล. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554, จาก

http://witayakornclub.wordpress.com/2009/11/12/คำชี้แจงของผู้เขียน-ราย/ 

วิทยากร  เชียงกูล. สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 การแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปศึกษาอย่างเป็น

ระบบองค์รวม, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยและ

พัฒนา การศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกา กระทรวงศึกษาธิการ. 

วิทยากร  เชียงกูล. สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551, สืบค้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 2554, จาก http://

witayakornclub.wordpress.com/2009/02/25/บทที่-1-สภาวะการศึกษาปี-50-51/ 

วิทยากร เชียงกูล. แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล เปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่น. กรุงเทพมหานคร, 

สายธาร 2549. 

วีระชัย ชมสาคร. “กฎหมายรายได้ท้องถิ่น: ก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจด้านการคลัง” ใน จรัส สุวรรณ

มาลา และ วีระศักดิ์ เครือเทพ, บก. ประเด็นท้าทายการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 

วีระศักดิ์ เครือเทพ. บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บริษัท 

ธรรมดาเพรส จำกัด, 2554. 

ศาลฎีกา. ประวัติแผนกคดีสิ่งแวดล้อม. สืบค้นจาก http://www.supremecourt.or.th/webportal/

maincode/content.php?content=component/content/view.php&id=2&base=26. [12 

กันยายน 2554]. 

ศาลปกครอง. คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม. สืบค้นจาก http://www.admincourt.go.th/00_web/

environment/article_ban020854.htm. [12 กันยายน 2554]. 

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. บทวิเคราะห์และความเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี). กรุงเทพฯ: บริษัท 

ธรรมดาเพรส จำกัด, 2554. 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 

2554. 2554 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.). การจัดและส่งเสริม  

การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ,  สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554, จาก http://

203.172.142.6/0104-v3/frontend/view_content_information.php?ID_Infor=29 2551  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.).  การจัดการศึกษา  

นอก ระบบสำหรับผู้สูงอายุ, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554, จาก  http://203.172.142.6/0104-

v3/frontend/view_main_information.php?Submit=Clear&ID_Infor_Type=2 

ศูนย์รวมตำราเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. มิติการเมืองการปกครอง เปรียบเทียบความเหมือนและ  

แตกต่าง. (Online) สืบค้นจาก http://e-book.ram.edu/e-book/e/EF324/EF324-2.pdf, 

พฤศจิกายน 2553. 

ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ความเสมอภาคของหญิงและชาย. 

2552., (Online) Available: http://www.soc.cmu.ac.th/wsc/ 

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา. วิถีใหม่การพัฒนารายรับท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: ส เจริญ การพิมพ์, 2553. 

สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน. 2544. 

สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน. 2545. 

สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2549 (ทั่วราชอาณาจักร), 2551. 

สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2550, 2551 

สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2551, 2551 

สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2552, 2553 

สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล 

องค์กรอิสระ และประเด็นอื่นๆ. 2546. 

สถาบันพระปกเกล้า, รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล 

องค์กรอิสระ และประเด็นอื่นๆ. พ.ศ. 2547, 2547 

สถาบันพระปกเกล้า.  การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย. นนทบุรี: สถาบัน  

พระปกเกล้า, 2545ก. 

สถาบันพระปกเกล้า. จับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล พ.ศ.2550-2551. 

กรุงเทพมหานคร, 2551. 

สถาบันพระปกเกล้า. ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร, 2552. 

สถาบันพระปกเกล้า. รายงานจับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2550-2551. 

กรุงเทพฯ, 2553 

สถาบันพระปกเกล้า. 2553. มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และ

ความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 2546 – 2553. 

สถาบันพระปกเกล้า. 2554. บทสรุปผู้บริหาร. สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: ศึกษากรณี  

การดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU). 
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สถาบันพระปกเกล้า. 2554. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ

การบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2553 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 

2546 – 2553. 

สถาบันพระปกเกล้า. การเมืองและวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. 

สถาบันพระปกเกล้า. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร, 2554. 

สถาบันพระปกเกล้า. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร, 2553. 

สถาบันพระปกเกล้า. จับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล พ.ศ.2550-2551. 

กรุงเทพมหานคร, 2551. 

สถาบันพระปกเกล้า. จับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ปี พ.ศ.2550-2551. 

ม.ป.ท., 2553.  

สถาบันพระปกเกล้า. ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร, 2552. 

สถาบันพระปกเกล้า. รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี. 

ม.ป.ท., 2545ข. 

สถาบันพระปกเกล้า. รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่วนที่ 1 การวิจัยประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร. 

กรุงเทพฯ, 2548. 

สถาบันพระปกเกล้า. มองอดีต แลอนาคต: วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความ

พึงพอใจต่อการบริการภาครัฐ พ.ศ. 2546 – 2553, กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา. 2554 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน. โลมาและวาฬ. สืบค้นจาก http://

www.pmbc.go.th/webpmbc/MarEndager/Flash.html. [6 กรกฎาคม 2554]. 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน. จำนวนเต่าทะเลที่ขึ้นวางไข่จาก

แหล่งต่างๆ. สืบค้นจาก http://www.pmbc.go.th/webpmbc/MarEndager/turtle/

Turtle02.html. [6 กรกฎาคม 2554]. 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เรียบเรียงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานผลการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1: มกราคม - มีนาคม 2553, 2554 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2554 ประชากรคาด

ประมาณ ณ วันกลางปี 2554 (1 กรกฎาคม). http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/

PublicationGazette.html. 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. ธรรมาภิบาลภาคเอกชน. [Online]. 2556. แหล่งที่มา: http://www. 

thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=1221 

สมชาย  วงศ์สวัสดิ์. มติชนออนไลน์. “อดีตนายกฯสมชายหนุนตั้ง คอ.นธ. สู่ทางปรองดอง”, วันที่ 20 กันยายน 

2554 

สมศรี  ไชยภารมณ์ และคณะ. 2553.  การศึกษาทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมของประชาชนต่อส่วน

ยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า. ตารางที่ 10 สถิติคดี

การกระทำผิดกฎหมายเกี่ ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้  ปี พ.ศ. 2552. สืบค้นจาก http://

web2.forest.go.th/stat/stat52/ตาราง10.htm. [5 กรกฎาคม 2554]. 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, สืบค้นเมื่อวันที่  10 เมษายน 2554, จาก  http://

www.qa.kmutnb.ac.th/qa_knowledge/edu/edreformudom.pdf 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 

เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ปีงบประมาณ 2554), สืบค้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 2554, จาก http://

www.vec.go.th/images/banners/free15/pdf/25.pdf 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2553. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี, (Online) Available: http://

www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main01.htm 

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์. ผลวิจัยการศึกษาเฉลี่ยกลุ่มวัยแรงงาน ปี 2551,  สืบค้นเมื่อ วันที่  5 

เมษายน 2554, จาก http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255301040183&tb=

N255301 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา, สืบค้นเมื่อวันที่  8 

เมษายน 2554, จาก  http://www.onec.go.th/cms/categoryview.php?categoryID=

CAT0000019 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย (Roadmap) พ.ศ. 

2548- 2551 (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2549) 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549. ฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติ, (Online) Available: http://

parliament.go.th/php4/law_activity /index.php, 16 มกราคม 2549 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ, (Online) Available: 

http://202.122.40.26/ewtadmin/ewt/ parliament_parcy/more_news.php?cid=1822&

filename=index08 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, บทวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุค

วิกฤตเศรษฐกิจโลก, 12 กุมภาพันธ์ 2552 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2553. รายชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, (Online) Available: http://

www.oag.go.th/AboutOAG/auditor_th.jsp (Online) Available: http://www.oag.go.th/

AboutOAG/board_51.jsp 

สำนักงานกิจการยุติธรรม. รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2548 (สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549).  กระทรวงยุติธรรม, 2550. 

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (ม.ป.ป.). 

การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมทางการตัดสินใจและบริหาร. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 จาก 

http://www.gender.go.th/template.php?vname=report/report50.html.   

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2553). 

รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2553. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553. รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง, (Online) Available: http:/

/www.ect.go.th/newweb/th/ect/ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (ม.ป.ป.). สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง. สืบค้นวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 จาก 

http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php. 
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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (รายเขต) ข้อมูล ณ ตุลาคม 

2550. 20 กรกฎาคม 2554. http://www.ect.go.th/thai/mp50/mp50_38.pdf. 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2476 – 2550. สืบค้นข้อมูลจาก 

www.parliament.go.th/mp2550/, 2554 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. แผนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551. 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2544-2551. กรุงเทพฯ: สำนักงาน  

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551. 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงานประจำปี 2552. 

กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ในมาตรา 

27 และ 28, กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาแห่งชาติ. เอกสารสาระหลักการและแนวคิด

ประกอบการดำเนินงาน กศน. การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education), สืบค้นเมื่อวันที่   

6 เมษายน 2554, จาก http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_ebook/20/14_21_30.pdf 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สรุปสาระสำคัญหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544,  

สืบค้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 2554, จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/cr_4.html 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ. 

นนทบุรี, 2553 [Online].  2552.  แหล่งที่มา: http://service.nso.go.th/nso/cleantrans/data/

transparentManual.pdf 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ. 

นนทบุรี, 2553 [Online].  2552.  แหล่งที่มา: http://service.nso.go.th/nso/cleantrans/data/

transparentManual.pdf 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2523. รายชื่อกรรมการศาลปกครอง. 

(Online) Available: http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=411 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552. การประมวลผลเศรษฐกิจมวลรวมใน

ประเทศไตรมาศ 1/2552 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552. ข่าวเศรษฐกิจและสังคม สายงาน

พัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  http://social.nesdb.go.th 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552. รายงานสภาวะเศรษฐกิจของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdb.go.th 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 2545.   
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สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 2553. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนภาครัฐเปรียบเทียบ

กับเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2551-2552 สืบค้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 2554, จาก http://

www.opec.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6012%3A-2552&

catid=28%3A2010-01-05-10-17-06&Itemid=13&lang=th   

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2523. รายชื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. (Online) 

Available: http://www.nhrc.or.th/kcontent.php?doc_id=committee2552 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2554. 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. สถิติคดีจราจรทางบกทั่วราชอาณาจักร. สืบค้นจาก : www.royalthaipolice. 

go.th [9 สิงหาคม 2554]. 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจรายเดือนทั่วราชอาณาจักร. สืบค้นจาก : www. 

royalthaipolice.go.th [9 สิงหาคม 2554]. 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง, 2553. 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th/MOIWEB/jsp/report/MRPN3402.jsp http://

www.moi.go.th/MOIWEB/jsp/report/MRPN3504.jsp http://www.moi.go.th/MOIWEB/jsp/

report/MRPN1401.jsp http://www.moi.go.th/MOIWEB/jsp/report/MRPN1402.jsp http://

www.moi.go.th/MOIWEB/jsp/report/MRPN1403.jsp 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2553. คณะกรรมการ ปปง. (Online) Available: http://

www.amlo.go.th/amlo_new/templete.php?lang=TH&id=11&nvar_l23=true 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 2553. รายชื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน, (Online) Available: http://

www.ombudsman.go.th/10/2_2.html 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.). รายงานประจำปี 2552 (1ตุลาคม 2551-30 

กันยายน 2552)   

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.).  2550. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสอง ทิศทางการประเมินภายนอกรอบสาม.   

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.). รายงานประเมินคุณภาพภายนอก 

สถาบันการศึกษารอบสอง ระยะครึ่งวงจร พ.ศ. 2549-2551 ระดับอุดมศึกษา.   

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). พระราชบัญญัติการศึกษา  

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545,  กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค  

จำกัด 

สำนักงานศาลปกครอง, รายงานประจำปี พ.ศ.2545 

สำนักงานศาลปกครอง,  รายงานประจำปี พ.ศ.2546 

สำนักงานศาลปกครอง,  รายงานประจำปี พ.ศ.2547 

สำนักงานศาลปกครอง,  รายงานประจำปี พ.ศ.2548 

สำนักงานศาลปกครอง,  รายงานประจำปี พ.ศ.2549 
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สำนักงานศาลปกครอง,  รายงานประจำปี พ.ศ.2550 

สำนักงานศาลปกครอง,  รายงานประจำปี พ.ศ.2551 

สำนักงานศาลปกครอง,  รายงานประจำปี พ.ศ.2552 

สำนักงานศาลปกครอง, 2553. รายชื่อตุลาการศาลปกครองสูงสุด, (Online) Available: th.wikipedia.org/

wiki/ศาลรัฐธรรมนูญ_(ประเทศไทย) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง. การส่งเสริมการอ่านให้แก่

ประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนในทศวรรษระหว่างปี 2552 – 2562, 

สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554, จาก http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/

vreply.php?user=pchanpom&topic=265 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การสำรวจสภาวะทางสังคม 

วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551. 2551 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552. สถิติประชากรทั่วราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2552., (Online) Available: 

http://portal.nso.go.th/otherWS-world-context- root/indext.jsp 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานสถิติประเทศไทยรายปี 2554. วันที่สืบค้น 17 สิงหาคม 2554 จาก 

www.nso.go.th 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ.  สถิติการอ่านของประชากร ปี 2551,  กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงาน

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2554. วันรักการอ่าน, สืบค้นเมื่อวันที่  5 เมษายน 2554, จาก  

http://www.sueksa.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=246:2011-

04-03-13-56-38&catid=34:announcement 

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ. สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทาง

อากาศและเสียงปี 2552. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง, 2552. 

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  กรมป่าไม้. ตารางที่ 1 เนื้อที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 – 2552. สืบค้นจาก 

http://web2.forest.go.th/stat/stat52/ตาราง1.htm. [5 กรกฎาคม 2554]. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 

พ.ศ.2545.  กรุงเทพฯ:บริษัทพริกหวานกราฟฟิก จำกัด,   

สำนักป้องกันและปราบปรามการควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ตารางที่ 12 การ
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